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  158 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 مایو 22(هـ 1439 رمضان 6 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س الصمد ق�وح، اخللیفة أ�ولاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  ةعرش ادیة دقائق، ٕابتداء من السا�ة احل س�بعتان و ساع : التوق�ت

  .صبا�ا ثانیة عرشةال 
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

 :ق�وح، رئ�س اجللسة الصمداملس�شار الس�ید عبد 
والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني و�ٓ� وحصبه  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�مجعني
  .اجللسةٔ��لن عن اف�تاح 

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

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

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
يف تناول أ�س�ئ� الشفویة املدر�ة يف  -كام يه العادة-وق�ل الرشوع 

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

  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :تو�زي، ٔ�مني ا�لس ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني�سم هللا الرمحن الرحمي 
حنیط ا�لس املوقر ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد  ،يف البدایة

هذه اجللسة مع �لسة �امة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل �دد 
  . من النصوص اجلاهزة

وقد توصلت الرئاسة مبراس� من رئ�س فریق �حتاد العام ملقاوالت 
�اللها ا�لس ٔ�نه نظرا لزتامن عقد هذه اجللسة مع  خيرب من ،املغرب

انت�ا�ت رئاسة �حتاد، والزتام مجیع ٔ�عضاء الفریق �لتصویت �اللها فٕانه 
  .یتعذر �ىل ٔ�عضاء الفریق حضور ٔ�شغال هذه اجللسة

 ،كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان
ب الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال بربجمة أ�س�ئ� خيرب من �اللها ا�لس طل

املو�ة لوزارته م�ارشة بعد أ�س�ئ� املو�ة لقطاع املاء، نظرا الرتباط 
  . الس�ید الوز�ر ب�شاط حكويم

مث كذ� فقد توصل ا�لس ٔ��ريا من الس�ید رئ�س الفریق ا�س�توري 

ٕا�شاء ا�ميقراطي �ج�عي مبراس� یطلب من �اللها ت�ٔج�ل سؤال 
  . السدود ٕاىل �لسة الحقة

 22وف� خيص أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 
  : فه�ي اكلتايل 2018ماي 
  سؤ�؛  21: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  سؤ�؛  15: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  . ٔ�جوبة 10: �دد أ�جوبة الك�ابیة اليت توصلت هبا رئاسة ا�لس يه -

  .را الس�ید الرئ�سشك

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

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املو�ه لقطاع العدل،  ،نٕاذ
وموضو�ه هزا� التعویضات الناجتة عن �زع امللك�ة وبطء مساطرها، اللكمة 

  . ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال
الوز�رة �ادي تنوب �ىل الس�ید الوز�ر؟ م�كرو الس�ید الس�یدة 

  .الوز�ر

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

ٕاذا اكن من املمكن تقدمي أ�س�ئ� املو�ة لقطاع املاء مث نعود لقطاع 
  .العدل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ٕاذا مل �كن هناك مانع يف انتظار الت�اق الس�ید الوز�ر

  .ٕاذن شكرا لفریق أ�صا� واملعارصة �ىل تفهمه
ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع املاء، وموضو�ه توفري املاء 
الصاحل �لرشب �ملناطق اجلافة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار احملرتمالعدا� 

  :الس�ید م�ارك مجیيلاملس�شار 
  ،الس�ید الرئ�س

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

  إالخوان وأ�خوات ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن،
و�متىن من هللا عز و�ل ٔ�ن یتق�ل  ،نبارك ٕالخواننا شهر رمضان املبارك

  .الصیام والصالة مبزید من أ�جر واملغفرة والثواب
  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، 

�شهد بعض املناطق اجلافة والش�به اجلافة من املغرب فرتة جفاف �اد، 
ٔ��م م�والیة، اليشء  10وانقطا�ات م�تالیة �لامء تدوم يف بعض احلاالت 

لساكنة ٕاىل قطع مسافات طوی� �لحصول �ىل املاء ا�ي یضطر معه ا
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  . الصاحل �لرشب ویؤدي ذ� ٕاىل تفامق الهجرة هبذه املناطق
عن إالجراءات اليت س���ذوهنا  ،الس�یدة اكتبة ا�و� ،�سائلمك ،�ا

  هذه الس�نة �ل�د من انقطاع املاء الصاحل �لرشب من �ة؟ 
ا من ٔ��ل الرفع من وكذ� �سائلمك حول إالجراءات اليت تت�ذوهن

  جودة املاء؟ 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

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

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

ف� یتعلق �لوضعیة املائیة، ٔ�قولها وامحلد � یعين الس�ید املس�شار، 
عرفت حتس�نا �بريا مقارنة مع الس�نة الفارطة، حبیث ٔ�نه الیوم �س�بة ملء 

�ىل الصعید الوطين، یعين وا�د �نتعاشة  %70السدود تقریبا وا�د 
ؤ�یضا اك�ن هناك انتعاش �ىل  ،�برية �دا، هذا فقط �ىل مس�توى السدود

رشات املائیة و�ل ا�ٓ�ر والعیون اليت تزتود مهنا مس�توى �ل الف
�خلصوص الساكنة القرویة، ومن املفروض ٔ�ن الصیف ما غیكو�ش نفس 

  .رطافلاحلدة ونفس ا�ر�ة د�ل �ضطرا�ت ا�يل عرفها الصیف ا
�ري ٔ�نه تعرف بعض املراكز ا�يل بطبیعة احلال ا�يل كتوفر �ىل موارد 

ت ا�يل تظل حمدودة �دا، ٕاما ن���ة ارتفاع مائیة حمدودة مع �ضطرا�
الطاقة �س�هتال�یة، ٕاما ن���ة بعض أ�ح�ان اخنفاض الضغط دا�ل 
الش�بكة وٕاما ن���ة بعض أ�ح�ان بعض أ�عطاب ا�يل تتكون �ري م�وقعة 

  .و�ري مربجمة
رت د� ،ولكن بطبیعة احلال انطالقا من التعل�ت امللك�ة السام�ة

خمطط اس�تع�ايل و�ٓين يف شقه ا�ٓين و�س�تع�ايل  احلكومة ٕاىل بلورة
ملیون درمه ا�يل مبشاركة وٕ�رشاك لك  606وا�يل اللكفة د�لو تقریبا وا�د 

القطا�ات املعنیة مبا فهيا كتابة ا�و� امللكفة �ملاء، املك�ب الوطين 
وزارة ا�ا�لیة، واملفروض هاذ ا�طط غیبارش  ،�لكهر�ء، امجلا�ات الرتابیة

ٕاىل تقدمي �لول �ٓنیة، فقط �ٓنیة ری� تنضج املشاریع املهیلكة، من ش�ٔهنا ٔ�هنا 
ختفف من هاذ �ضطرا�ت �ىل مس�توى بعض املراكز و�خلصوص املراكز 
القرویة العمیقة ا�يل �متزي ٕاما بتضار�س صعبة وٕاما مب�دودیة املوارد املائیة، 

  . یاه اجلوف�ةٔ�ن الطبیعة اجلیولوج�ة ما �متك�ش من ختز�ن امل 
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

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

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

الس�یدة اكتبة ا�و�، طرح�ا هذا السؤال وحنن �ىل مشارف فصل 
ح�ث �زداد الطلب �ىل هذه املادة احلیویة والرضوریة وأ�ساس�یة  ،الصیف

و�ج�عیة وامجلاعیة، وح�ث ٔ�ن �دة مدن وجام�ات عرفت اح��ا�ات 
الس�نة املاضیة، كام ذ�رت الس�یدة اكتبة ا�و�، بين مالل، ٔ�زیالل، وزان، 
 صفرو، و�ريها من املدن، ٔ�شهرها ٕاقلمي زا�ورة ا�ي الزالت تداعیات هاذ

�ح��ا�ات ساریة ٕاىل ا�ٓن، هناك معتقلني و�قني �یتابعوا يف ٕاطار یعين 
  .الطلب مبادة ح�ویة

ٔ�ن �ال� امل� يف ا�لس الوزاري ٔ�كتو�ر  ،الس�یدة الوز�رة ،وح�ث
احلكومة، خصوصا رئ�س احلكومة، ٕاىل �شك�ل جلنة تنكب  ا، د�2017
واملاء �لرعي، ؤ�مر خصوصا املاء الصاحل �لرشب  ،دراسة هاذ امللف�ىل 

  .�ال� امل� ٔ�ن تنكب هذه ا�لجنة �ىل ٕاجياد احللول املناس�بة
 37ب�ٔن هناك ٔ�كرث من  فٔ�ن احلكومة تعرت  ،الس�یدة الوز�رة ،وح�ث

واح�ا هاذ الرمق اكن ميكن �كون ٔ�كرث من هاذ الرمق ا�يل  ،مركز ومدینة
ٔ�ن �س�متر  ،الس�یدة اكتبة ا�و� ،تیعرف خصاص كثري لهاذ املادة، وخوفا

�ح��ا�ات، اح�ا راه ما اكی�يش وا�د الضامنة ٔ�ن �ح��ا�ات �ادي 
�س�متر فهاذ الصیف، خصوصا ٔ�ن الصیف �ار واملاء مطلوب ورضوري 

  . وح�وي ما ميك�ش إال�سان �س�تغىن �لیه ب�ٔي �ال من أ�حوال
تبة ا�و� الس�یدة اك ،ٕاذن خش�یة جتدد هاذ �ح��اج، نطرح �لیمك

  :احللول التالیة
ٔ�وال، ال�رسیع يف ٕاصدار ما تبقى من النصوص التنظميیة، النصوص 

   .خصوصا املادة ا�يل مرتبطة �خلصاص 36.15التنظميیة لقانون املاء 
-نطالبمك ٔ�یضا �ل�رسیع يف اس�تكامل الهیالك إالداریة، ال یعقل ٔ�ن در�ة

وجوج ٔ�قالمي ا�يل  ،مد�ر�ت ٕاقلميیة�ف�اللت كمنوذج، ثالثة ٔ�قالمي ما فهياش 
فهيا جوج مد�ر�ت ٕاقلميیة يه الراش�یدیة مع ورزازات، ٕاقلمي م�دلت تنقسم 
در�ة �ف�اللت و�ة بين مالل خ�یفرة، الهیلكة إالداریة عنرص ٔ�سايس يف 

  .ٕا�زال ا�ططات إالسرتاتیجیة �لتدبري املايل
 .. .ٔ�یضا نقرتح �لیمك كذ� احلل الثاين وهو

 :اجللسةلس�ید رئ�س ا
  .شكرا، ا�هت�ى الوقت

  .ٕان ش�مت �لرد �ىل التعق�ب ،الس�یدة الوز�رة ،اللكمة لمك

لكفة امل ،التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء وز�رالس�یدة اكتبة ا�و� �ى 
 :�ملاء

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

ومل یعد  ،ٕاىل احللزا�ورة يف طریقه �ل ن� ب�ٔن املشلك دا اكتعرفو 
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ؤ�نمت واعیني مبا ٔ�جنزته احلكومة ومبا اس�مثرته من مالیري د�ل  ،مش�
ا�رامه من ٔ��ل �ل ٔ�زمة املاء يف املشلك دزا�ورة، ال من �ح�ة احللول 
�ىل املدى املتوسط وال من �ح�ة احللول ا�ٓنیة، راه لك يش �ىل عینمك 

ا یبدو ٔ��مك �ارفني ب�ٔن املشلك وميكن لمك �زوروا أ�وراش، وميكن �ىل م
اكن  .يف طریقه ٕاىل احلل، �� ٔ�س�تغرب ملاذا دامئا نطرح املشلك دزا�ورة

يش مشلك �ٓخر مرتبط �العتقال هذاك مايش شغيل ٔ��، و�وه �لوز�ر 
  .املعين

ف� خيص الناس د�ل وزان، ميكن لمك ٔ�یضا �سولوا الس�ید املس�شار 
یقه ٕاىل احلل، یعين املشالك والعراق�ل ا�يل عن ٕاقلمي وزان، املشلك يف طر 

ملیون درمه ا�يل  40ها وامحلد �، وااكنت كتعرقل تقدم املرشوع �لین
ها يف املك�ب الوطين �ش جتاوز املشالك د�ل ٕاتالف الق�وات ا�يل اخضین

تعرضت لها، ؤ�یضا املشلك د�ل صفرو ا�يل هو ٔ�صبح يف طي ال�س�یان 
قاش مشلك، یعين لك هاذ املناطق ا�يل �لكمت بایعين حتل �ذر� وما 

  .، و�لتايل ال داعي ٕال�ادة نفس املشالك%�90لهيا املشاریع تقریبا جتاوزت 
كد لمك مرة ٔ�خرى �ٔ الس�ید املس�شار احملرتم، ت��غي ن ،ف� یتعلق �جلودة

ٕاال ) هتاون يف ٔ�ي يشء(ب�ٔن ميكن ٔ�ن �كون �ساهل يف ٔ�ي يشء ٔ�و 
، یعين املیاه اليت توزع �ىل مس�توى الش�باكت شلك د�ل اجلودةامل 

العموم�ة، ٔ�قولها ؤ��ررها �لمرة أ�لف، ب�ٔهنا م�اه ختضع ملراق�ة صارمة م�ذ 
املصدر حىت عند املس�هت�، ميل تیكون فهيا ٔ�ي جتاوز ٔ�ي مادة معینة قد 
�شلك خطرا �ىل حصة املواطن تیكون القطع وٕاخ�ار الساكنة بعدم 

  .كن لمك �س�هتلكوا هاذ املیاه بنفس مطمئنة�س�هتالك، �� مي
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه الرب�مج الوطين لتطهري السائل، واللكمة ٔ��د 
 االسادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلو 

  .الس�ید املس�شار

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
احملرتمة، ٔ�مام تعرث الرب�مج الوطين لتطهري السائل  ا�و�الس�یدة اكتبة 

وما ا�ي  ،ا�ي ٔ��لنته احلكومة السابقة، �سائلمك عن م�ٓل هذا الرب�مج
  ة من املیاه العادمة؟س�تقومون به من ٔ��ل �س�تفاد

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

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

ف� یتعلق بتفعیل مضامني ا�طط الوطين لتطهري السائل ا�يل انطلق 
، ميكن يل نقول ب�ٔن كتابة ا�و� امللكفة �ملاء ل�ست طرف 2006يف 

ٔ�سايس ف�ه، حنن فقط معنیني �لشق املتعلق ٕ��ادة �س�تعامل ف�ه ٕ��ادة 
  . اس�تعامل املیاه العادمة

املغرب اس�مثر الك�ري يف جمال الب��ة التحتیة د�ل تطهري  ،لٔ�سف
السائل، ولكن املقاربة أ�ولیة اكنت فقط يه املعاجلة والريم يف الوسط 
الطبیعي دون تدو�ر ذاك املیاه العادمة، ٔ�ن اكن الهدف أ�سايس هو �لق 

بة ب��ة �مة �لساكنة عوض �ه�م بذاك املاء ٔ�ش�نو نعملو به، یعين حمار 
  .التلوث ٔ�كرث من يشء �ٓخر

�یف�ة يف دة د�ل هاذ اجلفاف ٔ�صبح التفكري �شلك �دي احلیعين مع 
�مثني هاذ املیاه املعاجلة، ولكن لٔ�سف اك�ن وا�د الت�ٔخر �د �م �ىل هذا 

  . املس�توى
حنن ا�ٓن جعلنا من هذا الورش ورش ٔ�سايس �ىل مس�توى كتابة 

نت املیاه أ�خرى العادیة �ددة �لتناقص ا�و� امللكفة �ملاء، �� ٕاذا اك
ميكن املیاه الوح�دة ا�يل �ري مرتبطة هباذ التقلبات املناخ�ة يه املیاه 

  .العادمة
ٔ�صبح من الالزم �مثني وٕا�ادة �عتبار لهاذ املیاه، و�ش�تغل  ،��

�شلك م�ارش مع وزارة ا�ا�لیة وكتابة ا�و� امللكفة �لب��ة والتمنیة 
مة من ٔ��ل مض ٔ�و تضمني الشق املتعلق ٕ��ادة �س�تعامل مضن املس�تدا

مضامني خمطط تطهري السائل، وعند� �ر�مج ا�يل هو وا�د رفعناه �لس�ید 
رئ�س احلكومة ون��ظر ب�ٔن تعطى لنا �نطالقة من ٔ��ل الرشوع يف تفعی� 

  .�شلك �دي وفعال
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�باللكمة 

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

ٔ�ن هاذ املوضوع د�ل الرب�مج الوطين  ،الس�یدة الوز�رة ،م�فق معك
لتطهري السائل ل�س �لسهل، فهو معلیة تق�یة حمضة ا�يل كتحتاج م�ا وا�د 
الرتكزي ووا�د اخلربة �برية، یعين من بني املشاریع ا�يل ميكن �د معقدة هو 
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 ذاك الق�وات د�ل الرصف الصحي ا�يل ميكن ٕاىل ٔ�خط�ٔت ا�راسات تقدر
  .شالكختلق مجمو�ة من امل 

ف�ٔ� ا�يل كنلمتس م�مك، الس�یدة الوز�رة، وكنعرف ا�هودات ا�يل 
فرقاء، وزارة  3ت��ذلوها �ىل الصعید الوطين، �ارفني ب�ٔن هناك تد�ل 

  . ا�ا�لیة، املك�ب الوطين �لامء
فال�رسیع د�ل ا�راسات ا�يل ملكف هبم املك�ب الوطين �لامء الصاحل 

رية، ٔ�ن اكن تقریبا وا�د س�ن�ني �ادي ت�لرشب هو ا�يل �اصو وا�د الو 
بوا�د البطء، ٔ�ن هاذ ا�راسات حمتا�ني لها مجمو�ة من املدن، مجمو�ة من 

  .امجلا�ات الصغرية و�اصة ف� خيص ق�وات الرصف الصحي
�دا ٔ�نه كذ� یمت تصف�ة هاذ املیاه العادمة مث اس�تغاللها يف  جفمیل

مجمو�ة من املدن يف ا�ول أ�ج�بیة،  اكلت�ارب ا�يل كتع�شهاا�ال الفال� 
 .فالتجربة �اصها ت��قل لبالد� يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال ٔ�هنا �د �مة

ف�ٔوال كن�اربو التلوث وكن�افظو �ىل الب��ة د�ل البالد د�لنا، مث یمت 
اس�تغالل ذیك املیاه ٔ�مور �اصة �لفال�ة ومجمو�ة من أ�مور، فا�ٓن لك 

  .�رةما نلمتس مهنم، الس�یدة الوز
بغینا يش جلنة، ٔ�ن هاذیك اوعندي سؤال �ٓخر �ىل ٕاقلمي �زة كذ�، 

يه ا�يل ملكفة  (la RADEETA)شویة �زاف و احمطة التصف�ة ت�ٔخرت 
بغینا نعرفو أ�س�باب د�لها، ٔ�ن إالقلمي حمتاج �یك حمطة اهبا، وهنا 

ش وا�د ذش معایري حرضیة ا�يل ما ����الش ما تدار االتصف�ة، مث 
  املسا�ة �برية د�ل أ�رض يف إالقلمي د�ل �زة؟

  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

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

  .ف� تبقى من الوقت �لرد �ىل التعق�ب ،الس�یدة الوز�رة ،اللكمة لمك

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
نبغي نقول ب�ٔن بالد� حققت وا�د التقدم �د �م �ىل مس�توى تطهري 

حمطة، فاش انطلق ا�طط مل �كن هناك  122السائل، ا�ٓن كنتوفرو �ىل 
  . حمطة لتطهري السائل 122حمطة ٔ�و اثنني، یعين 

ٕاال ٔ�ن املشلك أ�سايس فهاذ الرب�مج الوطين لتطهري السائل هو 
 اتعاقد معها املك�ب، یعين ا�يل �یتعاقدو ی عقار، امجلا�ات ا�يل � مشلك ال

كتابة و�ادة ما كتكون امجلا�ة يه ا�يل كتلكف بتعبئة العقار، و�ادة ما 
كتكون امجلا�ة ا�يل عندها مشلك د�ل العقار وا�يل ما كتقدرش ٔ�هنا تق�نیه 
ٔ�و انعدام العقار يف بعض املدن، ولكن هناك جمهود ا�يل البد من ��رتاف 

  .به
 %9لٔ�سف فقط ف� خيص مشاریع ٕا�ادة �س�تعامل، كام قلت �، 

  .من املیاه العادمة املعاجلة يه اليت فقط یعاد اس�تعاملها
س�نوات أ��رية یعين  3مرشوع، ومرشوع �یلك فهاذ  19عند� 

رية �د �الیة، الكولف د�ل دار السالم، الرشیط تمش��ا بوا�د الو ا
السا�يل من مارتیل حىت لطن�ة مرورا �لف�یدق وتطوان، ٕاىل �ٓخره، لك 

