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  السادسة والثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 ینا�ر 2( هـ1439 ربیع ا�ٓخر 14 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سٔ�ول ، اخللیفة اعبد الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید : الرئاسة
السابعة �ق�قة ا، ٕابتداء من السا�ة الرابعة و ودق�ق�انتان ساع : التوق�ت

  .والثالثني بعد الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: عامل�دول ا�ٔ 

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ود ٔ�ن نتقدم خبالص املمتنیات مبناس�بة الس�نة املیالدیة  ،يف البدایة
  .اجلدیدة

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

  .لسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهياالس�یدات وا
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 

  .وٕا�ال�ت
  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي ٔ�مني اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .م هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني�س
يف البدایة حنیط ا�لس املوقر �لام ب�شك�ل جلنة لتقيص احلقائق 
اخلاصة برتخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت بعد اس��فاء مجیع إالجراءات 

  . القانونیة املرتبطة بذ�
لشفهیة، ذ� كام �ینا اس�تدراك �ىل �دول ٔ�عامل �لسة أ�س�ئ� ا

ٔ�نه، بطلب من الفریق احلريك، عوض السؤال املو�ه لقطاع النقل حول 
بعض اخ�الالت اج�یاز ام��ان احلصول �ىل رخصة الس�یاقة، �لسؤال 
ا�ٓين املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة حول ٔ��داث م�جم 

  .ضوعالفحم جبرادة، ؤ�دمج مع �يق أ�س�ئ� يف ٕاطار و�دة املو 

وتوصلت كذ� الرئاسة ٔ�یضا، مبراس� من رئ�س الفریق �س�تقاليل 
�لو�دة والتعادلیة، یطلب من �اللها ت�ٔج�ل السؤال املو�ه لك�ابة ا�و� 
�ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، 

  .ون ٕاىل �لسة الحقةحول موضوع الغازات املنبعثة من احملطة احلراریة �لعی
 2ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  : ، فه�ي اكلتايل2018ینا�ر 
  سؤ�؛ 16: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  .ٔ�س�ئ� 10: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ه اجللسة �ٔ�س�ئ� ا�ٓنیة املو�ة لقطاع ٕاذن �س�هتل �دول ٔ�عامل هذ
  .الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، واليت جتمعها و�دة املوضوع

والبدایة مع سؤال فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وموضو�ه 
اهنیار م�جم الفحم احلجري جبرادة، اللكمة لمك الس�ید الرئ�س لتقدمي 

  .السؤال

  :الم ا�لباراملس�شار الس�ید عبد الس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات الوز�رات،

  السادة الوزراء،
  أ�خوات وإالخوة،

  .الس�ید الوز�ر، حىت یطلع الرٔ�ي العام الوطين مبا یدور يف ٕاقلمي جرادة
  ما يه نیة احلكومة لتمنیة هاذ إالقلمي؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
وضو�ه، تدبري وضعیة دامئا يف ٕاطار و�دة املوضوع، والسؤال الثاين م

املنامج املغلقة ومعاجلة تداعیات وفاة �املني مبنامج جرادة، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من مجمو�ة العمل التقديم، تفضل الس�ید املس�شار 

  .لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات الوز�رات،

  الوزراء، السادة
  الس�ید الوز�ر، هل ٕ�ماك�مك ٔ�ن تف�دو� مبا وقع مبدینة جرادة؟

هل ٔ�در�ت احلكومة معق ما حصل ؤ�س�بابه؟ ٔ��مك و�دمت هذا 
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  املشلك و�رجع ٕاىل ٔ�مد �ا�ر؟
هل هناك تدابري تفكرون يف اختاذها ملعاجلة الوضع و�رب الرضر الفردي 

  وامجلاعي؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الثالث، موضو�ه مرصع شابني دا�ل برئ �لفحم احلجري مبدینة السؤال 

جرادة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل، 
  .لتقدمي السؤال، تفضل

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

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،
  ارون احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�ش

�رید من �الل طرح هذا السؤال، ٔ�ن نطمنئ �ىل مسار احلوار مع 
مكو�ت ا�ميقراطیة ومع ممثيل ش�باب احلراك �ٕالقلمي؟ ونعرف ماذا ٔ��ددمت 
��لول �ٓنیة لوقف الزنیف وكربامج وخمططات �لهنوض ب�ٔوضاع املنطقة 

  وسك�هنا وبعث أ�مل يف الش�باب �ٕالقلمي؟
ا يف إالحتاد املغريب �لشغل، �ىل جتنب احلدیث يف م�ل ٕاننا حنرص دامئ

هذه املناس�بات أ��مية واحملر�ة، ولكن واقع الس�یاسات العموم�ة د�لنا 
الفاش� والنتاجئ الاكرثیة د�لها �ىل ٔ�بناء وبنات املغرب ك�س�تفز املشاعر 

  .د�لنا ویذ�ر� �ٕالحساس �لغنب و�لظمل
و� ٕاىل الت�يل �لصرب وٕافساح ا�ال يف ٔ��داث احلس�مية، كنا قد دع

�لحوار مع الساكنة، ولكن لٔ�سف مت �رج�ح املقاربة أ�م�یة، والن���ة 
لن حيبب ا�و� ٔ�بناء  صایعلمها امجلیع، وقد ٔ�كد� ح�هنا ٔ�ن ٔ�سلوب الع

الشعب املغريب بقدر ما یؤجج مشاعر احلقد والكراهیة املهدد�ن �لسمل 
  .وأ�من ا�ا�لیني

  د الوز�ر،الس�ی
مت ٕا�الق م�امج و�ر�ت املدینة وساكهنا ملصريمه بدون ٔ�یة بدائل 
اق�صادیة وال ب��ة حتتیة وال مرافق اج�عیة تضمن احلد أ�دىن من الع�ش 

  .الكرمي
الس�ید الوز�ر، يه مدینة م�كوبة، يه أ�وىل من ح�ث  ،جرادة الیوم

الها �ال العدید �س�بة البطا� ويه أ��رية من ح�ث مؤرشات التمنیة، �
من املدن املنجمیة و�ريها من م�اطق املغرب امل�يس واملقيص، �س�تغل 

وال ینالون من ذ�  ،اهئ�رواهتا وساكهنا ٔ��شع اس�تغالل وتلوث ٔ�رضها وسام
  .ٕاال أ�مراض املزم�ة وت�مت أ�طفال و�رمل ال�ساء

 ٕاشاكلیة جرادة ل�ست أ�وىل ولن �كون أ��رية، مادام ،الس�ید الوز�ر
إالرصار �ىل هنج املقاربة أ�م�یة يف التعاطي مع �ح��ا�ات السلمیة، وما 

دام �س�مترار يف �لتفاف �ىل املطالب اجلوهریة واملل�ة �لف�ات الشعبیة، 
مطالب ا�ميقراطیة والكرامة وإالنصاف والعدا� �ج�عیة، ولن یوقف 

قة و�ازمة �لقطع هذا املد �ح��ا� النضايل ٕاال ٕارادة س�یاس�یة صاد
ا�هنايئ مع هذا الوضع وبناء عقد اج�عي �دید یعید الثقة املفقودة ویؤسس 

  .لسمل ٕاج�عي دامئ
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الرابع دامئا يف نفس املوضوع، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .من الفریق �شرتايك، ٔ�تفضل الس�ید املس�شار

  :س�شار الس�ید ا�تار صوابامل 
  الس�ید الرئ�س،

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

  الس�ید الوز�ر،
عن التدابري وإالجراءات �س�تع�الیة اليت  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك

تنوون الق�ام هبا ملوا�ة �ح��اج و�ح�قان �ج�عي ا�ي تعرفه م�طقة 
احلادث امل�ٔساوي ا�ي ذهب حضیته شابني اخ�ناقا يف جرادة، وذ� بعد 

  .معلیة ٕاخراج الفحم احلجري
كام �سائلمك عن �یف�ة رد �عتبار لهذه املنطقة اليت تع�ش الفقر 

  .وعن �یف�ة ٕاجياد �لول واقعیة لت�ٔهیل املنامج املوجودة �ملنطقة ،والهشاشة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

دة املوضوع، والسؤال اخلامس موضوع من فریق دامئا يف ٕاطار و�
  .العدا� والتمنیة، ٔ�تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  الس�ید الرئ�س،

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

ة ف� �ىل ٕا�ر وفاة مواطنني يف برئ م�جمي �لفحم احلجري مبدینة جراد
، �سائلمك الس�ید الوز�ر ما يه الس�یاسات اليت "الس�ندر�ت"یعرف ب

تعزتمون ا�هتا�ا لفك العز� عن هذه املنطقة اليت تعاين من ا�هتم�ش 
  والفقر؟
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

دامئا يف ٕاطار و�دة املوضوع، السؤال السادس موضوع من طرف 
  .لس�ید املس�شار لوضع السؤالفریق أ�صا� واملعارصة تفضل ا

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  شكرا الس�ید الرئ�س،

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

�ىل �لف�ة فاجعة وفاة شابني مبدینة جرادة املنجمیة،  ،الس�ید الوز�ر
املواطنون ٕ�خراج وما رافقها من حركة اح��اج�ة یطالب من �اللها 

املنطقة من واقع ا�هتم�ش ا�ي طالها بعد ٕا�الق م�امج الفحم احلجري دون 
  .�لق بدائل �منویة

ل احلكومة �لك، ما ئويف احلق�قة �سا ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،��
  يه البدائل املزمع اختاذها هبدف ت�ٔهیل هذه املنطقة املنجمیة و�منیهتا؟

  .وشكرا

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

�ٓخر سؤال وهو السؤال السابع دامئا يف و�دة املوضوع، موضوع من 
  .طرف الفریق احلريك، ٔ�تفضل الس�ید الرئ�س

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

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

ما يه التدابري  ،الس�ید الوز�ر ،، �سائلمكتنو�را �لرٔ�ي العام الوطين
  .املت�ذة لت�ٔهیل املنامج العشوائیة حىت ال �كرر امل�ٔساة اليت وقعت جبرادة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

بغیتو املنرب د�ل املنصة ٔ�و اون ؤ اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، كام �شا
  ...بغیتوا

  :یة املس�تدامةوز�ر الطاقة واملعادن والتمن  ،الس�ید عز�ز ر�ح
�سم هللا الرمحن الرحمي، وامحلد � والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا 

  .و�ىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض بني ید�مك �الصة أ�جوبة �ىل هذه ال�ساؤالت 
 ملمثيل أ�مة من �الل هذه الغرفة الثانیة وهذا طبعا دورمه اليت يه تعبري

و�س�تطالع والتحق�ق واحملاس�بة �لجهاز التنف�ذي، يف املراق�ة واملتابعة 
ولكن ٔ�یضا ��فاع عن قضا� املواطنني، ويف نفس الوقت التفا�ل من 

 .اجلهاز التنف�ذي ا�ي هو احلكومة حول م�ل هذه القضا� اليت تقع
لبدایة، نود ٔ�ن نرتمح �ىل لك حضا� املنامج وحضا� لك القطا�ات، ويف ا

و�اصة ما حصل يف جرادة، فقط ٔ�رید ٔ�ن ٔ�بدٔ� مبعلومة ق�ل ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل 
  .�الصات اجلواب

ٔ�ن قطاع هو من القطا�ات الصعبة يف جمال �س��ر، صعبة �دا 
�س�مثر  حبیث حىت الرشاكت املنظمة، الرشاكت املنظمة والك�رية واليت

  .مالیري ا�رامه تقع فهيا م�ل هذه أ��داث
مرت حتت أ�رض،  1000بدٔ�� نصل يف بالد� يف كثري من املنامج ٕاىل 

ف�حن  1000، 300مرت،  200مرت،  100وطبعا عندما نت�دث عن 
نت�دث عن تنوع اجلیولوج�ا يف بالد� وقد تؤدي، ؤ�� اس�تق�ل تقار�ر من 

ول كثري من أ��داث اليت وقعت وفهيا وف�ات طرف إالدارة ومن �ريها ح
يف املنامج املنظمة، مفا �� يف املنامج ا�يل يه �ري م�ظمة، واليت یضطر 
الساكن ٔ�ح�ا� نظرا لظروف الع�ش ٔ�ن یل��ٔوا ٕا�هيا م�ل ما وقع يف جرادة، 
یعين یقع البحث عن ا�هب يف اجلنوب، وهناك ٔ�لغام وهناك ٕاشاكالت، 

�ل جرادة يف ش�شاوة ٔ�ربعة ٔ�ش�اص، وقع احلدث د�ل وقع ق�ل احلدث د
ت مولفة حىت هبذه أ��داث، وحنن س���دث عن جرادة، وجرادة وال

  .هذا املوضوع
ٔ�ود فقط �ٓن ٔ�شري، ب�ٔنه من �الل املوضوع د�ل جرادة س�ٔتطرق ٕاىل 
بعض أ�مور مرتبطة �حلكومة �لك و�اكفة القطا�ات، بغیت نبني ب�ٔنه 

عو� نقل ٕاكقلمي، ارتبط وجودها �ملنامج م�ل كثري من جرادة مكدینة، د
املدن يف العامل ویعرفها الك�ري من إالخوة وأ�خوات العارفني هبذا املوضوع، 

  .ولكن املنامج لها معر حمدد
طبعا يف الس�یاسات العموم�ة، البد �ٓن �كون هناك تفكري يف البدائل 

 ،وضوع، فك�ا مضطر�نس���دث عهنا، ؤ��ید س�یكون لمك رٔ�ي يف هذا امل
، 98اكنت ا�و� مضطرة ٔ�ن تغلق م�جم من ٔ�مه املنامج يف الب� س�نة اتفاق 

هناك اتفاق�ة �ملناس�بة ٔ�� ٔ��ددت ملفا م�اكمال  ،وقع االتفاق مع النقا�ت
 10ل � عرشات د�ل الصف�ات، �ىل أ�قل وا�د و ف�ه ميكن ا�يل نق

و�لقوانني تتعلق �مللف د�ل  د�ل املذ�رات تتعلق �لقطاع د�ل املعادن
جرادة، تتعلق �لطاقة، تتعلق �لب��ة، تتعلق حىت خبالصات احلوارات اليت 

يف إالقلمي  2017ٕاىل  2003تتعلق جرت، تتعلق ٔ�یضا مبا ٔ�جنزته ا�و� من 
د�ل جرادة، راه یعدونه س�نقدم یعين �س�ة للك فریق لٕالطالع �ىل 

لتايل هيم اجلهاز التنف�ذي وهيم ٔ�یضا و� ،التفاصیل، ٔ�ن هذا ش�ٔن �ام
اجلهاز ال�رشیعي وحىت الرٔ�ي العام، ٔ�نه معين مبنطق املتابعة، ولكن معين 

  .ٔ�یضا مبنطق ا�س�تور
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فلام توقف هذا املنجم ا�يل هو مرتبطة به ٔ�یضا احملطات الكهر�ئیة، 
د�ل احملطات الكهر�ئیة يف  �2اصة د�ل جرادة، و�ادي نتلكم ٔ�ن اكن 

جرادة تتعلق �لطاقة، كنا مضطر�ن ٔ�ن �س�تورد، ما اكی�ش يش بالد 
غت�يل الفحم عندها ومتيش �س�تورد، لكن كنا مضطر�ن نظرا ٔ�ن مل یعد 

ومل یبق هناك ٕاال القلیل، و�اصة ؤ�ن حمطة حراریة حتتاج ٕاىل  ،هناك �ائد
  .مكیة �برية �دا، فقرر ٔ�ن یغلق

وين ٔ�قول هذه االتفاق�ة فاكنت هناك وا�د االتفاق�ة جامعیة، دع
اكنت فهيا رشاكت مفامح املغرب، النقا�ت  98امجلاعیة اليت وقعت يف س�نة 

�ٓنذاك اليت اكنت متثل العامل يف ت� املر��، ؤ�� تالق�ت مع النقا�ت 
واكن نقاش ومسعت ٕاىل مقرت�ات، انتقادات،  ،ا�ٔكرث متثیلیة ق�ل ٔ�س�بوع

یل، كام ٔ�ن السلطة اليت متثل اح��ا�ات، مث ٔ�یضا عرضنا بعض التفص 
احلكومة مع املنتخبني، مع ا�متع املدين، مع الهیئات الس�یاس�یة اكنت هناك 
حوارات واخلالصات ا�ٓن یعلن عهنا، ما يه املطالب؟ ٕاىل �ري ذ�، ٔ�� 

  .�ادي جني نتلكم �ىل هذه القضیة
�ب هذه االتفاق�ة �رمجت ٕاىل ٔ�كرث من مخس اتفاق�ات، اتفاق�ة مع املك 

الوطين، اتفاق�ة مع أ�مالك ا�زنیة، اتفاق�ة مع الضامن �ج�عي، اتفاق�ة 
مع الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، الت�ٔمني �خ�یاري مث ٔ�یضا 
املت�ٔخرات د�ل املساهامت �ج�عیة، اتفاق�ة مع الصندوق الوطين �لتقا�د 

   والت�ٔمني، ميكن لیا نقول لمك یتعلق أ�مر مباذا؟
، بعد ذ� �ات 4647ٔ�وال تعویض املس�ت�دمني، اكن تعویض  -

النقا�ت قالوا اك�ن �س �ٓخر�ن، ؤ�عتقد ٔ�نه جزء مت �� وجزء �ٓخر ٔ�ثناء 
  ملیون د�ل ا�رمه؛ 300املفاوضات، ملیار و

سكن، ا�يل ما  1621د�ل اللكفة د�لو،  %10ـ تفویت السكن ب -
عطاومه انوش ساكنني  ما اكا�يل اكنوا ساكنني وا�يل نوش ساكنني هاذواك

  درمه؛ 25000وا�د التعویض د�ل 
د�ل  100يف املك�ب الوطين مع  300يف ا�ال د�ل ال�شغیل  -

 أ��شطة ا�يل يه �اصة؛
تفویت املرافق �ج�عیة والثقاف�ة ��و� و�لقطا�ات �ش ميكن لها  -

 �رشف �لهيا ٔ�ن اكنت ت�رشف �لهيا رشكة د�ل املنجم؛
 ��34مة املالیة ٕازاء الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي �سویة ما  -

 ملیون د�ل ا�رمه؛
، حوايل 648تدبري امللفات املتعلقة حبوادث الشغل وأ�مراض املهنیة  -

 ملیار س�ن�مي؛ 65
ملف د�ل التقا�د ٔ�ن اك�ن الناس ا�يل ما اكنوش وصلوا �ل�د  -

 1080عندمه حوايل  نقطة و�اصة الناس ا�يل اكن 3240أ�دىن ا�يل هو 
ملیون د�ل ا�رمه، مث ٔ�یضا الت�ٔمني إالج�اري مث ا�ال د�ل  231ومت ت�ٔدیة 

 .الب�يئ
بغیت نقول ب�ٔن االتفاق�ة فهيا وا�د العدد د�ل أ�مور، وصل 

 .ملیار د�ل ا�رمه، مرتبطة ٕ��الق هاذ املنجم 2.2التعویضات ٕاىل 
ال ٔ�� �غي نعرض �لیمك ق�ل ٔ�ش�نو القرارات اليت اختذت ف� بعد؟ ٔ�و

بطبیعة احلال يف  -ٔ�ن نت�دث عن املعادن وعن الطاقة، طلب تقر�ر مفصل 
ٕاطار التضامن احلكويم يف ٕاطار الت�س�یق بني مجیع القطا�ات، ٕا�داد ما مت 

، قرر� نعطیوه لمك �ش ميكن 2017- 2003ٕاجنازه يف ٕاقلمي د�ل جرادة من 
ما یتحولش ٕاىل �م یتحول ٕاىل مرجعیة �كون ٔ�رضیة د�ل احملاس�بة �ش 

  .د�ل احملاس�بة
نبغي نقول لمك فقط إالجامل ٔ�ن الوقت ال �سمح، ميكن ٕان شاء هللا 

ملیون د�ل ا�رمه اليت مت اس��رها يف  300ملیار و 12یعين نداولو ف�ه 
  .إالقلمي د�ل جرادة

اذ طبعا �ادي نفصلها ٔ�ن حشال من وا�د �ادي یقول فني مشات ه
  .ملیار؟ س�ٔفصل فهيا 12

، احلجم 2017ل  2003مرشوع من  224ف� یتعلق �لب��ة التحتیة  -
  ملیون د�ل ا�رمه؛ 543د�لها ملیار و

مالیري، هيم �خلصوص  10مرشوع،  28القطا�ات إالنتاج�ة  -
 الطاقة، ٔ�� �ادي نتلكم �ىل موضوع الطاقة ٔ�نه موضوع �م ؤ�سايس؛

ملیار د�ل الس�ن�مي  38مرشوع، یعين  111املشاریع �ج�عیة  -
 ملیون؛ 380
- (L’INDH)1 636  ملیار د�ل الس�ن�مي، ميكن  34مرشوع، حوايل

