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  الثانیة والعرش�ن بعد املائة اجللسةرض حم

 ).م2017 نومفرب 21(هـ 1439 ربیع أ�ول 2 ثال�ءال : التارخي
عبد احلكمي �ن شامش رئ�س ا�لس، والس�ید املس�شار الس�ید : الرئاسة

  .�لرئ�س اخللیفة أ�ولعبد الصمد ق�وح، 
ثانیة وا�ق�قة ساعتان وٕاث��ان وثالثون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة ال : التوق�ت

  .السابعة وأ�ربعني بعد الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :لسةرئ�س اجل املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .اف�تاح اجللسةٔ��لن �ىل �ركة هللا عن 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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

اول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول ٔ�عامل هذه وق�ل الرشوع يف تن
اجللسة، ٔ�دعو ا�لس املوقر لتالوة الفاحتة �رحام �ىل حضا� �ادث التدافع 
�الل معلیة توزیع مسا�دات �ذائیة من طرف ٕا�دى امجلعیات اخلريیة 
جبام�ة س�یدي بولعالم ضوا� الصو�رة، راج�ا من العايل القد�ر ٔ�ن �سكن 

  .ج�انه ؤ�ن �رزق ٔ�هلهم وذوهيم الصرب والسلوان الض�ا� فس�یح

الرّحمنِ  ۞الْحمد للَّه ربِّ الْعالَمين  ۞بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ

اهدنَا  ۞إِيّاك نَعبد وإِيّاك نَستَعين  ۞مالك يومِ الدّينِ  ۞الرّحيمِ

 يمتَقساطَ الْمرّالص۞ رغْضُوبِ صرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذ

ينّالَ الضَّالو هِملَيٓمني ۞ع�.  
فُونصا يّمع زَّةبِّ الْعر بِّكر انحبس ۞ ينلسرلَى الْمع لَامسو ۞ 

ينالَمبِّ الْعر لَّهل دمالْحو۞   
طالع ا�لس �ىل ما �د من وا�ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الٕ 

  .مراسالت ومن ٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني احملرتم

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 68.17توصل مك�ب جملس املس�شار�ن مبرشوع قانون املالیة رمق 

  .2018لس�نة املالیة � 
و�ل�س�بة جللسة أ�س�ئ� الشفهیة �ینا اس�تدراك �ىل �دول ٔ�عاملها، 

  ح�ث عوضت؛
  :أ�س�ئ� التالیة

  م�ٓل النظام أ�سايس ملوظفي امجلا�ات الرتابیة؛ -

  ٕاشاكلیة أ�من ببالد�؛ -

  ارتفاع مؤرش اجلرمية �ملغرب املو�ة لقطاع ا�ا�لیة؛ -

  لقطاع الرتبیة الوطنیة؛أ�ساتذة املتعاقد�ن املو�ه  -

املتعلق  30.09التعجیل ٕ�صدار النصوص التنظميیة اخلاصة �لقانون رمق  -
  �لرتبیة البدنیة والر�ضة املو�ه لقطاع الش�باب والر�ضة؛

  .الفقر �ملغرب املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن -
  :�ٔ�س�ئ� التالیة

لعالم مبدینة احلادث امل�ٔساوي ا�ي شهده السوق أ�س�بوعي ٔ�والد بو  -
  الصو�رة �لفریق �س�تقاليل؛

  فاجعة مدینة الصو�رة �لفریق �شرتايك؛ -

التدابري املت�ذة لتفادي �كرار فاجعة جام�ة س�یدي بولعالم �لفریق  -
  احلريك؛

  امرٔ�ة يف فاجعة قریة بولعالم لفریق �حتاد املغريب �لشغل؛ 15وفاة  -

  فاجعة الصو�رة لفریق العدا� والتمنیة؛ -

  .الصو�رة لفریق أ�صا� واملعارصة فاجعة -
 21و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2017نومفرب 

  سؤ�؛ 45: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 24: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .7: و�دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .السالم �لیمك

  :الرئ�سالس�ید 
  .أ�مني شكرا لمك الس�ید

كام توصلت رئاسة ا�لس مبراس� من رئ�س فریق أ�صا� واملعارصة، 
  :هذا نصها

  ٕاىل الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم

  .ملمتس مساء� احلكومة: املوضوع
  سالم �م بوجود موال� إالمام،

بناء �ىل دس�تور اململكة، الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
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، 2011یولیوز  29املوافق ل  1432من شعبان  27بتارخي  1.11.91
  م�ه؛ 106الس�� الفصل 

وبناء �ىل النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن اجلاري به العمل، والس�� 
، 231الباب الثاين من اجلزء الرابع املتعلق مبلمتس مساء� احلكومة، املواد 

  ؛234، 233، 232
�ة س�یدي بولعالم التابعة و�ىل ٕا�ر الفاجعة الصادمة اليت عرفهتا جام

امرٔ�ة و�سجیل العدید من إالصا�ت،  15ٕالقلمي الصو�رة واملمتث� يف وفاة 
ؤ�مام ثبوت املسؤولیة الس�یاس�یة �لحكومة ف� حصل وتقصريها يف اختاذ 
إالجراءات والتدابري الالزمة من ٔ��ل حسن تنظمي وت�ٔطري م�ل هذه 

  ...غذائیة واخلريیةالعملیات املتعلقة بتوزیع املسا�دات ال
الرسا� ونعطیك نقطة نظام، الس�ید الرئ�س، تفضل نقطة نظام  �مكل

  .يف ال�س�یري

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  الس�ید الرئ�س،

تقدمي هاذ امللمتس هو مؤطر بنص ا�س�تور، ومؤطر مبق�ضیات النظام 
يف ٕاطار �لسة �امة كام هو م�صوص  -حصیح-ا�ا�يل، وی��غي ٔ�ن یودع 

  .یه يف النظام ا�ا�يل�ل 
لكن الیوم حنن بصدد �لسة ٔ�س�بوعیة �دد �دول ٔ�عاملها سلفا، ٔ�ن 
یذ�ر ٔ�نه توصلت رئاسة ا�لس �رسا� من فریق أ�صا� واملعارصة هذا 
مق�ول من الناح�ة القانونیة، ٔ�ما ٔ�ن تدمج يف �دول أ�عامل وتقرٔ� الرسا�، 

ف �لنظام ا�ا�يل، الس�ید اح�ا كنعتربو ب�ٔن هذا خمالف ��س�تور وخمال
  .الرئ�س

نلمتس م�مك ٕار�اء هذا املوضوع حىت توامئوه مع املق�ضیات  ،و�لتايل

  .القانونیة
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

واحلا� هذه ٔ�قرؤها �ىل حرضا�مك، مق�ضیات دس�تور اململكة املغربیة 
لس املس�شار�ن ذات الص� �ملوضوع ا�ي ومق�ضیات النظام ا�ا�يل �

  . حنن بصدده
�لس املس�شار�ن ٔ�ن �ساءل احلكومة " :من ا�س�تور 106الفصل 

بواسطة ملمتس یوقعه �ىل أ�قل مخس ٔ�عضائه، وال یقع التصویت �لیه، 
بعد ميض ثالثة ٔ��م اكم� �ىل ٕایدا�ه، ٕاال �ٔ��لبیة املطلقة ٔ�عضاء هذا 

  . ا�لس
ئ�س جملس املس�شار�ن، �ىل الفور، بنص ملمتس املساء� ٕاىل یبعث ر 

رئ�س احلكومة، ولهذا أ��ري ٔ��ل س�تة ٔ��م لیعرض ٔ�مام هذا ا�لس 
  ."جواب احلكومة، یتلوه نقاش ال یعق�ه تصویت

  .من ا�س�تور 106هذا الفصل 

طبقا ٔ�حاكم " :من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن 231املادة 
ن ا�س�تور، یمت ٕایداع ملمتس مساء� احلكومة ب�سلمي م 106الفصل 

مس��د �اص به ٕاىل رئ�س ا�لس يف �لسة �امة، �سمى هذا املس��د 
ملمتس مساء� احلكومة، جيب ٔ�ن �رفق هذا املس��د بالحئة موقعیه ؤ�ن 

�شمل مخس ٔ�عضاء ا�لس �ىل أ�قل، ی�ٔمر الرئ�س ب�رش ٔ�سامء املوقعني 
  ."حلكومة ا�ي ی�رش �رم�ه يف احملرض�ىل ملمتس مساء� ا

ال حيق ٔ�ي عضو يف ا�لس ٔ�ن یوقع ٔ�كرث من ملمتس ": 232املادة 
وا�د يف نفس الوقت، وال ميكن ٔ�ن یضاف ٕالیه توق�ع �دید ٔ�و �سحب 

  ."م�ع بعد ٕایدا�ه �ى الرئ�س
ال تصح املوافقة �ىل ملمتس مساء� احلكومة ٕاال بتصویت ": 233املادة 

ٔ��م اكم� �ىل  3املطلقة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، وبعد ميض  أ��لبیة
  ."ٕایدا�ه

یبعث رئ�س جملس املس�شار�ن �ىل الفور بنص ملمتس ": 234املادة 
ٔ��م لیعرض ٔ�مام هذا  6املساء� ٕاىل رئ�س احلكومة، ولهذا أ��ري ٔ��ل 

  ."ا�لس جواب احلكومة
ملمتس املساء� تنظم  بعد تقدمي جواب احلكومة خبصوص": 235املادة 

  ."املناقشة �قرتاح من املك�ب وندوة الرؤساء، ال یعقب املناقشة تصویت
  حرضات الس�یدات والسادة، 

هذه يه مق�ضیات ا�س�تور والنظام ا�ا�يل اليت تؤطر املوضوع ا�ي 
  . حنن بصدده

وح�ث ٔ�ن رئاسة جملس املس�شار�ن، توصلت صباح هذا الیوم 
ٔ�شغال ندوة الرؤساء، فقد شعر� ٔ�ن من واج�نا بعد ٔ�ن  وم�ارشة بعد ا�هتاء

اكن مقررا ٔ�ن �س�ند رئاسة هذه اجللسة �لس�ید اخللیفة أ�ول �لرئ�س، 
شعر� ٔ�ن من الواجب وبعد ت�س�یق مع الس�ید رئ�س اجللسة ا�يل اكن 
تقرر يف اج�ع املك�ب لیوم ٔ�مس، ٔ�ن نرتٔ�س هذه اجللسة يف ا�رتام �م 

  .اليت تلیهتا �ىل حرضا�مكوحريف �لمق�ضیات 
  .تفضل اليس احللوطي

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

اح�ا، الس�ید الرئ�س، فقط �رید ٔ�ن نطبق املق�ضیات القانونیة 
  .ه الواقعةومق�ضیات النظام ا�ا�يل �حلرف ٔ�مام هذ

حنن الیوم جندك، الس�ید الرئ�س، ترتٔ�س هذه اجللسة �لطبع عوضا 
عن ا�ي اكن س�یرتٔ�سها، كام اختذ القرار يف املك�ب الس�ید اخللیفة أ�ول، 

سك لهذه اجللسة هو ٔ�نه ی��غي ٔ�ن یقدم � امللمتس خشصیا، ؤوس�ب �ر 
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ئ�س فقط، ٔ�ن القانون ینص �ىل تقدميها �لرئ�س ول�س ٔ��د نوابه، �لر 
  . و�� ف�ٔنمت ترتٔ�سون اجللسة، الس�ید الرئ�س

املفروض ٔ�ن امللمتس مل �كن من املفروض ٔ�ن یذهب ٕالیمك �رب  ،و��
مراس�، اكن ی��غي ٔ�ن یقدم الیوم ويف اجللسة العامة كام هو م�صوص �لهيا 

من ا�س�تور، یمت ٕایداع ملمتس  106الس�ید الرئ�س، طبقا ٔ�حاكم الفصل 
كومة ب�سلمي مس��د �اص ٕاىل رئ�س اجللسة يف �لسة �امة مسائ� احل

  .ول�س يف مك�ب، الس�ید الرئ�س
كنا ن��ظر ٔ�ن یقدم امللمتس يف �لسة �امة �لس�ید الرئ�س،  ،و��

وال تقرٔ� �لینا الرسا�، وٕامنا خنرب بالحئة السادة  ،ؤ�ن ال تقرٔ� �لینا املراس�
  .املوقعني من طرف الس�ید ٔ�مني ا�لس

  .لمك الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید الرئ�س
لو ٔ��مك صربمت �ري بضع ثواين، ٔ�� كنت يف أ�وراق ا�يل عندي مو�د، 
كنت س�ٔقول س�ٔ�اطب الفریق صاحب املبادرة ب�سلمي هذا املس��د مرفوقا 
بالحئة املوقعني، وكنت س�ٔحرص مع الس�ید ٔ�مني ا�لس �ىل الت�ٔكد من 

ا �يل كنا �ادي ند�رو، و�لیه، �ري متوفر النصاب القانوين، هاذ اليش ا
صربتوش �ري مسا� �نیة، و�لیه، ٔ�طلب من الس�ید، من فض�، اس�متعنا 

  .رئ�س يف هاذ الفریقالو�لیه، ٔ�طلب من الس�ید  ..ٕالیك اليس احللوطي
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :وسسكاملس�شار الس�ید محید �و 
  ،الس�ید الرئ�س

   .ٕاىل ٔ�مسحيت يل الس�ید الرئ�س
  الوزراء، السادة

�ٕالضافة ٕاىل ما �اء �ىل لسان السادة الزمالء، كذ� بطبیعة احلال، 
من ا�س�تور،  106من النظام ا�ا�يل، واملادة  231منش�یوا بتطبیق املادة 

من النظام ا�ا�يل، ٔ�ن  32ولكن كذ� من الرضوري ٔ�ن نطبق املادة 
اجللسة،  ذل هاهناك مك�ب ا�يل نعقد البارح، ومت حتدید �دول ٔ�عامل د�

اجللسة، ٔ�ن الس�ید الرئ�س،  ذعامل د�ل هاا�ٔ من الرضوري ا�رتام �دول 
مش��ا �ارج �دول أ�عامل ا�ي �دد البار�ة من ق�ل املك�ب �ادي إاىل 

  و�لتايل �ارقني النظام ا�ا�يل، ملاذا؟ ،�32كونوا �ارقني املادة 
تقدميها يف هاذ  ٔ�ن ل�س من املفروض ٔ�ن تمت قراءة الرسا� ا�ٓن ٔ�و

اجللسة ��ات، مايش من الرضوري يف هاذ اجللسة، ورمبا اجللسة املق��، 
ا�يل یضع مك�ب جملس املس�شار�ن �دول ٔ�عام�، طبقا  32ٔ�ن اك�ن املادة 

عامل ا�ٔ من ا�س�تور، و�لتايل مل یمت ا�رتام �دول  82ملق�ضیات الفصل 
شاكلیة ا�يل مطرو�ة الس�ید د�ل املك�ب ا�ي �دد البار�ة، هذه يه االٕ 

  .من النظام ا�ا�يل 32وخنرق املادة  231 ميك�ش نطبقوا الرئ�س، م
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
   .شكرا اليس ٔ�محد

یظهر ٔ�ن هناك الك�ري من نقط النظام، مرح�ا، ٕاذن نظموا �ري املناقشة 
  .عضبضنا ال ع د�لنا ونظموا إالصغاء لب 

مة �لس�ید الرئ�س، تفضل الس�ید امسح اليس �ايم ا��ن نعطي اللك
  .الرئ�س

  :ٔ�دعي ناملس�شار الس�ید حلس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بدور� حنن فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�عتقد ٔ�نه ويف نفس الوقت، 
من النظام  32ونطبق القانون يف م�اورة مكشوفة، ٔ�عتقد ٔ�ن املادة 

قف زمالئنا یعين يف ا�ا�يل، ٔ�ن الرسا� مل تدرج يف اج�ع املك�ب، مو 
  .أ��لبیة

ا شكرا، ٔ�� كنضم صويت �لزمالء د�لنا يف أ��لبیة، ٔ�ن هاذ اليش م
قلت لنا ) bureau(ی� الس�ید الرئ�س، كنا اجمتعنا معك يف اخصوش، ق�

ب�ٔن اليس ق�وح ا�يل �ادي یرتٔ�س اجللسة، و�ىل ٔ�ساس ٕاذن هاذ اليش ف�ه 
�ش تقرا �لینا  ،الرئ�سالس�ید  ،اجللسة دام �رٔ�ستايش �ا�ة، م

  .مايش معقول االرسا�، هذ
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
الس�ید املس�شار احملرتم، واش من ا�يل كنت كنتلكم كنت ك�سمعين؟ 
قلت أ�خ الكرمي، أ�خ احملرتم، راه قلت لمك الس�ید الرئ�س احملرتم، ٔ�نه 

رضت لیه، م�ارشة بعد ما ا�هتینا من �ج�ع د�ل ندوة الرؤساء ا�يل ح
  .توصلت رئاسة ا�لس �ملس��د ا�ي حنن بصدده

ا اك�ن ال م�اورة ال مكشوفة وال مس�ترتة، ما قلت � م�ارشة راه م
عیب نوصلو حىت لهاذ املس�توى، �شك ب�ٔن هناك  اكی�ش هاذ اليش، زعام

 ذمن ید�ر مؤامرات �شلك مكشوف وال مس�ترت، ت�ٔكد ب�ٔنه ما اكی�ش ها
  .اليش

ذ القدر يف توضیح هذه املس�ٔ� ا�رتاما � و�لفریق او�ادي �ك�في هب
   .احملرتم ولٕالخوة وأ�خوات ٔ�عضاء ا�لس احملرتمني

  .تفضل اليس �ايم ا��ن

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

وحنن يف ٕاطار فریق العدا� والتمنیة �رید ٔ�ن ن��ه  ،حنن يف هذه اجللسة
هذه  .رة ا�رتام ا�س�تور ٔ�وال، وا�رتام مق�ضیات النظام ا�ا�يلٕاىل رضو

من  100يه �لسة شفویة تنعقد حتت الفصل  ،الس�ید الرئ�س ،اجللسة
ختصص �ٔ�س�بق�ة لٔ�س�ئ�  ،ا�س�تور، هذه اجللسة تنعقد �ٔ�س�بق�ة

الشفویة، ال جيوز ٔ�ن �كون فهيا ٔ�ي مق�ىض �ٓخر سابق �ىل أ�س�ئ� 
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عن اخلالف احلاصل حول مدى اعتبار هذه اجللسة،  الشفویة بغض النظر
  .�لسة �امة خمصصة ميكن ٔ�ن یندرج يف ٕاطارها ملمتس املساء� ٔ�م ال

لكن �ٕالضافة ٕاىل ما قا� الزمالء ٔ�و ٔ�نه مل یمت التنصیص ال يف �دول 
�ٕالضافة  ،أ�عامل وال يف ٕاطار ندوة الرؤساء وال يف ٕاطار مك�ب ا�لس

جللسة تنعقد �ٔ�س�بق�ة وختصص لٔ�س�ئ� الشفویة ٕاىل لك ذ� هذه ا
  . ؤ�جوبة السادة ٔ�عضاء احلكومة

  .شكرا لمك

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

جسلتك الس�ید الرئ�س، عندي الس�ید رئ�س فریق  ..ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن
 .أ�صا� واملعارصة والس�ید رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :ید عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس� 
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة،
التحقت  ،م�ارشة بعد �ج�ع د�ل ندوة الرؤساء ا�يل حرضت فهيا

�ج�ع الفریق، فریق أ�صا� واملعارصة درس موضوع فاجعة الصو�رة من 
لك اجلوانب، واس�تقر قرار الفریق تطبیق ا�س�تور ملساء� احلكومة، 

الس�ید رئ�س احلكومة رصح �النیة �ىل ٔ�ن احلكومة تتحمل  �اصة ؤ�ن
 �ىل رضٔ�� �هن ..بغینا الس�ید رئ�س احلكومةااملسؤولیة ف� �دث، 

  .ما قاطعتكش.. احلی��ات

  :الس�ید الرئ�س
 .من فضلمك، من فضلمك

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
لیة، طاملا ٔ�ن الس�ید رئ�س احلكومة حيمل حلكوم�ه املسؤو نٕاذ

واحض ف� یتعلق مبسطرة ملمتس املساء� د�ل  106وا�س�تور يف الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، هذه  231احلكومة، وكذ� املادة 

  .املادة ٔ�عتقد ال تق�ل الت�ٔویل الس�یايس
ما حنن بصدد نقاشه يف هذه، نقاش املسطرة د�ل طرح امللمتس من 

  .ت س�یاس�یة�دمه هو بت�ٔویالت و�لف�ا
حنن ندعو ٕاىل التطبیق احلريف ��س�تور و�لنظام ا�ا�يل بدون 

ؤ�ن القضیة اليت حنن بصددها الیوم د�ل فاجعة  ،�لف�ات س�یاس�یة
  .مواطنة ا�يل فقد� ال حتمتل املزایدة الس�یاس�یة 15الصو�رة و 

  :الس�ید الرئ�س
ليس واحض، ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید الرئ�س احملرتم، تفضل ا ،شكرا

 .ا�لبار

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

ؤ�نمت الس�ید الرئ�س  ،مل ٔ��ن ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تد�ل، لكن كرثت التد�الت
تتحملون مسؤولیة هذه التد�الت، لك رؤساء الفرق احملرتمني ٔ�مجعوا ٔ�ن 
ال جمال لتالوة الرسا� اليت و�ت ٕالیمك من طرف الس�ید رئ�س الفریق 

  .صا� واملعارصةا�ٔ 
 106النص  ،ٔ�ظن ٔ�نه بتوج�ه رسا� ٕالیمك فٕانه یطبق مفعول ا�س�تور

  .من ا�س�تور والنظام ا�ا�يل �لس�نا املوقر يف مساءلته �لحكومة
�لرجوع ٕاىل �دول ٔ�عامل �لس��ا هاته، واليت تنص حرفا، وخصص 

رة، جملس�نا املوقر �زيا واف�ا واكف�ا بتخصیص سؤال �اص بفاجعة الصو�
وقرٔ�مت الفاحتة �رحام �ىل شهداء هذه الفاجعة، لكنا، لك ا�لس، لك البالد 
فه�ي �س�تلطف هللا س�ب�انه وتعاىل لهذه الناز� واليت �متىن ٔ�ن ال تتكرر يف 

