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  السادسة وال�سعني اجللسةحمرض 

 ).م2017 یونیو 13(هـ 1438 مضانر  18الثال�ء : التارخي
املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي، اخللیفة الثاين لرئ�س : الرئاسة
  .ا�لس

تداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة اخلامسة ٕاب ساعتان وس�بع دقائق، : التوق�ت
   .بعد الزوال

  .س�ئ� الشفهیةا�ٔ  ةم�اقش: �دول أ�عامل

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

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

  .اف�تاح اجللسةٔ��لن عن 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  احملرتمني، الس�یدات والسادة املس�شار�ن
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
 ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل

  .وٕا�ال�ت
  .اللكمة �لس�ید أ�مني

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

حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔن الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ودع �ى مك�ب 
من ا�س�تور، مرشوع قانون  78طبقا ٔ�حاكم الفصل  ،جملس املس�شار�ن

  .املتعلق �لتعاونیات 112.12لقانون رمق ، یتعلق بتغیري ا74.16رمق 
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید وز�ر الص�ة بت�ٔج�ل أ�س�ئ� املو�ة 

  .لوزارته ٕاىل �لسة الحقة، نظرا الرتباطه ب�شاط مليك
ئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء، فه�ي و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الر 

  : اكلتايل
  سؤ�؛ 52: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  سؤ�؛ 13: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع ٕا�داد 
  .الرتاب الوطين، تفضل

  :ر الس�ید عبد احلق ��ساناملس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اح�ا كنا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تو�نا ٕاىل مك�ب 
ا�لس �رسا� خبصوص طلب ٕادراج السؤال املتعلق بقمع �ح��ا�ات، 

  .وطلبنا ٕادرا�ه يف �دول ٔ�عامل �لسة الیوم
ب وال ٕ�دراج السؤال، لكن حلد السا�ة ما توصلنا ال جبواب د�ل املك�

فقمنا ٕ�دراج سؤال �ٓخر اح�یاطا، لكن حلد السا�ة هاذ السؤال هذا 
، حلدود الیوم مازال ما جتاو�ش �لیه، واح�ا 12/2015حطیناه يف شهر 

من النظام ا�ا�يل  247تدرج يف �دول أ�عامل، طبقا �لامدة ی طلبنا ٔ�نه 
  .�لس املس�شار�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�ید املس�شار احملرتمشكرا ال 

، 2015نقطة نظامك واحضة، طرحمت سؤ� حول �ح��ا�ات 
ٓ و�ربت احلكومة  ب�ٔهنا مس�تعدة �لجواب  ،عند� �س�ة مهنا ،نذاك �رسا��

م�ذ ذ� التارخي، مل تربجموا ٔ�نمت ذ� السؤال م�ذ ذ� التارخي، اكن 
ز�ر ا�ا�لیة، �ٕالماكن �رجمته يف �لسة الثال�ء الفارط حبضور الس�ید و 

  .ٔ�نمت �رجممت سؤ� �ٓخر �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة يف اجللسة السابقة
طرحمت سؤ� وراسلمت ف�ه املك�ب، املك�ب �لطبع هو ملا  ،الیوم

یدرس أ�س�ئ� املطرو�ة بت�س�یق مع احلكومة حبسب ٕاماكنیة حضور 
وم، ٔ�نمت السادة الوزراء، اكن یتعذر ٔ�ن حيرض الس�ید وز�ر ا�ا�لیة �لقاء الی

ا�رتمت سؤ� �ٓخر مو�ه ٔ��د السادة الوزراء احلارض�ن معنا، ویبقى 
سؤالمك مطروح عندما �متكن الس�ید وز�ر ا�ا�لیة من ٔ�ن تربمج � ٔ�س�ئ� 
س�یكون هاذ السؤال من مضن أ�س�ئ� املطرو�ة �ىل الس�ید وز�ر 

  .ا�ا�لیة
ب شكرا الس�ید املس�شار، مالحظتك بلغت ووصلت وتوضیح املك�

  . قد ٔ�بلغناه� 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، املتعلق مب�ٓل املباين السك�یة �ٔ�قالمي اجلنوبیة

  :ع�ن عی�املس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
مشكورة ب��اء مجمو�ة من املسا�ن واملرافق التابعة لها  لقد قامت ا�و�

، وقد لكفهتا ٔ�مو� ٔ�سا الزاك�لك من ٕاقلمي لكممي وٕاقلمي طانطان وٕاقلمي 



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2017 یونیو 13( 1438 مضانر  18

طائ� من ٔ��ل حتسني ٔ�وضاع الساكنة هبذه أ�قالمي، لكن حىت یوم�ا هذا 
  .�رى بعض التعرثات من ٔ��ل اس�تفادة املواطنني من هذه املشاریع

مك، الس�ید الوز�ر، ما يه ٔ�س�باب التعرث يف هذا الش�ٔن لتنو�ر �ا، �س�ٔل
وكذ� تنو�ر الرٔ�ي العام  ،املواطنني املعنیني هبذه أ�قالمي السالفة ا��ر

  الوطين؟ وما هو �دد املسا�ن �ىل صعید هذه اجلهة؟
  .شكرا

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

  .سؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل ال 

وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  ،الس�ید محمد ن��ل بنعبد هللا
  :وس�یاسة املدینة

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

فعال هناك �رامج سك�یة اكنت قد خصصت لهذه أ�قالمي العز�زة، 
�الل الفرتة املمتدة ما بني  وأ�مر یتعلق برب�مج العودة والو�دة ا�ي ٔ�جنز

، مث الرب�مج اجلدید لٕالساكن والتعمري املنجز �الل الفرتة 2005و 99
  .2014و 2007املمتدة ما بني 

و�دة سك�یة،  3761وهاذ�ن الرب�جمني قامت الوزارة ٕ�جناز ما مجمو�ه 
 65مسك�ا بتلكفة ٕاجاملیة �هزت  1240قطعة ٔ�رضیة و 2521مهنا وا�د 

، البايق ما 144من هاذ اليش اكمل وا�د  تقریبا، توزعت ملیون درمه
توزعش، تعلمون ب�ٔن معلیة التوزیع تمت مبعیة وزارة ا�ا�لیة والسلطات 
احمللیة والس�ید الوايل �ىل و�ه اخلصوص، وتعذر الق�ام بذ� م�ذ ذ� 

  .احلني ٕاىل یوم�ا هذا
ذ�ر برضورة يف كثري من املناس�بات اكنت لنا الفرصة يف الوزارة ٔ�ن ن

اختاذ هذه إالجراءات من ٔ��ل توزیع هذه البقع وهاذ املسا�ن �ىل املعنیني 
�ٔ�مر، حلد ا�ٓن مل یت�ٔىت ذ�، ؤ�رید ٔ�ن جند معا الصیغ املمك�ة من ٔ��ل 

مبعىن أ�مر ذ� یتعلق خباصنا  ،شكون املس�تف�د�نجتاوز أ�مر املرتبط �
؟ و�یف ميكن ضبط هذه شكون هام الناس ا�يل ت�س�تحقوا فعالاحنددو 

ا�لواحئ؟ ویتعني ٔ�ن �كون تعاون �ىل هذا املس�توى، ٔ�ن تتعرفوا ب�ٔن 
كتد�ل فهيا كثري من �عتبارات أ�خرى ا�يل كتعطینا صعوبة يف التعامل 
مع هذه أ�رايض املوز�ة ٔ�و البقع املوز�ة وكذ� الو�دات السك�یة 

  .املوز�ة
  .لمك شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الوز�رشكرا 

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

  :عی� �نع الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب

ٕاىل  1999يف احلق�قة، الس�ید الوز�ر، ميل ت��لكمو عن بنا�ت من 
، هذه البنا�ت، الس�ید الوز�ر، ب�ٔهنا يف احلق�قة تعرضت �مو�ة من 2017

تالف واكنت حمطات د�ل ريم أ�ز�ل والنفا�ت وحىت ملسائل الضیاع واالٕ 
ٔ�خرى مل یذ�ر امسها، واكنت حمطة �مو�ة د�ل �ح��ا�ات �لمواطنني 
واملواطنات �لمطالبة بتوزیع هذه املسا�ن املب��ة، ما نتلكمو اكع �ىل 

  .أ�رايض ا�يل يه د�ل التجزیئات
شارة يف التعاون، ٔ�ن اح�ا الس�ید الوز�ر، اح�ا طبعا رهن االٕ  ،ولكن

طالبنا ما من مرة �ش یتوزعوا هاذ ا�ور السك�یة �ىل العائد�ن و�ىل 
العجزة وأ�رامل والیتاىم والناس ا�يل ما عندمهش مسا�ن، ولكن ٕاىل 

بق�نا، الس�ید الوز�ر، دامئا نقولو ب�ٔنه یتعذر توزیعها ب�ٔس�باب املشالك ا�يل ا
 دامئا �كون ف�ه مشالك، ولكن ٕاذا اكنت اكینة، لك ما هو دمع من ا�و�

معایري حمددة معقو� م�نیة �ىل احلق�قة، وشار�ت فهيا مجیع أ�طراف من 
م�تخبني، من سلطات حملیة، من وزارة، من جممتع مدين، ٔ�� ٔ�عتقد، 
الس�ید الوز�ر، ب�ٔهنم �ادي یو�دوا الصیغة املالمئة وحتدید املعایري واش �ىل 

أ�رامل والیتاىم؟ واش �ىل العجزة؟ واش �ىل العائد�ن؟ واش �ىل 
  .الضعفاء؟ وتوقعوا حمارض ق�ل الرشوع يف التوزیع

و�لتايل اللك �ادي �سا�د يف هذه العملیة، و�متناو، الس�ید الوز�ر، 
يف ٔ�رسع وقت توزع �ىل احملتا�ني و�ىل الناس ا�يل  يذاب�ٔن هاذ العملیة ه

�قة م�نیة يف ٕاطار �ر�مج العودة، ٔ�صال بن�ت من ٔ��لهم، ٕاذا اكنت يف احلق 
هذا هو الواقع، ٔ�ما �ش تبقى هكذا ولك �ام كرتمم، ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�هنا ال 

  .�دوى لها
  .الس�ید الوز�ر شكرا

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

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

  :ن وس�یاسة املدینةالس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساك
صواب، الس�ید املس�شار، �متىن ٔ�نه فعال نت�اوزو هاذ أ�مر،  �ىلٔ�نمت 

 ٔ�ن هاذ اليش ا�يل قلتیو لكه حصیح، هاذ البنا�ت كتالىش ولك مرة
ف�التايل �متىن ٔ�ننا نو�دو �ل مع السلطات �اصنا نعاود جنیو �رمموها، 

 تتظافر اجلهود، ٔ�ن �اصنا احمللیة، مع املنظومة احمللیة، معمك ٕان شاء هللا
شكون املس�تف�د�ن؟ وما توقعش اح��ا�ات من ق�ل ٔ�طراف احنددو 

  .ٔ�خرى ا�يل تعترب نفسها مس�تحقة
و�متىن ٔ�ننا نلقاو احلل معمك، ٔ��دمك ب�ٔننا نوضعو الید يف الید �ىل هذا 

  .املس�توى من ٔ��ل جتاوز املوضوع
 .شكرا لمك
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�رشكرا الس�ید الوز

السؤال الثاين موضو�ه، مالءمة ال�رشیع مع خصوصیات اجلهویة يف 
جمال التعمري، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري 

  .ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

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

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

الس�ید الوز�ر احملرتم، يف س�یاق اجلهویة اجلدیدة، ٔ�ي مرشوع �لحكومة 
ملالءمة ال�رشیعات يف جمال التعمري مع اخلصوصیات اجلهویة، �لام ٔ�نه 

  ؟ 66.12المس�نا صعو�ت �برية يف تزنیل قانون التعمري 
  . الس�ید الوز�ر شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

فعال ربط املقاربة التعمريیة مع الت�د�ت اجلهویة املطرو�ة اجلدیدة �ل�س�بة 
تعد مس�ٔ� ح�ویة لبالد� مس�ٔ� ح�ویة الیوم، �اصة ٔ�ن و�ئق التعمري يه 

الیوم �ل�س�بة لتعثري ا�االت ولتخصیص هذه ا�االت �ل�س�بة �تلف 
ٔ�و �لت�اریة ٔ�و  الغا�ت، سواء تعلق أ�مر �لسكن ٔ�و �ملناطق الصناعیة

  . �ملرافق العموم�ة ٔ�و �ريها
و�ىل هذا أ�ساس، تعمل ب�ٔنه و�ئق التعمري، سواء تعلق أ�مر 

ا�هتیئة العمرانیة ٔ�و تصاممي التنطیق ٔ�و تصاممي د�ل  مبخططات د�ل توج�ه
ا�هتیئة ٔ�و ا�ططات د�ل التمنیة د�ل التك�الت العمرانیة القرویة، لكها 
و�ئق عندها مرجعیة قانونیة وتق�یة وك�سامه يف ٕا�دادها ووضعها 
املس�تو�ت احمللیة اكم�، مبعىن امجلا�ات �ىل املس�توى إالقلميي، السلطات 

لیة، خمتلف الوزارات، لكها �سامه �ىل هذا املس�توى من ٔ��ل ٕادراج احمل 
  . اخلصوصیات احمللیة واجلهویة يف خ�اراهتا وتو�اهتا

م�ه �یعترب ب�ٔن جملس اجلهة، القانون  89يف املادة  111.14والقانون 
التنظميي �یعترب ب�ٔن جملس اجلهة هو ا�يل �اصو یوضع وثیقة ٔ�ساس�یة الیوم 

الوطين، الوثیقة اجلهویة ٕال�داد الرتاب  ثیقة د�ل ٕا�داد الرتابا�يل يه الو 
  . اجلهاتالوطين، وس�سعى ٕاىل بلورة ذ� مع هذه 

من نفس هذا القانون، تؤكد �ىل ٔ�نه یتعني �ىل إالدارة  90املادة 
وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة أ��ذ بعني �عتبار 

  . ي ٕال�داد الرتاب، ٕاذن هذا أ�مر �یق�د� مجیعمضامني التصممي اجلهو 
ويف نفس �جتاه س�ند�ل مع خمتلف اجلهات يف وضع هذه الو�ئق 

واملرسوم ا�يل �ی�دد الك�ف�ة د�ل وضع ذ� ا�ٓن يف  ،�ة 12 ـ�ل�س�بة ل
  . طور النقاش بني وزارة ا�ا�لیة واح�ا

ملؤطرة �لتعمري كذ� تعمل الوزارة د�لنا �ىل مراجعة ال�رشیعات ا
القوانني املتعلقة ٕ��داد و�ئق التعمري، ا�هتیئة  ویتعلق أ�مر �لك من

العقاریة، الرخص وأ�ذون، متویل التعمري، املشاریع ذات النفع الوطين 
وحتدد لك هذه املشاریع القوا�د العامة والتنظميیة �ش كمت �س�شارة مع 

  .هويخمتلف املس�تو�ت ٔ�ساسا مهنا املس�توى اجل 
ورش د�ل اجلهویة س�سعى ٕاىل الؤ�رید ٕاخ�ارمك كذ� ب�ٔنه يف ٕاطار 

ٕا�ادة متوقع الواكالت احلرضیة، حبیث ٔ�ن الواكالت احلرضیة الیوم تو�د �ىل 
ٕاىل ٔ�ن �كون موجودة �ىل مس�توى  مس�توى ٕاقلميي ٔ�و �دة ٔ�قالمي س�سعى

  . واك� حرضیة �برية يف لك �ة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .قت الس�ید الوز�ر، شكرا لمك الس�ید الوز�را�هت�ى الو 

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  . شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل اجلواب د�لمك

لكن، الس�ید الوز�ر احملرتم، �لك رصا�ة امجلا�ات احمللیة تع�ش يف 
ف�ه  66.12تزنیل القانون  ضغط من املواطنني، ٔ�ن الصعو�ت د�ل

  . واملواطننينيصعو�ت �برية وف�ه ٕاحراج مع املواطنني ما بني املنتخب
لهذا تنطلبمك، الس�ید الوز�ر، �ش تد�روا تعدیل ا�يل ی�ىش مع 
املناطق، ٔ�ن ما ميك�اش �ش جنیبو وا�د القانون و�شمل یعين املناطق 

  .ري النافعذات قمية واملناطق ا�يل ت�سمیوها املغرب �
فالس�ید الوز�ر، البد �ش حترضوا كذ� الضعف د�ل البنا�ت 
التحتیة يف بعض املناطق، وكذ� �ش �س�تحرضوا الضعف د�ل بعض 
ال�سب د�ل �هربة العامل القروي ود�ل املاء الصاحل �لرشب والطبع كذ� 

  .د�ل بعض املناطق
انون هذا حىت تنطلبمك �ش تد�روا التعدیالت حول هاذ الق ،�ا

ی�ىش مع یعين املناخ يف ٕاطار یعين ما هو الفقر، واحلا� د�ل بعض 
  . املناطق

  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضو�ه �ر�مج مدن بدون صف�ح، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال
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  :عبد السالم يس �وري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ،الس�ید الوز�ر
س�نة �ىل ٕاطالق �ر�مج مدن بدون صف�ح، �سائلمك، الس�ید  13بعد 

وعن إال�راهات اليت ا�رتضت  ،الوز�ر، عن أ�هداف احملققة يف هذا ا�ال
   .ٔ�و اس�تكام� يف بعض املدن الكربى خصوصا مكرا�ش م�التفعی� 

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
   .شكرا لمك الس�ید املس�شار

ٔ�رسة،  �380000رس�ة فائقة، �ر�مج املدن بدون صف�ح �هيم الیوم 
مهنا من العدد إالجاميل د�ل هاذ أ�رس مبعىن  82ٔ�رسة،  380000هاذ 

یعين خصصت لها الیوم �رامج من ٔ��ل ٕاخرا�ا من هذا الوضع،  320000
بقا�ش فهيا مدن صف�ح، مبعىن �يق اما  ،من هذه أ�رس تعاجلت 260000
ا�يل  60000 و�يق لنا ،ا�يل اح�ا يف طور املعاجلة د�هلم 120000لنا الیوم 

  .�ادي �شملوها �تفاق�ات ٕاضاف�ة
�ل�س�بة ملدینة مرا�ش �ىل و�ه اخلصوص، مت ٕا�رام عقد املدینة س�نة 

مشمو� بعملیة ٕا�ادة  7800ٔ�رسة،  16000قول  ،15000لفائدة  2004
الهیلكة، مبعىن �ادي یبقاو يف بالصهتم و�اد تند�رو هلم ٕا�ادة الهیلكة، 

  . لني �لرتح�لراه مشمو  8000قول  7900و
وقد مه  ،2007مت ٕا�رام ملحق عقد املدینة، ٔ�ن �زادوا الناس س�نة 

مشمو� بعملیة  2669ٕا�ادة الهیلكة،  642ٔ�رسة،  3311هذا امللحق 
ٔ�رسة،  625الرتح�ل، مث مت ٕا�رام اتفاق�ة ٕاضاف�ة مع رشكة الضحى ملعاجلة 

  .هاذ اليش تعاجل 
مت ٕا�رام اتفاق�ة هتم  ،سكن �ري الئقويف ٕاطار الرب�مج اجلهوي ملعاجلة ال 

بعملیة  4000و ،ٔ�رسة مشمو� بعملیة ٕا�ادة الهیلكة 3662ٔ�رسة،  7930
د�ل  25303الرتح�ل، ٔ�ي ما مجمو�ه يف ٕاطار خمتلف هذه االتفاق�ات 

ٕا�ادة الهیلكة، وما  13000ما �زید �ىل  : أ�رس موز�ة �ىل الشلك التايل
  . رتح�ليف ٕاطار معلیة ال 12000یناهز 

، قول ملیار 486واللكفة إالجاملیة د�ل هاذ اليش وا�د امللیار و
ونصف د�ل ا�رمه، ك�سامه فهيا وزارة السكىن والتعمري وٕا�ادة الرتاب، 