بعد ذ� التفاصیل، ميكن لنا نتلكفوها عند� موثقة مفص�، راه كام قلنا 
 ..س�تكون يف امللف ا�ي س�سمل ٕاىل اكفة

ادن، الطاقة تقرر �ىل ف� یتعلق �لقطاع د�ل الطاقة ق�ل ما منيش �لمع
د�ل الو�دات ا�يل  3إالبقاء �ىل احملطة رمغ ٔ�ن الفحم ما بقاش، ويه 

م�اكوات، ا�يل ت�شغلوا املئات فمت إالبقاء �لهيا، بل اختذ قرار  165تی��جوا 
من طرف ا�و� ٔ�ن تضاف حمطة رابعة، اللكفة د�لها ميكن لنا نعطیوها 

 3طاقة، اللكفة ا�يل �ادي ��ذ تقریبا لمك، ف� یتعلق �ملوضوع د�ل ال
دامللیار د�ل ا�رمه وا�يل غتبدا �ش�تغل ابتداء من ینا�ر وا�يل ��شغل 

خشص لكهم من ٔ�بناء املنطقة مت االتفاق �ىل ٔ�ن �كون ٔ�بناء  400حوايل 
  .املنطقة

ٔ�كرث من ذ� مت �رجمة حمطة �امسة يف جرادة لتنضاف ٕاىل احملطات 
ادي �كون فهيا مالیري د�ل ا�رامه وا�يل �ادي �شغل أ�ربع ا�يل ٔ�یضا �

  .املئات
ٔ�كرث من ذ�، احملطة د�ل بين مطهر ا�يل يه ت�س�تعمل الغاز زائد ما 

د�لها �ش ميكن لنا نتجو ٔ�كرث ) l’extension(هو مشيس مت االتفاق �ىل 
يف  �ش ميكن لنا �شغلو ٔ�كرث، ما نتلكمش �ىل �هربة العامل القروي راه اك�ن

  .الربامج د�ل العملیة د�ل إالجناز

                                                 
1 Initiative Nationale pour le Dévéloppement Humain. 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –ار�ن مداوالت جملس املس�ش

5 

 )2018 ینا�ر 2( 1439 ربیع ا�ٓخر 14

بغیت نقصد ب�ٔنه ا�و� قررت ٔ�نه وا� یتحید املنجم ٔ�هنا تبقي �ىل ا
�س��رات الطاق�ة ٔ�ن هذه وا�د الوسائل ٕانتاج�ة ا�يل ميكن لها ختيل 
إالقلمي عندو وا�د املاكنة يف اخلریطة إالنتاج�ة رمغ اخلصاص ا�يل ميكن لو 

  .�كون
�ذات ا�و� قرار ٔ�هنا ااملعدين، ا�ال املعدين بعد ذ� اكن  يف ا�ال

رخصة حبث �ش نلقاو معادن  58عطات ا�و� احلكومة اتبدا �رخص 
د�ل الرتاخ�ص مرتبطة �لفحم، مرتبطة �لرصاص ا�يل ٔ�یضا  8ٔ�خرى و

�اتنا �لهيا وا�د العدد د�ل التعالیق ا�يل ٕان شاء هللا یعين س�نحقق فهيا، 
دثت جلنة مشرتكة �لتحق�ق يف هذه املنامج واش ك�شغل واش ما وقد ٔ��

 .ما ك�س�مثرش ،ك�شغلش، واش ك�س�مثر
مبعىن ذ� ٔ�نه ا�و� اس�مثرت ولكن اك�ن خصاص، وا�د إالقلمي ا�ي 
ٔ�سس �ىل م�جم ا�هت�ى، ٔ��ید ٔ�نه اك�ن خصاص، و�� املقاربة د�ل 

الت ا�يل موجودة �ىل احلكومة تعرفون املقاربة لك ما یتعلق �الخ�ال
مس�توى ا�ال، �ه�م �ملناطق احلدودیة �ٔ�قالمي اليت مل �س�تفد �لعامل 

، ٕاقلمي جرادة �ارض يف املشاریع التمنویة �ل�س�بة ��و�، وهناك 45القروي 
م�ادرات س�نعلن عهنا قریبا، تتعلق �ملعادن والطاقة، بل ٔ�یضا مجیع 

 يه ممك�ة �ٓنیا، واملبادرات ا�يل القطا�ات س�تعلن عن م�ادرات اليت
كتحتاج ٕاىل دراسات س�نقوم ��راسات الاكف�ة من ٔ��ل �منیة هذا إالقلمي 
و�س�ت�ابة �لمطالب اليت يه معقو�، ؤ�ي اح��اج نتعامل معه ٕاجيابیا 

  .هذا هو املضمون يف اجلهاز التنف�ذي
  .شكرا لمك

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

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

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

�مس الفریق �س�تقاليل البد ؤ�ن ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل 
 هذه ا�لحظة ا�يل �یعرف فهيا التوضی�ات ا�يل اكنت رضوریة، خصوصا يف

ٕاقلمي جرادة وا�د الغلیان، هذا الغلیان �ما ردد الفریق �س�تقاليل ونبه 
  .ٕالیه �لعنایة �ملدن احلدودیة

جفرادة تع�ش ٔ�زمة اق�صادیة واحضة، ول�ست ا�لحظة فقط، بل جرادة 
لكرثة من أ�قالمي النائیة واملهمشة، نظرا النعدام الو�دات إالنتاج�ة ونظرا 

لكفایت، البطا� يف صفوف ش�باهبا، ش�ٔهنا ش�ٔن �يق إالقلمي، ال مش��ا 
، ومنش�یو حىت لبوعرفة �ني بين مطهر، �ايس بالل، واد احلمير، كنفودة

وفك�ك، لكها م�طقة �دودیة ق� املؤسسات إالنتاج�ة، مما یدفع ش�بابنا ٕاىل 
الفحم احلجري الضیاع والهالك يف احلاس�یات د�ل البحث عن املنامج عن 

  .ويف �ريها
الیوم ت�شكرو الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات، و�مس الفریق 
�س�تقاليل �شكر السلطات إالقلميیة والسلطات احمللیة �ىل تعاملها 

ٕاىل مىت هذه �ح��ا�ات؟ راه : إالجيايب مع �ح��ا�ات، �ري ٔ�ننا نقول
احلكومة ملزمة ، "بعناص ما ميك�ش خنورو عین��ا �: "�یف تیقولوا ��ار�ة

  .�لعنایة جبرادة و�ريها من أ�قالمي احلدودیة
فرضوري ٔ�ن املغريب الیوم يف �ا�ة ��فاع عن وطنه، هذه 
�ح��ا�ات �شوه مسعة املغرب، ولكن نتضامن تضام�ا ال مرشوطا مع 
مجیع املطالب �ج�عیة، ٔ�ن فعال جرادة تعاين، ش�ٔهنا ش�ٔن مر�رت، ش�ٔن 

�ٔن معظم املدن البعیدة، مفشكورة احلكومة، ولكن جيب العنایة زا�ورة، ش
و��ك�اب جبدیة �ىل املطالب �ج�عیة اليت تع�شها مدینة جرادة 

  . و�ريها
اح�ا نت�ٔسفو وكنرتمحو �ىل حضا� مدینة جرادة و�ريها، ولكن احلكومة 

  .مطالبة �لعنایة ٔ�كرث ف�ٔكرث

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د الرئ�سا�هت�ى الوقت الس�ی

  .اللكمة املوالیة �مو�ة العمل التقدميي، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

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

  السادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر،

مسعنا ٕ�معان عن ا�هودات اليت قامت هبا احلكومة، ويه �د �د 
�دها �شلك م�اك�، ٕاال ٔ�ن املشلك ٕاجيابیة، وتعرب عن یقظة احلكومة وتوا

�سائلنا �شلك ٔ�قوى ال ینحرص يف ٕاشاكلیة حقوق  اجلدیدةا�ي حصل يف 
بل �شهد � الساكنة �رمهتا، املشلك .. العامل ا�يل اكنوا ك�ش�تغلوا يف هاذ

هو ٕا�ادة النظر يف �یف�ة تدبري املنامج لتكون من الرتاث الوطين ا�ي � 
  . كنة احمللیةانعاكس ٕاجيايب �ىل السا

ٕاذن املشلك لكه يف ٕاشاكلیة الت�ٔهیل لهذه املنامج، �عتبارها ملاك معوم�ا 
�رشف �لیه ا�و�، وال بد ٔ�ن �كون لهذه املنامج مردودیة ٕاجيابیة �ىل ح�اة 

  .اكفة ساكن املنطقة
ٔ�نمت �سلمون رخص لالس�تغالل والرشاكت اليت �س�تغل ال تؤدي وال 

تمنیة �ج�عیة، ف�د�ل ٕاىل املنجم وخترج ٕاىل �سامه ب�ٔي قدر ممكن يف ال 

املنجم وترتك ٔ�وضا�ا مزریة ومقلقة �دا، فٕاذن �یف�ة الت�ٔهیل ٔ�ثناء 
�س�تغالل بقي سلبیا ٕاىل �د ا�ٓن ال �س�تف�د م�ه الساكنة، الت�ٔهیل بعد 
إال�الق یؤدي كذ� �شلك فوضوي ال تت�ذ التدابري محلایة الب��ة وال 

تدمري �لطبیعة، وما �� حامیة إال�سان من خملفات  �لحیلو� دون وقوع
  .هذا �س�تغالل، فالن���ة اكنت سلبیة
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الس�ید الوز�ر، ٔ�نمت ٔ�رشمت ٕاىل معمل ا�هب، معمل ا�هب يف  ،ٔ�ذ�رمك
، يف نوا� �فراوت �س�ب يف جهرة جام�ات �اكملها، ٔ�نه ٔ�صاب �فراوت

من ٔ�حسن الوا�ات ق�ل وا�ات  -ٔ�قول  -فق�ل  ،الطبیعة وجفف العیون
  ...يف املغرب، ٔ�نه ما اك�ش تدابري اختذت محلایة

مز�ن نعرفو �س�تغلو املنامج، ولكن �اصنا كذ� دفا�ر رشوط 
نوع من ال التحمالت ا�يل �ميكن ٔ�هنا �كون وا�د النوع من العدا�، وا�د 

  .ال�ساوي
  . شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة املوالیة �لفریق �شرتايك. الوقت، شكرا ا�هت�ى

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

ال خنتلف �ىل ما قلمتوه وهذا ج�د، لكن ٔ�عتقد ٔ�نه جيب ٔ�ن نبدٔ� من 
ح�ث البدایة، والبدایة يه ٔ�وال وفاء احلكومة �لزتاماهتا املتعلقة �التفاق�ة 

، سواء ما یتعلق �لعامل ا�يل مازال ما 98فربا�ر  17ـ �ج�عیة ل
تعوضوش، اك�ن مجمو�ة د�ل العامل ما تعوضوش، اك�ن مجمو�ة د�ل العامل 

یوم، اك�ن عامل ا�يل مازال ذاك العجز  3240ا�يل مازال ما مكلت هلمش 
املهين مازال ما اس�تفدوش د�ل أ�مراض مازال ما س�تفدوش م�و، اك�ن 

  .ملنازل ا�يل تفوتت �مس وزارة املالیةرفع الرهون �ىل البیوت ا
كذ� �ين، اك�ن املطلوب ٔ�یضا ف�ح حتق�ق يف ا�هنب ا�يل تعرضت لو 

  .ممتلاكت الرشكة من طرف ٔ�ش�اص معروفني �ى السلطة والرٔ�ي العام
�لثا، مراجعة إالجراءات اليت اختذها مك�ب التصف�ة، ٕاذ یبدو ٔ�ن �دة 

  .ةتفویتات متت دون قميهتا احلق�ق�
رابعا، حسب رخص التنق�ب و�س�تغالل من ٔ�حصاهبا ا��ن رضبوا 
عرض احلائط ل�س فقط بدفرت التحمالت والرشوط القانونیة، وٕامنا لكوهنم 

  .اسرتخصوا ح�اة املواطنني من ٔ��ل إالفراغ �لمرشوع
�امسا، حامیة ما تبقى من الرتاث املنجمي من ا�هنب والرسقة والعمل 

  .� حيفظ ذا�رة املدینة ویف�ح ٔ�فق �ٓخر �لتمنیة�ىل ٕاقامة مرشوع س�یا
  الس�ید الوز�ر،

املوت ل�س هو امل�ٔساة الوح�دة �ملدینة، فٕاذا اكن املوت موت 
املواطنني الباح�ني عن لقمة ُمرة جتري وقائعه يف املسا�ات املرتوكة 
لبارو�ت الفحم، وٕاذا اكن املوت یدامه العامل السابقني عندما ی�ٔيت 

�ىل �ٓخر �لیة يف رئامه، فٕان امل�ٔساة احلق�قة �لمدینة هو  "لیكوزی الس� "
  .موت أ�مل، موت أ�فق، موت التفاؤل، موت الثقة

  الس�ید الوز�ر، 
يف حربه الطاح�ة ضد الفقر، یزنل املواطن ٕاىل البرئ العشوائیة وهو 

یدرك ٔ�ن الصعود ل�س یق�نا، ویعرض عرقه حفام ٔ�سودا ی��عه �مثن خبس، 
ت سابقا، و�رى ا�ازن الكربى �لفحم والشاح�ات الضخمة �دده البارو�

محم� �لفحم خترج وتد�ل �لمدینة دون حس�ب وال رق�ب، ويف احملطات 
فهيا هؤالء  اليت �رفل�نت�ابیة �ساومه البارو�ت �ىل صوته، و�رى النعم 

السادة اجلدد �لمدینة وممثلوها يف املؤسسات املنتخبة احمللیة والوطنیة، 
یغريون ق�ا�اهتم الس�یاس�یة بتغري احلكومات، �س��د هبذا املواطن، �س��د و 

به احلكرة والغنب وإالح�اط، ورمغ ذ� یظل مواطنا اكمل الوطنیة وحيتج 
 .�شلك سلمي وحضاري

حنن نتضامن مع اح��ا�ات ٔ�بناء املدینة ومع اكمل ٔ�بناء إالقلمي  ،��
  .ونو�ه هلم حتیة التقد�ر وإال�الل

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

  .اللكمة املوالیة لفریق العدا� والتمنیة

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

س�نة تقریبا �لت �ىل ٕا�رام اتفاق ٕ��الق  20هاذي  ،الس�ید الوز�ر
مفامح جرادة، هذا إال�الق محل معه وعود اج�عیة ذ�رمتوها ومحل معه 

دیة، لكن هذه الوعود مل �ر لها ٔ��ر حق�قي �ىل ٔ�رض الواقع، وعود اق�صا
ٕا�شاء مصنع �لورق املقوى، ٕا�شاء مصنع ل�ٓجور، ٕا�شاء م�طقة صناعیة 
ٔ�صبحت الیوم بفعل فا�ل جتزئة سك�یة، فك العز� عن املنطقة، ونفس 

  .أ�مور وقعت مع تو�س�ت يف نفس إالقلمي
 يف الواقع يه اليت دفعت هذا التذمر وهذه الوعود اليت ٔ�صبحت وهام

�لش�باب ليك یغامرون ب�ٔنفسهم ویغامرون ب�ٔروا�م ��خول يف �ٓ�ر املوت 
�لبحث والتنق�ب عن الفحم احلجري، ؤ�صبحت هذه ا�ٓ�ر حتيص حضا� 
املوت وحتيص حضا� العاهات املس�تدمية ا��ن ميشون الیوم �ىل الكرايس 

أ�مر ام�د ٕاىل أ�طفال أ��ر�ء  املتحركة وم�طقة �ايس بالل تعج هبم، بل
منوذج من أ�طفال  وٕارساء عر�ويا��ن ٔ�صبحوا �سقطون يف هذه ا�ٓ�ر، 
  .أ��ر�ء ا��ن ٔ�صبحوا حضیة لهذا الوضع

حنن نقدر ب�ٔن هذا املوضوع ل�س هو موضوع فقط  ،الس�ید الوز�ر
�ن الطاقة واملعادن، ولكن هذا موضوع ٔ�كرب ٔ�ن هؤالء الش�باب الیوم ا�

مرت وحيفرون دا�ل هذه ا�ٓ�ر �ىل مسافات  100ید�لون ٕاىل معق یبلغ 
مرت ٕالخراج الفحم احلجري ا�ي ٔ�صبحت �رو�ت الفحم  70تصل ٕاىل 

احلجري من مصايص ا�ماء وجتار أ�رواح ینعمون به، ٔ�صبح الیوم هذا 
أ�مر �سائلنا حول هذه الرخص، و�سائلنا حول �رامج تقلیص الفوارق 

عیة، و�سائلنا حول املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، و�سائلنا حول �ج�
ات جعلت الوسطاء الس�یاس�یني الیوم ال اطؤ ما وقع يف �نت�ا�ت من تو 

قمية هلم يف هذه املنطقة، �ي رسائل شاهدة ٕاىل الس�ید وز�ر ا�ا�لیة 
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 سابقا ووز�ر العدل سابقا مبا جرى من جمزرة ومبا جرى من تعسف �ىل
 .املواطنني يف اخ�یاراهتم يف هاته املنطقة

هذه املنطقة ٔ�صبحت الیوم تنذر بوضع وٕاقصاء اج�عي بني ال ميكن ٔ�ن 
یتعامل معه مبثل ما مت التعامل معه يف السابق �لو�د، ولكن جيب ٔ�ن یف�ح 

  .حوار حق�قي ؤ�ن تؤسس لبدائل اق�صادیة حق�قة تفرج عن هذه املنطقة

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .لمك اللكمة املوالیة فریق الصا� واملعارصة، اتفضلو الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات وكذ� �ىل إالرادة ملعاجلة هذا 
  .املشلك

یوما بعد نفاذ ٔ�وال من املسلامت ٔ�نه ٔ�ي م�جم وٕاال وال بد ٔ�ن یغلق 
املاكمن، ٔ�ي م�جم وٕاال عندو معر حمدد، أ�مر هنا حيیلين م�ارشة ٕاىل 

هو ما ) L’après mine(موضوع جيب ٔ�ن نف��ه مجیعا هو ما بعد املنجم، 
بعد املنجم، ماذا جيب ٔ�ن تعم� القطا�ات احلكوم�ة ملا یغلق م�جم ما يف 

  .م�طقة ما يف البالد
س املشالك، ٔ�نه رمبا ما بعد املنجم بقي عند� م�اطق ٔ�خرى تتعرف نف

ما عندوشاي ما حتمكناش ف�ه مز�ن �ش ميكن لنا املنامج د�لنا ميل تنفذ 
 املاكمن د�لها تغلق بصفة طبیعیة، بصفة طبیعیة ملاذا؟

ٔ�وال، هاذ املنامج خصها تغلق �لك ما يف اللكمة من معىن، �ني ممنو�ة 
املنامج �ش �س�تخرجوا مهنا املعادن، الولوج ما خص الناس ید�لوا لهاذ 
س�یدي بو�كر ٔ�و  ٔ�واحويل يف م�دلت هنا القضیة د�ل جرادة ٔ�و لواقع يف 

تو�س�ت املواطنني مع أ�سف یل��ٔون ٕاىل ذ� من ٔ��ل لقمة الع�ش، 
وهذا تیحیلين �ىل املوضوع ا�ٓخر ف� خيص ما بعد املنجم من الناح�ة د�ل 

  .عيال�شاط �ق�صادي و�ج�
هاذ املناطق املنجمیة �البا ما تتكون فهيا الب��ة التحتیة موجودة، ٕاذن 
تتعطي وا�د الفرصة �ش �س�تقطب �س��ر اخلاص يف هاذ املناطق، 
فهيا الولوج�ات، فهيا الضوء، فهيا لكيش، خص ميكن �ري املصانع جتي 

واحلدید و�ادي، كام وقع شوفوا �ٓش�نو داروا الناس ا�ٓخر�ن ميل مكل الفحم 
 Les Houillères du(و  )Nord-Pas-de-Calais(يف فر�سا 

Bassin de Lorraine ( سدوا املنامج بصفة یعين سلسة، ٔ�نه �ات
صنا�ات ٔ�خرى يف بالصهتا اكینة الب��ة التحتیة اكینة حتفزيات رضی��ة �ش 

وم جيیوا الناس �س�مثروا، �ش ميكن لنا حىت ٔ�ح�ا املنامج د�لنا ا�يل يه حمك
  .�لهيا �ش �سد بطریقة طبیعیة بال ما توصلنا لهذا الوضعیة

  .وشكرا

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

  .، تفضلوا الس�ید الرئ�ساحلريكاللكمة �لفریق 

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
�ر ٔ�ن نود يف البدایة �مس الفریق احلريك الس�ید الوزالس�ید الوز�ر، 

