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

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

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

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

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 ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من 
تالوة الفاحتة �رحام �ىل روح مراسالت وٕا�ال�ت، ٔ�دعو ا�لس املوقر ل 

الس�ید املس�شار العريب خربوش رئ�س فریق الت�الف �شرتايك يف الوالیة 
السابقة مب�لس املس�شار�ن وا�ي واف�ه املنیة سائلني هللا عز و�ل ٔ�ن 

  :� وٕا� ٕالیه راجعون ج�انه وٕا� یتغمد الفق�د �رمحته و�سك�ه فس�یح
ِن الر�  ْمحَ ِ الر� ِ َرِبّ الَْعالَ ، ِحميِ ِ�ْسِم ا�� ِحمي، مَ الَْحْمُد ِ�� ْمحَِن الر� ِ�ِ ِمني، الر�

�ِن، َتِقَمي، یَْوِم اِ�ّ اَط الُْمس�ْ َ َتِعُني، اْهِدَ� الِرصّ َك �َس�ْ ��
�
َك نَْعُبُد َوا ��

�
اَط  ا ِرصَ

 ّ اِل ْم َوَال الض� ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ �َن ��نَْعْمَت �َلَْهيِ ِ  .�ٓمني .نيَ ا��

ِة َمع�ا یَِصُفونَ  َِّك َرّبِ الِْعز� ْبَ�اَن َرب َوالَْحْمُد َوَسَالٌم �ََىل الُْمْرَسِلَني، ، س�ُ

ِ َرّبِ الَْعالَِمنيَ  ��ِ. 
لس �ىل ما �د من وا�ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�

  .مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

  :ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس الس�یداملس�شار 
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  املس�شارون احملرتمون، ةالس�یدات والساد

توصلت الرئاسة مبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
رب من �اللها ا�لس ٔ�ن الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة الربملان، خي

امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة س��وىل إال�ابة �لنیابة عن السؤالني 

املو�ني لقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، نظرا الرتباط الس�ید 
  .وز�ر الطاقة �لزتامات طارئة

 30الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا 
  :فه�ي اكلتايل 2019ٔ��ریل 

  سؤ�؛ 21: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 39: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جوا� 18: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :يم�ارك الصاد الس�یداملس�شار 
كنا يف الواقع نود ٔ�ن نقول لس�یاد�مك هبذه املناس�بة أ��مية ی��غي �لم�لس 
ٔ�ن یقرٔ� الفاحتة �رحام �ىل شهداء حوادث السري، والیوم اكینة �ادثة فاجعة 

ویة، وهاذ احلوادث أ�خرى لنقل العامالت ب�ٔاكد�ر وا�يل تعرضو حلادثة م�ٔس
  ..مرارا و�كرارا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ة نظام يف ال�س�یري هاذي، ال، ٔ�مسح يل ما يش يف ال�س�یري ما يش نقط

و�لتايل الطلب د�ل قراءة الفاحتة یمت االتفاق �لیه ق�ال، لو ٔ�نك تقدمت 
� وال بطلب يف ما ق�ل واتفق�ا لقرٔ�� الفاحتة، قراءة الفاحتة ل�ست قرارا فرد

  .ت املد�رة �لم�لسئاقرارا خشصیا يه قرار �لهی 

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .ت املد�رة يف ندوة الرؤساء الس�ید الرئ�سئاالهی 

�ىل ٔ�یة �ال، ال�س�یري عند� مشلك مع احلكومة ٔ�نه طلبنا من وز�ر 
ال�شغیل يف وقت تتاك�ر ف�ه هذه احلوادث د�ل السري �ش �سائل الوز�ر 
�ىل هاذ أ�س�باب وجيي عند� �لجنة، الیوم ما بق�ناش تنعرفو ا�ور د�ل 

  .املؤسسة ال�رشیعیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید املس�شار احملرتم حلد ا�ٓن، ٔ�عترب ب�ٔنه ل�ست نقطة نظام يف 
ال�س�یري، ؤ�نتقل ٕاىل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه 
لقطاع الص�ة، وموضو�ه تعممي دمع مس�تع�الت القرب ببالد�، واللكمة 

ار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، ٔ��د السادة املس�ش
  .تفضل الس�ید املس�شار
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  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

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

وتنوهيا �بريا  عرفت م�ادر�مك اخلاصة بتفعیل مس�تع�الت القرب جنا�ا
من طرف ساكنة املناطق املترضرة، �ري ٔ�ن احلا�ة ٕاىل توس�یع وتعممي هذه 

  .املبادرة ودمعها ماد� و�رش� یبقى مطلبا مل�ا �ى معوم املواطنني
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ما يه ٔ�مه التدابري وإالجراءات اليت س���ذها وزار�مك من ٔ��ل دمع 
  رب جبل �راب اململكة؟وتعممي �ر�مج مس�تع�الت الق

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :وز�ر الص�ة ا�اكيلالس�ید ٔ��س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید املس�شار احملرتم،

وزارة الص�ة من �الل خمطط وطين �لمس�تع�الت  2012م�ذ 
�داث و�دات املس�تع�الت د�ل القرب، ا�يل كتكون يف الطبیة، تقوم �ٕ 

املراكز الصحیة مبس�تواها الثاين من ٔ��ل تقریب اخلدمات الطبیة 
�س�تع�الیة من ساكنة أ�قالمي ا�يل مك�وفرش �ىل مس�شفى ٔ�و مؤسسة 

  .ٕاس�شفائیة قریبة
مؤسسة ٔ�و و�دة ٕاس�شفائیة جمهزة مبعدات تق�یة  96الیوم وصلنا ل 

ذ� مبوارد �رشیة، هناك معایري معمتدة ا�يل �ی�ٔطرها مرسوم ا�يل ؤ�دویة وك
�ی�دد تنظمي العرض د�ل العال�ات، وهاذ املعایري تت�ىل يف توا�د املركز 
الصحي احلرضي ٔ�و القروي مبركز دا�رة ٕاداریة، مث یتوفر كذ� �ىل و�دة 

وسط ٔ�لف ف� یتعلق �ل 25د�ل الوالدة، �دد الساكن م�كو�ش ٔ�قل من 
  .ٔ�لف �سمة يف العامل احلرضي 50القروي، ؤ�قل من 

كذ� املركز الصحي �كون بعید �ىل املس�شفى املرجعي �ىل أ�قل 
�یلومرت، والیوم �ش �س�مترو يف هاذ التجربة الناحجة كام قلمت، هناك  30ب 

، ا�يل يف ٕاطار 2021-2019خمطط �رسیع ت�ٔهیل املس�تع�الت 
و بتجهزي مخسة د�ل املس�تع�الت د�ل مس�تع�الت طبیة �لقرب غنقوم

القرب لك س�نة �الل هاذ الفرتة مع تعز�ز العدد والقدرات د�ل أ�طر 
  .الطبیة والش�به الطبیة العام� هبذه الو�دات

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ��ید ٔ��مك تبذلون جمهودات مقدرة لٕالرتقاء �ملرفق الصحي، كام قلنا 
م�ادرة دمع مس�تع�الت القرب وتعمميها تبقى م�ادرة محمودة، ولكهنا حتتاج 
ٕاىل موارد �رشیة، اكف�ة لتصل ٕاىل العامل القروي، خصوصا ٔ�قالمي املغرب 

�ف�اللت، ا�ي یعاين اخلصاص  –ال �ة در�ة العمیق، �ىل س��ل املث
الك�ري، ٔ�ن إالشاكل احلق�قي الیوم ا�ي یع�شه القطاع هو النقص يف 
املوارد ال�رشیة مبختلف املهن الطبیة، ويه ٔ��د العوائق الك�رية اليت تعوق 
الیوم ٕاقالع القطاع الصحي، ومما ضاعف هذه أ�زمة تقدمي حوايل ٔ�لف 

جراء اجلو العام ا�ي یع�شه القطاع، دون ٔ�ن ن�ىس يف طب�ب الس�تقا�هتم 
هذا إالطار الغیاب املس�متر جلزء �بري من أ�طباء مما �زید من ت�ٔزمي أ�وضاع 

  .ویؤ�ر سلبا �ىل ٔ�داء القطاع
لكهم،  یعين الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�� كنت�ٔسف لبعض أ�طباء مايش

ٔ�طباء یعين �لهم یعين قراو دار، لكن اكینني ااهاكینني أ�طباء هللا یعمر 
یعين ) les stages(یعين يف دول ٔ�وروبیة، و�یعرفو یعين من ا�يل �یدوزو 

�یفاش یعين �یتعاملو مع الناس و�یفاش یعين أ�طباء مت �ی�دمو، �الش 
ميل �یجیو �لبالد �یتغريو، و�الش �یتغیبو؟ �الش مك�حرضوش؟ م�ال 

م�خصص، ولكن  �40ه ٔ�كرث من عند� مس�شفى د�ل ٕاقلمي تنغري ا�يل ف 
مك�لقهومش، وكمنش�یو د� یعين وحنس�بومه م�لقاوش، كنلقاو وا�د الف�ة 
ا�يل هام یعين بغو خيدمو الوطن د�هلم، مفهمناش یعين �الش هاذ املشلك 

  هذا؟
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

املطلوب الیوم جمهودات مضاعفة �ىل اكفة املس�تو�ت �لهنوض �لقطاع 
� نقرو ب�ٔن تقهقر ٔ�داء املرفق الصحي مرتبط ٔ�ساسا بنقص الصحي، �

العنرص ال�رشي املؤهل، وهو ما �س�تدعي م�مك جرٔ�ة س�یاس�یة �برية لتدارك 
  .هذا اخلصاص ورفع �ح�قان الواقع يف القطاع

  .وشكرا

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

  .الرد �ىل التعق�ب �لس�ید الوز�ر
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  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا

ف� یتعلق �ملوارد ال�رشیة أ�ولویة تعطى ٕاىل املناطق القرویة لك س�نة، 
حبمك ٔ�ن هناك كذ� طلب د�ل مجمو�ة د�ل ٔ�ٔ�طباء ٔ�هنم یتحولو، یقربو 
من بعض احلوارض ٔ�و ملا �یتعلق أ�مر ببعض احلاالت �ج�عیة د�ل 

  .إاللت�اق �لزوج ٕاىل �ٓخره
ة ٔ�خرى یعين هناك وا�د الس�یاسة د�ل فهذه من �ح�ة، من �ح�

التدارك يف مجمو�ة من اجلهات مهنا ٔ�و تدارك یعين الفوارق ٔ�و ت�ٔخرمهنا �ة 
  .�ف�اللت-در�ة

ٔ�� غنتلكم فالسؤال املق�ل �ىل �س�تقا� د�ل أ�طباء ومس�ٔ� الغیاب 
 ا�يل كنتعاملو معها �لك حزم ف� �سمح به املساطر إالداریة والت�ٔدی��ة،

هناك الیوم خصنا بعض احللول املبتكرة ؤ�� كنخمم فهاذ املس�ٔ� هاذي، 
اك�ن وا�د العمل ا�يل �یدار مع امجلا�ات الرتابیة وتنقولها التعاقد تی�افو م�و 
وا�د الف�ة، هاد الف�ة كتبغي تعمل التعاقد مع امجلا�ات الرتابیة وما متش�ش 

ذا، �ش م�بقاوش خنافو تد�ل لوزارة الص�ة، خصين نقول هاذ الواقع ه
ٔ�شهر وال �ام،  6من التعاقد، هاذ التعاقد �یبغیوه أ�طباء مع امجلا�ات 

  �الش؟
ٔ�نه �غي یدوز رمبا املباراة يف التخصص و�ش نصحح رمبا راه 

طب�ب �ام  2200مك�جیوش من اخلارج، راه لك �امعة مغربیة كتخرج 
كفي �لمناصب يف م�خصص يف الس�نة ما � 500فالس�نة وكتخرج حوايل 

القطاع العمويم، لٔ�سف واجلاذبیة د�ل القطاع العمويم مطرو�ة فهيا 
  .سؤال، و�� حنن نت�ه يف ٕاطار ٕاصالح معیق

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

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين، وموضو�ه إالجراءات املتبعة لتقویة 
روي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من �ر�مج الص�ة املتنق� �لعامل الق

  .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر احملرتم �سائلمك، حول إالجراءات املتبعة لتقویة �ر�مج 

  .لعامل القرويالص�ة املتنق� �
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم ويف نفس �جتاه، ٔ�نه یتعلق أ�مر 
�خلصاص احلاصل يف العامل القروي وا�يل تنوا�وه بوا�د ا�طط �اص 

  .�لساكنة د�ل العامل القروي
اك الیوم وا�د الواجب �ل�س�بة لنا د�ل تدارك التفاوت وتفعیل هن

ا�يل معلنا ف�ه  2025مجمو�ة من إالصال�ات يف ٕاطار ا�طط د�ل الص�ة 
  .خمطط وطين �اص �لهنوض �لص�ة يف العامل القروي

ملیون د�ل ا�رمه س�نو� ا�يل كمتيش  150هناك الب��ة التحتیة 
�عیة والرتابیة ك�سمح بتوس�یع الش�بكة د�ل لرب�مج تقلیص الفوارق �ج

مؤسسات الر�ایة الصحیة أ�ولیة الت�ٔهیل د�لها والتجهزي د�لها، ك�سمح 
كذ� بتوفري س�یارات إالسعاف يف مجموع الق�ادات الرتابیة وو�دات طبیة 

يف ٕاطار صندوق التمنیة  2023م�نق� للك ق�ادة �لوسط القروي يف ٔ�فق 
  .القرویة

من املناصب  %80أ�ولویة �لمناصب الس�نویة ملهنيي الص�ة، ٕاعطاء 
كنو�وها �لعامل القروي وكنو�وها �لمراكز الصحیة، وبطبیعة احلال ما 
اكی�ش �ري أ�طباء، اك�ن اجلاذبیة امحلد � �لمهن الش�به طبیة اكینة، واك�ن 
خصاص �بري وا�د العدد د�ل املراكز ٔ�و املس�توصفات تیكون فهيا �ري 
املمرضني واملمرضات ت�مت �ف�تاح د�لها بفعل هاذ العدد املهم الیوم ا�يل 

  .2018م�صب م�ذ  4000ٔ�صبح د�ل 
تعز�ز الص�ة املتنق� �لو�دات املتنق�، عند� مجمو�ة �برية و�زنیدو هاذ 

و�دة طب العیون، يف حصة د�ل أ�م والطفل، يف الرسطان،  18الس�نة 
اء السل، مث كذ� الرشاكة مع اكفة املتد�لني مع يف أ�مراض التنفس�یة، د

  .امجلا�ات الرتابیة ومع اجلهات
  .ف� یتعلق كذ� �ملوارد ال�رشیة �ینا ٔ�فاكر يف هذا اجلانب

 4ف�ه " ر�ایة"ا�ال القروي تنعطیوه وا�د الرب�مج س�نوي مسیتو
ة ز�ر  4683ٔ�شهر ونصف فالفرتة د�ل الربد القارس ا�يل هاذ الس�نة 

قاف� طبیة  245م�دانیة ا�يل اكنت ف�ه د�ل الو�دات الطبیة املتنق� و
  .ٔ�لف �دمة حصیة ا�يل مت تقدميها 670م�خصصة و

الطب عن بعد �ادیني فوا�د الرب�مج ا�يل ٕان شاء هللا غنوصلو ل 
 6مركز حصي وملیون ونصف د�ل الساكنة، در� جتربة منوذج�ة يف  120

مركز ومن بعد  30ل  2019 جن�ات وغندوزو يف د�ل املراكز امحلد �
مركز مبا �� من ت�ٔهیل املنظومة  120ميكن نوصلو ٕاىل  2023يف ٔ�فق 

  .الصحیة �ىل املس�توى املعلومايت وكذ� تدبري مسا� ا�واء
مث هناك تفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة د�ل الص�ة امجلا�اتیة ا�يل يه 

لساكنة ومجیع الرشاكء، م�ساوش ب�ٔنه ا�ٓن يف طور إال�داد مع ٕارشاك ا
 املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة املر�� الثالثة د�لها تتخصص مجمو�ة د�ل

