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  العرش�ن بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 نومفرب 14(هـ 1439 صفر 25 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س �ئ� م�ة التازي، اخللیفة اخلامس ةالس�ید ةاملس�شار : الرئاسة
، ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة سا�ة وٕا�دى عرشة دق�قة :التوق�ت

  .السابعة والثالثني بعد الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: ل�دول أ�عام

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

 :م�ة التازي، رئ�سة اجللسة �ئ�املس�شارة الس�یدة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  ،ملس�شارون احملرتمونالسادة ا

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�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، 

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

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
 بدایة توصلت الرئاسة �رٔ�ي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان حول

یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل  89.15مرشوع القانون رمق 
  .امجلعوي، وا�ي مت ٕا�داده بناءا �ىل طلب جملس املس�شار�ن

كام توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبراس� من الوز�ر امللكف 
�لعالقات مع الربملان خيرب من �اللها ا�لس، ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة 

ال الفرید املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، وذ� عن السؤ 
  .لتوا�د الس�ید الوز�ر يف �مة رمسیة �ارج ٔ�رض الوطن

 8و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� املتوصل هبا �الل الفرتة املمتدة من یوم أ�ربعاء 
  :فه�ي اكلتايل 2017نومفرب  14نومفرب ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  سؤ�؛ 33 :ة�دد أ�س�ئ� الشفهی -

 ٔ�س�ئ�؛ 6 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .ٔ�جوبة 8 :�دد أ�جوبة الك�ابیة -

 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید 
 حراك الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، حول الوضعیة الصحیة ملعتقيل

الریف �لسجون، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

  :ر�اء الكساباملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

ومن بعد �قشو هاذ املوضوع �شلك  ،حق�قة هذا سؤال مايش �ٓين
   .ٔ�معق مع الس�ید الوز�ر

  .�سائلمك �ىل ٔ�وضاع السجناء املعتقلني �لسجون املغربیة
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

مك�ب جملس املس�شار�ن �رمج هذا السؤال �سؤال �ٓين ٔ�ن توصل به 
  .�سؤال �ٓين من طرف احلكومة

  .تفضل الس�ید الوز�راللكمة �لس�ید الوز�ر، 

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

دون ا�خول يف �دل حول سؤال �ٓين ٔ�و سؤال �ادي، ٔ�نه اح�ا 
ٔ�كتو�ر، ولكن اكینة وثیقة ا�يل مك�نا  �25ل�س�بة لنا سؤال توصلنا به يف 

 18س د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل كتقول ب�ٔهنم �الوه يف مهنا النا
  .ش�ت�رب

اح�ا السؤال املضمون د�لو أ�سايس �ىل اعتبار ٔ�ن �ل�س�بة ٕالینا 
الس�یاسة د�ل احلكومة تقوم �ىل اع�د مقاربة ٕا�سانیة ٔ��س�نة الوضعیة يف 

�دد من  السجون والتدبري د�لها، وهاذ اليش اعمتدت ف�ه س�یاسة فهيا
  :احملددات

اك�ن ٔ�وال، إالشاكلیة د�ل ظروف إالیواء، �ىل اعتبار ٔ�ننا كنوا�و 
فعال إالشاكلیة د�ل �كتظاظ، وتدار جمهود فهاذ الصدد ٔ�دى ٕاىل ف�ح 

  .جسون �دیدة وٕاىل ٕاطالق معلیة بناء جسون ٔ�خرى
إالشاكلیة الثانیة يه إالشاكلیة د�ل الر�ایة الصحیة، ٔ�ن املؤرشات 
املوجودة كتفرض ختصیص ٕاماكنیات مالیة واملندوب العام ٕالدارة السجون 
وإالدماج، طرح هاذ املوضوع وجملس احلكومة أ��ري مت ف�ه التعبري �ىل 
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هذا أ�مر، ٔ�ن اكینة ٕاشاكلیة مرتبطة بتوفري اخلدمات الصحیة �شلك 
ذا اكمل، رمغ ذ� اك�ن احلد أ�دىن ا�ي حنرص �ىل توفريه وضامنه، وه

احلد أ�دىن هو ا�يل جعل ا�ٓن املوارد ال�رشیة وأ�طر الصحیة واملمرضني 
وأ�طباء �ىل املس�توى النفيس، ٔ�ن اكینة ٕاشاكلیات كثار يف هذا ا�ال 

  .و�یوقع التوفري د�لها
العنرص الثالث يف إالسرتاتیجیة �یتعلق �ملراجعة د�ل إالطار القانوين 

د د�ل �لزتامات ا�ولیة د�ل املغرب، اكینة احلايل، ٔ�ن اك�ن وا�د العد
توصیات ا�يل كتصدر من الهیئات احلقوق�ة ومن ا�لس الوطين حلقوق 

  .إال�سان وا�يل كتق�يض اع�د مراجعات قانونیة ٔ�ساس�یة
مث ٔ��ريا اك�ن معل ا�يل �م ا�يل هو إاللغاء د�ل نظام القفة، �ىل 

 هذا وا�د إالصالح ا�يل انطلق، ٔ�ساس ٔ�ن ا�و� تتحمل اللكفة، وفعال
وٕان شاء هللا وصلنا ٕاىل مس�توى ٔ�ننا نتقدمو فوا�د ال�س�بة �برية د�ل 

  .إالجناز وامحلد � راه هاذ املس�توى م�قدم
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :كسابر�اء ال  الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .شكرا الس�ید الوز�ر
يف احلق�قة جواب الس�ید الوز�ر �یبني فعال �ىل ٔ�ننا كنا �ىل صواب، 
والسؤال اكن املضمون د�لو هو الوضعیة الصحیة �لسجناء املعتقلني د�ل 
احلس�مية ا�يل اكنوا مرضبني عن الطعام، اجلواب د�لمك اكن بعید لك البعد 

إالشاكلیة ا�يل طرح�اها يف أ�ول د�ل �ٓنیة السؤال، ملا وهذا �یطرح 
  .كنطرحو سؤال �ٓين خصو یت�اوب �لیه يف ح�نه

ش�ت�رب، یعين  18و�یف ما قلتو الس�ید الوز�ر اح�ا طرح�ا السؤال يف 
ٔ��م س�تكون شهر�ن، وهذا �ارج ا�ٓ�ال ا�س�توریة لسؤال �ادي،  4بعد 

  .مفا �� �سؤال �ٓين هاذي من �ة
ة �نیة اح�ا طرح�ا السؤال �ىل الس�ید وز�ر ا�و� امللكف من �

حبقوق إال�سان، لٔ�سف اح�ا طرح�ا �لیه السؤال ٔ�ن املس�ٔ� مس�ٔ� 
حقوق�ة، حقوق املعتقلني والوضعیة د�هلم الصحیة، حيال السؤال �لیمك ما 

  .فهمناش �الش
، اح�ا من ٔ�س�بو�ني قلنا ب�ٔنه مضري احلكومة ،الس�ید الوز�ر ،ٕاضافة اح�ا

بغینا �سائلوا فعال ف�ه مضري احلكومة يف املعام� يف التد�الت د�ل 
احلكومة ٔ�و مضري احلكومة يف ما خيص ٔ�و الشق اخلاص �لوضعیة د�ل 

 .املعتقلني
الس�ید الوز�ر، ذ�رت لنا إالسرتاجتیة ولكن يف احلق�قة اح�ا  ،ن�ا

هادوا اعتقلوا ٔ�هنم �سائلمك �ىل �عتقاالت الس�یاس�یة، ٔ�ن هاذ الش�باب 
طلبوا مبس�شفى، طلبوا جبامعة، ومبدارس وبطرق لفك العز� عن املنطقة، 

  .هناك ٔ�طفال معتقلون
وا لنا �ىل إالسرتاجتیة هناك ٔ�طفال معتقلون، هناك ٔ�یضا يف رض كهت

ا�ٓونة أ��رية عند� معتقلون س�یاس�یون ی�متون ٕاىل ف�درالیة ال�سار 
بع ٔ�نه نقر ابعون �هتم تثري الض�ك، ٔ�ن م�یعتقلون ویتا يلا�ا�ميوقراطي 

يف الف�س�بوك وال وزع البیان د�ل التضامن مع تظاهرة يف ) j’aime(�ىل 
  .ٕاطار التضامن مع حراك الریف

عند� ٔ�یضا احملامون، عند� الص�اف�ون، هذا ٔ�ال یثري مضري احلكومة 
  .ولكن یبدو ٔ�نه مس�ترت وال �ائب ٔ�صال ؟ا�يل مفروض �كون ف�ه �

عند� ٔ�یضا يف ما خيص القضیة د�ل املعتقلني، عند� التعریة واملعام� 
الس��ة، التعریة واش ف�حتوا حتق�ق يف هاذ املوضوع د�ل تعریة بعض 
املعتقلني وتصو�رمه يف ٔ�وضاع مايش يه هادیك؟ �ینة �لكرامة إال�سانیة، 

  هل ف�حتوا حتق�ق يف هاذ املوضوع؟
سجناء د�ل احلس�مية �ىل جسون اململكة، هناك ٔ�یضا مسا� توزیع ال 
د�روا �لناس ا�يل تٕاضافة ٕاىل العقاب ا�يل ك  ؟واش هذا عقاب لٔ�رس د�هلم

  لبوا حبقوقهم؟ا�یط
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

القات مع الربملان �ى رئ�س احلكومة امللكف �لع املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

حبمك كنوب �ىل املندوبیة، كنت  ٔ�وال، ٔ�� السؤال لو تو�ه يل
غن�اوب �ىل هاذ أ�س�ئ� اكم�، ولكن فاش طرحيت السؤال يف أ�ول 

ت �ىل الوضعیة د�ل السجون، فلهذا �اوبتك �ىل الوضعیة د�ل رض ها
  .السجون

  :اجللسة رئ�سة الس�یدة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت، امسحي يل ٕا�هت�ى الوقت

السؤال املوايل هللا خيلیمك، السؤال الثاين، موضو�ه ظاهرة إالكتظاظ 
�لسجون، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :احلسني العبادي یدالس�  املس�شار
  .الرئ�سةشكرا الس�یدة 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة الوز�رة،
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  الس�ید الوز�ر،
رمغ ا�هودات املبذو� من طرف احلكومة �الل الس�نوات أ��رية 
لتحسني ظروف �عتقال و�ه�م �لسجن والسجناء، ٕاال ٔ�ننا نالحظ 

ار مجمو�ة ب�ٔن �ا� إالكتظاظ مازالت مس�مترة، أ�مر ا�ي یؤدي ٕاىل ان�ش
  .من الظواهر اكس�هتالك و�روجي ا�درات بني الزنالء

��، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول إالجراءات اليت س���ذوهنا 
بطبیعة احلال يف ٕاطار التضامن مع �يق القطا�ات احلكوم�ة املعنیة هبذه 
الظاهرة من ٔ��ل التصدي �لظواهر املن�رشة �لسجون ومن ٔ��ل حتسني 

  ني؟وضعیة الس�
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

�ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال كام س�بق ٔ�ن ٔ�رشت، الس�یاسة املتبعة تقوم �ىل ٔ�وال حتسني 
یواء، ومضهنا ا�رتام الكرامة د�ل الس�ني، ولهذا ٔ�ي �ا� د�ل ظروف االٕ 