 .بالد�
ولكن، الس�ید الرئ�س، ما دام املوضوع س��اقش، ومادام معنا الس�ید 

ف�ٔنمت ، فامسح يل الس�ید الرئ�س الرسا�؟وز�ر ا�ا�لیة، فلامذا ج�مت بتالوة 
ا�ٓن �رخصون للك ٔ�س�بوع س�ت�دوين ٕان شاء هللا ممن یقدم ملمتس، ولك 

  .� احلكومة يف املوضوع ا�ي نناقشه �االءمرة �ادي ند�رو ملمتس ملسا
ٕاذن ما كنمت وال خيفى �لیمك ؤ�نمت مارس�مت، تبارك هللا �لیمك �رئ�س 

 نق�� ؤ�نمت تدفعون ��لس ٕاىل نوع فریق ودا� رئ�س ا�لس، فهذا خط�ٔ ال
  .ال معقولالمن 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
هل من الرضوري �زیدو نف�حو ا�ال للكامت  :ٔ�� كن�ساءل معمك

ف�مك، وعند� �لسة فهيا �دول ٔ�عامل،  أ�خرى، ر�اء راه املغاربة ت��فرجو 
بطني مبواعید والزتامات ومعنا السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني ا�يل مرت 

  . مضبوطة
اس�متعنا ملا ف�ه الكفایة ٔ�ظن، ٔ�طلب ؤ��شدمك یعين ما اس�متعنا � ف�ه 

  .مسحتو يل تعطیو يل نوحض، من فض� اليس تو�زياالكفایة، ٕاال 
كد �لس�ید الرئ�س احملرتم اليس ا�لبار، ت�ٔكد ب�ٔنه ٕاىل �ٔ �ري �ش نبدا ن

� احلكومة س�ٔقوم ءس د�ل مسافطيت لرئاسة جملس املس�شار�ن ملمتیص 
  .من الواجب جني لهذه اجللسة ،بنفس اليشء، �ادي جني

يل �یف ما اس�متعت �، راه اك�ن يش  عنعم، الس�ید الرئ�س، امس
ال، من فضلمك ٔ�� اس�متعت لمك، ما تنقاطع حىت يش وا�د  ..مسیهتاا�ا�ة 

ٕالصغاء ا، �ٓداب احلوار مسیهتااف�مك، وراه كتعرفوا راه اكینة يش �ا�ة 
  .بعض، ٔ�� اس�متعت ٕالیمك دا� كنلمتس م�مك �س�متعوا يلال لبعضنا 

�، ما ءٔ�� تنقول لمك ما اكن من املمكن هاذ املوضوع د�ل ملمتس املسا
اكن من املمكن ند�روه يف �دول أ�عامل ا�يل قال اليس محید، ٔ�نه ما 
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ولو ٔ�ن هاذ �ا�ش يف الوق�تة ا�يل اكن مك�ب جملس املس�شار�ن م�عقد، 
ٔ�� �مكل، الس�ید الرئ�س، ٔ�� �هنرض دا�، �ادي نعطیك  ..امللمتس �ا�

  . لكمة من فض�
هذا ملمتس مو�ه مبق�ىض ا�س�تور والنظام ا�ا�يل لرئ�س جملس 
املس�شار�ن، وح�ث ٔ�ن هاذ امللمتس �ا� الیوم بعد ا�هتاء �ج�ع د�ل 

الرئ�س، ٔ�ن لو اكن �ا� يف حرضت لهاش، الس�ید اندوة الرؤساء ا�يل ما 
  . �ج�ع نقولها ٕالخواين الرؤساء، ما تنخبیو والو

وح�ث ٔ�ن هاذ امللمتس مو�ه �لرئ�س، كام ینص �ىل ذ� ا�س�تور 
والنظام ا�ا�يل، وح�ث ٔ�ن هاذ امللمتس �اين بعد ا�هتاء �دول أ�عامل 

�ٔذنت من الواجب حنرض معمك هنا�، بعد ٔ�ن اس�ت ،د�ل ندوة الرؤساء
و�سقت مع ٔ�� اخللیفة أ�ول �لرئ�س، �ش جني �سهر �ىل ا�رتام املادة 

من ا�س�تور  106طبقا ٔ�حاكم الفصل : ، ا�يل كتقول برصحي العبارة232
� احلكومة ب�سلمي مس��د �اص به ٕاىل رئ�س ءیمت ٕایداع ملمتس مسا

ا�لس، مايش رئ�س اجللسة، ٕاىل رئ�س ا�لس يف �لسة �امة، �سمى 
  .� احلكومةءهذا املس��د ملمتس مسا

و�ري امسعين، الس�ید الرئ�س، راه قلت � لو اكن صربت �يل  ..جيب
ما كناش �اذي نضیعو  (seconde)�لیا �ري صربت ا، )seconde(�ري 

 .ٔ�� �اي �اك اليش ا�يل كتقولدق�قة، راه  20تقریبا 
سمل ٔ�مام �  ،�ش نقول ٔ�طلب من رئ�س الفریق ا�يل قدم هاذ املس��د

، �ش ننورمك، ٔ�نه هذا متر�ن 232ٔ�نظارمك مجیعا، طبقا ملق�ضیات املادة 
شویة اتنا فقط، هذا متر�ن راه ف�ه حىت ا�دید �ش ننورو بعضی

ٔ�� حسب املعلومات د�يل، مل �س�بق يف ظل  .دالبیداغوج�ة �ٕٓالخوان
د�رو ا�س�تور اجلدید يف هذا ا�لس املوقر، ٔ�ن قدم هذا امللمتس �ش ن

  . تنا ما فهيا �ساهاذ ا�متر�ن البیداغو� لبعضی
نت االقضیة ما فهياش مؤامرة مكشوفة، الس�ید الرئ�س، هللا هيدیك، 

  .ولن تزتعزع ق�اعيت �س�ب ما قلته ،زعام راه را�ل معقول
�ش خنترصو، كنطلب من الفریق احملرتم �سمل �لرئاسة مس��د  ،��

دها �ادي نت�ٔكد من هاذ الالحئة مع الس�ید املساء� والحئة املوقعني، وبع
  .أ�مني و�ادي ننرصف ٕاىل كنت، الس�ید الرئ�س، ثق�ل الظل �لیك

طیب وقد اس�تلمت من الفریق املعين املس��د، ٔ�عطوين �ري . .تفضل 
بغیت أ�� �ري  ..بضعة ثوان نت�ٔكد النصاب واش اك�ن ٔ�و ال، ال، حرصا من

  .نت�ٔكد
 24 الحئة املوقعني، والت�ٔكد من توق�ع طیب، بعد ٕاطالع الرئاسة �ىل

عضوا ��لس �ىل املس��د، ٔ�ي ما یعادل مخس ٔ�عضاء ا�لس اليت 
من ا�س�تور، ٔ�طلب �رش امللمتس ؤ�سامء املوقعني  �106شرتطها الفصل 

  .�لیه يف حمرض اجللسة تطبیقا �لنظام ا�ا�يل
بعقد �لسة  وس�یقوم مك�ب ا�لس �ختاذ إالجراءات القانونیة اخلاصة

من ا�س�تور واملادة  106التصویت �ىل امللمتس، طبقا ملق�ضیات الفصل 

  .اليت قرٔ�هتا �لیمك ق�ل قلیل 231
وا�ٓن �س�ت�ٔنف ا�لس �دول ٔ�عامل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة �رئاسة 

  .ٔ�� اخللیفة أ�ول �لرئ�س
  .شكرا لمك، تفضل الس�ید الرئ�س

  :اجللسة املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س، 
�س�تمكل �لس��ا و�دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� املو�ة ٕاىل 
الس�ید وز�ر ا�ا�لیة حول فاجعة الصو�رة واليت جيمعها و�دة املوضوع، 
والبدایة مع سؤال الفریق �س�تقاليل وموضو�ه احلادث امل�ٔساوي ا�ي 

ٔ��د السادة  والد بولعالم مبدینة الصو�رة، اللكمةشهده السوق أ�س�بوعي �ٔ 
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :�دجية الزويم الس�یدة ةاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
هل ٔ��مك �دیث املطاحن وقصة تعاون �سمى حصاد امجلامج، رصاخ 

ر يف صدري �راكني صوت تعاىل من قلوب �ساء سدت املسامع، رصاخ جف
املدافع، بعد ٔ�ن هتاوت ٔ�جساد مهنكة م�اض� من ٔ��ل لقمة ��ش ملوثة 

   .��م
هذه الصورة اليت ٔ�صبحت لك�ش�یا معمام �ىل ق�وات دولیة، هذه يه 

ولكن يف احلق�قة من �ف� القول ٔ�ن نت�دث بعد إالجراءات  ،احلق�قة
  .والتدابري اليت اختذها صاحب اجلال�

البد من موقعنا مكس�شار�ن ٔ�ن ندلو بدولنا، ل�س من �ب در ولكن 
امللح �ىل اجلراح، الس�ید الرئ�س، وال من �ب توس�یع مسا�ات احلزن 
وال متطیطها وال التطبیع مع احلزن ولكن من �ب معاجلة الظاهرة يف �د 

  .ذاهتا
ویقدم تعازیه  ،والفریق �س�تقاليل حيمل املسؤولیة اكم� �لحكومة

الت الض�ا�، وهو �س�تحرض دوره، معلنا ٔ�نه س��قدم مبقرتح قانون لعائ
ویدعو ٕاىل �دیة التفكري يف  ،ینظم معلیات إالحسان والتضامن واملساندة

�لق مؤسسة وا�دة حتت ر�ایة ا�و� ختتص هبذه املبادرات وتضع 
  . ٕاسرتاتیجیة لها

عیة، ٔ��ل حنن شعب یؤمن �لتضامن، نؤمن �لت�ٓزر واملساندة �ج�
  . بغیة احلد من الهشاشة، ف�حن نطمح �لع�ش الكرمي

ولكن هذه القمية ا�متعیة قد تتحول ٕاىل �وارث ٕاذا مل تؤطر بواسطة 
مؤسسة قامئة بذاهتا، معروفة مصادر متویلها وعقود �راجمها وبوضوح ٔ�هدافها، 

ما جيب ٔ�ن �كون بعیدة عن ٔ�ي اس��� انت�ابیة، ٔ�نه ال �القة ٕاطالقا بني 
هو انت�ايب وس�یايس ونقايب ومجعوي، والتضامن، ال �القة بني هذه 
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أ�ش�یاء يف ظل متايه احلدود بني لك هذه العتبات، فٕاننا �سقط يف 
  .�ر�شاء الس�یايس

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

حنن نؤمن �لتطوع ولكن نقول �لتطوع قوانني، ونقول كذ� ٔ�صابعنا 
لن جنزم ٔ�ننا حنرتم �خ�صاصات، وس�نق�ل  م�جهة حنو احلكومة، ولكن

 وربط املسؤولیة �حملاس�بة ،ب��اجئ التحق�قات اجلاریة اليت س�تلزم�ا مجیعا
�ت طریقه معبدا �ملغرب بعد إالجراءات اليت اختذها صاحب اجلال� 

  .مؤخرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا، ا�هت�ى التوق�ت الس�یدة املس�شارة

املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال،  اللكمة ٔ��د السادة
  .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

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

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

يف بدایة السؤال د�ل الفریق �شرتايك ال ٔ�م�، الس�ید الرئ�س، ٕاال 
ممتنیا من هللا س�ب�انه  ،ئالت حضا� احلادث امل�ٔساويتقدمي العزاء لعا

وال ٔ�م� ، غفرة و�لشفاء العا�ل �لض�ا�وتعاىل ٔ�ن یتغمد املوىت �لرمحة وامل
  ".ٕا� � وٕا� ٕالیه راجعون"ٕاال القول 

السؤال دالفریق، الس�ید الوز�ر احملرتم، هو ٔ�ن ساكنة امجلا�ة الرتابیة 
ومعها الشعب املغريب فاجعة ٔ��داث  لبولعالم ٕاقلمي الصو�رة �اشت

�زد�ام ا�ي ٔ�دى ٕاىل موت العرشات من ال�ساء ٕا�ر معلیة توزیع مواد 
  . �ذائیة �ىل احملتا�ني

�سائلمك، الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، معن یتحمل مسؤولیة هاته 
الفاجعة؟ وهل �ٓن أ�وان لوضع س�یاسة حكوم�ة �جعة �لقضاء �ىل الفقر 

   قرى وكذ� هوامش مدن اململكة املغربیة؟ والهشاشة يف
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني، 
عرفت جام�ة س�یدي بولعالم ٕ�قلمي الصو�رة یوم أ��د املنرصم م�ٔساة 
اج�عیة حق�ق�ة، ٕاذ �لف تدافع العدید من ال�ساء �لحصول �ىل 

  . �االت ٕاصا�هتم خطرية 5وفاة ٕاضافة ٕاىل  15مسا�دات �ذائیة 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري  ،�ىل هذا أ�ساس

  احلدث املؤسف؟  املت�ذة ٕازاء هذا
ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة يف جمال ضبط وتق�ني العمل اخلريي لتفادي 

  �كرار م�ل هذه احلوادث امل�ٔساویة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال الرابع، موضو�ه دامئا فاجعة قریة بولعالم، واللكمة ٔ��د السادة 
قدمي السؤال، تفضيل املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لت

  .الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
سؤالنا، الس�ید الرئ�س، بدایة �ادي نقدم التعازي �مس فریق �حتاد 
املغريب �لشغل لعائالت الض�ا�، مث بعد ذ� ٔ�سائل احلكومة ٔ�و الوز�ر 

�ل ا�يل معنا �ىل ٔ�ش�نو يه التدابري احلكوم�ة ا�يل �ادي یت�ذها من �ٔ 
مث بعد ذ� التدابري ا�يل �ادي جتعلنا نتفاداو ٔ�م�ال  ،التحق�ق يف الفاجعة

  هذه امل�ٓيس �ج�عیة؟
  .شكرا

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

السؤال اخلامس دامئا يف و�دة املوضوع، واللكمة ٔ��د السادة 
وا الس�ید املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل

  .الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
سؤالنا یتعلق كذ� بفاجعة الصو�رة املؤملة، وبعد تقدمي واجب العزاء 
ٔ�رس الض�ا� وذوهيم، سؤالنا یتعلق �ٔ�س�باب املبارشة وكذ� أ�س�باب 

، وإالجراءات اليت تنوي احلق�ق�ة والعمیقة اليت ٔ�دت ٕاىل هذا احلادث املؤمل
  احلكومة الق�ام هبا تفا�ال مع هذا احلادث وهذه الناز�؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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



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

7 

  )2017 نومفرب 21( 1439 بیع أ�ولر  2

اللكمة يف السؤال السادس ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 
  .واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :عبد إالاله املهاجريد الس�یس�شار امل 
  السالم �لیمك،

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�ري �لتوضیح الس�ید الرئ�س، يه راه جام�ة س�یدي بولعالم، ٔ�� 

  .د�ل أ�سامء لهاذ امجلا�ة، جام�ة س�یدي بولعالم ثالثةمسعت دا� 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

الفاجعة الصادمة اليت وقعت یوم أ��د املايض جبام�ة س�یدي  �ىل ٕا�ر
امرٔ�ة �س�ب التدافع الشدید  15بولعالم ٕ�قلمي الصو�رة، واملمتث� يف وفاة 

�الل معلیة توزیع مسا�دات �ذائیة، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة 
فسه عن حنمل احلكومة املسؤولیة الاكم� لهذه امل�ٔساة، و�سائلها يف الوقت ن 

اس�مترار مصهتا �ري املربر ٔ�مام الفوىض وال�س�ب اليت تعرفها معلیة توزیع 
  املسا�دات اخلريیة وغیاب التدابري الضبطیة والت�ٔطريیة لهذا ا�ال؟

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

� املتعلقة اللكمة لمك الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ
بغیتو جتاوبوا ابغیتو املنصة الس�ید الوز�ر، ادامئا يف ٕاطار و�دة املوضوع، 

  .بغیتوامن ماك�مك، ا�يل 

  :وز�ر ا�ا�لیة ،الس�ید عبد الوايف لف�یت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

امسحوا يل ٔ�نين �ش نتقدم �مسي اخلاص ونیابة عن ٔ�عضاء  ،يف البدایة
الض�ا�، سائال من هللا عز و�ل ٔ�ن یتغمدمه احلكومة ب�ٔحر التعازي ٔ�رس 

  .بواسع رمحته
احلادث ا�يل وقع صباح یوم أ��د، ا�يل وقع يف جام�ة س�یدي بولعالم 

، وقع احلادث تقریبا مع السا�ة العارشة صبا�ا يف �شانالتابعة �ا�رة احل 
ٕاطار وا�د العمل د�ل توزیع املسا�دات ا�يل قامت به وا�د امجلعیة 

وا�يل اكنت عندها �ادة كتقوم هباذ العملیة فهاذ الس�نني أ��رية فهاذ حملیة، 
  . الفرتة من الس�نة

الفرق ا�يل وقع بني هاذ الس�نة والس�نوات الفارطة ا�يل ما اك�ش وقع 
فهيم يش ٕاشاكل، هو ٔ�ن هاذ الس�نة العدد د�ل الساكنة ا�يل �ات ��ذ 

ة، و�او فوا�د الوقت مسا�دة اكن �بري �زاف مقارنة مع الس�نوات الفارط
یعين حمدد، ووقع وا�د النوع من التدافع، ا�يل مع أ�سف الشدید ٔ�ن اك�ن 

  . د�ل اجلر� 7ال�ساء تغمدمه هللا �رمحته، و 15حضا� 

هاذ ال�ساء تعرضوا لوا�د النوع د�ل التدافع ب��اهتم مما جعل ٔ�هنم 
وا ح�ث تیكون یطیحوا يف أ�رض ووقع وا�د النوع د�ل التدافع، كتعرف

التدافع بني هاذ اليش تنع�شوه يف م�ار�ت �رة القدم، ٕاىل �ٓخره، ح�ث 
، �یصعب أ�مر و�یصعب �لینا  ..ت�سمیوهتیكون وا�د النوع التدافع ا�يل 

  . إالنقاذ �كون �سهو�
 ،مت التد�ل يف احلني، مت التد�ل يف احلني ومت نقل الض�ا� �رس�ة

 15س�شفى، مع أ�سف مت الوفاة د�ل �لمس�توصف القریب، ومن مت �لم 
د�ل ال�ساء، �یف قلت يف أ�ول، ومت تقدمي إالسعافات الرضوریة وأ�ولیة 

  . ض�ا� �ٓخر�ن، وا�يل امحلد � احلا� د�هلم ا�ٓن مس�تقرةالد�ل  7 ـل
وفورا مت إال�الم هباذ احلادث، تد�ل صاحب اجلال� امل� محمد 

اكفة  اوامر د�لو من ٔ��ل �ش یت�ذو السادس نرصه هللا ؤ�عطى ا�ٔ 
إالجراءات الالزمة من ٔ��ل تقدمي ا�مع واملسا�دة الرضوریة لهاذ 

  . العائالت، هذا من �ة
يف احلني مت ف�ح حتق�ق قضايئ حتت ٕارشاف النیابة  ،ومن �ة ٔ�خرى

العامة، ومت ٔ�یضا ف�ح حتق�ق ٕاداري من طرف وزارة ا�ا�لیة، تتقوم به 
ة العامة لٕالدارة الرتابیة، والتحق�قات مازال �ادیة، و�ادي ا�ٓن املف�ش�ی

تبلیغ د�لها ال لنتاجئ د�لها، و�لنتاجئ د�لها �ادي یمت � توصل ٕان شاء هللا 
  . �لرٔ�ي العام

ٔ�عطى صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا  ،يف نفس إالطار
�ىل القضیة د�ل  العمل د�لها اتبدالتعل�ت د�لو �لحكومة �ش ٔ�هنا 
  . إالحسان العمويم وتوزیع املسا�دات

بغیت نقولو، ب�ٔن الیوم إالحسان العمويم اويف هاذ الباب، ا�يل 
، وما اكی�ش يش قانون تی�ٔطر توزیع املسا�دات، 71تی�ٔطروا قانون د�ل 

، ومع %100اكینني دوریة ا�يل تت�ٔطرو بصفة یعين ميكن نقولو مايش دق�قة 
وقع يف ا�متع املغريب �اص یوا�بو وا�د النوع د�ل القوانني تك  التغريات ا�يل

  .ا�متع�ل ا�يل كتوا�ب التطور د
ما خصناش ن�ساو ب�ٔن ا�متع املغريب معروف هباذ  ،ويف نفس الوقت

اخلص� د�ل التضامن والتعاون، یعين ٕاىل ج�نا الیوم ٔ�ننا ن�ٔطرو هاذ العملیة 
د اجلهة، ويف نفس اجلهة ما خصناش نضیعو �اصها الت�ٔطري د�لها يف وا�

هاذ التاكفل ا�يل �ميتاز به ا�متع د�لنا، وا�يل هو مايش و� الیوم، لكن 
تیجي یعين من قدمي الزمان يف بالد�، التضامن اكن و�ادي یبقى وا�د 

  . النوع د�ل اخلص� �ميتاز هبا الشعب املغريب
قع وا�د إالج�ع ا�يل ويف هاذ إالطار ن�ت، هاذ الصباح ن�ت، و 

الوزراء، الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق �ل حرضوا لو مجمو�ة د
إال�سان، وزارة ا�ا�لیة، وزارة العدل، وزارة التضامن، وزارة العالقات 
مع الربملان ا�يل ك�رشف �ىل امجلعیات، وأ�مني العام �لحكومة، الهدف 

و يف العمل من ٔ��ل أ�نه غنبدد�ل هاذ �ج�ع ا�يل وقع هاذ الصباح، 
  .وإالحسان العمويم، وتوزیع املسا�دات ت�ٔطري هاذ العمل إالحساين،
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ب�� الیوم حمتا�ة ٕالطار قانوين �ینظم هاذ العمل، إالطار ا�يل �یفسح 
ٔ�ش�اص ٔ�هنم یقوموا هباذ العمل، ويف نفس اا�ال ٔ�مام مجعیات ؤ�مام 

ميك�ش ا لطریقة د�ل مجع املال، الن مإالطار حيمي الطریقة د�ل التوزیع وا
خصناش مننعوه، ٔ�نه حىت وا�دة مايش يف مصل�ة ا خنلیوه مف�وح، وم

سا�د الناس ا�يل � خص یت�ٔطر بصفة واحضة ويف نفس الوقت  ،بالد�
  .قوموا هباذ العملی�غیني 

