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  الثانیة والثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 د�سمرب 12(هـ 1439 ربیع أ�ول 23 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س: الرئاسة
بتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة الثام�ة إ ساعتان وس�بع دقائق، : التوق�ت

  .زوالوالثالثني بعد ال
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

  رتم،الس�ید الوز�ر احمل
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

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

  .والسادة املس�شار�ن وكذ� ٔ�جوبة احلكومة
�ادي �س�هتل �لس�نا هذه ب�ٔول قطاع، قطاع العدل، �ادي نعطیو 

  .مة �لس�ید أ�مني لتالوة ما �د من مراسالت، اللكمة لمكاللك
  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني

توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان خيرب 
س��وىل إال�ابة �لنیابة عن السؤال الفرید املو�ه  من �اللها ا�لس ٔ�نه

لقطاع الشؤون اخلارج�ة الرتباط الس�یدة اكتبة ا�و� مبهمة �ارج ٔ�رض 
  . الوطن

كام توصلت الرئاسة مبراس� من رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
یطلب من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق حول مراجعة السعر  ،والتعادلیة

ملنتوج التقلیدي �رب النقل اجلوي املو�ه لقطاع الصنا�ة ا�صص محلل ا
  . التقلیدیة ٕاىل �لسة الحقة

ومبراس� �لثة من رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یلمتس من 
�اللها ت�ٔ�ري تقدمي سؤال الفریق املو�ه لقطاع الشؤون اخلارج�ة، حول 

  . سةموا�بة وتنف�ذ مشاریع امللك�ة يف ٕافریق�ا ٕاىل �ٓخر اجلل 
ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2017د�سمرب  12
  سؤ�؛ 13: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  .سؤ� 17: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

سؤال أ�ول املو�ه ٕاىل الس�ید �ادي �س�هتل ٔ�وال بقطاع العدل، �ل 
وز�ر العدل حول تنايم ظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري، هذا السؤال 
مو�ه من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، فلیتفضل ٔ��د من السادة 

  .املس�شار�ن لتقدمي السؤال
  :املس�شار الس�ید العريب احملريش

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدة الوز�رة،

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
وضعیة د�ل العقارات، �اصة العقارات ا�يل البغینا �سولمك حول ا

واح�ا تبعنا اكنت رسا� ملك�ة مو�ة  ،�لهيم بعض أ�طراف ات�س�تولو 
 ، وبعد الرسا� م�ارشة احلكومة2016دج�رب  �30لس�ید وز�ر العدل 
ا�يل تتلكم �ىل احلقوق العی��ة،  39.08يف القانون  �4اءت بتعدیل املادة 

بغینا �شوفو امل�ٓل د�ل هاذ التصدي لهاذ الف�ة ولهاذ أ�ش�اص ا�يل 
  تیرتاماو �ىل عقارات الغري فني وصالت، الس�ید وز�ر العدل احملرتم؟

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

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني، 
ٔ�وال شكرا لفریق أ�صا� واملعارصة �ىل �ه�م هبذه الظاهرة البالغة 

مت  ة�سام اخلطورة، وكام تفضلمت فهذه الظاهرة اكنت موضوع رسا� ملك�ة 
�لتعل�ت املولویة الواردة يف  دل واحلر�ت، وتنف�ذاتوجهيها لوز�ر الع

احلكومة، �ىل املس�توى الرسا�، ٕاذن ٔ�س�تعرض بعض التدابري اليت اختذهتا 
من مدونة احلقوق العی��ة �ٕالضافة  4ال�رشیعي، كام تفضلمت تعدیل املادة 

�لواك� مضن الو�ئق الواجب حتر�رها مبحرر رمسي ٔ�و من طرف حمايم 
  .�مؤهل �

املتعلق مبدونة احلقوق  39.08من القانون  2مقرتح تعدیل املادة 
العی��ة، تقدمت به فرق أ��لبیة مب�لس النواب وفریق الكونفدرالیة 
ا�ميقراطیة مب�لس املس�شار�ن، والوزارة تفا�لت ٕاجيابیا مع هذا املقرتح 

  . ب�شك�ل جلینة تق�یة لتدارسه وٕا�داده
عامة وقايض التحق�ق واحملمكة واختاذ تدابري م�ح الصالح�ة �لنیابة ال

العقار موضوع الترصف ٕاىل �ني البت يف القضیة، ٕاجراء تعدیل �رشیعي 
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یتعلق �لس�ل الت�اري حىت �شمل ٕاىل �انب الرشاكت الت�اریة الرشاكت 
املدنیة اليت ال متارس ٔ�عامل جتاریة، ٕاضافة صالح�ة اجلهة املسرية �لرشكة 

  .7اس�یة اليت یتضمهنا ا�منوذج مضن البیا�ت أ�س
�ىل املس�توى التنظميي والعميل، مت ٕاجناز ٕاشهار رمقي من طرف الواك� 
الوطنیة �لم�افظة العقاریة لاكفة الرسوم حتت �دمة حمافظيت، یمت من 
�ال� ٕاشعار املالكني �لتق�یدات اليت س��جز �ىل رسو�م العقاریة �رب 

رتوين، حرص العقارات احملفظة املعمو� و�لربید إاللك) SMS( رسائل نصیة
اململوكة �لمتغیبني أ��انب ٔ�و املغاربة الختاذ الرتت��ات الالزمة، اختاذ 
�رت��ات �لت�ٔكد من حصة الو�ئق والعقود املربمة �خلارج، ٕا�داث مركز 
ٕالكرتوين لٔ�رش�یف خيص العقود املربمة من طرف املوثقني، اختاذ التدابري 

ابة الضبط �حملامك بنظا�ر من العقود احملررة من طرف �ش�ٔن اح�فاظ كت
احملامني و�سجیلها و�رقميها يف جسل �اص معد لهذه الغایة، حث احملافظني 
�ىل أ�مالك العقاریة �ىل �دم تق�ید الترصفات العقاریة �لرشاكت املدنیة 

�سجیلها  العقاریة �لرسوم العقاریة، لكام تبني ٔ�هنا متارس �شاطا جتار� ٕاال بعد
�لس�ل الت�اري، دعوة النیا�ت العامة ٕاىل احل�س �ىل التد�ل يف 

العقود �لصیغة  یلی ذاملدنیة املرتبطة هبذا املوضوع وقضا� ت ىا��او 
التنف�ذیة وكذ� ت��ع أ�حباث اجلاریة �ش�ٔن القضا� �س��الء �ىل عقارات 

  .الغري
لك امللفات  ٕاذن هاذ ا�لجنة تواصل معلها وتنكب �ىل دراسة

والشاك�ت اليت حتال ٕا�هيا يف حماو� لٕالسهام من احلد من الظاهرة وحتق�ق 
  .أ�من العقاري ببالد�

  .شكرا السادة املس�شار�ن
  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك �لتعق�ب �ىل اجلواب
  :املس�شار الس�ید العريب احملريش

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ال �شك هنائیا يف ا�هودات ا�يل كتقوموا هبا، تنعرفو الكفاءات اح�ا 

  . الس�ید الوز�ر ،والقدرات د�لمك
ولكن، الس�ید الوز�ر، هاذ املوضوع هو م�شابك، موضوع مايش �ادي 
وموضوع ما ميك�ش یت�ل یعين هباذ املساطر ا�يل �لكمت �لهيا، الس�ید 

ة وإال�الن وإالشعارات، ٔ�ن الوز�ر، �اصة یعين اجلانب املتعلق �حملافظ
هذا موضوع ف�ه حتایالت تتدار من مجمو�ة د�ل أ�طراف، ٔ�ن الحظنا 
اك�ن عقارات كثرية د�ل أ��انب وقع فهيا الزتو�ر والتدل�س والرتايم 
والتواطؤ ووقعت فهيا مجمو�ة د�ل املتد�لني، ا�يل حىت إالدارة ٕاال ما 

یصعب أ�مر �ش یعين تلقى اخلیوط اكن�ش وا�د املوا�بة ووا�د الیقظة 
  .د�ل هاذ الف�ات

اح�ا شف�ا امللف د�ل ا�ار البیضاء وا�يل من ٔ��� �ات الرسا� 

امللك�ة، وشف�ا مجمو�ة د�ل أ�وضاع، اك�ن مشالك م�عددة د�ل وا�د 
ا�مو�ة د�ل الف�ات، ولو ٔ�نه �اء القانون وم�ع �ىل امجلا�ات القرویة 

ما تربمش عقود، وال العقود تیدرمه �ري احملايم ٔ�و ال واحلرضیة ٔ�هنا 
)notaire ( ٔ�و ال العدول، ومع ذ� اك�ن و�ئق یعين تید�روها ا�يل عندمه

رغبة يف هذا أ�مر وت���ایلوا �ىل القانون وتید�روا وا�د ا�مو�ة د�ل 
او احملرتم، یعين �ش تتصد بغینامك، الس�ید الوز�راأ�ش�یاء، هاذو هام ا�يل 

� حىت املواطنني املغاربة وال أ�هنم دهلم �ش یعين تعطیو وا�د الثقة، 
أ��انب لك مرة �مييش �لم�افظة یقلب واش العقار د�لو مازال وال وقع 

  .ف�ه ما وقع
� �ىل وا�د العقار ايف مرا�ش اك�ن وا�د الرتايم د :نعطیمك م�ال

، �اصة يف البوادي حىت حمفظ، واك�ن العقارات ا�يل يه �ري حمفظة وكثرية
بغینامك، الس�ید الوز�ر، ايه تیوقع فهيا بعض املؤامرات، وهاذو هام ا�يل 

تتصداو هلم برصامة، واح�ا تنعرفو �یف ما قلت يف البدایة ٔ��مك يف املاكن 
املناسب، ولو ٔ�نه يف احلق�قة هاذ ا�ور هو دور النیابة العامة، ولكن حبمك 

تصال مع الو�یل العام �ش هاذ أ�مر یتدار لو ٔ�نمت الويص �ىل القطاع يف ا
  .�د

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين ٔ�ن الس�ید الوز�ر ما عندوش الوقت ٔ�و 
الوقت د�لو ا�هت�ى، السؤال الثاين موضو�ه ت�ٔخر املغرب يف اع�د 

  .العقو�ت البدی� �لفریق احلريك، تفضل
  :ر الس�ید م�ارك الس�باعياملس�شا

  .شكرا الس�ید الوز�ر
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
یثري موضوع �عتقال �ح�یاطي �دال �بريا يف وسط القانونیني 
واحلقوق�ني، نظرا النعاكسه وارتباطه بوضعیة السجون والسجناء �ملغرب، 

ون وٕا�ادة إالدماج، ف�س�بة السجناء حفسب ٕاحصائیات مد�ریة السج
من مجموع السجناء، ويه ٔ�رقام ٕان دلت �ىل  %�40ح�یاطیني بلغت ٕاىل 

يشء فٕامنا تدل �ىل �ون ٕاجياد بدائل �عتقال �ح�یاطي هو الس��ل 
  . أ�جنع ملعاجلة ٕاشاكلیة �كتظاظ �لسجون املغربیة

   :الس�ید الوز�ر ،وانطالقا مما س�بق �سائلمك
، ٔ��ن وصل مرشوعمك الطموح املتعلق بتعدیل قانون املسطرة ٔ�وال

  اجلنائیة �شلك یعوض �عتقال �ح�یاطي بعقو�ت بدی�؟
  �نیا، ما يه بدائل �عتقال �ح�یاطي املمك�ة؟

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر العدل

  .الس�ید الرئ�سشكرا 
شكرا جزیال �لس�ید املس�شار و�لفریق احلريك احملرتم، هذا سؤال �لغ 
أ�مهیة، وكام تفضلمت اك�ن اكتظاظ يف السجون واك�ن ارتفاع ظاهرة 
�عتقال �ح�یاطي، وموازاة مع مسلسل ٕاصالح القضاء، هناك مرشوع 

، ٕاذن املوضوع ٕاصال� �بري للك القوانني املنظمة �ال العدا� والقضاء
د�ل املسطرة اجلنائیة ا�ٓن يف ملساته ا�هنائیة، وموضوع العقو�ت البدی� 
ٕاذن مرشوع القانون اجلنايئ هو ا�ٓن ٔ�مام جلنة العدل يف الغرفة أ�وىل 
یتضمن �دة عقو�ت بدی� يه ا�ٓن بصدد املناقشة مع السادة النواب 

  .احملرتمني
رامة الیوم�ة، عقوبة ميكن �لمحمكة ٔ�ن ٕاذن من ٔ�مه العقو�ت البدی� الغ

حتمك هبا بدال من العقوبة احل�س�یة �ىل �ري أ��داث ويه م�لغ مايل حتدده 
احملمكة عن لك یوم من املدة احل�س�یة احملكوم هبا واليت ال یت�اوز م�طوقها 

درمه  100يف املقرر القضايئ س�ن�ني، یمت حتدید م�لغ الغرامة الیوم�ة بني 
عن لك یوم و�راعي احملمكة يف حتدیدها إالماكنیات املادیة درمه  2000و

  .�لمحكوم �لیه وخطورة اجلرمية
�نیا، تق�ید بعض احلقوق ٔ�و فرض تدابري رقابیة ٔ�و �الج�ة ٔ�و ت�ٔهیلیة، 
ميكن احلمك هبذه العقو�ت اليت تتضمن تق�یدا لبعض احلقوق ٔ�و فرض 

عقو�ت السالبة �لحریة اليت ال تدابري رقابیة ٔ�و �الج�ة ٔ�و ت�ٔهیلیة �بدیل �ل
یت�اوز م�طوقها يف املقرر القضايئ س�ن�ني، یلزتم احملكوم �لیه ب��ف�ذ 

س�نوات من صدور �رخي املقرر تنف�ذه،  5العقو�ت دا�ل ٔ��ل ال یت�اوز 
  :حتدد هذه العقو�ت كام یيل

 مزاو� احملكوم �لیه �شاطا �نیا حمددا ٔ�و ت��عه دراسة ٔ�و ت�ٔهیل �ين؛ -

ٕاقامة احملكوم �لیه مباكن حمدد والزتامه بعدم مغادرته ٔ�و بعدم مغادرته يف  -
 ٔ�وقات معینة؛

فرض رقابة یلزم مبوجهبا احملكوم �لیه من ق�ل قايض تطبیق العقو�ت  -
ٔ�و قايض أ��داث ٕاذا تعلق أ�مر حبدث �لتقدم يف مواعید حمددة 

ة ٔ�و وحسب احلاالت ٕاما ٕاىل املؤسسة السجنیة ٔ�و مقر الرشط
 ا�رك ٔ�و مك�ب املوظف امللكف �ملسا�دة �ج�عیة �حملمكة؛

 خضوع احملكوم �لیه لعالج نفيس؛ -

 .تعویض ٔ�و ٕاصالح احملكوم �لیه لٔ�رضار الناجتة عن اجلرمية -
�لثا، العمل ٔ��ل املنفعة العامة، ميكن �لمحمكة ٔ�ن حتمك بعقو�ت 

لسالبة �لحریة ٕاذا اكن احملكوم العمل من ٔ��ل املنفعة العامة �بدیل �لعقوبة ا
س�نة �ىل أ�قل، وار�كب وقت ار�اكب اجلرمية  �15لیه �لغا من العمر 

ٔ�ن ال تت�اوز العقوبة دامئا س�ن�ني ��سا، �كون العمل ٔ��ل املنفعة العامة 
�ري مؤدى عنه وینجز لفائدة خشص اعتباري �ام ٔ�و مجعیة ذات م�فعة 

  .سا�ة 600سا�ة و �40امة ملدة ترتاوح بني 
  ...تعترب احملمكة

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

  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید الرئ�س
  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
البد ٔ�ن ننوه هبذه التوضی�ات اليت قدممتوها الس�ید الوز�ر احملرتم، 

هام �ٓملني ٔ�ن جتعل احلكومة �ٕالصال�ات ال�رشیعیة حول هاذ املوضوع ال 
م�ه مع ءذات ص� مرتبطة ٕ�صالح جوهري �لقانون اجلنايئ، بغیة مال

شهده بالد� يف ا�رتام � املرجعیة ا�س�توریة اجلدیدة والتطور احلق�قي ا�ي 
وحقوق ا�متع وفوقها  ةطبعا �لثوابت ا�س�توریة والرتباطه �حلقوق الفردی

  .غرب، حقوق الوطنحقوق امل
  الس�ید الوز�ر، 

حق�قة هاذ املعتقلني �ح�یاطیني �یكونوا عبء �ىل ا�و� وحىت �ىل 
املس�ت�دمني د�ل السجون، كذ� �كتظاظ وا�يل �یكون ال ف� خيص 
املل�س، ال ف� خيص إالطعام د�ل هاذ السجناء، ال ف� خيص وا�د العدد 

  . د�ل املسائل
ا�متع د�لنا، الس�ید الوز�ر، ق�ل ما خنرجو هباذ القانون  اح�ا يف ،لهذا

مش��ا لهاذ احملمكة اوالبد ما نوعیو ا�متع د�لنا، ٔ�ن اكع املتقاضني فني ما 
 ،راه رضوري يش وا�د �یبغي يش وا�د یتعتقل، وهذا هو ا�يل صعیب
يف وهذا هو ا�يل ٔ��ر �ىل السجون د�لنا هباذ املعتقلني �ح�یاطیني، و

ٔ�شهر ويف  7ٔ�شهر وال  6أ�خر �یدوز وا�د املدة د�ل السجن د�ل 
  .أ��ري كنعطیوه الرباءة د�لو

 ،الس�ید الوز�ر، ٕاذا اكنت هاذ البدائل ا�يل �یف ما ج�توها ،ولهذا
الس�ید الوز�ر، اح�ا معمك فهيا واح�ا يف جملس املس�شار�ن نصوت معمك 

  .فهيا
  .وشكرا

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

يف نفس القطاع، قطاع العدل ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه 
�سویة وضعیة موظفي امجلا�ات الرتابیة املوضو�ني رهن ٕاشارة خمتلف 

  .احملامك، لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم لتقدمي السؤال
  :العرسي �يلاملس�شار الس�ید 
  .الرحمي�سم هللا الرمحن 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،
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  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،

مجمو�ة من موظفي امجلا�ات الرتابیة من خمتلف الرتب وا�ر�ات 
  .موضو�ني رهن ٕاشارة خمتلف حمامك اململكة

طاع ن�ساءل عن �دد هذه الف�ة وعن �ٓفاق �سویة وضعیهتا وٕادما�ا يف ق
  .العدل
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر
  :الس�ید وز�ر العدل

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

  . شكرا لفریق العدا� والتمنیة
الس�ید املس�شار، النقص يف املوارد ال�رشیة دفع  ،و�لفعل كام تفضلمت
ٕاىل �س�تعانة مبوظفي امجلا�ات احمللیة اليت تفضلت ببعض احملامك ٔ�ن تل��ٔ 

  . مشكورة بوضع �دد من أ�طر
 141ٕاذن إالحصائیات الیوم يف الوزارة �شري ٕاىل ٔ�ن �دد املوظفني هو 

موظف �بعني �لجام�ات احمللیة ٔ�ي �ري م�متني لقطاع العدل، هاذو فهيم 
مك ق�ل صدور املرسوم ف�تني، الف�ة أ�وىل مت وضعها رهن إالشارة �ى احملا
، وف�ة 2014ینا�ر  30التنظميي املتعلق �لوضع رهن إالشارة املؤرخ يف 
  .�نیة مت وضعها رهن إالشارة بعد صدور هذا املرسوم

�ل�س�بة لهذه الف�ة و�م�یازات املمنو�ة ملوظفي وزارة العدل، ا�ٓن 
عویضات، اك�ن اج��ات م�واص� ل�سویة هذه الوضعیة و�س�تفادة من ت

  .من هذا املرسوم 8طبقا �لامدة 
�ل�س�بة ملوضوع ٕادماج املوظفني املوضو�ني رهن إالشارة ا�يل مايش يف 
وضعیة ٕاحلاق اك�ن صعوبة قانونیة ٔ�نه النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة 
وكذ� املرسوم احملدد لك�ف�ة ورشوط الوضع رهن إالشارة ال ی��ح ٕاماكنیة 