جندد العزاء ٔ�رس حضا� �ٓ�ر الفحم ٔ�و الس�ندر�ت ٔ�و ما یعرف حملیا 
�حلوايس، والتفا�ل مع جوا�مك القمي الس�ید الوز�ر، نعتقد �ٓن الوقوف عند 
النتاجئ يف �ا� ما یقع يف جرادة ل�س ٔ�ولویة بقدر ما یق�يض الوضع الوقوف 

�يل ج�توا هبا الس�ید عن أ�س�باب واملس��ات واخلروج حبلول معلیة، ويه ا
  .الوز�ر ف� خيص جتدید و�لق حمطات ٔ�خرى ل�شغیل الید العام�

مبراكزها وق�ائلها حتتاج ٕاىل بدیل اق�صادي  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�ن جرادة
فعال ومالمئ یضع �دا لهذه امل�ٔساة النامجة يف أ�صل عن ٕا�الق م�جم 

كومات املتعاق�ة يف الفحم احلجري �ملدینة م�ذ حكومة التناوب، ومتاطل احل
تفعیل حق�قي لالتفاق�ات �ق�صادیة و�ج�عیة املرتتبة عن هذا إال�الق، 
مس�لني ٔ�مهیة ا�هودات املبذو� من طرف السلطات إالقلميیة واملنتخبة 
لالرتقاء �ملدینة الب��ة التحتیة د�لها، واليت یظل �ٓ�رها حمدودا يف غیاب 

  .امة �لمواطن وتوسع قا�دة ال�شغیلالكر  اس��رات هادفة توفر
واس�تحضارا ملا �شلك هذه ا�ٓ�ر العشوائیة من  ،ويف نفس الس�یاق

خطورة �ىل ح�اة الساكنة �ملوت ح�نا يف جوفها جراء غیاب الوقایة 
 "لیكوزی الس� "والطابع التقلیدي �لوسائل املس�تعم� ٔ�و املوت الحقا مبرض 

خلطرية اليت ترض بص�ة الساكنة ومبا احملتوم، فضال عن املضاعفات البی��ة ا
تبقى يف جمال الرعي والفال�ة، واليت زادت من �دهتا معامل الكهر�ء 

  .�لفحم املس�تورد
فٕان احلكومة مطالبة الیوم بصیا�ة منوذج �منوي مو�ه �لمدینة ٕاسوة 
ببايق املدن املنجمیة املغربیة أ�خرى، اليت يه، كذ� تنذ�روا جرادة 

، والبد كذ� الس�ید وقطارة مبرا�ش، مر�رت، ورزازات مكیدلت، تنغري
الوز�ر من مراجعة نظام الرتاخ�ص املمنو�ة الس�تغالل هذه الس�ندر�ت، 

  فهل يه �راخ�ص لالس�تغالل ٔ�م �ل�سویق؟
الس�ید الوز�ر، ٕاذ نقدر الطابع السلمي و�ج�عي  ،�ٓخر مالحظة

�ىل رضورة تفادي  و�ق�صادي حلراك جرادة، فٕاننا يف فریق احلريك نؤكد
�س�تغالل الس�یاسوي الضیق مل�ٓيس جزء من ٔ�بناء هذا الوطن العز�ز �لینا 

   .مجیعا
 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 31دقائق و 10اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات يف �دود 
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  .�نیة من زمن الرد

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة الس�ید وز�ر الطاقة
مرة ٔ�خرى ال ميكن ٕاال ٔ�ن نتفا�ل ٕاجيابیا وبطریقة مسؤو� مع 
�نتقادات واملقرت�ات، سواء من ممثيل أ�مة ٔ�و من ا�متع املدين ٔ�و حىت 

  .من ا��ن �سامهون يف احلراك
و�ملناس�بة ل�ست هناك مقاربة ٔ�م�یة يف جرادة، ونعتقد ما دام يف هذه 

نقابیون �زهاء یعرفهم املواطنون و ، يف هذا الوطن ممثلون س�یاس�یون أ�مة
یدافعون، ما دام هناك جممتع مدين � �ش�تغل م�ذ املدة، وا�ٓن مع 
ا�س�تور، مادام ٔ�ن هناك سلطات تؤمن مبنطق احلوار، مادام ٔ�ن هناك 
حكومة مس�تعدة ٔ�ن تتفا�ل ٕاجيابیا مبا ميكن ا�ٓن ومبا �مكن ٔ�ن یبلغ مس�تق�ال 

ال خوف �ىل أ�مة وال خوف �ىل جرادة وجرادة لن متوت، ٔ�نه ال ميكن ف
ٔ�ن نق�ل والس�� ٔ�ن الیوم هناك تق�مي من ٔ��ىل هرم هذه البالد �ال� 
امل�، ا�منوذج التمنوي ود�ا وحنن مجیعا مق�نعون جيب ٔ�ن نذهب ٕاىل 
منوذج �منوي �دید، وس�ٔطبقه معمك �ىل املعادن، و�ىل الطاقة، منوذج 

منوي خيلق القمية املضافة ولك�ه يف نفس الوقت �كون �ائده �ج�عي � 
�ىل مس�توى الف�ات �ج�عیة �ىل مس�توى ا�االت اليت مل �س�تفد جيب 

  .ٔ�ن �كون العائد حيس به مجیع املواطنني
احلكومة ملا �اءت ٔ�ش�نو دارت؟ ٔ�وال تزنیل الرب�مج د�ل  ،��

وٕاقلمي ٕ�قلمي وميكن لنا �راجعوه ٕاذا ث�ت ب�ٔنه الفوارق �ج�عیة وا�الیة، 
ميكن حيتاج ٕاىل تعدیل، ولمك طبعا الفرصة ٔ�ن �راق�وا ؤ�ن تقرتحوا تعدیالت 
يف هذا ا�ال، حوار مع ال�شاط احمليل ومع ممثيل أ�مة �ىل املس�توى 
اجلهوي وبدٔ�� �جلهات، وكنظن �رجمنا الرشق و�رجمنا فاس �ش ميكن یوقع 

  . الربامج احمللیة والربامج د�ل احلكومةتعاقد بني
مث يف نفس الوقت هناك ا�ٓن �رامج بعیهنا تذهب ٕاىل املناطق اليت 

من اخلطورة، سواء تعلق ) risque(نعتقد ٔ�ن فهيا وا�د ال�س�بة �الیة من 
أ�مر �ل�شغیل ٔ�و �ملاء ٔ�و �الس��ر ٔ�و ٕ�شاكالت ٔ�خرى البد ٔ�ن �كون 

  .توازن ا�ي جيب ٔ�ن �كون �ىل مس�توى البالدلها أ�ولویة مضن ال 
ميكن يل نقول لمك �ىل مس�توى املعادن، وميكن كثري من إالخوان 

�ذیناه �ىل مس�توى املعادن تطبیقا �لتو�ه اوأ�خوات یتابعون، ٔ�ول قرار 
ا�ي بدٔ�ت به احلكومة السابقة ملا ٔ�قرت قانون �دید د�ل املعادن، ميكن 

د�ل �لزتامات ا�يل �اص �كون فهيا املس�مثر، ملا نقول لمك شوفوا الالحئة 
عقود ويه ٔ�قرت ٔ�یضا قانون یتعلق مبنطقة مل �كن یفكر فهيا ملدة 

(CADETAF)  ا�يل �ات �دا جرادة كتبدا من فكك�ك ويه ماش�یة
لكم مربع ا�يل غیتف�ح فهيا اس��ر ؤ��رشمك ب�ٔن مغاربة  60000ٕاىل طاطا 

املالیني د�ل ا�رامه لالس��ر يف هذه بدؤوا هيمتون وخصصوا م�ات 
  .املنطقة، مع أ��ذ بعني �عتبار الف�ات الصغرى يف جمال املنامج البد م�ه

رخصة معدنیة،  �1400ذینا حسب ابغیت نقول ب�ٔنه ٔ�ول قرار اف

و�ادي �سحبو ٔ�ي رخصة معدين ال یلزتم ٔ�حصاهبا، و�ادي �سحبو ٔ�ي 
و��سحبو ٔ�ي رخصة ) la spéculation(رخصة معدنیة غید�ر فهيا 

معدنیة ك�س�تغل إال�سان وا�د املعدن و�ی�يل �سعة د�ل أ�عشار ما 
ك�س�تغلهاش حىت ليش مرة، ال جيب ٔ�ن �كون هناك �ر�مج د�ل 

  .�س�تغالل
مث يف نفس الوقت الیوم ال جمال �لعب مع الب��ة، ال التمنیة املس�تدامة 

نني اجلدیدة د�ل الب��ة، وال ما اليت ا�ٓن صادقت �لهيا أ�مة وال القوا
اكی�ش يش مرشوع د�ل املعادن ا�يل ال ميكن ٔ�ن حيرتم الب��ة، هاذ القضیة 

  .�كون واحضة
س�ن��قل ٕاىل مس�توى �ين وبدٔ�� �ش�تغل مع رشاكت د�ل  ،الیوم

املعادن وهو العائد التمنوي �ىل املس�توى احمليل، طیب ٔ�نت �س�مثر هذا 
حبال احبالو احبال املقالع، احبالو اال الفال�ة، حباحبالو ااس��ر طبیعي 

الصنا�ة، یعين ولك�ه البد ٔ�ن حيس ٔ�هل املنطقة العائد، و�� 
دیو املنجمیني �ٔ �س��رات �ىل املس�توى احمليل، و�رناجعو هذاك ا�يل �ی

�ىل ٔ�نه اكن �مييش �ري �لجهة وال �مييش ��و�، البد �كون نص�ب 
يش راه �ادي نتفاوضو ف�ه �ش �كون ٔ�یضا �ىل املس�توى احمليل هاذ ال

  .املس�توى احمليل
بغیت نقول هذا حتول �ىل مس�توى إالصال�ات د�ل املعادن ا�يل اف

، 1400بداهتا احلكومة السابقة، وحنن �س�متر فهيا وبدٔ�� ٕ�جنازها �سحب ا
ؤ�� ٔ�قول لمك من هذا املوقع، وبدٔ�� �ش�تغل مع وزارة ا�ا�لیة، ٕاذا ث�ت 

ين ما �اصهاش البد ٔ�ن �كون ا�لیل �ىل ٔ�ن ا�يل عندمه الرخص ��اؤ�ن 
ما  ،ما اكی�ش هاذ اليش ،مش��ا س�سحب هنائیاايف جرادة مل یلزتموا و 

لعبوش يف هاذ اليش، هاذ اليش ف�ه قضا� د�ل أ�مة ود�ل الوطن، ن غ 
ن هاذ اليش فهيا قضا� د�ل املس�تق�ل، هاذي ف�ه قضا� د�ل التمنیة، ؤ�� م

هذا املوقع ٔ�دعو السادة املنتخبني ممثيل أ�حزاب ٔ�هنم �كونوا معنا يف هاذ 
إالصال�ات، ٔ�ن إالصال�ات ل�ست �سه�، تذ�روا مك من ٕاصال�ات 
یعين الظاهر يف لكها ٕاصال�ات ولكن وقف الك�ري من الناس ضد هذه 

  .إالصال�ات
 البالد، بغى �رحب الفلوس يفابغینامك �كونوا يف ج�بنا، مرح�ا ا�يل اف

بغى ابغى یطلع حىت �لقمر و ابغى �س�مثر يف املعادن، مرح�ا ا�يل امرح�ا ا�يل 
�س�مثر و�رحب املالیري، ولكن البد ٔ�ن یؤدي �لوطن حقه و��و� و�لمواطنني 

  .و�لعامل
لن ن�ساهل، ٔ�ن هناك ثقة شعبنا ف�نا، ثقة �ال� امل�،  ،و��

 ،ن هذا املوقع ٔ�هل جرادةبالد� اليت ت��ظر ٔ�ن ننجز، و�� ٔ�قول م
املطالب ٔ�� ٔ�رسل ٔ�ن كنا ت��ابعو مكطالب كثرية يف الفال�ة، يف الصنا�ة، 

يف التمنیة �ج�عیة، يف ال�شغیل،  ،يف الطاقة، يف الس�یا�ة، يف احلاكمة
هناك  ،هاذ املطالب ٔ�� س�ٔزور الیوم وملدة یومني غن�لسو مع املسؤولني

�دة، ا�يل ممكن ا�ٓن ٔ�ن ننجزه ��شوفو مطلب مطلب وغند�رو ٔ�ج 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –ار�ن مداوالت جملس املس�ش

9 

 )2018 ینا�ر 2( 1439 ربیع ا�ٓخر 14

 .س��جزه، وا�يل كام قلت لمك حيتاج ٕاىل دراسة البد ٔ�ن نقوم هبا
بغیت نعطي وا�د من بني �لزتامات، من بني �لزتامات هو أ�� 

د�ل ال�شغیل، �ذوا هذا �لینا �حكومة �ىل أ�قل املشاریع اليت تنطلق 
تفاق مع املس�مثر�ن ٔ�هنم ، اكن اال500ا�ٓن �ادي �شغل احملطة اجلدیدة 

ذو افه %10راه غنتفاوضو معهم �ش �ردوها  %20جيیبوا تق�یني حوايل 
�ذوا من املنطقة، وبدء العمل بذ�، ٔ�� عندي ا�ٓن الالحئة د�ل مك غیت

خشص شغل ا�ٓن، ا�ٓن وحنن يف مر�� التجریب د�ل احملطة لكهم من 
  . ..عطیومكٔ�بناء إالقلمي د�ل جرادة، لكهم ميكن لنا ن 

ٔ�كرث من ذ�، وقع �لزتام مع املك�ب الوطين �لتكو�ن وال�شغیل 
، 100وال ز�دة �ىل  100ند�رو �كو�ن �لناس، وا�ٓن ميكن وصلنا ليش 

ـ مع السلطات ٔ�� �ادي ند�رو �ر�مج د�ل ال�شغیل د�هلم ٔ�ن غنحتاجو ل
زو ٔ�ن ين نت�او �ين �ش ما �كو�ش �او�ٔ�ننا ��شغلهم، ولكن �او 380

�شغلو، مبعىن الفال�ة تتحتاج ا�يل ��شغل يف  ��شغلو ا�يل غنحتاجو
  .الفال�ة، واملعادن تتحتاج ا�يل ��شغل يف املعادن، والطاقة

حبال �كون �ارس ابطبیعة احلال تتكون بعض املناصب ا�يل يه �امة، 
حبال �كون م�ال تیرضب متارة هذا ما ك�شرتطش ف�ه رشوط تق�یة، لكن ا

ض املس�تو�ت تتحتاج فهيا رشوط تق�یة، هذه بطبیعة احلال راه اك�ن بع
�ادي �ش�تغلو �ش �كونوا ٔ�بناء املنطقة، �ٕالضافة ٕاىل الزتامات د�ل الطاقة 

  .والزتامات د�ل املعادن
ما متت إالشارة ٕالیه د�ل ٔ�نه كثري من املعادن �س�ب رضر �لساكن، 

، الس�ید املس�شار احملرتم، نقول � ٔ�� اكنت عندي ز�رات ٔ�� ميكن يل
  ..تالق�ت مع رؤساء امجلا�ات ومع ا�متع املدين ومع ٔ�یضا

ٔ�� �ش نقول � �ش نوقفوا �س��ر يف املعادن �س�تحیل، العامل لكه 
م�ين �ىل املعادن، الصنا�ات لكها يف العامل م�نیة �ىل املعادن، التك�ولوج�ا 

مو ف�ه، مبا ف�ه التلیفون م�ين �ىل ا�ٓن مبا فهيا هاذ املیكرو ا�يل ت��لك
املعادن، ال ميكن ٔ�ن نوقف �س��ر يف املعادن، ال ميكن ٔ�ن نوقف 
�س��ر يف الصنا�ة، ال ميكن ٔ�ن نوقف �س��ر يف الفال�ة، یعين البد 
ٔ�ن �شجع �س��ر ٔ�ن هناك �لق�ا فرص د�ل الشغل، �یفاش ��شغلو 

ٔ�نت �ادي حىت لطاطا، ٔ�ش�نو عندمه؟ عندمه ا�ٓن الناس ا�يل من جرادة و 
الوا�ات، ودا� راه اك�ن الرب�مج د�ل الوا�ات �ش �كون مصدر د�ل 
الس�یا�ة واملصدر د�ل الفال�ة، عندمه الشمس يه الطاقة، وبفضل هللا 
امحلد � البالد د�لنا مشات يف هاذ �جتاه، وعندمه جمال د�ل املقالع 

هاذي يه ا�االت وعندمه جمال د�ل الس�یا�ة الطبیة  ود�ل املعادن، یعين
  .�اصة يف املناطق د�ل ورزازات ود�ل الرش�یدیة

ٕاذن البد �شجعو، لكن هل س�یكون �ىل حساب حصة املواطن؟ هذا 
هو التوازن ا�ي جيب ٔ�ن حنرص �لیه مجیعا، �یفاش �شجعو �س��ر 

ٔ�� دامئا تنعطي وا�د ، ولكن البد 0ويف نفس الوقت �كون ا�ٓ�ر د�لو 
املثال، یعين ا�ٓن يف الفال�ة اكینة �ٓ�ر �ىل الب��ة ؤ�نمت تعلمون، كتد�ر 

الفال�ة كتضطر تد�ر وا�د أ�مسدة هاذیك أ�مسدة تیكون عندها �ٓ�ر 
ولكن ٔ�ش�نو تتد�ر من بعد؟ تد�ر بعض احللول التق�یة �ش ميكن � تقلل 

  .من أ��ر �ىل الرتبة
لنوع من التوازن بني التمنیة اليت حتتا�ا بالد�، ٔ�ن فٕاذن كتد�ر وا�د ا

�اصنا �شغلو م�ات ا�ٓالف،  %�8اصنا نوصلو ل  %�7اصنا نوصلو ل 
لكن ما ميك�ش �رهنو أ�ج�ال املق�� وحصة اجلیل احلايل ال بد ٔ�ن �راعي 

 .جلوانب التمنیة احمللیة واجلوانب البی��ة
جيابیا مع لك �ح��ا�ات �ش مرة ٔ�خرى، احلكومة �ازمة ٔ�ن تتفا�ل إ 

�كون أ�مر واحض، ال �هتم �ح��ا�ات ومل یصدر بتا� ٔ�ن اهتم ٔ�ي 
اح��اج، س�سمع لهذه �ح��ا�ات ٔ�هنا مسیت حكومة إالنصات وإالجناز 
وق�لها حكومة إالصال�ات وق�لها حكومة بطبیعة احلال حنن اس�مترار 

و لهاذ اليش، ا�يل هو لٕالصال�ات، ما ك�س�بوهاش ٔ�نفس�نا فقط، ��سمع
معقول وممكن نتولك �ىل هللا، وا�يل هو �ري ممكن ا�ٓن غنت�اورو ليك 

  .نصل ٕاىل نتاجئ لصاحل الوطن ولصاحل شعبنا ولصاحل املواطنني يف جرادة
  .مرة ٔ�خرى شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية

و�ه لقطاع إالساكن، وموضو�ه �ر�مج ون��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول امل
مدن بدون صف�ح، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك 

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ام�ارك مجیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  زماليئ احملرتمني،
جمال التعمري والتمنیة ا�الیة،  �ىل ضوء التو�ات الوطنیة املعمتدة يف

اخنرطت خمتلف مدن اململكة يف ٕاجناز �دد من املشاریع ا�منوذج�ة املدر�ة 
يف ٕاطار �ر�مج السكن �ج�عي ومدن بدون صف�ح، هبدف التخف�ف 
من مظاهر ا�هتم�ش والهشاشة �ج�عیة وتوفري السكن الالئق يف م�ناول 

  .دودالف�ات املعوزة وذات ا��ل احمل
 ،ولضامن جناح هذا الرب�مج الطموح يف ٔ�حسن الظروف، �سائلمك

عن التدابري وإالجراءات العملیة املت�ذة �لموا�بة  ،الس�یدة اكتبة ا�و�
  �ج�عیة والتق�یة لٔ�رس املغربیة ولضامن توفري السكن الالئق هبم؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .لوز�رةاللكمة لمك الس�یدة ا
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اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين  ،الس�یدة فاطنة الكحیل
  :والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال املهم، وا�يل ميكن يل نؤكد لمك 

، ب�ٔن من بني الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني يف الفریق احلريك
أ�ولو�ت ا�يل ك�ش�تغل �لهيم الوزارة هو توفري السكن بصفة �امة، 

�ري و�ش�تغال �ىل السكن �ج�عي بصفة �اصة وكذ� حماربة السكن 
  .الالئق

 22865مت إالجناز د�ل  2017حلدود شهر ٔ�كتو�ر  ،يف هذا إالطار
�دة سك�یة و  381درمه، وٕاجناز  140000و�دة سك�یة من الصنف د�ل 