  . ملیون درمه 574ـ ٕاىل �ري ذ�، وس�یاسة املدینة ب
هاذ الرب�مج يف جزء م�ه یعرف بعض التعرثات، یتعني ��رتاف 

أ�ساس حنن بصدد مع املس�توى احمليل ٕاعطاء دفعة  بذ�، و�ىل هذا

�دیدة للك هذه الربامج من ٔ��ل ٔ�ننا نوصلوها ٕاىل هنا�هتا، جزء مهنا تنجز، 
جزء �ٓخر �یعرف بعض الصعو�ت، يف بعض أ�ح�ان مرتبط �ٕالحصاء 

، الیوم 2004د�ل الناس املس�تف�د�ن، الوقت ا�يل داز ٔ�� �لكمت لمك �ىل 
تضاف ٔ�رس ٔ�خرى، و�لتايل �یتعقد املوضوع، �� الیوم ك  2017اح�ا يف 

یتعني ٔ�ن جند الصیغ املناس�بة حلل هذه إالشاكلیات املتبق�ة، س�ش�تغل �ىل 
  .ٕان شاء هللا د�ل هاذ احلكومة (le mandat) ذ� يف ٕاطار هاذ

  .شكرا لمك

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

  .لتعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن � 

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

  .��هودات ا�يل كتبذلوا �ىل رٔ�س هاذ القطاع واح�ا كنوه ،بدایة
هاذ السؤال هذا حنن ال جنادل ف�ه �ىل ٔ�مهیة هاذ الرب�مج د�ل مدن 

ه ٔ�ن ینقذ بدون صف�ح، ٔ�ن هاذ الرب�مج فعال اس�تطاع م�ذ انطالق
ٔ�رسة من سكن �ري الئق ٕاىل سكن تتوفر ف�ه رشوط الع�ش  250.000

  .الكرمي
اح�ا، الس�ید الوز�ر، طرح�ا هاذ السؤال كنت�دثو �ىل البطء ا�يل 

حبال الر�ط، ا�یعرفو الرب�مج يف بعض املدن، خصوصا املدن الكربى، 
حبال اة، حبال طن�احبال تطوان، احبال مرا�ش، احبال ا�ار البیضاء، ا

حبال م�ال مدینة طن�ة افاس، خصوصا ٔ�ن وا�د العدد د�ل املدن 
، ؤ�ن� كتدر�م يف الرب�مج الس�نوي د�ل الوزارة 2013وتطوان م�ذ س�نة 

د�لمك �ىل ٔ�نه س�تعلن مدن بدون صف�ح، ویت�ٔخر إال�الن عن ذ�، تقریبا 
طن�ة وتطوان كتعلن �ىل ٔ�نه غتكون مدن بدون صف�ح  2013من 

  .�یت�ٔ�ل هاذ املوضوعو 
 2004فعال اخنرطت يف هاذ الرب�مج م�ذ س�نة  ،�ل�س�بة ملرا�ش

، لٔ�سف 2007واكن الهدف هو القضاء �ىل لك ا�واو�ر �ملدینة يف ٔ�فق 
واكن الهدف  ،2011مل یتحقق هذا الهدف، مث تدارت اتفاق�ة ٔ�خرى س�نة 
ٔ�رسة، النصف  8000مهنا هو اس�تكامل الرب�مج ا�يل �یتعلق تقریبا بوا�د 

  .فهيا يف ٕا�ادة الهیلكة والنصف ف�ه الرتح�ل د�ل هاذ ا�واو�ر
هاذ الرب�مج ما حتققش مرة  2017اح�ا الیوم، الس�ید الوز�ر، يف 

ٔ�خرى، اكینة فعال ٕاشاكالت واكینة ٕا�راهات، اح�ا كنقرتحو �لیمك، الس�ید 
ة د�ل العقار، الوز�ر، بعض املقرت�ات ف� خيص املوضوع املتعلق �لندر 

  . وهذا ٕاشاكل مطروح
كنقرتحو �لیمك �ش تف�حوا حوار مع وزارة أ�وقاف من ٔ��ل تعبئة 
العقار ا�ي تتوفر �لیه املدینة �لمسامهة يف �ل هذا املشلك، طاملا ٔ�ن هذا 
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  .املشلك عندو طابع اج�عي
مث كذ� اع�د حتفزيات ٕاضاف�ة، ٔ�ن بعض املرات هاذوك ا�واو�ر 

  .الساكنة ما �یبغیوش یرت�لوا وذوك
حتفزيات ٕاضاف�ة ل�شجیع ساكين  ااح�ا كنقرتحو �ش تد�رو ،�ا

  . ا�واو�ر �لق�ول �لرتح�ل ٕاىل ٔ�ما�ن �س�تق�ال املعدة هلم
كذ� العملیة د�ل التدق�ق د�ل إالحصاء مس�ٔ� ٔ�ساس�یة حملاربة 

غنبقاو دامئا  السامرسة يف جمال السكن العشوايئ، وٕاال، الس�ید الوز�ر،
غندورو يف وا�د احللقة مفر�ة، ٕاىل ما اك�ش وا�د النوع د�ل الضبط 
د�ل إالحصاء د�ل الساكنة ا�يل ك�سكن فهاذ ا�واو�ر �ادي نبقاو دامئا ما 

  .معر� نتغلبو �ىل هاذ املشلك
��، الس�ید الوز�ر، اح�ا تنطلبو م�مك وا�د املو�د هنايئ ٕال�الن 

  .بدون صف�ح مدینة مرا�ش مدینة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

�نیة، ال ٔ�عتقد ٔ�نك �متكن  12یعين كنظن يف �دود  ،الس�ید الوز�ر
  .من التعق�ب

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
ٔ�قوى، هاذ أ�سابیع القلی� رية ت�ري نقول لمك ب�ٔنه غنعطیو وا�د الو 

  . مدن 5غنعلنو �ىل 
تطوان فهيم يش دوار �يق ف�ه يش �ا�ة قد هااك -فاش ذ�رت طن�ة

ولكن هاذ اليش غنقضیو  ..وكنوقفو وما كنعلنوش مدن بدون صف�ح ٔ�نه
  .�لیه ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
مسامهتمك معنا ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، وشكرا لمك الس�ید الوز�ر �ىل 

  . يف هاته اجللسة
ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع العدل، وموضو�ه تنف�ذ أ�حاكم 
القضائیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل 

  .لتقدمي السؤال

  :وفاء القايض س�یدةاملس�شارة ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات و 

تصدر احملامك الوطنیة مبختلف ف�اهتا ودر�اهتا ٔ�حاكما هنائیة، ٕاال ٔ�ن 
مس�ٔ� تنف�ذ هذه أ�حاكم، الس�ید الوز�ر، تبقى معلقة ویضیع معها حق 

  .املتقاضني

  الس�ید الوز�ر، 
ما هو اجلدید يف تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، وخصوصا القضا�  :�سائلمك

  عیة وإالداریة؟�ج�
  .وشكرا

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

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر فریق �حتاد املغريب �لشغل �ىل ٕا�رة هذا  ،ٔ�وال

حق�قة هذه ٕاشاكلیة تنف�ذ أ�حاكم القضائیة يه ٕاشاكلیة املوضوع الهام، 
واقعیة، واحلكومة من �الل وزارة العدل ٔ�ساسا معب�ٔة من ٔ��ل الرفع من 

رية تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، سواء ضد أ�ش�اص الطبیعیني ٔ�و تو 
  :أ�ش�اص املعنویني ٔ�و ٔ�ش�اص القانون العام، واعمتد� مقاربتني

�لق �لیة مركزیة  :یة فهيا وا�د العدد د�ل التدابريأ�وىل مقاربة تنظمي 
لتنف�ذ أ�حاكم، توج�ه دور�ت �لمسؤولني القضائیني الختاذ التدابري 
الالزمة، عقد اج��ات ت�س�یق�ة مع لك أ�طراف، توفري املوارد ال�رشیة 
�لم�امك وعقد اج��ات ت�س�یق�ة مع خمتلف ٔ�ش�اص القانون العام، �اصة 

 4-3واملؤسسات العموم�ة، وهناك اج�ع ت�س�یقي يف یويم الوزارات 
  .یولیوز املق�ل ملواص� تدارس احللول القانونیة والتق�یة املمك�ة

وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن حصی� هاذ التدابري وإالجراءات جسلت س�نة 
مؤرشات �د ٕاجيابیة مل �س�بق �سجیلها من ق�ل يف جمال التنف�ذ،  2016

، بلغت �س�بة التنف�ذ 98.67حملامك �بتدائیة ح�ث بلغت �سب التنف�ذ �
، بلغ مجموع املبالغ 121.73، ٔ�مام احملامك إالداریة 101.45ٔ�مام احملامك الت�اریة 

املالیة املنفذة من طرف ا�و� لصاحل املؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة 
  .درمه 218094 و ملیون 128مالیري و �3حملامك إالداریة 

ال�رشیعیة تضمنت �دد من التدابري، مرشوع قانون املسطرة  املقاربة
ي س�ی�ال ٕالیمك مت التنصیص ف�ه �ىل �دد من أ�مور يف جمال املدنیة ا�

تنف�ذ أ�حاكم، توس�یع صالح�ات قايض التنف�ذ وجع� مؤسسة مس�تق� 
�خ�صاصات واحضة، ح�ث مت التنصیص �ىل جع� مرشفا �ىل قسم 

دار لك أ�وامر والقرارات القضائیة اليت هتم معلیة التنف�ذ وخمتصا يف ٕاص
  .التنف�ذ، �ٕالضافة ٕاىل ٕاجراءات ٔ�خرى

  . شكرا

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

 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕالطار التعق�ب
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  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
هذا السؤال شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إالیضاءات، ولكن ٕا�رتنا ل 

الهدف مهنا حتق�ق م�دٔ� ٔ�سايس �وين ودس�توري يف نفس الوقت وهو 
  .�اكفؤ الفرص، وهو سواس�یة املواطنني ٔ�مام القضاء ؤ�مام القانون

لٔ�سف، فٕاننا نالحظ ٔ�ن هاذ م�دٔ� �اكفؤ الفرص ال یتوفر، خصوصا 
ني عندما �كون طريف الزناع ل�س ب�هنام �اكفؤ، ٕاما اج�عي كام هو الش�ٔن ب

�دد من العامل والقضا� �ج�عیة ومشغلهيم، ٔ�و وظیفي كام هو الش�ٔن 
�ل�س�بة لعدد من املوظفني واملس�ت�دمني وٕاداراهتم، فعدد من القضا� اليت 
رفعت وحسمت فهيا احملامك إالداریة الزالت �راوح ماكهنا، نظرا ٔ�ن 

عدد من إالدارات �رفض، �لك �ساطة، تطبیقها، كذ� الش�ٔن �ل�س�بة ل
القضا� �ج�عیة اليت حمكت لصاحل العامل، ولكن يف التنف�ذ جتد 

  .صعو�ت مجة
وهنا يف العامصة يف الر�ط وهو ما تعرض � عامل  ،ؤ��رز م�ال عند�

من ٔ��ل التعویض  2004مطاحن السا�ل، أ�حاكم ا�هنائیة صدرت يف 
عتصام ا�ي ٔ��ري، حلد ا�ٓن مل تطبق هذه أ�حاكم، فقط � 50حوايل 

س�نوات، و�ٓخر مراس� وضعت  �3اضوه ٔ�مام وزار�مك اس�تغرق حلد ا�ٓن 
  .2017ماي  15ٔ�مام مك�بمك، الس�ید الوز�ر، يه بتارخي 

ٕان هذا الرصاع �ج�عي ا�ي نتج عن تفویت معمل م�تج لصاحل 
لوبیات العقار يف شارع احلسن الثاين، لٔ�سف ٔ�نه �لف حضا�، وعوض 

ضاء جند حلد ا�ٓن ٔ�هنم ما زالوا ی��ظرون تنف�ذ أ�حاكم اليت ٔ�ن ینصفهم الق
  .صدرت لصاحلهم

ف�ساؤلنا اجلوهري، الس�ید الوز�ر، هو �ٔ�ساس حول تطبیق الفصل 
من دس�تور اململكة ا�ي ینص رصا�ة �ىل ٔ�ن القانون هو ٔ�مسى تعبري  6

سلطات عن ٕارادة أ�مة، وامجلیع ٔ�ش�اصا ذاتیني ٔ�و اعتباریني مبا فهيم ال 
  .العموم�ة م�ساوون ٔ�مامه وملزمون �الم�ثال �

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب يف �دود حوايل نصف دق�قة

  :الس�ید وز�ر العدل
�ري �ل�س�بة �لملفات اخلاصة ٔ�� �ىل اس�تعداد الس�تق�المك للك 

  . التفاصیل
�لت�ٔ�ید ٔ�ن هناك جمهود ج�ار یبذل �اصة مع العنایة �س�ت��ائیة  فقط

  . ..�لقضا� �ج�عیة والقضا�
  . البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن املغاربة واملواطنني سواس�یة ٔ�مام القانون

الس�ید املس�شار، ٔ�� رهن ٕاشار�مك يف ا�لجنة ٔ�و م�ارشة يف القضا� 
  .اخلاصة ٕالعطا�مك لك التوضی�ات الرضوریة

  .اشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا �لس�ید الوز�ر، وشكرا � كذ� �ىل مسامهتك معنا يف هذه 

  .اجللسة
ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه تطو�ر 
وهیلكة البحث العلمي �جلامعات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ناملس 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول ا�هودات اليت تبذلوهنا من ٔ��ل تطو�ر 
البحث العلمي، سواء �ىل مس�توى ا�متویل ٔ�و �ىل مس�توى الهیلكة من 

م�ظور �دید �لهنوض �لبحث العلمي، كام و�دمت ٔ��ل ٔ�ن ی�سجم يف ٕاطار 
  به يف ٕاطار الرب�مج احلكويم؟

  .لمك شكرا

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

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

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

  .ملس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤالشكرا الس�ید ا
يف الواقع ميكن يل نتقامس معك وا�د ا�مو�ة من املعطیات املتعلقة 
�ٕالشاكالت أ�ساس�یة اليت یع�شها البحث العلمي ببالد�، سواء تعلق 

ر �لتق�مي ٔ�و تعلق أ�مر ��متویل، أ�مر �حلاكمة د�ل القطاع ٔ�و تعلق أ�م
هاذو ثالثة د�ل أ�ش�یاء ا�يل كنفكرو فهيا جبدیة �ش ميكن لنا حنس�نو من 

  . املردودیة د�ل البحث العلمي ببالد�
ٔ�یضا البحث العلمي يف بالد� مقسوم �ىل جوج، اك�ن البحث العلمي 

، سواء �ىل اجلامعي ا�يل مفروض ٔ�نه ك�سريو الوزارة وكتد�رو الوزارة
مس�توى ا�متویل ٔ�و �ىل مس�توى املشاریع، واك�ن البحث العلمي ا�ي 
ینجز ٕاما من طرف ٕاما مؤسسات معوم�ة ٔ�و من طرف وزارات ٔ�خرى، 

  . وزارة الفال�ة ٔ�و وزارة الطاقة واملعادن ٔ�و ٕاىل �ٓخره
لهذا الغرض مت ٕا�داث ا�لجنة الوزاریة ا�امئة �لبحث العلمي اليت تنعقد 

د�ر وا�د العملیة د�ل التقائیة تالس�ید رئ�س احلكومة، �ش  ٕ�رشاف
�رامج البحث العلمي، وهاذ ا�لجنة امحلد � ت��عقد، اكنت توقفت وا�د 



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2017 یونیو 13( 1438 مضانر  18

، ولكن م�ذ الوالیة احلكوم�ة السابقة هاذ 2012ٕاىل  2007الوقت من 
ا�لجنة اس�مترت يف العمل د�لها وغتنعقد قریبا �ش تعاود تناقش هاذ 

  .قضا� احلاكمة والتق�مي وا�متویل: الثالث القضا�
�ل�س�بة �لقطاع د�ل التعلمي اجلامعي ا�يل تفضلتو ٕ�لقاء السؤال حو�، 
ٔ�وال اح�ا بصدد تق�مي مدارس ا�كتوراه، وهاذ التق�مي دارو ا�لس أ��ىل 

من ٔ��ل جتمیع اجلهود،  �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي وكذ� الوزارة
ا�كتوراه كتجمع كون يف لك �امعة �امعة، مدرسة د�ل حبیث ٔ�نه �

الطاقات لكها وكت�اول ما ٔ�مكن ٔ�هنا حتافظ �ىل اخلصوصیات د�ل البحث 
يف لك جمال جمال، ولكن تد�ر وا�د النوع د�ل التعاضد يف اس�ت�دام 

  .املوارد ويف اس�ت�دام املوارد ال�رشیة واملادیة
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات د�لمك

اح�ا يف احلق�قة �لكمنا �ىل البحث العلمي يف ٕاطار اجلامعة املغربیة 
زم ب�ٔنه راه ال �منیة ٔ�ساسا، وا�افع د�لنا لطرح هاذ السؤال هو �ق�ناع اجلا

بدون حبث �لمي، وهاذ الشعار د�ل جتدید ا�منوذج التمنوي راه ال ميكن ٔ�ن 
�كون دق�قا وم�ت�ا ٕاال بناء �ىل ٔ�حباث �لمیة رصینة، سواء أ�حباث 
املرتبطة مبعرفة الواقع �ج�عي ا�ي نع�ش ف�ه، التحوالت ف�ه ٔ�و أ�حباث 

العامل، راه ما ميك�ش ند�رو منوذج �منوي ٕاىل  املنف��ة �ىل التقدم ا�يل تیعرفو
  .ما ركز�ش �ىل حموریة البحث العلمي

  الس�ید الوز�ر، 
فاش تنطالعو �ىل املزيانیة د�ل البحث العلمي والتوزیع د�لها، �ىل 
مس�توى اجلامعات یعين �ىل أ�رض، تنو�دو �ىل مس�توى مزيانیة 

درمه �ل�س�بة �ل�امعات،  0ال�س�یري م�ال، ف� یتعلق �لبحث العلمي 
  . و�س�یري البحث العلمي یمت من �الل املزيانیة د�ل اجلامعات

ٔ�یضا ف� یتعلق �الس��ر ميكن يل نقول ب�ٔنه ٔ�رقام ضعیفة �دا �ىل 
مس�توى لك �امعة �امعة، طبعا لك �امعة فهيا �دد من ا�تربات تنو�دو 

�رمه �ىل ٔ�حسن ملیون د�ل ا 4ملیون د�ل ا�رمه حىت  2ما بني 
 ،و�� .املس�تو�ت، هذه �ري اكف�ة حىت �ش �رشي �ري مقر �لمختربات

  .اجلامعات مس�توى �ىل العلمي �لبحث حمرتمة مزيانیة ختصیص من البد
تنعرف ب�ٔنه اك�ن جمهودات، و�اصة ٕا�داث املركز الوطين �لبحث 

د�لني ملیون د�ل ا�رمه ا�يل فهيا م� 300العلمي ا�يل تقریبا وا�د 
م�نو�ني، هذا �م ومف�د و�مثن هذه التجربة ا�يل انطلقت يف عهد الس�ید 
الوز�ر السابق، لكن يف نفس الوقت اك�ن مشلك يف تدبري هاذ الصندوق 

ملاذا؟ ٔ�ن املشاریع د�ل البحث العلمي كمت م�ارشة مع ا�تربات دون 
اج�ات، ٔ�نه املرور �رب هیالك اجلامعة، وهذا تیقفز ٔ�وال �ىل حتدید احل

اجلامعة و�اصة يف ٕاطار املنظور د�ل اجلهویة املتقدمة �اص أ�حباث 
العلمیة �كون م�دجمة يف ٕاطار �رامج التمنیة اجلهویة، اك�ن جتربة منوذج�ة 