وضو�ني رهن إالشارة يف ٔ�سالك إالدارة، يف �ني ٔ�ن ٕادماج املوظفني امل
ا�يل يف مسطرة إالحلاق ممكن، واح�ا يف الوزارة مس�تعد�ن حلل لك هذه 

  . إالشاكالت �ا� �ا�
، تقين م�خصص 11وا�د، سائق  13هاذو العدد لكو، عندي تقين 

، مسا�د 5، م�رصف مسا�د 7، م�رصف 8، اكتب ٕاداري 13، أ�عوان 1
  . 27، مسا�د تقين 36ٕاداري 

ٕاذن �ل�س�بة لهاذ السادة املوظفني الوزارة رهن إالشارة �لنظر �ا� 
  . �ا� يف الراغبني يف إالدماج يف ٔ�سالك وزارة العدل

  .شكرا الس�ید املس�شار

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

 .اللكمة لمك من ٔ��ل التعق�ب
  :العرسي �يل الس�ید املس�شار

   .الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات شكرا الس�ید
حنن يف احلق�قة ال نطلب ٕاال العدل من قطاع العدل لهذه الف�ة، فهذه 

�نیا مه حمرومون من العدید من التعویضات ، الف�ة ٔ�وال �دد مقدور �لیه
و�م�یازات اليت �متتع هبا زمالؤمه يف نفس القطاع، فال یعقل ٔ�هنم یقومون 

ٔ�ح�ا� اليت یتلكف هبا موظفو القطاع من �رت�ب  جبمیع أ�عباء، بل �ٔ�عباء
اجللسات، وتضمني الت�ٔ�ريات وأ�حاكم، وتضمیهنا �مللفات وحمرومون من 

  . هذه �م�یازات
مث ٔ�ن هذه الف�ة مهنم من قىض عقودا هبذه الصفة، ویتقاضون ٔ�جورمه 

وهذا ف�ه ح�ف ٔ�یضا �ىل  ،من امجلا�ات اليت وضعهتم رهن إالشارة
ت اليت تؤدي تعویضاهتم ؤ�جورمه، مث ٔ�ن بعضهم يف قلق دامئ �ىل امجلا�ا

مصريه، �اصة ؤ�ن بعضهم موضوع رهن ٕاشارة حمامك بعید عن مقرات مع� 
أ�صلیة، و�لتايل ٔ�نه � وضع اج�عي واس�تقرار �ائيل معني دامئا �دد ف�ه، 

  . �اصة ٔ�ن أ�مر مربوط مبس�ٔ� �نت�ا�ت
القانوين، ٔ�� ٔ��ساءل عن دور املرسوم املتعلق  مث ٔ�ن التحجج �ٕالشاكل

بنقل املوظفني املنمتني ٕاىل الهی�ٓت املشرتكة بني إالدارات ا�ي صدر م�ذ 
، ویقول ب�ٔنه 2016، وصدر م�شور لتطبیقه بتارخي ینا�ر 2015غشت 

�كفي ٔ�ن یتقدم موظف معويم بطلب لیمت دجمه ٔ�و نق� ٕاىل ٕادارة معوم�ة 
جام�ة ٔ�و من جام�ة ٕاىل ٕادارة ٔ�و العكس، ٕاذن ٔ�نه ٔ�خرى من جام�ة ٕاىل 

  . حىت إالجراء، الوضع القانوين ٔ�عتقد ٔ�نه ی�رس و�سهل هذا أ�مر
مث ال ب�ٔس �ىل أ�قل ٕاكجراء انتقايل من متك�هنم من �م�یازات 
والتعویضات اليت �متتع هبا زمالؤمه، ٔ�نه ال یعقل ٔ�ن �كون موظفني يف 

املهام ونفس الوظائف ونفس أ�عباء ویتقاىض نفس املك�ب یقومون بنفس 
ٔ��دمه تعویضا وام�یازا، وا�ٓخر حمروم م�ه، مع ٔ�ن االثنني مه موظفون 

  . معوم�ون خيضعون لقانون الوظیفة العموم�ة
  . وشكرا الس�ید الوز�ر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

یتو لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل ف� تبقى لمك من الوقت ٕاذا بغ 
 .التعق�ب

  :الس�ید وز�ر العدل
  . شكرا املس�شار

ٔ�وال البد ٔ�ن ٔ�حيي اجلهود د�ل هذه الف�ة من املوظفني وت�ٔ�ید ��زتاز 
م�یازات د�ل الزمالء �ن �لك و�ل�س�بة لالم�یازات س�متتع .د�لنا هبم
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 �ا� �ا�، الوزارة مس�تعدة ا�ي �رغب يف ذ� ،�ل�س�بة لٕالدماج .د�هلم
  . �لتعاطي ٕاجيابیا معه

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

  .�شكر الس�ید وز�ر العدل �ىل مسامهته القمية يف هاذ �ج�ع
ون��قل ٕاىل قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة 

  .سقوط �لفریق احلريكاملدینة، السؤال أ�ول یتعلق حول ا�ور ا�ٓی� �ل 
  :ن ا�ر�يسرحاماملس�شار الس�ید عبد ال

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

  ٔ�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن،
تعرف �دة مدن وقرى ٕاشاكلیة ا�ور وامل�ٓ�ر التارخيیة ا�ٓی� �لسقوط 

ت املبذو� يف هذا ومضهنا العدید من القصور والقصبات، ورمغ ا�هودا
الصدد، سواء من طرف القطا�ات املعنیة ٔ�و من طرف ا�متع املدين �رب 
بوابة التعاون ا�ويل، فٕان املنجزات ال �زال دون مس�توى الطموح، و�لیه 

  :�سائلمك، الس�یدة الوز�رة، حول ما یيل
  ٔ�وال، ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا محلایة هذه ا�ا�رة العمرانیة؟

ا، ما يه اسرتاتیجیات احلكومة لتحصني و�رممي هذه البنا�ت �نی
 وم�حها ٔ�مدا �دیدا يف احلیاة؟

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة احملرتمة لٕال�ابة �ىل السؤال
اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين  ،لحیفاطنة الك الس�یدة 

  :اكن وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكنوالتعمري وإالس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرحمك لهذا السؤال املهم، والوزارة وعیا 
مهنا ��اطر ا�يل كمتثل ا�ور ا�ٓی� �لسقوط سواء �ىل أ�رواح و�ىل 
ممتلاكت املواطنني، ٔ�ول يشء دارت وا�د إالطار قانوين لالش�تغال به هو 

ا�يل تی�دد أ�دوار د�ل مجیع املتد�لني فهاذ ا�ور ا�ٓی�  94.12ن القانو
واملباين ا�ٓی� �لسقوط، وكذ� ٔ�صدر املرسوم تطبیقي ا�يل تی�دد املعایري 

  .د�ل املصادقة �ىل تصممي الت�دید احلضاري
�نیا، العملیة د�ل إالحصاء متت معلیة ٕاحصاء هاذ املباين ا�ٓی� 

طرف وزارة ا�ا�لیة، واتضح ب�ٔن العدد د�لها هو  من �2012لسقوط يف 
، والیوم 2012بنایة مهنا ق�ل  4000بنایة، مت الرتممي د�ل وا�د  43697

بنایة �ٓی� �لسقوط، هذا ف�  �22548ش�تغل �ىل �رامج ملعاجلة حوايل 
  .خيص املدن العتیقة يف الوسط احلرضي

یات ا�يل تتقول ب�ٔن ف� خيص القصور والقصبات عند� وا�د إالحصائ 

قرص وقصبة ممتركزة بصفة �امة يف اجلهة ج�وب  4000اكینة تقریبا وا�د 
د�ل القصور  1000الرشيق د�ل اململكة، وا�يل بقى مهنا �اله وا�د 

  . والقصبات ا�يل ساكنني فهيا تقریبا وا�د امللیون د�ل الساكن
معلیة والیوم  17مت إالجناز د�ل وا�د  2012يف الفرتة د�ل ق�ل 

ت�ش�تغلو �ىل وا�د العرشة د�ل القصور ا�منوذج�ة ا�يل متت فهيا العملیة 
والد اد�ل الرتممي، ؤ�خص ���ر يف الراش�یدیة عند� قرص �بوعصامت 

حرطان وقرص ٔ�لنیف، ويف زا�ورة ا ،حيىي، تنغري عند� قرص ٔ�یت احلاج
  د�ل املعاز�زعند� قرص ٔ�مزرو وقرص �رساكت، فك�ك كذ� عند� قرص

قصور الد�ل  10ود�ل ز�كة ويف طاطا عند� قرص ٔ�ر�و، هاذو وا�د 
  .ا�منوذج�ة متت معلیة الرتممي بصفة اس�تع�الیة وذات ٔ�ولویة

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

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك

 4000اقع فٕان إالحصائیات املتوفرة �ینا كام �اء �ىل لسا�مك يه يف الو 
ٔ�لف سكن ت�ٔوي تقریبا ملیون �سمة  250000قرص وقصبة تتكون من 

من هذه امل�ش�ٓت يف �ا� م�دهورة ٔ�و �جورة وتوزع هذه  %75وحوايل 
اجلهات، دامئا اجلهات ا�يل يه يف وضعیة صعبة،  4القصور والقصبات �ىل 

ق�ة، �ة در�ة �ف�اللت، وكذ� �ة لكممي سامرة، و�ة اجلهة الرش 
  . مرا�ش ��س�یفت

ما تنكروش يف احلق�قة ا�هودات ا�يل تداروا،  ،الس�یدة الوز�رة ،ح�اا
اك�ن جمهود �بري، وهاذ القصور والقصبات ا�يل هرضت �لهيم يف هذا 

�يل �رش�ه املنطقة د�ل در�ة �ف�اللت اح�ا وقف�ا �ىل مجمو�ة د�ل العمل ا
  .. معمك يف هاذ

ٔ�نك تد�ري ز�رة لهاذ املنطقة هاذي  الوز�رة، الس�یدة ،وكنمتىن ٔ�وال
�ش �شويف هاذ القصور والقصبات ومدى أ�مهیة د�هلم �ل�س�بة ال 

ا�ور �بري  الساكنة وال �لس�یا�ة؟ ٔ�نه كام تعرفني هاذ القصور تیلعبوا وا�د
الوضعیة وفعال �درمت یومه يف هاذ يف �لب السواح، وهذا ما ميك�ش خنل 

ٔ��مك معلمت �ىل مجمو�ة د�ل القصور والقصبات، ولكن البد كذ� من جمهود 
�ٓخر ٔ�نه القصور والقصبات يف هاذ املنطقة يه �ش معروفة، كام تتعرفوا 

قصبة، و�لتايل البد �كون جمهود خمصص لهاذ  1000ت�سمى الطریق د�ل 
  .ذ البنا�تاملنطقة هاذي ف� خيص ها

�نیا، هاذ البنا�ت اكن فهيا ٕاشاكل د�ل الرتخ�ص �لناس �یفاش یعاود 
یب��وا �لرتاب، هذا ٕاشاكل �بري ا�يل �یتوضع �ىل امجلا�ات لكهم ا�يل 
تیعطیوا هاذ الرتاخ�ص، و�لتايل البد كذ� ٔ�ننا حناولو نتعاونو مع الساكنة 

اذ الناس، ٔ�نه ما ميك�ش �الیا ما �ش ميكن لنا نلقاو وا�د ا�رج قانوين له
بقاش الید العام� ا�يل كتعمل يف هاذ والو قاللوا، و�لتايل القصور البد 
�اصهم یت��اوا هباذ الطریقة هذه، وحىت الطریقة د�ل البناء د�هلم مايش 
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ٔ�ي اكن ميكن لو ی�ين هبم، فزا�ورة وال تنغري وال الراش�یدیة وال ورزازات 
ت وكذ� طاطا هاذو �س ا�يل معروفني هباذ البنا�ت وال �ة �رودان

  .هاذو وعندمه ذیع �بري ف�ه الس�یدة الوز�رة
كنمتىن ٔ�نه الس�یدة الوز�رة ومن �اللمك ت�شكروا إالخوان لكهم ا�يل 

هذا، وت�متىن ٔ��مك �زورو� قریبا �ش ميكن لنا خندمو ت�ش�تا�لوا فهاذ العمل 
  .(le terrain)معمك يف 

  .وشكرا
 :س�ید رئ�س اجللسةال 

  .شكرا �لس�ید املس�شار
اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب ف� تبقى � من 

  .وقت
الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 

  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ب�ٔن اكینة  يل نبغي نذ�را��ري 
ملك�ة سام�ة ا�اعیة �لوجوب لالعتناء �لرٔ�سامل هناك وا�د التوجهيات 

الالمادي والتارخيي والثقايف �لمملكة مع احلفاظ �ىل الرتاث املعامري 
والهنديس �تلف اجلهات، القضیة د�ل مواد البناء احمللیة والید العام� 

  .ذي وا�د البند قامئ وتتحرص الوزارة یعين �ىل التطبیق د�لواه یةاحملل 
ف� خيص الز�رة املیدانیة ٔ�ح�ا يف أ��م املق��، ٕان شاء هللا، عند� 
وا�د الرب�مج مسطر و�متىن �ش توا�بو� وحترضوا حىت حنمك �لعني ا�ردة 

عامریة احمللیة �ىل مدى إالجنازات ومدى التوافق د�لها مع الهندسة امل
  .واخلصوصیة اجلهویة لك �ة، �ة، ٕان شاء هللا

  .شكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
يف املعامالت  "النوار"ظاهرة ن��قلوا �لسؤال الثاين موضو�ه ش�یوع 

  .العقاریة �لفریق �س�تقاليل
  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  الزمالء والزم�الت املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة الوز�رة،

السؤال یتعلق بعملیة الت�ارة يف القطاع العقاري وخصوصا ما یصطلح 
�لیه �لنوار، هاذ �صطالح دا�ل يف املعامالت الت�اریة ؤ�صبح شائع، 

س�باب هاذ الظاهرة �لضبط يه اليت �سائلها الیوم من �الل �ٓش�نا هام ا�ٔ 
  واملس��ات ا�يل تتدفع لهاذ العملیة د�ل النوار من �ة؟

مث كذ� �ٓش�نا هام التدابري ا�يل ت�سعى احلكومة �ش هاذ العملیة ما 

تبقاش و�كون شفاف�ة و�كون الوضوح وما �كو�ش هاذ الظاهرة تتفىش 
�رس�ة، خصوصا ٕاىل ربطهنا �حلر�یة د�ل العقار يف املغرب خصوصا معلیة 

ء الیوم اكن وا�د الرتاجع، اك�ن وا�د الر�ود، هل هناك ٕاسقاط ف� البنا
  خيص هاذ العملیة؟

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

  .اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال
الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 

  :ة �ٕالساكنوس�یاسة املدینة ملكف
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال
هو يف السؤال د�لمك امحلد � �اء ٔ�ن بعض املنعشني العقاریني هام 

ٕاذن هاذي ما يش معلیة ا�يل ) �لنوار(ا�يل ت��عاملوا هباذ القضیة ما �سمى 
نعشني العقاریني، مىت يه �ملطلق وٕامنا بعض املامرسات من طرف بعض امل 

  تتكون هاذ احملاو�؟
يه ميل �یكون العرض والطلب ما فهيمش توازن، و�ش نعاجلوا هاذ 

د�ل إالجراءات والتدابري �ل�د القضیة هاذي، الوزارة دارت وا�د العدد 
 .من هاذ القضیة هاذي

ٔ�وال اش�تغلت �ىل تنویع و�ك�یف العرض السكين واف�حنا وا�د 
  .ة ومدن �دیدةأ�قطاب معرانی

و�لثا عفوا ٕانعاش السكن املو�ه �لطبقات ذات ا��ل احملدود وا�يل 
  .ٔ�لف درمه 140ٔ�لف درمه و 250ا�مثن د�لو معروف وهو 

�نیا �اولنا ند�رو وا�د املسطرة لتحصني املنتوج السكين من 
��زالقات ٔ�ثناء معلیة ال�سویق ٕ�لزام املنعش العقاري ٕ�شهار مثن البیع 

اكتب البیع ومبوقع املرشوع وإالشارة ٕاىل �ونه مدمع من طرف ا�و�، مب
  .فضال عن ٕاس�ناد هاذ العملیة �لموثق

ٕاذن هاذ أ�مور لكها من املفروض ٔ�هنا حتد من هاذ القضیة د�ل 
  ".النوار"

إالجراء اخلامس هو ٕالزام ٔ�عضاء الف�درالیة الوطنیة �لمنعشني العقاریني 
  .اق د�ل ا�ٓداب ؤ��الق�ات املهنة�ش یوقعوا وا�د املیث

اكینة إالماكنیة د�ل مراجعة أ�مثنة من طرف املصاحل د�ل وزارة  ،�نیا
املالیة د�ل الرضیبة، هاذو هام بعض إالجراءات ا�يل در� وك�ش�تغلو 
بتعاون معمك، ٔ�ن هاذ العملیة كمت بني املنعش وبني املواطن، خص البد 

التصدي لها ��متع املدين والفا�لني واملواطنني من فضح هاذ أ�مور هاذي و 
  .و�اصة نواب أ�مة

  .شكرا لمك
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
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  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب
  

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ابدوح
   .شكرا الس�یدة الوز�رة

يه ا�يل مرتبطة �لسعر " النوار"املوضوع أ�سايس فهاذ العملیة وفهاذ 
كت�دد الرضیبة، ٔ�ن ٔ�ي عقار تباع كتكون ف�ه رضیبة �ىل البیع، ا�يل 

هاذیك الرضیبة ا�مثن د�لها وأ�ساس املرجعي د�لها هو ا�يل ف�ه الغموض، 
و�یدفعنا التاس �ٓخر�ن ا�يل �ایفني ٕاىل �كون عندمه املراجعة هنا كتكون 

  ".النوار"
د�ل ) zoning( ـٕاذ ٕاىل اكنت الشفاف�ة واكن الوضوح واكن ما �سمى ب

أ�مثنة و�ارف�هنا الناس، ذاك املواطن ا�يل بغا �رشي ذاك احملل سواء سكن 
ٔ�و عقار ٔ�و ٔ�رض املهم عقار تیعرف ا�مثن وتیعرف ش�نو ا�يل اك�ن، وذاك 

) fourchette(ا�يل �ادي ی��ع تیكون حىت هو �ارف ا�مثن عندو وا�د 
  .�ش �كون فهيا يش شویة د�ل

ما اكی�ش ٔ�ي وا�د تی��ع وت�رشي شكون هذا ا�يل د� ا�ٓن هاذ اليش 
ما بغاش ی��ع العقار د�لو مك�بیعو ٕاال لرضورة وال �ید�ر به الت�ارة، ٕاذن 
بغا ی��ع ولكن هو تیكون عندو اخلوف من املصل�ة د�ل الرضائب 
فاملراجعة، كتكون املراجعة بعض املرات كتكون صعیبة وكتفقد � املوازنة 

  .�یقوم به د�ل العمل ا�يل
ف�� اح�ا ا�يل كنمتناو هو بت�س�یق مع هاذ املوضوع د�ل الرضائب 
�كون وا�د الشفاف�ة وكتكون وا�د املراجعة س�نویة، ٔ�نه ا�مثن �یطلع 
و�هيبط، ولكن خصو �كون معروف عند امجلیع ما یبقاش خميب، د� ا�ٓن 

ٕاذن ا�يل  حىت �یتفا��ٔ به ذاك ا�يل �ع وال �یتفا��ٔ به ذاك ا�يل رشى،
هو هاذ القضیة هاذ�ن هاذو �یفكرو �ش ید�رو وا�ٓخر�ن " النوار"ك�شجع 

  .حىت هام تیفكرو �ش ما جترى فهيمش، وكتبقا �ادیة هاذ العملیة م��رشة
ف�� بصف�مك ويص �ىل هاذ القطاع لت�لیقه و�فعه وملسا�دته، 