  .ناطق مشلهتا مبشاریع ٕا�ادة �س�تعاملهاذ امل 
بغینا �كون هاذ ارية الزالت مل �رتق بعد �لطموح د�لنا، اح�ا تولكن الو 

اليش مضين، یعين ٔ�ي مرشوع لتطهري السائل �كون ف�ه الشق د�ل ٕا�ادة 
ٕا�ادة اس�تعامل ذاك املاء �اص ا�يل یعاد  ا�س�تعامل، ولكن تتعرفو 

ا�د النوع د�ل التحفظ ووا�د النوع د�ل �س�تعملو، �ادة ميل تیكون و 
املامنعة من ق�ل املس�تعملني، ٔ�هنا �یكون عندو املاء العذب ما غميش�ش 
�سقي الفدان د�لو �ملاء د�ل الواد احلار وخييل املاء د�ل البرئ، هذا �اص 

ضامني د�ل قانون املحنن ا�ٓن بصدد تزنیل  ،ف�ه وا�د إالجراءات قانونیة
  .يل غیجعل من هاذ أ�مر ٔ�مر ٕاج�اري ول�س اخ�یارياملاء ا�

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

وكام ورد يف ٕا�الن الس�ید أ�مني، ٔ�ن السؤال الثالث ا�ي اكن مربجما 
لیوضع من طرف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي ٔ��ل كام ینص �ىل ذ� 

  . من النظام ا�ا�يل 255الفصل 
سوف �رجع ٕاىل السؤال أ�ول  ،ومبا ٔ�ن الس�ید وز�ر العدل التحق بنا

ار�ن من فریق أ�صا� املربمج، وهو موضوع من طرف السادة املس�ش
واملعارصة، وموضو�ه هزا� التعویضات الناجتة عن �زع امللك�ة وبطء 

  .مساطرها
  .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :تو�زي ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،

القانون املتعلق بزنع امللك�ة من ٔ��ل الس�ید الوز�ر احملرتم، �رتبط 
  .املنفعة العامة مبجمو�ة من إال�راهات والصعو�ت املسطریة وإالجرائیة

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت س���ذوهنا  ،�ا
من ٔ��ل احلرص �ىل تناسب التعویض مع العقار املزنوع ملك�ته وكذا من 

  ٔ��ل �رسیع مساطر رصف التعویضات؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم
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  :وز�ر العدل ،ٔ�و�ارد الس�ید محم
  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم ب�ٔحر ا�هتاين والترب�اكت مبناس�بة شهر  ،بدایة

رمضان املبارك، ؤ�ن ٔ�شكر فریق أ�صا� واملعارصة �ىل طرح هذا السؤال 
  .الهام

نفعة العامة وتناسب التعویض ما من شك فٕان �زع امللك�ة من ٔ��ل امل 
مع القمية احلق�ق�ة �لعقار املزنوع ملك�ته هو موضوع � ٔ�مهیة �اصة، 

من ا�س�تور، وبرضورة  35الرتباطه حبق امللك�ة املصان مبق�ىض الفصل 
ٕا�داث التوازن بني املصل�ة العامة وحق املا� يف التعویض املناسب، كام 

العی��ة، اليت نصت �ىل ٔ�نه ال تزنع من مدونة احلقوق  23تؤكده املادة 
ملك�ة ٔ��د ٕاال ٔ��ل املنفعة العامة ووفق إالجراءات اليت ینص �لهيا 

  .القانون ومقابل تعویض م�اسب
التعویض عن �زع امللك�ة تتوىل حتدیده يف البدایة اجلهة الناز�ة امللك�ة 

یبقى قامئا  �قرتاح من ا�لجنة إالداریة �لتق�مي، وحق املا� املزنوع ملك�ته
يف ا�لجوء ٕاىل القضاء إالداري �لطعن يف م�لغ التعویض املقرتح، ح�ث 

من قانون �زع  �20كون احملمكة ملزمة يف هذه احلا� مبرا�اة مق�ضیات املادة 
  :امللك�ة من ٔ��ل املنفعة العامة، واليت تطبق القوا�د ا�ٓتیة

شئ عن م�ارشة جيب ٔ�ال �شمل التعویض ٕاال الرضر احلايل واحملقق النا
  .�زع امللك�ة وال ميكن ٔ�ن ميتد ٕاىل رضر �ري حمقق ٔ�و �ري م�ارش

�نیا، حيدد قدر التعویض حسب قمية العقار یوم صدور قرار �زع 
امللك�ة دون ٔ�ن �راعى يف حتدید هذه القمية البناءات وأ�غراض 

�الن والتحس��ات املنجزة دون موافقة �زع امللك�ة م�ذ �رش ٔ�و تبلیغ مقرر إ 
  . املنفعة

جيب ٔ�ال یت�اوز التعویض املقدر هبذه الك�ف�ة قمية العقار یوم �رش مقرر 
  . الت�يل، ٔ�و التبلیغ مبقرر ٕا�الن املنفعة العامة

يف وزارة العدل معلنا وا�د التعبئة شام� مع لك القطا�ات  ،ٕاذن
املعنیة، هذه الس�نة م�ال وصلت مجموع املبالغ املنفذة من طرف ا�و� 

  . نصفها لقضا� �زع امللك�ة ،امللیار د�ل ا�رمه 3واملؤسسات العموم�ة 
ف� یتعلق بتحسني إالجراءات اليت تطالبنا هبا، مرشوع قانون املسطرة 

وا�ي س�یقدم قریبا ٕاىل املصادقة  ،املدنیة ا�ي ا�هتت الوزارة من ٕا�داده
  : من ٔ�مهها ،�دد د�ل إالجراءات املسطریة هال�رشیعیة ف�

حتدید مسؤولیة ا�ٓمر �لرصف �شلك واحض، مع ٕالزامه ب�ٔن یصدر ٔ�مرا 
  ٔ�شهر من �رخي التبلیغ القضايئ؛  3ب��ف�ذ احلمك القضايئ دا�ل ٔ��ل 

يف �ا� �دم توفر �ع�دات الالزمة ٔ�و الاكف�ة �لتنف�ذ  التنصیص
�رمس الس�نة اجلاریة �ىل اختاذ لك التدابري الرضوریة لتوفري هذه �ع�دات 

  .ٔ�شهر 6لرصف املبلغ املس�تحق دا�ل ٔ��ل 

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

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

  :تو�زي ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .احملرتم �ىل ٔ�جوبتمك الوز�رشكرا الس�ید 

يف الواقع، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول �ىل ٔ�ن ٕاشاكلیة �زع 
ٔ�ساسا بعالقة املواطن بصفة �امة مع إالدارة، ٔ�ي  ةمرتبط �يامللك�ة فه 

فهيا إالدارة  املرتفقني �ٕالدارة ا�يل يه �ادة ما �كون وا�د العالقة ا�يل يه
تالحظ، اح�ا لكنا نالحظها بطریقة دنیویة �ل�س�بة �لمواطن، هذه يه 

  .العالقة، هاذي �ایة فهاذ العالقة
ؤ�رید كذ� ٔ�ن ٔ�ذ�رمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، �ىل ٔ�ن هذا املشلك 
د�ل �زع امللك�ة مشلك �بري �دا وعندو ٕاشاكلیات �برية �دا ف� خيص 

خيص املشاریع اليت تقوم هبا احلكومة ٔ�و امجلا�ات الرتابیة وضع املشاریع وف� 
يف �دد من املناطق، وا�لیل �ىل ذ� هو خطاب �ال� امل� املو�ه يف 

مق�طف من خطاب  ،الس�ید الوز�ر ،، و�ادي نقرا �لیمك2016ٔ�كتو�ر  14
، �م �ال� امل� ا�ي یؤ�ر �ىل هذه القضیة د�ل موضوع �زع امللك�ة

ال ٔ�ن  ،ف� خيص العالقة مع إالدارة ،�ري املق�ول ٔ�والومن "  :مل��ال� ا
جتیب إالدارة �ىل شاك�ت املواطنني و�ساؤالت الناس ؤ�ن املواطن ال 

جزء  "�ساوي ش��ا ٔ�و ٔ�نه جمرد جزء �س�یط من املنظر العام لفضاء إالدارة،
ٕان �زع امللك�ة جيب ٔ�ن یمت لرضورة املصل�ة " �ٓخر من خطاب �ال� امل�

ؤ�ن یمت التعویض طبقا لٔ�سعار املعمول هبا يف نفس �رخي  ،العامة القصوى
الق�ام هبذه العملیة مع ت�س�یط مساطر احلصول �لهيا، ال ی��غي ٔ�ن یمت تغیري 

ریة ٔ�و تفو�هتا من ٔ��ل وضعیة أ�رض اليت مت �زعها وحتویلها ٔ�غراض جتا
  ."املضاربة العقاریة

  .ٕاذن �م �ال� امل� واحض، ا�هت�ى �م �ال� امل�، واحض
قریت ٔ�� املرسوم د�ل �زع امللك�ة فهو ا ،فٕان هاذ املسطرة ،و�لتايل

ال تطبق هاذ  واحض يف الواقع، ولكن من املالحظ ٔ�ن إالدارة بصفة �امة
ذ قرارات أ�حاكم القضائیة اليت �لت قوة املرسوم، ف�ه ٔ�وال �دم تنف�

وال تنفذ من طرف وا�د �بري �دا من إالدارة، ٔ�ن  ،اليشء املقيض به
   .قوة ٔ�مام هاذ إالدارة مل�س هل واطننياملٔ�ما  ،إالدارة عندها القوة

من الواجب ا�ٓن يف ما خيص امجلا�ات الرتابیة مفلزمة  ،و�لتايل
امجلا�ات الرتابیة ٔ�ن تضع أ�حاكم، قمية أ�حاكم القضائیة يف مزيان�هتا 

اكن�ش هاذ أ�حاكم القضائیة، ولكن ا �دوشاى الفزيا ٕاىل ما و�لتايل ٕاىل م
نطلب ٔ�ن �كون القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى ملزمة كذ� يف وضع مزيان�هتا 

 15 هأ�موال اليت البد ٔ�ن تعوض هبا، مايش نعوض الر�ل وخنلیه جنرجرو
�ام، املرسوم �یقول شهر�ن، املرسوم واحض شهر�ن مايش �امني  �20ام وال 

وخنلیو املواطنني يف حقوقهم ا�يل ضاعت يف هاذ  ،وال ثالث س�نني
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  .التعق�دات إالداریة
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل مو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه 
ت�ٔهیل إال�الم العمويم، وهو مقدم من طرف الفریق احلريك، اللكمة ٔ��د 

  .الس�ید املس�شار االسادة املس�شار�ن لوضع السؤال، تفضلو 

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�شلك إال�الم العمويم خصوصا يف شقه السمعي البرصي  ،مونكام تعل

لرداءة �رامج ق�وات القطب  امر�ٓة ملدى تطور ا�متع، لكن اس�تحضار 
  .التطور االعمويم، �س�ل �ون إال�الم العمويم املغريب مل یوا�ب هذ

بناء �لیه، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات املت�ذة لت�ٔهیل 
   السمعي البرصي؟إال�الم العمويم

وهل هناك يف أ�فق تدابري لتحسني مس�توى �رامج ق�وات القطب 
  العمويم؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الثقافة واالتصال ،�عرجالس�ید محمد 
  .شكرا الس�ید املس�شار

�یطرح العدید من إالشاكلیات وشكرا �لفریق �ىل هاذ السؤال، ا�يل 
طبعا حنن من �الل وا�د  .خصوصا ف� یتعلق بت�ٔهیل إال�الم العمويم

املقاربة م�دجمة د�ل وزارة الثقافة واالتصال، قطاع االتصال، ف� یتعلق 
بت�ٔهیل إال�الم العمويم، تقوم ٔ�وال �ىل مر�كزات ٔ�ساس�یة، انطالقا من ٔ�ننا 
�سعى دامئا ٔ�ن یبقى هناك ٕا�الم دميقراطي، حر ومسؤول وم�دع، یعكس 

ة وخيدم الهویة الوطنیة وینخرط طبعا يف طبعا التعددیة الس�یاس�یة والثقاف�
  .التمنیة ا�متعیة ویوا�ب التحوالت الس�یاس�یة اليت یعرفها املغرب

هناك مر�كزات ٔ�ساس�یة ويه ميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔهنا ٔ�ربعة، ��ر�ة أ�وىل 
ٕا�ادة النظر يف مجمو�ة من ال�رشیعات والقوانني والنصوص التنظميیة اليت 

ق �ٕال�الم العمويم، ورشعنا يف ذ� من �الل تنظم هاذ القطاع املتعل
مجمو�ة من ملشاریع القوانني اليت ٔ�ح�لت �ىل املؤسسة الربملانیة، كذ� 
هناك ٕا�ادة النظر يف عقد الرب�مج ما بني احلكومة والرشكة الوطنیة 
لٕالذا�ة والتلفزة من �الل ٔ�ن �كون هناك یعين عرض د�ل الفضاء 

ل م�ال ٕا�داث ق�اة و�ئق�ة يف أ�شهر السمعي البرصي �دید من �ال
  . املق��

كذ� هناك مر�كز �لث یقوم ��ر�ة أ�وىل �ىل �كو�ن ٔ�سايس 
س�ت�دمني يف ٕاطار القطاع د�ل السمعي امل وٕا�ادة التكو�ن �لعاملني و 

البرصي، طبعا هذا ی�ىش مع رضورة ٔ�ن �كون هناك تقویة وتنویع العرض 
من �الل الق�وات الوطنیة، وطبعا هذا ميكن لنا املطروح �ل�س�بة لٕال�الم 

يف ٕاطار التعق�ب نعطیومك بعض إالحصائیات ف� یتعلق ب�سب املشاهدة 
  .د�ل بعض الق�وات الوطنیة

  .وشكرا

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

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

  :ام�ارك محیة یدالس� املس�شار 
  .الس�ید الوز�ر شكرا

�شكرمك �ىل جوا�مك القمي، وتفا�ال معه نؤكد يف الفریق احلريك ٔ�ن ت�ٔهیل 
  :إال�الم العمويم يف شقه السمعي البرصي یتطلب ما یيل

القانونیة املتعلقة �لتطو�ر وت�ٔهیل إال�الم واليت  سانةٔ�وال، تفعیل الرت 
لقانون القايض ٕ��داث صادق �لهيا الربملان يف الوالیة ال�رشیعیة السابقة، اك

والقانون  ،والقانون املتعلق �لص�افة وال�رش ،ا�لس الوطين �لص�افة
  .املتعلق �لنظام أ�سايس �لص�اف�ني املهنیني

  .�نیا، تطو�ر وحتسني مس�توى �رامج ق�وات القطب العمويم
  الس�ید الوز�ر، 

فقط �شاهدون  أ�قاربمن  %40حسب ٕاحصائیات وزارة االتصال 
�شاهدون �رامج إال�الم أ�ج�يب وهذا  %�60رامج إال�الم العمويم و

 %60راجع ٕاىل رداءة هذه الربامج اليت یبقى �لهيا املنتوج أ�ج�يب، ٕاذ ٔ�ن 
 %30من الربامج اليت ت�هثا ق�وات القطب العمويم يه ٕانتا�ات دا�لیة و

  .يه ٕانتا�ات مشرتكة %10يه ٕانتا�ات �ارج�ة و
فٕاننا يف الفریق احلريك ندعو ٕاىل رضورة ٕا�داث  ،هذا املنطلقومن 

توازن بني إالنتاج ا�ا�يل واخلار� �شلك �كرس التنوع الثقايف وا�لغوي 
  .عرفه بالد�تا�ي 

�لثا، دمع اخلیار اجلهوي يف إال�الم العمويم، ويف هذا إالطار وحنن 
 ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،نتابع تداعیات �شك�ل ا�لس الوطين �لص�افة نؤكد

�ىل رضورة مرا�اة خ�ار اجلهویة يف �ر�یبة هذا ا�لس، من �الل ضامن 
  .أ�قلمتثیل لك �ات اململكة بعضو عن لك �ة �ىل 

ومتاش�یا مع هذا اخلیار اجلهوي لبالد�، نود ٔ�ن نثري  ،ويف نفس الس�یاق
�الم العمويم ان��اهمك ٕاىل رضورة وضع احلكومة لتصور واحض لالرتقاء �الٕ 

اجلهوي والعمل �ىل �لق ق�اة تلفزیة �ویة يف لك �ة، وارتباطا هبذا 
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تق�� موضوعیا ودق�قا عن حصی�  ،الس�ید الوز�ر ،ن��ظر م�مك ،املوضوع
الق�اة اجلهویة �لعیون، كتجربة ٔ�وىل مضن هذا إال�الم اجلهوي مع رضورة 

نیا يف لك الق�وات احلرص �ىل مرا�اة التعددیة الس�یاس�یة �و� ووط 
لتمك عن م�ٓل الق�اة الربملانیة ءالعموم�ة، دون ٔ�ن ن�ىس يف هذا إالطار مسا
   .اليت مت احلدیث عهنا طویال دون ٔ�ن �رى النور

  .وشكرا

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

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

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
الس�ید املس�شار �ىل مجمو�ة من ال�ساؤالت يف ٕاطار هاذ شكرا 

   .التعق�ب
طبعا إال�الم اجلهوي هذا من أ�وراش الكربى اليت �ش�تغل �لهيا يف 

قطاع االتصال �عتبار ٔ�هنا مك�س�بات �مة يف ٕاطار /وزارة الثقافة واالتصال
ك�س�بات اجلهویة املتقدمة و�لتايل البد لٕال�الم العمويم ٔ�ن �سا�ر هاذ امل 

  .الواردة يف دس�تور اململكة
ميكن يل نعطیمك  ،كذ� هناك إالشاكلیة املرتبطة ب�س�بة املشاهدة

، اك�ن بعض الربامج ا�يل 2018ماي  8و 2بعض ال�سب ما بني یعين 
ال� "�ر�مج  %61ٔ�لف مشاهد،  341ملیون و 7وصلت �س�بة املشاهدة 

 3 :اك�ن �ر�مج مداو�لیون، امل  4 :"وال �لیك"اك�ن مسلسل  ،"العروسة
لیون، و�لتايل اك�ن بعض الربامج ا�يل تتحقق وا�د ال�س�بة �الیة ف� امل 

ملیون، طبعا هناك مجمو�ة من  7یتعلق ب�س�بة املشاهدة ا�يل تتوصل حىت 
  .املقرت�ات اليت وردت يف ٕاطار ال�ساؤل د�لمك حنن س�ش�تغل �لهيا

  .وشكرا لمك

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

السؤال الثاين موضو�ه مراق�ة ش�باكت التواصل �ج�عي، واللكمة 
تفضل  ،ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  .اليس فاحتي

  :امحلید فاحتي عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
، الٔ��الق�ةالسؤالنا الیوم حول هاذ الت�اوزات  ،الس�ید الوز�ر

  .جتاوزات اليت متس يف العمق

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
مز�ن �اود �ري  ..شویة �لصوت �شااليس فاحتي ٕاىل اكن ممكن نقربو 

  .�اود ما اك�ن مشلك

  :امحلید فاحتي عبداملس�شار الس�ید 
الت�اوزات اليت تعرفها ش�باكت التواصل �ج�عي بصفة �امة ف� 

وكذ� ما  ،يف ح�اهتم اخلاصة، يف ٔ�رسمه ،ميس أ�ش�اص يف ٔ�عراضهم
�شلك  ،ب، نقا�تاميس املؤسسات ا�س�توریة، املؤسسات املدنیة، ٔ�حز 

�ري مضبوط و�شلك یبخس لك القمي اليت تعارف�ا �لهيا يف جممتعنا، و�لتايل 
  هاذ املد ا�يل ال خيدم ا�ميقراطیة يف يشء؟ ةارص حملٔ�ي تصور �لحكومة 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
هو موضوع السا�ة، ايل شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ ال�ساؤل 

ویطرح العدید من النقاشات سواء دا�ل ا�متع من �الل كذ� دا�ل 
ن نذ�ر �ىل والبد �ٔ  ،الفضاء الس�یايس، الفضاء �ج�عي، ٕاىل �ري ا�متعي

التواصل إالج�عي ٕا�دى الفضاءات اخلاصة،  تٔ�ن تعترب مواقع وش�باك
   .طبعا ملامرسة حریة الرٔ�ي والتعبري

ق احلرص د�ل البالد �ىل هذه احلریة كام یضمهنا ا�س�تور لومن م�ط
فٕاننا كذ� حنرص �ىل ضامن ، واملواثیق ا�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب

وكذ� حریة التعبري يف ٕاطار القانون، و�لتايل يف ٕاطار ممارسة هذه احلریة، 
ما جيعل ٔ�ن املنظامت ا�ولیة تعترب ٔ�ن املغرب حيرتم هاذ حریة الرٔ�ي 