التعذیب مت ٕاد�اؤها �یتف�ح حتق�ق، ومؤخرا ا�لجنة أ�ممیة ملناهضة التعذیب 
يه �ددت التارخي وقالت � ٔ�� بغى �زور املغرب، واعطینا وفق 
الربوتو�ول �خ�یاري ملناهضة التعذیب، اعطیو� القامئة د�ل السجون 

املراكز إالح��از ا�يل عند الرشطة، سلمنامه القامئة، اخ�اروا هام املناطق و 
ا�يل �ادي ٕازوروها، وراه شف�ا من بعد الترصحي الص�ايف، املغرب ل�ست 
� عقد نقص ٕازاء يشء ما، البعض �یقول راه ا�و� بغى ختبیه ٔ�و احلكومة 

املسؤولیات، وترتتب كتخبیه، �لعكس ٕاىل اكنت ٕاد�اءات یتف�ح حتق�ق، 
ٔ�ما �ش نقولوا ٔ�ن املغرب ف�ه �عتقال الس�یايس خصنا �رجعوا نقراوا 

  .التعریف د�ل �عتقال الس�یايس
 لو وقعت ا�هتااكت عند� إالرادة الس�یاس�یة �ش نوا�وها، ٔ�ما نقدمو

املغرب ؤ�ننا س�نوات الرصاص د�ل الس�بعینات، هاذ اليش ال �س��د 
عند� ما �كفي من القدرة واجلرٔ�ة �ىل ٔ�ن  لٔ�سف �ىل ٔ�ساس، �لعكس

  .املغرب ٕاىل قطع ٔ�شواط يف جمال ا�هنوض �حلقوق واحلر�ت ٔ�ننا نتقدموا
ولهذا نیابة �ىل الس�ید املندوب العام �لسجون، ميكن لمك د�روا ز�رة 
اس�تطالعیة اخ�اروا السجن ا�يل بغیتوا، وراه قالها يف جملس النواب يف 

�ىل واش هاذ �د�اءات، ٔ�ن البعض تیجي ت���دث ا�لجنة �ش توقفوا 
�ىل ٔ�وضاع حصیة ؤ�ن الناس راه �ىل مشارف املوت، ٔ�ح�ا تنقولوا يشء 
�س�یط، عندمك اخ�صاصات قدموا الطلب واخ�اروا الیوم و�كون ز�رة، 
وهاذ اليش راه قالوا املندوب العام �لسجون حىت �لناس السادة النواب 

  واب، �الش؟احملرتمني يف جملس الن

هذا اخ�الل ٔ�و هذا وقع مشلك  ٔ�ن ما عند�ش عقدة نقص ٕايل قلتو
  .ٔ�و كذا، ولكن ما نقدموش الصورة ؤ�ن املغرب �من يف السجون د�لو

ال هاذ اليش �ري م�صف وال یعكس احلق�قة والواقع، ولهذا إالرادة 
ح�یاطي اكینة، إالشاكلیة د�ل �عتقال � ظاظد�لنا يف موا�ة �كت

مطرو�ة، إالشاكلیات ا�يل �رت د�ل رضورة اع�د س�یاسة يف العقو�ت 
البدی� وا�يل مطرو�ة ا�ٓن يف مرشوع د�ل التعدیالت القانون اجلنايئ 
ا�يل هو حمال �ىل جملس النواب ٔ�یضا هذا ٕاجراء، وإالصالح د�ل 

  .املنظومة القانونیة املرتبطة �لسجون هذا ٔ�یضا مطروح

  :رئ�سة اجللسةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لفریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار التعق�ب

  :أ�ندلويس ن��لاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات

طبعا �ل�س�بة لنا يف فریق العدا� والتمنیة �لف�ة يف طرح السؤال، هاذ 
ني یفقد حریته وال یفقد السؤال هو یبقى ٔ�ن إالطار العام هو ٔ�ن الس�

�رام�ه وٕا�سان��ه، لكن املس�ل ٔ�ن مجمو�ة من احلاالت یعين هناك معا�ة 
ما يه ٕاال و�ه من ٔ�و�ه هاته  ظاظحق�ق�ة �ل�س�بة �لسجناء، ظاهرة �كت

م�ال �ري ٕاىل �دینا منوذج د�ل  ،الس�ید الوز�ر ،املعا�ة، فك�ف نتصور
 80 �ة، مع أ�سف الشدید، تنلقاوجسن الناضور من بني یعين ال�ذج الس� 

جسني يف عنرب وبدون ويف نفس العنرب تنلقاوا مر�اض، واملر�اض �ري 
  .مغطى، مبعىن ٔ�نه هاذ السجناء یفقدون ٕا�سان�هتم و�رامهتم

الس�ید الوز�ر، مع أ�سف،  ،القضیة د�ل إالد�اءات اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا
ن اك�ن بطء يف التفا�ل �س�ل ٔ�نه هناك بطء يف التفا�ل، خصنا نقولوا ب�ٔ 

مع اد�اءات التعذیب، ما یتعلق �لناس د�ل املعتقلني، هاذ القضیة 
ٔ�صال من بني أ�و�ه د�لها ٔ�و املس��ات هو هاذ  ظاظإالشاكلیة د�ل �كت

�عتقال �ح�یاطي، �عتقال �ح�یاطي جند �سب �د مرتفعة، حبیث 
  .%40 ل 2016ٔ�نه وصلت يف التقار�ر الرمسیة س�نة 

فٕاذن ومن بني هاذ السجناء املعتقلني �ح�یاطیني السجناء د�ل 
زا�ورة ود�ل الریف، فٕاذا اكن املتابعون يف جرامئ تتعلق �جلرامئ املالیة 
یعطى هلم الرساح املؤقت، �س هنبوا ٔ�موال الشعب املغريب ت��ابعوا يف 

اك�ن  �ا� رساح وهاذ الش�باب ا�يل معروف عندمه مجیع الضام�ت،
الضام�ت د�ل احلضور ٔ�مام احملمكة، مع أ�سف الشدید یتابعون ومه 

الس�ید الوز�ر،  ،معتقلون يف �ا� اعتقال، و�لتايل هاذ �زدواج�ة
  .الشعب املغريب اك�ن هناك وا�د التذمر

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .الوز�ر �ىل مسامهتهشكرا الس�ید املس�شار احملرتم، و�شكر كذ� الس�ید 
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ن��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع املاء، وموضو�ه اس�تزناف الفرشة 
املائیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة
  الس�یدة الوز�رة،

ك مؤمتنة �ىل قطاع املاء ال شك ؤ�نك تذ�ر�ن قول هللا تعاىل ٔ�ن
، معىن ا�ٓیة رصحي وقوي، فل�س املاء "وجعلنا من املاء لك يشء �"

  .عنرصا �لحیاة فقط بل هو املصدر والس�ب املبارش لتوا�د أ�ح�اء
وت�ٔس�سا �ىل هذا املعىن الندرة اليت كنع�شها الیوم، ندرة املیاه اليت 

زجع وب�ٔ�م عصیبة، سؤالنا يف مد من املناطق املغربیة تنذر بواقع تعرفها �د
الفریق �س�تقاليل حتدیدا الیوم، هل ٔ�نمت واعون خبطورة الوضع؟ وٕاذا اكن 

التدابري اليت اختذمتوها لتطویق  نبغیو نعرفو -ٔ�ي بنعم-اجلواب �ٕالجياب 
  .ملايئ �لبالدأ�زمة ولتفادي لك مكروه قد حيدث ال قدر هللا �لال �ٔ�من ا

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

الس�یدة رشفات ٔ�لیدري ٔ�ف�الل اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل 
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكفة �ملاء

  الس�یدة الرئ�سة،
  السادة املس�شارون،
سؤال یتعلق �لفرشة املائیة ا�ٓن نت�دث عن النذرة ولو ٔ�ن موضوع ال 

ما اك�ن مشلك، السؤال یتقاطع مع ٔ�س�ئ� ٔ�خرى ا�يل تتلكم �ىل نفس 
املوضوع املتعلق بوضعیة املوارد املائیة �ىل الصعید الوطين ا�يل �متزي بوا�د 

  .واخلصاص املس�ل مع اخ�الف وتبا�ن بني املناطق لندرةالنوع د�ل ا
الس�ن�ني أ��ريتني عرف و�د العجز �ىل مس�توى �لفعل يف 

وانعكس �ٔ�ساس  %40ٕاىل  20ال�ساقطات املطریة ا�يل جتاوز ما بني 
�ىل مس�توى حق�نة د�ل السدود ا�يل ما عرف�ش واردات مائیة �مة، 
وعرفت جعز قد ٔ�قول �اد يف بعض املناطق �خلصوص يف حوض ملویة 

س�توى حق�نة السدود، وانعكس وانعكس �ىل م  %60ا�يل جتاوز العجز 
ٔ�یضا هذا العجز �ىل مس�توى املنظومات املائیة الهشة ا�يل تزتود مهنا 
�خلصوص بعض املناطق القرویة واجلبلیة اليت �زود سواء عن طریق ا�ٓ�ر 
وال أ�تقاب وال بعض العیون اليت نض�ت مما �لق اضطراب قد ٔ�قول 

ق العام د�ل الزتوید �خلصوص ؤ�قولها مرة ٔ�خرى حمدود مقارنة مع الس�یا
يف املناطق ا�يل عندها م�ظومات هشة، م�اطق ج�لیة، قرویة ا�يل عندها 

  .حمدودیة املوارد املائیة احمللیة
ولكن احلكومة مل تقف �اجزة ٔ�مام هذا الوضع، بل �لعكس تنقلنا 
وتفا�لنا عن طریق التفا�ل املبارش، عن طریق إالنصات، عن طریق 

طریق إالرشاك، واكنت هناك �لول �ٓنیة ومس�تع�� والزلنا  التواصل، عن
يف تفعیل هذه احللول �رب تعمیق �س�تكشاف املايئ اجلويف، عن طریق 
ت�ٔهیل بعض الش�باكت ا�يل اكنت تعرف ضیاع ومردودیة ضعیفة، عن 
طریق ٔ�یضا املراق�ة والتدبري ٔ�الس��ايق بعض أ�ح�ان حلق�نة السدود، مث 

اك �لول ٕاسرتاتیجیة �ىل املدى املتوسط والبعید وا�يل بعد ذ� اك�ن هن
  .يه املشاریع لكها ق�د إالجناز

عرفت ت�ٔخر يف بعض أ�ح�ان ٔ�و ٕا�راهات ولكن حنن مطالبني  ،حصیح
ٔ�و �ازمني �ىل مواص� هذه احلدود حىت حند، الوضعیة العامة د�ل البالد 

سطي ا�ٓن وضعیة ل�ست ختتلف عام تعرفه بعض دول الشامل، الفضاء املتو 
مماث� يف الربتغال، وضعیة مماث� يف ٕاس�بانیا، وضعیة مماث� يف ج�وب فر�سا، 
لك هذه الب�ان يف احلوض د�ل البحر أ�بیض املتوسط يف ضف�ه الشاملیة 
واجلنوبیة تعرف یعين وقع سليب لهذه التقلبات املناخ�ة والت�ٔخر يف 

  .�شارال�ساقطات املطریة، شكرا لمك الس�ید املس 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
   ،الس�یدة الوز�رة