ح�ث خصوصا ؤ�نه املس�توى د�ل املواطنني راه ارتفع �دا وخصوصا 
ت��لكمو �ىل الناس ا�يل �یبغیو �رشیو راه حىت هام مكريغبوش فهاذ 
التعامل، ٔ�نه تعامل ما فهيش وضوح، ك�رشي الیوم بوا�د ا�مثن وح�ث 
یبغي ی��ع حىت هو تیويل عندو وا�د التب��س د�ل قمية العقار ا�يل 

  .اس�تفاد م�ه
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ملس�شارشكرا الس�ید ا

  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب الس�یدة اكتبة ا�و� اللكمة �
الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 

  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن
�ىل هاذ املقاربة هاذي، ولكن  ،الس�ید املس�شار ،ٔ�� م�فقة معمك

�د النظام مرجعي لت�دید ٔ�سعار الوزارة اكنت دارت وا�د اس�تصدار وا
�جلریدة  2015ینا�ر  27املعامالت العقاریة وهاذ النظام املرجعي ت�رش يف 

الرمسیة، ح�ث ميكن من تقد�ر سعر العقار بفضل نظام ممركز �لمعطیات، 
سواء اكنت شقة ٔ�و ال عامرة ٔ�و ال ف�ال، كام �روم تصف�ة الرضائب والرسوم 

لعقاریة �شلك م�صف ودق�ق وتعز�ز م�اخ الثقة بني املرتتبة �ىل املعامالت ا
  .املس�مثر�ن واملشرت�ن

، خصنا جنهتدوا فهيا مجیعا، ٔ�ن هذه "النوار"هاذ القضیة د�ل 
ممارسات بني �ئع وشاري، وكنعرفوا هاذ القطاع د�ل العقار م�ين �ىل 

ارت الرحب، لك ما مرحب لك ما �یعترب راسو مس�تف�د، رمغ التحفزيات ا�يل د
الوزارة لهاذ املنعشني العقاریني يف السكن �ج�عي �خلصوص، حتفزيات 

، و�اص هنا "النوار"رضی��ة بقى بعض املعامالت يف هاذ إالطار د�ل 
السلطة احمللیة وا�متع املدين ونواب أ�مة یعاونو� يف هاذ إالطار هذا، 

 .وغنجهتدوا مجیع ٕان شاء هللا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اشكر 
ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، موضو�ه دور احلكومة ف� خيص مراق�ة 

  .جودة السكن �ق�صادي، �لفریق �شرتايك
  :املس�شار الس�ید محمد �لمي

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

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ق �شرتايك، �سائلكن عن دور الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، الفری

  احلكومة يف مراق�ة جودة السكن �ق�صادي؟
  .شكرا

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة
الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 

  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن
  .شكرا الس�ید الرئ�س

كرا الس�ید رئ�س الفریق �شرتايك �ىل هاذ السؤال، ا�يل نبغي نقول ش
ب�ٔ�مك �كونوا �ىل یقني ب�ٔن اجلودة  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن ،لمك

والسالمة و�س�تدامة يف البناء يه من ٔ�مه مر�كزات الرب�مج احلكويم 
  .بصفة �امة

وا�د  الوزارة الیوم كتعمل �ىل توفري سكن اج�عي ا�يل عندو
املواصفات هندس�یة ومعرانیة مضن مقاربة مو�ة �ٔ�ساس ٕاىل ٕارشاك 

  .القطاع اخلاص يف خمتلف �رامج هاذ السكن
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الرب�جمني ا�يل اكینة لكهم كتعرفهم، اك�ن الرب�مج السكن �ج�عي 
ٔ�لف درمه، ا�يل �یمت يف ٕاطار وا�د االتفاق�ة  250ٔ�لف درمه و 140د�ل 

نیة �لمنعشني العقاریني، حبیث هناك حتفزيات �لمنعشني مع الف�درالیة الوط 
العقاریني رشیطة �لزتام ب��ود دفرت التحمالت اليت من ب�هنا رشوط 

  .السالمة واجلودة و�س�تدامة
�یف تمت املراق�ة د�ل الوزارة لهاذ السكن؟ فهناك ٔ�ربعة مرا�ل ٔ�ثناء 

ة، یمت ٕارسالها ٕاىل املصاحل ٕا�داد االتفاق�ة م�ارشة بعد التوق�ع �ىل االتفاق�
اخلارج�ة د�ل الوزارة �ش اتبعوا ویعرفوا ب�ٔن اكینة وا�د املرشوع سكين 

  .عندمه يف اجلهة ويف نفوذ الرتاب الوطين د�هلم
�نیا، يف املر�� ما ق�ل انطالق املرشوع، كتعرفوا �ش انطلق 

يف نفوذ املرشوع خصو وا�د الرخصة من الب�یة وال من امجلا�ة ا�يل 
الرتاب د�لها فني �ادي �كون هذاك املرشوع، �ش �كون عندو هذیك 
الرخصة اكینة وا�د الرشوط ملزمة، ٔ�وال ٕالزام ا�رتام إالجراءات القانونیة 

  .بصفة �امة
�نیا، ا�راسات التق�یة واملعامریة لضامن اجلودة رضوریة وسالمة البناء، 

صعید احمليل، ويف مر�� إالجناز �سلمي ملف اكمل ملمثيل الوزارة �ىل ال 
�یكون وا�د رضورة ٕاجناز تقار�ر دوریة لتقدم أ�شغال من طرف املنعشني 

  .و�سلميها �لمصاحل اجلهویة �لوزارة
�نیا، الشهادة ا�يل �مة يه شهادة املطابقة لبنود دفرت التحمالت، 

  .یةوهذه وا�د الشهادة ٕالزام�ة �ش �كون املنعش العقاري يف وضعیة سو 
  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .يف ٕاطار التعق�ب

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

شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب، ولكن �مس الفریق �شرتايك ٔ�ود 
ٔ�ن ٔ�وحض ب�ٔن كنا حتد�ن عن مقومات د�ل السالمة واجلودة، نظر� �ىل 

مالت ٔ�و الو�ئق ٔ�� م�فق معك، ولكن الس�یدة الوز�رة مس�توى دفرت التح
احملرتمة �ىل مس�توى الواقع ٔ�و �ىل مس�توى ال�شخیص املیداين يف 
�مس�نا، سال، طن�ة، تطوان يف ربوع اململكة، ال�شخیص املیداين یقول 
ٔ�و یناقض ما �اء �ىل لسا�كن، ٔ�ن هناك فرق �بري بني ال�شخیص وبني 

ن �ج�عي ٔ�و هاذ املنتوج �ج�عي ا�يل اك�ن يف الواقع د�ل هاذ السك
  . بالد�، وبني ما هو مسطر يف الو�ئق

�نیا، الس�یدة الوز�رة، اح�ا هاذ التحفزيات ا�يل �ی�ذوها املنعشني 
العقاریني م�فقني ماك�ن مشلك، ال �ىل مس�توى العقار هام راه �ی�ذوا 

  . اء العقاري، اك�ن حتفزيالتحفزيات م�ذ رشاء القطاع أ�رضیة ٔ�و الو�
اك�ن حتفزي واك�ن حتفزي رضیيب �ىل حسب االتفاق�ة ا�يل دارهتا 

، ولكن 2020احلكومة مع املنعشني العقاریني ٔ�و مع امجلعیة د�هلم ٕاىل �دود 
الواقع العميل ٔ�یضا �كذب، هاذ الناس هاذوا راه ساكنني يف صنادیق 

  .ٕامسن��ة يف مسا�ات ضیقة، یعانون أ�مر�ن
املشلك أ�ول يف فصل الصیف تزتاد �لهيم احلرارة ويف فصل الش�تاء، 
ٔ�ح�ا امحلد � �ىل ٔ�مطار اخلري، م�ال البار�ة راه الناس �انوا من أ�م�عة 
د�هلم تعرضت �لرضر ؤ�ن الفریق لو مل ی�سمل ملف م�اكمل حول ما �یناش 

میوه، ال ما جودة يف السكن �ق�صادي ٔ�و السكن �ج�عي كام بغینا �س 
 .�در ٕاىل طرح هذا السؤال يف ٕاطار دوره الرقايب �ىل احلكومة

ٔ�ح�ا ا�يل بغینا نقولوا ی��غي احلكومة يه م�ضام�ة، ٔ�ح�ا �ارفني الواك� 
احلرضیة اك�ن رؤساء امجلا�ات الرتابیة، ی��غي جتدید الرقابة راه ما خصوش 

وميوه ) la maquette(ذاك املنعش العقاري جيي ید�ر شقة منوذج�ة يف 
هبا السلطات العموم�ة، ميوه هبا احلكومة وميوه هبا املتقاضني وننني جيي �سمل 
يف رمشة �ني يف غف� من امجلیع ی�ٔ�ذ رخصة املسابقة، واحلال اك�ن مواقع 
واك�ن �ح��ا�ات واك�ن حىت ا��اوى امل�شورة ٔ�مام القضاء تؤكد ب�ٔن 

وا�يل ا�و� الیوم وا�يل احلكومة الیوم ال هاذ املغاربة وا�يل ا�س�تور الیوم 
السابقة وال احلالیة ٔ��ذت �ىل �اتقها �ش املغرب د�لنا �كون املواطن 
عندو احلق يف سكن الئق يف ٕاطار التضامن �ج�عي، راه ٔ�ح�ا بغینا 
نقولوا راه اك�ن ٔ�� ما تنعممش حىت ال ٔ��لغ، ولكن اك�ن م�عشني ساحمهم 

  .�لواجب املفروض �لهيم قانو�هللا ال یقومون 
الس�یدة الوز�رة احملرتمة، املقومات د�ل السكن الالئق راه املرافق  ،�نیا

أ�ساس�یة ما ميك�ش جتیبوا الناس يف ضوا� الر�ط ٔ�و ا�ار البیضاء حبال 
� الرمحة وجتیوا �سدوا �لهيم، ما اك�ن مرافق د�ل احلیاة الرضوریة، ما 

ة، ما اكی�ش الطرق، ما اك�ن مسا�د، ما اك�ن مدارس اكی�ش ٕا�رة معوم�
ونقولوا ٔ�ح�ا عند� سكن اق�صادي ٔ�و م�توج ٔ�و ٔ�ح�ا حنارب السكن الغري 

  .الالئق
ٕاذن يف هاذ املنظور هذا ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن �راجعه �ش نوصلوا 

  .�لهدف امل�شود ا�يل اح�ا م�فقني �لیه مجیع
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب الس�یدة الوز�رة من فض� ف� تبقى � من 
  .وقت

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

اك�ن بعض أ�مور ا�يل ٔ�تقامسها معمك واك�ن بعض  ،الس�ید املس�شار
شویة د�ل املبالغة، املراق�ة تق�يض تظافر �ود امجلیع أ�مور ا�يل ميكن فهيا ا

والوقوف يف �ني املاكن يف القضیة د�ل اكینة ال�سلمي، ميل تیكون یعين 
املوثق هو ا�يل ت�سهر �ىل تضمني العقود �لبیع و�ٓ�ال ال�سلمي لضامن 
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ف ب�ٔشغال الصیانة الشفاف�ة، ویلزم دفرت التحمالت املنعش العقاري �لتلك
ق�ل ال�سلمي املؤقت وكذا بعد ال�سلمي ملدة س�نة، هذه لكها ضام�ت ٕاىل �ن 

  .يش �دم اجلودة ٔ�و ال يش غش هو املنعش العقاري ملزم ب��ف�ذه
�نیا، القضیة د�ل الصنادیق د�ل إالمسن��ة، عند� خ�ار ٕاما �ادي 

فر سكن الئق مجلیع املغاربة ند�روا وا�د إالسرتاتیجیة بوا�د العقار ا�يل تیو 
ا�يل ت�سك�وا يف سكن �ري الئق، ٔ�و ال �ادي منش�یو يف املسا�ات وما 

  .ميك�لناش نلبیو الطلب د�ل امجلیع
  .شكرا

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

وا�ٓن �ادي ن��قلو يف نفس القطاع ٕاىل السؤال الرابع موضو�ه البناء 
و�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضل الس�ید العشوايئ �ملدن، من مجم

  .املس�شار احملرتم
  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

�سائلمك ومن �اللمك �سائل احلكومة والرب�مج احلكويم �ىل البناء 
ل بالد�؟ العشوايئ يف املدن، ا�يل ٔ�صبح ومصة �ار �ىل ا�ال احلرضي د�

و�لتايل اك�ن �رامج م�عددة حملاربة دور الصف�ح، ٔ��ن وصلت احلكومة �الل 
  هاذ التجربة السابقة و�الل جتربتمك يف حماربة هاذ السكن؟

  .شكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

ين والتعمري وإالساكن الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوط
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

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

ٔ�وال هذه القضیة د�ل البناء العشوايئ هو ٔ�مر قامئ، ف�ه عوامل كثرية 
وم�شا�كة كنصیبو راس�نا قدام وا�د احلي عشوايئ ال وا�د العدد د�ل 

  . �رو معهاالبنا�ت عشوائیة، و�لتايل �یفاش �ادي ند
عند� جوج داملقار�ت، ٕاما مقاربة اس��اق�ة ا�يل �ىل أ�ساس د�لها 
�اصنا �كون عند� وا�د ا�هتیئة معرانیة قادرة الس�تق�ال مجیع الطلبات 
ب��وع السكن �ج�عي والسكن د�ل الطبقة املتوسطة والسكن بصفة 

  . �امة
صها �كون معلیة ك�سهل هاذ القضیة د�ل ا�هتیئة العقاریة يف الواقع �ا

املراق�ة د�ل البناء العشوايئ ا�يل يه مو�و� ٕاىل السلطة احمللیة، وهاذ 
املراق�ة لكها مرهونة مبدى جنا�ة هذه املراق�ة، واش املراق�ة كتدار يف الوقت 

املناسب، ٔ�ن يف �الب أ�ح�ان السلطة احمللیة ميل كتتد�ل �یكون 
  . بناءاملواطن تقدم يف القضیة د�ل ال 

ا�يل �لق وا�د اجلدل،  �66.12نیا، عند� إالطار القانوين القانون 
ولكن مؤخرا صدرت ذیك املذ�رة املشرتكة بني وزارة التعمري ٕا�داد الرتاب 
وإالساكن وس�یاسة املدینة ووزارة ا�ا�لیة، ا�يل �اولت تعطي وا�د 

ف قلنا، د�ل ميل ا�رج �وك العراق�ل د�ل هاذ القانون واكینة القضیة، �ی
تنكونو ٔ�مام أ�مر الواقع كن�اولو ن�ٔهلو هذیك أ�ح�اء العشوائیة �ش�باكت 

  . طرق�ة �ش�باكت التطهري، �ٕال�رة العموم�ة وببعض املرافق الرضوریة
 .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

 .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك
  :ید م�ارك الصادياملس�شار الس� 

شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل التوضیح، ولكن والواقع هو ٔ�نه املغاربة 
الیوم �یعرفوا �ىل ٔ�نه ما اكیناش ٕارادة س�یاس�یة �لحسم يف هذا املوضوع، 
ٔ�نه هاذ البؤس ا�يل �یع�شوه هاذ املواطنني اكینة اس�تغالل �شع، الت�الف 

ٔ�نه تنعرفوا الیوم هاذ الناس  د�ل بعض ر�ال السلطة وبعض املنتخبني،
ا�يل ساكنني يف الهوامش �س�تغلون انت�ابیا، ولك املنتخبني �ميش�یو عندمه 
�ش یصوتو �لهيم �ش خيرجومه من ذاك البؤس، ورمغ ذ� �یبقاو دامئا يف 

  .�س�تغالل ا�امئ حلا�هتم �ج�عیة
ندمه واد والیوم هاذوك املواطنني یف�قدون ٔ�دىن رشوط احلیاة، ما ع 

�ار، ما عندمه سكن، ما عندمه حىت يش �ا�ة، �لعكس حىت احلقوق 
ال�س�یطة د�هلم مكواطنني ��ذو و�ئق ٕاداریة �اصهم یعطیو الرشوة، �ش 
�كون ٕا�ادة إالیواء يف لك املدن �ش تد�ر ٕا�ادة إالیواء مسعوا املغاربة، 

الق�اد حىت لبعض  ومسعوا املواطنني املعا�ة د�لو، من املقدم حىت لبعض
  .ر�ال السلطة

الیوم ما اكی�ش شفاف�ة يف ٕا�ادة ٕایواء هاذ قاطين دور الصف�ح، الیوم 
 او�ید�رو ا�یجي السلطة مع بعض املنتخبني مع بعض ��هتازیني و�ی�لسو 

(compromis)  ىل ذوك الضعفاء واملساكني، و�یقو� ٔ�� ٔ�نت�
ٕا�ادة إالیواء ؤ�نت بقى  نعطیوك هاذ البقعة شوكة، ٔ�� ٔ�نت �س�تفد من

بالصتك، ما اكی�ش ٕارادة حق�ق�ة د�ل احلكومة، وهنا تنقول اكن �ىل 
احلكومة هذا هو امللف �ج�عي، كنا كنطلبو من احلكومة فهاذ ا�ال، 

، واملنتخبني د�ل املدینة 2008نعطي ٔ�م�� ٔ�� من ق�یطرة �ني الس�بع من 
الوضعیة د�ل هاذ دور الصف�ح وهاذ  ومع احلكومة �یقولوا �وك املواطنني

ٕا�ادة غیواء هاد املنطقة ونقول � املنطقة مسیهتا �ني الس�بع يف الس�نة 
املق�� �ادي یفكوا هاذ املشلك، و�یبقاو دامئا ذوك املواطنني، الیوم الش�تا، 
واش تتعرفوا احلا� د�ل ذوك املواطنني �یف �ا�شني؟ وهاذوك املواطنني 

معنا �لمسرية اخلرضاء، هام يف �نت�ا�ت ا�يل �یصوتوا، هام مشاو اهام ا�يل 
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   ...لك يشء، و�لتايل احلكومة مايش اا�يل �ید�رو
وميل تتقولوا لنا بعض أ�رس ما عندهاش �ش ختلص، احلكومة عندها 
صنادیق م�عددة، صايف و�لتوا يف هذوك املواطنني مساكني ا�يل دراوش 

�اصنا خنلیومه ضدا �ىل رغبة املغرب  ما عندمهش، الغالب هللا، وال
وا�منوذج املغريب، ٔ�هنم یبقاو يف البؤس �ش �س�تغلومه �دا انت�ابیا، 

بغاو یصلحوا ٕاىل دار قصد�رة ا�س�تغلومه بعض السامرسة يف الرشاوي ٕاذا 
  .�اصو خيلص �لهيا

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .�ىل التعق�ب اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و�يف ٕاطار الرد 

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

ٔ�وال، الس�ید املس�شار ٔ�حيي ف�ك التعبري بوا�د الشعور العمیق، 
ىت هام مغاربة ولكن ا�يل نبغي نقول � ب�ٔن الوزراء يف احلكومة املغربیة ح

  .وحىت هام �یقدرو هاذ املعا�ة وك�ش�تغلوا �ش یلقاو احللول املمك�ة
ا�يل ميكن ا�يل نقول �، ختیلو معي الس�یدات والسادة املس�شار�ن 

 2004احملرتمني لوال ما اك�ش �ر�مج مدن بدون صف�ح ا�يل انطلق يف 
م املق�� س�نعلن مدینة معلنة بدون صف�ح، يف أ�� 58وا�يل الیوم وصلنا ل 

مدن لاللت�اق هبذا، فني غیكون املغرب؟ �اصنا نعرفو الواقع املغريب،  3
اكینة ظروف م�اخ�ة اج�عیة ا�يل رمبا الهجرة كتمكل هاذ القضیة د�ل 
مدن بدون صف�ح، ولكن احلكومة عندها لك العزمية ولك الق�ا�ة �ل�ل 