 .والتعبري
وٕاذا اكنت طبعا هاذ مواقع التواصل والش�باكت يف الغالب د�لها �سامه 

ذ� كام  روح د�ل احلوار والتبادل احلر لٔ�فاكر، فٕانه يف مقابلاليف ٕاشا�ة 
ورد يف ال�ساؤل د�لمك ٔ�ن هناك مجمو�ة من املامرسات اليت قد �شلك 
خمالفات يف حق أ�ش�اص طبعا ويف حق املؤسسات وطبعا يف ال�شك�ك 

  . كذ� يف العدید من املؤسسات
 تالبد ٔ�ن نصنف ٔ�ن هاذ املوضوع د�ل ش�باك ،ويف هذا إالطار

التواصل ٔ�و إال�الم، ٕاىل �ري ذ�، يف ٕاطار ا�الفات لهذه السلواكت ٔ�نه 
عندما یمت اقرتافها من طرف م�ا�ر حصف�ة ٕالكرتونیة، هذا ا�يل يه كتعترب 
ام�داد، خصوصا بعض مواقع التواصل �ج�عي ا�يل تعترب ام�داد لبعض 

لتايل اك�ن هناك ، و�88.13املواقع إاللكرتونیة، هنا نطبق القانون د�ل 
مسطرة ٕاىل �ري ذ� يف ظل قانون ا�يل تیحمي طبعا النظام العام وحامیة 
حصانة احملامك وحامیة أ�طفال وحامیة الرشف واحلیاة اخلاصة لٔ�فراد واحلق 

  . يذايف الصورة، وكذ� لك ما یتعلق هبذه النقط ه
وٕاذا اكنت هناك بعض أ�فعال ٔ�و بعض املامرسات يه �ارج هذه 
املواقع إاللكرتونیة ا�يل كام قلت ق�ل قلیل فٕان هناك نقطتني، � ٕاما كتكون 

وٕاما كتكون هناك شاكیة م�ارشة من  ،النیابة العامة يه اليت حترك املتابعة
  . ٕاىل �ري ذ� ،أ�ش�اص ا��ن مت املس حبیاهتم اخلاصة ٔ�و �رشفهم
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تصال �لعدید وهنا البد من التذكري �ىل ٔ�ننا نتوصل كذ� يف وزارة اال
من الشاك�ت من طرف املواطنني، شاك�ت م�عددة یمت ٕارشادمه ٕاىل 

�ىل النیابة العامة قصد البت يف ٕاماكنیة املتابعة ٔ�و �دم  ارضورة ٕا�ا�هت
  . املتابعة

�ش�تغل يف  ،هو ورش �دیث ،ولكن �ش�تغل كذ� �ىل هذا الورش
� یتعلق مبعاجلة ٕاطار مد�ریة ا�راسات القانونیة �ىل تصورات �دیدة ف

بعض إالشاكلیات، خصوصا إالشاكلیات السلبیة ٔ�و اليت قد متس �حلیاة 
  . اخلاصة ٔ�و ال�شك�ك يف املؤسسات، ٕاىل �ري ذ�

  .وشكرا لمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :امحلید فاحتي عبداملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�عتقد ٔ�ننا ما خنتلفوش كثري حول املوضوع، لكن جيب ٔ�ن نعرتف ٔ�ن 
هذه الثورة التك�ولوج�ة يه ثورة حق�ق�ة ا�يل ف�حت جمال �بري �لمعرفة 
وتاليق املعارف والبحث عن املعارف، و�لتايل اجلانب إالجيايب جيب ٔ�ن 

  . نؤكد �لیه
اجلانب  لكن ما ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ركز �لیه ل�س اجلانب الزجري القانوين،

الزجري القانوين ال ميكن ٔ�ن نوا�ه به لك أ�ش�یاء، ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول 
�لینا ٔ�ن نت�ه ٕاىل ا�ال الرتبوي، ٕاىل ا�ال الثقايف، ٕاىل جمال الف�ون، �یف 

ٔ�ن لها  ..نطوق هذه أ�ش�یاء اليت ميكن ٔ�ن متس كام قلت يف البدایة ببعض
لقمي أ�ساس�یة �لتعا�ش إال�ساين تداعیات يف حق�قة أ�مر هذه أ�مور �ىل ا

املشرتك، يف الوقت ا�يل من �انب هاذ ش�باكت التواصل �ج�عي تقربنا 
املشرتك إال�ساين، هذه املامرسات  ٔ�ن مل حتمي هذأ�كرث ٕاىل ٔ�ن �كون، ٕاىل 

  . بغینا منش�یو ف�هااليت تقع يف ا�متع يه تفسد �لینا هذا املسار ا�يل 
الهویة الوطنیة عند� قمي، عند� �رخي، عند� كذ� الهویة الوطنیة، 

�راث م�عدد خمتلف، بعض أ�ح�ان جند بعض املامرسات متس يف هذا 
�شوه  ،املشرتك د�ل الهویة الوطنیة، كذ� املعرفة تت�ٔ�ر، تت�ٔ�ر حىت املعرفة

منط املعرفة ا�ي �رید ٔ�ن نوص� ٕاىل ٔ�بنائنا ؤ�طفالنا سواء يف املدارس ٔ�و يف 
عات، و�لتايل املطلوب ل�س القوانني و�دها، القوانني رضوریة اجلام

القوانني رضوریة، ولكن املطلوب هو ماذا؟ �یف نقارب أ�مر �ىل  ،�لت�ٔ�ید
مس�توى التعلامت اليت نقد�ا ٔ�طفالنا يف املنظومة د�ل الرتبیة والتكو�ن 

ید ٔ�ن �ىل مس�توى املنظور الثقايف؟ ٔ�ي ثقافة �رید؟ ٔ�ي م�ظور ثقايف �ر 
   ؟ننظر به ٕاىل هذا أ�مر وحنارص به هذا أ�مر
جيب ٔ�ن یلعب دوره ٔ�یضا يف  ،وكذ� �ىل مس�توى إال�الم العمويم

هاذ ا�ال، رمغ ٔ�نه إال�الم العمويم الیوم، لٔ�سف الشدید، �اصة املريئ 
 أ�و املقروء ٔ�صبح يف �رات��ة ضعیفة ٔ�مام هاذ الواقع اجلدید د�ل التك�ولوج�

  .ماتیةاملعلو 
��، مفن مجمو�ة د�ل القمي ا�يل تیعززها هاذ املسار، اك�ن من �انب 

، و�لتايل �لینا ٔ�ن ننظر يف يذا�ٓخر ٔ�ش�یاء اليت تبخس هاذ أ�مور ه
  .م�ظور مشويل ول�س م�ظور ضیق

  .وشكرا

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

  .ثوان الس�ید الوز�ر 7بق�ت لمك 

  :الثقافة واالتصالالس�ید وز�ر 
�ري �ش �شكر الس�ید املس�شار �ىل التصور د�لو ف� یتعلق مبعاجلة 
هذه إالشاكلیات، طبعا هناك احلریة وهناك املسؤولیة، و�لتايل نفكرو 
�كون وا�د احلوار وطين حول هاذ املوضوع ا�يل خصنا �كون ف�ه احلریة، 

  . ن هناك مسؤولیة�قابل اك�ملوكذ� ضامن 
البد ٔ�ن �كون هناك الت�ش�ئة  ،ال�رشیعات يه �ري اكف�ة طبعا

�ج�عیة، البد ٔ�ن �كون هناك �ربیة �ىل الثقافة، ٕاىل �ري ذ�، وهذا 
 اا�يل �ادي یعطینا جممتع د�ل املعرفة ��ر�ة أ�وىل، طبعا التك�ولوج�

  .عندها ٕاجيابیات د�لها وعندها كذ� السلبیات د�لها
  .وشكرا

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

ٕاىل السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، ون��قل 
وموضو�ه إالسرتاتیجیة الطاق�ة �لوزارة يف أ�قالمي اجلنوبیة وانعاكس ذ� 

�س�تقاليل  �ىل �شغیل الش�باب، السؤال موضوع من طرف الفریق
  .�لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار لوضع السؤال

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

تقدم�ا �لسؤال ا�ٓين لوزارة الطاقة واملعادن، عن ٕاسرتاتیجیة الوزارة 
والتنق�ب عن املعادن يف أ�قالمي اجلنوبیة؟ وما يه مردودیة  يف ا�ال الطايق

  ذ� �ىل �شغیل الش�باب العاطل؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال اللكمة

  :وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ،الس�ید عز�ز ر�ح
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  .رمضان م�ارك �لجمیع
ٔ�وال، ت��غي ن�ٔكد ب�ٔنه يف س�یاسة احلكومة التواصل مع اجلهات 

 3رضوري، تالحظون ٔ�ن هناك تواصل دامئ حىت ند�ل يف التفاصیل ٔ�ن 
دقائق ال تفي �لغرض، فاك�ن ز�رات يف اجلهات حىت ند�ل يف التفاصیل، 
ولكن ميكن نعطي بعض أ�رقام، یعين امحلد � الیوم ج�وب اململكة ت�سامه 

   .من القدرة امل�ش�ٔة د�ل الكهر�ء يف البالد د�لنا %14 ـب
املشاریع اليت ٔ�جنزت ، ینا الطاقات املت�ددةذ�إاىل  ،ٔ�كرث من ذ�

 22 :2021واملشاریع ا�يل �ادي تنجز يف أ�مد القریب، كنتلكمو �ىل 
ملیار د�ل الس�ن�مي، ٕاىل �لكمنا �ىل املعادن،  2200 ،ملیار د�ل ا�رمه

دد املشاریع د�ل املعادن، فقط نذ�ر الفوسفاط و�ده، املشاریع وا�د الع
ملیار س�ن�مي د�ل �س��رات،  1700ملیار د�ل ا�رمه،  17ا�ٓن حوايل 

 40مبعىن ٕاىل مجعنا الطاقة واملعادن زائد مشاریع ٔ�خرى كنتلكمو �ىل وا�د 
  .ملكةملیار د�ل ا�رمه اس��رات يف أ�قالمي د�ل اململكة ج�وب امل

طبعا هاذ اليش عندو �ٓ�ر جللب �س��ر، �ٓ�ر خللق فرص د�ل 
 450الشغل، بعض أ�رقام ميكن يل نقول لمك فقط �بدا�ت ٔ�ولیة، الطاقة 

م�صب د�ل  1300فرصة د�ل الشغل، املرشوع د�ل الفوسفاط حوايل 
  .الشغل

نوب ال �ملناس�بة نبغي نؤكد رمغ ٔ�ن �س�تغالل د�ل الفوسفاط يف اجل 
تقریبا د�ل  %80 ـمن الفوسفاط �ىل الصعید الوطين، ف %�5شلك ٕاال 

بناء د�ل اجلنوب، ٔ�ن هناك تو�ه د�ل ا�ٔ الشغی� يف اجلنوب يه من 
توطني �س��رات يف أ�قالمي واجلهات د�ل اململكة لكها خللق فرص 

  .الشغل وقمية مضافة لٔ�قالمي واجلهات
ميكن لنا ند�ل يف التفاصیل ٕان شاء هللا نعطیو مرشوع  ،و��

  .وا�ٓفاق املس�تق�لیة فرص د�ل الشغلالجم د�ل �س��ر مث احلمبرشوع 

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

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

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  . اجلوابشكرا الس�ید الوز�ر �ىل

ؤ�نت �اوب�ين جواب �ام معمم، ؤ�� سؤايل هو �ام و�اص �لجهات، 
بغیهتا تعطیين أ�� �لكمت �ىل املردودیة ل�شغیل الش�باب العاطل، و 

حشال فهاذ الطاقات ا�يل فاتو، شف�ا الطاقة الرحيیة، شف�ا امعلومات �ىل 
الطاقة الشمس�یة، وٕان شاء هللا يف املس�تق�ل �ادي �كون الطاقة املائیة ٕان 

هة اجل بغیتك تعطیين �ىل م�فوع م�و الش�باب العاطل ا�يل يف اشاء هللا، 
  . هاذو هام

 12عند� اجلهات،  فائدة املشاریع م�ني یطیح مرشوع �ىل رشكة يف
ٔ�بناؤها  وم� ا�ة، فائدة املرشوع م�ني یعود فوا�د اجلهة، �س�تافدو 

السلطات احمللیة يف  ایعاونو  ،املنتخبني االعاطلني، ام�صاص البطا�، یعاونو 
البطا� ا�يل قا�دة عندمه، �اص الرشایك ا�يل یعود عندمه دفرت 

فهيا املرشوع هام  م�لكفني ب�ٔهنم �شغلوا ٔ�بناء اجلهة ا�يل اتحمالت یعودو ال 
  .أ�ولني، وٕاىل �اصهم اخ�صايص جيیبوه من البالد

فهيا وما موجود فهيا،  اخ�صاص تیو�و اامحلد � ما اك�ن �ة  ،الیوم
�لهيم ال�م، ما اك�ن  اوالدمه قراومه، رفدو اها، ءا�و� قرات ٔ�بنا

اخ�صاصات یطلبوا يف البالصة من نوع ما هو اك�ن، وٕاىل �اص يش 
بعض الرشایك جيیو  ااص ا�و� اكع جتیبو من �را، مايش یعودو اخ�ص

املرشوع وجيیو را�لني خبدامهتم ولكهم من البالصة ا�يل اكنوا یعملوا  اخيضعو 
يف  اهبا مرشوع �ٓخر طن�ة وال يف و�دة وال �ایني من العیون خيدمو 

  .اطن�ة و�اینب �دامهتم معهم وخيلیو الناس �اطلني مت
�اص تعود يف دفرت التحمالت ٕالزام�ة �شغیل ٔ�بناء اجلهة هام أ�ولني 

بغیناه �كون �ش اوا�يل �اصني جيیو من اجلهة املتوالیهتم، هذا هو ا�يل 
عندو فائدة �ىل  ،تعود املرشوع فاملدینة یعود بفائدتو �لهيا، عندو مردودیة

  .اجلهة، ٕاال �یف قلت ٕاال اكن اخ�صاص �اص
  .وشكرا

  :اجللسةئ�س الس�ید ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
اكن حىت نقاش مع الس�ید  ،�ىل ٔ�یة �ال هاذ التو�ه ال خنتلف حو�

وز�ر الصنا�ة، ٔ�نه ملكف �الس��ر واكن هاذ النقاش د�ل �یف�ة توطني 
هاذ �س��رات ؤ�یضا القمية املضافة �ىل املس�توى احمليل من ح�ث �لق 

  . فرص د�ل الشغلال
مع وزارة ال�شغیل ا�ٓن �ش�تغال �ىل مرصد د�ل ال�شغیل  ،و��

حشال احشال �ی�لق فرص د�ل الشغل و اوع یعطي �ٔ�رقام لك مرش 
  .ال�س�بة د�ل ٔ�بناء املنطقة

 450 ـيف املشاریع ا�يل بدٔ�ت، ف 450طبعا ميل �لكمت �ىل 
شكون ٔ�بناء املنطقة ٕاذا و�دت هذه ام�خصصني ميكن لنا �شوفو التفاصیل 

د�ل الفوسفاط، ٔ�� س�بق وقلهتا يف وسائل إال�الم  1270التخصصات، 
 %80ون يف الفوسفاط الیوم، وا��ن �ش�تغلون يف املس�تق�ل ا��ن �ش�تغل

من ٔ�بناء املنطقة ؤ�بناء اجلنوب، ٕاذا اكنت يش اخ�الالت نعاجلوها، هذا 
شغل حملیة،  صمايش عیب، نعاجلوها ٔ�نه الهدف هو ٔ�نه خنلقو فر 

  .ٔ�بناء املنطقة ا�س�تفدو 
تعطى أ�فضلیة الوطنیة  ،مش��ا ٔ�بعد من ذ�أ�كرث من ذ� 

لمقاوالت ا�يل يه قریبة، ٔ�ن اللكفة د�لها �ادي �كون ٔ�قل، فقط �یخص �
بطبیعة احلال اجلودة، و�یخص املراق�ة، لكن نبغي نؤكد ٔ�نه بفضل هللا، هذه 
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احلر�یة �ق�صادیة ا�يل وقعت يف البالد �لق تالحق بني، راه مز�ن �اود 
الشامل جيي، �ين ولیدات اجلنوب جيیو �لوسط والوسط ميش�یو �لشامل و 

ٔ�ن هذا يف مصل�ة البالد، مصل�ة البالد ٔ�نه خنلقو فرص شغل حملیة 
س�توى الوطين، كزيید یعزز امل ولكن ند�رو هاذ التالحق د�ل ال�شغیل �ىل 

  .�ن�ء ٕاىل الوطن �و�دة، ؤ�یضا �منیة أ�قالمي واجلهات احمللیة

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

الثاين موضو�ه اح�یاطي املغرب من احملروقات، وهو سؤال والسؤال 
موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل احلاج العريب لوضع 

  .السؤال

  :احملريش العريباملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

  رمضان م�ارك سعید،
  السادة الوزراء، 

  والس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تضمن التقر�ر أ��ري �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت �دة الس�ید الوز�ر، 

مالحظات تتعلق بتخز�ن املواد البرتولیة، وكذ� مقمت بتحر�ر أ�سعار، 
  .نعم، لكن جمربون �ىل مراق�هتا وتوفري لك الضام�ت محلایة القدرة الرشائیة

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ماذا فعلت الوزارة واحلكومة �لك يف  ،ولهذا
  هذا امللف احلارق؟معاجلة 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
مكلتو السؤال د�لمك احلاج، اللكمة لمك الس�ید  ؟�ك ما تقطع لمك ال�م

  .الوز�ر

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

اح�ا �اهز�ن  هو السؤال �ىل التخز�ن، ٕاذا اكن السؤال �ىل احملروقات
  .نتلكمو �ىل احملروقات �اكمل الشفاف�ة

ولكن هذه م�اس�بة �غي نقول، ٔ�ي ب� يف ٔ�ي دو� تقع ٕاصال�ات 
هاذ اليش  ،%�100برية وإالصال�ات الك�رية ل�ست دامئا كرتحب فهيا 

معروف، دريت ٕاصال�ات يف العدل، دريت ٕاصال�ات يف القضاء، دريت 
�ة، البد تتكون نتاجئ ٕاجيابیة �برية �دا، ٕاصال�ات يف الصنا�ة، يف الفال

ولكن ميكن  ،وميكن ٕاىل اكن الوقت نت�دثو �ىل ٔ�ش�نو يه النتاجئ إالجيابیة
�كون نتاجئ سلبیة، بطبیعة احلال ملا تتكون نتاجئ ٕاجيابیة ٔ�كرب من السلبیة 
ٔ�نت تتولك �ىل هللا و�متيش، هذا �ون قامئ هباذ املنطق، لكن اح�ا 

ا جنیو كام حصل مع الغرفة أ�وىل ند�لو يف التفاصیل مس�تعد�ن كام قلن
د�ل العملیة د�ل إالصالح ٔ�ش�نو يه إالجيابیات د�لها، ٔ�ش�نو يه 

  .السلبیات د�لها
من أ�مور ا�يل ت�ش�تغلو �لهيا م�ذ هاذ اليش هو ا�لو��س��ك الطايق، 
ٔ�ن هاذ السؤال یتعلق ��لو��س��ك الطايق، ٔ�نه من املفروض �كون 

یوم مضمونة �ش ما یوقعش ٕاشاكل �ىل مس�توى �زوید السوق  60د� عن
نظر لالق�صاد  %6حىت  4الوطين، والس�� ٔ�ن �س�بة الطلب تزتاید ما بني 

مث العامل القروي ا�ٓن �س�تعمل الطاقة �شلك �بري  ،�یتطور، ا�متدن ٔ�یضا
�ن �دا و�اصة يف الفال�ة مث ٔ�یضا مع الكهر�ء، و�لتايل البد �كون ختز 

یوم، الیوم ما واصلی�ش لو، �ش  60ـ وا�د املس�توى �ايل �دا تیوصل ل
  .السامري�ل �كونو رص�اء بعد ما وقع إالشاكل د

 �2.2ذاو الرتاخ�ص اجحم �س��ر القامئ ا�ٓن د�ل الرشاكت ا�يل 
یوما  47یوم، عند�  14ملیار د�ل ا�رمه د�ل التخز�ن ا�يل �ادي �زیدو 

یوم، �ش نضمنو هاذ، بطبیعة احلال مع التفاوت بني  �14ادي �زیدو 
نواع د�ل احملروقات، مث ٔ�یضا ا�ٓن ت�ش�تغلو �ىل �ٓلیة �دیدة مؤسساتیة ا�ٔ 

�ش �راق�و التخز�ن، �ش ا�لو��س��ك �كون م�حمك ف�ه �ش ما یوقع 
حىت يش انقطاع، �زوید البالد د�لنا �لطاقة ا�يل حمتا�ني لها كام قلنا نظرا 

  .�ق�صاد وا�متدن والعامل القروي يف البالد د�لنا �لهذا التطور دل 

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

  . اللكمة التعق�ب لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الوز�ر، 

و�لزتام اجلدیة د�لمك ن� �وز�ر يف احلق�قة ٔ�� تعاملت معمك وتنعرف ا
هاذ السؤال د�لنا هو مو�ه �لحكومة �لك،  ،الس�ید الوز�ر ،ولكن، د�لمك

والتقر�ر د�ل ا�لس أ��ىل  ،وهاذ السؤال د�لنا تن�اطبو ف�ه احلكومة
یوم،  �60لحسا�ت، الس�ید الوز�ر، یعين كام �اء �ىل لسا�مك، ت��لكم �ىل 

یوم ما اكیناش یعين يف مجیع املواد التخزی��ة املتعلقة ال �لاكزوال وال  60و
  .جبمیع، الغاز البو�ن، ٕاىل �ٓخره

  الس�ید الوز�ر،
هاذ املنصة الس�ید رئ�س بغیت �ري نذ�رمك يف هاذ القا�ة ويف أ�� 

ٕا�ن كريان يف ذیك املنصة قال �لربملانیني  عبد إال�احلكومة السابق اليس 
و�لمغاربة ب�ٔنه ٔ�� �ادي ن�سلف �ش ما �زیدش يف الاكزوال، یعين يف 

ورجعوا �ل�سجیل، وهذا موثق الس�ید  اليس عبد إال�الوالیة د�ل 
یدوش يف احملروقات وما الوز�ر، قال الت��ٔ� �ش ن�سلفو �ش ما �ز 

  .�زیدوش يف املواد أ�ساس�یة والف�دیو اك�ن موثق الس�ید الوز�ر
ولكن من بعد هاذ الترصحي د�ل الس�ید رئ�س احلكومة �سلف�ا، زد� 
يف الاكزوال، وزد� يف املواد لكها بدون اس�ت��اء، و�راجعنا یعين ال يف 

ل الشغل، یعين ذاك الز�دة يف أ�جور، �راجعنا كذ� يف املناصب د�
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وقع وا�د �رتباك،  ،�لزتام ا�يل الزتم�ا به ما اكی�ش �ىل ٔ�رض الواقع
تحر�ر تدار، احلكومة ما ال ا�ٓن دا� لكيش تی�ساءل، الز�دة اكینة، 

وا�ب�ش، یعين وقعت الفوىض، واح�ا تبعنا النقاش د�لمك مؤخرا يف جملس 
  .لبعضاكومة ت��قد بعضها النواب، احلكومة �ري م�سجمة مع بعضها، احل

مسیتو، وأ��لبیة كذ� ااحلكومة تتقول ب�ٔنه اك�ن ٕاشاكالت یعين فهاذ 
تتقول اك�ن جتاوزات يف هاذ اليش د�ل التخز�ن ن�ت، واك�ن متیزي واك�ن 
مجمو�ة د�ل أ�س�ئ� تتطرح واحلكومة ٕاىل �دود السا�ة مازال ما خر�ا�ش 

عين جبواب واحض، وقالت �لمغاربة هاذ لعند املغاربة یعين بتصور واحض، ی
  ؟املشلك وقع ف�ه التحر�ر ولكن �یفاش �ادي نعاجلوه �شلك �ذري

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا احلاج العريب

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
بغیيت نتلكمو �ىل هاذ اولكن ٕاذا  ،�ىل ٔ�یة �ال ٔ�� و�دت �لتخز�ن

  .اليش ما عندي حىت مشلك ومس�تعد جني و�كون الوقت اكف�ة
ٔ�وال احلكومة ٔ�ماممك، حكومة ما اكی�ش ترصحيات مضادة، لكن الربملاين 
عندمه حر�هتم ی��قدوا احلكومة، ویقرتحوا و�كون عندمه مالحظات، طبعا 

معا� يف أ��لبیة وعندك  هذه القوة د�ل املؤسسة ال�رشیعیة و�ا �كون
مالحظات �ىل التدبري ميكن � تقولها، ولكن ٕامىت �یكون �م��ان؟ ملا 
�یجي التصویت طبعا جتد ب�ٔن احلكومة �البا تصوت، هذا املنطق ا�يل 
�اصنا ندافعو �لیه، ولكن بني احلكومة ما اكیناش املضاربة امحلد �، ميكن 

ة، فدا�ل احلزب الوا�د ميكن لنا خنتلفو طبعا ٔ�ن اح�ا ٔ�حزاب خمتلف
 . خنتلفو

قال ن�سلفو، ٔ�بدا، جنیبو هاذ الرشیط،  عبد إال�الس�نة الثانیة الس�ید 
القروض من ٔ��ل �س��ر، ول�س من ٔ��ل  عبد إال� �یقولاليس 

�س�هتالك، �يق ال�م د�لو واحض، وامحلد � جنحنا نعاجلو اخ�الالت 
د�ل التواز�ت املالیة د�ل البالد د�لنا ا�يل والت كنتحمكو ا�ٓن يف 
القروض، كمتيش لالس��ر مايش كنتلكمو �ىل الطاقة، �ىل املعادن، �ىل 

�ىل املطارات، �ىل �منیة الفال�ة، �ىل القدرة الرشائیة ا�يل الب��ة التحتیة، 
  .�لكمتو �لهيا

هنار ا�يل ح�د� املقاصة ميكن هاذ القضیة راه اش�تغلت فهيا احلكومة 
م�ذ س�تة ٔ�شهر، واليس ا�اودي مع الفریق ك�ش�تغل �ىل منوذج �دید 

ٔ��ذت  د�ل تق�ني أ�ر�ح يف ٕاطار احلریة د�ل أ�سعار، ولكن احلكومة
التواز�ت املالیة �ش راس�نا : القرار د�ل املقاصة قسامتو �ىل ثالثة، ثالثة

، ما اك�ن �س، �ىل ٔ�ي �ال�كون مرفوع ٔ�مام املؤسسات، ٕاىل اكن ممكن، 
ٔ�� مس�تعد جني وند�لو يف التفاصیل، ٔ�متىن يف اجللسة املق�� وند�لو يف 

  .وهاذ الرصا�ة نعاجل و�كونالتفاصیل ٕان شاء هللا، 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لجنة لتعمیق هذا ا� رمبا الس�ید الوز�ر �كون م�اس�بة ٔ�خرى يف ٕاطار 

  . املوضوع
ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة، 

القايض مبنع  77.15وموضو�ه حصی� ٔ�زید من س�نة من دخول القانون 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة �زي التنف�ذ، 

  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  ،السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني
الس�ید الوز�ر، عن حصی� س�ن�ني تقریبا من دخول قانون  ،�سائلمك

  ملنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة �زي التنف�ذ؟ 77.15
  . شكرا

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

وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة  ،العلميالس�ید موالي حف�ظ 
  :و�ق�صاد الرمقي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .رمضان م�ارك

ٕاىل امسحتو هاذ امللف �م �دا، ٔ�ن اكن ف�ه الق�ل والقال، واش�تغلنا 
ف�ه طبعا تقریبا س�ن�ني، �یف �یعرف امجلیع ا�ٓ�ر د�ل هاذ ا�ٔ�یاس سليب 
�ىل الب��ة و�ىل حصة املواطنني، یعين الب�ان املتقدمة هاذي س�نوات 

لكني يف �دیدة ا�يل ح�دوا هاذ ا�ٔ�یاس امللوثة، املغرب من ٔ�كرب املس�هت
ك�س للك خشص، للك مغريب، لك  800العامل، یعين ك�س�هتلكو تقریبا 

  .مواطن
س�نوات، اكن ٕاىل  يذااكنوا حماوالت �مة ا�يل تدارت من الوزارة ه

من بعد املس�مثر�ن  ،داروه يف وا�د املادة) biodégradable(تذ�رتو ذاك 
  .ما بقاوش �ید�روا هاذ املادة ووضعنا يف مشالك �مة

یعين �شلك  انیا، اكن مجع أ��یاس، ولكن كنجمعو ا�ٔ�یاس و�ی�لقو �
  .یويم

ذاك الغلض د�ل  ،(l’épaisseur)ذیك  ،ؤ��ريا، اكن مسك ا�ٔ�یاس
ما  ،ا�ٔ�یاس �اولنا، ٔ�� �اولت ٔ�ننا ندرسو مع القطاع �ش ند�رومه

  . عطا�ش نتاجئ هنائیا، ٕاذن وصلنا ملنع هاذ ا�ٔ�یاسا
ا�ٓن ٕاىل شف�و النتاجئ یعين سلبیة �مة �دا، نعطیمك �ىل س��ل املثال، 

شهر مس�مثر �م �دا، ٕان شاء هللا �س�مثر عند� ال اس�تق�لت هاذي وا�د 
قال  ،مش�ت معه من ا�ار البیضاء لطن�ة �لس�یارةايف املغرب، ٔ�ملاين، و 
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اكنوا  يل تفا��ٔت يش �ا�ة تغريت يف املغرب، ٔ�نه هاذوك ا�ٔ�یاس ا�يل
بقاوش، وهاذي نقطة عندمك اعندمك يف الطرق موجود�ن يف املغرب �لك ما 

  .�مة
عطاو الرشاكت؟ ابغیتو ند�لو يف التفاصیل د�ل یعين ٔ�ش إاذن ٕاىل 

ٔ�ش�نو هام النتاجئ فني وصلنا الیوم؟ ند�لو يف التفاصیل، لكن ا�يل ك�شوف 
عطاو� وا�د الب��ة ابداو �یغربوا من املغرب، و اوهو الیوم هاذ ا�ٔ�یاس 

  .�دیدة، وكنمتناو ٔ�نه املس�تق�ل هاذ اليش �س�متر
  .شكرا

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

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

  :الس�ید �يل العرسياملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب
البد ٔ�ن ٔ�ش�ید جبرٔ�ة احلكومة يف معاجلة هذه ا�ٓفة اخلطرية  ،يف البدایة

ل�ٔ�یاس �ىل التمنیة املس�تدامة ببالد�، و�س�ل �ند�ر ش�به التام 
 .السوداء أ�كرث خطورة

ولكن �س�ل ٔ�یضا ٔ�نه وبعد مرور حوايل س�ن�ني �ىل دخول القانون 
�ة �لك ٔ�شاكلها �زي التنف�ذ، الزلنا �س�ل اس�مترار تداول ا�ٔ�یاس البالس��ك 

ٔ��ن اخللل؟ ومصدر  :ؤ�نواعها �ىل نطاق واسع، مما جيعلنا نطرح سؤال
  ا�ٔ�یاس املتداو�؟

 شؤ�� كنت غند�ل ا�ٔ�یاس معا� ولكن قلت رمبا �ش ما ند�ر 
  .الاكر�اكتري يف الربملان

فا�ي وقع هو ارتفاع مثن ا�ٔ�یاس �مجل� و�لتقس�یط ال اف�قادها، 
ف �مثن السلعة املق�ناة مما یعين ٕارهاق ٕاضاف�ة �لمس�هت� ؤ�صبح مثهنا یضا

ورضب �لقدرة الرشائیة �لمواطن وأ�رس اليت ٔ�صبحت موضوع �ساؤل 
   .شعيب ورمسي م�نايم

�س�ل ٔ�یضا ضعف ٕانتاج البدائل مكیا ونوعیا و�الء مثن بعضها، وسؤال 
بی��ة �، ما ٕان اكن بعضها فعال قابل �لت�لل الرسیع و�لتايل ال خطورة 

ملیون  �200س�ل ٔ�یضا تواضع �دد املقاوالت اليت اس�تفادت من صندوق 
تواضع شغی� املقاوالت التحول، و  یةدرمه ا�ي خصص �متویل وموا�بة معل 

مما یدفعنا �ل�ساؤل عن مصري العامل ا��ن اكنوا �ش�تغلون يف ، املس�تف�دة
افوا جل�ش ضنأ�م  يف سوق الشغل ٔ�دجمواالقطاع ؤ�رسمه؟ وما ٕان اكنوا قد 

  العاطلني؟
مث ٔ�مل �كن من أ�وىل دمع و�شجیع البدائل �شلك اكف وحتس�س 
ٔ�قوى ق�ل ٕاصدار هذا القانون لضامن جناح تطبیقه كام فعلت دول ٔ�خرى 

  م�ل رواندا اليت جنحت �شلك �هر؟ 

وهل القانون ب�ٔبعاده ا�تلفة ید�ل مضن حاكمة صناعیة وبی��ة ٔ�م جمرد 
؟ وهل س�یصبح مصريه )Cop22( ـاق�ضاه اح�ضان بالد� ل ٕاجراء س�یايس

مكصري قانون م�ع التد�ني يف أ�ما�ن العموم�ة؟ ٔ�ي ٔ�نه ممنوع ولكن يف نفس 
الوقت م�اح، فهل وا�بت احلكومة ٔ�یضا هذا القانون بنصوص وقرارات 

  تنظميیة لتطبیقه؟
ك�افة دون وسؤال ق�ینات املاء واملیاه الغازیة ذات �س�تعامل الوح�د و� 

  مجع ٔ�و تدو�ر مما جيعلها يف نفس مس�توى اخلطورة؟
�ملناس�بة عن وجود وجحم املقاومة واملامنعة اليت یتعرض لها  ون�ساءل

تطبیق القانون من طرف لوبیات املصنعني والت�ار الك�ار واملس�تف�د�ن 
  .املبارش�ن من �روجي البالس��ك

التحس�س والتوعیة  �راهن �ىل الرفع أ�كرث من جحم ،ويف أ��ري
و�س�تفادة من تطور الوعي امجلاعي �ى املواطن املغريب، مفن قاطع 
م�تو�ات ٔ�مه ال ٔ�عتقد ٔ�نه س�یرتدد يف مقاطعة البالس��ك ٕان اق�نع 
خبطورته، مع تفادي الرتكزي �ىل املقار�ت الزجریة لو�دها ٔ�هنا ترض ٔ�كرث 

  .فقط اع �ساق �لعصمما تنفع، وا�متع مل یعد �سمح ٔ�ن یعامل كقطی
ونؤكد ٔ��ريا �ىل دمع الصنا�ة التقلیدیة املامث� ٕالطالق ملاكت إالبداع 
�ى الصانع التقلیدي املغريب املعروف بعبقریته وجتاوز ضعف �نعاكس 

  .إالجيايب الضعیف القامئ �ىل الصنا�ة التقلیدیة كام اكن م�وقعا من ق�ل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

 26الس�ید املس�شار، طبعا  ،اح�ا م�فقني �ىل مجیع النقط ا�يل قلت
ملیون  200رشكة ا�يل اس�تفدت من هاذ الصندوق ا�يل وضعنا د�ل 

خشص ٔ�كرث من ذاك اليش ا�يل  650رشكة یعين شغلت  26درمه، هاذ 
اكن عندمه، اك�ن بعض الرشاكت ا�يل شدوا، ٔ�ن ما ق�لوش ٔ�هنم جيیو 

  . �لوزارة ونوا�هبم
وجودة �كرثة يف السوق، ولو هاذ هاذ ا�ٔ�یاس البدی� ا�يل يه �مة م

 (les sacs tissés)ملیار د�ل ذوك  :، نعطیمك ٔ�رقامااليش ا�يل ك�سمعو 
الیري د�ل الورق، وزید �ىل م  8،(les non tissés)ملیار د�ل  1.8

، فالنتاجئ ا�ٓن امحلد � (les barquettes)طن د�ل  1500هذیك 
مجیع �ش هاذ املشالك ا�يل اكنوا  ٕاجيابیة �مة �دا وكنمتناو ٔ�ننا �ش�تغلو

عند� يف املغرب ما �رجعوش، ٔ�ن �ري تنوقفو ٔ�س�بوع، س�ب�ان هللا �یعاود 
خيلقوا يف املغرب، راه یوم�ا اح�ا م�بعني هاذ اليش یوم�ا، وت�متناو ٔ�ننا مجیع 

  .حناربو هاذ املشالك
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  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر
السؤال الثاين موضو�ه متویل املقاوالت الصغرى ون��قل ٕاىل 

واملتوسطة، والسؤال موضوع من طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
  .والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�لرمغ من ا�هودات املبذو� يف ا�ططات املسطرة من طرف 
احلكومات املتعاق�ة لتحق�ق ٕاقالع اق�صادي ممتزي، ورمغ ٕارساء خمطط 

طة والصغرى �شكو من تعق�د ال�رسیع الصناعي، الزالت املقاوالت املتوس
ر إالداریة والرتخ�صات وصعوبة الولوج ٕاىل ا�متویل البنيك والنظام املساط

  . الرضیيب، و�ريها من املشالك اليت تعرقل وتعیق مسار املقاو�
الس�ید الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة �لرفع من  ،�سائلمك ،�ا

مردودیة املقاو� الصغرى واملتوسطة حىت ی�س�ىن لها املسامهة يف الرفع من 
ناجت ا�ا�يل اخلام واملسامهة يف �لق فرص الشغل �شلك یدمع �ق�صاد ال 

  الوطين؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

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

د صغرى هو ٔ�مه ما عند� يف اجل�یف كنعرفو مجیع املقاوالت الصغرى و 
ال�س�یج �ق�صادي املغريب، موا�بة هذه الرشاكت وهذه املقاوالت �مة 

  . �دا
والت، وعندها �رامج حلد ا�ٓن یعين اعند� واك� �اصة ملكفة هبذه املق

 2د صغرى، اس��ر ا�منو ا�يل �یوصل لوا�د السقف د�ل اجلاملقاوالت 
، التحفزي ا�يل تیوصل  خيص �س��ر�مع ف�ا�رمه د�ل ااملالیني د�ل 

لوا�د السقف د�ل ملیون ونصف د�ل ا�رمه ٕاذا اكنت �االت الرمقنة، 
و�رامج ٔ�خرى املقاوالت الصغرى، یعين در� العدید مع هذه املقاوالت 

وهذا يشء �دید �دا يف  ،ملیون د�ل ا�رمه 700ووضعنا صندوق ف�ه 
اوالت، ا�يل يه �یف قلت �مة �دا يف ال�س�یج املغرب ملوا�بة هذه املق

  .�ق�صادي املغريب
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :د محمد العزريالس�یاملس�شار 
اح�ا تنعرفو قلنا مجیع ٔ�ن املقاو� الصغرى واملتوسطة يه املشغل، يه 

، اخللف، هاذ اليش لك يش تنعرفوه يه�س�تقرار، يه صامم ا�ٓمان، 
ولكن تنالحظو هناك مشالك �دة ا�يل تتوا�ها هاذ املقاوالت الصغرى 

واليت مل �س�تطع جماراة ما حيدث يف  ،واليت ٔ�دت ٕاىل ٕا�الق العدید مهنا
خر ٔ�و تورط ٔ�حصاهبا يف كام ٔ�هنا ٔ�دت ٕاىل ٕافالس البعض ا�ٓ السوق، 

املنافسة �ري  ،ق�صادي والت�اريمشالك مالیة، �سال م�ال الر�ود �
�دم القدرة �ىل ٔ�داء القروض البنك�ة وفوائدها املرتفعة، مفثال  املتاكف�ة،

رشكة ٔ�و املقاو� الصغرى ٔ�و املتوسطة راحبة تتقسم معها ال ميل ت�شوف 
  .الرحب، وٕاىل اكنت �ارسة تتحمل املقاو� اخلسارة بو�دها

من ت�ٔ�ري احلصول �ىل معا�ة الرشاكت واملقاوالت الوطنیة 
، ودیوهنا �ىل ا�و� و�لتايل ومس�تحقاهتا، هذا مشلك �بري ا�يل تیعانیو م�

  .�دم قدرهتا �ىل سداد الزتاماهتا املالیة جتاه أ�بناك املدینة
تنلقاو هاذ أ�بناك، یعين ٔ�ن الس�ب يه احلكومة يف  ،ويف أ��ري

متلاكت د�ل امل رشة لك الت�ٔ�ري وتنلقاو هاذ أ�بناك يه اليت حتجز م�ا
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ؤ�ح�ا� تنلقاو املقاول املصري د�لو ٕاما 

  .تیكون السجن ٕاما �نت�ار
   ،الس�ید الوز�ر

، "مساندة"م�ل �ر�مج  -تنالحظوها-  فشل لك الربامج احلكوم�ة
من ٔ��ل مسا�دة ٔ�حصاب املشاریع �ىل ٕا�شاء " مقاوليت"، "ام�یاز"�ر�مج 

اوالهتم الصغرى ٔ�و املتوسطة وموا�بهتم يف بناء مشاریع، لكن العكس هو مق
ما یقع الیوم، فعدد �بري من املقاولني الش�باب م�ابعون ٔ�مام احملامك و�ددون 
�لسجن، مع أ�سف ٔ�ن ٔ��لب ا�ططات و�لزتامات والتوصیات 

عود وعرشات املؤمترات والندوات مل جتد طریقها �ل�ل والتنف�ذ رمغ الو 
  .الك�رية من ق�ل مسؤولني حكوم�ني

ف�حن الیوم ٔ�مام غیاب س�یاسة ورؤیة حق�ق�ة فعا� وم�دجمة لت�ٔهیل 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتعز�ز قدرهتا التنافس�یة وقدرهتا �ىل الصمود 

  .ٔ�مام الت�د�ت املطرو�ة يف أ�سواق اخلارج�ة
   ،الس�ید الوز�ر

  .واملتوسطة راها مقاو� مواطنةتنلقاو ٔ�ن املقاو� الصغرى 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :والت�ارة و�ق�صاد الرمقي و�س��رالس�ید وز�ر الصنا�ة 
امجلیع م�فق ٔ�نه هاذ الرشاكت الصغرى و�د الصغرى �مة �دا، 

ٕایطالیا هام ا�يل هاز�ن �ق�صاد متاما، اح�ا عند� فاملغرب حبال االب�ان 
م�فق معك ٔ�نه �یعانیو من مشالك، كن�اولو مع هاذ املقاوالت �ش 

، وقعنا اتفاق�ات مع تقریبا )Maroc PME(نوا�بومه من یعين هباذ الواك� 
، البنك )BMCE(مجیع أ�بناك �ش یوا�بومه، الت�اري وفا بنك، 

  .وحىت �رید بنك) La Société générale( ،(CIH)الشعيب، 
 894النتاجئ ا�ٓن، وصلنا لنتاجئ ال ب�ٔس هبا لكن مازال �اصنا �ش�تغلو، 
 4570مقاو� �د صغرية اس�تفدت ا�ٓن من هاذ ا�مع ومن هاذ املوا�بة، 

ملیون درمه، ومايش  780مقاو� صغرية اس�تفدت من هاذ الصندوق د�ل 
شوفوا � هبم خصهم تق�یات، خصهم تعاوهنم �ش �ري من الصندوق ٔ�ن كنوا�
  .ٕاىل �ٓخره ...�یفاش یعين یوا�وا مشالكهم

 6.7 :�4570د صغرى و 894اس��ر هاذ الرشاكت ا�يل اس�تفدوا 
بدینا املیار درمه د�ل رمق املعامالت الیوم، یعين هاذ ال�ر وصلنا لیه 

 250ٔ�لف و 46غلوا ك�ش�تغلو معهم، العقود ا�يل عند� معهم وهام �ادي �ش
   .یعين خشص

الس�ید املس�شار، هاذ القطاع ح�وي �م �دا يف  ،�یف قلت
�ق�صاد املغريب، هو ا�يل ك�شغل ٔ�كرث، یعين �ادي نعطیوه ٔ�كرث ما ميكن، 

د صغرى اجللمقاو� الصغرى و �عطاش اكنظن ٔ�ننا حلد ا�ٓن املغرب ما 
ن مازال �اصنا �ش�تغلو يف حقها، اح�ا �ایني، كن�اولو ند�رو ما ٔ�مك�نا، لك

  .هاذ القطاع

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

ن��قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو�ه ٕارشاك القطاع �ري املهیلك يف 
املنظومة �ق�صادیة والصناعیة، وهو موضوع من طرف فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار، تفضل اليس الرزمة

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

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

من الناجت ا�ا�يل اخلام، مما  %11.5ميثل القطاع �ري املهیلك ٔ�زید من 
�ىل تطور �ق�صاد الوطين، حسب ٕاحصائیات املندوبیة  ا�شلك عبئا �بري 

، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه �شغل �س�بة �مة من 2016السام�ة �لتخطیط س�نة 
مما �س�توجب �لینا  ،واليت تف�قر ٕاىل حقوقها �ج�عیة ،طةیالساكنة ال�ش� 

امات ٕاللزت اري هبا العمل، مبا یتوافق كذ� وااجللقوانني �حماربته وٕاخضا�ه 
  .الصدد ایة �لمغرب يف هذا�ول 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
جیتمك ٕالرشاك القطاع �ري املهیلك يف املنظومة ی ما يه ٕاسرتات 

  �ق�صادیة الوطنیة؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

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

هاذ القطاع یعين ح�وي ولو هو �ري �یلك، اكنوا یعين حماوالت يف 
) l’assainissement(عقلتو �ىل االس�نوات الفارطة �ش حناربوه، ٕاىل 

�يق كنا كنحسو هباذ  ،وا�د مخس س�نني ي�يق هذ
)l’assainissement( واملشالك ا�يل �لق �لمغرب. 

املوا�بة، طبعا ٕاىل اكنوا الرشاكت الكربى يف القطاع احلل الوح�د وهو 
�ري املنظم خصنا حنارهبم، ولكن املقاول ا�ايت، الرشاكت الصغرى والصغرية 
�دا ا�يل يه يف القطاع �ري املنظم كت�لق مشالك �لرشاكت الكربى 

 ،ها، ا�يل در�، در� یعين العدیدو و�ق�صاد الوطين، ولكن خصنا نوا�ب
ٔ�لف  �66مج د�ل املقاول ا�ايت ا�يل وصل ا�ٓن ٔ�كرث من یعين الرب

م�خرط حلد ا�ٓن، عندمه ٕان شاء هللا يف املس�تق�ل القریب تغطیة حصیة 
ا�يل يه �مة �دا لهاذ الناس، اح�ا ك�ش�تغلو �لهيا، �متناو ٔ�ننا مجیع نوصلو 

  .لهاذ الن���ة
لت مع أ�بناك ما فهاذ ا�متویل د�ل هاذ املقاوالت وصلنا التفاق�ة �یف ق

وصلناش �لمس�توى املهم، هاذ القطاع �ري املهیلك ف�ه مشالك �دة 
د�لو ما ميك�ش یتقدم �لبنكة �ش ) bilan(عندوش ا �لمقاول، ٕاىل م

  .تعطیه القرض
مه �ش نوصلو لنتاجئ، ولكن مايش �اود ومه، نوا�بوٕاذن خصنا نعاون

�ين الفوىض، مايش ميكن لهاذ القطاع جيي یق�ل القطاع املنظم، خصنا 
املنظم، ولكن حنافظو �ىل القطاع د�لنا �ري وا�د التوازن، نوا�بو القطاع 

  .املنظم
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .ید الرئ�سالس�  ،اللكمة لمك الس�ید املس�شار ٕاذا ٔ�ردمت التد�ل
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  :يكوراملس�شار الس�ید محمد الب
  الس�ید الرئ�س،

   .ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك
حنن م�فقون ب�ٔن احلكومة تبذل جمهودات ملحوظة حملاربة القطاع �ري 
املهیلك من ٔ��ل دمع �ق�صاد الوطين، خصوصا �رب اع�د العدید من 

وٕاجراءات ٔ�خرى مرتبطة بتجهزي ٔ�سواق إالجراءات اكلتحفزيات اجلبائیة 
الس�ید الوز�ر، �لرمغ من لك هذه إالجراءات ال  ،منوذج�ة وعرصیة، ٕاال ٔ�نه

�زال القطاع �ري املهیلك یثري قلق�ا وقلقمك كذ�، وهو ین�رش �شلك 
م�فامق، مما یتطلب م�مك مضاعفة �ودمك يف إالرساع ٕ�خراج القانون املتعلق 

املتوسطة، وذ� من ٔ��ل اع�د م�اطق صناعیة �ملقاوالت الصغرى و 
�اصة هبذا النوع من املقاوالت اليت تعترب ٕا�دى الراك�ز أ�ساس�یة يف 

  .�ق�صاد املهیلك
ولتعز�ز هذا ا�مع، املرجو إالرساع كذ� يف ٕاخراج قانون الصفقات 
العموم�ة اجلدید ا�ي س�یعمل �ىل ختصیص �س�بة م�ویة من الصفقات �مع 

  .املقاوالت ورمس مساراهتاهذه 
  الس�ید الوز�ر،

وهو ٔ��د الرها�ت الكربى اليت  ،�ق�صاد الوطين قوي و�یلك
�ش�تغلون �لهيا، مق�نعون يف هذا إالطار حبسن ٔ�دا�مك الراجع �ٔ�ساس ٕاىل 

جیة املعمتدة يف تدبري القطاع واملبين �ىل رؤیتمك الواقعیة لوضعیة ی إالسرتات 
اقه الوا�دة، اليت ال ميكن ٔ�ن �كون بدون تصنیع، �ق�صاد الوطين و�ٓف

و�لتايل �عتناء �ملقاو� ٔ��د الروافد أ�ساس�یة لتحسني مداخ�ل ا�و� 
  .وتنظمي �ق�صاد و�لق فرص الشغل

  الس�ید الوز�ر،
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ی�ين �ىل طریقة تدبريمك �لقطاع و�ىل 

 جمال �لب الرشاكت العاملیة لالس��ر إالجنازات اليت حتققوهنا خصوصا يف
يف بالد�، رمغ ال�شو�ش ا�ي تتعرضون �، مش�ید�ن مبوقفمك املسؤول يف 
مطالبة رئ�س احلكومة بف�ح حتق�ق حول إالشا�ات املغرضة اليت تالحقمك 
لٔ�سف من طرف ٔ��داء الن�اح والعدم�ني ومن حياولون عبثا �صطیاد 

  .يف املاء العكر
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .ف� تبقى لمك من الوقت الس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�ردمت إال�ابة

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

ال�شو�ش دامئا اك�ن، املهم وهو الوا�د �كون ك�ش�تغل جبدیة 
�الش كنطرح ٔ�نه �كون یعين حفوص،  ،و�ملعقول، ٕاىل اكن يش مشلك

ٕاىل اكن يش مشلك �اصنا نعاجلوه �ش ٕاىل يش وا�د دار يش �ا�ة 
�اصنا نعاق�وه، ٔ�� ما كنتلكفش �زاف هباذ إالشا�ات وهاذ الهرضة اخلاویة 
ٔ�ن كتعطي هرضة �اویة، �اصنا �ش�تغلو، یعين القلیل �ش كنقرا بعض 

اذ اليش ا�يل ك�ش�تغلو �ون لق�ت املسائل ٔ�ن ما عند�ش الوقت، حق�قة ه
سا�ة يف ا�هنار لاكن ٔ�حسن �ش �ش�تغل، بالد� �اصنا  28ٔ�و  26نلقى 

  .هذا هو املهم. ام�و �ش نعطیو نتاجئ �لمغاربةضیعين نت
�رجعو �لمهم، وهو املقاوالت الصغرى، املقاوالت الصغرى �یف قلنا 
هو طرف من ال�س�یج املغريب املهم �دا، یعين هاذ اليش لكو ا�يل تعطى 
�لمقاوالت الصغرى واجلد صغرى ما اكف�ش، اك�ن يف القوانني، القانون 

ا�يل ٔ�عطى وا�د القفزة نوعیة، لكن اح�ا �ایني  99.15والقانون  98.15
يف هاذ القوانني املس�تق�لیة، أ�س�بوع املايض اش�تغلت مع رئ�س احلكومة يف 
هاذ �جتاه �ش الصفقات العموم�ة تف�ح �لمقاوالت الصغرى، وكنظن 

  .القفزة �دیدة، نوعیة، �مة �دا �دوا�ادي تعطي 
  .شكرا

  : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .ید الوز�ر �ىل مسامهتمكشكرا الس� 

ونواصل مع السؤال املو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه �مثني املؤهالت 
الس�یاح�ة �لعامل القروي، وهو سؤال موضوع من طرف فریق أ�صا� 

  .واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار لوضع السؤال

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

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،
 ،انطالقا من أ�دوار اليت ميكن ٔ�ن تقوم هبا الس�یا�ة القرویة، �سائلمك

الس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن التدابري اليت س�تقومون هبا لاله�م �لس�یا�ة 
   .القرویة

ر مبؤهالت كمنوذج ٕاقلمي ٔ�زیالل ا�يل كزيخ ،الس�یدة الوز�رة ،ونعطیك
س�یاح�ة �برية وت��كون من مواقع س�یاح�ة كثرية، نعطیك �ىل س��ل املثال 

، الس�یدة الوز�رة، وحبرية بني الویدان، حبرية بني الویدان، شالالت ٔ�وزود
الس�یدة الوز�رة، وزارة الس�یا�ة رمبا ما دار�ش العمل د�لها ل�سویق هاذ 

  .املنتوج ا�يل معروف عند� يف املغرب
  الوز�رة، الس�یدة 

�رجع الفضل لوا�د السلس� رمضانیة دازت يف التلفزة املغربیة ا�يل 
عرفت هباذ املنتوج وا�يل ميكن اس�تقطبت �لمنطقة س�یاح كثري�ن ا�يل مناو 
املنطقة واس�تافدوا الناس د�ل املنطقة، رمغ ضعف الب��ات التحتیة 

  .وضعف الو�دات الس�یاح�ة �ملنطقة
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كام �اء �ىل لسان الس�ید وز�ر الثقافة ق�ل  ،الس�یدة الوز�رة ،��
هرض �ىل وا�د ابغینامك تد�روا ید يف ید مع وز�ر الثقافة كام قال و اقلیل، 

الس�یدة الوز�رة " ال� العروسة"، عوض "ال� العروسة"الرب�مج د�ل 
  .ند�رو �رامج م�ل هذا ا�يل تدار يف بني الویدان �رب ٔ�حناء اململكة

  .وشكرا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .شكرا

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

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ،الس�یدة ملیاء بوطالب
  :لكفة �لس�یا�ةامل ،والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

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

ت�شكر الس�ید املس�شار احملرتم لطر�ه لهذا السؤال، وت�شكرو ا�يل 
وشالالت ٔ�وزود �لكم �ىل هاذ املنطقة الزوینة د�ل إالقلمي وبني الویدان 

وذاك املنطقة لكها زوینة �زاف، وحق�قة  ،امزكوذاك املنطقة و�ٓیت بو
املناطق القرویة عندها مؤهالت س�یاح�ة �مة �دا، ولكن مع أ�سف ما 

  .مس�تغالش كام جيب
والیوم هاذ املناطق القرویة رجعت سوى س�یا�ة عبور، ما ت��قاوش 
 الناس، مع أ�سف تیدوزو ولكن ما �یبقاوش �زاف، وهاذ اليش اح�ا

يل �اصنا خندمو �لیه، و�� تعمل كتابة ا�و� �لس�یا�ة �م�فقني �
الس�یا�ة  بت�س�یق مع السلطات احمللیة �ىل �رس�یخ وا�د الرب�مج �ش هاذ

يف املناطق اجلبلیة والقرویة �كون س�یا�ة مس�تدامة، �خلصوص جوج 
د�ل املناطق ا�يل تن�دمو �لهيم، معلوم تن�دمو �ىل املغرب �اكم�، ولكن 
عند� جوج م�اطق ا�يل تن�دمو �لهيم �س�یا�ة مس�تدامة هو اجلنوب 

أ�طلس أ�طليس الك�ري ا�يل تیجمع بني الطبیعة واملنتو�ات الر�ضیة و 
والود�ن، ا�يل هو حىت هو عندو وا�د املنتوج د�ل الس�یا�ة املس�تدامة 

  .اس�ت��ايئ، واح�ا كن�دمو جبد �ىل هاذ الس�یا�ة يف املناطق القرویة
، ا�يل تی�دم "قریيت"و�دم�ا �ىل وا�د الرب�مج ا�يل مسیناه �ر�مج 

نوات وا�يل س�  10ملیار د�ل ا�رمه �ىل مدى  �2ىل وا�د املبلغ �م وهو 
ٕا�شاء مراكز ٕایواء  هو ت�شمل ٕا�شاء م�ارشة ٔ�و �رب دمع القطاع اخلاص،

ٕا�كولوج�ة، مسارات التجول، مراكز �س�تق�ال والتوج�ه، ب��ات �رفهيیة 
  .�لهوا�ت ؤ�ما�ن بیع املنتو�ات احمللیة ،�لثقافة ،�لر�ضة

وحبال ا�يل �لكمت �لیه ٔ�یضا اك�ن مشلك الولوج لهاذ املناطق واك�ن 
مشلك �بري �لولوج لهاذ املناطق ا�يل مع أ�سف تتكون م�عز�، ويف هذا 
الصدد وا�ا وزارة التجهزي ا�يل ملكفة هباذ اليش، مت توق�ع وا�د االتفاق�ة 

املسا� بني وزارة الس�یا�ة ووزارة التجهزي ٕال�ادة هتیئة العدید من 
والطرق، مبا يف ذ� تدعمي وتوس�یع ٔ�و بناء طرق �دیدة من ٔ��ل فك 

  .العز� واس��ر الطاقات الس�یاح�ة هبذه املناطق
هو مشلك وهو �اص هاذ الربامج حتتاج ٕاىل متویالت �مة،  ىبقاا�يل 

ومازال كن�دمو مع السلطات احمللیة وامجلا�ات احمللیة �ش جنمعو هاذ 
  .و ٕان شاء هللا هاذ الربامجا�متویالت وجنز 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :اهلمس عبد الكرمي الس�یداملس�شار 
شویة د�ل الوقت ايف احلق�قة، الس�یدة الوز�رة، كنت كن�س�ىن ختيل 

�ش نتفا�لو ٔ�ن كن�ٔكد هاذ اليش ا�يل �ا �ىل لسان الس�ید املس�شار 
اليس �ادل، �ون �ة ٔ�زیالل وبين مالل كزتخر بوا�د املؤهالت طبیعیة 

   .رائعة يف غیاب الب��ات التحتیة الطرق�ة واملرافق �ج�عیة
هو ٕاقلمي �زة ومقدمة ریف ٔ�كنول  ،الس�یدة الوز�رة ،عندي منوذج �ين

ال  ،ود�ربواد ٔ�ملیل وال �ب ا�يل كزيخر بوا�د املؤهالت طبیعیة، ال 
زال هاذ العناو�ن اورمبا ٔ�نت �وز�رة وم رشالل صاغو ، طة، ال ٔ�كنولمطام

مواطن  40000ما عند�ش فالراس، كذ� العني امحلراء ا�يل ك�س�تقطب 
  .لك س�نة وكذ� ٔ�زرو

خصنا خندمو  ،مؤهالت طبیعیة كتحتاج مايش �ري خصنا خندمو
یة هائ� سا�ة وال ٔ�كرث �ش نوصلو حنطو ونوفرو وا�د الب��ة حتت  18وميكن 

ید�ل ليش ما كتناسق مع ذیك املؤهالت الطبیعیة، ٔ�ن الساحئ ٔ�ول 
م�طقة ك�شوف واش اك�ن يش مركز حصي م�وفر به وموارد �رشیة، ٔ�ن 

�ىل أ�قل  ىهللا حيفظ ٕاىل طاح وال عضاتو يش عقرب وال يش �ا�ة یلق
إالسعافات أ�ولیة، ك�شوف الطریق واش اكینة م�ني غیدوز، ٔ�ن اك�ن 
مجمو�ة من أ�مور، وهنا خص �كون وا�د الت�س�یق مع وزارة التجهزي 
 اوالص�ة وا�ا�لیة �ش ميكن نقدمو وا�د املنتوج س�یا� رائع �ی��اسقو 

   .ذیك املناظر الطبیعیة اخلالبة
د السؤال ا�يل �ري� مع احلكومة، غیاب وا� ،الس�یدة الوز�رة ،هنا

�الش ما بغا�ش تدار ذیك ام�دوبیة ٕاقلمي �زة �لس�یا�ة، ما الس�ب؟ 
بغاش �ش تدار متا ااملندوبیة؟ واش هناك لويب د�ل الس�یا�ة ا�يل ما 

ذیك املندوبیة؟ ٔ�ن عن طریق املندوبیة ميكن اح�ا �ش�تغلو بت�س�یق مع 
 .ك ا�متع املدين �ش ی�شط يف ا�ال الس�یا�ا�متع املدين ویمت �شجیع ذی

ف�اب ، فعني امحلراءفامحلد � اك�ن جمهودات م�واضعة لبعض إالخوان 
كت�سقش مع هاذ الناس فك��يل ا ، ولكن الغیاب د�ل احلكومة ا�يل مٔ�زهر

ذیك ا�هودات ما اكی�ش وا�د إالشعاع، وحىت �یف ما قال اليس �ادل، 
ر�یا اك�ن وا�د الن�اح ٔ�ن الرشاكت والف�ادق الكربى �یف ما ك�شوف يف �

يه ا�يل كمتول ذوك أ�فالم و�لتايل ك�شجع الس�یا�ة، ف�متناو ٔ�نه أ�فالم 
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  .د�لنا تدار فاملناطق الطبیعیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ثواين 5ا�هت�ى الوقت، الس�یدة الوز�رة ما بقات لمك ٕاال 

ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�یدة اكتبة 
  :لكفة �لس�یا�ةامل ،و�ق�صاد �ج�عي

شكرا الس�ید املس�شار، ميكن لنا نتصلو وتعطینا هاذ املقرت�ات، واح�ا 
ابغینا خندمو �لهيم وخندمو �ىل هاذ املندوبیة وخندمو �ىل هاذ املقرت�ات 

  .ا�يل �مة
  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهنيي، وموضو�ه 
احلوار �ج�عي، واللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل اليس ٔ�بدوح

  :حاملس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدو 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�یدة الوز�رة، السادة الوزراء
  زماليئ املس�شارات واملس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
بغینا ارمضان م�ارك، وكنطلبو هللا س�ب�انه وتعاىل هاذ السؤال ا�يل 

  .ر �كون ف�ه يش ٕا�ابة ٕان شاء هللا ٕاجيابیة،الس�ید الوزي ،نو�و �
وار �ج�عي مع الفرقاء الس�یاس�یني و�دت احلكومة بف�ح �ب احل

و�ج�عیني، وذ� ملعاجلة القضا� العالقة املرتبطة �لشغی�، ٕاال ٔ�نه ٕاىل 
 ،یوم�ا هذا ال زالت العدید من امللفات �القة ومقلقة كذ�، و�� �سائلمك

ما يه املس�ت�دات ف� خيص هذا املوضوع د�ل احلوار  عن ،الس�ید الوز�ر
  �ج�عي؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .الس�ید املس�شار احملرتم، شهر رمضان م�ارك سعید لمك كذ�

 ا�ل�س�بة �لسؤال د�لمك حول احلوار �ج�عي، هاذ الس�نة تعقدو 
جوج د�ل ا�ورات، ا�ورة د�ل ش�ت�رب اكن املوضوع د�لها هو عرض 
التو�ات العامة لقانون املالیة و�س��ع ملقرت�ات املركز�ت النقابیة واحتاد 

  .مقاوالت املغرب يف املهنجیة ويف التصور د�ل احلوار �ج�عي
 بعد عقد سلس� من املشاورات ما بني الس�ید 2018يف شهر مارس 

رئ�س احلكومة واملركز�ت النقابیة واحتاد مقاوالت املغرب تعطات دفعة 
ل�ان، جلنة ا�د�ل  �3دیدة �لحوار �ج�عي، ومت االتفاق �ىل �شك�ل 

د�ل القطاع اخلاص �رئاسة وز�ر الشغل وإالدماج املهين، جلنة د�ل 
یفة القطاع العام �رئاسة الس�ید الوز�ر امللكف ٕ�صالح إالدارة والوظ 

العموم�ة، وجلنة حتسني ا��ل �رئاسة الس�ید رئ�س دیوان الس�ید رئ�س 
احلكومة، وتدارت جلنة تق�یة �ددت �دول أ�عامل، وملا كنقول �ددت 
�دول أ�عامل مايش فقط ا�ورة د�ل ٔ��ریل، ا�ورة د�ل ٔ��ریل اكنت 

�لنا دورة الس�تعادة الثقة، ولكن العمل د�ل احلوار �ج�عي فالتصور د
�ادي �كون مم�ٔسس و�ادي �كون �الل الثالثة س�نوات واتفق�ا �ىل أ�قل 
يف ا�لجنة ا�يل ٔ�� ت�ش�تغل مع إالخوان يف املركز�ت النقابیة، اش�تغلنا �ىل 
�دول معل وم�فقني �ىل لك دورة من ا�ورات ٔ�ش�نو يه القضا� اليت 

  .س�مت تدارسها
لالس�ت�ابة لعدد من  بطبیعة احلال املد�ل أ�ول اكن وهو السعي

�ري البدایة، ما  ياملطالب املادیة اليت �ربت عهنا النقا�ت، ولكن هذ
واكنت هذي النیة �ش خنرجو  ،س�تطع�شاي خنرجو بترصحي مشرتكا

  .بوا�د اتفاق ٕاطار ثاليث الس�نوات
املركز�ت النقابیة �لك وضوح قالوا ٔ�نه هاذ املوضوع هذا مازال ما 

احلوار، اح�ا �ادي �س�ت�ٔنفو احلوار مع املركز�ت طا�شاي، �س�متر يف 
النقابیة و�ادي نف�حو معهم كذ� �شاور يف �دد من القضا� مبا يف ذ� 
القانون التنظميي د�ل إالرضاب اح�ا م�فقني، ومن بعد العودة د�ل الس�ید 
رئ�س احلكومة �ادي نتفقو �ش نعاودو �س�ت�ٔنفو اجلو� د�ل ٔ��ریل ٔ�و 

  .ما بعد د�ل ماي وبعدها د�ل احلوار �ج�عي ٕان شاء هللا اجلو� د�ل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املاكوي ر�الاملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر، �ىل اجلواب د�لمك

ا�يل ت�سمع لمك، الس�ید الوز�ر، تیظهر لو ٔ�ن احلوار �ج�عي �د 
ٕاجيايب وب�ٔن اك�ن النتاجئ واك�ن اس��ع �لمركز�ت النقابیة واك�ن اه�م د�ل 
احلكومة �حلوار �ج�عي، الواقع ٔ�ننا ت�س�متعو �لحوار �ج�عي ال�م 
�لیه فاش تیقرب فاحت ماي وبعد ذ� ال يشء، هذا هو أ�خ�ار ا�يل �ا� 

  .من عند النقا�ت
د�ل قانون املالیة اكن املشلك عند  نتذ�ر �الل س�نة اكم� النقاش

احلوار �ج�عي، ؤ�ن �ویة احلكومة ما  االنقا�ت هو ٕامىت �ادي یبد
بعد ذ� �الل قانون املالیة وا�د  ،بغا�ش تعمل هاذ احلوار �ج�عي
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العدد د�ل املقرت�ات ا�يل اكنت تقدمت هبا النقا�ت وأ�حزاب الس�یاس�یة 
تفهم ذ� �ىل ٔ�ساس  ومت ،طار احلوار �ج�عي�اللها ٔ�هنا س�ت�ل يف إ 

ٔ�نه يف احلوار �ج�عي جيیب نتاجئ، مع أ�سف ما اكن�ش هاذ النتاجئ یعين 
احلكومة �ات يف أ��ري معلت ٕامالءات �ىل النقا�ت مايش حىت يش 

 3درمه �ىل  100عرض هزیل �دا مل یق�ل،  ،اقرتا�ات يف املس�توى
ٕاىل هاذ اليش احلكومة . س�نوات، نفذوها 3درمه �ىل  300س�نوات ٔ�و

تفق�ش مع املركز�ت النقابیة وتبدا اقادرة تد�ر يش �ا�ة تنفذها ٕاىل ما 
  .تنفذها

يش �الش تنقرتح �لیمك ٔ��مك تعملوا وا�د القانون مايل تعدیيل ال وذاك
ت�ذ ف�ه بعني ی �ش ��ذوا بعني �عتبار هاذ �قرتا�ات ا�يل معلتو و 

رتا�ات ا�يل كنتو تتقولوا ٔ�هنا �ادي تناقش يف ٕاطار احلوار �عتبار �ق
  .�ج�عي وا�يل ما تعمل�ش

اج�عیا اك�ن مشالك، الطبقة الوسطى  ،ٔ�ن الیوم الوضعیة صعبة
تعاين، اك�ن �الء د�ل أ�سعار، اح�ا �اد كنا ت��لكمو دا� �ىل احملروقات 

تد�ر فهيا مراق�ة و�اد ؤ�ش�یاء ٔ�خرى ا�يل �اد احلكومة بغات �اد فكرت 
تد�ر فهيا وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور، الطبقة الوسطى يه صامم أ�مان 
د�ل �س�تقرار يف بالد�، احلوار �ج�عي �اصو �كون مؤسس، 
مؤسس یعين �اص �كون معروف الوقت د�لو، الرب�مج، �دول ٔ�عامل، 

احلوار �ج�عي  والنتاجئ ا�يل ميكن یتوصل لها، هاذي ٕاىل قلنا م�ٔسسة
�اصها �كون هباذ املفهوم مؤسسة، ٔ�ن هتم مجیع املغاربة مايش فقط 

  .النقا�ت ٔ�و الباطرو� لكن �هتم املغاربة اكملني
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :املهين وإالدماجالس�ید وز�ر الشغل 
اح�ا م�فقني، ا�يل بغاوه النقا�ت ند�رو معهم  ٔ�وال ف� یتعلق �مل�ٔسسة

ٔ�ي شلك من أ�شاكل امل�ٔسسة مس�تعدة ومل �رد احلكومة ٔ�ن تفرض تصورا 
  .وا�دا

القضیة ا�يل يه �بتة يف احلوار �ج�عي يف الشلك د�لو هو �كون 
دورة د�ل ش�ت�رب �كون خمصصة �لعرض والتو�ات د�ل القانون املايل، 

ملايل ميل تیويل قانون مايل حىت تیجي عندمك ٕاذن اح�ا ٔ�ن القانون ا
تنعرضو لٕالخوان التو�ات وهام تید�روا املقرت�ات وٕاىل عندمه يش �ا�ة 

  . هذا هو ،ٕاىل اكن ممكن تدوز يف قانون املالیة راه تندوزوها
اجلو� د�ل ٔ��ریل، ذیك السا�ة الطریقة واش �كون نقابة نقابة وال 

إالخوان د�ل املركز�ت النقابیة �لك وضوح �او وقالوا  ٔ�نه.. مجمو�ني وال
لنا �ادي جتیو يف �لسة وا�دة �ادي جتاوبو� �ىل لكيش، قلنا هلم هاذ 

اليش �ري ممكن، ٔ�نه ٔ�وال بعد اك�ن مطالب م�عارضة، �ىل أ�قل �ري ما 
بني احتاد مقاوالت املغرب واملركز�ت النقابیة �یف �ادي ند�رو يف �لسة 

وا�د �یفاش �ادي تد�ر تعاجل هاذ املشلك؟  30ة ا�يل فهيا م�ال وا�د
�ذینا الوقت د�لنا و�شاور� مع املركز�ت النقابیة ابق�نا تنفكرو و افٕاذن 

  .مع أ�م�اء العامني، واهتدینا ٕاىل هذه الصیغة ،نقابة نقابة
ٕاىل إالخوان د�ل املركز�ت النقابیة عندمه يش صیغة ٔ�خرى  ،الیوم

بغیتو جتیبوا القانون د�ل احلوار ااح�ا ما عند� حىت يش مشلك، ٕاىل 
  .�ج�عي، اح�ا مس�تعد�ن

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�ید الوز�ر، سوف �كون لمك فرصة �لتلكم يف املوضوع

عدید من الرشاكت �ل�د أ�دىن السؤال الثاين موضو�ه �دم ا�رتام ال
من أ�جور، وهو سؤال موضوع من فریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید 

  .املس�شار احملرتم

  :يمرمي الصمداملس�شار الس�ید عبد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  شكرا الس�ید الرئ�س،

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

  الس�ید الوز�ر،
رمغ ا�هودات اليت قامت هبا احلكومات املتعاق�ة لتحسني تنافس�یة 
املقاوالت هبدف حتسني �ق�صاد الوطين و�لق فرص الشغل، و�لتايل 
ام�صاص مشلك البطا�، فٕان العدید من هذه املقاوالت والرشاكت 
املس�تف�دة من هذا ا�مع احلكويم �شغل العامل ب�ٔقل من احلد أ�دىن 

  .لٔ�جر
 إالجراءات اليت تقومون هبا �ل�د من هذه اخلروقات اليت متس ما يه

  احلقوق أ�ساس�یة �لعامل؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

�یظهر يل املد�ل د�� ا�يل دريت مد�ل مز�ن ٔ�نه �لكميت �ىل 
القطاع �ري املهیلك، القطاع �ري املهیلك لٔ�سف الشدید �یجر �لتحت 

بغینا نقولو، ولهذا اح�ا كنعتقدو ٔ�ن هاذ القانون او�یخربق املنافسة ٕاىل 
یلكة اجلدید د�ل التغطیة �ج�عیة لغري أ�جراء �ادي یدفع مضنیا ٕاىل ه 
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�دد من القطا�ات و�ادي خيلهيا ت��قل من �دم الهیلكة ٕاىل الهیلكة وتويل 
  .� أ�وىل�ٔ عندها معروفة، هاذي املس

املس�ٔ� الثانیة فعال اكینة خمالفات، وبطبیعة احلال ميل تنقولو خمالفات 
�الش اك�ن اجلهاز د�ل تف��ش الشغل واجلهاز د�ل التف��ش اذاك اليش 

د�ل صندوق الضامن �ج�عي، اح�ا عند� ٕاشاكالت �ىل مس�توى العدد 
وإالماكنیات وكذا، ولهذا در� وا�د االتفاق�ة ما ب��ا وما بني إالخوان د�ل 

1)la CNSS (لو �ش نبداو ن��ادلو املعطیات وغمنش�یو بعید وغنبداو ن��اد
املعطیات حىت مع املف�ش�یة العامة د�ل الرضائب، راه اك�ن اتفاق�ة ما بني 

  ...إالخوان د�ل الرضائب واملالیة، ٕاذن اح�ا غمنش�یو
ا�يل هو التحر�ر د�ل احملارض،  ا�ٕالضافة �لعمل العادي ا�يل �ید�رو

ند�ل عندي �زاف د�ل أ�رقام ود�ل العدد ا املف�شني د�ل الشغل بال م
�ل احملارض ا�يل تدارت، عند� وا�د الرب�مج وطين د�ل التف��ش د

وعند� قطا�ات ك�س��لیوها، واح�ا ك�ش�تغلو، و�لتايل العمل ا�يل �ميكن 
رر حمارض، ورمبا ٕاذا اكنت هناك خمالفات حتیل حيید�رو املف�ش هو ٔ�نه 

  .أ�مر ٕاىل القضاء
لو يف �منیة الفكر ولكن هاذ اليش �ري اكيف، هاذي اليش �اصنا �ش�تغ

د�ل املسؤولیة �ج�عیة �لمقاو�، املقاو� املواطنة، النقابة املواطنة، 
االتفاق�ة امجلاعیة، املفاوضة امجلاعیة، هاذي وا�د الثقافة �اصنا �یف ما 
تنقول ند�رو وا�د التعاقد اج�عي �دید ا�يل لكيش یويل یعرف ب�ٔن 

مصلحتو �ش یويف �حلقوق مصلحتو �ش �كون املقاو� مس�تقرة و 
أ�ساس�یة د�ل العامل، و�لتايل هاذ اليش د�ل الناس ا�يل ما �ی�رتموش 

  .احلد أ�دىن هذا �ري مق�ول، الوزارة س�تعمل �ىل ذ�
اح�ا �ادیني �ش نعدلو املرسوم  ،وف� یتعلق �ملقاوالت د�ل املناو�

�ة �لرشط �ج�عي د�ل الصفقات العموم�ة �ش هاذ الرشط د�ل التوف 
�كون واحض، و�لتايل متنع بل ٔ�كرث من ذ� اتفق�ا يف احلوار �ج�عي 

ا�يل �ادي نعلنو فهيا  ..بیضاء وال مسهيا) la liste noire(غند�رو وا�د 
�ىل املقاوالت ا�يل يه ما عندهاش املالءمة �ج�عیة وما كت�رتمش 
القانون د�ل الشغل، و�لتايل حىت املؤسسات العموم�ة والقطا�ات 
احلكوم�ة كمتيش �ىل أ�قل كتعاقد �ىل أ�قل مع مؤسسات مسؤو� 

  .اج�عیا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .س�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس�ید امل 

  :الصمد مرميي عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

حنن ندرك مسؤولیة �از التف��ش و�� اح�ا يف لك م�اس�بة من 
م�اس�بات قانون املالیة نطالب احلكومة �رفع �دد م�اصب الشغل ا�صصة 

  .جلهاز التف��ش
�ٕالضافة ٕاىل �لق م�اصب الشغل يف  ،الس�ید الوز�ر ،مسؤولیتمك

ٕاطار ٕاسرتاتیجیة الشغل، هناك مسؤولیة حامیة هؤالء العامل املس�تضعفني، 
ا��ن یتقاضون ٔ�جور ضعیفة �دا، وميارسون �ام �برية و�ام شاقة يف 

  .ٔ��لهبا
  الس�ید الوز�ر،

الز�دة يف احلد أ�دىن لٔ�جر اليت تقر يف لك احلوارات �ج�عیة يف 
د أ�دىن لٔ�جر تقابل من طرف بعض املقاوالت �لرفع من �دد سا�ات احل

العمل �لبقاء يف �لكفة أ�جور، �لكفة أ�جور اليت تد�ل يف �لكفة ٕانتاج 
  .الشغل، بطبیعة احلال هذا ف�ه التواء �ىل املق�ضیات القانونیة

 اع�د احلد أ�دىن لٔ�جر املقابل ملدة العمل الاكم� عوض احلد أ�دىن
لٔ�جر السا�ايت ا�ي هو قا�دة ا��ساب احلد أ�دىن لٔ�جر مع اكمل 

الس�ید الوز�ر، بغض النظر �ىل املوجود�ن  ،أ�سف، لكن ا�ي نالحظه
يف القطاع �ري املهیلك ا�يل هو معض� حق�ق�ة ومعض� �برية، هناك رشاكت 
�برية، رشاكت �برية ٕاما يه ام�داد لفروع ٔ�ج�بیة لرشاكت م�عددة 

  .�س�یات ٔ�و رشاكت وطنیة �بريةاجل 
�ىل رشاكت توزیع احملروقات، ٔ�� ٔ�قوم  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�� ٔ�ح�لمك

�لسفر يف لك ٔ�س�بوع �ىل املسار د�ل الطرق الس�یارة، ؤ�سائل العامل 
نبات العاملني هبذه الرشاكت، رشاكت توزیع احملروقات، ؤ��دها اجل �ىل 

اليت حتدد ب�ٔن العاملني يف  �193شغل العامل مبد�ل مق�ضیات املادة 
حمطات توزیع البزن�ن یقومون ب�ٔشغال مس�تقطعة ب�ٔوقات را�ة ولكهنم 
�س�تغلون، هناك من �شغل العامل يف هذه الرشاكت، الرشاكت لكها 

طوطال، ش�یل، و�كسو، ٕافریق�ا، : �بات الطرق الس�یارةاملتوا�دة �ىل ج 
، هؤالء �شغلون العامل �سا�ات طوی� �دا لتحق�ق ٔ�ر��م، بیرتوم

 12سا�ة، فو�ني يف الیوم، هناك من �ش�تغل  14سا�ة ٕاىل  �12شغلوهنم 
  .الس�ید الوز�ر ،سا�ة لیال، هاذ اليش �ري معقول

ایة هؤالء املس�تضعفني، ٔ�� ٔ�قول لمك ب�ٔن هذه املسؤولیة محل ،و��
ؤ�ن هذه السا�ات الطوی� اليت تؤدى �ىل قا�دة احلد أ�دىن لٔ�جر الوقت 
الاكمل فهيا كذ� تفویت �ق�طا�ات املتعلقة �لصندوق الوطين �لضامن 

  .�ج�عي لفائدهتم
  .شكرا

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

  .تبقى من الوقتاللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� 
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  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�� �ادي نطلب من إالخوان د�ل املس�شار�ن وإالخوان د�ل 

نا ا�يل عندمه یصیفطوها ل ) السوداء احلاالت(املركز�ت النقابیة، یعين 
واح�ا �ادي ند�رو أ�شغال د�لنا من �الل املف�ش�یة د�ل الشغل ومن 

صندوق الوطين �لضامن �ج�عي، وس���ذ أ�مور �الل املف�ش�یة د�ل ال 
ا�يل يف یدینا يف القانون، اح�ا �ادي ند�رو ذاك اليش ا�يل يف القانون، ٔ�ما 
أ�مور أ�خرى ا�يل يه �ار�ة عن نطاق اخ�صاص الوزارة ما ميك�ش 

  فهمت وال؟ا ،اح�ا ند�رو العمل د�ل القضاء

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

السؤال الثالث موضو�ه م��ة أ�قدم�ة �لقطاع البنيك، وهو موضوع 
و�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، من طرف السادة املس�شار�ن من مجم

  .تفضل اليس ��سان

  :سان� املس�شار الس�ید عبد احلق � 
  الس�ید الرئ�س،

  السادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

من مدونة  353و 350اس�ت��اء املادة  خترق املؤسسات البنك�ة بدون
تت�دث عن م��ة أ�قدم�ة، ورمغ العدید من  350الشغل، املادة 

