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  185رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2018 نومفرب 27(هـ 1440 ربیع أ�ول 19 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثالث، اخللیفة ال محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
�ق�قة او  ثالثةمن السا�ة ال  ، ٕابتداء�قةدق وست وعرش�ن تان ساع : التوق�ت

  .بعد الزوال الثالثة عرشة
  .أ�س�ئ� الشفهیةة م�اقش: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  ملس�شارون احملرتمون،السادة ا
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل  100معال ب�ٔحاكم املادة 

�لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 
  .والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

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

  .وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني

لقد توصل مك�ب جملس املس�شار�ن من جملس النواب مبرشوع قانون 
  .2019املالیة  �لس�نة 80.18املالیة رمق 

كام ٔ�ودع الس�ید رئ�س احلكومة �ى مك�ب ا�لس مرشوع قانون رمق 
  .الصغرية املتعلق �لسلفات 18.97رمق یغري مبوج�ه القانون  85.18

ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 
  :، فه�ي اكلتايل2018نومفرب  27

 سؤ�؛ 13: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  .سؤ� �91دد أ�س�ئ� الك�ابیة  -
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
خيرب من �اللها ا�لس بطلب الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة 
املس�تدامة بربجمة أ�س�ئ� املو�ة لوزارته م�ارشة بعد أ�س�ئ� املو�ة لقطاع 

  .ط الس�ید الوز�ر �لزتامات حكوم�ة طارئةا�ا�لیة الرتبا
ويف أ��ري حنیط ا�لس املوقر ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د، م�ارشة بعد 

هذه اجللسة، مع �لسة �امة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل 
  .نص �رشیعي �اهز

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

جللسة �ٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع ا�ا�لیة، �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه ا
ؤ�ول سؤال �متحور حول م�ٓل أ�رس القاطنة فوق ٔ�رايض امجلا�ات 
الساللیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد �ٕاله املهاجري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ی�ٔيت القرار املليك السايم القايض ��متلیك ا�اين ٔ�رايض امجلوع 
�ملناطق املسق�ة لفائدة ذوي احلقوق، وا�ي ٔ��لن عنه صاحب اجلال�، 
نرصه هللا، مبناس�بة املناظرة الوطنیة حول العقار يف ٕاطار حرص �اللته 

العنایة اخلاصة مبختلف رشاحئ ا�متع املغريب، وهو ما �س�توجب  �ىل ٕایالء
�ىل احلكومة ٕاجياد �لول �تلف املشالك اليت تعرفها هذه أ�ٍرايض، 
و�اصة مصري العدید من أ�رس القاطنة م�ذ عقود فوق هذه أ�رايض يف 
 العدید من املناطق �ش�شاوة والصو�رة �ىل س��ل املثال، والتدابري الكف��

  .حبام�هتا من ال�رشد
��، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن مصري أ�رس القاطنة فوق 
ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة؟ وما ا�ي س�تقومون به من ٔ��ل ضامن 

  حقوقها؟
  .وشكرا

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

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

  :الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة ،ا��ن بوطیبالس�ید نور 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
جوا� �ىل هاذ السؤال، ٔ��ربمك ب�ٔن أ�رايض امجلاعیة الساللیة ٕ�قلمي 

جهریة  1337رجب  26ش�شاوة يف مجملها ٔ�رايض بوریة، ینظمها ظهري 
، كام وقع تغیريه و�متميه، وال وجود �ٕالقلمي ٔ�یة )1919ٔ��ریل  27املوافق ل (

ٔ�رايض �لجام�ات الساللیة يف دا�رة الري واليت ینظمها الظهري الرشیف ل 
، واليت �شلك موضوع القرار املليك السايم القايض 1969یولیوز  25
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  .��متلیك ا�اين
ق و�لتايل فٕانه ال جمال �ل�دیث عن �سجیل ٔ�ي �ا� �رشد لٔ�رس فو 

هذه أ�ٍرايض كام �اء يف السؤال، �ىل اعتبار ٔ�ن ذوي احلقوق ؤ�رسمه مه 
مجیعا مس�تقرون بعني املاكن، وميارسون ح�اهتم الیوم�ة يف ظروف �د 
�ادیة، كام ٔ�هنم �س�تغلون عقاراهتم يف مزاو� ٔ��شطهتم املرتبطة �لرعي 

  .والفال�ة و�ربیة املوايش ك�شاط رئ�يس
  .والسالم �لیمك

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  . هاذ إالیضا�ة شكرا الس�ید الوز�ر �ىل

نیابة، الس�ید الوز�ر، عن ساكنة العامل القروي وساكنة امجلا�ات 
بادرة الوطنیة، �ر�مج الساللیة، ك�شكرو �ال� امل� ا�يل �هيمت بنا، امل 

تقلیص الفوارق �ج�عیة، وا�ٓن مرشوع د�ل متلیك ملیون هك�ار، ٔ�ما 
�ون بق�نا �ىل احلكومة، الس�ید الوز�ر، حىت جنیو �سك�و يف الاكر��ت 

بلني ا�اد تقلبو لنا �ىل احللول، ٔ�ما ما �د� �ق�ني مقابلني فالح�نا ومق
  .ملشالك راه �س�ی��اشغلنا و�نی��مك من مجمو�ة د�ل ا

  الس�ید الوز�ر، 
حصیح ٔ�نك قلت ٔ�ن الساكن ا�يل يف جام�ة ش�شاوة �ا�شني يف 

، ولكن كتبقى دميا ٔ�رايض ساللیة، الس�ید الوز�ر، ...أ�رايض د�هلم ويك
یعين ٔ�ي وا�د �یبغي یقوم �يش مرشوع ٔ�و �یبغي یقوم �يش �ا�ة ما 

یقة ا�يل كتضمن ٔ�ن ذاك يش وث .. عندوش حىت يش �ا�ة ا�يل كتضمن لیه
املرشوع دميا راه �ی�سمى راه فوق ٔ�رض مايش د�لو، مايش م� د�لو، 
كتبقى دميا جام�ة ساللیة، یعين ٔ�نه معرض دامئا ٔ�نه �دا ٔ�و بعد �دا یقول � 
ح�د، هذا ا�يل �ی�يل ٔ�ن املدینة ما كت�ش، ما كزتیدش �منى، اح�ا كنعرفو 

ت �منى �ادي خيصها مشاریع اق�صادیة، ٔ�ن ٔ�ي مدینة وال ٔ�ي جام�ة بغا
شكون هاذ املس�مثر وال شكون هذا ا�يل �ادي جيي �س�مثر يف وا�د 

  أ�رض ما �اد�ش �متلكها؟
�ادي جيي �س�مثر فوا�د أ�رض ما عندوش لها ال هذا، . ما ميك�ش

و�یفاش �ادي منیو ح�ا هاذ املنطقة؟ حىت الناس ا�يل كت�ين فاملنطقة ٕاىل 
من هذا كنلقاو البين حىت الناس ا�يل كت�ين �ري جمرد بناء  كندوزو د�

�ادي �ش �سكن ف�ه ما كتف�نهيش، ٔ�ن �ٓش �یقول كنف�ين ٔ�� وا�د 
  .احلا�ة ما د�ل�ش، هو راه سا�ن �ري مؤقت

لهذا، الس�ید الوز�ر، كنطلبو م�مك تدبري هاذ امللف حباكمة وبطریقة 
الوز�ر، و�كونو ٔ�طر ا�يل �سهر معقلنة، وما تد�لش ف�ه الس�یاسة، الس�ید 

  .�ىل التفعیل د�ل هاد الرب�مج

  ..شكرا، الوقت ما بقاش، �يق �زاف ما یتقال، ولكن

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

  .تفضل، الس�ید الوز�ر، �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید املس�شار احملرتم،

د�� ما اك�ش هو هذا، د� غن�اوبك �ىل هاذ اليش ا�يل  السؤال
  .قليت

فعال أ�رايض البوریة �ا فاخلطاب د�ل س�ید� هللا ینرصو يف اف�تاح 
ا�ورة ال�رشیعیة، ف�ح هاذ الورش، هاذ الورش التفكري ف�ه راه �دي من 
حشال هاذي، رمبا عرف�و اكن وا�د احلوار وطين حول مس�تق�ل أ�رايض 

اعیة ا�يل اكن فالر�ط وحوار �وي، والیوم راه اح�ا و�د� وا�د امجل
املسودة، ٔ�نه �ش ميكن لنا جنیو �حلل د�ل هاذ إالشاكلیات ا�يل تطرقت 
لها د�ل �س��ر وال د�ل �س�تفادة من أ�رايض بصفة م�ارشة، اكن 

  .�1919اصنا نو�دو وا�د التعدیل د�ل القانون د�ل 
مسودة وا�دة، وراه اح�ا يف ٕاطار ا�راسة د�لها مع أ�مانة  الیوم عند�

العامة �لحكومة، وٕان شاء هللا يف املس�تق�ل القریب �ادي تناقشوها هنا، 
ويه ا�يل �الصة د�ل احلوارات ا�يل اكنت �ىل الصعید الوطين و�لتفاتة 

  .القویة د�ل س�ید� هللا ینرصو لهاذ امللف
  .شكرا

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين والثالث جتمعهام و�دة املوضوع، �ا س�نعرضهام دفعة 
وا�دة، والبدایة مع سؤال الفریق احلريك، حول وضعیة مس�ت�ديم إالنعاش 

  .الوطين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل

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

  زماليئ املس�شار�ن واملس�شارات،
كام تعلمون الس�ید الوز�ر هناك رشحية �برية من املواطنني تتقاىض �ىل 
بطائق إالنعاش الوطين، مهنا مجمو�ة �برية مكس�ت�دمني دا�ل إالدارات 

  .العموم�ة تقوم ب�ٔعامل ش�ىت، �ٕالضافة ٕاىل الطبقات الهشة مكعوز�ن
 الس�ید الوز�ر، السؤال أ�ول یتعلق هل هناك تفكري يف �ا �سائلمك

حتسني ٔ�جور هذه الطبقة العام� يف إالنعاش الوطين؟ م�ال �اص الرفع من 
  ". SMIG"1أ�جور

                                                 
1 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti. 
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السؤال الثاين یتعلق �حلاالت املعوزة، رب أ�رسة م�ني �یتوىف بطاقة 
ة د�لو إالنعاش الوطين هاذ الس�ن�ني أ��ريتني كتقطع مك�ؤولش لٔ�رس 

الزو�ة د�لو ٔ�و ٔ��د ٔ�بنائه، هاذ إالجراء هو �دید یرض هبذه الرشحية 
  .رضرا شدیدا الس�ید الوز�ر

  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه أ�وضاع املهنیة و�ج�عیة لعامل إالنعاش، 
املغريب �لشغل لتقدمي اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 

  .السؤال، اتفضيل الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
الس�ید الوز�ر، هل هناك ٕاجراءات وتدابري �متكني عامل  ،�سائلمك

  و�امالت إالنعاش من حقوقهم الشغلیة العاد� واملرشو�ة؟
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالني املتعلقني بعامل إالنعاش 
  .الوطين

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
یلعبه من دور ٔ�سايس يف  یعترب قطاع إالنعاش الوطين قطا�ا ح�و� ملا

حتریك معلیة التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة جبمیع ربوع اململكة، من �الل 
ف�ح العدید من أ�وراش املومسیة وٕاجناز العدید من املشاریع يف جماالت 
خمتلفة ذات م�فعة �امة، وذ� هبدف توفري فرص �لشغل �لف�ات 

  .و الهشاشة ٔ�و الفقر�ج�عیة الضعیفة اليت تعاين البطا� �ٔ 
ومن هذا املنطلق تعترب الید العام� بقطاع إالنعاش الوطين، مبق�ىض 

املنظم لقطاع إالنعاش الوطين، يف  1961یولیوز  15الظهري الرشیف ل 
وضعیة �ري نظام�ة مادامت صیغة اش�تغالها يف أ�صل ال �ك�يس صبغة 

  .شهر� ا�ميومة ومادامت تتقاىض عن معلها ٔ�جرا یوم�ا ول�س
وحت�سب ٔ�جور عامل إالنعاش الوطين �ىل ٔ�ساس احلد أ�دىن القانوين 

وفقا ملق�ضیات  2(SMAG)لٔ�جر اجلاري به العمل يف القطاع الفال� 
واملتعلق �لز�دة يف احلد أ�دىن  2014یونیو  24املرسوم الصادر يف 

                                                 
2 Salaire Minimum Agricole Garanti. 

 .القانوين لٔ�جر يف الصنا�ة والت�ارة واملهن احلرة والفال�ة
�ىل الرمغ من ذ� فقد عرفت ٔ�جور هذه الف�ة ز�دات م�تالیة متثلت و 
ٔ�ي ما  2015و 2014س�يت  %10، و2012و 2011س�يت  %15يف 

س�نوات، و�س�تف�د عامل إالنعاش الوطين  5يف غضون  %25مجمو�ه 
  .�شلك رمسي من لك الز�دات يف أ�جور اليت تقررها احلكومة

ب�ٔوراش  م�اومنيلناح�ة القانونیة عامال ویعترب عامل إالنعاش الوطين من ا
شغل ال �ك�يس بطبیعهتا املومسیة صفة ا�ميومة العام�، و�لتايل فهم ال 
یتوا�دون يف وضعیة نظام�ة قارة ميكن معها ا��ساب �دماهتم �لرتس�مي يف 
الوظیفة العموم�ة، وذ� خللو الظهري املنظم لقطاع إالنعاش الوطين من ٔ�ي 

نیة ٔ�و وجوب ٕادماج وتوظیف املش�تغلني هبذا القطاع يف تنصیص �ىل ٕاماك
  .س� الوظیفة العموم�ة

وكذ� لوجود تعارض رصحي مع م�دٔ� �اكفؤ الفرص واملساواة لولوج 
الوظائف العموم�ة حسب �س�تحقاق املنصوص �لیه يف الباب الثاين من 

س�تف�د ا�س�تور واملتعلق �حلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة، �ري ٔ�ن هذه الف�ة � 
�ملقابل من امحلایة �ج�عیة املمتث� يف التعویض عن حوادث الشغل �ىل 

  .غرار أ�عوان �ري الرمسیني التابعني لٕالدارات العموم�ة
كام ٔ�نه ولتحسني الوضعیة �ج�عیة لعامل إالنعاش الوطين، فٕان وزارة 

هؤالء ا�ا�لیة بذلت �دا مضاعفا �الل الثالث س�نوات أ��رية ٕالدماج 
، حبیث بلغ �دد املنخرطني هبم (RAMED)العامل بنظام التغطیة الصحیة 

 2186م�خرط دون ا��ساب  38000ٕاىل �ایة الیوم ما مجمو�ه، ما یناهز 
�امال مت اخنراطهم مبختلف م�ظامت الر�ایة �ج�عیة والصحیة، ومازالت 

تبقى مهنم مصاحل قطاع إالنعاش الوطين مس�مترة يف العمل �ىل ٕادماج ما 
  .هبذا النظام يف غضون الس�نوات املق��

ٔ�ما �ل�س�بة ٕالدماج عامل إالنعاش الوطين بنظام التقا�د، فٕان مصاحل 
وزارة ا�ا�لیة س��كب �ىل دراسة هذا أ�مر مس�تق�ال هبدف بلورة صیغة 
م�ىل ٕالدما�م بنظام التقا�د، �ىل غرار بعض ف�ات العامل ا��ن یو�دون 

  .ة هلم �لقطا�ني الش�به العمويم واخلاصيف وضعیة مشاهب

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

منر ا�ٓن ٕاىل التعق�ب �ىل جواب الس�ید وز�ر ا�ا�لیة، واللكمة 
 .�لفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب

  :محیة ركم�ااملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات

س�ت�دمني د�ل إالنعاش الوطين، الس�ید بطبیعة احلال الرشحية د�ل امل 
درمه شهر� ٔ�صبحت الیوم ما تقيض يش  2100الوز�ر، ما ختفاش �لیمك، 

واش �كري مهنا، �ادي خيلص مهنا املاء والضو، �ادي یع�ش مهنا، �ادي 
  . یقري مهنا ٔ�والدو
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  الس�ید الوز�ر،
القوانني ا�يل ٔ��رتوها يف مدا�لتمك جيب مراجعهتا، هذه الرشحية 

صبحت واقع الیوم، واقع ا�يل ك�سري إالدارات و�ی�دم يف إالدارات، �ٔ 
الشواش، الك�اب ٕاىل ما ذ�، لكيش الناس د�ل إالنعاش الوطين، ٕاذن 
وجب التفكري يف حتسني وضعیة هاذ العامل الس�ید الوز�ر، �ىل أ�قل، 

  . (SMIG)�ىل أ�قل �اص �كون عندمه 
 ، الس�یدشلك ٔ�كرب من هاذ اليش�نیا، يف املناطق اجلنوبیة عندمه م 

الوز�ر، هناك رشحية �برية من املواطنني مس�تورة و�ا�شة يف دیورها 
ببطاقة إالنعاش الوطين، الیوم ميل �یتوىف  79ومن  75وقرات ٔ�والدمه من 

الرب د�ل أ�رسة كمتحى البطاقة د�ل إالنعاش الوطين وما كتحولش 
والة وعند العامل، الیوم ٔ�صبح �لزو�ة د�لو، هذا �خ�صاص اكن عند ال

  .عند وزارة ا�ا�لیة
نطلب م�مك، الس�ید الوز�ر، ٔ��مك �راجعو هذه املس�ٔ� هذه، هاذ اليش 
�ادي ترتتب عنه مشالك اج�عیة كثرية بطبیعة احلال، �هیك عن 
السلو�یات واملشالك ا�يل ميكن ی�س�ب عن �دم متكن أ�رسة من تغطیة 

  .املصاریف الیوم�ة
الس�ید الوز�ر، اح�ا راه ٔ�ملنا �بري ف�مك تعت��و هبذه الرشحية  ٕاذن،

  .املس�تضعفة والضعیفة والهشة، تعطوها العنایة الاكف�ة
  .وشكرا جزیال

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

 .دامئا يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  الس�ید الوز�ر،
خصصنا سؤالنا الیوم لف�ة ت��اسون وجودها وتنكرون حقوقها، ٔ�كرث من 
ذ� جتهلون �ددها يف غیاب ضبط �دد العاملني هبا ن���ة التالعب 
�لبطائق واملزيانیة املرصودة لها، ٕاهنم العامالت والعامل �ٕالنعاش الوطين، 

ال �رید �لوال �رق�عیة، بل نطمح ملعرفة م�ٓل ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل 
هذه الرشحية العریضة من الشعب املغريب، اليت �دمت ومازالت ختدم 
الصاحل العام دون ٔ�ن متل، فال یعقل الس�ید الوز�ر ٔ�ن من یفرض احلقوق 

  .الشغلیة هو من ی�هتكها
�� �لیمك، الس�ید الوز�ر، هل یو�د يف ٔ�ي قانون ٔ�و عرف دولیا ٔ�و 

ؤ�كرث من  ؟درمه 1500س�نة دون انقطاع ب�ٔجرة  40نیا من �ش�تغل وط 
درمه يف الشهر، فهذه ومصة �ار �ىل  400ذ� اك�ن ا�يل تیوصل ٕاىل 

ج�ني احلكومات املتعاق�ة وهذه احلكومة، وهو ما یرضب يف العمق 
مق�ضیات ا�س�تور واملواثیق ا�ولیة حلقوق إال�سان وقوانني الشغل ملنظمة 

  .يلالعمل ا�و
ٕان حرمان هذه الف�ة من ٔ�جر �ادي وم�ساوي ل�س �خلرق الوح�د 
ا�ي تعاين م�ه �امالت وعامل إالنعاش الوطين، بل ت�هتك اكمل حقوقهم 
فال حامیة اج�عیة وال تغطیة حصیة وال تعاقد وال حق يف العط� والالحئة 

  .طوی�
ٔ�مر �ري ، وهو (RAMED)و�ر الرماد يف العیون ٔ�د�لمتومه يف نظام 

معمول �لف�ة املعوزة واليت ال تتوفر �ىل شغل ٔ�و  (RAMED)مق�ول، 
�لمعطلني، مه ٔ�جراء فعلیون ودامئون �ىل عكس ما تعتربوهنم عامل 
مومسیون دا�ل و�ارج إالدارة املغربیة، هلم �ربة ؤ�قدم�ة وشهادات من 

  .�ك وٕا�ازة وماسرت وما فوق
ٔ�نه �ٓن أ�وان ٕالجياد �ل �ذري  ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل لنؤكد

لهذا الوضع الشاذ ببالد� وف�ح �ب احلوار، ا�ي س�بق لنقاب��ا �حتاد 
املغريب �لشغل ٔ�ن طالبت به وقادت ٕاىل �انب العامالت والعامل معارك 

  .نضالیة، �ٓخرها مسرية وطنیة �لر�ط
ة فعىل احلكومة، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن تتحمل اكمل مسؤولیهتا جتاه ف�

�شغلها دا�ل خمتلف القطا�ات العامة، ؤ�ن م�حمك ٕا�مه وصل ٕایداع هنايئ 
خلري دلیل وا�رتاف م�مك ٔ�ن هذه الف�ة موجودة، الس�ید الوز�ر، و�هيا حق 

  .مسلوب م�ذ عرشات الس�نني
�ٓن أ�وان، الس�ید الوز�ر، لف�ح حوار �اد مع هذه الف�ة اليت هتان لك 

، وقد قررت مواص� تصعید نضاالهتا حلني 21یوم وتعترب نفسها عبید القرن 
  .حتق�ق مطا�هبا لتحفظ �رامهتا ورد �عتبار لها

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
املس�شار احملرتم، �اصمك تعرفو اك�ن ف�تني، هو ردا �ىل تعق�ب الس�ید 

ٔ�صال الظهري اكن �ا إالنعاش الوطين �ش اكن هو الفلسفة د�ل الظهري 
املؤسس هو فلسفة �د ن���، ولكن مع الوقت ت�ساو الفلسفة أ�صلیة 

  ...وت��قاو
الفلسفة أ�وىل اكنت يه توفري �دد من ٔ��م الشغل لبعض املواطنني 

.. ٕاما طریق ٕاما يش �ا�ة) des gabions(وا�د املنجزة، ٕاما  مقابل ٕاجناز
هذا هو، وتتكون يف العامل القروي ٔ�صال وتیكون عندو هذا، ولكن يف 
ٔ�وقات اجلفاف وال هذا تتجي هاذیك تتعوض هاذوك أ��م ا�يل ما 

  .عندوش �لهيم د�ل، هذا هو الفلسفة أ�وىل
هرضت �ىل أ�رس  مع الوقت والت مشات يف أ�قالمي اجلنوبیة

  املعوزة، أ�رس املعوزة 
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هذا ٕاشاكل �ٓخر، هذا دا� الیوم اح�ا تنفكرو �ش يف ٕاطار هاذ املنظومة 
مايش  نفرقو لعرارم - كام تنقولو ��ار�ة  -د�ل امحلایة �ج�عیة �ش 

نفس الشلك، هذوك اك�ن ا�يل ت�ش�تغل واك�ن ا�يل ما ت�ش�تغلش، والقضیة 
  (le budget)اح�ا ما �د هذاك . ه ٕاشاكلیة د�ل اللكفةا�يل تتطر�ا را

  .ما ت��حر�ش راه ما عند�ش فني نبقاو �زیدو وال هذا، هو املشلك
الس�یدة املس�شارة احملرتمة، ما تقول�ش التالعب، راه قالت وا�د اللكامت 
شویة، مش�يت بعید، مز�ن امحلاس ولكن تالعب وكذا، ما اكی�ش تالعب 