بغیت نقول ب�ٔن التحق�قات ا�يل �ادیة ويه ا�يل اويف أ��ري، ا�يل 
لیة، ٔ�ي وا�د اكنت وٕاذا اكنت املسؤولیة م�ارشة و�ري غتث�ت املسؤو

م�ارشة د�ل مجیع املتد�لني، وا�يل �ادي یمت إال�الن �لهيا يف وقهتا ٕان شاء 
  .هللا

  .وشكرا

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

ونبدٔ� �لتعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة �لفریق �شرتايك، 
  .س�تقاليل اس��فذ وق�هحبمك ٔ�ن الفریق �

  .�نیة 45اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم، يف �دود دق�قة و

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

  الس�ید الوز�ر،
اس�متعت ٕالیمك ٕ�معان، وقلمت ب�ٔن هناك غیاب د�ل الت�ٔطري القانوين، 

مينع احلكومة بصفة  ولكن الغیاب يف إالطار القانوين ال ،هذا حصیح، ونعرفه
وال �رب الت�س�یق  �71امة من اس�تعامل �ٓلیات موجودة ال يف القانون د�ل 

ا بني مؤسسات د�ل ا�و� �لتصدي ملثل هذه الظاهرة، ٔ�ن صفر خماطر م
مو�داش وم�فقني �لهيا، ولكن �ل�س�بة �لحكومة اليت تد�ر الش�ٔن العام 

ق�اه، و�ش تنقص املس�ٔ� د�ل �لمغاربة ٕ�ماكهنا ٔ�ن �س�تحرض ما ال حيمد ع 
كام �اء �ىل  6امرٔ�ة و 15ا�اطر، ح�ث هذه فاجعة �شوه صورة الب�، 

  .لسا�مك يف �ا� حر�ة ٔ�و س�بعة
  الس�ید الوز�ر،

املس�ٔ� د�ل إالحسان العمويم، اح�ا يف �حتاد �شرتايك �لقوات 
یة قصوى، املس�ٔ� �ج�عیة ٔ�مه  ٕاعطاء الشعبیة، كنا دامئا س�باقني ٕاىل

الس�ید  ،ولكن اح�ا بغینا إالحسان العمويم یبقى بید ا�و�، بید ا�و�
بغینا احملس�نني حنن اوز�ر ا�ا�لیة، ولو يف غیاب إالطار القانوين، اح�ا 

معهم، إالحسان هو املفهوم الن��ل، لكن إالحسان العمويم اعطیوه 
ي مجعیة ٔ�و �ل�ري�ت، راه اكینة وزارة التعاون الوطين، ب�ٔي حق جت

حمطات انت�ابیة،  ،مجعیات ٔ�و �ات كت�دم ٔ�ج�دات يف حمطات مس�تق�لیة
ودامئا ن��ه سواء ملا كنا يف أ��لبیة ٔ�و املعارضة ٔ�و الیوم اح�ا يف أ��لبیة 

  .اس�تغالل إالحسان العمويم خلدمة ٔ�ج�دات ن��ه ٕاىل ا�اطر د�ل

ا�لیة، ن�ساءل عن �نیا، اح�ا يف الفریق �شرتايك، الس�ید وز�ر ا�
احلس�مية، وال يف �ة  -تطوان  - جحم أ�موال اليت تغدق ال يف اجلهة طن�ة 

در�ة، وال يف ا�ار البیضاء وال يف بين مالل، ٔ��ن يه مصدر  -�ف�اللت 
  .الس�ید وز�ر ا�ا�لیة.. راه �مينع  71هذه أ�موال؟ �اصة القانون د�ل 

لفلوس خصين الرخصة من أ�مانة بغیت ند�ر �كتتاب د�ل اأ�� ٕاىل 
العامة �لحكومة، ٕاذن هاذ الناس ا�يل �یجیبوا هاذ الفلوس، من ٔ��ن هلم 

  ...هذا؟ ب�ٔیة طریقة یمت اس�تصدار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، شكرا

  .�نیة 24اللكمة �لفریق احلريك يف �دود دق�ق�ني و

  :لس�ید م�ارك الس�باعياملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر، ٕاذ جندد تعازینا احلارة ٔ�رس الض�ا�  ،مع جوا�مك تفا�ال
  :يف هذا احلادث أ�لمي، فٕاننا يف الفریق احلريك، ندعو ٕاىل ما یيل

ٔ�وال، ا�عوة �شلك مس�تع�ل ٕاىل �شك�ل جلنة اس�تطالعیة من طرف 
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، �لوقوف �ىل ا�لجنة ا�امئة، جلنة التعلمي 

  مال�سات احلادث؛
�نیا، ا�عوة الج�ع جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة حبضور 
الس�یدة الوز�رة املعنیة �لقطاع قصد التداول يف هذه الفاجعة وتق�مي �رامج 

 الوزارة واملؤسسات التابعة لها؛
الشهریة لرئ�س احلكومة، ملوضوع تق�مي � ء�لثا، ختصیص �لسة �لمسا

الرب�مج احلكويم يف ا�ال �ج�عي، ويف صدارهتا الرب�مج املو�ه �ل�د 
  .من الفقر والهشاشة �ج�عیة

   ،الس�ید الوز�ر
ن وا�د العدد د�ل الوافد�ن من ال�ساء ا�يل �ٔ �اء يف اجلواب د�لمك ب

لكم واك�ن ا�يل رضب  30ب هذه إال�انة اك�ن ا�يل رض  ا�او �ش ��ذو 
خ�ار� هو ب�ٔنه اك�ن وا�د العدد د�ل ال�ساء الكم �ىل ر�لو، وا�يل يف  40

�الش �او؟ ما �اوش �ىل �زهة، راه ا واليش لك ذا�يل �توا يف العراء، ها
  .�او �ش ��ذو ذیك لقمة الع�ش لولیداهتم

ذ اه اكن يف هالس�ید الوز�ر، را ،ذ ال�ساءاالكرثة د�ل ه ذز�دة �ىل ها
صبات  11وشهر  10راه اكن شهر  11الوق�تة ا�يل اح�ا يف ٔ�واخر شهر 

يش تتكربل،  ،ذ ال�ساء اكنوا �یعملوا يف احلقول مع الفال�ةاف�ه الش�تا، ه
� راه ما اكین�ش، وا�د العدد د�ل ال�ساء ا�يل �او اد.. يش ت��قي، اكنوا

�دة مرات،  ،الس�ید الوز�ر ،اليش اكن �دینا به ذمن ٕاقلمي �ٓسفي، ٔ�نه ها
ٔ�لف د�ل  50ٔ�لف حىت ل  40وا�د العدد د�ل املعامل ا�يل اكنت تت�دم 

مه �لاكم�و�ت لهادوك املعامل �ش جيیبو وال�ساء، ا�يل اكنوا �ميش�یو ینقل
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  ...صو�رة والال، ال ابقاوش لقاو فني خيدمو ادوك ال�ساء خيدموا، راه ما 
ري �ىل الصو�رة، راه اك�ن الهشاشة راه هذه املناطق ما جنیوش �

�م�یاز الس�ید الوز�ر، ش�شاوة وال امحر وال الصو�رة راه ما اكی�ش معامل 
  .الناس ذا�يل فني یتالىه ها

تنطلبو م�مك ما دام س�ید� �ینادي �ملبادرة  ،الس�ید الوز�ر ،ولهذا
 ذلها ابغینامك توصلو اذ الناس، االوطنیة �لتمنیة ال�رشیة راه ما واصالش له

العیاالت �خلصوص ٔ�ن اك�ن مجعیات �ی�س�تفدوا من املباردة  ذالناس وها
يف  ..ولكن وا�د العدد د�ل أ�رامل ود�ل ال�ساء ،الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة

  .ك�س�تفدش من املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیةا ا�ار راه م

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

 .حتاد املغريب �لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سةاللكمة لفریق �

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
   ،الس�ید الوز�ر

ٕامرٔ�ة من مجموع الساكنة ا�يل هو  1500لها اجلبني،  ىذینهذه م�ٔساة 
 ذو�ا ها ..بغیتمك �شوفوا ال�س�بة املئویة، یعين هذا �یدل �ىل ٔ�نا، 8000

  .شون حتت عتبة الفقراملغاربة یع�  ثلثاليش يف بعض التقار�ر 
� �ٔ هذه مس ،ٕاىل �ٓخره ..حصیح ٔ�ن هنا� جلنة ا�يل �ادي تقوم �لتقيص

ا�يل يه حمبذة �ش نعرفو نوقفو �ىل املسؤولیات يف التنظمي، كذ� يف 
التوزیع د�ل م�ل هذه إال�ا�ت لكن املسؤولیة اح�ا يف نظر� يف �حتاد 

ؤولیة د�ل احلكومات املغريب �لشغل يه مسؤولیة س�یاس�یة، يه مس
املتعاق�ة اليت فشلت يف حماربة الفقر ٔ�و �ىل أ�قل يف التقلیص من احلدة 
د�لو، يه مسؤولیة يف الس�یاسات العموم�ة ا�يل ما عندهاش ٔ��ر �ىل 
الع�ش الیويم د�ل ف�ات عریضة من الشعب املغريب، يه مسؤولیة د�ل 

ح�ا املغرب ا�يل �يق عند� الس�یاسات العموم�ة وا�منوذج التمنوي ا�يل �ی
  .النافع واملغرب �ري النافع

احلادثة د�ل س�یدي بولعالم ما يه ٕاال الشجرة اليت ختفي الغابة، يه 
اليش �ادي �زید �دة ٕاذا بقي اجلفاف، ا�يل  ذن ها�ٔ و  ،غیض من ف�ض

 وهو ٔ�وال ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج التمنوي لك ،الس�ید الوز�ر ،كنطالبو به
و�اصنا �كون عندها  ،الس�یاسات العموم�ة تق�مي ذرب، �اصنا هاد�ل املغ

   .�ٓ�ر �ىل الساكنة د�ل املغرب، �اصنا العدا� �ج�عیة
اليش ما یلغ�ش التضامن، ا�متع املدين عندو احلق  ذ�یخصنا كذ� ها

ش�مي معروفني هبا ال واح�ا املغاربة عند� التضامن ش�مية من  ،یتضامن
ذا التضامن �اص تضامن مؤسسايت، عند� صندوق د�ل املغاربة، لكن ه

التاكفل �ج�عي، عند� الصندوق د�ل ت�ٔهیل العامل القروي، فني هام 
) la caisse de compensation(هادوك الفلوس ا�يل ف�ه، حتیدات 

ا�ٓن اكن  ،ا�يل اكن عندها وا�د ا�ور �م يف وا�د العدد د�ل املنتو�ات

ا�مع املبارش، ما عند�ش  ذما شف�اش ها ،املبارش�اص �كون ا�مع 
هذا  ،امرٔ�ة تطالب بذاك اخل�شة د�ل ا�ق�ق 1500ٕاحصائیات �ش 

  .مؤرش خطري وخطري �دا
ذ التضامن، �اصو �كون تضامن مؤسسايت حىت ا�ل�س�بة كذ� له

�ىل مس�توى ا�متع املدين، �اص الو�دة املؤسساتیة ��مع و�لتضامن، اك�ن 
بغینا نقولو واك�ن كذ� إا�ادة النظر يف هذه اجلوانب القانونیة ا�يل كذ� 

ا�فع �الق�صاد التضامين و�ج�عي يف ٕاطار مؤسسايت �ىل قا�دة مقاربة 
ف�ات د�ل املغاربة و�اصة الف�ة ال حقوق�ة، طبعا �ش �س�تفدوا مهنا لكها لك 

   .الهشة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�یدة الرئ�سة شكرا

  .اللكمة لفریق العدا� والتمنیة، تفضلوا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
الیوم هذه �لسة �امة �شاهدها املغاربة وقلوهبم یعترصها أ�مل بفعل 

  .هذا احلادث املؤسف واملؤمل
�ة، ٔ�� ال ٔ�رید �مس فریق العدا� بغینا نتلكمو �م د�ل الرصاا ،الیوم

وقت ما تیوقع يش �ادث  ٔ�ن تتحول م�ل هذه اجللسات ا�يل تند�روها يف
تلكمو و�منش�یو، هذه اجللسة ی��غي ٔ�ن �كون لها ن مؤمل �وس�ی� �لتنف�س وك 

   .ما بعدها، وی��غي ٔ�ن �س�ت�لص ا�روس مجیعا مما وقع
  .كومةالس�ید الوز�ر، ٔ�و�ه من �اللمك ال�م ٕاىل احل

الس�ید الوز�ر، ما وقع �سائلنا مجیعا ٔ�وال خبصوص، كام ورد يف مدا�� 
ق�يل، جنا�ة الس�یاسات العموم�ة املعمتدة يف بالد�، وهنا ��شري ل�م 

یة �ال� امل� خبصوص �خ�الالت اليت �شوب املبادرة الوطنیة �لتمن 
نقوم هذه لو ماذا مقنا ليك ءكن�سا، ال�رشیة يف ٕا�دى خطبه أ��رية

�خ�الالت؟ ٔ�ش�نو ا�يل مقنا به؟ كن��ظرو الكوارث، كن��ظرو الفواجع من 
  .م�ل هذه الفاجعة، مع أ�سف الشدید

الس�ید الوز�ر، ومن �اللمك ٔ�و�ه ال�م كذ� ٕاىل احلكومة، هذه 
الناز� �سائل فعال ا�منوذج التمنوي د�لنا كذ�، مجیل ٔ�ن نقوم ٕ�حصاء 

حشال د�ل امللیارات د�ل ا�رامه، ولكن اعند�  �روة املغرب، ونقولو
أ�مجل من ذ� وا�يل هو واجب الوقت هو ٔ�ن حنرص �ىل اختاذ 
ٕاجراءات جشا�ة ومس�تع�� من ٔ��ل ٕاجياد الصیغة املناس�بة لتوزیع �روات 
املغرب ليك تصل ٕاىل هذه الف�ات الهشة واحملرومة، وما نبقاوش �شوفو هاذ 

�ل الناس واقفني يف طوابري مذ� من ٔ��ل احلصول املشاهد د�ل ا�ٓالف د
  .�ىل مسا�دات ال تت�اوز قميهتا بضعة درامه
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الس�ید الوز�ر، حنن الیوم ٔ�مام حمطة مفصلیة �سائلنا مجیعا من ٔ��ل 
اختاذ إالجراءات الش�ا�ة، وإالجراءات الش�ا�ة ی��غي ٔ�ن تت�اوز 

ا�ٓن مل یصدر بالغ عن  العقلیات العتیقة، اح�ا ما تنفهموش �یفاش ٔ�نه حلد
الو�یل العام ف� یتعلق بف�ح التحق�ق يف هذه الناز�، وقامت وزارة ا�ا�لیة 
نیابة عنه من �الل بالغها ا�يل قلبنا �ىل ال�س�ة د�لو أ�صلیة وما 

هاش، لق�نا فقط �رب قصاصة لواك� املغرب العريب لٔ�نباء، ؤ�ن وزارة الق�ن
بغینا ا النیابة العامة، �اصنا املعقول ٕاىل ا�ا�لیة ٔ�صبحت �طقة �مس

  .نتعاملو مع م�ل هذه امللفات

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

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

  :إالاله املهاجري عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ولكن ٔ�� �ادي نت�اوز هاذ  ،د�ل أ�وراق احلق�قة ٔ�� عندي هنا �زاف

أ�وراق و�ادي هنرض، ٔ�ن ٔ�� يف احلق�قة عشت هاذ الفاجعة وكنت قریب 
الفاجعة ولكن ما بعد، �ل مهنا وكنت �ارض، ما كن�ش �ارض يف الوقوع د

امرٔ�ة، الس�یدة  5000ونصحح لٔ�خت، الس�یدة الرئ�سة، ٔ�كرث من 
�یتة ا�لی� د�ل الس�ت، ما  1500، 5000الرئ�سة، ا�يل اكینة ٔ�كرث من 

  .امرٔ�ة �یتة ا�لی� د�ل الس�ت فهذاك املاكن يف العراء 2200یفوق 
الس�ید الوز�ر، ا�يل �اش يف احلق�قة  ،وهنا السؤال ا�يل تیطرح نفسو

ٔ�ش�نو هو الس�ب احلق�قي ا�يل  وهاذ امل�ٔساة، السؤال ا�يل تیطرح نفس
 100و 60و 80ساء یقطعوا مسافات د�ل �ادي خييل هاذ املئات د�ل ال� 
درمه؟  200درمه ويف ٔ�قىص تقد�ر  �150یلومرت �ش �شدوا قفة فهيا 

ٔ�ش�نو هو الس�ب احلق�قي ا�يل �ادي خييل املئات د�ل ال�ساء تبات يف 
وكنعرفو الربودة د�ل الطقس فهاذ الوقت  ،العراء ا�لی� اكم� د�ل الس�ت
درمه يف ٔ�قىص تقد�ر  200 ـش �شد قفة بمن الس�نة، تبات يف العراء �

د�لها، نعرفو الس�ب احلق�قي ا�يل �ادي خييل م�ات د�ل ال�ساء تیقطعوا 
�یلومرت �ىل ر�لهم و�ار�ني من دیورمه مع  20و 30و 40مسافات د�ل 

دا�لیل �ش �شدوا هاذ القفة هاذي، راه هاذ احلق�قة ٔ�� ذاك  2ا�لیل و 3
  .ٕاال هللا، ال ٕا� ٕاال هللاليش حرضت �، ال ٕا� 

  .الوقت ذعرف�ش ٔ�� هاا او�زید، الس�ید الوز�ر، راه الوقت، م
كد لمك ٔ�هنا اكنت مقرصة ق�ل �ٔ الس�ید الوز�ر، احلكومة ٔ�� ا�يل �ادي ن

وزادت قرصت من بعد وقوع هاذ الاكرثة، ٔ�ن حىت  ،ما توقع هاذ الاكرثة
اس، و�ا �ري یطل مسؤول حكويم ف�مك ما �اش �شوف �ري هاذوك الن

 �لهيم، ال �لموقع د�ل احلادثة وال �لمس�شف�ات وال �لعزاء ا�يل اكن، ما �دا
  .س�ید� هللا ینرصو ا�يل �لكف هباذ اليش، و�اش امل�

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم �لرد �ىل التعق�بات

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

بدایة ف� خيص إالحسان العمويم، �یف قلت اك�ن فراغ قانوين، النص 
، املرسوم 1971ا�يل �ینظم إالحسان العمويم نص قانوين كريجع لعام 

وتوزیع املسا�دات ما اكی�ش هنائیا، اكینة دوریة  ،2005التطبیقي د�لو يف 
   .رش الوقت ا�ٓنوا�يل ما ك�سا� ،لوزارة ا�ا�لیة يه ا�يل كتنظمو

�ري وا�د املعلومة، ب�ٔن إالحسان العمويم �یتطلب من أ�مانة العامة 
�لحكومة �لجمعیات ا�يل ما �یتوفروش �ىل صبغة املنفعة العامة، ٔ�ما ا�يل 
عندو صبغة املنفعة العامة راه ما �یحتاجش یطلب رخصة من أ�مانة العامة 

  .�لحكومة
ما  ..الشق هذا، ف� خيص الشقإالشاكل ا�يل �یتطرح الیوم فهاذ 

ميك�ش التعاون بني أ�ش�اص واملعاونة د�ل امجلعیات، راه �یف قلت يف 
أ�ول، راه دا�ل يف الصلب د�ل الشخصیة املغربیة، دا�ل يف صلب 

ما ميك�ش جني الیوم وحنیدو ونقولو ٔ�ودي راه �ادي ند�رو ، قالید د�لناالت
ینة مؤسسة التعاون الوطين ا�يل يش مؤسسة ا�يل غتلكف �لتعاون، اك

خرى ا�يل �ادي اكتقوم ��ور د�لها، ما ميك�ش جنیو الیوم ند�رو و�دة 
ذ النوع د�ل املعاونة ٔ�ن �ادي حنرمو ا�متع من وا�د املتد�ل ا�يل اتقوم هب

  .هو �م ا�يل هام امجلعیات
 اك�ن مجعیات ا�يل عندمه مؤطر�ن و�ی�دموا بطریقة �دیة، بطبیعة

هاذ  احلال ما �مينعش اك�ن بعض امجلعیات مع أ�سف ا�يل ما عندمهش
  .اخلاصیة، لكن ما �اصناش جنمعو لك يش يف ٕاطار وا�د

اك�ن مجعیات ومؤسسات ا�يل كتقوم �خلدمة �ىل الو�ه الاكمل، ٕاذن 
اك�ن بعض ا�ول صندوق الزاكة، ٕاىل �ٓخره،  ..ما ميك�ش جنیو الیوم نقولو

  . و�اصو یبقى م�عدد ،م�عدد (pluriel)ن فهيا دميا بالد� التعاون اك
ف� خيص فسؤال �ٓخر، العدد د�ل ال�ساء ا�يل اكنوا متا �ل�س�بة لعدد 

، هذه امجلعیة �ني 8000الساكنة د�ل جام�ة س�یدي بولعالم ا�يل تبلغ 
دارت إال�الن د�لها، دارت إال�الن ملدة ٔ��م، وممكن ٔ�سابیع من ق�ل تعلن 

دي تقدم مسا�دات ؤ�عطت وا�د الرمق ا�يل هو �م د�ل تقریبا ٔ�هنا �ا
ٔ��م، هكذا اكنت  �3ٓالف قفة، وا�يل اكن �اصها تدار �ىل  10ٔ�كرث من 

  . تدار حىت يف الس�نوات الفارطة
مع أ�سف إال�الم هبذه املسا�دات جعلت ٔ�ن الناس جتي من مجیع 

، 5000اصالش رمق ما و  ..و �ىلرض املناطق واجمتعت متا، یعين �ني �هن
لكن الرمق اكن �بري، راه �ایني من لك صوب و�دب، ا�يل ك�سمع مسا�دة 

  .ا�يل ما حمتا�اش، راه كنعرفو ا�متع د�لنا �یدا�رو راه �ا، ا�يل حمتا�ا 



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

11 

  )2017 نومفرب 21( 1439 بیع أ�ولر  2

یعين .. بطبیعة احلال راه اكملني كنعرفو هاذ القضیة، ٔ�ن املسا�دات
و �زاف و�او من م�اطق إال�الن هبذه املسا�دات جعل ب�ٔن الناس �ا