الق�یطرة مع �امعة محمد - سال-ميكن لنا نت�دثو �لهيا هنا يف �ة الر�ط
یة يف هذا إالطار، تتو�د اخلامس، مع �امعة ا�ن طف�ل، مع اجلامعة ا�ول 

ي خيدم وا�د العالقة م�دجمة بني اجلامعة واجلهة يف ٔ�فق البحث العلمي ا�
لكن اك�ن ٕاشاكلیات يف �دد من اجلامعات ما ، التمنیة �ىل مس�توى اجلهة

  .اكیناش هاذ العالقة
�رید من املركز الوطين �لبحث العلمي ٔ�ن حيرتم الهیالك د�ل  ،و��

   .اجلهات مع  بدورها تتد�ل يف ٕاطار اتفاق�اتاجلامعة ا�يل يه
 نتلكمو بغیناا ،العلمي البحث تطو�ر د�ل املس�توى هباذ یتعلق ف� ٔ�یضا

�ىل مس�توى الهیلكة، الهیلكة �یفاش نتصورو مؤسسة �امعیة فهيا ٔ�كرث من 
  ؟حشال �ادي جيي للك خمترباعطیهتا ذاك املزيانیة اخمترب،  30

لنظر فالهیلكة دالبحث العلمي، وهنا تنقرتحو كذ� البد من ٕا�ادة ا
 �01.00لیمك قانون مس�تقل �لبحث العلمي يف ٕاطار املراجعة د�ل القانون 

  ...�ىل غرار بعض
  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
يف الواقع ت��قامس معك لك هاذ املعطیات ا�يل ذ�رت، وطبعا ا�يل 
الهدف مهنا أ�سايس هو تطو�ر وجتوید البحث العلمي يف بالد�، �ادي 

أ�رقام فقط، ٕاكشارة �ش نبني ٔ�ش�نو يه نعطي وا�د ا�مو�ة من 
  ا�هودات املبذو� من طرف الوزارة يف هذا القطاع؟

ملیون  300مرشوع يف �دود  186اكن عند�  2015-2013يف 
مرشوع من اجلامعات، حبیث ٔ�نه العملیة د�ل  186درمه، مت انتقاء د�ل 

زارة �ىل مصادر ا�متویل ما تتعمتدش فقط �ىل مزيانیة الوزارة، ت��حث الو 
  . ٔ�خرى �متویل البحث العلمي

مع مجمو�ة املك�ب الرشیف �لفوسفاط،  2016-2015مرشوع  41يف 
داملشاریع ف� یتعلق �لسالمة  6وقعنا مع الناس د�ل التجهزي والنقل �ىل 

الطرق�ة، واح�ا تن�اولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا نوسعو العالقة مع خمتلف القطا�ات 
م�ة ٔ�و املؤسسات العموم�ة، �ش جنلبو مصادر سواء القطا�ات احلكو 

ٔ�خرى �لمتویل، ولكن ت��قى لنا دامئا إالشاكل أ�سايس هو ٕاشاكلیة احلاكمة 
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  .التق�مي وٕاشاكلیة يف التدبري

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

والسؤال الثاين كذ� يف نفس إالطار ويف نفس القطاع، موضو�ه 
اء ور�ال التعلمي حضا� النظامني أ�ساس�یني، واللكمة ٔ��د ملف �س

  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  أ�خوات وإالخوان املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

 �شوق ی��ظرون أ�ساس�یني النظامني حضا� التعلمي ور�ال �ساء الزال

   .تلقوها اليت الوعود رمغ ملشلكهتم �ال
  امللف؟ هذا يف اجلدید ما الوز�ر، الس�ید ،�سائلمك ،�ا

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

ن املهين والتعلمي العايل وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو� ،الس�ید محمد حصاد
  :والبحث العلمي

  السادة املس�شار�ن،
  ،الس�ید املس�شار

س�ٔبدٔ� فقط ٕالعطاء و�د �دید �ش نفضیو هاذ القضیة هاذي، �اصة 
فهمت، ما ابقى دا� ا�يل مازال عندو هذا املشلك، �ىل ما اؤ�ن العدد ا�يل 

  . �لضبط 4800، �5000یتعداش 
ن هاذ الناس اكنوا د�لوا لٕالدارة يف فهمت املشلك �اي ما�ىل ما 

�ىل ٔ�ساس وا�د ا�بلوم معني يف ذاك الوقت، من بعد  8و 7ا�ر�ات 
الس�نني �اصة أ�ساتذة املدرسني يف التعلمي �بتدايئ �ل وا�د العدد د

 ,Echelle 9( بداو �ید�لوا بوا�د املس�تو�ت ٔ��ىل، و�ید�لو يفا
Echelle 10 (خصهم یبقاو ی�س�ناو �ش یطلعوا  ،بقاو هاذواو  ،ٕاىل �ٓخره

�ك هذا هو املشلك أ�سايس  ..��ر�ات �ش ید�لوا يف الكوطا د�ل
   ؟�ىل ما فهمت
و�یطلبوا  10بقات هذه الرشحية ا�يل مازال ا�ٓن يف السمل اوكنظن 

، التلكفة املالیة د�لها مايش يش �ا�ة (Echelle 11) ــل وا�ش ید�ل
�، هو رمبا هناك �االت يف ٕادارات اد ا�يل اك�ن دكثرية، رمبا العائق الوح�

ٔ�خرى، يف نفس املوضوع، ٕاذن �اص هذه القضیة حتل يف ٕاطار وا�د 
  . احلوار اج�عي ا�يل �ادي �كون مع احلكومة

ذ املس�ٔ� هاذي اوكنظن �ىل حسب ما شفت، التلكفة املالیة د�ل ه
  . �ش نربروها ٕان شاء هللا ما نظ�شاي �ادي نلقاو صعوبة

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

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .لٔ�سف الشدید هذا اجلواب خمیب ل�ٓمال، وعود �دیدة

  الس�ید الوز�ر، 
تعمل ٔ�ن هذه الف�ة هاذي ف�ة �انت أ�مر�ن، وتب�ت لك النقا�ت ولك 

هیئات املدنیة تب�ت امللف واللك یقر مبظلوم�ته، ال خيتلف أ�حزاب وال 
وتب�ت  ،اثنان وال ی��اطح ك�شان حول ٔ�ن هاذ الض�ا� �انوا أ�مر�ن

النقا�ت ملفهم وتدجب بیا�هتم ب�ٔول، كتلقى ٔ�ول مطلب يف البیا�ت د�ل 
  .هذه النقا�ت تتلقى ٕانصاف حضا� النظامني

  الس�ید الوز�ر، 
ٔ�سابیع و�ها هاذ  �3 مؤخرة ق�ل ٔ�س�بو�ني ٔ�و حيرضين هنا رسا

  . رئ�س احلكومة �س�تعطفونه و�س���دون حبل مشلكهم الض�ا� ٕاىل الس�ید
يف هذا املقام كذ� حيرضين وا�د الرشیط د�ل ٔ��د الض�ا� بعد 
إالفراج عن النتاجئ د�ل �م��ان املهين وهو حييك مبرارة، هاذ أ�س�تاذ 

ت ٔ�نك �شوف هاذ الرشیط هذا، ك�س�تعطف هذا ك�س�تعطف، ٔ�� متن�
و�یعتذر �لك جرٔ�ة من التالم�ذ د�لو ا�يل كري�هيم، �یعتذر من املد�ر�ن ا�يل 

 (le top) 20/20تعامل معهم، �یعتذر من املرشفني الرتبویني ا�يل �اطی��و 
  . د�ل النقطة �الل س�نوات

تنصف هؤالء، ومن خسریة أ�قدار حىت النتاجئ د�ل �م��ان املهين مل 
معظم النتاجئ د�ل �م��ان املهين أ��ري كتلقى هاذ الناس هاذو ما 

  . واكنوا �یتوقعوا ٔ�ن املشلك د�هلم �ادي یت�ل ،موجودی�ش
لٔ�سف الشدید ا�ٓن، الس�ید الوز�ر �یجي �یقول س�نعطي ٔ�یضا و�د 

  ٕاىل مىت؟ ،ٕاضايف
  الس�ید الوز�ر، 

و وقاساو، وما كنظ�ش �یبقى و�ا� ،هاذ الناس بلغوا من الكرب عتیا
  .يش وقت ميكن ی��ظروه ٔ�كرث

ر�اء ٔ�ن هذا امللف �اصو حيظى �لعنایة التامة من �ن احلكومة، 
لٔ�سف ٔ�� عندي هنا فهذا ٔ�ن النقا�ت خرجت �تفاق�ة رشاكة مع الوزارة 

ٔ��ل س�نوات جزاف�ة لهاذ الناس هاذو من  6د�لمك ووافقت �ىل ٕاعطاء 
، لٔ�سف 2017.1.1د�لها ابتداءا من  املفعول، 11ٕاىل السمل  الرتق�ة د�هلم

  .الشدید ال زالوا ی��ظرون، ر�اء هللا جياز�مك خبري
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوقت ا�هت�ى ،الس�ید املس�شار

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

  :ث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبح
املشلك مايش هو واش عندمه احلق وال ال، لك يش م�فق �ىل ٔ�ن 
هاذ املشلك �اصو ی�سوى، دا� �ري الك�ف�ة �ش یتعاجل يه ا�يل واقع ف�ه 
إالشاكل، ٔ�ن دا� �یقولوا �ش ی�سوى هاذ القضیة �اص تعطى ٔ�قدم�ة 

 اس�نني ا�يل �اصهم �ش یطلعو  10اعتباریة �لناس �ش یوصلوا �اك 
  ). Echelle 11(�لسمل 

�الش اهاذ القضیة د�ل أ�قدم�ة �عتباریة فيش شلك، ذاك اليش 
�اصنا نلقاو صیغة واح�ا �دامني �لهيا �ش هاذ القضیة تدوز، ٔ�ن �یف 

یعين  ،ما قلت لمك التلكفة املالیة د�لها مايش يش �ا�ة، مايش م�لغ خ�ايل
�لیو يل  ،�ن فهاذ املس�ٔ� هاذيس�ٔ� يف م�ناولنا، ٔ�� یاله عندي شهر امل 

مازال شویة د�ل الوقت، البد نلقاو احلل ٕان شاء هللا، وميكن نقولو اكع 
  .�بري ٕان شاء هللا

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

وتوصلنا من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين 
س�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة بطلب ت�ٔ�ري أ�س�ئ� املو�ة ٕاىل ال 

و�ق�صاد الرمقي ٕاىل �ٓخر اجللسة، وذ� نظرا الرتباطه جبلسة �رشیعیة 
  .ا�ٓن مب�لس النواب

  .نعم، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
نظام يف هاذ املوضوع د�ل ٔ�نه یت�ٔخر الوز�ر الرتباطه �ل�رشیع،  نقطة

ما ميك�ش يش �ا�ة ٔ�خرى ت�ٔخر  ،�لسة دس�توریة وهاذ اجللسة راه
  . الوز�ر �لهيا

اكن یربمج هاذیك ا�لجنة د�ل ال�رشیع يف وقت �ٓخر، وحيرتم هاذ 
اجللسة د�ل أ�س�ئ� الشفویة ا�يل ینص �لهيا النظام ا�ا�يل وینص �لهيا 

  .ا�س�تور
ٕاذن مايش معقول �ش ميكن نت�ٔخرو جبلسات ٔ�و ب�ٔعامل ال تتوافق مع 

  .لنظام ا�ا�يل د�ل ا�لسا
  .وشكرا

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه 
انطالق احلوار �ج�عي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة 

  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال
  .ح، نعمحصی

الزال هناك سؤال يف قطاع التعلمي، وموضو�ه اخلطوط العریضة 
ٕالصالح م�ظومة التعلمي، وهذا يف احلق�قة هو اجلوهر، اللكمة ٔ��د السادة 

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

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  ادة الوزراء،الس
  ،أ�خوات وإالخوة

الس�ید الوز�ر، سؤالنا يف الفریق �س�تقاليل الیوم هيم اخلطوط 
العریضة ملقاربتمك ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتعلمي يف بالد�، وكذ� 
إالجراءات اليت اختذمتوها ٔ�و اليت عقدمت العزم �ىل اختاذها متهیدا لتزنیل هاذ 

 ومللمة لشظا� م�ظومة ٔ�ثب�ت التجربة تصدعها املقاربة، تغیريا لواقع مزجع
  .�ىل ٔ�كرث من مس�توى

  .الس�ید الوز�ر شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
 3ىل ٕاصالح م�ظومة التعلمي يف دق�قة ٔ�و اكن صعب �دا الت�دث �

  :بغیت نقول فهاذ املدة الزم�یةادقائق، ا�يل 
ٔ�وال، امحلد � دا� عند� رؤیة ٕاسرتاتیجیة لك يش اتفق �لهيا، لك 
الرشاحئ د�ل ا�متع املغريب املمث� دا�ل ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن، 

  . هاذي مفروغ مهنا
 �5ىل أ�قل �ىل ) un plan d’action( �ىل دا� ٔ�� ا�ٓن ٔ�ش�تغل

س�نوات لتزنیل هاذ الرؤیة إالسرتاتیجیة يف املفاهمي د�لها العامة، ولك 
دخول مدريس غتكون مس�ت�دات �ش توا�ب هاذ إالصالح د�ل 

 . املنظومة التعلميیة
أ�ولویة  ااملق�ل، كام س�بق ٔ�ن ذ�رت، ٔ�عطین �ل�س�بة ��خول املدريس

ل املعاجلة د�ل �كتظاظ، املس�ٔ� د�ل الب��ة د�ل التعلمي یعين �لمس�ٔ� د�
ٓ د�ل املدارس، ٕاىل  �نضباط  (la discipline)خره، وزد� ف� خيص �

� ا�خول املدريس املق�ل ٕان شاء هللا، راه احبال دادا�ل املدارس، 
، 20ٔ�و ال حىت  15مايش حىت  س�مترب 7خرج�اها راه �ادي �كون يف 

  .اح�ا �ادیني فهيإاذن 
یعين الربامج د�ل ا�راسة،  ،(les programmes)ف� خيص یعين 

�ل�س�بة �لس�نة املق�� ٕان شاء هللا، ا�خول املدريس املق�ل، ٔ�ول مرة 
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ا�لغة أ�ج�بیة أ�وىل �ادي نبداو هبا من الس�نة أ�وىل ابتدايئ، یعين �ادي 
ف اكنت م�ذ زمان، تطبیقا �لرؤیة تعاود �رجع �لس�نة أ�وىل ابتدايئ، رمبا �ی

إالسرتاتیجیة، ومن بعد واح�ا �ادیني �شویة، و�ادي نعلن �ىل هذا 
الرب�مج ميل �كون موجود من هنا شهر ٔ�و ال شهر ونصف وبعد املصادقة 

  .�لیه طبعا وم�اقش�ته دا�ل احلكومة وموافقة امجلیع
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
  .أ�وال، شكرا الس�ید الوز�ر �ىل املعطیات اليت واف�تنا هب

ؤ�� يف الواقع ٔ�قامسك يف مس�ٔ� ضیق الوقت، وطبیعي ب�ٔن اخلوض يف 
ٔ�مر خضم حساس مصريي ٔ�مر إالصالح ال ميكن ٔ�ن �س�تقمي، ویصعب 

�ىل اكفة جوانبه فقط يف ثالث دقائق يه لك معر سؤال تقلیب املوضوع 
شفه�ي، ٔ�ن أ�مر ل�س ��ق�ق املنخول كام یقال، ولكن هذا ملف شائك 

  .جعزت حكومات وحكومات عن ��
ولكن الیوم ا�افع وراء �سطنا لهذا السؤال هو طم�ٔنة املالیني من 

��عني �لش�ٔن الرتبوي املغاربة، ٔ��ات، �ٓ�ء، تالم�ذ، ٔ�ولیاء تالم�ذ ولك املت 
ی�سوا من إالصالح كام  ،الس�ید الوز�ر ،التعلميي يف بالدي، وا�يل بصدق

  .ی�س الكفار من ٔ�حصاب الق�ور
إالصالح مس�ٔ� حمتیة فوریة ال حتمتل ٔ�ي ٕابطاء، ولكن ما يش  ،الیوم

ب�ٔي شلك، ما يش ب�ٔي لكفة، مالیري ا�رامه رصفت دون �دوى، والیوم 
بوس ا�طط إالس�تع�ايل ٔ�ن هناك حتویالت �مو�ة من ت�سمعو يف ٕاطار اك

  .احلسا�ت البنك�ة، هذا ٔ�مر جيب التدق�ق ف�ه
  الس�ید الوز�ر، 

مسعنا عن ت�ٔهیل الفضاءات املدرس�یة وعن جتمیل احلجرات، ٕاىل 
، خلش��ة، عن طریق الطالء والصبا�ة�ٓخره، عن طریق تغیري الكرايس ا
ن الصبا�ة �ام بلغت جودهتا و�ام بلغت �لیين نقول �، الس�ید الوز�ر، ب�ٔ 

صالبة �ر�ی�هتا الكميیائیة ال ميكن ٔ�ن تصمد طویال، �ادي جيي وا�د الوقت 
  . وتتقرش

ندعومك ٕاىل ٔ�ن �س�مثروا ف� ميكن ٔ�ن تصمد قرشته وما ميكن ٔ�ن  ،��
یصمد جوهره ولبه ٕاىل ما شاء هللا، اس�مثروا يف العقول، يف الربامج كام 

جعلوها ختاطب امللاكت، تفجر الطاقات، �س�تفز القدرات، تغري قلمت، ا
�ملتابعة والتحصیل، اس�مثروا يف أ�رس الرتبویة، يف �كو�هنا، يف ظروف 
مع�ش�هتا، يف ظروف اش�تغالها، دش�نوا ٕاصالحمك مبصاحلة حق�ق�ة لهذه 
أ�رسة مع ا�ات، معمك �وزارة وصیة، مع املنظومة �شلك �ام، حققوا 

�ل ا�ٓ�ء ود�ل التالم�ذ مع املنظومة ومع هذه أ�رسة الرتبویة، مصاحلة د

مضنوا اخنراط امجلیع، الس�ید الوز�ر، يف هذا إالصالح، اخنراط امجلیع ما ا
ميكن تضمنو ٕاال بت�اوز وا�د املعجم خش�يب �هت تقلیدي �لتواصل حول 

  .موضوع إالصالح
راغب يف محلها، واملق�ل التعلمي ٔ�مانة ثق�� وٕاصال�ا ٔ�مانة ٔ�ثقل �ىل ال

�لهيا ٔ�ن یق�نع ؤ�ن یعي �محلل و�لوزر و�لتبعات، وٕاال فعلیه ٔ�ن یعطي 
  .القوس �رهيا

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :لعايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي ا
كد �لیه هو ٔ�ن حلد ا�ٓن اك�ن جتاوب �بري �دا، ال دا�ل �ٔ بغیت ناا�يل 

الوزارة و�ار�ا �ش هاذ إالصالح د�ل املنظومة د�ل التعلمي �ش �كون، 
ولك يش تیقول ٔ�ن لك الظروف مواتیة ا�ٓن �ش جنحو يف هاذ العملیة، 

  .لهاذ إالصالح ابتداء من ا�مع اخلاص د�ل �ال� امل�
وملا نقول ا�مع، ا�مع اخلاص والقوي د�ل �ال� امل�، ؤ�� هذا 

، بطبیعة يذااكف�ين �ش ٕان شاء هللا ضامنة �ش جنحو يف هاذ املهمة ه
  . احلال بتعاون مع امجلیع

بغیت فقط �رجع لهاذیك القضیة د�ل التحویالت البنك�ة، هللا خيلیك ا
العام د�ال� امل� وحطها و�كون  �یلٕاىل عندك يش �ا�ة سري �لو