 .إالع�دات لقطاع الص�ة وحصة أ�م والطفل
  .شكرا لمك
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :س�ید موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

يف الواقع ٔ�ن احلق�قة واملیدان ٔ�نه �ام قلنا عن الوضع الصحي �لعامل 
القروي، فلن �س�تطیع وصف الوضع املتدهور وجحم املعا�ة اليت �اكبدها 
ساكنة العامل القروي جراء ضعف اخلدمات الصحیة، بل وانعدا�ا يف 

من املناطق القرویة، وهو أ�مر ا�ي ٔ�كد �لیه التقر�ر أ��ري العدید 
 %�75لیون�س�یف ا�ي عرى واقع الص�ة �لعامل القروي، ح�ث ٔ�كد ٔ�ن 

من وف�ات أ�طفال دون سن اخلامسة �ملغرب يه �لبوادي، ؤ�ن �س�بة 
  . وف�ات أ��ات عند الوالدة �لعامل القروي يه ضعف م�یلهتا �حلوارض

ا التقر�ر ٔ�ن �ر�مج العنایة �ل�ساء احلوامل ال �شمل سوى ؤ�كد هذ
�حلوارض، كام ٔ�كدت إالحصائیات الرمسیة ٔ�ن  %�92لبوادي مقابل  62%

ب�ٔكرث من  ٔ�كرث من ثلث أ�رس �لبادیة یبعد عندمه ٔ�قرب مركز اس�شفايئ
  .ضع الصحي �لبواديلكم، مما یفامق الو  10

الرمغ من ٔ�ن الرب�مج احلكويم نص  لٔ�سف الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل
�ىل ٕاطالق �ر�مج الص�ة املتنق� �لعامل القروي، وا�ي ٔ�كدت احلكومة 
ٔ�نه �اء لتدارك اخلصاص ا�ي تعاين م�ه املنظومة الصحیة �لبوادي، ورمغ 
الزتام احلكومة يف هذا الرب�مج بتخصیص و�دة طبیة م�نق� مع س�یارة 

ام�ة، ٕاال ٔ�ن هذا الرب�مج بدوره الزال یعاين ٕاسعاف للك م�طقة ٔ�ي للك ج
من جعز واحض يف حتق�ق ٔ�هدافه، يف ظل اس�مترار الهشاشة الصحیة يف 

  . العامل القروي
ون�ساءل عن �س�بة التغطیة يف هذا ا�ال �ل�س�بة لرب�مج الص�ة 

  .املتنق�
ن�ساءل ٔ�یضا �ملناس�بة عن حصی� احلكومة يف جمال تزنیل �ر�مج 

الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �لوسط القروي، �اصة الشق املتعلق  تقلیص
  .��ال الصحي

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
لك املؤرشات تؤكد ٔ�ن احلكومة رفعت یدها عن العامل القروي وتقوم 
حبلول ال �رىق حلجم اخلصاص والعجز ا�ي تعاين م�ه هذه املناطق يف لك 

وا�هتم�ش، وال یوا�ب التوجهيات امللك�ة  ا�االت، مما یضاعف من العز�
السام�ة ا�اعیة ٕاىل ٕا�ادة �عتبار �لعامل القروي، مبا یضمن حتق�ق التمنیة 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة املتوازنة
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

لقد طالبنا مرارا يف فریق أ�صا� واملعارصة احلكومة ببذل اجلهود لرفع 
�ي یتعرض � العامل القروي واملناطق اجلبلیة يف لك املعا�ة وا�هتم�ش ا

ا�االت، ويف مقدمهتا ا�ال الصحي، �رب تعز�ز الب��ة �س�شفائیة وتقریب 
  .اخلدمات الصحیة لساكنة العامل القروي

  .وشكرا

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

، تفضل �نیة 15لست ٔ�دري الس�ید الوز�ر هل � تعق�ب يف �دود 
 .الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ٔ�� �رس�ة نقول � ب�ٔنه �ندماج د�ل الربامج القطاعیة والربامج كذ� 
د�ل تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة واملبادرة الوطنیة �یعطي نتاجئ 
عكس ذاك اليش ا�يل قلتو �ل�س�بة �لعامل القروي، والیون�س�یف راه ما 

ة د�ل �خنفاض يف وف�ات د�ل أ��ات وأ�طفال يف قال�ش ب�ٔن الوتري 
  .العامل القروي اكنت ٔ�رسع يف الس�بع س�نوات املاضیة �ىل العامل احلرضي

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

ومنر ٕاىل السؤال الثالث وموضو�ه، �ح�قان ا�ي یعرفه قطاع 
 .یق احلريك لتقدمي السؤالالص�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفر 

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
یع�ش قطاع الص�ة مبختلف ربوع اململكة �ىل وقع إالرضا�ت املتكررة 

  .لٔ�طباء واملمرضني، أ�مر ا�ي �زید من معا�ة املرىض
و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر حول إالجراءات املت�ذة 

  لت�اوز هذا �ح�قان وحتسني املنظومة الصحیة؟
  .شكرا

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

فس�نا ٔ�ن احلكومة وقعت االتفاق إالرضاب هو حق مرشوع، وهن� ٔ�ن 
الثاليث ا�يل الهدف م�ه حتسني أ�وضاع أ�جریة وا��ل د�ل أ�رس 
وحتق�ق السمل �ج�عي و�لق الثقة بني أ�طراف، ٔ�هنا �مة من ٔ��ل 
التمنیة يف بالد� والتقدم �ج�عي يف بالد�، وحنتاج ٕاىل هذه الثقة يف 
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اع الص�ة، ٔ�ن هناك �لول ا�يل قطاع الص�ة، �اصة مع �نيي قط
 250(تو�ناها لبعض الف�ات، اكنت ال�سویة إالداریة واملالیة �لممرضني 

، واك�ن الیوم وا�د العمل د�ل احلوار )2017ملیون د�ل ا�رمه يف 
القطاعي مع لك الف�ات وا�يل لك ما یتعلق بوزارة الص�ة كنفذوه، مبا ف�ه 

يف  700ٕاىل  2017يف  197ميني من الرفع من املناصب ا�صصة �لمق 
، �سهیل ولوج أ�طباء العامون ملبار�ت إالقامة، ما بق�ناش �مننعهم 2019

ميش�یو یدوزو م�ار�ت إالقامة، ما �مننعهومش یدوزو م�ار�ت د�ل 
أ�ساتذة ولو تیكون �ىل حساب اخلصاص يف بعض املس�شف�ات، م�لغ 

ملیار د�ل  16یل املس�شف�ات، ملیون د�ل ا�رمه لت�ٔه  800س�نوي د�ل 
ا�رمه ا�يل ملزتمة هبا احلكومة يف مس�شف�ات �امعیة، مس�شف�ات 
�ویة، ٕاقلميیة، بنا�ت �دیدة، ت�ٔهیل التجهزيات، هاذ اليش لكه �لمواطن 

  .ولتحسني فضاء العمل
فهاذ الناس ا�يل تیقولو لنا السك�ة القلبیة وال هذا، هذا مايش حصیح، 

سك�ة القلبیة �ادي �كون ٕاىل ما اك�ش �خنراط د�ل �الش؟ ٔ�نه ال 
املهنیني، فعال �اصهم �كون �خنراط، �ش �كون �خنراط �اصو �كون 
احلوار، �ش �كون احلوار �اصو �كون أ�طراف يف الطاو�، مايش 
شهر�ن قليت لنا الس�ید الوز�ر، دازت شهر�ن ما عند�ش ز�دة يف أ�جر، 

ه �ملالیري د�ل ا�رمه فهيا نقاش، ٔ�ما لك ما یتعلق الز�دة يف أ�جر را
�لتعویضات ٔ�� ملزتم ٔ�نه القوانني املالیة س�نة بعد س�نة ميكن لنا حنققو 

  .املك�س�بات لهاذ الف�ات، �اصة الف�ة د�ل أ�طبة
و�ش خنمت، إالصالح ا�يل تنقومو به الیوم غیعطي �لمهن الصحیة 

  . نب املتعلق �ٔ�جر والتعویضاتاخلصوصیة د�لها، مبا فهيا اجلا
  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :املس�شار الس�ید املهدي عمتون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اح�ا �حزب يف أ��لبیة، �ري الس�ید الوز�ر كهترضو بوا�د �نفعالیة، 
ال ٔ�ش�نو؟ سك�ة قلبیة، راه اكینة ت��فعلو، واش ��ني تقریو املس�شار�ن و

سك�ة قلبیة، بغینا وال �رهنا، ولكن ت�شوف الطریقة د�لمك ميل بدیتو 
السادة املس�شار�ن تت�اوهبم بوا�د �نفعالیة و��ني تقرهيم، هذا ال یلیق 
بنا الس�ید الوز�ر، جتاوبو معنا، راه اح�ا يف أ�رض كمنش�یو �لواقع، راه 

، إالخوان ميل تید�لو ما تیكذبوش، راه ما �ایی�ش ت�شكو �لینا املواطنني
هاذ اليش �ري �ش یبداو یعمرو يف الشوارج، هاذ اليش راه واقع، �ري 
الطریقة د�لمك الس�ید الوز�ر هللا خيلیمك ٔ�� راه ما جعباتن�ش الیوم، كتطلعو 

  .الصوت د�لمك و��ني تقریو�

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ارشكرا الس�ید املس�ش

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ميكن هيبطوه شویة، ٔ��  (La Régie)ٕاىل اكن الصوت د�يل مرتفع 

هكذا ت��لكم �شلك �ادي وهادئ، وما تنعطي حىت دروس ليش �د، 
�لك ا�رتام �لجمیع املس�شارات واملس�شار�ن، وامسحو يل ٕاىل اكنت هذي 

رمبا، ٔ�� ما عندي حىت يش نیة �ش ٔ�نين نتعامل  طریقيت يف ال�م
مبس�توى من املس�تو�ت معمك، ت��عامل معمك كام ت��عاملو كذ� سؤال 

  .جواب، ��رتام بني احلكومة والربملان، وٕان ٔ�س�ٔت مع يش �د ٔ�� ٔ�عتذر
هللا خيلیك �لیو� �كونو ٕاجيابیني، ٔ�� بغیت نؤكد �ىل إالجيابیة، ٔ�نه 

�وي لبالد� ولكنا غننخرطو يف إالصالح د�لو، وٕاىل اكن القطاع �م وح 
ٕاىل صابتو يش مشلك ٔ�و مشلك �بري غی�ٔ�ر �ىل اكع القطا�ات و�ىل 

  .التمنیة ال�رشیة يف بالد� وهاذ اليش ما يف صاحل حىت يش �د
ٕاذن �ش �كونو موضوعیني ٔ�� م�فائل، ؤ�رید ٔ�ن �سود هذا التفاؤل 

  . ترصفاتناواملوضوعیة يف مدا�لتنا ويف

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

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،

�ري ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ثري ما یتعلق ب�ٔ�زة اكمريات التصو�ر، ٔ�ن املشلك اكن 
مئ، �� اكن من املفروض ٔ�ن أ�س�بوع ا�يل فات ویظهر يل مازال قا

ٔ�س�بوع اكيف ملوا�ة هاذ أ�عطاب، �� اكن من املفروض ٕاىل ما اك�ش 
  .القا�ة �اهزة منش�یو �لقا�ة د�ل جملس النواب

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

ؤ�عتقد ب�ٔن امللكفني �لبث مه یقومون بعملهم، و�متىن ٔ�ن تمت معاجلة لك 
  .كن يف ٔ�قرب وقت ممكنعطب مم

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، 
وموضو�ه وضعیة �امالت وعامل املناو�، واللكمة ٔ��د السادة 

  . السؤالدميس�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقاملس�شار�ن من الفریق �

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .رئ�سشكرا لس�ید ال

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

موضوع سؤال الفریق �س�تقاليل الیوم هو الن�ش �ىل ظاهرة ال �رید 
ٔ�ن �ر�ب �لهيا بقدر ما ٔ�ننا نت�ٔسف لها، ؤ�ول وا�د ميك�ه ٔ�ن یت�ٔسف هو 

  .وز�ر الشغل
ري �س�تغل رشا لهذه الف�ة، �امالت مشلك �امالت املناو� هو �

درمه،  500النظافة الیوم یعملون �مثن ال ميكن لٕال�سان ٔ�ن یع�ش به، 
ر�ل، وم�ني �هنرضو مع مول الرشكة تیعطیين ٔ�نه  12000ر�ل،  10000

  �دامني �ري ساعتني، واش يف هاذ البالد �ميكن لنا �ساعتني؟
السا�ات من  8دم الس�یدة تتد�ل �ساعتني ا�يل غت�لص فهيا وتت�

درمه دون  600، 500الثام�ة ٕاىل الرابعة د�ل العش�یة، وأ�جرة د�لها 
الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، هاذي �ز�، وحنن مكعارضة 

  .اس�تقاللیة ال �رید ٔ�ن �ر�ب �ىل جروح الوطن، هذا یؤسف
السؤال مو�ه ٕاىل تدبريمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، �لرضب �ىل هذا 

ا�ٓن هاذو . نفس اليشء عندي يف مك�اس هاذ اليش واقع. لوكالس
  .مك�اس الصبیطارات، مس�توصفات م�دوبیة�امالت النظافة يف 

 عندي) (Ali Servicesنفس اليشء تنلقاوه يف الناضور، عندي 
الناس قهرا حبال يش  كت�دميف الناضور  الرشكة د�ل صوماصیلوا�د 

وا�يل هرض ی��قل من الناضور هيبط اس�تعامر ا�يل ما معر� ما شف�اه، 
  .لطانطان وال يش مدینة سا�لیة

الر�اء الس�ید الوز�ر هذا سؤال مو�ه �لبت ف�ه، وتن�اف ٔ�� هنرض 
د� �ىل العامالت و�دا �ادي یطردمه، هذا خطر جيب ٔ�ن نتصدى � 

  .مجیعا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .ید الوز�راللكمة �لس� 

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ی�ميالس�ید محمد 
اليس ا�لبار ما اك�ن �س �ري ن�ش، حنن معك يف الن�ش ٔ�ن هباذ 

د�لها واح�ا� تن�اولو ند�رو  أ�شغالالن�ش هذا املؤسسة ال�رشیعیة تد�ر 
أ�شغال د�لنا حسب أ�دوات وإالماكنیات والصالح�ات ا�يل عند� يف 

  .القانون
ٔ�� م�فق معك ؤ�عید ؤ��رر، ومك قلهتا من مرة، هاذ النوع من ال�شغیل 
هو یعید� ٕاىل نظام السخرة القدمي، وال جيور وال ی��غي ٔ�ن �س�متر هذا 
ا�منط من ال�شغیل يف ظروف ٕاذا مل حيرتم القانون، ٔ�نه راه مؤطر �لقانون، 

الشغل ا�يل تنطبق وا�ور د�لنا اح�ا �وزارة هو نتابعو لك املكو�ت د�ل 
  .�لهيا املدونة �ش حنرصو �ىل التطبیق د�ل قانون الشغل

فلهذا ٔ�� ال ٔ��زجع من هذه ال�ساؤالت، �لعكس هاذ ال�ساؤالت يه 
تتحرك وا�د املیاه راكدة يف هاذ املوضوع هذا، و�ادي نقول � أ�مور 

  .�ا�يل �ات �ىل هاذ أ�س�ئ� بعدا ا�يل اكنت �رت�ت �ىل هاذ أ�س�ئ
ولهذا بطبیعة احلال تتعرفو ب�ٔنه الوزارة جعلت من هذا ا�ال ٕا�دى 
أ�ولو�ت د�ل الرب�مج الوطين د�ل ال�شغیل، وعیا مهنا هبشاشة 
الظروف د�ل العمل د�ل الرشاكت د�ل احلراسة ود�ل النظافة، وتنقولها 

يف ٕاطار يف هاذ الربملان �ش �سمعو و�سمعو مجیع الرشاكت، ومت ٕادرا�ا 
، ومازال 2018و 2017الرب�مج الوطين لتف��ش الشغل �ىل التوايل س�يت 