.. م�عددة وراك �ارفني ذیك املنطقة �یدا�رة، �یف �یكون هاذ النوع د�ل
  .�یتعطاو هاذ املسا�دات

حبال هاذي ما ااس�ت�الص ا�روس هاذي ما فهياش شك، ب�ٔن فاجعة 
هذا الصدد، اح�ا الیوم �دامني �ىل  ويف. ميك�ش دوز ومتر مرور الكرام

إالحسان العمويم وتوزیع  ذطار القانون لت�ٔطري هاذ القضیة د�ل وضع االٕ اه
املسا�دات ا�يل بالد� حمتا�ة لو الیوم، ٔ�ن التطور ا�يل وقع يف وسائل 
التواصل، جعل ب�ٔن الناس كتطلب إالحسان العمويم �رب الفا�س�بوك، 

وش �ادیني يف انبقا یعين خص هاذ اليش اكمل یت�ٔطر الیوم �ش م.. �رب
 .�ٔطر مز�نمجیع �جتاهات، یت

من �ح�ة ٔ�خرى، تقدمي مسا�دات �لعائالت، هذا مرشوع ا�يل اكن 
و�يق، �ري الیوم يف وزارة ا�ا�لیة �دامني �ىل الس�ل الوطين �لساكن 
والرمق الوطين املو�د، هاذ الس�ل الوطين �لساكن والرمق الوطين املو�د 

هيا ٔ�ن املسا�دات �ٓلیة من ا�ٓلیات املهمة ا�يل ��سمح لبالد� �ني یتوفر �ل
  .متيش يف �ني خصها متيش

�ذینا وا�د املثل د�ل ب� ا�يل قام به هو الهند، ا�يل قدروا ٔ�هنم ا
د�روا هاذ الس�ل الوطين وحيدوا هاذ الرمق الوطين املو�د ا�يل ك�سمح ی

متش�ش يف ٔ�ي ٕاطار، ویمت جتمیع املسا�دات، ا هلم ٔ�ن املسا�دات م
كن ٔ�هنا �س�تفد، و�كون ميلف�ة املس�هتدفة �ش ا ٕاىل �ٓخره، .."رام�د"

ميش�یوش العمل واجلهود متيش وتفرق يف ا الوح�دة ا�يل �س�تفد، �ش م
مجیع �جتاهات، ٕان شاء هللا اح�ا �دامني �لیه، ويف القریب العا�ل ٕان 
شاء هللا �ادي �كون موجود، وا�يل ��سمح لنا ب�ٔن هاذ املسا�دات �كون 

  .يف ید ٔ�م�نة
  .شكرا

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

ون��قل دامئا يف ٕاطار أ�س�ئ� املو�ة ٕاىل قطاع ا�ا�لیة، ويف موضوع 
أ�من واجلرمية، واليت جيمعها كذ� و�دة املوضوع، والبدایة مع الفریق 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وموضو�ه تنايم اجلرمية ببالد�، اللكمة لمك 

  .مالس�ید الرئ�س احملرت 

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

  السادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ماذا تعدون �ل�د من �س�بة اجلرمية؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اجلواب لمك الس�ید الوز�ر، امسح يل، و�دة املوضوع، ٔ�عتذر

جلرمية، السؤال الثاين يف نفس املوضوع، حموره ارتفاع �س�بة ا ،ٕاذن
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

  . �ج�عي لتقدمي السؤال، تفضلوا أ�س�تاذ الق�دوم د�لنا

  :املس�شار الس�ید محمود عرشان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  امسح يل الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
، نقدمو التعازي فریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عيالبدور� يف 

د�لنا كذ� لٔ�رس د�ل الض�ا� د�ل الفاجعة د�ل ٕاقلمي الصو�رة، ونرتمحو 
  .يو حضیة د�ل هاذ الفاجعة هاذا�ىل أ�رواح د�ل ا�يل امش

لكم �ىل تنايم الس�ید الوز�ر، كثري من أ�وساط والصحف تت ،سؤايل
  الس�ید الوز�ر؟ ،مفا هو واقع احلال يف هاذ ا�ال، اجلرمية يف بالد�

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

السؤال الثالث دامئا يف موضوع الوضعیة أ�م�یة �ملغرب، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید املهدي عمثون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
�بري�ن، فاجلرمية  وشكلقد ٔ�حضت الوضعیة أ�م�یة ببالد� حمل قلق 

مبختلف ٔ�شاكلها ؤ�صنافها اس�تف�لت مبختلف املدن والقرى، مما و� 
  .الشعور �ى العائالت املغربیة يف انعدام أ�من وانفالته

جیة ی ما يه ٕاسرتات : یيل �ىل هذا أ�ساس، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، كام
  احلكومة يف جمال �رس�یخ أ�من ببالد� مبختلف ٔ�شاك�؟

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

اللكمة يف ٕاطار السؤال الرابع يف و�دة املوضوع، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من الفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضلوا الس�ید املس�شار 

 .احملرتم

 :س�شار الس�ید حلسن ٔ�دعيامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ق�ل طرح السؤال، البد ٔ�ن نت�ٔسف يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، 
مواطنة مغربیة، من املغرب  �15ل�ادث امل�ٔساوي ا�ي ذهبت حضیته 

  .س�یدي بولعالم العمیق، يف جام�ة
وهبذه املناس�بة، و�مس فریق�ا، ٔ�عزي ٔ�رس الض�ا� ؤ�قول هلم ٔ�عظم هللا 
ٔ�جرمك ؤ�حسن عزامك وغفر ملو�مك، م�وهني يف هذا إالطار �لتد�ل العا�ل 
جلال� امل� محمد السادس حفظه هللا، وا�ي ٔ�عطى تعل�ته الصارمة 

ب ف�ح حتق�ق دق�ق ومعمق �لتكفل �لض�ا� وبعائالهتم الصغرية، ح�ث طل
لهذا احلادث املفجع، ح�ث تفا�لنا يف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار معه 
�رس�ة من �الل البالغ الصادر عن احلزب ا�ي ٔ�كد� ف�ه �ىل رضورة 
ت�ين توجهيات �ال� امل� يف هذا إالطار، والهادفة ٕاىل رضورة ت�ٔطري 

  .هذه احلوادث املؤملة العمل إالحساين وحسن تنظميه حىت ال تقع م�ل
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

متزيت بالد� و� امحلد، �ٔ�من و�س�تقرار �ىل مدى عقود، ح�ث 
ٔ�صبحنا و� امحلد ممتزي�ن �ىل مس�توى دول العامل يف حماربة الظاهرة 
إالرهابیة واجلرمية، اليشء ا�ي �شهد به العامل، بل ٔ�كرث من ذ� اكن 

  .عنارص قوتنا بني خمتلف أ�مم والشعوب أ�من و�س�تقرار ٔ��د
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

وٕاذ ننوه بعمل ر�ال أ�من الوطين وخمتلف أ��زة أ�م�یة ومقار�هتا 
إالس��اق�ة يف حمارصة وحماربة خمتلف اخلال� إالرهابیة ذات البعد ا�ويل، 

 ء�يس ٕاال ٔ�ن اجلرمية مع أ�سف �اك�رت يف ا�ٓونة أ��رية، اليشء ا�ي
  .ملنظوم�نا أ�م�یة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
اس�رشت اجلرمية دا�ل ا�متع �شلك �ري مس�بوق، مفا يه ٕاذن 

  إالجراءات اليت س�تقومون هبا حملارصة اجلرمية دا�ل ا�متع؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

دق�قة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ�  12يف �دود  ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك
  .ربعة، تفضلوا الس�ید الوز�را�ٔ 

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�تو�ه �لشكر �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل طر�م 

لوضعیة لهذه أ�س�ئ� املرتبطة مجیعها بقضیة ٔ�ساس�یة هتم حماربة اجلرمية وا

أ�م�یة ببالد�، ح�ث ٔ�ود اغتنام هذه املناس�بة ٕال�اطتمك �لام ومن �اللمك 
الرٔ�ي العام الوطين، حبق�قة الوضع أ�مين ومبختلف املعطیات املرتبطة 

  .بذ�
ٔ�تفهم �وز�ر ��ا�لیة هواجس السادة الربملانیني �ش�ٔن بعض الظواهر 

ى �لشارع العام، ٔ�س�باب أ�م�یة احملدودة اليت تظهر بني الف�نة وأ�خر 
اج�عیة ٔ�و �ريها، لكن هل هذا یدفعنا لت�ين نظرة م�شامئة حول الوضعیة 
أ�م�یة ببالد�؟ هل الوضع احلايل یدعو �لقلق �شلك �س�تدعي تغیري منط 

  اش�تغالنا ومقارب��ا أ�م�یة؟
اجلواب جنده قطعا يف العدید من املؤرشات واملك�س�بات إالجيابیة اليت 

ق ٕا�هيا �لتفصیل، لكن ق�ل ذ� س�ن�د اجلواب يف طبیعة س��طر 
ا�شغاالتنا احلالیة مكؤسسات حكوم�ة و�رشیعیة ؤ�حزاب س�یاس�یة ونقا�ت 

  .�نیة ومجعیات ا�متع املدين ووسائل إال�الم
هل س�تكون ٔ�ولویة النقاش العمويم  ،لو اكنت وضعی��ا أ�م�یة هشة

ویته وتعز�زه مبا جيع� م�هیا مع م�صبة حول منوذج�ا التمنوي و�یف�ة تق
  تطلعات وانتظارات املواطنني؟

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان السعي ٕاىل حتق�ق ٔ�قىص در�ات أ�من وأ�مان، �شلك ٔ�وال وق�ل 
لك يشء ا�ور أ�سايس واجلوهري ٔ�ي دو�، وبه تقاس مدى قوهتا 

حامیة مواطنهيا، �ا فٕان تعز�ز الوضعیة أ�م�یة �شلك  ومدى قدرهتا �ىل
موضوعي، توجهيات سام�ة م�واص� لصاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا ؤ�یده، ا�ي حيرص لك احلرص �ىل ٔ�ن تبقى اململكة املغربیة يف 

  .صدارة ا�ول ا�ٓم�ة واملس�تقرة
مة تضع دمع القدرات فٕان احلكو  ،وتنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة

أ�م�یة ومتك�هنا �لوسائل املادیة وال�رشیة الالزمة يف صلب �ر�جمها، حبیث 
ال تدخر ٔ�ي �د من ٔ��ل حتق�ق ذ� وفق إالماك�ت واملوارد املتا�ة، 
و�كفي الرجوع ٕاىل الرب�مج احلكويم املصادق �لیه يف هذه املؤسسة املوقرة 

ؤیة احلكومة وتصورها لبلوغ أ�هداف لنت�ٔكد من وضوح ر  2017يف ٔ��ریل 
  .املتو�اة

فٕان وزارة ا�ا�لیة واملصاحل أ�م�یة جتعل من هذا  ،و�ىل هذا أ�ساس
املوضوع يف طلیعة �ا�ا من �الل اع�د ٕاسرتاتیجیة ٔ�م�یة حممكة وخطوط 
معل م�عددة أ�بعاد، یمت حتی�هنا �س�مترار جلعلها قادرة �ىل التك�ف مع 

اقع ومع مس�تو�ت تطور اجلرمية، فضال عن التغريات اليت م�طلبات الو 
 .یعرفها احملیط إالقلميي وا�ويل

ولتنف�ذ هذه إالسرتاتیجیة �لشلك املطلوب، مت ٕارساء العدید من 
ا�ٓلیات الت�س�یق�ة اليت تضمن الفعالیة يف ٔ�داء املنظومة أ�م�یة، من ب�هنا 

یا ولكام دعت الرضورة ٕاىل ذ�، ا�ل�ان إالقلميیة لٔ�من، اليت جتمتع ٔ�س�بوع 
بت�ٔطري من الوالة والعامل وممثيل خمتلف املصاحل أ�م�یة �ىل صعید لك عام� 
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  .وٕاقلمي اململكة
معل هاته ا�ل�ان �شلك مصدر قوة لٕالغناء املتواصل لٕالسرتاتیجیة 
أ�م�یة املعمتدة، و�شلك �لفعل فضاء ل�س لت�ٔطري التد�الت أ�م�یة 

، بل كذ� �لتفكري واقرتاح الس�بل الكف�� بتعز�ز املیدانیة حفسب
  .ٔ�من �رب موا�بة املس�ت�دات واملتغريات احمللیة�إالحساس 

ٔ�عتقد ٔ�نه بفضل خمتلف مقومات هذه إالسرتاتیجیة القامئة �ىل مقاربة 
م�دجمة ووقائیة وزجریة و�ىل قوا�د احلاكمة أ�م�یة، فقد اس�تطاعت 

قوامه م�ظومة وطنیة م�اكم� تنصهر  ،ٔ�م�یا سامالالتجربة املغربیة ٔ�ن حتقق ر�ٔ 
يف ٕاطارها �شلك م�سجم جمهودات اكفة الفا�لني يف املیدان، وهو املكسب 
ا�ي شلك س�ندا قو� ٔ�فاد �شلك �بري منوذج�ا التمنوي وجعل بالد� 

  .مرجعا يف �س�تقرار وأ�من
� امل� وا�ٔ�ید ٔ�ن الفضل يف لك ذ� یعود ٔ�وال ؤ��ريا لصاحب اجلال

محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، الضامن أ�ول لٔ�من واس�تقرار الوطن 
وراعي املصاحل أ�م�یة مبختلف مكو�هتا، ح�ث ما ف� �اللته �ش�ید يف 
العدید من خطبه السام�ة ب�ٔداهئا ویدعو ٕاىل رضورة الت�س�یق بني مجیع 

  .مكو�هتا، �ىل اعتبار ٔ�ن ٔ�من املغرب واجب وطين
ضل هذه املقاربة حتق�ق نتاجئ هامة، �اصة �ىل مس�توى وقد مت بف

س��ايق �لمصاحل أ�م�یة ا�تصة يف موا�ة ا�هتدیدات إالرهابیة �التد�ل 
اليت حتیط ببالد� �خطر دامئ ومس�متر، ح�ث تقوم هذه املصاحل بعملها 

  .�لك ا�رتاف�ة و�نیة مشهود هبا دا�لیا و�ارج�ا
�یة سامهت �شلك �بري يف حماربة اجلرمية جمهودات خمتلف املصاحل أ�م 

العادیة واملنظمة، مما ٔ�دى ٕاىل التحمك يف اس�تقرار معدالت منو اجلرمية رمغ 
  .التطور ا�ميغرايف واحلرضي والتحوالت العمیقة اليت عرفها ا�متع املغريب

جيب ٔ�ن هن� مجیع املصاحل أ�م�یة والسلطات احمللیة �ىل هذا  ،�ا
زي، و�ىل ا�هودات املبذو� من ٔ��ل احملافظة �ىل ٔ�من البالد أ�داء املمت

وسالمة أ�فراد واملمتلاكت، و�ىل روح التضحیة وخصال املسؤولیة ؤ�داء 
  .الواجب ا�ي یالزم سلوك خمتلف املتد�لني يف ا�ال أ�مين

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ل املصاحل أ�م�یة والرتابیة وطبیعة �ٓلیة الت�س�یق ٕان طریقة اش�تغا
املعمول به ال ميكن ٕاال ٔ�ن تعزز إالحساس �ٔ�من �ى معوم املواطنني، 
الس�� ؤ�ن نطاق بعض اجلرامئ املس�� �كون معزوال وحمدودا يف املنطقة 
يف زمن معني �شلك ال �رىق ٕاىل در�ة الظاهرة اليت تدعو �لقلق، ویبقى 

حل أ�م�یة والرتابیة يف املیدان �ري دلیل �ىل ا�هودات املبذو� ٔ�داء املصا
  .لتعز�ز ٕاحساس املواطن �ٔ�من وتعز�ز ثق�ه يف املقاربة أ�م�یة املعمتدة

ففضال عن معلها الیويم �عتیادي، تقوم مجیع هاته املصاحل �شلك 
دعت مس�متر وبت�ٔطري من ا�ل�ان إالقلميیة لٔ�من حبمالت تطهريیة، لكام 

الرضورة ٕاىل ذ� يف خمتلف النقاط اليت تعرف سلواكت ٕاجرام�ة م�رية 

لالن��اه، ح�ث یمت حتق�ق نتاجئ �د ج�دة تلقى اس�تحسا� �بريا من طرف 
  .املواطنني

ولطم�ٔنة الرٔ�ي العام �شلك ٔ�كرب، من الالزم القول ٔ�ن معدل اجلرمية 
 اليت متس ، كام ٔ�ن معدل اجلرامئ�2015شلك �ام عرف اس�تقرارا م�ذ 

إالحساس �ٔ�من مل �شهد ٔ�ي ارتفاع طی� الس�نوات املاضیة، �لرمغ من 
ارتفاع احلاج�ات وا�منو ا�ميغرايف املضطرد و�زاید الت�د�ت أ�م�یة ا�تلفة 

  . أ�شاكل واملصادر
ولتقریب جملسمك املوقر من املعطیات املدنیة اليت �شلك مصدر خفر 

�ىل ٔ�ن مصاحل أ�من الوطين �ىل س��ل املثال وا�زتاز، البد من الت�ٔ�ید 
شاكالت املطرو�ة االٕ وٕاىل هنایة شهر ش�ت�رب حبل  2017قامت �الل س�نة 

قضیة مس��، ٔ�ي مبعدل  420000مهنا  ،قضیة �378.000ىل مس�توى 
، وهو من ٔ�فضل املعدالت العاملیة ح�ث مت مبوجهبا %92.23ٕاجناز بلغ 

  .خشص ٔ�مام العدا� 402000تقدمي 
واليت تؤ�ر سلبا �ىل إالحساس  ،و�ل�س�بة �لجرامئ املقرونة �لعنف

 �29000ٔ�من، فقد متك�ت مصاحل أ�من �رمس نفس املدة من معاجلة 
خشص ٔ�مام العدا�، كام عرفت الفرتة ذاهتا  30000قدم مبوجهبا  ،قضیة

�شلكون موضوع مذ�رات حبث  118000خشصا من ب�هنا  380000ٕایقاف 
  .الوطين من ٔ��ل ار�اكهبم جرامئ خمتلفة�ىل الصعید 

جيد املغرب نفسه م�خرطا يف موا�ة قویة  ،وحبمك موقعه اجلغرايف املمتزي
ضد ش�باكت الهجرة الرسیة و�جتار يف ا�درات، وكذ� الش�باكت 
إالجرام�ة املنظمة العا�رة �ل�دود، وقد مك�ت اجلهود املبذو� من ٕاح�اط 

ش�بكة  73ة �ري رشعیة حنو ٔ�ورو� وتفك�ك حماو� جهر  50000ٔ�زید من 
  .2017ٕاجرام�ة ت�شط يف م�دان �جتار يف ال�رش م�ذ بدایة س�نة 

ٔ�ما يف جمال حماربة ا�درات، فقد مت �الل هذه الس�نة ٔ�یضا جحز ٔ�كرث 
  .طن من مادة الشريا 71من 

ٕالقاء الق�ض �ىل �بار �رو�ت  يفهذا ا�هود املسرتسل جتىل كذ� 
ات �ىل املس�توى الوطين وتفك�ك �دد �م من الش�باكت املتخصصة ا�در 

يف هتریب ا�درات، ؤ�ذ�ر هنا بن�اح املصاحل أ�م�یة �الل شهر ٔ�كتو�ر 
املايض يف تفك�ك عصابة ٕاجرام�ة ت�شط يف جمال هتریب الكواكیني انطالقا 

ح�ث  ،من سوا�ل ٔ�مر�اك الالتی��ة يف اجتاه ٔ�ورو� �رب الرتاب الوطين
ٔ�فضت هذه العملیة ٕاىل جحز ٔ�كرث من طنني ونصف من هذه املادة مع ٕالقاء 

عضوا، وقد �بعمت مجیعا �یف تعاملت مصاحلنا أ�م�یة مع  13الق�ض �ىل 
جرامئ م�ظمة معقدة، حبیث متت معاجلهتا �رس�ة �برية وكفاءة �الیة قل 

لب يف لكیة نظريها، ؤ�قصد هنا اجلرمية اليت راح حضیهتا مبدینة مرا�ش الطا
الطب والصید� محزة الشایب رمحه هللا، واليت ختضع ا�ٓن لتحق�ق قضايئ 

  .مفصل
ز�دة عن لك هذا، فٕان رؤیة ا�متع ا�ويل �لوضعیة أ�م�یة �ملغرب 
یعززها ٔ�كرث اخنراط بالد� الفعال يف حماربة اجلرمية ا�ولیة �لك ٔ�نواعها، مبا 
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ط مع رشاكئه ا�ولیني، مما مكهنا من يف ذ� إالرهاب والتعاون الالمرشو
  .تبؤ� ماكنة مرموقة ونیل ا�رتاف وتقد�ر املنتظم ا�ويل

لك هذه املعطیات تدفعنا �لقول مبا ال یدع جماال �لشك ب�ٔن الوضعیة 
أ�م�یة �د مس�تقرة وم�حمك فهيا �شلك �بري، مما یف�د انطباع ا�هتویل ا�ي 

�دة وسائل، من ب�هنا مواقع �رو�ه البعض �شلك م�الغ ف�ه من �الل 
التواصل �ج�عي، هذا مع العمل ٔ�ن لك ما یمت الرتوجي � یمت التعامل معه 
يف ح�نه �لك مسؤولیة من طرف املصاحل أ�م�یة، ح�ث تؤ�ذ مجیع 
املعلومات اجلدیة مكصدر من املصادر اليت یمت �ع�د �لهيا لتحسني وتعز�ز 

  .خطط العمل يف ا�ال أ�مين
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
وعیا مهنا ب�ٔن حماربة اجلرمية �س�تدعي اخنراط مجیع مكو�ت ا�متع، فٕان 
مهنجیة وزارة ا�ا�لیة واملصاحل أ�م�یة تقوم م�دانیا �ىل ٕارشاك فعالیات 

حمللیة لٔ�من لكام ا�متع املدين واملنتخبني ومجعیات أ�ح�اء يف ٔ�شغال ا�لجن ا
  . دعت الرضورة ��

ٕاضافة ٕاىل ذ�، مت تعز�ز الت�س�یق والتعاون مع املصاحل التابعة لوزارة 
الرتبیة الوطنیة من ٔ��ل اس�ت��اف امحلالت التحس�س�یة �ملؤسسات 
التعلميیة لتفادي الوقوع يف إالدمان �ىل ا�درات وكذا التحس�س مب�اطر 