  .م�ابعات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة يف 

  . قضا� م�علقة بقطاع الرتبیة والتعلمي
  .تفضل ؟نعم، نقطة نظام.. ون��قل

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  الس�ید الرئ�س،

جملس املس�شار�ن بواسطة الس�ید الوز�ر  يف بدایة اجللسة ٔ��ربمت
امللكف �لعالقات مع الربملان ب�ٔن الس�ید وز�ر الص�ة عنده �شاط مليك 

  . ولهذه الع� تغیب
ن� �رئاسة �ىل احنن سلمنا هبذا أ�مر، ولكن، الس�ید الرئ�س، 

احلكومة ٔ�ن حترتم هاته املؤسسة ا�س�توریة، �ىل احلكومة ٔ�ن حترتم هاذ 
س�توریة، بلغنا �ىل التو ب�ٔن الس�ید وز�ر الص�ة الزال م�وا�دا اجللسة ا�

  . مبقر جملس النواب
بغینا نعرفو هاذ التعامل مع جملس املس�شار�ن، هاذ ااح�ا  ،ٕاذن

ا�ونیة، ٕاىل اكن وز�ر یتوا�د مبقر جملس النواب ؤ�نمت كتتلیو الیوم �ىل 
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يك راه الس�ید جملس املس�شار�ن والرٔ�ي العام ب�ٔن الس�ید عندو �شاط مل
يف مقر جملس النواب، ٕاىل ما اكن عندو رغبة يف اجلواب �ىل أ�س�ئ� ما 

  . تربجموهش
ٔ�ما �ش جيیو املس�شار�ن یرضبوا الك�لومرتات، ويف ا�ٓخر جتي رسا� 

  . وتقولوا ب�ٔن الوز�ر �ائب الرتباطه ب�شاط مليك، واحلال ٔ�نه م�وا�د
بغینا نثريو �ن��اه ٔ�ن اح�ا ااح�ا توصلنا، الس�ید الرئ�س، ٕاذن اح�ا 

الیوم الفریق �شرتايك حرم من ممارسة حقه الرقايب، ٔ�ن عند� سؤال 
بغینا نثريو �ن��اه د�ل ا�لس ود�ل اوا�د يف احلصة د�لنا، و�لتايل 

تداولوا يف هاذ أ�مر هذا، عن طریق ندوة ت الرئاسة ود�ل املك�ب �ش 
  .الرؤساء

  . �سالس�ید الرئ  وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .ونقطة نظام وصلت

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

  . مىش ف�ه الفریق �شرتايكإاىل مسحت يل يف هاذ إالطار ا�يل 
وهاذي املرة الثانیة  ،اح�ا فعال عند� سؤال مع الس�ید وز�ر الص�ة

یعتذر، مازال الیوم راه قال يف �شاط مليك، والثالثة الس�ید وز�ر الص�ة ت 
، يف جملس النواب، و�لتايل تبني ب�ٔنه الس�ید الوز�ر مايش يف �شاط مليك

  .)ت�سطر �لهيا وتنقولها( �كذب �ىل ممثيل أ�مةوعیب و�ار �ىل وز�ر 
يف س�ید�  وٕاىل اكن فعال يف جملس النواب واس�تطع ومسحت لو نفس

ویقول هلم ب�ٔنه يف �شاط مليك، یعين هنا  رمضان �كذب �ىل ممثيل أ�مة
ما �س�تحقش �كون وز�ر حكومة د�ل صاحب  تی��ني ب�ٔنه یعين وز�ر

  .اجلال� و�كذب �ىل ممثيل أ�مة

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

ٔ�عتقد ٔ�ن هناك توضیح من طرف الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقة مع 
  . الربملان

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

  الس�ید الرئ�س،
  ،الس�یدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن

ٔ�وال، ٔ�قدر الغرية وإالحلاح وا�فاع �ىل املؤسسة ال�رشیعیة و�ىل جملس 
  :دي جوج د�ل التوضی�ات ٔ�ساس�یةاملس�شار�ن، ولكن عن

جملس النواب �رمج �لسة �رشیعیة، �رجمها م�ارشة من بعد �لسة 

أ�س�ئ�، الس�ید وز�ر الص�ة فاش وافق ٔ�ن �ىل ٔ�ساس ٔ�نه م�ارشة �ادي 
یوقع تقدمي د�ل القانون واملرور د�ل العملیة د�ل التصویت مع املدا�لتني، 

  .املعارضة وأ��لبیة
ونصف صباح  9دوة الرؤساء الیوم يف الصباح مع ا�يل وقع ٔ�ن ن

دقائق ولك مجمو�ة نیابیة  10اجمتعت، ٔ�ش�نو قالت؟ لك فریق عندو 
دقایق، فهذاك الوقت الو�زي ا�يل اكن وز�ر الص�ة �ادي به  5عندها 

یتوقع املصادقة �ىل القانون وم�ارشة مييش �ل�شاط، ٔ�ن اح�ا توصلنا 
جملس النواب، لقى راسو ملزم یبقى يف جملس �لرسا� د�لو ؤ��لناها �ىل 

  ...�لمؤسسة ا�س�توریة حىت �مكل املناقشة د�ل القانون النواب ا�رتاما

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة �لس�ید الوز�ر، اكنت لكمة �لسادة املس�شار�ن، الس�ید الوز�ر 

  .یقدم توضیح

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

�یعين ٔ�نه فاش اكنت اجللسة �ادي ت�هت�ي يف وقت  ؟ٔ�ش�نو �یعين هذا
اكنت العملیة د�ل تقدمي القانون والتصویت �لیه �ادي  ،م�كر مع الوا�دة

تمت �رس�ة، ٔ�ن ا�يل اكن مطروح يف البدایة وهو �ادي �كون مدا�� 
  . ومدا�� �لمعارضةلٔ��لبیة 

ا�ي تقرر هذا الصباح، هو ٔ�ن لك الفرق النیابیة �ادي تويل عندها 
بداو مع ايه  ؟دقائق للك فریق، الن���ة ٔ�ش�نو يه 10مدا�الت و

  .الو حىت ال�ن، تقریبا هاذي وا�د الربع سا�ةاما س ،الوا�دة
هنا  بقى �ی��ظرو، ٔ��االس�ید وز�ر الصنا�ة اكن عندو القانون الثاين، 

�الس معمك ويف اتصال مع أ�طر د�ل الوزارة م�ارشة دارو معه مهنجیة 
خمتلفة، ويه ٔ�نه عرض القانون ومروا �لتصویت، هذا هو ا�يل اكن من 
املفروض �كون حىت مع القانون أ�ول، و�ٓنذاك الس�ید وز�ر الص�ة اكن 

  .�ادي مييش �ل�شاط د�لو، ولكن لقى راسو ملزم یبقى يف املؤسسة
اذ اليش ا�يل وقع �ش، ولكن ٔ�� ٔ�قدر الغرية د�لمك، وأ�مر ا�يل ه

وهاذ أ�مر اح�ا ٕان شاء هللا �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون  ،طرح�وه �ادي نبلغو
  .ا�هت�ى احلوار، ويف نفس الوقت مادام حرض الس�ید وز�ر الصنا�ة والقانون

  :الس�ید رئ�س اجللسة
یناش �كون حوار ثنايئ، بغ اطیب، ٕاذا اس�متعنا �لسادة املس�شار�ن، ما 

  .من فضلمك، یعين يف ٕاطار نقطة نظام
  د�ر رد �ىل الس�ید الوز�ر؟ تال واش �ادي 

  .الس�ید املس�شار احملرتم ،نقطة نظام ال تتكرر

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
سابقة خطرية قام هبا الس�ید وز�ر الص�ة، وتبلغوا  ب�ٔن الس�ید  ذيها
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  ... مع العمل ٔ�نه تبنيوز�ر الص�ة عندو �شاط مليك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هذه الرسا� وصلت

الس�ید املس�شار احملرتم، هذا ال�م، الس�ید املس�شار احملرتم، الس�ید 
تقال يف نقط نظام أ�وىل، الس�ید الوز�ر ٕاذا  املس�شار احملرتم نفس ال�م

  . اكن توضیح ٕاضايف

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

ال�شاط املليك ٔ�بلغنا وحنن يف اجللسة يف جملس النواب ب�ٔنه ت�ٔ�ل، 
ٔ�بلغنا وحنن يف اجللسة، راه ذاك اليش ا�يل در�، راه ج�ت لهنا، راه ذاك 

لغنا وحنن يف اليش ا�يل در�، ٔ�بلغنا، راه هذا هو التوضیح ا�يل درت، ٔ�ب 
  .اجللسة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٕاذن الس�ید الوز�ر یت�ني ٔ�ن الس�ید الوز�ر اعتذر �س�ب �شاط مليك، 
ال�شاط املليك ت�ٔ�ل و�د نفسه يف وضعیة مع السادة النواب، ؤ�� ٔ�قول 
ب�ٔنه اس�متعنا ٕاىل اح��اج السادة املس�شار�ن �ىل الغیاب د�ل السادة 

�ن، اس�متعنا �لتوضیح د�ل الس�ید الوز�ر الوزراء �ىل جملس املس�شار 
امللكف �لعالقات مع الربملان، ؤ�قول ب�ٔن احلل ا�يل ممكن حيل لنا هذه 
إالشاكالت ا�يل تتوقع �خلصوص يف ٕاطار العالقة بني جملس النواب 
وجملس املس�شار�ن، هو ٔ�ننا نفكر مك�لس ت�س�یق يف ٔ�ن نفرق بني أ��م، 

نواب، ویوم �اص مب�لس املس�شار�ن وهذا ٔ�ن �كون یوم �اص مب�لس ال 
  . نتدارسه

و�سمحون يل ٔ�ن ن��قل بعدما ٔ��ذ� الصورة اكف�ة ٕاىل السؤال أ�ول 
  .املو�ه لقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي

هللا خيلیمك نقط نظام يف ال�س�یري، ٔ�عتقد ٕاذا اكنت نقطة نظام ف� 
  .�لك املق�ضیات املطرو�ة �لكمنا ف�ه فقد ٔ��ذ� �لام

الس�ید  ،، ولكن ا�ٓن اس�متعنا �لسادة املس�شار�ن مبا فهيم ٔ�نمتممكن
واس�متعنا ٕاىل جواب احلكومة، املفروض ٔ�ننا ننطلق يف املس�شار، اس�متعنا 

  .�ی�متة ٔ�شغالنا وقد مت �سجیل ما مت �سج 
ا�هت�ى، مخس دقائق . .ٕاذن �رفع اجللسة ملدة مخس دقائق، و�رجع

  .�شارة مع السادة رؤساء الفرق و�رجعلالس 
  .ٕاذن، رفعت اجللسة ملدة مخس دقائق

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .إاذن �س�ت�ٔنف �لس��

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة 
و�ق�صاد الرمقي، وموضو�ه ت�ٔطري املقاولني الش�باب، واللكمة ٔ��د 

  .ٔ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤالالسادة املس�شار�ن من فریق ا

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
د�ل إالذا�ة  (la censure)ما راج بدایة اجللسة اكنت عند� وا�د 

وقطعت البث التلفزیوين املبارش، وهذا تعدي �ىل هاذ اجللسة وتعدي 
يف  اكذ� �ىل حرمة هاذ ا�لس، ٕاىل اكن هاذ اليش حصیح عیطو 

  . هاذ الهرضة لكها راه ما مسعهناش فالتلفزیون التلیفون وقال �
�كون موظف دا�ل  ،ٕاىل اكن هاذ اليش حصیح راه املس�ٔ� خطرية �دا

التلفزیون ویقطع �ىل جملس املس�شار�ن ا�يل مفروض م�و ٔ�نه �یتلكم �مس 
الس�ید الرئ�س، ؤ�نمت  ،الشعب، هذا تعدي �ىل حقوق هاذ ا�لس

  ...رئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .مالحظتمك وصلت الس�ید املس�شار ،شكرا

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  .ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات

شاریع اليت اس�هتدفت الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن تق�ميمك �لت�ارب وامل 
ت�ٔطري ودمع املقاولني الش�باب، وما يه ٔ�س�باب ٕافالس مجمو�ة من املقاولني 

  الش�باب، وكذا التدابري اليت تعزتمون الق�ام هبا لتصحیح هذه أ�وضاع؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الت�ارة وز�ر الصنا�ة و�س��ر و  ،الس�ید موالي حف�ظ العلمي
  :و�ق�صاد الرمقي

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

د�ل الف�ات، الف�ة أ�وىل ويه �ري مؤه�،  3ٕاىل شف�ا الش�باب اك�ن 
  .یعين ما عندمهش ت�ٔهیل �ش ميكن �كون عندمه الكفاءات

  . الف�ة الثانیة يه املؤه�
  ). talentueux(موهبة �اصة  اوالف�ة الثالثة يه ا�يل عنده

ٓ فللك ف�ة من هاذو عند� ٔ�جوبة �اصة د�ل  ش ميكن لنا ند�رو هلم، �
  .ٔ�ش�نو هام الوسائل ا�يل و�د� هلم

ف� خيص ا�يل ما عندهومش كفاءات، فهاذ املرشوع د�ل �رسیع 
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وصلنا حلد " املقاول ا�ايت"الصنا�ة ٔ�عطى فرص شغل �مة �دا، ٔ�یضا 
عندمه هاذ املناصب، وا�يل عندمه  �ش �كون اا�يل تق�دو  45000 ـا�ٓن ل

 اوؤ املؤهالت حفىت هام عندمه هاذ ال�رسیع الصناعي ٔ�عطامه فرص �ش ی�ش
 ،وا�بت مهنم العدید) 1)ANPME  (Maroc PME)رشاكت د�هلم و

  .م�صب شغل ا�يل يه مربجمة 24000 ـوصلوا ا�ٓن ل
  .وشكرا

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

  .السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د 

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

يف احلق�قة، الس�ید الوز�ر، هاذ الربامج ا�يل دارهتا احلكومة يه اكنت 
�رامج بدی�، احلكومة د�لمك، الس�ید الوز�ر، بعدما سدات الب��ان �ىل 

باب �اميل الشهادات وا�يل ت���اوز أ�عامر د�هلم مجیع الش�باب ومجیع الش� 
س�نة عوض یتوظفوا يف ا�و� ویتوظفوا رمسیا ویتحسن  30س�نة و 20بني 

وكذ� �ر�مج " ٕادماج"املع�شة د�هلم، �ات هباذ الربامج البدی� كرب�مج 
  ". ت�ٔهیل"

، الس�ید الوز�ر، ا�يل اكن "مقاوليت"الس�ید الوز�ر، �هیك عن �ر�مج 
عمة �ىل الش�باب املغاربة، فرحوا الش�باب ٔ�هنم �ادي خيدموا و�ادي یقادوا ن

أ�مور د�هلم ویعمتدوا �ىل الوسائل ا�اتیة د�هلم، وٕاذا به، الس�ید الوز�ر، 
الس�ید الوز�ر، كام تعرف ب�ٔنه  ،"مقاوليت"ٔ�صبح نقمة �ىل الش�باب، �ر�مج 

ا أ�بناك بدیون ثق��، دارتو احلكومة والناس الش�باب لقاو راسهم �یوا�و 
  . و�س ما عندهومش موارد

فٕاذا به ف�ة �برية من الش�باب زجت هبا يف املسا�ني، ف�ة �برية، الس�ید 
الوز�ر، وكذ� ف�ة ٔ�خرى من الش�باب بقت �ا� �ىل العائالت د�هلم 

شویة م�سور، عندو خوتو وال يش وا�د �دام يش �دمة احىت ا�يل اكن 
س�تطاعوا جيمعوا لو وا�د الشویة د�ل الفلوس �س�یطة عندو شوي، ٔ�ن ا

�ش ی�ٔدیو هاذ ا��ن، �ش الو� د�هلم وال الشاب د�هلم ما ید�لش 
  . �لسجن

وكذ�، الس�ید الوز�ر، ٔ�نت كتعرف ب�ٔنه هاذ �ح�قان �ج�عي 
شكون ا�يل �ارج اا�يل اك�ن �یجري يف �ل م�اطق املغرب، 

لش�باب ا�يل �یرتاوح أ�عامر د�هلم ما لالح��ا�ات، الس�ید الوز�ر؟ �ري ا
س�نة، وهذا حق مرشوع د�هلم يف �ح��اج، �س  30س�نة و 18بني 

بغات ختدم، الس�ید الوز�ر، �س قرات و�لكفت، حجافل د�ل الش�باب، ا
بغات ختدم، ما عندهاش سوق الشغل، اقرات وخرجت من اجلامعات و 

                                                 
1 Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes 
Entreprises. 

وز�ر، و�� احلكومة ا�و� سدات الب��ان د�ل احلكومة، الس�ید ال
تتحمل املسؤولیة الاكم�، الس�ید الوز�ر، يف ت��ع وموا�بة ومسا�رة هاذ 

  . الش�باب هاذو
بغینامك خترجوا لنا ان�، الس�ید الوز�ر، كتحملوا املسؤولیة الاكم� و ا

حبلول �دیدة، الس�ید الوز�ر، و�رفعوا احلصار �ىل هاذ الش�باب، ٔ�ن �ل 
حبث عند الرشطة، ما قدروا خيرجوا، �السني يف هاذ الش�باب دا� مذ�رة 

ا�ار، �السني ما عندهومش �یتحملوا أ�رس وأ�خوات د�هلم املصاریف 
  . د�هلم

��، الس�ید الوز�ر، كنطلبو م�ك ٔ�نك تد�ل وجتیب لنا �لول 
�دیدة ملعاجلة هاذ امللف املطليب، و�یف ما كتعرفوا ٔ�ن الف�ة الشابة يف 

د�ل  (la relève)وا�د الف�ة �برية، وهاذي يه  املغرب راه كتكون
  . و�شجعهم ید�روا مقاوالت (la relève)املغرب و

ولكن، الس�ید الوز�ر، وا�بومه ؤ�طرمه ما جن�ش ٔ�� نعطي مقاو� 
  .�� امل�ٓل د�لو هو السجن ،عرفش ٔ�ش�نو هواعرفش، ما الشاب وما 
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  . شكرا الس�ید املس�شار

ٔ�� م�فق معك ٔ�نه الش�باب داملغرب ك�س�تحق ٔ�كرث ؤ�كرث �ش ميك�نا 
 "فوق �دك ال تالم"ٔ�و " فوق طاق�ك ال تالم"ند�رو لو، لكن �یقولوا 

ولو ند�رو یوم�ا وهو ٕا�شاء فرص شغل ا�يل �اص احلكومة د�ر وا�يل كن�ا
  . يف مجیع املیاد�ن

ٔ�� ك�شوف يف م�دان الصنا�ة �ىل س��ل املثال، هاذ املرشوع ا�يل 
ٔ�لف م�صب شغل �دیدة فهاذ  500، هو ٕا�شاء 2020-2014وضعنا يف 

ٔ�لف  75س�نني ا�يل فاتت یاله ٔ��ش�ٔ�  10القطاع، ونعرفو ٔ�نه يف هاذ 
ت هاذ املرشوع البعض ت�سم والبعض قال م�صب شغل، طبعا ميل وضع

  . هاذ اليش مس�تحیل، وكذا
امحلد �، الیوم اكینني یعين نتاجئ ٕاجيابیة، �ادي ند�لو يف التفاصیل يف 

  . ما بعد ٕاىل كنت عندمك الوقت لهاذ املسائل، یعين النتاجئ ٕاجيابیة
ٔ�لف م�صب شغل يف هاذ  500لكن الش�باب املغريب �اصوا ٔ�كرث من 

ٔ�لف م�صب  300س�نوات املق�� �اصنا ملیون و 10ات املق��، يف الس�نو 
ٔ�لف م�صب شغل، وٕان شاء  500شغل، الصنا�ة بو�دها كت�اول ت�ش�ٔ 

  . هللا �ادي نوصلوا لها
ٕاذن هاذو ج�نا مبنظومات اجلدیدة، �اولنا نبدلو متاما یعين املناخ 