  .د�ل هاذ إالشاكل
ض الصعو�ت ميل كنبغیو �ر�لو قاطين حصیح اك�ن بعض التعرثات وبع

مدن الصف�ح، وهاذ العملیة ك�رشف �لهيا السلطة احمللیة، اكینة بعض 
احلاالت ا�يل �یتعذر �لهيم ٕاما بناء البقعة ا�يل ٔ�عطاوها هلم وال ٔ�داء هذاك 

  .املقدار ا�يل ٔ�عطاومه �ش ميش�یوا �لشقة
هو �ر�مج قوي ٕاذن الرب�مج د�ل ٕا�ادة إالساكن وٕا�ادة إالیواء 

وحق�قي، واكینة ٕاجنازات كربى ا�يل ميكن نوقفو �لهيا يف �ني املاكن، واح�ا 
  .كنف�خرو هبذا إالجناز وال زلنا نطوره وحنس�نه

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

�ٓخر سؤال يف هذا القطاع موضو�ه وضعیة التعمري ببالد� من الفریق 
�ج�عي، ٔ�عتقد ما اكی�ش، ٕاذن �ایب �ادي  ا�س�توري ا�ميقراطي

  .نطبقو �لیه النظام ا�ا�يل، ل�س ٕاال
�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة، ون��قل 

  .ٔ�س�ئ� 3ٕاىل قطاع الطاقة واملعادن يف 

السؤال أ�ول، دمع اس�تعامل الطاقات املت�ددة يف القطاع الفال� من 
  .واملعارصة، تفضل فریق أ�صا�

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن التدابري املت�ذة من ٔ��ل دمع اس��رات 

  الطاقة الشمس�یة يف القطاع الفال�؟
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .س�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك ال 
  :وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ،الس�ید عز�ز ر�ح

ٔ�شكر املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤال، نبغي نؤكد ٔ�ن هاذ 
املوضوع من ٔ�مه املواضیع يف املغرب املعارص، ٔ�س�باب م�عددة كتعرفوها 

فضل ؤ�ن �س�هت� ٔ�فضل اخ�یار� مش��ا فوا�د التو�ه طايق ٔ�ن ن��ج �ٔ 
ٔ�س�باب ٔ�نمت تعرفوهنا، �غي نطول يش شویة و�ا ما �كو�ش عندي 

  .التعق�ب، فقط ليك یعرف الرٔ�ي العام
من  %93ملیار د�ل ا�والر �ش �س�تورد  6بالد� كت�لص 

احلاج�ات د�لها الطاق�ة، مبعىن س�یادة الب� واق�صاد الب� ومالیة الب� لكها 
ج، �� اختذ قرار ٔ�ن ن��ج ٔ�فضل ؤ�ن �س�هت� ٔ�فضل، مرهتنة ٕاىل اخلار 

ٕاىل  ،ٔ�ضف ٕاىل ذ� أ�بعاد ا�يل امجلیع یت�دث عهنا م�اخ�ة، بی��ة، حصیة
�ري ذ�، فالتو�ه هو هذا يف الس�یاسة الطاق�ة ميكن جتي فرصة ٕان شاء 

  .هللا وند�لو يف التفاصیل د�لها
 لهاذ املوضوع د�ل ٔ�كرث اس�هتالاك اقطا�ات ا�يل �یتعتربو 5ختتاروا 

 5400ملیار د�ل ا�رمه،  54الطاقة اليت �س�توردها مرة ٔ�خرى حبوايل 
ملیار د�ل الس�ن�مي، مش��ا فاالجتاه د�ل الصنا�ة ا�يل حىت يه �س�هت� 

، السكن ك�س�هت� %20، الصنا�ة كذا و%�36شلك �بري د�ل النقل 
  . واكینة الفال�ة %30ٕاىل  %28ٔ�یضا الطاقة حبوايل 

الفال�ة عندها جوج د�ل احلواجي، يه ٔ�هنا ك�س�هت� ولكن �ٕالضافة 
دامللیار الس�نة املاضیة ا�يل دمعهتا  7ٕاىل ذ� ك�س�هت� البوطا�از جزء من 

د�ل امللیار، دامئا كنعطي هذا  10ا�و� وا�يل ميكن غنوصلو هاذ الس�نة ل 
، طرق يف مطارات، طریق س�یار 2موا�،  2الرمق ا�يل ممكن ت�ين هبا 

  . د�ل اجلامعات، ٕاىل �ري ذ� 10مس�شف�ات �امعیة،  10العامل القروي، 
مفا عند�ش اخ�یار، ٔ�� �غي نقول مجیعا ما عند�ش احلق منش�یو يف 
هذا �جتاه، مفش��ا يف هذه الس�یاسة ا�يل تقدمت �لحكومة يف انتظار 

ا�ات، �ٓخر تقدم ٕان شاء هللا �لم�لس الوزاري، تفاوضنا مع مجیع القط
نعاودو  2018الرتت��ات مع وزارة املالیة، ووزارة الفال�ة �ش ابتداء من 

�ش ميكن لنا نعاونو الفالح  2013حنییو الرب�مج ا�يل اكن اتفق �لیه يف 
�س�تعمل أ�لواح الشمس�یة، ول�س فقط أ�لواح الشمس�یة، حىت الطاقات 

تعملو البزن�ن، راه ممكن ال�س�یك�ة ميكن لنا نعدلو فهيا، و�ا �س�مترو ك�س� 
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�س�تعملوه بطریقة ج�دة، و�ا �س�تعملو الكهر�ء ميكن �س�تعملوها بطریقة 
  . ج�دة، وميكن لنا منش�یو حىت مبا �سمى �لطاقات احلیویة

حبال هذا التو�ه هذا، اهذا تو�ه ما عند�ش احلق مكغاربة ٕاال ند�رو 
  . نا والب��ة د�لنا �ددوٕاال �ادي �س�مترو ٔ�ن الس�یادة د�لنا و�ق�صاد د�ل 

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

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
عرضتو ا�ىل هذا التو�ه، �ري �یف  ،الس�ید الوز�ر ،�شكرمك �زاف

التغیريات املناخ�ة الصعبة ا�يل عرفت بالد� �الل هذه الس�نوات أ��رية، 
فهيا احلكومة، الفالح الیوم، الفالح الصغري وكذ� التو�ات ا�يل مشات 

واملتوسط والك�ري، �متىن من احلكومة تبادر لٕال�الن �ىل دمع الطاقات 
  .الشمس�یة يف القطاع الفال�، ملاذا؟ ٔ�وال تنافس�یة إالنتاج الوطين

ما ن�ساوشاي، الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه اللكفة الطاق�ة �شلك يف س�نة 
من اللكفة إالجاملیة، ويف املقابل  %30من  �ادیة، س�نة ممطرة �ادیة ٔ�كرث

يف دول ٔ�خرى خصوصا ا�ول املنافسة، مرص ح�ث املیاه السطحیة جما�، 
من ٕارادات  %44كذ� �ر�یا الیوم م�افس قوي د�لنا يف �دة قطا�ات، 

  . القطاع الفال� عبارة عن دمع د�ل ا�و�
ح�ة ج�دة وب�ٔمثنة �د النقطة الثانیة، �س�مترار يف توفري م�تو�ات فال
  . م�اس�بة �ل�س�بة �لسوق ا�ا�يل مقارنة مع دول اجلوار

النقطة الثالثة، وا�يل يه �مة الس�ید الوز�ر �ىل حسب العرض 
د�لمك، القطاع الفال� الیوم البد ما حنثو املس�مثر�ن لالس��ر يف القطاع 

تفاع هذه الفال�، اك�ن ختوفات من �الل ضعف املردودیة، من �الل ار 
 4التلكفة، خصوصا ما ن�ساوش ٔ�ن بعض املناطق الفالح�ة راه ما بقاش 

الفصول، اك�ن فصل وا�د، الصیف ويش ٔ��مات د�ل الش�تا، یعين 
الطلب �ىل الطاقة، الطلب �ىل املاء، البد من الرفع من مردودیة القطاع 

  .مقارنة مع قطا�ات ٔ�خرى
 صندوق املقاصة دون كذ� �ل�س�بة لتخف�ف العبء �یف ج�تو �ىل

  . املساس �لفالح الصغري واملتوسط والك�ري
النقطة أ�خرى التلكفة د�ل الطاقة �ل�س�بة �لقطاع الفال� تت�اوز 

  . الطاقة د�ل  (Les besoins)من ح�ث  13%
�ساوش، الس�ید الوز�ر، وهاذ اليش راه تو�ه د�لمك هذا راه قطاع ن ما 

من الساكنة  %44البالد، �هندرو �ىل  �د �م، قطاع اسرتاتیجي د�ل
من الناجت ا�ا�يل اخلام و�هندرو �ىل  %20د�ل املغاربة، و�هندرو �ىل 

  . من القوى العام� يف بالد� %50ٔ�كرث 
�متناو، الس�ید الوز�ر، هاذ الرب�مج خيرج، واح�ا مكهنیني ومكمثيل املهنة 

ال�ة من ٔ��ل إالرساع نضع ٔ�نفس�نا رهن ٕاشار�مك ٕاىل �انب الس�ید وز�ر الف
  .ٕ�خراج هاذ الرب�مج و�كون �ر�مج قابل �لتنف�ذ

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 .الس�ید ف� تبقى لمك من الوقت �لرد �ىل التعق�ب
  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

   .ك�شكر الس�ید املس�شار �ىل التفا�ل
دي �كو�ش ف�ه اخ�الف بني ٔ�ي عتقد هذا وا�د املوضوع ما �ا�ٔ 
ٔ�� ٔ�عطیت أ�رقام ا�يل يه ٔ�رقام دا� وتو�ات دا�، فقط بقات ، طرف

بعض الرتت��ات مع وزارة الفال�ة، هو ٔ�نه �ش حنتاطو من كرثة اس�هتالك 
املاء، تنقص الطاقة ویطلع املاء، ف�غینا ند�رو وا�د املنظومة �ك�ولوج�ة 

  . مع بني املراق�ة الطاق�ة واملراق�ة املالیة، ويه ا�يل ت�ش�تغلو �لهياجت
�نیا، بغینا �شوفو ٔ�ش�نو يه املنظومة د�ل التحفزيات اجلبائیة املناس�بة 

  . (des équilibres)�ش ما ند�روش 
) package(�لثا، بغینا ند�لو هاذ اليش د�ل املعدات الطاق�ة مضن 

  . ا�يل ت��عطى �لفالح
ح�ا بصدد الرتت��ات املالیة يف هذا �جتاه يف هذا �جتاه، �غي نقول وا

�لس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن هذا وا�د القطاع �ادي خيلق �ٓالف 
  .وعرشات ا�ٓالف د�ل فرص الشغل، وهذا هو التو�ه العام

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

ت املربمة بني السؤال الثاين يف نفس القطاع، موضو�ه م�ٓل االتفاق�ا
املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب وامجلا�ات الرتابیة ٕالقلمي 
طانطان، من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، فلیتفضل الس�ید املس�شار 

  .لتقدمي السؤال
  :املس�شار الس�ید محمد ا�ح�یين

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

ٕ��رام اتفاق�تني  2005و 2003خي الوطين �لكهر�ء بتار املك�بٔ�قام 
لتوفري الكهر�ء �لساكنة ا�اورة �لمدار احلرضي جبام�ة طانطان، واالتفاق�ة 

الس�ید  ،لكن لٔ�سف، هتم � ا�مي و� الب�ار الوطیةالثالثة جبام�ة 
  .االتفاق�تني اتني، حلد السا�ة لن یمت توق�ف العمل هبالوز�ر

   توق�ف العمل هبذه االتفاق�ات؟مىت س�مت :الس�ید الوز�ر ،السؤال
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

  . ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم
ولكن �ري �ش نؤكد � ٔ�� حصلت �ىل مجیع التفاصیل د�ل ف� 

نطان ٔ�جنز ما ٔ�لزتم به ف� یتعلق �كهربة إالقلمي طایتعلق بطانطان، یبدو ٔ�ن 
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   .%100د�ل طانطان، اكنت حركة ميكن كنت�دثو ا�ٓن �ىل 
وقعت اتفاق�ات قدمية، ٔ�� املعطیات ا�يل عندي ٔ�هنا ٔ�جنزت اكم�، �ري 
�ش نوحض، ٔ�� غنجي نقول ٔ�ش�نو ا�يل ما تدارش؟ ولكن ما عندها �القة 

  . �التفاق�ات
كام تعلمون وا�د العدد د�ل  2016و 2015ٕاجنازات يف  مث اكنت ٔ�یضا

 des( املنازل ا�يل يه متت الكهربة د�لها، ٔ�ش�نو ا�يل وقع؟ وقعوا
extensions( ما اكن�ش موضوع  يذاوقعت ٕاضافات د�ل التجزیئات، ه
مرتبطة ٕاما �ملنعشني العقاریني ٔ�و مرتبطة ب�ٔش�یاء ٔ�خرى،  يذااالتفاق�ات، ه

نه حمتاج ��مع التقين، ٕاىل �ري ذ�، ا�مع املايل یصعب، هذا ٕاذا اتضح ب�ٔ 
ٔ�ن هذا �ید�ل يف املدار احلرضي، ولكن ما اك�ن �س، ٕاذا اكن هناك 

   .ٕاشاكلیات ميكن لنا ندرسها معمك و�شوفها
بغیت نوحض ب�ٔنه أ�رقام ا�يل عندي واملعطیات ا�يل عندي ٔ�نه افغري 

 رمبا مشلهتا، ٕاىل بقات بعض احلاالت وصلنا رمبا لٔ�قالمي ا�يل طانطانٕاقلمي 
حبال التجزیئات ٔ�و توسعات ٔ�و يش �ا�ة �مشة رمبا مل �كن يف 
االتفاق�ات، هاذ اليش نتذا�رو �لیه ٕان شاء هللا ونلقاو لو احلل ما اك�ن 

  .مشلك
  :الس�ید رئ�س اجللسة

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

  :ا�ح�یيناملس�شار الس�ید محمد 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

�ىل لك �ال �ري لتوضیح الصورة، ٔ�ن إالشاكلیة ما يه يف الكهر�ء، 
  . إالشاكلیة يف االتفاق�ة

املك�ب الوطين �لكهر�ء قام �التفاق�ات �ىل  2005و 2003يف 
والش�یخ محمد  ،يف االتفاق�ة أ�وىل عبدايتحسب أ�ح�اء، الش�یخ 

 414، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون العدادات ة و� القدسغضفوتیكریال
  . درمه للك �داد 1500وك�سامهوا املواطنني ب 

و� ا�هنضة واحلي  بين لكیلواالتفاق�ة الثانیة فهيا �ني الرمحة و� 
�داد، یعين ا�ٓن وصلنا يف العدادات د�ل ا�موع  540اجلدید يف االتفاق�ة 

، ومازال املواطن �ی�لص �داد 2060، اح�ا ا�ٓن وصلنا 954االتفاق�ة فهيا 
هاذ اليش هو ا�يل . درمه ٕاىل �د السا�ة، الس�ید الوز�ر، ما تعجب 1500

 1500اك�ن، ٕاىل �د السا�ة املواطن ك�س�تفزو املك�ب الوطين �لكهر�ء ب
درمه �ی�لصها ظلام و�دوا�، �ی�لصها املواطن، كنقول � �ىل ٔ�ن املواطن 

، 1500داد يف دارك ختلص �ی�لص �لمك�ب الوطين ٕاىل بغیت تد�ر �
درمه، ما فهيا ال الكوفري وال  3000وٕاىل بغیت د�ر �داد�ن ختلص 

  . (participation)العداد، هذه �ري حبال املسامهة 
م الس�ید الوز�ر، ٕاذن املطلوب هللا جيازیك �ىل ،د� السؤال راه مفهو

 بغینا حي�س من ٕاقلميا�ري القانوين ٔ�ن هاذ الزنیف د�ل �س�ت�الص 

طانطان، واالتفاق�ات حىت هام عندي، هاذ االتفاق�ات د�ل أ�ح�اء ود�ل 
  . التارخي فاش داروا والعدد د�ل العدادات

العدادات خملص �ل د 1006ٕاذن ا�ٓن املواطن د�ل طانطان خملص 
درمه هاكك، هاذ االتفاق�ات ونعطهيم � من بعد ونتلكمو ٔ�كرث  �1500لهيم 

  .�یف ما قلت
  .الوز�ر وشكرا الس�ید

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

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت
  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

ال، ٔ�� �ات وا�د العدد د�ل الشاك�ت من كثري من أ�قالمي حول 
  . هاذ املواضیع والز�دة والفاتورة وما تیحس�بوش فالوقت والعدادات

ٔ�� طلبت من ا�لجنة احملرتمة راسلها إالخوان، قلت مس�تعد�ن جيي 
املد�ر العام وند�لو يف التفاصیل، ٔ�نه یصعب يف سؤال حنصلو �ىل 
التفاصیل، ال الغرفة أ�وىل وال الغرفة الثانیة، و�اصة موضوع الكهر�ء ؤ�نمت 

، تنحمدو تعلمون ما معىن موضوع الكهر�ء، ا�يل تنحمدو هللا، ٔ�� تنقولها
هللا اس�تطعنا ��ذو قرار، ٔ�ح�ا� اكن یبدو ال شعيب، ٔ�ننا ٔ�نقذ� هذا 

 بغیتوااملك�ب ؤ�نقذ� هذا القطاع ا�يل هو قطاع اق�صادي اج�عي ا�يل 
تقولوا ف�ه تقولوا ف�ه، والیوم امحلد � �س��رات یعين �برية �دا مقدرة 

يف اس��رات يف قطاع  ملیار د�ل ا�والر �40ادي نوصلو  2030ٕاىل 
  ...ملیار د�ل ا�والر يف اس��رات مع 40الكهر�ء يف البالد د�لنا، 

مىش ��ذ �داد تی�لص �لیه، هاذ اهاذ املوضوع هذا ٔ�ي مواطن 
اليش راه �ادي يف املغرب اكمل، راه يف املغرب اكمل، ٕاىل ج�يت الق�یطرة، 

بغیيت ��ذ �داد تت�لص، تت�لص امش�يت �لر�ط، ٕاىل ا
(branchement)  ،بغیيت �داد ٕاضايف اهذا موضوع �ٓخر �ید�ل التجهزي

  . ونتت�لص �لیه، راه هذا القان
ا�ٓن ٕاىل اكن يش اتفاق�ة فهيا إالعفاء يشء �ٓخر، ولكن االتفاق�ة فهيا 
�دد، ٔ�� عندي أ�رقام ٔ�ش�نو ا�يل وقع من بعد هذاك العدد مايش هو ا�يل 

بقى، �زاد �دد �ٓخر د�ل الساكن، طبعا هو ل�س حمل اتفاق�ة، �اص ا
ٕان شاء هللا  یتدار اتفاق�ة تعدیلیة �ش ميكن نعاجلوه، ولكن �اود ارشح يل

�ش نفهم هاذ القضیة واملك�ب د�يل مف�وح حىت الفریق ا�يل هناك حملیا 
  .راه املك�ب د�لو مف�وح �ش یعاجل معمك هاذ اليش

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

�ٓخر سؤال يف هذا القطاع، موضو�ه ارتفاع ٔ�سعار فواتري املاء 
  .ة فلیتفضل ٔ��دمه لطرح السؤالوالكهر�ء من فریق أ�صا� واملعارص 
  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
وش من ا�هودات د��، الس�ید الوز�ر، ولكن ك�شهد البالد ما تنقل

فاكتورة د�ل املاء والضو، د�لنا �دة اح��ا�ات �س�ب الغالء د�ل ال
  . مشالك �برية ا�يل الفقراء والضعفاء ا�يل تیعانیو من هاذ املشلك

لهذا الس�ید الوز�ر بغینا �س�ٔلوك یعين ٔ�ش�نو �د لهاذ الز�دات املتكررة 
ا�يل والت م�كررة دامئا والناس واملواطن راه ت��يك من هاد الغالء د�ل 