  .�لقارص�ن والتطرفالتحرش و�س�تغالل اجل�يس 
كام ٔ�ذ�ر �تفاق�ات الرشاكة اليت جتمع وزارة ا�ا�لیة مع مجمو�ة من 
الفا�لني �ق�صادیني، ٔ�ذ�ر مهنم ا�مو�ة املهنیة لبنوك املغرب وا�مو�ة 
املهنیة لرشكة ا�متویل، واليت مك�ت من القضاء �ىل اجلرامئ اليت اكنت 

  .�س�هتدف هذه القطا�ات
ري، ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة حریصة �ىل موا�ة ظاهرة يف أ�� ،ؤ�ؤكد

إالجرام جبمیع ٔ�شاكلها بت�س�یق اكمل مع لك اجلهات املعنیة، ٕادرااك مهنا 
حلجم انتظارات املواطن يف هذا ا�ال، وكذا ٔ�مهیة توفري أ�من �رشط 

 .ٔ�سايس لتعز�ز صورة الوطن �ىل املس�توى ا�ا�يل و�ىل املس�توى ا�ويل
  . ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك

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

اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف ٕاطار التعق�ب �ىل 
  .جواب الس�ید الوز�ر، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

مرة ٔ�خرى ٕان الفریق �س�تقاليل ا�ي ال �رید من �الل هذا السؤال 
مه ٔ�و یقلل من ا�هودات املبذو� يف ٕاطار أ�من ءٔ�ن یبخس الناس ٔ�ش�یا

واس�تقرار هذا الوطن، بل یعترب أ�من و�س�تقرار من النعم اليت جيب ٔ�ن 
ا أ�من حنمد هللا س�ب�انه وتعاىل �لهيا، ويه النعمة اليت حنسد �لهيا، هذ

و�س�تقرار هو النرباس ٔ�و هو الطریق السوي ا�ي یؤدي ٕاىل منو 
  .اق�صاد� وٕا�راز ب�� يف التو�ات امللك�ة السام�ة

  الس�ید الوز�ر،
حنن هنا ويف صدد م�اقشة اجلرمية جيب ٔ�ن حنيي �الیا ر�ال أ�من 

يت �ش�ىت ٔ�صنافهم، ور�ال ا�رك املليك والقوات املسا�دة ولك أ��زة ال
  .�سهر �ىل ٔ�من واس�تقرار الوطن

حنن سوف لن نقول ٔ�ن هناك جرمية يف بالد� فاقت املعتاد، �ملقارنة مع 
�يق ا�ول حنن لنا و�ینا نص�ب من هذه اجلرمية اليت مل ن�ٔلفها، والس�ب 
راجع ٕاىل وجود �ر�مج �منوي ال یوا�ب طمو�اتنا، ال یوا�ب التو�ه ا�ي 

قر، الهشاشة، البطا�، البطا�، البطا�، لكام وفرت الف: رمسه �ال� امل�
  .ٔ�و توفرت فرص الشغل ٕاال وس�ن�د ٔ�ننا نقلل ٔ�و تقل �س�بة البطا�

ٕان الوقت یدامهين، الس�ید الوز�ر، لن�لل اجلرمية، ٔ�س�باب اجلرمية، 
تنوع اجلرمية، و�رجعو �لقانون غنلقاو ٔ�ن اجلرامئ تعددت، حنن املغاربة مل نعتد 

ى ٔ�بناء�، الس�ید الوز�ر، مل نتعود ٔ�ن �رى ٔ�بناء املدارس �ىل ٔ�ن �ر 
یتعاطون �لم�درات حىت یفقدون عقوهلم وصواهبم، ویتجهون حنو السجون 
م�ارشة، مل نعتد ٔ�ن �رى يف بالد� اخ�الل ٔ�مين، اليشء ا�ي جيب ٔ�ن نغري 

  .التمنوي منوذج�ا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید الرئ�س ،شكرا
امئا يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة �لفریق د

  .ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :عرشان محموداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك
هاذ  ٔ�� ما غندخولش معمك يف اجلدل حول أ�رقام والنتاجئ ا�يل تیحققها

 ،الس�ید الوز�ر ،القطاع احلیوي د�ل بالد�، ٔ�� ت��غي فقط نقول لمك
عطیومه إالماكنیات الاكف�ة احس�نوا من الوضعیة د�ل ر�ال د�ل أ�من و 

هلم سكن یلیق �ملهام  اال من الناح�ة ال�رشیة وال من الناح�ة املادیة وصیبو 
  .ا�يل قاميني هبا

ي ٕاىل هذه أ�رسة، ؤ�عرف ج�دا العمل ؤ�� ٔ��لكم معمك ٔ�نين كنت ٔ��مت
الشاق والتضحیات اجلس�مية ا�يل تتقوم هبا هاذ الفصی� من الشعب د�لنا، 
حفىت ولو سلمنا ٔ�ن اجلرمية تفامقت يف بالد� ما �اصناش حنملو لهاذ الناس 
بو�دمه هاذ الوضعیة هاذي، ف�حن كذ� مكنتخبني وا�متع د�لنا اكمل هو 

ا�ٓ�ء  ،اذ املس�ٔ� د�ل أ�من، فأ�رسة الصغرية د�لناكذ� مسؤول يف ه
بقاوش قاميني بذیك الت�ٔطري الرتبوي املعروف ا�يل كنا تنعرفوه اوأ��ات ما 
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يف أ�رسة د�لنا، املدرسة نفس اليشء ها انتوما ت�شوفوا والعنف د�ل 
  ...ا�ا�ل د�ل املدرسة ا�ٓن يف هاذ

طرو اح�ا ٔ�حزاب س�یاس�یة ٔ�ن بق�ناش تن�ٔ االشارع هو �راسو ما 
اح�ا� ختلینا �ىل الت�ٔطري وختلینا �ىل املهمة د�لنا، و�� ف�ٔ� تنظن �ىل 
ٔ�ن املس�ٔ� يه مس�ٔ� جامعیة د�لنا لكنا، واحملافظة �ىل أ�من و�ىل 
املمتلاكت يه من املسؤولیة د�ل امجلیع، خفاصنا يف هاذ املس�ٔ� هاذي 

  .یة يف املس�توى د�ل أ��داث ا�يل كنع�شوها�كون اجلهبة د�لنا ا�ا�ل 
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

اللكمة �لفریق احلريك دامئا يف ٕاطار التعق�بات �ىل جواب الس�ید 
  .الوز�ر، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید املهدي عمثون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
رمك �ىل هذه التوضی�ات الهامة اليت ٔ��رزمت من �اللها جمهودات �شك

  .ا�و� املبذو� محلایة ٔ�من املواطنني وممتلاكهتم
ال �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن جندد التنویه  ،ويف هذا إالطار

مبجهودات القوات املسل�ة امللك�ة وخمتلف ٔ��زة أ�من وا�رك املليك 
قایة املدنیة واكفة مكو�ت إالدارة الرتابیة محلایة ٔ�من والقوات املسا�دة والو 

  .واس�تقرار البالد
البد كذ� ٔ�ن �س�ل ��زتاز الك�ري ��متزي املغريب �ىل مس�توى 
احلاكمة أ�م�یة من �الل اع�د املقاربة �س��اق�ة �لتصدي �لجرمية 

مل يف هذا وماكحفة إالرهاب والتطرف والتعاون اخلالق مع خمتلف ب�ان العا
  .ا�ال

�ىل رضورة العمل �ىل  ،الس�ید الوز�ر ،نؤكد لمك ،من �ة ٔ�خرى
تعز�ز القدرات ا�لو��س��ك�ة وال�رشیة �مع ٔ��زة أ�من اليت ال یت�اوز �دد 

، كام ندعو ٕاىل العمل �ىل تعز�ز التوازن بني 55000مواردها ال�رشیة الیوم 
  .املقاربة أ�م�یة واحلقوق�ة والتمنویة

اعتبارا حلجم الت�د�ت أ�م�یة اليت توا�ه بالد� دا�لیا و�ارج�ا، و 
فٕاننا يف الفریق احلريك نتطلع ٕاىل بلورة س�یاسة حكوم�ة م�دجمة �ىل 
مس�توى الس�یاسة أ�م�یة �س�تحضار املفهوم الشامل لٔ�من ا�ي ميتد من 

لاكفة ماكحفة اجلرمية ٕاىل ضامن أ�من الغذايئ والثقايف واحلقويق والرو� 
  .املواطنني

كام نعترب ٔ�ن احلد من اجلرمية یتطلب يف م�ظور� احلريك ٕا�ادة النظر يف 
الربامج احلكوم�ة املتعلقة مب�اربة البطا� واحلد من الفقر والهشاشة اليت مل 
تعط النتاجئ املرجو مهنا وكذ� ٕاصالح معیق ملنظومة الرتبیة والتكو�ن 

و�ك�یف �رامج التوعیة عن طریق إال�الم وٕادماج الش�باب يف احلیاة العامة 
  .وخمتلف املؤسسات امللكفة �لت�ٔطري

  . وشكرا

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

اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، دامئا يف ٕاطار التعق�ب �ىل 
  .جواب الس�ید الوز�ر، تفضلوا الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرمك الس�ید الرئ�س�ٔ 

   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
حنن يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، �مثن جمهودا�مك وجمهودات اكفة 
أ��زة أ�م�یة و�ىل مقار�هتا إالس��اق�ة، وحسب املعطیات اليت تضمهنا 
جوا�مك، تبقى �س�بة اجلرمية مرتفعة رمغ لك هذه اجلهود، خصوصا يف املدن 

اك�ار البیضاء ومرا�ش ؤ�اكد�ر وٕا�زاكن وفاس وطن�ة، هذه املدن  الكربى
لها قميهتا واق�صادها املبين �ىل الس�یا�ة، و�لتايل جند هذه املعطیات �يسء 
ملقارب��ا أ�م�یة و�يسء �منوذج�ا املبين �ىل �س�تقرار، ا�ي یبقى رٔ�ساملنا 

  .الك�ري
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ايش معقول ا�يل ك�شوفوه ال�رشم�ل، وا�د یعين راه هاذ اليش م
مىش یصيل يف اجلامع الفجر يف طن�ة، تعرض لو وا�د قال لو االس�ید 

درمه ا�يل يف ج�بو و�ال دار بوه، یعين عصاه مز�ن  �100زل، �زل لو 
  .درمه، یعين هاذ اليش مايش معقول �100الش ما هتز �ري ا وقال ل

  .شكرا الس�ید الوز�ر

 :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا

  ...اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ما تبقى من
وموضو�ه �سویة  11ٕاذن ن��قل دامئا يف ٕاطار قطاع ا�ا�لیة، السؤال 

وضعیة موظفي امجلا�ات الرتابیة حلاميل الشواهد العلیا، واللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
 2011هناك مجمو�ة من موظفي امجلا�ات الرتابیة حصلوا ق�ل د�سمرب 
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، ٕاال ٔ�نه حلد السا�ة �11ىل شواهد �لیا خولت هلم التوظیف يف السمل 
  .ابیة مل تطبق ذ� املرسوممجمو�ة من امجلا�ات الرت 

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن أ�س�باب وعن �یف�ة اخلروج من هاذ 
  الوضعیة؟
  .شكرا

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

  :لس�ید وز�ر ا�ا�لیةا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید املس�شار،
 بغیت نوحض يف هاذ الباب، ح�ث اكنوا النصوص القانونیة ك�سمحاا�يل 

لنا �سویو الوضعیة راه كنا ك�سویوها، یعين �ش تعرف العدد �سوت 
موظف، مت �سویة الوضعیة املهنیة  3908 ـالوضعیة ق�ل ما ی��دل النظام ب

  .د�لو
حبال يف إالدارات امع أ�سف ابتداء من النظام اجلدید ا�يل �مينع �لینا 

لشهادة، البد العموم�ة ا�ٓخر�ن ٔ�ن �سوى الوضعیة لهاذ أ�ش�اص فقط �
�اص املباراة، البد �اصو ید�ل يف وا�د إالطار د�ل املباراة ود�ل 
املبار�ت وا�يل كتف�ح �ني �یكونوا املناصب املالیة موجودة، عندو احلق 
�سوى الوضعیة د�لو، من �ري هاذ الطریقة مع أ�سف القانون ما ك�سمح 

  .شانی ل 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ز�ر احملرتمشكرا الس�ید الو 

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
 ،شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة، ٕاال ٔ�نه احلا� ا�يل كنتلكمو �لهيا

الصادر يف  2.11.100يه احلا� اخلاضعة �لمرسوم رمق  ،الس�ید الوز�ر
حىت  ، وا�يل �ینص �ىل ٔ�نه توظف هاذ مح� الشواهد ابتداء2011ٔ��ریل 

�ا� ال زالت قامئة، و�یخضعوا �لنظام،  78، اك�ن 2011د�سمرب  30 ــل
�ا� يف امجلا�ات الرتابیة  78وال زالت قامئة  2011املرسوم ا�يل �ارج يف 

 7مت ال�سویة د�ل ٔ�كرث من  �2011ىل صعید اململكة، هذا ال یعين ٔ�نه يف 
 ٓ ) ة يف �يق الوزارات�ٓالف والز�د �4ٓالف يف امجلا�ات احمللیة و 3(ف ال�

  .مت هذا املرسوم 2011ٔ�نه اكن مرسوم ك�شمل امجلیع ا�يل اكن يف د�سمرب 
�ا� من مح� الشواهد العلیا،  78بقى اة، �ٕاال ٔ�نه احلاالت ا�يل �ق 

الس�ید الوز�ر،  ،يف امجلا�ات الرتابیة، وهاذي راه ثالث س�نني 11السمل 
ریق �س�تقاليل، يف ما خيص كنا راسلنا وزارة ا�ا�لیة عن طریق الف

املوضوع، وراسلنامه ٕامسیا �ٔ�سامء د�ل احلاالت د�ل هاذ الناس ا�يل يف 
املغرب لكيش، بدعوى �ىل ٔ�ن امجلا�ات الرتابیة تقول �دم توفر املناصب 
املالیة، ب�� املرسوم اكن واحض ال یتلكم عن توفر املناصب املالیة عن 

ال تطبق فهيم ا�ر�ت القانونیة ٔ�ن عندمه الرمغ من ٔ�نه و�ىل .. رضورة
 78هبم، و�لتايل �ىل ٔ�نه هذه اكنت �ا� وا�يل بقات فهيا مرسوم �اص 

قراو يف الفرتة ا�يل اكن مسموح هبا �ىل ٔ�ساس ب�ٔهنم اد�ل املوظفني ا�يل 
  .خصهم یتوظفوا �لشواهد، ويه �ا� قامئة يف النظام القدمي

ما مت اس��فاء هاذ القضیة د�ل التوظیفات يف النظام اجلدید من بعد 
ومت �سویة الوضعیة، م�فقني �ىل ٔ�نه من بعد ذ�  2011يف د�سمرب 

�اص اج�یاز م�ار�ت اح�ا كنتفقو، لكن هذه احلاالت الزالت �القة ق�ل 
  .الس�ید الوز�ر ،2011د�سمرب  30

 و�لتايل هذه فرصة �ش نذ�رو الوزارة �ىل ٔ�ساس ب�ٔنه �شوف من هاذ
ا�يل هام موظفني ٔ�كفاء وا�يل �الب�هتم ت�شغلوا  78احلاالت د�ل هاذ 

م�اصب �مة �الیا يف امجلا�ات الرتابیة، �لرمغ من ٔ�ن مس�توى د�ل أ�جر 
، ب�� الشواهد د�هلم 10ٔ�و حىت السمل  6ٔ�و  5د�هلم الزال ٕاما يف السمل 

�اصهم �كونوا �ارج بل �لعكس  11تتخول هلم �ىل ٔ�هنم �كونوا يف السالمل 
  .حىت �ا� 2011السمل �الیا ٕاىل ا��س��ا من 

وتتحمل امجلا�ات الرتابیة  ،الس�ید الوز�ر ا�ا�لیة ،هذه معض� اكینة
مشلك �بري فهيا نظرا لعم توفر املناصب املالیة، ولكن ٔ�� تنظن �ىل ٔ�نه 

د�ل  78جيب ٕار�ام امجلا�ات احمللیة �ىل ٔ�هنا توفر املناصب املالیة لهاذ 
قراو وا�يل من حقهم �ىل ٔ�هنم �س�تافدوا من هاذ االبنات ؤ�بناء املغاربة ا�يل 

  .الوضعیة القانونیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذا ٔ�ردمت الرد �ىل التعق�ب ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
عطیت � االسؤال د�� اكن سؤال شامل �ىل هاذ اليش  ،�رس�ة

ا�يل �سوت  3900یعين �ىل هاذ  78جواب شامل، ٕاىل اكنوا �االت 
الوضعیة د�هلم اح�ا �ىل ٔ�مت �س�تعداد �ىل ٔ�ننا ندرسوها، وٕاذا اكن من 

  .حقو راه �ادي ��ذ حقو، ما اكنوش راه ما ميك�ش
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

ضو�ه تدبري السؤال الثاين دامئا مو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر ا�ا�لیة، مو 
رخص النقل احلرضي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم
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  :العز�ز بوهدود عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ة �رميات الطا�س�یات الك�ري  ،تد�ر الوزارة ملف الرخص النقل احلرضي
   .والصغرية

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ما يه معایري ورشوط التغیري والتحویل ا�ي تصادق �لیه ا�ل�ان 

  إالقلميیة يف �ا� وفاة ٔ�حصاب رخص النقل؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اشكر

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

بغیت نعطي اطرحو الس�ید املس�شار، لٕال�ابة �ىل هاذ ال�ساؤل ا�يل 
يف أ�ول وا�د الرمق ا�ٓن �دد س�یارات أ�جرة بصنفهيا الك�ري والصغري 

س�یارات �برية رخصة من  45000رخصة س�یارة، مهنا  77000وصل ٕاىل 
من الصنف الصغري، هاذ الرخص تعد ام�یاز  32000الصنف الك�ري و

  .خشيص ا�يل بدا ت�مت الس�تعامل س�یارة أ�جرة
إالشاكل ا�يل تیطرح ميل ت��وىف صاحب س�یارة أ�جرة، ح�ث ت��وىف 
صاحب س�یارة أ�جرة اك�ن وا�د املعیار ا�يل دارتو وزارة ا�ا�لیة �ش 

  .�سمح ٔ�هنا تفوت الرخصة لوا�د �ٓخر
ٔ�وال الرخصة ال تفوت هذا هو املبدٔ�، ٔ�نه ام�یاز خشيص ما ت��فو�ش، 

ذ احلاالت ا�يل ميكن نذ�رمه اك�ن لكن بعض احلاالت �سمح �لتفویت، ها
أ�رامل ا�يل هام يف وضعیة مادیة صعبة، اك�ن أ�رامل ؤ�بناء قدماء 
املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، اك�ن أ�طفال القارص�ن �ري القادر�ن �ىل 
توفري موارد الع�ش هلم، واك�ن أ�بناء من ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، هاذو 

يف أ��ري زد� وا�د �ٓخر ا�يل هام ٔ�بناء املتوىف  هام ا�يل معمول هبم، لكن
ا�يل عندمه رخصة س�یاقة وت�س�تغلوا س�یارة أ�جرة، ٔ�نه تیكون ت�س�تعملها 
ما ميك�ش حتید لو وهو مصدر رزق د�لو، هذا هو إالطار فني تت�دم هاذ 

  . ا�لجنة
طلع، یعين ال الرخص یا�يل تالحظ هو ٔ�نه يف �دد الطلبات د�ل حتو 

 2017طلب، ا�ٓن يف  1160وصل  2016، طلب 720اكنوا  2014يف 
طلب، حق�قة الوزارة �ادي حتاول ما ٔ�مكن ٔ�ن املاكن  2000وصلنا تقریبا 

املمكن ويف ٕاطار هاذ املعایري ا�يل من �دها ٔ�هنا �سا�د العائالت ا�يل توىف 
لكن ت��قى هذا مقنن وم�ظم يف ٕاطار  ،رب الرخصة �سا�دمه راه تتقوم هبا

   .ا�وریة هاذ

  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
البد يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك و�ىل جمهودا�مك 

طالبا م�مك العمل �ىل ٕا�ادة النظر يف طریقة تدبري ملف  ،يف هذا إالطار
معه وٕاد�ال م�ظومة النقل احلرضي يف جمال  ذونیات حملارصة الریع والقطعامل�ٔ 

�س��ر اخلاص ل�شجیع املهنیني املعطلني، والتو�ه ٕاىل �س��ر يف هذا 
  .القطاع مع احلفاظ �ىل احلقوق املك�س�بة �لعائالت املعوزة

   ،الس�ید الوز�ر احملرتم
رية س�یارات أ�جرة ظید حالبد ٔ�ن ننوه بعمل احلكومة السابقة يف جتد

س�یارة ٔ�جرة �برية ب�س�بة وصلت ٕاىل  21000اليت وصلت ٕاىل ما یقارب 
�لها مع  اتس�یارة �ىل املس�توى الوطين، س�یار  45000من مجموع  45%

ومل �س�تطع املهين تغیريها بفعل ظروفه  ،س�نة 30أ�سف یصل معرها ٕاىل 
رتض ف�ه السائق املهين املادیة الصعبة ؤ�وضا�ه املزریة، يف الوقت ا�ي یف

ٔ�ن �كون يف الصورة الالئقة �ىل اعتبار ٔ�نه ٕا�دى الوا�ات أ�ساس�یة 
  .اليت �سوق لها الب�ان املتقدمة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
لت�دید هذه  2016ٕاىل  2013ا�مع ا�ي خصصته احلكومة من 

قدم�ا  ،2016دج�رب  31درمه ا�هت�ى يف  80000احلظرية وا�ي یصل ٕاىل 
�متدیده  2017يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار تعدیالت �ىل قانون املالیة 

ملواص� ورش ٕاصالح هذه احلظرية اليت حتتاج الیوم ٕاىل هذا ا�مع، �لام ٔ�ن 
الصندوق اخلاص هبا ا�مع اكن یتوفر �ىل م�الغ مالیة �مة �دا، متكن من 

طرف وزارة  ٕامتام ٕاصالح هذا الورش ٕاال ٔ�ن ت�ٔخر صدور املرسوم من
النقل وظروف السائق املهين وت�ٔخر إالدارة املعنیة يف ٕاعطائه و�ئق، 