مس�متر هذا العمل و�ادي نعطیك �زاف د�ل إالحصائیات يف هذا 

  .املوضوع
رشكة د�ل احلراسة  1770ولهذا تدارت �دد �بري من الز�رات 

هاد اليش، املالحظات ا�يل در�  �2018الل  36548والنظافة ت�شغل 
 932مالحظة تتعلق �حلد أ�دىن لٔ�جر والت�ٔ�ري ف�ه، م�فق معك،  4584

 2843مالحظة مرتبطة بعقد الشغل،  1179مالحظة �اصة مبدة العمل، 
مالحظة مهت الص�ة  560مالحظة �ل�س�بة �لضامن �ج�عي، 

مالحظة مرتبطة �لت�ٔمني إالج�اري، مث املد�ر�ت اجلهویة  598والسالمة، 
ال إالقلميیة تتحقق من ٔ�ن الشخص ا�ي رست �لیه الصفقة بطبیعة احل

العموم�ة حلساب ا�و� ٔ�و امجلا�ات احمللیة قد مكن مجیع أ�جراء ا��ن 
اش�تغلوا حلسابه يف هذه الصفقة من مجیع مس�تحقاهتم، حتت طائ� �دم 

  .من مدونة الشغل �519سلميه الشهادة إالداریة املنصوص �لهيا يف املادة 
�ا تند�رو الشغل د�لنا، بطبیعة احلال ن���ة املساء� د�لمك ٕاذن اح 

امل�شور كنت و�د�مك هبذا تتعرفو ب�ٔن الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�صدر وا�د 
د�ا ف�ه القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة ٕاىل أ��ذ  �2/2019دد 

بعني �عتبار �دم ٕا�رام صفقة معوم�ة ت��اىف مع املق�ضیات د�ل دفرت 
لتحمالت وما كتوفرش احلقوق أ�ساس�یة د�ل العامل، �ش �ىل أ�قل ا

ا�و� واملؤسسات العموم�ة القطا�ات العموم�ة تعطي املثال والعمل د�لنا 
  . اح�ا مع القطاع اخلاص راه مس�متر

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

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

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

   الس�ید الوز�ر،
ٔ�� كنت كنمتىن تقول يل د� ند�رو تف��ش، د� �ادي غهنبط ٔ�� 
ملك�اس �لناظور يف املغرب اكمل اك�ن هذه الفضاحئ، ونعتقو الناس، الناس 

  .راه �س���د �� و�حلكومة، واحلكومة �ایبة الس�ید الوز�ر
لناس ا�يل هدرت �لهيم يف مك�اس، يف الناظور، يف ٔ�زیالل، د� هاد ا
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  .يف ا�ار البیضاء، يف الر�ط، يف ا�لس د�لنا الیوم تن�اف یطردومه لنا

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

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين، وموضو�ه مس�ت�دات احلوار �ج�عي، 
دة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي واللكمة ٔ��د السا

 . السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  مساء النور، 

  الس�ید الوز�ر، 
توقع االتفاق مؤخرا ما بني احلكومة وبعض املركز�ت النقابیة والنقابة 

، واش احلكومة راضیة �ىل النتاجئ؟ وال واش ك�شوفو �ىل د�ل الباطرو�
ٔ�نه ما ٔ�قررمت يف هذا االتفاق �س�تجیب لالنتظارات د�ل الشغی� ود�ل 
الف�ات املعنیة؟ واش ٔ�نه ما ٔ�قررمت به من ز�دة ف� یتعلق �لز�دة يف 
أ�جور والتعویضات غتكفي �لتخف�ف من املعا�ة د�ل أ�جراء والشغی� 

  ة ف� یتعلق �لتلكفة د�ل املع�شة؟�اص
  .شكرا

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

اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، و�دة املوضوع ی��غي ٔ�ن 
  ..یتفق

ما عندمكش ٕاشاكل إالخوان د�ل أ�صا� واملعارصة، ما عندمكش 
  .س املوضوعٕاشاكل يف و�دة املوضوع؟ �س�متع ٕاىل السؤالني يف نف

 .شكرا الس�ید املس�شار، اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

د�ل الرشاكء وقعو �ىل هذا  4ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون راضني ٔ�ن 
االتفاق، �ىل هاذ الرشاكء ما �یقدروش املصل�ة د�ل الشغی�؟ بطبیعة 

لك أ�ماين ولك الطمو�ات د�ل احلال واش هذا االتفاق هذا حقق 
الشغی�، بدون شك ال، معر يش اتفاق من االتفاقات ا�يل عرفها التارخي يف 

د�ل االتفاقات ا�يل اكنت معرها ما هنات املطالب د�ل  4العامل اكمل، وال 
الشغی� وٕاال ما بقا�ش حركة نقابیة، هذا االتفاق �م، هذا االتفاق خطوة 

وا�د املدة طوی�، وقع تفاوض، وقع تنازالت مشرتكة،  �مة، اس�متر احلوار
لك اتفاق ف�ه تنازالت مشرتكة، والشغی� فر�انة به الس�ید املس�شار، 
وا�لیل �ىل هذا ٔ�� ق�ل ما یتوقع هاذ االتفاق اكنو الناس �یتصلو يب یوم�ا 

�یقولو لنا هللا جياز�مك خبري خرجو هاذ االتفاق ق�ل من التحس��ات ا�يل 
عت �لهيا، فلهذا هذا اتفاق �م �دا، �ی�س�ل يف التارخي د�ل االتفاقات وق

  .امجلاعیة ا�يل توقعت يف املغرب
املركز�ت النقابیة اليت وقعته مركز�ت مسؤو� كتعرف ٔ�ش كتد�ر، 
الباطرو� �یعرف ٔ�ش �ید�ر، وبطبیعة احلال لك وا�د قدم تنازالت، 

الروح يف ٕاطار التوجهيات امللك�ة  واحلكومة كذ� اش�تغلنا مجمو�ني بوا�د
السام�ة مبناس�بة اخلطاب د�ل س�ید� يف عید العرش ا�يل قال ب�ٔنه �یخص 
احلكومة جتمتع �ملركز�ت النقابیة وحيرصو �ش یوصلو لتوافقات كرتاعي يف 
نفس الوقت القدرة الرشائیة وكرتاعي ٔ�یضا التنافس�یة د�ل املقاو�، وقال 

ا احلوار �ج�عي یؤدي لنتاجئ مالیة، ولكن احلوار مايش �لرضورة دامئ
�ج�عي ما فهيش فقط �ري املطالب املالیة الس�ید املس�شار، ٔ�مه يشء 

اجلانب املادي �م، .. وهو ما س��دٔ� الیوم ٔ�نه هاذ االتفاق ا�يل در� مايش
ولكن س�یف�ح جمال �ٓخر �لحوارات القطاعیة ٔ�وال، �ادي یف�ح جمال 

يف قضا� �یلكة �لحق �ج�عي حبال القانون التنظميي  �لتفاوضات
لٕالرضاب، حبال القانون د�ل النقا�ت، حبال مواضیع د�ل امحلایة 

  .�ج�عیة لكها، احلر�ت النقابیة، اح�ا كنتذا�رو �لهيا
ٕاذن �اصنا هاذ االتفاق ٕاىل اكنت عندو يش ٔ�مهیة هو �رجع الثقة بني 

لسو ویعاجلو وميش�یو �لمسائل ا�يل يه ال تقل ٔ�مهیة الرشاكء �ش یعاودو جي 
  .عن القضا� املرتبطة بتحسني ا��ل

ٕاذن حنن بطبیعة احلال فرحيون ومعزتون هباذ االتفاق و�یظهر يل 
بطبیعة احلال �ميكن . املركز�ت النقابیة مل تقدم �ىل توق�عه ٕاال ٔ�هنا م�ٓم�ة به

ن ا�ميقراطیة �ج�عیة �ميكن البعض �كون عندو تق�مي �ٓخر، وهذا ٔ�یضا م
وا�د النقابة حمرتمة ما یعجباهاش وال �كون عندها مالحظات، وهاذ 
اليش ا�يل اك�ن، ما اكی�ش يش �ا�ة ٔ�خرى، ا�يل عندو يش �ا�ة ٔ�خرى 
یقولها لنا، إالماكنیات د�ل ا�و� ا�يل اكینة �ىل حسب التقد�ر د�ل 

ٕاذا �اد هللا "كن ل�س �لكامل �د وما ت�رس ا�ٓن هو هذا ول.. احلكومة هو
  .كام یقولون" �اد معر

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

ٔ�وال، لك التقد�ر و��رتام �لمركز�ت النقابیة ا�يل وقعت وا�يل ما 
وقعا�ش واحلكومة وكذ� �حتاد العام ملقاوالت املغرب، هذه املس�ٔ� 

  .أ�وىل
املس�ٔ� الثانیة، یقدر �كون الس�ید الوز�ر فر�ان واحلكومة فر�انة، 
ولكن ال ٔ�عتقد ٔ�نه الشغی� فر�انني، ما ميك�ش یفرحو �لز�دة د�ل ثالثة 
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�ني، ٔ�و يش �ا�ة من د�ل ا�رامه يف ا�هنار، ٔ�و س�تة د�ل ا�رامه �ىل س�ن 
ٔ�� ما ج��ش �زاید �ىل .. ما ميكن لناش د� - ٔ�عتقد  -هاذ الق�یل، ا�يل يه 

احلكومة، ولكن �غي نقول �ىل ٔ�نه الز�دة اكنت هزی� �دا، ال �رىق ٕاىل 
مس�توى د�ل معاد� التلكفة ا�يل �زادت د�ل املع�شة �الل هاذ س�بع 

  .س�نوات أ��رية
ز�ر یعطینا �ري ا�راسات والتقار�ر ا�يل دارت وبغیت نقول �لس�ید الو 

درمه  500و 400احلكومة وبنات �لهيا القرار د�ل الز�دة قدها یعين 
مقسومة �ىل �امني، ٔ�ش�نو يه ا�راسة ا�يل دارو، اس��دو �لهيا  %10و

  درمه؟ 1500وال  �1000ش مزيیدوش 
ن لنا ذیك ٔ��ید مايش �لعشوائیة، ولكن بغینا نعارفو هاذ اليش، ميك

السا�ة ن��اقشو مع احلكومة يف هاذ الباب، ولكن حنن م��ٔكد�ن �ىل ٔ�نه 
هاذ الز�دة هزی� �دا وال �رىق ٕاىل مس�توى انتظارات الشغی� والشغی� 
غضبانة �زاف، ما فرح�اش، یقدر �كون يش عضو يف احلكومة فر�ان ٔ�نه 

درمه  2500هو لباس �لیه، �ا�ش خبري، ولكن الشغی� ا�يل ك�شد 
وسا�ن يف ا�ار البیضاء وعندو مخسة د�ل أ�فراد يف أ�رسة ما یفرحش، 

  .ٔ�نه غتجیه ز�دة هزی� �دا، هذا أ�مر أ�ول
أ�مر الثاين، الس�ید الوز�ر، كتقول ما �شوفوش �ري أ�جور، �شوف 

ٕاجراء  22معك احلواجي أ�خرى املتعلقة �حلوار و�حلر�ت النقابیة، اك�ن 
راء ٔ�ش�نو ف�ه؟ العمل �ىل، دمع كذا و�شجیع كذا، حتسني كذا، ٕاج 21و

ٔ��ریل �او حىت ل�ٓخر قال � س�نعمل �ىل  26وحىت االتفاق د�ل 
، ٔ�� �ىل لك �ال 2011ٔ��ریل، هذا اكن يف  26تطبیقه، ٕایوا طبق بعدا 

ٔ�قول ومبسؤولیة ومكنظمة دميقراطیة �لشغل �ىل ٔ�نه ما �اءت به احلكومة 
  .وى وال �رىق ٕاىل ٕانتظارات الشغی� املغربیةيف �ري املس�ت

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

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثالث، وموضو�ه خمر�ات احلوار �ج�عي 
مركز�ت نقابیة و�حتاد العام  3املتضمنة يف االتفاق املوقع بني احلكومة و

ملس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ملقاوالت املغرب، اللكمة ٔ��د السادة ا
  .لتقدمي السؤال

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

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

  ،الس�ید الوز�ر
 �25سائلمك عن إالجراءات والك�ف�ات اليت س�مت مبوجهبا تنف�ذ اتفاق 

ملیار د�ل  7.5و انعاكسه املايل ما �زید عن ٔ��ریل ا�ي بلغت لكف�ه �ٔ 
ا�رمه، بعد الك�ري من ا�هودات والصعو�ت والعق�ات اليت طالت احلوار 

س�نوات، واليت عرفت حمطات اكن فهيا ت�ٓمر  �7ج�عي �ىل مدار تقریبا 
، 2016س�یايس وت�ٓمر د�ل بعض أ�طراف ا�يل عطلو اتفاق اكن س�نة 

الشغلیة املس�تضعفة يف هذه البالد و�ىل خفامة  اكن س�یكون نتاجئه �ىل
الشعب املقهور يف هاذ البالد ا�ي ميكن ٔ�ن نت�دث �لیه �لك خفر ؤ�ن 
نف�خر �الن�ء ٕاىل �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب ا�ي سامه يف هذا 
االتفاق، وا�ي اكن وال �زال وس�یظل ٕاىل �انب الف�ات املس�تضعفة يف 

  .هاذ الب�

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

�ادي ��د وا�د الشویة من الوقت د�� نعقب �ىل الس�ید 
  .. غنعقب بصفة �امة.. املس�شار، �ىل لك �ال حىت

ب د�يل ٕاىل كنيت مزنجع من التعق�. ال ما غنعق�ش �لیك، صايف، صايف
  .ما اكی�ش دميقراطیة �اله

ٔ�� س�ٔ�لكم بصفة �امة، امحلد � املشهد النقايب عند� ف�ه التعددیة، 
اك�ن نقا�ت ٔ�كرث متثیلیة، النقا�ت ا�يل يه �ارج ا�متثیلیة خصها متيش 
�ش�تغل وتق�ع الشعب والشغی� ب�ٔن هاذ االتفاق خمدامش، وذیك السا�ة 

�ة �ش �كون مرح�ا وجتي يه حتاور وجتیب يش ٕاىل الشغی� ٔ�عطهتا أ�حق 
د�ل املركز�ت النقابیة و�حتاد  �3ا�ة ٔ�حسن من هاذ اليش ا�يل �ابو 

  .د�ل الرشاكء إالج�عیني 4العام ملقاوالت املغرب، یعين 
�ل�س�بة ٔ�� بغیت هنين الشغی� املغربیة ويه ك�سمعين و�ادي تعرف 

ة، ٔ�نه اك�ن الناس ا�يل الیوم �ري ٕاىل ا�ذینا ب�ٔنه يه فر�انة الشغی� املغربی
�زتاد لیه ) au minimum(درمه  500التعویضات العائلیة راه �زتاد لیه 

  .�ىل أ�قل واك�ن ا�يل �زتاد لیه ٔ�كرث
ٕاذن بغیت �س�ل هتنئة �لشغی� املغربیة مجلیع أ�طراف د�ل احلوار 

ف، ٔ�نه وا�د االتفاق �ج�عي مبا يف ذ� إالخوة ا�يل اكن عندمه موق
ا�يل �ادي ی�س�ل فالس�ل د�ل االتفاقات �ج�عیة ا�يل عرفها املغرب، 

  .ومعرها ما اكنت اكم� ومعر ما يش اتفاق ما اكن اكمل 5وال  4وا�د 
احلكومة الس�ید املس�شار ملزتمة بتعبئة املوارد املالیة لتغطیة �اكلیف 

ٔ��ریل، ما  26تلكمو �ىل ما تبقى من هذا االتفاق، بطبیعة احلال إالخوان �ی 
ٔ��ریل ٔ�� كنعرفو ومن املوقعني �لیه، ما فهيش فقط �ري وا�د  26تبقى من 