  هاذ الفاكتورات؟ 
  . ز�روشكرا الس�ید الو 
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا �لس�ید املس�شار
  ..اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  . ٔ�شكرك �ىل طرح السؤال ،الس�ید املس�شار

ميكن اك�ن اح��ا�ات ولكن مايش املغرب اكمل، ال، ح�ث اح�ا 
وتنقدروها ميكن الرٔ�ي العام یقول ح�ث ميكن الص�افة تقول ا�يل بغات 

ا�يل بغا، ولكن راه ال اح�ا يف اجلهاز التنف�ذي وال يف ال�رشیع اح�ا 
  . مسؤولني، راه بالد� ت�شوفوها

ملیون مغريب ن�س�بوا  34اك�ن اح��ا�ات، ٕاال قرن�هيا ب 
  . �ح��ا�ات، ولكن ال یعين ٔ�ن قلی� وال كثرية ٔ�ننا نغمضو العني

ت الطریقة �ش كتعامل احلكومة الیوم والقطاع ا�ي هاذ �ح��ا�ا
ٔ�حتمل املسؤولیة هو ٔ�نه يف ا�یوان د�ل الوز�ر، اك�ن فریق مقابل �ري هاذ 
اليش، ٔ�� ا�رتت وا�د مقابل �ري هاذ اليش، �یف ما كنت دا�ر يف وزارة 
التجهزي وراه إالخوان اكنوا �ارفني، مقابل �ري هاذ اليش د�ل املشالك 

لیة �ش ميكن نتواصلو مع السادة املنتخبني، ؤ�ن� �خلصوص ا�يل �متثلوا احمل 
هؤالء، �ش ميكن لنا نعاجلو هاذ �ح��ا�ات، �ش �ىل أ�قل نضبطو 

  . (de quoi s’agit il)هاذ 
ٔ�نه التقد�ر ا�يل �ذات ف�ه احلكومة السابقة ومايش �ري احلكومة 

اج�عیة،  (tranche)يه ت�سمى  أ�وىل والثانیة (tranche)احلالیة ٔ�ن 
حرصنا لك احلرص بقات ا�و� ك�سامه �ش ما یزتادش �ىل الناس، ٔ�ش�نو 
ا�يل تیوقع ٔ�ح�ا�؟ رمبا � ٕاما ما تی�لصوش يف شهر وا�د وت��جمعوا 

وتیويل  (système informatique)يف .. الشهور، و�لتايل تیوقع وا�د 
  .الثالثة (tranche)تیحس�بوا �لهيم 

هاذ اليش �ملناس�بة راه ٔ�وقف�اه وٕاما الناس ت�شرت�وا يف وا�د العداد و 
، و�لینا ٔ�یضا الیة�  (tranche) �دة �ائالت و�لتايل تیضطروا �كونوا يف

املشلك �ش نفرقو العداداتـ وهاذ اليش راه �ذینا ف�ه قرار احلكومة السابقة 
  . واحلكومة احلالیة

 وا�د �جتاه ٔ�نه �ٕالضافة لهاذ ٔ�و ٔ�ن هناك ٔ�مر ما، ا�ٓن مش��ا يف
اليش ميكن املواطن بعض املرات ما تیحتاطش، هللا �الب تیجي رمضان، 
تیجي الصیف، ما تیحطاش، مش��ا يف �جتاه ا�ٓن كنعاونو �ش �رشیو 

املالیني  10املصابیح �ىل أ�قل، دا� راه مش��ا املالیني، راه ت��لكمو �ىل 
و ٔ�كرث ومش��ا ٔ�ننا ا�ٓن بدینا ك�رستیف�و املعدات د�ل املصابیح و�ادي �زید

 la( ا�يل ك�س�تعمل فاملنازل ا�يل يه ٔ�قل اس�هتالاك، وا�ٓن هاذ
certification( غتكون وميكن فاملس�تق�ل غمننعو ا�يل ك�س�هت� ٔ�كرث.  

ٔ�� ٔ�رجومك وكنتلكم مع إالخوان وأ�خوات ا�يل  ،فٕاىل اكنت هاذ احلاالت
باب مف�وح، ٔ�ي اح��اج جنیو ندرسوه، ٔ�ن �اصنا �ميثلوا املواطنني، ال 

نتعاونو، ٕاىل اكن مظلوم نعطیوه حقو، ٕاىل اكن خط�ٔ فإالدارة نت�اس�بو معها 
ورمبا �كون خط�ٔ تقين، وٕاىل اكنت يش �ا�ة ا�يل يه معقو� �رشحوها 

  .مجیعا �لمواطنني
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شار
  :د عبد السالم بلقشوراملس�شار الس�ی

فاحلق�قة، الس�ید الوز�ر، �ح��ا�ات ما اكن�ش معزو�، اكنت 
اح��ا�ات معلنة وتبعاهتا الص�افة ووسائل إال�الم، مهنا د�ل الشامل 
طن�ة، مهنا ا�ار البیضاء، فني ما اكنت يش مسرية �یكون رفع الشعار 

�ىل القدرة الرشائیة  د�ل �الء الفواتري، وبطبیعة احلال هذا موضوع �ی�ٔ�ر
  . د�ل املواطن �شلك �ام

هو فاحلق�قة ميل و�نا السؤال، الس�ید الوز�ر، من �اللمك نو�ه 
�لجهات املسؤو� �شلك م�ارش، اكلواكالت املس�تق� لتوزیع املاء والكهر�ء 
واكملك�ب الوطين لتوزیع الكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب وكذ� رشاكت 

ذ القطا�ات، ٔ�هنم ما ت��عاملوش مع املوضوع �حلساس�یة التدبري املفوض فها
  .الالزمة، اح�ا تنعرفو هاذ املوضوع راه تیلمس مجیع أ�رس املغربیة

اك�ن املشالك ا�يل عندمه حق�ق�ة يه ق� املوارد ال�رشیة، الناس ا�يل 
تیقراو العدادات ما تیقروهاش �س�مترار، یعين �س ا�يل �ميرو مرة يف 

تیحیلنا  (automatiquement)عمتدو �ىل التقد�ر، والتقد�ر الشهر وتی 
وهذا واقع  (deuxième tranche et la troisième tranche)�ىل 

  .ما ميك�ش نف�وه ٔ�نه اك�ن �ىل ٔ�رض الواقع
ا�يل �لكمت �لهيم  (les compteurs généraux)كذ� هاذوك 

اك رئ�س جام�ة رامه اكینني، واكینة صعوبة كذ� ٔ�نت، الس�ید الوز�ر، ر 
وتتعرف ميل تیجیك طلب د�ل ٕاد�ال �داد ٕاضايف، راه اك�ن صعوبة 

، ما  (permis d’habiter)تتطلب لو البالن د�لو، واش عندو فعال 
دالعدادات يف غرفة وا�دة، املدینة القدمية فا�ار البیضاء  4ميك�ش نعطیه 

 10عندمه ٔ�رس ك�سك�وا فدار وا�دة، ومن املفروض �اص �كون  10راه 
لكهم  اوغی�لصو   (compteur général)�دادات وٕاال غیتدار هلم 

، هاذ الصعو�ت املیدانیة احلق�قة  (la troisième tranche) ــل اوید�لو 
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  .مهنا الرشاكت اا�يل اكینة ك�س�تافدو 
�ٕالضافة لهذا كنا كنتظرو ٔ�هنم یوا�بوا التك�ولوج�ا وید�رو �دادات 

(prépayé)  و�كون(la lecture astronomique)   ،تقرا عن بعد
و�كون ٔ�ش�یاء موا�بة، كذ� ك�شجعو واح�ا كنتلكمو فهاذ أ�مس�یة �ىل 
الطاقات املت�ددة، �شجعو م�ال يف م�دان البناء ا�يل بغا �س�تعمل الطاقة 
الشمس�یة �ش ما نبقاوش �س�تعملو هاذ الكهر�ء ا�يل يه �الیة ف�الد�، 

بالد ا�يل تی��ج الطاقة، والطاقة راها  اح�ا تنعرتفو ب�ٔنه راه اح�ا مايش
معض� ٔ�ساس�یة يف إالنتاج �شلك �ام وحىت فاحلیاة د�لنا العادیة، ٔ�ن 
بالد� ال ت��ج الطاقة، ولكن ما اكی�ش م�ادرات رائدة يف هذا ا�ال من 

  .طرف احلكومة
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، الس�ید الوز�ر
  :لطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامةالس�ید وز�ر ا

من املغاربة �ی�لصوا  %75ٔ�� �غي نعطي �ري بعض أ�رقام �لتوضیح، 
من املغاربة یاله  %75فالشطر أ�ول والثاين ا�يل هام ٔ�شطر اج�عیة، 

  . ا�يل �ید�لو فهاذ اليش 25%
أ�خطاء، العدادات املشرتكة بعدما ما توز�ا�ش، ٔ�ن �اصها �رت��ات، 
احلكومة السابقة ومشات احلالیة و�ا هام �ید�لو فالشطر الرابع ت��حسب 
�لهيم و�یتقسم �ىل العائالت و�یتحسب الشطر �ج�عي، كنذ�ر كنقولها 

  .لمك، ما �یتحس�ش الشطر و�ا هام مجمو�ني، ولكن جشعنامه
�لثا، كنتحمل مسؤولیيت، ٔ�� رئ�س جام�ة، ا�يل �اب لیا شهادة 

د القاید ومن عند إالدارة ب�ٔنه ك�سكن، كنعطیوه الرخصة ٕاداریة من عن
وكنوقع �لهيا، ال، هاذ اليش ما اكی�ش، هاذ اليش مش��ا ف�ه، وميكن لمك 
متش�یو، فانتظار حنلو املشلك �ج�عي من هنا س�ن�ني فاملناطق اليت 

�ا�، راه  3000یاله بقات  13500حتدث �لهيا واك�ن �ر�مج طموح من 
  .س�ن�ني، وغن�لو املشالك د�ل املاء والكهر�ء د�هلمغتعاجل يف 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا

ون��قل ٕاىل قطاع �ٓخر قطاع الس�یا�ة �سؤال وا�د، وموضو�ه وضعیة 
القطاع الس�یا� �ملغرب من فریق العدا� والتمنیة، فلیتفضل ٔ��د م�مك 

 .الٕاللقاء السؤ 
  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من الناجت ا�ا�يل اخلام،  %7ميثل القطاع الس�یا� ببالد� حوايل 

ویعد �ين مصدر لفرص الشغل، و�ىل الرمغ من النتاجئ إالجيابیة اليت حققها 

�الل الس�نوات أ��رية، فقد ظلت هذه النتاجئ دون مس�توى هذا القطاع 
  .2020انتظارات ٕاسرتاتیجیة رؤیة 

�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�رة، عن تق�مي وزار�مك لتطور الس�یا�ة يف 
  ؤ�هدافها الطمو�ة؟ 2020ضوء إالسرتاجتیة الوطنیة لرؤیة 

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .ة �ىل السؤالاللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�اب
اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ،الس�یدة ملیاء بوطالب

  :والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 ت�شكر الس�ید املس�شار احملرتم ا�يل قدم وا�د أ�رقام ا�يل �ی��و ٔ�مهیة

هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة يف بالد�، هاذ القطاع ا�يل ك�شغل جوج 
ملیون ونصف م�ارشة و�ري م�ارشة، وا�يل هو ا�يل يف ٕاماكنو �ش حيل 
مشلك الشغل د�ل الش�باب ا�يل تیكون يف اجلبال، يف الشواطئ، ا�يل 
فوا�د املنطق د�ل بالد� ا�يل ما عندهاش يش �ا�ة ٔ�خرى من �ري 

  . هاذ املناطق ود�ل هاذ الو�ات جامل د�ل
  .ٕاذن هاذ القطاع �م �دا وا�يل املغرب �یحتل دولیا وا�د املرتبة �مة

ٔ��ید بالد� كتع�ش وا�د احلا� من أ�من و�س�تقرار، ولكن ما 
تیجري يف ب�ان اجلوار والب�ان العربیة وإالسالم�ة عندو انعاكسات �ىل 

من لك ما عريب  لس�یاح �ش جيیوالس�یاح و�س�ب وا�د التخوف من ا
وٕاساليم، وهو �س�ب �ش تعطل هاذ حتق�ق أ�هداف د�ل الرؤیة 

  . ا�يل اكنت طمو�ة �دا 2020
فٕان القطاع یعرف تطورا ملحوظا هذه الس�نة، امحلد �  ،ومع ذ�

 2017، ولیايل املب�ت يف %9هاذ الس�نة ارتفع �دد الس�یاح مبا یناهز 
لعدة  �2018 منو �م وا�يل �ادي تواصل يف ، ٕاذن عند%15ـ ارتفعوا ب
  . ٔ�س�باب

ٕاذن الیوم ا�يل �اص والبد وهو ٕا�ادة الثقة، هو الرهان الرئ�يس 
ٕالطالق دفعة �دیدة �لقطاع، ٕاذن ٕا�ادة الثقة يه �مة، عند� وا�د 
الت�د�ت �مة، ٔ�وال، �اص ندوزو القوانني، �اصنا �رمسو املرشد�ن 

قانون د�ل واكالت أ�سفار، �اصنا والبد الس�یاح�ني، �اصنا ندوزو 
ندوزو املرسوم د�ل إالیواء ا�يل �م �دا، قانون إالیواء ا�يل �م �دا ا�يل 
لك يش �ی��ظروا، وتعطلنا �اصنا ندوزوه ٕان شاء هللا ق�ل هنایة هاذ 

  .الس�نة
ؤ�یضا عند� مشلك د�ل ان�شار القطاع �ري الرمسي، الیوم ا�يل عندو 

ا�يل عندو  (airbnb) ،هيا و�ی�سمى راه ٔ�وطیل �رب ش�باكت�رطام �یكر 
يش ر�ض ما مصنفش �یكریه ومع وا�د املس�مثر�ن ا�يل ك�س�مثروا 
و�ی�لصوا الرضائب د�هلم، ٕاذن هاذ اليش �اصو یتقنن، واح�ا كن�دمو 
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�ش نق�نو هاذ اليش، والیوم من ٔ��ل رفع هاذ الت�د�ت �ش�تغل الوزارة 
  :لقطاع، وفهيا مخسة د�ل أ�ولو�ت�ىل وضع خطة طریق �

ٔ�وال، ٕا�ادة ٕاطالق دینام�ة �س��ر، كن�دمو �ىل مداومة �س��ر 
و�ىل �ٓلیة ضامن القروض، ح�ث اك�ن مشلك د�ل القروض، أ�بناك ما 

  .بقاش �ميولوا هاذ املشاریع يف القطاع الس�یا�، ٕاىل �ٓخره
صل والربط اجلوي و�شجیع وتفعیل إالجراءات املرتبطة �ٕالنعاش والتوا

رشاكت الطريان �ق�صادي مع �منیة خطوط الطريان امللك�ة املغربیة، 
ووضع ٕاطار احلاكمة واملسامهة يف منوذج احلكومة املوسعة، والرفع من 

  .�اذبیة و�ات الس�یاح�ة وتطو�ر املنتوج الس�یا�
  .ٕاذن اح�ا كن�دمو �ىل هاذ اليش ٕان شاء هللا

  .وشكرا
  :اجللسة الس�ید رئ�س

  .شكرا
  .للكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب د�لمك

، اك�ن 2017هو فعال املؤرشات الس�یاح�ة مشجعة �ل�س�بة لس�نة 
، اك�ن فعال ارتفاع د�ل �دد الس�یاح، اك�ن ارتفاع د�ل مداخ�ل الس�یا�ة

ارتفاع د�ل الس�یاح أ��انب، ولكن هاذ أ�هداف هاذ ما مس�تاج�اش 
، مبعىن مازلنا بعید�ن �ىل أ�هداف �2020لطمو�ات د�ل الرؤیة د�ل 

ٔ�لف م�صب شغل، د�ل  470ملیون ساحئ، د�ل  20ا�يل سطر� د�ل 
 املضاعفات د�ل املداخ�ل د�ل القطاع الس�یا�، و�لتايل البد �س�تغلو

مجیع إالماكنیات واملؤهالت ا�يل �یتوفر �لهيا املغرب، �یفام قلت املغرب 
�یمتزي �ٔ�من و�س�تقرار، عند� سا�ل ٔ�طليس م�وسطي مبئات 

الك�لومرتات، عند� �راث ثقايف وحضاري غين وم�نوع، عند� ٕاماك�ت 
ل طبیعیة هائ�، عند� جتربة فعال يف ا�ال د�ل الف�دقة ويف ا�ال د�

ال�س�یري، هذه املعطیات لكها ما مس�تغالش �لشلك املطلوب �ش حنققو 
  . أ�هداف د�ل هذه إالسرتاتیجیة

و�لتايل البد، الس�یدة الوز�رة، من التنویع د�ل املنتوج الس�یا�، هذا 
التنویع هذا ٔ�ن مجیع املدن د�لنا كتوفر �ىل �اذبیة، ٕاما �ىل صعید التنوع 

لتارخيي ٔ�و امجلال الطبیعي، ما نق�رصوش فقط �ىل بعض الثقايف ٔ�و إالرث ا
ب یاملدن، مجیع املدن د�لنا مؤه� وال �اصنا ن�ٔهلوها �ش �س�تج 

  . �ل�اج�ات د�ل الس�یاح
كذ� �اصنا نبحثو �ىل ٔ�سواق �دیدة، ما نبقاوش مق�رص�ن �ىل 
السوق أ�وربیة، الیوم اكینة ٔ�سواق وا�دة، اك�ن السوق أ�س�یویة، یعين 

 �ن الصني، اك�ن الیا�ن، اك�ن السوق أ�مر�ك�ة، �ش نوسعو ونوعواك
أ�سواق د�لنا، كذ� ال�شجیع د�ل الس�یا�ة ا�ا�لیة، �اصنا خنففو من 
املومسیة د�ل الس�یا�ة ا�ولیة، یعين الس�یا�ة ا�ا�لیة �مة كذ� �ش 

 .حىت ٕاذا وقعت ٔ�زمة �ارج�ة یعين �س�تجبو �لس�یا�ة ا�ا�لیة
 اك�ن التحسني د�ل جودة اخلدمات، كام قليت ال بد من حتسني كذ�

د�ل ا�ال د�ل النقل، التحسني د�ل �س�تق�ال، التحسني د�ل 
الف�دقة، والب��ات التحتیة كذ� �ش وا�د النوع د�ل الظروف املؤه� 
�ش �س�تق�لوا هاد الس�یاح، كذ� �ل�س�بة �لت�س�یق د�ل اجلهود یعين ٔ�� 

د بيل ا�ال د�ل الس�یا�ة مايش مسؤولیة د�ل وزارة الس�یا�ة فقط ٔ�عتق
ٔ�و املك�ب الوطين د�ل الس�یا�ة، هذه مسؤولیة د�ل امجلیع، د�ل 
السلطات العموم�ة، امجلا�ات الرتابیة، یعين الوزارة د�ل التجهزي والنقل 

ل �ش تو�د الب��ات التحتیة، �اص وا�د النوع د�ل التظافر اجلهود د�
، ٕاذا بق�نا 2020امجلیع �ش نو�دو �ش حنققو أ�هداف د�ل الرؤیة د�ل 

  .مق�رص�ن �ىل وزارة الس�یا�ة ما �اد�ش نوصلو لهذه أ�هداف
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار و�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا معنا يف هذه 

  .اجللسة
ج املهين ب�ٔربعة ٔ�س�ئ�، السؤال أ�ول ون��قل ٕاىل قطاع الشغل وإالدما

وموضو�ه �شغیل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة لفریق العدا� والتمنیة، تفضل 
 .ٔ��د من السادة املس�شار�ن ٕاللقاء السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  �سم هللا الرمحن الرحمي،

  شكرا الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  املس�شارات احملرتمات، السادة املس�شارون و 
سؤالنا الس�ید الوز�ر هو ما يه إالجراءات املت�ذة من ق�ل قطاعمك 
وقطاع احلكومة ف� یتعلق ب�شغیل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة خصوصا 
�ىل ضوء اك�ن عند� دس�تور یت�دث عن املوضوع، اك�ن عند� قانون 