درمه، وهاذ أ�رقام د�ل الو�دات السك�یة  250000من الصنف د�ل 
ٔ�لف  250ٔ�لف و 140حسب شهادات املطابقة املسلمة، هاذ ا�مثن د�ل 

درمه ما اك�ش ميكن �كون لوال املوا�بة التق�یة واملوا�بة �ج�عیة د�ل 
  أ�رس، �یف ذ�؟

ويم �ش خيفض ا�مثن و�كون ٔ�ول يشء اش�تغلنا �ىل تعبئة العقار العم
  .يف القدرة الرشائیة د�ل أ�رس املعنیة

كذ� مت وا�د التحفزي ج�ايئ �لمنعشني العقاریني واس�تافدوا كذ� 
أ�رس املس�تف�دة من هذا الصنف من هاذ السكن من إالعفاء د�هلم من 

  .الرضیبة �ىل القمية املضافة
�يل �یف ما تتعرفوا ا" مدن بدون صف�ح"ف� خيص الرب�مج د�ل 

، اك�ن جوج مقار�ت، ٕاما ٕا�ادة إالساكن ب�سلمي 2004انطلق م�ذ س�نة 
أ�رس املعنیة �لرب�مج شقق ٔ�و ال ٕا�ادة إالیواء ب�سلمي أ�رس املعين ببقع 
ٔ�رضیة، فهاذ البقع أ�رضیة هناك وا�د اخللیة وا�د جلنة حملیة ترتٔ�سها 

أ�رس ف� خيص الرت�یبة د�ل امللف السلطة العموم�ة تضمن �سهیالت لهاذ 
د�هلم وكذ� املسا�دة د�هلم �لحصول �ىل القروض املالیة �متك�هيم من 

  .احلصول ٕاما الشقق ٔ�و البقع أ�رضیة
  .شكرا لمك

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

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار �لتعق�ب �ىل السؤال

  :یةاملس�شار الس�ید ام�ارك مح 
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذه إالیضا�ات، وهذه م�اس�بة ساحنة لنا 
�لتنویه ��هودات اليت تبذلوهنا م�ذ تولیمك مسؤولیة وزارة إالساكن، لكن 
الس�یدة الوز�رة ما نتطلع �لیه الیوم هو تنویع العرض البدیل �ور الصف�ح 

ة و�كد�سها يف و�دم �كتفاء بتعویضها �شقق يه ٔ�قرب ٕاىل �لب ٕامسن��
  .عامرات ال �راعي الع�ش الكرمي

كام �س�ل الس�یدة الوز�رة، غیاب �رامج سك�یة مو�ة ٕاىل العامل 

القروي يف ٕاطار هذا الرب�مج، �لام ٔ�ن ساكنة العامل القروي يه يف ٔ�مس 
  .احلا�ة ٕاىل هذه املشاریع

لرمغ وما يه إال�راهات اليت توا�وهنا �ل�د والقضاء �ىل دور الصف�ح �
  ؟2004من انطالق هذا الرب�مج س�نة 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة يف ٕاطار التعق�ب

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

صعو�ت وبعض الس�ید املس�شار احملرتم، ال ٔ�خفي �لیمك بعض ال
  .إال�راهات لتمتمي هذا الرب�مج

ٔ�وال، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل أ�رس رفضوا بتا� ینخرطوا يف هاذ 
  .الرب�مج

  .�نیا، اكینة صعوبة د�ل ا�متویل
  .�لثا، اكینة هناك یعين تضاعف �دد أ�رس م�ذ إالحصاء

ج من �یكون فهيا ٔ�رسة وال جو " �راكة"وكذ� اكینة وا�د الظاهرة 
د�ل أ�رس، هذه صعو�ت  8- 5ا�يل كمنش�یوا نوا�بوا العملیة كنصیبوا مت 

كن�اولوا �ش نتغلبوا �لهيا، ولكن ف� خيص السكن بصفة �امة، حنن 
بصدد توق�ع اتفاق�ات، تعممي االتفاق�ات مع اجلهات �اصة ا�يل سكن يف 

رامج �اصة العامل القروي ٔ�ن هاذ السكن يف العامل القروي غینطلق من �
  .�ملراكز الصا�دة ٕان شاء هللا

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه، رضورة ٕاصالح قطاع العقار، وهو مو�ه من 
  .طرف فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلوا الس�ید املس�شار

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

  الوز�رات،الس�یدات 
  السادة الوزراء،

  الزمالء املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الوز�رة، یتعلق �لعقار ا�ي یعترب احلاضن �تلف  ،سؤالنا

املشاریع وأ��شطة �ق�صادیة و�ج�عیة، وقد ٕالزتمت احلكومة بتزنیل 
  .ٕاصالح شامل �لقطاع

 املت�ذة لتحسني حاكمة �ا، �سائلمك عن ماهیة إالجراءات والتدابري
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القطاع؟ وكذ� مىت س�مت ف�ح هذا الورش لتحسني جتوید الرتسانة 
  .القانونیة املؤطرة �لعقار

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  :سة املدینة ملكفة �ٕالساكنوس�یا

  .شكرا الس�ید الرئ�س
كام تعلمون ب�ٔن العقار  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال املهم

هو مايش من اخ�صاص وزارة السكىن وٕا�داد الرتاب إالساكن وس�یاسة 
املدینة، وٕامنا اكینة قطا�ات م�عددة، ٔ�خص ���ر امل� اخلاص ��و� 

  .لو وزارة املالیةك�رشف �ىل التدبري د�
اكینة أ�رايض والعقارات د�ل أ�ح�اس ا�يل كتبعهم وزارة أ�وقاف 

  .والشؤون إالسالم�ة
ف� خيص وزارة ٕا�داد الرتاب الوطين وإالساكن وس�یاسة املدینة، يه 
قطاع مس�هت� �لعقار، �ش�تغل �خلصوص �ىل تعبئة العقار العمويم 

  .یةووضعه رهن إالشارة د�ل س�یاسات سك� 
ولتحسني احلاكمة د�ل القطاع فقد مت اختاذ مجمو�ة من إالجراءات ا�يل 
�ات يف الرب�مج احلكويم وا�يل �ات ب��ف�ذ التوصیات د�ل املناظرة 
الوطنیة د�ل حول الس�یاسة العقاریة ��و� ا�يل اكنت يف الص�ريات يف 

ئق التعمري ، ومن بني إالجراءات ا�يل يه یعين قامئة، التغطیة بو�2015
متت  2017والرفع من وثرية ف�ح م�اطق �دیدة �لتعمري، ح�ث س�نة 

تو�د� يف الرب�مج  2018وثیقة د�ل التعمري، ويف  140املصادقة �ىل 
  .وثیقة 110احلكويم �ش نعدوا 

�نیا، �س�متراریة يف تعبئة العقار العمويم وٕا�داث مدن �دیدة 
 اكینة اخلیایطة، اكینة �مس�نا، مبجمو�ة من املناطق، اكینة الرشفات

  .و�م�صورت
ف� خيص الشق الثاين �لرتسانة القانونیة، فهناك �دد من القوانني ا�يل 
صدرت يف اجلریدة الرمسیة، وا�د جوج د�ل املراس�مي، ؤ�خص ���ر 
قانون املتعلق ب��ظمي العالقة بني الاكري واملكرتي ا�يل صادقت �لیه يف 

القانون املتعلق ب��ع العقار يف طور إالجناز، وكذ�  كذ�جملسمك املوقر، و 
  .القانون القايض واملتعلق بنظام امللك�ة املشرتكة

املرسوم د�ل ا�لجنة الوزاریة ا�امئة لس�یاسة املدینة، واملرسوم الثاين 
هو املوافقة �ىل ضابط البناء وٕا�داث ا�لجنة الوطنیة �لن�ا�ة الطاق�ة، 

د�ل املشاریع قوانني ا�يل مهنم اكینة يف أ�مانة العامة  واكینة وا�د العدد
دقائق ما اكف�ی�ش الس�ید املس�شار �ش نتطرقو لهاذ  �3لحكومة، وتنظن 

القضیة د�ل العقار ٔ�نه �م كام �اء يف السؤال د�لمك، ميكن لنا نعقدو 
تعز�ز ا�لجنة، ٕان شاء هللا، ونتدارسو فهيا بعمق، كام ٔ��د�مك �ملسامهة يف 

 .الرتسانة القانونیة �قرتاح مقرت�ات قوانني يف هذا ا�ال
  .شكرا لمك

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

  .�نیة، تفضلوا 22اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف �دود دق�ق�ني و

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

ایة ٔ�رشمت �ىل ٔ�نه ٔ�ن� مايش انتوما الس�یدة الوز�رة، يف البد ،جوا�مك
مس�هتلكني �لعقار، حبال زعام ما يش مسؤولني �ىل العقار، ولكن اح�ا 
تنقلبو �ىل بوابة يف احلكومة ا�يل مهنا �كون م�فذ �ش نثريو هاذ املوضوع 
د�ل ٕاصالح العقار، و�خ�یارمك واخ�یار� لمك �ش السؤال مو�ه لمك، ٔ��مك 

ون �لعقار، و�لتايل تتع�شوا مع املشالك د�ل العقار فعال انمت مس�هتلك
وتتعرفوا إالشاكل ا�يل اك�ن يف العقار وتتعرفوا الوضعیة ا�يل وصلت لها 
العقار من �الل تعاملمك مع مجیع أ�نواع د�ل �ن�ساب القانوين �لعقار، 

  .سواء اكنت �اصا ٔ�و �اما ٔ�و ٔ�ح�اسا ٔ�و �اصا �ىل الش�یاع ٔ�و م�فرد
ي الیوم، اح�ا تن�ريو هذا املوضوع، �عتبار ٔ�ننا ا�ٓن م�خرطني �ىل �ٔ 

مجیعا يف ٕا�داد �ر�مج �منوي �دید، وما ميك�ش �س�تحیل �كون يش �منیة 
اق�صادیة ٔ�وال �شجیع اس��ر بدون ما �كون املد�ل هو ٕاصالح هذا 
القطاع د�ل العقار ا�يل ت�ٔخر �زاف واك�ن �زاف د�ل املشالك ا�يل واقعة 

الس�ب د�لها هو العقار، هذاك أ�س�بوع كنا ت��لكموا معك الس�یدة و 
الوز�رة، �ىل م�طقة من املناطق وقلنا �ش ميكن لنا �سك�وا الناس ونلقاوا 
هلم فني �سك�وا، املشلك ا�يل اكن عندمك هو العقار، �ٓش�نو الس�ب د�ل 

  .العقار؟ ف�ه مشالك، ف�ه تضارب ٕاىل �ٓخره
ٔ�خرى ا�يل يه خطرية، ا�يل يه قضیة ا�ٓن كذ� �زادت قضیة 

الفساد يف التعامل مع العقار، حبیث ٔ�نه ارتفع العدد د�ل الزور د�ل الزتو�ر 
د�ل الو�ئق، ارتفع الت�ایل و�خ�الس ؤ�ح�ا� حىت بعض املؤسسات 
العموم�ة �ميكن ید�ل وا�د �خ�الل �ىل هاذ املس�توى د�ل العقار 

عين وا�د ا�مو�ة د�ل أ�رس ود�ل العائالت وت�س�ب يف مشالك �برية، ی
ضاعت ملك�هتم، ومه ٔ��لب�هتم فقراء یعين ما عندهومش حىت �ش یع�شوا، 
ولكن ح�ث ماكی�ش وا�د الوضوح يف املساطر العقاریة تیضیع احلق د�هلم 

  .وتیضیعوا يف الوقت ويف الزمن، ٔ�نه تیضطروا ميش�یوا �لم�امك
�تة فاش فعال احلكومة ت�ىن هاذ املوضوع البد ٔ�ساسا �ات الوق  ،ٕاذن

، �2015لك جرٔ�ة، ٔ�ح�ا ت��عنا التوصیات د�ل املناظرة أ��رية د�ل 
التوصیات د�لها �مة �دا، ولكن التزنیل مث التزنیل، ف�� �ساند احلكومة 

  .لاله�م هبذا القطاع
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  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .�نیة 30الوز�رة يف �دود  اللكمة لمك الس�یدة

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

 ت��فق معمك الس�ید املس�شار �ىل هاذ التعق�دات، ولكن �ش نوقفو
�ىل احللول، تنقرتح �لیمك �ش ند�روا یوم درايس مشرتك بني القطاع وبني 

لجنة املعنیة ٔ�و �كون مف�وح �ىل مجیع الفا�لني، �ش ندارسوا ٔ�وال ٕاىل ا� 
ٔ��ن وصل التنف�ذ التوصیات د�ل املناظرة؟ ٔ�هنا �مة م�اظرة قمية، و�یف 
ميكن ٔ�ن نقرتح یعين بعض إالجراءات لرفع الوثرية د�ل التنف�ذ د�ل هاذ 

ة اكینة التوصیات؟ �لثا اكینة اخلصوصیات �ىل حسب اجلهات، لك �
  .�ات ا�يل فهيا وفرة العقار واكینة �ات �لعقار ٕاما السومة د�لوا

ف� خيص الزتو�ر، ٔ�� ال ٔ�ق�ل هذا املصطلح يف هذه الق�ة، ٕاذا عندمك 
�االت معروفة د�ل هاذ القضیة د�ل الزتو�ر ج�بوها لنا واح�ا نتصدى لها 

  .ابهٔ�ننا نثق يف العدا� د�لنا وحىت یعود احلق ٔ�حص
  .شكرا لمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتمك

وجيب التذكري ٔ�ن السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة 
وموضو�ه الغازات املنبعثة من احملطة احلراریة �لعیون، ورد �ش�ٔنه طلب 

 . الت�ٔج�ل من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة
�قل ٕاىل السؤال الثاين املو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة، وموضو�ه ٕاذن ن� 

�مثني النفا�ت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام 

  .ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .حمي�سم هللا الرمحن الر 

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

ٔ�وال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ننا خفور�ن �لتو�ه د�ل بالد� يف ٕاطار التمنیة 
املس�تدامة، وذ� تبعا �لرؤیة السدیدة د�ل �ال� امل� محمد السادس، 

العنایة �لب��ة  نرصه هللا، وا�يل كمتتد من إالنتاج النظیف د�ل الطاقة ٕاىل
  .يف مجیع اجلوانب د�لها

وكذ� بغینا �مثنو الس�ید الوز�رة �الیا العمل د�لمك والعمل د�ل 
  .وزار�مك وا�هودات املبذو� لتحق�ق ٔ�هداف هذه الرؤیة

بغیت نذ�ر كذ� ببعض أ�رقام، ٕانتاج النفا�ت يف بالد� الیوم هو ا
 12ومرتقب توصل ل  2016ل مالیني طن س�نو�، هذا رمق د� 7حوايل 

  .حسب املعهد املليك ��راسات إالسرتاتیجیة 2020ملیون طن يف 
من �نبعا�ت ا�ف�ئة  %7.5النفا�ت كذ� الس�یدة الوز�ر تتفرز 

الشام�، ويه اليت ترض �ملناخ وا�يل كت�لق �حنباس احلراري، �القة لنا 
  .ت وما ٕاىل ذ�كام عرف�وا هذه املشالك د�ل املطر والف�ضا�

 %3.5كذ� بغیت نذ�ر ب�ٔن منو ٕانتاج النفا�ت يف بالد� عندو رمق 
حبال رمق معدل ا�منو �ق�صادي، ٕا�ادة املعاجلة د�ل احبالو اس�نو�، وهو 

يف ٔ�بعد احلدود �الیا والرب�مج  %10حىت  7هذه النفا�ت ما كتعداش 
ج ا�يل مسطر يف هذا الرب�م ،20 ـبغى �ش یوصل لاالوطين �لنفا�ت 

  .2020يف ٔ�فق  %20 ـالوزارة ل
خشص ك�شغلوا �شلك �ري نظايم يف مجع النفا�ت  7000كذ� هناك 

النافعة ما �سمى �لنفا�ت النافعة الورق والبالس��ك وما ٕاىل ذ� �یعاودو 
س�نوات مرت �ىل بدایة الرب�مج الوطين  10فهيا البیع، وا�د الرمق �م هو 

  .�لنفا�ت
هو ٔ��ن حنن من هذه الربامج؟ فني وصلنا  ،الس�یدة الوز�رة ،لال�ساؤ 

بغیت نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال، امن حتق�ق أ�هداف د�لها، وا�يل 
التقلیص من إالنتاج د�ل هذه النفا�ت �شلك �ام، كذ� تغیري طریقة 
التعامل معها �عتبارها م�تو�ات �نویة ٔ�و م�تو�ات قاب� ٕالنتاج الطاقة، 

و كذ� ب�ٔن التدبري ا�يك د�ل هذه النفا�ت ز�دة �ىل ا�ور د�لو كنذ�ر 
يف التقلیص من �نعاكسات �ىل املناخ فٕانه یعد كذ� قطا�ا وا�دا من 

  .الناح�ة �ق�صادیة
وهنا مربط الفرس �ل�س�بة لنا �كونفدرالیة، یعين مس�ٔ� �ق�صاد �مة 

اجلدیدة يف هذه املهن �دا، ٔ��ن حنن من �لق الرشاكت؟ وفرص الشغل 
 يذایعين هذه اجلهة ه اجلدیدة املرتبطة �الق�صاد أ�خرض، ولكنا تنعرفو

حشال فهيا د�ل الفرص؟ فني اح�ا من التحفزيات د�ل انتاع �س��ر 
املس�مثر�ن؟ فاش نبعدومه من العقار ومن الفال�ة ا�يل هام فهيم حتفزيات 

  .شویة لهذا القطاعاوجنیهبم 
بغینا هلم اأ�ش�اص ا�يل �لكمنا �لهيم  ذطار القانوين د�ل هافني هو االٕ 

)l’AMO( ،بغینا هلم ا)la retraite(، الس�یدة  ،بغینا هلم العمل الرشیفا
  .الوز�رة

كذ� التواصل، التواصل د� اح�ا ما ت�سمعوش �زاف، سواء بصفة 
� م�ارشة وال �رب مجعیات ا�تصة يف اجتاه ا�متع املدين �ش نعبؤوه، كذ

  .الرشاكة مع امجلعیات املهنیة من ٔ��ل حاكمة ممتزية
ؤ��ريا ت�سولومك الس�یدة الوز�رة، واش ما ��ش لمك ب�ٔنه وصل الوقت 

  .�ش ند�رو وا�د الوقفة تق�ميیة ا�يل نقوموا فهيا ما ميكن تقوميه
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید املس�شار

  .لسؤال ف� تبقى من الوقتاللكمة لمك الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل ا
دقائق اكم� مادام الس�ید املس�شار اس��فذ  3الس�یدة الوز�رة، عندك 

  .وقت سؤا�

الس�یدة �زهة الوايف اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة 
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

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

� عن طرح هذا السؤال احملوري وا�يل هو يف قلب تزنیل ٔ�وال شا�رة 
إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة، الیوم ٕاذا اكن العامل ی��افس حول 
رهان ما، فهو ی��افس الیوم حول ٕاماكنیة وقدرة ٔ�ي دو� �ىل ٔ�هنا �رد من 

ورش �مثني النفا�ت ٕاىل ) la valorisation(ر وٕا�ادة �مثني النفا�ت تدو�
 :خللق م�اصب الشغل و�لق الثورة واح�ا ك�ش�تغلوا �ىل ثالثة مس�تو�ت

ٔ�وال، املس�توى املؤسسايت الیوم عند� ا�لجنة ا�يل انتوما جزء من ميثلمك 
راه تیحرضوا معا� وكنا كنعقدوها �شلك دوري، ا�يل يه جلنة التوج�ه 

�شلك قوي �سرتاتیجي ملنظومات �مثني النفا�ت، فهاذ احلكومة تفعلت 
د�ل  8النفا�ت لكهم ا�يل يف بالد�،  ٔ�حصیناد�ل النفا�ت،  8و�دد� 

النفا�ت جنیو �لجنة ونعرضهم، إالجراءات لكها ا�يل تند�روا ٕان شاء هللا 
  .تفعل معلیا

بدینا بتجربة �حجة يه يف �ٓخر فهيا داب شویة داملشالك تن�لهم د�ل 
د�ل الناس ا�يل اكنوا  10000 حىت 70000بطار�ت، وصلنا تقریبا من 

�لتايل �دم�ا �ىل الشق د�ل .. �دامني يف القطاع املهیلك ٕاىل قطاع
القانون ٕ��الق التصد�ر د�ل املادة د�ل الرصاص مث �دم�ا فعال �ىل 
التوعیة واملوا�بة د�ل هاذ الناس، و�قني ت�ش�تغلو رمبا اكن ولكن تیخصنا 

بري �اصة يف نق� من القطاع الغري �یلك �ش�تغلوا �زاف ٔ�ن هذا حتدي � 
  .ٕاىل القطاع املهیلك �ش نقولوا احلق�قة كام يه