بعض أ�مور وبعض املطلبیات املادیة ٔ�و بعض البنود ا�يل فهيا صعو�ت 
تطبیق �اصة ف� یتعلق ��ر�ة اجلدیدة، فهيا صعو�ت، ولكن فهيا ٔ�مور 

التطبیق مبا فهيا القانون التنظميي د�ل إالرضاب، ٔ�خرى ا�يل مزال كت��ظر 
مبا فهيا القانون د�ل النقا�ت، مبا فهيا القانون د�ل التعاضد مبا فهيا الحئة 
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، وفعال هاذ �26برية ا�يل يه فعال �یخصنا ی��غي ٔ�ن نتلكم عن ما تبقى من 
ا يف ذ� ، مب26االتفاق �ا �ش �س�مترو يف املتابعة د�ل تنف�ذ ما تبقى من 

  .املطالب املادیة، ما اكی�ش يش �ا�ة ا�يل يه مسدودة
ولهذا حىت االتفاق تیف�ح ا�ٓفاق �لحوارات القطاعیة، واحلوارات 

ميل ت��لكم �ىل احلوارات القطاعیة ت��لكم �لهيا سواء يف . القطاعیة �مني
القطاع العام وت��لكم �لهيا يف القطاع اخلاص من ٔ��ل الولوج التفاقات 

 .امعیة، وهذا �م كذ�ج

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

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

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

ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�ه� الشغی� املغربیة �ىل العید أ�ممي الس�نوي فاحت 
ٕالیه الفرقاء الثالث يف ٕاطار احلوار  ماي، ؤ�هنهئا كذ� �ىل ما توصل

من ٔ��ریل، هاذ  �25ج�عي من التفاهامت يف ٕاطار التوق�ع �ىل االتفاق 
االتفاق ا�ي مت توق�عه، الس�ید الوز�ر، حصیح ف�ه هو ف�ه مس�تو�ت 

  :ٔ�ساس�یة
ٔ�وال الز�دة يف أ�جور وحتسني ا��ل ا�ي اكن يف مس�تویني 

هو دمع أ�رس �ىل حسب جحمها من �الل  الز�دة يف أ�جور: ٔ�ساس�یني
التعویضات العائلیة، مث مق�ضیات هتم �رشیع الشغل ؤ�خرى هتم امحلایة 
�ج�عیة ؤ�ساسا التقا�د ملواص� ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د يف ٕاطار إالصالح 

  .الشمويل
وكذ� من بني ٔ�مه هذه املضامني �لزتام مب�ٔسسة احلوار �ج�عي 

ٔ��ریل وهذا نعتربه �ام �دا، وهذ�ن  26ف�ذ ما تبقى من اتفاق و�لزتام ب�� 
أ�مر�ن معا فهيم رسا� �مة ٕاىل فرقاء �ٓخر�ن ٕاىل قطا�ات ٔ�خرى ٕاىل 
مؤسسات معوم�ة، ٔ�ن هذا الب� ف�ه من إالماكنیات من الفرقاء ا�ي ميكن 
ٔ�ن یصلوا من �الل طاو� املفاوضات ٕاىل اتفاقات اج�عیة تعزز 

ر �ج�عي يف هذا الب�، وهذا ف�ه ٔ�وال حمتیة �لزتامات �س�تقرا
�حلوارات القطاعیة �ىل مس�توى املؤسسات العموم�ة ذات الطابع الت�اري 
والصناعي واخلدمايت ٔ�ساسا، اليت مل �كن �ىل طاو� احلوار، ولكن هذه 
رسا� �مة وكذ� رسا� �مة ٕاىل القطا�ات الوزاریة بتوق�ع اتفاقات 

عیة وتنف�ذ مضامني االتفاقات القطاعیة، ومؤخرا إالحتاد الوطين �لشغل قطا
قطا�ات �بعة لهذه الوزارة،  �3ملغرب وقع اتفاق مع وزارة إالساكن يف 

  . وهو یطالب هبذه املناس�بة ٕاىل تنف�ذ هذا االتفاق املهم ا�ي توصل ٕالیه
ة ٔ�و القطاعیة إالشارة الثانیة يه رضورة تنف�ذ االتفاقات، سواء املركزی

مث الرسا� املو�ة ٕاىل احلكومة و�القهتا مع الربملان لتنف�ذ وم�ابعة 
ال�رشیعات اليت هتم أ�جراء، الس�� قانون التعاضد، التغطیة الصحیة 

 .�لوا��ن والقوانني أ�خرى

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

لبطا� يف صفوف الش�باب، ون��قل ٕاىل السؤال الرابع، وموضو�ه ا
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

 .لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة والسادة الوزراء،
تنو�ه لها حتیة �مس  املغربیة حتتفل �دا بعید الشغل، طبعا الشغی�

  .اليل من هذا املنربالفریق �س�تق
السؤال د�لنا الیوم یتعلق بف�ة عریضة من الشعب املغريب �متىن حىت 

  .يه ٔ�هنا اكنت �دا حتتفل بعید العامل، ويه ف�ة العاطلني
هاذي س�نة الس�ید الوز�ر قدمت احلكومة وا�د املرشوع ٔ��ر ما ٔ��ر 
من �ساؤالت حول �دیته ومصداق�ته، والرمق ا�يل �ا به هو �لق 

، بغینا �سولمك 2021و2018فرصة شغل �الل ما بني  1.200.000
  الس�ید الوز�ر فني وصلتو يف هاذ املرشوع هذا؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

، اح�ا ما قلناش �1.200.000ري بغیت نوحض تتكرر هاذ القضیة 
، فقلنا إالماك�ت الاكم�ة ٕاىل مجعنا �سرتاتیجیات 1.200.000غن�لقو 

القطاعیة هو هذا، ٔ�ن هذاك اكن وا�د ا�راسة تدارت، قلنا ها 
إالماكنیات، ولكن ما بني هذا وما بني العمل تیخصنا �ش�تغلو، ولهذا بغیت 

ن شاء هللا تدرجيیا نعطیك املعطیات ا�يل تت�ني ب�ٔننا ت�ش�تغلو و�اد�ن إ 
مايش بو�د� مع الرشاكء �ق�صادیني و�ج�عیني، مع امجلا�ات الرتابیة، 
مع القطاع اخلاص، هذا معل ال�شغیل تنعاود نقولها هو قضیة ا�و� وقضیة 

  . ا�متع، مايش فقط �ري قضیة د�ل احلكومة
 كام تعرف الس�ید املس�شار عرفت وا�د الرتاجع يف البطا� 2018

 %9.8ٕاىل  %10.2حمسوس مايش �ام، ولكن ت�شري لوا�د التو�ه من 
�ىل املس�توى الوطين، وهذا ت�شجع، ٕان شاء هللا، �ش منش�یو قدما يف 

  .الربامج ومنش�یو يف هاذ �جتاه
من الناح�ة المكیة تتعرف الس�ید املس�شار ٔ�یضا ٔ�نه احلجم إالجاميل 
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�ز�دة  10.699.000 ارتفع من 2018و �2017ل�شغیل ما بني س�يت 
م�صب شغل  126.000م�صب شغل، كام مت ٕا�داث  112.000وا�د 

�لوسط  37.000م�صب يف الوسط احلرضي و 89.000مؤدى عنه، 
  .القروي

 2018و �2017ل�س�بة �لجهد احلكويم ا�يل تدار يف املزيانیة د�ل 
 معروف، �ري نعطیك بعض أ�رقام، املزيانیة العامة ٔ��دثت ما مجمو�ه

م�صب شغل يف  55.000، 2018و 2017م�صب شغل ما بني  42.718
  .ٕاطار التوظیف ��ٔاكدميیات

 760.777ٔ�ما �ل�س�بة �لربامج ا�يل ت�سمى الربامج ال�ش�یطة، ٕادماج 
�حث عن شغل �رمس �ر�مج ٕادماج، حتسني القابلیة د�ل الشغل د�ل 

ما یقارب �حث عن الشغل �رمس �ر�مج الت�ٔهیل، موا�بة  193.000
 �100.000امل مرشوع، املقاول ا�ايت الیوم جسل ٔ�كرث من  40.000

  .املقاول ا�ايت، وهذا وا�د الورش �م �دا
أ�صل . ولكن �ام �كن من ٔ�مر البطا� ظاهرة مر�بة، ب��ویة، معقدة

�اصنا منش�یو �منوذج ا�منو، نعاودو النظر يف منوذج د�ل ا�منو، كتحتاج، 
ا�ة جامعیة �شمل القطا�ات احلكوم�ة، �شمل اجلهات، تنعاود ن�ٔكد، مو 

هللا، ما  واح�ا ت�ش�تغلو يف هاذ املوضوع، ولهذا اح�ا ت�ش�تغلو، وٕان شاء
  .�كون �ري اخلري يف املس�تق�ل

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

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

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

  . ما عرف�ش ب�ٔننا ما تنفهموش ال�م د�ل احلكومة، �اد فهامتو لنا د�
كتفهم ب�ٔ�مك حمر�ني الس�ید الوز�ر ٔ�هنم هاذي س�نة ج�تو �لكموتو �ىل 

م�صب شغل، إالسرتاتیجیة راه مازا� حمطوطة مسیتوها  �1.200.000لق 
 4يش ا�يل قلتو، و�ىل ، واعطیتو التفاصیل د�لها، فهيا اكع هاذ ال"ممكن"

س�نوات، ٕاذن ما يش جتیو الیوم وتعملو ٔ�ن املغاربة ما تیفهموش، املغاربة 
تیفهمو مز�ن، ولكن ان� حمر�ني ٔ��مك �ارفني هاذ اليش ما تقدروش 
توصلو لیه، وفاش ما تتوصلوش اكن �اصمك �ىل أ�قل تعتذرو �لمغاربة 

  .وما �اد�ش حتققوها ٔ��مك قلتو يش حواجي وما �اد�ش توصلو لها
ا�يل �لكمتو �لهيا يف الرب�مج احلكويم حىت وا�د  %8.5يف هاذیك 

ما وصلتوش لها، ويه  %8ما رض�مك �ىل یدمك، ج�تو قلتو غتوصلو ل 
خمبیة وراءها ٔ�ش�یاء كثرية، ت��لكمو الیوم �ىل الش�باب �س�بة البطا� راه 

  .%50ىت ح 40، يف بعض املدن راه ميكن %30 %26واص� حىت ل 
ٕاذن الیوم احلكومة �اصها تقر ب�ٔهنا �لطت ب�ٔن �ابت وا�د املرشوع 
ا�يل عطات ف�ه وعود اكذبة، قلناها لمك الس�نة املاضیة، ٔ�� بیدي طرحت 

 1.200.000لمك هاذ السؤال الس�ید الوز�ر وقلتو يل ب�ٔن غن�لقو هاذ 
�ر، تطرح هذا، وثقو ف�نا، واح�ا وضعنا، راه ال�سجیالت اكینة الس�ید الوز

� هاذ السؤال وما �اوب���ش هاذ اجلواب، الیوم بعد س�نة تتقول يل 
م�صب شغل، وقلنا لمك ما  1.200.000امسح يل ما معري قلت 

  .غتقدروش حتققوها
ارجعوا �ل�سجیالت، الس�ید الوز�ر، احلكومة تتكذب �ىل املغاربة، 

اذ النقطة د�ل امسح يل، وهاذ احلكومة �اصها تقدم �س�تقا� د�لها �ىل ه
الیوم هذا، ما ميك�ش نبقاو �كذبو �ىل املغاربة، وج�تو تقولوا لنا رمق ونلقاو 
من بعد س�نة ج�تو تقولو لنا مايش هاذ اليش ا�يل قلنا لمك، راه ما يش 

هاذ اليش تی�لق وا�د السوداویة عند الش�باب وعند املواطنني، . معقول
  .و�دم الثقة يف املؤسسات ويف احلكومة

فاش بغیتو ختلقو وا�د اجلو ٕاجيايب عند الش�باب املغريب الیوم وهو �ی
  .تتجي تتقولو لیه يش �م ومن بعد س�نة تقولو � ما معر� قلنا هاذ ال�م

ما جتیوش �كذبو� الیوم وان� دا�ر�ن �ر�مج قداش، �لكم �لیه رئ�س 
غرب �لكم يف احلكومة، �لكمتو �لیه ان�، �لكمو �لیه مجیع الوزراء، لك امل

ٔ��ریل ا�يل فات �ىل هاذ املرشوع هذا، وقلنا لمك راه �ري واقعي، هاذ اليش 
مايش ممكن التحق�ق د�لو، ج�تو الیوم تتقولو لنا راه ما معر� قلنا لمك هاذ 
ال�م، هذا راه يف حكومة ا�يل تت�رتم راسها راه خصها تقدم اس�تقا�هتا 

  .مة �ىل أ�قل قدموها ان�الس�ید الوز�ر، ٕاىل ما قدمهتا احلكو 
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب يف ثوان معدودة، ٕاذا اس�تطعمت

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

تتعرف ب�ٔن القضیة د�ل ال�شغیل يه �راكامت، حنن جنين ما �لفه 
ومس�تعدون ليك نعاجله، س�نعاجله وحنن مس�تعدون ليك �رجع  سابقو�

، هذه احلكومة صادقة، حنن حكومة ..ال، الكذب هو ا�يل. �ل�سجیل
يه فرضیة د�ل �ش�تغال، تتعرف ٕاىل كنيت قاري  8.5صادقة، �ٓخر 

  .�ق�صاد، امسع ٔ�س�تاذ، فرضیة الش�تغال الرب�مج احلكويم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الوز�ر ا�هت�ى الوقت ولكن يف نفس الوقت نذ�ر ب�ٔنه هللا خيلیمك، 

ملا تتكون اللكمة عند السادة الربملانیني فالوزراء ال ی��غي ٔ�ن یقاطعومه، 
واللكمة عندما �كون عند الس�ید الوز�ر فالسادة الربملانیني ال یقاطعون، 
لك مضمون � حقه يف اجلواب ويف التعق�ب ويف الرد �ىل اجلواب ويف 

 .رد �ىل التعق�بال
ن��قل ٕاىل السؤال اخلامس، وموضو�ه أ�وضاع املزریة اليت یع�شها 
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العامل الزراعیون، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 
  . املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الرئ�س،
  اء،الس�یدة والسادة الوزر 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
بدایة، ٔ�رید �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ��رمح �ىل ٔ�رواح 
العامالت ا�يل توفاو هذا الصباح يف �ادث السري أ�لمي ا�يل وقع يف شامل 
ٔ�اكد�ر، ؤ�س�ٔل هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�ن یتغمدهن �رمحته ویلهم ٔ�هلهم وذوهيم 

  . وٕا� ٕالیه راجعونالصرب والسلوان، وٕا� �
  الس�ید الوز�ر،

�ري �ملناس�بة، راه التوق�ع �ىل اتفاق معني ال یعين الرضا �ىل هذاك 
االتفاق، و�لتايل فٕان الطبقة العام� الیوم �اضبة، ولكن اح�ا انطالقا من 
واقعی��ا ومسؤولی��ا وقعنا، �الش؟ ٔ�نه كنعرتفو ب�ٔنه مزيان القوى د� ا�ٓن 

الس�یاسات العموم�ة الفاش� ا�يل ت��ج الفقر وأ�م�ة ل�س لصاحلنا، 
والت�لف يف هذا البالد وا�يل مازال مس�متر�ن فهيا يه ا�يل وصالتنا لهذا 

  .الوضع هذا و�التنا ٔ�ننا �كونو احللقة أ�ضعف يف سلس� إالنتاج
  الس�ید الوز�ر،

�رید من �الل طرح هذا السؤال ٕا�رة �ن��اه ٕاىل قضیة ٔ�زید من 
ون �امل و�ام�، یع�شون ٔ�وضا�ا م�ٔساویة ویتعرضون للك ٔ�نواع ملی

الزالت  -كام یعمل امجلیع  -إالهانة وا�متیزي وبتغطیة قانونیة، مفدونة الشغل 
�كرس ا�متیزي بني العامل الصناعي ؤ�خ�ه الفال� يف أ�جر ويف توق�ت 