رة، الیوم العدد راه معروف، العدد معروف، عند� نظام من طرف إالدا
  . معلومايت ا�يل ف�ه لك وا�د وا�د راه اك�ن يف النظام املعلومايت

راه هذي �راكامت  -راك قلتهيا  -ا�يل اك�ن هو الیوم اح�ا عند� وا�د 
اح�ا واعیني ب�ٔن هاذ الوضع هو وضع هذا، حبال .. مايش جتیو تطلبو هلم

یا وا�د عندو ماسرت، ما اك�ش �اصو ٔ�صال �كون يف هاذ ٕاىل تتقول ل 
النظام هذا، ا�يل عندو املاسرت راه عندو طرق ٔ�خرى �ش یتقدم �لمباراة 

  ..ویوجل لٕالدارة من �هبا العریض، ٕاىل اكن هذا ا�هنار أ�ول اكن د�ل

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

ا�لیة، موضو�ه �ح��ا�ات السؤال الرابع املو�ه دامئا لقطاع ا�
املتواص� ٔ�ر�ب املقايه واملطامع ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
طامع ببالد� سلس� من �ح��ا�ات ینظم ٔ�ر�ب املقايه وامل

املتواص�، یعربون من �اللها عن أ�وضاع الصعبة اليت یع�شوهنا 
واملضایقات اليت یتعرضون لها، طالبني من احلكومة �لتفات ٕاىل مطا�هبم 

  .املرشو�ة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

عنا؟ ما يه إالجراءات اليت س�تقومون هبا محلایة حقوق هذه الرشحية يف جممت 
  .وشكرا

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

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

  :�ى وز�ر ا�ا�لیة املنتدبالس�ید الوز�ر 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الساهر�ن  �س�ت�ٔ�ر تنظمي امل� العمويم امجلاعي �ه�م �اص من �ن

�ىل تدبري الش�ٔن العام احمليل من سلطات حملیة وجام�ات �رابیة، �عتباره 
من القضا� ذات الص� �لواقع احمليل، ف�دبري امل� العمويم امجلاعي احمليل 
واحملافظة �لیه یعد من اخ�صاص جمالس امجلا�ات، وید�ل يف جمال 

اعي بواسطة القرارات الرشطة إالداریة اليت ميارسها رئ�س ا�لس امجل
  .التنظميیة امجلاعیة والفردیة

�ري ٔ�ن ظاهرة اح�الل امل� العمويم امجلاعي دون ا�رتام الضوابط 
ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل ٔ�حضت تعرف تفش�یا يف العدید من 
املدن واملراكز احلرضیة، مما یؤ�ر سلبا �ىل ا�ال الب�يئ وامجلايل �لمدن 

  .احلرضیة واملراكز
وتقوم السلطات العموم�ة �ختاذ مجمو�ة من التدابري الرام�ة ٕاىل حتر�ر 

 113.14من القانون التنظميي  110امل� العمويم، وذ� اس��ادا �لامدة 
املتعلق �مجلا�ات، نذ�ر من ب�هنا اس�تصدار �دد من القرارات التنظميیة 

الرتخ�ص �الح�الل هبدف اس�تغالل أ�مالك امجلاعیة �رب ٕاعامل مسطرة 
املؤقت، مراق�ة صالح�ة الرخص املؤق�ة ومدى تطابق املسا�ة املس�تغ� مع 
ت� املرخص هبا، ٕازا� البناءات الثابتة احملدثة دون ا�رتام �لضوابط 

  .القانونیة اجلاري هبا العمل
ٕاضافة ٕاىل هذه إالجراءات، فٕان السلطات تعمل بت�س�یق مع فعالیات 

ٔ��ل حتس�س املواطنني واملس�تغلني �لم� العام ب�ٔمهیته،  ا�متع املدين من
  .�عتباره جماال ح�و� دا�ل املدینة

اجلانب املتعلق �جلبا�ت، ٕان تعبئة املوارد اجلبائیة �لجام�ات الرتابیة 
من ٔ�مه الرها�ت الين ی��غي �س�هبا يف ٕاطار مسلسل اجلهویة املتقدمة اليت 

  .اخنرطت هبا بالد�
ٔ�ر�ب املقايه واملطامع خيضعون طبقا ملق�ضیات القانون و�لیه فٕان 

املتعلق جببا�ت امجلا�ات احمللیة �لرسوم التالیة، الرمق املهين، رمس اخلدمات 
حمل بیع املرشو�ت، وعند شغلهم �لم� العام امجلاعي  �ىل امجلاعیة، رمس

م �سن ٔ�حاك 39.07فٕاهنم یؤدون ٕا�وة عن ذ�، طبقا ملق�ضیات القانون 
انتقالیة ف� یتعلق هبذه الرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وة املس�تحقة 

  .لفائدة امجلا�ات احمللیة
وطبقا �ل�رشیع اجلاري به العمل فٕان جمالس امجلا�ات لها الصالح�ة 

 %10و %2حمل بیع املرشو�ت دا�ل هامش  �اىلت�دید سعر الرمس 
جلبا�ت احمللیة، يف �ني ٔ�ن املتعلق � 6.47من القانون  65طبقا �لامدة 

املرشع قد �دد سلفا ٔ�سعار الرمس املهين والرمس �ىل اخلدمات والرمس 
املفروض �ىل شغل أ�مالك امجلاعیة العامة مؤق�ا من م�قوالت وعقارات 

 .�رتبط مبامرسة ٔ�عامل جتاریة ٔ�و صناعیة ٔ�و �نیة
ت احمللیة وتنكب هذه الوزارة �ىل ٕا�داد مرشوع ٕاصالح قانون اجلبا�

وفق مقاربة �شار�یة، �ريم ٕاىل متكني امجلا�ات الرتابیة من م�ظومة مالیة 
وج�ائیة ٔ�كرث جنا�ة، �س�تجیب حلاج�ات التمنیة، وت�ٔ�ذ بعني �عتبار 
العبء الرضیيب و�شجیع �س��ر يف ظل املق�ضیات ا�س�توریة اجلدیدة 
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  .والقوانني التنظميیة �لجهات والعامالت وأ�قالمي

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

اللكمة �لس�ید املس�شار، الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب، تفضل 
 .الس�ید رئ�س الفریق

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك ا�ي تضمن العدید من التوضی�ات

�س�تق�ال ا�ي  ٔ�س�باب �زول هذا السؤال راجع �ٔ�ساس ٕاىل
خصصه فریق�ا ملك�ب الف�درالیة الوطنیة ٔ�ر�ب املقايه واملطامع �ملغرب، 
وا�ي اس�متعنا من �ال� ٕاىل املعا�ة اليت طرحوها وإالشاكالت اليت تعوق 
تطور ٔ�داهئم ومسامههتم يف حتق�ق التمنیة �ق�صادیة �رب فرص الشغل اليت 

  .خيلقها روا�م الت�اري
جراءات أ��رية واملتعلقة ٔ�ساسا ٕ�قرار رسوم ج�ائیة �دیدة ٕاال ٔ�ن االٕ 

وكذ� ٕاقرار رمس �س�تغالل املؤقت �لم� العمويم ورمس الرضیبة �ىل 
املرشو�ت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر �ىل مداخ�لهم، وهتدد مس�تق�ل مشاریعهم، 

من املغاربة  �1.500.000لام ٔ�نه حسب إالحصائیات اليت ٔ�مدو� هبا فٕان 
  .دون من �دمات هذه املشاریع ذات ا�هود ا�ايت�س�تف�

  الس�ید الوز�ر،
ال جيوز �ملطلق احلجز �ىل ٔ�صول وحسا�ت ا�ٓالف من ٔ�ر�ب 

  . املقايه واملطامع، مما ٔ�دى ذ� ٕاىل ٕافالسهم
ٔ�عتقد ٔ�ن مقاربتمك اجلدیدة والرام�ة ٕاىل مصاح�ة امجلا�ات الرتابیة 

امجلا�ات الرتابیة و�ل امللفات  تتطلب م�مك التد�ل من ٔ��ل حث رؤساء
  . �ج�عیة و�ق�صادیة

وٕاذ ننوه مبقاربتمك ال�شار�یة يف �ل امللفات الشا�كة، نطلب م�مك، 
الس�ید الوز�ر، ف�ح حوار م�ارش ومسؤول مع ٔ�ر�ب هذه الف�ة وٕارشا�هم 

  .يف صنا�ة القرارات التنظميیة واجلبائیة املتعلقة �لقطاع
  .وشكرا

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

السؤال املوايل واخلامس، موضو�ه �ٓ�ال ٔ�داء ا�یون املس�تحقة 
�لمقاوالت يف موا�ة امجلا�ات الرتابیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

 .من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

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

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

كام ال خيفى �لیمك، الس�ید الوز�ر، إالشاكلیة اليت یطر�ا هذا املوضوع، 
ح�ث ٔ�ن ت�ٔخر امجلا�ات الرتابیة عن ٔ�داء ما بذمهتا لفائدة املقاوالت یؤ�ر 
�شلك سليب �ىل �شاطها ویؤدي يف �االت �دیدة ٕاىل إالفالس، ولكن، 

لس�ید الوز�ر، �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ینوه و�یمثن املبادرة ا�يل ا
  : قامت هبا وزارة ا�ا�لیة يف موضو�ني

املوضوع أ�ول هو ا�وریة ا�يل ٔ�رسلت وزارة ا�ا�لیة لوالة وعامل  -
صاحب اجلال� خللق جلان ٕاقلميیة لت��ع �ٓ�ال أ�داءات، وهذه ا�ل�ان ا�يل 

  العام ملقاوالت املغرب �رب رؤساء اجلهات هو �رشیك �م؛اكن فهيا �حتاد 

و�نیا املبادرة خللق وا�د ا�لجنة مركزیة، ا�يل فهيا وا�د فریق معل  -
ا�يل �ی��ع تطور هذا املنطق وهذا املشلك د�ل أ�داءات، وا�يل �یمتثل يف 

قاوالت املد�ریة العامة �لجام�ات احمللیة، واخلزینة العامة، و�حتاد العام مل
جلان، جلان اجلهات، جلان ٔ��ال أ�داءات وجلان  3املغرب ا�يل ف�ه 
 .الصفقات العموم�ة

ا�يل بغینا نقولو، الس�ید الوز�ر، يه هاد املبادرة �مة ولكيش 
�ی�س�ناها، �حتاد العام ملقاوالت املغرب، املقاوالت املغربیة، ا�الس 

التعبئة اجلهویة والتعبئة حىت  اجلهویة، امجلا�ات الرتابیة، والهدف من هاذ
املركزیة هو ٕاجناح هاذ الورش، هاذ الورش ا�يل هو �م، �یف تتعرفو 

 Le)الس�ید الوز�ر، واملهم هو ٔ�ننا نوصلو لرصد ٔ�ش�نو هو المكیة ٔ�ش�نو هو 
montant)   ٔ�ش�نو يه المكیة د�ل هاذ أ�داءات ا�يل يه م��ٔخرة �ش

د�ل ٔ�هنا تربمج لها �یفاش غميكن �هيا  ميكن لنا ند�لوها فوا�د ا�ینام�ك�ة
  .ختلص، �ش املقاوالت یعرفو ب�ٔن �ادي یت�لصو وفاش من ٔ��ل

وهذا نداء من �حتاد العام ملقاوالت املغرب لرؤساء ا�االت الرتابیة 
وامجلا�ات الرتابیة و�لمقاولني ٔ�ننا �اصنا ننجحو و�اصنا نتعب�ٔو مجیعا، 

  .جنحو هاذ الفرتة هاذي وهاذ الورشالس�ید الوز�ر، �ش ميكن لنا 
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
� محمد السادس، نرصه تنف�ذا �لتعل�ت السام�ة لصاحب اجلال� امل

هللا ؤ�یده، وا�اعیة ٕاىل التعجیل ب�ٔداء مس�تحقات املقاوالت �ى امجلا�ات 
الرتابیة، قامت مصاحل هذه الوزارة �ختاذ مجمو�ة من التدابري، �متثل ٔ�مهها 

  :یيل وف� قال الس�ید املس�شار احملرتمما يف 

اململكة �عوهتم  توج�ه دوریة ٕاىل السادة والة وعامل عامالت ؤ�قالمي -
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ٕاىل �كو�ن جلان �ویة وٕاقلميیة تعىن بت��ع �ٓ�ال أ�داء، وذ� هبدف 
الوقوف �ىل م��ٔخرات أ�داء اليت �س�لها معامالت امجلا�ات الرتابیة 
ورشاكت التمنیة احمللیة واملصاحل اخلارج�ة �لوزارات، وٕاجياد احللول املالمئة 

حقات املقاوالت والتقلیص من لت�اوز مجیع ٔ�نواع الت�ٔ�ري يف ٔ�داء مس�ت
 .�ٓ�ال أ�داء

كام متت دعوة السادة الوالة والعامل ٕاىل عقد اج��ات هذه ا�ل�ان مرة 
یوم وبتقدمي تقار�ر عن حصی� ٔ�عاملها، وذ� يف انتظار ٕا�داث  15لك 

ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر اليت س�ت�ل حمل اكفة ا�ل�ان املتد�� يف 
ر، واليت ینص �لهيا مرشوع القانون املتعلق ٕ�صالح املراكز تدبري �س��

  اجلهویة لالس��ر؛

�نیا، �شك�ل جلنة خمتلطة تضم ممثلني عن املد�ریة العامة �لجام�ات  -
احمللیة واخلزینة العامة وعن �حتاد العام ملقاوالت املغرب، قصد ت��ع ٔ�شغال 

 ل املالمئة؛ا�ل�ان السالفة ا��ر والعمل �ىل ٕاجياد احللو 

ؤ��ريا، �س�ت�ابة لطلبات ا�مع اليت تقد�ا امجلا�ات الرتابیة  -
 .لتغطیة م��ٔخراهتا جتاه املقاوالت

وتبقى هذه الوزارة م�ف��ة �ىل م�ادرات من ش�ٔهنا حتسني م�اخ أ�عامل 
  .وتقلیص �ٓ�ال أ�داء

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

 ٕاطار التعق�ب، ويف �دود الوقت اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف
  .املتبقى بطبیعة احلال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
�ري لٕالضافة، الس�ید الوز�ر، وهذا ٕال�الم املس�شار�ن احملرتمني ا�يل 
اك�ن فامجلا�ات الرتابیة هو ٔ�ن هناك وا�د القاف� ا�يل �ادي �كون، قاف� 

غیكون فهيا وا�د التحس�س  فاجلهات ا�يل غتكون يف �ل اجلهات ا�يل
ووا�د حناولو نرتمجو هلم �یفاش بغینا خندمو، و�یفاش بغینا منش�یو �ش 

  .ميكن لینا ننجحو
 ال ــــــٕاذن هناك وا�د القاف� �ویة ا�يل �ادي �كون فهيا الناس دی

(La DGCL)3  الناس د�ل اخلزینة والناس د�ل �حتاد العام ملقاوالت
ل صاحب اجلال�، �ش ميكن لنا �سقو وحنسسو املغرب ووالة وعام

  .املقاوالت هباذ املشلك و�ش ميكن لنا نلقاو احللول الناجعة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذا اكن ��مك تعق�ب الس�ید الوز�ر، تفضل

                                                 
3 Direction Générale des Collectivités Locales. 

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  :د�ل أ�نواع �3ري كتمك�، نبغي نقول ٔ�نه هاذ املت�ٔخرات فهيم 

  د�ل امجلا�ات؛ (Les fournisseurs) اك�ن  -

 واك�ن التدبري املفوض، -

 .واك�ن النفقات د�ل إال�رة وما شابه ذ� -
ف� خيص املقاولني، هذاك هو ا�يل وزارة ا�ا�لیة �رب املد�ریة العامة 

اه د� �لجام�ات احمللیة قامئة بوا�د ا�هود �بري، والیوم اكینة وا�د الس�یو� ر 
لك شهر اك�ن معلیة د�ل تقلیص هاذ املت�ٔخرات، و�متناو �ىل هللا يف 

  ..غضون أ�شهر املق�� ميكن لنا �متك�و من هذا
بقات القضیة أ�خرى د�ل التدبري املفوض، هاذي �اصها �كون وا�د 
العملیة مع امجلا�ات الرتابیة �ش �كون وا�د الرزانة حىت يف التعامل مع 

وكتكون وال كن�لیو ذاك اليش حىت ل�ٓخر د�ل العام، هنا�  هاذ القضیة
، املصاح�ة واملراق�ة ٔ�نه ما اك�ن وا�د شویة د�ل املراق�ة �اصة �كون

ما ميكن لیاش ند�ر يف املزيانیة وا�د الرمق ؤ��   (Le budget)عند�ش 
�س�هتالك د�يل ٔ�كرب �ك�ري من ذ� الرمق، �ادي �كون �لیه م��ٔخرات، 

ا �اصو شویة د�ل �ح�یاط يف هاذ القضیة هاذي، واح�ا راه تن�اولو هذ
  .مع امجلا�ات الرتابیة �ش نعاجلو هاذ الوضع هذا

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

السؤال املوايل موضو�ه التفاو�ت �ج�عیة وا�الیة، اللكمة ٔ��د 
و�دة والتعادلیة لتقدمي السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �ل

  .السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

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

  السادة الوزراء،
  أ�خوات وإالخوة،

  الس�ید الوز�ر، 
ف� خيص  االتفاو�ت �ج�عیة وا�الیة ٔ�صبحت �شلك نقص

يب الیوم تريىض املؤرشات �ق�صادیة يف بالد�، ح�ث ما بقاش ٔ�ي مغر
ٔ�ن �كون �ة عندها ٔ�س�بق�ة ٔ�و مواطن يف �ة �متتع خبريات البالد وینعم 

  .�حلریة و�س�تقرار عكس ما �راه يف بعض اجلهات
مفىت ٔ�و ماذا و�یف تنوي الوزارة ٔ�و احلكومة �سویة ٔ�و التفاتة ٕاىل 

  اجلهات الفقرية والهشة؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�ید املس�شار شكرا
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  .لمك اللكمة �لجواب �ىل السؤال، الس�ید الوز�ر، تفضل

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال، التقس�مي اجلهوي احلايل �ر�كز �ىل مقاربة وظیف�ة هتدف يف املقام 

ة املندجمة ومعاجلة الفوارق �ىل مس�توى املؤهالت أ�ول ٕاىل حتق�ق التمنی
  .�ق�صادیة والب��ة التحتیة

�نیا، ا�س�تور تیكرس هذا التو�ه من �الل التنصیص �ىل ٕا�داث 
صندوق الت�ٔهیل �ج�عي وصندوق التضامن بني اجلهات، هبدف 

  .التقلیص من التفاو�ت بني اجلهات
�مجلا�ة الرتابیة �رسانة م�اكم� م�ظمة �لثا، القوانني التنظميیة املتعلقة 

لالمركزیة، و�متثل �ٔ�ساس يف التصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب، وكذا �رامج 
  .التمنیة �لجهات والعامالت وأ�قالمي و�رامج معل امجلا�ات

ولقد مت وضع وتنف�ذ مجمو�ة من الربامج التمنویة اخلاصة �لعامل القروي، 
ت ومؤسسات ا�و� يف جماالت خمتلفة، �رب �رامج وذ� �رشاكة مع قطا�ا

وتد�الت، �روم احلد من الفوارق املس�� �ىل مس�توى ولوج الساكنة 
القرویة �لب��ات التحتیة واخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة، ح�ث تعد 
الربامج الوطنیة اخلاصة �لكهر�ء والطرق واملاء الصاحل �لرشب من الربامج 

بري يف حتسني ظروف وحمیط الع�ش �ى الساكنة اليت سامهت �شلك � 
القرویة، بفضل ٔ�سلوب الرشاكة املعمتد يف وضع وٕا�داد ومتویل وتنف�ذ 

  .الربامج اليت تندرج يف ٕاطار هذه الربامج
ومن بني أ�وراش املهمة اليت یعول �لهيا �ل�رسیع �لتقلیص من 

لیة و�ج�عیة �لوسط التفاو�ت ا�الیة، نذ�ر �ر�مج تقلیص الفوارق ا�ا
 50بغالف مايل یقدر ب  2023و 2017القروي �رمس الفرتة املمتدة بني 

ملیار درمه، واليت �اء تنف�ذا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة لصاحب اجلال� 
امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده، واملتضمنة يف خطاب �اللته 

  .�2015رى عید العرش ا�ید لس�نة مبناس�بة ذ
وهيدف هذا الرب�مج ٕاىل حتسني الظروف املع�ش�یة لساكن املناطق 
القرویة واجلبلیة، من �الل تلبیة اح�یا�اهتم من الب��ات أ�ساس�یة 

  .واملرافق �ج�عیة �لقرب
�رجمة وتنف�ذ  إاللتقاء والتاكمل يفو�ر�كز هذا الرب�مج �ىل م�دٔ� 

  :ٔ�هداف ٕاسرتاتیجیة ويه 3املشاریع، فقد سطرت � 

  یة واجلبلیة؛وفك العز� عن الساكن يف املناطق القر  -

حتسني ولوج الساكنة ٕاىل اخلدمات أ�ساس�یة املتعلقة �لكهر�ء واملاء  -
 الصاحل �لرشب والص�ة والتعلمي؛

وتوفري الرشوط الالزمة لتعز�ز وتنویع القدرات �ق�صادیة �لمناطق  -
 .القرویة واجلبلیة

م يف د�ل وظروف ��ش الساكنة، اليشء ا�ي یؤدي ٕاىل حتسن �ا
 .و�لتايل حتسني مؤرشات التمنیة ال�رشیة يف هذه املناطق

ومما ال شك ف�ه، فٕان بلورة مقاربة �منویة كف�� بتقلیص الفوارق بني 
اجلهات تق�يض تضافر جمهودات خمتلف املتد�لني �ىل املس�تویني الوطين 

بئة املوارد الالزمة التد�الت القطاعیة �رب تع واحمليل وت�س�یق خمتلف 
والسهر �ىل حتق�ق التقائیة الربامج واملشاریع والرفع من وترية إالجناز من 

  . ٔ��ل معاجلة التبا�ن يف مؤرشات التمنیة بني اجلهات

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

  .لمك اللكمة الس�ید رئ�س الفریق يف ٕاطار التعق�ب، الس�ید الرئ�س

  :د الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید عب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
   الس�ید الوز�ر،

مما الشك ف�ه ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة توا�ب امجلا�ات احمللیة حسب 
إالماكنیات ومن طبیعة احلال يف ٕاطار الرشااكت، اليت هدفها هو ما ٔ�ج�مت 

  .�لیه
ال ولكن، الس�ید الوز�ر، املفارقات الك�رية الیوم ا�يل اكینة يف ا�

�یف �رید ٔ�ن : ا�ايل، وهو السؤال د�لنا، الس�ید الوز�ر، نعطیمك م�ال
جام�ة ٔ�كرب ٕاقلمي �ىل  89حنقق التمنیة ٕالقلمي م�ال ٕاكقلمي �رودانت ف�ه 
، �یفاش 15جام�ة وال  14املس�توى الوطين، يف �ني ٔ�قالمي جماورة فهيا 

أ�خرى؟ وهذه  بغیتو هاذ إالقلمي �كون يف املس�توى د�ل سا�ر أ�قالمي
  .س�نة �30ا� ا�يل ا�ٓن �یع�شها إالقلمي ملدة ما یقرب من 

يف ا�ال د�ل فك العز�، الس�ید الوز�ر، احلكومات املتعاق�ة معلت 
جمهود يف الرب�مج الوطين أ�ول �لطرق، يف الرب�مج الوطين الثاين، وهناك 