تدو�ر النفا�ت �یمت ولكن ت�مت يف قطاع �ري �یلك، الیوم الت�دي ٔ�ن 
ندیوه �لقطاع املهیلك �رنحبوا اح�ا، �ادي �رحب بالد� �رنحبو وا�د القمية 

عطات ٔ�ن املغرب ا) banque mondiale(ا�يل عطاهتا لنا ا�راسة د�ل 
من الناجت الوطين  3,52لكفة التدهور الب�يئ ن���ة �دم تدو�ر هاذ النفا�ت 

  .ملیار 33یعين ب�س�بة  ،اخلام
و�لتايل اح�ا الیوم ت�ش�تغلو �ىل اجلانب املؤسسايت، ت�ش�تغلو �ىل هاذ 

ا�يل يه د�ل البطار�ت، النفا�ت .. املنظومات د�ل فرز ومجع �ل د 8
البالس��ك�ة، مث نفا�ت أ��زة الكهر�ئیة راه يه ا�راسة يف �ٓخر فربا�ر 

ا بني جوج غتمكل ٕان شاء هللا، الع�الت املس�تعم� در� �ادي ند�روها م
ما نبداوش مث النفا�ت د�ل الزیوت الغذائیة ا�يل يه  �3ات وال 

مس�تعم� �شلك ولكن بغینا م�ٔسسها و�كون �ىل املس�توى الوطين �ش 
  .�سامهوا وكذ� حىت حنرض نؤهل بالد� لیتو�ه حنو �ق�صاد أ�خرض

روا هاذ �ق�صاد البدیل ا�يل به ترنحبو التمنیة ويف نفس الوقت تنقد
�رحبوا رهان د�ل حامیة الغطاء النبايت، حامیة �اصة ما یتعلق �ملوارد 
اجلوف�ة املائیة ا�يل الیوم تنعرفوا ا�ٓ�ر د�لها ٔ�ن بالد� ٔ�صبح يف الصف 

  .أ�ول مما یعاين من �ٓ�ر التغري املنا�

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

ا�ٓ�ر البی��ة ملعمل �كر�ر الن�اس  ون��قل ٕاىل السؤال الثالث موضو�ه
املزمع ٕا�شاؤه فوق �راب جام�ة والقايض مب�اذاة جام�ة النحیت بدا�رة 
ٔ�غرم، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

املوضوع یتعلق مبعمل �كر�ر الن�اس مبنطقة دا�رة ٕاغرم یتعلق املوضوع 
جبام�ة والقايض جبام�ة النحیت من طبیعة احلال هاذ املعمل، �س��رات 
و�لب �س��رات فميل یتعلق هباذ املوضوع، ال ٔ��د جيادل يف أ�مهیة 

  .د�لو
ساكنة ف� یتعلق ��ٓ�ر السلبیة اليت س�ترتتب عن لكن ختوفات ال 

�كر�ر د�ل الن�اس ف� یتعلق �لفرشة املائیة ويف الهواء ويف ٕاقالع د�ل 
  .ٔ�جشار د�ل ٔ�راكن، و�دم ٔ�داء حقوق ذوي احلقوق، �لق ختوفات

�� �سائلمك الس�یدة الوز�رة عن إالجراءات املزمع اختاذها هبذا 
  .الش�ٔن؟ وشكرا

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤال

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة 
  :�لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
وهذا حيیلنا �ىل النقاش السابق، هو �یف ميكن ٔ�ن نوازن نعادل بني 

عاد� صعبة هو ٔ�ن حنمي الرتبة املیاه اجلوف�ة الغطاء النبايت، ويف نفس م
الوقت نعطي ٕاقالع صناعي اق�صادي �ىل املس�توى الرتايب، هذه معاد� 
صعبة الیوم العامل لكه، ولكن امحلد � العامل كذ� ٔ�بدع من املساطر ما 

الس�یاق الوطين  ميكن ٔ�ن تؤم�نا ولكن الت��ع ا�يل �یتفرضوا �لینا الیوم حىت
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  .هو ا�يل خصنا نفع�
الیوم املسطرة د�ل هاذ املرشوع يه اس�تمكلت يف جزهئا،  ،و�لتايل

ف� یتعلق ب�ٔهنا حتصل �ىل دراسة الت�ٔثري املوافقة د�ل دراسة الت�ٔثري �ىل 
الب��ة يف جزهئا يف شقها ا�لجنة الوطنیة، �يق لها جزٔ��ن ٔ�ن هاذ املوازنة 

هو تید�ر ذاك ا�فرت د�ل التحمالت مبا حيل  واملس�مثرتتقول ٔ�ن املشغل 
إالشاكالت البی��ة والطبیعیة ا�يل اكینة، و�لتايل ٔ�ح�ا يف ٕاطار املر�� 
أ��رية ا�يل يه ٔ�ن املیاه والغا�ت �متيش د�ر حبث م�داين مث تفرض لك ما 
طرح�ه ف� یتعلق �لتعویض د�ل الساكنة، وكذ� ما ميكن ٔ�ن نعوض 

لیه التوازن د�لو، وهذا ٕان  رض، ٔ�ن أ�رض والكون خصنا حنفضول�ٔ 
شاء هللا ت�ٔكد الس�ید املس�شار ٔ�ننا نتابعه �شلك یعين �بري �دا و�شلك 

 .�د قوي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :السعدويناملس�شار الس�ید سعید 
   .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

بطبیعة احلال هاد املوضوع عندو �القة �حملور ا�يل تطرح مع الس�ید 
وز�ر الطاقة واملعادن، ال �رید يف هذه املنطقة ٔ�ن یتكرر ا�ي جرى يف 
مجمو�ة من املناطق ويف املنطقة اليت مت الت�دث عهنا، ال �رید ٔ�ن تتكرر 

ن هاذ املعمل م�ل هذه امل�ٓيس، ٔ�ن الس�ید الوز�ر ٔ�شار ب�ٔن هاذ املنامج، �ٔ 
ومجمو�ة د�ل امجلا�ات ومهنا  ..عندو �القة �ملنجم ا�يل اكن يف جام�ة 

املنامج سابقة، ورمبا الوزارة مزمع �ش  5جام�ة النحیت لو�دها فهيا تقریبا 
تطلق من �دید هاذ املنامج، ال �رید ٔ�ن تتكرر یعين إالشاكالت اليت اكنت 

نامج يف السابق، ولكن املنطقة مل مطرو�ة سابقا، مث اس�تغالل هاذوك امل 
�س�تفد ال من ح�ث الب��ة التحتیة، ال من ح�ث ٔ�ي ٔ�مر یتعلق هباذیك 

  .املنطقة وبق�ت �ىل �الها
�� الس�یدة الوز�رة ال ف� یتعلق �لفرشة املائیة من ح�ث التلوث 
د�لها �ملواد الكميیائیة اليت تصدر عن املعمل، وال اس�تعامل المكیات 

ان الهائ� د�ل املاء، انتوما تتعرفوا ٔ�ن اجلفاف یرضب ت� املنطقة، وأ�طن
واملزمع كام ق�ل س�مت �لب املیاه من ٔ��د السدود، ال ندري ما مدى حصة 

  .هذا املوضوع
و�� الس�یدة الوز�رة �رید ضامن حقوق الساكنة وضامن حقوق د�ل 

ل هاذوك الش�باب يف توفري م�اصب د�ل الشغل وتوفري �ش�تغال د�
الش�باب وجتنب هاذ املنطقة یعين من الكوارث البی��ة، وما ن�س�ناوش 

  .حىت توقع فهيا موىت �اد ند�روا خمططات ٕاس�تع�الیة ٕالنقاذ هاذیك املنطقة
من ا�ٓن �مثن ا�لقاء ا�ي مقمت به الس�یدة الوز�رة �ىل مس�توى �ات 

الباب  سوس يف ٔ�اكد�ر، ولكن نطلب عقد لقاء مع الساكنة، ومن هاذ

ت�شكرو مجعیة ا�متع املدين د�ل ذیك املنطقة ا�يل كتلعب ٔ�دوار حق�ق�ة 
يف الت�ٔطري د�ل الساكنة د�ل متا يف توفري سد اخلصاص ف� یتعلق 

  .��متدرس ويف الطرق ويف املیاه ويف مجمو�ة د�ل ا�االت
ندعو ٕاىل عقد لقاء يف �رودانت قریبا ق�ل انطالق هاذ املرشوع 

  .وقوف �ىل الثغرات اليت ميكن ٔ�ن تقع مس�تق�ال�ل
  .وشكرا

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

  .بعض الثواين ،الس�یدة الوز�رة ،بقى لمكا

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة 
  :�لتمنیة املس�تدامة

رة اكف�ة، مرح�ا ٔ�� جني هو الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�عتقد ٔ�ن املسط
أ�شغال �ل و�لك فرح وهذا ٔ�ولویة د�يل ٔ�نين �كون العمل املیداين وت��ع د

من أ�ولو�ت د�ل هاذ احلكومة، ويه حكومة إالجناز وحكومة إالنصات 
�لساكنة وكذ� �لفا�لني، ولكن دفرت التحمالت واملسطرة د�ل الرقابة 

لوا�د  طور، ٕان شاء هللا، وغمنش�یوالبی��ة ا�يل عند� يف بالد� ا�يل غت
املرشوع ا�يل غیجیمك ا�يل هو مرشوع التق�مي الب�يئ، قادر �ىل ٔ�نه �لت��ع 
�لطبع و�لرقابة النیابیة والربملانیة وكذ� التنف�ذیة، ٔ�نه قادر انه �ش حيل 

  .املشلك
نوا الساكنة، عند� ئ الیوم عند� يف دفرت التحمالت، �ل�س�بة �ش یطم 

 التحمالت ٔ�نه �ادي جيیب املاء من سد س�یدي عبد هللا �ىل طول دفرت
لكم، و�لتايل هذا ٔ�ن ٔ�وال الرشطة البی��ة، املد�ریة اجلهویة ا�يل متاك  82

راه تتعرفوا الناس د�لنا راه �دامني وكذ� السادة املسؤولني الرتابیني، 
ٕاشاكل  س�نكون صارمني يف هذا ٔ�ن هاذ اجلهة يه �ة فالح�ة وعندها

الیوم ف� یتعلق بندرة املیاه، و�لتايل الضغط �ىل املوارد املائیة يف دفرت 
  .التحمالت هذا مصان

املس�ٔ� الثانیة هذا مرشوع الیوم اق�صادي �منوي �بري، اللكفة د�لو 
، 500حىت  400ملیار، ��شغل من أ�ولویة د�ل أ�بناء املنطقة من 

ٔ�ن  �لها يف الن�اس �لتق�ی�ني ا�يل تنعرفو�ادي یوفر �لبالد �ح�یا�ات د
) le prix international(ٔ�لف طن والطن يف  70اح�ا �س�توردوا الیوم 
  .�ٓالف دوالر حس�هبا �7ید�ر 

و�لتايل الیوم اح�ا يف معق هاذ املعاد�، وهاذ التوازن، ٕان شاء هللا 
ٕان شاء هللا د�ر لك إالماكنیات، عند� املد�ر�ت اجلهویة تاحلكومة �ادي 

مراصد �ویة يف لك �ة، �ادي �كون عند� مرصد، أ�مهیة  غنطلقو
  ..د�لو هو هاذ الرقابة �ادي �كون

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة، �شكرمك �ىل مسامهتمك
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ون��قل ٕاىل سؤال مو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه ف�ح مك�ب 
اري والس �ملاس، اللكمة ٔ��د �لس�یا�ة �ٔ�قالمي اجلنوبیة وجزر الك�

السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلوا 
  .الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید س�یدي الطیب املوساوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات الوز�رات،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  حملرتمات،الس�یدات املس�شارات ا

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  عندي سؤال یتعلق �لس�یا�ة �ل�س�بة لٔ�قالمي اجلنوبیة؟ 
أ�قالمي اجلنوبیة الس�ید الوز�ر، ال خيفى �لیك ما یتعلق �لس�یا�ة 

ملیون د�ل  11و�ٔ�خص الس�یا�ة ا�يل يه جزر الك�اري ا�يل ك�س�تق�ل 
ذ� �ار، واجلار دامئا الس�ید الس�یا�ة، وأ�قالمي الصحراویة اجلنوبیة ك

  .الوز�ر، البد � �س�تفد من �ار
�ا، الس�ید الوز�ر، �س�ٔلمك واش اك�ن يش ٕاجراءات؟ واش اك�ن يش 

  تعادل؟
�نیا، الس�ید الوز�ر هناك یعين اتفاق�ات لتمنیة الس�یا�ة �ٔ�قالمي 

  .اجلنوبیة ٕاىل �د السا�ة الس�ید الوز�ر، مشف�اه
لوز�ر وهو املك�ب الوطين �لس�یا�ة، بغینا النقطة الثانیة، الس�ید ا

�شوفوا الس�ید املك�ب الوطين �لس�یا�ة، املعایري �ش ٕاد�ر ماكتب يف 
  اخلارج ٔ�ما يه؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم

الس�ید محمد سا�د وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :�عيو�ق�صاد �ج

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
فعال املك�ب الوطين د�ل الس�یا�ة من املؤسسات أ�ساس�یة يف التمنیة 
د�ل هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة، كام كتعرفوا املك�ب الوطين �لس�یا�ة 

، يه �روجي �لمنتوج عندو �ام خمتلفة وم�عددة، من املهام أ�ساس�یة د�لو
  .الس�یا� املغريب وتقویة اجلاذبیة د�ل الو�ات الس�یاح�ة املغربیة

من املهام د�لو كذ�، هو تقویة الربط اجلوي مع اجلهات الس�یاح�ة 
د�ل اململكة، واملك�ب الوطين �لس�یا�ة معل جمهودات يف هاذ الس�نوات 

فهنا يف هنایة هاذ الس�نة أ��رية ا�يل �لتنا نوصلوا لهاذ املؤرشات ا�يل عر 
بزتاید د�ل �دد الس�یاح، و�زاید د�ل املداخ�ل الناجتة كذ� من 

  .الس�یا�ة
بغیت نذ�ر كذ� ٔ�ن املك�ب الوطين �لس�یا�ة رمغ أ�قدم�ة د�لو، 

، مهنا ا�يل موجودة يف 14م�دوبیة موز�ة �رب العامل  14عندو الیوم 
ا ؤ�ملانیا وٕاجنلرتا، وفهيا ا�يل ختلقت أ�سواق التقلیدیة د�لنا، فر�سا وٕاس�بانی

�ل�س�بة لٔ�سواق اجلدیدة الوا�دة، حبال الصني، حبال ٔ�ورو� الرشق�ة، 
  .حبال ٔ�ورو� الشاملیة كذ� ا�يل تف�حت فهيا

د�ل املناصب د�ل الشغل،  50هاذ املندوبیات ك�شغل الیوم وا�د 
رمه، بغیت نقول ملیون د�ل ا� 40وك�س�هت� يف ال�س�یري د�لها وا�د 

�ل�س�بة �لمناطق اجلنوبیة، املناطق اجلنوبیة فهيا مؤهالت ٔ�ساس�یة �ل�س�بة 
�لس�یا�ة، وفهيا كذ� �ر�مج طموح د�ل التمنیة د�ل أ�قالمي اجلنوبیة ا�يل 

  .هو ٔ�كرب �ر�مج ا�يل عرف�ه اململكة
 ملیار د�ل ا�رمه، كرب�مج �منوي مشويل �ل�س�بة لٔ�قالمي 77الیوم 

الثالثة، هذا الرب�مج الشمويل الطموح �ادي خيلق وا�د العدد د�ل 
�س��رات، وا�د العدد د�ل إالماكنیات ا�يل ميكن لها تربز هذاك 

  .املنتوج الس�یا� ا�يل اك�ن يف ذیك املنطقة
�ل�س�بة لف�ح مك�ب يف اجلزر د�ل الك�اري، �رتباط د�ل الك�اري 

وري، كام ذ�رتو الس�ید املس�شار، الك�اري الیوم هبذه أ�قالمي مؤكد ورض
ملیون  11و�ة من الو�ات أ�ساس�یة د�ل ٕاس�بانیا ميكن كتفوق ذاك 

ملیون د�ل الساحئ، فني �یخصنا  13ا�يل ذ�ريت ميكن وصلوا الیوم ل 
 .�ربطوا هاد الك�اري مع هذه املناطق بف�ح خطوط جویة مزتایدة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ى الوقت الس�ید الوز�رشكرا ا�هت 

 .شكرا اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید س�یدي الطیب املوساوي
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ال�م ا�يل قليت

ف� یتعلق �ملك�ب الوطين �لس�یا�ة الس�ید الوز�ر هو  ،الس�ید الوز�ر
ل�س�بة جلزر راه عندو مزيانیة ٔ�كرث من الوزارة، �اصو یلعب دور �م، و�

  .ملیون 12الك�اري الس�ید الوز�ر، �یف ما قلمت �س�تق�ل ٔ�كرث من 
النقطة الثانیة الس�ید الوز�ر ٕاىل ف�حت مك�ب يف جزر الك�اري راه 
�ادي جيلب السواح و�ادي جيلب، هو راه اكن مف�وح مك�ب فهيا 
س�نوات اكن مف�وح، ولكن ٔ�عطى نتاجئ ٕاجيابیة، اح�ا مكس�مثر�ن يف 

  .الس�ید الوز�ر اك�ن ٕاجيابیاتالس�یا�ة 
الس�ید الوز�ر، بغینامك الس�ید الوز�ر یعين املشاركة د�ل  ،النقطة الثالثة
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اجلهات اجلنوبیة يف التظاهرات ا�ولیة ا�يل دامئا مقصیني مهنا اجلهات 
الثالث، هذا ال یق�ل الس�ید الوز�ر، اجلهة تعود مقصیة من تظاهرات 

  .امك �شار�وا اجلهات و�شار�وا املس�مثر�نس�یاح�ة يف الس�یا�ة �ٔ�خص، بغین
والنقطة الرابعة الس�ید الوز�ر، ف� یتعلق �ملندوبیة د�ل الس�یا�ة، 

ندوبیة د�ل الس�یا�ة �اصمك تدمعومه، راه امل �اص كذ� الس�ید الوز�ر 
راه ما عندمه حىت �ش  ،الس�ید الوز�ر ،بعض املندوبیات د�ل الس�یا�ة

الس�ید  ،�یلعبوا دور �م، ونطلب م�ك ات، املندوبیات�رشیو س��لو 
   .ما یتعلق جبزر الك�اري، ف�ح مك�ب رضوري ومؤكد ،الوز�ر

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، �شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك معنا

ن��قل ٕاىل السؤال املوجع لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه 
ریق ا�س�توري �شغیل الش�باب، وهو سؤال موضوع من طرف الف

 .ا�ميقراطي �ج�عي، تفضل الس�ید املس�شار لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
 .شكر الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
البطا� خصوصا يف ٔ�وساط الش�باب واحلاصلني �ىل  ،الس�ید الوز�ر

ٔ�مام لك الس�یاسات العموم�ة، و�ىل مسار التكو�ن �شلك حتد� �بريا 
تعاقب احلكومات البطا� هاجس خيیف الش�باب املغريب وأ�رس املغربیة، 
فقريها وم�وسطها، املكونني و�ري املكونني، املؤهلني و�ري املؤهلني، البطا� 
�امل والقضاء �لهيا مطلب ٔ�سايس ؤ�ويل للك ٔ�شاكل �ح�یا�ات 

  .تلف م�اطق املغرب�ج�عیة ببالد� ويف خم 
البطا� �س�رشي، تعشش يف العامل القروي واملناطق املهمشة 

  .والهامش�یة يف اجلبال ويف املناطق النائیة
ٔ�ي �ر�مج حكويم الس�ید الوز�ر احملرتم ؤ�ي خمطط �لحكومة لتوفري 

  .الشغل و�لق فرص معل لفائدة الش�باب املغريب؟ شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل تفضلمك بطرح هذا السؤال

يف احلق�قة السؤال د�لمك خشص املعض� د�ل البطا�، يه معض� 
اج ٕاىل مقاربة ب��ویة، معض� مر�بة، معض� �رامكیة و�لتايل فه�ي حتت

�دیدة، ٕاىل مقاربة نوعیة ولهذا �ال� امل� �لكم �ىل مراجعة منوذج ا�منو، 

  .أ�صل د�لو
ف�التايل ٕاىل ما رجعناش �لمنوذج د�ل ا�منو، ٕاىل ما رجعناش �لمضمون 
د�ل الس�یاسات و�سرتاتیجیات القطاعیة من ح�ث مضموهنا يف الشغل، 