طول العمل، ح�ث یتقاىض العامل الزراعي ٔ�جرا ٔ�قل ویعمل و�كدح وق�ا �ٔ 
ويف ظروف شغل قاس�یة ومزریة تنعدم فهيا ٔ�دىن رشوط الص�ة والسالمة 

  .وتغیب يف الغالب امحلایة �ج�عیة وحيارب فهيا العمل النقايب
هناك ٔ�یضا الهشاشة و�دم �س�تقرار يف العمل، ن���ة ان�شار ظاهرة 
السمرسة يف الید العام� وطوابري العار من ال�ساء ومعایري انتقاهئم 

الش�تغال يف الضیعات، معایري ورشوط تذ�ر� بصكوك العبودیة، تصبح ل
  .معها العامالت الزراعیات عرضة لالبزتاز و�لتحرش اجل�يس

هناك ٔ�یضا ظروف ووسائل النقل املهینة واحلاطة �لكرامة إال�سانیة، 
ىل ٕاتالفه �ف�ه املنتوج يف ظروف ج�دة خوفا  ففي الوقت ا�ي ینقل

نقل العامالت والعامل الزراعیني �رب �كد�سهم يف  وضیاع قميته، یمت
الشاح�ات واجلرارات ا�صصة �ادة �لعلف وا�هبامئ، وما ینجم عن ذ� من 
حوادث سري ممیتة ومفجعة وهنا یتضح ٔ�ن إال�سان هو ٔ�رخص عنرص يف 
سلس� إالنتاج عند الباطرو� الفالح�ة املد�� اليت تعتقد ٔ�هنا �ري معنیة 

  .لمبدونة الشغ

بل حىت ا�طط أ�خرض مل ینصف هذه الف�ة من العامل ومل یغري من 
  .�الها وال من �ال حمیطها

  .شكرا

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

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

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  الس�ید املس�شار احملرتم،
نة ا�يل كنتو رشاكء فهيا �ابت وا�د ا�مو�ة د�ل دون شك ٔ�ن املدو 

املق�ضیات املهمة ف� یتعلق ب��ظمي �القات الشغل دا�ل القطاع الفال�، 
ومن ٔ��ل التقلیص د�ل الفوارق وحتق�ق العدا� بني أ�جراء يف قطاع 

  .الصنا�ة والت�ارة واخلدمات ونظراهئم يف القطاع الفال�
ا�ي اكن یطال أ�جراء العاملني يف القطاع  ومما حتقق رفع ا�متیزي

الفال� يف جمال �س�تفادة من التعویضات العائلیة، بتعمميها لفائدة ٔ�جراء 
  .2008القطاع الفال� من �الل القرار الصادر يف فاحت یولیوز 

بطبیعة احلال، ف� یتعلق �لتقلیص ما بني الفوارق ما بني أ�جراء د�ل 
هذا مطروح فاحلوار �ج�عي، ؤ�� خشصیا الناس القطاع الفال� و 

داملهنیني �ربو �ىل �س�تعداد �ش ميش�یو يف تقلیص الفوارق ما بني احلد 
أ�دىن د�ل أ�جر يف القطاع الفال� والصناعي، بطبیعة احلال هام عندمه 
وا�د الرشط قال � ٔ�ودي �ري �كون عند� �س�تقرار و�كون عند� 

یة واح�ا مس�تعد�ن �ش�تغلو مع املركز�ت النقابیة ومع املهنیني اتفاق�ات جامع 
  ).et le SMIG le SMAG( �ش منش�یو لهاذ التقلیص ما بني

�ل�س�بة �لعمل د�ل الوزارة بطبیعة احلال معل �ید�ل يف ٕاطار 
الصالح�ات د�لها، ا�يل هو العمل د�ل التف��ش من ٔ��ل الضامن د�ل 

املني يف املؤسسات اليت ت�شط يف �س�تغاللیات احلقوق د�ل أ�جراء الع
  .الفالح�ة

عندي ٔ�رقام بال ما نعطهيم لیك نعطیك، �دد د�ل الز�رات و�دد 
د�ل املالحظات والعدد د�ل التن�هيات، و�كفي ؤ�ؤكد ٔ�نه التعز�ز د�ل 
امحلایة �ج�عیة د�ل أ�جراء مبا فهيم العاملني يف القطاع الفال� مت 

  .ه فأ�ولو�ت الوطنیة د�ل الرب�مج الوطين د�ل التف��شٕادرا�
عند� وا�د العمل كند�روه ٔ�یضا يف ٕاطار التكو�ن �ىل احلقوق 
أ�ساس�یة مع مك�ب العمل ا�ويل ويف ا�ال الفال�، ودر� ورشات يف 
هاذ املوضوع، �اصة التق�یات د�ل املفاوضة امجلاعیة يف القطاع الفال� 

  .ض �س�تغاللیات الفالح�ة �الل مسلسل املفاوضة امجلاعیةوموا�بة بع
م�فق معك مازال القطاع الفال� �یع�ش هشاشة ولكن �اصنا منش�یو 
مجیعا و�ش�تغلو مجیعا �ش فعال هاذ القطاع �هتیلك ٔ�كرث �ش تويل ف�ه 
�القات �نیة مس�تقرة �ش حناربو الهشاشة، وهذا معل �ش �كونو 
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  .موجودة ٔ�ح�ا� حىت يف القطاع الصناعي واحضني، راه الهشاشة
م كرنامكو ٕاجيابیات، و ولهذا هذا مايش معل د�ل هنار ویوم، ولكن الی

كرنامكو مك�س�بات، �اصنا نعملو مجیعا حىت من �الل احلوار �ج�عي 
�ش نطوروها، وحنن دامئا س�نكون مصغني وس�نعمل مجیعا �ش حنس�نو 

  .يف القطاع الفال� أ�وضاع د�ل العاملني كذ� ٔ�یضا
  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال السادس وموضو�ه، العنایة ب�ٔوضاع املتقا�د�ن، واللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة، 
  .السادة الوزراء

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

تعاين ف�ة املتقا�د�ن ٕاهامال �بريا �ىل لك املس�تو�ت �ج�عیة، 
�ق�صادیة وإال�سانیة، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر حول إالجراءات املت�ذة 

  �لعنایة ب�ٔوضاع هذه الف�ة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�یدة املس�شارةشكر 

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :املهين وإالدماج الشغلالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل السؤال

بطبیعة احلال احلكومة اختذت �دد من التدابري لتحسني الوضعیة 
مت  �2016ج�عیة واملادیة لف�ة املتقا�د�ن من موظفي القطاع العام، س�نة 

درمه ٕاىل  1000ىن من املعاشات املدنیة والعسكریة من الرفع من احلد أ�د
  . درمه 1500

ٔ�یضا يف ٕاطار العنایة �لوضعیة �ج�عیة لف�ة املتقا�د�ن �لقطاع 
اخلاص الرفع من احلد أ�دىن من معاش التقا�د لهاذ الف�ة من طرف 

 600ٕاىل  1996درمه س�نة  500الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي من 
  .درمه 1000ٕاىل  2011وارتفع �الل س�نة  2008يف 

ملسا�دة املتقا�د�ن يف حتمل اشرتااكهتم  %4رفع مجیع املعاشات ب�س�بة 
إالج�اریة عن املرض مبجرد صدور مدونة التغطیة الصحیة، متدید اس�تفادة 
ذوي حقوق املتقا�د املتويف من التغطیة الصحیة أ�ساس�یة �یفام اكن م�لغ 

ت املقدمة لهذه الف�ة حىت تمت تصف�ة املعاشات معاشهم، حتسني اخلدما
بفضل ت�س�یط املساطر وتقدمي الطلبات وتصف�ة املعاش يف وقت و�زي، 

  .الت�س�یق بني ٔ�نظمة التقا�د يف القطاع العام ومع ٔ�نظمة د�ل دول ٔ�خرى
ولكن ا�يل �هيمنا الیوم اح�ا� كام كتعرفو دا�لني �ىل وا�د إالصالح 

تقا�د ٔ�نه فعال اك�ن بني نظام ونظام اك�ن فوارق، مشويل د�ل ٔ�نظمة ال 
واك�ن قضا� د�ل ا�ميومة د�ل أ�نظمة اكم�، فلهذا سواء تعلق أ�مر 
�لصندوق الوطين �لضامن �ج�عي ٔ�و تعلق أ�مر �ٔ�نظمة أ�خرى حبال 

  .الصندوق املغريب �لتقا�د و�ريه من أ�نظمة
عي هاذ القضیة مطرو�ة وا�ٓن الیوم راه حىت يف احلوار �ج�

ك�ب العمل ا�ويل دارو م اودو نفكرو، اك�ن معل تدار يف رضوري نع
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي، اك�ن 

.. توصیات، اك�ن معل ا�يل �یخصنا جنلسو لیه مجیعا و�شوفو �یفاش التقا�د
  .ٔ�ساسا يه قضیة دميغراف�ةوٕاال ٔ�ن� كتعرفو القضیة د�ل التقا�د راه 

الیوم اك�ن وا�د التحول يف هرم الساكن، املعاشات د�ل املواطنني 
اكملني نقولها ٕاىل ما نضناش واش�تغلنا راه �كون �ددة يف املس�تق�ل، لهذا 
ٔ�مه يشء الیوم هو ا�ميومة مع احلفاظ �ىل احلقوق املك�س�بة، هاذ اليش 

  .نقولو املعاد� الصعبة يف هذا ا�ال �ميك�ا مجیعا �ش�تغلو ف�ه وخنرجو ملا
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بدایة، ٔ�نه االتفاق أ��ري �ال �ملطلق من ٔ�ي ٕاجراء لصاحل املتقا�د�ن، 
القطاع اخلاص وال يف القطاع د�ل الوظیفة العموم�ة، ؤ�عتقد �ىل ٔ�نه ال يف 

املعا�ة ا�يل �یع�شو املتقا�د�ن ما غنختلفوش �لهيا، فاملتقا�د�ن ك�سالو 
�لحكومة، ك�سالو ��و�، �اصة املعاشات املدنیة الصندوق املغريب 

ايش �ري �لتقا�د، فٕاىل طالبو بتحسن ٔ�وضاعهم والز�دة يف املعاش فهذا م
من حقهم، من الواجب �ىل احلكومة ٔ�هنا �س�تجیب لهاذ �لمطالب د�ل 

  .هاذ الف�ة الهامة �دا
ٔ�ما القول ب�ٔن االتفاق هرض �ىل التقا�د هرض �لیه، ولكن ب�ٔي صیغة؟ 
صیغة مهبمة و�ري جمدو�، وذ� ما �رسي �ىل لك الوعود ا�يل كنعتربها 

  .وعود �ري مضبوطة و�ري جمدو� زم�یا
ٕاجراء �ري جمدول، یعين احلكومة مل  21ٕاجراء و 22 قلت لمك من ٔ��

تلزم نفسها بت�دید وا�د اجلدو� زم�یة لتطبیق االتفاقات، و�لتايل ٔ�متىن ٔ�ن 
ٔ��ون خمطئا، �رنجع من هنا وا�د العام، �امني ٕاىل ٔ�ح�ا� هللا وغنقول لمك 

هنا مل تطبق ٔ�و ثالث س�نني اكع، ونقول �ىل ٔ�نه احلكومة مل �س�تجب كام �ٔ 
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، فلن تلزتم هبذا، هذا )ٔ��ریل 26( 2011هاذي س�بع س�نوات إالتفاق د�ل 
  .أ�مر أ�ول

فاش كتعجز احلكومة �ىل إال�ابة د�ل السادة الربملانیني، : أ�مر الثاين
تطلق ال�م �ىل عواههنا، ٔ�� �ني ٔ�حتدث، ٔ�حتدث �مس املنظمة 

ر� ممثل أ�مة، الس�ید الوز�ر، ا�ميقراطیة �لشغل، حصیح، ولكن ٔ�� دس�تو 
ممثل أ�مة، ما نتلكمش معاك حىت جني لعندك لطاو� احلوار، كنتلكم معك 
حتت ق�ة هاذ املؤسسة احملرتمة، ومن واجيب ٔ�ن ٔ�راق�ك ؤ�سائ� 
ؤ��اس�بك، راك �الط، فاحلكومة ك�رس الهروب ٕاىل أ�مام بت�اهلها 

  .��س�تور وجتاهلها كذ� ٔ�دوار املؤسسات
قول �، الس�ید الوز�ر، �ىل الرضا والغضب د�ل الناس، يف س�بع ن

س�نني ا�يل ٔ�ن� تولیتو فهيا احلكومة، املؤرش د�ل أ�سعار �ىل �س�هتالك 
حنس�بوها حشال كتعطي يف التلكفة د�ل املع�شة، اكرثة،  %�119زاد ٕاىل 

  ..ؤ�نت كزتیدمه ثالثة د�ل ا�رامه يف ا�هنار، هنرضو �ٔ�رقام

 :س�ید رئ�س اجللسةال 
ٕا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل 

  .التعق�ب يف �دود ما تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ميل كتقرا إالتفاق مز�ن، راه اتفاق ثاليث الس�نوات، لك ما ورد ف�ه 

  .جمدول يف ٔ�فق ثالث س�نوات، هذه ا�يل امسیتو
ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�رقام ا�يل ج�يت يف الز�دة د�ل ٔ�مسیتو، التضخم معرو 

، ولهذا هاذ أ�رقام ا�يل ج�يت الس�ید %2ما جتاوز يف هاذ املدة 
، أ�رقام ا�يل ج�تهيا ال ٔ�دري من ٔ��ن %2ٔ�قل من  ما عرف�شاملس�شار، 

ٔ�تت؟ ؤ�ي مك�ب دراسات؟ ؤ�ي خمترب؟ ؤ�ي �ربة؟ ولهذا االتفاق 
الناس فر�انني به، ٕاىل ٔ�ن� ما فر�انی�ش به هذاك شغالمك، ٔ�ن� يف ٕاجيايب، 

  .املعارضة الشغال د�لمك، ولكن الناس �ادي یتحسن ا��ل د�هلم

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

ؤ�نتقل ٕاىل السؤال السابع يف قطاع الشغل، وموضو�ه ا�متیزي ا�ي 
فال�، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من یطال املرٔ�ة العام� يف ا�ال ال

الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضيل الس�یدة 
  . املس�شارة، اللكمة عندك

  . تفضيل الس�یدة املس�شارة، مخسة د�ل الثواين �زیدها � من بعد
تفضيل الس�یدة املس�شارة، الس�یدة املس�شارة، اللكمة عند الس�یدة 

  .شارة من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةاملس� 

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .الس�ید الرئ�س

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

تعاين ال�ساء العامالت يف القطاع الفال� متیزيا �بريا مقارنة مع 
  .القطا�ات أ�خرى

س�تقاليل، ما يه إالجراءات �سائلمك الس�ید الوز�ر يف الفریق �
  العملیة اليت تعزتم احلكومة الق�ام هبا ٕالنصاف العامالت �لقطاع الفال�؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  ..اللكمة �لس�ید الوز�ر، الس�ید الوز�ر
املوضوع د�ل السؤال، ا�متیزي ا�ي یطال املرٔ�ة العام� يف ا�ال 

  .الفال�

  :املهين وإالدماج الشغلالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�عتذر
ٔ�وال، بغیت نؤكد ب�ٔن ال�رشیع الوطين ٔ��اط املرٔ�ة العام� بوا�د 
ا�مو�ة من التدابري امحلائیة، واملس�ٔ� د�ل املساواة بني اجل�سني معوما 

  . عندها يف الرب�مج د�ل احلكومة عندها وا�د �ه�م واسع
وطنیة ملاكحفة ا�متیزي ضد املرٔ�ة، ا�ٓن  ولهذا احلكومة عندها وا�د اخلطة

فهيا ال�س�ة الثانیة، فهيا ٕاجراءات قانونیة، مؤسساتیة تقوم �ىل مقاربة 
  .�شار�یة

ويف ال�س�ة الثانیة یعين بطبیعة احلال اكینة وا�د ا�مو�ة د�ل 
إالجراءات ا�يل كهتم اجلانب د�ل العامالت، والوزارة د�ل الشغل بطبیعة 