  .ئ�سٕاطار �متىن ٔ�ن �كون إال�ابة شاف�ة شكرا لمك الس�ید الر 
  :الس�ید رئ�س اجللسة

 اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال،
  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي

  .شكرا الس�ید املس�شار والفریق احملرتم �ىل تفض� بطرحي هذا السؤال
بغیت ٔ�وال �ري نذ�رمك ب�ٔن احلكومة معلت �ىل ٕاد�ال تعدیالت يف ا

القطاع اخلاص �ىل املرسومني املتعلقني بت�دید القطاع العام �اد �اء 
رشوط و�یف�ة تنظمي م�ار�ت التوظیف يف املناصب العموم�ة، واملرسوم 
املتعلق �لر�ایة �ج�عیة لٔ�ش�اص املكفوفني وضعاف البرص والقانون 
املتعلق �لر�ایة �ج�عیة لٔ�ش�اص ح�ث نص املرسومان �ىل تدابري 

ن ش�ٔهنا متكني أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من الولوج ٕاجرائیة ت�سريیة م
  .�لوظیفة العموم�ة
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التدابري ا�يل س�بق �لس�یدة الوز�رة رمبا ٔ�ن بی�هتا، تنظمي م�ار�ت �اصة 
�ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ی��ارون ف� ب�هنم �ىل م�اصب خمصصة هلم يف 
ٕاطار نظام احلصص، ختصیص م�صب لشخص يف وضعیة ٕا�اقة يف 

د�ل  7و �5ت اليت یبلغ �دد املناصب املتبارى �لهيا ما بني املبار
يف املناصب املذ�ورة سالفا ابتداء من  %7املناصب، وتطبیق �س�بة 

املنصب الثامن، مث التنصیص �ىل ٕاماكنیة ٕا�ادة ٔ�جرٔ�ة املباراة �ل�س�بة 
�لمناصب ا�صصة �وي إال�اقة اليت تبقى شاغرة �ٕالضافة �لتدابري أ�خرى 
ا�يل يه ت�رس �لمرحشني من ذوي إال�اقة �متك�هنم من اج�یاز املبار�ت يف 

  .ظروف متكهنم من �اكفؤ الفرص
وبطبیعة احلال اك�ن وا�د ا�لجنة وزاریة دامئة �ى رئاسة احلكومة 

  .�سهر �ىل الت��ع د�ل املبار�ت
ف� یتعلق �لربامج اخلاصة �لوزارة ا�يل ت�سمیوها �لربامج  ،ا�ٓن

لناشطة �ل�شغیل، الواك� الوطنیة ٕالنعاش الشغل والكفاءات تتويل تويل ا
عنایة �اصة هباذ الف�ة، وهذه بعض املعطیات ا�يل ميكن نقد�ا لمك مت ٕا�شاء 

مقاو� يف ٕاطار ال�شغیل ا�ايت يف ٕاطار �ر�مج مو�ه لٔ�ش�اص يف  700
فل العائيل وضعیة ٕا�اقة �رشاكة مع التعاون الوطين ومتویل صندوق التاك

  .خشص يف وضعیة ٕا�اقة من �رامج ٔ�خرى 50واس�تفاد حوايل 
هاذ التو�ه ويف  ح�ا �ادیني يف �جتاه �ش ندمعواوغنقول � ب�ٔنه 

ٕاطار ما �سمیه ��متیزي إالجيايب لهذه الف�ة حىت �متك�وا من ٔ�ن جيدوا كذ� 
یقوم  خلاصهلم موقعا يف املقاوالت، ٔ�ن ا�و� و�ا �شغل البد القطاع ا

  .كذ� �ملسؤولیة د�لو يف هذا ا�ال
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .لمك يف ٕاطار التعق�ب اللكمةالس�ید املس�شار 
  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي

  الس�ید الرئ�س،
�ىل هذه املعطیات اليت تثلج الصدر من  ،الس�ید الوز�ر ،شكرا لمك

عتبار ٔ�نه الیوم �دد أ�ش�اص ینا بعني �ذ�اذا �ة، لكن یبقى ذ� ٔ�ننا إ 
ملیون، یعين حوايل  2يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�ن الرمق د�هلم �بري �دا ٔ�كرث من 

مهنم مه يف  %70د�ل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ٔ�كرث من حوايل  7%
بغیت اوضعیة عطا� وبطا� �لرمغ من املؤهالت د�هلم، ا�ٔكرث من هذا 

لقطاع العمويم، ٔ�ح�ا� ٔ�هنم ت�شار�وا يف �ركز، الس�ید الوز�ر، ف� یتعلق �
املبار�ت أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ینجحون يف املباراة الك�ابیة، لكن يف 
�م��ا�ت الشفویة ٔ�و �خ�بارات الشفهیة یمت ٕاقصاؤمه، وهذه �االت 

  .اكنت معروضة، وخصوصا يف القطاع د�ل الرتبیة والتكو�ن
ید الوز�ر، ا�يل هو اكن قرار سابق ا�يل �لكمت �لهيا، الس�  %7وهاذ 

رمق �بري، ولكن إالجراءات ا�يل مت اختاذها ومصاح�ة  %7ٔ�نه �لرمغ من 
هذا القرار اكنت ضعیفة، خصوصا ف� یتعلق �ملبار�ت، كنمتناو ٔ�ن الیوم 
تويل عند� �ٓلیة ملراق�ة مدى ا�رتام القطاع العمويم، خصوصا واملؤسسات 

ملبار�ت، ا�رتام هذه ال�س�بة، ٔ�ن يف دول ٔ�قل من العموم�ة ف� یتعلق �
هذه ال�س�بة لكن املردودیة ج�دة �دا، ؤ�عطي م�ال تو�س، �لرمغ ب�ٔن 

ومع ذ� اس�تطاعوا ٔ�ن یتغلبوا ؤ�ن یدجموا هؤالء  %2ال�س�بة عندمه 
  .أ�ش�اص

، وهذا ت��لكم هنا أ�مر الثاين يف القطاع اخلاص مز�ن ٔ��مك الیوم ج�تو
، ٔ�نه 2016انون إالطار ا�يل كنا صادق�ا �لیه يف الس�نة املاضیة ٔ�و يف ٔ�ن الق

، ٔ�نه یمت التعاقد مع املقاوالت 15اكن ٔ�كد �ىل وا�د املق�طف يف املادة 
اخلاصة، وهذا التعاقد �كون ما بني ا�و� واملقاوالت اخلاصة رضوري ٔ�نه 

لهاذ القطاع �ش  ا�و� ٔ��مك ٔ�ن� �حكومة تعطیوا ٕاشارات، تعطیوا حتفزيات
ميكن یوظف هؤالء أ�ش�اص و�شغلهم، ٔ�ن هذه الف�ة يف احلق�قة ٔ�هنا 
�مة، ٕاىل اكنت كتعاين مع إال�اقة، وكتعاين ٔ�ح�ا� �ش حتصل �ىل 
الشهادة، �ل�س�بة حلاميل الشهادات، مفا خنلیوهاش تتعاين مع املبار�ت 

  .و�دم ال�شغیل
�لكمتو �لهيا الس�ید الوز�ر، ٔ�نه  وهنا �یجي ا�ور د�ل الواك� ا�يل

رضوري ٔ�هنا تعمل �ىل ت�ٔهیلهم ومصاح�هتم حىت ف� یتعلق �لشواهد ا�يل 
ميكن حيصلوا �لهيا، ٔ�ن �ش تويل الشهادة ختول � �ندماج ٔ�و إالدماج 
يف القطاع اخلاص، وٕاال فميكن حيصل �ىل شهادة ویرضب �لهيا، نقولوا اح�ا 

  .ة جيد ٔ�هنا شهادة دون �دوىمتارة، ولكن يف ا�هنای
كنمتناو هاذ إالجراءات ا�يل �ازمني تت�ذوها ٕان شاء هللا ت�ٔ�ذ املسار 

  .د�لها
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  الس�ید املس�شار، 

� یتعلق ببعض الصعو�ت مجیع املالحظات ا�يل دلیتو هبا و�اصة ف
ا�يل اكینة ف� یتعلق �ملبار�ت، ا�لجنة الوزاریة مس�تعدة �ش تدرسها 
واحلاالت، حىت احلاالت ٕاىل اكنت �االت اح�ا مس�تعد�ن �ش �شوفو 
إالماكنیات د�ل التطو�ر واملصاح�ة د�ل هؤالء �ش �كون عندمه احلقوق 

یوم ٔ�ن القانون تیقرر هلم وا�د ا�مو�ة د�هلم ا�يل تیقررها القانون الیوم، ال 
  .د�ل احلقوق

ف� یتعلق �جلانب د�ل ال�شغیل، كام تعمل، مايش فقط �ري �وي 
احلاج�ات اخلاصة هو مسؤولیة وطنیة الیوم، ما بقا�ش فقط مسؤولیة 
د�ل القطا�ات ٔ�و د�ل احلكومة، ولكن مسؤولیة د�ل امجلیع مبا يف ذ� 

يف ذ� ا�متع لكو �اصنا نتحملو ونتعاونو، ولهذا فعال ميل  املقاوالت، مبا
ذ�رتوا هاذ القضیة د�ل التعاون ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص، فعال 
دارت وا�د الندوة وفهيا توصیات واح�ا راه �ادي نتابعو هاذ التوصیات ٕان 

  .فهاذ ا�ال.. �ل�انب ا�ٓخر د�ل املقاو�  شاء هللا حىت
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  :ید رئ�س اجللسةالس� 
ن��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه، معل وم�ٓل املعهد الوطين لظروف 

 .احلیاة املهنیة من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل
  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش

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

  ني،زماليئ الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم
املوضوع یتعلق �سؤال حول معل وم�ٓل املعهد الوطين لظروف احلیاة 

، �یف تعلمون، الس�ید الوز�ر، وتنو�را �لرٔ�ي العام (INCVT1)املهنیة 
فٕان هذا املعهد الوطين لظروف احلیاة املهنیة ا�يل مت إال�داث د�لو يف 

من ا�اطر هبدف ٕانعاش إالسرتاتیجیة الوطنیة �لوقایة  2010نومفرب  �8رخي 
املهنیة، وقد اكن ن���ة لتوصیات ا�لجنة الوزاریة املشرتكة �ٓنذاك �لوقایة من 
أ�خطار وسالمة الو�دات الصناعیة واخلدمات واليت ٔ��دثت بتعل�ت 
ملك�ة سام�ة بعد �ادث حریق ٔ��د املعامل يف ا�ار البیضاء، و�لنظر 

 مت توق�عها من طريف لٔ�هداف املتعددة والواردة يف قرار ٕا�داثه، واليت
وز�ري الت�ارة والصنا�ة واملالیة �ٓنذاك، ولتحق�ق هذه أ�هداف واليت 
�ك�يس ٔ�مهیة قصوى �برية �ل�س�بة �لفا�لني �ق�صادیني، ولتحق�ق هذه 
أ�هداف ال ميكن ٔ�ن تمت دون مشاركة ورشااكت الفا�لني والفرقاء 

  . �ق�صادیني لتفعیل ا�ور الهام لهذا املعهد
وهبذه املناس�بة، الس�ید الوز�ر، ٔ�سائلمك ملاذا مت تغی�ب الفرقاء 
�ج�عیني و�ق�صادیني �شلك م�ارش ٕالشاكلیة الص�ة والسالمة 
والوقایة من أ�خطار املهنیة يف جملس ٕادارة املعهد، وا�ي یتكون فقط من 
ممثيل القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة، ٔ�ن كتعرفوا، الس�ید 

ز�ر، ب�ٔنه مؤسسات ٔ�خرى تعرف رشاكة بني القطاع العام وكذ� الو 
الرشاكء والفرقاء �ق�صادیني �ج�عیني اكلصندوق الوطين �لضامن 
�ج�عي وكذ� املك�ب الوطين �لتكو�ن املهين ومؤسسات ٔ�خرى ا�يل 
كتعرف رشاكة وا�يل تتعطي وا�د الن���ة ٔ�فضل وتتكون عندها حاكمة 

  .فاض�
لسؤال الثاين، الس�ید الوز�ر، هو یتعلق �حلصی�، ٔ�ن اكن وا�د ٕاذن ا

 2011العقد اكن تدار بني �ش �كون عندي وا�د الرب�مج بني س�نة 
نطلب م�مك، ك وتنجهلو الن���ة د�لو واحلصی� د�لو ٕاىل ا�ٓن  2014و

الس�ید الوز�ر، �ش تعطیو� احلصی� نتاع هاذ الرب�مج ا�يل مت العقد بني 
  .2014و 2011

السؤال الثالث وهو یتعلق مبخطط معل هاذ املعهد الس�نة املق�� واش 
اك�ن يش خمطط �ٓخر، واش اك�ن بق�نا �ادیني �ري �ىل ذاك ا�طط القدمي، 
واح�ا كقطاع �اص كذ� كفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، اح�ا 

                                                 
1 Institut National des Conditions de Vie au Travail. 

 طط ٕاذا كنتوتنوضعو ٔ�ماممك �س�تعداد د�لنا �ش نوا�بومك فهاذ ا�
  . مس�تعد�ن

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

  . اللكمة �لوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال ا�يل �ا يف الوقت 
بغیت نقول لمك ب�ٔنه الوزارة لن تقف مك�وفة أ�یدي ف� یتعلق ا .د�لو

وضوع الص�ة والسالمة �ىل الرمغ من التوقف د�ل ال�شاط د�ل املعهد مب
الوطين لظروف احلیاة املهنیة، اش�تغلت الوزارة ومن �الل �از التف��ش 
�ىل اس�هتداف موضوع الص�ة والسالمة دا�ل املقاو� ومعلت �ىل 
إالخ�ار والتحس�س والتعاون ب��ظمي محالت يف املوضوع م�ل مح� أ�خطار 

، كام معلت �ىل تفعیل 2017ملهنیة يف قطاع البناء اليت نظمت س�نة ا
جملس طب الشغل والوقایة من أ�خطاء املهنیة ا�يل ٔ�ن� طرف ف�ه، فضال 
عن ٕاعطاء دینام�ة الص�ة والسالمة �ملقاوالت وٕاجناز صورة بیانیة �لص�ة 

ص�ة والسالمة، اليت كام تعلمون يه مقدمة ٕالرساء الس�یاسة الوطنیة �ل
 .والسالمة املهنیة

ف� یتعلق ا�ٓن �ملعهد الوطين لظروف احلیاة املهنیة تتعرفوا الس�ید 
، 2016ینا�ر  21املس�شار ب�ٔن �ٓخر جملس ٕاداري انعقد یوم امخل�س 

ؤ�صدر قرارا یمت مبوج�ه نقل رئاسة ا�لس إالداري لهاذ املعهد لوزارة 
واعون �س�تع�الیة ٕا�ادة الشغل وإالدماج املهين، بناءا �ىل ذ� حنن 

وكام قلمت من  ،اس�ت��اف �شاط هاذ املعهد، وس�نعقد جملسه إالداري قریبا
ٔ��ل ٕاعطاءه ا�ینام�ة اليت �شريون ٕا�هيا �ادي نوضعوه مع ا�لس إالداري 
خمطط د�ل العمل �ش نفعلوها ونوضعو الطریقة د�ل التدبري د�لو ود�ل 

التمنیة د�لو مع الرتكزي �ىل ٔ�مهیة یعين  تنظمي ا�ا�يل د�لو والطرق د�ل
التعمیق د�ل ال�شاور مع الرشاكء �ج�عیني ومع جملس طب الشغل 
والوقایة من ا�اطر املهنیة، واح�ا م�ف��ني واح�ا �ادي نعاودو ننظرو يف 
النظام د�لو ويف إالطار القانوين د�لو، ملاذا ال؟ وٕاذا تبني ٔ�نه الرشاكء د�ل 

الت د�ل إالخوان د�ل املقاوالت رضوري، فٕاننا س�نعمل ٔ�ن املهم املقاو
د�لنا هو ٔ�ن هاذ املعهد ید�ر العمل د�لو و�ش ٕان شاء هللا حنققو 

  ..الهدف
بطبیعة احلال، مس�ٔ� ت��لكم �ىل الرشاكء �ج�عیني اكملني ما ميك�ش 

ٔ�نه ت��علق  حنرضو املقاولني بال ما حنرضو النقا�ت، ٔ�ن هاذ اليش �م،
ٕ�شاكلیة خطرية، نقول � ٔ�� ٔ�ح�ا� كننعس وتن�اف ال تتوقع يش اكرثة 
هللا �سرت، يف يش، حصیة وال تتعلق �لسالمة، راه مايش �ري عبثا ختلق 
هاذ املعهد، من بعد احلدیث امل�ٔسوف �لیه ا�ي ٔ�رشمت ٕالیه، ولهذا حنن 

و�ش �ش�تغل وت�ٔكدوا ب�ٔنه مسؤولني اكملني �ش نعاودو احلیاة لهاذ املعهد 
  .قریبا قریبا ٕان شاء هللا سريى النور
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، موضو�ه س�بل حتق�ق اندماج الش�باب 

  .املهين و�ج�عي من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل ٔ�خيت
  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري

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

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

غشت  20اجلال� يف خطابه السايم بتارخي  صاحبس�بق ٔ�ن ٔ�كد 
�ىل رضورة حتق�ق اندماج ٔ�فضل �لش�باب �ىل الصعید�ن  2012

�ج�عي واملهين، �اصة �رب ولوج تفضیيل �لشغل و�س�تفادة من 
  . خمتلف هیالك القرب والفضاءات الرتفهيیة

�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عام س�تقومون به لتحق�ق  ،انطالقا من ذ�
   .اندماج الش�باب �ىل الصعید�ن �ج�عي واملهين

  .شكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة �لوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين

  . شكرا �ىل طرح هذا السؤال
بدٔ�� يف الق�ام وبدٔ�� يف تنف�ذ �دد من  مايش ما س�نقوم به، حنن

الربامج املو�ة �لش�باب، وبغیت �ري �شري ف� یتعلق �ملوضوع د�ل 
ال�شغیل، ٔ�ن ميل ت��لكمو �ىل ال�شغیل راه ال�شغیل د�ل الش�باب 

  .. مايش د�ل الش�یوخ، الش�یوخ رامه �ادي ميش�یو ٔ�مسیتو
كتعريف ٔ�ن الرب�مج احلكويم  ف�التايل كام كتعريف �ادي منش�یو �لتقا�د،

یعين الرب�مج احلكويم وضع  (pourquoi pas)وال التعاقد �الش ال، 
القضیة د�ل ال�شغیل من بني أ�ولو�ت د�لو، ٔ��دثت جلنة وزاریة فهاذ 
الغرض اعمتدت خمططا وطنیا، اح�ا ا�ٓن بصدد الرب�مج التزنیيل د�لو، 

، ٔ�ن �دامني يف وا�د ا�مو�ة، ٔ�ن ولكن ما انتظر�ش الرب�مج التزنیيل
  . اك�ن وا�د الربامج ا�يل يه اكنت �دامة

م�صب  42718املزيانیة العامة كام تعلمون الیوم ٔ��دثت ما مجمو�ه 
شغل  55000، �ٕالضافة ٕاىل ٕا�داث 2018ومزيانیة  2017شغل ما بني 

  .2019و �2018لتعاقد �الل س�ن�ني 
حملققة يف �رامج ٕانعاش ال�شغیل ٕاىل هنایة �ل�س�بة لٕالجراء، إالجنازات ا

من الهدف احملدد،  %83ب�س�بة  64328، �ر�مج ٕادماج 2017ش�ت�رب 
 1187حتسني ظروف �شغیل �لباح�ني عن الشغل يف ٕاطار �ر�مج ت�ٔهیل 

  . 3000من الهدف احملدد ٔ�ي  %60ب�س�بة 
من  1307موا�بة �اميل املشاریع يف ٕاطار �ر�مج ال�شغیل ا�ايت، 