  .الو�ئق املطلوبة عصفت هبذا الصندوق ومل متك�ه من مواص� �امه
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

م�مك التعاون معنا من ٔ��ل ٕاح�اء هذا ا�مع ٔ�ن القطاع يف  نطلب
  .حتسني ٔ�داء النقل احلرضئ�مس احلا�ة ٕالیه لت�دید هذه احلظرية و 

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  ..الس�ید الوز�ر ما تبقى من

 :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
�ري وا�د النقطة ف� خيص جتدید احلظرية ٔ�ن �مة �زاف، ا�ٓن وصلنا 
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، هذا تیجعل ٔ�ن احلكومة ت�سامه تقریبا بوا�د املقدار د�ل %50 ــتقریبا ل
س�یارة يف الس�نة، هو  10000یعين ما یناهز  ،ملیون يف الس�نة 800

جمهود �برية من ٔ��ل تطو�ر حظرية الس�یارات ومن ٔ��ل حتسني اجلودة 
  . د�ل هاذ الس�یارات

مع أ�سف تیطلب ٕاماكنیات مالیة �مة �زاف، تن�اولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا 
يف كون نلقاوها �ش ٔ�ن احلظرية تويل يف املس�توى املطلوب ا�يل �اصو �

  .بالد�
  .وشكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث عرش وموضو�ه تق�مي �ر�مج احلكومة يف 
جمال تنظمي البا�ة املتجولني، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :د عبد السالم بلقشوراملس�شار الس�ی
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات،
حنن يف فریق أ�صا� واملعارصة �ىل  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك الیوم

موضوع ال یقل ٔ�مهیة الیوم ؤ�حضى �شلك مش� و�ائقا ٔ�مام مجمو�ة من 
الناس یعتقدون ٔ�ن أ�مر �بري ٔ�و خضم  الفا�لني، ٔ�قول �ق�صادیني، ولو ٔ�ن

يف هذا ا�ال، لكن ٔ�� ٔ��لكم عن البا�ة املتجولني، هاذ املوضوع ٔ�قول هو 
ٔ�حضى ٕافراز ٔ�و جتيل من جتلیات الواقع �ق�صادي �ج�عي ٔ�و یوثق 

  . ملظهر من مظاهر الهشاشة ٔ�و البؤس �ج�عي
تعاون والتاكفل من ٔ��ل ال  ،الس�ید الوز�ر ،ماذا ٔ��دت حكوم�مك

  والتضامن ووجود �ل �ذري ملعض� البا�ة املتجولني يف بالد�؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة

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

يف البدایة �ش �رجعو �لبدایة د�ل ٕاجياد �لول لهذه إالشاكلیة وهذه 
عطامه ا� ا�يل �یطرحوها البا�ة املتجولون، اكنوا هناك تعل�ت املعض

صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا لوزارة ا�ا�لیة ووزارة 
الصنا�ة والت�ارة �ش ٔ�هنم یقوموا بوا�د العمل مشرتك ٕالجياد �لول لهذه 

  .الف�ة من املواطنني

 �ىل صعید أ�قالمي بدینا يف أ�ول بت�دید وحرص البا�ة املتجولنيا
عام�  78مس�تف�د يف  124000لكها، العامالت وأ�قالمي لكها، مت ٕاحصاء 

تد�الت، ال  4املس�تف�د�ن تقرر ٔ�هنم ی��ظموا �ىل نوع د�ل  ذوٕاقلمي، وها
ٔ�وال ف� خيص ٔ�سواق أ�زقة، وا�يل هام الهدف مهنم ٔ�ن البا�ة املتجولني 

  .ددة دا�ل هذه أ�زقة د�هلمیبقاوا دا�ل الشوارع وأ�زقة ملدة حم
وال ) les motocycles(اك�ن نوع �ٓخر د�ل البیع �لتجوال یعين ب 

بنوع العر�ت �اصة �ئعي السمك و�ئعي بعض املواد ا�يل ميكن ٔ�نه ی��قلوا 
  .��را�ات الناریة

اك�ن ٔ�سواق دوریة، ٔ�سواق ما كتكو�ش یوم�ة، لكن كتكون بطریقة 
یمت البیع دا�ل وا�د ا�مو�ة د�ل الفضاءات ٔ��م  وا فضاءات �شؤ �یهتی

   .حمددة ويف ٔ�زم�ة حمددة ويف ٔ�وقات حمددة
ويف أ��ري اك�ن ٔ�سواق قارة ا�يل يف أ�ح�اء، والهدف مهنا هو هتیئة 

  .وا�د ا�ال قار ا�يل ك�س�تعملوه هاد البا�ة
، العدد د�ل التجهزيات ا�يل �سلمت 2017ٕاىل ممت شهر ش�ت�رب 

مس�تف�د، ا�يل هام يف طور �س�تفادة تیوصلوا تقریبا  10000ت تقریبا وصل
و�دة ا�يل مت ا�هتیئة  72، وف� خيص هتیئة أ�سواق اك�ن وا�د 20000 ـل

  .مس�تف�د 16000د�لها لفائدة تقریبا 
هذا هو العمل ا�يل تنقومو به، هذا ما �مينعش ب�ٔن اك�ن ٕاشاكلیة �برية 

تد�ل د�لنا، ٔ�وال �دم ٕاجياد مواضع ا�يل �سمح ال و ردودیة املا�يل كت�د من 
لنا �ش نب��و �اصة يف أ�سواق القارة ما ت�سمح لناش نلقاو م�اطق ا�يل 

  .مطلوبة وا�يل ميكن لها �س�تعمل ٔ�سواق قارة، أ�وىل
احلرص  ،هاذ املواطنني ا�يل كزياولوا هاذ املهن بطبیعهتم م�جولني ،�نیا

شاكلیات، ٔ�نه الیوم كنحصیومه كنلقاو �س، �دا د�هلم �یوضع لنا بعض االٕ 
 ميكن كنلقاو وا�د�ن �ٓخر�ن، ويف ذات الوقت ما كنلقاوش مجعیات ا�يل

  .. .تؤطرمه بصفة ٔ�ننا نتد�لو

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار بلقشور

 :املس�شار الس�ید عبد السالم بلقشور
الوز�ر، ٔ�نه العملیات ا�يل مقمت هبا يه فعال اكنت �ىل الس�ید  ،�لفعل

لكن يف نظر� تبقى جخو� �دا وضعیفة وال �سا�ر اهلم والمك  ،ٔ�رض الواقع
الك�ري�ن ا�ي یعرفه هذا القطاع د�ل البا�ة املتجولني، اكینة حتد�ت �برية 
يف هذا ا�ال، جيب ٔ�ن �كون هناك تضامن بني السلطات احمللیة 

�ات احمللیة �ش ميكن لنا ٔ�ننا نلقاو �لول ون��كر �لول ا�يل غتد�ل وامجلا
  .يف �ه�مات د�ل البا�ة املتجولني

ل�س مبوضوع سهل وموضوع �ادي  جلائلنيهاذ املوضوع د�ل البا�ة ا
نتعامل معه ب�ٔرحيیة ونتعامل معه �شلك �ادي �دا، ؤ�ننا حنيص 
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املتجول راه قلب نظام يف تو�س البائع  ،ٕاحصائیات �ادیة، فالس�ید الوز�ر
م�ال، یعين �اصنا ��ذو هاذ املوضوع هبذه أ�مهیة الك�رية �دا، جيب ٔ�ن 

 la substance(شویة �یف تیقولوا ان��كر �لول �برية، �اصنا �كرازیو 
grise ( ش ميكن لنا نلقاو �لول �مة و�كون عندها �اذبیة �لبا�ة�

   .املتجولني
ومت فهيا  ،لقا�ش اخنراط د�ل البا�ة املتجولني راه مجمو�ة من احللول ما

�لامل العام، ٔ�ن ما اكن�ش م�اس�بة ؤ�ن املس�ئولني احمللیني ما هدر 
�لول ا�يل  ما هرسوش ریوسهم �یف تیقولوا ��ار�ة ولقاو ..عطاوشا

، رامه ٔ�بناء "البا�ة املتجولني"غتكون عندها �اذبیة قویة لهاذ الناس د�ل 
  .�ون �لثوابت ویبحثون عن لقمة الع�شالوطن ویؤم 
املسؤولیة حنملها �لحكومة يف ٔ�ن تبدع وتبحث عن إالماكنیات  ،�لتايل

املادیة ليك �كون هناك ٕاق�اع �لبا�ة املتجولني من ٔ��ل تث��هتم يف حمالهتم 
وهیلكهتم وحتویلهم من قطاع �ري م�ظم ٕاىل قطاع م�ظم م�تج یؤدي 

�دمة �ق�صاد الوطين ومشغل بدوره، ؤ�ن الرضائب، و�كون �لتايل يف 
  .� �ىل وطننا و�ىل اق�صاد�اال �كون �

 الس�ید الوز�ر،
خناطب ف�مك حسمك الوطين من ٔ��ل ٕاجياد �لول لهذه الوضعیة ولهاذ 
املعض� ا�يل تنعتربوها مايش ساه� وتتفامق یوما بعد یوم، املوضوع راه �بري 

  ...الوز�ر مايش م�ادرات الس�ید

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار، اس��فدمت الوقت

موضو�ه حصة امجلا�ات الرتابیة من الرضیبة �ىل  السؤال الرابع عرش
القمية املضافة، وهو سؤال مو�ه من طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضلوا 

  .الس�ید املس�شار لوضع السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  .رئ�سشكرا الس�ید ال
  السادة الوزراء،

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

تتلقى امجلا�ات الرتابیة حصة من الرضیبة �ىل القمية املضافة تتفاوت من 
عن املعایري اليت  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،جام�ة ٕاىل ٔ�خرى، �ا �سائلمك
  .تعمتدوهنا يف توزیع هذه احلصص

  .وشكرا

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

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

ف� خيص املعایري ا�يل كتعمتدها الوزارة يف توزیع حصة امجلا�ات الرتابیة 
الوزارة اعمتدت وا�د  1996من حصة الرضیبة �ىل القمية املضافة، م�ذ 

 3بعني �عتبار نظام توزیع احلصة ك�شمل حصتني، احلصة أ�ول كتا�ذ 
  :معایري

ا�يل ) une dotation forfaitaire(املعیار أ�ول هو حصة جزاف�ة 
كتعطى مجلیع امجلا�ات بنفس املقدار �ش ما �كو�ش هناك تفاوت، هاذي 

  حصة ك�س�تافدوا مهنا مجیع امجلا�ات الرتابیة ويه حمددة؛
�يل �یتعطى ا) le potentiel fiscal(الثاين اك�ن إالماكنیات اجلبائیة 

�ىل حسب إالماكنیات اجلبائیة للك جام�ة جام�ة، ا�يل عندها ٕاماكنیات 
�برية احلصة د�لها كتكون ٔ�قل بطبیعة احلال من امجلا�ة ا�يل ما عندهاش 
هنائیا ٕاماكنیات ج�ائیة، وٕاذا ما در�ش هاذ العملیة غنلقاو ب�ٔن امجلا�ات 

فقط �ىل احلصة اجلزاف�ة  ا�يل ما عندهاش ٕاماكنیات ج�ائیة غتويل كتوفر
 وا�يل يه قلی� �زاف؛

، هو ا�هود الرضیيب، فوق� ٔ�ي وهو أ�مه �ل�س�بة يل ،املعیار الثالث
كتعطى �هيا حصة  جام�ة دارت �ود ب�ٔهنا �مني املداخ�ل د�لها فوق ما اكن

ٔ�كرب من احلصة �ىل الرضیبة �ىل القمية املضافة، هذا الهدف د�لو ٔ�نه 
ا�ات الرتابیة ٔ�هنا �مني املداخ�ل د�لها املبارشة، �ش ما تبقاش �شجع امجل

 .لها من الرضیبة �ىل القمية املضافة فقط معمتدة �ىل التحویالت ا�يل �یجیو
احلصة الثانیة ا�يل ما كتد�لش فهاذ الباب يه حصة ٔ�خرى ا�يل 

ص كتعطى �لجام�ات مكساهامت ف� خيص م�ال امجلا�ات القرویة ف� خي
جماالت الكهربة القرویة واملاء الصاحل �لرشب والطرق القرویة، اك�ن ف� 
خيص تغطیة احلصة املقررة لفائدة إالنعاش الوطين ملاكحفة البطا�، اك�ن 
متویل النفقات املشرتكة بني امجلا�ات، ح�ث كتكون مجمو�ة من امجلا�ات 

  .وكتعطى ٕا�انة �لجام�ات �ش �سامه فهاذ الرشاكة
من ٔ��ل متویل  اك�ن م�ح حصص مالیة �اصة ا�يل ت��عطاو ،اؤ��ري 

املشاریع ا�يل هام مشاریع �رامج ا�هتیئة احلضاریة، �ل وا�د ا�مو�ة د
  .مشاریع حتسني الب��ة التحتیة، ٕاىل �ٓخره، هذا هو ا�يل تیدار الیوم

ٕ��داد دراسة  لكن �ش ميكن لنا ٔ�ننا منش�یو �لمس�تق�ل راه اح�ا نقومو
�یفاش هاذ  قارنة �لت�ارب �ول ٔ�خرى �ش �شوفواملبوا�د  و�ش نقوم

التوزیع ت�مت من ٔ��ل حتسني التوزیع وٕاعطاء وا�د العدا� يف التوزیع د�ل 
 .احلصص يف املس�تق�ل

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار ٕاطار التعق�ب
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  :�وري السالم يس عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ت�شكرومك الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك
هو فعال احلصة د�ل امجلا�ات من الرضیبة �ىل القمية املضافة ت�شلك 

زيانیة د�ل هاذ امجلا�ات وت�سامه يف التمنیة احمللیة املوا�د املورد �م من 
امل�شور  ،وز�رالس�ید ال ،هو فعال .وتتضمن التوازن املايل لهاذ امجلا�ات

اعتقاد� هو ٔ�ن هاذ  1996 ـد�ل التوزیع وا�يل تريجع ل ول ا�يل رشتو
امل�شور ٔ�صبح �اجزا عن موا�بة أ�دوار التمنویة اليت ٔ�صبحت تلعهبا هذه 

  .امجلا�ات
هاذ النص، الس�ید الوز�ر، ميكن نقولو ٔ�صابه التقادم وبعض املعایري 

 %30وصا يف الشق الثاين د�ل د�لو تف�قد ��قة و�ك�نفها الغموض، خص
ا�يل تیعترب بعض التاكلیف احملو� وال بعض التاكلیف املشرتكة وال بعض 

  .واحضة يف هذا ا�الو �س�ت��اءات، هنا البد من معایري دق�قة 
الس�ید الوز�ر، اح�ا تنقرتحو نظام �دید م�سط وواحض �لتوزیع  ،��

ملان، یعين تتاح الفرصة �لسادة بناء �ىل قانون �سامه يف ٕا�داده ٔ�عضاء الرب 
الربملانیني �ش ید�روا نظام �دید �ادي �راعى ف�ه العدا� بني هذه 

  .امجلا�ات
ميكن یتقدم تقر�ر  ،تفعیال ملبدٔ� الشفاف�ة ،الس�ید الوز�ر ،وكذ�

س�نوي �لربملان حول توزیع هذه احلصة من الرضیبة �ىل القمية املضافة ٔ�ثناء 
  .الس�نویةاملناقشة د�ل املزيانیة 

، ال�س�بة د�ل %30الس�ید الوز�ر، هو ال�س�بة د�ل  ،النقطة الثانیة
وا�يل  1986مت إالقرار د�لها س�نة  يذاا�صصة �لجام�ات الرتابیة ه 30%

جزء �بري مهنا ت��و�ه �لنفقات د�ل ال�س�یري د�ل املوظفني ود�ل الصیانة 
كني هذه امجلا�ات مل تعد اكف�ة �مت %30ٕاىل �ري ذ�، هاذ ال�س�بة د�ل 

من لعب ٔ�دوارها �ق�صادیة و�ج�عیة، �� یبقى الرفع من هذه احلصة 
  .مطلبا مرشو�ا �ل�س�بة �لجام�ات

  الس�ید الوز�ر، 
ا�يل ميكن �رتفع، اح�ا تنطالبو �ش  %30كذ� �ٕالضافة ٕاىل هاذ 

�كون البحث عن موارد ٔ�خرى �لجام�ات من �ري احلصة د�ل الرضیبة �ىل 
تقوم ��ور لقمية املضافة، ٔ�صبحت رضورة ال خ�ار �ش هاذ امجلا�ات ا

  .د�لها �ق�صادي والتمنوي
  .وشكرا

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

ن��قل ٕاىل السؤال اخلامس عرش وموضو�ه التدبري املفوض، وهو سؤال 
ة �لشغل، تفضل الس�ید مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیموضوع من طرف 

  .املس�شار احملرتم لوضع السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
طبعا نتقدم �مس الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ب�ٔحر التعازي ٔ�رس 

نطالب حضا� الس�یاسة التفقريیة املمهن�ة، وحنمل اكمل املسؤولیة �لحكومة و 
  .بعقد �لسة معوم�ة ملساء� احلكومة

خبصوص السؤال املتعلق �لتدبري املفوض، هذا التدبري املفوض هو 
موضوع طویل وعریض، لكن نود يف هاذ اجللسة ٔ�ن نتلكم عن وا�د 
القطاع د�ل النظافة، اك�ن قطاع د�ل النقل احلرضي ا�يل تیعاين من 

توزیع املاء والكهر�ء، �الء الفواتري،  اخ�الالت كربى منوذج الق�یطرة، اكینة
اكینة مسريات اح��اج�ة يف لك املناطق د�ل اململكة واكینة هاذ عامل 

  .النظافة ا�يل ت�سمهيم �ندسو النظافة �ملغرب
الس�ید وز�ر  ،معا�ة كثرية وم�عددة، نطالبمك هاذ العامل ا�يل تیعانیو

عیة لهؤالء العامل، امل�ٓيس ب�ٔ�ذ بعني �عتبار الوضعیة �ج� ،ا�ا�لیة
واملعا�ة د�هلم تیعرفها امجلیع، لكن املطلوب من السادة العامل والسادة الوالة 

هاذ الرشاكت د�ل �ىل حيرصوا �ىل فرض حقوق د�ل هاذ العامل وفرض 
التدبري املفوض ٔ�هنا حترتم قانون الشغل، فغري معقول ٔ�نه هاذ العامل ميل 

مل النقايب ویؤسسوا مك�ب نقايب، فٕاذا �لرشكة حيسوا �لظمل یلتجؤوا �لع
تطرد لك املنادیب د�ل أ�جراء �یف ما وقع لنا يف ا�ارالبیضاء، رشكة 

مايش ميكن ـ ا�ید ٔ�نه  -الفشل د�لها وميكن فسخت  وا�يل ث�ت" س�یطا"
ممثل د�ل أ�جراء ا�يل وقفهتم وا�يل  20 بقاواتفسخ العقد معها ولكن 

  .حلد السا�ة موقوفني بقاوا�ة �ش �رجعهم �لعمل د�هلم و�داهتم امجلا
 الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم،

ما  ،الس�ید وز�ر ا�ا�لیة ،�الشا�سائلمك  ،طالبنامك حبوار قطاعي
اكی�ش هاذ إالماكنیة ٔ��مك �س�تق�لوا النقا�ت د�ل قطاع امجلا�ات الرتابیة 

ن اتفاق معنا و�او�ين وتف�حوا معهم حوار، رمغ ٔ�نه اتصلنا �دة مرات واك
  ت�ٔ�ل هاذ ا�لقاءات؟

  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة،
ٕاىل ما اك�ش احلوار مع املمثلني د�ل أ�جراء، ٕاىل اكن ا�يل دار العمل 
النقايب یتطرد ویويل يف العوض ما حيسن أ�وضاع �ج�عیة د�لو یويل 

نا إالشارة بغی اتیعاين من م�ٓيس اج�عیة، الس�ید وز�ر ا�ا�لیة، ٔ�ش�نو زعام 
ا�يل نلتقطو اح�ا مكسؤولني نقابیني؟ واش النقابة تدارت �ش تدافع �ىل 

بغینا ااحلقوق و�زید ٕاضافة �ل�انب �ج�عي د�ل الطبقة العام� وال 
عمل النقايب جنریو �لیه ویويل م�ٓيس �لنعطیو صورة �ىل ٔ�نه ا�يل ا�متى 

يف  وا�يل �س�ت ليه  ،يف املركزیة النقابیة ،ویويل �شوف يف النقابة
  .ال�رشید د�لو

توجهيات لبعض  ویتنطلبو م�مك تعط  ،الس�ید وز�ر ا�ا�لیة ،��
لهاذ العامل بعض احلقوق ا�يل  العامل وبعض الوالة �ش �ىل أ�قل یعطیو
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  . �ادیة وم�صفة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  :السؤال �ىل ما فهمت ف�ه جوج شقني

الشق أ�ول ف�ه تیخص التدبري املفوض لوا�د ا�مو�ة د�ل املرافق 
  .امجلاعیة، والشق الثاين ف� خيص العامل د�ل هاذ املرافق

هو حق�قة التدبري املفوض امسح .. ف� خيص الشق أ�ول وبال من
ق العموم�ة ٔ�هنا جتود العمل د�لها وهاذ اليش �شهادة �مو�ة د�ل املراف

حبال ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف اد�ل هیئات مس�تق� د�ل املراق�ة 
  .التقار�ر د�لو

دقایق ما �ا�سمح لیناش هبا،  3إالشاكلیة �ش ند�لو يف التفاصیل 
لكن ا�يل ميكن نقول ب�ٔنه ح�ث �كون تدبري مفوض مدروس مز�ن وت�مت 

تابعة د�لو بطریقة مسرتس� وبطریقة �دیة راه تیكون �حج، ح�ث امل 
تیكون تدبري مفوض تدار بطرق �رس�ة وبال ما یت�اذوا اح�یاطات 

فشل د�لو، وما ميك�ش ٔ�ننا نب��و �ىل فشل د�ل ال اكم�، �رس�ة ت��ان 
�ش نقولو ب�ٔن املنظومة اكم� ب�ٔهنا فاش�، �لعكس اك�ن  جوا�د وال جو 

فوض ا�يل �حج وا�يل تیعطي ا�ٔلك د�لو وا�يل سامه ب�ٔنه �مني تدبري م
 ا�س��رات وحيسن من جودة املرفق و�سمح �لمواطنني ٔ�نه �س�تافدو 