 عنيــــــات ا�يل �بــــــة، ج�نا مع الف�درال�ـــــال املیدان د�ل الصناعـــــدی
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(la CGEM)2 اش�تغلنا �ش نلقاو ٔ�ش�نو هام هاذ املنظومات ا�يل  ،و�ريها
و م�اصب ؤ �ادي ميكن یعطیو� وا�د القفزة نوعیة �دیدة، وميكن لنا �ش

  .الشغل
؟ ٔ�بدا، ما معرو �كون وامحلد � اك�ن نتاجئ، واش هاذ اليش اكيف

  . اكف، ٔ�ن بالد� �س�تحق ٔ�كرث
ما خيص مقاواليت، هذا مشلك �م، ٔ�ن ٕاىل وضعت وا�د يف 

  .املرشوع هاذ الناس یتحملوا مسؤولیهتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر ا�هت�ى الوقت، ممكن �كون التمتة د�ل سؤال �ٓخر

السؤال الثاين، موضو�ه ٕاسرتاجتیة ٕا�ادة ت�ٔهیل املناطق الصناعیة، 
  .ن فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤالاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن م

  :ٔ�محمد ٔ�محیدياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

، 2020- 2014إالسرتاجتیة د�ل الصنا�ة اجلدیدة، ٔ�و إالسرتاجتیة د�ل 
رية د�ل املناطق تة الو هتدف ٔ�ساسا، الس�ید الوز�ر، ٕاىل ت�ٔهیل وز�د

الصناعیة �ىل الصعید الوطين، مث الهیلكة د�ل املناطق الصناعیة املوجودة، 
ٕاىل �انب ذ� متكني اجلهات ف� خيص قانون اجلهة اجلدید اجلهویة 

  . املوسعة، ف� خيص التصنیع اجلهوي
ولهذا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ٔ��ن وصلت هذه إالسرتاتیجیة ف� خيص 

  �دیدة؟ مث الهیلكة د�لها؟  �داث م�اطق صناعیةإ 
ٔ�ن هناك بعض امل�ش�ٓت اليت  ..بغینا وا�د التوضیح وحتق�ق ف� خيصا

  .�س�هتدف ٔ�غراض ٔ�خرى ول�س �لصنا�ة
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :د الرمقيالس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ��ذ بعني  2020-2014طبعا هاذ یعين ا�طط اجلدید ا�يل وضعنا 

�عتبار هذه املشلكة هاذي، هذه املشلكة اكنت مدة عرشات الس�نوات 
تیجیو لها مس�مثر�ن، یعين ا�يل تی��عوا فهيا  ،تند�رو وا�د املنطقة صناعیة

 دا� ممنوع ومس�تحیل، ٔ�ن تتعطى املنطقة الصناعیة و�رشیو، هاذ اليش

                                                 
2 Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 

  . والبقعة الصناعیة �لصنا�ة فقط
 400فا�يل تدار هاذ الس�نوات أ��رية، �یف شف�و الق�یطرة اكنت فهيا 

هك�ار ا�يل اكنت موجودة، لكن ما اكن�ش فهيا احلركة، ما اكنوش 
 �مة �دا، ، ودا�رة هبا م�ظومة یعين"بوجو"مس�مثر�ن، ا�ٓن �ات رشكة 

هاذ إالسرتاتیجیة اجلدیدة د�ل كتجیب رشاكت كربى تتوضعها يف م�اطق 
  .صناعیة ا�يل يه تتجبد معها املنظومة لكها، هذه ٕاسرتاتیجیة �دیدة

ف� خيص املناطق الصناعیة �اود� الهیلكة د�ل بعض املناطق، �يق 
يف املس�توى م�اطق ٔ�خرى خصها تعاود الهیلكة د�هلم، ٔ�ن البعض مهنم 

  .ا�يل مايش الحق �لمغرب
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

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

ا�طط د�ل إالقالع الصناعي، الس�ید الوز�ر، �لك رصا�ة، �لكممت 
-2014رو دا� �ري إالسرتاتیجیة عن الس�نوات املاضیة، ولكن اح�ا تنذا�

س�نوات ا�يل مرت �لهيا، ولكن مل تصل  4ا�يل تقریبا حوايل دا�  2020
هك�ار ا�يل تنجزت، ولكن  350000حىت ال�س�بة املئویة ضعیفة، عند� 

ما  %2تنجزت يف بعض املدن ا�يل �ادي نقول �، وحىت ال�س�بة د�ل 
  .2020- 2014ا�طط اكمالش من العدد إالجاميل ا�يل عندمك من 

) Technopolis(يف ا�ار البیضاء، عندمك ) Media Park(عندمك 
 (Haliopolis)مك�اس و�راكن، عندمك  (Agropolis)يف سال، عندمك 

عطا�ش الن���ة د�لها، الس�ید الوز�ر، أ�اكد�ر، هاذ املناطق الصناعیة ما 
  . �اصنا �كونو واقعیني

�شخیص احلكومة ب�ٔن �اصها تعمل بغینا نعملو ال اوا�د احلا�ة ٕاىل 
وا�د إالسرتاتیجیة يف هاذ اليش د�ل التصنیع، ٔ�ن ت�شوف ب�ٔن �زاف، 

تتلكموا �ري �ىل  والس�ید الوز�ر، تتلكموا راه حىت يف قانون املالیة كنت
، مع العمل ب�ٔن هاذ الصنا�ة هاذي مز�ن ٕاىل �ادي �كون بالد� "الرونو"

شغیل د�ل الطبقة والش�باب دا� ا�يل مايش اح�ا ضدها، ولكن جيب ال� 
هاذ احلراك ا�يل عند�، هاذ احلراك ا�يل واقع يف هاذ املدن الصغرى 

  .خصوصا
  الس�ید الوز�ر، 

لٔ�سف الشدید ما لكف�وش حىت العنان ٔ�نت والس�ید وز�ر ال�شغیل 
ما لكف�و راسمك �ش  ،ا�يل اكنت يف احلس�مية معنا حىت يف ا�لجنة الوزاریة

سوف �رون املشالك يف املدن أ�خرى ا، وهاذ املدن و�يق حترضوا مت
  . الصغرى ا�يل تیخص �جلانب د�لها �اص �كون م�اطق صناعیة
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و�دث كذ� ب�ٔن املناطق الصناعیة القدمية، الس�ید الوز�ر، يف 
وضعیة اكرثیة، ها �ني الس�بع، زید الص�ريات، متارة، زید مك�اس، زید 

اطق الصناعیة، اك�ن بعض املناطق الصناعیة بوسكورة، و�ري ذ� من املن
حىت الرصف الصحي ما اكی�ش، ما �شلك ب�ٔن اخلطورة �ىل العامل ا�يل 

  .ت��عاملوا يف هاذ املناطق الصناعیة
الس�ید الوز�ر، راه هاذ البا�ة .. الوضع اكريث، فعال ب�ٔن اح�ا ما

اكم�، املتجولني، ٔ�ن �اص إالسرتاتیجیة د�ل احلكومة �اصها �كون م�
ت��اك�روا ٔ�نه وا�د احلا�ة اح�ا عند�،  اهاذ البا�ة املتجولني ا�يل تزيیدو 

امحلد �، الش�باب عندمه �رية، كت�رب ب�ٔن �اميل الشهادات وتیعملوا 
الكروسة يف هاذ الشهر املبارك ٔ�و ال حىت يف أ��م أ�خرى، هاذ اليش 

وا�د املدخول �ش ما ، ٔ�ن املغاربة بنفسو، تیخصو ید�ل ا�ش ت��اك�رو
  .عطى هللا، عندو شهادة وتیجر الكروسة �ش ما اك�نا

العمل ب�ٔن احلكومة تیخصها تعمل وا�د إالسرتاتیجیة �ل�د من هاذ  مع
  .الظاهرة

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

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

  :ة و�ق�صاد الرمقيالس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مسحت، هاذ إالسرتاتیجیة ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيابیة حق�ق�ة، ميكن لنا إاىل 
  . هنرضو، ما يش ما یتص�ت ليش راه یعين ممكن

ذ إاىل ج�نا �شوفو قطاع الس�یارات، قطاع الس�یارات ا�ٓن تیصدر، ه
 l’office de( لملیار د�ل ا�رمه، هذا احلساب د� 60الس�نة الفارطة، 

change (الس�نة الثالثة ا�يل ٔ�كرث من  يذاما يش احلساب د�يل ٔ��، ه
(L’OCP)3،  من الفوسفاط، واش اكن �یت�ایل املغريب ٔ�نه يش �ا�ة

  �ادي تصدر ٔ�كرث من الفوسفاط؟ 
ملیار د�ل ا�رمه د�ل التصد�ر،  100 ـ�ادي نوصلو ل 2020يف ٔ�فق 

  .. ، ٔ�ن وقعنا مع2019عنا يف ، رج 2020بق�ناش يف اولكن ما 
ما ميك�ش نقولو ٔ�نه بعض املرات كند�رو املواطنني ٔ�و املقاولني الك�ار 
ضد الصغار، �ق�صاد املغريب ف�ه املقاو� الك�رية والصغرى واجلد صغرى، 

واش " رونو"وهاد " بوجو"هاذو لكهم �اصهم یع�شوا، ٕاذا ما �اش هاذ 
م�ني �ادي اد�ل ا�رمه مس�تحیل،  ملیار �100ادي ميكن لنا نصدرو 

   ؟جنیبو هاذ الفلوس �ش �رشیو البرتول، �ش ند�رو هاذ املسائل لكها
یعين ٔ�� ٔ�ظن ٔ�نه هذه املشاریع ٔ�عطوا نتاجئ ٕاجيابیة، ٕاذا ج�نا �شوفو 

هك�ار،  640املناطق الصناعیة القدمية تعاودات الهیلكة د�لها، �ٓیت ملول 

                                                 
3 Office Chérifien des Phosphates. 

، 600هك�ار، ز�تة  12هك�ار، الر�ط  23.5هك�ار، سال  27العرا�ش 
 ؟، �اود �ين واش هاذ اليش اكيف154، وفاس 129، طن�ة 27ا�ا�� 

ال، ولكن اك�ن مشالك، كنلقاو مشالك يف تطبیق هاذ ٕا�ادة هیلكة هذه 
املناطق الصناعیة مع الناس ا�يل ملكفني �جلهة، الناس ا�يل ملكفني 

ملكفني �الق�صاد، ٕاذن ت�شوفو يف هذه �مجلا�ات احمللیة، الناس ا�يل 
أ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا �ادي �كون وا�د املرشوع �م يف �ة معینة، 

  ...ذو وا�د الصندوق �ش یوا�بوا هاؤ الناس د�ل اخلواص د�لوا �ش

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

ت احلكومة يف ن��قل م�ارشة ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه م�ٓل الزتاما
جمال عرصنة جتارة القرب، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

القرب،  سؤالنا حول م�ٓل الزتامات احلكومة يف جمال عرصنة جتارة
  وكذ� عن البدائل اليت ميكن ٔ�ن تقد�ا احلكومة ٕالنعاش هاذ القطاع؟ 

  ...شكرا الس�ید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اشكر 

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�لف یعين  500ل ٔ�كرث من ملیون وهذا قطاع ح�وي �م �دا ك�شغ

د�ل املرصوف د�ل العائالت �مييش يف  %65خشص يف املغرب، ف�ه 
ملیار د�ل القمية املضافة �ایة من هاذ القطاع،  73.7هذا القطاع �اصة، 

ملیار د�ل ا�رمه رمق املعامالت  290ٕاذن قطاع ح�وي �م �دا، و
  . س�نو�، هذا القطاع قطاع �م �دا

شالك �یف مجیع الب�ان، كتجیه ذاك الرشاكت الكربى عندو م 
من الفوق والبا�ة املتجولني من  (la grande distribution)ال ــــــدی

عند� بعض احللول، كنوا�بو  ،التحت، یعين هذا مشلك �م، اح�ا درس�ناه
بغیتو، الوزارة ا، ونعطیمك أ�رقام ٕاذا "رواج"البعض مهنم بصفة �ینة يف 

ذ القطاع، هذا قطاع �م �دا وضعنا ٕاسرتاتیجیة �دیدة �ادي وا�بت ها
  . خترج �لوجود يف الشهور املق�� ٕان شاء هللا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

عرفو ٔ�ن العنوان العریض ا�يل ما قدیناش جناوبو الس�ید الوز�ر، كام كت
  . �لیه مكؤسسات هو البطا� ؤ�زمة الشغل

فكام ك�شوف ٔ��، الس�ید الوز�ر، هاذ القطاع د�ل الت�ار ا�يل هام 
احلوانت ا�يل �یعانیو �لك رصا�ة من ا�يل �ا �ىل لسا�مك املر�بات الت�اریة 

یة، فالرتاجع د�ل احلكومة من الكربى ومن البا�ة املتجولني من �ح�ة �ن 
ٔ�نه قطاع �م وك�شغل وا�د  ،املوا�بة د�ل هاذ القطاع كام �اء �ىل لسا�مك

الف�ة عریضة من ا�متع، ٕاال و�ادي �زیدو ن�ٔزمو الوضع، ٔ�ن �اصو وا�د 
  . إالسرتاتیجیة �دیدة، الس�ید الوز�ر

�رامج ما وهذا هو اخلط�ٔ ا�يل تقوم به احلكومة، اك�ن " رواج"�ر�مج 
  . ك�رش�اش �لمواطنني

ولكن اك�ن هناك ختوف ٔ�نه �ل الساكنة، �ل املواطنني یعرفوا املعلومة 
  . �ىل ٔ�ي �ر�مج من الربامج الوطنیة

�اصو یتوحض للك املغاربة �ش لك �جر ولك مواطن " رواج"�ر�مج 
یعرف ٔ�ش�نو �اصو ید�ر، و�ٓمشن ملف �اصو یدار، ٕاذن اك�ن هناك وا�د 

  . اكر، اك�ن وا�د ا�متوقع د�ل هذه الربامج يف ٔ�قالمي معینة�ح�
�الش تنلقاو بعض أ�قالمي اوهذا س�ب، الس�ید الوز�ر، ا�يل 

التعریف ف ،اح�قا�ت ومشالك اج�عیة ٔ�ن اك�ن بطا�، اك�ن ٔ�زمة الشغل
  . هباذ املشاریع رمبا خيفف، الس�ید الوز�ر، �ىل الوضعیة وحتل املشالك

�ادة ٕاسرتاتیجیة وتنظمي هاذ القطاع، البا�ة املتجولني رضوري من إ 
كذ�، الس�ید الوز�ر، نقدرو، �لیتو امجلا�ات وا�الس إالقلميیة ٔ�و 
التد�ل د�ل واك� الشامل وواك� اجلنوب يف تنظمي هذا القطاع، �اص 
تد�ل الوزارة بقوة �ش تعاون هاذ الناس البا�ة املتجولني �ىل أ�قل 

دیو �ٔ امة د�هلم، نوفرو هلم مر�بات جتاریة ویولیو حىت هام �یحيفظوا الكر 
الرضائب وما �ا�شني حتت الضغط د�ل القمع ود�ل الرضب ود�ل 

  . الصیف يف حرارة الشمس واملطر والربودة
يف مر�بات جتاریة، ٔ�� �ري جتربة  إاذن هنا �اص البا�ة حىت هام ی��ظمو 

�ش الوزارة، �ائبة يف املر�بات الت�اریة �ىل مس�توى إالقلمي د�ل �زة ما اكی 
بغات تد�رها ال امجلا�ة �ىل املس�توى د�ل ٔ�كنول، وال اا�يل مس�تق�ال 

  . ا�لس إالقلميي �ىل املس�توى د�ل ٕاقلمي �زة
هناك وا�د الرتاجع د�ل احلكومة يف هاذ القطاع، �اص  ،ٕاذن

ما ٔ�ت�مت من رضوري، الس�ید الوز�ر، ما �ادي تنوضو هباذ القطاع �لك 
جتربة ولك ما ٔ�ت�مت من قدرات مالیة من ٔ��ل ٕانقاذ هاذ الف�ة العریضة من 

ا�متع، وٕاال لكيش �ادي �سد احلوانت د�لو و�ادي مييش و�لتايل �ادي 
  . العائالت �ل�رشد ولٔ�زمةد�ل نعرضو املئات وا�ٓالف 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ىل التعق�باللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد 

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
یعين " رواج"ٔ�� م�فق مع هاذ النقط ا�يل تقالوا، ا�يل نعرفوا هو 

نقطة بیع، ٔ�عطى نتاجئ ٕاجيابیة، ٔ�ن لك نقطة بیع زاد  25780 واس�تفدت م�
قلتو  درمه د�ل رمق املعامالت شهر�، ٕاذن هذا مرشوع �یف 4000لها 

  . ا�م ٔ�عطى نتاجئ، لكن ميكن مييش بعید ٔ�كرث من هذ
خشص ا�يل �كون فهاذ القطاع، ما اكف�ش ولكن  18000اكن �كو�ن 

  (L’office de la formation professionnelle)دازوا من  18000
  . ميكن ند�رو ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل وقع ا�يل تدار حلد ا�ٓن

اح�ا �دامني يف مرشوع ا�يل  ،یةفا�يل تعطات يه التغطیة الصح 
عرف�و راه داز يف الربملان، هاذ التغطیة الصحیة �مة �دا لهاذ القطاع، ٔ�ن ا

ما اك�ش عندو، الهیلكة ا�يل �اصها تعاود �لك راه در� وا�د التخطیط 
�ادي خيصنا �قشوه وٕاىل اكن عندمك بعض أ�فاكر ٔ�و �قرتا�ات اح�ا 

هم لهاذ ا�راسة لهاذ القطاع، ٔ�ن قطاع ح�وي مس�تعد�ن ٔ�ننا ندرسهم وندجم 
  . �م �دا ما ميك�ش ما نتلكفوش به ٔ�كرث ما �لكف�ا �لصنا�ة حلد ا�ٓن

  .شكرا

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

السؤال الرابع يف نفس القطاع، موضو�ه موا�بة احلكومة �لرشاكت 
للكمة ٔ��د السادة العام� يف قطاع صنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة، وا

  .املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
 77.15الس�ید الوز�ر احملرتم، مر حوايل س�نة �ىل تطبیق قانون 

القايض مبنع صنع و�سویق أ��یاس البالس��ك�ة �ري القاب� �لت�لل ٔ�و �ري 
قاب� �لت�لیل بیولوج�ا، وا�ي ا�رتى يف البدایة حف�ظة لك املهنیني 
واملنت�ني ل�ٔ�یاس البالس��ك�ة، �س�ب ما اكن �ادي یرتتب �لیه، عن 

اع الناس التطبیق د�لو، من �ٓ�ر سلبیة وٕا�راهات �برية عن أ��شطة نت
ا�يل تیعملوا يف هاذ القطاع، ح�ث ٔ�ن م�ات من الو�دات الصناعیة اكنت 
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  . �ش�تغل يف هاذ إالنتاج، ٕانتاج املواد البالس��ك�ة، ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة
واعترب� �الل ذاك الوقت �الل املناقشة نتاع مرشوع القانون، 

قاوالت ، ٔ�ن امل77.15هاذي ٔ�كرث من س�نة ونصف م�اقشة القانون رمق 
العام� يف هذا القطاع �ادي حتتاج ٕاىل موا�بة �برية لتحویل ال�شاط د�لها 
ٕاما لكیا ٔ�و جزئیا حفاظا �ىل �س�متراریة د�لها وال�شاط د�لها الصناعي، 

م�صب شغل يف  20000وحفاظا كذ� �ىل م�اصب الشغل ا�يل تتفوق 
  . هذا القطاع هذا

ىل مس�توى جلنة الفال�ة يف وجسلنا ذاك الوقت �رتیاح الزتام �
القطا�ات إالنتاج�ة، الزتام احلكومة مبوا�بة هذه املقاوالت وختصیص مزيانیة 
من ٔ��ل اس�مترار هاته املقاوالت وحفظ املصاحل نتاع املس�مثر�ن يف هذا 