ال احلكومة �رامج �اصة، ولكن ا�ٓن ج�تو، الس�ید الوز�ر، بطبیعة احل
السابقة واحلالیة يف ٕاطار موا�بة فك العز� هباذ الرب�مج ا�يل �ادي یفك 

  .العز� عن العامل القروي وا�يل تعطى �لجهات
ق�ل اكنت وزارة ا�ا�لیة، اكنت حماور ٔ�سايس د�ل امجلا�ات، الیوم 

رة اجلهات كتعطي �لجام�ات ا�يل �بعة لها س�یاس�یا، وهنا بغینا �هبو ب�ٔنه وزا
ا�ا�لیة ما خصهاش ختىل �ىل ا�ور د�لها، ٔ�نه املفارقات ا�الیة يه 
مسؤولیة د�ل ا�و� ود�ل احلكومة، ٔ�نه الیوم بعض اجلهات والت 

  .كتعامل يف ما خيص توزیع د�ل هاذ الطرق بتو�ات س�یاس�یة ضیقة
 ز�مك خبري �ش �رجعو و�راجعواجيمك هللا ابغینا�، الس�ید الوز�ر، �

هاذ املس�ٔ� د�ل فك العز� �ىل امجلا�ات يف ما خيص الرب�مج ا�يل د�راه 
  .ا�و� وا�يل �رٔ�سو �ال� امل� خشصیا

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

تدابري املت�ذة ملوا�ة مو�ة الربد ال ن��قل ٕاىل السؤال املوايل، موضو�ه 
بلیة النائیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من والثلوج �ملناطق اجل 

  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل اليس عبد ا�لطیف

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

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الزمالء احملرتمني،
كتعرف وا�د الظرف�ة سؤالنا یتعلق ب�ٔنه املناطق النائیة واجلبلیة اكنت 

  .�اصة س�نو� مبناس�بة املومس د�ل الش�تاء
ف��، بغینا نعرفو احلكومة ٔ�ش�نو يه التدابري والوسائل اليت ٔ��دهتا 

  ملعاجلة هذا املوضوع؟
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .تفضل الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  : الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  لس�ید الرئ�س احملرتم،ا

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تنف�ذا �لتعل�ت املولویة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا ؤ�یده، دٔ�بت وزارة ا�ا�لیة �ىل اختاذ مجمو�ة من إالجراءات 
والتدابري من �الل ٕا�داد خمطط وطين، س�نوي، شامل ملوا�ة ا�ٓ�ر 

  .لبیة ملو�ة الربد وفق مهنجیة �شار�یةالس 
ومس الش�توي احلايل، اجمتعت لهاذ الغرض جلنة بني املوخبصوص 

، ح�ث مت بناءا �ىل 2018ٔ�كتو�ر  4وزاریة مبقر وزارة ا�ا�لیة بتارخي 
اس�تعراض حصی� املومس املايض اختاذ مجمو�ة من التدابري ٔ�مهها رفع �دد 

ٕاقل�، وذ� ٕ�ضافة  27ٕاىل  22طين، من أ�ٌقالمي املشمو� ��طط الو 
  .ٔ�قالمي لك من امخل�سات، احلاجب، و�دة، جرادة، �راكن

كام مت حث مجیع املتد�لني �لحرص �ىل رضورة تفعیل خمططاهتم �ىل 
املس�تویني إالقلميي واجلهوي من ٔ��ل التدبري الناجع ملو�ة الربد، وذ� 

ٓ اور ا�طط الوطين �لتخف�ف من تنف�ذا حمل �ر مو�ة الربد واملمتث� ٔ�مه �
  :حماورها يف ما یيل

ٔ�وال، تقدمي املسا�دات املؤن وأ�غطیة، وس�هتدف هذه العملیة دمع 
الساكنة املعوزة �ملناطق املعزو� دا�ل أ�قالمي اليت تعرف اخنفاضا �بريا يف 

 ٕاقل� السالفة ا��ر؛ 27در�ة احلرارة، ویتعلق أ�مر ب 

ات الصحیة، ب�ٔمر من صاحب اجلال� القائد أ��ىل �نیا، تقدمي اخلدم
، فقد معدت مصل�ة راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللك�ة�ٔ ورئ�س 

ٕاقلمي الص�ة �لقوات املسل�ة امللك�ة ٕاىل ٕاقامة مس�شف�ني م�دانیني �لك من 
  .و�زغت، وٕاقلمي م�دلت يف ٔ�نفكوأ�زیالل و 

م�ذ م�تصف شهر " �ایةر "ومن �ة ٔ�خرى، ٔ�عطیت انطالقة �ر�مج 
نونرب احلايل، كام یمت ٕاحصاء ال�ساء احلوامل والتكفل �ملق�الت مهنم �ىل 

 الوالدة بدور أ�مومة واملراكز الصحیة احملدثة لهذه الغایة؛
�لثا، �دمات إالیواء وإال�اثة �رب التكفل �ٔ�ش�اص بدون م�ٔوى ومد 

  یتام �ٔ�غطیة؛مراكز الطلبة وا�ا�لیات واملس�شف�ات ودور ا�ٔ 
رابعا، توزیع حطب التدف�ة وأ�فران احملس�نة �ىل خمتلف املؤسسات 

 التعلميیة الساكنة املعنیة مبو�ة الربد ٔ�و الثلوج؛
 �امسا، توزیع العلف املدمع �ىل مريب املاش�یة �ملناطق املعزو�؛

 وجتهزي مالجئ الثلوجسادسا تد�الت ف�ح الطرق وفك العز� و�رممي 
 ع وزارة التجهزي؛بت�س�یق م

سابعا، �دمات التواصل وإالرشاد من �الل تعز�ز ش�بكة حمطات 
 الرصد؛

�م�ا، التدابري �ق�صادیة �س��اق�ة، واليت یعمتد �لهيا ا�طط الوطين 
 :ك

  ت�ٔمني وت��ع تطور الوضع �ىل املس�توى املیداين من طرف ا�لجنة
 املركزیة؛
  یدانیة من طرف ا�ل�ان إالقلميیة الت��ع والتق�مي املس�متر �لوضعیة امل

 �لیقظة والت�س�یق الفوري؛
  حتس�س املواطنني واملواطنات قصد ٔ��ذ احلیطة واحلذر والتفا�ل

 إالجيايب مع ال�رشات إالنذاریة؛
 ضامن ا�متویل العادي �لمناطق املعنیة �ملواد أ�ساس�یة الرضوریة؛ 
 تعبئة ا�ٓلیات التابعة ملصاحل ا�و�؛ 
 الفوري بواسطة مروح�ات إالسعاف التابعة للك من  ت�ٔمني التد�ل

ا�رك املليك ووزارة الص�ة ٕالنقاذ الساكن قصد التد�ل يف احلاالت 
 .احلر�ة

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

 .لمك اللكمة، اليس عبد ا�لطیف، يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :حا�لطیف ٔ�بدو املس�شار الس�ید عبد 
�شكرو الس�ید الوز�ر �ىل ما تفضل به من  يف البدایة كنبغیو

اس�تحضار �مو�ة من املعطیات، الك�ري كنعرفوه والك�ري ن��ظره، لك�نا 
  .كنبغي �ري �ش �كونو شویة مضبوطني، و�ش نتحملو مسؤولی��ا

السؤال د�لنا ما كنتلكموش �ىل �منیة العامل القروي واملناطق النائیة، 
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یوم  90ة يف الزمان ويف املاكن، تتعلق ب كنتلكمو �ىل وا�د الفرتة قار 
د�ل الربد، د�ل الر�دة ا�يل ميكن جتي هاذ العام ميكن ما جتي العام اجلاي، 

رض� مكغاربة، تت��غیو نقولو برصحي العبارة ٔ�ن هذه القضیة هذه ا�يل كتوقع ك 
رضمك انتوما كذ� ح�ث ك�شوفها بعض املرات يف الق�وات أ�ج�بیة، توك 

صورة ق�ی�ة �ىل املغرب يف الواقع ٔ�نه مايش هذاك هو احلق�قة ووا�د ال
ولكن هذیك  د�ل املغرب، املغرب م�قدم بوا�د ا�مو�ة د�ل أ�مورات،

  .الصورة یمت اس�تغاللها
اح�ا ت��غیو نقولو مبا ٔ�نه هذا املوضوع �یكون لك س�نة وال بد من الربد 

اش اكینة يش �ا�ة، وال بد من الش�تا والبد من الر�د، یقدر �كون، و 
يش ٕاطار �اص ا�يل �یتعلق �ري هبذا املوضوع، ا�يل �ید�ل بقوة يف هذا 
املوضوع هذا وحيسو به الناس مايش يف ٕاطار �ادي نو�دو ونقادو 
ونصایبو، هذا ٕالزايم، هذا مطلوب �ش ند�رو التاكفؤ، وند�رو العدا� 

اح�ا كنت�دثو �ىل هذه �ج�عیة والعدا� ا�الیة يف البالد لكها، ولكن 
الفرتة هذه برصا�ة ما �ق�ش بغینا �سمعوها، صايف ٔ�نه �شوفو املعزات 
م�تني، و�شوفو الناس بوا�د الوضعیة ويش �د مات يف قرن اجلبل، هذا 

  . حق�قة 2018ما �یلیقش �ملغرب د�ل 
ف�� هذا املوضوع احلكومة عندها ٕاماكنیاهتا، كذ� وزارة ا�ا�لیة 

عندها مجیع أ�مورات م�وفرة إالحصائیات، ضابطة ا�ال ما  �ٔ�ساس
  .عند� ما نقولو

بغینا، هللا جياز�مك خبري، هذا هو الغایة من سؤالنا، ما بغیناش �سمعو 
هذه الس�نة يش �ا�ة من هذه احملبطات وهذه املسائل ا�يل ما كتلیقش 

امجلیع �ید�ر جمهود  �لقمية د�ل بالد� ود�ل الوطن و�ملواطنني د�لنا ا�يل
من ٔ��ل الرفع من مس�تواها، و�ىل رٔ�س�نا �ال� امل� نرصه هللا، و�كونو 

  .عند مس�توى التوجهيات د�لو السام�ة يف هذا إالطار
  .شكرا

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

ما بقاشاي الوقت، الس�ید الوز�ر، �لرد �ىل التعق�ب، تفضل تفضل، 
  .يف بضع ثواين

  :لس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیةا
ما فهمش القصد د�يل، اح�ا تنقولو هذا �ر�مج �اص �ري لهاذ القضیة 
هاذي، هذا ها هو الرب�مج، �ر�مج وطين ت��لكف هباذ القضیة مايش 

هذا �ر�مج �اص لك س�نة كنطوروه تزنیدو عند� . بتاكفؤ الفرص
  .املعطیات مدققة وكنتد�لو

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

السؤال الثامن موضو�ه، القانون مبثابة النظام أ�سايس �لوظیفة الرتابیة 

ونظام التعویضات اخلاص مبوظفي امجلا�ات الرتابیة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :السالم يس �وريعبد املس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ازداد دور موظفي امجلا�ات الرتابیة تعاظام مع التطورات اليت عرفها 
النظام الالمركزي ببالد�، اليشء ا�ي یق�يض ٕارساء مق�ضیات �رشیعیة 

التنظميیة �لجام�ات  وتنظميیة موا�بة �لتحوالت اليت �اءت هبا القوانني
  .الرتابیة وأ�دوار اجلدیدة اليت ٔ�س�ندت ٕا�هيا

ما يه ٔ�س�باب الت�ٔخر يف مراجعة : �ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم
القانون املتعلق �لوظیفة العموم�ة الرتابیة؟ ما يه إالجراءات اليت 

ام س���ذوهنا ٕالصدار هذا القانون وكذا النصوص التنظميیة املتعلقة بنظ
  التعویضات اخلاص �ملوارد ال�رشیة امجلاعیة؟

  .وشكرا

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

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ا السؤال، وجب التذكري ��هودات الك�رية اليت بذ�هتا جوا� �ىل هذ

هذه الوزارة يف س��ل ٕاخراج النصوص التطبیق�ة املنصوص �لهيا يف 
  .شهر 30القوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة، واليت اكنت حمددة ب�ٔ�ل 

مرسوما تطبیق�ا �جلریدة الرمسیة، وكذا  68ويف هذا الصدد مت ٕاصدار 
لقرارات، كام جتدر إالشارة ٕاىل القوانني التنظميیة اليت نصت العدید من ا

شهرا، ومهنا قانون املمتلاكت  �30ىل مجمو�ة من القوانني �ري حمددة ب�ٓ�ال 
امجلاعیة، وقانون حتدید جمال التعمري والقانون مبثابة النظام أ�سايس 
�لوظیفة الرتابیة، واليت س�تكون موضوع ٔ�وراش معل مف�و�ة مبسامهة 
اخلرباء واملنتخبني احمللیني بنفس الطریقة اليت یمت هبا العمل ف� خيص ورش 

  .ٕاصالح اجلبا�ت احمللیة املف�وح �الیا
ٔ�ما ف� خيص نظام التعویضات اخلاص مبوظفي امجلا�ات الرتابیة، فقد 

، 2018 یولیوز 31بتارخي  (D4790)صدر هبذا اخلصوص م�شور �دد 
 م�اصب املسؤولیة ٕ�دارات امجلا�ات الرتابیة وا�ي �دد رشوط التعیني يف

وهیئاهتا ونظام التعویضات عن املسؤولیة، واليت متت مماثلهتا مبا هو معمول 
به �لقطا�ات الوزاریة، حبیث �س�تف�د موظفو امجلا�ات الرتابیة من نفس 
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أ�جور والتعویضات، وذ� وفق م�دٔ� �س�تحقاق والكفاءة بعد ف�ح �ب 
  .ل هذه املناصبالرتش�یح لشغ

وقد �دد امل�شور املناصب ا�صصة للك جام�ة �رابیة حسب �دد 
ساكهنا، كام مت حتدید إالجراءات الواجب ٕاتباعها يف هذا الصدد من ف�ح 
�ب الرتش�یح ملناصب املسؤولیة ٕاىل �ایة الت�ٔشري �ىل قرارات التعیني يف 

  .هذه املناصب

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

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

  :عبد السالم يس �ورياملس�شار الس�ید 
  .شكرا، الس�ید الوز�ر احملرتم، �ىل اجلواب د�لمك

الس�ید الوز�ر، نت�ٔسف یعين اجلواب د�لمك ٔ�ن هاذ اجلواب م�ذ س�نوات، 
نظام  تقریبا نفس اجلواب، املوظفني د�ل امجلا�ات الرتابیة تیطالبو ٕ�خراج

ٔ�سايس �ادل وم�صف یصون �رامهتم وحيقق هلم العدل واملساواة �بايق 
  .القطا�ات أ�خرى

ٔ�عطیت وعود �لنقا�ت مبراجعة هذا النظام أ�سايس ٔ�ثناء  الس�ید الوز�ر،
  . احلوار معها

اكن يف  2012الس�ید وز�ر ا�ا�لیة أ�س�بق الس�ید احمند العنرص يف 
حول النظام أ�سايس د�ل امجلا�ات هاذ ا�لس املوقر سؤال حموري 

الرتابیة، وقال �حلرف بيل هاذ املرشوع �ادي �كون حمط م�اقشة مع 
  .النقا�ت يف ٕاطار احلوار �ج�عي القطاعي

يف ٕاطار أ�س�ئ� الشفویة يف هاذ ا�لس هذا الس�ید الوز�ر  2015يف 
ینا�ر  6املنتدب يف ا�ا�لیة الرشيق الرض�س نفس اليشء، یعين يف 

قال ب�ٔن النظام أ�سايس ملوظفي امجلا�ات سريى النور فور ��هتاء  2015
  .من ٕا�داد نصوصه التنظميیة

الس�ید الوز�ر، د�ل هاذ النظام أ�سايس طال، والصرب  ،إالخراج
  .ذنفد�ل املوظفني د�ل امجلا�ات 

 م�و�ر، الس�ید الوز�ر، وهاذ. الیوم اجلو م�و�ر يف امجلا�ات الرتابیة
  .اليش �ینعكس �ىل أ�داء و�ىل املردودیة د�ل املوظفني

الیوم، الس�ید الوز�ر، اح�ا بغینا جواب رصحي وواحض، مىت س�یخرج 
هاذ النظام أ�سايس د�ل املوظفني د�ل امجلا�ات الرتابیة؟ ٔ�ن هاذي 

  .وعود وعهود تعطات سواء �لنقا�ت سواء �لموظفني د�ل امجلا�ات الرتابیة
لس�ید الوز�ر، مو�د حمدد ٕالخراج هاذ النظام أ�سايس، ٔ�ن بغینا، ا

ٕاجناح الالمركزیة یق�يض ٕاخراج نظام ٔ�سايس موا�ب لٔ�دوار اليت تقوم هبا 
امجلا�ات الرتابیة، وكذ� یق�يض �لق م�ظومة ٔ�جور، ما �هنرضوش �ىل 
املسؤولیة د�ل رؤساء أ�قسام ورؤساء املصاحل، اك�ن موظفني د�ل 

ا�يل ما ت��قضاوش نفس التعویضات د�ل الناس د�ل املالیة، اجلبا�ت 

 Des) وا�د العدد د�ل املوظفني �یبذلو وا�د ا�هود �بري �دا وعندمه 
risques)  س�تحقات د�ل امللزمني وما �یتقضاوش نفس امل يف حتصیل

  .التعویضات حبال وا�د القطا�ات أ�خرى
ظام أ�سايس خيرج يف ٔ�قرب �� الس�ید الوز�ر، اح�ا بغینا هاذ الن

وقت، و�لتايل ما بغیناش جواب نفس اليش اكجلواب د�ل الوزراء 
  .السابقني

  .شكرا

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

  .ٕاذا رغبمت يف ذ�، شكرا الس�ید الوز�ر
منر، دامئا يف قطاع ا�ا�لیة، السؤال التاسع وأ��ري يف هذا القطاع 

لهجرة الرسیة ببالد�، اللكمة دامئا لفریق العدا� والتمنیة موضو�ه ظاهرة ا
  .ل�سط السؤال، اليس �ايم ا��ن، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

الحظنا يف ا�ٓونة أ��رية �زاید ظاهرة الهجرة الرسیة، ٕاما �رب قوارب 
  .رق الرسیعة واملتطورةاملوت التقلیدیة ٔ�و �رب بعض الزوا

�سائلمك عن أ�س�باب احلق�ق�ة لهذه الظاهرة؟ و�سائلمك ٔ�یضا عن 
التدابري املزمع اختاذها، ؤ�ال �رون ب�ٔن املقاربة املعمتدة يف التعاطي مع بعض 

  �ح��ا�ات يف الشامل لها دور يف ذ�؟
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

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

  .تفضل الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ود إالشارة ٕاىل ٔ�نه بفضل التعل�ت امللك�ة السام�ة يف  ،يف البدایة

ي اكنت � اجلرٔ�ة موضوع الهجرة، یعترب املغرب الب� الوح�د يف العامل ا�
والش�ا�ة من ٔ��ل ت�ين مقاربة ٕا�سانیة، مك�ت من �سویة الوضعیة 

ٔ�لف �اجر، س�� يف هذه الظرف�ة  50إالداریة املتعلقة �ٕالقامة اخلاصة ب 
  .ا�ق�قة اليت یعرف فهيا ملف الهجرة �دة تطورات �ىل الصعید ا�ويل

الق مجمو�ة من وقد مكن التزنیل الفعيل لهذه إالسرتاجتیة من ٕاط
الربامج القطاعیة، خولت لهؤالء املهاجر�ن ؤ�فراد �ائالهتم �س�تفادة من 

  .اكفة اخلدمات املقدمة �لمواطنني
و�ىل الصعید أ�مين، مت �سجیل ارتفاع �دد املهاجر�ن �ري الرشعیني 
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�س�ب الظروف اليت یعرفها حمیطنا اجلهوي، وكذ� عوامل اجلذب اليت 
لتواصل �ج�عي والتق�یات الرمقیة، وميكن ٔ�ن �سوق �رب ش�باكت ا

  :نقاط 4نلخص عوامل اجلذب يف 
واليت يف بعض أ�ح�ان تقرتح (GO FAST) ظهور القوارب النفاثة 

  �ىل الش�باب معلیات جمانیة �لعبور �لضفة أ�خرى؛
توا�د ٔ�سطول إال�اثة، ٕاضافة ٕاىل بعض البواخر اليت �س�تعملها بعض 

 دين يف البحر أ�بیض املتوسط؛مجعیات ا�متع امل
�لثا، إال�راهات املتعلقة �لقوانني أ�وربیة ف� یتعلق بعملیات �رح�ل 

ويف هذا الباب ٔ�ود التذكري ٔ�ن املغرب ما ف� یتحمل مسؤولیاته . القارص�ن
 من ٔ��ل اس�تق�ال ٔ�بنائه يف ظروف حترتم فهيا حقوقهم و�رامهتم؛

یوين طالب جلوء عقب املو�ة اليت رابعا اح�ضان ٔ�ور� �ٔكرث من مل 
 .2014شهدهتا �الل س�نة 

فه�ي  2018ٔ�ما ف� خيص نتاجئ ماكحفة الهجرة �ري الرشعیة �الل س�نة 
  :اكلتايل

  ٔ�لف حماو� �لهجرة �ري الرشعیة؛ 76ٕافشال ٔ�كرث من  -

حماو� عنیفة لال�سالل ٕاىل املدین�ني السلیب�ني س��ة  30ٕاح�اط  -
 وملیلیة؛

ٕاجرام�ة ت�شط يف م�دان الهجرة �ري الرشعیة،  ش�بكة 174تفك�ك  -
ش�بكة  3400مت تفك�ك ٔ�زید من  �2002لام ب�ٔنه م�ذ س�نة 

 ٕاجرام�ة؛

�اجر يف وضعیة �ري قانونیة  2000تنظمي الرجوع الطوعي �ٔكرث من  -
ٕاىل ب�اهنم أ�صلیة، وذ� بتعاون مع املنظمة ا�ولیة �لهجرة 

متدة �ملغرب يف ظروف حترتم والهیئات ا�بلوماس�یة لب�اهنم املع 
 حقوقهم و�رامهتم؛

  .�2004اجر م�ذ س�نة  �36300رح�ل ٔ�كرث من   -

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

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

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
 ي تبذ� السلطاتهو يف احلق�قة ال ٔ��د �شكك يف ا�هود الك�ري ا�

املغربیة ف� یتعلق مبعاجلة ظاهرة الهجرة الرسیة، والس�� يف التعاطي مع 
  .الهجرة د�ل أ�فارقة

حنن سؤالنا يف احلق�قة هو م�صب �ىل الهجرة د�ل املغاربة مايش د�ل 
أ�فارقة، واملنظمة د�ل الهجرة ا�ولیة �لكمت هاذ الس�نة �ىل رمق د�ل 

مهنم فقط من املغاربة، الیوم املنظمة  %5يف السابق اكن . �اجر 32000
  .د�ل املغاربة املهاجر�ن %20ا�ولیة �لهجرة تتلكم �ىل 

اح�ا �ل�س�بة لنا �رید ٔ�ن نتقامس معمك وا�د ا�اوف، ٔ�نه يف الواقع هاذ 
الهجرة ما بقا�ش رسیة، ا�ٓن والو ش�باب �رب مجمو�ة من الوسائط 

دیوهات د�ل الناس ی��ظرون دورمه يف الهجرة �ىل �ج�عیة ت�شوفو ف�
  .الشواطئ، وهاذو مغاربة ما ت��لكمش �ىل أ�فارقة

الیوم ما بقاش الهجرة م�حرصة فقط يف الشامل، اك�ن ٔ�یضا يف اجلنوب، 
مواطن مغريب يف البحر، ت��لكمو  18يف أ�س�بو�ني املاضیني توفاو تقریبا 

 عند وا�د ا�مو�ة د�ل الش�باب الیوم �ىل وا�د أ�مل ووا�د احلمل
املغاربة ا�يل عندمه يش �ا�ة مايش يه هاذیك، الیوم ت��لكمو �ىل ظواهر 
�دیدة، الیوم ت��لكمو �ىل ش�باب یعرب عن غضبه و�ىل مشاعره يف 
املالعب الر�ضیة، یقول ب�ٔنه یتعرض �لظمل يف بالده، یقول ب�ٔنه هناك 

 وتفقريه، وهنا بغینا نعرفو العالقة تواطؤ لش�باكت ا�درات من ٔ��ل جتهی�
بني ش�باكت ا�درات وبني الهجرة الرسیة، تیقول ب�ٔنه هو هاذ ا�درات 
ا�يل ترتوج يف البالد تعمل �ىل جتهی� و�ىل تفقريه، ویطمح يف الهجرة ٕاىل 

  .اخلارج
اح�ا ت��لكمو �ىل وا�د املسؤولیة ی��غي ٔ�ن نتحملها مجیعا من ٔ��ل 

لش�باب د�لنا، ما یبقاوش یفكرو يف الهجرة ا�يل هتن��ا مهنا بعث أ�مل يف ا
س�نوات، وحق لنا ٔ�ن نف�خر ب�ٔن املغرب �لفعل بدا  10هاذي ٔ�كرث من 

ٕافریقي ا�يل سوینا الوضعیة  50.000تیحتضن أ�فارقة وعند� ٔ�كرث من 
لكن �ادت هذه الظاهرة من �دید، ذاك اليش �ش قلت لمك، . د�هلم

واش ما ت�شوفوش ب�ٔنه الطریقة املعمتدة يف التعاطي مع  الس�ید الوز�ر،
  �ح��ا�ات يه ا�يل �لت بعض الناس یفكرو يف الهجرة؟

طبعا هذا سؤال ما عند�ش ٔ�� �لیه جواب، ولكن يف نفس الوقت 
البد ٔ�ن �سائل احملدودیة د�ل الربامج �ج�عیة، البد ٔ�ن �سائل املنظومة 

ل قطاع الش�باب والر�ضة، البد ٔ�ن �سائل د�ل التعلمي، البد ٔ�ن �سائ
�ٓلیات الت�ش�ئة �ج�عیة و�ح�ضان د�ل هاذ الش�باب د�لنا، ا�يل الیوم 

  .البالد د�لو تتقول ب�ٔنه موفرة لو لكيش وهو تیفكر يف اخلارج، ما ميك�ش
ٕاذن راه اك�ن مشالك يف الفقر، اك�ن مشالك البطا�، اك�ن مشالك 

عي، ؤ�ساسا، وهذا هو اخلوف د�لنا، اك�ن ٕاحساس د�ل ا�هتم�ش �ج�
  .بغیاب الكرامة والشعور �حلكرة يف البالد د�لنا

  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

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

ثوان  10ٕاذا رغبمت يف ذ�، الس�ید الوز�ر، يف �دود الوقت املتبقى، 
  .ٔ�عتقد، تفضل

  .رمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ا�س�توریةشكرا الس�ید الوز�ر، و�شك
الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة،  لقطاعوالسؤال املوايل مو�ه 

وموضو�ه ٕا�ادة �شغیل مصفاة سامري �حملمدیة، اللكمة ٔ��د السادة 
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. املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال
  .الس�یدة املس�شارة تفضيل

  :ر�اء الكساب الس�یدة ةاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
�لف ٕا�الق مصفاة السامري تداعیات �ىل ٔ�سعار احملروقات وجودهتا 

  .وكذ� �رشید ا�ٓالف من أ�جراء
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت اختذمتوها ٕال�ادة �شغیل 

  هذه املصفاة؟
  .وشكرا

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

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

  :وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ر�حالس�ید عز�ز 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

ار التصف�ة، حنن ٔ�وال، كام تعلمون ٔ�ن هذا امللف بید القضاء، اختذ ف�ه قر 
  :يف دو� املؤسسات، ولكن ٔ��ذ قرارات موا�بة

أ�وىل وهو ٔ�نه التصف�ة مع اس�مترار ال�شاط د�لها ٕاىل ٔ�ن ی�ٔيت يش  -
  وا�د ا�يل �ادي ميكن لو �رشهيا؛

د�ل  800وا�ٓن تقریبا  �960نیا، أ�ولویة لٔ�جراء والعامل ا�يل اكنوا  -
 العامل؛

�بعة �لرشكة ا�ٓن ت�شط، ميكن نعطي  �لثا، أ��شطة الفرعیة ا�يل -
 من بعد التفاصیل؛

�لسة د�ل التفویت ا�يل مرت يف احملمكة ومل ی�ٔيت ٔ�ي  50رابعا،  -
�لسة يف احملمكة د�ل امللف د�ل  50عرض حلد السا�ة م�اسب، 

التفویت ا�يل عرض حلد السا�ة، العتبارات كثرية نظرا ��یون املرتامكة، 
ا نعاودو معلیات إالنتاج خص اس��رات ٔ�خرى، ٔ�ن ونظرا ٔ�نه ٕاىل بغین

ملیار د�ل ا�رمه كدیون، واك�ن ٔ�یضا ٕاىل بغینا نعاودو العملیة  42اك�ن 
 .د�ل العمل �یخص �اود �ين مالیري د�ل ا�رامه

�� مازال ومازال ا�ال مف�وح والبالد د�لنا حمتا�ة �لتكر�ر طبعا 
يف هاذ الرشوط هاذ، وا�يل بغا �س�مثر يف  ا�يل بغا ی�ٔ�ذ السامري مرح�ا

�كر�ر �دید مرح�ا ٔ�یضا، ميكن نعطهيم بعض التفاصیل د�ل انف�اح القطاع 
  .ا�يل حنن �ش�تغل �لیه ا�ٓن

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید 
  .املس�شار

  :د احلق ��ساناملس�شار الس�ید عب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ك�شكرو الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات املكررة ا�يل �اودها، ٔ�نه 
اح�ا هاذ السؤال طرح�ه، وكنعاودو نطر�ه، مايش �ش تعاود لینا نفس 
ال�م ا�يل قلت لنا ذیك املرة، اح�ا هاذ السؤال طرح�اه و�ادي نبقاو 

ل هاذ املصفاة، ٔ�ننا نعترب ٔ�ن هذه نعاودو نطر�ه ٕاىل �ني یمت ٕا�ادة �شغ
املؤسسة معلمة عند املغرب، ؤ��مك �حكومة كتفرطو فهيا، هذا كزن عند 

عودا�ش شغلت هاذ املؤسسة امبالد�، احلكومة احلالیة مفرط ف�ه ا�يل م
ا�ٓن  960هاذ، فرطت ف�ه وفرطت يف م�اصب الشغل ٔ�ن� قلهتا، اكنت 

مؤه�، من بعد �ادي نبداو نقلبو �لهيا  ، وهاذ الید العام� راه800بقات 
وما �ادي نلقوهاش، هذیك ا�ٓلیات واملعدات د�ل السامري، د�ل املصفاة 
ا�ٓن �هتا�، ومرتوكة ملصريها، وهاذ املصفاة، هاذ اجلوهرة ا�يل عند� 

  .مرتوكة �لضیاع، واحلكومة مكد�ر والو
عار د�ل اليش ا�يل ٔ�دى الرتفاع أ�س 2016أ�سعار حتررت يف 

احملروقات، واملواطن �یعاين واك�ن أ�ر�ح �یوزعها ب��اهتم الناس د�ل توزیع 
  .احملروقات

ملیار د�ل أ�ر�ح �ري  17ا�لجنة يف جملس النواب �لكمت �ىل 
أ��الق�ة وهو ریع ٔ�عطي لهذه املؤسسات د�ل هاذ الرشاكت د�ل توزیع 

، كتلكم لینا �ىل القضاء وبید احملروقات، ا�ٓن جيب ٕا�ادة �شغیل املصفاة
القضاء، هذه مؤسسة ٕاسرتاتیجیة، ا�و� جيب ٔ�ن تتحمل مسؤولیهتا يف 

���ش عروض �یخصها تعاود يه �شغل ی اكإا�ادة �شغیلها، وا�و� ٕاىل م
امللیار هاذوك املوز�ني اس�مثروها، وتعاود �شغل  17املصفاة، ٔ�نه هاذیك 

  .هاذ املصفاة هذا
س��رات، كتد�ر بعض املرات اس��رات اكع وا�و� كتد�ر ا

�یف مسیتوه، هذا حىت ) TGV(4ممحتجهناش املغاربة، واش املغاربة بغاو 
هو اس��ر ٕاسرتاتیجي خصو یدار، أ�من الطايق كتلكمو �لیه الس�ید 
رئ�س احلكومة، �یتلكم �ىل أ�من الطايق، ا�يل �ادي یوفر لینا أ�من 

السامري، مايش �زیدو سا�ة �ىل املواطنني الطايق هو املصفاة د�ل 
وخنلیومه �یعانیو معها وخترج لنا �ح��ا�ات وتويل عند� مشلكة �برية يف 

  .الطايق واح�ا خملیني جوهرة تضیعالبالد �س�ب ٔ�ننا كنقلبو �ىل أ�من 
هاذ اليش هو ا�يل كنطالبو به، وخص احلكومة توحض املوقف د�لها، 

ما�اوش؟ �اص احلكومة توحض املوقف د�لها ٔ�ش�نو  ٔ�نه املس�مثر�ن �الش

                                                 
4 Train à Grande Vitesse. 
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س�نة اجلایة يف ما یتعلق �لطاقة، ٔ�یضا خصمك الس�ید  15بغات يف هاذ 
  .الوز�ر، ٕاىل مدرتو والو �ري �كفو عن الترصحيات املنفرة �لمس�مثر�ن

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

  .ید الوز�راللكمة لمك الس�ید الوز�ر، ٔ�� ا�يل ك�سري الس� 

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة الطاقةالس�ید وز�ر 
�ررت السؤال، فكررت اجلواب، و�لتايل خمصش نتالومو يف هاذ 

  .اليش
�نیا، ملا وقعت اخلوصصة د�ل الرشكة وقع �تفاق مع ممثيل العامل 

يف  %3والنقا�ت، امسح يل، ومسح �لعامل ا��ن �ش�تغلون �ش ی�ٔ�ذو 
دوا من التعویض عطات هلم الرشكة، ا، والعامل اس�تف%3طارالرشكة يف إ 

�ٓنذاك لكيش �شط بطبیعة احلال، ٔ�نه مشات �لقطاع اخلاص، املؤسسة 
مايش د�ل ا�و�، �اصنا نقولو �لمغاربة مايش د�ل ا�و�، هذاك الوقت 
تباعت، والت د�ل القطاع اخلاص ك�سريها وا�د الس�ید عندو رشكة 

  .من السعودیة) �ورال(مسیهتا 
 42مع مرور الوقت، الناس مغضو عیهنم، سك�و، هللا ٔ��مل، وصلت 

ملیار، ما بقا�ش قادة ختلص امجلارك وال ختلص الزبناء وال ختلص حىت 
العامل، طبیعي �رشكة، حىت لو اكنت رشكة معوم�ة ملا تصل ٕاىل هذه 

س�یدي ا�ر�ة یعين ٕاما كتد�ل ا�و�، ولكن هاذ مايش معوم�ة، تد�لنا �ٔ 
ٔ�هنا معوم�ة، ٔ�هنا د�ل ا�و�، وسا�د�ها �ش ما  (ONEE)يف 

ینقطعش الكهر�ء، ولكن ٔ�ن هاذي �اصة ما ميك�ش، ٔ�ن اكن �یدار 
ابزتاز �لمغرب ما اك�ش �یبغي خيلص ا�یوانة، ما اك�ش �ی�لص امجلارك، ما 

و ما �ادي ميك�ش �س�متر  اك�ش �ی�لص العامل، ما اك�ش �ی�لص املورد�ن،
  . ملیار 42حىت نوصلو ٔ�كرث من 

وقعش  طاقة يف الب�، ماالولكن ٔ�ش�نو ا�يل مطلوب؟ ا�و� ٔ�م�ت 
انقطاع د�ل الطاقة يف الب�، ا�و� بعد التقر�ر د�ل الربملان وق�� قررت 

رخص لرشاكت �دیدة، ا�و� ٔ�عطت التخز�ن  10ا�ٓن ٔ�عطت ٔ�كرث من 
�الت ٔ��شطة د�ل السامري، حنسب ملیار د�ل التخز�ن،  2.2املشرتك، 

ما  (l’outil)� حشال من رشكة �بعة لالسامري مازلت �شطة، هاذ 
 (SDC)رشاكت ن، یقدرش ی�شط ٔ�ن �اصو اس��رات و�اص دیو

حمطة، رشكة ختز�ن  35د�ل المسري مازال �شطة، عندها  100%
) ازسالمة �(، رشكة تعبئة الغاز %38 عندها فهيا(SOMAS)البوطان 
 الیوم ك�س�مثر، وامسح يل � %100، رشكة النقل عندها %50عندها 

وصل  (l’outil)ملیون درمه من الغاز، لكن هذاك  120ٔ�س�تاذ، ك�س�مثر 
 ..�ر�ة س��ة

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

الشمس�یة من طرف  منر �لسؤال الثاين موضو�ه، دمع اق�ناء أ�لواح
الفال�ني، اللكمة �لمس�شار احملرتم اليس جشري لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

فسؤالنا یتعلق �س�تعامل أ�لواح الشمس�یة ٕالنتاج الطاقة قصد خض م�اه 
  .الس�تعامل الفال�السقي ل

ويف هاذ ا�ال، نلمتس م�مك الس�ید الوز�ر، ٕا�اطة الرٔ�ي العام الوطين 
�امة ووسط الفال�ني �ىل اخلصوص، مبا تنوون ومبا تنوي احلكومة اختاذها 
من ٕاجراءات ل�شجیع الفال�ني ٕاىل ا�لجوء ٔ�كرث ف�ٔكرث لهاذ التق�یة هاذي، 

  خصوصا الفال�ني الصغار؟
  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

كنمتىن ملا �كون اجلواب ی�سمع �ش ما ی�شوش �لیه، ف�� ٔ�طلب 

  .هذا حق�ا �ش ما ی�شوش �لیه
الفال� هو من ٔ�مه القطا�ات املعنیة ٔ�وال، نبغي نقول ب�ٔن القطاع 

برتش�ید اس�تعامل الطاقة، �رش�ید اس�تعامل الطاقة، طبعا الیوم اك�ن وا�د 
ا�يل كهتم �یفاش  2019و�ادي �سايل يف  2016ا�راسة �مة بدات يف 

�رشي ٔ�ي م�توج، ما بغیناش  نتعاملو مع هاذ اليش، ٔ�ن ما نبغ�ش الفالح
د�ر الرحي ويف أ��ري ما �كو�ش ذاك اليش وال ی (panne)خر ید�ر ا�ٓ يف 
  .�حج

و�� ا�ٓن حول املنتوج، حول القدرات، حول التكو�ن، حول 
الطریقة د�ل التكو�ن ا�يل �ادي خترج اخلالصات قریبا، وطلق�ا فهيا 
سلس� د�ل الورشات، وزارة الطاقة، وزارة الفال�ة، الواك� املغربیة 

�ة العاملي، صندوق التمنیة التابع لٔ�مم املت�دة، �لن�ا�ة الطاق�ة، صندوق الب� 
ملیون درمه، جوج دامللیار يف  20يف هاذ �جتاه خصصت احلكومة 

البحث العلمي يف جمال الطاقة املرتبطة �لفال�ة، ا�يل �یقوم هبا 
(L’IRESEN) ا�يل هو املعهد الوطين �لبحث يف جمال د�ل الطاقة.  

هاذیك خض املاء صفر،  (pompe)، %2.5أ�لواح الشمس�یة امجلارك 
�شجیع د�ل الفالح، ال یعين �ل�س�بة �لفالح، ٔ�هنا كتد�ل يف الرت�یبة د�ل 

وهذا وا�د ال�شجیع كتقوم به احلكومة مضن ال�شجیعات جتاه د�ل 
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، )BMCI(الفالح، أ�بناك لكها تقریبا ميكن نقول � الت�اري وفا بنك، 
ت �اصة �لفالح مع وا�د الصندوق البنك الشعيب، لكهم ا�ٓن متویال

ا�مع د�ل �لفال�ة، وصلنا  %10ا�يل �یعطي  (MORSEFF)مسیتو 
مرشوع ا�يل هام اس�تافدو من هذه ا�متویالت، �ل�س�بة  6000ا�ٓن حوايل 

�لفالح ا�يل عندو امللك�ة، الفالح ا�يل ما عندوش امللك�ة طبعا دارت لو 
   ".یل الفالحمتو "القرض الفال� وا�د اخلط مسیتو 

ا�ٓن �راجعت أ�مثنة نظرا لتطور د�ل الطاقات املت�ددة يف بالد� ويف 
�رتاجع ٔ�یضا  2020ومقدرة من هنا ل  %40العامل، أ�مثنة �راجعت حبوايل 

  .�للكفة د�لها %4غتويل تقریبا  %20ب 
ٕاذن بدات كرتاجع و�� كتالحظو ا�ٓن ت�ٔسسو عرشات الرشاكت 

  . �ل�س�بة �لفالح�ىل الصعید الوطين
ؤ��ريا، مع املؤسسات ا�ولیة عند� ا�ٓن خط د�ل ا�متویل یتعلق 
�لطاقات النظیفة �لفال�ة، اح�ا ك�شوفو الصیغة املناس�بة ٕان شاء هللا �ش 
ننجحو يف تنافس�یة القطاع الفال� �س�تعامل، بطبیعة احلال، الوسائل 

املت�ددة وأ�قل لكفة أ�خرى ولكن ٔ�یضا �س�تعامل الطاقات النظیفة و 
  .�ل�س�بة �لفالح

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

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

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

هاذ الشهادة ما كنقشاي أ�مهیة د�ل ٔ�ن احلكومة تقوم بدراسات حول 
�ة، ولكن السؤال د�لنا ٔ�ساسا راه �هيم ٕانتاج طاقة نظیفة والن�ا�ة الطاق 

  .الفالح الصغري
الس�ید الوز�ر، قلمت ب�ٔنه أ�بناك كتقدم �سهیالت ف� خيص القروض 
�ل�س�بة لالق�ناء د�ل هاذ ا�ٓلیات، وكتقولو ب�ٔن هناك �سهیالت ٔ�خرى 

  .، ٕاىل �ٓخره%2.5من طرف ا�و� ك 
اذ اليش هذا راه ما ولكن �ل�س�بة �لفالح الصغري راه ميل �یلت��ٔ له

عندو حىت يش �ا�ة �ش ميكن لو ��ذ هاذ القروض، ف�التايل �یبقى 
  .حمروم

الس�ید الوز�ر، ٔ�� ما كنفهمش رصا�ة وا�د القضیة، ٔ�ن احلا� الراهنة 
ا�ٓن ٔ�ش�نو �یوقع يف املیدان، ٔ�ش�نو تیوقع د�؟ ٔ�ن الفال�ني ٔ�ساسا 

ت، و�ىل املبالغ املالیة الق�ناء الفال�ني الصغار ما �یتوفروش �ىل �ع�دا
ا�يل يه كتدمعو ) gaz butane(هاذ اليش هذا، ٔ�ش �ید�رو؟ �یتجهو ل 

ا�و� رمبا ب�ٔموال ٔ�كرث �ك�ري من ذاك اليش ا�يل رمبا ٕاىل دعامت هاذ 
  .�ق�ناء د�ل هاذ الطاقات ما �اد�ش خنرسو هاذ العدد د�ل املبالغ املالیة

ٔ�ش�نو �ميثل هذا �ل�س�بة  %2.5ت د�ل مث قلمت ب�ٔن هناك �سهیال

  .لالق�ناءات، راه الفالح الصغري راه ما عندوش �ش یق�ين، الس�ید الوز�ر
مث ميل كهنرضو �ىل م�ال �ىل ا�طط أ�خرض، كري�كز ٔ�ساسا ف� 
خيص الفال�ة التضام�یة كري�كز �ىل هاذ اليش، ٕاىل ما جشعناش الفالح 

ذا، �ٓش غنعطیوه؟ �ش غندمعوه؟ ما الصغري ��مع د�ل هاذ اليش ه
ٔ�نه الضیعات صغرية، ما  (goutte à goutte)كندمعوهش ب 

كندمعوهش يف وسائل إالنتاج أ�خرى، ٕاىل ما دمعناهش فهاذ اليش هذا 
  فاش غندمعوه؟

فا� جياز�مك خبري، الس�ید الوز�ر، ٔ�� ٔ�قول ب�ٔنه نظرا ملا یقع يف املیدان، 
واح الشمس�یة �ىل أ�قل �ل�س�بة �لفالح الصغري فهاذ اليش هذا د�ل أ�ل
و�ادي �كون الفالح راحب و�ادي �كون  %100راه �اصها تدمع وتدمع 

  .ا�و� راحبة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  .�شارس ٔ�شكر الس�ید امل 

ٔ�� كنعتقد ب�ٔنه س�یاسة بالد� م�ذ زمان يف ا�ال الفال�، وٕاىل اكن 
الوقت �سمح حىت يف الطاقة، �ادة مع الفالح الك�ري ومع الفالح الصغري، 

  .یعين الفال�ة �ج�عیة، التضام�یة والفال�ة الك�رية
الیوم توجهيات �ال� امل� واحضة، التحول اجلدید هو منش�یو �لعامل 

ي والفالح الصغري وخنلقو طبقة م�وسطة، طبعا، الطاقة يه جزء من القرو
  .احلاج�ات يف العامل القروي و�اصة �ل�س�بة �لفالح

الیوم اح�ا ٔ�ش�نو ا�يل وقع؟ ما بغیناش ا�ٓن مييش ٔ�ي فالح ��ذ هاذ 
اليش �الش در� هاذ ا�راسة، بغینا جنیبو لو وا�د احلل ا�يل ف�ه ا�متویل 

یالت وا�يل ف�ه التك�ولوج�ا يف املتناول، ٔ�كرث من ذ� ما وا�يل ف�ه ال�سه 
بقاش مطلوب لك فالح ید�ر �ل لراسو، بغینا منش�یو ف� �سمى 
�لتجمعات حبال السقى، ميل �یكون لك فالح �ید�ر ا�يل بغا �یجي هذاك 
اليش ملكف، ولكن ٕاىل در� وا�د النوع من التجمعات مع موا�بة رشاكت 

لقانون د�لها، ما �سمى �خلدمة الطاق�ة غنكونو، ٕاذن ا�يل خرج�ا لها ا
مرشوع وعرشات  6000مع ا�ٓن  2019ٔ�عطینا وا�د الرتسانة يف 

  .الرشاكت ك�ش�تغل يف هذا ا�ال

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

ل وا�لو��س��ك، ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع التجهزي والنق
وموضو�ه ٕارضاب الشاح�ات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س
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  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  .شكرا

  السادة الوزراء،
  ،ٕاخواين املس�شار�ن

  الشاح�ات املغربیة؟الس�ید الوز�ر، ما م�ٓل حوار احلكومة مع ٔ�ر�ب 
  .شكرا

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

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

  :الس�ید عبد القادر اعامرة وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
بطبیعة احلا� اكن حوار مع املمثلني د�ل املهنیني د�ل الشاح�ات ق�ل 

  . إالرضاب و�الل إالرضاب وبعد إالرضاب
وبطبیعة احلال اك�ن وا�د العدد د�ل القضا� اليت �رزت ٔ�مهها ما یتعلق 
�محلو�، ما یتعلق �لتكو�ن �لبطاقة د�ل السائق املهين، وما یتعلق بت�دید 

ناك كذ� إالشاكل د�ل احملروقات والتغطیة الصحیة احلظرية، وه 
  .و�ج�عیة �شلك �ام

ف� یتعلق �لبطاقة املهنیة والتكو�ن ٔ�� كنت ٔ��لنت ب�ٔن هذا املوضوع 
  . تتحمل مصاریفه وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ى،هذا س�سو 

ضوع ف�ه وا�د ف� یتعلق �محلوالت اك�ن ا�لجنة ت�ش�تغل ٔ�ن هاذ املو 
  .العدد د�ل ا�ر�ات ما �لهياش االتفاق بني خمتلف املهنیني

وف� یتعلق �لاكزوال �شلك �ام واش �ين ٔ�و �ري �ين، هناك جلنة 
  . س�ش�تغل يف املوضوع

وف� یتعلق �لتغطیة الصحیة و�ج�عیة اكینة ٔ�جرٔ�ة د�ل هاذ 
غل، واح�ا �ل�س�بة لنا �اهز�ن املوضوع ا�ٓن مع وزارة ا�ا�لیة ووزارة الش

  . يف هاذ املوضوع �وزارة التجهزي والنقل
بقى املوضوع د�ل جتدید احلظرية، ٔ�� كنت الزتمت �ش �رفع من 
املن�ة ون�سط أ�مور إالداریة، واك�ن ا�ٓن وا�د التعدیل س��اقش مع 

  .وزارة املالیة
ف�ه قریبا، ٕان ف� یتعلق �لت�س�یط وإالجراءات إالداریة هذا س�رشع 

  . شاء هللا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

هاذ إالرضاب، الس�ید الوز�ر، �لف خسا�ر فاد�ة وتنطلبو م�مك 
اذ اخلسا�ر، و�نعاكسات د�لها اكنت وا�د �كون إالحصاء د�ل ه

  .�نعاكسات ا�يل مايش ٕاجيابیة
وإالرضاب �ٕالدارة العموم�ة والوظیفة العموم�ة � �ٓ�ر �ىل سري 
املرافق، لكن ٕارضاب الشاح�ات � �لكفة اج�عیة واق�صادیة ومالیة �برية 

الشحن �دا، وترضر مهنا الت�ار �لك القطا�ات مجلود احلركة وتوقف 
  .والنقل

لكن يف الفال�ة، الس�ید الوز�ر، اكنت أ�رضار ٔ�معق ؤ�خطر، ٔ�ن 
السلع اكنت معرضة �لفساد الرسیع، و�لتايل ٕاتالف املنتوج، م�ال جتار 

اكت �لفالح، بفعل یاخلرض والفواكه، الت�ار ا�يل رشاو املنتوج عطاو الش� 
  .جودة إالنتاج إالرضاب ت�ٔخر يف جين املنتوج، بعد فك إالرضاب �راجعت

نعطیك وا�د املعطى، اك�ن وا�د الس�ید ا�يل دا اكم�و د�ل العنب 
ر�ل د�ل الكرا، ها الفالح يف  60000ر�ل و�لص  �47000عو ب

  . وحىت ا�يل شاف يف املصایب الك�� هتراس
كذ� �دد �بري �دا من الت�ار والفال�ة �سزياو بفعل هاذ إالرضاب، 

   .وثق بیا ٕاال قلهتا �
ما ذنب هؤالء الت�ار ا�يل عطاو الشااكت ؤ�صبح املصري د�هلم 
احل�س؟ ما ذنب هؤالء الفال�ة ا�يل حىت هام �سزياو ؤ�صبح املصري د�هلم 

  احل�س؟ ما ذنب العائالت د�هلم؟ 
حنن نتفهم مطالب ٔ�ر�ب الشاح�ات املرشو�ة، والس�� املطلب 

�ر، س�بق يل طرح�و ٔ�ثناء املتعلق �لطو�ج، هاذ املشلك، الس�ید الوز
املدونة د�ل السري وطرح�و مع رئ�س احلكومة السابق، �الش؟ ٔ�ن ميل 
تتجي شاح�ة، الس�ید الوز�ر، وثق بیا، �دیدة عند� تید�رو لها رواید، 

ذاك وكذ� تیقویو  (barrière)وتید�رو لها جوانط وتیدرو لها 
(châssis)  700طن و 8ميل تید�رو هاذ اليش تتويل �اویة فهيا.  

، هذا ما جيعل مجیع 300طن و 7طن، ت��قى  16امحلو� إالجاملیة 
الشاح�ات خمالفة �لقانون، وهنا فني تتجي الرشوة، نعطیك م�ل �ٓخر، حبال 

طارة وطو�ج، اك�ن  600طن و 2اك�ن د�ل  (les conteneurs)ذوك 
طارة وطو�ج، تصور معا�  600طن و5    (conteneur)الك�رية د�ل

طن، واش اك�ن يش  5تتوزن  (conteneur)الك�رية يف هذه 
(conteneur)  واش نقولو �یلو، ٔ�ش تنقولو لهاذ الناس 600كتدي ،

  .�لبول�يس وال اجلاداريم ما طبقش القانون
الس�ید الوز�ر، بغینا هاذ املطالب املوضوعیة حتققوها لهاذ الناس، 

م ا�يل ٔ�عطیتومه وجيب ٔ�ن �كون هناك �ك�یف القانون، ٔ�ما �لزتا
  ...شفوي
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الرئ�س، ا�هت�ى الوقت الس�ید الرئ�س، الس�ید الرئ�س، ا�هت�ى 

  .الوقت، شكرا الس�ید الرئ�س، شكرا
اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، الس�ید الرئ�س، ما 
 �ی�س�لش، ا�هت�ى الوقت الس�ید الرئ�س، تفضل الس�ید الوز�ر �لرد �ىل

 .التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
ال، الس�ید املس�شار �ري اطم�ٔن، ٔ�نه ف� یتعلق �محلو�، ف� یتعلق 
�محلو� حصیح اك�ن وا�د العدد د�ل إالشاكالت، ومن هاذ ٕاشاكالت ا�يل 

جنة قليت د�ل الطارة ود�ل امحلو� الفعلیة وهذا، هاذ اليش �الش هذه ا�ل 
�ج��ات وهذه �رٔ�سها الس�ید  3هاذي حلد ا�ٓن راه دارت �ىل أ�قل 

الاكتب العام د�ل الوزارة، عكس ا�ل�ان أ�خرى ا�يل قلنا یرتٔ�سها 
املهنیني، ٔ�نه هذا املشلك د�ل الطو�ج ما ميك�ش لو یت�ل �ري �لز�دة 

بیة �ىل يف الطو�ج، ٔ�ن هذه جتربة اكنت سابقة واكنت عندها �ٓ�ر سل 
  .السالمة الطرق�ة، وعندها �ٓ�ر سلبیة �ىل الب��ات التحتیة

اح�ا قلنا هذا املوضوع غنقاربوه �شلك �ٓخر و��شوفو ف�ه هذه 
ا�يل تیعطیو ) les concessionnaires(إالشاكلیة ا�يل تیطرحو حىت 

  .هذه الشاح�ات
صدقين هذا املوضوع هذا د�ل الطو�ج س�ی�د �� يف القریب 

وهذیك القضیة ا�يل �لكميت �لهيا د�ل ا�رك، وكذا وكذا، اح�ا  العا�ل،
�لكمنا �ىل مرونة معینة، ری� حيل هذا إالشاكل، ولیين ما ميكن لناش اح�ا 
�س�مترو يف هذه القضیة د�ل امحلو� ٔ�ن هاذ اليش غیكون عندو �ٓ�ر 

ا� سلبیة �ىل املواطن وغیكون عندو �ٓ�ر سلبیة �ىل مسیتو، �ایة ما هن
ٔ�ن هذا املوضوع ف�ه مطالب يه موضوعیة، لكن ف�ه كذ� تبا�ن و�ات 
النظر بني ا�يل تیقول �، ال الطو�ج ما منسوش، وبني ا�يل تیقول � 
اح�ا مرضور�ن من القضیة د�ل الطو�ج، واح�ا بغینا �ربطو هذه القضیة 

وب، حىت �لقضیة د�ل املازوط �ش نلقاو وا�د التوازن ا�يل هو مطل
ح�د� هلم بعدا إالشاكل ا�يل اكن عندمه د�ل الس�یاقة املهنیة، راه كنتلكمو 

واليش ا�ٓخر اح�ا غن�لوه يف القریب العا�ل ٕان .. 8000وال  �7000ىل 
  .شاء هللا

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

 .تفضل يف ٕاطار نقطة نظام ؟يف التنظمي. ا�هت�ى الوقت

  :العرسياملس�شار الس�ید �يل 
و�عتبار الت�ٔ�ري يف بدایة اجللسة  ،من النظام ا�ا�يل 112طبقا �لامدة 

�لثالثة مساء، مما یعين ٔ�نه ٔ�ذان املغرب س�یعلن ق�ل هنایة اجللسة، لهذا 
نطالب �رفع اجللسة ٔ�داء صالة العرص من �ة، ون�ساءل من �ة �نیة 

  .لثانیة �ىل التوايلعن غیاب امللكف �لرتمجة ٕاىل لغة إالشارة �ل�لسة ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

من النظام ا�ا�يل، �لرئ�س ٕاماكنیة رفع اجللسة  112وفعال طبقا �لامدة 
من ٔ��ل ٔ�داء الصالة، واكینة مس�ٔ� ٔ�ن مو�د صالة العرص اكن �ىل 

دق�قة، و�لم�لس واش  35السا�ة الرابعة، وا�ٓن تقریبا راه ف�ناه ب 
 .؟ ا�يل بغاو إالخوان، �س�مترو، شكرا..مترو وال�س� 

منر �لسؤال الثاين موضو�ه، �منیة العرض املايئ اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل

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

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

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال، راه اك�ن السؤال، اك�ن السؤال، حىت �سايل السؤال، تفضل اليس 
حلو، تفضل تفضل، اليس احلو راين ت�شوف الوقت، �ري �ون هاين 
تفضل، تفضل اليس حلو، تفضل، راين ت�سري، هللا خيلیمك، وما اكی�ش 

اجللسة، املس�ٔ� د�ل التقد�ر الوجوب يف ٔ�داء الصالة، �لرئ�س رفع 
الس�ید املس�شار، تفضل، تفضل �لرئ�س، واملسؤولیة د�ل الرئ�س، تفضل 

هللا خيلیك ال داعي �ل�شو�ش هللا �كرث �ريمك، ٔ�رجومك إالخوان وأ��لبیة 
د�ل إالخوان قالوا �س�مترو ق�ل ٔ�داء صالة العرص، تفضل اليس حلو بعد، 

 ..سؤال ومن بعد �اديا�ٓن الس�ید املس�شار تیطرح ال 
الس�ید املس�شار تفضل، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك، الس�ید املس�شار احملرتم، 

  .ٔ�رجوك، تفضل امسعو �لس�ید تفضل

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

بعد التوجهيات امللك�ة أ��رية يف موضوع املاء، �سائلمك عن ٕاسرتاتیجیة 
  .ویع العرض املايئو�ر�مج وزار�مك يف �منیة وتن

  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
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 ان� �ارفني، السادة املس�شار�ن، وهذا ل�س من �ب �ف��ار ٔ�ن
اململكة املغربیة عندها وا�د التقلید راخس يف ا�ال د�ل إالسرتاتیجیة 
املائیة، بطبیعة احلال ا�يل مرتبط هبا العرض املايئ، اح�ا وا�د البالد ا�يل 
ا�ٓن تتعاين من التغريات املناخ�ة، عند� تبا�ن يف ال�ساقطات جمالیا وكذ� 

�يل سا�د بالد� هو حىت �ىل مس�توى �نتظام د�لها يف الس�نة، ا
الس�یاسة د�ل السدود ا�يل انطلقت يف عهد احلسن الثاين هللا �رمحه، 

  .وا�يل اس�مترت مع �ال� امل�
واح�ا ا�ٓن العرض املايئ د�لنا ت�متحور حول توفري وجتمیع املیاه 

�ادي  2018سد �بري، ق�ل ما �سايل  140السطحیة، ٕاذن عند� ا�ٓن 
ء هللا، يف غضون الس�نوات املق�� �ادي نوصلو ، ٕان شا144یويل عند� 

املیاه املعب�ٔة يف السدود و��س�مترو يف هاذ  ملیار د�ل ا�رمه د�ل 25.5ٕاىل 
القضیة د�ل السدود، واكنت هناك تعل�ت د�ل �ال� امل� ا�يل 
ت�ش�تغلو �لهيا يف ٕاطار وا�د الرب�مج ٔ�ولوي، ا�يل ��سمح لنا ٔ�ننا نوصلو 

  .توى �اصة �ىل مس�توى السدود الصغرى والسدود التلیةلوا�د املس� 
، ؤ�� كنت س�بق يل 1000وعند� وا�د الرب�مج ا�يل غیكون ف�ه 

طم�ٔنت السادة الربملانیني �شلك �ام ٔ�ن مجیع �ات اململكة، ٕان شاء هللا، 
س�س�تف�د من هذه السدود الصغرية والسدود التلیة، �هیك �ىل ٔ�نه اك�ن 

ملیاه أ�خرى، �اصة املیاه العادمة وكذ� اال يف اس�تعامل تفكري بطبیعة احل
  .اس�تعامل حتلیة البحر ولكن عند �ق�ضاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  .تشكرا، الس�ید الوز�ر، �ىل هاذ التوضی�ا

�ري بغیت نضیف ٔ�وال إالطار العام د�ل هاذ املشلك ف� خيص البحر 
أ�بیض املتوسط، اطلعت �ىل ٔ�رقام مقلقة �دا، ٔ�رقام ٕاس�رشاف�ة ف� 

  .خيص مشلك املاء �ىل صعید املتوسط ب�ٔمك�
أ�مر، الس�ید الوز�ر، یتعلق �ٔ�من املايئ لبالد�، ميل تنقول أ�من 

ٔ�وال، الفال�ة وكذ� توفري املیاه �لصنا�ة، وبالد�  املايئ هو د�ل الرشب
  .�ادیة يف الصنا�ة

السؤال أ�ول، الس�ید الوز�ر، وهو السدود، ؤ�رشمت ٕا�هيا، السدود 
يه تعبئة املیاه السطحیة، بغینا نعرفو الرب�مج د�لمك د�ل السدود �ىل 

ب� ل�ش��د العرش ٔ�و العرش�ن س�نة املق��، ونعرفو املناطق اليت بق�ت قا
ا�يل عند� �ون لق�نا لك شعبة لك واد  ..د�لنا و السدود، ٔ�نه �ملشلك 

�كون ف�ه سد ٔ�و سد تيل، وكذ� ٔ�رشمت ٕالیه تعممي السدود التلیة ٕالطعام 
  .الفرشات بت�س�یق مع الفال�ة

يف هذا الصدد، الس�ید الوز�ر، بغیت نعرف فني وصل السد د�ل 
انطلقت أ�شغال مع س�ید� هللا  2009من  متق�ت يف ٕاقلمي الراش�یدیة،

  ینرصو، السد �يق ما �دمشاي؟
، ورد يف و�ئق القانون املايل �لس�نوات السد �ىل وادي اغر�س�نیا، 

املاضیة، وما بق�ناش ت�شوفوه، بغینا نعرفو هاذ السد ا�يل تن�س�ناوه هاذي 
  �ام ٔ�ش�نو هو املصري د�لو؟ 60ٔ�و ال  50

تتعرفو ٔ�ن هناك تفاو�ت �برية يف حصة الفرد من  �نیا، الس�ید الوز�ر،
مرت مكعب يف املناطق الشاملیة الغربیة، وتطیح  2000املیاه، ح�ث عند� 

مرت مكعب �لفرد يف اجلنوب، هنا تیحیلنا �ىل التحویل ما بني  150ل 
، الربامج ا�يل ت�سمعوها د� ف� خيص التحویل هو ما بني الشامل املناطق

  ط، ما حمل اجلنوب من إالعراب يف هذا الباب؟الغريب �لوس
�نیا، الس�ید الوز�ر، مشلك �ٓخر ٔ�نه بغینا نعب�ٔو ٔ�ي قطرة املاء ممك�ة 
يف هذه البالد وهو مصري السدود القدمية احلالیة وهذا إالشاكل د�ل 

 .أ�و�ال
كذ� الس�ید الوز�ر السدود اجلوف�ة الصغرية ا�يل عندها ٔ�مهیة 

  .جناعهتا، بغینا الرب�مج د�لمك مع الفال�ةقصوى، ؤ��نت عن 
عند� ٔ�یضا هذا املوضوع ما نفصلوهش نتلكمو �ىل الن�ا�ة الطاق�ة، 
�اصنا نتلكمو �ىل الن�ا�ة املائیة، الرتش�ید، كتعرفو ٔ�ن املشلك د�ل 

  ..الفرشة

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

  :ربوحاملس�شار الس�ید احلو امل
  .ال، اعطیين لیا ذاك اليش ا�يل مىش ق�ی�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
امسح يل الس�ید املس�شار ) le compteur à zéro(ال، راه �اود� 

  .ا�هت�ى الوقت
  .نعطیو اللكمة �لس�ید الوز�ر من ٔ��ل الرد �ىل التعق�ب

  تفضل. شكرا الس�ید املس�شار �ىل تفهممك

  :��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو 
  الس�ید املس�شار، 

�ري اطم�ٔن هاذ اليش اكمل ا�يل قليت اك�ن، اح�ا ت��لكمو �ىل 
ٕاسرتاتیجیة، هذه �سرتاتیجیة ف�ه خمطط وطين، هو اكن �ادي حىت ل 

، ف�ه التدبري د�ل الطلب وف�ه اكع 2050ا�ٓن یمت حتی��ه مييش ل  2030
�ريه، ف�ه القضیة د�ل �منیة  هاد اليش دإالق�صاد داملاء ال فالح�ا وال

العرض، ا�يل �دید فهيا هو ٔ�ن عند� وا�د القرار واحض ٔ�ننا �ادي �س�مترو 
يف السدود الكربى والسدود الصغرى والسدود التلیة ما ٔ�مكن، ؤ�ال نل��ٔ 
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ٕاىل الت�لیة ٕاال عند �ق�ضاء، و�لطبع مع احملافظة �ىل الفرشة املائیة، ٔ�ن 
 فهيا فرشة ا�يل يه �ري قاب� �لت�دید وهذه �اصها تبقى الفرشة املائیة عند�

  .خمزون اسرتاتیجي وهاد اليش اكمل اكن
ٔ�� �ري بغیت نقول من �ال� �لرٔ�ي العام ٔ�ن مجیع اجلهات �ادي 

  .تعرف بناء سدود تلیة وسدود صغرى وسدود كربى
فعال اكن ف�ه ٕاشاكل، ٔ�نت تتعرف ب�ٔنين زرتو  ف� یتعلق �متق�ت

قرار ف�ه و�ادي یت�ل املشلك د�لو هنائیا، اكنت ف�ه بعض  و�ذیت
إالشاكالت التق�یة اح�ا �ادي نف�حوه و�ادي �راق�وه، وٕاال ما ميك�ش ا�و� 

  .تضیع يف هذه إالماكنیات املالیة
ف� یتعلق �لسد ا�ٓخر ا�يل سولت �لیه هناك سدود �لهيا حىت 

�ىل �ال� امل� ٕان شاء  تضبط يف الرب�مج أ�ولوي ا�يل �ادي یتعرض
هللا ويف ذیك الوقت ٔ�� مس�تعد جني �لس املس�شار�ن ونعرض �ىل 

  .السادة املس�شار�ن الرب�مج د�ل الس�نوات املق��
ا�يل ميكن نقول � ٔ�ن مجیع اجلهات بدون اس�ت��اء س�تعرف بناء 

  .سدود
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

تفضل الس�ید رئ�س الفریق يف ٕاطار نقطة  ..ؤال الثالث موضو�هالس
  .نظام

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

نقطة نظام اليت خيولها النظام ا�ا�يل ٔ�عضاء ا�لس، فریق العدا� 
والتمنیة من �الل مس�شاره احملرتم تقدم بطلب �شلك معیق وحمرتم 

الس�ید الرئ�س  ،ٔ�ن تتحملوا مسؤولیتمكلتوق�ف اجللسة من ٔ��ل الصالة، 
وما توقفوش اجللسة هذا يشء، ٔ�ما ٔ�ن تتو�ه ٕاىل القا�ة و�س�تصدر مهنا 

  .قرار بعدم توق�ف اجللسة فهذا �ري مق�ول
ٔ�� ٔ��دد �ل�س من ٔ��ل توق�ف اجللسة من ٔ��ل الصالة،  ،ف��

�یدار يف وا�د ٔ�ن ٔ�� �غي ن��ع أ�س�ئ� كام �یتدار يف جملس النواب، وكام 
  .العدد د�ل املؤسسات ا�س�توریة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الرسا� مفهومة الس�ید الرئ�س
من ٔ��ل  112لك ما هناك، هناك طلب الس�ید الرئ�س، طبقا �لامدة 

رفع اجللسة من ٔ��ل ٔ�داء الصالة، ولرئ�س اجللسة بعد اس�شارة ا�لس ٔ�ن 
  .�رفعها ٔ�و ٔ�ن ال �رفعها

خوان هل سرنفع اجللسة ٔ�م ال؟ �ري �ش �كونو واحضني، ا�ٓن االٕ 

وقلت ٔ�� يف البدایة ٔ�ن صالة العرص اكنت يف السا�ة الرابعة، إالخوان 
  .شكرا. ٔ�ش�نو تتقولو السادة املس�شار�ن؟ �س�مترو

السؤال الثالث موضو�ه، معا�ة ساكن القرى يف فصل الش�تاء، اللكمة 
احلريك لتقدمي السؤال تفضل الس�ید ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .املس�شار

 :ه �منباركظاملس�شار الس�ید حيف
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ما زال ساكن العامل القروي معوما وساكن م�اطق أ�طلس املتوسط 

الك�ري والریف خصوصا یعانون يف فصل الش�تاء من مو�ة الربد القارس و 
وحمارصة �لثلوج، واملؤسف ٔ�ن ذ� یتكرر لك س�نة دون ٔ�ن جتد احلكومة 
�ال �ذر� حيد من عز� ساكنة العامل القروي، وخيفف عهنم قساوة الع�ش 

  .ومو�ات الربد
يه التدابري  ما: و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم

واحللول اليت تقرتحوهنا �ل�د من معا�ة ساكنة العامل القروي وفك عز�هتم 
  اليت یعانون مهنا �الل فصل الش�تاء؟ 

  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

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

  :ا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي والنقل و 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
ق�ل قلیل اكن الس�ید الوز�ر املنتدب يف ا�ا�لیة �لكم �ىل هاذ 
املوضوع، ٔ�نه فعال هذا موضوع تقاربه احلكومة �شلك �شاريك ف�ه وزارة 
ا�ا�لیة، وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، ف�ه وزارة الص�ة وف�ه 

ة احلال مؤسسات ٔ�خرى، مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن كذ� بطبیع
  .القوات املسل�ة امللك�ة

ٔ�� ف� یتعلق بوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، ٔ�� �ري بغیت 
نقول وا�د القضیة ٔ�ن هذا معطى مز�ن یعرفوه السادة املس�شار�ن ٔ�ن 

شهور، اكنت  4جتاوزات واقع ف�ه تغیري، الس�نة املاضیة الفرتة الش�تویة 
ٔ��م، مبعىن ا�ٓن ما بق�ناش يف ذاك املنطق د�ل  5شهور و 4عند� 

الفصول أ�ربعة ولینا رمبا يف املنطق د�ل الفصول الثالث وهذا تیفرض 
�لینا وا�د الت�دي، وراه اكن قال الس�ید الوز�ر ق�ل ذ� ؤ�� ٔ�ؤكد هذا 

، اكنت عند� ٔ�قالمي ما اكن�ش ٕاقلمي 27أ�مر ما بق�ناش ت��لكمو ا�ٓن �ىل 
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  .دا�� سابقا، ا�ٓن ٔ�صبحت دا�� يف هاذ املوضوع
اح�ا يف وزارة التجهزي والنقل عند� تقریبا الشلك ا�يل ت��لكفو به ا�يل 

�ٓلیة �اصة ٕ�زا�ة الثلوج و�ش�تغل  �246ٓلیة مهنا  965هو الطرق، عند� 
�ٓلیة �اصة  12هنا و�دة م 37عزز� هاذ أ�سطول  2018س�نو� تنضیفو، 

 34ٕان شاء هللا �ادي �زیدو  2019ٕ�زا�ة الثلوج، وهاذ الس�نة د�ل 
دا�ٓلیات �اصة ٕ�زا�ة الثلوج واح�ا �ادیني يف وا�د  7و�دة ٔ�خرى، فهيا 

التو�ه ٔ�ننا نؤطر حىت امجلا�ات الرتابیة ف� یتعلق �ملناطق د�ل هاذ 
ا�ٓلیات ا�يل ت�ش�تغل �لهيا  ا�واو�ر د�لها ٔ�ن خصها �ٓلیات مايش يه نفس

وزارة التجهزي ا�يل م�علقة �لطرق الوطنیة ٔ�و الطرق اجلهویة ٔ�و الطرق 
إالقلميیة، ؤ�� طرحت �ىل وزارة ا�ا�لیة و�ىل إالخوان ٔ�ن �كون وا�د 
العمل ا�يل ميكن ف�ه وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك ت�ٔطر امجلا�ات 

ال یعطي ا�ٔلك د�لو ما یبقاوش بطبیعة الرتابیة �ش هاذ العمل هذا فع
  .احلال املواطنني ح��يس انقطاع الطرق

ٔ�ن إالشاكل هو ٔ�ننا �لكمنا �ىل ا�متویل وال ٕاىل �لكمنا �ىل الص�ة ٔ�ي 
�ا�ة ٕاذا اكنت الطریق مقطو�ة ما ميكن لنا ند�رو حىت يش �ا�ة، واح�ا 

 الطرق املصنفة بطبیعة احلال �خ�صاصات د�لنا تتعطینا التد�ل �ري يف
لكن الس�نة املاضیة وهاذ الس�نة الراحج ٕان شاء هللا ٔ�ننا �ادي ند�ل حىت 
يف الطرق الغري املصنفة یعين تقدميا ��مع دامجلا�ات الرتابیة، شكرا الس�ید 

  .الرئ�س

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

  .نظام اللكمة ندوزو �لتعق�ب، تفضلو الس�ید املس�شار يف ٕاطار نقطة

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
�ىل النقطة د�ل الصالة، الناس دا� املغاربة ت�سمعو� يك ال یقال �لینا 
ٔ�ننا ما بغیناش نصلیو العرص، راه اح�ا مسافر�ن وراه صلینا الظهر مع 

�یلومرت یعين راه تیحمت �لینا نصلیو  84یعين ... العرص، یعين راه ما ميك�ش
  ..�لقرص

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

اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب، تفضلو 
  .هظحيفٔ�يس 

  :ه �منباركظاملس�شار الس�ید حيف
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تفا�ال مع جوا�مك حول معا�ة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلیة، 
ر ما تع�شه أ�قالمي خ�یفرة وم�دلت وتنغري وبوملان ؤ�زیالل ؤ�خص ���

وٕافران و�لریف وسوس و�ريها يف ظل مو�ة الصق�ع والربد والثلوج 
والتداعیات السلبیة النقطاع الطرق واملسا� �ىل ٔ�وضاعهم �ق�صادیة 
و�ج�عیة، نود يف الفریق احلريك ٔ�ن �سامه �ملالحظات و�قرتا�ات 

   :التالیة
ٔ�وال، الس�ید الوز�ر احملرتم، �س�ل ��زتاز الر�ایة امللك�ة السام�ة 
لساكنة العامل القروي واجلبيل، من �الل املبادرات احلكمية لصاحب اجلال� 
امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده، املمتث� يف ٕاقامة مس�شف�ات 

واطنني عسكریة م�دانیة يف املناطق املترضرة ٕالسعاف املواطنات وامل
وتقریب اخلدمات الصحیة مهنم، وكذا من �الل ا�هودات اجلبارة ملؤسسة 
محمد اخلامس �لتضامن وتعل�ته السام�ة لٕالدارة الرتابیة قصد الیقظة وتقدمي 

  .ا�مع �لساكنة
�نیا، الس�ید الوز�ر احملرتم، �س�ل ب�ٔسف ٔ�ن مقاربة احلكومة لهذه 

اس��ايق یعاجل أ�س�باب، بدل �كتفاء  الوضعیة امل�ٔساویة تف�قر ٕاىل م�ظور
مبعاجلة النتاجئ وانتظار أ�مر الواقع، �اصة ؤ�ن هذه الظاهرة ٔ�صبحت ب��ویة 

  .تتكرر لك س�نة يف ظل التقلبات املناخ�ة اليت �شهدها بالد�
�لثا، الس�ید الوز�ر احملرتم، �س�ل كذ� طغیان النظرة القطاعیة 

ا�هودات املبذو�، �لام ٔ�ن وضعیة الضیقة يف التد�الت، مما �ش�ت 
الساكنة ٕازاء العز� املفروضة �لهيا ال �س�توجب فقط �ل الطرق 
واملسا�، بل تتطلب مقاربة مشولیة ما فوق قطاعیة، �شمل الص�ة 
والتعلمي وحامیة املاش�یة وتوفري أ��الف وضامن ا�متو�ن �ملواد الغذائیة 

اعي قدرهتم الرشائیة الهشة ٔ�صال وتوفري حطب التدف�ة ب�ٔمثان مدمعة، �ر 
وٕاقرار بدائل �لتدف�ة عن طریق ٕاعامل املقاصة يف هذه الفرتة، �رب ختف�ض 

  .ٔ�مثان البو�ن والكهر�ء
  ..رابعا، الس�ید الوز�ر احملرتم، ويف هذا الس�یاق الس�ید الوز�ر وٕاذ ننوه 

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید املس�شار، 
ٔ�� مسعت � مز�ن، �ان�ت املوضوعیة ف� تفضلت به، ٔ�وال هاذ 

�يل اكنت التغريات الب��ویة راه ما اكن�ش هاذي س�نوات، فالس�نة املاضیة ا
  .عند� س�نة اس�ت��ائیة

عندما نتلكم �ىل املقاربة ال�شار�یة، راه ٔ�� قلهتا وقالها الس�ید الوز�ر 
املنتدب، راه مجیع القطا�ات املعنیة جتمتع يف بدایة الس�نة لتعاجل هذه 
املواضیع، وٕاال وزارة التجهزي ما عندهاش �القة �ل�ساء احلوامل، هذا 
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وهناك وا�د العدد د�ل القضا� ا�يل فهيا  موضوع د�ل وزارة الص�ة،
  .مقاربة �شار�یة

ف� یتعلق �الس��اق، ٕاىل كنا نتلكم �ىل الطرق، ٔ�نت �ارف ب�ٔنه 
ٔ�� �لكمت �لیه  -هاذي س�ن�ني �ش انطلق املرشوع د�ل الطرق ا�يل ف�ه 

  .املسا� الطرق�ة ملیار د�ل ا�رمه، وهذا بطبیعة احلال هيم 36ف�ه  –

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا

السؤال الرابع موضو�ه، تعرث مجمو�ة من أ�وراش �ىل صعید اململكة، 
من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي  املس�شار�ناللكمة ٔ��د السادة 

 .السؤال، تفضل اليس �رمي

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

  الس�ید الوز�ر،
اش الطرق�ة تتعرف وا�د التعرث واحض �ىل هناك مجمو�ة من أ�ور

احلرص ٕاقلمي �زة، وهاذ السؤال ا�يل كنا  الصعید اململكة، �ىل س��ل املثال 
طرح�اه ثالث مرات وتطرح �لیك كذ� يف جلنة ا�ا�لیة هاذي س�ن�ني، 
بغینا وا�د اجلواب د�لمك رصحي الس�ید الوز�ر عن ٔ�س�باب تعرث مجمو�ة من 

  ومهنا ما مت ذ�رها يف السابق؟ املشاریع الطرق�ة،

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

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید املس�شار،

ٕاىل كنت تتلكم �ىل تعرث بعض املشاریع �ىل املس�توى الوطين هذا 
ة ٔ�نت تعلمها ویعلمها إالخوان، ا�يل مرتبطة يشء، هناك ٔ�س�باب م�عدد

�لعقار، مرتبطة �ٕالشاكالت ا�يل تتوقع مع املقاوالت، عند� بعض 
إالشاكالت مع املقاوالت د�لنا تنضطرو نفسخو العقد د�ل أ�شغال معهم، 
ولكن يف العموم، دعو� �كون م�صفني، املقاو� �ش�تغل، اخلرباء 

  .ن�ش�تغلون، املهندسون �ش�تغلو
احلس�مية، فعال هاذي طریق رسیع  -ٕاذا �لكمت �ىل املوضوع د�ل �زة 

، الت�ٔ�ري د�لها اكن 2010ت�ٔخر، ٔ�نه توقعت ٔ�مام �ال� امل� يف ٔ�كتو�ر 
يف البدا�ت د�لها، ٔ�نه عندما وقعت ٔ�مام �ال� امل� مل �كن هناك 

ت دراسات حول هذه الطریق، وا�لیل �ىل هذاك اليش ٔ�ن فاش توقع
ملیار د�ل ا�رمه، ا�ٓن حنن نتلكم  2.5ٔ�مام �ال� امل� كنا ت��لكمو �ىل 

  . امللیار د�ل ا�رمه، ما اكن�ش ا�راسات 4يف احلد أ�دىن �ىل وا�د 
بطبیعة احلال هاذ الطریق هاذي ا�ٓن، ا�ٓن، �ىل لك �ال، ف� یتعلق 

�ٔنين زرهتا ثالث �لهيا، الس�ید املس�شار تیعرف ب هباذ الس�نة ا�يل ت��لكم
�س�مترار ٕاىل ٔ�ن ت�هت�ي وا�د العدد د�ل إالشاكلیات مرات، وس�ٔزورها 

تنعاجلوها، و�ري امجلا�ة ا�يل تیرتٔ�س الس�ید املس�شار تیعرف ب�ٔن در� �ىل 
د�ل �ج��ات، ٔ�ن اك�ن وا�د العدد د�ل إالشاكلیات  10أ�قل وا�د 

ة احلال ببعض إالشاكلیات التق�یة ا�يل مرتبطة بتعبئة العقار ومرتبطة بطبیع
  .املرتبطة بطبیعة املنطقة ٔ�و طبیعة اجلبال د�لها

 -ولكن ٔ�� تنعتقد ٕان شاء هللا يف هاذ املقطع أ��ري د�ل اكس�یطا
ٔ�كنول، هاذ املقاطع أ��رية ٔ�ن عند� جوج د�ل املقاطع ٕان شاء هللا 

  .تعاىلس�ن�هت�ي مهنا يف بدایة الس�نة املق��، ٕان شاء هللا 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  الس�ید الوز�ر، 
احلس�مية، ٔ�� املوضوع ا�يل - ما سولناش �لطریق الرسیع �زة ٔ�� فاحلق�قة

ٕاقلمي �زة واك�ن عناو�ن معروفة �ى الوزارة عندي احملاور الطرق�ة د�ل 
ف الغار وبين جام�ة اكد�لمك الس�ید الوز�ر، حبال الطریق الرابطة بني 

ولید، الطرق ا�يل هرض� �لهيا والسؤال شفوي هنا� يف ق�ة الربملان ويف 
�ني زورة، د�ل �رارت ارى �دود، مث  -جلنة ا�ا�لیة د�ل تزيي و�سيل

مازال ما  �2008 ت��اس ا�يل امل�ش�ٔة الف�یة ا�يل من الطریق د�ل ما
حلد السا�ة ) l’implantation(تنجزات ا�يل �ا املقاول �ش ید�ر 

  .هاذیك الورش مازال م�عرث
فالس�ید الوز�ر واش ما ك�شوفوش معنا ٔ�ن تعرث هاذ أ�وراش ٔ�و ال 

، اح�ا ميل كتغزیليي املقاو� هذاك الورش ٔ�ن اك�ن هناك �لل يف ا�راسة
دامئا ٕاما �شدو فاملقاو� وال فالرئ�س وال يف فالن، واش ما ك�شوفوش 

وتق�یة، ا�راسة املیدانیة، ٔ�ن ماكتب یمعا� اك�ن �لل يف ا�راسة اجل 
ا�راسات لكها والت �ش�تغل من الر�ط ما كتزنلش �لمیدان، ما كتزنلش 

�یفاش الب��ة  �لمیدان �سائل الساكنة و�سائل الناس ما مصري هاذ الورش،
رة �لود�ن ما یقومش بوا�د و التحتیة الطرق�ة ا�يل جماورة �لجبال وجما

  .ا�راسة تق�یة حمضة
ٔ�عتقد، الس�ید الوز�ر، �اص شویة د�ل العنایة والتدق�ق فالعمل 
د�لنا، ٔ�ن غیاب أ�طر، �راجع اخلربة هو من ٔ�س�باب هاذ أ�وراش ا�يل 

  .د�ل �زة �ري منوذجتتعرث �ىل الصعید الوطين، منوذج 
ٔ�ما الطریق الرسیع الس�ید الوز�ر هاذ التعرث د�لها مايش �جلو ٔ�و 
الطقس بل خللل يف ا�راسة، املقاو� غت�لصها غت�دم، ٔ�ما ميل تتجي د� 

مرات واملنطقة �اصمك  �4لمقطع د�ل ٔ�كنول ا�يل زرتوه الس�ید الوز�ر 
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ا�يل �ميثلو إالقلمي �ش نعطیومك �ساءلو� اح�ا املنتخبني وجتیبو معمك عامل 
 -املشالك احلق�ق�ة، ا�ٓن الطریق ا�يل �رم�ا هبا س�ید�، الطریق الرسیع �زة

احلس�مية ميل كتوصل لوسط مدینة ٔ�كنول الواد يف وسط الشارع، ٔ�ن 
الس�ید الوز�ر السابق ا�يل س�بقمك ٔ�وب�ميزيا مرت ونصف �ىل ا�ميني ومرت 

مرت يف العرض،  2ف�ه ) regard(ميزيا وال ونصف �ىل ال�سار، م�ني ٔ�وب� 
واش غیتدرینا املاء د�ل الش�تا ومعنا مقاولني تبارك هللا ؤ�ساتذة غیقدر 

  .(les regards)یتفویتا ذاك املاء ید�ل 
ٕاذن هنا �لل الس�ید الوز�ر �اصمك تقومو �ٕالجراءات وتعاق�و الناس 

حنطش مجمو�ة من  ا�يل مسؤولني �ىل ذاك الورش، اك�ن ٕا�زالقات ٔ�ن ما
  .أ�مور بال ما �كون عندي وا�د ا�راسة تق�یة معقو� ج�و تق�یة معقو�

ٔ�عباد هللا ٔ�ش�نو غنقولو �لناس يف ٔ�مر�اك ا�يل بناو م�ش�ٓت ف�یة �ىل 
�یلو مرت يف  �20یلو مرت يف البحر وطرق س�یارة �ىل طول  20طول 

�ىل املاء، اح�ا �ري  البحر؟ ٔ�ش�نو نقولو �لناس د�ل هولندا ا�يل بناو طرق
كنقولو راه الطبیعة ما مسا�د�ش  )l’argile(شویة د�ل الغ�س ود�ل 

  .والتضار�س راه يه ا�يل ٔ��رت �ىل اجلودة د�ل أ�شغال
عندمك ٔ�طر و�ندسني اعطیومه احلق  ،الس�ید الوز�ر، اعت��و �لكفاءات

" ملل"�طرة �ش �سامهو حىت هام و�شدو ا�راسات ملثل هاذ املشاریع، وق 
الس�ید الوز�ر، وكنلمتس م�ك تصیفط جلنة لٕالقلمي و�زور هاذ  ،2008من 

  .ا�يل معزو� يف الرتاب د�ل إالقلمي" ملل"املنطقة د�ل 
  .شكرا

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

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

  :ل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي والنق
�حلق ما عرف�ش ما نقول � ٔ�نه، ٔ�وال قلتو وا�د العدد د�ل أ�مور 
خملطة، اك�ن وا�د العدد د�ل املشاریع ٔ�نت �ارف ٔ�كرث من �ريك ٔ�هنا 
م�وقفة �س�ب ٔ�ن الرشاكء ما الزتموش �ٔ�مور د�هلم، ٔ�نت رئ�س در� 

اوتين خنلیو ذاك اليش ا�يل اج�ع، لكن ما ميكن لناش � 14معك ٔ�كرث من 
تیقولو املهندسني واخلرباء ون��عو ذاك اليش ا�يل غیقول رئ�س �ام اكنت 

  .ماكنته، ٔ�ن �اود�ين اك�ن وا�د املنطق يف أ�ش�یاء
ٔ�نمت بغیتو ٔ�ن هاذ الطریق هاذي �رتبو فهيا وا�د أ�مور ا�يل مرتبطة 

ام، الس�ید الرئ�س، �الخ�صاصات د�لمك، واح�ا مع ذ� در� هاذ �لزت 
  .ؤ�نت �ارفو مز�ن، ؤ�� اعطیت تعل�ت ف�ه، ولكن اك�ن �دود

القضیة د�ل املاء ا�يل قليت تید�ل فالطریق هذاك ٕاشاكل دارتو امجلا�ة 
ٔ�ن وا�د العدد د�ل الشعب ٔ�نمت ا�يل مس�هتم، ود�لتو يف امل� العام 

  .املايئ هذه لكها ٔ�مور
ة هذا مايش موضوع د�ل جملس جملس املس�شار�ن �ملناس�ب

املس�شار�ن، صدقين ٔ�نه هذه ٕاشاكالت تتعاجل يف وقهتا، واح�ا �اجلناها 
معمك يف وا�د العدد د�ل �ج��ات، ؤ�نت �ارف ب�ٔنين اعطیت 

  .التعل�ت �لمسؤولني �ش جيلسو معمك، جيلسو مع مجیع مسیتو
�اص . �ر وتد�رٔ�نه قليت وا�د العدد د�ل ا�ول تد.. ف� یتعلق

�یلومرت،  3.5ا�يل ف�ه  ..تعرف ب�ٔن بالدك الس�ید املس�شار راه دارت 
  .دارتو مقاو� مغربیة و�رباء مغاربة، فر�اء راه هذه بالد� هاذي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت، ؤ�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

ه لقطاع العدل، وموضو�ه خطة ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�
احلكومة يف تقریب مرفق العدا� من الساكنة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

  :عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

را بربجمة بناء العدید من احملامك �ىل الصعید الوطين قامت احلكومة مؤخ
  .لتقریب مرفق العدا� من الساكنة وحتسني الولوج ٕا�هيا

الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه مس�ت�دات اخلارطة القضائیة اجلدیدة؟ 
  وما يه حصة ٕاقلميي �رودانت وتنغري؟

  .وشكرا

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

 .ة الس�ید الوز�ر، تفضللمك اللكم

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  .شكرا جزیال الس�ید املس�شار احملرتم

بطبیعة احلال، احلكومة ٔ�صدرت مرسوما �دیدا �لخریطة القضائیة، من 
معایريه متكني مجیع اجلهات من حممكة اس�ت��اف وا�دة �ىل أ�قل، ٕاذن 

�اف، حممكة �س�ت��اف اك�ن �ة لكممي واد نون ما فهياش حممكة �س�ت� 
ق�د إال�داد، مث متكني لك العامالت وأ�قالمي اجلدیدة �ىل أ�قل من حممكة 

  .ابتدائیة وا�دة، مث �لق حمامك ح�ث �س�توجب ال�شاط القضايئ ذ�
حممكة اس�ت��اف، احملامك  22ٕاذن اح�ا ا�ٓن مبوجب املرسوم اجلدید اك�ن 

بتدائیة، مجموع أ�وراش يف لك حممكة ا 83ٕاىل  �70بتدائیة ارتفعت من 
  د�ل املالیري د�ل ا�رمه  3مرشو�ا �لكفة  �84ات اململكة 

احملمكة �بتدائیة ب��غري �اهزة س�مت تدش�هنا بعد ٔ�سابیع، ٕاذن الوزارة 
عی�ت املوظفني ورئ�س كتابة الضبط، النیابة العامة وإالجراءات �اریة 

لس أ��ىل �لسلطة القضائیة قام الخ�یار رئ�س مصل�ة كتابة الضبط، ا�
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قا�ات د�ل  4مرت، فهيا  8700بتعیني القضاة، احملمكة اجلدیدة ٔ�جنزت �ىل 
  .مك�ب 68اجللسات و

�ادي ی�هت�ي يف  يف تنغري ٔ�یضا اك�ن مركز القايض املقمي ببوم�الس
2019.  

فعندك يف �رودانت ٕاذن احملمكة �بتدائیة يف وضعیة م�وسطة یمت 
قضاء أ�رسة بتارودانت، املركز القضايئ ب�ٔوالد �مية انطلقت  �ش��د قسم

  .ف�ه أ�شغال، املركز القضايئ يف ٔ�والد �رح�ل يف بدایة ا�راسات
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

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

ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، م�وها يف هذا إالطار �لعمل اجلبار ا�ي تقومون 
به يف ٕا�ادة الثقة و�طمئنان والهدوء ٕاىل قطاع العدل، بفعل رزانتمك 

سم القضايئ ولك ومقاربتمك ال�شار�یة وانف�احمك �ىل لك مكو�ت اجل 
الفا�لني يف حقل العدا�، مش�ید�ن يف هذا إالطار �ٕالجناز التارخيي املرتبط 
�لتنظمي القضايئ ا�ي بذلمت ف�ه جمهودا ج�ارا، بتعاون مع الربملان، ح�ث 

  .خرج يف شلك ار�ح � امجلیع
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ملنجزات اليت هننئمك �ىل ٕاخراج اخلریطة القضائیة اجلدیدة و�ىل ا
حققمت، واليت ٔ��لنمت فهيا ٕ��داث وٕاصالح العدید من احملامك ومراكز القضاء 
املقمي، كام �اء يف جوا�مك، ٕاجنازات من ش�ٔهنا حتسني اخلدمات وتقر�هبا من 

  .املواطن وحتسني الولوج ٕا�هيا
يف هذا إالطار ننوه ٕ��داث احملمكة �بتدائیة لتنغري، لكن ٔ��متس 

وق�ادة ، املقمي بق�ادة ٔ�نیفد الوز�ر، إالبقاء �ىل مركز القايض م�مك، الس�ی
، فالساكنة ال �رید تغیريه �ىل اعتبار بعد املسافة و�ش�ت امسمر�ر
  .الساكنة

  الس�ید الوز�ر، 
ذوك املناطق د�لنا و�ا احملمكة �ادي �كون يف تنغري ٕان شاء هللا 

القايض املقمي ا�يل يف و�ادي تف�ح كام �اء يف �ممك ا�ٓن، ٕاال ٔ�نه هاذ 
، راه الساكنة �غیني ٔ�هنا تبقى، ٔ�هنا نیف يف دا�رة ٔ�نیف وق�ادة امسمر�ر�ٔ 

  .راه بعیدة عندها املسافة و�اصة د� يف الش�تاء كتقطع الطرقات وكذا
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

البد من التعلیق عن أ��داث اليت تعرفها بعض حمامك اململكة، ٔ�عتقد 

ن ق�ل ٔ�طراف معروفة مبزایداهتا الفار�ة وحماوالهتا ا�امئة البزتاز ٔ�هنا مو�ة م
الوزارة، وقد صدرت ضدها بال�ات من طرف الس�ید وز�ر العدل السابق 
احملرتم، �ىل القطاع �ٓنذاك، وهو ما ی��اىف مع العمل الن��ل، �� ف�ٔعتقد 

برية لهیئة ف�ح �ٓفاق �  اوٕاجناز  أ�ن قانون التنظمي القضايئ یعد م�نفسا �بري 
كتابة الضبط، واليت �رجع ٕالیمك الفضل، الس�ید الوز�ر، يف ٕانصافها، وهو ما 
ٔ�رجع �طمئنان والهدوء لهیئة العدا� �شلك �ام وا�ي حياول ال�شو�ش 

  .والت�ٔثري �لیه �ٕالد�اءات املغرضة واخلاطئة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

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

  .شكرا. لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر
منر ٕاىل السؤال املوايل، وموضو�ه الت�اوزات اليت شابت معلیة الرتق�ة 

، اللكمة 2018والتعیني يف بعض املسؤولیات واحلركة �نتقالیة �رمس س�نة 
ضل اليس ٔ��د املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ل�سط السؤال، تف

  .عبد الصمد

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

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

معدت املصاحل املركزیة التابعة لوزار�مك ٕاىل اختاذ قرارات يف قضا� 
ات واحلركة �نتقالیة ٔ��رت �ا� من القلق الرتق�ة والتعیني يف املسؤولی

و��ز�اج يف ٔ�وساط املوظفني، كام شلكت موضوع اح��ا�ات اجلامعة 
  .الوطنیة لقطاع العدل املنضویة حتت لواء �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب

ما يه التدابري �س�تع�الیة اليت س���ذوهنا لتصحیح : �ا، �سائلمك
بادئ وأ�صول إالداریة املعمتدة يف املق�ضیات هذه الوضعیة وتث��ت امل 

  القانونیة؟
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر العدل
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، �ىل ٕا�رة هذا املوضوع ا�ي مت تداول 

  .ش�ٔنه، ؤ�� ٔ�شكرمك �ىل اه�ممك �دد من أ�خ�ار والروا�ت يف
وبغیت نؤكد هباذ املناس�بة، ٔ�نه �الفا ملا �اء يف السؤال، ٔ�� اهمتیت 
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�ملوضوع فمتت هاذ العملیة ��رتام �م ملق�ضیات القانون و�لضوابط ا�يل 
  .اتفقت �لهيا النقا�ت لكها مع وزارة العدل م�ذ ٔ��م سلفي أ�س�تاذ الرم�د

م�صب مسؤولیة، شارك يف التباري  116ح لشغل مت ف�ح �ب الرتش�ی
موظف وموظفة مرت معلیة �نتقاء يف جو من الشفاف�ة  1673ٔ�كرث من 

والزناهة مل �س�بق ٔ�ي مرحش ٔ�ن تظمل من هذه النتاجئ، ا�يل تظمل يه النقابة 
ا�يل حتدث �لهيا، ؤ�� و�ت هلم رسا� رمسیة ٔ��متس مهنم یعطو� امس 

  .وا�د، امس وا�د
ٔ�غتمن هذه املناس�بة ٔ�ؤكد �ىل ٔ�جواء الزناهة، وٕاىل اكن امس وا�د و 

حنن رهن ٕاشار�مك، ٔ�نه القامس املشرتك بی��ا وب��مك هو ٔ�ن تت��ت قمي 
  .الزناهة و�س�تقامة و�ساوي الفرص بني لك املوظفني

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضللمك اللكمة ا

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

ٕان تن�هياتنا لمك هباذ الش�ٔن يف ما جيري من �القة مع النقا�ت القطاعیة 
وطریقة تدبري امللفات إالداریة ید�ل يف �انة التن��ه من �حنراف يف 

ض من فوضمت هلم ٕادارة هذه امللفات وٕادارة اس�تعامل السلطة من طرف بع
احلوار القطاعي، ٔ�ن هذا �حنراف يف اس�تعامل السلطة من طرف هؤالء 
املسؤولني مع اكمل أ�سف ولتحق�ق �ایة ختتلف عن الغایة اليت م�حت 
ٔ��لها، ويف مطلق أ�حوال، الس�ید الوز�ر، نعتقد ٔ�نه ال جيوز ٕاصدار 

ٔ�ش�اص من القوا�د العامة املتبعة يف الرتق�ة قرارات �راد مهنا اس�ت��اء 
  .والتعیني يف مسؤولیات واحلركة �نتقالیة، مما خيرق م�دٔ� املساواة

 الس�ید الوز�ر،
هؤالء املسؤولني امللكفني یعتربون ب�ٔن اجلامعة الوطنیة لقطاع العدل 
م�ضویة حتت لواء �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب نقابة ل�ست لها متثیلیة، 
واحلال ٔ�ن املق�ضیات القانونیة يف القانون �ج�عي املنظمة لهذه ا�متثیلیة 
وضعت رشوط تتوفر �لهيا اجلامعة الوطنیة لقطاع العدل، ومهنا ٔ�هنا 

من ا�لجن إالداریة امل�ساویة أ�عضاء ؤ�هنا  %6حصلت �ىل ٔ�كرث من 
ق�ات تتوفر �ىل القدرة التعاقدیة، حبیث ٔ�هنا س�بق لها ٔ�ن وقعت اتفا

قطاعیة ؤ�هنا تتوفر �ىل �س�تقالل الفعيل ومهنا �س�تقاللیة �ىل إالدارة، 
وال ٔ�دل �ىل ذ� ما ٔ��نته من رفضها ملباركة قرارات بعض املسؤولني يف 
وزار�مك املتعلقة بتويل املسؤولیات، ح�ث مت اع�د بعض من ا�متیزي بني 

مبن هلم احلظوة والسلطة  املرحشني �ىل ٔ�ساس �ن�ء النقايب ٔ�و العالقة
دا�ل القطاع، دون أ��ذ بعیب �عتبار املؤهالت العلمیة يف بعض 

امللفات ودون أ��ذ بعني �عتبار �دم أ�هلیة �ى بعض، الس�� ا��ن 
صدرت يف حقهم تقار�ر وجسالت ت�ٔدی��ة، وهذا مت التن��ه ٕالیه من طرف 

  .اجلامعة
اليت نقضت االتفاق ا�ي مت �ش�ٔن كام رفضت قرارات ٕاداریة لٕالدارة 

احلركة �نتقالیة �س�تدرا�یة، كام مت االتفاق �لیه سابقا يف ٔ�واخر الس�نة 
�ج�عیة، واكن من املقرر ٔ�ن یمت يف شهر ش�ت�رب، ومعایري الرتق�ة اليت 
یفرتض ٔ�ن توضع بتوافق و�شارك مع النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة يف �ا� وجود 

  .اقص يف املق�ضیات التنظميیة اليت تنظم هاذ أ�مرثغرات ٔ�و وجود نو 
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن ما توصلت به من اجلامعة الوطنیة لقطاع العدل املنطویة 
حتت لواء �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب ميكن س�یكون يف فرصة ٔ�خرى 
م�اس�بة ملناقشة هذه التن�هيات وم�اقشة هذه امللفات اليت توصلت هبا من 

  .رف اجلامعة الوطنیة لقطاع العدلط
  .وشكرا لمك الس�ید الوز�ر

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

لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ�، تفضل الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل 
  .التعق�ب

  :الس�ید وز�ر العدل
�ري الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�� رهن ٕاشارتك يف ٔ�ي وقت وراسلنا 

 13.43يف هاذ �جتاه و�لفعل حبال ا�يل تفضلتو اجلامعة عندها اجلامعة 
) CDT(، 74.13ويه �ش�یطة، النقابة الوطنیة ا�ميقراطیة �لعدل عندها 

  .ٕاىل �ٓخره 4
اح�ا مع مقاربة �شار�یة تؤكد املاكنة �عتباریة �لنقا�ت، تتوقع وا�د 

قابة ٕاىل عندمه العدد د�ل الت�اوزات، ولكن بغیت نؤكد � الیوم هو الن
  .يش امس یعتقد ٔ�نه ف�ه شطط ٔ�و جتاوز ٔ�� نتحمل اكمل املسؤولیة

بغیت الیوم يف هاذ . �نیا، یمت ال�شهري �لزو�ة د�ل وا�د املسؤول
ا�لس املوقر نقول لمك ميل حبثنا يف املوضوع ولكفت املف�ش�یة العامة، 

، 47ملرا النقطة د�لها انتقاالت �ارج احلركة فهيا اتفاق بني الوزارة وهاذ ا
  النقط مجیع ا�يل تنقلو  6احلركة تتفوق ب 

ٕاذن اك�ن وا�د النوع د�ل إالحياءات ا�يل كذا، ولكن ا�يل بغیت نؤكد 
� ومن �ال� للك الفعالیات النقابیة ٔ�ننا اح�ا مع وا�د الرشاكة مسؤو� 

دي نوقفوه �ىل قا�دة الشفاف�ة واملصداق�ة وٕاىل ث�ت ٔ�نه اك�ن يش جتاوز �ا
  .�شلك فوري وهنايئ بتعاون معمك

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة ا�س�توریة
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ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه 
اللكمة ٔ��د السادة  معا�ة أ�رس املغربیة من ارتفاع القدرة الرشائیة،

املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، 
  .الفریق �س�تقاليل من تفضلو ٔ��د السادة املس�شار�ن

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

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  رتمات،الس�یدات املس�شارات احمل
  الس�ید الوز�ر،

  .سؤايل حول معا�ة أ�رسة املغربیة من ارتفاع القدرة الرشائیة
الس�ید الوز�ر، ما يه اخلالصة اليت ا�هتت ٕا�هيا ا�لجنة اليت شاركهتا 

  احلكومة لضبط أ�سعار اليت ٔ�كرث من �س�هتالك من ق�ل املواطنني؟
  .وشكرا

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

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

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ا�اوديالس�ید حلسن 
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

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

القدرة الرشائیة د�ل املواطنني مرتبطة ��منو �ق�صادي، ٔ�ن ٕاىل 
تنعززو لو القدرة الرشائیة د�لو، ا�ٓن هاذ الناس ا�يل  عزز� د�ل املواطن

تیدجمو يف اخلدمة، نعطیك �ري منوذج يف ٔ��مات اليس جطو احلكومة د�لو 
م�صب يف مخسة س�نوات، ٔ��م اليس عباس يف ٔ�ربعة  40000دار 

، اح�ا ثالثة 116000، ٔ��مات اليس عبد إال� 71000الس�نوات دار 
م�صب �ري يف ثالث  130000الس�نوات  3الس�نوات، یاله دازت 

رامك �ادي  40000س�نوات، م�صب �دید، يف هاذ الس�نة ٕان شاء هللا 
  .تصوتو �لهيا ٕان شاء هللا قریبا
اخنفض، ٔ�ن أ�دویة العائالت تتعاين كثري،  اا�ٓن أ�دویة حشال من دو 

 ا�ٓن، امحلد �، سعر البرتول �ادي �هيبط وٕان شاء هللا يف �ٓخر الشهر يف
هاذ أ�س�بوع �اص یزنل، ٕاىل ما �زل، ال�سق�ف، اح�ا �دامني يف هاذ 
ا�ال د�ل ا�منو �ق�صادي �ش �زیدو يف القدرة الرشائیة، ٔ�ما یبقى 
إال�سان وأ�جرة د�لو �امدة وتقول يل حنسن، �ادي �فقو املواطنني، 

س�ن�ني وبغیت �س�ٔلوين اح�ا وا�د� املغاربة يف الرب�مج احلكويم، دازت 
ٔ�ش�نو درتو من الرب�مج ٔ�و ما درتوش، �ش ذاك الو�د د�لنا �شوفو واش 

  .�دامني مع املواطنني ٔ�و ما خمدام��ش

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، الس�ید الرئ�س 
 .تفضل

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

  الس�ید الوز�ر، 
�شكرك �ىل هاذ التوضی�ات ا�يل ج�تیو، فعال ولیين ت�شوف يش 
وا�د دار وا�د الضیف �ابو عندو وتیقول لو راين تند�ر لیك الرف�سة، 
وهو ما ت�شوفش، قال لو راه درت لیك الرف�سة قال لو ٔ�ودي حبلقي تبان، 

احلكومة، راه ما  اح�ا ما ت�شوفوش هاذ الر�اء ا�يل اك�ن يف ظل هاذ
  .ت�متناوش العكس، ت�متناو �كون �زدهار والناس فلوسها تقد تع�شها

الیوم لكيش تی�شىك، الس�ید الوز�ر، اللك یبيك ٔ�ن الغالء، اخلرض ما 
درامه، ميل تتلقى  6قد �د ميسهم، وم�ني تتلقى م�ال الباذجنان وصل ٕاىل 

تزنل، هاذ الطبقة الوسطى اخلرض لكها أ�سعار ملهتبة والقدرة الرشائیة ت 
ا�يل كنا تنعولو �لهيا تنفس شویة حىت يه ٔ�صبحت م�رضرة، ٔ�ن 
اخلدمات �ج�عیة ما بقا�يش قادرة، اح�ا ما ج�ناش �قشو ا�ٓن حشال 
التوظیفات، ما تنظ�ش ٔ�ن احلكومة ا�يل اكن فهيا حزب �س�تقالل �ابت 

يش �ش ما نبقاش �ري هذاك اليش، ال ٔ�س�یدي راه ٔ�كرث ؤ�� ما ضابط
نزتایدو، �متىن لهاذ احلكومة �كون تتضاعف احلكومات السابقة، ٔ�ن ٔ�والد 

  .الشعب �ادي خيدمو، �ادي بالد� �زدهر
ولكن اح�ا� السؤال د�لنا القدرة الرشائیة، راه ما بق�نايش قادر�ن 

ش ، راه اح�ا� الیوم �ادیني ن��عو حواجينا �نع�شو يف بالد� الس�ید الوز�ر
الشعبویة، ت�متىن التوف�ق، ت�متىن �لكو، هللا جيازیك خبري ٔ�� ما تند�ريش 

  .التوف�ق، ٔ�ن هاذ اليش ما بقايش تی�رش �خلري، اللك �ش�تيك
تتقول يل ا�واء، ا�واء راه اك�ن هاذ احلكومة دارت وا�د �جهتاد 

 ، ولكن ٔ�رى لنا البرتول د� ها هام لكيش طاحD’accordنقصنا شویة 
واح�ا مازال ت�رشیوه �ايل، هاذ أ�سعار د�ل الزریعة د�ل الفال�ة 

ٔ�صبح ما تنقدوش �لیه،  )L’engrais( تتكوي، هاذ الفالح ق�لناه،
املل�ة، احلرث، هاذ اليش تنقول � ٔ�ننا تنو�دو لوا�د املومس الفال�، 
امحلد �، الش�تاء طاحت، املؤرشات ا�يل ج�ت يف قانون املالیة ذیك 

  .فرضیات ت�متىن �كون حصی�ةال
ولكن راه تنقول � ٔ�ن القدرة الرشائیة الیوم د�ل املواطن، الس�ید 
الوز�ر، ما تنزتایدوش، وعنداك تبقى تقول يل �زاید �يل، وتقول يل، ٔ�� ما 

   .� ريب �ز�ن احلال. كنزتایدش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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 . التعق�ب، الس�ید الوز�ر تفضلاللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل

�ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :واحلاكمة

�ري �ل�س�بة ٔ�طمئنك، �ل�س�بة �لمناصب املالیة اكینة يف قانون املالیة 
ا�يل كتصوتو �لیه، ٕاذن اح�ا، ال د�ل ٔ��مات اليس عباس، ٕایوا القانون 

حىت ٔ�� كنت يف املعارضة ذاك الوقت، هللا �زیدو  املايل راه صوتنا �لیه،
  يف احلیاة، ما� ٔ�نت؟

شوف، ا�يل ما ت�شوفوش یبدل النظاظر، وال یف�ق من النعاس، ٔ�ن 
ا�يل �عس ما ميك�ش �شوف وال عندو يش نظاظر ما ت�شوفش هبم، 

، 2017فاتت �س��رات د�ل  2018البالد و�س��ر يف هاذ 
ك�س�مثرو عندك، و�ش تتعرف بيل ٕان شاء هللا يف  وأ��انب �ایني

�ادي نفوتو ٕایطالیا يف ٕانتاج الس�یارات ٔ�عباد هللا، دروك ا�ٓن  2021
، املوتور د�ل 2021-2020ٔ�لف يف  700ٔ�لف الیوم، غتفوت  400عندك 

�یتصاوب يف  ،hybride(، (électrique)(ا��زیل د�ل لیصانص، 
هاذ اليش ما �اد�ش نقولو مز�ن هاد  ..املغرب دروك، واش هاد اليش

اليش مز�ن؟ حق�قة اك�ن الغالء ا�يل ما عندو والو، ا�يل ما عندو والو 
ال، قليت .. عندو الغالء ٔ�ما تقول يل ٔ�نت �ادي ت��ع احلواجي د�� ٕایوا، ٕایوا

  ..�ادي ن��عو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�رجوك ،الس�ید املس�شار

رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة �ى  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :واحلاكمة

ٔ�لف غنوصلو  700ٕاذن نعم اك�ن ف�ة مقهورة، ا�ٓن �ل�س�بة لت�سري من 
ملیار  17ٔ�لف وا�د، صندوق املقاصة، ٔ�كرث من  100ملیون و 2ل 

  ..درمه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته 

 .هذه اجللسة يف
السؤال املوايل مو�ه لقطاع الصنا�ة التقلیدیة، وموضو�ه ختصیص 
م��ة لطلبة التدرج املهين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�س�تقاليل ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :ٔ�محد �� امعر �داداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  دات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�ی

السؤال د�لنا یتعلق مبنح الطلبة املتدر�ني، وهو ال خيتلف اثنان عن 

ٔ�مهیة التكو�ن يف التدرج املهين يف الصنا�ة التقلیدیة، ٔ�نه حيافظ �ىل املهن 
يك ال تنقرض و�س�متر يف املهن ا�يل اكینة ویطورها وحيافظ �ىل هذا الطابع 

یدي ا�يل الطابع الیدوي، وهاذو ٔ�حصاب التدرج املهين يف أ�صیيل والتقل 
روسهم  تخرجو یف�حو حمالت د�هلم و�شغلوالصنا�ة التقلیدیة هام م�ني ی 

و�شغلو و�د�ن معهم وهام اح�ا نعتربومه ٔ�هنم طلبة، والطلبة يف املیدان ا�يل 
رج دقائق ما یقدر ٔ��د حيسب فهيا فائدة التد 3فایدهتم ما تقدر تنعد ٔ�ن 

املهين يف الصنا�ة التقلیدیة، الطلبة �اصنا ندمعهم مبنح د�ل ا�يل يه 
توا�هبم مدة الزمن ا�يل یتدربو ف�ه و�اصنا ندمعو املقاوالت د�هلم ا�يل هام 

من العمل د�هلم يف  %80یتدربو فهيم و�ش قلنا عهنم طلبة هام فوتو 
يف التطبیقي يف من معلهم  %20الندوات واحملارضات يف النظري، ویف�و 

  .الورشات ا�يل خيدمو فهيا ويف املقاوالت ا�يل خيدمو فهيا
�ا نطلب من الس�یدة الوز�رة ٔ�و من احلكومة اقرتاح، ونطلب رٔ�هيم 
يف �لق م�ح مكساواة مع م�ح الطلبة ا�يل يف اجلامعات �ش �س�مترو يف 

ندمه التكو�ن و�س�مترو املقاوالت ا�يل معهم يف �كو�هنم، مدهتم قلی� ع 
س�ن�ني یتخرجو، یف�حو حمالهتم خيدمو الناس معهم، يف هذا نطلب رٔ�ي 

  .احلكومة يف �لق م�ح لهاذ املتدربني يف الصنا�ة التقلیدیة يف التدرج املهين
  .وشكرا

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

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  السادة املس�شار�ن،

  .شكرا، الس�ید املس�شار، �ىل هذا السؤال
هين ويف قطاع الصنا�ة التقلیدیة كام ال خيفى هو موضوع التدرج امل 

�لیمك هذا من ٔ�و�ه ٔ�و من ٔ�شاكل التكو�ن الیوم اليت ٔ��نت عن الن�ا�ة 
د�لها، تقریبا الیوم يف إالدماج يف سوق الشغل هاذ النوع من التكو�ن 

من إالدماج، ؤ�ن هاذ النوع الیوم �ىل املس�توى  %80كتعطینا حىت ل 
 املغرب یعمتد وعندو ال�ر د�لو، ٔ�نه ميزج ما بني العاملي مايش فقط يف

التكو�ن النظري �یف ما قلتو الس�ید املس�شار ميزج بني الشق النظري 
 .وبني الشق العميل من �الل العمل يف املقاوالت

طبعا الیوم املوضوع د�ل املنح ا�يل تبذل ٔ�و ا�يل تنجز ٔ�ول مرة يف 
اصة مبتدريب التكو�ن املهين، وطبعا التارخي د�ل املغرب هو املنح اخل

املتدربني د�ل الصنا�ة التقلیدیة مه جزء من هاذ املنظومة ا�يل يف بالد� 
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د�ل التكو�ن املهين وا�يل اس�تافدو هاذ الس�نة ٔ�ول مرة من م�ح يف 
التكو�ن وا�يل كنعتربوها قفزة �مة، ٔ�هنا س�شجع التكو�ن يف هذا ا�ال 

 .یدیة وكذ� يف جمال التكو�ن املهين �شلك �امد�ل الصنا�ة التقل 
املس�ٔ� أ�خرى املرتبطة هباذ النوع د�ل التدرج الیوم حلد السا�ة 

�یعطي ٔ�ن املقاو� ؤ�ن املقاول ا�يل ك�شغل ٔ�و ا�يل  12.00القانون املنظم 
�یكون و�ی�ٔهل هاذ النوع من الش�باب �یا�ذ وا�د ال�س�بة عندو وا�د 

  .احلصة شهریة �یا�دها ال�س�بة شهر� وا�د
�ل�س�بة لهاذ املتدربني ا�يل �یعطیو فعال وا�د العرض وك�سامهو يف 
هاذ العرض وهاذ النوع د�ل التكو�ن ك�سامه يف حامیة مجمو�ة د�ل احلرف 
من �نقراض، ٔ�نه اك�ن مجمو�ة د�ل احلرف ا�يل ما ميكن لیناش ند�رو فهيا 

ة، ولكن من �الل هاذ الشلك من ختصصات و�كو�ن يف املعاهد املتخصص
ٔ�شاكل التكو�ن �لتدرج �ميكن لنا �سامهو يف امحلایة د�لها من �نقراض 

  .�یف ما ذ�رتو
الیوم هاذ الشلك �یف ما قلت اك�ن دمع م�ارش �لصناع، الیوم أ�رقام 

مس�تف�د من  30000كت�ٔكد ٔ�نه تقریبا يف العرشیة أ��رية عند� ٔ�كرث من 
اك�ن الزتام واتفاق�ة �ىل  2021و 2016لتاكو�ن، وما بني هذا النوع من ا

ملیون د�ل ا�رمه، طبعا هاذ النوع  400مس�تف�د ب  75000ٔ�ننا نوصلو 
كنعتربو ف�ه دمع م�ارش �لصناع، هاذ النوع من ا�عومات ا�يل تعطى ٔ�ن 
هاذ ا�مع ا�يل �یتعطى �لصانع ٔ�و �لمقاول ا�يل �یكون هاذ النوع د�ل 

  .ف�ه دمع م�ارش �لصنا�ة التقلیدیة ودمع م�ارش �لصناع التقلیدینيالش�باب 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  :ٔ�محد �� امعر �داداملس�شار الس�ید 
  .شكرا �لس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب
  .مع املقاوالت ا�يل هام �یكونو هاذ الش�بابٔ�وال غنبدا م�ني ا�هتیيت يف د

ٔ�� نعترب عن لك مقاو� ینعطاو �هيا جوج ٔ�ش�اص ویتكونو عندها، 
 �250ٓنذاك ا�يل معطي �هيم ما هو دمع، راه الس�یدة الوز�رة م�ني �كون 

درمه �هيم إالثنني وهام یتدربو ٕاىل  500درمه معطیة �ىل الشخص ا�يل يه 
ك يش ا�يل تعطى فالعام اكمل ما خيلصها، هذا �رسو �ري بیاسة وا�دة ذا

درمه ما يه دمع الیوم يف ٔ�ي �ا�ة، واش قال �ىل  250ما هو دمع، 
الشخص مدیور و�كون یعود مبقاولتو، یعود مب�لو یدرب الناس، یعدل 

  .الشغل و�شغل الناس
�يق وا�د النقطة نضیفها، �نیا هاذوك املقاوالت راه بعض الغرف 

ما اس�تفادو مهنا واملد�ر�ن ا�يل �كونو  2018و 2017ریك عندمه مشالك د
  .ذوك يف النظري راه ما فاتوش اس�تفادو مهنا وفاتو حول �هيم ٔ�ي �ا�ة

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

  .لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� يف �دود الوقت املتبقى، تفضيل

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

ٔ�وال، الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ��رمت هاذ املسا� د�ل أ�داءات ؤ�� 
كن�ٔكد ب�ٔن امجلیع ٔ��ذ املس�تحقات د�لو وحرصنا �ىل هاذ أ�مر، والیوم 

ٔ�ن اكن فهيا بعض املت�ٔخرات، الیوم امجلیع،  امجلیع ٔ��ذ املس�تحقات د�لو،
، یعين هاذ 2018بل هناك ٔ�قالمي الیوم ا�يل ٔ��ذت املس�تحقات د�لها من 

املس�ٔ� مضبوطة، ٔ�هنا �یف ما تتعرفو كتدار مبق�ىض اتفاق�ة، ٕاىل عندمك يش 
�ا� الس�ید املس�شار اح�ا مس�تعد�ن �شوفها، ٕاىل عندمك �ا� راه �شلك 

  .ح�ا مس�تعد�ن نتابعوها و�شوفو املوضوع د�لها�س�ت��اء ا
�رجع �لموضوع د�ل التكو�ن �لتدرج، فعال هو موضوع �م، والیوم 
اك�ن ٕاق�ال �لیه �بري وطلب مزتاید �ىل هاذ النوع من التدریبات، وهاذ 
املتدربني، القانون ال مينع ٔ�ن املقاو� تعطیومه مسامهة م�ارشة، ؤ�ن القانون 

وم حلد السا�ة ال یتلكم �ىل ٕاعطاء م�ح لهذه الف�ة، ولكن الیوم املؤطر الی
عند� م�ح ا�يل يه الیوم ٔ�ول مرة متت �ع�د د�لها هاذ الس�نة، ا�يل 

  .التكو�ن املهين يف ف�ون الصنا�ة التقلیدیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

مج السؤال الثاين دامئا مو�ه �لصنا�ة التقلیدیة، موضو�ه جنا�ة �ر�
اق�ناء أ�فران لفائدة قطاع الف�ار، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .الفریق �شرتايك ل�سط السؤال، تفضلو الس�ید املس�شار

  :محمد رحيان املس�شار الس�ید
  الس�یدة اكتبة ا�و�، 

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

   الس�یدة اكتبة ا�و�،
ار�ر اجلهویة عن �دم جنا�ة �ر�مج اق�ناء أ�فرنة لقد ٔ��نت بعض التق

الغازیة ف� خيص قطاع الف�ار، نظرا لالخنراط الضیق �لصناع يف هذه 
  .التق�یة

�س�ٔلمك الس�یدة اكتبة ا�و�، عن ممكن اخللل، هل توصل ٔ�و  ،ولهذا
يف الك�ف�ة اليت متر هبا معلیة تدبري هذا امللف؟ وهل ٔ�نمت وهل مت ٕارشاك 

  �ني خبصوص هذه التق�یة؟احلرف 
  .والسالم

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل
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الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :عيو�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال
�ل�س�بة ملوضوع أ�فرنة، كتعرفو ب�ٔن ا�لجوء لهذا النوع الیوم ی�ٔيت يف 
ٕاطار رفع املردودیة ورفع إالنتاج�ة، ؤ�نه كذ� �اء بتوصیة من ٔ��ل 
احملافظة �ىل الب��ة، ٔ�ن الشلك القدمي ا�يل اكن �س�تعامل ف�ه د�ل بعض 

لیدي اكن كثريا ما �كون � انعاكسات سلبیة �ىل أ�فرنة �شلك تق 
  .املس�توى الب�يئ

الیوم هناك وعي من طرف الصناع وكذ� دا�ل القطاع الويص من 
  .ٔ��ل التخف�ف من هاذ ا�ٓ�ر السلبیة ورفع املردودیة وإالنتاج�ة

اح�ا �ل�س�بة لنا املوضوع د�ل أ�فرنة هناك طلب مزتاید �لیه، ٔ�ن 
صناع والتجربة بی�ت ٔ�� نذ�ر �ٔ�رقام ٔ�نه الیوم حلد السا�ة مجمو�ة د�ل ال 

ملیون درمه، اس�تفاد مهنا حوايل  61عند� ٔ�ن تعترب كدمع م�ارش فاقت 
صانع تقلیدي، ومل یمت �سجیل ٔ�ي ا�رتاض خبصوص املردودیة ٔ�و  1500

اخلصائص التق�یة، ميكن �كون بعض احلاالت �س�ت��ائیة، وهاذ احلاالت 
ائیة اح�ا مس�تعد�ن �یف ما �رب� يف كثري من أ�ح�ان مس�تعد�ن �س�ت��

�ىل املوا�بة واملتابعة من ٔ��ل ٕاجياد احللول الرضوریة يف هاذیك احلاالت 
بعیهنا، وٕاال فٕان املوضوع د�ل أ�فرنة �لعكس الیوم يف مجمو�ة د�ل اجلهات 

  .هناك طلبات مزتایدة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�و� شكرا الس�یدة اكتبة

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

  :محمد رحيان املس�شار الس�ید
كام �اء يف لكمة الس�یدة اكتبة ا�و�، ٕاىل مجیع الصناع التقلیدیني ٔ�هنا 
تويل ٔ�مهیة �برية �لصناع التقلیدیني واحلرف�ني، و�� ٔ�ود ٕا�رة ان��اهمك ٕاىل 

�اصة الف�ار�ن �ىل اخلصوص،  بعض املشالك اليت یوا�ها احلرف�ون
ؤ�خص ���ر �نة اخلزف ٕ�قلمي اجلدیدة جبام�ة اوالد حسا�ن س�ت والد 

 2011، من 2011بوعز�ز، اكنت هذه االتفاق�ة مع وزار�مك املوقرة س�نة 
مالیني درمه دفعتو مهنا  4، تعهدتو ب 2017بقات هذه االتفاق�ة مجمدة ٕاىل 

  . بقات ملیون د�ل ا�رمهدامللیون درمه 3، 2017ٔ�واخر س�نة 
�ل�س�بة مجلا�ة اوالد حسا�ن تو�د يف موقع �ري م�وفر ف�ه املواد أ�ولیة 
�ل�س�بة الغابة وال العود وال كذا، وال كذا، ولهذا یل��ٔ احلرف�ون ٕاىل مواد 
ملوثة �لب��ة �حرق إالطارات وصنادیق التلفزة وصنادیق المكبیو�ر، ولهذا 

  . تعاين من التلوث جند ساكنة ت� املناطق
ولهذا نطلب م�مك ٕایفاد جلنة خمتصة لالطالع �ىل الوضع املعاش يف 
هذه املناطق وذ� �شلك مس�تع�ل، من ٔ��ل ٕاخراج مرشوع أ�فرنة ٕاىل 

عام� ش�شاوة  جام�ة مزوضة�زي الوجود، وهو نفس اليشء �ل�س�بة ٕاىل 

ٔ�فرنة،  120، �شمل 2011ٔ�سفي، اكنت هناك اتفاق�ة يف  - �ة مرا�ش
د�ل أ�فرنة، هاذ املسائل هاذي د�  7ويف أ��ري بقدرة قادر ٔ�صبحو 

أ�فرنة واش عندمك يش مك�ب ا�راسات �الش كتوفرو ا�يل �یعطیمك 
دراسات مقادة مصاوبة وال تتعطیو الصفقة انتوما من هنا ملك�ب ا�راسات 

غرب، من الر�ط، عندمك مك�ب دراسات وا�د ا�يل تتعاملو معه يف امل
واش ما ميك�ش تفكرو يف لك �ة تعطیو مك�ب ا�راسات لها؟ هذا راه 

  .�ري معقول
ولهذا �ادي خنربمك، الس�یدة الوز�رة، و�ا �ارج �ىل املیثاق د�ل 
السؤال، الس�ید الرئ�س �نیة، تنو�و لمك الس�یدة اكتبة ا�و� املشلك د�ل 

ت راه تتع�ش وا�د سطا-غرفة الصنا�ة التقلیدیة جلهة ا�ار البیضاء
 .الاكرثة، املقر راه م�ين، هللا جياز�مك خبري

  .وشكرا
  .السالم �لیمك

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب، تفضيل

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

شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا التعق�ب، وٕان اكن حيتاج ٕاىل كثري 
�ش نقولو ب�ٔن الوزارة هكذا تت�ذ و�شرتي وت��ع بدون من التدق�ق، ٔ�ن 

  .ما عندها موا�بة �دیة
ع ٔ�وال املوضوع د�ل أ�فرنة هذا ما يش موضوع �دید هذا موضو 

قدمي، وتتلكمو �ىل قضا� ا�يل يه موضع اتفاق�ات، واالتفاق�ات فهيا 
ٔ�طراف واكنت يف ٕاطار، ودامئا اكن وا�د احلرص يف ٕاطار احلاكمة د�ل 
هاذ املشاریع، ٔ�نه �كون مجعیات من طرف مسري�ن ذاتیني، یعين من ٔ��ل 

د�ل  إالرشاك ؤ�ن إالرشاك یمت �ىل املس�توى احمليل، وهنا اعطیتو املثال
ٕاىل اكن، ٔ�� تنقول ا�يل وقف�ا، ٕاىل اكن مشلك تقين اح�ا  مزوضة،

هاذ املنرب، اح�ا مس�تعد�ن �لموا�بة من ٔ��ل ٕاجياد  مس�تعد�ن وتنعلهنا من
  ..�ل تقين

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ٔ�رجوك الس�ید املس�شار، ما �شوش �لهيا وما تقاطعهاش هللا �كرث 

  .�ريك
  .تفضيل الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  الس�ید املس�شار،
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اح�ا �ل�س�بة لنا يف تواصل مس�متر ؤ�بوابنا مف�و�ة وت��لقاومك وت�س�متعو 
وت�شفومه يف خمتلف ربوع اململكة، لمك وما يش �ري لمك، ت�س�متعو �لصنایعیة 

واك�ن �زاف املمثلني د�هلم ت��لقامه وت��لقامه �شلك م�ارش، مفشالك القطاع 
  .تنعرفوها

هاذ املشلك ا�يل طرحت د�ل أ�فرنة ف�ه مشلك ا�يل هو الیوم عندو 
�القة مبا هو تقين، اح�ا تنعلنو ب�ٔننا مس�تعد�ن �لموا�بة و�لمتابعة من ٔ��ل 

احلل التقين، �ش یولیو هاذ أ�فرنة يف مس�توى ٔ�ن الناس یقدرو  ٕاجياد هاذ
  .فعال یوصلو لرفع املردودیة د�هلم وإالنتاج�ة د�هلم فهيا

ال�م �ىل ٔ�ن املوضوع د�ل ٕاقلمي اجلدیدة ا�يل طرحت، ٔ�� خشصیا ما 
عند�ش تفاصیل يف املوضوع، ولكن �ادي �رجع و�ادي �شوف املشلك 

قلت دامئا ٔ�ن الیوم هاذي وزارة ا�يل عندها متثیلیات  ٔ�ش�نو هو، و�یف ما
�ویة وعندها متثیلیات حملیة، اح�ا مايش تن�دمو من املاكتب د�ل 
الر�ط، ولكن هاذي وزارة ا�يل عندها ام�داد �رايب، وميل تنقولو ام�داد 

  .�رايب مبعىن راها �ارضة يف اجلهات و�ارضة مع الصناع
یوم هاذ املوضوع د�ل أ�فرنة وا�لجوء لیه، اك�ن مس�ٔ� ٔ�خرى يه ٔ�ن ال 

هذا مايش اكن اخ�یار ذايت ٔ�و قرار ذايت، ولكن اكن طلب واكن ٕاشاكل 
مع مجمو�ة من أ�طراف  ب�يئ وما اكن�ش الوزارة تد�ل يف ٕاطار رشاكة

  .وت��ع أ�مور

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .لسةشكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، ؤ�شكرك �ىل املسامهة يف هذه اجل 

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين 
يف ٔ�فق س�نة " مدن بدون صف�ح"وموضو�ه، تنف�ذ الرب�مج الوطين 

لطرح  ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة2021
  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :ا�راهمي اشك�يل الس�یداملس�شار 
  . الرمحن الرحمي�سم هللا

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

  شكرا الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدة الوز�رة،

مدن "تضمن الرب�مج احلكويم الزتاما یقيض ب��ف�ذ الرب�مج الوطين 
، وا�ي هيدف ٕاىل القضاء �ىل لك 2021يف ٔ�فق س�نة " بدون صف�ح

  . مدینة ومركز حرضي 85أ�ح�اء الصف�حیة املتوا�دة ب 
الس�یدة الوز�رة، ق�ل ٔ�ن �سائلمك، وا�د القضیة ما كتثريوش لها 
�ن��اه، ويه ٔ�وال ميل ت��غیو يش دوار �ر�لوه ٔ�و ال تقادوه ٔ�و ال تد�رو 
لیه السكن د�لو، ما كتعاودوش لو إالحصاء، إالحصاء ا�يل اك�ن د� هو 

  .لك د�ل الشاك�ت، دامئا �ا�شني يف املشا2004إالحصاء د�ل 

  .وشكرا

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

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

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

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

بغیت نذ�ر الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل ٔ�ن هاذ 
 2004الرب�مج انطلق فعال، كام �اء يف سؤالمك الس�ید املس�شار، يف 

  .مدینة 85ملعاجلة دور الصف�ح 
الیوم ميكن لنا نقولو احلصی� ٕاجيابیة وٕاجيابیة �دا، ٔ�ن مت إال�الن د�ل 

صف�ح، وكنعتربو هاذ احلصی� ٕاجيابیة، وبقات وا�د  مدینة بدون 59
ا�مو�ة من املدن واملراكز احلرضیة مل تعاجل بعد ٕال�راهات وصعو�ت �برية، 

  .و�ىل رٔ�سها التحیني د�ل إالحصاء
 270.000يف أ�ول، الس�ید املس�شار احملرتم، الرب�مج اكن خمصص ل

ٔ�رسة، ٕاذن تضاعف  421.699ٔ�رسة، الیوم وبعد حتیني إالحصاء وصلنا ل
هاذ العدد، وكذ� العقار وىل �ري م�وفر يف دا�ل املدار فني اكینة املدن 
وأ�ح�اء الصف�حیة، و�لتايل تنضطرو �ش ننقلو و�ر�لو أ�رس ٕاىل �ارج 
املدار احلرضي حول املدن املتوا�دة هبا هذه التك�الت الصف�حیة، وميكن 

ك�الت صف�حیة يف املدن الكربى ا�يل لنا نف�خرو ب�ٔنه متت معاجلة ٔ�كرب � 
عندها وا�د الوقع �رخيي و�ىل رٔ�سها مدینة ا�ار البیضاء، يف السؤال 
د�لمك �ا �ة الر�ط سال الق�یطرة، �ونو �ىل یقني الس�ید املس�شار احملرتم 
ب�ٔن مل �سمح ولن یمت ٕاقصاء ٔ�ي مدینة ٔ�و ٔ�ي مركز حرضي يف هاذ 

لربجمة بتوافق ومسامهة وزارة ا�ا�لیة ونعطیمك يف املعاجلة، ٕامنا متت ٕا�ادة ا
  .التعق�ب البايق

  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل التوضیح
مدینة ا�يل ما اكیناش فهيا  59يل لنا �ىل ٔ�ساس اكینة ج�يت تتقو

الصف�ح، ونعطیك م�ال املدینة د�ل طن�ة مازال فهيا الصف�ح، واكن 
وكنت رئ�س د�ل مقاطعة د�ل بين ماكدة ومقنا  2007إال�الن د�لها س�نة 

 �2004راكة، هاذ إالشاكل هو ٕاعطاء �نطالقة س�نة  953برتح�ل 



  2018 �ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

30 

 )2018 نومفرب 27( 1440 ربیع أ�ول 19

.. نجیو دا�لني لوا�د ا�مو�ة د�ل املدن ت�شوفووك�شد مجمو�ة ميل ت 
مدن بدون صف�ح من بعد وهاذ الرب�مج مايش، �یف یعقل الس�یدة  2007

والناس مازال تتع�ش يف �راكة؟ �یف یعقل الس�یدة  21الوز�رة، هذا القرن 
الوز�رة الظروف ا�يل تیع�شوها هاذ الناس ظروف هاذ السا�ة يف هاذ 

اد إالخوان اكنو �هيرضو �ىل وا�د ا�مو�ة د�ل املناطق الربد واح�ا دا� �
ا�يل فهيا الربد، هاذ الناس هذو ا�يل س�ید� هللا ینرصو ٔ�عطى وا�د 
ا�مو�ة دإالشارات، وا�د ا�مو�ة د�ل احلواجي ا�يل يه واحضة ا�يل �او 
تیقول س�ید� هللا ینرصو �امصة الثقافة وأ�نوار الر�ط مرشوع مليك، 

یعقل الس�یدة الوز�رة اكینة سال �امرة �لربارك، اكینة الق�یطرة �امرة �یف 
�لربارك، اكینة ا�ارالبیضاء �امرة �لربارك، مؤخرا اكن املشلك د�ل 

)TGV ( نطالقة د�ل املرشوع�)TGV ( ج�نا يف)TGV ( شف�ا
  .الق�یطرة �یفاش دا�رة

  الس�یدة الوز�رة، 
لثقافة تتجي تتقول لنا الو�اء العقاري �یف یعقل اح�ا �قني يف وا�د ا

يف املدینة ما اكی�ش، اك�ن الیوم إالماكنیات نب��و لعلو، �لینا يف هاذ 
املدینة حبال الر�ط عندها العلو د�لها حمدد، �یف یعقل الس�یدة الوز�رة 
جنیو هنزو الناس من ا�ارالبیضاء ا�يل �لق يف وا�د املنطقة و�رعرع فهيا 

يف مدیونة؟ �یف یعقل هذاك املدخول ا�يل تید�ل داك وجنیو �س��وه 
 70درمه وال  50املواطن ا�يل تیجي من ا�ارالبیضاء تی�دم تريخص وا�د 

درمه �اد ی��قل هبا �ش مييش ملدیونة؟ هذوك الناس �اصهم یبقاو يف 
  .بالصهتم، ب��و العامرات

ناس إالشاكل د�ل السكن �ق�صادي اجلودة ما اكیناش تتجیبو ال 
ئات اق�صادیة صغرية، ذاك الس�ید هم �لقفوصة، التمنیة هو د�رو جتز تتد�ل 
مرتو د�لو،  50مرتو ی�ين يف  50مرتو، عندو  40مرتو ی�ين يف  40عندو 

ویبقى يف نفس احلي ويف نفس املسائل ا�يل تیع�شها یوم�ا، هتزين من وا�د 
الب��ة ا�يل تنع�ش  �ين يف وا�د الب��ة راه ما نع�يش، �لیين يفی الب��ة و�س� 

فهيا، هاذ مجمو�ة املشالك هذا هو �ر�مج احلكومات هذي ولفت وا�د 
، لك وا�د وىل تیعمل �ر�مج 2015، 2030، 2071القا�دة �ر�مج �ىل 

مة و�دة �ش د�لو، هذا �ر�مج السكن ف�ه مجیع املتد�لني ید و�دة ولك
  .نقضیو �ىل هاذ اليش

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا

  .اللكمة لاكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال تفضيل ٔ�و �لرد �ىل التعق�ب

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
وع هكذا، ما اك�ش موض ،الس�ید املس�شار احملرتم ،ٕامنا السؤال د�لمك

الق�یطرة، ونويل -سال- ت�سولو �ىل مت ٕاقصاء بعض املراكز يف �ة الر�ط
�ني عتیق نؤكد لمك ب�ٔن متت ٕا�ادة الربجمة د�ل هاذ اجلهة �ىل ٔ�ساس ب�ٔن 

  .2019ؤ�م عزة واملزنه وس�یدي حيىي ز�ري والهرهورة �ادي �كونو يف 
سال �یف ما  ، لكن ف� خيص مدینة2019مدینة الق�یطرة والر�ط ممت 

�اء يف السؤال د�لمك واملراكز د�ل متارة والصباح والص�ريات نظرا 
یعين س�نة بعد  2022لٕال�راهات د�ل ندرة العقار �ادي ميش�یو حىت 

  .الرب�مج ا�يل ٔ��لنت �لیه احلكومة
 2ف� خيص الصعو�ت ا�يل كتع�ش الساكنة ا�يل كرت�ل، ٔ�وال عندمه 

ة إالساكن وال ٕا�ادة إالیواء، ٕاما شقة وٕاما بقعة د�ل املقار�ت، ٕاما ٕا�اد
ٔ�رضیة، اح�ا واعیني يف وزارة إالساكن هبذه الصعو�ت هذه، لكن هاذوك 
املنطقة ا�يل �یرت�لو لها �اص القطا�ات أ�خرى �سامه بفك العز�، بتوفري 
املسا� والطرقات، كذ� توفري املصاحل أ�ساس�یة، الص�ة واملدرسة 

اليش ما ميك�ش الوزارة تد�رو بو�دها، و�لتايل الیوم واملس�د هاذ 
�ش�تغل �ىل مقاربة م�دجمة ا�يل ك�سامه فهيا مجیع القطا�ات، وحنن يف 

  .انتظار اقرتا�ا�مك الس�ید املس�شار
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

  .ؤ�شكر امجلیع �ىل املسامهة
  .فعت اجللسةور