  ).un service de qualité(من 
�رجعو �لقضیة د�ل العامل، اح�ا يف دو� احلق والقانون وما ميك�ش 

ر املرفق ا�يل هو يش وا�د ما یطبقش القانون، و�اصة وٕاىل اكن �ید�
  .مرفق معويم

ذ�رتو احلا� د�ل ا�ارالبیضاء، هاذي �ا� شاذة ا�يل اكنوا فهيا مشالك 
مشات حىت ا�هنایة د�ل التفویض د�لها، اوا�لیل �ىل ذ� ٔ�ن الرشكة ما 

هذي �ا� شاذة، والشاذ ال حمك �لیه، لكن بصفة �امة أ�مور �متيش 
تید�لوا يف ٔ�ي وقت �ني �یتطرحوا هاذ  �سالسة والسادة الوالة والعامل

احللول، وعند� �زاف د�ل الت�ارب مع بعضنا يف هاذ  إالشاكلیات و�یلقاو
ما ٔ�مكن �كون احللول ا�يل كنلقاو ما �كون فهيا ال رضر  الباب، وكن�اولو

وال رضار وك�سمح ٕ�جياد �لول ا�يل �یكون يف بعض احلاالت كتحمي 
  .املس�ت�دم
 .شكرا

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

، وموضو�ه مرشوع املرسوم املتعلق بت�دید 16ون��قل ٕاىل السؤال 
رؤساء أ�قسام واملصاحل رشوط م�ح التعویضات عن املسؤولیة لفائدة 

والسؤال موضوع من طرف فریق العدا� والتمنیة، یتقدم ٔ��د ، امجلاعیة
  .ید املس�شارالسادة املس�شار�ن لوضع السؤال، تفضل الس� 

 :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

ال خيفى ا�ور ا�ي تقوم به امجلا�ات الرتابیة يف جمال التمنیة ويف تقدمي 
اخلدمات �لمواطنني، �اصة واح�ا مع �نتقال �لجهویة وما یق�ضیه من نقل 

ن املركز �لجهات وأ�قالمي، و�یبقى الر�ن أ�ساس يف هذه �خ�صاصات م
العملیة ويف حتسني اجلودة د�ل اخلدمات هام العنرص ال�رشي واملوظفني، 
ٕاال ٔ�نه لٔ�سف ٔ�ن رؤساء أ�قسام واملصاحل د�ل امجلا�ات الرتابیة حمرومني 
 من �م�یازات ا�يل ك�س�تافدوا مهنا �يق رؤساء أ�قسام واملصاحل يف

  .إالدارات العموم�ة أ�خرى
��، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن م�ٓل املرسوم ا�يل �ی�دد 

  .يالتعویضات لهاذ الف�ة هاذ
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

مجلا�ات الرتابیة راه ك�س�تافدوا بغیت نقول ٔ�ن مجیع موظفي اايف البدایة 
من مجیع التعویضات ا�يل ك�س�تافدوا مهنا موظفي الوظیفة العموم�ة، ما 
اكی�ش فرق ب��اهتم، فني اك�ن إالشاكلیة؟ اك�ن إالشاكلیة يف التحفزيات 
ا�يل كتعطى ملناصب املسؤولیة، املرسوم ا�يل �ی�دد هاذ التعویضات راه مت 

ر املصادقة، راه د�ل يف الطریق د�لو ٕان شاء إال�داد د�لو وراه يف طو 
  .هللا

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

من فض� الس�ید املس�شار، اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار 
  .التعق�ب

 :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر،  ،نعرفوٕاىل اكن �ذا الطریق د�لو هذا ما �متناه، ولكن 
س�نة، راه م�صوص �لیه يف  �40ىل ٔ�ن هاذ املرسوم هذا راه اس�تغرق 

، وحلد ا�ٓن ال 1977امجلا�ات م�ذ ش�ت�رب النظام أ�سايس د�ل موظفي 
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زال مل یصدر بعد، ميل كت�رش� �ادي یصدر ٕان شاء هللا، مع ٔ�ن الس�ید 
نص �ىل ٔ�نه يف �دود  113.14الوز�ر �اصنا نعرفو ب�ٔنه القانون التنظميي 

شهر معىن �يق شهر �یخصو یصدر، مع  29 ـ� وصلنا لاشهر، اح�ا د 30
رؤساء د�ل امجلا�ات والنواب د�هلم الٔ�ن النظام د�ل التعویضات د�ل 

، مع ٔ�نه �ا تی�سخ 2016ورؤساء ا�ل�ان و�ريمه راه صدر يف ٔ�كتو�ر 
ل بعض املراس�مي واك�ن ، مبعىن اك�ن تفعیل د�2005املرسوم د�ل ینا�ر 

  .ت�ٔخر د�ل مراس�مي ٔ�خرى
بعض ال�ذج  الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه �يق الزمالء د�هلم م�ال جنیبو ،�لام

قارنة، مفثال ميل كنا�ذو املد�ر العام د�ل امجلا�ة راه عندو امجلا�ات امل
درمه، ب��  300درمه، وامجلا�ات القرویة عندو  500راه عندو  ،الكربى

 9000ـ حىت ل �3000لغرف املهنیة، املد�ر العام عندو من  كمنش�یو �ري
درمه، ورؤساء  3000درمه د�ل التعویض، ورؤساء أ�قسام عندمه من 

درمه، كمنش�یو �لعامالت نفس اليشء، رؤساء أ�قسام  1750املصاحل 
  .درمه 1750درمه ورؤساء املصاحل  3000

ٔ�لف درمه ٕاىل  24 ا�ٓن املرسوم ا�يل خرج د�ل املدراء د�ل اجلهات،
ٔ�لف درمه كتعویض، ب�� هاذ الف�ة مازالت ت��ظر الس�ید الوز�ر، ٕاذا  42

مش��ا قار� �ٔ�نظمة ا� اح�ا املقارنة �ىل املس�توى الوطين، ٕاىل اقار�مه د
الس�ید الوز�ر، �ىل ٔ�نه املد�ر العام  ،أ�خرى م�ال يف فر�سا، كتعرف

�ٓالف  6ؤساء أ�قسام ٔ�كرث من �ٓالف د�ل أ�ورو، ور �7یتقاىض ٔ�كرث من 
�ٓالف ٔ�ورو، �يق املدراء ا�ٓخر�ن نفس  5ٔ�ورو، ورؤساء املصاحل ٔ�كرث من 

الس�ید الوز�ر،  ،اليشء، اح�ا �يق املدراء ا�ٓخر�ن د�ل املصاحل، وكتعرف
ب�ٔنه اك�ن املد�ر ا�يل �یتوىل مرفق �بري، م�ل حمطة طرق�ة، م�ل جمزرة، 

 3ٕاماك�ت مادیة كثرية، وهاذ املوظف �یتقاىض  وفهيا دینام�ة �برية، وفهيا
و�ش  ،�ٓالف درمه، ؤ�نت كتطالبو �ش �س�ت�لص � أ�موال 4 ،�ٓالف

  .�كون عف�ف، و�ش �كون كذا
الس�ید الوز�ر، وهنا ا�ٓن اح�ا  ،مبعىن ٔ�ن التحفزيات رضوریة لهاذ الف�ة
 ب�ٔنه املغادرة ،الس�ید الوز�ر ،كنتوا�و بظاهرة الرت�ال، ٕاذا الحظتو

الطوعیة راه اك�ن وا�د ا�مو�ة التقا�د ال�س�يب ك�شوفو ال�سب د�ل 
املوظفني يف امجلا�ات، ٔ�� امجلا�ة ا�يل ك�ش�تغل فهيا راه تقریبا �زل �لثلث 

نطلبو . 1500د�ل املوظفني ٕاىل ٔ�قل من  2100، من 2017 ـل 2004من 
  .ب�ٔن هاذ اليش ی�رسع يف ٔ�قرب أ�وقات ،الس�ید الوز�ر ،�ىل ريب

  .شكراو 

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

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

 :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  اليس العبدالوي، 

عند� حىت ل�ٓخر د�ل الشهر �ش خنرجو املراس�مي، ق�ل �ٓخر الشهر 
وق�ل  مايش ملزمة لمك لكهنا ملزمة لنا، ،�ادي خيرجوا، هاذي ملزمة لنا

  .ا�ٓخر د�ل الشهر ٕان شاء هللا �ادي خيرجوا
ا�ٓن الهدف هو حتفزي هاذ املوظفني ا�يل عندمه املسؤولیة التحفزي 
د�هلم، بطبیعة احلال التحفزي د�هلم �اص �كون يف وا�د ٕاطار �ام، 

حمدودة،   حمدودة، اك�ن ٕاماكنیات ا�يل يهإالماكنیات مايش ٕاماكنیات �ري
) la masse salariale(يل اللكفة بعض السا�ات واك�ن جام�ات ا�

اللكفة د�ل ال�س�یري د�ل املوظفني كتوازي مداخ�ل امجلا�ة، هذا �یوضع 
وٕاذا زد� طلعنا هاذ التحفزيات �ادي  ،وا�د ا�مو�ة د�ل إالشاكلیات

نوصولو لوا�د ا�ر�ة ا�يل يه ما ميك�ش �لجام�ة تتحملها، ٕاذن نقدر نقول 
م راه �ادي یتو�د وغیخرج يف الوقت د�لو، وهاذ � ب�ٔن املرسو 

  .املسؤولني غیتوصلوا �لتعویضات املس�تحقة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، �مس ا�لس �شكرمك الس�ید الوز�ر والس�ید الوز�ر 

  .املنتدب �ىل مسامههتام القمية يف هذه اجللسة
الفال�ة، وموضو�ه التدابري  ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع

  .املت�ذة ملوا�ة �ٓ�ر اجلفاف
لٕالشارة فٕان فریق أ�صا� واملعارصة متسك بطرح هذا السؤال رمغ 
اعتذار الس�ید الوز�ر عن حضور ٔ�شغال �لسة الیوم، وح�ث ٔ�نه مل ی�ب 

 256عنه ٔ�� من ٔ�عضاء احلكومة ميكن �لفریق احملرتم طبقا ملق�ضیات املادة 
م ا�ا�يل ٕاما تقدمي سؤا� يف هذه اجللسة ٔ�و ت�ٔج�� ٕاىل اجللسة من النظا

  .املوالیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن احملرتمني

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

  .حرضات الس�یدات والسادة، مساء اخلري
  الس�ید الرئ�س،

ا�س�تور ا�يل من  93ٔ�كد� يف �لسة سابقة �ىل رضورة تفعیل الفصل 
املق�ىض د�لو واحض ا�يل �ی�ٔكد �ىل م�دٔ� التضامن احلكويم، فغیاب الوز�ر 
ال یعين غیاب احلكومة عن احلضور، يف ٕاطار هذا التضامن اكن ممكن 

  .�لكیف ٔ�ي عضو �ٓخر من احلكومة لٕال�ابة عن ٔ�س�ئ� الربملانیني
يف ارتباط حنن نطرح أ�س�ئ� د�لنا �لس�یدات والسادة احملرتمني مايش 

نقولش هنار ا�يل �رشق لو وا�هنار ا�يل ما �حلضور ٔ�و غیاب الوز�ر، ما غ 
�رشق لوش، ولكن �ادي نقول �ىل ٔ�نه طرح أ�س�ئ� �ل�س�بة لنا يف فریق 
أ�صا� واملعارصة �یخضع لرشط وا�د، وس�یخضع � يف القادم من 

 من م�ظور� اجللسات، وهو القضا� ذات أ�ولویة �ل�س�بة �لشعب املغريب
  .كفریق يف املعارضة
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و�لتايل فقد حيصل ٔ�ن وز�ر ٔ�و عضو من ٔ�عضاء احلكومة عندو �ذر 
مق�ول �لتغیب عن اجللسة، ولكن احلكومة �رمهتا ما عندهاش العذر هنائیا 
�ش تغیب وما جتاو�ش ٔ�س�ئ� الربملانیني حول قضا� ح�ویة هتم املواطنات 

  . هذا البعد أ�ول واملواطنني، مايش معقول هنائیا،
البعد الثاين، الس�ید الرئ�س، هو حرصا م�ا �ىل اس�تقاللیة الربملان 

فال ميكن ٔ�ن نق�ل بتا� تد�ل احلكومة يف  ،و�ىل الفصل بني السلط
  .شؤون الربملان يف حتدید �دول ٔ�عام�، ما اكیناش فيش نظام �رملاين ٔ�بدا

ات د�ل ٔ�عضاء كتجیمك الحئة التغیب ،الس�ید الرئ�س ،ٔ�نمت فاملك�ب
احلكومة ويف ضوء ت� الالحئة كت�ددوا �دول أ�عامل، ٔ�عتقد هاذ اليش 
ما ميك�ش �سمیوه من �ري التد�ل يف الشؤون د�ل الربملان، �هیمك �ىل 
ٔ�ن الربملان من طبیعة احلال حتت رمحة السلطة املالیة �لحكومة، هو ا�يل 

ب واملس�شار�ن، و�لتايل �ش�ب��ا �ی�دد املزيانیة د�ل الربملان مب�لس�یه النوا
من النظام ا�ا�يل هو دفاع عن  256وتفعیل املادة  93بتفعیل الفصل 

  .حق الربملان يف مساء� ومراق�ة معل احلكومة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س، ا�هت�ى الوقت

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .خرىادقایق  3عندي 

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
معلوم هذا حق د�لمك، كام س�بق يل ؤ�ن ٔ�رشت، هللا خيلیك، الس�ید 

نقطة نظام يف ٕاطار ال�س�یري، نقطة نظام حمددة ومق�نة يف  بغیتوا ،الرئ�س
ٕاطار ال�س�یري مرح�ا، هللا جياز�مك خبري �ش ما ند�لوش ليش 

)polémique ( راه اكن وا�د االتفاق بني مجیع السادة رؤساء الفرق
 يف اج�ع د�ل املك�ب ٔ�مس لتفادي نقط النظام، و�ري يف ٕاطار احملرتمني

ال�ساهل والتفامه والتعاون والتاكمل وصلنا �لموضوع د�ل س�یدي بولعالم 
�ش ند�رو ف�ه ٔ�س�ئ� �ٓنیة �تفاق، وذ� تفاد� لنقط النظام، ٕاىل اكنت يف 

نقطة  هللا �كرث �ريك، تفضل �.. ال�س�یري ما اك�ن مشلك، ولكن �ش ما
  .املس�شار الس�یدتفضل  ،نظام

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�تد�ل يف ٕاطار نقطة نظام من ٔ��ل �سجیل موقف فریق التجمع 
الوطين لٔ�حرار حول جلوء بعض الفرق بطریقة م�یتة �س�هتدف�ا و�س�هتدف 
وزراء� �شلك �ري مق�ول يف حماو� ��سة ٕالحراج الس�ید وز�ر الفال�ة 

ید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، ا�ي ٔ��رب الوزارة امللكفة والص 
  .�لعالقات مع الربملان

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الرئ�س، هللا خيلیك ما عند�ش احلق، الس�ید الرئ�س، هللا 

ٕایوا �لیين كن�اوب، .. جيازیك خبري، عن الفریق د�ل التجمع الوطين
الرئ�س، كهنرض معك، راين حرصتو وقطعت  والس�ید الرئ�س، والس�ید

  .�لیه املیكرفون، وذ� تطبیقا �لنظام ا�ا�يل بعد التد�ل
هللا خيلیك �ادي �كون مضطر لقطع املیكرفون،  ،الس�ید الرئ�س

وذ� تطبیقا �لنظام ا�ا�يل، ٕاىل اكن عندك يش �ا�ة ف� خيص ال�س�یري 
 �س، الس�ید الوز�ر طلبتوالس�ید الرئ . د�ل اجللسة ا�يل كنرتٔ�سها مرح�ا

�ىل  ا�ش جتاوبو  بغیتوانعم؟ واش . نقطة نظام؟ هللا خيلیك الس�ید الرئ�س
السؤال د�ل أ�صا� واملعارصة ا�يل مو�ه �لس�ید وز�ر الفال�ة؟ ٕایوا خوذ 

فهم�ش ٔ�ش�نو ااملیكرو الس�ید الوز�ر �ش �سمعك هللا جيازیك خبري، ما 
  .الطلب د�لمك

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

الطلب هو �لنظر ٕاىل ٔ�ن السؤال تضمن معطیات تتعلق �حلكومة يف 
  .�القهتا مع الربملان كنطلب اجلواب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
مك هاذ اليش، �يل �یكفل لال، هذا احلق د�لمك وذ� ا�س�تور هو ا

ت��ظروا حىت �مكل الس�ید رئ�س الفریق السؤال الثاين ٔ�م ٕاذا ش�مت  بغیتوا
ا�ٓن؟ ٔ�نه ا�س�تور واحض يف هاذ املس�ٔ� اك�ن هناك �اكفؤ الفرص بني 

  .احلكومة وبني الربملان
هللا �كرث �ريك، امسح  امسح يل ..اليس بنعزوز تفضلوا السؤال الثاين

السؤال الثاين �رسي �لیه نفس مق�ضیات السؤال السابق،  .یكيل هللا خيل 
  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س احملرتموموضو�ه حامیة الرثوات السمك�ة، 

 :العز�ز بنعزوز عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� ٔ�ت�ٔسف ملوقف إالخوان يف الفریق ا�يل تیدافعوا �ىل احلكومة، اح�ا 
 واحض، نتعامل مع احلكومة يف ٕاطار م�دٔ� التضامن د�ل موقف�ا م�ديئ

  ...عندي الوقت د�يل.. ، ما �منزيوش93الفصل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لس�ید الرئ�س، هللا �كرث الس�ید الرئ�س، راه ما غنعطیكش اللكمة، ا
املس�شار احملرتم تیوضع السؤال د�لو يف ٕاطار أ�س�ئ� الشفهیة ما . �ريك

  .، هللا جيازیك خبري، تفضل الس�ید املس�شارميك�ش تقاطعو
هللا خيلیك الس�ید املس�شار، . �رجعو التوق�ت) la régie(من فض� 

  .شویة د�ل التعاون، هللا جياز�مك خبري، تفضل الس�ید املس�شارا
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  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

عامل مع ٔ�عضاء ونت ،ٔ�� لن ٔ�رد، ولكن موقفي م�ديئ ورايق �دا
حبال، ففي احلصة املاضیة طرح�ا احبال ااحلكومة ٔ�س�نان املشط لكهم 

السؤال عن وز�ر اكن مس�ل �ائب الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن، ويف 
ٕاطار التضامن �اوبنا الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان مشكور، 

ع عترب� ٔ�نه موضو كنا نتوقع نفس اليشء الیوم، ٔ�نه يف أ�س�بوع املايض ا
  ..السامري �ك�يس ٔ�ولویة اج�عیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال، هللا خيلیك امسح لیا الس�ید املس�شار ما ميك�ش تقاطع الزم�ل 
د��، راه ما ميك�ش هللا خيلیك ا�رتاما �لم�لس، تفضل الس�ید 

  .املس�شار، وا�لینا مع اليس بنعزوز، تفضل اليس بنعزوز

  :د العز�ز بنعزوزاملس�شار الس�ید عب
د�ل أ�س�ئ� يف تقد�ر�، وتقد�ر� تقد�ر مس�تقل،  جوجالیوم طرح�ا 

قرار فریق أ�صا� واملعارصة يف القضا� ا�يل ت�شوفها �س�ت�ٔ�ر �ه�م 
و�اصها تطرح قراره مس�تقل ما غیتد�ل ف�ه حىت وا�د، الیوم  ،الشعب

�اة �لقلق �ىل اح�ا شف�ا �ىل ٔ�نه ت�ٔخر ال�ساقطات املطریة قد �كون مد
املومس الفال�، قلنا غنطرحو السؤال، والرٔ�ي العام الفال� ومجموع الرٔ�ي 
العام الوطين یع�ش ا�ٓن قلق وختوف �ىل مس�تق�ل املومس الفال� لهاذ 

  .2018-2017املومس 
ف� یتعلق �ملوضوع د�ل الرثوة السمك�ة، الرثوة السمك�ة ٔ�نه هناك 

قطاع الصید البحري، ا�يل �نت هاذ أ�س�بوع  مشالك اج�عیة حق�ق�ة يف
یعين ا�هز�ن ) les armateurs(من �الل ٕارضاب ت�ش�نوه مجمو�ة د�ل 

د�ل املرا�ب والب�ارة ا�يل شلوا وا�د اجلزء من القطاع د�ل الصید 
البحري، وهاذ أ�زمة �ج�عیة يه �جتة عن �خ�الل ا�يل اك�ن يف 

  .التدبري د�لو من طرف احلكومةا�زون السميك و�یفاش 
كذ� يف ضوء التقر�ر اخلطري ا�ي یدق �قوس اخلطر ا�يل صدر 
هاذي ٔ�س�بوع حول موضوع ا�زون السميك يف الشواطئ ٔ�و يف البحر 

بغینا اد�ل البالد �ىل ٔ�نه هاذ ا�زون �دد، �دد، هذا تقر�ر دويل، 
�الش ما یتلكفش عضو ا احلكومة جتاوب ونطمنئ الرٔ�ي العام يف املوضوع،

  يف ٕاطار التضامن لٕال�ابة؟
  .شكرا

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

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، وذ� يف ما 
�ٓليس بنعزوز راه تن�اوبك .. یضمنه ا�س�تور �لحكومة يف ٕاطار التوازي

نا حيمكنا القانون ونظام�ا اليس بنعزوز راك تو�يت �لمك�ب، وحنن ه 

ح��  ولكنا�ا�يل ق�ل لك يشء، حنن زمالء بطبیعة احلال خنتلف، 
خنتلف �رجع ٕاىل القانون ا�ي كت��اه مجیعا وصوتنا �لیه مجیعا و�ىل 

  .ا�ي صوتنا �لیه مجیعا كذ�ا�س�تور 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید  ،ما خيو� ا�س�تور �لحكومة ٕاطارٕاذن يف 
  .الس�ید الوز�ر الوز�ر، تفضلوا

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

  .ٔ�وال �سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

�ل�س�بة �لحكومة �القهتا مع الربملان تقوم �ىل التعاون، مع ��رتام 
حنن ال منارس رقابة لنتد�ل يف �دول ٔ�عامل الشدید لالس�تقاللیة، 