  . القطاع
وبفضل إالجراءات املوا�بة اليت تب�هتا احلكومة واليت �مثهنا،  ،و�لفعل

الس�ید الوز�ر، فقد متك�ت ٔ��لبیة املقاوالت من  ،شكرمكوهباذ املناس�بة � 
ل أ��شطة د�لها بفضل أ��شطة البالس��ك�ة، بفضل ق�ا�ا یحتو 

�س��رات هامة يف هذا القطاع، و�لتايل احلفاظ �ىل ال�شاط الصناعي 
و�ىل م�اصب الشغل اليت تعد ��ٓالف وا�يل قامت �س��رات �برية، 

دد �بري ا�يل قاموا �س��رات تعد، تنعرف، و�دة قامت وتنعرف ٔ�� مهنا �
  .ملیون د�ل ا�رمه 20 ــملیون د�ل ا�رمه ووا�دة ب 40 ــب

  الس�ید الوز�ر، 
ذ املقاوالت يف هاذ ال�شاط د�هلم، اا�يل �هيدد �الیا �ا� اس�مترار ه

هو �روز �دید بعد توقف ٔ�ربعة ٔ�شهر ا�شطار القطاع �ري املهیلك ا�يل 
ف�ه �سویق ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة �مكیات وافرة، وا�يل مت �لهبا �ارج 
القانون عن طرق م�ال طریق ا�هتریب من دول جوار وا�يل �هيدد ب�سف 

  .لك اجلهود ا�يل ت��ذلها احلكومة
�ا، الس�ید الوز�ر، تنطلبو من احلكومة املوقرة �شدید املراق�ة �ىل لك 

�یاس البالس��ك�ة وتفعیل القانون، القانون الق�وات ا�يل تتد�ل مهنا هاذ ا�ٔ 
من �الل الت�س�یق بني خمتلف ٔ��زة املراق�ة، سواء �ىل احلدود ٔ�و  77.15

�ىل القطاع  �ىل الطرق ٔ�و �ىل مس�توى نقط البیع والتخز�ن، بدل الرتكزي
  ...املهیلك

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

 .ا�هت�ى الوقت

  :العريب العرا�يش لس�یدااملس�شار 
من الس�ید الوز�ر تنظمي یوم درايس مشرتك بني  تنطلبو�ملناس�بة 

  .الوزارة و�حتاد العام ملقاوالت املغرب، �ش حناولو نقومو بتق�مي هاذ أ�مر

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

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

  :لصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقيالس�ید وز�ر ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
هذا ملف �م �دا، ملف د�ل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة ٔ�ن تقال ف�ه 

م�صب شغل، ها الناس �رشدوا، وها املشالك،  50000مهنا  ،العدید
س��ك�ة، �لقوا �اصنا نعرفو ما هام هاذ املشالك د�ل هاذ ا�ٔ�یاس البال

�ام يف املغرب، اح�ا ٔ�كرب مس�هت� يف العامل د�ل هاذ  30مشالك ٔ�كرث من 
  .ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة

 les sacs( ، هاذوكمش��ا لو وهو ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة املرضةاا�يل 
de caisse(  الش �هنرضو، ٔ�ن ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة أ�خرى ابو�دمه�

د�ل الف�درالیات،  2د�ل املنظامت، اك�ن  2ما تقاسوش، ميل شف�ا اك�ن 
اك�ن وا�د الف�درالیة �بعة لمك يه من القطاع املنظم، واك�ن وا�د الف�درالیة 
من القطاع �ري املنظم، یعين اس�تق�لهتم حىت هام يف الوزارة، القطاع �ري 
املنظم �ش ميكن لنا �شوفو �ٓش�نا هام الوسائل ا�يل ميكن لنا نعطیو للك 

ملیار د�ل  20ملیون د�ل ا�رمه،  200م، وضعنا مزيانیة د�ل وا�د فهي
  .بدات تتعطى و�ادي تعطى لهاذ القطاعاالس�ن�مي ا�يل 

حلد ا�ٓن، القطاع املنظم ما عندمك وال مشلك، ٔ�ن ٔ�كرب م�تج عندو 
من رمق املعامالت د�لو يف هاذ القطاع، اح�ا معهم �تصال  %30ٔ�قل من 

 ،ليس حللو، مع الطامق د�لو، تنذا�رو فهاذ امللفیعين لك ٔ�س�بوع، مع ا
   ...تذا�ر� ف�ه ق�ل ما خترج هاذ

ن ـــــار، كـــــل �ٓخــــــ�اولنا ٔ�ننا ما مننعوهش ما اكی�ش يش ح
بقاو املنت�ني ت��قصوا من ذیك املادة حىت ا (biodégradable)ذاك ـــــه

ند�رو وا�د �كون  ، قلنا هلم �ادي (biodégradable) بقاوشارجعوا ما 
حىت وا�د ما تی�رت�ا،  (épaisseur)هاذیك  (épaisseur)ف�ه وا�د 

 ـمشاو لاا�يل  16احلل الوح�د وهو مننعهم ونوا�بومه، حلد ا�ٓن اك�ن 
(Maroc PME) ، امللیون د�ل ا�رمه د�ل  14وميكن هلم یوصلوا حلىت

عند� ف�ه وال  التعویضات للك وا�د فهيم، حلد ا�ٓن القطاع املنظم ما
مشلكة وا�دة ا�يل وصلت لعندي، وعند�، قلت �، معهم اتصال 

  .ٔ�س�بوعي
هرضت االقطاع �ري املنظم ف�ه وا�د ا�يل عندو مشلك، هذا ا�يل 

مىش من ا ،�لیه، ٔ�ش�نو هو املشلك د�لو؟ ما يش هو القطاع ا�يل تبذل
د�لوا ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة ملسائل ٔ�خرى، الناس ا�يل �دامني عندو 

وهرسوا املوا�ن د�لو و�لسوا لو يف املعمل د�لو، هذا هو املشلك، 
هاذ أ�س�بوع ا�يل داز واح�ا تنعاونوه ٔ�ش�نا هو احللول ا�يل عندو،  واس�تق�لت

تی�لصهم، بقاش أ�ن أ�بناك تیطلبوا لو الفلوس د�ل ذیك املوا�ن ا�يل ما 
  .لاملعامل، هاذو �اصنا نلقاو هلم � العامل عندو يف

یعين  ،ولكن حلد ا�ٓن مشلك وا�د ا�يل اك�ن يف املغرب، يف اململكة
�اصنا نعرفو ٔ�ش�نو هام املشالك ا�يل عند�، املشالك د�ل ا�ٔ�یاس واش 
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عقلتو �ىل املغرب �یفاش اكن؟ واش عقليت �ىل الطرق د�ل املغرب؟ 
ناطق �ىل الب��ة د�ل املغرب؟ امحلد � هاذ اليش جتاوز�ه، اك�ن بعض امل 

ن� ك�شوفوا ٔ�ننا لك ٔ�س�بوع، ااح�ا �بعیهنم، ها  (contrebande)كتكون 
 .وزارة ا�ا�لیة كتد�ل يف هاذ املیدان

  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال اخلامس، وموضو�ه وضعیة املقاوالت الصغرى 
الفریق �س�تقاليل واملتوسطة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .الس�ید الرئ�س

  الس�یدتني الوز�رتني،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر، اكن الفت �لنظر يف القراءة د�ل الرب�مج احلكويم ٔ�ن 

ين �م، وا�د �ذا�ش وا�د احلزي زمااملقاوالت الصغرية واملتوسطة ما 
السطر�ن وال ثالث ٔ�سطر يف الرب�مج احلكويم حول املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، مبا ٔ�نه اك�ن ٕاجامع �ىل ٔ�ن هاذ املقاوالت �سامه �شلك �بري يف 
ال�شغیل، ٕاىل ما اكن�ش يه املشغل أ�ول، يه املسامه أ�ول يف م�اصب 

�دد من القطا�ات يف  الشغل اجلدیدة، �سامه �اد ذ�رتو، الس�ید الوز�ر،
  . الناجت ا�ا�يل اخلام

من �ح�ة ٔ�خرى ٔ�یضا اكینة ٔ�رقام وتقار�ر كتخرج �شلك تقریبا یويم 
كتلكم �ىل الصعوبة د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وٕان اكن حىت 
التعریفة د�ل هاذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة ما واحضاش، من ملیون 

  .ا�رمه ملیون د�ل 150درمه حىت 
جیة �دیدة ی واش اكینة يش ٕاسرتات  :ٕاذن، ف�التايل ال�ساؤل د�لنا الیوم

�لتعامل مع هاذ املوضوع د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟ وٕاىل اكنت 
  ٔ�ش�نو يه اخلطوط العریضة د�لها؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :لت�ارة و�ق�صاد الرمقيالس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر وا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

طبعا اك�ن مشاریع �مة فهاذ القطاع د�ل املقاوالت الصغرى واجلد 

صغرى، ٔ�ن هو ال�س�یج احلق�قي د�ل �ق�صاد املغريب، اح�ا ما عند�ش 
مشاریع كربى ا�يل كتغطي �ىل املشاریع الصغرى، ال�س�یج د�لنا 

  .قاوالت الصغرى واجلد الصغرى�ق�صادي مركز �ىل هاذ امل
ا�يل اكن وهو مجیع الواكالت ا�يل اكنوا عند� �بعني �لوزارة، اكن لك 

جیة �اصة د�ل الواك�، هاذ اليش وقف�اه، یعين ی وا�د فهيم عندو ٕاسرتات 
جیة د�ل املغرب، وهاذ الواكالت �اصهم یوا�بوا هاذ ی در� ٕاسرتات 

ا�يل هو ملكف هباذ املقاوالت  (Maroc PME)�ذینا اجیة، ٕاىل ی إالسرتات 
الصغرى، بدل یعين خریطة الطریقة د�لو وتبع هاذ ا�طط ال�رسیعي د�ل 

 70ملیون درمه،  700، ا�مع ا�يل و�د حلد ا�ٓن 2020- 2014الصنا�ة 
  .ملیون درمه، هذا دمع ا�يل تعطى حلد ا�ٓن 700ملیار، 

ن، ويه املنظومة د�ل اك�ن ثالثة د�ل املنظومات ا�يل وضعنا حلد ا�ٓ 
 (entreprenariat)الصنا�ة، د�ل املقاوالت ٔ�و املقاوالتیة 

، هاذو ثالثة د�ل املقاوالت یعين نوع املقاوالت ا�يل  (digital)والرمقیة
  .مهو�ميكن لنا نوا�ب
عرف�و اك�ن جوج د�ل الربامج د�ل املقاوالت الصغرى واجلد ا�یف 

وجوج د�ل الربامج د�ل املقاوالت الصغرى، �س��ر والتحفزي، 
ا�يل  (l’assistance technique) وا�مع التقين" ام�یاز"الصغرى 

 Maroc( لكها ا�ٓن موجودة، �دامة، كندمعهم، یعين هاذ املشاریع
PME ( ،ريت یعين خریطة الطریقة د�لها، ؤ�عطت نتاجئ �مة �دا�

جیات ا�يل ی اسرتات  بق�ناش لك وا�د �مييش یقلب فا�ن �اصناایعين ما 
 .ا�و� وضعهتا، هاذ الواكالت �اصها توا�هبا

  .شكرا

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

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

  :ر�ال املاكوي املس�شار الس�ید
  الس�ید الوز�ر، 

كتلكموا امسح يل مع التمثني د�ل ا�هود ا�يل كتقوموا به يف الوزارة و 
�زاف، وكنتظر ما جتاوبن�ش تقول يل الصنا�ة يف اجلواب د�لمك، ولكن 
�اطیني وا�د أ�مهیة �برية �لصنا�ة، قطاع ح�وي، �م و�یغري املنظومة 

اك�ن الصنا�ة يف املغرب،  �ري�ق�صادیة يف بالد�، ولكن ما اكیناش 
  . ٔ�ش�یاء ٔ�خرى �اصها ��ذ حىت يه �ه�م د�لو

، (Maroc PME)وضوع د�ل السؤال �لضبط يف هاذ اكن امل
د�لها وتتعطیك فكرة �ىل  (le site) ـل  (Maroc PME)لـتد�ل 

  .(PME)التواصل و�ىل العمل ا�يل تتقوم به هاذ 
امسح يل ٔ�� ما م�فقش معك �ىل النتاجئ وال التعامل مع الرشاكت، 

ل الرشاكت ا�يل رشاكت بعیهنا يف جمال معني مبشاریع معینة، العدد د�
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�س�تافد حىت يه معروفة، وٕان اكنت �برية ٔ�ن العدد د�ل الرشاكت يف ك 
املغرب املتوسطة ٔ�و الصغرى راه �بري �دا ٔ�یضا، �ش ت�سمعو رمق د�ل 

رشكة ا�يل وقع لها ٕافالس ٔ�ن عندها مشالك، هذا یعين ٔ�نه ميكن  8000
�نة، ولكن املشالك د�ل هذاك ا�هود ا�يل تتقوموا به دا� ٔ�و املشاریع مز

املقاوالت الصغرى واملتوسطة �اود ٔ�كرب من هاذ اليش، اكینة مشالك یوم�ة 
 Doing( تتع�شها املقاو� الیوم يف ا�متویل د�لها، فاش ت�شوفو هذاك

Business ( ،اح�ا ٔ�حسن من الوال�ت املت�دة يف �لق املقاو� �رس�ة
ا�متویل ٔ�ن �رس�ة �ميكن �لرشاكت  ولكن املرياكن م�سني هام الثانني يف

��د متویل، الرشاكت الصغرى عندها الیوم صعوبة يف ا�متویل، وحىت ٕاىل 
د�لت �لمتویل ب�سب فائدة �برية �دا، وتیطلبوا مهنا بعض الضام�ت ما 

  .�ميك�ش �كون عندها
د�ل الولوج د�ل هاذ املقاوالت �لصفقات  %20هاذیك الفكرة د�ل 

ما اكیناش، اك�ن  ش،ما تتطبق ،س�ید الوز�ر، �اصها تق�ميالعموم�ة، ال 
�زاف د�ل املشالك ا�يل مطرو�ة الیوم مع املقاو� الصغرى واملتوسطة 

ٕاىل اكنت يه ا�يل ملكفة �لتنف�ذ د�ل هاذ  (Maroc PME)�اص هاذ 
تد�ر دا�، ت صها �ش�تغل ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل االس�یاسة يف هذا ا�ال �

  .د مازال ما اكف�شٔ�ن ا�هو 
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  .شكرا الس�ید املس�شار

م�فق معك ٔ�نه هاذ اليش ا�يل تدار واش اكيف؟ طبعا ما اكف�ش، 
هرض� �ىل الصنا�ة، أ�عطت نتاجئ ٕاجيابیة، ٔ�ن  (Maroc PME)كن �ول

و�د� الصنا�ة يه أ�وىل ا�يل ٔ�عطتنا نتاجئ، �اود� املناخ د�لها لكو ٔ�عطت 
�لكفوا هبا هاذوك املقاوالت الصغرى يف  (Maroc PME)نتاجئ، ميل 

عطاو نتاجئ، اح�ا ا�يل ت�متناو وهو هاذ اليش �ادي نوسعوه اقطاع الصنا�ة 
  .لقطا�اتيف مجیع ا

 وف� خيص ا�متویل، وقعنا مع أ�بناك، وم�فق معك ٔ�ننا �اصنا منش�ی
�ش ) (Maroc PMEٔ�كرث من ذاك اليش ا�يل در�، وقعنا مع أ�بناك مع 

ح�ا ٕاىل لق�ت يش رشكة یعين اميكن هلم یوا�بوا الرشاكت، البنك تتقول � 
اه �ادي ن��عو، مرحبة یعين راه �ادي ن��عها، وٕاىل اكن املرشوع مز�ن ر 

لكن �اصنا منش�یو ٔ�كرث من هاذ اليش، مشاو أ�بناك بعض املرات بعض 
  ...القطا�ات الزم �شوفوا القطا�ات لكها د�ل

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

ون��قل ٕاىل السؤال السادس و�رجع ف�ه مرة ٔ�خرى ٕاىل الصنا�ة 
قرت�ة وإالجراءات املوا�بة البالس��ك�ة، وموضوع السؤال حول البدائل امل

�لمقاوالت ا�تصة يف صنا�ة البالس��ك بعد دخول القانون �زي التنف�ذ، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :الطیب املوساوي س�یدياملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

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

  الس�یدات املس�شارات،
لقد  .الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر، سؤايل یتعلق �ٔ�مور البالس��ك�ة

نع ٕانتاج ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة، وذ� مب صادق الربملان �ىل القانون القايض 
لهذه املادة من خماطرها ؤ�رضارها وخ�بهتا البی��ة �ىل الص�ة إال�سانیة ملا 

  . ة كذ�و�ىل املاش�ی
كام ٔ�ن احلكومة الزتمت عن تقدمي مرشوع هذا القانون ٔ�مام ٔ�عضاء 

الس�ید الوز�ر، �ىل ت�ٔهیل هذا التحول  ،ناء املناقشة، نطلبمكغ ا�لس الٕ 
ونطلبمك ما يه إالجراءات املوا�بة والبدائل املقرت�ة اليت ٔ��دهتا احلكومة 

الرشاكت من إالفالس لت�ٔهیل هذه املقاوالت الهامة يف هذا ا�ال وحامیة 
  وحفاظا �ىل فرص الشغل؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
 La( مسحتو هذا السؤال یعين م�قارب من السؤال د�لإاىل 
CGEM(  ميكن منش�یو ٔ�بعد وا�يل �اولنا بالس��ك�ةيف م�دان ا�ٔ�یاس ال ،

  . وهو ٔ�وال نلقاو احلل لب��ة املغرب وحصة املواطنني
هاذیك ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة كنا كنلقاوها يف الثال�ة، كند�رو فهيا 

روه يف الثال�ة �مسائل �یالكوها الناس وا�راري وكذا وا�يل شاط هلم �ید
فو ٔ�نه �ل هاذ ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة فهاذ ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة، �اصنا نعر 

كتصاوب من ٔ��یاس بالس��ك�ة ا�يل كنجمعو فالزبل كرندوها �لمعامل و�اود 
  .كنصنعو هبا هاذ ا�ٔ�یاس وكتلقامه يف الثال�ة

ٕاذن هاذ اليش �اصنا نوقفوه، �س�تعامل د�ل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة 
  . د�ل الثال�ة معروفني �ینني ٔ�ن ما مس�تعملی�ش وكذا

�اولنا ند�لو لهاذ امللف �ملعقول �ش نفهمو ٔ�ش�نو هام املشالك ا�يل 
�یعانیو املغاربة، ٔ�ش�نو هام املشالك ا�يل �یعانیو املقاوالت، لكن ما ميك�ش 
املقاو� تق�س �لص�ة د�ل املغاربة واح�ا نقولو ما اك�ن مشلك، ا�يل �اولنا 
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ن وال �لحیوان ونوا�ب هاذ وهو نوقفو هاذ املشالك، ال �لب��ة وال لٕال�سا
ملیون  200الرشاكت �ش نلقاو هلم �لول، �یف قلت در� صندوق ف�ه 

  . د�ل ا�رمه وكنوا�بومه وا�د بوا�د
فالوزارة اس�تق�لنا القطاع �ري املنظم وشف�ا معه ٔ�ش�نو يه املشالك 

 مهوـــــاس ا�يل ك�سم��او ل�ٔ���مشاول و ـــــد�هلم، البعض مهنم لقاو �ل
(le non-tissé)   الغري م�سوج، هذاك ا�يل ت�س�تعملوه ا�ٓن، ولكن راه

�اص الوا�د یع�ش مع الوزارة و�شوف �یفاش �یتطور هاذ اليش، هاذ 
هاذوك  ام�ني یدوزو اولقاو  االناس ا�يل شف�ا معهم ولق�نا معهم �لول بدلو 