ملسؤولیة د�لها ٕاىل ما حتمال�ش اجلهة، ٕاىل ما حتمال�ش مجیع القطا�ات ا
ٕاىل ما حتملش املقاو� اللك الیوم ٔ�صبح مسائال يف موا�ة معض� البطا� 
وال ميكن ٔ�ن یدعي مدعي ب�ٔن هذه املعض� س�مت معاجلهتا بني عش�یة 

  .وحضاها، ولكن �اصو �كون عند� وا�د املنظور
ة مبا ٔ�نه اس�ت�دثت جلنة ولهذا الیوم احلكومة اعمتدت وا�د املقاربة ٔ�فق�

یعين قطاع  15وزاریة لهذا املوضوع وضعنا �ر�جما وطنیا �شارك ف�ه 
حكويم، ا�ٓن حنن يف طور حتوی� ٕاىل �ر�مج تنف�ذي �رب ٔ�ولو�ت �الل 

  .الس�نوات الثالث وأ�ربع القادمة ٕان شاء هللا
ر ؤ�س�تطیع ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ب�ٔن احلكومة مل تقف معكوفة أ�یدي يف انتظا

  .ٔ�ن یفعل هذا الرب�مج ٔ�ن هناك �رامج �دامة حلد السا�ة
الیوم بغیت �شري �لتعاقدات ا�يل اح�ا �دامني فهيا مع اجلهات ٔ�ن لك 
اجلهات الیوم ت��افس �ش تد�ر �رامج د�ل �شغیل اجلهویة واح�ا ت�ش�تغلو 

عطات  2018و 2017معها ا�ٓن، إالجراءات ا�يل �ات يف املزيانیة د�ل 
 42718ولویة د�ل ال�شغیل، ونذ�رمك ب�ٔنه املزيانیة ٔ��دثت ما مجمو�ه ا�ٔ 

م�صب شغل �لتعاقد �ٕالضافة  55و 2018-2017م�صب شغل ما بني 
�لنتاجئ إالجيابیة اليت ٔ��د�هتا ما �سمى �لربامج إالرادیة اليت تتوالها وزارة 

يف هذا وحنن س�س�متر  ،الشغل والواك� الوطنیة ٕالنعاش الشغل والكفاءات
  .التو�ه ٕان شاء هللا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

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

بغیت �شكرمك �ىل ا�هودات و�متىن التوف�ق ٕان شاء ا ،الس�ید الوز�ر
وت�ش�تغلوا �لهيا، ولكن  هللا الرمحن الرحمي يف الربامج ا�يل يه ت�س�تعدوا لها

�ىل حسب یعين ما مىض هناك دراسات ا�يل بی�ت وا�د العدد د�ل 
أ�مور ٔ�ن م�ال نعطیمك �ىل س��ل املثال، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ن 

هذوا بدون شهادة، هذوا حمسوبني تی�دموا ت�ش�تغلوا بدون  58.6%
  .بعد شهادة ولكن العمل ا�يل ت�ش�تغلوا �لیه �ادي جنیو لیه من

�اصلون �ىل  %�13اصلون �ىل شهادة م�وسطة، و 24.4%
شهادات �لیا، هاذ ما یعين ٔ�ن م�ظومة الرتبیة والتكو�ن ببالد� خترج 
ٔ�فوا�ا �برية من املمتدرسني ٕاىل سوق الشغل بدون �كو�ن، وا�د ما 

  .مكو�ش راه مس�تحیل �ش یلقى وا�د العمل قار و�ادي �س�متر ف�ه
حسب القطا�ات يف ال�شغیل نالحظ الفال�ة  و�لنظر ٕاىل التوزیع
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، الت�ارة واخلدمات، فاش تنجیو �لفال�ة، %40.2، و%�39.4شغل 
خصنا نعرفو النوع د�ل العمل ا�يل ت�ش�تغلوا يف قطاع الفال�ة، واش وا�د 
ا�يل �هيز البا� والفاس يف الفال�ة �ادي نعتربوه راه مشغل ٔ�ن تنعتربوه 

عندو هذا، خصنا نعرفو ٔ�ش�نو هام ) CNSS(عندو ) SMIG(ب�ٔن عندو 
  .الس�ید الوز�ر احملرتم ،�الش ت��لكمواالصنف د�ل املشغلني، 

هذه املؤرشات تبني �شلك واحض جعز �ق�صاد املغريب يف ٕانتاج فرص 
معل قارة ودامئة، ويه مرتبطة �ٔ�شغال وأ�عامل املومسیة، ٔ�ما من ح�ث 

رص معل �دیدة جيب ٕاحصاء �لق فرص الشغل كام تت�دثون عن �لق ف
املقاوالت وٕافالسها لس�ب من .. اليت �رعبفرص العمل الضائعة 

  .أ�س�باب
الس�ید الوز�ر احملرتم، فاش تنحصیو خصنا نعرفو ٔ�ش�نو تنحصیو  ،نعم

راه اك�ن بعض فرص معل ا�يل �لق�اها و�لتايل فشلت، و�ىل س��ل املثال 
، ا�و� سامهت يف كام قلت لمك املقاوالت تعرضت لوا�د إالفالس

إالفالس د�لها، اك�ن مقاوالت كربى ا�يل ما ختلصويش يف الصفقات 
د�هلم ما دارش يف وا�د املدة معینة ) des comptes(العموم�ة يف 

  .ومشات لٕالفالس
اك�ن كذ� ف� یتعلق برب�مج �شغیل ا�ايت ومقاوليت يه يف �ا�ة ٕاىل 

ا�؟ هاذ الرب�مج د�ل مقاوليت مراجعة، ما جحم فشلها يف ام�صاص البط
وهو �ر�مج �م و�ر�مج اكن ٕاجيايب ولكن الش�باب والعاطلني ا�يل هام 

 ..تو�وا لهاد الرب�مج هذا ما عندمهش احلظ

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار
 .الس�ید الوز�ر اللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ا �ادي �سعفكش الوقت وما �اد�ش �سعفين الوقت �ىل لك �ال م

�ش نقول اكع ذاك اليش ا�يل يف ا�ماغ د�لنا، ولهذا ٔ�ح�ذ ٔ�نه رمبا جنیو 
�لجنة ونتذا�رو �شلك معمق حول الرب�مج الوطين د�ل ال�شغیل والقضا� 

  ..املطرو�ة والتو�ات ا�يل موجودة يف هذا
كو�ن ٔ�سايس هو جزء ال یتجزٔ� بطبیعة احلال �لكميت �ىل التكو�ن، الت

هبذا الرب�مج ا�يل كنتلكم  2الیوم يف ٕاطار هو التو�ه �سرتاتیجي رمق 
  .�لیه

ٕاذا الیوم �اصنا نتلكموا �ىل التكو�ن املفيض ٕاىل �لق القابلیة 
�ل�شغیل، �اصنا نتلمكوا �ىل التكو�ن يف �ن املس�تق�ل، ٔ�نه ذ�ريت وا�د 

د�ل العام  109ة العمل ا�ولیة يف املؤمتر املس�ٔ� �مة �دا الیوم م�ظم
د�لو وهو مس�تق�ل العمل، ٔ�ن العمل الیوم القامئ ) le thème(اجلاي 

الیوم �دد، �لكميت �ىل العمل الفال�، م�فق معك اك�ن وا�د التحول يف 
طبیعة �ق�صاد املغريب، الیوم مىش �ع�د �ىل الفال�ة املعاش�یة 

لوا ملا �سمى �مثني املنتو�ات الفالح�ة، هذا وا�د القدمية، �اصنا ن��ق
العمل ا�يل �یخص �كون ف�ه مجیع القطا�ات احلكوم�ة و�اص نفكروا يف 

  .ٔ�فق مس�تق�يل �ش نوا�وا املعض� د�ل البطا�، شكرا

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

ول املو�ه لقطاع العالقات مع الربملان، وموضو�ه ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٔ 
تعاطي احلكومة مع مقرت�ات القوانني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

 .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

، صالح�ات كربى، من 2011لقد ٔ�عطى ا�س�تور اجلدید، دس�تور 
ٔ��رزها توس�یع اخ�صاصات الربملان يف جمال ال�رشیع، �ري ٔ�ن املالحظ ٔ�ن 
تعاطي احلكومة مع مقرت�ات القوانني یبقى دون املس�توى املطلوب يف هذه 

  .ا�لحظة ا�س�توریة اليت اخنرطت فهيا اململكة املغربیة
الس�ید الوز�ر، حول إالجراءات اليت سوف تت�ذها  ،�سائلمك ،�ا

هذا الوضع وتزنیل املق�ضیات ا�س�توریة اجلدیدة املرتبطة احلكومة ٕالصالح 
  .�ملبادرة ال�رشیعیة الربملانیة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اشكر 

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  . �سم هللا الرمحن الرحمي
فقد اكن �رصد  �2015ل�س�بة �لسؤال �لنظر لتارخي طر�ه وهو نونرب 

واقعا اكن یعكسه السؤال، وهو فعال التعاطي مع مقرت�ات القوانني اكن 
ی�سم بضعف ومل �كن يف مس�توى ا�لحظة ا�س�توریة كام ٔ�رشمت، ولكن 

  . تطورات وازنة م�ذ ذ� احلني وٕاىل �ایة الیوم حصلت
ٔ�وال، مت ٕا�داث جلنة بني وزاریة حتت ٕارشاف رئاسة احلكومة كتدرس 

  مقرت�ات القوانني وكت�دد مهنا موقف، هذا ٕاجناز ٔ�ول؛
�نیا، د� ٔ�ربع مرات جمالس احلكومة ختصص فقرة لتقدمي تقر�ر حول 

  معل ا�لجنة التق�یة من ٔ��ل ٔ�ن نتقدم يف مدارسة مقرت�ات القوانني؛
ا، ولینا كند�رو حبال ا�يل تند�رو مع أ�س�ئ� الشفویة، أ�مور ا�يل �لث

احلكومة �اهزة �لجواب �لهيا كن�ربو ا�لس، نفس أ�مر جملس 
املس�شار�ن، ولهذا �ٓخر اج�ع ندوة الرؤساء م�ال ٔ�كدت �ىل ٔ�ن احلكومة 
وا�د العدد د�ل مقرت�ات القوانني ا�يل يه هامة وا�يل �ىل أ�قل دازت 
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  .يف جملس من ا�لسني، املطلوب وهو ٔ�ن �سارع مبناقش�هتا
 11مقرتح قانون ا�يل �س�ل، مهنا  �43ل�س�بة �لس املس�شار�ن 

�رمس الوالیة ال�رشیعیة ا�يل بدات احلالیة �ل�س�بة �لحكومة احلالیة، حسبت 
  .مقرتح هو ا�يل مازال مس�ل 40، 3

نة من جملس النواب، الیوم ف�ا ٕا�هيا مقرت�ات القوانني ا�يل اكی ض ٕاىل �ٔ 
د�ل جملس  29مقرتح متت دراس�ته من طرف ا�لجنة التق�یة، مهنا  61

املس�شار�ن، وق�ل �ٓخر اج�ع د�ل جملس احلكومة كنت و�ت مراس� 
د�ل النصوص، �اهز�ن، يف ٕاطار  9بعدا بيل اح�ا �اهز�ن ��راسة د�لو 

ا �اهز�ن ولكن اك�ن تفا�ل التفا�ل إالجيايب بال النصوص أ�خرى ا�يل و�
سليب ولكن �اهز�ن، املشلك ٔ��ن؟ هو يف الربجمة، والربجمة ش�ٔن خيص 

  .�شلك حرصي الربملان وجملس املس�شار�ن كام جملس النواب
أ�مر �ل�س�بة ٕالینا �یق�يض فعال ٔ�ن نتعاون، ٔ�ن �یف ما ا�س�تور 

ا �ل�س�بة ٕالینا ٔ�رىس الفصل بني السلط ٔ�رىس م�دٔ� التعاون ب�هنا، لهذا اح�
مقرتح قانون يف الوالیة  20ٕازاء تطور �دید ٔ�ن اح�ا ما �غین�ش نبقاو يف 

نص �اهز�ن بني  19يف س�نة �رشیعیة، ولهذا راه  �20سقف، اح�ا بغینا 
ا�لسني، ممكن فهاذ الس�نة ال�رشیعیة ننجزو ما ینجز يف والیة �رشیعیة 

  .اكم�
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
فعال الربملان كام تتعرفوا �ىل ٔ�ن هو عندو اخ�صاص حرصي ف� خيص 
ال�رشیع، املهام د�لو يه ال�رشیع، والربملانیني املهام د�هلم يه ال�رشیع، 

ت القوانني، و�لتايل ال�رشیع �كون �ىل مس�توى الربملان عن طریق مقرت�ا
هاذ مقرت�ات القوانني نعطیو �ٕالحصائیات الس�ید الوز�ر ا�يل قليت م�ال 
عندي بعض إالحصائیات، ٔ�نه ٕاىل شف�ا م�ال من الوالیة السابقة تقدمت 

من  %92ٔ�ي  359مرشوع قانون، ا�يل تصادق �لهيا  389احلكومة ب 
  .مشاریع القوانني اليت وضعهتا احلكومة

مقرتح قانون تقدمت هبا الفرق  185القوانني اكینة ف� خيص مقرت�ات 
الربملانیة وا�مو�ات، سواء دا�ل جملس املس�شار�ن ٔ�و دا�ل جملس 

تقریبا  20ٔ�ي  %14النواب، ولكن ا�يل مت دراس�هتا واملصادقة د�لها يه 
  .فهاذ الفرتة يف فرتة هاذ احلكومة واحلكومة السابقة

م �ىل ٔ�ن احلكومة ا�ٓن البد ٔ�ن �شجع اح�ا تنقولو الس�ید الوز�ر احملرت 
يه ا�يل ��شجع �یف ما قليت خص �كون العمل ف�ه تناسق ف�ه تعاون ما 
بني املؤسس�تني، �كون هناك اس�تقاللیة وهناك تناسق، �اص احلكومة �ٔن 
تذهب يف اجتاه دفع الربملان لیقوم بدوره، ٔ�ن مقرتح القانون هو ا�ور د�ل 

  .الربملانیني
ٔ�ن العدد د�ل املقرت�ات مقارنة مع �دد  يهمة ما �یناشإاذن هاذ امل 

مشاریع القوانني فه�ي �دد �بري �دا، �یبقى �ىل ٔ�ن ا�ور ال�رشیعي د�ل 
  .الربملانیني یبقى ضئیال وصغريا �دا �ل�س�بة لٔ�دوار أ�خرى ا�يل تعطات

�رملانیة ف� خيص  -�لكممت كذ� �ىل ٔ�ن كتبقى القضیة د�ل �رملانیة
ا�ل�ان وف� خيص حتدید أ�وقات، ال، ولكن اك�ن القانون ا�يل �ینظم �ىل 
ٔ�ن احلكومة �اصها حترض و�اصها جتاوب و�اصها وا�د العدد د�ل 

  .املسائل وال بد ٔ�ن �كون ذ� �تفاق مع احلكومة
و�لتايل كنطلبو من احلكومة ا�ٓن، إالرساع فهاذ ا�لجنة التق�یة، مز�نة 

ق�یة، ولكن أ�جوبة ٔ�ن حىت القانون �ینظم النظام ا�ا�يل هاذ ا�لجنة الت 
ٕاىل صیفطنا يش مرشوع يش مقرتح قانون ٕاىل ما ق�التوش احلكومة راه 
�اصها �ك�ب، رئ�س احلكومة �اصو �ك�ب، مل یتوصل ا�لس ال املك�ب 
وال الفرق وال ا�مو�ات مل تتوصل ب�ٔي رد مك�وب من رئاسة احلكومة، 

ون يف القانون، �ىل ٔ�ن �كون الردود مك�وبة، هاذ القانون وهذا راه مضم
  .راه درس�ناه يف ا�لجنة التق�یة وكذا، ما م�فق��ش �لیه

مث كذ� اك�ن وا�د النوع د�ل مقرت�ات القوانني اليت احلكومة 
كتجمدها، ولكن من بعد كتجیهبا مكرشوع قانون، �الش عند من خنلیوه؟ 

ملاين مايش خنبیوه حىت �لعام اجلاي وجنیبوه �زمعو، ما خنلیوهش، �زمعو الرب 
  .مكرشوع قانون

ؤ�متىن ٔ�ن �كون العمل د�لمك يف اجتاه ٕاعطاء هاذ أ�مهیة و�شجیع 
  .الربملان �ىل الق�ام بدوره

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار أ�مني، والرئاسة ال زالت حمتا�ة ٕالیمك، تفضلوا 

  .الس�ید الوز�ر

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

شوف، القضیة معلیة، ٔ�� درت مراس� �لس املس�شار�ن، اك�ن 
مقرت�ات قوانني قلنا اح�ا قابلیهنا، اك�ن القانون د�ل التعلمي إاللزايم، 

ك�س�متع، �ددوا ا�هنار واح�ا �ایني، راه ٔ�ول مرة  حنددوها هايه الرئاسة

تدار هاذ اليش، كنعطیو القامئة د�ل املقرت�ات وكرناسلو هبا ا�لس، 
مقرتح قانون د�ل تعدیل مادة احلقوق العی��ة، ٔ�ول مرة، راسلت ٔ�� 

راه اكینة وا�د الصیغة ٕان شاء هللا  288نصوص، ٔ�ش�نو؟  9ا�لس، راه 
  .�ري �م راه اك�ن تفا�ل ٕاجيايب م�ديئ.. �عي �ادييف احلوار �ج

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

ون��قل ٕاىل السؤل الثاين، موضو�ه تفویض تغذیة �زالء املؤسسة 
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السجنیة �لقطاع اخلاص، وهو موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، 
  .تفضل الس�یدة املس�شارة احملرتمة لتقدمي السؤال

  :مكري جناةاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
 82400معلت املندوبیة العامة ٕالدارة السجون �ىل تفویض تغذیة 

ت جسني ٕاىل القطاع اخلاص �ل�د من قفة املؤونة وم�ع مجمو�ة من السلواك
  .اليت تعرفها املؤسسات السجنیة

ويف هذا إالطار، �سائلمك الس�ید الوز�ر حول التدابري اليت س�تعملون 
�ىل اختاذها ملراق�ة جودة اخلدمات املقدمة لزنالء املؤسسات السجنیة �ىل 

  القطاع؟
  .شكرا

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

  .ابةاللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�

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

ٔ�وال ٔ�شكر �ىل هاذ السؤال، الس�ید الرئ�س، الس�یدة املس�شارة، ٔ�نه 
فعال �سلط الضوء �ىل وا�د إالجناز �م تدار �ىل مس�توى املندوبیة 

السجون وٕا�ادة إالدماج، وهو ٔ�ن القفة ا�يل اكنت ترتهق العامة ٕالدارة 
عرشات ا�ٓالف د�ل أ�رس املغربیة واكنت ت�س�ب ٔ�یضا �ملوازاة يف 
ٕاشاكلیات �برية من الناح�ة أ�م�یة خمدرات و�ريها، �ٕالضافة لٔ�مور ا�يل 
ترتافقها من معامالت ا�يل ٔ�ح�ا� اكنت �لهيا انتقادات، تدار �ل �ذري، 

  .د �، والسؤال د�لمك تیصب �ىل ٕاشاكلیة د�ل اجلودةامحل
هاذ اجلودة مرتبطة ب�ٔوال ٔ�ن التفویض ا�يل اكن رشاكت م�خصصة يف 
جمال الطبخ امجلاعي يف ٕاطار عقد �لرفع من مس�توى الوج�ات الغذائیة، 

إالشاكلیات �زادت وا�د إالشاكلیة ٔ�خرى وا�يل  3ٕاذن �ٕالضافة لهاذیك 
ودة، �اصة ٔ�نه راه مايش لكيش تتاح � هاذ إالماكنیة، هو الرفع من اجل

وهذا جزء من ٕاسرتاتیجیة حتسني ظروف �عتقال وهت� الس�بل الكف�� 
  .ٕال�ادة إالدماج

ٕاذن مت إال�رام د�ل الصفقة مع رشاكت م�خصصة، وفق دفرت حتمالت 
مبا فهيا  یضمن املراق�ة الفعا� والناجعة مجلیع مرا�ل ٕا�داد الوج�ات الغذائیة،

حىت العملیة د�ل التوزیع، فضال عن �ر�مج �ذايئ م�نوع وم�وازن، �اصة 
�راعي التنوع واحلاج�ات د�ل بعض الف�ات الهشة ا�يل عندها �اج�ات 
�اصة �ىل املس�توى الغذايئ، املرىض، ذوي امحلیة، أ�طفال ا��ن �رافقون 

صة وت�سجم مع ٔ��اهتم، ٔ�یضا يف املناس�بات تتكون وا�د الوج�ات �ا
  .املعایري
دار وا�د الرب�مج �ين هيم �كو�ن السجناء يف جمال الطبخ، حبیث ت

وحث الرشاكت �ىل توظیف وٕادماج  1000املس�تف�د�ن من العملیة وصل 
هاذوك املس�تف�د�ن يف العملیات م�ال يف التوزیع دا�ل السجون، وهاذي 

دماج، �ىل اعتبار ٔ�ن ٔ�یضا فهيا وا�د النوع من إالجناح �لعملیات د�ل االٕ 
هاذوك ا�يل ت�س�تافدوا فاش تیخرجوا من السجن تنحثوا هاذ الرشاكت 

  .یوظفومه بعد إالفراج عهنم
ٔ�یضا هنا� جلان �اصة �ل�سلمي واملراق�ة جبمیع املؤسسات السجنیة، 
ابتداء من معلیة ال�سلمي، ٕا�داد الوج�ات، ا�هتاء �لتوزیع، ٔ�یضا مت انتداب 

معمتد ٕالجراء تق�مي موضوعي من �الل املالحظة املبارشة مك�ب دراسات 

�لعملیة، ٕاجراء مقابالت فردیة مع عینة متثیلیة من السجناء، وامحلد � 
من السجناء �ربوا عن رضامه، وهذا وا�د إالجناز، كام قلت، مقدر  90%

�ىل مس�توى الرىض، �ىل مس�توى الوج�ات املقدمة، من ح�ث المك 
  .ظام التغذیة السابقوالك�ف مقارنة بن

ا�ٓن مت ٕا�رام صفق�ني مع خمترب�ن �اصني ٕالجناز ٔ�یضا حتالیل لتعز�ز 
  .العملیة د�ل املراق�ة واجلودة وفق دفا�ر التحمالت

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :ٔ�محیدي ٔ�محمداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الوز�ر،

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

الس�ید الوز�ر، كام قلمت، حنن يف فریق أ�صا� واملعارصة نصفق  ،فعال
لهذا النظام اجلدید، ولكن كنا �متىن ٔ�ن �كون التزنیل د�لو تدرجيیا، ٔ�ن 

ل القفة، ٕاىل تنعرفو أ�رس املغربیة و�رتباط ا�يل عندها مع ذاك اليش د�
�انب ب�ٔن كنا نناقش قانون املالیة مع ٕادارة السجون اكن عندها إالشاكل 
د�ل هاذ اليش ولكن ق� قلی� د�ل الناس ا�يل اكنوا تی�هتزوا هاذ الفرصة 

  .تید�لوا ذاك اليش د�ل املمنو�ات وكذا، اح�ا م�فقني
الرشاكت  ولكن كنتذا�رو �ىل اجلودة ؤ�نمت تعلمون الس�ید الوز�ر ب�ٔن

اخلاصة راه یو�ا الرحب، ولكن الص�ة د�ل املواطن حنن يف فریق أ�صا� 
واملعارصة هتمنا الص�ة وسالمة الزنالء، خصوصا ب�ٔن ال قدر هللا الب� 
یع�ش مشالك وتن�افو ب�ٔن هاذ الرشاكت هذو �ادي یطمعوا �زاف 

ما املس�ٔ� خبصوص املسائل د�ل التغذیة، املسائل د�ل التغذیة ما ٔ�درك 
د�ل التغذیة ا�يل �یخصنا �لك رصا�ة احلكومة خصها تعمل �اهدة �ىل 
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  .هاذ املرشوع �ش ٔ�هنا تنجحو
مث العدد د�ل �رتفاع د�ل السجناء، إالحصائیات ا�يل �ا�هتا ٔ�واخر 

مؤسسة �ىل الصعید  79000جسني موز�ة �ىل  68000اكن  2012
ٕاىل �انب الزنالء ا�يل  82400وصلت  2017الوطين، يف ٔ�واخر ش�ت�رب 

  .عفا �لهيم س�ید� يف م�اس�بات، خصوصا يف احلفالت ا�ی��ة ٔ�و الوطنیة
تنقول ب�ٔن جيب املراق�ة واملرا�اة، وخصوصا  ،الس�ید الوز�ر ،ٕاذن هنا

ب�ٔن ٕادارة السجون واش قامت ب�ٔن �لق و�دات لبیع املواد أ�ولیة بعدا 
ٔ�ن دا� اك�ن وا�د  les pharmaciesحبال االصحیة واش معلت املدینة 

�الش ب�ٔن أ�رس تیعطیومه وا�د الوقت حمدد من الز�رة، اهاذ القفة ما د
ذاك اليش د�ل املرىض  اك�ن املرىض واك�ن هاذ الرشاكت واش ترياعیو

مراض، ا�يل �اصهم ب�ٔن الرجيمي لك وا�د مهنم �لطریقة د�لو، واش اا�يل 
  .ذواه لك وا�د ب�ٔن تیوفروا لو هاذ املسائل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معناشكرا، 

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة 
العموم�ة، وموضو�ه حماربة الفساد �ٕالدارة العموم�ة، واللكمة ٔ��د السادة 

  .ملس�شاراملس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضلوا الس�ید ا

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدتني الوز�رتني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
تعرف إالدارة املغربیة مجمو�ة من املامرسات والسلواكت املناف�ة �لقانون 

، ورمغ ا�هودات اليت قامت هبا اكلرشوة والزبونیة و�دم ا�رتام املرتفقني
احلكومة السابقة �ع�د ٕاسرتاتیجیة وطنیة ملاكحفة الفساد ٕاال ٔ�ن نتاجئها مل 

  .تظهر بعد
�� �سائلمك الس�ید الوز�ر، حول م�ٓل هذه إالسرتاجتیة الوطنیة 

  ملاكحفة الفساد، وماذا عن تزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا �ىل هذا السؤال ا�ي س�ی��ح �لحكومة الس�ید املس�شار، 
  . رفق العاماس�تعراض اجلهود اليت تبذلها يف ٕاطار ختلیق امل

تعلمون الس�ید املس�شار ٔ�ن احلكومة السابقة معلت �ىل �رصید مجمو�ة 
من اجلهود اليت بدٔ�ت مع حكومة التناوب مبیثاق حسن التدبري وقانون 

وزراء احلكومة السابقة وقعوا �ىل  2016ماي  3الصفقات العموم�ة، ويف 
  .طنیة حملاربة الفسادالعدید من الربامج اليت تندرج يف ٕاطار إالسرتاتیجیة الو 

هاذ احلكومة هذه يف الرب�مج ا�يل قدمو ا�كتور سعد ا��ن الع�ين 
رئ�س احلكومة ٔ�مام غرفيت الربملان، الزتم يف احملور الثاين من �ر�جمه بتعز�ز 
ق�ام الزناهة، وا�ٓن اح�ا بصدد وضع ا�لمسات أ��رية لالج�ع أ�ول �لجنة 

رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة �لنظر يف احلصی� الوطنیة حملاربة الفساد �
  . ورمس �ٓفاق معل الس�نة املق��

  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات

ا كام یعمل امجلیع �ىل ٔ�ن هاذ إالسرتاجتیة الوطنیة ا�يل ٔ��لنت عهن
، اكنت �ملناس�بة ٕاسرتاجتیة نوعیة، من 2016احلكومة السابقة يف ماي 

ح�ث إالجراءات د�لها، من ح�ث أ�هداف د�لها، ٔ�هنا �اءت ٕ�جراءات 
- 2016حمددة بعرشة مشاریع لعرشة س�نوات �ىل مرا�ل زم�یة حمددة 

مكر��  2025- 2020مكر�� �نیة،  2020-2017مكر�� ٔ�وىل،  2017
�وزارة ا�ا�لیة، : اخنرطت فهيا مجمو�ة من القطا�ات احلكوم�ة املهمة�لثة، 

  .وزارة املالیة، وزارة الرتبیة الوطنیة، وزار�مك، وزارة االتصال
كذ� هاذ إالسرتاجتیة أ�مهیة د�لها �اءت بناء �ىل التوجهيات امللك�ة 

�ادئ السام�ة يف هذا اجلانب، بناء �ىل املبادئ ا�س�توریة، بناء �ىل م 
احلاكمة، م�ادئ الزجر وم�ادئ التوعیة، مث �اءت ب�ٔهداف ثالثة كربى 

  :يه
  ٔ�وال، احلد من الفساد وجع� يف �راجع؛

 مث ٕار�اع ثقة املواطن ٕاىل ٕادارته وٕاىل مؤسساته؛
ٕار�اع ثقة املؤسسات ا�ولیة يف املغرب وحتسني �رت��ه �ىل املس�توى 

 .ا�ويل
ر د�ل ا�لجنة الوطنیة وما عرفه بعد خروج املرسوم ا�ي ت�ٔخ ،ا�ٓن

من تعدیالت، ٔ�ن ا�لجنة الوطنیة املهمة د�لها يه التزنیل، يه التفعیل 
 .د�ل املق�ضیات د�ل هاذ إالسرتاجتیة الوطنیة

ٔ�متىن ا�ٓن ٔ�ن هذه حمطة �مة يف �رخي املغرب، رمغ إالجراءات اليت 
ت�ب املغرب �ىل اختذت سلفا، ٕاال املالحظ �ىل ٔ�ن هناك �راجع يف �ر 
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يف  2014مس�توى يف هاذ اجلانب بعرش در�ات، یعين كنا يف س�نة 
نقطة من ٔ�صل  37، مبعدل 90، 2016، 88مش��ا ل 2015، 80املرتبة 

100.  
ل�س �ینا الوقت الاكيف من ٔ��ل الهروب ٕاىل أ�مام، بل �لینا  ،ا�ٓن

 ا�ٓن ٔ�ن نزنل هذه إالسرتاجتیة من ٔ��ل حتسني �رت�ب املغرب �ىل
 ...املس�توى ا�ويل وكذ� من ٔ��ل

 .شكرا ل�س �ي حىت ٔ�� الوقت الاكيف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�ید الوز�ر، تفضلوا.. امجل� أ��رية ممكن تقولها

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة
  الس�ید املس�شار، 

يف احلكومة السابقة، ومع ذ� ف�ٔ� ٔ��زت هبذه ٔ�� مل ٔ��ن �ارضا 
إالسرتاجتیة، ؤ�نمت ذ�رمت املؤسسات ا�ولیة وق�ل شهر �رٔ�ست الوفد 
املغريب ٕاىل مؤمتر ا�ول إالطراف يف اتفاق�ات أ�مم املت�دة حملاربة الفساد يف 

، واكنت هناك عنایة فائقة �لوفد املغريب وحظي بعدة لقاءات واعترب ف�ینا
  .ربتو منوذج�ة يف هاذ الش�ٔنٔ�ن جت

الس�ید الرئ�س، احلكومة ق�ل بضعة ٔ��م وقع �ىل تعیني ممثل ا�متع 
املدين، جوج د�ل امجلعیات ا�متع املدين، وممثيل �حتاد العام �لمقاوالت 
املغرب، واكمتلت �ٓنذاك الالحئة، وقریبا س�نعقد اج�ع د�ل هاذ ا�لجنة 

ىل التقر�ر الوطين �متثیل إالسرتاجتیة يف وحنن نضع ا�لمسات أ��رية �
حىت �� ورمس �ٓفاق العمل، ؤ�عتقد ب�ٔن احلكومة ماضیة  16الس�ن�ني من 

جبدیة يف هاذ �جتاه ا�يل �ی�ٔكد �لزتامات الوطنیة يف ا�س�تور ف� یتعلق 
�حلاكمة وتعز�ز قمي الزناهة، ولكن ٔ�یضا ف� یتعلق �لزجر، ف� یتعلق 

و�حملاس�بة و�لوقایة ومن تقلیص احملفزات �ىل ا�لجوء ٕاىل الفساد،  �ملساء�
  .وكذ� ف�ه الوفاء �لزتامات اململكة املغربیة الزتامات ا�ولیة يف هاذ الش�ٔن

  .وشكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه التوظیف مبوجب عقود وتعمیق 
ازن املايل لنظام املعاشات املدنیة، اللكمة ٔ��د السادة اخ�الالت التو 

املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، 
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

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

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة،

التوظیف مبوجب عقود �ىل تواز�ت �سائلمك الس�ید الوز�ر حول ت�ٔثري 
  نظام املعاشات املدنیة؟

  .وشكرا

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

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل هذا السؤال
یف ٔ�و ال�شغیل مبوجب عقود يف الوظیفة نبغي نذ�ر ٔ�وال ٔ�ن التوظ 

العموم�ة تعتربه احلكومة ب�ٔنه یندرج يف ٕاطار ٕاصالح إالدارة، ویندرج يف 
ٕاطار ت�ٔهیل مواردها ال�رشیة، ویندرج يف ٕاطار تعز�ز العنرص ال�رشي 

  .�لكفاءات و�خلربات ا�يل حتتا�ا إالدارة يف هذه الظروف
ٕاماكنیة ا�لجوء ٕاىل بعض اخلربات هذا املرسوم د�ل التعاقد ینص �ىل 

يف �ام حمددة ميكن ٔ�ن تلتجئ ٕا�هيا إالدارة �لرفع من �دماهتا إالداریة 
ونطمنئ الس�یدتني والسادة أ�عضاء ا�مو�ة د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
�لشغل ب�ٔن هذا املرسوم، ٔ�و هذا التعاقد لن �كون � ٔ�ي ت�ٔثري �ىل نظام 

كفي نعطیمك ب�ٔن العدد د�ل املناصب املالیة احملدثة يف املعاشات والتعاقد �
، ٕاذن 24000اكن  2017و 25998اكن  2016، و22510اكن هو  2015

معلیة حسابیة س�ی��ني لمك ب�ٔن ل�س هناك ٔ�ي ٔ��ر �ل�س�بة �لتعاقد يف 
  .الوظیفة العموم�ة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر

 .ةاللكمة لمك الس�یدة املس�شارة احملرتم

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات

ٔ�وال، �ري �ل�س�بة لٔ�رقام ا�يل ج�يت د�ل املناصب �لتعاقد مز�ن، 
مايش ) CMR(3مايش ) RCAR(2ولكن لٔ�سف �ادي متيش ل 

ٕاذا اك�ن �لل �بري �ادي یوقع ) RCAR(ولكن  ،الصندوق املغريب �لتقا�د
ق املغريب �لتقا�د وهو ما �كرس ٔ�كرث أ�زمة، ويف �ٓخر املطاف يف الصندو 
  .وا جلیوب املوظفني �یفام جل�ٔتو هلم من ق�ل حلل هذه أ�زمةؤ �ادي تلج

�ل�س�بة ملا ج�مت به من ٕایضا�ات ف� خيص ٔ�ن هذا املرسوم هو 

                                                 
2 Régime Collectif d’Allocation de Retraite. 
3 Caisse Marocaine des Retraites. 
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ٕاىل �ٓخره، نبغي �رجع  ،ٕالصالح إالدارة وت�ٔهیل املوارد والكفاءات واخلربة
مع الناس د�ل  �رم�وا ٔ�� لهاذ املرسوم د�ل التعاقد و�لعقد ا�يل لمك حىت

الرتبیة الوطنیة كمنوذج، املرسوم ا�يل صدرتوه العقدة لٔ�سف �ري مطابقة 
وال ختضع لهذا املرسوم، بل �لعكس هو خرق �لمرسوم يف �د ذاته، ٔ�ن 

موم�ة �یقول مكرر د�ل النظام أ�سايس �لوظیفة الع 6املرسوم وطبقا �لامدة 
  : ب�ٔن ميكن لنا نل��ٔو �لتعاقد يف �التني

احلا� أ�وىل يف ٕاطار اخلربة، وهذه اك�ن رشوط، الرشط أ�ول هو 
س�نوات د�ل اخلربة،  5س�نوات بعد البااكلور�، و 5توفر املعين �ٔ�مر �ىل 

وهذه ما موجوداش لٔ�سف يف الناس ا�يل تعاقدتو معهم يف ٕاطار الرتبیة 
  ٕاذن ما ميك�لناش نطبقو هذا البند �لهيم؛الوطنیة، 

ٕاذا ج�نا البند الثاين واحلا� الثانیة د�ل التعاقد يف املرسوم، يه يف 
�ا� �ام أ�عوان �ل�س�بة �ل�االت العرضیة �لعمل املؤقت، وهذا �رجعوا 

ٔ�و ال التعریف د�ل ٔ�ش�نو ) (la définitionملدونة الشغل يه ا�يل تعطینا 
ت هذه، �لام ٔ�ن الرتبیة والتكو�ن هو مايش معل عريض هو هذه احلاال

ومعل مؤقت، هذا عیب نقولوا هذا ال�م هذا، هاذ �لعكس معل مس�متر 
يف الوقت ومعل و�دمة معوم�ة ٔ�ساس�یة كنعتربوها قضیة وطنیة ما ميك�ش 

  .ٔ�ي ب� یتقدم ٕاذا ما هنضناش هبذا القطاع
 3ا�يل كتنص يف املادة  ونبغي �رجع نقول لمك ب�ٔن هاذ مدونة الشغل

�ىل ٔ�ن الضام�ت أ�دىن يه ا�يل توفرها مدونة الشغل �ل�س�بة مجلیع الناس 
  .ا�يل ما �یخضعوش ٔ�نظمة ٔ�ساس�یة حىت ا�يل تیخضعوا ٔ�نظمة ٔ�ساس�یة

هنا ت�شوفو ب�ٔن املرسوم، العقدة ا�يل درتوا مع الناس د�ل الرتبیة 
ني الف�ات ا�يل �ادي �ش�تغل والتكو�ن �كرس الهشاشة و�كرس ا�متیزي ب

دا�ل الرتبیة والتكو�ن، اكینة ف�ة ا�يل �ش�تغل �شلك مس�تقر ا�يل هام 
الناس د�ل الوظیفة العموم�ة وف�ة ا�يل �ادي �كون معرضة �لطرد يف ٔ�ي 

ا�يل �یقول  10ويف البند  3وقت، وهذا اك�ن عندمك يف املرسوم يف البند 
من �انب وا�د يف ٔ�ي وقت شاءت،  ب�ٔن أ�اكدميیة ميكن ٔ�ن تفسخ العقد

فقط ملزمة ب�ٔهنا تعمل الشخص املعين �ٔ�مر شهر ق�ل ٕاما �رب املوقع 
  .إاللكرتوين ٔ�و �رب الربید إاللكرتوين �لشخص املعين

وهذا يف احلق�قة إال�سان �ادي یبقى لك صباح مييش یقابل �ري املوقع 
�ل�س�بة  - مج� ٔ��رية  -إاللكرتوين ویقابل �ري الربید إاللكرتوين، ٕاضافة 

�لكفاءة كنعرفو ب�ٔن هاذ الناس د�ل الرتبیة والتكو�ن ما تیخضعوش ٔ�قل 
من شهر د�ل التكو�ن، ف�ٔ�ن يه هاذ اخلربة والكفاءة ؤ��ن يه هذه 

  املردودیة؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

ب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة الس�ید الوز�ر املنتد
  :و�لوظیفة العموم�ة

شكرا الس�یدة املس�شارة ٔ�نك �ادي حتي يل �لمرة العارشة بعد املائة 
  :ٔ�ن ٔ�وحض ما یيل

املرسوم املت�دث عنه ال �القة � �لتعاقد يف الرتبیة الوطنیة بتا�، 
افل وس�یاقات �ررهتا يف هذه الغرفة ويف الغرفة أ�خرى ويف �دة حم

یتعلق �لتوظیف  2016وحوارات، ال �القة � بتا�، املرسوم د�ل دج�رب 
  .يف إالدارات العموم�ة

وما تتلكامن عنه الس�یدة املس�شارة يه ا�ٔاكدميیات، ويه مؤسسات 
معوم�ة مايش ٕادارات وعندها ٔ�نظمة �اصة، وعندها تعاقد �اص واملالیني 

م شویة الوضوح ما �كو�ش ا�ل�س، ال ت��ح املغاربة تی��عوا اجللسة، �اصه
يل إالماكنیات الوق�یة �ش �رشح �، التوظیف �لتعاقد يف املؤسسات 

 les établissements(العموم�ة ٔ�ن ما مرتبطاش �لوزارة ٔ�وال، تتعرفوا 
publics (وأ�نظمة اخلاصة د�هلم.  

ضیات ٔ�� �هنرض � �ىل إالدارة، واح�ا �ارصني �ىل تطبیق املق� 
اخلرباء، طلبت إالذن من  4ٔ�� خشصیا، �ش ا�شغل . والروح د�ل املرسوم

د�ل  4رئ�س احلكومة و�يق ت��ظر اجلواب، �اصك إالذن ويف �دود 
املناصب و�اصك تث�ت ب�ٔنك اخلربة ا�يل غتعاقد �لهيا ما عند�ش ا�يل 

الروح یقوم هبا، یعين وا�د الزت�ر ووا�د التدق�ق ا�يل یعين يف م�هت�ى 
  .د�ل املسؤولیة

  .ما تت�دثني عنه ال �القة � هبذا املرسوم الس�یدة املس�شارة
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك

دور التكو�ن  وموضو�ه،ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الصنا�ة التقلیدیة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من املهين يف �منیة الصنا�ة التقلیدیة، واللكمة 

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

  :الرزمة محمداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرمني،

تقوم به وزار�مك ركزية  یعترب التكو�ن املهين ا�يالس�یدة اكتبة ا�و�، 
  .ٔ�ساس�یة لتمنیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة وضام� الس�مترار احلرف وتطو�رها

الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، ما يه جمهودات الوزارة يف هذا ا�ال 
  و�راجمها املو�ة لفائدة التكو�ن املس�متر؟ وما يه الف�ات ا�ٔكرث اس�هتدافا؟

  .شكرا



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –ار�ن مداوالت جملس املس�ش

23 

 )2018 ینا�ر 2( 1439 ربیع ا�ٓخر 14

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .للكمة لمك الس�یدة الوز�رةا

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ،الس�یدة مجی� املصيل
والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة 

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا السؤال
قطاع الصنا�ة التقلیدیة یعترب من احملاور ٔ�وال، موضوع التكو�ن يف 

  أ�ساس�یة، ملاذا؟
ٔ�نه ٔ�وال مرتبط ب�منیة الرٔ�سامل ال�رشي، واح�ا تنعرفو الیوم ٔ�ن 
الرها�ت �ىل الرٔ�سامل ال�رشي هذا رهان �بري و�بري �دا، مث كذ� من 
�ة ٔ�خرى التكو�ن �ل�س�بة لنا �م، ٔ�نه �سامه يف حامیة مجمو�ة من احلرف 

  .�نقراض ویضمن اس�مترار�هتا وتعاقهبا �رب أ�ج�ال من
فالیوم موضوع التكو�ن عند� ف�ه �رامج م�عددة، اكن التكو�ن النظايم 
والتكو�ن �لتدرج واك�ن التكو�ن ا�يل هو التكو�ن املس�متر ا�يل الیوم كذ� 

 58ف�ه جمهودات وجمهودات �برية، يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة �ینا الیوم 
حرفة، طبعا اح�ا تو�نا اك�ن ٕاحصائیات، اك�ن ٔ�رقام ا�يل  60ركز تتعمل م

تت�ٔكد ٔ�ن هناك �زاید يف إالق�ال يف لك ٔ�نواع هاذ التكوینات سواء النظايم 
ٔ�و التكو�ن �لتدرج ٔ�و التكو�ن املس�متر، اك�ن �زاید يف أ��داد و�زاید يف 

�نف�اح �ىل  �دد املس�تف�د�ن وكذ� يف نوعیة التاكو�ن، �اصة بعد
  .اجلامعة

الیوم اكینة اتفاق�ة �ربطنا مع مجمو�ة من املؤسسات اجلامعیة يف بالد�، 
اتفاق�ة، هذه االتفاق�ة تؤسس لتعاون �دید، مبعىن ٔ�ننا يف ٕاطار  16تقریبا 

ٔ�ن اجلامعة يه يف �دمة ا�متع والبحث العلمي �اصو �كون يف �دمة 
 بی��ا وبني اجلامعات، مشكور�ن تیقوموا ا�متع، يف ٕاطار هاذ التعاون ا�يل

به، ٔ�ننا تنلجؤوا �ل�اج�ات ا�يل تتكون يف مجمو�ة د�ل احلرف، وتن�اولو 
جناوبو �ىل هاذیك احلاج�ات من �الل حبث �لمي دق�ق، هاذ أ�مر تدار 

  .مع �امعة �ن طف�ل يف الق�یطرة، واك�ن كذ� مع �امعات ٔ�خرى
 �لصنا�ة التقلیدیة اكنت م�اس�بة والیوم يف ٕاطار أ�س�بوع الوطين

لتخصیص یوم �لبحث العلمي ودوره يف �منیة الصنا�ة التقلیدیة، وطبعا 
خرج�ا مبجمو�ة د�ل التوصیات واخلالصات ا�يل اح�ا مع املركز الوطين 
�لبحث العلمي والتقين غنبارشو التزنیل د�لها، ٔ�هنا غتضمن �كو�ن مس�متر 

�اج�ات احلق�ق�ة د�ل الصناع والصانعات و�كو�ن ا�يل �ادي �س�تاجب �ل
 .وكذ� د�ل املكونني يف هذه املنظومة

كذ� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٔ�نه الیوم هاذ املوضوع د�ل التكو�ن املس�متر اح�ا 
ال �ریده يف املنظومة ويف الت�ٔطري د�لنا اجلدید، م�كو�ش فقط �كو�ن تقين، 

كو�ن يف ثقافة ا�ال، ولكن �رید �كو�ن تقين حريف نعم، ولكن كذ� الت

وهذا يشء �م و�م �دا، مايش احلريف ا�يل �یتخرج من م�ظومة التكو�ن 
يف الصنا�ة التقلیدیة وال �القة � �حملیط، �رید ٔ�ن ن��ج ؤ�ن خنرج ٔ�ج�ال 
�دیدة من املتدربني ومن الصناع والصانعات ا�يل عندمه ٕاملام �حلد أ�دىن 

  .�المن املعارف وما �سمى بثقافة ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار الرد

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  شكرا الس�ید الرئ�س،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، ؤ��ید ٔ�ن �ر�مج التكو�ن وتقدمي  ،الس�یدة الوز�رة

ا�مع �لصانع التقلیدي تبقى ٕا�دى ٔ�مه �ه�مات اليت تقومون  لك وسائل
هبا من موا�بة ومصاح�ة هذا الصانع التقلیدي، احلكومة السابقة قامت 
مشكورة بف�ح العدید من أ�وراش ٔ�مهها التغطیة الصحیة اليت صادق�ا 

  .مبوجهبا �ىل القانون املنظم ا�ي س�ید�ل �زي التنف�ذ ابتداء من الیوم
كد دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل مواص� ٕاجناز هذه نؤ

أ�وراش إالصالح�ة املهیلكة �ىل اعتبار ٔ�ن الصنا�ة التقلیدیة تعد ٕا�دى 
د�لنا ويه ما متزي� �ىل " �متغرب�ت"القطا�ات إالسرتاتیجیة املهمة املرتبطة 

، خصوصا شعوب العامل ب�ٔرسه، قطاع �رايث �م�یاز جيب �ه�م به ٔ�كرث
ف� یتعلق ببعض احلرف ا�ٓی� الیوم ٕاىل �ند�ر بفعل غیاب �لمعلمني 

  .واحلرف�ني د�لها
لهذا نرص �ىل رضورة ٕاقرار التكو�ن بل وٕاج�اریته �رب ال�شجیع �لیه 
�رصد خمتلف إالماكنیات � املادیة وال�رشیة وتوس�یع بناء مراكز التكو�ن 

الطاقات املعط� من الش�باب لشمل اكفة م�اطق املغرب الس��عاب 
  .�ف�اللت-املغريب، و�اصة الس�یدة الوز�رة ش�باب در�ة

- وكام یؤكد �دد من احلرف�ني اجلهویني �لصنا�ة التقلیدیة جبهة در�ة
�ف�اللت ٔ�ن هذا القطاع یوا�ه �دة حتد�ت وخيوض �لتايل معركة البقاء 

لبقاء ملوا�ة يف ظل التغريات السوس�یو اق�صادیة وختوض ٔ�یضا معركة ا
  .�نقراض

   ،الس�یدة الوز�رة احملرتمة
�ت من الرضوري م�ح الصنا�ة التقلیدیة املاكنة اليت �س�تحقها، جلعلها 

  .�سامه يف حتق�ق التمنیة �ق�صادیة واحمللیة واجلهویة الالئقة هبا
   ،وز�رة الصنا�ة التقلیدیةالس�یدة 

غیل، وكام تعلمون موروث ثقايف ورهان املس�تق�ل وجمال ٕالنعاش ال�ش 
�ف�اللت م�طقة س�یاح�ة ف�جب �عتناء �حلرف�ني -مجیعا ٔ�ن م�طقة در�ة

  .وتقدمي ا�مع هلم و�شجیعهم ودمع امجلعیات اليت �ش�تغل يف هذا ا�ال
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  الس�یدة الوز�رة احملرتمة، 
�ف�اللت فه�ي م�دلت، الراش�یدیة، زا�ورة - ميل �هنرضو �ىل در�ة

  .نطقة راه فهيا احلرف�ني خصهم ا�معوتنغري ووارزازات، هاذ امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

هاذ التوضی�ات و�ىل هاذ إالضافات، شكرا الس�ید املس�شار �ىل 
��سعف��ش الوقت ولكن ��شري ا ٔ�ن الیوم ٔ�نت ٔ�رشيت لقضا� كثرية، م

  .لبعض أ�مور
ٔ�وال التغطیة الصحیة الیوم يه �شلك حمور اه�م�ا يف القطاع، والیوم 

ٔ�ن هاذ املسلسل الیوم ید�ل يف ٕاطار �بري ا�يل هو  اهناك بدٔ� ؤ�نمت كتعرفو 
عیة �شلك �ام و�ه�م هباذ اجلانب، �ه�م �جلانب التغطیة �ج�

�ج�عي كنعتربوه مركزي يف هذه املر�� واح�ا مش�تغلني �ىل هاذ 
  .املوضوع

املس�ٔ� أ�خر يه القضیة املرتبطة �ملهن املهددة �النقراض تنظم ملتقى 
�ن اه�م يف دورته السابعة يف ٕاطار أ�س�بوع الوطين وا�يل الیوم ٔ�كد ٔ�نه اك

مت توصیفها وتدو�هنا  26، 46عند� ٕاحصاء وتوصیف للك هاته املهن تقریبا 
  .و�اري التكو�ن فهيا، وهذا كنعترب ٔ�نه ٕاجناز �بري �بري �دا

املوضوع ا�ٓخر املرتبط ب�ٔنه عند� دراسة الیوم طبق�اها حول احلاج�ات 
�ة غنیة �دا يف احلق�ق�ة يف لك اجلهات، �ملناس�بة اجلهة اليت �لكمت عهنا 

الصنا�ة التقلیدیة وكذ� �ات ٔ�خرى، مفغربنا �لك، یعين املغرب الیوم 
ب� ميك�نا ٔ�ن نف�خر �ملنتوج التقلیدي ؤ�ن نف�خر مبجهودات الصناع 

  والصانعات التقلید�ت يف ش�ىت ربوع الوطن، 

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

ا دق�قة ولكن هذا �رشیف �لصناع الس�یدة الوز�رة الحظت ٔ�ننا ٔ�ضف�
  .التقلیدیني خصوصا الیوم، الیوم الوطين �لصنا�ة التقلیدیة، شكرا

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف �دول أ�عامل املو�ه لقطاع الت�ارة 
اخلارج�ة، وموضو�ه قطع الغیار املس�توردة من اخلارج، واللكمة ٔ��د 

ارصة، تفضلوا الس�ید املس�شار السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملع
 .احملرتم

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

  الس�یدة الوز�رة،

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  السادة والس�یدات واملس�شار�ن، 
من قطع  %�70شفت امجلعیة املغربیة �لصنا�ة و�سویق الس�یارات ٔ�ن 

ارج �ري مطابقة �لمعایري املرصح هبا �املیا، ح�ث الغیار املس�توردة من اخل
  .مهنام مغشوشة 2قطع غیار مت حتلیلها ث�ت ٔ�ن  3ٔ�ن من بني لك 

ملیار درمه  11كام �ك�د هذه القطع �ق�صاد الوطين خسارة تقدر ب 
  .مواطن مغريب 3300س�نو�، وتق�ل 

ات اليت من ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة عن إالجراء
  .تعزتمون اختاذها ملراق�ة جودة قطع الغیار املس�توردة، شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
ٔ�� ٔ�وال ك�شكرمك �ىل هذا السؤال ٔ�نه فعال �ید�ل يف ٕاطار �ه�م 

ٔ�و مكمثيل أ�مة �ىل هذا القطاع  ،حكومة ؤ�یضا مكس�شار�ن ،د�لنا لكنا
ننا املهم، ٔ�نه هذه ٕاجراءات ا�يل �اصنا �شددو فهيا و�كون فهيا الرصامة �ٔ 

كنعرفو ب�ٔن هذا �هيم سالمة املواطنني واح�ا ٔ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي ب�ٔن �اص 
  .�كون هناك �شدید و�كون هناك رصامة يف املراق�ة ويف الیقظة املس�مترة

، �2016ل�س�بة لٔ�رقام ا�يل عطیيت فه�ي ٔ�رقام، ٔ�وال السؤال د�ل 
، �اشا ، فهذا ما غنقولش م�الغ ف�ه3جوج د�ل قطع الغیار �ارس�ن من 

الس�ید املس�شار، ولكن ٔ�یضا كنظن ب�ٔن هناك ٕاجراءات تدارت كثرية ٕاىل 
�د السا�ة فه�ي ختولنا ٔ�ننا �كون هناك جتدید و�كون هناك مراق�ة 

  .مس�مترة، وهذا ما هو ا�ٓن �ازمة �لیه الوزارة وما �ش�تغل �لیه الوزارة
  .وشكرا

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

  :الس�ید عبد الرحمي المكیيلاملس�شار 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

�ري اح�ا ما ك�شكوش يف ا�هودات د�لمك وكنعرفوك ٔ�نيت مازال 
�دیدة يف هذا املیدان ولكن راك كتد�ري جمهود، كتبذيل جمهود، وٕاذن 
اح�ا هاد قطاع الغیار املغشوش ا�يل بدون جودة ا�يل �یعطي وا�د 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –ار�ن مداوالت جملس املس�ش

25 

 )2018 ینا�ر 2( 1439 ربیع ا�ٓخر 14

كت�يل مشالك د�ل أ�رامل أ�یتام، �ائالت حوادث سري قات�، ا�يل 
م�رشدة، معاقني، كت�يل وا�د املشالك اق�صادیة واج�عیة ما عندهاش 

  .احلد، واح�ا ا�يل �هيمنا هو الص�ة والسالمة د�ل املواطنني، ٔ�وال
�نیا، الت�ٔثري د�ل �ىل هاذ القطاع الصناعي يه اكینة هذه املنافسة 

جیبو من عندمه هاد السلع ا�يل يه فهيا مشالك، د�ل هاذ الناس ا�يل كن 
اكینة ٔ�مثنة خبسة، ٔ�مثنة خبسة، یعين تتقام بوا�د ا�مثن �ادي �لعمل د�لنا 

�یكون  (les Pièces)اح�ا� �لرشاكت ا�يل تید�روا الصنا�ة د�ل هاذ 
  .عندمه جودة �ىل هاذ السالالت ا�يل تتجي

�اد�شاي نقدرو �فسهم، ٕاذن عند� ما نقدروش ننافسهم، ميل ما 
�ادي مييش �لرشاكت د�لنا �ش �سدوا وهاذ قس �ىل ذ�، راه اك�ن 
وا�د العدد د�ل الرشاكت دا� م�ال رشاكت ال�س�یج، رشاكت الزلیج �دد 
د�ل الرشاكت ا�يل هام ت�سدو الیوم وهاذ الناس د�ولنا فني �ميش�یوا؟ 

من هاذ املشالك، �اصنا  �ميشوا �لبطا�، یعين اح�ا� �اصنا ند�رو �د
ندافعو �ىل هاذ الصناعیني د�لنا ندافعو �ىل هاذ، ٔ�ن ٕاىل ما دافعناش 
�لهيم راه اكینة دا� بطا� اك�ن �س م�رشد�ن �ائالت ٔ�والدمه مرشد�ن، 

  حىت ال�ن هاذ اليش �ادي نبقاو به؟
ٕاذن �اصنا خنممو لهاذ الصانع �ش حنلو لیه املشالك د�لو و�ش �كون 

ىت هو يف وا�د املس�توى ا�يل هوا� رايق، ٔ�ن ٕاىل بق�نا يف هاذ الطریقة ح
هذه راه ما �اد�شاي �زیدو و�اد �س�ىن ا�يل �اي، اح�ا م�ال يف �رش�ید 

وز�ن  35عند�، اح�ا �رش�ید اكنت يه �ين م�طقة صناعیة، الیوم عند� 
  ا�يل سدات، ٕاذن هاذ الناس د�لها يف �ادي متيش؟

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید الرئ�س، الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
تنظن ب�ٔن الت�دید ح�ث �ق�ة �دیدة تنظن ب�ٔنين حریصة ٔ�كرث ؤ�كرث 
و�ادي �كون حریصة ٔ�كرث ؤ�كرث، ٔ�نين حریصة �ىل املنطقة د�� 
وحریصة �ىل �ات ٔ�خرى، ٕاذن ٔ�نت ذ�رت لیا �ادي �رجع ٔ�نت ذ�رت لیا 
التنافس�یة ا�يل تت�لیمك �ش �سدوا هاذ املصانع، ٔ�� م�فقة معك ب�ٔن املنتوج 

بة يل ٔ�و املنتج املغريب �اصنا حنافظو �لیه يف التنافس�یة ولكن ٔ�� �ل�س� 
  .�رجع �لسؤال ا�يل هو قطاع الغیار ا�يل يه �مة �دا

مواصفة  16الوزارة دارت ٕاجراءات، دارهتا �ل�س�بة ٔ�وال دارهتا ل
ٕاج�اریة كهتم اكبالت الفرامل، الرس�ة، م�دل الرس�ات، البطار�ت، زیوت 
الفرامل، ٔ�حزمة نقل احلركة، ٔ�سطوا�ت الفرامل، م�دل الرس�ة، مصفاة 

لوقود، خراطمي ٔ�نظمة الك�ح الهیدرولیيك، الع�الت، النوابض الزیوت وا
  .والز�اج، لكها هذه مواصفات ٕاج�اریة

كتعرف ب�ٔن الیوم هناك قانون ٕاج�اري �ل�س�بة لقطاع الغیار يف 
�س�ترياد ٔ�هنم ملزم لك قطاع غیار �ادي ید�ل �لمملكة �ل�س�بة 

تج مييش �تربات �لمس�تورد �كون هناك قانون ٕاج�اري �ش ٔ�ن هذاك املن 
  . خمتصة �ش تعاینوا، ٔ�یضا هذا �ل�س�بة لٕالس�ترياد

هناك ٔ�یضا �ل�س�بة �لمنتوج ا�يل �یكون حميل، هناك ٔ�یضا محالت ا�يل 
ملف اس�ترياد ا�يل  34271اكن  2017نعطیك �ري مكثال .. تتدار دامئا يف 

صنف م�ه اكن ما تیطابقش  73عینة �لفحص،  762ختاذت، ختاذت م�ه 
معایري التق�یة، و�� فهناك ٕاجراءات م��ذة وهاذ أ�مور لكها �متيش �ل

  .�لقضاء
ٔ�یضا �ل�س�بة لٕالجراءات ا�يل �ذاهتا الوزارة يف هاذ ا�ال، هناك ٔ�یضا 
ٕاجراءات ا�يل �ذاهتا ويه ٔ�یضا مع ا�لجنة الوطنیة �لملك�ة الفكریة وحماربة 

اخلاص ٔ�ن ما ميك�ش �ش�تغلو ا�مترد �لتعاون مع الرشاكء يف القطاع العام و 
بدون هذ�ن القطا�ني، تتقوم بوضع نظام �المة �اص خبدمات توزیع قطاع 
غیار الس�یارات، سالم�نا، وهذا �ميكن املس�هت� من ا�متیزي بني أ�صيل 

  .واملزور
ٔ�� م�فقة معك ب�ٔن رمغ هذه ا�هودات املبذو� يف هذا القطاع، ولكن 

ات يه ٔ�یضا دا�� يف ٕاطار املنتو�ات ا�يل هناك ٔ�یضا ٕا�راهات، إال�راه
تتد�ل عن طریق ا�هتریب فهذه ا�يل ما تت�لیناش ٔ�ننا نوا�بوا ٔ�و ٔ�ننا 

  .�س�یطروا �ىل هذا القطاع �لشلك �بري
ٔ�� م�فقة معك ب�ٔن إالجراء تبذل �شلك ٔ�وسع وا�هودات كتدار �شلك 

�لمس�تورد  ٔ�وسع، و�� هناك تق�ني ٕاج�اري �ل�س�بة �لمس�هت� ؤ�یضا
  .ؤ�یضا �ل�س�بة �لقطاع احمليل

فقط �ري هذي ) khidmat( مسیهتااهناك ٔ�یضا در� بوابة الكرتونیة 
یعين ٔ�ي مشلك ممكن التبلیغ ) khidmat-almostahlik.ma(لٕالشارة، 

  .�لیه ٔ�و ال الرجوع لهذه البوابة �لتبلیغ به
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ونة من ٔ��ل السالمةكذ� حنن سامهنا يف ٕاطار املر 

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا، رمك الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتمك�شك
  .ورفعت اجللسة