املراسالت ومن املبادرات ال زالت هذه املؤسسات البنك�ة ٕاىل �دود الیوم 
  .خترق القانون

�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت قامت هبا وزار�مك 
  ٕالصالح هذا اخللل؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :املهين وإالدماجالس�ید وز�ر الشغل 
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرحمك لهاذ السؤال

ب�ٔن العالوة د�ل أ�قدم�ة يف  ،الس�ید املس�شار ا،بطبیعة احلال كتعرفو 
القطاع البنيك يه حلد السا�ة م�ظمة مبق�يض اتفاق�ة الشغل امجلاعیة اخلاصة 
�لقطاع البنيك واليت يه �ملناس�بة متثل إالرادة د�ل أ�طراف املوقعة، هذه 

، ولكن �اءت وا�د 1960اتفاق�ة جامعیة قدمية كام تعلمون �رجع ٕاىل س�نة 
  .ربوتو�والت ا�يل طورهتا وحس�هتاا�مو�ة د�ل ال

 ،السؤال د�لمك حول الوزارة، بطبیعة احلال ملا �اءت املراس� د�لمك
�ش �كونو واحضني، اح�ا لكف�ا املد�ریة اجلهویة د�ل الشغل وإالدماج 
املهين ��ار البیضاء ٕ�جراء حبث يف املوضوع، وقامت هاذ أ��رية ٕ�جناز 

�ة لبعض املؤسسات البنك�ة، ورمغ ذ� حىت هاذ البحث وز�رات مراق 
ی�س�ىن لنا إال�اطة جبمیع اجلوانب املرتبطة �ملوضوع، و�نا دعوة ملمثيل 
ا�مو�ة املهنیة ٔ�بناك املغرب لعقد اج�ع هبدف دراسة هذا املوضوع، 
وفعال اكن هاذ �ج�ع �رئاس�يت خشصیا وحبضور �ئب رئ�س ا�مو�ة 

 امللكفني �ملوارد ال�رشیة لٔ�بناك نيعیة املد�ر�ن املركزیاملهنیة لٔ�بناك ومب 
املوقعة �ىل االتفاق�ة، �ٕالضافة ٕاىل مد�رة املوارد ال�رشیة لوا�د ا�مو�ة 

  .بنك�ة بال ما نقول السمیة د�لها
�الل �ج�ع مت اس�تعراض �م�یازات العدیدة واملتعددة املمنو�ة 

�ملناس�بة كثريا مما هو وارد يف مدونة  ملس�ت�ديم أ�بناك واليت تت�اوز
 توالزتموا ب�ٔهنم س�یعملون �ىل مراجعة هاذ املنظومة املتعلقة مبكو� ،الشغل

أ�جر والس�� ت� املتعلقة بعالوة أ�قدم�ة من ٔ��ل مالءمهتا مع مق�ضیات 
مدونة الشغل، ومبجرد املصادقة �ىل هاذ املراجعة من ق�ل ا�الس إالداریة 

املوقعة �ىل اتفاق�ة الشغل املذ�ورة فٕاهنا س�تعمل �ىل ف�ح نقاش مع  لٔ�بناك
الرشاكء �ج�عیني هبدف مراجعة املواد ذات الص� بعالوة أ�قدم�ة، 
جلعلها م�وافقة مع ما تنص �لیه املدونة، وحنن س��ابع بطبیعة احلال هاذ 

   .املوضوع وسرنى هل س�مت �لزتام مبا مت الترصحي به ٔ�م ال

  :اجللسةلس�ید رئ�س ا
  .شكرا

  .اللكمة لمك اليس ��سان يف ٕاطار التعق�ب

  :احلق ��سان عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات ا�يل قدم�وها، وت�شكرمك ٔ�یضا 
�ىل املبادرة ا�يل معلتو بعد التوصل �لسؤال د�ل مجمو�ة الكونفدرالیة 

شهور  �5لشغل، وا�يل �ملناس�بة اح�ا طرح�اه هذي مدة د�ل ا�ميقراطیة 
و�لینا مدة زم�یة اكف�ة �ش تقوموا �ٕالجراءات، ويف احلق�قة اح�ا ت�س�لو 
ٕ�جيابیة �ىل ٔ�نه هاذ العالوة د�ل أ�قدم�ة وا�يل ت��ص �لهيا اتفاق�ة 

االتفاق�ة  الشغل، االتفاق�ة امجلاعیة ما بني البنوك واملس�ت�دمني د�هلم، هاذ
تنص �ىل ٔ�قل من ما تنص �لیه مدونة الشغل يف الوقت ا�يل القانون 

  .تیقول ٔ�نه االتفاق�ة امجلاعیة احلد أ�دىن د�لها هو قانون الشغل
مدى الزتام هذه البنوك مبا مت  ،الس�ید الوز�ر ،ف�� اح�ا س��ابع معمك

الرشاكء  االتفاق �لیه معمك، وكنا نود ٔ�نه ختربو� ٔ�و حترضوا حىت
�ج�عیني يف هاذ ا�لقاء هذا، ولكن ن��ظر لقاءا �ٓخر ا�يل �كونوا ف�ه 
�ارض�ن ٔ�نه ال یعقل، الس�ید الوز�ر، ٔ�ننا نطبقو القانون �ىل يش وكمنش�یو 
�لم�زبة �ميش�یو لها مف�شني الشغل د�لمك وتیطلبوا مهنم تطبیق �الوة 

تطبقش هاذ العالوة  أ�قدم�ة، يف �ني ٔ�هنم مؤسسات كربى اكٔ�بناك ما
   .س�نة ويه تتخرق القانون 15د�ل أ�قدم�ة وتبقى ملدة 

ميل خرجت املدونة ٕاىل الیوم ما زال تتخرق القانون وامجلیع سا�ت 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )2018مایو  22( 1439رمضان  6

خرجوا تقا�د ا�يل  ،�لهيا، يف الوقت ا�يل ضاعوا مس�ت�دمني د�ل أ�بناك
 5000 اكن الفرق د�ل العالوة د�ل أ�قدم�ة تیوصل بعد املرات حىت

درمه ضاعوا فهيا هام �دامني وضاعوا ٔ�یضا حىت يف أ��ر د�لها �ىل التقا�د 
  .د�هلم

الس�ید الوز�ر، وس��ابع معمك هذا أ�مر ٕان  ،اح�ا م�فقني معمك ،��
  .شاء هللا

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت

�قل ٕاىل السؤال الرابع، وموضو�ه �راجع احلقوق واحلر�ت ٕاذن ن� 
النقابیة ببالد�، وهو موضوع سؤال من طرف فریق �حتاد املغريب 

  .�لشغل
  .تفضل الس�ید املس�شار لطرح السؤال

  :ح�توم محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

النقابیة من الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن ما تعرفه احلر�ت واحلقوق 
  .�راجع يف هذه ا�ٓونة

  .وشكرا

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
توصلت به ا�ٓن ولكن .. هو يف احلق�قة هاذ السؤال ما توصل�ش به يف

رمغ ذ� �ادي نتفا�ل مع هاذ السؤال، ما عرف�ش واش املشلك يف 
  .إالدارة د�يل، ولكن �ام �كن من ٔ�مرإالدارة وال يف 

بطبیعة احلال احلكومة عندها حرص �بري �ش حتمي احلر�ت واحلقوق 
النقابیة ٔ�ن هذا الزتام، و�لتايل فه�ي ال تدخر وسعا �لهنوض �حلقوق 
واحلر�ت النقابیة ٔ�ن هذا الزتام د�ل احلكومة جتاه املعایري ا�ولیة وجتاه 

  .ر ینص �لیه ا�س�توراملواطنني، وهذا ٔ�م
�الل احلوار �ج�عي در� يف ا�لجنة وا�د ا�مو�ة د�ل  ،ولهذا

وٕاىل  ،املقرت�ات ا�يل اكن فهيا الرشاكء �ج�عیني لكهم قدموا مقرت�ات
ابغیتو نعطیمك التقر�ر ا�يل موقعینو إالخوان د�ل املركز�ت النقابیة عند� 

ش �ادي منش�یو، فهيا ٔ�وال ا�هنوض ب�ٓلیات وا�د ا�مو�ة د�ل املقرت�ات �
و�سویة الزنا�ات، �زاف د�ل املقرت�ات، �ٓلیة �ویة �لمصاحلة، �شجیع 
�ٓلیات الوساطة التعاقدیة، وضع �ر�مج ثاليث س�نوي مبشاركة الرشاكء 
�ج�عیني من ٔ��ل ا�هنوض �تفاق�ات الشغل، ٔ�ن اتفاق�ات الشغل 

) la visibilité(شویة د�ل اس�تقرار و شویة د�ل �اامجلاعیة كتضمن 

�ل�س�بة �لناس، �ادي جنردو القطا�ات املهی�ٔة ٕال�رام اتفاق�ات شغل 
قطاعیة، �ادي منش�یو كذ� حىت ٕاىل اكن ممكن ند�رو اتفاق�ات جامعیة 
�ویة ٔ�نه �یولیوا الناس �یت�اوروا ب��اهتم و�یتلقاو وكزتول ذیك الصورة 

  .قابة وال العكس حصیحالسلبیة د�ل املقاول الن
ٔ�یضا الزتم�ا ٕاىل اكن ممكن �ش ند�رو حىت يش �ٓلیة د�ل ا�متویل د�ل 
�ٓلیة التحكمي ب�شاور مع الرشاكء �ج�عیني، وغنظمو یوم درايس حول 
التحكمي كذ�، و�ادي ند�رو كذ� و�دة ٕاداریة دا�ل مس�توى مد�ریة 

 معاجلة وت��ع املعطیات الشغل تعىن �لشؤون النقابیة من ٔ��ل السهر �ىل
املتعلقة �ملاكتب النقابیة احملدثة ٔ�و اليت مت جتدیدها، ٔ�نه اك�ن وا�د 
الشكوى ٔ�نه بعض املرات �ري �یت�ٔسس املك�ب النقايب و�س�هتدف، وهذا 
ف�ه مس �حلقوق النقابیة، السهر �ىل دراسة ومعاجلة الشاك�ت امجلاعیة، 

في �س�ب ت�ٔس�س ماكتب نقابیة كام و�اصة ح�� یتعلق أ�مر بطرد تعس
قلنا، العمل �ىل رصد الوضعیة الیوم�ة �لزنا�ات امجلاعیة واحلرص بطبیعة 
احلال �ىل ا�رتام املق�ضیات القانونیة املرتبطة ب�سلمي وصوالت ٕایداع 
املاكتب النقابیة، والزتمت خشصیا مع قطاع حكويم معني �ش نتابعو هاذ 

  .املوضوع
من القانون اجلنايئ، وبطبیعة  �288ش �راجعو الفصل  ٔ�یضا اك�ن الزتام

احلال الزتم�ا كذ� يف ٕاطار احلوار �ج�عي �ش نف�حو ال�شاور مع 
وس�نواصل اجلهد  ،املركز�ت النقابیة ف� یتعلق �لقانون التنظميي لٕالرضاب

املتعلقة �حلریة النقابیة،  87كذ� من ٔ��ل التصدیق �ىل االتفاق�ة رمق 
واك�ن ٔ�مور ٔ�خرى ا�يل مرتبطة �محلایة �ج�عیة، مرتبطة �لتحسني ٔ�یضا 
حىت د�ل القدرة د�ل �از التف��ش �ش یتد�ل و�ش یصاحل وبطبیعة 

بتحر�ر حمارض وٕا�ا�هتا �ىل  احلال �ش حيرر احملارض ح�� یتعلق أ�مر
  .اجلهات ا�تصة و�اصة القضاء

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا
  .للكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�با

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
   ،الس�ید الوز�ر

یونیو  16نذ�رمك ب�ٔن احلقوق واحلر�ت النقابیة مضمونة قانونیا م�ذ ظهري 
 9، 8يف الفصول  2011ا�ساتري ؤ�كدها دس�تور ، و�رس�هتا لك 2011

، ح�ث نص رصا�ة �ىل ٔ�ن حریة �ن�ء النقايب والس�یايس مضمونة، 29و
ويه قمية ٔ�ساس�یة  ،كام تعترب احلریة النقابیة من احلقوق أ�ساس�یة لٔ�جراء

من قمي م�ظمة العمل ا�ويل، ٕاال ٔ�ن املشلك ا�امئ هو يف مدى ا�رتام هذه 
   . ٔ�رض الواقعالقوانني �ىل

حنن مكسؤولني نقابیني ويف خمتلف فروع �حتاد املغريب �لشغل نع�ش 
�ىل وقع طرد العامل �رد ت�ٔس�س مك�هبم النقايب، وذ� �ىل مرٔ�ى ومسمع 
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من السلطات العموم�ة، وٕان و�دت ماكتب نقابیة فقلام حترتم مدونة 
  .العاملف� خيص حامیة ممثيل  135الشغل واالتفاق�ة ا�ولیة 

ٔ�ن الظاهرة مل تعد مق�رصة �ىل الو�دات  ،الس�ید الوز�ر ،املقلق ٔ�كرث
إالنتاج�ة واخلدماتیة الصغرى واملتوسطة، بل ام�دت ٕاىل الو�دات الكربى 
يف املناطق الصناعیة، وكذا يف الفال�ة والس�یا�ة واخلدمات اليت هی�ٔت لها 

تتحول ٕاىل قالع ا�و� لك الرشوط الب��ویة قصد ال�شجیع، فٕاذا هبا 
  .حمصنة ملامرسة ٔ��شع ٔ�نواع القهر و�س�تغالل

ٔ�ن تتد�ل لفرض ا�رتام القانون ومضنه حامیة  ،ٕاذن ،مفن واجب ا�و�
�از تف��شمك  ،الس�ید الوز�ر ،احلر�ت واحلقوق النقابیة �لعامل، لٔ�سف

 ،ا�ي حتدثت عنه یظل �اجزا عن فرض ا�رتام القانون النعدام ٕاماكنیاته
قل من �ٔ ؤ�عطي مقارنة �س�یطة مع ب� شق�ق هو تو�س، ساكنهتا ال�ش�یطة 

الساكنة ال�ش�یطة �لمغرب، �دد مف�يش الشغل یضاعف �دد مف�يش  3/1
   .الشغل يف املغرب

، ٕاذا مل توفروا وسائل املراق�ة والزجر و�ىل رٔ�سها املوارد ال�رشیة نٕاذ
بدورها ال تقدم  �یف ميكن لمك احلرص �ىل تطبیق القوانني واحلكومة

ٕاشارات قویة يف اجتاه ا�رتام احلر�ت النقابیة، بل متيض يف �جتاه املعا�س 
وذ� �رب ٔ�وال ٕافراغ احلوار �ج�عي من ٔ�ي حمتوى ٕاجيايب لصاحل 
أ�جراء، �س�مترار يف رضب القدرة الرشائیة �لمواطنني والز�دة يف 

ق�صادیة �ارج�ا ودا�لیا، وع �لوبیات الضغط املالیة و�ضأ�سعار، اخل
وذ� بتصف�ة صندوق املوازنة والبدایة يف تعومي ا�رمه، �س�مترار يف 

  .تدهور اخلدمات �ج�عیة وتقلیص دور املرفق العمويم

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

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  ...�ل�س�بة لرضب القدرة الرشائیة �لمواطن، ال، ٔ�ن احلكومة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�عتذر الس�ید الوز�ر ،بقاش لمك الوقتاما 

ن��قل ٕاىل السؤال املوايل، ويف احلق�ق�ة السؤ�ن اخلامس والسادس 
جتمعهام و�دة املوضوع، �� سوف نعرضهام دفعة وا�دة، وهام حول 

وهام سؤالني مقدمني من طرف الفریق  ،�لهنوض �ل�شغیلا�طط الوطين 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وكذ� من طرف املس�شار�ن احملرتمني 

  .ٔ�عضاء مجمو�ة العمل التقديم

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،

احلكومة ٔ�ن الشهر املايض عن ما مسته �ر�مج تنف�ذي �لمخطط ..
هو " ممكن"الوطين ٕالنعاش ال�شغیل وما یثري يف هذا ا�طط ا�يل سامتو 

  . 2021 ٕاىلالعدد الك�ري د�ل م�اصب الشغل اليت س�مت ٕا�دا�ا من هنا 
ٕاذن ال�ساؤل د�لنا، يف ظل الوضعیة �ق�صادیة ا�يل كتع�شها البالد، 

هل تعتقدون ٔ�ن هذا ممكن فعال؟ و�نیا، ما : السؤال د�لنا الس�ید الوز�ر
يه إالجراءات ا�يل تنوي احلكومة اختاذها من ٔ��ل الوصول ٕاىل هذا 

  الهدف؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

ٕاذا مسحتو أ�س�تاذ ٔ�معو عندمك السؤال؟ الس�ید الوز�ر كام س�بق يل 
 .و�دة املوضوع، تفضل أ�س�تاذ ٔ�معؤ�ن ٔ��لنت سؤالني جتمعهام 

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

  الس�ید الوز�ر،
یتوقع الرب�مج التنف�ذي �لمخطط الوطين �لهنوض �ل�شغیل �الل 

ٔ�لف م�صب شغل، وحتسني  200ٕا�داث ملیون و 2017-2011الفرتة 
قابلیة ال�شغیل مللیون �حث عن الشغل، ودمع ال�شغیل امل�ٔجور لفائدة 

 20000ٔ�لف �حث عن الشغل، وموا�بة ٕا�داث ٔ�زید من  500ٔ�كرث من 
س�نوات  4و�دة اق�صادیة صغرية، لكن �یف الوصول ٕاىل ذ� يف 

  ؟43500تعدى س�نو� ونصف، مع العمل �ىل ٔ�ن ٕانتاج الشغل ال ی 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .اجلواب لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالني معا

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
د�ل  جوجبطبیعة احلال فالتعامل مع معض� البطا� وال�شغیل اك�ن 

املقار�ت، اك�ن ٕاما ٔ�ن �كون هناك مقاربة مس�سلمة، ونقول ل�س يف 
إالماكن ٔ�بدع مما اكن وأ�مور لكها سوداء وما عند� ما ند�رو والبطا� قدر، 

  .وال تد�ر وا�د املقاربة ٕارادیة وتتولك �ىل هللا وكزتید
 واخ�ارت مقاربة �دیدة، ٔ�ول مرة ،احلكومة اخ�ارت الطریق إالرادي

تصبح قضیة ال�شغیل يف املغرب قضیة ٔ�فق�ة مايش د�ل قطاع وزارة 
  .الشغل، �ل�س�بة �ل�شغیل الیوم وإالدماج املهين

ش�ت�رب مت تفعیل ا�لجنة الوزاریة �ل�شغیل �رئاسة الس�ید  28يف  ،ولهذا
د�ل التو�ات  5رئ�س احلكومة، وهاذ ا�لجنة بطبیعة احلال تب�ت 

وهاذ  ،د�ل ا�مو�ات موضو�اتیة 5ا�د وتفرعت �ىل و  ،ٕاسرتاتیجیة
قطاع حكويم و�دد من  17ا�مو�ات املوضو�اتیة شارك فهيا ٔ�كرث من 
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املؤسسات العموم�ة والرشاكء، واكن معل �ري مس�بوق �ش نقولها لمك، 
واكن معل �ري مس�بوق، ميكن نعطیمك إالحصاء د�ل �ج��ات والتقار�ر 

.. مجهتا، ويف هنایة املطاف مت حتویل هذا ٕاىلوالو�ئق التق�یة اليت متت �ر 
عند� ا�ٓن بطائق للك �دة تدابري ولك تدبري عند� البطاقة وعند� التصور 

  .د�لو، �ٕالضافة �لبعد اجلهوي ا�يل اح�ا �دامني ف�ه
ما بني ٔ�كتو�ر  ،اج�ع 60فٕاذن هاذ العمل هذا انتظم كام قلت يف 

، توجت ٔ�شغال هذه ا�مو�ة يف �ر�مج معل 2018ٕاىل مارس  2017
�ىل ا�لس أ��ىل  ،2018ش�ت�رب  27ـ عرض �ىل ا�لجنة التق�یة �لت��ع ب

من نفس الشهر، ؤ�مام ا�لجنة الوزاریة �ل�شغیل  28ٕالنعاش ال�شغیل يف 
وهاذي �مة  ٔ��ریل 27، 2018ٔ��ریل  �11رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة يف 

مت التوق�ع �ىل م�ثاق تزنیل الرب�مج التنف�ذي �لمخطط الوطين  18
، وغنجي لهاذ ممكن �ادي �رش�ا من طرف القطا�ات "ممكن"�ل�شغیل 

وزارة الشغل وإالدماج املهين،  :املعنیة ا�يل اكنت ترتٔ�س ا�لجن املوضو�اتیة
بیة الوطنیة والتكو�ن وزارة �ق�صاد واملالیة، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرت 