اك �ید�رومه خفاف، رجعنا � ارجعو  ،ا�ٔ�یاس ا�يل دا� ما م�عیهنومش
  .ا�ٔ�یاس �یطريو و�اود �ين یلوثوا الب��ة

�ش �اود نوقفو من هذاك  (un décret)الزم �اود �ين �ش ند�رو 
ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة ا�يل خف�فة �زاف �ش �اود یغلظوها، راه �ا�شني 
معهم لیل هنار فهاذ املشالك، املشالك د�ل املقاوالت مشالك د�لنا، ولكن 

يل، �ش  ااملشالك د�لنا ٔ�كرث من املقاوالت مسحو مشالك املواطنني 
  .نتفامهو �س�بقو املواطنني ومن بعد املقاوالت، هاذ اليش ا�يل كند�رو یوم�ا

و�یف قلت لمك ما ت���ش لنا حلد ا�ٓن ٔ�نه اك�ن يش مشلك عویص 
بغا افهاذ القطاع، امحلد � �ق�صاد املغريب ف�ه قطا�ات م�عددة، ا�يل 

ع مييش � ولكن مايش ٔ�� نقرر منيش لوا�د القطاع ا�يل مييش ليش قطا
  .مرض �لمغاربة واحلكومة ختلیه والربملان خيلیه، مس�تحیل

  .شكرا

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

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

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

الوز�ر، ٔ�نت وز�ر فعال ومن ر�ال أ�عامل املعروفني �ىل  الس�ید
الصعید الوطين و�ىل الصعید ا�ويل، ال خيفى �لیك �ل�س�بة ل�ٔ�یاس 

  . البالس��ك�ة يه فعال من أ�مور ا�يل كترض املنطقة وكترض بصفة �امة
ا�يل كنطلب م�ك، الس�ید الوز�ر، هو بعض املشالك ا�يل كريوم 

م�علقة هباذ اليش د�ل البالس��ك، ومهنا، الس�ید بعض الو�دات ا�يل 
 Maroc(ـ الوز�ر، املشلك د�ل الواك� املغربیة �لمقاوالت مبا �سمى ب

PME( ،الس�ید الوز�ر، راه بعض الو�دات حىت التلیفون ما یق�ضوها ،
  .ولو بعض الو�دات.. ــالتلیفون ما یق�ضها هاذ املقاوالت ما �سمى ب

، اك�ن بعض الو�دات ا�يل يه، الس�ید الوز�ر، �نیا، الس�ید الوز�ر
عندها املادة اخلامة ٕاىل �د السا�ة مازالت وا�� فهيا، التصد�ر ما تصدر، 
ما تصنع �ش یصدروها �را ما مسح هلم �ش یصدروها، ٔ��ن املفر الس�ید 

  الوز�ر؟

 ٓ ش یعدلوا ��ٔ�یاس البالس��ك�ة؟ امجلارك حيس�بوا �لهيم ا�یوانة �
  .ما صدروها ،وها، ما �دموها�اصهم خيلص

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .ٕاىل اكن تعق�ب عند الس�ید الوز�ر يف �دود ثواين معدودة

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  . شكرا

عندمه،  (la matière première)هاذ الناس ا�يل عندمه هاذ املادة 
عطیهتم رخص �اصة، ٔ�� وقعت �ىل رخص امه رخص �اصة، ٔ�� ٔ�عطینا

�اصة، ما تبقاش تقول يل ما اكی�ش، ٔ�� ا�يل وقعت �لهيم، ٕاىل عندمك يش 
  . و�د�ن عندمه هاذ املشلك ج�هبم يل

، (trafique)� مايش غن�لو �ب د�ل الكن �ش نتفامهو من د
�ة معروفة �ادي �كون هاذ اليش مقنن ومعروف، ا�يل عندو يش �ا

  .نعطیه الرخص

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

ن��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف قطاعمك، وموضو�ه ٕاسرتاتیجیة احلكومة 
ل�شجیع �س��ر �ملناطق النائیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .الس�ید الرئ�س

  الس�یدتني الوز�رتني،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر، ال خيتلف اثنان يف ٔ�نه اك�ن جمهود �بري ا�يل تدار من 
�تمك، واح�ا كهنن�ٔمك يف التدبري د�ل امللف د�ل �س��ر، وكذ� د�ل 

  .اخلصوص يف بعض املناطقالصنا�ات الك�رية يف املغرب و�ىل 
  الس�ید الوز�ر، 

حول �ون �س��ر العمويم واخلاص ممتركز يف م�لث �وي حمظوظ، 
ب�� تبقى بعض اجلهات واملناطق النائیة �لت�دید �ارج خریطة الس�یاسة 
احلكوم�ة املعمتدة يف جمال دمع و�ذب �س��ر، �ىل هذا أ�ساس 

  .�سائلمك، الس�ید الوز�ر

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر
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  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
یعين ا�طط د�لنا �ىل املغرب لكو، ٕاىل شف�ا ورزازات هاذ املشاریع 

  . د�ل نور ما اكی���ش يف يش بالصة ٔ�خرى يف املغرب ٕاال يف ورزازات
ٔ�خرى، ا�يل �اصنا نعرفو ما  ولكن مشاریع ٔ�خرى اكینة يف ب�ان

ميك�ش نف�قو الصباح نقولو ب�ٔن املغرب �ادي �رجع ف�ه رشاكت كتصنع لكها، 
هاذ عرش�ن س�نة ا�يل دازت، در� الطرقان  ،هاذ الس�نوات ا�يل دازت

ودر� املوا�، ودر� املطارات وهاذ اليش لكو، كنا ما كنفهموش �لضبط 
ذ الس�سول ا�يل �یت�ىن يف ها (l’épine dorsale)،ٔ�ش�نو هو هاذ 

  . املغرب، هاذ الس�سول �م �دا، �یجیو �ر�بوا ف�ه هاذ الرشاكت الكربى
لكن ما اكی�ش يش م�طقة يف املغرب ا�يل ما كن�اولوش یوم�ا مع 

ما اك�ش �اصها �كون يف الق�یطرة، اكن " بوجو"مه، واملس�مثر�ن ٔ�ننا جنلب
�ذ جوج ٔ�و ن�ة ميكن لو ��اصها �كون يف طن�ة، ٔ�ن املیناء د�ل ط 

حبال هاذو، �اولنا خنرجومه من طن�ة واكن هاذ اثالثة د�ل الرشاكت 
  . اليش صعب

الرشاكت أ�خرى، ٕاذا شف�ا احلس�مية هاذي بعض أ�سابیع ق�ل ما یوقع 
هاذ اليش كنت يف طن�ة ؤ��لنت ٔ�نه ٔ�ربعة د�ل الرشاكت يف م�دان 

مه ٔ�هنم ميش�یو وا معهم �ش نق�عالس�یارات قرروا ٔ�نه ميش�یو، یعين �دم�
�لحس�مية، الزالت هاذ الفرتة هاذي ما ميك�ش هلم ميش�یو طبعا، لكن ٕان 

  .شاء هللا يف املس�تق�ل القریب هاذ اليش غميكن لو �كون
ٔ�� م�فق معك �اص املغرب لكو �كون ف�ه مشاریع، ولكن مايش 

حبال حبال يف مشاریع لكها حبال حبال، ما �اد�ش ند�رو هاذ املصانع لكها 
  .املغرب مجموع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
مسحت يل الس�ید الوز�ر، ٔ�� م�فق معك، ولكن من ا�يل اال، ٕاىل 

ري يف �لق كهنرضو �ىل العدا� ا�الیة، الس�ید الوز�ر، البد ٔ�نه التفك
الرثوة، مايش �لسهل ب�ٔننا مجیع املناطق �كونوا يف نفس احلجم د�ل 

  . املناطق أ�خرى
ولكن �اود �ين ما ميك�ش لینا �اود �ين جنمعو لك يش فوا�د 

 les( البالصة بو�دها �ىل اعتبار ٔ�نه اكینني جتهزيات، الطرق، اك�ن
ports( ، تايل حىت املس�مثر�ن اك�ن لك يش م�وفر يف هاذ املناطق، و�ل

�ادي ميش�یو لهاذ املناطق ا�يل يه جمهزة، �عتبار ٔ�ن ا�و� اكنت عندها 
هاذ املناطق من أ�ولو�ت د�لها، يف �الف ٔ�ن املناطق أ�خرى ما 

د�ل هرضت �لهيا د�ل ورزازات و اا�يل  حمظوظشاي حبال هاذ املناطق

  .الراش�یدیة وكذ� ٔ�سفي والیوسف�ة، ٕاىل �ري ذ�
الس�ید الوز�ر، ميل كهنرضو �ىل هاذ اليش، اكن �اصمك  ،و�لتايل

كذ� تتفقوا هباذ املسائل، ٔ�ن اح�ا كنا ٔ�� نعطي م�ال �ملنطقة ا�يل 
، ولكن يف (la zone 4)كنعرفها ٔ�كرث يه ورزازات، ٔ�ننا كنا اح�ا يف 

ن بقدرة قادر خرج�ا، اكنوا حتفزيات رضی��ة لٕالخوان د�ل املس�مثر� 1998
وهذا �ی�لق وا�د الفرص د�ل الشغل، املنطقة �ميكن اكنت الطریق 
مسدودة د�ل ت�شاك، �الیا اك�ن فهيا وا�د العمل �اصها �رسع، اك�ن 

  . ا�يل ما دارشاي (tunnel)ٕاشاكلیة د�ل 
و�لتايل ٔ�� م�فق معك، ٕاىل اكن كهنرضو �ىل وا�د العدا� جمالیة راه 

ق نفس ا�يل كنوفرو يف املناطق د�لمك مع �اصنا نوفرو يف مجیع املناط
�ذ بعني �عتبار هاذ املسائل الرضوریة �لمس�مثر�ن، ٔ�نه ما ميك�ش ا�ٔ 

الیوم كهترض �ىل هاذ املنطقة د�لنا، كنقول � ب�ٔنه الطریق ما اكی�شاي، 
الطیا�ر اك�ن فهيم ٕاشاكلیات، البطا� بوا�د الشلك �بري �دا، واح�ا 

دي یبقاو دامئا هاز�ن الشا�وش د�هلم، ميش�یو فوق ما ٕاىل ولیداتنا دامئا �ا
 ابغینا �اود �ين خيدموا �اص �اود �ين هيزواو، او، ميش�یو یقر ابغاو یقر ا

الشكوش د�هلم و�اود ميش�یو یقلبوا �ىل اخلدامة يف هاذ املناطق، و�لتايل 
  . كتحمكوا �لینا ٔ�ننا دامئا �ادي نبقاو يف الهجرة ا�ا�لیة

اليش، الس�ید الوز�ر، ٔ�� كنعرف املصداق�ة د��، الس�ید وهاذ 
الوز�ر، وكنو�ه � هاذ الهرضة بغرية، وكنمتىن م�ك ٔ�نك ت�ٔ�ذ هباذ 
املناطق فإالسرتاتیجیة د�� بوا�د الشلك ا�يل هو ميكن خيرج هاذ 
املناطق من هاذ إالشاكلیات ا�يل كتع�ش وتد�ر لنا، راه اح�ا يف م�اطق 

��ذوها بعني �عتبار، و�لتايل �اص احلكومة لكها، �دودیة �اصمك 
مايش بو�دمك، احلكومة لكها بوزارة املالیة ف� خيص التدبري د�ل الرضائب، 

، ٔ�ن عند� مشلك د�ل الس��، عند� مشلك الك املسائل �اصمك حتاولو 
 د�ل الس�یا�ة، أ�وطیالت ا�يل مسدود�ن و�لتايل البد ما تتعاونوا معنا،

  .الس�ید الوز�ر، هللا جياز�مك خبري
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  . شكرا الس�ید املس�شار

ٔ�� م�فق ٔ�نه اكن خص هاذ املشاریع توصل لوا�د املس�توى �ش ميكن 
لها تفرق �ىل املغرب، ا�ٓن وصلنا ملس�توى ٔ�نه هاذیك الس�سول ا�يل اك�ن 
يف املغرب، ما ميك�ش نقررو ٔ�نه هاذ البالد �كون فهيا م�ناء ويه ما 

  . عندهاش البحر، لك م�طقة عندها املسائل د�لها، خصوصیات
ا�يل وصلنا لو ا�ٓن من بعد ما د�لنا أ��انب �س�مثروا يف املغرب 

املغاربة �س�مثروا يف املغرب وذاك اليش، وصلنا ٔ�نه جنیبو أ��انب و�اوننا 
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� ويه اوند�لو معهم املغاربة، اك�ن مشاریع �مة، واملر�� ا�يل �ادي جتي د
  .اجلهویة

 (la charte d’investissement)فاملرشوع د�ل م�ثاق �س��ر 
ة ما عندهاش ا�يل اقرتح�ا ف�ه ويه �كون هاذ اجلهویة �مة، ٔ�ن لك �

هاذ التنافس�یة ا�يل ميكن �كون مع �ة ا�ار البیضاء، مع اجلهة د�لمك 
  .مس�تحیل

م�خفضني، هاذ اليش اقرتاح در�ه، هذا  إاذن �اص الرضائب �كونو 
 la( اقرتاح، ومازال �ادي یدوز مع وزارة املالیة واح�ا يف مذا�رة مع

CGEM ( ملان، �ادي �رجع ٕان ومع مجیع الفا�لني و�ادي یوصل لعندمك �لرب
�اد (la charte d’investissement) شاء هللا، دا� هذا مرشوع د�ل 

  . و�د، دا� اح�ا فالنقاش ميل �ادي �كون وا�د �ادي نقدموه لمك
كنمتناو ٔ�نه یوصل ویعطینا نتاجئ، اك�ن الصنا�ة ومن �ري الصنا�ة، ٕاىل 

ما ميك�ش � تلزم  ما اكن�ش تنافس�یة، �ري �ش نتفامهو، وا�د املقاول
�لیه ٔ�نه مييش لوا�د املنطقة، �اصو یلقى هو مسائل ا�يل كرتضیه �ش 

  .مييش �لمنطقة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
و�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك . شكرا الس�ید الوز�ر، الوقت ا�هت�ى

  . القمية معنا يف هذه اجللسة
ملهين، وموضو�ه ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج ا

انطالق احلوار �ج�عي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة 
  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

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

  الس�ید الوز�ر،
ٕازاء الوضع �ج�عي املرتدي ا�ي تعرفه بالد� وما نتج عنه من 

الب �ج�عیة املرشو�ة، ٔ�ال �رون، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه اح�قان وتعايل املط
  ٔ�صبح مس�تع�ال ف�ح حوار حق�قي و�اد لتفادي هذه املشالك وأ�سؤ�؟

  .شكرا

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

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

عي يف هذا الوضع وق��، ٔ�ن احلوار حنن �رى رضورة ف�ح حوار اج�
�ج�عي �ل�س�بة لنا هو مس�ٔ� ٔ�ساس�یة ورضوریة، ولهذا الترصحي 
احلكويم واحض يف هذا ا�ال �ی�ٔكد �ىل ٔ�مهیة امل�ٔسسة د�ل احلوار 

 ،كام تعلمون ،�ج�عي واملفاوضة امجلاعیة، الس�ید رئ�س احلكومة

�ت النقابیة ؤ�كد� �ىل ٔ�ننا مش�ت ٔ�� خشصیا عند املركزااس�تق�ل، و 
س�نف�ح حوار اج�عیا ومفاوضة جامعیة مم�ٔسسة، الس�ید رئ�س احلكومة 
الیوم العارش من رمضان و�ه وا�د امل�شور �لقطا�ات احلكوم�ة 
واملؤسسات العموم�ة التابعة لها وطلب ف�ح حوارات قطاعیة متهد �لحوار 

  .الوطين
ىل �س�تفادة من التجربة بطبیعة احلال، ٕاذن حنن �ش�تغل كذ� �

بغینا االسابقة ا�يل اكنت فاحلوار �ج�عي �ش هاذ املرة ٕان شاء هللا 
بغیناه �كون ابغیناه �كون م�تج، ااحلوار �ج�عي �كون مم�ٔسس، 

  . بغیناه یفيض لنتاجئاموضوعي، 
الس�ید رئ�س احلكومة من بعد ما غتدوز هاذ ا�ورة أ�وىل  ،ولهذا

ت القطاعیة �ادي �س�تدعي املركز�ت النقابیة ونتفامهو �ىل د�ل احلوارا
نتظارات �املهنجیة ونتولكو �ىل هللا �ش ٕان شاء هللا �كونو يف مس�توى 

د�ل املواطنني، و�كونو بطبیعة احلال يف املس�توى د�ل �س�ت�ابة 
  .لتطلعات وللك حراك ممكن يف ا�ال �ج�عي

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات و�ىل أ�جوبة ا�يل ٔ�عطیتو�

اح�ا ميل طرح�ا السؤال د�ل احلوار �ج�عي، اح�ا طرح�اه ليك 
ن� قلتوها اس�تق�ل الس�ید ایف�ح احلوار �ج�عي، ٔ�نه احلوار �ج�عي 

  .رئ�س احلكومة النقا�ت ولكن توقف هناك
كنمت زرمت املركز�ت النقابیة، ولكن ماذا بعد؟ ٕاىل �دود الیوم احلوار 
مازال ما اكی�ش، وخنىش ٔ�ن �كون م�شور الس�ید رئ�س احلكومة تنصال 

ي من من احلوار املركزي الثاليث أ�طراف ٔ�و حماو� تفریغ احلوار �ج�ع
  . مضمونه

�متىن ٔ�ن �كون احلوار القطاعي مفضیا ٕاىل احلوار املركزي الثاليث 

أ�طراف، ٔ�نه الیوم احلكومة السابقة اكنت قد ؤ�دت احلوار �ج�عي، ما 
اك�ش حوار اج�عي يف عهد احلكومة السابقة، وغیاب احلوار �ج�عي 

 هو فهيا الیوم، ولو اكن واحلوار الوطين هو ا�يل وصل املغرب �لوضعیة ا�يل
  . احلوار مع الش�باب د�ل احلس�مية �ون ما وصلناش �لنتاجئ احلالیة

احلوار ا�ي جتیده احلكومة هو حوار الزرواطة والتد�الت �لقمع �ىل 
�ح��ا�ات السلمیة والتضامن ا�يل وقع مع الناس د�ل احلس�مية، هذا هو 

الزلنا نعاين تبعات س�یاسات م�بعة احلوار ا�ي تتق�ه احلكومة، حلد السا�ة 
من طرف احلكومة السابقة، ؤ�نمت تقولون ب�ٔ�مك اس�مترار �لحكومة السابقة، 

ذ اوالترصحي احلكويم قلتو ب�ٔننا �ادي منش�یو �لحوار، ولكن فني هو ه
احلوار؟ ا�يل �كون اك�ن احلوار ما غنوصلش �لوضع املت�ٔزم، سواء مع 
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  . النقا�ت ٔ�و مع ا�متع �لك
لیوم هنار أ��د اكنت مسرية، اكن من املفروض ٔ�ن احلكومة ما ا

عرف�اش واش �ادي �س�توعب ا�روس وال ال، يف نفس الیوم مسرية 
مسموح هبا وما كتقمعش، يف نفس الیوم مسرية يف لكممي �یت�ىل دار 

مه، ويف احلس�مية العدید من التد�الت اهلمجیة ا�يل كتوحض القمة د�ل ��
  .جتیده هذه احلكومةاحلوار ا�ي 

اح�ا كنطالبو ٕ�طالق " �ز�ز"ا�ٓن احلس�مية معتق� و�یفام ما قال الف�ان 
رساح احلس�مية، ومايش �ري الش�باب املعتقل، عی��ا �دیو ٔ�ودي ف�حوا 

ا�يل �یطلب مس�شفى ٔ�و  حتاوروا عوض �عتقاالت، ٔ�ن وىل احلوار،
ال وك�رسق و�یبذر املال جبامعة �مييش یزتج به يف السجن، وا�يل �یهنب امل