حتدثمت عن ضعف ال�ساقطات وعن التغريات املناخ�ة، ٔ�� ٔ�قول ب�ٔنه ٕاذا 
ضاء هللا، ولكن ٔ�ن د لقااكنت هذه النذرة قدرا ٕالهیا حمتیا حمتوما فال ر 

�كون النذرة بفعل فا�ل تعرفه الوزارة ٔ�و ٔ�س�باب تت�اىش الوزارة احلدیث 
  .عهنا فهذا ٔ�مر ال ميكن ق�و� �ام اكنت املسو�ات

ٔ�� �ش نوحض �يم س�ٔنطلق من م�ال �، مادام �ملثال یتضح 
ة غنیة املقال، ٕاقلمي �رش�ید اكن ٕاىل �ایة أ�مس القریب اكن ینعم بفرشة مائی

جام�ة، الیوم لٔ�سف  22مسیكة مرتام�ة أ�طراف ممتدة �ىل ٔ�كرث من 
جام�ات من  5الشدید تقلصت هذه الفرشة املائیة وا�مكشت واحنرصت يف 

، واخلطري ٔ�ن امل�سوب د�لها یرتاجع یوما بعد یوم بل سا�ة بعد 22ٔ�صل 
ح سا�ة �س�ب �س�تزناف و�س�تغالل اجلا�ر وأ�معى واملدفوع �ر�

اجلشع والطمع د�ل �دد من املزار�ني دون أ��ذ بعني �عتبار أ�ج�ال 
مايش ا�ٓتیة اس�تق�اال ولكن هاذ اجلیل احلايل ا�يل رمبا �دا ما غیلقاش ما 
�رشب ولك هذا �ىل مرٔ�ى ومسمع من واك� احلوض املايئ ٔ�يب رقراق، 

 ،�رخ�ض دون اهاذ الواك� مغضت عیهنا الیوم �ىل الناس ا�يل تیحفرو
برتخ�ص ولكن جتاوزوا العمق  اومغضت عیهنا �ىل الناس ا�يل تیحفرو

املسموح به، مما ٔ�صبح �هتدد ا�ٓ�ر د�ل املزار�ني ال�سطاء اليت �س�تغل 
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مرت وا�يل ت�س�تعملوها من ٔ��ل  70و 60ا�يل ما ت��عداش العمق د�لو 
  .الرشب والسقي �لامش�یة د�هلم

ید ال مدوا  ،م�ادرات وا�ذاجمهتدة  �س �ك�لوا يف ٕاطار مجعیة �ادة
لواك� د�ل احلوض املايئ ولكن ال ح�اة ملن تنادي، ولو اكنت ذا�ريت ما �

موضوع زرا�ة اجلزر هذا موضوع  2017-04- 19ختون�ش �ٓخر لقاء اكن يف 
الس�یدة الوز�رة، الیوم �یلو غرام  ،�ىل در�ة �برية من احلساس�یة واخلطورة

لرت من املاء، وٕاىل عرف�ا ب�ٔن املسا�ات  260د�ل �زيو ت�س�تزنف ٔ�كرث من 
 هك�ار بعملیة �س�یطة �دا نقدرو 3600املزرو�ة يف �رش�ید الیوم تعدت 

  .المكیات الهائ� واخلیالیة املس�هتلكة من �ح�ة املاء حنس�بو
الس�یدة الوز�رة، وزارة الفال�ة خصها تد�ل �ىل اخلط لتق�ني  ،الیوم

 .نظام الكوططة، نعمتدو نظام الكوططة وٕاىل اضطربنا نعمتدو ،هذه الزرا�ة
ال �س�ٔلون ٔ�نفسهم،  ،الس�یدة الوز�رة ،خصمك لقاء �ا�ل مع هاذ الناس

ولكن �س�ٔلون خلري البالد و�ري إالقلمي، جعبهتم طوی� وفهيا اليشء الك�ري 
   .وعندمه احللول ا�يل یقدموا لمك

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شارشكرا الس�ید املس� 

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

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

  الس�یدة الرئ�سة،
  الس�ید املس�شار احملرتم،

كتابة ا�و� امللكفة �ملاء وال واك� أ�حواض املائیة مل تت�اىش الق�ام مبا 
ة وضبط لك �خ�الالت والرتايم �ىل امل� جيب الق�ام به ف� یتعلق مبراق�

  .فهيا الرتايم العام املايئ، العرشات د�ل احملارض �زود یوم�ا ا�يل تنضبطو
�لفعل ٕاقلمي �رش�ید والفرشة املائیة د�ل �رش�ید تتعرف وا�د 
�س�تزناف مفرط ٔ�نه اك�ن مزار�ني ا�يل تزيرعوا اجلزر وتی�لیوه یعين 

تريتفع ا�مثن د�لو يف ) octobre(وتی�لیوه حىت ) juin(تیو�د اجلزر شهر 
  .السوق و�اد �یجنیوه �ش ميش�یو ی��عوا

ح�ا� ا�ٓن بت�س�یق مع اجلهة د�ل ا�ارالبیضاء سطات مع وزارة ا
، اح�ا لس�نا �زار�ة ٔ�ي زرا�ة من يالفال�ة من تقلیل هاذ الزرا�ة هذ

الفرشة املائیة، وقع �ىل مس�توى  ٔ�يالزرا�ات ولكن دون ٔ�ن �كون هناك 
  .شكرا لمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
ب�ٔطفال املوظفني د�ل  شكرا �لس�یدة الوز�رة، ونطلب م�مك �ش �رح�و
  .جملس املس�شار�ن ا�يل �لطوا �لینا يف القا�ة الیوم

  .شكرا لمك

السؤالني الثاين والثالث جتمعهام و�دة املوضوع، �ا نعرضهام دفعة 
ایة �سؤال الفریق احلريك وموضو�ه ٔ�زمة املاء وا�دة، ویتعلق أ�مر بد

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

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

 تنعرفو ٔ�ن أ�زمة د�ل املاء فه�ي �ل�س�بة لبعض أ�خت الوز�رة، كام
املناطق يف املشالك د�ل الفال�ة ولكن يف املناطق ا�يل اح�ا ت�متیو لها 
وا�يل ٔ�ن� كنمت يف ز�رة �ري يف القریب ا�يل دزتو لهاذ املناطق ا�يل تتع�ش 

ل مشالك �برية يف املاء د�ل الرشب ت�متىن ٔ�ننا نعرفوا إالسرتاتیجیة د�
الوزارة د�لمك يف هاذ املناطق ا�يل يف احلق�قة والت �ادیة �كون وا�د 

  .الهجرة �برية �دا يف �ا� ٕاىل ما اكنوش �لول واقعیة وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

السؤال التايل موضو�ه موا�ة اخلصاص يف م�اه الرشب يف بعض 
ن مجمو�ة العمل التقديم م�اطق البالد، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن م

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
الس�ید الوز�رة احملرتمة، عن ٔ�زمة املاء الرشوب يف �دد من  ،�سائلمك

هبا، مفا هو تق�مي وزار�مك م�اطق اململكة ن���ة نفاذ املوارد املائیة التقلیدیة 
�لوضعیة؟ وما يه التدابري اليت س���ذوهنا ٔ�وال ملوا�ة هذا اخلصاص 
�شلك اس�تع�ايل؟ �نیا لضامن اس�متراریة �زوید هذه املناطق مبوارد مائیة 

 بدی�؟
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
   .شكرا

ؤالني املتعلقني اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �ملاء لٕال�ابة �ىل الس
  .ب�ٔزمة املاء
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الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفة 
  :�ملاء

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  السادة املس�شارون،

متاش�یا مع جواب السؤال أ�ول، �لفعل عرفت بالد� يف الس�ن�ني 
عكس ٔ�یضا �ىل السابق�ني جعز �ىل مس�توى ال�ساقطات املطریة، وا�يل ان

مس�توى الواردات املائیة، مع �سجیل تفاوت ما بني اجلهات، أ�حواض 
 - قد ٔ�قول  - د�ل ملویة وحوض ٔ�م الربیع من ٔ�مه أ�حواض ا�يل عرفت 

 %37جعز �اد وا�يل انعكس �ىل مس�توى حق�نة السدود، ا�ٓن فقط 
سد �بري مقابل  140ك�س�بة ملء ٕاجاملیة �ىل مس�توى سدود اململكة و

يف الس�نة الفارطة، وهاذ الوضعیة ٔ�یضا انعكست �ىل مس�توى  45%
املنظومات املائیة ا�يل كزتود مهنا �خلصوص املناطق اجلبلیة والقرویة ا�يل 
ٔ�صبحت م�ظومات هشة وم�ظومة تت�ٔ�ر بفعل �راجع ال�ساقطات املطریة 
ا�يل عرفت القدرة إالنتاج�ة د�لها اخنفضت والصب�ب اخنفض، و�خلصوص 

فرتة ا�روة، ويف بعض أ�ح�ان عرفت نضوب لبعض العیون وبعض  يف
  .ا�ٓ�ر ا�يل كزتود مهنا هاذ الساكنة هاذي

بطبیعة احلال انطالقا من هاذ الوضعیة ا�يل �لفت اضطرا�ت ا�يل يف 
مركز  38مجملها تظل حمدودة، املراكز ا�يل عرفت هاذ �ضطرا�ت تقریبا 

ك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب، �ل�س�بة ا�يل �یتد�ل فهيا امل 
مث بعض املراكز أ�خرى ا�يل تعترب امجلا�ات الرتابیة يه الفا�ل أ�سايس يف 

دوار ٕاىل �د ما ا�يل  5177معلیة توزیع املاء، یعين ما یقارب تقریبا وا�د 
  .�هيم وا�د الساكنة ٕاجاملیة ملیون ونصف مواطن

احلال تد�لت احلكومة طی� هذه  انطالقا من هاذ الوضعیة بطبیعة
  :الفرتة واكنت هناك �لول �ٓنیة ومس�تع�� ا�يل ميكن نلخصوها يف

تعمیق اس�تكشاف املاء اجلويف، یعين معق�ا وا�د معلیة ا�لجوء ٕاىل  -
  ا�ٓ�ر وأ�ثقاب؛

�زوید �دد من ا�واو�ر �لصهارجي ولو ٔ�ن هاذ احلل هذا ال �ريض  -
 �حكومة؛ امجلیع وما كريضیناش اح�ا ٔ�یضا

معلیة �ق�صاد يف املاء وت�ٔهیل الش�بكة واحلد من الضیاع  -
 وال�رس�ت ا�يل كتعرفها العدید من الش�باكت د�ل التوزیع؛

�ٕالضافة ٕاىل �مثني الصیانة والتدبري ٔ�الس��ايق يف بعض أ�ح�ان لهاذ  -
احلق�نة ا�يل قطعنا املاء يف بعض أ�ح�ان، كنا مضطر�ن �ش نقطعوا املاء 

هنا ٔ�شري ٔ�ن الفال�ة يف بعض املناطق �ك�دت خسا�ر مادیة . ل السقيد�
�مة، وكنبغي حنيي الروح التضام�یة �لعدید من الفا�لني يف القطاع 

 .الفال� يف هذا الش�ٔن
هذا ف� یتعلق �لتدابري �س��اق�ة، وانطالقا ٔ�یضا من التعل�ت امللك�ة 

زاریة ت�ت يف هذا أ�مر �ىل ا�يل �ٓمر صاحب اجلال� �ش �شلك جلنة و 

مس�توى احلكومة، انعقدت ا�لجنة الوزاریة �رئاسة رئ�س احلكومة وا�يل 
ان��ق عن �ج�ع د�لها �شك�ل وا�د ا�لجنة تق�یة من خمتلف القطا�ات 
الوزاریة املعنیة، قطاع الفال�ة، وزارة ا�ا�لیة، قطاع ٔ�یضا املاء الصاحل 

  .�ملاء �لرشب وكتابة ا�و� امللكفة
رية �الیة ا�يل نتج عن أ�شغال تهاذ ا�لجنة ا�يل اش�تغلت بوا�د الو 

د�لها وا�د الرب�مج اس�تع�ايل ا�يل هو ك�شمل مجیع املناطق ا�يل كتعرف 
خصاص وا�يل كتعرف جعز بتقدمي �لول �ٓنیة ومس�تع��، وفهيا مشاریع 

اع املاء هو ٔ�نه لو �یلكة ل�رسیع وثرية �س��ر يف قطاع املاء، كنعرفوا قط
ٔ�ننا ت�ٔخر� يف ٕاخراج مشاریع ا�يل س�نة ٔ�و س�ن�ني �یكون عندها وا�د 
�نعاكس م�ارش �ىل مس�توى الت�ٔمني يف الزتوید وٕاذا عطلنا الرباج س�نة 
�یكون عند� وا�د الس�نة د�ل املشالك، وٕاذا عطلنا حمطة د�ل الت�لیة 

  .س�نة غیكون عند� نفس املشالك
 ٔ�و العصا د�ل رحب رهان أ�من املايئ هو ٔ�ن املشلك أ�سايس

�س��رات �ىل مس�توى الب��ة التحتیة �اصها خترج فالوقت د�لها دون 
ون�ٔمل ب�ٔنه �كون املوارد املالیة العموم�ة موجودة  ،هذا ما �سعى ٕالیه. ت�ٔ�ري

�ش �متك�و �ىل أ�قل من ٕاخراج هذه املشاریع املهیلكة و�س��رات 
  .يف املس�تق�لالرضوریة 

 .شكرا لمك السادة املس�شار�ن

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

وا�ٓن التعق�بات �ىل جواب الس�یدة اكتبة ا�و�، واللكمة �لفریق 
  .احلريك يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
ٕاال ٔ�نه الس�یدة  شكرا مرة ٔ�خرى الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب د�لمك،

الوز�رة وانتوما تتعرفوا املنطقة مز�ن ٔ�نه بعض املناطق يف املناطق د�ل 
ت فعال وىل ٕاشاكلیة د�ل ٔ�ن الناس واش �يق �سك�وا الریصاين ٔ�نیف، وال

  .متا� ٔ�و ال �ادي یغادرو هذه املناطق، وهاذ اليش انتوما �ارف�نوا ج�دا
ا د�ل زا�ورة واكن �لول ا�يل اكنت عندمك كذ� ز�رة لٕالخوان د�لن

يه مايش يه �لول دامئة بعض احللول ا�يل ت�متناو من هللا ٔ�ن الفرشة 
املائیة �رجع، ولكن اك�ن ٕاشاكل الس�یدة الوز�رة ا�يل اح�ا� ن�ساءلو �لیه 
هو بعض السدود ا�يل تدارت �ىل اعتبار ٔ�هنا �ادي متد بعض املدن �ملاء 

س�نني �ش  7 ٕاىل الیوم ا�يل تقریبا دوز الصاحل �لرشب �سد تیو�ن ا�يل
خيرج هاذ الصفقة هاذي ا�يل يه �دامة �الیا، وا�يل مازال إالشاكلیة 
مازال املدینة د�ل ورزازات تعاين من ندرة املیاه الصاحلة �لرشب وهذا 

  .�الق وا�د إالشاكلیات �برية يف املنطقة لكها
السد د�ل ٔ�كدز �ش  كذ� كنا طلبنا انه �كون وا�د املض�ة ما بني

ح�ث �مكل السد كذ� �كون املض�ة �اهزة، مايش حىت �یمكل السد 
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�اود �ين �اد نقلبو �اود �ين �ىل �یفاش ند�رو احللول د�ل الضخ د�ل 
املاء حىت لزا�ورة، هذه يه إالشاكلیات ا�يل اح�ا �هنرضو �لهيم الس�یدة 

هو �لتقائیة ما بني  -  ق�ل م�ا كام قال إالخوان ا�يل -الوز�رة، مع العمل ٔ�نه 
الوزارة والوزارة د�ل الفال�ة �ادي حتل مجمو�ة د�ل املشالك ٔ�ن تتعريف 
الفال�ة دا� �الیا بعض إالخوان ا�يل �ميش�یوا حبال ا�الح، حبال مجمو�ة 
ا�يل هرضوا �لهيا إالخوان د�ل اجلزر يف اجلهة د�ل �رش�ید، وم�اطق 

 ٔ�كرث من املناطق ا�يل �هنرضو �لهيا �الیا، ٔ�خرى ا�يل كتعرف مشالك
ولكن مازال ما توصلناش ٔ�ننا نلقاو ٔ�جوبة حق�ق�ة لهذه املناطق د�ولنا د�ل 

  .در�ة �ف�اللت
  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �مو�ة العمل التقديم يف ٕاطار التعق�ب

  :دي جشرياملس�شار الس�ید �
  .شكرا

و�شكرمك كذ� �ىل ا�هودات  ،�شكرمك الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك
  .ا�يل كتقوموا هبا يف جمال تدبري املوارد املائیة

  الس�یدة الوز�رة،
امجلیع یقر �خلطوات الك�رية ا�يل قطعهتا بالد� يف جمال الزتوید �ملاء 

لس�نني أ��رية هذه الصاحل �لرشب وخصوصا ا�ال القروي، ٕاال ٔ�نه يف ا
العملیة كتعرف اخ�الالت �برية �جتة ٔ�ساسا عن التغريات املناخ�ة، 
و�لتخف�ف من هذه �خ�الالت ومن ٔ�زمة العطش، كنقرتحو الس�یدة 

  . الوز�رة، ونطالبمك ببعض املسائل
ف�ال�س�بة �لمس�ٔ� أ�وىل تتعلق من طبیعة احلال �الس�مترار يف ٕاجناز 

  تعبئة موارد ٔ�خرى؛م�ش�ٓت مائیة �دیدة ل 
كذ� نطالب ونقرتح مد بعض املناطق �لق�وات اجلهویة، املناطق ا�يل 
ما كتتوفرش فهيا املوارد املائیة احمللیة الاكف�ة، �ىل غرار ما مت الق�ام به 

  وا�ات ز�ز م�ال ا�يل ميكن لنا نعمموها �ىل م�اطق ٔ�خرى؛
یة م�اه البحر وكذ� �لثا، الرتكزي ٔ�كرث �ىل موارد مائیة بدی�، كت�ل 

  معاجلة املیاه العادمة؛
كذ� تقویة دور املراق�ة من �الل دمع الرشطة املائیة  رابعا، كنقرتحو

  �ش ميكن لنا �سهرو �ىل الرتش�ید د�ل املوارد املائیة وحماربة تلوث املیاه؛
الضیعات الفالح�ة يف املناطق كذ� كنقرتحو �دم الرتخ�ص لتوس�یع 

  ا الفرشة املائیة وا�د �س�تغالل املفرط؛ا�يل تتعرف فهي
وسادسا، تنقرتحو التحیني د�ل ا�ططات املد�ریة د�ل أ�حواض 

  .املائیة �ش ��ذ بعني �عتبار هاذ املعطى اجلدید وهاذ التغريات املناخ�ة
لبالد� وا�د  يف ٕاطار ٔ�ن نضمنو ،الس�یدة الوز�رة احملرتمة ،لك هذا

  .لساكن هباذ املادة احلیویة�س�متراریة لزتوید ا
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�بات

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

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

ق ا�يل �لكمتوا �لهيا جبو�ا يه م�اطق اجلنوب الرشيق كتعرف املناط
وا�د اجلفاف ب��وي وهیلكي، وال�ساقطات املطریة ما تت�اوزش يف بعض 

ممل و�متزي بعدم �نتظام د�لها، ولكن هاذ املنطقة ت�س�تغلو  100أ�ح�ان 
فهيا �ٔ�ساس يه فرتة د�ل امحلوالت وفرتة الف�ض ا�يل تتجي �ىل شلك 

واصف ر�دیة، ولكن هاذ املنطقة اس�مثرت فهيا احلكومة يف الثالث ع
من مزيانیة �س��ر و�ت  %80س�نوات أ��رية الك�ري، ٔ�كرث من 

 �3/5ٔ�ساس ملناطق اجلنوب الرشيق �ىل مس�توى الب��ة التحتیة، 
سدود، سد تودغى، سد ٔ�كدز مث سد قدوسة �ىل مس�توى بودن�ب، من 

�اك املیاه ا�يل تتجي �ىل شلك محوالت ٔ�وال �ىل  ٔ��ل �س��ر أ�م�ل
  .شلك ف�ض

املنطقة ا�يل �لكمت �لهيا الس�ید املس�شار، م�طقة املعیذر ا�يل فهيا 
هاذ املنطقة ا�يل مازال فهيا النقص ومازالت فهيا  ٕاخل، ..وحصیةٔ�لنیف، 

املنظومة م�ظومة هشة، اح�ا اش�تغلنا �ىل هذا الش�ٔن ا�يل غتجي ق�اة 
ٕاما من سد تودغى ا�يل تی��ىن ٔ�و سد ٔ�كدز �ش �زود مجیع هاذ �ویة 

امجلا�ات �ىل مس�توى م�طقة املعیذر لس�تة ٔ�و س�بعة امجلا�ات ا�يل ما 
  .زالت �زود عن طریق الشاح�ات الصهرجيیة

سدود وا�دة يف  2بقى لنا فقط اامل�ش�ٓت املائیة الزلنا �س�مثر فهيا 
 %90تقریبا عب�ٔ�  ، وغنكونوسغر�ووا�د �ىل سد واد  كرامةلام�طقة 

من املیاه یعين حىت يش نقطة من املاء ما �ادي تبقى تضیع يف البحر يف 
م�طقة اجلنوب الرشيق، واح�ا تنعملوا من ٔ��ل حتیني ا�راسات د�ل 

  .املواقع �ش خنرجوا، ٕان شاء هللا، يف الس�نوات املق��
ني ا�ٓن ٕ��ادة الت�لیة بطبیعة احلال، حنن الس�ید املس�شار، مطالب

النظر يف منط التوزیع، یعين الرشیط السا�يل يف املس�تق�ل ما غیكو�ش 
عند� بدیل من �ري ا�لجوء ٕاىل البحر، یعين من ا�ا�� حىت �لسعیدیة 
�اصها �كون فهيا أ�قطاب احلرضیة لك قطب �اص �كون ف�ه حمطة 

البیضاء  حتلیة، ت�ش�تغلو ها يه ٔ�اكد�ر خرجت، ت�ش�تغو ا�ٓن �ىل ا�ار
غیكون عند� �ٓسفي ورمبا طن�ة، م�طقة ا�ریوش الناضور لكها �ادي 
�زود عن طریق الت�لیة، ومطالبني �لبحث عن رشاكء يف هذا الش�ٔن �ش 
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  .خنلیو �خلصوص املناطق ا�ا�لیة ا�يل �كون عندها موارد مائیة تقلیدیة
ف� خيص ٕا�ادة النظر ٔ�و حتیني ا�طط الوطين �لامء، اح�ا ت�ش�تغلو 