  . %85احملددة �هدف ٔ�ي �س�بة  2000ٔ�صل 

مقاو�، مهنا الهدف احملدد ا�ي  �550دد املقاوالت اليت مت ٕا�شاءها 
  . %37ب�س�بة  1500هو مقاول 

ٔ�ما �ل�س�بة لنظام املقاول ا�ايت ا�يل هو وا�د الرب�مج �م كذ�، 
 یعين مت ٕاخرا�ه يف عهد احلكومة السابقة فقد بلغ �دد ال�سجیل يف هذا

طلب، بطبیعة احلال هاذ  65000النظام ٕاىل �ایة نونرب من هاذ الس�نة 
النظام مو�ه ٕاىل ساكنة تقدر حبوايل ملیون ونصف ٕاضافة ٕاىل ملیون 

ٔ�لف من الطلبة، ثلهثم �لتعلمي العايل والتكو�ن املهين، ٕاضافة ٕاىل  100و
  . من املتعلمني 50000

ل وال�شغیل د�ل الش�باب فٕاذن كتعرفوا ب�ٔن الیوم القضیة د�ل ال�شغی
يه يف قلب �ه�م احلكويم واك�ن مجمو�ة د�ل أ�دوات واك�ن مجمو�ة 
د�ل الس�یاسات، مبا يف ذ� ٕاسرتاتیجیات قطاعیة، شف�و �ري البارح 
االتفاق�ات اليت مت التوق�ع �لهيا وال�شغیل �ارض فهيا، والیوم السؤال ا�يل 

تدبري قطاعي، البد ٔ�ن �سائ� عن  اك�ن مطروح فاحلكومة، ٔ�ي �ر�مج ٔ�ي
  .من ال�شغیل، و�اصة ال�شغیل د�ل الش�باب مضمونه

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

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

  الس�ید الوز�ر،
  السادة ٕاخواين، ٔ�خوايت،

ج�مت به یصطدم مع �س�بة ا�منو، �س�بة ا�منو الس�ید الوز�ر، لك ما 
املتدنیة �دا، و�لتايل فال ميكن احلدیث عن فرص د�ل ٕا�داث فرص 

  .الشغل
�نیا، الس�ید الوز�ر، ما یؤطر السؤال ا�ي حنن بصدده وهو اخلطاب 
املليك السايم ا�ي مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة ا�ي خشص 

ٔ�ن : الش�باب، مما �اء يف اخلطاب املليك السايم �شخیص واقعي لوضعیة
�اصة و یعرفه املغرب ال �شمل مع أ�سف لك املواطنني، التقدم ا�ي 

صه �اللته خيوا�ي املغرب،  ا�ي ميثل ٔ�كرث من ثلث الساكن الش�باب
  .�لك عنایة واه�م

وقد ٔ�كد �اللته ٔ�ن وضعیة الش�باب �ري مرضیة ویعانون من إالقصاء 
و�دم اس�تكامل دراس�هتم ؤ�ح�ا� حىت من ولوج اخلدمات  والبطا�

  .�ج�عیة أ�ساس�یة
  الس�ید الوز�ر، 

�رید ٕاجراءات معلیة تعرب عن اس�ت�ابة احلكومة وتفا�لها مع مضامني 
هذا اخلطاب املليك السايم، كام �رید من احلكومة ٔ�یضا ٕاجراءات تطمنئ 

  . القرويهاته الف�ة من ا�متع �اصة الش�باب يف العامل 
�س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة مع اكمل أ�سف ٔ�نه م�ذ حكومة 
التناوب ٕاىل احلكومة احلالیة مجیع الربامج احلكوم�ة اليت �س�هتدف ٕادماج 
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الش�باب يف احلیاة �ج�عیة واملهنیة ٔ��نت عن حمدود�هتا وفشلها يف حتق�ق 
ل، ونذ�ر ٔ�یضا ٔ�هدافها، نذ�ر مهنا ا�لس الوطين �لش�باب واملس�تق�

، �اصة (ANAPEC2)حمدودیة دور الواك� الوطنیة �ل�شغیل والكفاءات 
يف جمال الوساطة يف ال�شغیل �س�ب طبیعة العقود املربمة مع املس�تف�د�ن، 

" ٕادماج"و" مقاواليت"لنصل ٕاىل س�یاسة ال�شغیل ا�ايت واليت تضم �رامج 
ب، فهناك ٔ�كرث من ، ولك هذه الربامج ورطت مجمو�ة من الش�با"ت�ٔهیل"و

  .شاب موضوع مذ�رة حبث 800
من �ة ٔ�خرى تعلمون، الس�ید الوز�ر، ونعمل مجیعا ٔ�ن احلكومة 

مفا هو  2030 -2015السابقة ٔ��دت ٕاسرتاتیجیة وطنیة م�دجمة �لش�باب 
مصريها؟ ال ندري، مع العمل ٔ�هنا لكفت مزيانیة �مة خصوصا، وحنن �سمع 

نقاش من �دید حول �ر�مج �دید الیوم من حكوم�مك ٕا�ادة ف�ح ال 
  .�س�هتدف الش�باب

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .يف ما تبقى لمك من الوقت

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
�ل�س�بة لٕالسرتاتیجیة د�ل الش�باب س�نفعلها، ٔ�ن در� �ٓلیات د�ل 

�شغیل مع الوزارة �ش ندفعو التفعیل د�لها، واح�ا ك�ش�تغلو اح�ا �وزارة ال 
  .هباذ اجلانب و�لتنف�ذ د�ل التوصیة د�ل �ال� امل�

اجلدید فالربامج الیوم هو املقاربة، مقاربة خمتلفة عن اكفة املقار�ت ا�يل 
اكنت قدمية، ٔ�ن املقاربة والت مقاربة ٔ�فق�ة، مجیع القطا�ات �ش�تغل الیوم 

م يف ٕاطار ا�لجنة املوضو�اتیة �ش وعرشات من ا�لقاءات ا�يل كتدار الیو 
  .جنیبو مقرت�ات معلیة ٕالدماج الش�باب

القضیة أ��رية وأ�ساس�یة الیوم يف ٕاطار هاذ ا�منوذج التمنوي اك�ن البعد 
  .اجلهوي د�ل ال�شغیل
  :الس�ید رئ�س اجللسة

 300يف هذا القطاع وموضو�ه مصري حوايل  سؤالون��قل ٕاىل �ٓخر 
العامة �لوظیفة العموم�ة من الفریق �س�تقاليل،  مس�ت�دم �بع �لتعاضدیة

  .تفضل لطرح السؤال
  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار

  .شكرا الس�ید الرئ�س
يف احلق�قة هاذ السؤال هذا هو تن��ه من الفریق �س�تقاليل �لحكومة 
بوا�د الاكرثة ال قدر هللا، ٔ�ن التعاضدیة العامة ملوظفي إالدارات العموم�ة 

طب�ب وطب�ب أ�س�نان  300ازمة ومضطرة ٕاىل �رسحي ٔ�كرث من �
واملسا�د�ن ومقويم النظر وصانعي النظارات ومراكز أ�مل �لمعاقني، لكها 

                                                 
2 Agence Nationale de Promotion des Emplois et des 
Compétences. 

س�ترصح ٔ�هنا �ادي خيرجوا حباالهتم، ٔ�ن التعاضدیة ما توصل�شاي بوا�د 
�لتعاضدیة،  (CNOPS)يل تیعطیه ا� (le tiers payent)الثلث املؤدى 

�الش الوزراء ٔ�و احلكومة عفوا ساكتة �ىل هاذ اليش، ارفشاي وما تنع
  فسؤالنا هو ٔ�ش�نو دارت وزارة ال�شغیل والس�ید الوز�ر هباذ الش�ٔن؟

  .شكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين

  الس�ید املس�شار احملرتم،
نون وما تبغ�ش احلكومة وال الوزارات �ش�تغل ٔ�نت ر�ل د�ل القا

�ارج القانون ٔ�و تتعامل مع يش �ا� ا�يل يه �ارج القانون، و�ش �كونوا 
واحضني الوزارة كت�ٔدي یعين هاذ الثلث ا�ي نت�دث عنه �ل�س�بة �لمراكز 
ا�يل يه يف وضعیة قانونیة، ف�خصوص املركز ٔ�مل �لمعاقني الوارد يف 

�ر ب�ٔن التعاضدیة تتوفر �ىل مؤسس�تني تقدمان �دمات سؤالمك، ٔ�ود ٔ�ن اذ
اج�عیة حتمالن نفس �مس، أ�وىل تو�د �لر�ط حتت �رخ�ص قانوين 

  . ویتعامل معها الصندوق يف ٕاطار الثلث املؤدي 2011س�نة 
�ل�س�بة �لثانیة اليت تو�د ب�ٔاكد�ر، ال تتوفر �ىل ٔ�ي �رخ�ص قانوين وال 

يئ لٔ�شغال �لرمغ من ٔ�ن املركز ف�ح ٔ�بوابه م�ذ �ىل شهادة ال�سلمي ا�هنا
، وال �ىل الرمز التعریفي الوطين ا�ي ت�سلمه الواك� الوطنیة 2010س�نة 

�لت�ٔمني الصحي، و�سمح �لصندوق �لتعامل مع م�تجي العال�ات يف ٕاطار 
  .الثلث املؤدي

حنن �ش�تغل يف ٕاطار دو� احلق والقانون ؤ�نمت كذ�، وال ٔ��د ی��غي 
  .ن �ش�تغل فوق القانون، وس�نعمل �ىل تفعیل القانون�ٔ 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة، �لتعق�ب لمك الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  الس�ید الوز�ر،

اح�ا �ل�س�بة لنا لكنا �سهر مجیعا �ىل تطبیق القانون، ٔ�� ا�يل ت�شوف 
لس�ید مد�ر الصندوق الوطين م�ذ مدة والزال أ�مور د�ل التعاضدیة مع ا

  . ، حبیث ما تی�ٔد�ش)CNOPS(�لضامن �ح�یاطي 
ملیار، الیوم عندها  2هاذ التعاضدیة ج�نا لق�نا عندها جعز �ال�ن 

لیار، املد�ر ٔ�و الرئ�س د�ل التعاضدیة عندو وا�د إالق�ال امل  9فائض د�ل 
 �لضامن �بري يف ٕافریق�ا، راه م�تخب وهاذ املد�ر د�ل الصندوق الوطين

  . �ح�یاطي معني، فالقانون راه مطبق
و�اوبتو�، الس�ید الوز�ر، �ىل املراكز د�ل إال�اقة، �ٓ�اوبين �ىل ٔ�ن 

امللیار مازال عندو  9الناس �یتعذبوا ال القن ٔ�عطاه �لتعاضدیة، ال الفلوس 
ا�يل �اص �س�تفد مهنا املنخرط البئ�س الضعیف الهش، اح�ا� ت�هبمك 

  .، ٔ�� ما عندي ٕاال املنخرطالس�ید الوز�ر
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و�نیا، الس�ید الرئ�س، راه تنظن ٔ�ن ٕافریق�ا لكها �هتتف به، وراه 
ت�س�ل وا�د القوة ضاربة، واح�ا مس�تعد�ن نف�حو حوار فهاذ ا�ال ٔ�وال 
ٕار�اع احلق �ویه، حنن هنا ال ندافع عن ٔ�ي �د بقدر ما ٔ�ننا �سهر �ىل 

، تنعطیو هلم الرتخ�ص (CNSS)تطبیق القانون، و�الش تنعطیو ل 
  والتعاضدیة ما تنعطیوهاش؟ 

هذا سؤال مطروح الر�اء �لتفاف حو� وٕانصاف املنخرطني د�ل 
  .التعاضدیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت
  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين

نتعامل مع القانون، �یفام اكن حنن ال نت�ذ مواقف من أ�ش�اص ولك�نا 
هاذ الشخص معروف يف ٕافریق�ا وال عندو ٕاق�ال مايش، هذا هو املشلك 

  . د�لنا، هللا یعاونوا، ا�يل بغا �كون معروف، مايش هذا هو املشلك
 (CNSS)املشلك ٔ�نين القانون یلزمين ٔ�ن ٔ�تعامل، كنتلكم �ىل 

ك�سوي الوضعیة د�هلم  ك�سویو الوضعیة د�هلم، ٕاذا بدات هاذ التعاضدیة
س�مت التعامل �ملثل، ال جيوز، حصیح، هاذ الوضعیة د�ل املس�ت�دمني 
مؤملة واح�ا �ادي �شوفها ونتذ�روا فهيا، ولكن ما ميك�ش �ادي �سویو 

  .الوضعیة د�هلم �ىل وا�د احلا�ة ا�يل يه �ري قانونیة
�ورة الس�ید املس�شار، التعاضدیة املذ ،القضیة أ�خرى، �اص تعرف

رفعت الیوم دعوى �ىل الصندوق، و�لتايل �اصنا حنرتم السلطة د�ل 
القضاء، وهنار حيمك القضاء ضد الصندوق، فٕاننا س�نعمل �ىل تطبیقه يف ٔ�ي 

كذ� السلطة د�ل  اكن احلمك ا�ي صدر، فلهذا ٔ�نت ؤ�� �اصنا حنرتمو
  .القضاء

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

قل ٕاىل القطاع ا�ٓخر، بغیت خنرب ا�لس ٔ�نه حيرض معنا ق�ل ٔ�ن ن��
ٔ�شغال هذه اجللسة وفد من اخلرباء عن املعهد إالفریقي لبناء السمل وحتویل 
الزنا�ات، وامسحوا يل �مسمك مجیعا ٔ�ن �رحب هبم يف ب�مه الثاين املغرب، 

  .ممتنیا هلم مقاما طیبا
السؤال  ،�سؤالني ملانٕاذن �ادي ن��قلو ٕاىل قطاع العالقات مع الرب 

 -ج�وب  -شامل (وموضو�ه مصري ٔ�طر ومس�ت�ديم واكالت التمنیة  أ�ول
  .فریق �حتاد املغريب �لشغل، اللكمة لمك من) رشق

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،

ٕالجراءات، الس�ید الوز�ر، اليت س���ذوهنا لضامن احلقوق ما يه ا
املهنیة و�ج�عیة لواكالت التمنیة الثالث �ٔ�قالمي الشاملیة والرشق�ة 
واجلنوبیة؟ و�لتايل يف نفس الوقت ما مصري ٔ�و ن�ساءل عن القانون، 

  مصريه واش ا�يل �دیتو فهاذ �جتاه؟ 
  .شكرا

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

ة امللكف ومالس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلك
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة
  . ٔ�وال السؤال مو�ه �لس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�� �ين �ىل اجلواب

الت اكنت خطوة �مة، ٔ�ن حىت ف� یتعلق ��ور ا�ي تقوم به الواك
الظرف�ة �ق�صادیة و�ج�عیة والرتابیة لعدد من �ات شامل وج�وب 

  .ورشق اململكة
قامت بعمل �م يف املرا�ل اليت مرت هبا، �اصة يف املر�� أ�وىل 
عندما اكنت يف الر�ط الت�س�یق مع السلطات احمللیة وإالدارات الغري 

  .ات ا�متع املديناملمركزة، ؤ�یضا مع فعالی
الیوم ف� یتعلق ٔ�وال �لوضعیة د�ل املس�ت�دمني، احلكومة عندما 
اختذت القرار د�ل نقل الواكالت ٕاىل العوامص ٔ�و يف املركز د�ل اجلهات 
املعنیة، ٔ�وال تقدمي تعویضات ل�سهیل العملیة د�ل انتقال املس�ت�دمني ٕاىل 

وهذا اكن عندو ت�ٔثري راه نعطي مقرات معلهم مبدن طن�ة والعیون وو�دة، 
ٔ�لف  �70ة الشامل اكنت م��ة عن التنقل �راوحت ما بني : م�ال، م�ال

ٔ�لف درمه حبسب اجلواب ا�يل �ا� من عند الواك� د�ل  140درمه و
  . إالنعاش والتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة يف عامالت ؤ�قالمي الشامل

�عیة واملالیة، حبیث مت م�ح ٔ�یضا متت املوا�بة د�ل أ�وضاع �ج
وقت زمين مقدر لرتت�ب أ�وضاع أ�رسیة والعائلیة، ٔ�یضا متت املبادرة ٕاىل 
ال�سویة د�ل الوضعیة إالداریة �ل�س�بة لعدد من املس�ت�دمني ا��ن تعذر 
�لهيم �نتقال، ومتت �س�ت�ابة مجلیع الطلبات، سواء ت� املتعلقة 

بدون ٔ�جر ٔ�و طلبات �س��داع املس�توف�ة �ٕالحلاق ٔ�و طلبات العط� 
�لرشوط القانونیة، يف �ني اس�تفاد البعض من املغادرة الطوعیة والتقا�د 
ال�س�يب، كام مت م�ح �س�تقا� لبعض املتعاقد�ن، البايق التحقوا مبقرات 

  . معلهم ویواصلونه
الس�یدات ا�لوايت مل �سعفهن الظروف العائلیة �لت�اق مبقر العمل 

دید اس�تفدن من تعویضات مغادرة العمل، و�دد ذ� بقرار موقع بني اجل
  . وزارة �ق�صاد واملالیة ووزارة ا�ا�لیة

هنا� تعاون و�شاور و�اكمل يف العمل مع خمتلف الفرقاء طی� هذیك 
  .املر�� وٕاىل �ایة الیوم �مع معل الواكالت

هنايئ م��ذ يف ف� خيص الشق الثاين من السؤال ل�س هنا� ٔ�ي قرار 
الوقت الراهن يف املوضوع املرتبط مبصري هذه الواكالت، هذه القضیة 
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  . أ�وىل
الثانیة ٔ�ن الواكالت ملزمة مبواص� معلها يف الوقت الراهن، هنا� 
س��اریوهات اكنت موضوع دراسة من ٔ��ل تغیريات يف املدى املتوسط 

 . ولكن هاذ اليش مازال حىت يش قرار هنايئ م��ذ
  :س�ید رئ�س اجللسةال 

  .شكرا الس�ید الوز�ر
 .اللكمة � يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�ید الوز�ر، 

حتدثمت عن ختصیص التعویض ٕاال ٔ�ن هذاك التعویض �ل�س�بة لهذاك 
نقلت الواك� من الر�ط ٕاىل طن�ة  �نيمس�ت�دم ومس�ت�دمة  400

جخو� �دا، ومل �كفي حىت ٕاجراءات �د والعیون وو�دة، تبقى يه 
  . لتغطیة مصاریف نقل ٔ�م�عهتم لاللت�اق مبقرات العمل املنقلني ٕا�هيا

  الس�ید الوز�ر، 
كام ٔ�ن هذه التنقالت جنمت عهنا �دة �ٓ�ر سلبیة �ىل ٔ�وضاعهم 
�ج�عیة واملادیة واملهنیة، فهذه الف�ة و�دت نفسها ملزمة ب�ٔداء ٔ�قساط 

فس الوقت ت�ٔدیة واج�ات الكراء يف املدن املنقلني قروض سكن، ويف ن
  . ٕا�هيا

حتدثمت عن ا�مو�ة اليت بق�ت ٔ�و اليت اس�تطاعت اس�ت��اف العمل ٔ�و 
اس�مترار العمل هنا فه�ي �ل�س�بة لنا ف�ة ا�يل يه اكنت �د حمظوظة مقارنة 
مع ا�ٓخر�ن ا�يل اكنوا مضطر�ن يف �البیة أ�ح�ان ٕاما لتقدمي �س�تقا� 

  . الضغوط ٔ�و �لمغادرة بصفة هنائیة حتت
كام ٔ�ن كثري مهنم مل �س�تطع �لت�اق �لزوج نظرا الش�تغاهلم �لقطاع 

  . اخلاص ٔ�و مبؤسسات معوم�ة ال تو�د هبا مصاحل �ارج�ة
ولهذه أ�س�باب اعترب� يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن القرار اكن 