ظر للك ما � ص� یعين مباكحفة ا�متیزي ضد املرٔ�ة معوما، سواء يف احلال كتن
القطاع الفال� ٔ�و القطاع یعين الصناعي، ولك ما � ص� مباكحفة ا�متیزي 

  .و�اصة ا�متیزي يف أ�جر
ولهذا، ٔ�یضا نعاود نؤكد ب�ٔن الرب�مج الوطين د�ل التف��ش خصص 

املتعلق �حلقوق د�ل املرٔ�ة، الوزارة معلت ٔ�یضا وا�د احلصة لهاذ اجلانب 
ٔ�یضا من �الل الرشاكة مع ا�متع املدين مبجمو�ة د�ل الربامج، ا�يل هو 
الهدف مهنا وهو ا�هنوض �حلقوق د�ل املرٔ�ة وتتدمع وا�د ا�مو�ة د�ل 
املشاریع د�ل امجلعیات العام� يف هذا ا�ال، سواء يف القطاع الفال� ٔ�و 

قطاع الصناعي وخصصت وا�د اجلا�زة س�نویة �لمساواة املهنیة لفائدة يف ال
املقاوالت، اليت تث�ت ا�رتا�ا �لمق�ضیات ال�رشیعیة املتعلقة �ملساواة يف 

 .جمال ال�شغیل وظروف العمل
  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
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  :فاطمة احلبويس الس�یدةشارة املس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ملس�نا الیوم ا�متزي يف جوابك، ٔ�نك اكن من أ��در ٔ�ن ترتمح �ىل 
، الناس 2019شهداء اخلزب، العامالت الفالح�ات ا�لوايت ماتوا هذه الس�نة 

يف نوا�  ا�يل ماتوا يف سوق أ�ربعاء وموالي بوسلهام، الناس ا�يل ماتوا
اجلدیدة والناس ا�يل ماتوا هاذ الصبی�ة يف ٔ�اكد�ر، �متناو الرمحة لٔ�موات 

  .والص�ة �لمصابون والسالمة لٔ�ح�اء
  الس�ید الوز�ر،

، %�40اصك تعرف ٔ�ن هاذ �س�بة العامالت يف القطاع الفال� راه 
تعاين مجیع ٔ�نواع ا�متیزي، تعاين مجیع الضغوطات، ال �امل �بزتاز،  40%

  . �س�تغالل اجل�يس، ٕاضافة سا�ات العمل، ما عند� ما نقول
الس�ید الوز�ر، سا�ات العمل تیخرجو يف الصباح يف ا�لیل وید�لو يف 
ا�لیل، واش هاذي يه مدونة الشغل؟ ما غهنرضوش �ىل أ�جر، أ�جور 
هزی� �دا، �اوب الس�ید وز�ر واحلكومة د�لمك ٔ�ن البار�ة ما ت��غیوش 

قل اجلید ٔ�هنم تیضاربو �ش �ر�بو �مثن ٔ�قل، من حقهم ٔ�ن �ر�بو يف الن
ٔ�ش �ادي یدیو ٔ�والدمه  (transport)یتقاضو ٔ�جر زهید، ٕاىل �لصو يف 

  الس�ید الوز�ر؟
  الس�ید الوز�ر،

هاذ الشغی� هاذي، العامالت الفالح�ات ال تغطیة حصیة، ال ضامن 
 ٔ�ن أ�عامل د�هلم اج�عي، ال ٔ�قدم�ة، ال م��ة �ىل أ�عامل الشاقة، رمغ

لكها شاقة، تیعرفو تیقولو هلم �دم وسكت ٕاىل بغیيت ختدم �دا، هاذ اليش 
ا�يل اك�ن يف هذا القطاع، بغینا �ري نعرفو ٔ�ش�نا هو املوقع د�هلم، واش 

من مدونة الشغل؟ ال حامیة اج�عیة لهاذ  181تتعين هلم هام املادة 
  .العامالت الفالح�ات، ال حىت �ا�ة

  د الوز�ر،الس�ی
�دا فاحت ماي، �دا یوم الشغی�، �ٓش غیقولو هاذ العامالت 
الفالح�ات؟ �ش غیحتفلو هام �دا؟ وریين �ش غیحتفلو؟ �جلوع، 

  .�لقهر، �سا�ات العمل ٔ�كرث من الق�اس
الس�ید الوز�ر، هاذ الناس راه �ري ما عندهومش القدرة �ش جيیو 

ىت هام اح��ا�ات يف املناطق حيتجو يف الباب دالربملان، وال یلق�و ح
د�هلم، ٔ�ن ذاك أ�جر ا�يل یتقاضاوه �اله یولكهم هام ؤ�والدمه، ما 
�كفهيمش �ش �ر�بو �لر�ط، ٔ�ما لو اكن عندمه إالماكنیات �ون ٔ��ید ٔ�نه 

  .�دا غیزنلو � هنا �لر�ط
  .وشكرا

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

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

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
شوف هو �ش �كونو موضوعیني، ا�متیزي ضد املرٔ�ة يف ا�متعات حبال 
د�لنا وحىت يف �دد من ا�ول املتقدمة يف العمل موجود، وی��غي ٔ�ن 
�ش�تغل مجیعا من ٔ��ل موا�ته، �ش نقول � راه ا�متیزي ضد املرٔ�ة اكن 

الس�یايس واحلزيب، واضطرت ا�و� �ش د�ر ٕاجراءات  حىت يف ا�ال
د�ل ا�متیزي إالجيايب �ش �اله متك�ا الیوم �سمعو الصوت د�ل الس�یدة 

  .املس�شارة و�شوفو �دد من ال�ساء، امحلد �، يف م�اصب املسؤولیة
هذا معل �اصو یدار، ؤ�� عندي دراسات اك�ن وا�د املركز ٔ�وريب 

رٔ�ة، موجود ا�متیزي حىت، ولكن ٔ�� ما يش تنربر، تنقول د�ل ا�متیزي ضد امل
ب�ٔن هذه ظاهرة موجودة �اصنا نعرتفو هبا، و�اصنا �ش�تغلو مجمو�ني 
و�اصنا نغريو الثقافة، ٔ�ن املشلكة مايش مشلك د�ل القانون، القوانني ها 
يه موجودة، ولكن �اصنا منش�یو �ش�تغلو �ىل الثقافة و�اصنا نغريو حىت 

د�لنا دا�ل التنظ�ت د�لنا، النقابیة واحلزبیة وامجلعویة، ودا�ل  العقلیات
العالقات، ٔ�ن العالقات السلطویة لٔ�سف الشدید كام ٔ�هنا تتوا�د 

تنلقاو الت�لیات د�لها يف بعض املظاهر كام �شري�ن ٕا�هيا، ولكن �ٔ�رسة ك 
 .رمغ ذ� هذا ما تیعن�ش ب�ٔنه لكيش الواقع ٔ�سود

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لوزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان، وموضوع 
السؤال التضییق �ىل حریة التظاهر، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

س�ید مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، تفضل ال 
  .املس�شار

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

الس�ید الوز�ر، �سائلمك حول إالجراءات اليت تت�ذها حكوم�مك محلایة 
  احلق يف التظاهر؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :وق إال�سانالس�ید املصطفى الرم�د وز�ر ا�و� امللكف حبق
   ،الس�یدة املس�شارة احملرتمة

سواء �ل�س�بة �لوثیقة ا�س�توریة ٔ�و القانون الوطين ٔ�و املواثیق ا�ولیة 
اليت صادق �لهيا املغرب، فٕان ممارسة احلقوق واحلر�ت ومن مضهنا حق 
التظاهر مضمون، و�لطبع مضمون مع اشرتاط مجمو�ة من الرشوط ملامرسة 
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  . هذا احلق
�لمامرسة الیوم�ة، ف�حن يف املغرب نالحظ ب�ٔن هاذ املامرسة �ل�س�بة 

يه يف �زاید ؤ�ن �ىل العموم ٔ�قول �ىل العموم، هناك ا�رتام �لحق يف 
ممارسة هاذ احلریة، ٕاال ح�� یتعلق أ�مر بعدم ا�رتام القانون من ق�ل من 

  . هيمهم أ�مر
  .شكرا

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

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن �لتعق�ب، تفضلاللكمة 

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

يف البدایة البد �مس الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن نتقدم ٕاىل 
�امالت تدارت يف التصبري �شامل ٔ�اكد�ر ب�ٔحر التعازي، سائلني هللا عز 

  .ٕالیه راجعون � وٕا� و�ل �وهيم الصرب والسلوان، ٕا�
  الس�ید الرئ�س،

وا�ا ما بغیت�ش ند�ر نقطة نظام، ٔ�� كربملاين ٕاىل سولتوين و�ريتوين ما 
بني ٕاىل مت تد�رو قراءة الفاحتة �ىل ممايت �ادي نقول لمك ال، د�روها �ىل 

  . حضا� الشعب املغريب و�اصة امل�ٓيس �ج�عیة
ٕال�سان، الیوم التظاهر �منر �لسؤال الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق ا

السلمي واحلر�ت بصفة �امة ٕاىل شف�ا الواقع، فعال التوق�ع �ىل املواثیق 
من  22ا�ولیة وا�س�تور یقر �ىل ٔ�نه وميكن م�اس�بة �ش نذ�رمك �لفصل 

ال جيوز املس �لسالمة اجلسدیة ٔ�و املعنویة ٔ�ي "ا�س�تور، وا�ي ینص 
  ". ت �اصة ٔ�و �امةخشص يف ٔ�ي ظرف، ومن ق�ل ٔ�ي �ة اكن

واحلال ٔ�نه الیوم، نذ�رمك الس�ید الوز�ر، ٔ�نه اك�ن التعنیف د�ل 
املتظاهر�ن ما اك�ن �الش نذ�رك مبا جرى يف بعض املناطق من الریف 
لزا�ورة جلرادة، ٕاىل �ٓخره، نذ�رمك �ر�ال التعلمي ا�يل مت التعنیف د�هلم 

��ٔة الك�رية هو ٔ�نه خيرج مؤخرا، أ�ساتذة ا�ي فرض �لهيم التعاقد واملفا
الناطق الرمسي �مس احلكومة ویقول ٔ�نه الیوم ما اكیناش القمع اكینة تطبیق 

  . القانون
ٔ�مسى قانون هو ا�س�تور وٕاىل اكن يش جتاوزات حتال �ىل الوزارة 

  . امللكفة حبقوق إال�سان
؟ ؤ�ب ٔ��د الض�ا� ید الوز�ر، واش ما اكن�ش جتاوزات�سائلمك الس� 

املس�شفى ما بني املوت واحلیاة، الیوم اك�ن طفل ا�يل ٔ�ص�ب �رقد يف 
  .ٕ��اقة شام� الیوم، �ا� �ىل ٔ�مه ن���ة �هسه من طرف القوات العموم�ة

الس�ید الوز�ر اح�ا تن��عو الش�ٔن الس�یايس والفا�ل الس�یايس، واملغاربة 
 تی��عو الفا�ل الس�یايس، وتی��عو �یفاش �یتحول الفا�ل الس�یايس من ٔ�مس

وا�هنار ا�يل ت��ق� �س�یري املهام و�س�یري الش�ٔن العام، ومن بعد ما ت�سايل 

  .من �س�یري الش�ٔن العام، �یفاش تی��دل وت��غري
وعند� ٔ�د� الس�ید الناطق الرمسي �مس احلكومة تیقول �ان الوقت 
�ش �سالیو مع مقع التظاهر السلمي، وح�ث ٔ�ن� ت��كرو اح�ا ج�نا لمك 

تنقول لمك يش �ا�ة تتقول لنا ال ما قلناش ال�سجیل ال�سجیل، ح�ث 
 .امسع، امسع ٔ�ش تیقول ممثل احلكومة

  .�ان الوقت �لقطع هنائیا مع مقع التظاهر السلمي

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

  :وق إال�سانالس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبق
  الس�ید املس�شار احملرتم،

ال �رجع ٕاىل ) �ب التظاهر(ٔ�وال �ل�س�بة ��س�تور يف هاذ الباب 
یتعلق مبنع التعذیب،  22، الفصل 29وٕامنا �رجع �لفصل  22الفصل 

هو ا�ي یؤطر حر�ت �ج�ع والتجمهر  29ا�س�تور ها هو عندي، 
ل وحيدد القانون رشوط والتظاهر السلمي، ح�ث یقول ب�ٔن مضمونة ویقو 

من العهد ا�ويل �لحقوق  21ممارسة هذه احلر�ت، حىت ملا منش�یو �لامدة 
املدنیة والس�یاس�یة، راه تتقول �كون احلق يف التجمع السلمي معرتف به وال 
جيوز ٔ�ن یوضع � ٔ�ي ق�د �ىل ممارس�ته ٕاال ت� اليت تفرض طبقا �لقانون 

راطي لصیانة أ�من القويم ٔ�و السالمة و�شلك تدابري رضوریة يف جممتع دميق
  .العامة ٔ�و النظام العام ٔ�و حامیة الص�ة العامة ٔ�و كذا ٔ�و كذا

ٕاذن اح�ا واش ت��لكمو ا�ٓن �ىل تظاهر مرصح به طبق القانون، وال 
تظاهر بدون ترصحي، ٕاىل كنا ٔ�مام تظاهر مرصح به ٔ�مام القانون، ٕاىل كنا 

وز ٔ�بدا التد�ل ف�ه وال م�عه وال ٔ�مام تظاهر مرصح به القانون فال جي
اس�تعامل القوة لصده، بل ی��غي ا�رتامه ٕاىل عندك يش �ا� من هاذ 
احلاالت قلها لیا، احلاالت ا�يل ج�يت ما اك�ش فهيا ترصحيات، احلاالت لكها 
ما اك�ش فهيا ترصحيات، ملا ما �كو�ش ترصحي تیعود من حق، ٔ�قول من 

لوضع �د ٔ�ي تظاهر �ري مرصح به، حق السلطات العموم�ة ٔ�ن تتد�ل 
وهنا يف مجیع أ�دبیات احلقوق�ة، ٔ�قول يف مجیع أ�دبیات احلقوق�ة هذا ا�ي 
ٔ�قو� الیوم وكنت ٔ�قو� �ٔ�مس وس�ٔظل ٔ�قو�، جيوز �لقوات العموم�ة ٔ�ن 
تتد�ل و�س�تعمل القوة املتناس�بة، املتناس�بة حتت الرقابة الالزمة �لربملان، 

عموم�ة وكذ� �لقضاء �عتبار القايض هو احلايم حلقوق كذ� �لسلطات ال
احلر�ت، ٔ�� ٔ�الحظ س�یدي ٔ�نك ٔ�عطیت �االت ال تد�ل مضن هذا 

  . إالطار
  .وشكرا

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

طين، ؤ�نتقل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الو 
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وموضو�ه الس�یاسة العقاریة ��و� يف جمال التعمري، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
یة مر�بة ومعقدة يف خمتلف املس�تو�ت تعرف بالد� وضعیة عقار 

القانونیة واملؤسساتیة والتدبريیة مما خيلق عراق�ل ٔ�مام التخطیط العمراين يف 
العدید من املدن والقرى، و�لتايل یؤ�ر سلبا �ىل دور العقار يف جع� التمنیة 

  . امل�شودة
اليت و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة، حول التدابري 

  تت�ذوهنا حلل ٕاشاكلیة العقار وٕا�داد خمطط �جع �لرتاب الوطين؟
كذ� الس�یدة الوز�رة رمغ ا�هودات اجلبارة ا�يل تتقوم هبا وزار�مك 
املوقرة الزالت �لكفة عقار السكن �د مرتفعة، وما يه التلكفة احلق�ق�ة 

  لعقار السكن يف هذا إالطار؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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 �ىل هذا السؤال املهم

ر�ن احملرتمني عن الوضعیة ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر الس�یدات والسادة املس�شا
د�ل الب��ة العقاریة يف املغرب، عند� ٔ�مناط عقاریة م�نو�ة، عند� امللك�ة 