وبطبیعة احلال  �2050ىل حتیني هاذ ا�طط ا�يل ٔ�عطینا اس�رشاف حلدود 
ا�طط الوطين �لامء وا�ططات . ا�ططات املد�ریة يه �شلك موازي

  ...املوازیة ٔ�و ما یعرف
  .شكرا لمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .دة الوز�رةشكرا الس�ی

السؤال الرابع موضو�ه حامیة الفرشة املائیة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :ابو �كر اعبید الس�ید املس�شار
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
عن التدابري وإالجراءات املت�ذة من طرف  ،الوز�رةالس�یدة  ،�سائلمك

وزار�مك محلایة الفرشة املائیة، وكذ� النقص احلاد ا�ي تعرفه بعض 
  .املناطق يف هذه املادة احلیویة

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

لنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي وا
  :�ملاء

  الس�یدة الرئ�س،
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا السؤال املهم

الرصید املايئ اجلويف هو یعد من ا�زون إالسرتاتیجي ا�يل من 
املفروض ٔ�ننا نلتجؤو لو يف هاذ الفرتات هاذي فرتات د�ل اخلصاص ٔ�وال 

فرشة مائیة یعاين  120تقریبا �ىل وا�د  اجلفاف، هاذ ا�زون ا�يل ت��وفرو
من �س�تزناف، یعاين من �س�تغالل الغري العقالين والغري املرشد والغري 

امللیار مرت مكعب، ما �س�تغل  4املس�تدام، والرصید املايئ اجلويف املت�دد 
ملیار مرت مكعب، یعين العجز ملیار مرت مكعب ا�يل ت�س�هتلكوه وما  5

أ�ج�ال املق��، وهذا �سائلنا مجیعا �یف�ة ٕاعامل احلاكمة  يش د�لنا هو د�ل
اجلیدة يف تدبري هذا املصري، و�اصنا نعرفو هاذ املوارد املائیة اجلوف�ة ا�ٓن 

مهنا ساكنة قرویة،  %90من الساكنة إالجاملیة،  %30تزتود ٔ�كرث من 
من املسا�ات املسق�ة، یعين ملیون ونصف % 40و�سامه يف سقي تقریبا 

اكم� من املاء �سقى عن طریق املیاه % 40ك�ار ا�يل كنتوفرو لو ه 
  .اجلوف�ة، مما �سائلنا مجیعا �یف�ة ضامن اس�تدامة هاذ الرصید املايئ اجلويف

طبیعة احلال اك�ن العدید من املناطق ا�يل مس�توى العجز فهيا ٔ�صبح 
 یدق �قوس اخلطر، ؤ�صبح هيدد ٔ�یضا �س�تدامة املشاریع امللحقة هبا

و�لزتوید، اح�ا ما بق�اش �اجز�ن، ولكن املس�ٔ� د�ل اس�تدامة املیاه 
اجلوف�ة ال تعين فقط كتابة ا�و� امللكفة �ملاء، لك أ�طراف معنیة من 

  .ٔ��ل ٕاعامل احلاكمة وضامن اس�تدامة هذه املشاریع
ا�يل ك�ش�تغلو ) les contrats de nappe(هناك العقد الفرشة املائیة 

فرقاء د�لنا ا�يل كت�دد � ٔ�ش�نو هام التدابري وإالجراءات �ش �لهيا مع ال
  .�ىل أ�قل �سرتجعوا املوازنة املائیة

هناك إالجراءات القانونیة ا�يل نص �لهيا قانون املاء، یعين املراق�ة 
والزجر والغرامات ورشطة املیاه ولكيش هاذ اليش اكمل وما كنتوفقوش 

�س�تغالل الغري العقالين ا�يل �اصو  �ش حندو من هاذ الزنیف ومن هاذ
  .ف�ه مسامهة امجلیع، ؤ��متس من امجلیع ٔ�نه ینخرط يف هاذ املقاربة

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق �شرتايك �لرد �ىل التعق�ب

  :ابو �كر اعبید املس�شار الس�ید
  الس�ید الوز�رة، 

وان لكهم لوضع هاذ السؤال ا�يل هو �ی�شابه وهو ا�يل دفع هاذ إالخ
النقص احلاد يف هذه املادة احلیویة، وما كتعرفو املناطق و�ل املناطق 

  .�ملغرب من ٔ�زمة يف م�اه الرشب
  الس�یدة الوز�رة، 

  .هاذ اليش �جت عن التدبري الغري العقالين لهاذ املوارد املائیة
  الس�یدة الوز�رة، 

قلتوا اك�ن اس�تزناف، واش ماكی�ش يش �لول  �اء �ىل لسا�مك ب�ٔنه
�ش یوقف هاذ �س�تزناف د�ل املاء؟ اح�ا كن�ساءلو د� واش احلكومة 
يه كتقول ب�ٔنه اك�ن اس�تزناف، �اص توضع �د لهاذ �س�تزناف، اك�ن 
السقي العشوايئ، اك�ن م�اه كمتيش �ري هاكك عشوائیا، نعطیك م�ال، �ىل 

وي لالس��ر الفال� يف داك�، املیاه �ادیة �ري س��ل املثال، املك�ب اجله
مع الویدان، ال حس�ب وال رق�ب، هذا ظمل هذا، اح�ا �یرض� هاذ اليش 

  .يف خواطر�
  الس�یدة الوز�رة، 

راه ميكن يش �ا�ة نقدرو جنیبوها من اخلارج، ولكن املاء ما ميك�ش 
زا�ورة وأ�زمة د�ل �یفاش أ�زمة ا�يل �اشوا الناس د�ل  جنیبوه، رامك شف�و

  .العطش ا�يل �اشوا وزان
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  الس�یدة الوز�رة، 
اح�ا عند� يف املنطقة د�لنا، الناس ك�رشیوا الصهرجي د�ل املاء 

  .درمه يف املنطقة د�ل �ٓسفي، هذا �ار، هذا ظمل يف حق الساكنة 500ب
  الس�یدة الوز�رة، 

ل �كون اح�ا كنطالبو ب�ٔن �كون �لول، �لول ما �كو�ش �رق�عیة، �لو 
موضوعیة، و�كون معقو�، ٔ�نه هاذ اليش ٕاىل بق�نا �ادیني هاذ اليش ال 

 10ی�رش �خلري، هاذ اليش راه اح�ا ما ك�شوفهش اح�ا د� ك�شوفو وا�د 
  .�ام هاذ أ�مور �یفاش �ادیة �كون 15س�نني وال 

  الس�یدة الوز�رة، 
ل اك�ن يش بعض املزرو�ات ا�يل يه ك�س�تزنف وا�د العدد �بري د�

املیاه، �اصها �كون وا�د الت�س�یق ما ب��مك وبني وزارة الفال�ة �ش 
تضبط هاذ أ�مور، ما تبقاش �یف �ا �ىل لسان وا�د إالخوة د�ل حزب 
�س�تقالل ب�ٔنه اك�ن م�اه، اك�ن مزرو�ات حبال اجلزر و�زيو، واك�ن 

راه مزرو�ات ٔ�خرى ما بغی�ش نذ�رها ما اك�ن الش، ٔ�نه حق�قة املزرو�ات 
يه يف صاحل البالد ولكن يف صاحل الفالح ٔ�ويف صاحل الساكن، ولكن املیاه 

  .ال حول وال قوة ٕاال ��
عرف�ش ٔ�ش �ادي نقول، هللا جيعل هللا تبارك وتعاىل اويف اخلتام، ما 

  .یغی��ا �ملطر، هذا هو �ري اخلتام
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب اللكمة �لس�یدة

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

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
هو ٔ�ن مجیع املزرو�ات بعدا عندها بعد دور يف أ�من ٔ�لغدايئ د�ل 

الح املغاربة، ما ميكن لناش �هتموا مزروع دون �ٓخر، اجلزر عندو دور وا�
عندو دور، ولكيش ك�سامه يف أ�من الغذايئ �لمغاربة، ولكن ا�يل �اص 
هو ٔ�ننا �س�هتلكو ذاك املیاه ا�يل م�ا�ة بطریقة عقالنیة وبطریقة مرشدة 
وبطریقة مس�تدامة، وهذا ما �سعى ٕالیه، حىت الفرقاء د�لنا يف وزارة 

�اه الفال�ة حىت هام عندمه �ر�مج �د طموح من ٔ��ل �ق�صاد يف م 
السقي من ٔ��ل حث الفال�ني ومسا�دهتم �ش یطوروا ٔ�نظمة السقي من 
ٔ�نظمة تقلیدیة ٕاىل ٔ�نظمة عرصیة، واك�ن هناك مساهامت مادیة وحتفزيیة يف 
هذا الش�ٔن، ولكن كنقول دامئا الطموح ٔ�كرث والواقع يشء �ٓخر، ا�يل �اص 

ون واعي، ف�ه ٔ�یضا مسامهة امجلیع حىت الفالح �كون واعي ومول البرئ �ك
واملس�هت� �كون واعي واملنتخب �كون واعي، اللك �اصو �سامه من 

 .ٔ��ل ٕاعامل حاكمة ج�دة وتدبري عقالين ومس�تدام لهذا املورد املايئ

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، �شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

موضو�ه تداعیات قرار ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، و 
التصف�ة القضائیة لرشكة سامري، س��وىل إال�ابة عنه �لنیابة الوز�ر امللكف 
�لعالقات مع الربملان، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .واملعارصة لتقدمي السؤال

  :عبد إالاله املهاجريید س� املس�شار ال 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  ة،الس�یدة الوز�ر 
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ٔ��ر قرار احملمكة الت�اریة ��ار البیضاء والقايض �لتصف�ة القضائیة 
لرشكة السامري ا�تصة بتكر�ر النفط يف املغرب ٔ�س�ئ� �دیدة مرتبطة 

  . القضائیة ��ٓ�ر �ق�صادیة و�ج�عیة لقرار التصف�ة
من ٔ��ل ذ� �سائلمك حول تداعیات قرار التصف�ة القضائیة لرشكة 

  السامري؟ 
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال. شكرا

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

ٔ�وال، ٔ�بلغ �عتذار د�ل الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن لعدم ا�متكن 
  .ولكفي �ٕال�بة �لیه يف هذا السؤال

 21ٔ�وال كام تفضلمت �ٕالشارة ٕالیه احملمكة الت�اریة ��ار البیضاء بتارخي 
ٔ�صدرت حكام یقيض بف�ح مسطرة التصف�ة القضائیة يف  2016مارس 

غربیة لصنا�ات التكر�ر السامري وإالذن �س�مترار �شاط موا�ة الرشكة امل
  .ٔ�شهر حتت ٕارشاف الساندیك وقايض م�تدب 3الرشكة ملدة 

رمغ ذ� مت متدید مدة �شاط الرشكة �دة مرات من ٔ��ل متكني 
املس�ت�دمني من تقايض ٔ�جورمه يف انتظار امل�ٓل د�ل التصف�ة القضائیة، 

وى القضايئ اختذ العتبارات م�عددة مهنا وهذا إالجراء أ�ول ا�يل �ىل املس�ت
  .�عتبار ا�ي ٔ�رشت ٕالیه

الیوم حنن ٕازاء �دد من التطورات، �عتبار ٔ�ن اجلهات القضائیة 
ا�تصة يف ٕاطار احلمك ا�ي ٔ�صدرته يف هذا امللف یف�د بوجوب تقدمي 
عروض رشاء املصفاة �لساندیك ا�يل حتدد، ؤ�ن تتضمن هذه العروض 

ة ف� یتعلق �لتوقعات اخلاصة ب�شاط املصفاة ومتویلها وسعر تفاصیل حمدد
الرشاء و�یف�ة سداده و�رخي ٕاجناز صفقة البیع ومس�تو�ت ال�شغیل و�ٓفاقه 



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

10 

 )2017 نومفرب 14( 1439صفر  25

  .والضام�ت املقدمة ٔ��ل ضامن تنف�ذ مضمون العرض ا�ي س�یقدم
ٕاذن �ل�س�بة ٕالینا حنن ملزمون �لتق�د مبضمون هذا احلمك �حكومة، 

  .د هاذ العنارص، و�ل�س�بة ٕالینا حنن ملزمون بهصدر حمك �د
وهذا جزء من النقاش  -النقطة الثانیة اليت ی��غي الت�ٔ�ید �لهيا ٔ�ن 

ٔ�ن تداعیات التصف�ة القضائیة ال تعين ٔ�ن الرشكة س�ت�هت�ي،  - املطروح 
التصف�ة القضائیة قد �كون مد�ال �ش الرشكة تعرف وا�د املسار �دید 

ة يف ٕانتاج الرثوة وموفرة ملناصب شغل، مع ما یرتتب �و�دة ٕانتاج�ة مسامه
  .عن ذ� من تداعیات ونتاجئ اق�صادیة واج�عیة

�نیا، احلكومة حرصت م�ذ اندالع أ�زمة �ىل ٔ�داء ٔ�جور 
املس�ت�دمني، ح�ث قامت ٕادارة امجلارك �ىل رفع الید جزئیا �ىل ٔ�موال 

ذا وا�د القرار ل�س الرشكة قصد متك�هنا من ٔ�داء ٔ�جور املس�ت�دمني، وه
  .�لسهل، ولكن �ل�س�بة لنا �عتبار �ج�عي اكن �ارضا ف�ه بقوة

 1241ٔ�یضا �ل�س�بة حلقوق العامل يف مجیع أ�حوال مبق�ىض الفصلني 
من قانون العقود و�لزتامات وكذا قوا�د التوزیع �حملاصة الفصول  1242و

ل من م�دٔ� أ�ولویة من املسطرة املدنیة �س�تف�د العام 510ٕاىل  504
خبصوص مس�تحقاهتم املالیة، �ش تتوقع تصف�ة قضائیة وكتكون متویالت 
راه عندمه هام أ�ولویة مبق�ىض هذه الفصول اليت ٔ�رشت ٕا�هيا �ىل �يق 

  .من مدونة الشغل 382ا�ائنني، وهنا ٔ�شري ٔ�یضا �لامدة 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر
  .صا� واملعارصة يف ٕاطار التعق�باللكمة لفریق ا�ٔ 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .شكرا الس�ید الوز�ر
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

بغیت نوحض وا�د أ�مر هام �دا، ال یتعلق أ�مر ��متدید ل�شغیل ا
فقط هناك . نياملصفاة، املصفاة ال �ش�تغل، املوا�ن واقفني، املوا�ن واقف

متدید يف التحمل د�ل أ�جور، ول�س أ�جور اكم� بل الرواتب 
أ�ساس�یة، التعویضات ما ت��قاضوهاش العامل وحشال من �امل؟ نت�دث 

  .عن �ٓالف العامل، �ٓالف أ�رس، ونت�دث عن مدینة �اكملها، هذا ٔ�مر
من ا�س�تور  93أ�مر الثاين، �الش طرح�ا السؤال وفعلنا الفصل 

يل وارد ف�ه م�دٔ� التضامن احلكويم وا�ا اح�ا �ارفني الوز�ر ما �ا�ش، ا�
ولكن بغینا نفعلو هاذ الفصل من ا�س�تور يف ٕاطار م�دٔ� التضامن 
احلكويم، �الش؟ ٔ�نه الیوم هناك تطورات حول موضوع املصفاة د�ل 

  .وا�د�كر�ر البرتول يف السامري، رمق 
 20ة د�ل السامري، الیوم، دازت عرش�ن �ام �ىل اخلوصص جوج،رمق 

س�نة عند� مسافة زم�یة اكف�ة �ش ند�رو تق�مي واش جنحنا يف هاذ 

اخلوصصة وال اكنت الصفقة فاش�، يف تقد�ري رمبا امجلیع س�یقدر ذ�، 
صفقة بیع ال سامري �لخواص، ٔ�وال، حولها ش�هبات و�نیا فاش� �لت�ٔ�ید، ها 

ل ا�يل �یعانیوا الیوم بل مدینة �اكملها احلصی� ها النتاجئ، ا�ٓالف من العام
  فد من هاذ اخلوصصة؟ م�كوبة اج�عیا واق�صاد�، شكون ا�يل اس�تا

�ام �لضبط، فالقول ب�ٔن أ�مر يف ید  20بغینا نطرحو هاذ السؤال بعد 
القضاء حصیح، ولكن مبوازاة احلكومة �اصها تد�ر جمهود، ٔ�ش تد�روا راه ما 

بوا �ىل الناس ا�يل �ادي �رشیو، حشال عندمك من تد�روا والو، �اصمك تقل 
ملیار �الش هاذ  25، الضامنة راه �لغتوا فهيا �زاف، 3عرض؟ عندمك 

ملیار �ىل الناس ا�يل داروا طلب  25املبالغة يف وضع الضامنة د�ل 
العروض �ش �رشیو؟ بغینا نعرفو الرٔ�ي العام بغینا یعرف معا� �اصة 

السامري والساكنة د�ل احملمدیة ��ني نعرفو �الش  امل�ٔجور�ن العامل د�ل
م�لغ �بري صعیب، يه حصیح  %10رفعتوها  %3رفعتو الضامنة ا�يل �ادة 

أ�مر یتطلب ضامنة اكف�ة ٔ�نه هذه معلمة صناعیة وطنیة �اص احلفاظ 
  .�لهيا، وملا ال عودة ا�و� ل�شغیل هذه املصفاة �لبدائل املمك�ة

  .شكرا

  :ة اجللسةالس�یدة رئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار، الس�ید الوز�ر ا�هت�ى الوقت �لرد �ىل التعق�ب

  .ٕاذن �شكرك �ىل مسامهتمك معنا
ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، 

املتعلق �لتعویض عن حوادث الشغل،  18.12وموضو�ه القانون رمق 
ریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ف

  .السؤال

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  . شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
املتعلق �لتعویض عن حوادث  18.12ما اجلدوى من صدور القانون 

  الشغل يف مقابل �دم ٕالزام�ة الت�ٔمني عن أ�مراض املهنیة؟ 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  . شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل تفضلمك بطرح هذا السؤال
 أ�مراض املهنیة بطبیعة احلال ٔ�ذ�رمك ٔ�نه قد مت ٕاقرار ٕاج�اریة الت�ٔمني �ىل

، وذ� مبناس�بة متدید 2002غشت  19بتارخي  18.01مبق�ىض القانون رمق 
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ٕاج�اریة الت�ٔمني عن حوادث الشغل ٕاىل املشغلني اخلاضعني لنظام الضامن 
�ج�عي، ومت الرتاجع عنه قانونیا عن هذه إالج�اریة مبق�ىض القانون رمق 

� �لنظر ٕاىل التحمالت ، وذ2003یونیو  19الصادر بتارخي  06.03
الت�ٔمني  -كام تعلمون  - �ج�عیة إالضاف�ة امللقاة �ىل �اتق املشغلني، ٔ�نه 

عن أ�خطار املهنیة ل�س ت�ٔم�نا اج�عیا كام هو م�عارف �لیه يف ٔ�نظمة 
امحلایة �ج�عیة، بل هو مسؤولیة املشغل، حبیث یتحمل �ىل ٕا�رها مجیع 

  .ٔ�قساط الت�ٔمني
حنن يف الوزارة �اكفون �ىل ٕا�ادة طرح هذا امللف �ىل  ،ورمغ ذ�

الطاو� ودراس�ته من �دید ودراسة اجلدوى من ٕاج�اریة الت�ٔمني عن 
أ�مراض املهنیة وب�شاور مع املعنیني لك�ف�ة العودة ٕاىل إاللزام�ة د�ل 

  .الت�ٔمني �ىل املرض، ٔ�ن هذا طموح د�لنا مجیعا
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .ا الس�ید الوز�رشكر 

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

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

اخلاص حبوادث الشغل وأ�مراض املهنیة  18.12مع أ�سف القانون 
ف� خيص التعویضات، و�اصة الت�ٔمني  1963اح�فظ بنفس فلسفة ظهري 

بة لٔ�مراض املهنیة وحوادث الشغل، وما یعاب �لیه ٔ�كرث الت�اري �ل�س� 
، ح�ث ٔ�ن 43هو �دم تنظميه لٔ�مراض املهنیة واكتفى �ٕال�ا� ٕاىل ظهري 

  .اجلانب القانوين ال زال تعرتیه �دة نواقص
ٕان العامل والعامالت وذوي احلقوق يف احلاالت اليت یصاب فهيا العامل 

 ٕاىل املوت �س�ب ظروف العمل اليت والعام� مبرض �ين قد یفيض ٔ�ح�ا�
�ش�تغل فهيا جيدون تعق�دات يف ٕاجراءات ٕاثبات الرضر النامج عن هذا 

  .املرض وحتدید املسؤولیات، ٔ�ضف ٕاىل ذ� ضبابیة املعایري
�س��عد التعویض عن املرض املهين  18.12لك هذا جيعل من قانون 

حملدد واحملدودة اكليت النامج عن ٔ�خطار معروفة يف الحئة أ�مراض املهنیة ا
�س�هبا بعض املعادن واملواد اخلطرية اليت یتعرض لها عامل البناء وا�تربات 
ٔ�مراض احلر�ر الصخري وامجلرة اخلب��ة والالحئة طوی�، الس�ید الوز�ر، 
و�ري دلیل �ىل ذ� ما تع�شه حمامكنا يف قضا� التعویض عن أ�مراض 

  .وز�رالس�ید ال ،املهنیة واحلاالت �دیدة
الس�ید الوز�ر، �رى ٔ�ن احلكومة مطالبة �لز�دة يف  ،ويف هذا الباب

إال�رادات لتدارك احلیف ا�ي حلق حضا� حوادث الشغل وأ�مراض 
املهنیة، مطالبة كذ� بفرض ٕاج�اریة الت�ٔمني والسالمة يف املعامل 
واملقاوالت وفرض طب الشغل وتوفري إالماك�ت يف جمال الفحص 

راض املهنیة، مما یتطلب س�یاسة �لتقائیة بني وزارة الشغل و�شخیص أ�م

والص�ة والعدل لتقر�ر امحلایة �ج�عیة �لعامل والعامالت ملا قد یتعرضون 
  .� من ٔ�مراض �نیة وحوادث شغل

بغیاب نص یلزم املقاو� املشغ� �لت�ٔمني عن  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�ذ�رمك
وا�ي اكن  63لیه يف ظهري أ�مراض املهنیة، عكس ما اكن م�صوص � 