  .اململكة و�حتاد العام ملقاوالت املغرب تاملهين، ومجعیة �ا
ٕاذن هذي الیوم عند� تعبئة وطنیة حول املوضوع، فهيا مجیع 

فهيا اجلهات، و�ادي  ،فهيا ا�و�، فهيا املقاو�، فهيا ا�متع املدين ،املشاراكت
  . جني �لتزنیل الرتايب د�ل الرب�مج

د�ل التدابري حتفزيیة، تقلیص املسافة ما بني الباح�ني عن الشغل  ثالثة
وفرص إالدماج املهين، حتفزي املقاوالت �ىل إالدماج ودمعها يف مسلسل 

ف�ه تدابري وف�ه ٕاجراءات �ادي جتي اح�ا  وال�شغیل، وهاذ اليش لك
امل لك �دامني تنفعلوها، وميكن جيي بعد يف قانون املالیة، موا�بة ودمع �

  .مرشوع
دمع وٕا�داث م�اصب �دیدة واحملافظة �ىل  :تدابري ��مع ثالثة

املناصب القامئة، ٕا�داد ٔ�فضل اخلرجيني ملوا�ة سوق الشغل، حتسني �القة 
  .الشغل وظروف العمل

�رامج �ویة د�ل ال�شغیل كام قلت  :د�ل التدابري د�ل التزنیل ثالثة
�دمات القرب، ٕاطالق �ر�مج لت�ٔطري يف ٕاطار تعاقدي مع اجلهة، تعز�ز 

  .ٕاىل �ٓخره ...الباح�ني
املهم ا�ٓن الناس تی�ساءلوا �ىل هاذ القضیة د�ل الرمق، هذا مسیناه 

، نت�دث عن ٕاماكن موجود ٔ�صال، يف مجیع �سرتاتیجیات "ممكن"
والربامج القطاعیة اكینة وتدارت عروض وتدارت التوقعات املوجودة، ٕاذن 

یناه هو تیعرب �ىل وا�د إالماك�ت موجودة، �دد من الهدف ا�يل حط 
إالسرتاتیجیات واحملطات القطاعیة لكها مت حتلیلها، و�ري �ش �ملناس�بة هاذ 

ٔ�لف م�صب، القطاع  215الرمق �ري مس�تحیل ٔ�ن الس�نة املاضیة مت ٕا�شاء 
ٔ�لف  �150دث �ٔ ٔ�لف م�صب، القطاع اخلاص  �150دث االعام 

  .القطاع العام، وهكذا ٔ�لف يف 65م�صب، یعين 
ف�التايل هاذ الرمق ٕاال اش�تغلنا كنقولو، ٕاىل وظف�ا إالماكنیات، ٕاىل در� 

و�ملناس�بة .. املتابعة، ٕاىل اخنرطنا اكملني تیظهر يل من املمكن ٔ�ن حنقق هذا
مل یمت اس�تقصاء إالماك�ت املوجودة يف لك القطا�ات، ٔ�ن اك�ن وا�د 

ك�شاي، واك�ن القطاع �ري املهیلك ما ا�مو�ة من القطا�ات ما شار 
�لكمناش �لیه، والقطاع املهیلك �ميكن �كون حمدث لفرص الشغل وت�متناو 

ذو �هتیلكوا املا هاذ الناس ه) la CNSS(ٔ�نه �ادي یبدا یظهر لنا يف 
ویتطبق �لهيم القانون د�ل امحلایة �ادي یبدا یبان لنا م�اصب شغل 

  .حق�ق�ة ا�يل ٔ�حصاهبا مرصحون
ٕاذن هذي يه إالماكنیات، هذا الرمق هو ٕاماكنیات مايش تیعين ب�ٔنه 
سوف یتحقق، �اص معل، احلكومة �ازمة �ىل العمل و�ازمة �ىل الت��ع 

�ام، البد ٔ�یضا من ٔ�ن حنافظ �ىل م�اصب  ��اؤ�یضا البد من ٔ�ن نقول ش 
  .الشغل القامئة، وهذا حتدي

سوق الشغل واحملیط  یعين احملور الرابع د�ل حتسني اش�تغال ،لهذا
د�لو واملناخ د�ل املقاو� واس�تقرار العالقات �ج�عیة وامحلایة 

لكها، هاذ اليش �اصو لكو یتجمع �ش  يذا�ج�عیة والعمل الالئق، ه
یعطینا هاذ إالماكن، هذا ٕاماكن، و�لتايل اح�ا �دامني مع اجلهات كنوقعو 

وتزنیل الربامج اجلهویة، و�ادیني  عقود تعاون يف ٕاطار تزنیل ما �سمى بناء
يف ٕاطار ما �سمى ٕ��شاء املراكز اجلهویة د�ل ال�شغیل ا�يل يه غتكون 

ا�يل �ادي تلقى فهيا لك القطا�ات و�ادي تالىق ) plate-forme(وا�د 
فهيا لك املتد�لني مبا يف ذ� اجلهات، مبا يف ذ� أ�قالمي، مبا يف ذ� 

يف ذ� اجلامعة، لك الفا�لني �ادي �ش�تغلو املك�ب الوطين �لشغل، مبا 
و�ادي ندرسو إالماكنیات املوجودة يف لك �ة و�زلو وا�د الرب�مج �اص 
�خلصوصیة د�ل اجلهة، �ٕالضافة �لربامج الوطنیة اليت س�سعى كذ� ٕاىل 

  .تق�ميها وٕاىل تطو�رها وٕاىل تفعیلها
ممك�ة وما عند�ش  هاذ أ�ٍرقام ا�يل كنقولو يه �برية، ولكهنا ،ولهذا

خ�ار ٕاال ٔ�نه �رفعو الت�دي مجیعا، وی��غي ٔ�ن نتعاون من ٔ��ل حتق�ق هذا 
الهدف ٔ�نه هاذ اليش كام قلت كريتبط �الس�تقرار �ج�عي وكريتبط 

  . ٔ�یضا �الس�تقرار الس�یايس د�ل البالد

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اليس ر�ال االلكمة �لفریق �س�تقاليل، تفضلو 

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

بغینا اخلري �لبالد، ولكن لو كنمت حكومة �اد بدات ميكن افعال لكنا 
ٕاىل �ري  ،ند�لو هاذ اليش يف �ب الطموح، �ب إالرادة، حسن النیة

س�بع س�نني،  يالس�ید الوز�ر، هذ ،ن� �سريون الش�ٔن العاماذ�، ولكن 
یعين �ىل املس�توى د�ل التعلمي حىت التالم�ذ ا�يل د�لوا �اله عندمه 

�ادي �كونوا خترجوا من اجلامعة،  2021لیو يف االشهادة فاش �ادي �س
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: عطیتوها، �لكمتو �ىل اج��اتاو�لتايل �یظهر يل ٔ�ن هاذ أ�رقام ا�يل 
والرمق د�ل  عطیتو لهاذ الرب�مج مسیة،اجلنة، و  30اج�ع،  30

، هاذ اليش فقط یعين �ل�سویق فقط مبا ٔ��مك ما �اد�ش 1.200.000
تنفذوه، وا�لیل هو هاذ امخلس س�نني ا�يل فاتت ال�س�بة وال �ق�صاد 
د�لنا �ن ب�ٔنه حمدود يف �لق م�اصب الشغل، م�اصب الشغل ما 

 ٔ�لف يف الس�نة، ٔ�ن ا�منوذج التمنوي د�لنا ما بقاش 35وصال�ش وا�د 
ك�شغل، هاذ اليش قالوا �ال� امل�، ومطلوب م�مك �ش تقدموا وا�د 

  .ا�منوذج �منوي ا�يل �ی�لق فرص د�ل الشغل ما �لكمتوش �لیه
ٕاذن يف ٕاطار هاذ الوضعیة �ق�صادیة ا�يل ما كت�لقش �س�بة منو 
�مة، ا�يل ما كت�لقش م�اصب شغل، ما عرف�ش �یفاش يف مخس س�نني 

ٔ�لف م�صب شغل مبا فهيا القطاع العام، هذا  300 ما �لق�وش ٔ�كرث من
ف�ه ميكن بقانون مرسوم ميكن ختلقوا م�اصب شغل، ولكن  اتحمكو ت ميكن 

القطاع اخلاص املناصب د�لو كت�لق �الق�صاد الوطين، �یفاش يف مخس 
ٔ�لف م�صب شغل؟ يف ظرف د�ل هاذ  300س�نني ما �لق�وش ٔ�كرث من 

� ٕاىل بقات لمك ا�ادي تد�روا تقریبا د مخس س�نوات ا�يل ماج�ة لك س�نة
ٔ�لف م�صب شغل يف الس�نة وما  �400اله ٔ�ربع س�نني ونصف، لك 

حس��وش فهيا قطا�ات �برية ا�يل �لكمتو �لهيا د�ل أ�بناك ود�ل الت�ٔمني 
ود�ل الت�ارة واخلدمات �لرشاكت وأ�ش�اص، یعين ٔ��مك �ویني وق�� 

  .غل �الل ٔ�ربع س�نواتٔ�لف م�صب ش 600توصلوا مللیون و
یعين هاذ اليش �ري معقول وكتحملوا ف�ه املسؤولیة، ٔ�ن كت�لقوا وا�د 
أ�مل عند الش�باب، ال�س�بة د�ل البطا� راه وصلت لوا�د ال�سب خمیفة 
�دا �ىل املس�توى الوطين يف صفوف الش�باب ويف العامل احلرضي �برية 

فذش، وتقولوا لنا هاذ �دا، ما ختلقوش وا�د أ�مل عند الش�باب وما ی��
در�ه ممكن وإالماكنیة، يه اكینة ٕاماكنیة عند بالد� ختلق حبال هاذ  اليش

مع ا�ٓسف، ٔ�ن ما معال�ش  ياليش، ولكن مايش عند هاذ احلكومة هذ
لصاحل �ق�صاد الوطين،  ،ٕاجراءات لصاحل املقاو� الصغرى واملتوسطة

�ق�صاد وختلق م�اصب  لصاحل �س��ر �ش ميكن حترك الع�� د�ل
  .بغینااالشغل ا�يل 
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا اليس املاكوي

  .اللكمة لمك أ�س�تاذ ٔ�معو، يف ٕاطار التعق�ب

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

يف  %63لكنا نعمل مجیعا ٔ�ن الساكنة يف سن ال�شغیل تصل ٕاىل 
ٔ�لف �لبحث عن العمل س�نو�، يف وضع  370املغرب، فعىل ٔ�ساس ٕانتاج 

ی�سم بزتاید �نتقال ا�ميوغرايف ا�ي ال یتحمك ف�ه ٔ��د، ٔ�مام ٕاشاكلیة 

ا�منو، يف ظل هاذ العرش س�نني أ��رية مل حنقق حىت ٔ�كرث من التمنیة، 
  .وتعرفون مجیعا �القة ا�منو �ل�شغیل

ومجیل ما قلمتوه ف� یتعلق هبذا  ،� ٔ�ح�یمكو�ٔ  ،ف�ٔمام هذه أ�وضاع
املرشوع، �متنا ٔ�و دور� ٔ�ن �سا�د ف�ه، وكذ� ندمع خصوصا ٔ��مك 
 اا�رتمت �دد من الرشاكء ا�يل ٔ�� خشصیا مق�نع ب�ٔنه �ادي ميكن یفعلو 

  .�لشلك ا�ي قلمتوه
لكن املرارة هو ٔ�ن التجربة د�ل احلكومات السابقة، فاليس عباس 

سار يف نفس �جتاه ولك�ه يف �ٓخر املطاف مل �س�تطیع ٔ�ن حيقق الفايس 
  .ٔ�لف م�صب شغل ا�ي و�د به ففشل 250

مل �س�تطع، لك ويف نفس �جتاه  مىشاكذ� اليس عبد إال� بنكريان 
، خناف ٔ�ن یتكرر الطابع ا�ي یعطي لهذا الرب�مج 26400ما حققه هو 

�شلك قوي وهذا مل حيصل، لهذا  القوة إالرادیة هو ملا یتحمك يف املؤرشات
، هاذ ال�سمیة تدل �ىل ٔ�نه س��قى تزنیال ملا هو ممكن یعين "مبمكن"مسي 

  .افرتاض ال ٔ�قل وال ٔ�كرث، �رید نفسا ٔ�كرث
ٔ�ضفمت ش��ا ٕاجيابیا قد یعطیمك الطریق الصحیح، وهو ٕاد�ال العامل 

ؤ�ن �كون الرتايب ٔ�و اجلهوي يف هذا الرب�مج، يشء �م ال بد ٔ�ن �س�� 
مدمعني ٕا�ه، ٕامنا ٔ�وضاع امجلا�ات احمللیة واجلهات �لیمك بذل جمهود �بري 
�لت�س�یق مع زمال�مك يف احلكومة لتحق�ق ٕاماكنیة مشاركة اجلهات يف هذا 

  .املرشوع
  .شكرا

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

تمنیة ون��قل ٕاىل �ٓخر سؤال مربمج يف �دول أ�عامل، مو�ه لقطاع ال 

الس�ید الوز�ر، سالی��و التوق�ت  ،بقاش لمكاال ما ( القرویة واملیاه والغا�ت
وموضو�ه �س�تغالل العشوايئ ملقالع الرمال �مل� الغابوي، ) ا�صص لمك

وهو سؤال موضوع من طرف الفریق احلريك، تفضل الس�ید الرئ�س اليس 
  .الس�باعي

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

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

هاذ السؤال یبقى دون �دوى، ٔ�ن يف  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،حق�قة
احلق�قة اح�ا حطیناه س�نة هاذي تقریبا ا�يل اكنت وا�د الفوىض �ارمة 
دا�ل املنطقة، ؤ�ن الظروف كتحمت �لینا �ش نلق�و هاذ السؤال �ادي 

  .نلق�وه
یعرف امل� الغابوي يف �دة م�اطق مجمو�ة من ��هتااكت واخلروقات، 

عشوايئ �لمقالع �ارج لك الضوابط القانونیة، خملفة يف صدارهتا �ن�شار ال 
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ٔ�رضارا بی��ة جس�مية، و�ىل س��ل املثال ما �شهده امل� الغابوي التابع 
  .مجلا�ة املعاشات ٕ�قلمي �ٓسفي من اعتداءات وختریبات

الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا ٔ�و  ،�سائلمك ،و�لیه
، اختذمتوها �ل�د من هذه املامرسات اختذمتوها، ٔ�ن هاذ اليش فات

  وتصحیح هذه �خ�الالت؟

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

ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري  اكتب ،الس�ید محو ٔ�و�يل
  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت ملكفا �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

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

يف احلق�قة فعال التدابري اختذ�ها كام يف �لممك ولكن هاذي م�اس�بة 
  .�ش ميكن لنا نتلكمو �ىل امل� الغابوي واحلفاظ �لیه

ما تعطات ٔ�ي رخصة الس�تغالل  1994لیكن يف �مل امجلیع ٔ�نه م�ذ 
امل�شور د�ل الوز�ر أ�ول الرمال يف الشواطئ، ز�دة �ىل ذ� �ا وا�د 

�مينع وتی�ٔكد هاذ �س�تغالل د�ل الرمال يف الشواطئ ويف امل�  2010يف 

  .الغابوي
يه ا�و� عندها بطبیعة احلال ٕاجراءات �ش حتتفظ �ىل املوارد 
الغابویة وحتتفظ كذ� �ىل سالمة املرشفني �ىل احلراسة يف الغابة، ومن 

  .م ا�ؤوب والتضحیات د�هلمهذا املنرب تنحيي العمل د�هل
هناك كام قلت جلنة مركزیة وجلنة ٕاقلميیة تیكون فهيا وزارة ا�ا�لیة 
وكذ� القطاع القضايئ ز�دة �ىل املیاه والغا�ت، وهذه ا�ل�ان هاذو 
تی��عوا عن كتب مجیع ما هو حيصل ومجیع �عتداءات �ىل امل� الغابوي 

  .هذا امل� الغابوئ�و �ىل أ�ش�اص ا��ن �سهرون �ىل 
ف� خيص املشلك ا�يل اكن يف �ٓسفي هو مشلك �زاع ما بني رشكة 
وكذ� ٕادارة املیاه والغا�ت، واللك إالدارة قامت �لعمل د�لها حبیث 
حررت حمارض وقدمهتا من طبیعة احلال لو�یل امل� واكنت م�ابعة واكن 

ايئ وا�يل ٔ�دی�ت ف�ه جحز د�ل الشاح�ات كذ�، وبعد ذ� مت احلمك �بتد
د�ل  3هذیك الرشكة و�لطبع بغرامة مالیة لصاحل اخلزینة العامة مبا یفوت 

  .املالیني د�ل ا�رمه يف انتظار احلمك ا�هنايئ
املشلك تن��عوه وما تنظ�ش ٔ�ن اك�ن يش فوىض ا�يل ميكن �كون  ،ٕاذن

عات اكینة ذ ا�ال هذا ٔ�ن اح�ا تن��عو ذاك اليش قانونیا، واملتابايف ه
  .واحلفاظ �ىل امل� الغابوي اك�ن

  .وشكرا

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

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

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

  .ت�شكرومك الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات د�لمك
اجلبارة ا�يل تقوم هبا املد�ریة �ري يف احلق�قة اح�ا كنحییو ا�هودات 

إالقلميیة �ىل صعید ٕاقلمي �ٓسفي ا�يل ��شت، نقول � ��شت اكع 
، هذا ال ياحلراس د�لها د�ل إالقلمي اكملني �ش حتيض هاذ الرشكة هذ

ما قلتو انتوما، راه ما اكی�ش الرتخ�ص، تنقول  �یف ،الس�ید الوز�ر ،یعقل
عشوائیة ا�يل تدارت وا�يل اح�ا عند� � ما اكی�ش الرتخ�ص، هذه مقالع 

الثقة الاكم� يف القضاء د�لنا ا�يل قال اللكمة د�لو وا�يل بعض امللفات ا�يل 
   .امللیون د�ل ا�رمه ا�يل �ش حمكت 5 ـوصلت تقریبا �ایة ل

الس�ید الوز�ر، اك�ن  ،ما قلتو ٔ�نه �یف ؟راجع الش ووهذا لك
ولكن حىت .. وا�د العدد د�ل ،رافاتجحوزات د�ل وا�د العدد د�ل اجل

حىت يش �ا�ة، راه حلد السا�ة ٔ�� �رئ�س جام�ة  ،يش �ا�ة ما حتجزت
  .راه حىت يش �ا�ة ما حتطت يف احملجز، �ري �یقولوا احلجز

وتنحيي من هذا املنرب الساكنة، �ون ما اكن�ش الساكنة ا�يل حامت 
�یهتددوا ��لیل و��هنار، هذاك امل� الغابوي راه حىت احلراس اكنوا 

ما قدهتاش �ري املیاه والغا�ت �ات  يوهاذ الرشكة هذ.. �یهتددوا �ش
حىت �لم�لس ا�يل �س��كر هاذ اليش و�یصیفط رسائل �لس�ید العامل 

حىت ا�لس �راسو صدق  ،ذ املسائلاو�لسلطات احمللیة �لوقف د�ل ه
 ،ود�لت �لم�لس ة د�لهایا�يل �ات هاذ الرشكة �ابت ذوك البلطج 

وهاذ اليش راه رسائل حىت �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة هو اك�ن �ارض راه 
راسلناه يف املوضوع، مجیع التفاصیل، مجیع التفاصیل لكها ال الس�ید العامل 

  .وال عند الس�ید وايل اجلهة وال عند الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
 � لكوكنمتناو اح�ا عند ،ذ الرشكةاهذه اخلروقات ا�يل قامت هبا ه

لكها  ،الس�ید الوز�ر ،ة د�لنا يف القضاء د�لنا ٔ�ن امللفات �یف ما قليتالثق
 ،ٔ�مام القضاء، ال د�ل امجلا�ة وال د�ل ا�و� وال د�ل ٔ�ن هذه مداخ�ل

�متناو من الس�ید الوز�ر ت ، %80هذه �روات د�ل امجلا�ة ٔ�ن كتدي فهيا 

  .�ش احلصة د�ل امجلا�ة تد�ل �لجام�ة

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

  .شكرا الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهتمك
ق�ل ٔ�ن �هن�ي حنیط ا�لس  .وبذ� �كون قد ٔ�هنینا �دول ٔ�عامل الیوم

مرة ٔ�خرى ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد هذه اجللسة مع �لسة �امة 
  .اهزة�رشیعیة، ختصص ��راسة والتصویت �ىل �دد من النصوص اجل

   .شكرا ملسامهتمك مجیعا
  .ورفعت اجللسة