من النظام ا�ا�يل �لس  247اجللسات، ا�ي نقوم به هو مق�ىض املادة 
يف : "247املس�شار�ن، ٔ�ن نعلن ب�ٔن هذه املادة ماذا تقول، تقول املادة 

احلا� اليت ال تعلن فهيا احلكومة اس�تعدادها �لجواب عن سؤال شفه�ي بعد 
عىن هذه املادة تفرتض ٔ�ن احلكومة �اصها خترب ا�لس مب" انرصام أ��ل

�ٕال�الن عن أ�س�ئ� ا�يل مس�تعدة جتاوب �لهيا، كام �اصها ختربو 
�ٔ�س�ئ�، وأ�س�ئ� ا�يل ما مس�تعداش جتاوب �لهيا حىت يه تت�ربو هبا، 
مبعىن فاش تند�رو هذیك املراس� ٕاىل ا�لس كنقولو ها أ�س�ئ� ا�يل اك�ن 

، و�ىل ٔ�ساسها �ميكن �لم�لس ٔ�ن ميكن يف 247طبیقا �لامدة اس�تعداد ت 
احلا� اليت ال تعلن احلكومة اس�تعدادها �لجواب عن سؤال شفه�ي بعد 
انرصام أ��ل ميكن لصاح�ه ٔ�ن یطلب �سجی� يف �دول أ�عامل وتقدميه 

  .يف �لسة موالیة وخيرب مك�ب ا�لس احلكومة هبذا الطلب و�رخي اجللسة
�ل التضامن احلكويم هاذي م�خرط فهيا، ولكن ٔ�ح�ا� �یكون املس�ٔ� د

التقد�ر د�ل الوز�ر ٔ�نه فاش �یتطرح السؤال كتطرح قضا� يف التعق�ب 
ا�يل �یكون هو ا�يل �ىل درایة هبا، ولهذا اح�ا تنقومو �لواجب د�لنا يف 
 � الوا�تني، كنحیلو السؤال، كن�ربو �الس�تعداد د�ل ٕاماكنیة ٕا�بة

وز�ر �ٓخر مايش �لرضورة الوز�ر امللكف �لعالقة مع الربملان، هذا ٕاىل 
وقعت يف بعض احلاالت ما �یعن�ش نعطیو وا�د احلمك �ام د�ل ٔ�ن 

  .احلكومة �ائبة وال جتیب �ىل أ�س�ئ�
�ل�س�بة لهاذ  2015هنا عندي إالحصائیات من بدایة دورة ٔ�كتو�ر 

�ذینا من اراه ال�س�بة مرتفعة ٔ�ن ٕاذا ا�لس وأ�س�ئ� ا�اب عهنا، فعال 
د�ل أ�س�ئ�، أ�س�ئ� املتبقاة  809راه  2017نونرب  20 ـل 2015ٔ�كتو�ر 
ا�يل تتخضع �لربجمة، وفاش ت�شوفو التوزیع حبسب  809، ولكن 1500

القطا�ات احلكوم�ة نعم اك�ن تفاوت، ولكن اك�ن ٕارادة عند القطا�ات 
  .احلكوم�ة �لك

ٔ�� ٔ�قدر ب�ٔن أ�س�ئ� ا�يل طرحت يف  ،ل الفال�ة�ل�س�بة �لقطاع د�
الصید البحري �مة، راه عند� یوم امجلعة املق�ل اك�ن عند� حمطة نقاش 
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ٔ�ن احلكومة يف اجلوهر ال �هترب، �لعكس، �ون �كون وا�د العالقة 
يب �وز�ر �ش یوقع تغیري يف  ٕاجيابیة و�كفي ٔ��مك ٔ�مس ��لیل اتصلتو

سا�ة، ولكن قلت ال، �سقت مع  24ين نقول لمك ٔ��ل أ�س�ئ� اكن ٕ�ماك
اعتربت ب�ٔن قضیة طارئة و�برية يه فاجعة الصو�رة  ،الس�ید وز�ر ا�ا�لیة

نرتمح �ىل الشهداء، واس�تجبنا يف وقت و�زي، يف وقت و�زي، وهذه ٕارادة 
  .من احلكومة يف التعاون مع الربملان

  .وشكرا

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

وق�ل ٔ�ن ن��قل ٕاىل القطاع املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر 
ب�ٔنه قامئة السادة ٔ�عضاء احلكومة ا��ن س�یحرضون ٔ�شغال �لسة أ�س�ئ� 
الشفهیة وا�ي اكن موضوع مراس� وا�ي س��عذر �لهيم املشاركة يف 

صل هبا تو  2017نونرب  21ٔ�شغال اجللسة مب�لس املس�شار�ن یوم الثال�ء 
املك�ب، وبني الوزراء ا�ي س��عذر �لهيم احلضور تضم امس الس�ید وز�ر 

  .الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، هذا رد املك�ب
ٕاذن ن��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه م�ٓل 

سادة املس�شار�ن من القانون املتعلق �لتكو�ن املس�متر، واللكمة ٔ��د ال 
  . فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  .تفضلوا الس�ید الرئ�س احملرتم

 :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  مون،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرت 
قرر ا�لس إالداري ملك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل  2012يف 

بتكو�ن جلنة ثالثیة عهد ٕا�هيا ٕ��ادة النظر يف م�ظومة التكو�ن املهين ٕ��داد 
  :ٕاصالح �ىل مر�لتني

املر�� أ�وىل ٕ�د�ال تعدیالت �ىل دلیيل املساطر اخلاصني �لعقود 
مو�ات املسا�دة �ىل املشورة، وهو ��) GIAC(1 ـاخلاصة �لتكو�ن و ب
و�سطنا املساطر، ولكن ما بلغناش  2014یونیو  2ما مت �لفعل يف 

  أ�هداف د�لها؛
املر�� الثانیة ويه �ىل املدى املتوسط ٕالعامل ٕاصالح شامل �رب 
مرشوع قانون ا�يل ف�ه ٔ�ساسا جوهر� ف�ه وا�د البند ا�يل �م هو ٔ�نه 

هين لهیئة �ارج م�ظومات مك�ب التكو�ن املهين ٕاس�ناد تدبري التكو�ن امل 
وٕانعاش الشغل، ٔ�نه ال �س�تقمي ٔ�ن یعاد ٕاىل مك�ب التكو�ن املهين وهو 

) opérateur et régulateur(فا�ل و�كون يف نفس الوقت مقنن 

                                                 
1 Les Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil. 

�ىل هاذ مرشوع القانون ومن  2014یونیو  5وصادق جملس احلكومة يف 
ك هاذ امللف ٔ��ريا يف بدایة هاذ س�نوات، ومت حتری 3مت اخ�فى ملدة 

اخلریف، حق�قة وتفا��ٔ� ٔ�نه عرف �راجعا هاذ الصیغة عرفت �راجعا �بريا 
�ل�س�بة �لصیغة أ�وىل ا�يل كنمتىن يف صیغة توافق�ة بني مجیع الفرقاء 
�ج�عیني و�ق�صادیني ومؤسساتیني ا�يل هام تیكونوا الرت�یبة د�ل 

 .التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل ا�لس إالداري د�ل مك�ب
عن م�ٓل الصیغة أ�وىل د�ل  ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا �سائلمك ،ٕاذن

 .74.13مرشوع قانون 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم لٕال�ابة �ىل سؤال الس�ید املس�شار

  :وز�ر الثقافة واالتصال ،الس�ید محمد �عرج
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�لطبع � ٔ�مهیته يف الوقت  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال
احلارض، خصوصا ؤ�ننا ح�� نت�دث عن التكو�ن املس�متر نت�دث عن 
تنظمي وتدبري ثاليث، و�لتايل هناك ٔ�طراف م�عددة يف ٕاطار هاذ التصور 
ويف ٕاطار هاذ الرؤیة، وفعال هناك رؤیة ٕاسرتاتیجیة �دیدة م�علقة هباذ 

ال د�ل التكو�ن املس�متر، �لنظر ٕاىل إالشاكلیات والثغرات اليت اكنت ا�
�لتايل اكنت هناك ٕارادة واحضة �ى احلكومة وس�نوات املاضیة،  10يف 

السابقة وا�ٓن هناك كذ� ٕارادة ف� یتعلق هباذ الرؤیة إالسرتاتیجیة، ولكن 
  .دامئا يف ٕاطار تنظمي وتدبري ثاليث د�ل أ�طراف

لمت اك�ن هناك مر�� أ�وىل اكنت �ىل املدى القصري واملتوسط، وكام ق
و�لتايل توصلنا ٕاىل مجمو�ة من النقط أ�ساس�یة املتعلقة بدلیل املساطر 

بدلیل مساطر �اص ��مو�ات ما بني  ،اخلاص �لعقود اخلاصة �لتكو�ن
املهن �مع �س�شارة، وكذ� ف� یتعلق خصوصا املقاوالت الصغرى 

  .توسطةوامل 
د�ل املتوسطة  -كام قلمت-واك�ن هناك املر�� الثانیة ويه املر�� 

وطوی� أ�مد ٕ�د�ال تعدیالت شام� من �الل ٕاجياد ٕاطار قانوين ینظم 
هاذ املس�ٔ�، خصوصا يف احملاور املتعلقة �لتكو�ن املس�متر انطالقا من رؤیة 

شمل ف�ات ٕاسرتاتیجیة �دیدة، خصوصا �ىل مس�توى توس�یع ا�ال ل� 
�دیدة، كذ� مسؤولیة املشغل يف ضامن ٕاقرار حق أ��ري، كذ� 

 ٕا�داد مت�ىل �مثني الكفاءات و�یف�ة متویل هذا التكو�ن، و�لتايل التحفزي 
مرشوع قانون هو �الیا يف ٕاطار املناقشة يف ٕاطار ا�لس احلكويم، ورمبا 

  .س�نعمل مجیعا �ىل ال�رسیع من ٕاخراج هذا القانون
عا ح�� �كون ٔ�مام قانون س�مت ٕا�الته كذ� �ىل املؤسسة الربملانیة طب

ملناقش�ته ولتقدمي كذ� تعدیالت ٕان ارت�ٔت هذه الفرق والس�یدات 
  .والسادة املس�شار�ن
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .اللكمة لمك ،الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

هو ٔ�ن هاذ الغیاب د�ل هاذ القانون ٔ�نه  ،الس�ید الوز�ر ،مرد سؤالنا
ٔ�والها هو ٔ�نه عطل وا�د الفصل �م يف ا�س�تور  ،ٔ��دث �دة اخ�الالت

احلق ا�يل تیكفل حق املواطنني واملواطنات يف التكو�ن  31احلايل الفصل 
  .وخصوصا يف التكو�ن مدى احلیاة ،املس�متر

إالسرتاتیجیة الوطنیة د�ل التكو�ن  وكذ� عطل وا�د الشق �بري يف
من  -كام تعلمون الس�ید الوز�ر  -وا�يل �روم  2016املهين ا�يل توقعت يف 

  . مالیني مس�تف�د 10بني ٔ�هدافها أ�ساس�یة �كو�ن 
ٕاذن هاذ الشق د�ل التكو�ن املس�متر الیوم إالسرتاتیجیة ٔ�قولها لمك ٔ�نه 

ا موجودش هاذ القانون د�ل ما �اد�ش ميكن تبلغ أ�هداف د�لها ٔ�ن م
  .التكو�ن ٕاىل زد�ه لٕالطار الوطين لٕالشهاد ا�يل حىت هو �ري موجود الیوم

كام  -هضم حقوق أ��ري، ٔ�نه  ،كذ� املسائل املتعلقة حبقوق أ��ري
ٔ�ن التكو�ن املهين هو وس�ی� �لرتيق �ج�عي، وكذ� حقوق  - تعلمون 

لها من �الل التكو�ن املهين وكتحسن املقاو� ٔ�هنا كتحسن إالنتاج�ة د�
، یعين جوج ميملیار س�ن� 200التنافس�یة د�لها، وخصوصا ٔ�هنا متول بتقریبا 

تؤول مداخ�لها ٕاىل التكو�ن أ�سايس �ل�س�بة  %70ملیار درمه، ا�يل 
ا ملیون درمه م 650 :%30ملك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، و

ـ درمه، یعين الیوم منول تقریبا ب ملیون 50ك�س�تفدش مهنا ٕاال يف �دود 
  . ..مزيانیة مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، وهذا يشء 90%

 .شكرا

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

  .الس�ید الوز�ر ف� یبقى لمك من الوقت، دق�قة

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
ٕاىل �زي  هناك ٕارادة واحضة وٕارادة س�یاس�یة يف ٕاخراج هذا القانون

الوجود يف ٔ�قرب أ�وقات �لنظر ٕاىل العدید من املعطیات، خصوصا 
املعطیات إالجيابیة، ؤ�عتقد ب�ٔن إالصالح د�ل هاذ القانون �اء بناء �ىل 
إالشاكلیات والثغرات اليت اكنت يف السابق، و�لتايل اك�ن هناك ٕارادة 

�ت املتعلقة س�یاس�یة، ونعمل �ىل ٕاخرا�ه يف ٔ�قرب أ�وقات لتعز�ز الضام
  .يف هاذ ا�ال د�ل التكو�ن املس�متر

  .وشكرا

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

طبعا الس�ید الوز�ر �يق معنا لٕال�ابة �ىل السؤال املو�ه لقطاع الثقافة 
واالتصال، وموضوع السؤال هو حامیة الثقافة احلسانیة وم�حها إالشعاع 

دة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة الالئق هبا، اللكمة ٔ��د السا
  .والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید ع�ن عی�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

حفلت الوثیقة ا�س�توریة �لمملكة املغربیة �لثقافة احلسانیة ؤ�كدت 
ا�ي یعترب جزء ال یتجزٔ� من �ىل رضورة حامیة هذا املوروث الالمادي و 

  .الثقافة املغربیة �لك
ما يه التدابري اليت س�تقوم هبا : �ا، �س�ٔلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم

الوزارة محلایة وصیانة الثقافة احلسانیة وٕاعطاهئا ما �س�تحق من قمية، 
  �عتبارها مورو� ثقاف�ا �م�یاز؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .لوز�راللكمة لمك الس�ید ا

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�لفعل حامیة الثقافة احلسانیة من ٔ�ولو�ت الرب�مج احلكويم، وكذ� 
من أ�ولو�ت د�ل وزارة الثقافة، �لنظر �ىل ٔ�ن هاذ الثقافة �اءت يف 
ٔ�حاكم ا�س�تور ومق�ضیات ا�س�تور، و�لتايل البد من ٕاعطاهئا أ�ولویة، 

لتايل هناك مجمو�ة من �لزتامات يف ٕاطار خمطط معل حكويم د�ل و�
وزارة الثقافة، وميكن يل نقول لمك ب�ٔن هناك وا�د ا�طط د�ل �دو� 

 16، من �الل وا�د اللكفة مالیة س��لغ 2021-2017زم�یة ممتدة ما بني 
 ملیون درمه �ل�س�بة جلهة ا�ا�� 20ملیون درمه �ل�س�بة جلهة العیون و

ملیون درمه �ل�س�بة جلهة لكممي، وهناك الزتامات تتضمن ��ر�ة  63و
أ�وىل حامیة وصیانة مكو�ت الثقافة احلسانیة، من �الل مر�كزات 

  :ٔ�ساس�یة
یتعلق �لت�ش�یط الثقايف والفين وٕا�ادة �عتبار �لرتاث : املر�كز أ�ول

  احلساين؛
ة من مواقع النقوش ا�يل یتعلق ب�سجیل مجمو�: هناك املر�كز الثاين

 الصخریة؛
 یتعلق برب�مج ت�ٔهیل و�مثني املوس�یقى احلسانیة؛: وهناك مر�كز �لث

 .یتعلق جبرد الرتاث احلساين الغري املادي: والرب�مج ٔ�و املر�كز الرابع
و�لتايل هناك ٔ�ولویة �ى قطا�ات الثقافة خصوصا ف� یتعلق حبامیة 

أ�ولو�ت، وخصصت لها م�الغ مالیة الرتاث الثقايف احلساين، وهذه من 



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

27 

  )2017 نومفرب 21( 1439 بیع أ�ولر  2

  .�مة يف هاذ ا�طط العمل د�لنا ٕان شاء هللا يف الس�نوات املق��

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

  .عی�اللكمة لمك الس�ید املس�شار 

  :املس�شار الس�ید ع�ن عی�
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب

هو حق�قي، ولكن الس�ید الوز�ر، ٔ�متىن ٔ�ن �كون ما �اء يف اجلواب ف 
جيب �ىل احلكومة ٔ�ن تعطي ٔ�مهیة لهذا املوروث الثقايف وا�يل هو يف 

  ...احلق�قة موروث ثقايف �م �دا وماىش �ش
الس�ید الوز�ر، هو ٕاعطاء ٔ�مهیة لٕالذا�ة  ،ولكن املقرتح ا�يل عند�

یات اجلهویة �لعیون من ٔ��ل ٕا�راز مؤهالت هذا املوروث الثقايف، ٕاماكن 
نعطیك م�ال النقل .. مادیة، ٕاعطاهئا ٔ�ن ما عندهاش ٕاماكنیات مادة �ش

ٕاذن من �الل ٕا�راز هذا املوروث . املبارش عندها س�یارة و�دة ما ميك�ش
الثقايف هو ٕاعطاء دمع اكيف لٕالذا�ة اجلهویة من �الل كذ� جسلنا �لیك 

يل �ادي ومن �اللنا جسل املواطنني ما قلت به من ٕاماكنیات مادیة ا�
تعطى جلهة العیون وجلهة ا�ا�� وجلهة لكممي، فعال هذه اجلهات هام ا�يل 
فهيم هذا املوروث الثقايف املهم ال من �ح�ة املوس�یقى وال من �ح�ة مجیع 

  .إالماكنیات
  .�متىن الس�ید الوز�ر ٔ�ن �كون ذ� حق�ق�ا ويف ٔ��ل

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
�لفعل البد لٕال�الم ٔ�ن یوا�ب هذه املس�ت�دات املتعلقة حبامیة الرتاث 
الثقايف، و�لتايل عند� ٔ�ولو�ت كذ� خمطط العمل يف تقویة املد�ریة 
اجلهویة د�ل االتصال جبهة العیون، وكذ� موا�بة إالذا�ة املوجودة يف 

س�ت�دات املتعلقة �لنظر ٕاىل ا�ور ا�ي یقوم العیون وتلفزة العیون لهذه امل 
به إال�الم يف ا�ال د�ل الثقافة والتحس�س ب�ٔمهیة م�ل هذه املواضیع 

  .املتعلقة �لرتاث الثقايف خصوصا احلساين
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك معنا

  .مسامههتم�شكر مجیع السادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل 
  .ورفعت اجللسة

**********************************************  

  :قـــــــملح

� ءملمتس مسا"ا�لس، موضوعها اسة � املو�ة لرئاسر امل -1
 ."احلكومة

  .لمتسامل املس�شار�ن املوقعني �ىل  ٔ�سامء السادة -2

 .2017نومفرب  21الربملان يف، 
  ـىــــٕالـــ

  رتمالس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احمل

  .ملمتس مساء� احلكومة: املوضوع

  ،سالم �م بوجود موال� إالمام
بناء �ىل دس�تور اململكة، الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

، ال س�� الفصل )2011یولیو  29( 1432من شعبان  27بتارخي  1.11.91
  م�ه؛ 106

 وبناء �ىل النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن اجلاري به العمل، وال
املواد، (س�� الباب الثاين من اجلزء الرابع املتعلق مبلمتس مساء� احلكومة 

  ؛)234، 233، 232، 231
و�ىل ٕا�ر الفاجعة الصادمة اليت عرفهتا جام�ة س�یدي بو�الم التابعة 

  امرٔ�ة، و�سجیل العدید من إالصا�ت؛ 15ٕالقلمي الصو�رة، واملمتث� يف وفاة 
س�یة �لحكومة ف� حصل، وتقصريها يف ؤ�مام ثبوت املسؤولیة الس�یا

اختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة من ٔ��ل حسن تنظمي وت�ٔطري م�ل هذه 
  .العملیات املتعلقة بتوزیع املسا�دات الغذائیة واخلريیة

ارت�ٔینا، حنن عضوات ؤ�عضاء جملس املس�شار�ن، املوقعني مللمتس 
ا�س�توریة من ٔ��ل مساء� مساء� احلكومة، حتریك هذه ا�ٓلیة الرقابیة و 

احلكومة حول هذا احلدث أ�لمي، واس�تد�اء رئ�سها �ا�ال ٔ�مام جملس�نا 
  .املوقر لتقدمي توضی�اته حول هذا املصاب اجللل

جتدون رفق�ه الس�ید الرئ�س احملرتم، الحئة املوقعني �ىل هذا امللمتس، 
 وذ� طبقا �لنصاب القانوين احملدد يف مخس ٔ�عضاء ا�لس، حسب

من النظام ا�ا�يل �لس  231من ا�س�تور واملادة  106مق�ضیات الفصل 
  .املس�شار�ن

  .وتفضلوا بق�ول ٔ�مسى عبارات التقد�ر و��رتام
  

  :سامؤمه�ٔ �ٔسامء السادة املس�شار�ن الوقعني �ىل امللمتس وا�ٓتیة 
 الس�ید عبد العز�ز بنعزوز؛  -1
 الس�ید محید مقزية؛ -2
 الس�ید �ادل الربااكت؛ -3
 موالي عبد الرحمي الاكمل؛الس�ید  -4
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 الس�ید احلب�ب �ن الطالب؛ -5
 الس�ید امحلايم محمد؛ -6
 احلو املربوح؛ -7
 الس�یدة جناة مكري؛ -8
 الس�ید عبد السالم بلقشور؛ -9

 الس�ید ٔ�محمد ٔ�محیدي؛ - 10
 الس�ید امحد تو�زي؛ - 11
 الس�ید عبد إالاله املهاجري؛ - 12
 الس�یدة فاطمة �ٓیت موىس؛ - 13
 الس�ید محمد الش�یخ بید هللا؛ - 14

 ريش؛الس�ید العريب احمل - 15
 ؛الس�ید عبد الرحمي المكیيل - 16
 الس�ید محمد مك�یف؛ - 17
 الس�ید مصطفي اخللف�وي؛  - 18
 الس�ید عبد الكرمي اهلمس؛ - 19
 الس�ید العريب هرايم؛ - 20
 الس�ید ٕا�راهمي شك�يل؛ - 21
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 الس�ید احلسني ا�لص؛ - 23
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