  .ینص �ىل الزتام املشغل �لت�ٔمني عن احلوادث وأ�مراض املهنیة معا
�رك  18.12وما �س�� يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن قانون 

مس�ٔ� التعویض عن أ�مراض املهنیة اخ�یاریة رمغ ٔ�ن هناك تعهد من طرف 
ان ٕ�خراج قانون �اص وز�ر ال�شغیل السابق �الل م�اقش�ته يف الربمل

  .�ٔ�مراض املهنیة
من ا�س�تور ومن  110ملق�ضیات الفصل  ،الس�ید الوز�ر ،وتطبیقا

املتعلقة �ٕالطار  �187لزتامات ا�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب اكتفاق�ة 
الرتوجيي �لص�ة والسالمة املهنی�ني، ومن م�طلق حتق�ق العدا� وإالنصاف 

ة العام�، �رى يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�نه ٔ�صبح وتوفري حامیة ٔ�كرث �لطبق
ل�س  - س�یديت ر�اء  - من الرضوري ٕاصدار قانون �اص �ٔ�مراض املهنیة 

فقط �ل�س�بة �لقطاع اخلاص بل وحىت �ل�س�بة لقطاع الوظیفة العموم�ة 
ا�ي یف�قر هو ا�ٓخر ملثل هذا ال�رشیع والعمل �ىل تعدیل ال�رشیعات 

  .18.12قانون الا املهنیة ومن مضهن
  .وشكرا

  :رئ�سة اجللسةالس�یدة 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

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

ٔ�� م�فق معك ف� یتعلق �لوظیفة العموم�ة، هذه مسؤولیة حكوم�ة، 
لق �لقطاع اخلاص ٔ�وال ال�رشیع هو ال�رشیع مسؤولیة مشرتكة ولكن ف� یتع

بی��ا وب��مك مايش �ري اح�ا�، حىت انتوما عندمك إالماكنیة الق�ام مببادرة 
  .�رشیعیة يف هذا �جتاه

املس�ٔ� الثانیة ح�� یتعلق أ�مر �ٔ�طراف الثالثة راه ال�رشیع 
ا ٔ��د مكو�ت ٔ�و ٔ��د �ج�عي �اصو یت�ىن �ىل حوار اج�عي وهذ

احلوار �ج�عي، ولكن رمغ ذ� ٔ�عید ؤ�ؤكد ٔ�ننا يف الوزارة احملاور 
�اكفون �ىل النظر يف هذا املوضوع، ليك حنني إالطار ال�رشیعي لٔ�مراض 
املهنیة ونعمل �ىل مالءم�ه مع االتفاق�ات ا�ولیة الصادرة يف هذا ا�ال 

الیة حبمك �خ�صاصات املس�ندة لها ونعمل بت�س�یق مع وزارة �ق�صاد وامل
  .يف جمال مراق�ة معلیة الت�ٔم�نات اليت تبارشها مقاوالت الت�ٔمني

حنن �اكفون مع الوزارة د�ل املالیة �ىل دراسة �ل�دوى حول ٕاج�اریة 
الت�ٔمني �ىل أ�مراض املهنیة، وانطالقا من نتاجئ وتوصیات د�ل هاذ 

ري ا�ي ٔ�رشمت ٕالیه، كام وقع تغیريه ا�راسة �ادي نعاودو النظر يف الظه
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  .و�متميه املتعلق �ٔ�مراض املهنیة
  .شكرا الس�یدة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

، �ٓه امسح يل اك�ن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا، مازال
السؤال الثاين موضو�ه �ىل إالسرتاتیجیة الوطنیة . امسح يل مازال السؤال،

، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 2025ل يف ٔ�فق �ل�شغی
  .�حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

  الس�ید الوز�ر،
�ا بوا�د إالجراء  2021-2017احملور الثالث من الرب�مج احلكويم 

، هاذ الرب�مج �2025لهنوض �ل�شغیل، ٔ�ال وهو تفعیل �ر�مج ال�شغیل 
كام عرف�و الس�ید الوز�ر اس�تزنف وق�ا �بريا ؤ�مو� كثرية �ش ی��جز، 
وشاركنا ف�ه واكنت �نتظارات �برية �ش خيرج ٔ�نه ف�ه وا�د أ�مور 

ض التحفظات، ولكن اح�ا �مة، ولو ٔ�ن الكونفدرالیة اكن عندها يش بع
كنا ت��اظروه، واكن الس�ید رئ�س احلكومة فاش �اء ؤ��لن �ىل الرب�مج 

  .احلكويم تعهد �ٕال�زال د�لو
ببالغ د�ل جملس  2017س�مترب  21اح�ا تفا��ٔ� الس�ید الوز�ر يف 

احلكومة، تیقول ب�ٔنه هناك خمطط وطين �ل�شغیل، هاذ ا�طط الوطين 
، بدون 2017د د�لو يف ا�لجنة بني وزاریة يف غشت �ل�شغیل مت �ع�

ٕارشاك الفا�لني ا�يل �هيمهم أ�مر ا�يل هام املشغلني، وتنظن كذ� ٕ�لغاء 
  .ا�يل اكن تعهد الس�ید رئ�س احلكومة �ش یفعلها 2025هاذ إالسرتاتیجیة 

السؤال الس�ید الوز�ر، واش هاذ ا�طط فعال �ادي جيي �ش یلغي 
  تیجیة ٔ�وال نفهمو املس�ٔ� �ٓش فهيا؟هاذیك إالسرتا

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :املهين وإالدماجالس�ید وز�ر الشغل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  �یف ميكن �طط ٔ�ن یلغي ٕاسرتاتیجیة وهام من مس�تویني خمتلفني؟ 
رار د�ل ا�طط الوطين ال یعين الت�يل �ىل ٕاذن ل�س حصی�ا، إالق

إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل�شغیل، بل ٕانه قد مت �س�تلهام هبذه إالسرتاتیجیة 

وا��امات أ�ساس�یة د�لها يف وضع التو�ات د�ل ا�طط الوطين، 
ا�طط الوطين ت��درج يف الزمن احلكويم، وإالسرتاتیجیة تت�اوز الزمن 

  .، هذه يه املس�ٔ� أ�وىل2025نت تدارت يف أ�فق د�ل احلكويم ٔ�هنا اك
القضیة الثانیة �دد من الربامج اليت جرى تفعیلها ق�ل ا�طط الوطين 
�ل�شغیل وجيري تفعیلها ٕاىل ا�ٓن يه مس�تلهمة من إالسرتاتیجیة الوطنیة 
ق�ل ٔ�ن �كون ا�طط الوطين �ل�شغیل، و�لتايل م�ال نعطیك م�ال �دد 

مج ا�يل تدارت يف ٕاطار مع اجلهات يف ٕاطار احلكومة السابقة ویمت من الربا
اس�تكاملها الیوم يف ٕاطار احلكومة احلالیة م�لام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لربامج 
د�ل ال�شغیل ا�يل م�دجمة يف ٕاطار ا�منوذج التمنوي د�ل أ�قالمي اجلنوبیة 

ت به يه مس�تلهمة عوض التزنیل د�ل وا�د البعد �وي ا�ي �اء
  .إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل�شغیل

مث �نیا الرب�مج احلكويم تی��ىن إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل�شغیل، ويف 
  .ٕاطار التفعیل د�لها یعين مت ٕا�داث ا�لجنة الوزاریة د�ل ال�شغیل

املس�ٔ� أ�خرى، ٕاذا ت�ٔملمت، كام قلت، ف�ال�س�بة �لخطة الزم�یة لتفعیل 
وا�د ا�لحظة ا�يل يه ٕا�ادة تق�مي وحتیني  هاذ ا�طط الوطين، اك�ن

  . إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل�شغیل
ٕاىل ما اك�ش عندمه �س�ة  ،مه �س�ةدٔ�� �متىن �كونوا إالخوان عن

نصیفط لمك �س�ة د�ل ا�طط، وفهيا يف الربجمة الزم�یة وا�د احملطة ا�يل 
ة يه كتوضع احملطة د�ل ٕا�ادة حتیني إالسرتاتیجیة، ٔ�ن لك ٕاسرتاتیجی يه

رؤیة وكتوضع تو�ات ٕاسرتاتیجیة، ولكن الرب�مج احلكويم �یتلكم �ىل 
 .تدابري و�یتلكم �ىل �رامج

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :یوسف حميي املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

كنتلكمو �ىل احلاكمة، ٔ�نت �لكميت ب�ٔنه اك�ن  - حيتمسإاىل - اح�ا الیوم 
تزنیل دا� يف اجلهات، هذا املفروض �ا�ة مز�نة تن�دمو، ولكن الس�ید 
الوز�ر �یفاش �ميكن نوضو ند�رو التزنیل ٕاسرتاتیجیة ا�يل مازال ما تدار�ش 
�هيا خطة معل وال تبدلت و�ا فهيا خمطط يف بالصة ٕاسرتاتیجیة وتزنلوها 

  .�رو خمططق�ل ما ند
هو  ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا بعد ما فهمناش، ٕاىل ميكن نقول وا�د اللكمة

ٔ�نه راه الن�ا�ة يف هاذ اليش د�ل تزنیل ا�ططات وال �یف ت�سمیوها اح�ا 
جع� اجلودة �یف ت�سمى، تیقول � �اص �كون ٕاسرتاتیجیة و�كون 

ات نعاود ند�ر التزنیل د�لها و�كون التق�مي د�لها ومن بعد تیكون ا�ر�
ٕاسرتاتیجیة وهاذ اليش �ش تنحس�نو اح�ا، ٕاىل �لینا إالسرتاتیجیة ونضنا 
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در� خمطط ومن بعد ذاك اليش در� التزنیل اجلهوي یعين راه ما �يق 
  . تنعرفو راس�نا فني، ٔ�ما هاذ اليش راه لكه عند�

ه لهذا الیوم السؤال د�لنا الیوم الس�ید الوز�ر اكن واحض، احلاكمة را
ٔ�كتو�ر زاد �لكم  13كنظنو اح�ا مع اخلطاب د�ل س�ید� هللا ینرصو د�ل 

�ىل هاذ اليش قال � �اص خطة �دیدة ا�يل ميكن لنا �كون فهيا حاكمة 
  .ٔ�كرث و�كون فهيا دقة ٔ�كرث و�كون فهيا الن�ا�ة ٔ�كرث

اك�ن املشاركة وإالرشاك، اح�ا ما رش�و�ش  ،الس�ید الوز�ر ،و�نیا
كن وا�د الناس ا�يل هام �ادي ید�روا التزنیل �شار�هم �ري �یفاش �ادي مي

  .يف التنف�ذ ما �شار�همش يف بلورة هاذ ا�طط
ٔ�نه ا�يل معروف هو ٔ�نه ٕاىل اكنت إالرشاك  اح�ا ما اك�ش يف راس�نا

تیكون �خنراط د�ل هذوك الناس يف القطا�ات مجمو�ني يف املد�ر�ت 
تتكون ن���ة وتتكون اجلودة وهذا هو اكملني، وميل تیكون �خنراط 

�الش تنحثو الیوم بغیت مقاربة �شار�یة �كونوا فهيا يف مجیع املرا�ل د�لها 
مايش حىت �ٓخر، ٔ�نه ت��وصلو اح�ا بوا�د العدد د�ل أ�مور ا�يل يه 
ٔ�ح�كت وتصوبت يف بالیصها ما تنكروش ٔ�هنا تقدر �كون مز�نة، ولكن 