وعند� امل� العام ��و� وعند� امل� اخلاص  %75اخلاصة ا�يل �متثل 
��و�، وعند� امل� الغابوي ؤ�مالك امجلا�ة الرتابیة ا�يل ما حمصیاشاي، 

  .رايض الك�ش وأ�مالك الوقف�ةوأ�رايض الساللیة و�ٔ 
 . ٕاذن هاذ التنوع عندو وضعیة خمتلفة والتنظمي القانوين خيتلف كذ�

فهاذ العقارات ا�يل ذ�رت الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني هبا، 
فهيا مهنا من يه حمفظة ومن يه �ري حمفظة، وفهيا العقارات ا�يل �قة 

م�وا�دة �اصة �لشامل، هباذ الوضع  �اضعة لنظام الرسوم اخللیف�ة ا�يل
  هذا ٔ�ش�نو يه إالشاكلیات الكربى ا�يل كنوا�و؟

يه ٔ�وال ٔ�مام ا�متدن الرسیع وامل�سارع والت�د�ت ا�يل كنع�شو يف 
  .العقار

�نیا، احلاج�ات العقاریة لالس��ر بصفة �اصة ولالس��ر السكين 

ؤال د�لمك الس�ید املس�شار بصفة �امة، التلكفة د�ل العقار ا�يل �ا يف الس
احملرتم، �برية �دا و�شلك ضغطا �بريا �ىل التلكفة د�ل السكن، ودر� 
وا�د املقارنة مع ا�ول أ�خرى، وكذ� ٔ�ش�نو يه احلاج�ات د�ل العقار 

  ا�يل �اص �لسكن يف هاذ الس�نوات املق��؟ 
انتقلنا  2014هك�ار �لسكن، يف  3000كنا كنحتاجو  2004يف 

 6000والتوقعات د�ل املندوبیة السام�ة غنوصلو حىت تقریبا  4600ل
  .2034- 2014هك�ار بني 

املقارنة د�ل العقار مع ا�ول ا�اورة، يف املغرب عند� التلكفة د�ل 
، تو�س ا�اورة �اله %60حىت  30العقار يف ما خيص السكن بني 

  . 30 -15وفر�سا  40-30، �ر�یا %40 -  30، كندا 15%
ٕاذن عند� مشلك يف هاذ التلكفة د�ل العقار، ٕاذن ٔ�ش�نو يه 
إالجراءات ا�يل ميكن ند�رو؟ ولكمك كنذ�رمك �ملناظرة الوطنیة ا�يل اكنت يف 

، ا�يل اكن فهيا رسا� ملك�ة بتو�ات صارمة ٕالجياد ا�ٓلیات د�ل 2015
  .احلاكمة وحملاربة التضارب يف العقار

ٔ�وال، دارت ا�لجنة الوزاریة ا�امئة ا�يل ٔ�ش�نو دارت احلكومة؟ احلكومة 
�یرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة، وطلب الس�ید رئ�س احلكومة من ا�لس 
�ق�صادي و�ج�عي وا�د �س�شارة حول ٕاسرتاتیجیة وطنیة د�ل 

  .یعين الس�یاسة العقاریة يف البالد
الیوم  الوزارة د�ل إالساكن يه وزارة �س�هت� العقار، ال مت� عقار،

اجهتد� و�د� وا�د االتفاق�ة مع وزارة املالیة ووزارة ا�ا�لیة، يه ق�د 
  .ا�رس �لتوق�ع �لهيا، �لولوج �اك الصندوق د�ل اس�تعامل ٔ�مالك ا�و�

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

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

  :س�باعياملس�شار الس�ید م�ارك ال 
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك و�ىل هاذ التوضی�ات، بناء �لهيا 

  .نود يف الفریق احلريك، ٔ�ن �س�ل بعض املالحظات املعززة �قرتا�ات
ٔ�وال، �لك ت�ٔ�ید فالعقار هو حمور س�یاسة التعمري ود�امة جوهریة للك 
�منیة �س�هتدف إال�سان وا�ال، وهو ما یتطلب رؤیة حكوم�ة فوق 

  . طاعیة حلل إالشاكلیات الب��ویة ذات الص� �لعقار مبختلف ٔ�نوا�هق
ويف ذات الس�یاق نتطلع الس�یدة الوز�رة ٕاىل موا�بة هذا املسار 
مببادرات �رشیعیة تؤطر م�ظومة التعمري يف صلته �لعقار، مبنظور 
�س�تحرض أ�بعاد التمنویة لس�یاسة التعمري بدل حرص املقاربة يف س�یاق 

  .ري وضبطيٕاجراء مسط
�نیا، يف ص� ف� س�بق، نتطلع كذ� الس�یدة الوز�رة ٕاىل التعجیل 
ببلورة قوا�د رؤیة واحضة املعامل ملرشوع ٕا�داد الرتاب الوطين واختاذ 
التدابري الكف�� مبوا�بة جمالس اجلهات الس�تكامل خمططات ٕا�داد الرتاب 
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 .اجلهوي مكرجع ٔ�جرٔ�ة �رامج التمنیة اجلهویة
ٔ�ن املناس�بة رشط، نتطلع كذ� يف الفریق احلريك ٕاىل معرفة �لثا، و

م�ٓل االتفاق�ات املوقعة من طرف الوز�ر السابق مع اجلهات حول ت�ٔهیل 
املراكز القرویة الصا�دة؟ رمغ هاذ اجلهات لكها الس�یدة الوز�رة، ا�يل 
توقعت معها هاذ االتفاق�ات رصدت ذیك �ع�دات د�لها ا�يل يه �اصة 

 .هبا
رابعا، ويف نفس الس�یاق ويف �القة �س�یاسة التعمري يف الوسط 
القروي، ف�طلعنا ٔ�كرب، الس�یدة الوز�رة، ٕاىل التعجیل �ختاذ تدابري قانونیة 
وتنظميیة �راعي خصوصیة هذا الوسط القروي، وتوفر ٕاطار لت�س�یط 

�س�تحرض طبیعة ا�ال مساطر الرتخ�ص والبناء مع صیا�ة س�یاسة �لتعمري 
 .ويالقر 

  الس�یدة الوز�رة، 
القانون، فعال راه اك�ن قانون د�ل التعمري، لكن هاذ القانون ا�يل 
تنطبقو يف � الر�ض ويف ٔ�نفا كتطبقوه �ىل وا�د الس�ید ا�يل سا�ن يف 
اجلبل ٔ�و ال سا�ن يف وا�د ا�وار ٔ�و ال يف وا�د القریة، وهذا �اص هللا 

  ..ا�د املس�ٔ� ا�يل يه مسائلجياز�مك �خلري، الس�یدة الوز�رة، د�رو و 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا، و�شكر كذ� الس�یدة الوز�رة ملسامههتا معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، وموضو�ه 
تعممي الكهر�ء �لعامل القروي، وس��وىل إال�ابة عنه �لنیابة الس�ید الوز�ر 

رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، اللكمة املنتدب �ى 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
 القروي، ويف قامت بالد� مبجهودات ج�ارة لتعممي الكهر�ء يف العامل

التعممي یعرتیه بعض الف�ور، ذ� ٔ�ن مجمو�ة  بدا لنا ٔ�ن مرشوعهذا إالطار 
من امجلا�ات الزالت تعرف خصاصا لهذه املادة إالسرتاتیجیة واحلیویة، 

  .خ�یفرة وبعض امجلا�ات ٕ�قلمي تطوان -منوذج �ة بين مالل 
صوصا اجلبلیة مىت س�مت تعممي الكهر�ء �ىل اكفة ٔ�قالمي هذه اجلهة، خ

وص املرتبطة ب�ساقطات أ�معدة صمهنا؟ ومعاجلة بعض �خ�الالت �خل
  الكهر�ئیة �ىل اخلصوص؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الس�ید حلسن ا�اودي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة  �لشؤون العامة واحلاكمة نیابة عن

  :املس�تدامة
  .شكرا الس�ید املس�شار

فعال جمهودات �برية، ولكن مع أ�سف �ق�ة الطریق شویة طوی� �ىل 
قریة  900، هاذ الربامج ا�يل �ادي تعطي تقریبا 2021أ�قل حىت ٕاىل 

  . %�98اص نفوتو 
، وٕاىل مش��ا %94ا�ٓن فعال يف اجلهة د�ل بين مالل �اله حوايل 

الرئ�س قال يل ما  ٔ�لكموس،خلنیفرة، ٔ�� �ري هاذ الصباح سقس�ت �ىل 
حبال دار الباشا، حبال ذاك اليش لكو �يق فعال، ولكن  %60نف�وش وا�د 

  .اك�ن �رامج �ش نعاجلو هاذ إالشاكلیة يف الس�ن�ني املق�لتني، ٕان شاء هللا

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

  .مة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�باللك

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

�یف قلمت جمهودات �برية، فعال قام هبا املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء 
 القروي �ىل و�ه اخلصوص، ملالصاحل �لرشب من ٔ��ل �دمة املواطن �لعا

  . اليت ٔ�جنزت وتتجسد من �الل املشاریع
ٕاال ٔ�ن هذه اخلدمات، وٕان اكنت تبدو ٕاجيابیة �ىل ٔ�رض الواقع، فٕان 
املواطن س��قى یتذ�ر ت� الصورة القامتة اليت �لقها وخيلقها املك�ب الوطين 
�لكهر�ء لنفسه، من �الل متظهرات سلبیة م�عددة �يسء ٕاىل مسعته ٔ�كرث 

  .مما ختدمه مكصل�ة معوم�ة
رات، الس�ید الوز�ر، �ىل س��ل املثال �رتفاع ومن بني هذه ا�متظه

املهول و�ري املربر يف الك�ري من أ�ح�ان لفاتورة الكهر�ء، واليت تصعق 
�لص "املس�هت� ٔ�كرث من التیار الكهر�يئ نفسه، اع�دا �ىل املبدٔ� اجلا�ر 

  ". �اد شيك
كذ� ال�سعرية أ�بدیة �لعداد املفروضة قرصا �ىل املواطن �واجب 
ٕاضايف قار �ىل واجب �س�هتالك القانوين، ؤ�ن هذا العداد العجیب قدر 
حمتوم �ىل رقاب وج�وب املواطنني ال�سطاء، كذ� ا�لجوء ٕاىل نظام 
أ�شطر ا�ي جيعل مصل�ة الزبون �ىل الهامش �دمة ملصل�ة مك�ب 

  .سادي م�ري لالمشزئاز
ملزنلیة اليت غیاب التعویض القانوين عن ٕاتالف الك�ري من أ��زة ا

یرصح هبا الزبون جراء �نقطاع والرجوع املفاجئ �لتیار الكهر�يئ حول 
  .القانون يف م�ل هذه النوازل

مث كذ�، وهذه يه ٔ�كرب مشلك �شوه قمية هذا الرب�مج، هو �ساقط 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2019 ٔ��ریل 30( 1440 شعبان 24

أ�معدة الكهر�ئیة اليت ت�ٓلكت وسقطت �ىل احلقول واملمرات وفوق 
طر حيدق هبم �ا� من اخلوف والهلع، وخ املنازل، ؤ�صبح املواطن یع�ش

ال�س الكهر�يئ يف أ�سالك امل�ساقطة �ىل أ�رض ال وهيدد ح�اهتم بفعل 
  .قدر هللا

نطلب م�ك الس�ید الوز�ر، مما نعرفه ف�مك من ح�ویة ٔ�ن تتحر�وا حلل 
�رشیة  وٕار�اع احلا� كام اكنت �لهيا تفاد� لوقوع حضا�هذه املشالك 
 . �لمواطنني وخسا�ر مادیة

  وشكرا لمك

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

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

�ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :واحلاكمة نیابة عن الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل ٔ�ي �ال
ٕاذا اكن هاذ احلاالت �اصة، ٔ�ن مايش أ�معدة �ين تیطیحو لكهم، ٕاذا 
اكنت �االت �اصة اح�ا مس�تعد�ن نتصلو �ملك�ب، ولكن �اص ما 
ت�ساوش املك�ب اكن تقریبا �ىل �افة إالفالس، احلكومة ا�يل فاتت عطاتو 

ملیار د�ل ا�رمه، وال راه اكن الضو �ادي یتقطع �ىل املواطنني،  18
وا�ٓن راه �سرتجع العاف�ة د�لو و�متناو ٕان شاء هللا املشالك ا�يل اكینة، 

  .هاذي �االت ٔ�عطیومه لنا �شوفو مع املك�ب

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه ٕاعفاء م�ظومة الضخ بواسطة 
لكمة ٔ��د السادة الطاقة الشمس�یة من الرضیبة �ىل القمية املضافة، ال

  . املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
س�ید وز�ر الس�ید الوز�ر، بعدما نبدل الصیغة د�ل السؤال، رصح ال 

الطاقة واملعادن �الل �لسة سابقة لٔ�س�ئ� الشفهیة، ب�ٔن م�ظومة الضخ 
  .�لطاقة الشمس�یة يف القطاع الفال� معف�ة من الرضیبة �ىل القمية املضافة

ؤ�ن م�ظومة الضخ تعين لك ما یتعلق بعملیة الضخ �لطاقة الشمس�یة 
ة ملعدات من ٔ�لواح مشس�یة وحمول ومض�ات، فٕان الرشاكت املس�تورد

الضخ بواسطة الطاقة الشمس�یة تفا��ٔت ب�ٔن ٕادارة امجلارك تطا�هبم ب�ٔداء 

ا�يل يه �س�بة د�ل + 2.5%�رضیبة �ىل القمية املضافة  %�20س�بة 
التعشري، مؤكدة ٔ�هنا مل تتلقى ٔ�ي قرار یف�د ٕ�عفاء هذه املعدات من الرضیبة 

  . �ىل القمية املضافة
الوز�ر احملرتم، عن حق�قة هذا إالعفاء يف هذا إالطار، �سائلمك الس�ید 

من ٔ��ل جتاوز �ا� ا�ل�س و�دم الوضوح ا�ي یطال الفال�ني والت�ار 
  .�ىل �د السواء

  .وشكرا

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :ة عن الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامةواحلاكمة نیاب

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

�ىل ٔ�ي �ال هذا إالعفاء اكن يف قانون املالیة، وقانون املالیة صادق 
  . �لیه الربملان

د�ل املواد، اك�ن املادة  2مايش الغلطة تنقول د�ل هذا وال هذا، اك�ن 
 �123لرضیبة �ىل القمية املضافة ا�ا�لیة، و 92، مرتبطة 123واملادة  92

  . �ىل �س�ترياد
 123وما قدموش  92بوانو مع �شرتا�یني قدموا تعدیل د�ل املادة 

حيساب هلم هذه يه املادة الوح�دة، ٕاذن اكن �لط �اصنا ندار�وه ٕان شاء 
حىت يه، ٕاذن �اصنا نغريوها  123هللا يف قانون املالیة املق�ل يف املادة 

  . ح�د� ا�ا�لیة وبقات د�ل ا�یوانة فقط

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذا التوضیح

يف هذه اجللسة هنا  ولكن الس�ید الوز�ر، الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن
رصح ب�ٔن م�ظومة الضخ �اكملها معف�ة من هذا، وهاذ اليش ٔ�مام الاكمريات 
مسعوه املواطنني، مسعوه املغاربة اكملني، ويف �لسة دس�توریة، یعين اح�ا 
دا� ما نعتربوش هذا خط�ٔ، التعدیل اكن يف جملس النواب، واح�ا فریق 

قدم بتعدیل فهاذ النقطة هاذي أ�صا� واملعارصة يف جملس املس�شار�ن ت
�ىل م�ظومة الضخ ورفضتو احلكومة، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن التعدیل راه اك�ن 
ولكن التعدیل �ینص �ري �ىل املض�ات فقط، واملض�ات ٔ�صال يه راه 

  . معف�ة یعين ٔ�مشن تعدیل
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الفریق د�لنا قدم هاذ التعدیل يف املناقشة د�ل املزيانیة، ولكن 
د� منش�یو نت�اوزو هذا الس�ید الوز�ر، الوز�ر �لط  احلكومة رفضته، واح�ا