ج�عي م�فاوض �ش�ٔنه م�رس�ا و�ري اج�عي، وطلبنا وقهتا بوضع خمطط ا
حلل املشالك �ج�عیة الاكرثیة والت�ٔ�ید �ىل ٕا�ادة ان�شار ٕارادي ملن ال 
�س�تطیعون �نتقال من الر�ط ٕاىل مؤسسات معوم�ة مشاهبة، ومراجعة 
عقود العمل و�رس�مي املتعاقد�ن، ولٔ�سف لكها ٔ�مور قوبلت �لرفض من 

النقابة الوطنیة ملس�ت�ديم  ممثيل رئاسة احلكومة �الل �لسات احلوار مع
واك� التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة املنضویة حتت لواء �حتاد املغريب 

  .�لشغل
  الس�ید الوز�ر،

هناك احلدیث عن ٕا�الق واكالت التمنیة اجلهویة الثالث بدعوى �دم 
�دواها والتلوحي ٕ�هناء إالحلاق العاملني �هيا و�ح�فاظ فقط �ملس�ت�دمني 

  .م�ني دون ٔ�ن �لكف احلكومة نفسها ٕ�طالع ممثيل املس�ت�دمنيالنظا
  الس�ید الوز�ر،

نعترب ٔ�ن ٕا�داث الواك� اجلهویة لتنف�ذ املشاریع �شلك فرصة  ،��

�لحكومة لرفع احلیف ا�ي طال ٔ�طر ومس�ت�ديم واكالت التمنیة، وذ� 
ة اجلدیدة بف�ح ا�ال ٔ�مام ٕا�ادة ان�شارمه إالرادي بني لك الواكالت اجلهوی

املزمع ٕا�دا�ا، و�س�تفادة من الت�ارب واخلربات اليت رامكوها يف جمال 
  . التمنیة اجلهویة

كام من ش�ٔن هذا إالجراء ٔ�ن یضع �دا ل�ش�ت�ت ٔ�رسمه واملعا�ة 
  .س�نوات 3 النفس�یة اليت ٔ�هنكهتم ٔ�زید من

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .تفضل الثواين واش �رید الرد؟ �9يق �  ،الس�ید الوز�ر

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

ٕابالغ القضا� اليت ٔ��رمت و�اصة �ىل مس�توى  �ىلٔ�� س�ٔحرص 
  . احللول
  .وشكرا

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

ين وموضو�ه �ا�زة ا�متع املدين من و�ادي ن��قلو ٕاىل السؤال الثا
 .ٔ��دمك لطرح السؤال تفضلالفریق �س�تقاليل، 

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  زم�اليت زماليئ،

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة وامللكف �لعالقات مع 
�زة �سمى �ا�زة ا�متع املدين، وقد لقد ٔ��دثمت �ا الربملان وا�متع املدين،

تقد�را لٕالسهامات  2016مارس  4ٔ��دثت مبوجب مرسوم صدر يف 
النوعیة واملبادرات إالبداعیة مجلعیات ا�متع املدين واملنظامت الغري حكوم�ة، 
وكذا الشخصیات املدنیة اليت قدمت �دمات ممتزية �لمجمتع، ٕاال ٔ�نه 

ه اجلا�زة بدون طعم وتقلصت لٔ�سف، الس�ید الوز�ر، ٔ�صبحت هذ
جاملیهتا وحىت معناها �ني �ا�هبا وصاحهبا �ر�رة ٕا�الم�ة تمن وتقول ب�ٔهنا 
مقرصنة، ويه اكنت يف أ�صل من شاب وفا�ل مجعوي، ولكن قرص�ت 

  . ومل یؤ�ذ بعني �عتبار ا�هود و�بتاكر ا�ي قام به صاحب املرشوع
�متع املدين ويف إال�الم، ؤ�صبح ٕاذن ا�ٓن ٔ�صبح یاليق دعام ممتدا يف ا

حيمل قضیة وبل حتولت القضیة ٕاىل قضیة رٔ�ي �ام، وحنن خن�ل ٔ�ن �سمع 
  . �ا�زة ومقرصنة، ٔ�ننا كنا نود ٔ�ن �رجع أ�مور ٕاىل نصاهبا

لهذا، الس�ید الوز�ر، ٔ�سائلمك عن الفریق �س�تقاليل، ما مدى حصة 
اليت ٔ��د�متوها؟ وما يه  هذه املعطیات؟ وما يه اخلالصات جلنة التحق�ق

  حصة ٔ�قوال الطرف ا�ٓخر؟ إالجراءات اليت س���ذها الوزارة، ٕاذا ما ثب�ت
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  . اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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ة امللكف �لعالقات مع الربملان ومالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلك
  :كومةوا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احل

  . ٔ�شكر �ىل طرح السؤال
، وبعد ذ� دعوت ٕاىل الق�ام 2017ش�ت�رب  6حنن تلق�نا مراس� یوم 

ببحث وحتق�ق يف مضمون املراس�، �اصة ٔ�ن ما یدعیه من وقائع یعود ٕاىل 
، الن���ة اكنت يه ٔ�ن هذه �د�اءات �ط� و�ري 2010ماي  26

  :رات التالیةحصی�ة، ال تتوفر �ىل س�ند قانوين، وذ� العتبا
ٔ�وال، البحث يف جسالت مك�ب الضبط �شف ٔ�نه م�ذ ٕا�داث هذه 

مل تمت مراسلهتا هبذه الفكرة، وهو نفسه یقول مل  2012ینا�ر  3الوزارة يف 
ٔ�راسل وزارة ا�متع املدين ورمغ ٕا�داث وزارة ا�متع املدين راسل وزارة 

  .، �لتايل مل جند ٔ�یة مراس�2012ٔ��ریل  3الش�باب يف 
�نیا، فكرة اجلا�زة صادرة �ىل احلوار الوطين �لمجمتع املدين، شار�ت 

تتقول ٕاقرار �ا�زة س�نویة  130مجعیة، توصیة  10000ف�ه ٔ�زید من 
، وهذا 2014ماي  �15لجمعیات واملنظامت الغري حكوم�ة هذا صدر ف 

الشاب مل یت�دث، اكنت �ي رغبة يف ٕانصافه ولهذا مقت �لبحث، لكن 
  .تعود ملك�هتا �ٓالف امجلعیات اليت ٔ�وصت هبا يف هذا احلوار اجلا�زة

مث بعد ذ� صدر دینام�ة الر�ط دعت ٕاىل ��رتاف ٕ�سهامات 
العمل امجلعوي وحنن تفا�لنا مع دینام�ة الر�ط اليت يه حوار موازي، ا�يل 

نونرب، والزتم�ا بت� الفكرة، ٔ�یضا يف ٕاطار  15اقرتحت وطرحت فكرة 
وصیات، مبعىن اح�ا �وزارة ننفذ توصیات احلوار الوطين، امللك�ة تنف�ذ الت

 .تعود �لجنة مس�تق�، ل�ست لنا
رابعا، ما اقرت�ه حبسب الو�ئق اليت راسلنا هبا ال �القة لها جبا�زة 
ا�متع املدين هو حتدث عن �ا�زة العمل امجلعوي، وفهيا صنفني الرواد 

  . والش�باب
العمل امجلعوي وحنن ا�متع املدين يف ٔ�ما حنن حتدثنا عن �ا�زة و 

املضمون اك�ن اخ�الف �ذري، هو ت���دث �ىل الرواد والش�باب، اح�ا 
كنت�دثو �ىل مجعیات و�ىل الشخصیات املدنیة، وأ�مه هو فاش �لناه 
�ىل البحث والتحق�ق قالوا اخ�الف �بري يف املضمون وامللك�ة الفكریة 

  .مون، فاك�ن فرقتت�ىن �ىل �مس وكت�ىن �ىل املض
�لتايل �ل�س�بة ٕالینا دا� ا�لس الوطين حلقوق إال�سان طلب ٕا�داث 
�ا�زة �لعمل امجلعوي بنفس �مس، حىت هو نقولو � قرص�ت، ٔ�ن امللك�ة 
الفكریة لها قوا�د وقوانني، ورمغ ذ� بغیت نلقى يش طریقة لٕالنصاف وما 

  . ت�رسش، ٔ�ن هذا شاب
لزم ��فاع عن املال العام ما ميك�ش مننحو كنت م ٕاىلبل �ل�س�بة 

بدون س�ند قانوين، وهو یطلب ال�سویة، كنت ملزم ��فاع �ىل مصداق�ة 
الوزارة والرد �ىل محالت ا�يل كام قلت �ر�رة ٕا�الم�ة، الواقع اجلا�زة شلكت 

نونرب، احلركة امجلعویة تو�دت، دینام�ة الر�ط  15ٕاجناز، تدارت هنار 
ين اجمتعوا يف نفس الیوم، املئات د�ل امجلعیات واكن �دث واحلوار الوط

�بري وامحلد � هذا ٕاجناز لن �شوش �لیه، وهو ٔ��لن ٔ�نه س�یل��ٔ �لقضاء، 
  .�رحب ��لجوء ٕاىل القضاء

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة املس�شارة �لرد
  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم

   .شكرا الس�ید الوز�ر
 ما یبدو ٔ�نك تضبط امللف ضبطا �اصا، ولكن ا�يل ما ضبتوهش �ىل

  .هو �ا�ة ٔ�خرى
ٔ�وال، هاذ املوضوع، ٔ�وال الفریق �س�تقاليل ٔ�ىب ٕاال ٔ�ن یطرح هذا 
السؤال لننوع أ�س�ئ�، ٔ�ن �رفع صوت الشعب وحىت ال نرتك الهامش 

مة د�ل الت�لیالت ود�ل الرث�رة إال�الم�ة جماين، ٔ�ن هذا و�ه احلكو 
  .وو�ه وزارات وقطا�ات حكوم�ة وجممتع مدين، ٕاىل �ري ذ�

  الس�ید الوز�ر، 
هذا شاب وفا�ل مجعوي اكن جيب ؤ�حرى �مك ٔ�ن حتتضنوه، فٕان اكن 

جيب ٔ�ن تقوموه وٕان اكن صائبا اكن جيب ٔ�ن تنصفوه، ال ٔ�ن ترت�وه  ئخمط
 ،ز�رالس�ید الو  ،يف دوالیب هنا وهناك، هذا هو املهم، اجلانب النفيس ٔ�مه

  . من اجلانب املعنوي
مث هاذ الس�ید راسل مد�ر الطفو� والش�باب بو�ئق يف هاذ القضیة 

، و�رب الس�ید املد�ر العام ٕ�جعابه هبذا 2010ماي  27د�ل هاذ اليش يف 
  .التصور وو�ده ٔ�ن یتصل به ومل یتصل بعد

مث كذ� قرص�ت اجلا�زة وتغري امسها ؤ�صبحت اجلا�زة الكربى 
 ،هذا هو ا�يل خرجوا لها شعار" ن� واملس�تق�ل جيمعنااو �ا اح "�لش�باب، 

نت، ما كهنرضوش �ىل اق�ل هاذ اليش ا�يل عندك  2011ٔ�كتو�ر  8ويف 
هاذ اليش الثاين، اك�ن �لط، اك�ن يش �ا�ة د�ل الش�باب والر�ضة 
 اواك�ن يش �ا�ة د�ل ا�متع املدين، ميل انتقل عندك ذیك اليش �حزو

، القرصنة �ىل مس�توى وزارة الش�باب، امسح يل هللا نت ذاك اليشا� 
  .خيلیك

مايش نبقاو نطرحو ٔ�نصاف أ�س�ئ�  ،جيب ٔ�ن ننور الرٔ�ي العام
  .راسل الس�ید الوز�ر م�صف بلخیاط ؤ�نصاف أ�جوبة، ٕاذن الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�یدة هللا �ريض �لیك ما نقطعش �لیك، اك�ن توازن، زدت � 

  .�نیة 48
  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم

  .نتاهرضيت ف�ه اما زدت���ش، هاذ اليش 
حىت هو اس�هت� الوقت د�لو، صايف ما اكی�ش  ،ٕاذن حىت هو ما هيرضش

  .فهيا ٕاال
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
و�ادي ن��قلو لقطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون يف سؤال وا�د، 

  . ٕافریق�ا يفموضو�ه موا�بة وتنف�ذ املشاریع امللك�ة 
وس��وىل إال�ابة عن هذا السؤال �لنیابة الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

 يف بدایة اجللسة، اللكمة �لس�ید املس�شار نيكام ٔ��رب� الس�ید أ�م ،الربملان
  .من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�و الس�ید الرئ�س تفضل

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

  لوز�ر،الس�ید ا
  ٕاخواين املس�شار�ن،

هو ما مدى تقدم املشاریع امللك�ة ٕ�فریق�ا، وما يه إالجراءات  سؤايل
  اليت اختذمتوها لتنف�ذ و�رسیع هذه املشاریع وهذه االتفاق�ات يف ٕافریق�ا؟

  .شكرا الس�ید املس�شار
ة امللكف �لعالقات مع الربملان ومالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلك

  :ع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومةوا�مت
  .ٔ�وال، اكنت لنا رغبة يف إالنصاف، ولكن لٔ�سف هو جل�ٔ ٕاىل القضاء

قلت يف ٕاطار الس�یاسة إالفریق�ة الرش�یدة لصاحب اجلال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا، ٔ�طلقت دینام�ة قویة �ىل مس�توى �القات اململكة مع 

 15اتفاق�ة مع  �450الل التوق�ع �ىل قرابة  ا�ول إالفریق�ة، جتىل ذ� من
، مما م�ح املغرب حضور س�یايس واق�صادي قوي 2014دو� م�ذ س�نة 

�ىل مس�توى القارة ودمع دوره كقوة ٕاقلميیة وازنة ومؤ�رة، حتظى بتقد�ر 
  .القادة والشعوب إالفریق�ة

الرهان �الیا هو احلفاظ �ىل هذه املصداق�ة وتقو�هتا �رب احلرص �ىل 
الوفاء �اللزتامات اجتاه الرشاكء، من هنا �اءت التوجهيات امللك�ة واحضة 
برضورة ت�ٔمني م�ابعة مس�مترة وم�تظمة �لمشاریع الكربى والتمنویة اليت ٔ�طلقها 
�اللته يف العدید من ا�ول إالفریق�ة، وكذا االتفاق�ات اليت مت التوق�ع �لهيا 

  . كامل ٕاجنازهاوموا�بة مجیع مرا�ل تنف�ذها ٕاىل �ني اس�ت
يف هذا إالطار، ؤ�مام تعدد الزتامات اململكة مع رشاكهئا أ�فارقة 
وا�ساع مداها وتنوع الفا�لني املعنیني هبا، معلت الوزارة �ىل ٕارساء 
م�ظومة توجهيیة لت�ٔمني ت��ع تنف�ذ اجلید لهذه �لزتامات ووضعها حتت 

املتو�اة مهنا، �یف  مراق�ة شام� وم�واص� �لوفاء هبا ولبلوغ أ�هداف
  ذ�؟

ٔ�وال، �ىل املس�توى �سرتاتیجي هنا� جلنة مشرتكة بني القطا�ني 
العام واخلاص، تتكون من وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 

  . و�حتاد العام ملقاوالت املغرب
ٔ�یضا �ىل مس�توى توجهي�ي �رب جلنة ثنائیة من الوزارة و�حتاد العام 

غرب، مث مس�توى م�داين �رب مجمو�ة معل وجلان م�ابعة الب�ان ملقاوالت امل
  .الرش�كة ؤ�یضا املتابعة اليت یقوم هبا �حتاد العام

قامت بعثة مشلكة من ممثيل القطاع  ،تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة
نیا، مدغشقر، زناالعام واخلاص �ز�رات وجوالت تفقدیة ٕالثیوبیا، رواندا، ت

�غال، غی��ا �و��ري، الكوت دیفوار، الغابون و�ا�، ؤ�یضا زام�یا، الس� 
اكنت لقاءات مع املسؤولني، مع الوزراء، مع الفا�لني، الرشاكء وعقدت 

 . اج��ات موسعة الس�تعراض وتدق�ق وضعیة لك مرشوع �ىل �دة
مث الوقوف م�دانیا �ىل مس�توى التقدم ف� یتعلق �ملعیقات، حتدیدها 

�ل�س�بة �لبعض ا�ٓخر من املشاریع، هذه املقاربة لق�ت  من ٔ��ل جتاوزها
اس�تحسان الرشاكء، ؤ��نت عن مدى الزتام املغرب ومصداق�ته اجتاه 
رشاكئه أ�فارقة �ىل غرار الزتامه مع الرشاكء التقلیدیني كام مت رصد الصدى 

  . الطیب وإالجيايب لت� املشاریع �ى الساكنة احمللیة والرشاكء
  .شكرا

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

  .اللكمة � يف ٕاطار التعق�ب
 :املس�شار الس�ید محمد البكوري

  شكرا الس�ید الرئ�س،
  .ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

اح�ا ٔ�س�باب طرح هذا السؤال هو حرصنا دا�ل الفریق ملتابعة هذه 
ؤ�ن  أ�وراش، حرصنا كذ� محلایة هذه املك�س�بات وتعز�زها، خصوصا

  . خصوم�ا �ارضون بقوة ل�سف لك م�ادراتنا �لك الوسائل
هذا ��رتاف وهذا احلوار وهذا �ك�ساح ا�بلومايس هو ا�ي �رس 
احملاور املعادیة �لمملكة يف هذه القارة، �� �لینا ٔ�ن نث�ت �لعامل ٔ�ن تو�نا 

 -حنو هذه القارة هو �بع من ٕارادة س�یاس�یة قویة ٕالجناح حوار ج�وب 
ج�وب، هو لتمنیة هذه القارة ومسا�دة دولها �ىل جتاوز املشالك �ج�عیة 

  . و�ق�صادیة والس�یاس�یة اليت تعاين مهنا
الس�یاسة املغربیة ٕ�فریق�ا، الس�ید الوز�ر، ٔ�صبحت تثري اه�ما ٕا�الم�ا 
وس�یاس�یا مزتایدا، فقد صار �لمملكة رصید من املصداق�ة يف غرب ووسط 

القارة، فه�ي ٔ�ول مس�مثر ف�ه ولها حضور قوي �ىل  ٕافریق�ا ويف لك
املس�توى ا�بلومايس و�ق�صادي و�ج�عي وا�یين، واملغرب اخ�ار 
التو�ه حنو معقه إالفریقي �لمسامهة الفعا� يف التمنیة �ق�صادیة والتقدم 

  . �ج�عي للك أ�فارقة
ة وعودته حلضن                                                                             ؤ�ن هذا التو�ه �لكل بتعز�ز املغرب لرشااكت اق�صادی

�حتاد إالفریقي، واملوافقة املبدئیة �ىل انضاممه �لمجمو�ة �ق�صادیة �ول 
  .غرب ٕافریق�ا

املغربیة ٕالفریق�ا تقوم �ىل ٕارساء البعد التضامين بني الب�ان،  ٕان الرؤیة
املغرب حنو ٕافریق�ا ل�س خ�ارا ظرف�ا وال مر�لیا، مفتابعة تنف�ذ  ؤ�ن تو�ه

هذه االتفاق�ات �شلك دق�ق ودامئ س�سامه ح� يف �كر�س الثقة بی��ا وبني 
الب�ان املعنیة، ویبوئ ب�� موقع ٔ�كرث متزيا �رشیك �ش�یط ذو مصداق�ة ال 
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رادة قویة، ٕادارة حمید عنه يف التعاون بني الب�ان إالفریق�ة وفا�ل حتدوه إ 
  .تقویة التضامن والتعاون ا�ي �ك�يس طابعا م�عدد أ�بعاد

ٕاذن �لینا مجیعا كربملانیني و�حكومة العمل �ىل ٕاجناح هذا ا�هود 
وتزنیل مضامني هذه االتفاق�ة �ىل ٔ�رض الواقع و�رس�ة، وذ� يف ٕاطار 

  .ج�وب - التو�ه املليك الرايم ٕاىل تعز�ز التعاون ج�وب
  .لمكوشكرا 

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

  .شكرا لٔ�خوات وإالخوان املس�شار�ن �ىل مسامههتم يف هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسة، شكرا �لجمیع