ا�يل معقول ا�يل ت��ان لنا اح�ا �ادي یعطي  راه ما دا�الش يف إالطار
  . اجلودة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
مع الس�ید املس�شار ٔ�نه ٔ�ي ٕاسرتاتیجیة ٔ�و �ر�مج حكويم تیخصو ٔ�� 

� ب�ٔن احلاكمة يف هاذ املرة هذي ٕان شاء هللا م�وفرة ٔ�نه  احلاكمة، تن�ٔكد
الیوم عند� جلنة وزاریة وعند� وا�د ا�لجنة د�ل الت��ع ا�يل يه كهت�يء 
أ�عامل د�لها وعند� جلان موضو�اتیة ا�يل مش�تغ� ا�ٓن، ا�يل كتحرضها 

ایك ٔ�� � -يف لك قطا�ات و�دامة ا�ٓن �ىل وضع �ر�مج د�ل أ�ولو�ت 
�ىل �ر�مج د�ل أ�ولو�ت و�ادي �كون عند� خمطط تنف�ذي �الل  -

هنایة الس�نة ٕان شاء هللا غنعرفو ٔ�ش�نو يه أ�مور ا�يل غند�رو هاذ الس�نة 
  .والس�نة يف �الل أ�ربع س�نوات القادمة ٕان شاء هللا

ف� یتعلق �ٕالرشاك، ٔ�وال اكینة مقاربة �شار�یة ما بني القطا�ات 
ا بی��ا وبني اجلهات ٔ�نه البعد اجلهوي ٔ�سايس، ولكن يف ٕاطار احلكوم�ة م

هذا ق�ل ما نطلقو هاذ ا�طط راه اح�ا طلق�ا وا�د ال�شاور معويم يف 
املوقع د�ل الوزارة و�اتنا �زاف د�ل املساهامت، وكام تعلمون قریبا ٕان شاء 

  .. هللا رمبا �ادي �كون لنا معمك وا�د اجللسة ا�يل فهيا

  :رئ�سة اجللسة الس�یدة
شكرا الس�ید الوز�ر، �شكرك �ىل مسامهتمك، ح�ث عند� �لسة مع 

  .ٕاذن �اص نطبقو الوقت. اذ اجللسةالس�ید رئ�س احلكومة مور ه
ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، 
 وموضو�ه تق�مي التوق�ت املس�متر املعمتد ببالد� م�ذ س�نوات، اللكمة ٔ��د

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

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ومة بعد س�نوات من اع�د املغرب �لتوق�ت املس�متر �لت�ٔ�ید من احلك

�ىل نتاجئه إالجيابیة �ىل �ق�صاد الوطين و�اصة يف جمال توفري 
  .�س�هتالك الطاقة والعالقة مع الرشاكء �ق�صادیني ب�ٔور�

الس�ید الوز�ر احملرتم، ما هو تق�ميمك لهذا إالجراء، وما مدى جنا�ة 
  تطبیقه؟ 

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید 

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،القادرالس�ید محمد بنعبد 
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا
السؤال ا�يل تفضلتو به حول تق�مي اع�د التوق�ت املس�متر فعال خيص 

ق�ل  مس�ٔ� التق�مي ا�يل يه ٔ�صبحت ٔ�ساس�یة �ل�س�بة �لس�یاسات العموم�ة،
ذ� نذ�ر الس�ید والسادة املس�شار�ن واضعي السؤال، ٔ�ن هذا من 
القرارات أ�ساس�یة ا�يل اختذت يف إالدارة املغربیة بناء �ىل دراسات، راه 
اك�ن دراسات اجلدوى واكنت مشاورات مع رشاكء اق�صادیني واج�عیني، 

�اد اختاذ القرار د�ل اع�د  2005وهاذ اليش �ذا س�نوات حىت ل
  .التوق�ت املس�متر يف إالدارات د�ل ا�و� ويف امجلا�ات احمللیة

و�لتايل ٔ�نه بعض الصعو�ت يف التالؤم مع هاذ التوق�ت، ٔ�جریت 
، م�با�د�ن زم�یا 2016ويف  2006دراس�تني حول اع�د هاذ التوق�ت يف 

 واملدة اكف�ة، وهاذ ا�راس�تني ٔ�كدوا وا�د املنحى د�ل التو�ه د�ل الفا�لني
أ�ساس�یني ا�يل هام مشلهتم ا�راسة ا�يل هام املواطنني واملرتفقني واملوظفني، 

ٔ�عتربوا ب�ٔن التوق�ت  %62و�جتاه العام ٕاىل در�ة ٔ�نه اك�ن معدل د�ل 
اعتربوا ب�ٔن طوابري �نتظار يف املاكتب  %42املس�متر ٕاجيايب، وا�د 

ربوا ب�ٔن اخلدمة اعت %52أ�مام�ة اخنفض خصوصا يف املدة الصباح�ة، و
العموم�ة مضمونة وم�واص� حىت يف أ�وقات د�ل تناول وج�ة الغذاء، 

 .یعين ق�ل الزوال وبعد الزوال
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فاالجتاه العام حىت �ل�س�بة �لموظفني اكینة ٕاحصائیات و�ل�س�بة  ،ٕاذن
�لمس�مثر�ن بصفة �امة، كذ� ميكن نعمتد �ىل إالحصائیات ا�يل صدرهتا 

ادن، من الناح�ة كام ورد يف السؤال د�لمك، یعين مجیع وزارة الطاقة واملع
إالحصائیات واملؤرشات تؤكد �ىل ٕاجناز وا�د �ق�صاد �م يف اس�هتالك 

  .الطاقة �ع�د هاذ التوق�ت املس�متر
وميكن نقول � ٕاجامال، ب�ٔن املغاربة �ىل غرار اكفة دول البحر أ�بیض 

وا معه، و�لتايل فهو یعين توق�ت املتوسط، اندجموا يف هاذ النظام وتالءم
ٕاجيايب، لكن إالدارة مع ذ� ميكن نعلن �لهيا ا�ٓن ٔ�هنا تعزتم ٕاجراء دراسة 
ٔ�خرى، ٔ�نه هاذ التق�مي وهاذ �ح�یاطات رضوریة ليك یعين كتكون عند� 

  .نظرة ٕاجيابیة حول أ��ر الفعيل د�ل هاذ التوق�ت
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .الوز�رشكرا الس�ید 

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

  :املس�شار الس�ید محمد ٔ��ح�یين
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

ؤ�عتقد ٔ�نه یصعب يف هذا الوقت الو�زي ا�صص لمك لٕال�ابة �ىل هذا 
السؤال، �ىل اعتبار ٔ�ن الوقت ال �كفي، ولكن س�نعمل يف ٕاطار الفریق 

ىل ا�لجنة ا�تصة ملناقشة موضوع تق�مي ٔ�داء التوق�ت �ىل اس�تد�ا�مك إ 
املس�متر، ٕاال ٔ�نه یت�ني لنا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ا�ي كنا من 
الس�باقني �لمطالبة ٕ�قرار هذا النظام ملا � من ٔ��ر ٕاجيابیة والفعال �ىل غرار 

مرافقها ا�ول اليت اعمتدته، واليت جنحت ٕاىل �دود ا�ٓن يف حتسني ٔ�داء 
  .العموم�ة

  الس�ید الوز�ر، 
يف بالد� مع أ�سف جند ٔ�ن املواطن املغريب �ري راض عن ٔ�داء هذا 
التوق�ت خصوصا يف مرافق القرب، مؤكد�ن ٔ�ن انطباع املواطنة واملواطن 
یبقى �ل�س�بة ٕالینا الوس�ی� الوح�دة �لحمك �ىل هذا النظام، ح�ث جنده 

و �نطباع السائد �ینا مجیعا، ولعل ساخطا �ىل ٔ�داء مرافق ا�و�، وه
اخلطب امللك�ة أ��رية اليت انتقدت �شلك الذع ٔ�داء إالدارة املغربیة اليت 
ٔ�صبحت ضعیفة بل ٔ�كرث من ذ� تعرقل وثرية ٕاجناح املشاریع وخمتلف 
�سرتاجتیات الوطنیة، و�يسء ٕاىل التدبري العام، و�لتايل تعیق التمنیة يف 

معلیة �شخیص ال �كفي بل �لینا التفكري يف ٕاجياد احللول  البالد، �� فٕان
لتحق�ق جنا�ة ٔ�داء املرافق العموم�ة وحتسني ٔ�داهئا، ٔ�نه يف غیاب 
�نضباط وضعف املراق�ة وغیاب عنرص الزجر ٔ�دى ٕاىل �دم �كرتاث 

  .ب�ٔمهیة الوقت والزمن �شلك �ام ا�ي ٔ�صبح السومة الغالبة اليت نعشها

ا�ل التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ننا لن �رتقي مبس�توى ٔ�داء فٕاننا نؤكد د

مرافق�ا العموم�ة يف غیاب الضمري املهين وإالحساس مبس�توى املسؤولیة 

 .وهو يف وضعنا يف ٔ�فق هت� منوذج�ا التمنوي اجلدید

  الس�ید الوز�ر، 

و�لتايل املوظفني  11بطبیعة احلال إالدارة ميل جتي ما تف�ح حىت ٕاىل 

الوا�دة، بل ا�ٔكرث من ذ� یوم امجلعة ٔ�نه یوم عط� تتجي  �ميش�یوا مع

لٕالدارة تتلقى إالدارة ما فهيا ٔ��د، امجلعة ؤ�نه ٔ�صبح یوم عط� اكلس�ت 

وأ��د، ٕاذن ٕاىل اكن املوظف البد � مييش یتغذى �ٓنذاك ا�لهم �رجعوا 

  .�لوقت ا�يل اكن عند� من ق�ل

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة

  .شكرا

  .للكمة �لس�ید الوز�را

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 

  :و�لوظیفة العموم�ة

  .د�ل النقط �لتفا�ل مع هاذ التعق�ب 2

ٔ�وال ٔ�ح�ا مكسؤولني سواء كنا ممثلني د�ل أ�مة ٔ�و مسؤولني �ىل 

ض ٔ�و �ري تدبري الش�ٔن العام، حنتاطوا كثريا ق�ل ٔ�ن نقول ٔ�ن املواطن را

راض، ٔ�ح�ا تن��یوا القرارات بناء �ىل دراسات ٔ�نه �س�تطالع واس�ت��اج 

، واش املواطن راض ٔ�و ال ما راض، )C’est un savoir(الرٔ�ي راه �مل 

  .هذه خصها دراسة

وهو هذا أ�مر ٔ�ج�تك عنه يف �دة م�اس�بات، هناك نوع من  ،�نیا

مواق�ت �لت�اق نضباط يف اخللط ما بني انعدام الضمري املهين وانعدام �

و�نرصاف �لماكتب وما بني التوق�ت املس�متر، هذا ال �القة � �لتوق�ت 

املس�متر، هذا �اص ٕاجراءات زجریة ٔ�خرى ال �القة لها �لتوق�ت املس�متر، 

حىت هنار االثنني، خصك  11من  ..ميكن � �شوف هنار امجلعة الناس

  .�الشا تعرف

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .�هت�ى الوقت، �شكرك �ىل مسامهتمكإ امسح يل 

  .مجیعا ملسامهتمكوشكرا 

  .اجللسةورفعت 