  .العام یمت جمازاته و�رق�ته
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�وال، ٔ�نت تصادر �ىل نیة احلكومة، اح�ا كنقول � ب�ٔن الس�ید رئ�س 

احلكوم�ة �ش یف�حوا احلوارات  احلكومة صیفط م�شور �لقطا�ات
القطاعیة، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون احلوار الوطين، فٕاذن ٕاىل اكن �ري نعاود 
�رجعوا �اك املسلسل د�ل ال�شك�ك يف النوا� راه ما �ادي ند�رو حىت 
يش �ا�ة، ٔ�ن ٕاىل كنا احلوار �ج�عي حيتاج ٕاىل ٕارادتني مايش �ري 

  . وىلٕارادة وا�دة، هذه يه القضیة ا�ٔ 
ٕاذن ف�التايل البد ٔ�ن تعرب لك أ�طراف، تتحمل لك أ�طراف 
مسؤولیهتا ونت�اوزو ذاك ا�لغة د�ل ال�شك�ك، ٔ�نه ٕاىل ملس�نا ال�شك�ك 

  .ما اك�ن حوار، هذه يه املس�ٔ� أ�وىل
املس�ٔ� الثانیة، احلوار �ج�عي قامئ ٔ�یضا يف ٕاطار املؤسسات ثالثیة 

القضیة هاذي، هذه املؤسسات وا�الس ثالثیة الرت�یب، ما ن�ساوش هاذ 
  .الرت�یب ثالثة مهنا انعقدوا و�ادي �س�متر �نعقاد د�لها

املس�ٔ� الثالثة، غن�ٔكد � ٔ�نه احلكومة �ازمة ٔ�ن تت�اوز بطبیعة احلال 
�ادي حنرصو �ىل امل�ٔسسة د�ل احلوار �ج�عي �تفاق معمك مكركز�ت 

یة، غنتفقو �ىل ا�وریة، غنتفقو �ىل ا�ٓلیات نقابیة، غنتفقو �ىل املهنج 
مجمو�ني، ولكن ٔ�مه من هذا حنن �ازمون �ىل ٔ�ن ن��قل من احلوار ٕاىل 
ال�شاور �ج�عي ا�يل هو ٔ�كرب من احلوار �ج�عي، واحلوار �ج�عي 

  .�یتضمنو
القضیة الرابعة وأ��رية، حنن �سعى كام ورد يف الرب�مج احلكويم ٕاىل 

م�ثاق اج�عي، وهاذ العمل هذا �یحتاج ٕارادة مشرتكة ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن  بلورة
بق�نا يف ا�لغة د�ل ال�شك�ك راه ما غند�رو حىت يش �ا�ة انصل، ٔ�ما ٕاىل 

  ...وغنبقاو دامئا يف نفس

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

لقطاع الت�ارة اخلارج�ة، وموضو�ه التوزیع  ونواصل مع السؤال املو�ه
اجلهوي والقطاعي �لصادرات، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة 

  .العمل التقديم لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید�ن الوز�ر�ن، الس�یدان الوز�ران
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

لس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن التفاوت امللحوظ ف� بني ا ،�سائ�
اجلهات خبصوص توفري الظروف املالمئة الس�تق�ال البنا�ت اليت من ش�ٔهنا 

  ٕانعاش الصادرات؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدات والسادة املس�شارون

یعين عندو  �2015ري خبصوص هذا السؤال، هذا سؤال تطرح يف 
شقني من إال�ابة، الشق أ�ول ا�يل �یعمتد �ىل ٔ�نه تدارت هناك بعض 

  . سابقة، وا�ٓن هناك ٕاجراءات يف هذه احلكومةإالجراءات يف احلكومة ال 
ٕاذن �ل�س�بة لهاذ السؤال ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هناك فعال حتد�ت العوملة وقوة 
املنافسة أ�ج�بیة، فٕارساء تنافس�یة حق�قة �تلف �ات اململكة تنصب 

 ،اه�مات هذه الوزارة ٔ�و كتابة ا�و� �ىل الرفع من هذه الت�د�ت
م من �الل تنظمي هاذ الوزارة مللتق�ات يف الس�نوات ویت�ىل هذا �ه�

أ��رية ا�يل اكنت كهتم لك �ات اململكة �رشاكة مع �امعة غرف الت�ارة 
والصنا�ة واخلدمات �ملغرب، امجلعیة املغربیة �لمصدر�ن و�حتاد العام 

  .ملقاوالت املغرب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف

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

ن ی��ه ٕاىل ٔ�ن السؤال د�لنا يف �ب الت�ارة و�شجیع الصادرات، �رید �ٔ 
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خطوة �برية يف جمال تصد�ر الس�یارات ٔ�و ٕانتاج املهن  ااملغرب ٕاذا اكن خط
  . اجلدیدة فهذا يشء ٕاجيايب جيب �لینا ٔ�ن نطلب �ملزید

فهاذ البالد، فهيا جتار، فهيا " رونو"لكن هناك املغرب ق�ل اس��طان و 
هل السوق  :مقاوالت، فهيا ٕابدا�ات، فهيا ابتاكرات، نطرح السؤال معمك

احمللیة ا�ا�لیة قادرة �ىل اس��عاب لك ما ی���ه هذا الب�؟ هناك �دد من 
ا�اتیة،  الت�ارب يف �شجیع املقاوالت و�شجیع الش�باب يف �لق املقاوالت

ولكن الس�ب أ�سايس يف فشل لك هذه املبادرات ال �مكن فقط يف 
ٕاشاكلیة ا�متویل وٕان اكنت موجودة �لفعل، ولكهنا كذ� هاذ إالشاكلیة 

  .�رجع ٕاىل حمدودیة السوق
ا�ٓن نعطي فقط م�ال يف ٕانتاج املواد التقلیدیة، م�ال العیاالت ا�يل 

د العدد �ٓملو يف اجلنوب، ٕاىل ٔ�خره، مواد زیوت، ووا� اوتی��جو  ات�ش�تغلو 
وا�د العدد د�ل أ�ش�یاء زعفران ٕاىل ٔ�خره، يف جمال ت�سمیوه �ق�صاد 
�ج�عي، امسح يل نقول لمك ب�ٔنه ال هاذ الوضع رمغ ا�هود اجلبار ا�يل 

هاذ ال�ساء وهاذ الش�باب لیل هنار، لن �س�تطیعوا التحمك ٔ�و  ات�ش�تغلو 
  �الش؟اضعیهتم حتس�ت، ن و �ٔ التغلب ٔ�و الشعور ب

مه، � لیث ءٔ�نه حماطون �سامرسة، حماطون ب�ٓلیات ا�يل كمتتص دما
  .كتحقق يش م�فعة �لبالد من �الل التصد�رات

وصل الوقت نقولو لمك ا�و� ٔ�و احلكومة لها واجب ت�ٔهیل  ،��
ا�االت ل�شجیع هذه �بتاكرات اجلدیدة لتصل وتوزع �رب العامل، ٔ�ن فهيا 

مني، الصنا�ة التقلیدیة م�ال يشء رائع �دا، ولكن ن��ظر ٔ�ن تنظم مضا
ٔ�سواق ٔ�و صالو�ت يف حمالت ضیقة وحمدودة حىت ميكن، حىت هذا يف 
�د ذاته ل�ست � مردودیة حق�ق�ة ا�يل ميكن ٔ�نه جتعل إال�سان �ش�تغل 
ٔ�كرث ویبدع ٔ�كرث، وما �� ٔ�ن حيقق من مثرات مع� اس�تقالال ذاتیا ٔ�و 

  .�ا جممتعیا ميك�ه من حتسني معرف�هاندما

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

 .واللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل الرد

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
تفا�ال مع اجلواب د�لمك، ف�ٔ� ٔ�شاطرمك أ�مر ٔ�نه هذه  ٕاذن �ري

ا�هودات ا�يل دارت، دارت ولكن �اصها جمهودات ٔ�كرب من ٔ��ل ٕانعاش 
الصادرات، هناك كام تعلمون �رامج ��مع املايل �لتصد�ر، هناك �رامج ا�ٓن 

 les contrats(  ٔ�ود�ر �ك�ش�تغل �لهيا كتابة ا�و� ا�يل كهتم عقود التص
de croissance à l'export.(  

هناك ٔ�یضا �ر�مج �لمبتدئني املصدر�ن، �هيم ٔ�یضا املبتدئني ا�يل ما 
ذ ا�ال د�ل التصد�ر ٔ�و عندمه تصد�ر لفرتات م�قطعة، امعرمه مارسوا ه

ٔ�� ٔ�شاطرمك ب�ٔن هاذ الناس ا�يل عندمه هذه إالماكنیات، ٕاما زیوت ٔ�راكن ٔ�و 
املغربیة الفالح�ة ٔ�و الصناعیة كذ�، �اصها  �ٓملو ٔ�و �ريها من املنتو�ات

ها ٔ�یضا يف اخلارج يف ٕاطار معارض، وهذا هو الهدف مهنا وهذا و ٔ�ننا نوا�ب
هو الرب�مج ا�يل عند� د�ل موا�بة ٔ�و مصاح�ة املقاوالت يف هذا إالطار، 

  . مقاوالت �لتصد�ر
، كام قلت هناك ٔ�یضا كام تعلمون دمع �بري لهذه املقاوالت د�ل التصد�ر

لمك ا�ٓن اح�ا راه ا�ٓن هاذ الرب�مج راه خرج، �خ�یار د�ل املقاوالت ها 
  . هو ا�ٓن من هنا بضعة ٔ�سابیع �ادي �كون ٕان شاء هللا يف �زي الوجود

�ل�س�بة ٔ�یضا �لمبتدئني ٔ�و �ر�مج م�تدئني ا�يل هو �دید �ل�س�بة 
غرى ا�يل ما عندهاش لك�ابة ا�و�، هذا ٔ�یضا نصاحب ف�ه املقاوالت الص

ٕاماكنیة ٔ�هنا متيش �ل�ارج، فاح�ا كنصاحهبا وكنوا�بوها ل�س فقط �ري ��مع 
املايل ولكن ٔ�یضا موا�بة بعرض هذه املنتو�ات يف معارض دولیة، من ٔ��ل 

  . ٕا�راز املنتوج املغريب ومن ٔ��ل الرفع من الصادرات
 هو ٔ�نه ؤ�� ٔ�شاطرمك ب�ٔن هذا ا�مع �اصو �كون عندو هدف ٔ�سايس

�رفع ٔ�و حيسن من ظروف ��ش بعض الناس ا�يل يف املناطق واجلهات 
  .النائیة �خلصوص

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري املربمج عند� يف �لسة الیوم، واملو�ه لاكتبة 
لتمنیة املس�تدامة، وموضو�ه الوضع الب�يئ املتدهور ٕ�قلمي ا�و� امللكفة �

تنغري، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
 .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .تريكنت �غي نقول وخ�امه مسك، مادام الب��ة وخ�امه 

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید�ن والس�یدان الوزراء،

یع�ش ٕاقلمي تنغري وضعا بی��ا م�دهورا یتطلب م�مك ومن �اللمك 
وهو أ�مر  لشامنیااحلكومة �لك تد�ال �ا�ال، ح�ث تتفامق أ�مراض اك� 

  .ا�ي ٔ�صبح م�ار امشزئاز �بري �لساكنة
الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، مىت س��د�لون �لحفاظ �ىل الب��ة يف 

  هذا إالقلمي؟
  .وشكرا

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طر�ك هذا السؤال
ٔ�وال جيب ٔ�ن نقول احلق�قة اكم�، نصف احلق�قة، ال�ٔس امل�ٓن من 

واملشلك اك�ن يف تدفق  ،ق�قة هو ٔ�ننا ٕاقلمي تنغري اس�تفاد من �دة �رامجاحل 
و�رسب م�اه الرصف الصحي ا�يل تتوصل �لبادیة و�اصة لبادیة تود�ا ا�يل 

، هذا هو "حتیت"فهيا ٕاشاكل حق�قي وا�يل �س�ب�ت يف �ح��اج د�ل 
  . إالشاكل احلق�قي

بكة تطهري السائل وٕاجناز �لتايل ٕاقلمي تنغري اس�تفاد من ٕا�ادة ت�ٔهیل ش� 
حمطات معاجلة املیاه العادمة �ملدینة، اكینة و�ش�تغل، اس�تفاد كذ� من 
توس�یع هذه احملطة وٕا�ادة كذ� هیلكة ش�بكة تطهري السائل يف هذه 

  . املدینة، ا�يل وقع هو هذا التدفق ا�يل عندو س�نوات
حمليل، هو املس�تو�ت د�ل احلل، املس�توى أ�ول ا 3اح�ا الیوم عند� 

ٔ�ن الیوم اكینة جلنة واك�ن اتفاق بني املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 
�لرشب ا�يل هو املد�ر أ�سايس يف هذه العملیة مع العام� ومع امجلا�ة �ش 

  . �كون �ل يف ممت هذه الس�نة
مث اح�ا يف الوزارة �ل�س�بة مجلیع هذه ا�ططات ال ف� یتعلق مبخطط 

ائل، ال ف� یتعلق �لربامج أ�خرى د�ل النفا�ت كنخوضو وا�د تطهري الس
العملیة د�ل التق�مي الب�يئ �ش حنرصو �ش �كون عند� وا�د احلاكمة 

ت��ع، ٔ�ن ل�س من املعقول �ش �كون عند� �ل وند�رو وا�د ا�ٓلیة 
یع اع�دات �برية يف �رامج �مة �لت�ٔهیل الب�يئ �لمغرب يف مجیع املدن ومج 

أ�قالمي �اصة �رابیا، وجنیو وما �كو�ش عند� �ٓلیات، الیوم الك�ابة م�ك�ة 
�ىل ٔ�ن �كون عند� وا�د �ٓلیة ت��ع �ادي نتقامسها مع مجیع الفرقاء 
واملتد�لني، مع وزارة ا�ا�لیة ومع كذ� �اصة ا�يل �ادي �كون عندمه 

مه یقظة حملیا الس�بق، ٔ�ن عند� مد�ر�ت �ویة يف لك ٕاقلمي، وكتعود عند
 .و�رابیا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
ٔ�شكرك الس�یدة الاكتبة، لكن املشلك هاذ العالج راه �یمتىش 

  . س�نوات راه ما ميك�ش 10اكلسلحفاة، بطيء، ٔ�ن 
ب�يئ املزري ب��غري، ح�ث ٔ�س�باب �زول هذا السؤال مرده الوضع ال 

املیاه العادمة تغرق الیوم احلقول وأ�زقة، فضالت إال�سان، م�اه الرصف 
الصحي �شلك �ام تتدفق یوم�ا حنو هذه احلقول وأ�زقة، مما جيعل الساكنة 
تعاين من �دة ٔ�وبئة �مجة ٔ�ساسا من كرثة احلرشات املرضة واملسمومة، 

ة ٔ�وبئة، مهنا داء ا�ل�شامنیوز، كذ� واليت تؤدي بدورها ٕاىل ان�شار �د

  .معا�ة الساكنة من الرواحئ الكرهية
د�لها، و�اصة الصیف واجلالیة  تنغري ما ميك�ش دا� دوز يف الز�يق

� �یفاش اعرف�اش دا�ات كتعرفوا ٔ�ن اجلالیة �ٕالقلمي يه ٔ�كرب �الیة، ما 
  . دة اكتبة ا�و��ادي نتعاملو مع هاذ الناس ا�يل �ایني من ٔ�ورو�، الس�ی

وقد نظمت الساكنة مظاهرات اح��اج�ة �ارمة ضد هذا الوضع 
  . املزري بداور حتیت

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، 
الوضع مقلق یتطلب م�مك تد�ال �ا�ال ٕ�خراج حمطة معاجلة املیاه 
العادمة ٕاىل �زي الوجود، مع مد ق�وات الرصف الصحي يف ٔ�رسع وقت 

ر ٔ�ن الساكنة �ٕالقلمي تف�قر ٕاىل هذه الق�وات وٕاىل م�ل هذه ممكن �ىل اعتبا
  .احملطات، �لام ٔ�ن أ�مور �سري بوترية بطیئة �دا

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، 
ٔ�ؤكد ٔ�ن �ل وٕان مل ٔ�قل مجیع جام�ات �ة در�ة �ف�اللت وبدون 

ا برئ اس�ت��اء تف�قر ٕاىل الرصف الصحي، و�لتايل جند ٔ�ن لك دار یتوا�د هب
ملعاجلة نفا�ته اخلاصة مما یؤ�ر سلبا �ىل الفرشة املائیة اليت �رشب مهنا 
الساكنة، مما �كون � تداعیات وخمية �ىل حصة املواطنني اليت تعاين من 
كرثة أ�مراض وأ�وبئة، ح�ث تصنف �ة در�ة �ف�اللت مضن اجلهات 

  . كرث هشاشة يف ب��ا�ٔ 
مطرح منوذ� �لنفا�ت، ح�ث جند ٔ�ن  ٕاقلمي تنغري یف�قر بدوره ٕاىل

املیاك، یعين ٔ��یاس بالس��ك�ة، یعين املد�ل د�ل تنغري الرشيق راه یعين 
مزر�ش �لبالس��ك، ٔ�� سا�ن متا وتندوز متا یوم�ا، راه عیب و�ار یعين 

  .نبقاو �شوفو ذیك احملطة ما تصاو�ش ذاك املطرح د�ل تنغري

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

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

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

س�نني،  10هذا املشلك �یعمر ٔ�كرث من  ،د�لناشتٔ�وال اح�ا مايش ما 
دي �كون احلل ا�يل مرتبط د�لنا وقلت � يف ممت هاذ الس�نة �اتواح�ا 

بوا�د إالشاكل ا�يل اح�ا د�لناه يف املنظومة د�ل التق�مي د�ل املشاریع 
  .د�لنا ا�يل هو تصف�ة الو�اء العقاري

عند� ٕاشاكل حق�قي يف مجیع الربامج، كمنش�یو نعطیو الفلوس وما 
 كنعرفوش بعدا واش العقار مصفي وال ال، �لتايل اح�ا الیوم اشرتطنا �ىل

امجلا�ات احمللیة، اح�ا مكتد�لني اكملني اشرتطنا �ىل امجلا�ات احمللیة تصف�ة 
العقار ق�ل ما �كون ا�مع، وهذا ٕاجراء �دید يف كتابة ا�و�، املس�توى 

  .أ�ول
املس�توى الثاين، هو �ٔن اكینة یقظة م�ارشة مع الس�ید العامل ا�يل 
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لنا مراس� �اصة �ش راه عقد ا�لجنة وس�نعقدها، مث وقعنا البارح، �ٔرس 
نه ا�كون املد�ریة اجلهویة �ٔهنا تتابع ا�ٔمر و�ادي حنلو ه ذ إالشاكل، �ٔ

بغینا نطم�ٔنو ساكنة ٕاقلمي تنغري، ا�ٔمر ما �یتعلقش ٕ�قلمي ا�ري �ش دامئا 
تنغري، �یتعلق �ملنطقة احلدودیة بني املدینة والبادیة ا�يل اك�ن فهيا 

ا عند�ش خمطط وطين لتطهري السائل ٕاشاكل، اح�ا يف املغرب مازال م
يف العامل القروي، الیوم كتابة ا�و� �ش�تغل �ىل ٔ�ساس �ٔن بعدا �كون 

 ...�یفاش غند�لو يف العامل القروي) le concept( عند�

  :الس�ید رئ�س اجللسة

شكرا ا�هت�ى الوقت الس�یدة اكتبة ا�و�، ا�هت�ى الوقت، الس�یدة الوز�رة 

كام . �شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة ا�هت�ى الوقت، و�لتايل

معنا  بطواار ٔ�شكر الس�یدات والسادة املس�شار�ن والسادة الوزراء ا��ن 

  .ٕاىل هنایة هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسة


