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  191 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 د�سمرب 11(هـ 1440 ربیع ا�ٓخر 03 ثال�ءال : التارخي
 لرئ�سامس ، اخللیفة اخلامحلید الصو�رياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال دق�قة وست عرشةتان ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال العارشة

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

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

  :الس�ید عبد امحلید الصو�ري، رئ�س اجللسةاملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 
  .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، 
اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما�د من مراسالت  ٔ�عطي

  .وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

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

 96.18ٔ�ودع رئ�س احلكومة �ى مك�ب ا�لس مرشوع قانون رمق 
وأ�قالمي  التیتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات والعام

  .وامجلا�ات
كام ٔ�ودع الس�ید عبد إال� حفظي، رئ�س فریق �حتاد العام ملقاوالت 

  :املغرب، �ى مك�ب ا�لس مقرت� قانونني التالیني
 15.95من القانون رمق  2-78مقرتح قانون یتعلق بتغیري و�متمي املادة 

  املتعلق مبدونة الت�ارة كام مت �متميه وتعدی�؛
 116.14من القانون رمق  8متمي املادة � ن یتعلق بتغیري و مقرتح قانو
یتعلق مبدونة السري �ىل الطرق،  52.05متمي القانون رمق � یقيض بتغیري و 

 1430صفر  26بتارخي  1.10.07الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
 ).2010فربا�ر  11املوافق (

 11ومه الثال�ء و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة ی
 :، فه�ي اكلتايل2018دج�رب 

  ٔ�س�ئ�؛ 4: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 20: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جوا� 13: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
 2018دج�رب  12وحنیط ا�لس املوقر ب�ٔننا س�نكون یوم �د أ�ربعاء 

 رشة صبا�ا، مع �لسة �امة ختصصا�ىل مو�د، ابتداء من السا�ة الع
�لتصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة �لس�نة املالیة 

، و�ىل السا�ة الثالثة زو� مع �لسة �نیة ختصص ملناقشة مشاریع 2019
 .املزيانیات الفرعیة، و�لبت يف اجلزء الثاين ومرشوع القانون �رم�ه

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اجللسة، �لسؤال املو�ه لقطاع النقل، �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه 

وموضو�ه تطبیق مدونة السري، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 
  .ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء احملرمون،

  ملس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة ا
  الس�ید الوز�ر، 

اس�تغرقت مسطرة املصادقة �ىل مدونة �دیدة لقانون السري ما یقارب 
س�نوات، مهنا ثالث س�نوات �لربملان بغرف�یه، فقد صاحب هذا النقاش  5

حوار اج�عي مع لك رشاحئ املعنیني ومس�تعميل الطریق، ود�ل هذا 
، وقد خضعت هذه املدونة ٕاىل 2010 القانون �زي التنف�ذ م�ذ فاحت ٔ�كتو�ر

، مهت يف مجملها مراجعة 116.14تعدیالت �دیدة مبوجب القانون 
  .وت�س�یط مساطر ٔ�داء ا�الفات و�ريها

س�نوات �ىل تطبیق هذه املدونة، ما هو  8الیوم وبعد مرور ٔ�زید من 
وقعها �ىل السري واجلوالن ببالد�؟ وما يه نتاجئ احلد من ظاهرة حوادث 

  ري؟الس
  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید محمد جنیب بولیف اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل 
  :لكف �لنقلاملوا�لو��س��ك واملاء 

  الس�ید الرئ�س،
   الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
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هو  113.14وما تالها من  52.05ملدونة د�ل السري تعلمني �ىل ٔ�نه ا
إالطار القانوين ا�يل من �ال� نعمل �ىل ٔ�ننا ننظمو السري واجلوالن، وهاذ 
املدونة ٕامنا يه جزء �سري يف ٕاطار إالسرتاتیجیة الوطنیة، ا�يل تنقومو هبا يف 
جمال السالمة الطرق�ة، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون عند� ٕاجراءات ا�يل يه 

  .تبطة �لشق القانوينمر 
لكن تعلمني ٔ�یضا، الس�یدة املس�شارة احملرتمة، �ىل ٔ�نه الیوم ٔ�صل 
إالشاكل عند� يف السالمة الطرق�ة ل�س فقط مرتبط �لب��ة التحتیة 
و�لعر�ت من الناح�ة التق�یة واملیاكنیك�ة، ولكن ٔ�صل إالشاكل حوايل 

  . وك ال�رشيمن احلوادث د�ل السري ٔ�صلها السلوك، السل 90%
و�لتايل املدونة د�ل السري الیوم �ٕالضافة ٕاىل إالسرتاتیجیة الوطنیة يف 

مث إالسرتاتیجیة يف �سخهتا  2003/2013س�نوات  �10سخهتا أ�وىل د�ل 
مك�تنا �ش خنفضو من املس�توى د�ل احلوادث �ىل  2017/2026الثانیة 

ٕاىل  6.3قط، حوايل صعید �س�بة اخلطورة ا�يل رحبنا فهيا جوج د�ل الن
الیوم، ؤ�یضا مك�تنا �ش �رحبو من املس�توى د�ل �دد الق�ىل  4.1حوايل 

ق�اسا ٕاىل ما اكن سابقا �ىل الصعید الوطين، ح�ث وصلنا فوا�د الوقت يف 
 ، �لام �ىل ٔ�نه �الل3650ق�یل، الیوم حنن يف �دود  4222ٕاىل  2011

  .يف املغرب تضاعفت مبرتني رية احلظرية د�ل العر�تٔ��ال�ين س�نوات ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ٕا�ابتمك
فقط لٕالشارة، الس�ید الوز�ر، �رید ٔ�ن نطرح معمك بعض املالحظات 

  :یةالتال 
حفسب بعض إالحصائیات الرمسیة فٕان حوادث السري �لكف املغرب 

من الناجت إالجاميل،  %2.5ملیار دوالر، ٔ�ي ما ميثل  1.6خسا�ر تت�اوز 
خشص  25غشت املايض لقي  12ٕاىل  6واملثال الثاين الفرتة املمتدة بني 

  .خشص 2000مرصعهم ؤ�ص�ب ٔ�زید من 
مت ٔ�ن تقریبا �سب حوادث ٕاذن هنا نالحظ الس�ید الوز�ر كام ٔ�رش

ٔ�صلها من السلوك د�ل السائقني، ولكن املهم  %90السري ٔ�صلها سلوك 
الس�ید الوز�ر ٔ�ن هناك ارتفاع س�نوي حسب ما یبدو يل يف معدل 

، �ٕالضافة ٕاىل التو�رات واملشالك %2.6حوادث السري ب�س�بة تت�اوز 
 اك�ن وا�د امحلو� �ج�عیة املتعلقة بذ�، ٔ�ن هناك ٔ�رامل ؤ�یتام، یعين

كت�لهيا هاذ حوادث السري �ىل ا�متع املغريب، بتطبیق بعض املدو�ت 
  .اليت تثري تو�ر بعض املهنیني ؤ�ر�ب الشاح�ات

املثال الس�ید الوز�ر ٔ�ن هناك ٕارضاب �اله تدار هاذ أ��م د�ل 

نیة ٔ�حصاب الشاح�ات ف� یتعلق �محلو� ومسطرة احلصول �ىل البطاقة امله 
و�ريها، ا�منوذج هاذ إالرضاب ا�يل ٔ�رشت لیه الس�ید الوز�ر، كذ� 
�س�ل التطبیق �ري السلمي ملق�ضیات املدونة، نعطیك م�ال الس�ید الوز�ر 
ٔ�نه م�ال سائق �ين د�ل ف�ه موطور، هنا ك�سحب لیه رخصة الس�یاقة 
وما حتددا�ش املسؤولیة �ىل من، هنا ك�سحبو ذیك الرخصة د�ل 

وكتوقف ح�اة ذاك السائق املهين ٕاىل �ني ٔ�ن یصدر ف�ه قرار،  الس�یاقة
هنا الس�ید الوز�ر كن��اقشو معمك �ري هاذ املالحظات �ىل ا�ٓ�ر د�لها 

  .�ىل ا�متع املغريب
اخلالصة الس�ید الوز�ر هناك الك�ري من أ�مور وإالجراءات املصاح�ة 

جتوید س�یاسة  لضامن التطبیق السلمي ملق�ضیات مدونة السري ورضورة
احلكومة ملوا�ة العدد املهول حلوادث السري، من ٔ��ل ذ� �ىل أ�قل 

و�ل�س�بة .. ختف�ض بقدر ما ميكن من النتاجئ الاكرثیة سواء �ل�س�بة 
  .�لمجمتع

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

لكف املر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
هو �اود نذ�ر مرة ٔ�خرى حوادث السري يف املغرب �دد الق�ىل یتقلص 

س�نو� �الل املتوسط  5تقریبا س�نو� يف الفرتة ما ق�ل العرشیة كنا �زائد 
، الیوم %5س�نني املتوسط د�ل الز�دة اكن زائد  10د�ل العرشیة، يف 

وصلنا  2017س�نو�، يف  5و�قص  4حنن �دد� الهدف د�ل �قص 
مبعىن ٔ�ننا  2.1راه اح�ا يف �قص  10يف شهر 2018تقریبا ويف  3لناقص 

راه اح�ا �ادیني يف �حندار، ٕاذا ما ميك�ش نقولو ٔ�نه املؤرشات د�ل �دد 
ال، مزال الق�ىل ال تتحسن، لكن هذا م�یعن�ش �ىل ٔ�نه وصلنا �لمبتغى 

  .الطریق
ف� یتعلق هباذ اليش ا�يل تفضليت به الس�یدة املس�شارة احلوار 

، أ�مور �ج�عي راه �دام، أ�مور ا�يل فهيا ٕاشاكالت راه اح�ا تنعاجلوها
ري انمت هام الهیئة ال�رشیعیة، واش د� تطلبو خباز�مك جيا�يل يه �رشیعیة هللا 

�يل دار اخلط�ٔ الفالين �سحبو لیه البرييم مين ٔ�ن� رشعتو فاملدونة وقلتو ا
د�لو ٔ�ي رخصة الس�یاقة، ود� تتجیو تقولو يل ٔ�ودي �الش ت�سحبو 

  .رخص الس�یاقة
ٕاىل بغیتو ما نبقاوش �سحبو الرخص د�رو التعدیل د�ل املادة 
فالقانون، ٔ�� تنطبق داك اليش ا�يل املرش�ني رشعوه ومهنم جملس 

ا نعم� يف ٕاطار التطبیق د�ل املدونة ٕامنا هو املس�شار�ن، مفا نقوم به وم
نص �رشیعي، ٕاىل اك�ن ف�ه يش �لل قدروه املس�شار�ن والنواب 
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  .الربملانیني، ٕاىل �دلتو النص ٔ�� ما ميكن يل ٕاال نطبقو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�شكر اكتب ا�و� �ىل مسامهته

والر�ضة، وموضو�ه �ر�مج ال�شغیل السؤال املوايل مو�ه لقطاع الش�باب 
ا�ايت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل 

 .لتقدمي السؤال

  :فاطمة الزهراء الیحیاوي الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ؤالنا یتعلق برب�مج ال�شغیل ا�ايت ا�ي مت بدمع من البنك ا�ويل س

وٕ�رشاف من وزارة الش�باب والر�ضة، واكن الهدف م�ه حتسني أ�وضاع 
�ج�عیة و�ق�صادیة �لش�باب ا�ي یع�ش يف وضعیة هشاشة وف�ح 

  .شاب وشابة خللق املقاو� وتوفري التكو�ن هلم �5000ب أ�مل ل 
من طرح�ا لهذا السؤال الس�ید الوز�ر هو الرغبة يف �طالع  فاملقصود

�ىل حصی� ونتاجئ هذا الرب�مج والوقوف �ىل مدى جناعته ؤ��ره �ىل 
الف�ات املس�هتدفة، فال خيفى �لیمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن موضوع ال�شغیل 
ا�ايت ببالد� تعرتیه الك�ري من املعیقات والصعاب، ويه نفسها اليت تدفع 

اب ٕاىل تفضیل العمل امل�ٔجور وخصوصا �ىل مس�توى الوظیفة الش�ب
العموم�ة، بدل �لق مشاریع �اصة هبم ا�يل هو ال�شغیل ا�ايت، وهذا ما 

  .�لص ٕالیه تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ
فمك �دد املقاوالت الس�ید الوز�ر اليت مت �لقها يف ٕاطار هذا الرب�مج 

وجحم ا�مع ا�ي رصد للك مهنا؟ وما يه املعایري اليت وامجلعیات املس�تف�دة 
مت اع�دها ملنح هذا ا�مع؟ وكذ� �یف�ة رصف الغالف املايل الهام ا�ي 

 5يل اخصص لهذا الرب�مج وا�ي یصل ٕاىل مخسة ملیون دوالر ٔ�ي حو 
  مالیري س�ن�مي كدمع من البنك ا�ويل، �ٕالضافة ٕاىل ما قدم�ه الوزارة؟ 

  ز�ر،الس�ید الو 
مل یعد مق�وال ٔ�ن �سوق مشاریع لفائدة الش�باب كام �دث يف �ر�مج 
مقاوليت، ح�ث ٔ�فلست معظم مشاریعه بعد شهور من ت�ٔس�سها، و�دد �بري 
مهنا وضعت ملفاهتا ٔ�مام القضاء، ونفس املصري لق�ته الربامج املشاهبة 

سواء ٕاكدماج وت�ٔهیل وفلويس و�انويت ٕاىل �ري ذ�، اليت ٔ��نت مجیعها، 
من �الل تقار�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي الب�يئ ٔ�و من �الل البنك 
ا�ويل �ىل حمدود�هتا يف �شغیل الش�باب، وهذا ما �رفع من م�سوب ٔ�زمة 

  .الثقة بني الش�باب والربامج احلكوم�ة
ولعل ٔ��د ٔ�مه ٔ�س�باب الفشل �رجع �خلصوص ٕاىل غیاب التحفزي 

ي ا�ي ٔ�رشف �ىل تزنیل الرب�مج، وضعف املادي واملعنوي �لعنرص ال�رش 
  .متك�نه من التكوینات الالزمة وغیاب املوا�بة والت��ع
ملسؤولیة �حملاس�بة �ىل �ا ن�ساءل الس�ید الوز�ر عن مدى ربط ا

  مة املالیة؟اكمس�توى احل
حق�قة ٔ��مك مل �كونوا مسؤولني عن الفرتة ا�ي بدٔ� فهيا �ر�مج ال�شغیل 

مسؤولیة �بتة �لوزارة، وی��غي الوقوف �ىل هذا امللف  ا�ايت، ولكن هناك
  .والكشف عن سا�ر معطیاته لنا مكؤسسة �رشیعیة و�لرٔ�ي العام

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

  :العلمي وز�ر الش�باب والر�ضة الطاليبالس�ید راش�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة،

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

بدایة ذ�ريت وا�د ا�مو�ة د�ل أ�هداف د�ل هذا املرشوع، ا�يل يف 
الغالبیة �ري مرتبطة هبذا املرشوع بناء �ىل االتفاق�ة املوقعة ما بني اململكة 

ر ملیون د�ل ا�وال 5والبنك ا�ويل ا�يل مبوجهبا م�ح وا�د  یةاملغرب 
س�نة و�ري �املني  �18لتكو�ن يف ٕا�داث املقاو� �لش�باب ٔ�قل من 

 5000، اكن �نطالق هو �س�تفادة د�ل �5000لبااكلور�، حمدد، 
س�نوات،  �3لتكو�ن �ىل مدى س�ن�ني ٔ�و  6822شاب وشابة، �س�لو 

  .مقاو� واملوا�بة د�هلم �1500ىل ٔ�ساس ٔ�نه ختلق 
رشوع يف الس�نة املاضیة، نظرا �لن�اح مقاو�، ا�هت�ى امل  3141مت �لق 

ا�يل عرفو �تفاق مع البنك ا�ويل مت ا�متدید د�ل املوا�بة �لمشاریع اليت مت 
ٕا�دا�ا، املوا�بة لها حىت ال تضیع، وزد� يف أ��ل د�لو ٕاىل �دود شهر 
مارس الس�نة املق��، ف� یتعلق �حلاكمة املالیة هناك وا�د املهمة د�ل 

ص ا�يل قامت هبا املف�ش�یة العامة �لاملیة �ش توقف �ىل مواطن �ف��ا
اخللل ومواطن الضعف، ماذا حصل؟ ٔ�نه وصلت الق�ا�ة �ش ميكن هاذ 
املرشوع �س�متر ف� بعد، �ذیناه من عند امجلعیات اليت لكفت ب��ف�ذ 
املرشوع ود�ل الوزارة وا�ٓن يف هذه املدة د�ل املوا�بة ا�يل بقات الوزارة 

�يل ملكفة به �ىل ٔ�ساس التعممي د�لو دا�ل دور الش�باب يف اململكة ا
  .املغربیة لاكفة الشا�ت والش�باب لالس�تفادة من هاذ املرشوع

من  %�39ملناس�بة ٔ�ن ال�س�بة ال�سائیة املشاركة وا�يل هذا وصلت 
  .�س�بة املس�تف�د�ن �لك

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب يف �دود الوقتاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته
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نواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة، 
وموضو�ه �ر�مج معل الواك� الوطنیة �لهنوض �ملقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 

  .دمي السؤاللتق

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر، 

�ىل الرمغ من إالجراءات املعمتدة �مع القدرات ا�متویلیة �لش�باب 
تبقى دون مس�توى  �اميل املشاریع الصغرى واملبتكرة، ٕاال ٔ�ن هذه التدابري

  .التطلعات وانتظارات هذه الف�ة
لهذه �عتبارات، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول التدابري املت�ذة 
لتطو�ر �ٓلیات ا�متویل املو�ة �لش�باب �اميل مشاریع الصغرى واملشاریع 

  .املتوسطة املبتكرة

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

العلمي وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد  حف�ظالس�ید موالي 
  :الرمقي

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

یعين الواك� الوطنیة ا�يل ) ANPME(1سؤال �م �دا وهو ٕاىل شف�و 
ملكفة �لرشاكت الصغرى واجلد صغرى، واش�تغلت هاذ الس�نوات أ��رية 

ع هاذ الس�نوات أ��رية د�ل الرشاكت الصغرى مرشو 1362وصلنا ل 
شاب وشابة ا�يل وا�بنامه �ش ی�شؤو الرشاكت  6700واملتوسطة، و

  .د�هلم
ا�يل تی��ني وهو هاذ ا�مع وهاذ املوا�بة ميكن لها �كون يف مس�توى 
ٔ�كرث ٔ�ن الطلب من الش�باب املغريب هو مس�توى ٔ�قوى والزم 

�يل اح�ا ت�ش�تغلو �لهيا �ادي حتاول توا�ب إالسرتاتیجیة د�ل هاذ الواك� ا
  .ش�باب املغريب، ٕان شاء هللال ٔ�كرث د�ل الرشاكت الصغرى واملتوسطة و 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

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

ا�ل �شلك ٕاجيايب و�لرس�ة املطلوبة مع احلكومة حلد ا�ٓن مل تتف
اخلطا�ت امللك�ة العدیدة يف هاذ ا�ال، ومهنا اخلطاب مبناس�بة اف�تاح 
الربملان لهذه الس�نة حول الش�باب، فقد ٔ�كد �اللته �ىل رضورة وضع 
قضا� الش�باب يف صلب ا�منوذج التمنوي اجلدید ود�ا ٕال�داد ٕاسرتاتیجیة 

رضورة التفكري يف ٔ�جنع الس�بل �لهنوض ب�ٔحوال م�دجمة �لش�باب، ؤ�كد �ىل 
  .الش�باب

  الوز�ر، دالس�ی
من املعلوم ٔ�نه جيب ٕا�ادة النظر ٔ�وال وق�ل لك يشء �شلك شامل يف 
ختصصات التكو�ن املهين جلعلها �س�تجیب �ل�اج�ات احلالیة �لمر��، 
خفرجيو التكو�ن املهين من ح�ث التخصصات ال �س�تجیب �لمر�� حبیث 

  .وز هاذ املعض�ٔ�نه یت�ا
  الس�ید الوز�ر،

الش�باب الیوم یتوفر بعض م�ه �ىل مؤهالت وقدرات و�ارات وحيمل 
شهادات �لیا، ؤ�كرث من هذا یتوفر �ىل اجلدیة، فقط یطلب من احلكومة 
متك�نه من حقه مكواطن مغريب، لٕالس�تفادة من �ريات البالد، وهذا احلق 

واحلق يف املوا�بة واملصاح�ة هو حق متویل مشاریعه واحلق يف املسا�دة 
  .والت�ٔطري و�س�شارة

  الس�ید الوز�ر،
هذه احلقوق مضمونة يف ا�س�تور، يف ٕاطار امحلایة �ج�عیة واحلق 

  .يف الشغل واحلق يف إالخنراط يف احلیاة �ج�عیة واملهنیة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ىل ما اك�ش ا�متویل أ�سايس وهو ا�متویل، ا�متویل ٔ�وال و�نیا و�لثا، إ 
د�ل املشاریع مفا ميك�ش نعطیو �سا�دو الش�باب، فأ�بناك ا�ٓن ٔ�صبحت 
عرق�، بعدما �اصها �كون رشیك، ا�ٓن أ�بناك لكها ما ك�سا�دش يف 

  .ا�متویل د�ل الش�باب
لهذا الس�ید الوز�ر، �ل�س�بة ٔ�مسو كتفامق لنا البطا�، من هذا �یعطینا 

لشاب املغريب ا�ٓن �یفكر ٔ�نه خيرج �ل�ارج رمغ ٔ�نه البطا� و�یعطینا ٔ�نه ا
  .�یغامر حبیاتو و�یغامر مبس�تق�لو

ٔ�یضا حىت الش�باب ا�يل هو ا�ٓن يف اخلارج ا�يل بغا ید�ل ك�شوف 
  ..الظروف لكها �ري مواتیة

  .شكرا

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

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

  :و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي الصنا�ة�ر الس�ید وز
شكرا الس�ید املس�شار، ٔ�ن تطرقيت مللف �م �دا وهو التكو�ن 
املهين، وصاحب اجلال� نرصه هللا، �یف تبعتو يف هاذ أ�سابیع الفارطة، 
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عطا وا�د أ�مهیة �اصة یعين �لتكو�ن املهين، وعطا� تعل�ت صارمة �ش 
  .ویوا�ب الش�باب املغريبميكن � یتغري 

طبعا ك�شوفو ٔ�نه يف بعض القطا�ات عطا نتاجئ ٕاجيابیة، ولكن يف �ل 
القطا�ات مازال �اص جمهود �م يف التكو�ن املهين، فاح�ا ك�ش�تغلو، 
الصباح ن�ت الیوم اكن عند� اج�ع، كنو�دو ملف �یف بغاه صاحب 

  .�ن املهين �مة �دااجلال�، ٔ�ن الش�باب املغريب عندو �اج�ات يف التكو 
فا�يل �اولنا اح�ا يف الوزارة ند�رو وهو املقاول ا�ايت، ا�يل هو �یعطي 

م�خرط، مكقاول  83550فرصة �لش�باب ٔ�نه ی�ش�ٔ رشكة د�لو فوصلنا ل 
ذايت، وا�يل شف�ا وهو هاذ املوا�بة ا�يل كند�رو ا�ٓن، وا�د ا�راسة د�ل 

لهاذ الرشاكت ا�يل  %13ادت ب رشكة ٔ�عطتنا ٔ�نه القمية املضافة ز  592
  .%15.5كنوا�هبا، ورمق املعامالت تضاعف ب 

ٕاذن النتاجئ ٕاجيابیة من ا�يل كنكونو جبنب الش�باب، �اصنا �كونو ٔ�كرث 
جبنب الش�باب، ؤ�� م�فق معك الس�ید املس�شار، ٔ�ننا ا�هود �اصنا 

  .نضاعفه يف الس�نوات املق�� ٕان شاء هللا
  .شكرا

  :ةاجللسالس�ید رئ�س 
السؤال الثاين موضو�ه املنتو�ات املق�ة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق �شرتايك

  :ابو �كر اعبید الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�لمنتو�ات  تعرف أ�سواق الت�اریة اس�مترارا وتنام�ا لظاهرة الرتوجي

املق�ة مبا لها من انعاكسات سلبیة �ىل املس�هت� و�ىل املقاوالت صاح�ة 
  .املنتو�ات أ�صلیة �شلك م�ارش و�ىل �ق�صاد الوطين �شلك �ام

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن التدابري العملیة ملراق�ة املنتو�ات 
  اءات الرقابیة؟�ٔ�سواق املغربیة؟ وما مدى اس�متراریة وجنا�ة هذه إالجر 

  .شكرا

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

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

 �یجي �ادة من هذا ملف �م �دا، ٔ�ن هاذ املواد وال هاذ املنتوج ا�يل
ويل، �ی�لق �ائق �م لالق�صاد املغريب، ا�تقلید املنتوج اخلارج �ی�اولو 

كنا ) l’assainissement(اكنوا م�ادرات فاش� يف املايض، ٕاىل تفكروا 
عش�ناه، اكن �لق لنا مشلكة عویصة يف �ق�صاد املغريب وما جتاوز�ه ٕاال 

س�نوات، فا�يل اخ�ار� يف احلكومة ٔ�ننا نوا�بو هاذ  10من بعد ٔ�كرث من 
�ة �اصها �كون من مجیع أ�طراف، ٔ�ن ا�راسة ا�يل ، ولكن املراق القطاع

امللیار ا�يل املغرب �متيش � هباذ املواد املق�ة،  12امللیار و 6در� ما بني 
د�ل الس�یارات ويف  ،ويه تتكون يف ال�س�یج، يف اجل�، يف قطع الغیار

یعين أ��زة الكهر�ئیة، ) les Appareils électroniques( املسائل
�ري� متاما املراق�ة ا�يل دا�ر�ن، �ري� الناس ا�يل ملكفني، قدم�ا  واح�ا

ملفات �لم�امك، ٔ�ن لق�نا مسائل ما يش يه هاذي، واح�ا تنوا�بو هاذ 
القطاع ٔ�ن الزم يف املغرب القطاع املنظم، القطاع ا�يل معروف ما �كو�ش 

 .عندو هاذ املشالك ا�يل تنعرفو
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�بٔ��مة اللك

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

  الس�ید الوز�ر،
الفریق �شرتايك هو م�فق معمك متام االتفاق خبصوص وعي احلكومة 

  .هبذه إالشاكلیة ٔ�و هباته الظاهرة
تو�ات حصیح الس�ید الوز�ر ما قلمتوه �ىل ٔ�ن تقلید السلع ٔ�و تقلید املن 

  .هو ٔ�صبح ظاهرة، هاذ الظاهرة تتق�س مجیع القطا�ات
قطا�ني، قطاع ولكن هنا ٔ�ثري ان��اهمك الس�ید الوز�ر احملرتم، �ل�س�بة ل

قطاع غیار الس�یارات واحلافالت، �الش هاذ القطا�ني؟ املواد الغذائیة و 
�ٔثري ٔ�نه عندمه وا�د الت�ٔثري م�ارش �ىل حصة املواطن ٔ�و املواطنة املغربیة وت

م�ارش �ىل السالمة د�ل املواطنني املغاربة، ف�ٔنمت تعرفون بعض املرات تقع 
�ادثة سري �س�ب الفرامل ٔ�و النوابض ا�يل �كون يف ذیك احلاف� ا�يل يه 

دون ٔ�ن ٔ�مسي ا�ول اليت تصدر .. (م�توج مق� د�ل مس�تورد من ا�ول
  ).لنا هذا املنتوج

عي خبطورة الظاهرة عند اح�ا الس�ید الوز�ر إالحساس ٔ�و الو 
احلكومة، وبغیت نقول ب�ٔن هاذ الظاهرة د�ل التقلید انتقلت لوا�د القطاع 
ح�وي وهام، وهو قطاع الصنا�ة التقلیدیة ببالد�، وميل تنقول قطاع 
الصنا�ة التقلیدیة راه من ح�ث العدد الضخم د�ل الناس ا�يل ت�ش�تغلو ف�ه 

د�ل اململكة املغربیة، ا�يل الصنا�ة ومن ح�ث احلفاظ �ىل جزء من الهویة 
  .التقلیدیة د�لنا تتقوم بوا�د ا�ور �بري

اح�ا �ملناس�بة إالدارة د�ل امجلارك تقوم بدور هام، ؤ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي 
ف� خيص ضبط وا�د ا�مو�ة د�ل الفاتورات املزورة اليت حتال �ىل احملامك، 

ناس�بة ٔ�� ٔ�ش�ید �لعمل ا�ي تقوم به واملسؤولیة ٕ�دارة امجلارك، ا�يل �مل 
  .حامیة لالق�صاد الوطين وحامیة لص�ة وسالمة املواطنني

ٔ�� بغیت نقول �لحكومة �رمس وا�د إالسرتاتیجیة من ٔ��ل مضاعفة 
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اجلهود يف هذا ا�ال ومن ٔ��ل الرصامة ا�يل تد�رها ٕادارة امجلارك قصد 
�ات احلیویة وأ�ساس�یة، الرضب �ىل هؤالء املق��ن �ل�س�بة لهاذ القطا

حامیة �لتنافس�یة، ٔ�ن ٔ�نمت الس�ید الوز�ر عندمك ٕاحصائیات �دد املعامل 
د�ل أ�ل�سة اجل�یة اليت ٔ��لقت مبدینة ا�ار البیضاء �خلصوص ؤ�اكد�ر، 
وبغیت نقول لمك ٔ�نه البد من مضاعفة اجلهود �لرضب �ىل ٔ�یدي هاذ ا�ٓفة 

  .�ة أ�وىلاليت تنخر �ق�صاد الوطين ��ر 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي الصنا�ةالس�ید وز�ر 
شكرا �ىل هاذ التعق�ب املهم، ٔ�ن غیار الس�یارات �یف عرف�و اكن 

عهم عند� مشالك مع الناس ا�يل ت�ش�تغلو يف هاذ القطاع، وصلنا �لنتاجئ م 
، يف أ�ول اكن صعب ٔ�هنم یتق�لوه، )label salamatouna(وهذاك 

ولكن ا�ٓن مجیع الفا�لني يف القطاع تق�لو ٔ�نه الزم يف قطاع الس�یارات ٔ�نه 
  .هاذ ٔ�جزاء الغیار د�ل الس�یارات �كون ن��عوه بدقة

ف� خيص املواد الغذائیة، وزارة الفال�ة ت��ع هاذ امللف ما يش عند� 
وزارة الفال�ة، وتنعرف ٔ�نه وزارة الفال�ة م�تبعة هاذ امللف  ولكن عند

بدقة، ٔ�ن يف امجلارك �زاف د�ل املواد تیوقفوها �ش ما ميكن لهاش تد�ل 
  .�لمغرب، ٔ�نه ما يش يف املس�توى ا�يل املغاربة ميكن هلم �س�هتلكها

عفو ا�هود يف هاذ ا�ال، ٔ�ن �ارفني ٔ�نه مس�تحیل ٔ�نه ااح�ا �ادي نض
�ق�صاد املغريب �كون مزدهر ٕاىل �لینا هاذ املشالك ا�يل عش�ناها 
س�نوات، لكن ا�ٓن تضاعفت وامجلارك تید�رو وا�د ا�هود �م �دا، تنظن 

  .يف هذا القطاع هذا ٔ�نه يف املس�تق�ل �ادي نضاعفو ٕان شاء هللا اجلهود

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
يف املغرب، اللكمة السؤال الثالث موضو�ه، ٕاصالح م�اخ �س��ر 

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

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

  الس�ید الوز�ر،
نظرا لكون �س��ر د�امة ٕاسرتاتیجیة �لتمنیة �ق�صادیة 

 املناخ املالمئ و�ج�عیة، خصوصا ؤ�ن ا�هنوض هبذا القطاع یتطلب توفري
والسلمي �لعملیة �س��ریة، وح�ث ٕان حتدیث وٕاصالح إالدارة �شلك 
حمور �شجیع م�اخ �س��ر وجتوید اخلدمات، الس�ید الوز�ر ما يه 
إالجراءات والتدابري ا�ٓنیة املزمع اختاذها من ٔ��ل �لق ب��ة ٔ�عامل تتالءم 

م�اخ �س��ر وا�هنوض  مع رغبة املس�مثر�ن الوافد�ن من اخلارج لتحسني
  ب��افس�یة �ق�صاد الوطين وٕانتاج�ة املقاو�؟

  .وشكرا

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

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

�ش�تغل هذه الس�نوات تتعرفو ا�لجنة الوطنیة امللكفة مبناخ أ�عامل 
أ��رية والنتاجئ امحلد � ٕاجيابیة، ٕاىل شف�و حتسن ملموس يف الرتت�ب د�ل 

  . هذه ٕاشارة �مة �دا) Doing business(املغرب يف 
لكن م�اخ أ�عامل ف�ه �دة مسائل تنعكس �لیه ٕاذا �رب� ا�ٓن �ىل 

يل املغرب هذه املواد ا�يل تتجي من اخلارج ا�يل مايش يه يف املس�توى ا�
�ی�س�ىن �یوقعو مشالك �لرشاكت املغربیة املنت�ة ا�يل بعض املرات كتفلس 

  .ٔ�ن هذه املشالك اكینني، ولكن هذه مشالك دولیة، اكینة يف العامل
املسامهة د�ل الوزارة د�لنا ٔ�ننا إالسرتاتیجیة د�ل ال�رسیع الصناعي 

 60.16، قانون �مة �دا، ٔ�عطت وا�د القفزة نوعیة يف قطاع الصنا�ة
د�ل الواك� �لتمنیة د�ل �س��رات والصادرات كتجي �ش توا�ب هذه 
املقاوالت، وهرضيت الس�ید املس�شار �ىل املقاولني املغاربة ا�يل تیع�شو يف 
اخلارج ویبغیو �س�مثرو يف بالدمه هذا �م �دا، وهذه الواك� توا�هبم یوم�ا، 

الیوم �ادي یتقدم لمك ٕان شاء يف ومرشوع م�ثاق �س��ر ا�يل هو 
أ�سابیع ٔ�و الشهور املق�� ف�ه �دة نقط تت�ه �اصة لهذا امللف د�ل 

  .�س��ر
جفمیع املسائل ا�يل در� يف الوزارة مجمو�ات النفع �ق�صادي ا�يل 

ا�يل �یعطیو فرص �لرشاكت ٔ�هنم یتجمعو �ش ميكن ) Les GIE(�یعطیو 
  .هلم �س�مثرو مجیع

امللك�ة الصناعیة، ويه �مة �دا، ٕاذا ما اكن�ش امللك�ة الصناعیة  حامیة
  .محمیة مس�تحیل ٔ�نه املس�مثر �زمع ٔ�نه �س�مثر

املقاول ا�ايت هذا �م �دا، ٔ�ن ميل تیكون البا�ة املتجولني من �ة 
والرشاكت الكربى من �ة ٔ�خرى، الرشاكت الصغرى واملتوسطة �یكون 

  .يف املس�توى ا�يل ميكن لها خيلهيا تع�شعندها تنافس�یة ا�يل مايش 
فهذا ا�هود لكه �یعطي وا�د املناخ د�ل أ�عامل ٔ�حسن من ا�يل اكن 
يف املايض، ولكن مازال حلد ا�ٓن بعض املسائل ا�يل ميكن لنا نتطرقو لها، 
واح�ا �ادیني تدرجيیا لك س�نة تن�اولو ٔ�ن املناخ د�ل �س��ر يف املغرب 

  .متناو ٔ�نه يف املس�تق�ل ٕان شاء هللا �كون ٔ�حسن�كون ٔ�حسن، و� 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك الرصحي والواحض، وا�ٔ�ید ٔ�ن �س��ر 
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  .الوس�ی� أ�جنع ملعاجلة معض� البطا�اخلاص هو 
يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار واعون هبذه املس�ٔ� وما ف�ئنا  حنن

ندافع �لهيا يف العدید من احملطات واملناس�بات، اكن �ٓخرها مدا�لتنا يف 
  .م�اقشة اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة

�س��ر املبارش ٔ�و �س��ر اخلاص الس�ید الوز�ر جيب ٔ�ن تتاح � 
قلمت ؤ�كدمت، ؤ�ن نوفر � املناخ املناسب والسلمي  العدید من الرشوط، كام

ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن یعزز الثقة �ى املس�مثر الوطين وأ�ج�يب، و�لتايل 
فإالشاكلیة املطرو�ة ٔ�ننا كفا�لني س�یاس�یني مطالبون بتوفري هذا املناخ 
الس�یايس السلمي كذ�، ا�ي �شجع تطو�ره وحتس��ه ذ� �رب �رتقاء 

یايس، وجع� خطا� موضوعیا �مثن املنجزات ویعاجل خبطابنا الس� 
�خ�الالت، �رب �شخیصها وٕابداع احللول كذ� ملعاجلهتا وٕاجياد بدائل 

  .لها
  الس�ید الوز�ر،

كذ� الفا�ل النقايب بدوره مطالب �لتفا�ل إالجيايب مع لك املبادرات 
ا لضامن إالجيابیة اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن �سا�د �ىل تطور املقاو� و�شجیعه

الشغل وجعل �القة الشغل م�نیة �ىل الوفاء �حلقوق و�ملقابل الوفاء 
  .�اللزتامات

�ا نؤكد فٕان ٕاصالح م�اخ �س��ر ل�س مسؤولیة احلكومة لو�دها 
فقط، بل يه مسؤولیة جامعیة �سامه فهيا لك الفا�لني الس�یاس�یني 

الفاتنا ف�جب ٔ�ن ال تؤ�ر والنقابیني والباطرو� ٕاخل، ٔ�ن املهم �ام اكنت اخ�
�ىل م�اخ �س��ر، ٔ�ن تطور اق�صاد� الوطين یبقى رهی��ا الوح�د 
واملشرتك وهو ا�ٓلیة الناجعة ملعاجلة لك املعضالت �ج�عیة و�ىل رٔ�سها 

  .البطا� كام قلت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي الصنا�ةوز�ر  الس�ید
الفا�ل النقايب املغريب وصل لوا�د املس�توى بعض املرات ما تنفطنوش 

، ورصا�ة لكام دعت الرضورة ٔ�نين نتصل بوا�د �ملسؤولیةبه، ٔ�نه واعي 
مهنم وال اك�ن مشلك فيش رشكة لق�نا �لول، ٕاذن هاذ الوعي ا�يل اك�ن 

  .د� �اصنا حنمدو �لیه هللاعند� يف بال
  .شكرا

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

السؤال الرابع موضو�ه، �ق�صاد �ري املهیلك وت�ٔثريه �ىل �ق�صاد 
املنظم واملهیلك، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :�لطیف ٔ�بدوحعبد ا الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
سؤالنا م�علق �الق�صاد �ري املهیلك، ماذا قدمت احلكومة؟ ما يه 

  احلصی�؟ ما يه أ�فاق؟
  .شكرا

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

  :و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي ةالصنا�الس�ید وز�ر 
  : قلنا القطاع �ري املنظم اك�ن جوج د�ل احللول

حناربوه، وصلنا ) l’assainissement(احلل أ�ول �یف قلت هو ذاك 
  .لنتاجئ اكن عند� معها صعو�ت لس�نوات

  .احلل الثاين وهو املوا�بة د�ل هاذ القطاع �ري املنظم
ٔ�ن مس�تحیل ٔ�نه نقولو �لقطاع �ري املنظم الناس ولكن بال ما نبالغو، 

ك�س�توردو مواد سامة فهيا مشالك وخنلیومه ید�رو ٔ�ن قطاع �ري م�ظم 
  .هاذ اليش مس�تحیل

مع امجلارك ك�ش�تغلو �ش هاذ القطاع ميكن لو ن��عوه والقطاع د�ل 
مد�ریة الرضائب ٔ�یضا ٔ�ن عندها دور �م �دا وهاذ القطاع �ري املنظم 

م�و مس�تو�ت، اك�ن القطاع �ري املنظم د�ل البائع املتجول هذا  اك�ن
شلك، واك�ن الرشكة الكربى ا�يل كتكون فالقطاع �ري املنظم وهاذي 
خطرية �دا �ىل �ق�صاد املغريب، و�اصنا هاذي حناربوها، ولكن بوسائل 
د�ل امجلارك ود�ل الرضائب ٔ�هنا تطبق �لهيا �یف كتطبق �ىل مجیع 

  .نا�ٓخر�
ك�ش�تا�لو مع مجیع الوزارات مع وزارة ا�ا�لیة ٔ�یضا �ش ميكن لنا 
حناربو ٔ�و نوا�بو ٔ�كرث ما حناربو هاذ القطاع �ري املنظم �ش ید�ل �لقطاع 

  .املنظم

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

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

  شكرا الس�ید الوز�ر،
تفا�ال مع ما تفضلمت به اك�ن وا�د شویة د�ل �خ�الف يف و�ات 

، حناربوه واس�تعملتو "حنارب"النظر، انتوما اس�تعملتو املصطلح د�ل 
، دامئا ف�ه وا�د اليشء ا�يل "خطورة"مصطلح د�ل هاذ املوضوع ت�شلك 
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  .اح�ا مقارب��ا معا�سة
�ىل ٔ�نه �اصنا خنرجو من �لنا ٔ�عتقد ٔ�ننا اح�ا ت�شوفو يف هاذ املوضوع 

جنرمو ٔ�و ٔ�ننا �شوفو نظرة جترميیة لهاذ الناس هذوا ا�يل ت�ش�تغلو، ٔ�نه 
الظاهرة ا�ٓن صبحت واقع واصبحت ظاهرة اكینة �ارضة بغینا وال �رهنا، 
ومؤ�رة يف �ق�صاد الوطين وتزتاید، تزتاید یوما عن یوم، وأ�س�باب د�لها 

ة �لس�یاسة د�لتنا، اك�ن تثق�ل الفقر اكینة البطا�، اكینة هیلكیة مرتبط
الفرتات ا�يل تتجي د�ل اجلفاف هاذي ما ف�دینا ما ند�رو فهيا، واكینة 

هاذ �خ�الالت احلق�ق�ة . القضیة د�ل التكو�ن، اك�ن اخ�الالت حق�ق�ة
 �ريش یع�شو، �ميش�یو لهاذ املسائل يه ا�يل تت�يل الناس تیقلبو �ىل �

  . نظمة اضطراراامل 
ٔ�كرث من ذ� الیوم حىت �ل�س�بة �لمنو ا�ميغرايف ا�يل امحلد هللا 
تی�سارع عند� يف البالد، ظاهرة ٔ�خرى ا�يل ولت هو د�ل ال�ساء، دا� 
العیاالت والو تیخرجو �ش�تغلو مضطرات �ش ميكن یعتقو العائالت د�هلم 

  .و�سا�دو العائالت د�هلم
و من هاذ النظرة �ش حنیدو هاذ أ�س�باب �ش ما اح�ا ت��غیو �شوف

  . �كو�ش هاذ الظاهرة هاذي و�ش ما تطورش
الیوم ٔ�� تن�ساءل، �یفاش �ري املعطیات إالحصائیة واش ضابطني هاذ 
الرمق؟ واش عرف�اه جمالیا؟ واش عرف�ا ٔ�ش�نو يه الطریق ا�يل �ادي منش�یو 

  فهيا؟ 
وم واش اكینة املوا�بة د�لو؟ املقاول ا�ايت م�ال مز�ن، ولكن الی

الواكالت د�ل �رید املغرب �یفاش تتعامل معه راه ما اكیناش يف املدن 
الصغرى، ما اكیناش يف العامل القروي، راه الناس ما ت��واصلوش معهم، الرمق 

بطاقة �اص� ا�ٓن حصیح، ولكن راه قلی� وراه  83000ا�يل عطیتو د�ل 
ذه، ولكن شكون بغا یوصلها هلم، شكون بغا الش�باب بغاو هاذ العملیة ه

  . �رش�ا هلم، شكون بغى ید�ل هلم الصعاب �ش یوجلو لها
مث قضیة ٔ�خرى واح�ا راه �ایفني مهنا ا�يل وقع هلم تیوقع ملقاوليت وتیوقع 
حلانويت و�یف ما وقع �مع الش�باب یتوخرو يف احملامك ویتوخرو يف املتابعات 

و وما ميك�ش حنمهيم ٕاال �ملوا�بة مايش �ري نطلقهم بغینامه یتحام. القضائیة
وخنلهيم �ادیني لو اكن تیعرفو ما ید�رو عندمه هاذ إالماكنیة ما حمتاج��ش 
اكع لنا، ما ميش�یوش لهاذ اليش هذا، ولكن نظرا لظروف�ا العامة اح�ا البد 
نتعاملو معها من اجلانب الس�یكولو� ومن اجلانب د�ل التكو�ن ومن 

د�ل املوا�بة، �ش ميكن لنا ینجحو وبغینامك تعطیو� الرمق د�ل  اجلانب
حشال جن�ات مايش ق�طات البطاقة، حشال جن�ات يف وسط ا�متع، 

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

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

�بة مايش احملاربة، قلت ٔ�نه �اولنا �اربنا وفشلنا قلت املوا
)l’assainissement ( ا�يل اكن ما ميك�ش منش�یو دا� �لم�اربة �منش�یو

ظم ما خصوش �ري املنجوج د�ل أ�نواع د�ل القطاع  �لموا�بة، ولكن اك�ن
�ري املنظم الس�ید املس�شار ٔ�ن الناس ا�يل عندمه خنلطومه ٔ�ن القطاع 

ن رشاكت كربى معروفة يف عیة هذا شلك وا�د، ولكن اك�مشالك اج�
�ري املنظم هذوا خصنا حنارهبم امسح يل، ما خصناش نوا�هبم، ٔ�ش القطاع 

  �ادي توا�ب فهيم؟
ني اكینني يف بالد� يف الناس ا�يل تريحبو الفلوس الرشاكت معروف

�ري املنظم هادو مس�تحیل ٔ�نك توا�هبم هادو خصهم الرضائب القطاع 
�ري املنظم ال املغاربة لكهم، ولكن القطاع هم خيلصو الرضائب د�هلم حبوخص 

الناس ا�يل عندمه مشالك اج�عیة هرض� �ىل البا�ة املتجولني وكذا، اح�ا 
ا�يل تن�اولو نوا�هبم هرضيت �ىل املقاول ا�ايت هذا �ر�مج یعين �اولنا به 

  .ٔ�ننا نوا�بو العدد من املغاربة
م�فقني، ولكن  200000، ٔ�و 100000رث من طبعا �اص �كون ٔ�ك

البدایة د�لو اكنت صعبة و�اولنا قليت مع �رید املغرب هو ٔ�وسع یعين 
  .ش�بكة ا�يل عند� يف املغرب الیوم ميكن لها متيش تقرب �لمواطن

اح�ا مس�تعد�ن ٕاىل عندمك يش اقرتا�ات يف هذا ا�ال، اح�ا 
 . مس�تعد�ن

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

غیاب �ٓلیة س�یاس�یة واحضة �مع املقاوالت،  ،السؤال اخلامس موضو�ه
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال

  :یدامحد امحمي  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
یقات هتدد مس�تق�ل املقاوالت تف�د لك التقار�ر ٔ�ن هناك �دة مع 

الصغرى واملتوسطة، �ٕالضافة ٕاىل ضغط املنافسة ا�ولیة ا�ي �شلك 
بدوره مصدرا رئ�س�یا ال�شغال ٔ�حصاب هذه املقاوالت، �هیك عن 
إالشاكلیات املرتبطة �جلوانب القانونیة والرضیبة، واليت تؤ�ر سلبا �ىل 

  .املقاوالت الصغرى واملتوسطة
لس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة �مع �ا �سائلمك ا

  املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي الصنا�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

د الصغرى واملتوسطة ب اح�ا كنوا�بو املقاوالت الصغرى واجل
)ANPME(یعين الواك� ا�يل ملكفة هبذا امللف ،.  

اكینة �رامج، �ر�مج د�ل املشاریع الصغرى و�د صغرى یعين �رامج 
هذه حماو� . د�ل �س��ر والتحفزي واملشاریع املتوسطة، �ر�مج ام�یاز

ویل ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيابیة الزم �اص �كون ا�مع ٔ�كرث، ولكن �یخص ا�مت
ٔ�كرث، م�اقشة مع املالیة لك س�نة ٔ�ش�نو يه املزيانیة ا�يل �ادي ميكن نوفرو 

  .لك س�نة لهذا القطاع
اكنت نقطة �ىل الرضائب ا�يل هو �اصنا �كونو م�فقني، مقاو� 
صغرى، كربى، م�وسطة �اصها ختلص الرضائب د�لها ميل تتكون عندها 

ا رحبوش، ا�يل رحب الزم ٔ�ر�ح، ما تنقولوش الناس خيلصو الرضائب ٕاذا م
خيلص ��و� وا�د القسط من أ�ر�ح د�لو وهام الرضائب، مايش ح�ث 
رشكة صغرية ٔ�و صغرية �دا ما ختلصش الرضائب، هاذ اليش ما اك�ن حىت 

  .يف يش دو�

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

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .س�ید الوز�رشكرا ال 

  الس�ید الوز�ر، 
هذا السؤال دميا كنطرحوه لمك، ولكن الیوم وصلنا لوا�د الق�ا�ة ب�ٔن 
احلكومة ختلت عن هاذ املوضوع د�ل املقاوالت الصغرى ا�يل هذه الواك� 

ويه واك� �مع املقاوالت الصغرى ا�يل واك� ) Maroc PME(د�ل 
  .فاش� �م�یاز �ري قادرة �ىل ٕاجياد �لول

ٔ�� شفت التقر�ر د�لمك الس�نوي ا�يل ف�ه احلصی� د�ل هذه الواك� 
والعمل د�لها، اك�ن بعض أ�رقام يف احلق�قة تثري�، یت�ني من حتلیل حوايل 

مقاو� صغرية �دا والصغرى واملتوسطة ا�يل  592بیان �ر�یيب  1900
ٕاذا دريت ملیار درمه،  37اس�تفدت من ا�مع ا�يل رمق املعامالت د�لها 

ملیون درمه �لمقاو�، ٔ��ساءل واش هذه  60املعدل تتخرج بوا�د 
مقاوالت صغرية �دا وم�وسطة، وٕاال اك�ن يش مشلك د�ل املفهوم ا�يل 

  اك�ن عند هذه الواك� د�ل ٔ�ش�نو يه املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟ 
فني يه ٔ�مام  2000وال  1000مقاول وال  900س�نني دمع  4مث يف 

الك�ري د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟ یعين هذه الواك� بدٔ�ت العدد 
تد�ر �رامج كام �لكمتو �لهيا، اك�ن اس��ر تت�دم به، طلبتو اكع د� مسعت 
من ال�م د�لمك ٔ�نه بغیتو یزتاد هاذ �س��ر �ش تدمع ٔ�كرث، ولكن 

اليش �ش  مايش احلا�ة يه دمع وا�د ال�س�بة قلی� د�ل املقاوالت، هاذ
قلت �اص احلكومة، نطلب م�مك الس�ید الوز�ر �ش تعاود ��ذو هذا 

  . امللف يف ید�مك
درتو وا�د ا�هود يف جمال الصنا�ة، �دم�و �لیه ٔ�نه �اطی��و الوقت 
ٔ�كرث، ولكن اعطیو الوقت �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة مايش عن طریق 

  .كام جيبهذه الواك� ٔ�نه ما كتقومش ��ور د�لها 
مث فاش كنتلكمو �ىل املقاوالت الصغرى الیوم راه اك�ن مشلك د�ل 
الولوج �لصفقات العموم�ة، الواك� ما �اد�ش حتل هذا املشلك هذا، ذیك 

اك�ن �ٓ�ال أ�داء ما بني . ا�يل اك�ن ما حصی�اش ما اكیناش 20%
. لكاملقاوالت الصغرى واملقاوالت الكربى يف القطاع اخلاص، اك�ن املش

اك�ن م�افسة �ري م�وازنة، اك�ن بعض الرشاكت ا�يل �بعة ملؤسسات معوم�ة 
حىت يه كتنافس املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ما عرف�ش �یفاش �ادي 
تنافس معها ويه �س�تعمل مجیع إالماكنیات املتا�ة، بال ما نتلكم �ىل كرثة 

قاوالت الصغرى الربامج، حشال د�ل الربامج ت��لكمو �لهيا د� لصاحل امل
واملتوسطة ما اكی�ش �لتقائیة، قلتوها يف ٔ�كرث من مرة، و�� الوقت ال 

  .�سمح يل �ش نطولو يف هذا املوضوع هذا
  الس�ید الوز�ر،

من املطلوب الیوم، هذا نلح �ىل هاذ القضیة يف الفریق �س�تقاليل 
مة، ٔ�ن �لو�دة والتعادلیة، ٔ�ن هاذ املوضوع یت�اذ جبدیة من طرف احلكو 

�اص القوانني ت��دل، �اص �زاف أ�مور ما ميكن تد�رها ٕاال احلكومة 
  .والوزارة ما يش يه هاذ الواك�

  .والسالم �لیمك
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

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

جمهود ا�يل �ميكن لها تد�ر، �ملزيانیة ا�يل عندها، النتاجئ  الواك� تد�ر
ميل ت�شوفو هاذ الرشاكت ٔ�و هاذ املقاوالت ا�يل تتوا�هبا الواك� نتاجئ 

  . ٕاجيابیة، ولكن العدد د�لها مايش يف املس�توى ا�يل تنطمحو لو
عند� مرشوع احلكومة بدینا ف�ه يف املناقشة، د�ل �یفاش ميكن لنا 

بوا�د اجلهد ٔ�كرث املقاو� الصغرى واجلد صغرى مايش �ري من ح�ث  نوا�بو
 les marchés(ا�متویل، و�یف قلت الس�ید املس�شار، حىت من 

publics ( اصنا نوصلو هلم، اك�ن القوانني موجودة ولكن التطبیق د�لها�
مازال ما وصلش �لمس�توى ا�يل ت�متناو، وهذا هو ٔ�مه من ا�متویل، ٔ�� م�فق 

  .معك
اح�ا د� بدینا يف هاذ املرشوع تن�لو هاذ امللف، ٔ�ن ملف �م، ف�ه 
مجیع الوزارات ا�يل معنیة، و�ادي ميكن، ٕان شاء هللا، يف هاذ أ�سابیع 

  .�ادي یوصل لمك القوانني بدون شك يف املس�تق�ل ا�يل ميكن لمك توا�هبم
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  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ت�ذة لتطو�ر �ٓلیات ا�متویل التدابري امل  ،�هو السؤال السادس موض

املو�ة �لش�باب �اميل املشاریع الصغرى واملشاریع املبتكرة، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة والس�یدات املس�شار�ن،
�ر ت���دث يف املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ٔ�� سؤايل الس�ید الوز

  .ٔ�ما الش�باب �لكم �لهيم الزم�ل د�يل ق�ل
ٕاذن الس�ید الوز�ر، �سائلمك حول �ر�مج معل الواك� الوطنیة �لهنوض 

  .�ملقاوالت الصغرى واملتوسطة
  .وشكرا

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

  :و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي �ةالصناالس�ید وز�ر 
�یف قلت، ٔ�نه وصلنا . �لكمنا �ىل الواك� �دة مرات يف هاذ احلصة

لنتاجئ ا�يل يه ٕاجيابیة ا�يل تتوصل �لواك� وتوا�ب الرشكة، النتاجئ ٕاجيابیة، 
ال يف القمية املضافة وال يف رمق املعامالت، لكن �یف تقال ٔ�نه العدد د�ل 

اكت ا�يل تنوا�بو الصغرى واجلد الصغرى ميكن لو یتضاعف يف لهاذ الرش 
  .املس�تق�ل

اك�ن املشلكة أ�وىل وهو ا�متویل، واح�ا بصدد النقاش مع وزارة املالیة 
ٔ�ن �شوفو �یفاش هاذ الصندوق ا�يل تیوا�ب الرشاكت الصغرى ٔ�نه ميكن 

ن ا�يل یتضاعف هاذي النقطة أ�وىل، ولكن مايش اك�ن النقطة د�ل التكو�
�مة �دا �دة نقط ا�يل تنوا�بو هبا هاذ الرشاكت، الزم يف املس�تق�ل هاذ 

  .، اح�ا م�فقنيالرشاكت الصغرى نعطهيا ٔ�مهیة ٔ�كرث

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
واح�ا .. �لمك، وت�شكروك �ىلشكرا الس�ید الوز�ر �ىل املالحظات د

ما ت��خسوش من العمل د�لمك وا�هودات د�لمك ا�يل تتقومو هبا الس�ید 
الوز�ر، ولكن ال خيفى �لیك الس�ید الوز�ر، ا�ور الك�ري وأ�مهیة ا�يل 

  .تتقوم هبا املقاو� الصغرى واملتوسطة وكذ� الكربى
يه العمود الفقري، يه ٔ�ن الس�ید الوز�ر املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

  .ا�يل ك�سا�د� يف الید العام�، يه ا�يل كت�ل وا�د العدد د�ل املشالك
ٕاذن �اصنا نعطیوها وا�د القوة �ش �كون ٕان شاء هللا يف املس�توى 

اح�ا الس�ید الوز�ر فعال اك�ن هاذ املؤسسة د�ل الواك� الوطنیة، . املطلوب
الت�ٔطري   املقاوالت واملوا�بة واملصاح�ةا�يل ا�ور د�لها ا�يل م�حرص يف دمع

والتحفزيات كذ�، ولكن اك�ن املشلك ا�يل هو د� الیوم اك�ن الس�ید 
رشكة د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل يه مت  8020الوز�ر، 

  .�اي ٔ�كرث 2018، و2017إالفالس د�هلم، هاذي من 
ناس هاذ فني �ادة ٕاذن هاذ الید العام� ا�يل �دامة د� عند هاذ ال 

  متيش؟ ٔ�ش �ادة تد�ر؟ 
ز�دة �ىل ذ� الس�ید الوز�ر اك�ن مشلك د�ل الرشاكت الك�ار، ا�يل 
هام ما ختلصوش، والیوم �یعانیو مشالك �برية، ا�يل يه لك رشكة ا�يل 

، راه لك �5ادي نرضبوه يف  500و �400امل و 500-400عندها ما بني 
يل �ا�شني معه يف ا�ار د�لو، يه وا�د عندو مخسة د�ل أ�فراد ا�

  ).entreprise( لك 2500وال  2000
الیوم �یع�شو مشلك �بري، ا�يل هام راه (les entreprises) ٕاذن هاذ 

ا�يل يف احل�س، راه يف احل�س، وا�يل �ادي مييش �ل��س راه �ادي مييش 
�ل��س، ما �لصوش املمولني د�هلم، ما �لصوش الرضائب د�هلم، ما 

وش عندمه وا�د املشالك ا�يل يه �برية، �برية و�یع�شو فهيا، واكن �لص
اخلطاب د�ل س�ید�، د�ل صاحب اجلال�، واحض ب�ٔن �اصمك تعطیو 
ٔ�ولو�ت، و�اصمك ختلصو هاذ الناس هاذو، فني واص� هاذ إالجراءات 
د�ل خطاب صاحب اجلال� فني وصل؟ وحشال اكینة من 

)entreprises ( ینا الس�ید الوز�ر حشال من ٕاىل تقدر تعط
)entreprises ( د� ا�يل ما �د�شاي �س�تحقاقات د�لها والواج�ات

د�لها؟ ٔ�ن د� راه كتع�ش يف وا�د املشلك �بري، واح�ا الیوم بغینا تبذلو 
وا�د ا�هود ٔ�كرث، ٔ�ما اح�ا كنعرفومك �دامني، بذلو ا�هود، هللا یعاو�مك، 

  .�ن و�اصنا حنلوه �ل �ذريولكن هاذ املشلك هذا راه اك
  . وشكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي الصنا�ةالس�ید وز�ر 
  .ٕاىل امسحتو �ري نقطة �ىل الرشاكت الكربى ا�يل ما كت�لصش

اكن تعطال يف ) TVA(سة اكن مشلك د�ل املشلك ميل در� درا
)TVA ( ا�و� ما كت�لص)TVA ( يف الوقت، هاذ العام تف�ح جمال ٔ�نه
)TVA ( ختلص مجلیع الرشاكت، �ميشو أ�بناك كنعطیومه رخصة �ش

یعين . د�ل ا�و�) TVA(ميش�یو لٔ�بناك ی�ٔ�ذو القرض من البنكة ب 
  .هاذ املشلك هذا حتل

ا�و� بعد املرات ما كت�لصش يف الوقت بقا مشلك �بري وهو 
الرشاكت، لكن ميل در� ا�راسة لق�نا ٔ�ن اخلواص ما �ی�لصوش اخلواص 
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ٔ�كرث، هذه رجعت وا�د املشلكة عند� يف ا�متع �ق�صادي ٔ�نه الرشاكت 
ٔ�كرث ما اك�ن املشلك الك�ري ا�يل اك�ن . حىت اخلواص ما �یت�لصوش بناهتم

  .ابني اخلواص والرشكة د�ل ا�و�وهو يف اخلواص ٔ�كرث م
وصلنا معهم لنقاش ونتاجئ، ) la CGEM(هاذ املشالك كندرسوها مع 

اكن وا�د املیثاق مع ا�و� �ش ميكن هاذ الرشاكت اخلواص ��ذو بعني 
�عتبار ٔ�هنم ٕاىل ما �لصوش يش ٕاىل جيت �شوف املشالك بناهتم ٔ�كرب 

ا�و� ٔ�و مع و�د�ن �ٓخر�ن، فهاذ من املشالك ا�يل ميكن هلم یت�لقو مع 
املشلك د� رجع معروف يف املغرب، حىت وا�د ما �ی�لص، �یبقى 

ما ختلصا�ش ٔ�و ما یت�لصوش شهر ما اك�ن مشلك، ) TVA(الس�ب ٔ�نه 
ثالث ٔ�شهر ما اك�ن مشلك، ولكن د� كهنرضو �ىل س�نة، س�ن�ني، ثالثة 

  .س�نوات ما بني الرشاكت

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .لس�ید الوز�ر، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتهشكرا ا

  .شكرا الس�ید املس�شار، من فض� الس�ید الوز�ر
  ).�رفع اجللسة ٔ�داء الصالة(

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

ن��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع التجهزي والنقل، وموضو�ه تعز�ز 
�د السادة املس�شار�ن من الفریق املوارد املائیة �لجهات، اللكمة �ٔ 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
  السد الوز�ر، 

�سائلمك الیوم عن ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة لتعز�ز املوارد 
  ا� املائیة بني اجلهات؟املائیة وضامن العد

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�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
كة املغربیة، وبطبیعة احلال ا�ال د�ل تدبري املیاه �شلك �ام يف اململ

ا�يل ف�ه وا�د الرتامك د�ل عقود، وا�يل فلسف�ه د�لت يف القانون اجلدید 
ا�يل ت��ظم تدبري املاء تی��ىن ٔ�ساسا �ىل المركزیة هذا التدبري  36.15د�ل 

و�ىل املقاربة ال�شار�یة، ٔ�ن اح�ا ٔ�ساسا مضطر�ن حبمك العوامل املناخ�ة ٔ�ننا 
  .حواض املائیةنتعاملو مع ا�ٔ 

فٕاذن التدبري املايئ يف أ�ساس د�لو ت��دار �ىل مس�توى أ�حواض 
املائیة ا�يل تیعدو هام ا�ططات التوجهيیة �لهتیئة املندجمة �لموارد املائیة، 
وا�يل تتا�ذ بعني �عتبار إال�رادات املائیة الس�نویة واحلاج�ات، سواء 

ناعیة ٔ�و خمتلف أ��شطة، اكنت د�ل املاء الرشوب ٔ�و فالح�ة ٔ�و ص 
وتیجي التدبري الوطين بطبیعة احلال �ش ميول، ٔ�ن هذا �م ٔ�ن جزء من 
السؤال ا�يل تفضلت به الس�ید املس�شار ت��لكم �ىل هاذ إالشاكلیة د�ل 
اجلهات، وكذ� �ش �كون التضامن ما بني اجلهات �ىل املس�توى املايئ، 

النص د�لها  املكعبة س�نو� ا�يل تتجيامللیار أ�م�ار  �18عتبار ٔ�ن ذیك 
  .تقریبا اك�ن يف وا�د العدد د�ل أ�حواض د�ل الشامل الغريب

ٕاذا �از التعبري تن�اولو بطبیعة احلال ٔ�ن لك ) l’équation(ففي ظل هاذ 
اجلهات، لك أ�حواض املائیة ٔ�ن تنال حظها من املوارد املائیة، �لام ب�ٔنه 

  .ضیات فهاذ ا�الاك�ن وا�د العدد من املق� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

بتدئه من خطاب �ال� امل� التعق�ب د�يل الس�ید الوز�ر، سوف ا
، ا�ي یقول 2011یونیو  6انعقد یوم  �لم�لس أ��ىل �لامء، وا�ي هاملو�

  .ف�ه �اللته
جتس�ید  ةومن هذا املنطلق فٕاننا ن��ظر من �الل دورة جملسمك القادم"

هذه املقاربة �ى دراس�تمك مرشوع ا�طط الوطين �لامء ا�ي هو ق�د 
إال�داد، م�و�ني م�ه ٔ�ن حيدد ٕاسرتاتیجیة وطنیة �د�رة ب�منیة املوارد املائیة 

، ؤ�ن ميكن من اختاذ القرار الس�یايس املالمئ �ىل 2030ة يف ٔ�فق س�ن
ٔ�ساس توزیع �ادل وعقالين لهذه الرثوة، حيول دون لك ٔ�نواع التنازع ٔ�و 

  .ا�هت�ى �م �ال� امل� ".�ح�اكر ٔ�و التبذ�ر
الس�ید الوز�ر، بطبیعة احلال م�ذ هذا ا�لس أ��ىل �لامء متت هناك 

  بطبیعة صوتنا �ىل
ا�يل اكنت ا�لبنة أ�وىل لتوزیع أ�حواض املائیة، وبعد ذ�  10.95قانون 
ا�ي حتدثمت �لیه وا�ي من �ال� جتمتع هذه ا�لجنة يف ٕاطار  36.15قانون 

ا�س�تور اجلدید �لتقر�ر يف ا�طط الوطين املايئ ا�ي ین��ق عن اقرتا�ات 
 .أ�حواض املائیة اجلهویة

هذه ا�لجنة، وكنظن ب�ٔنه  مل جتمتع -حسب �لمي  -ٕاىل �د ا�ٓن 
املشلك د�ل املاء والسؤال د�ل املاء یطرح نفسه ٔ�كرث من ٔ�ي يشء رجو�ا 

  ).وجعلنا من املاء لك يشء �: (لقول هللا تعاىل
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الیوم �خ�الالت ا�يل اكینة ما بني أ�حواض الس�ید الوز�ر �برية، 
ٔ�سها �ة وكنعرفو م�اطق ا�يل الیوم ٔ�صبحت �ددة وا�يل كتعرفو �ىل ر 

 200ماسة، وا�يل عندها وا�د اخلصاص ا�يل �یقدر ب ما بني  –سوس 
ملیون مرت مكعب، ب�� هناك �ات عندها فائض س�نو� ولو �كون  300و

  .اجلفاف كمتيش م�ات املالیني كمتيش �لبحر
�� الیوم املطالبة من هاذ ا�لجنة ا�تلطة ا�يل �ادي ت�ت يف ا�طط 

ب مهنا ٔ�هنا ت��كر �لول و�كون فهيا وا�د النوع د�ل الوطين �لامء مطلو 
  .احلمل، ملا ال نقل املاء من الشامل ٕاىل اجلنوب؟ ٔ�نه مسا� موجود

 %70ماسة ا�يل ك�سامه الیوم ب  -تصورو الس�ید الوز�ر �ة سوس 
فالغذاء د�ل املواطنني املغاربة �دا ٕاىل ما بقى فهيا املاء ٔ�ش �ادي تد�ر؟ 

نقرتح ؤ�ن �كون جمد�ن يف ٕاجياد �لول ا�يل �ارقة �لعادة �� جيب ٔ�ن 
  .ٔ�نه املشلك �ارق �لعادة

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

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
و هاذ املوضوع د�ل ا�لس ٔ�� بغیت �ري نطمئنك الس�ید املس�شار، ه

، 2019أ��ىل �لمناخ واملاء ٕان شاء هللا تنقدرو ٕاىل �رس هللا یتدار يف 
ٔ�ن ميل خرجت املق�ضیات القانونیة اجلدیدة ٔ�صبح لزاما �لینا ٔ�ننا حنینو 

  .، هاذي املق�ضیات القانونیة اجلدیدة2050املعطیات حىت ل 
س�توى خمتلف أ�حواض فاك�ن وا�د العمل ا�ٓن ا�يل تیدار �ىل م 

املائیة س�رشع يف مقامسته مع اجلهات يف هنایة هاذ الس�نة وبدایة الس�نة 
�ش نو�دو  2019املق��، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ا�لجنة الوطنیة جتمتع �الل 

  .�لم�لس أ��ىل �لامء واملناخ
  :د�ل املس�تو�ت ا�يل اح�ا ت��لكمو �لهيم 3بطبیعة احلال اك�ن 

عرض املايئ ا�يل مزال �ال� امل� هللا ینرصو املس�توى أ�ول هو ال -
  تريكز �ىل أ�مهیة د�ل ٔ�ننا نعطیو أ�ولویة �لسدود؛

واك�ن التدبري د�ل الطلب د�ل املاء ا�يل تیجي ف�ه وا�د العدد  -
د�ل املق�ضیات ؤ�ساسها املق�ضیات الفالح�ة، ٔ�ن الفال�ة يه املس�هتلكة 

 الك�رية �لامء؛

 ٔ�ننا حنافظو �ىل املیاه اجلوف�ة ونت�ٔقلمو مع التغريات املسا� الثالثة يه -
 .املناخ�ة

ؤ�� بغیت �ري نقول لیك هاذ الس�نة �لضبط ميل ت�شوفو املؤرشات 
ماسة امحلد � ا�ٓن حتس�ت عن  -د�ل أ�حواض املائیة ال د�ل سوس

  .الس�نة املاضیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ضو�ه، تدهور �دمات املك�ب الوطين �لسكك السؤال الثاين مو 

احلدیدیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

نا غنطرحو �لیمك الیوم سؤال حول الت�ٔخرات د�ل القطار، لكن اح�ا ك 
�لنظر لعدم تفا�ل احلكومة مع جملس املس�شار�ن، ح�ث س�بق وطلبنا 
م�مك احلضور �لجنة خبصوص �ادثة بوق�ادل، �ادي نلقى رايس ٔ�یضا 
ك�سولمك �ىل احلوادث د�ل القطارات يف املغرب، ٔ�یضا �سولمك �ىل 

أ�مثنة د�ل التذا�ر د�ل القطار ؤ�یضا �ىل بعض  الز�دة أ��رية يف
اخلطوط ا�يل مازال ما �س�تمكال�ش، �ىل النقص ا�يل اك�ن يف املوارد 
ال�رشیة، و�ىل �س��رات ا�يل كتدار يف احملطات وما كتدارش يف 

  .القطارات وا�يل اخلدمات د�لها �ردت �شلك �بري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .�ىل لك �ال شكرا الس�ید املس�شار و�ا هذا مايش هو السؤال

ٔ�وال �ري نصحح بعدا وا�د القضیة، قليت ما تفعلناش مع جملس 
 املس�شار�ن فهذا �ري حصیح، ٔ�� مش�ت �لس النواب ومس�تعد جني

�لس املس�شار�ن، �اص �ري ا�لجنة يه حتدد املو�د ؤ�� ما عندي حىت 
  .ٕاشاكل

ف� یتعلق �الس��رات رشيت لوا�د إالشارة �ري دق�قة، قليت الفلوس 
ملیار  70ل�ٓن اس�مثر�  �2000ميش�یو �لمحطات هذا �ري حصیح، من 

  . حملطاتامللیار د�ل ا�رمه ف� یتعلق � 3د�ل ا�رمه، ما فایتاش 
ف� یتعلق �النتظام د�ل القطارات ميل �لكميت �ىل هذا املوضوع، 
وهذا �یصب يف السؤال د�� ٔ�ن هذا السؤال التارخي د�لو قدمي، ٔ�� 
س�بق يل قلت وتنقول ٔ�ماممك اك�ن ما ق�ل انطالق الرباق، وما بعد انطالق 

ن طارح ٕاشاكل ٔ�ن الرباق، ا�ٓن اح�ا ت��لكمو �ىل �نتظام ٔ�نه فعال اك
وا�د العدد د�ل �س��رات ا�يل تدارت �ىل مس�توى تث��ة اخلط ما بني 
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ا�ار البیضاء ومرا�ش وال التثلیث د�ل اخلط ما بني الق�یطرة وا�ار 
البیضاء، وال هاذ اليش ا�يل �ادي ند�رو لكه ف� یتعلق �لقاطرات 

  .توالعر�ت، املقصود م�ه هو اجلودة د�ل اخلدما
ف� یتعلق �حلادثة د�ل بوق�ادل �ىل لك �ال أ�مر من الناح�ة 
القضائیة حسم، اك�ن وا�د العدد د�ل التحق�قات ا�يل تدارت، والقضاء 

  .�بع هذا املوضوع هذا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :حلق ��سانعبد ا الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل أ�جوبة املق�ضبة، وا�يل مز�ن اعطیتو فهيا 

  . بعض التوضی�ات
ٔ�� نقول � الس�ید . قلمت ب�ٔنه هناك ما ق�ل الرباق، وما بعد الرباق

الوز�ر ٔ�ش�نو ا�يل اك�ن ما بعد الرباق، ما بعد الرباق هو الت�ٔ�ريات د�ل 
زلت �لمحطة د�ل القطار د�ل هنا البارح �. القطارات العادیة �زادت

الر�ط املدینة، القطار ا�يل اكن �اي من الق�یطرة و�ادي ��ار البیضاء 
سا�ة قل  8:18ما د�ل حىت ل  7:28املیناء، اكن �اص ید�ل يف 

  .قسمني د�ل الت�ٔخر، هذا هو ما ق�ل الرباق وما بعد الرباق
التث��ة ما �ا یبقاوش قلتو لنا ب�ٔنه ما �اد�ش یبقى من بعد التثلیت و 

مع اكمل أ�سف الواقع هو ٔ�نه اكینني ت�ٔخرات، أ�مثنة ما ق�ل . الت�ٔخرات
الرباق وما بعد الرباق، ما ق�ل الرباق اكنت أ�مثنة �ادیة ميل �ا الرباق 
�زادت أ�مثنة د�ل القطار، هذا هو أ�ش�یاء ا�يل اكینة ما ق�ل الرباق وما 

  .�ا الرباق �اد تقاضاو لكيش املشالكبعد الرباق، ؤ�نه راه ميل 
احلق�قة ٔ�نه ميل �اء الرباق �زاد تفامقت املشالك د�ل املوظفني 

 les(�خلصوص ا�يل �ی��قلو �رب القطار وا�يل �زاد �لهيم يف أ�مثنة يف 
heures de pointe ( وا�يل وىل القطار �یت�ٔخر و�یوصلو م��ٔخر�ن ٕاىل

دودیة د�هلم، و�یتوصلو بت�ٔدیبات معلهم، وميل �یت�ٔخرو كتزنل املر 
وعقو�ت، مبعىن ٔ�نه عوض ٔ�ننا حنس�نو اخلدمات د�ل القطار �ادیة 

  .وكتندحر
�ل�س�بة �ل�ادثة د�ل س�یدي بوق�ادل، متت التضحیة �سائق القطار، 

  . واملفروض ٔ�ن هذه املس�ٔ� تعترب ب�ٔهنا �ادثة شغل
نقص يف املوارد  ا�ٓن املوظفون د�ل السكك احلدیدیة یعانون، هناك

  .ال�رشیة، ما اكی�ش حتسني ا��ل د�هلم، عندمه املهام كثرية
  .شكرا

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

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

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

�ين انتظام القطارات �لیك ٔ�نت، كنيت �اي و�ا راه مايش طبیعي ت 
  . القطار وبن�يت �لیه

د�ل القطارات م�تظمة، ٔ�� س�بق  %90ميل انطلق الرباق ا�ٓن عند� 
يل قلت ومازال تنقول احملص� د�س��رات ٕاىل ما اكن�ش �نت يف اجلودة 

ق�ة د�ل اخلدمات يش ما در�ه، لكن ر�اءا ٔ�ن ٔ�نت تتلكم بوا�د �طال
وبوا�د العموم�ة ال تلیق ما ميك�ش ت�ين �ىل جتربتك ٔ�نت هذي املسا� 

  .أ�وىل
املس�ٔ� الثانیة، الس�ید املس�شار ٔ�نت قليت �حلرف ٔ�� البارح �ونت 

  .�اي والقطار تعطل �لیا وبن�يت �لیه وهذا �ري معقول
 �لكمت ٔ�� ف� یتعلق حبادثة بوق�ادل الس�ید املس�شار ٔ��: املس�ٔ� الثانیة

�ىل القضاء، ٔ�نت من حقك ت��قد القضاء �یف ما بغیيت امللف ما د�روش 
املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة هذا ملف د�رو القضاء ٕاىل عندك يش 

  .مالحظة �ىل القضاء قولها
املس�ٔ� د�ل التذا�ر تتقول �م �ري حصیح، �الش ٔ�نه يف القضیة 

 الرباق اكنوا الناس تی��ظرو ٔ�ن التذا�ر دالرباق ؤ�� كنت ت�متىن تقولها ٔ�ن يف
�ادي �كون مرتفعة ا�مثن، واحلال ٔ�نه ا�ٓن عند� التذا�ر اك�ن ا�يل ميكن 

درمه يف الرباق، والتذا�ر ف�حنا  87طن�ة ب ل ق�یطرة حىت ال �سافر من 
ا�ال وهاذ اليش خصو یتقال �لمواطن ٔ�نه سابقا املواطنني اكنوا تی�شاكو 

�ر�ة الثانیة ما عندوش بالصتو، ا�ٓن يف قطار أ�طلس ميل تیطلع يف ا
ويف قطار الرباق لك وا�د �ادي �كون عندو املاكن د�لو فقط �اص 

من ق�ل وميكن لو ��ذ التذ�رة ) la réservation(وا�د القضیة د�ل 
درامه  8ب�ٔقل من ا�مثن د�لها ٕاىل �ذیت البیضاء مرا�ش �ادي ��ذها ب

درمه قل، وهذا ف�ه  24بیضاء فاس ميكن ��ذها بقل، وٕاىل �ذیيت ال 
  .مبا یتعلق �لقطار.. دفع �لناس

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الثالث موضو�ه، ٕاسرتاتیجیة تدبري املیاه يف املغرب، اللكمة 
  .السؤالٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 

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

ا�هتج املغرب م�ذ س�نني طوی� س�یاسة تدبري املوارد املائیة ٔ��حت 
تعبئة �جعة ملصادر املائیة التقلیدیة السطحیة مهنا واجلوف�ة، وح�ث ٔ�ن 
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�ه�م ٕ�ماكنیة حتلیة م�اه البحر وٕا�ادة اس�تعامل املیاه العادمة املصفاة 
  .ٔ�صبح من الرضور�ت

ءات والتدابري املزمع اختاذها من الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه إالجرا
طرف وزار�مك من ٔ��ل وضع ٕاسرتاتیجیة واحضة لتدبري و�مثني هذه الرثوة 
املائیة، واحلفاظ �لهيا مبا فهيا توس�یع �ر�مج حتلیة م�اه البحر ا�ي بدٔ�ته 

  .احلكومة �سوس؟ وشكرا

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

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

  الس�ید املس�شار،
عطفا �ىل السؤال ا�يل تقدم به الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، 
ٔ�وال إالسرتاتیجیة د�ل املاء ل�ست ٕاسرتاتیجیة �دیدة �ل�س�بة �لمملكة 

لتارخي ا�ٓن هاذ التارخي املغربیة، ٔ�� دامئا تنقول اح�ا عند� فهيا وا�د ا
، 2050تن�اولو رصده، عند� خمطط وطين �لامء ا�يل �ادي مييش حىت 

  .داملس�تو�ت 3وف�ه 
اك�ن تدبري العرض املايئ ا�يل أ�ساس د�لو هو �س�مترار يف س�یاسة 

 18السدود، ٕاذن تعبئة املیاه السطحیة، ا�ٓن تقریبا عند� تنعب�ٔو حوايل 
الس�نوات  5ر املكعبة، السدود ا�يل �ادي ن��و يف دامللیار د�ل أ�مطا

ملیار د�ل أ�مطار املكعبة،  25املق�� �ادي نوصلو ٕان شاء هللا لوا�د 
ٕاذن �ادي �س�مترو يف السدود وغنوسعو مايش �ري يف السدود الك�رية 

  .كذ� السدود التلیة،
املس�توى الثاين هو اس�تعامل طرق ٔ�خرى هاذ اليش ا�يل �ادي جيي 

ه اس�تعامل د�ل املیاه العادمة، وكذ� القضیة د�ل حتلیة م�اه البحر �لام ف�
ب�ٔننا �ادي نبقاو يف وا�د أ�ساس لن �س�تعمل حتلیة م�اه البحر ٕاال عند 

  .�ق�ضاء
واملس�توى الثالث هو حنافظو �ىل املیاه اجلوف�ة �خزا�ت ٕاسرتاتیجیة 

ملاء الرشوب د�لنا یلقاو وهذا بطبیعة احلال تیفرتض ٔ�ن الفال�ة د�لنا ا
  .املیاه السطحیة املعب�ٔة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  لرئ�س احملرتم،الس�ید ا

تدبري قطاع املیاه جيعلنا �س�تحرض �لك ٕا�الل وٕا�بار �لروح الطاهرة 
جلال� املغفور � احلسن الثاين قدس هللا رو�ه، �ين �لسدود يف املغرب 
وصاحب هذه الفكرة الرائدة، ف�ٔزمة املاء ٔ�صبحت تؤرق الیوم قادة دول 

د�، ٕاال ٔ�ن احلكومة تقاعست العامل، فرمغ هذا ا�هود اجلبار ا�ي بذلته بال
يف الس�نوات أ��رية �ىل ٕاجناز املشاریع السدودیة اليت تبقى بالد� يف 

  :�ا�ة ماسة ٕا�هيا لالعتبارات التالیة

 ٔ�وال، ضیاع املالیري من املیاه لك س�نة؛ -

�نیا، ارتفاع �س�بة أ�و�ال دا�ل السدود، �لام ٔ�ن تنق�هتا یتطلب  -
  .وال قوة ملزيانیة ا�و� هبا ٕاماكنیات �هظة �دا، ال حول

  الس�ید الرئ�س، 
حنن �ىل �مل �لرب�مج الوطين ل�رسیع �س��ر يف قطاع املاء يف ٔ�فق 

  . ، ا�ي �ش�تغلون �لیه وا�ي �اء بتعل�ت ملك�ة سام�ة2026
حنن نقدر إالشاكلیات املطرو�ة �متویل م�ل هذه املشاریع، لكن ا�ٔ�ید 

ناء وٕاجناز السدود التلیة، واليت �ددمت �ش�ٔهنا الس�ید ٔ�ن أ�ولویة الیوم هو ب 
موقع صاحلا لبناء م�ل السدود واليت �سا�د �ىل �منیة العامل  860الوز�ر 

القروي وتعاجل ٕاشاكلیة طرح املوارد املائیة يف بعض املناطق، و�ىل رٔ�سها 
�ف�اللت وم�اطق اجلنوب الرشيق �شلك  –ماسة ودر�ة  –م�طقة سوس 

  .�ام
  ید الوز�ر احملرتم،الس� 

نطلب م�مك راه اجلنوب الرشيق ما عند� والو، ٕاىل ما اكی�ش املاء 
�ادي منش�یو �شوفو فني �ادیني منش�یو، راه �اصمك تبادرو هباذ الوترية 

�ف�اللت، ٔ�نه راه هاذ - وتب��و لنا السدود التلیة يف �ل املناطق د�ل در�ة
ها ٔ�مشت هباء م�ثورا، یعين الس�نة طاحت اخلريات د�ل املطر، ولكن لك 

املاء ك�شوف قدام�ا، ٔ�ن املنطقة د�لنا مفروقة �ىل جوج، یعين س�تة 
ٔ�شهر د�ل اجلفاف وس�تة ٔ�شهر د�ل الربد والف�ضا�ت، ولكن ما حنن 

  .خبازنني لهاذ املاء، الس�ید الوز�ر
�ف�اللت تقومو �لسدود يف لك  -ٕاذن فا� جياز�مك خبري بغینمك يف در�ة

  .ة�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
هو الس�ید املس�شار ٔ�نت قلت التقاعس، راه ما اكی�ش التقاعس  ،ال

�لعكس، اح�ا مش��ا يف الس�یاسة د�ل ٔ�ن يف املعدل �كون جوج حىت 
سد صغري وسد تيل،  15حىت  10وما بني ثالثة سدود كربى س�نو�، 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2018 د�سمرب 11( 1440 بیع ا�ٓخرر  3

وهاذ اليش ا�يل اك�ن، ؤ�� لٕالنصاف راه ما بغی�ش �سب هاذ اليش 
�لحكومة، ٔ�� كنقول هذه الس�یاسة إالسرتاجتیة اكنت يف بالد� ومازال 
مس�مترة، وميل كتلكم �ىل اجلنوب الرشيق ٔ�نت �ارف د� عند� سد 

ت، عند� ٔ�كدز، اك�ن وا�د العدد قدوسة �یت�ىن، عند� تود�ة، عند� متق�
  .د�ل السدود

�ىل لك �ال يف الرب�مج أ�ولوي ا�يل غنعرضوه ٕان شاء هللا، 
الرب�مج أ�ولوي �ادي �كون ف�ه وا�د القفزة نوعیة يف ما یتعلق �لسدود 
التلیة، ح�ث فعال لق�نا ٔ�ن السدود التلیة اك�ن وا�د املطلب معقول �ىل 

ادي منش�یو فهيا، واح�ا كنقدرو ٔ�ننا �ادي �كون ما مس�توى اجلهات ا�يل �
سد تيل وغتغطي مجیع الرتاب الوطين، و�ادي  1000حىت  900بني 

ند�روها بطریقة ا�يل �ادي ختيل حىت ٕا�داث ٔ��م معل حملیة ممك�ة، 
  وغن�لو إالشاكل د�ل العنوان من س��لكف هبذه السدود التلیة؟

م واحض، هو ٔ�ن أ�ولویة س�تعطى وٕاال ٔ�� قلت وا�د ال�م وهذا �
�لسدود يف تعبئة املیاه السطحیة، وعند �ق�ضاء منش�یو �لت�لیة، واح�ا 
ا�ٓن كند�رو وا�د العدد د�ل الت�ارب ف� یتعلق �س�تعامل املیاه العادمة، 
�ادي نبداو �لسقي، والراحج ٔ�نه ٕاذا لق�نا ب�ٔن اللكفة معقو� ميكن نتلكمو 

  .لفال�حىت �ىل ا�ال ا
بطبیعة احلال هذا ما �یعن�ش ٔ�نه املغرب ما د�لش يف وا�د املر�� 
ا�يل يه صعبة ا�يل مرتبطة �لتغريات املناخ�ة، ٔ�ن ذاك اليش ا�يل �یطیح 

م�لميرت مايش هو ا�يل اك�ن يف اجلنوب  1600يف الشامل ميكن یوصل 

ال ماسة، وهذا بطبیعة احل –الرشيق، مايش هو ا�يل اك�ن يف سوس 
  .غیتعاجل يف ٕاطار هاذ إالماكنیة د�ل نقل املیاه من حوض ٕاىل حوض �ٓخر

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�ري القانوين �لقوارب الرتفهيیة، اللكمة السؤال الرابع موضو�ه، ال�شاط 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
السؤال د�لنا الس�ید الوز�ر، وزار�مك �رخص لبعض القوارب الرتفهيیة، 
هذا بطبیعة احلال معل قانوين هذا الرتخ�ص، ٕاال ٔ�ن إالشاكلیة ا�يل 

حر أ�بیض املتوسط، مطرو�ة الیوم هاذ القوارب و�اصة يف م�طقة الب
و�ٔ�خص م�طقة الناظور حتولت بفعل فا�ل ٕاىل مرا�ب د�ل الصید، وهذا 

  .�لق وا�د ا�مو�ة د�ل املشالك
�سائلمك ٔ�ش�نو يه إالجراءات ا�يل �ذیتو يف هاذ املوضوع الس�ید 

  الوز�ر؟

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

  :هزي والنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التج 
  .شكرا الس�ید املس�شار

حبال ا�يل تفضلت د� هذا وا�د املوضوع ا�يل هو قانوين رصف، هنا 
اك�ن وا�د العدد د�ل املواطنني عندمه قوارب ت��غیو ید�روها �لرتف�ه، يه 

 congé de(قوارب صغرية، مد�ریة املال�ة الت�اریة تتعطهيم رخصة 
police ( ن يش حمدد ف�ه ب�ٔنه هذا قارب �لرتف�ه، ولكن لٔ�سف اك�ا�يل

�طقة الناظور، هاذ اليش ما توسعش يف م و�د�ن، �اصة ت��لكمو �ىل 
م�اطق ٔ�خرى ا�يل ت�س�تعملوه �لصید، ويف هذا فهم خمالفون �لمق�ضیات 

  .القانونیة والتنظميیة د�ل الصید البحري
�ٔكدو �ىل ٔ�ن ن (congé de police)ٔ�وال اح�ا �ادي نعاودو فهذاك 

  .هاذ املس�ٔ� ل�ست �لصید
املس�ٔ� الثانیة غیكون بطبیعة احلال هاذ القضیة د�ل وا�د الوثیقة د�ل 

ومع ذ� ٔ�� ٔ�عطیت التعل�ت ق�ل ما جني ٔ�ن هذا . الرشف كذ�
موضوع ف�ه وا�د العدد د�ل املتد�لني ٔ�ننا �ادي نوقفو هاذ الرخص وا�د 

أ�سابیع، �ش جيمتع الصید البحري  3ٔ�سابیع حىت ٕاىل ا 2املدة حمددة رمبا 
مع املال�ة الت�اریة مع املیناء د�ل الناظور مع ا�رك �ش هاذ املوضوع 
یت�د وما یتوسعش، ٔ�نه فعال ف�ه تدل�س وف�ه غش، وبطبیعة احلال ميكن 

  .�كون عندو انعاكسات �ىل املواطنني
  .ا من الیومولهذا هاذ أ�مر �ادي منش�یو ف�ه انطالق

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب

حصیح هاذ القوارب د�ل الرتف�ه حتولت بفعل فا�ل ٕاىل قوارب د�ل 
بیعة احلال یصطاد الصید، ٔ�خطر من ذ� يه تتصید ذاك السمك بط 

بطریقة �ري قانونیة وما تیخضعش �لمعایري د�ل املراق�ة د�ل 
(L’ONSSA)2  من الناح�ة د�ل اجلودة، تیوصل �لمواطن، وهذا ٕاشاكل

ٔ�خطر، وت�س�تعمل كذ� وم�ال البارود وهاذ اليش راه معروف وطرح�ا 
لتو �ىل صعید اجلهة �ىل صعید غرفة الصید البحري، و�لتايل كام تفض 

  .الس�ید الوز�ر يه ٕاشاكلیة تتدا�ل فهيا وا�د ا�مو�ة د�ل الوزارات
قوارب �ب �جهتاد ٔ�نه ال�ذج د�ل ولكن اكن من املطلوب من 

                                                 
2 Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires. 
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الصید التقلیدي، أ�لوان املعایري يه ختتلف، ولهذا �اص وا�د النوع د�ل 
، ولكن املسا�رة، ما حنرموش ذاك املواطن فعال من ذاك القارب الرتفهي�ي

عندو مناذج د�لو، عندو لون د�لو، عندو خصائص د�لو، عندو م�طقة، 
م�ني �ادي جيي وا�د الس�ید یطلب القارب د�ل الزنهة يف وا�د املاكن ملا 

  .ف�ه ما یتزنه راه معروف ما يش �لصید
ٕاذن �اص وا�د املتابعة ؤ�� ت�شكرومك �ىل القرار د�لمك، وهاذ العمل 

ضلت، وتد�ل ف�ه مجیع السلطات ٔ�ن هناك فكام ت مشرتك،�اص �كون 
جلنة خمتلطة تتدا�ل فهيا وزارة ا�ا�لیة، الصید البحري، وزارة التجهزي، 
ا�رك املليك والبحریة امللك�ة، �ش هاذ املوضوع تعطاه أ�مهیة د�لو، وٕاال 
ذاك اليش ا�يل رحبنا �الل هاذ ثالث س�نوات مرشوع ٔ�لیوت�س، وانمت 

مجلیع تیعمل ٔ�نه الرثوات السمك�ة، أ�سامك السطحیة والت تعلمون وا
 800.000تتعاىف، جمهود د�ل �ال� امل� د�ل ٕاعطاء �الف مايل د�ل 

درمه ملرا�ب صید الرسد�ن لك س�نة مكبلغ جزايف تعطى �یك املرا�ب �ش 
ت��عش، م�طقة احلس�مية ا�يل انتعشت، هاذ العمل هذا ميكن خيرب هاذ 

  .ا�يل قامت به احلكومة، ؤ�نمت طرف مهنا العمل اكمل
و�لتايل اح�ا ٔ��ر� �ه�م د�لمك، فعال �قرتاح ا�يل ج�تو به الس�ید 
الوز�ر، اقرتاح معقول، حنن �شد �ىل هاذ التو�ه هذا، وكام ٔ��رب�مك ٔ��رب� 
بطبیعة احلال الوزارة الوصیة �ش تصاح�مك �ش �كون وا�د العمل 

من هاذ املشلك، وٕاال ذیك اليش ا�يل بن��اه فاملنطقة مشرتك �ش خنرجو 
د�ل البحر أ�بیض املتوسط ويف الناظور �ىل اخلصوص �ادي خنرسوه، 
ؤ�خطر من ذ� هاذ اليش ميكن یتفىش، من الناظور ی��قل �لحس�مية 
وی��قل �لجهبة ٕاىل �ري ذ�، مايش ميكن یتفىش راه اك�ن حماوالت د�ل 

  .التفيش
  .رك مرة ٔ�خرى �ىل الت�اوب د�� الس�ید الوز�رف�التايل �شك

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
�ري �ٕالضافة لهاذ اليش ا�يل قلت الس�ید الرئ�س غیتدار فهاذ أ�س�بوع 

طلبت من املد�ریة �لمال�ة  هاذ �ج�ع مع خمتلف املتد�لني، ؤ��
الت�اریة ٔ�نه ا�يل ث�ت ٔ�نه فعال دار هاذ التدل�س هذا من بعد ما �كون 

ٔ�نه �متنع من هاذ الرخصة، ٔ�نه  -ٔ�نه �اص حمارض تث�ت ذ�  - حمارض 
هاذ الرخصة يف أ�ساس د�ل الرتف�ه، ٕاذا ث�ت ٔ�نه �س�تعمل ٔ�مور ٔ�خرى 

 le( جيي، ح�ث يه هذاك �ىل أ�قل فوا�د أ�فق م�ظور ٔ�نه م�ني
congé de police ( س�نو�..  

وبطبیعة احلال م�ني ت��لكم �ىل الغش ٔ�ن تیعاودو یصبغو ذیك اليش 
اح�ا هاذ ) la préméditation(ود� ف�ه العنرص د�ل التعمد د�ل 

القضیة غن�اربوها بطبیعة احلال ليك ال ت�سع و�كون عندها وا�د أ��ر 
  .سمك�ةسليب �ىل املوارد ال 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال اخلامس موضو�ه م�ٓل سد عزميان ٕ�قلمي ا�ریوش، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ت والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدا

ال خنتلف ٔ�و ال خيتلف اثنان حول ر�دة بالد� يف جمال الس�یاسة 
سن املائیة، ح�ث ٔ�ثب�ت س�یاسة السدود اليت ٔ�طلقها �ال� املغفور � احل 

القرن املايض، واملتبعة من طرف صاحب  الثاين يف بدایة الس�ت��یات من
، ٔ�هنا ٕاسرتاتیجیة �جعة �ل�س�بة اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا

�لمغرب ولالق�صاد د�ل املغرب، وهو ما جعل بالد� مرجعا حيتذى به يف 
  .العدید من ا�ول

ويف هذا الصدد الس�ید الوز�ر فٕان مواطين ٕاقلمي ا�ریوش ی��ظرون 
  .�شغف �بري ٕا�داث سد عزميان هبذه املنطقة

  عزميان ٕ�قلمي ا�ریوش؟ �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول م�ٓل سد
  .شكرا

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

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

ؤ�� ت�شكرك ٔ�نك طرحيت يل سؤال م�ارش ما طرح��ش سؤال �ىل 
، هو فعال هاذ السد هذا إالسرتاتیجیة املائیة ومن بعد �سولين �ىل السد

موجود �ىل مس�توى ا�راسة التفصیلیة د�لو، اح�ا �يق لنا التحیني د�ل 
ا�راسة د�ل الت�ٔثري �ىل الب��ة، ولكن نقدر نقول لیك ا�ٓن املعطیات ا�يل 
عند�، هذا وا�د السد ا�يل �ادي �كون احلق�نة د�لو ٕان شاء هللا حوايل 

عبة، و�ادي ميكن من وا�د احلجم مايئ س�نوي ملیون د�ل أ�م�ار املك  45
د�ل املالیني د�ل أ�م�ار مكعبة وا�يل غیكون مو�ه ٔ�ساسا لهاذ  8د�ل 

ملیون د�ل ا�رمه،  800الشق الفال�، والتلكفة د�لو غتكون حوايل 
واح�ا غنربجموه فهاذ الرب�مج أ�ولوي ا�يل حتدثنا �لیه، وملا �ادي �كون 

الزم�یة د�ل السد غن�رب الرٔ�ي العام د�ل إالقلمي د�ل عند� اجلدو� 
ا�ریوش والسادة املس�شار�ن �لضبط فوقاش ��رشعو ف�ه، وٕاال فاح�ا 
بطبیعة احلال حسب ما هو موجود عند� هذا سد عندو بالصتو، وحصیح 
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ٔ�ن اللكفة د�لو �س��ا مرتفعة، لكن العائد د�لو املايئ و�لطبع العائد د�لو 
  .وس�یو اق�صادي �ائد �مالس

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك القمي و�ىل هذه املعطیات الهامة 

  .و�ىل تفا�لمك إالجيايب مع ٕاجناز هذا املرشوع املهم
  الس�ید الوز�ر،

س�بق ؤ�ن ٔ�رشت يف جلنة ا�ا�لیة ٔ�ن هذا السد ت��ظره ساكنة املنطقة 
وفالحوها بفارغ الصرب، تت�ىل ٔ�مهیته يف �ونه یتوا�د جغراف�ا �لقرب من 
سهل �رواو الك�ري املمتركز وسط ٔ�قالمي مجمو�ة من أ�قالمي، اك�ن هناك 

ضا هناك وا�د املقطع ٕاقلمي، وسط ٕاقلمي جرس�یف، الناظور وا�ریوش، ٔ�ی
د�ل �ور�رت، فه�ي م�طقة فالح�ة �م�یاز متتاز خبصوبة �ر�هتا والشسا�ة 

هك�ار الس�ید الوز�ر احملرتم، الساكنة  80000د�لها، املسا�ة د�لها تتفوق 
د�ل املنطقة �لها �ش�تغل �لقطاع الفال� يف دول املهجر، ما یعين ٔ�ن 

في ولها من املؤهالت ما �كفي، فه�ي يف هذه الساكنة لها من اخلربة ما �ك
انتظار هذا السد ل�ش�تغل يف هذا القطاع الفال�، ٕاذن هنا �ادي �رحبو 
اجلالیة ا�يل �ادي جتي من �را من اخلارج لالس��ر، ٔ��لب�هتم ت��ظر هذا 

  .السد
ٔ�ضف ٕاىل ذ� الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذا السد س�یلعب دورا �ام يف 

اليت تعاين مهنا املنطقة مومسیا، انتوما تتعرفو يف  معاجلة ٕاشاكلیة الف�ضا�ت
ٔ�نه �ات يش ف�ضا�ت راه ٔ��ذت أ�خرض والیا�س، كام ٔ�نه  2008

س�شلك �ٓلیة �مة �لحفاظ �ىل الفرشة املائیة وس�یعاجل ٕاشاكلیة هدر 
  .املالیري من أ�م�ار املكعبة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .ر �لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید الوز�

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
يف احلق�قة هاذ اليش ا�يل قليت تیدفعين نقول وا�د املس�ٔ� ٔ�ن 
املناس�بة رشط، هذیك املنطقة لكها، احلدود د�ل احلوض د�ل ملویة حىت 

د احلوض د�ل ا�لو�وس، هذیك ٕان شاء هللا اح�ا تنفكرو، طلق�ا فهيا وا�
العدد د�ل ا�راسات ٔ�ن املوارد املائیة د�لها مرتفعة ٔ�� راه �لكمت ق�ی� 

د�ل امللميرتات،  1600قلت اك�ن بعض املناطق ا�يل تتوصل س�نو� ل 
وهذاك املاء لكه تیضیع ٔ�ن هذیك املنطقة تقریبا ما ب�هنا وبني البحر ما 

ن لنا جنمعوه يف اكی�ش �زاف، فهذاك املاء لكه اح�ا تنفكرو �یفاش ميك

  .السدود، مهنا ما س�تحتا�ه املنطقة ومهنا ما ميكن ٔ�ن �س�تعمل
ف�ٔ� ميكن يل نطمئنك �ٕالضافة لهذا د�ل عزميان، ا�ٓن تنفكرو يف وا�د 
العدد د�ل املر�بات السدیة وا�يل طلق�ا فهيا وا�د العدد د�ل ا�راسات 

�ل السدود �ادي �كون ا�يل �ادي �زاوج ما بني اللكفة، ح�ث متا اللكفة د
مرتفعة ٔ�ن اجلیولوج�ا صعیبة، ولكن ا�ي �شفع لها ٔ�ن املوارد املائیة �برية 

  .�دا، و�برية �ملقارنة مع ما هو موجود �ىل املس�توى الوطين
وبطبیعة احلال يف ظل هذه التغريات املناخ�ة س�یكون من العبث ٔ�ننا 

رشوب �لمنطقة ولكن كذ� ما �رحبوش �خزا�ت مائیة ا�يل غتصلح �لامء ال 
�لمناطق ا�اورة وكذ� �لم�االت الفالح�ة، وهاذ اليش ميل �ادي �كون 

  .وا�د ٕان شاء هللا نطلعمك �لیه
  .شكرا

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

ن��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه الصنا�ة 
ثقاف�ة �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ال 

  .ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س وأ�خ العز�ز

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
نا الیوم �متحور حول الصنا�ات الثقاف�ة وإالبداعیة، وهنا سؤال 

�س�تحرض الس�ید الوز�ر ا�ور الهام �لثقافة يف جممتعنا ا�يل تیع�ش ٔ�زمة قمي 
�ادة، والثقافة كام تعلمون الس�ید الوز�ر من احملددات أ�ساس�یة 
لالس�تقرار والع�ش املشرتك وكذ� الثقافة ت��ج الرثوة وختلق م�اصب 

ٕاىل  2ففي ا�ول النام�ة الس�ید الوز�ر، ی��ج قطاع الثقافة من الشغل، 
من الناجت ا�ا�يل اخلام تقریبا ومكثال هناك فر�سا، الیوم ت�شوفو فهيا % 5

 2نو�ت ذاك اليش ا�يل تی��ج قطاع الس�یارات، و 5هاذ القطاع تی��ج 
ٔ�لف  100نو�ت ذاك اليش ا�يل تی��ج قطاع االتصال، وت���لقو فهيا 

  .�صب شغل �لهم م�اصب شغل الش�بابم 
يف بالد� الس�ید الوز�ر، القطاع د�لنا ج�یين، �ري �یلك و�ري م�ظم، 
مع العمل ٔ�ن بالد� تزتخر مبوروث ثقايف و�راث مادي وال مادي قل نظريه، 
وال خيصه ٕاال �س��ر واملوا�بة، وهنا ت��لكمو الس�ید الوز�ر �ىل ال�رش 

املعارض واملهر�ا�ت �ىل صنا�ة الس��  �ىل الص�افة �ىل صنا�ة
واملوس�یقى واملرسح، الصنا�ات املتحف�ة، الف�ون ال�شك�لیة، التواصل، 
تدبري امل�ٓ�ر التارخيیة، وكذ� مجیع ٔ�نواع التصممي وإالبداع حتت العالمة 

هذا الورش ورش هائل الس�ید الوز�ر ) Made in Morocco(املغربیة 
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تمنوي اجلدید ا�يل وىص به �ال� امل� حفظه و�یصب يف معق ا�منوذج ال 

تصد�ر ا�منوذج احلضاري یجمع بني �لق الرثوة وال�شغیل و هللا وا�يل ت 
  .املغريب ا�ي ٔ�حضى الیوم م�ارا یق�دى به

  الس�ید الوز�ر، 
اح�ا ت�مثنو ا�هودات د�لمك �لك رصا�ة وتنف�خرو �لكفاءة د�لمك 

قطاع �نیا، وتن��عو عن كثب ا�طط مكثقف ٔ�وال، و�وز�ر ملكف هباذ ال
  .2021-2017د�لمك، خمططمك التنف�ذي �لقطاع 

والیوم الس�ید الوز�ر، يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب اح�ا بغینا 
نوا�بمك وبغینا نف�حو معمك ورش، هاذ الورش عندو عنوان �بري امسه 

�شجیع الثقافة  ، الهدف د�لو"الرشاكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام"
  .و�س�تقرار والع�ش ب�ٔمان وكذ� �لق الرثوة وال�شغیل

وبغیت كذ� نذ�ر الس�ید الوز�ر ب�ٔن يف �حتاد العام بدینا تنعملو يف 
، ح�ث كنا نظمنا م�اظرة يف مرا�ش وعنواهنا 2013هاذ الورش من 

یني رف مشاراكت �ن د الوطين واكن لقى ٕاق�ال �بري وعالثقافة رافعة لالق�صا
و�رباء من اخلارج ومن املغرب، واكن الن�اح د�لو �هر، واح�ا الیوم 
بصدد �ك�ري هذه املقاوالت والهیلكة د�هلم وت�ٔطري د�هلم من ٔ��ل اس��ر 
يف هاذ القطاع وخنلیوه رافعة حق�ق�ة �لتمنیة وٕاشعاع م�ادئ الع�ش املشرتك 

  .و� لٔ�سفوالقطع مع اخلطا�ت الت���س�یة الشائعة يف بالد� 
�یف ت��ظرو لهاذ الرشاكة؟ وما يه : ومن هنا الس�ید الوز�ر سؤالنا

إالجراءات العملیة وا�ططات ا�يل ت��ویو تعمتدوها من ٔ��ل ٕاجناح هذا 
  الورش؟ 

  .وشكرا لمك

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

  :الس�ید محمد �عرج وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

وشكرا �ىل الس�ید املس�شار �ىل طر�ه لهذا السؤال، ا�يل عندو 
ٔ�مهیته وعندو راهن��ه، خصوصا يف هاذ املر�� هذا، وخصوصا ؤ�ننا �سعى 
دامئا ٔ�ن جنعل الثقافة رافعة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، و�لتايل البد ٔ�ن 

ٔ�وراش، �ش�تغل �ىل ورش �بري �كون هناك مشاریع، البد ٔ�ن �كون هناك 
  .یتعلق �لصنا�ة الثقاف�ة وإالبداعیة

وطبعا هذا كام قلت هو سؤال �م وهناك ورش �بري ینطلق من 
مر�كزات ومن ٔ�سس م�ینة حنو صنا�ة ثقاف�ة ٕابداعیة، �لتايل البد ٔ�ن 
�كون �ینا ٔ�ولو�ت وهاذ أ�ولو�ت يه ٔ�وال من �الل �رسانة قویة �شجع 

لثقاف�ة وإالبداعیة وتؤسس �لمر�كزات د�ل الصنا�ة الثقاف�ة، الصنا�ة ا
والیوم عند� هناك ٕا�ادة النظر يف قانون �دید �لصنا�ة الس��ئیة هذا �م 
كذ�، هناك قانون ٕا�ادة النظر يف مق�ضیات قانون الف�ان، �عتبار ٔ�ن 

اك �نة الف�ان تندرج مضن مر�كزات ٔ�ساس�یة د�ل الصنا�ة الثقاف�ة، هن
ٕاضفاء الطابع الهیلكي �ىل أ��شطة الثقاف�ة وإالبداعیة من �الل �س�تفادة 
من التحفزيات ٕاىل �ري ذ�، وهناك كذ� ٕا�ادة النظر يف قانون د�ل 
حقوق املؤلف، هناك ٕا�ادة النظر يف قانون حول الر�ایة الثقاف�ة، طبعا هذا 

  .�ىل مس�توى الرتسانة القانونیة
ت وٕاجراءات تتعلق ��متویل د�ل هاذ الصنا�ة وهناك �ٓلیات ومر�كزا

الثقاف�ة ومن ٔ�مهها هناك �ر�مج �ینا يف ٕاطار ا�طط العميل والتنف�ذي 
لوزارة الثقافة تتعلق بدمع الصنا�ة الثقاف�ة وإالبداعیة، هناك �ر�مج د�ل 
 مزيانیة �مع الص�افة الثقاف�ة، البد لٕال�الم ٔ�ن یوا�ب ا�ال د�ل الثقافة

وٕاعطاء املاكنة �لثقافة الالزمة، خصوصا يف وسائل إال�الم، من �الل 
تعز�ز ماكنة ق�اة و�ئق�ة �ش�تغل �لهيا مع الرشكة الوطنیة، وكذ� تعز�ز 

  .هذه الق�اة الثقاف�ة �ینا
هناك �ٓلیة د�ل االتفاق�ات مع القطاع العام، خصوصا بني القطاع العام 

املؤسسات البنك�ة، وكنا اش�تغلنا اكنت  والقطاع اخلاص ومع امجلا�ات ومع
عند� وا�د �ج�ع مع الف�درالیة ا�يل �بعة لالحتاد العام �لمقاوالت يف 
أ�شهر املاضیة حول بناء وا�د الرشاكة يف ٕاطار �حتاد العام �لمقاوالت 
ف� یتعلق �لصنا�ة الثقاف�ة، وطبعا هناك مجمو�ة من الهیالك املصاح�ة 

ا بصندوق ضامن د�ل الصنا�ة الثقاف�ة والبد ٔ�ن �ش�تغل كذ� تتعلق ٔ�ساس
�ىل القانون د�ل الرضائب وإالعفاءات والتحفزيات املرتبطة �لصنا�ة 

  .الثقاف�ة
ٕاذن هذا نعتربه ورش �بري �ینا يف وزارة الثقافة تتعلق �لصنا�ة 
 الثقاف�ة، تتعلق �ٕالنتاج الثقايف ٔ�ن اش�تغلنا لس�نوات حول الت�ش�یط

الثقايف، البد ٔ�ن ن��قل ٕاىل الصنا�ة الثقاف�ة، البد ٔ�ن ن��قل كذ� ٕاىل 
  .إالنتاج الثقايف

  .وشكرا لمك

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

السؤال املوايل مو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، موضو�ه �خ�الالت 
ي، اللكمة ٔ��د املتعلقة بتدبري �دمات صندوق دمع ال�سك �ج�ع

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

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدتني الوز�رتني، 
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة الوز�رة،

ٔ�ن تدبري صندوق  2017- 2016ٔ�فاد تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
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دمع ال�سك �ج�عي یف�قد ٕالسرتاتیجیة م�دجمة لتفعیل �رامج ا�مع 
�ج�عي متكن من حتدید أ�هداف املتو�اة والف�ات املس�هتدفة ومصادر 
ا�متویل، اليت متكن �ىل ٔ�ساسها من وضع �رجمة م�عددة الس�نوات لتخصیص 

  .مداخ�ل الصندوق
  الس�یدة الوز�رة،
ٔ�س�باب ت�ٔخر احلكومة يف تقومي �خ�الالت من ٔ��ل  �سائلمك عن

  تفعیل �دمات صندوق دمع ال�سك �ج�عي �شلك سلمي وفعال؟

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

الس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
  :�ج�عیة

  .لرحمي�سم هللا الرمحن ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
ٔ�وال شكرا �ىل هذا السؤال، شكرا �ىل املناس�بة اليت ميكن ٔ�ن نوحض 
فهيا مجمو�ة من أ�ش�یاء املرتبطة بصندوق ال�سك �ج�عي، �ىل اعتبار 
ٔ�ن هناك �رامج ما ق�ل تفعیل صندوق ال�سك �ج�عي ا�يل هو 

اليت ٔ�دجمت يف صندوق " وملیون حمفظة" "ت�سري"مج و�ر�" الرم�د"
مث �رامج �دیدة من ق�یل  2015ال�سك �ج�عي ا�ي فعل س�نة 

�ر�مج دمع لٔ�رامل احلاضنات �ىل ٔ�طفالهن أ�یتام، وكذ� ٔ�ربع حماور 
  .�اصة �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

اك ما �زید طبعا ما اكی�ش يف املغرب �ري هذه الربامج �ج�عیة، هن
�ر�مج اج�عي مو�ه �لمواطنني واملواطنات املغاربة، �� اكن  �170ىل 

التفكري �بري ومعیق، وصل الیوم ٕاىل مداه وٕاىل الن���ة د�ل اختاذ قرار 
  .ٕادماج لك هاته الربامج يف ٕاطار الس�ل �ج�عي املو�د

ناك ٕاذن الیوم اكینة مراجعة �لمساطر، هناك مراجعة �لربامج، وه 
  .كذ� ٕادماج لهذه الربامج يف ٕاطار مو�د

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .الوز�رة �ىل اجلواب د�لمك ةشكرا الس�ید

  الس�یدة الوز�رة، 
�ل�س�بة �لهدف ا�يل اكن من ٕا�داث هذا الصندوق، �یفام �یعرف 

هو اكن �متویل مجمو�ة من الربامج ذات البعد �ج�عي، طبعا �یفام امجلیع 
الهدر  حماربة" ت�سري"، �ر�مج "ن حمفظةملیو"ذ�رتو املبادرة امللك�ة 

، �ٕالضافة ٕاىل �ر�مج دمع "الرم�د"املدريس، و�ر�مج املسا�دة الطبیة 

ة، أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة و�ر�مج طبعا دمع أ�رامل يف وضعیة هش
وا�يل اكن الغرض م�ه هو ا�هنوض بوضع الف�ات الهشة والفقرية واملسامهة يف 
تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة، لكن لٔ�سف الطریقة د�ل ال�س�یري 
د�ل هذا الصندوق �الت دون حتق�ق هذه النتاجئ، ٔ�ن الس�ل �ج�عي 

ق�ق النتاجئ ا�يل املو�د راه مازال الس�یدة الوز�رة ما �اش، �الت دون حت 
س�نوات �ىل ٕا�داثه  6كنا كن��ظرو و�ی��ظرو املس�تحقني، ف�عد مرور 

مازال تیعرف مج� من إالشاكالت العمیقة، سواء �ىل مس�توى احلاكمة ٔ�و 
  .التدبري

  الس�یدة الوز�رة،
صندوق ال�سك �ج�عي فعال كتتدا�ل ف�ه مجمو�ة من القطا�ات 

د الت�س�یق ووا�د �لتقائیة، خصوصا ٔ�ن ا�يل �اص �كون ما ب��اهتم وا�
صاحب اجلال� يف خطاب العرش ٔ�شار ٕاىل ذ�، وهذه فقرة من خطاب 

�ر�مج ��مع وامحلایة  مائةفل�س من املنطق ٔ�ن جند ٔ�كرث من : "�ال� امل�
 ،و�رصد لها عرشات امللیارات من ا�رامه ،�ج�عیة من خمتلف أ�جحام

  .واملتد�لني العموم�ني ،قطا�ات الوزاریةمش��ة بني العدید من ال
ومن ضعف التناسق ف�  ،فه�ي تعاين من التدا�لو�ٕالضافة ٕاىل ذ�، 

ا�هت�ى �م ." ب�هنا و�دم قدرهتا �ىل اس�هتداف الف�ات اليت �س�تحقها
  .صاحب اجلال�

  الس�یدة الوز�رة،
احلكومة مسؤو� مايش فقط �ري �ىل ٕا�داث الصندوق وٕامنا حىت �ىل 

تدبري د�لو، خصوصا ٔ�ن �ع�دات املالیة املرصودة �لصندوق اكینة، ال 
ورمغ ذ� لك الربامج ا�يل هو �یمتول من طرفها كتعرف مجمو�ة من 
�خ�الالت، ٔ�� �ري فرسي يل الس�یدة الوز�رة واش املشلك فالتدبري وال 

  فا�متویل؟
  الس�یدة الوز�رة،

رف وا�د ا�مو�ة د�ل م�ال ٕاىل �ذینا من بني الربامج ا�يل كتع
�ر�مج دمع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، �یعرف مجمو�ة د�ل : �خ�الالت

  ..�خ�الالت، ح�ث ٔ�ن �دد أ�طفال املس�تف�د�ن من 

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

  :والتمنیة �ج�عیةالس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

طبعا خص �كون عند� طموح �بري و�ايل السقف، ولكن كذ� جيب 
  .��رتاف �ٕالجنازات

س�نني فقط �ش تفعل صندوق  3املسا� أ�وىل يه �ري هاذي 
  .س�نني 7مايش  6مايش  5ال�سك �ج�عي مايش 
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ميو لك �ر�مج �ىل �دة، م�ال �نیا، ٕاىل بغینا نقميو لك �ر�مج �اصنا نق 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مل یبد وال مالحظة وا�دة �ىل �ر�مج دمع 
أ�رامل لصاحل ٔ�طفالنا أ�یتام، لكن ٔ�بدى الك�ري من املالحظات حسب 

، الیوم اكینة مراجعة ال من ح�ث "ت�سري"، "الرام�د"الربامج، م�ال 
  .امجاملساطر وال من ح�ث طریقة تدبري هاذ الرب 

اك�ن الرب�مج اخلاص �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ف�ه كذ� حماور 
ا�يل يه تقدمات �زاف، ونبغي نقول لیك متدرس أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة، 

ملیون ا�يل �رصدات �مع متدرس أ�طفال يف  100الیوم ت��لكمو �ىل 
يف وضعیة ٕا�اقة، وا�يل حققت تغطیة احلا�ة ف� یتعلق �متدرس أ�طفال 

وضعیة ٕا�اقة، مل یعد هناك طفل وا�د �ىل الحئة �نتظار، وهذا وا�د 
  .الیوم ٔ�صبح واقع 2012اليشء كنا كن�لمو به يف 

ٔ�لف طفل من هذا ا�متویل، و�لتايل ال ٔ��د  12اس�تافدو ما �زید �ىل 
�شكو الیوم من ا�متویل، لكن قد �كون هناك بعض الت�اوزات من ح�ث 

ك�ش�تغلش ا�ل�ان د�ل احلاكمة ا�يل �اصها تبع  احلاكمة، م�ال ٔ�نه ما
الربامج، ممكن نتلكمو �ىل هاذ اليش، ولكن كذ� ال ميكن ٔ�ن نت�دث عن 

  .اخ�الالت �ملعىن د�ل اخ�الالت ا�يل عند� يف اخللف�ة د�لنا الثقاف�ة
نقدرو نتلكمو �ىل ٔ�ن توزیع اجلهات ما اكی�ش �ملساواة، نعم ميكن ٔ�ن 

، لكن ما ميك�ش �اوتين نقولو اخ�الالت یعين اخ�الس نت�دث عن ذ�
ٔ�موال ٔ�و يشء من هذا الق�یل �ش املواطنني ما یفهموش يش �ا�ة �لط، 

  فهميت؟

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

ونواصل مع السؤالني املو�ني لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وا��ان 
وع، والبدایة مع سؤال الفریق احلريك، وموضو�ه تفامق جتمعهام و�دة املوض

  .البطا�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
  .الس�ید�ن الوز�ر�ن
  ٕاخواين املس�شار�ن،

إالشاكلیات ا�متعیة الكربى، مما �شلك معض� البطا� يف بالد� ٕا�دى 
جيعل الس�یاسات العموم�ة املعمتدة يف جمال ال�شغیل حمل �ساؤل، �ا 

ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة يف جمال ال�شغیل واحلد : �سائلمك الس�ید الوز�ر
  من البطا�؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الش�باب،  السؤال الثاين موضو�ه، ارتفاع �س�بة البطا� يف ٔ�وساط

املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة السادة د ٔ��للكمة ا

  .لتقدمي السؤال

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

  الس�یدتني الوز�رتني احملرتم�ني،
  السادة الوزراء،

سؤال الفریق �س�تقاليل، يف ما خيص هذا املوضوع هو ٔ�نه یت�ٔسف 
  .ل ل�س�بة البطا� يف هذه الس�نوات أ��ريةلالرتفاع املهو 

  مفا هو رد الس�ید الوز�ر؟ وماذا ٔ��دت احلكومة �لتقلیص من هذه ال�س�بة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة �لس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين لٕال�ابة �ىل السؤالني 

  .املتعلقني �لبطا�

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
شكرا �لفریق احلريك والفریق �س�تقاليل، بطبیعة احلال ا�يل واعیني 
بتفامق ظاهرة البطا� حىت ق�ل ٔ�ن ن�ٔيت اكن ٔ�ول ما اش�تغلت �لیه احلكومة 
وهو تفعیل یعين املق�ىض الوارد يف املرسوم احملدث �لجنة الوزاریة 

غشت اكنت وضعت ا�طط  �28ل�شغیل، وهاذ ا�لجنة اش�تغلت وبتارخي 
لوطين �ل�شغیل، وفعلت ٔ�و وضعت تو�ات إالسرتاتیجیة اليت �ش�تغل ا

�لهيا، ويه ٔ�وال، املقاربة د�لنا �ل�شغیل هو ٔ�نه ال�شغیل مس�ٔ� ٔ�فق�ة كهتم 
مجیع القطا�ات، كهتم اجلهات، كهتم ا�متع املدين، كهتم ا�و� جبمیع 

  .مكو�هتا
ة وا�يل فهيا ٔ�كرث من ولهذا فهاذ ا�لجنة هاذ ٔ��دثت هاذ ا�لجنة الوزاری

قطاع حكويم، وم�ف��ة �ىل ٕاحتاد مقاوالت املغرب وم�ف��ة �ىل �دد  16
من الفعالیات �ش فعال نوا�و الظاهرة د�ل ال�شغیل وال د�ل البطا� 

  .يه مايش يه ظاهرة سه� ومايش املقاربة د�لها غتكون.. مبوا�ة
بري لتزنیل لك تو�ه من د�ل التو�ات مت وضعها، وضعنا التدا 5ولهذا 

هذه التو�ات، ما �اد�ش نعطي التفاصیل د�لو ٔ�ن التفاصیل موجودة يف 
هاذ الرب�مج وموجودة كذ� يف الرب�مج التنف�ذي ا�يل يه تدابري معلیة 
وٕاجرائیة، واح�ا كنتابعوها من �الل ا�لجنة د�ل الت��ع اليت �رٔ�سها وز�ر 

  .ال�شغیل
و دمع �لق م�اصب الشغل، لك التدابري د�ل عند� التو�ه أ�ول وه

�س��ر ولك �سرتاتیجیات القطاعیة البد ٔ�ن �ساءل دامئا حول مضموهنا 
من ال�شغیل، ولهذا نعطیك �ري م�ال، م�ال ا�لجنة الوزاریة، ا�لجنة 

بعدد م�اصب الشغل اليت الوطنیة لالس��ر دامئا �س��رات مربوطة 
مت اع�د  2018ا�لجنة ا�يل انعقدت يف ینا�ر : م�ال كنعطیك �ريحتد�ا، و 

م�صب شغل م�ارش،  �6190دد من املشاریع س�ت�دث فهذاك الوقت 
م�صب شغل، واملیثاق د�ل �س��ر غیضمن هاذ املق�ىض يف  31952و
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  .القانون
ٔ�� كنعطیك �ري �رس�ة، وٕاال فدمع �لق م�اصب الشغل، اك�ن القطاع 

ل ك�ش�تغلو �لیه، اك�ن �ق�صاد �ج�عي خزان امجلعوي هو خزان هائ
هائل ك�ش�تغلو �لیه، اك�ن اخلدمات ذات املنفعة �ج�عیة هذا معل 
�ميكن نلقاو ف�ه فرص د�ل الشغل، التعلمي أ�ويل الیوم البدایة �ادي 

ٔ�لف، يف ٕاطار املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة،  �10ش�تغلو �ىل وا�د 
شخیصات الرتابیة ا�يل كند�روها يف ٕاطار الربامج إالقلميیة �ٕالضافة ٕاىل ال� 

واجلهویة ا�يل ك�شوفو إالماكنیات الاكم�ة والقاب� لالس��ر يف لك �ة من 
  .اجلهات

بطبیعة احلال اك�ن التو�ه الثاين، املالءمة د�ل التعلمي والتكو�ن مع 
�ٓن بدت م�طلبات سوق الشغل �رب �دد من التدابري ا�يل يه �دامة ا

كت�دم، دمع التدر�س د�ل ا�لغات، التطو�ر د�ل احلس املقاواليت يف مجیع 
املرا�ل د�ل التعلمي، املهننة د�ل التكو�ن، وضع نظام �لتصدیق �ىل 
مك�س�بات التجربة املهنیة الیوم، �ميكن منش�یو عند وا�د احلرایفي وك�شوفو 

هارة د�لو وميكن وكند�رو اخ�بار وكنعطیو شهادة �ش ميكن یطور امل 
  .حيصل �ىل قروض وميكن ٕاىل �ري ذ�

وضع م�ظومة �لتكو�ن مدى احلیاة، ف�ح واكالت �امعیة وهذا �م 
  .وفضاءات �ل�شغیل �ملؤسسات التعلميیة

ٔ�� �ري كنقفز وٕاال هناك تفاصیل ٔ�كرث، �ك�یف الربامج : التو�ه الثالث
ك�فوها، كرناجعوها، ال�ش�یطة �ل�شغیل، �رامج ا�يل يه �دامة ا�ٓن كن 

كنطوروها، وجنودها ودر� تق��ت و�ادي �س�مترو يف التق��ت �ش 
  .نطورها، �ٕالضافة ٕاىل وضع م�ظومة �ل�شغیل ا�ايت

التو�ه الرابع وهو الظروف د�ل اش�تغال سوق الشغل ويه �مة 
�دا، ويه هتممك ٔ�نمت كنقابیني، ٔ�نه املناخ د�ل أ�عامل، املعلومات حول 

لسوق د�ل الشغل، ال�رشیع �ج�عي، املیثاق �ج�عي، امحلایة ا
            �ج�عیة، التعویض �ىل فقدان الشغل هاذي لكها وا�د 

)des ingrédients ( مايش هذا فقط اك�ن �زاف د�ل احلواجي ا�يل يه
من �اللها حنافظو �ىل م�اصب الشغل ونطورها، ولكن ٔ�یضا ند�رو 

  .م�اصب د�ل الشغل
اخلامس ا�يل هو �م وهو دمع البعد اجلهوي د�ل ال�شغیل،  هلتو�ا مث

ا�يل هو من �الل تفعیل د�ل �خ�صاصات ا�اتیة و�خ�صاصات 
املنقو� ٔ�و املشرتكة، ا�يل اح�ا �دامني فهيا، ا�ٓن راه اك�ن معل �ىل 
املس�توى احلكويم �ش نبداو نفعلو النقل التدرجيي لالخ�صاصات ا�اتیة 

ت، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ننا دا�لني يف وا�د العمل مع اجلهات تند�رو �رامج �لجها
د�ل ال�شغیل �ىل مس�توى اجلهات تنوا�بوها، ت�س�تاعنو بعدد من 

  .ن ٕاماكنیات كثرية�املتد�لني ا�ولیني، ٔ�نه اك�ن طلب واك
�ٕالضافة لوا�د البعد ا�يل هو �م �دا وت�ش�تغلو �لیه ا�ٓن، ا�يل هو 

د�ل ا�ول ا�يل  3املس�توى ا�ويل، ا�ٓن �ىل أ�قل اك�ن ال�شغیل �ىل 

يه �ري هاذ الیومني هاذي، اكن يل لقاء مع وز�ر الشغل الك�دي، واكن 
الس�یدة املس�شارة ف�حت هاذ املوضوع مع الس�ید رئ�س احلكومة �ش 
�شوفو إالماكنیة د�ل وا�د الهجرة الئقة يف ٕاطار القانون وتتوفر املناصب 

غل، �ٕالضافة لٕالخوة إالس�بان هناك �ىل املس�توى ا�ويل اك�ن د�ل الش
�زاف ما یدار وحىت �ىل مس�توى بعض ا�ول العربیة اح�ا ت�ش�تغلو �ش 
نف�حو مجیع إالماكنیات �ش ننفذو الرب�مج الوطين د�ل ال�شغیل 

  .والرب�مج التنف�ذي
تبطش هذا معل ما يش ساهل، ال نقول ب�ٔنه البطا� يه ظاهرة ما ترت 

فقط �ري ٕ�رادة، اك�ن �ال� امل� �لكم �ىل وا�د القضیة ا�يل سامها 
ا�منوذج التمنوي اجلدید، مبعىن ٔ�نه اكینة ٔ�مور ٔ�خرى تیخصنا نقلو التمنیة 
�لجهات �ش تويل اجلهات ٔ�یضا مؤه� �ش حتدث م�اصب شغل، وٕاال 

ركزة يف الیوم م�اصب الشغل راه يف احلق�قة ميل تتجي �شوف تتلقاها م
بعض اجلهات ا�يل اس�تفادت من �دد من الربامج املهیلكة، وهذا وا�د 

  .التو�ه شامل ومس�متر وال �زمع ٔ�نه یعين سهل حتق�قه

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

  .اللكمة �لفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
 القمي و�ىل خمطط ال�شغیل شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل ردمك

  .وإالسرتاتیجیة احلكوم�ة �ل�شغیل
  الس�ید الوز�ر،
 تزتاید س�نة وراء س�نة، �ٔ�رقام، اح�ا ت�شوفو �ىل ٔ�ن البطااح�ا لق�نا 

شهر وراء شهر، ما اك�ن ٔ�فق لفك مشلكة الش�باب العاطل عن العمل، 
ومة ، احلك%�8س�بة البطا� الس�ید الوز�ر يف احلكومة السابقة اكنت 

، ا�لس �ق�صادي 9.3املندوبیة السام�ة �لتخطیط تتقول  8.5احلالیة 
  ، فني �ادیني اح�ا �لبالد؟10.2تیقول 

احلكومة . راه ٕاىل ما اك�ن �شغیل ما اك�ن سمل اج�عي الس�ید الوز�ر
السابقة معدت �ىل توق�ف التوظیف املبارش يف اكفة الرتاب الوطين، 

ا �ىل ٔ�هنا س�تدمع �س��رات يف اجلهات، دمع واكنت بطبیعة احلال جحهت
  .�س��ر اخلاص
  الس�ید الوز�ر، 

�س��ر اخلاص بطبیعة احلال هو مرتكز يف بعض املدن وسط اململكة 
ويف الشامل، هنا� العدید من املناطق النائیة وم�اطق أ�قالمي اجلنوبیة ما 

وتوق�ف التوظیف املبارش فهيا قطاع �اص، فهيا �س��رات د�ل ا�و�، 
عن إالدارات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة يه ا�يل اكنت مسامه �بري يف 

  .ال�شغیل
راه اك�ن م�اطق �ئیة وم�اطق ج�وبیة ما فهيا اس��رات الس�ید الوز�ر، 
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فهيا �س��ر د�ل ا�و�، القطاع اخلاص ما اك�ن، و�لتايل اكن �لیمك 
  .تد�رو احلساب لهاذ اليش

تو�مت ٕاىل �شجیع الش�باب ٕاىل ٔ�ن ید�ل يف التكو�ن �لحصول �ىل 
شواهد، كام �اء يف لكمتمك الس�ید الوز�ر، مشا الش�باب �لتكو�ن وخترج 
من التكو�ن و�ردو الشواهد، ولكن ميل ميش�یو �لسلفات الصغرى 
والقروض الصغرى ما �كردوها ذ�رهتا الس�ید الوز�ر، هناك صعوبة �لوصول 

ض، صعوبة �برية، و�لتايل یبقى الشاب �امل املرشوع ال�س�یط لهاذ القرو
درمه یدور ما بني البنك وما بني  150000درمه ٔ�و  100000د�ل 

  .إالدارات وما بني الصنا�ة وما بني كذا كذا
و�لتايل الس�ید الوز�ر، ما ٔ��لنمت عنه من ٕاسرتاتیجیات ومن جملس 

 كذا وكذا، هذا راه ما اكی�ش وطين ا�يل �رٔ�سه رئ�س احلكومة يف ینا�ر يف
�ىل ٔ�رض الواقع الس�ید الوز�ر، اح�ا بغینا ٔ�رقام، بغیت تقول لنا ٔ�س�یدي 

ٔ�لف  19، 2018ٔ�لف م�صب شغل، ويف  23عن  2016ٔ��لنمت يف 
  .ٔ�لف م�صب شغل 25، 2019م�صب شغل، و
مهنا �كون حق�ق�ة �دمت اندجمت يف  %�30ري  %50اعطو� �ري 

وز�ر، ٔ�ما ٕاذا اكن �ري أ�رقام حبال هكداك هذا راه سوق العمل، الس�ید ال
اك�ن معض� �برية، راه الناس الیوم يف اجلنوب الس�ید الوز�ر راه كتفرش 
الكرتون قدام الوال�ت وقدام العامالت، قدام م�دوبیة الشغل، ما الق�اش 

  .�ري أ��الق�ةما بقى لها �ري متيش �لسلو�یات فني ختدم، 
هللا جياز�مك خبري، �اص �كون ٕارادة حق�ق�ة �ى ٕاذن الس�ید الوز�ر 

احلكومة من ٔ��ل ٕادماج، �اص معلیة كربى من ٔ��ل ٕادماج الش�باب راه 
  .�زاید �ىل هذه الس�نوات أ�خرى اك�ن �ري الرتاكامت، ز�دة �ىل ز�دة

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لفریق �س�تقاليل يف ٕاطار التعق�ب

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

يف احلق�قة معض� البطا� ت��قى  .اس�متعنا ٕ�معان لرد الس�ید الوز�ر
معض� �ىل مجیع املغاربة املسؤولني و�ىل احلكومة ٔ�ن تلزتم وتبحث عن 

  .احللول الناجعة
ٔ�و  1لك ٔ�رسة الیوم، ٔ�و ما اكی�ش أ�رسة يف املغرب ا�يل ما عندهاش 

�السني، وهذا تی�ٔ�ر بطبیعة احلال �ىل النفس�یة د�هلم و�ىل  3مل ال  2
النفس�یة د�ل الش�باب ا�يل يف العنفوان ويف القوة د�لو وتیلقى راسو ٔ�نه 

  .بدون شغل
ٔ�� ما كنلومش الوز�ر ٔ�ن هذا معل حكويم، معل ج�ار واح�ا 

خندمو راه �ري ك�شوفو ٔ�ن الزتامات هادوك املشغلني ا�يل تیقول � �ادي 
  .�یلزتمو ما �یفعلوش، تیخص الوزارة �راقب

�نیا اح�ا ما بق�ناش كنقلبو الیوم �ىل جنیبو م�اصب شغل �دیدة بقدر 
ما الهاجس ا�يل عند� واخلوف ا�يل عند� يه احملافظة �ىل م�اصب 
الشغل ا�يل اكینة، القطاع اخلاص د� من تنقب �ان، وا�يل دار النقابة 

یضاف هادوك املرس�ني ٔ�و ا�يل خرجو من املعامل الس�ید �یتطرد، و� 
  .الوز�ر، كتضاف �لج�افل ا�يل �برية ا�يل اكینة

� �رتنا ٔ�وال �كونو �ازمني و�امسني يف ٕاطار هذه ا�لجنة إالقلميیة 
وا�لجنة الوطنیة �ش نقلصو من الطرد ا�يل تیكون دا�ل املعامل، �ىل 

تنقصوش من ا�هودات د�لمك وما أ�قل هذا م�نفس �ٕالضافة اح�ا ما 
ت��خسوهاش، ولكن راه تیخصنا ا�ٓن ا�ٓفاق، ا�ٓفاق ال قدر هللا راها 
مظلمة وكنمتىن وا�د ا�فعة �ىل أ�قل وا�د الیقظة �ش �ردو أ�مل، 
و�ردو الثقة �لمواطن، اح�ا مق�نعني ٔ�ن الهاجس ٔ�و الغول د�ل البطا� راه 

� فهيا �رياهتا دیوفق�ا �ش نتغلبو �لیه، ٔ�ن بال �بري و�بري �زاف، هللا تعاىل
وش�باهبا �اصو �س�تغلو هذه اخلريات وخيدموها، ٕاذا ما �دموهاش د� 

  .فوقاش حىت �رشفو، �ادي �كونو ما عندمهش عطاء
. اح�ا ما تنلومومكش، وكهنرض واقعي بال ما نقول رامك انتوما املسؤولني

یخصها وا�د الشویة د�ل امحلاس حصیح مسؤولیتمك راه اكینة ولكن راه ت 
  .ونتحر�و، راه شویة د�ل الف�ور اك�ن

  .هللا یعاون

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

 99.15السؤال الثالث موضو�ه، النصوص التنظميیة اخلاصة �لقانون 
املتعلق بنظام املعاشات لفائدة املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري 

��ن �زاولون �شاطا �اصا، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من أ�جراء ا
  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

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

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

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

املتعلق بنظام املعاشات لفائدة املهنیني  99.15 یعد ٕاصدار القانون
والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا 
مكس�با �رشیعیا �لف�ات املعنیة، ٕاال ٔ�ن حتق�ق أ�هداف اليت من ٔ��لها مت 
سن هذا القانون حيتاج من احلكومة التعجیل ٕ�صدار النصوص التنظميیة 

  .ذات الص�
�سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم عن إالجراءات والتدابري العملیة  ،��

  .اليت اختذمتوها يف هذا إالطار
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  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
قني ٔ�ن الوقت الفریق د�ل العدا� والتمنیة م�فا�ل مع أ�خو�ن الساب

  ..ما
) HCP(ٔ�وال �ري أ�رقام راها صامء كام یقال، واملعطیات د�ل د�ل 

مايش يه املعطیات ا�يل وردت يف السؤال د�لمك الس�ید املس�شار احملرتم، 
وبغیت نعطي بعض املعطیات مبا ٔ�نك تتلكم عن أ�رقام واحلقائق، من 

ٕاىل  2012م�صب �ام، من  543.000مث ٕا�داث  2016ٕاىل  2012
س�نوات  �3ري يف التعلمي هاذ اليش �ري مس�بوق، ويف  110.000، 2019

م�صب قانون املالیة هذا يف أ�مور ا�يل احلكومة  130.000مت ٕا�داث 
  .�مت� فهيا ٕا�داث املناصب

هذي  ..، ومرتبطةٔ�ما املناصب أ�خرى ا�يل يه مرتبطة �سوق الشغل
ت�ٔ�ر بوا�د ا�مو�ة د�ل دینام�ة، هذي وا�د ا�ینام�ة ا�يل يه ت 

املعطیات، ولكن امحلد � أ�فق �ادیني ووا�د وبطبیعة احلال �اصنا 
�ش�تغلو مجمو�ني �ش فعال نوا�و معض� البطا�، ومن زمع ٔ�ن � �ال 
حسر� حلل مشلكة البطا� یعين جيیبو لنا واح�ا نبخروه �ش خيرج لنا اجلن 

  .د�ل ال�شغیل
د�ل فریق العدا� والتمنیة املتعلق ٕ�صدار املراس�مي، ف� یتعلق �لسؤال 

  :فعال مت ٕاصدار �دد من املراس�مي
ٔ�وال مرسوم �ام بتطبیق القانونني املشار ٕا�هيام، ٕاصدار املرسوم رمق 

بت�دید �سب إالشرتاك وواجب ٔ�داهئا �لصندوق الوطين  2.18.623
  .يس عن املرض�لضامن �ج�عي، درس النظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سا

املرسوم ٔ�یضا اخلاص �ل�شك�� د�ل الصندوق الوطين �لضامن 
  .�ج�عي ا�يل �ادي ید�ر هاذ النظام، هذا یعين م�فصل �ىل النظام العام

دة املهنیني املرسوم اخلاص بتطبیق القانون ٕ��داث نظام املعاشات لفائ
  .نطول يف الرمقجراء، �لرمق د�لو بال ما ا�ٔ والعامل املس�تقلني �ري 

وبطبیعة احلال س�مت یعين املراس�مي ا�يل يه مرتبطة بت�دید ا��ل 
الف�ة، واح�ا دا�لني  اجلزايف �لك ف�ة هاذي س�مت ٕاصدارها بعد االتفاق مع

  .ن ف�حنا وا�د مسلسل د�ل املشاورات مع اكفة الف�ات�ٔ 
رارات بطبیعة احلال اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل القرارات، جوج د�ل الق

ا�يل صدرمه الوز�ر د�ل ال�شغیل يف هاذ املوضوع هذا ا�يل يه واردة 
  .�شري ٕاىل املراس�مي، ٔ�یضا وا�د القرار د�ل وز�ر �ق�صاد واملالیة

یوم  15ٔ��م هاذي ٔ�و  10املشاورات كام قلت، مت ٕاطالق �ري وا�د 
ات وف�ات در� لقاء مع مجیع الك�اب العامني د�ل الوزارات ا�يل عندها هیئ

حبال دا� احملامني وأ�طباء واملوثقني والعدول ٕاىل .. تتد�ل يف النطاق د�ل

  .�ري ذ�
قطا�ات الصحیة �ادي یبدى الودر� ٔ�یضا �ر�مج د�ل املشاورات مع 

ولقاءات ٔ�خرى، ٕاذن اح�ا دا�لني يف مسلسل د�ل التفعیل  26.12هنار 
ملتعلقة بت�دید الو�اء و���ل ٔ�نه اخلطوة ا�هنائیة وهو صدور القرارات ا

اجلزايف ا�يل �ىل ٔ�ساسه ت���دد حشال املسامهة د�ل هاذ الف�ات، و�لتايل 
�ش تنجح ومنش�یو �لف�ات .. �ادي یبدا هاذ املرشوع اح�ا بغینا نبدیو

  .أ�خرى

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

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

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل الرد د�لمك

من طبیعة احلال هذا وا�د الورش �م د�ل توس�یع الو�اء د�ل 
  .التغطیة الصحیة و�ج�عیة

بطبیعة احلال الف�ات ا�يل ٔ�رشمت هلم د�ل املهنیني سواء أ�طباء 
قریبا ف�ات ش�به م�ظمة مز�ن والصیاد� واحملامون واملوثقون والعدول هذو ت

  .تف�ح معها احلوار
ل املس�تقلون وأ�جراء ولكن الس�ید الوز�ر اك�ن الف�ات أ�خرى العام

�ري أ�جراء ا��ن �ش�تغلون ��هودات د�هلم اخلاصة، وأ�ش�اص 
�خلصوص الت�ار والفال�ني واحلرف�ني، الصناع التقلیدیون واملتعاونون 

خرى ی��غي ال�رسیع بف�ح احلوار مع هاذ الف�ات ٔ�یضا معهم ومجیع الف�ات ا�ٔ 
وال  98.15ليك تطمنئ �ىل مس�تق�لها ٔ�یضا، سواء من �الل القانونني 

  .�ش یطم�ٔنو �ىل املس�تق�ل د�هلم الس�ید الوز�ر 99.15
مث ٔ�یضا هاذ إالجراء س�سامه ٔ�یضا يف ٕاطار احلاكمة د�ل الصندوق 

ٕاىل مت الهیلكة د�لو ��سامه ٔ�یضا يف ، ٔ�ن "رام�د"د�ل التغطیة الصحیة 
احلاكمة د�ل هاذ الصندوق، ولكن املطلوب هو ف�ح احلوار مع هذه الف�ات 

  .واملمثلني د�هلم من ٔ��ل �طمئنان �ىل املس�تق�ل
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الرابع موضو�ه، ٕاجراءات الوزارة لفرض ا�رتام املق�ضیات 

ا�ات الشغل امجلاعیة، اللكمة ٔ��د السادة بزن نیة ذات الص� انو الق
  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر، 
سؤالنا یتعلق ٕ�جراءات الوزارة لفرض ا�رتام املق�ضیات القانونیة ذات 
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  .اعیةالص� بزنا�ات الشغل امجل
  .شكرا لمك

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
بغیت �ري نطمنئ أ�خ املعقب ب�ٔن هذا موضوع �بري و�هيم املغاربة و�هيم 
وا�د الف�ة �برية، فاح�ا �ادي حناولو �ش�تغلو �لام ٔ�نه راه أ�مور غتكون فهيا 

ت، ولكن احلكومات و�دت ليك تذ�ل الصعو�ت وليك حتقق صعو�
  .إالجنازات

ف�ال�س�بة �لسؤال د�لمك الس�ید املس�شار احملرتم، الوزارة بطبیعة احلال 
تويل يه قامئة لكها �ىل السهر �ىل ا�رتام والتطبیق د�ل مق�ضیات القانون 

قانون  بطرق خمتلفة، وعند� ٔ�وال اجلانب الوقايئ من السقوط يف خرق
الشغل، ولهذا فهاذ اجلانب هذا اك�ن ا�ور ا�يل �یقوم به املف�شني لك 
ا�ٓلیات د�ل البحث واملصاحلة اليت �س�بق ا�لجوء ٕاىل القضاء، وميل كنقول 
ا�ٓلیات د�ل البحث واملصاحلة كنقول من العمل ا�يل �یقوم به املف�ش ٕاىل 

  .ماكنیة ا�لجوء �لتحكميا�لجنة إالقلميیة ٕاىل ا�لجنة الوطنیة ٕاىل حىت إ 
بطبیعة احلال هاذ ا�ٓلیات لكها فهيا قصور، واح�ا مع إالخوان يف احلوار 
�ج�عي اتفق�ا �ىل وا�د ا�مو�ة من التدابري �ش حناولو نفعلو هاذ 
ا�ٓلیات ونطوروها وجنعلو عندها وا�د املردودیة، مبا يف ذ� قضیة التبلیغ، 

ميكن لینا �لكفو �رید املغرب هو یبدٔ� ید�ر  من أ�مور ا�يل اتفق�ا قلنا
التبلیغات �ش توصل بطریقة �ش الناس ا�يل ك�س�تدعو �ل�ان ٕاما 
إالقلميیة وال الوطنیة جيیو حيرضو وما یتعذروش بعدم التبلیغ، وٕاال فهناك 

  ..مجمو�ة من
اك�ن ما هو ٔ�مه يف ٕاطار الوقایة، و��سمح يل وا�ا �رجع شویة وهو 

ند�رو ف� یتعلق بعقد االتفاق�ة امجلاعیة، هذا وا�د العمل العمل ا�يل ك 
تطو�ر الفكر التعاقدي وكند�رو وا�د العمل �كویين �لمف�شني ومع الرشاكء 
�ج�عیني �ش مجیعا نطورو االتفاق�ة امجلاعیة، ٔ�ن االتفاق�ة امجلاعیة فهيا 

الغالب ٔ�كرث يف الغالب �كون تضمن اس�تقرارا �لعالقات املهنیة وتضمن يف 
مما یضمن القانون، �ميكن �كون فهيا ٔ�مور وام�یازات �لطرفني ٔ�كرث مما یو�د 

  .يف القانون
فٕاذن �ل�س�بة من ٔ��ل التفعیل د�ل هاذ ا�ٓلیات ا�يل قلت �یبقى يف 
هنایة املطاف ملا كتد�ل الوزارة من �الل حماو� ٕاجياد صلح والتقریب بني 

قلميیة وكمنش�یو �لجنة الوطنیة وما و�ات النظر وكمنش�یو �لجنة االٕ 

�یت�لش، ٔ�ن هاذ اليش هو القانون، الوزارة ال ميكن ٔ�ن تفرض �ىل ٔ�ي 
  .طرف ب�ٔن ميتثل

ٕاذا و�د� بطبیعة احلال خمالفات ا�ور د�ل املف�ش هو ٔ�نه �یحیل 
التقر�ر �لنیابة العامة لتت�ذ القرارات املالمئة، وٕاال فٕان املعين �ٔ�مر املترضر 

خروقات ٔ�و من طرد تعسفي من حرمان من امحلایة �ج�عیة فهو من 
 .یل��ٔ �لقضاء والقضاء فوق امجلیع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�بٔ��اللكمة 

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
 .شكرا الس�ید الوز�ر

القانون، سؤالنا يف العمق يف احلق�قة هو یتعلق حبفظ احلقوق وتطبیق 
ومن أ�سس الكربى د�ل دو� احلق والقانون هو هاذ حفظ احلقوق 

  .والتطبیق السلمي �لمق�ضیات ا�س�توریة والقانونیة
و�� بني وضعنا �لسؤال والتئام�ا يف ٕاطار هذه اجللسة، وقعت �ز� 
عندها �القة وثیقة حبفظ احلقوق والتطبیق السلمي �لقانون، مع أ�سف 

البار�ة بناز� مؤسفة وصادمة تتعلق بقرار قايض التحق�ق  الشدید صدم�ا
مبحمكة �س�ت��اف بفاس ٕ��ا� امللف د�ل ا�كتور عبد العيل �ايم ا��ن 
املس�شار الربملاين يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن �ىل غرفة 

  .اجلنا�ت من ٔ��ل م�ابعته
ف مجمو�ة من املق�ضیات و�لتايل حنن نعترب ب�ٔن هذا القرار خيال

  ا�س�توریة والقانونیة، �یف س��عامل مع ا�س�تور يف ٕاطار هذه الناز�؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .من فض� الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  ..هذا حقي، هذا وقيت ٔ�� كنتلكم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ال مايش حقك من السؤال الس�ید الرئ�س

  :ن��ل ش�یخياملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

ٔ�� انتقلت من �ز� لها �القة بتطبیق القانون واحلر�ت ٕاىل �ز� 
دقائق نتلكم فهيا �یف بغیت، �یف  3مشاهبة هذا حقي يف ال�م، عندي 

س��عامل مع أ�سف الشدید بعد هذا القرار ا�ي ٔ�صفه �ٔ�خرق، مع 
ٔ�حاكم ا�هنائیة الصادرة ا�ي یقول ب�ٔن ا 126مق�ضیات ا�س�تور والفصل 

عن القضاء ملزمة �لجمیع مبا يف ذ� القضاء؟ �یف س��عامل مع مق�ضیات 
لك مهتم  369؟ غنك�في �ري �ملادة 369واملادة  4املسطرة اجلنائیة، املادة 

حمك برباءته ٔ�و ٕاعفائه ال ميكن ٔ�ن یتابع بعد ذ� من ٔ��ل نفس الوقائع ولو 
  .وصفت بوصف قانوين �ٓخر

كنعتربو ب�ٔن حتریك م�ل هذه املتابعة هبذه الطرق ا�يل الراحئة اليت  اح�ا
�شم مهنا يه تصف�ة احلسا�ت البعیدة عن تطبیق املق�ضیات القانونیة 
وا�س�توریة، نعترب ب�ٔهنا �يسء �لمك�س�بات د�ل بالد� اليت حقق�اها يف 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2018 د�سمرب 11( 1440 بیع ا�ٓخرر  3

مة ا�ال د�ل احلقوق واحلر�ت، اليت حقق�اها يف جمال ٕاصالح م�ظو 
  .العدا�

حنن نعترب ب�ٔن هذا القرار مع أ�سف الشدید �يسء ٕاىل أ�من القضايئ 
ا�ي ی��غي ٔ�ن �شعر به لك مواطن، ٔ�نه ا�ٓن ٔ�صبحنا ٔ�مام ٕاماكنیة ف�ح 
مجیع امللفات بغض النظر عن ٔ�س�بق�ة البت فهيا، وبغض النظر عن التقادم، 

لالزمة، حفظا ملك�س�بات و�لتايل ن�ٔمل ٔ�ن تمت معاجلة هذا امللف �حلمكة ا
  .بالد� وصو� لصورهتا ٕان شاء هللا

  .شكرا

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

�ٓخر سؤال يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة مو�ه لقطاع إالساكن، 
وموضو�ه ٕا�ادة ٕاساكن ساكنة دور الصف�ح وأ�ح�اء العشوائیة، اللكمة 

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

  :املس�شار الس�ید ٕا�راهمي اشك�يل
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدة الوز�رة،
  شكرا �لس�یدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
يف ٕاطار إالجراءات املت�ذة �ل�د من ان�شار دور الصف�ح وأ�ح�اء 

تقدم السلطات العموم�ة �ىل ٕاج�ار ساكنة هذه املناطق هبدم العشوائیة، 
بنا�هتم، وقد شاهد� هذا أ�مر يف �دة م�اس�بات ويف العدید من املدن 

  .املغربیة
يف هذا الصدد �سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، عن إالجراءات 

  املوا�بة ٕال�ادة ٕاساكن ساكنة دور الصف�ح وأ�ح�اء العشوائیة؟
  .راشك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

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

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

دات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد �لس�ی ،يف البدایة
التد�ل يف السكن العشوايئ �امة والسكن الصف�حي �ىل و�ه اخلصوص 
یعترب من أ�ولو�ت اليت سطرهتا احلكومة واليت �ش�تغل �لهيا الوزارة من 
ٔ��ل حتسني ظروف ��ش الساكنة املعنیة، مفعاجلة دور الصف�ح تمت يف 

طا�ات املعنیة بتوزیع املسؤولیات بني هذه ٕاطار مقاربة �شار�یة هتم لك الق
الوزارة و�يق الرشاكء املعنیني حسب املهام املو�و� ٕا�هيم، وهناك م�ظومة 
حملیة تعمل �ىل ٕا�داد وٕاجناز العملیات الرام�ة ٕاىل معاجلة دور الصف�ح �رب 

  .مرا�ل بت�س�یق مع مجیع املتد�لني �ىل الصعید احمليل
تت�دد ا�لواحئ د�ل أ�رس املعنیة وتتصادق  ٔ�وال، هاذ ا�لجنة احمللیة

  �لهيا؛

�نیا، تت�دد طبیعة التد�ل، واش غمنش�یو ٕال�ادة إالیواء ٔ�و ال ٕا�ادة 

  إالساكن بتوافق مع الساكنة ٔ�و من ميثلها؛

�لثا، یمت إالشعار املس�بق �شهور لك الساكنة املعنیة بعملیة الرتح�ل 

  والهدم؛

  .نة التنف�ذ �رئاسة السلطة احمللیةرابعا، تمت معلیة الت�ٔطري بلج 

اء الهدم والرتح�ل نواح�ا واعیني هباذ إال�راهات ا�يل تتع�شها الساكنة ٔ�ث 

ٔ�ن هناك وا�د الف�ة �رفض وال تنخرط يف هاذ العملیة، ٔ�ن املناطق ا�يل 

ترت�ل لها �ري جمهزة، والیوم �ش�تغل بت�س�یق مع وزارة ا�ا�لیة �ىل ج�ل 

تمت معلیة الرتح�ل، سواء �رب ٕا�ادة إالیواء ٔ�و ٕا�ادة �دید حيرص �ىل ٔ�ن 

إالساكن يف ٕاطار �رامج م�دجمة تنجز يف م�اطق تتوفر �ىل التجهزيات 

  .واملرافق العموم�ة الرضوریة مبا فهيا وسائل النقل وفرص الشغل

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

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

  :لس�ید ا�راهمي اشك�يلاملس�شار ا

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
هاذ املواطنني ا�يل ساكنني يف هاذ دور الصف�ح ت�سمهيم عند� يف 

البادیة ت�سمهيم ا�واور، هاذ ا�واور ٔ�ي مرشوع بغا یتعمل تنقلبو لو �ىل 

ال�ة راه هام هاذ ا�واور هام ا�يل املواد أ�ولیة، هاذ املواد أ�ولیة �اصة �لف

  .تی�دمو، هام ا�يل تیجیبو املع�شة �لمدینة، �ش �كونو واقعیني

�ادي نعطیك �ري وا�د املثل دوار عند� د� يف الص�ريات تقسم �ىل 

 5س�نوات ٔ�و ال  4جوج، طرف م�ين وطرف �يق، هاذي طالعني يف 

ما بناوش، ما عندمه س�نوات، �يق املواطنني عندمه د� شواهد الهدم 

البقعة د�هلم �يق يف ا�وار، النصف �يق يف ا�وار واك�ن ا�يل هدمو 

وعندمه شواهد الهدم ما ساكنی�ش، هاذ الناس ذاك اليش �ش �ادي 

  س�نني هاذي، �یغادي ید�رو هاذ الناس؟ 4یب��و راه تیكریو به د� 
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�اوبت��ا الس�یدة تتلت�ا وتتقول ٔ�ودي وا�د القضیة ذاك اجللسة السابقة 

اكتبة ا�و� احملرتمة، قليت لنا ٔ�ودي ب�ٔن أ�رايض ما �ی���ش العقار، العقار 

موجود، أ�رايض املسرتجعة موجودة �ا يه اكینة، واش ا�و� ما 

�سامهش؟ ما یعطیوهاش جما� ٕاىل بقاو فهيم هاذ الناس؟ وتیقول � دور 

هاذ الناس راه عیاو،  الصف�ح، دور الصف�ح �اصهم �سك�و، ما �سك�وش؟

راه �اصمك �شوفو ب�ٔن وا�د القضیة ذاك اليش د�ل العامرات راه أ��لبیة 

ما �دامش هلم متا يف البادیة، أ��لبیة ما �دامش هلم، �الش ما �دامش 
هلم؟ ٔ�ن عندمه ولیدات ميل تیكربو �ريجع �اود �ين ید�ر �راكة ٔ�خرى، 

  .مرت 60 وال 56ما �اد�ش ميكن لیه ی�سع يف ذاك 

ٔ�ما البناء العشوايئ يف أ�ح�اء العشوائیة، اك�ن عند أ�رايض الفالح�ة، 

د�ل الولیدات تیقسموه،  4أ�ب �ميوت وتی�يل هك�ار وا�د وتی�يل 

مرت، التقس�مي ما ت��ق�لش هلم یقسمو، البناء ما  2500حشال تیجهيم؟ 

هياجرو �لمدینة، ت��ق�لش هلم یب��و، فني �ادي ميش�یو هاذ الناس؟ تی��عو و 

  .ٕایوا هذا هو ا�يل اك�ن، هذا وهو الواقع ا�يل اك�ن د�

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

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

الس�ید املس�شار احملرتم، إالشاكلیة ا�يل طرق�و لها يه ٕاشاكلیة  حصیح
معقدة وتق�يض تد�ل قطا�ات م�عددة، اح�ا نقدر �الیا اهلموم وإال�راهات 
ا�يل تیع�شوها الناس د�ل مدن الصف�ح ٔ�و ال ا�يل ساكنني يف البناء 

وي، صعوبة البناء يف العامل القر ، والس�� تطرق�و �لقضیة د�ل العشوايئ
حنن يف انتظار �رجمة املراس�مي التطبیق�ة يف �دول ٔ�عامل  66.12القانون 

ا�لس احلكويم املق�ل، ٕان شاء هللا، و�لتايل كنحرصو �ش �كون 
املساواة يف ا�االت و�اصة يف جمال البناء، ٔ�ن اح�ا حنرتم شعور املغاربة، 

ولولیداهتم يف  ا�يل �یعطیو وا�د القمية الك�رية �لسكن الالئق د�هلم
املس�تق�ل، و�لتايل الزم ما جنهتدو مجیع �ىل ٔ�ساس نلقاو وا�د املقاربة 
توافق�ة ا�يل كتوافق الساكنة يف املناطق اجلبلیة وال النائیة وال يف العامل 

  .القروي بصفة �امة وكذ� �ملساواة
  .شكرا

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

  .و� �ىل مسامههتا�شكر الس�یدة اكتبة ا�
  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