وال هذا، اح�ا نعتربو ٔ�ن ما قا� الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن نعتربه تعهد 
حكويم، و�شوفو احلكومة ٔ�ن د� الفال�ة اكملني الرشاكت والفال�ة، 
اك�ن وا�د الش�ن�ٓن ب��اهتم، �مييش الفالح عند الرشكة �یقولها ٔ�ودي واش 

ذب الوز�ر ونصدقك ٔ�نت، ما ميك�ش، �اصك تلقى يش صیغة �ادي �ك
�ش نعرفو ٔ�ش�نو يه هذه الورطة ا�يل وقعو فهيا الفال�ة خنرجو مهنا، 

  .ونفوتو هذا
مبا ٔ�نك وز�ر احلاكمة الس�ید الوز�ر، نطلبو م�ك �شوفو من �ال هاذ 
الفال�ة، الس�ید الوز�ر، راه الفال�ة شویة راه �شوفو يش صیغة، راه 

س�نني هاذي وهام تیالكو يف العصا، راه ٕاىل بقاو  4س�نني وال  �3ة الفال
 . مس�متر�ن �ىل هاذ احلا� راه ما �اد�ش تنظن راه ما نعودوش نلقاو ما �لكو

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التفا�ل مع التعق�ب

�ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة  نتدبامل الس�ید الوز�ر 
  :واحلاكمة نیابة عن الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

املس�شار اكع ما توصیين، ٔ�� راه من العامل القروي، ا�ٓن فعال الس�ید 
يه  92اك�ن مشلك، الر�ح ميل �اوب راه لكيش حسابو بيل ذیك املادة 

ن �ادي ق�ل ما جني عندمك عیطت �ىل مد�ر ا�يل عفات لكيش، اك
، ٔ�� 123ا�یوانة، قال ا�يل ٔ�ودي وقعنا يف �لط، ٔ�ن ما عند�ش املادة 

تنوا�دك بيل �اصها تغري، ولكن راه تتعرف ما تغري ٕاال يف قانون املالیة، 
واش اك�ن يش بدیل، ٕاذن قانون املالیة �اصنا �ردو البال لهاذ املادة �اصها 

  . ، ٔ�مام�ا هاذ الشهور ا�يل �ق�ة وٕان شاء هللا ونغريوهاتغري حىت يه
ٕاذن، هاذ اليش وقع، وراه الربملان صوت �ىل هاذ اليش ووز�ر املالیة 
�اله تتذ�رو �اله �ا د�ل يف قانون املالیة، حىت هو اكن تیحساب لو 
ذیك املادة تعم لكيش، راه ما اكی�ش سوء النیة، ولكن الناس تیخط�ٔو، 

  .اه املسؤولیة بني الربملان واحلكومة ما �اد�ش �هتربو مهناالبد، ر 

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

ون��قل مرة ٔ�خرى مع الس�ید الوز�ر، لكن هذه املادة يف قطا�ه أ�صيل 
الشؤون العامة واحلاكمة، يف سؤال موضو�ه إالخ�الالت اليت تعرتي فواتري 

�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو ٔ�و �دي املاء والكهر�ء، اللكمة �لمس 
  .الشجري لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

فك�تفا��ٔ �دد �بري من املواطنني من �ني ٔ�خر �رتفا�ات صاروخ�ة 
ی�س�ب ٔ�ح�ا� يف اح��ا�ات  يف م�الغ وفواتري اس�هتالك املاء والكهر�ء مما

  .شعبیة وجتعل العدید من أ�رس يف ٔ�زمة حق�ق�ة
لهذا �سائلمك الس�ید الوز�ر، عام تقوم به املصاحل املعنیة لتفادي هذه 

  الظاهرة؟
  .  شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

امللكف �لشؤون العامة �ى رئ�س احلكومة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :واحلاكمة

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

�یف ما تتعرفو هاذ املواد مق�نة، ٕاىل اكن يش خط�ٔ يف العداد وال فذاك 
وال يش �ا�ة، هاذ احلاالت تعاجل �ا� �ا�، ٔ�ن  (le relevé)ا�يل دارو 

 �ارفها، هاذ ا�مثن ال�سعرة د�ل املا ود�ل الضو معروفة، لكيش
(tranche) أ�وىل والثانیة والثالثة، ولكن ممكن �كونو هاذ أ�خطاء  .  

ٔ�� كنت سا�ن يف دار حىت ٔ�� يف فاس اكن خط�ٔ مش��ا �اجلنا، ٕاذن 
  .ٕاىل اكن يش ٔ�خطاء �یفاش نعاجلوها، هذا هو احلل

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

  .طار التعق�باللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف إ 

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل لك �ال �ىل جوا�مك

ال، الس�ید الوز�ر هاذ السؤال س�بق طرح�اه العام ا�يل فات، و�الش 
  .�اود طرح�اه هاذ العام، ٔ�ن حىت �ا�ة ما تغريت والظاهرة رمبا تفامقت

 الصیف من كذ� طرح�اه، ٔ�ننا اح�ا مق�لني �ىل فصل الصیف، ويف
طبیعة احلال �س�هتالك تیكون ٔ�مسیتو، فاملواطن ما تیفهمشاي �الش، 

خطرات  10شهور، تی�لص وا�د ا�مثن، والشهر الرابع تی�لص  3شهر�ن، 
  . هذاك ا�مثن، ما ميك�ش �كون هذا خط�ٔ 

  . ومايش �ا� اس�ت��ائیة وال �ا� فردیة، اليشء تقریبا راه تیعم
اش رمبا �یفاش ت�رشحو هاذ اليش هذا، اح�ا فالس�ید الوز�ر، اح�ا �یف
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ما اك�شكوشاي يف الزناهة د�ل أ�عوان د�ل املك�ب د�ل املا ود�ل 
الكهر�ء، ولكن اخللل ميل تیجي هو ٔ�هنا يف هذوك أ�شهر ا�يل تتكون 
فهيم الفاتورة بوا�د املبلغ ما تتكو�شاي الفاتورة احلق�ق�ة، مايش تیجیبو ذاك 

العداد یعين تیقدرو وميل �ميش�یو �لعداد یعين تیجیبو وا�د اليش ا�يل يف 
املبلغ ا�يل هذیك ال�سعرية حسب أ�شهر ما ت��قاش عندها معىن، حبیث 
ٔ�نه �ٓش تیوقع د� �لس�ید؟ تی�لص یعين �ىل ٔ�شطر ما ت��صش �لهيا 

  .القانون د�ل ال�سعرية، تی�لص وا�د املبلغ
اقعیني، كام قلمت، و�كونو مع هاذ ف�التايل ٕاىل بغینا حق�قة ٔ�نه �كونو و 

ال�سعرية ومع هاذ أ�شطر خفصنا لك شهر منش�یو جنیبو الفاتورة د�لو، 
مايش نقدرو الفاتورة د�ل شهر�ن ٔ�و ال ثالث ٔ�شهر والشهر الرابع تنجي 
تنلقى وا�د مسیتو وتنطبقو �ىل الس�ید بوا�د ا�مثن د�ل أ�شطر ا�يل 

 .هياحق�قة مايش أ�شطر ا�يل �لص �ل
و�لتايل، الس�ید الوز�ر، هللا خيلیمك، ٔ�� كام قلت لمك، اح�ا ما 
ت�شكوشاي وما تنقولوشاي ب�ٔن هاذ المكیات ما �س�هتلاك�ش، �س�هتلاكت، 

 la)ولكن فني اك�ن اخللل؟ اك�ن اخللل يف املراق�ة د�ل العداد، يف 
fréquence) منش�یو �لعداد د�ل وق�اش�.  

  .شكرا

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

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

املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة  الوز�رالس�ید 
  :واحلاكمة

ال، �ري �ش نطمنئ الس�ید املس�شار، هذا معروف ما ميك�ش جنیب 
 3ٔ�شهر تیقسموها �ىل  3ٔ�شهر ونطبق �لهيا أ�شطر د�ل شهر، عندك  3

ید�رو أ�شطر، زعام ما ميك�ش، وٕاال �ادي یبقى �ام ولكيش ٔ�شهر و 
  .أ��رية (la dernière tranche)�س�هتالك د�يل �ادي یبقى يف 

ٕاىل عندك يش �االت ٔ�� املك�ب عندي مف�وح يف ٔ�ي وقت منش�یو 
داحلاالت معك ومنش�یو  �10شوفو هاذ احلاالت، ما فهيا شك، ج�ب يل 

ئني، املك�ب �اطئ ما �اد�ش ندافع �لیه، ٔ�س�یدي �راقهبم ٕاىل اكن �اط 
ولكن ج�بو لنا احلاالت ومنش�یو �شوفوها، ٔ�� مس�تعد منيش معك حىت 

  .�لمك�ب ومنش�یو حىت عند املواطنني، وهللا ٔ�س�یدي حىت منيش معك
هذا مشلك ما ميك�ش �شوفوه ٕاىل اكن هاذ الفساد اكع يف هاذ 

ال ما ميك�ش، ٔ�� معك املس�توى و�سك�و �لیه، املت�ٓمر�ن ضد املواطن، 
  .داحلاالت ومنش�یو هلم 10ج�ب يل 

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

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل، وموضو�ه متو�ن وضبط أ�سواق �الل 

شهر رمضان املبارك، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 
  .والتمنیة، تفضل

  :ةٔ�مال م�رص  الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

وحنن �ىل ٔ�بواب رمضان الكرمي، ٔ�غتمن هذه املناس�بة ٔ�متىن رمضان 
  . م�ارك للك املغاربة

ٔ�سف، تتغري �ادات �س�هتالك ليف هذا الشهر الكرمي ٔ�صبحت، 
عن ت�ٔثريات مجمو�ة من اجلهات  لتعرف إالفراط والتضخم، تغري �جت

اكمحلالت ا��ائیة لالس�هتالك و�ريها، هذا التضخم يف عقلیة املس�هت� حيمت 
عرضا اكف�ا من املواد واملنتو�ات الغذائیة أ�ساس�یة ملائدة رمضان، ما قد 
یرتتب عنه ٕاضافة ٕاىل التالعبات يف اجلودة، ٕاغراق السوق الوطين مبواد 

  .ر واملضاربة والغش، و�ري ذ�ردیئة �هیك عن �ح�اك
�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن �ر�مج احلكومة �متو�ن وضبط 

  السوق الوطين وحامیة املس�هت� �الل هذا الشهر الكرمي؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

لكف �لشؤون العامة �ى رئ�س احلكومة امل املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :واحلاكمة

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

املواد ا�يل �اصة �رمضان موجودة ا�ٓن يف السوق، املشلك الك�ري هو 
�ح�اكر، هو الفساد، املراق�ة كتكون طوال الس�نة، ولكن التعبئة د�ل 

�ل املصاحل يف رمضان ٔ�كرب �ك�ري من �الل الس�نة، معىن ذیك الوترية د
  .وترية رمضان ما ميك�ش نق�طو ذیك الوترية

، 5757و�غي نقول �لمغاربة ��يل اك�ن ٔ�رقام، وزارة ا�ا�لیة فاحتة رمق 
�ادي  0801004747وزارة الص�ة هاذ اليش داملشالك ال�سمم و�ريه رمق 

  . 0537777444وزارة احلاكمة نعلنوه من بعد، ويف 
اك�ن التالعب بص�ة املواطنني، �ح�اكر، الفساد تیكرث يف رمضان، و 

ما نقولش � ال، اح�ا ٕان شاء هللا، ولكن ٕاىل تعاونو معنا املواطنني، ٔ�ن 
تنعملو هاذ أ�رقام اك�ن ا�يل تیلعب �لرمق، اك�ن ا�يل ما ت��غ�ش یعطیك 
العنوان، اك�ن ا�يل ما ت��غ�ش مييش معك �لبالصة فاش اك�ن، ٕاىل تعاو� 

لمي والعامالت، ٔ�� �هنين هاذ الناس ا�يل ت�سهرو لیل مع املواطنني يف أ�قا
هنار �ىل حصة الناس، مس�تعد�ن ميش�یو لیال وهنارا، ولكن �اص الناس 
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وزارة ا�ا�لیة ووزارة احلاكمة، یتعاملوا معنا ٕ�جيابیة واح�ا إالدارة �ی�ٔة 
عندمه طامق وعندمه جلان مشرتكة كمتيش لعني املاكن يف ٔ�ي وقت، �ري 

 . ل�م يف الهاتف �كون معقول، صايف�كون ا

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

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال م�رصة
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ٕافادا�مك و�مثن طم�ٔنتمك لعموم املواطنني، ٕاال 

 قدرهتم الرشائیة، فٕاننا ٔ�ننا وملزید من احلرص �ىل حصة املواطنني ؤ�یضا �ىل
  :الیوم �رید الت�ٔ�ید

ٔ�وال، �ىل �شدید املراق�ة من ٔ��ل حماربة لك ما من ش�ٔنه املساس 
  �لقدرة الرشائیة �لمواطنني؛

�نیا، العمل �ىل حتس�س املواطنني من ٔ��ل جتنب السلوك 
�س�هتاليك املفرط، خصوصا ؤ�ن ز�دة إالنفاق �ىل موائد إالفطار �الل 

حسب املندوبیة  %20لشهر ا�يل هو شهر الصیام والزهد، تقارب هذا ا
  . السام�ة �لتخطیط

ؤ��ريا، �ل�س�بة �ل�انب الصحي يف شقه املتعلق �لسالمة الصحیة 
�لمنتو�ات املعروضة، فٕاننا نطالب احلكومة بتفعیل ٔ�كرث ل�ٓلیات املتعلقة 

�یة ال تعرف �ملراق�ة الصحیة، خصوصا ؤ�ن مجمو�ة من املواد �س�هتال
املراق�ة الصحیة عند العرض يف أ�سواق، �ال اخلرض والفواكه وأ�سامك، 
ؤ�ذ�ر �ىل س��ل املثال سوق امجل� �لخرض والفواكه مبرا�ش، ؤ�یضا سوق 
امجل� لٔ�سامك مبرا�ش، ما قد هيدد حصة املس�هت� �ىل املدى القصري ٔ�و 

  .املتوسط
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .دة املس�شارةشكرا الس�ی

  الس�ید الوز�ر ٕاىل عندمك تعق�ب؟

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  . ٕاوا �ري يش شویة وصايف
شوف اح�ا يف �دمة املواطن، حىت الربملانیني ها هام التلفو�ت 

الوز�ر عندمه، الهواتف، ٕاىل �شاكو لمك املواطن اتصلوا بنا، ولكن واش 
دروك وال ذاك الطامق ا�يل �الس يف العام� �ش اتصل به الناس، راه اك�ن 
جلان كدور، غنعطیك منوذج مرا�ش وال ا�ار البیضاء �ادي ميشو للك 
زنقة؟ ٕاىل ما تعاونوش مع املواطنني �یفاش �ادي �راقب هاذ الناس؟ راه 

لكها، مايش �ري التعاون، راه املصل�ة د�ل املواطن مصل�ة د�ل البالد 

املسؤولني، مايش الوز�ر فقط وال الربملاين وال الناس يف أ�قالمي ا�يل 
  .مسؤولني، املواطن لكهم مسؤولني

ٕاىل شاف يش وا�د يش فساد وما �لم�شاي حىت هو مشارك معنا يف 
هاذ املصائب، وكنلعبو يف الص�ة د�ل املواطن، ٕاذن نداء �لمواطنني 

  .و املفسد�ن واحملتكر�نیتعاونو معنا �ش حنارب

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف قطاعمك، وموضو�ه تدهور القدرة 
الرشائیة �لمواطنني، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار

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

  السادة ٔ�عضاء احلكومة،
  أ�خوات وإالخوة،

الس�ید الوز�ر، تدهور القدرة الرشائیة خف�فة يف ا�لسان وثق�� يف 
املزيان، القدرة الرشائیة الیوم يف تدهور مس�متر، اللك �ش�تيك، املوظف، 

  .العاطل والش�به معطل
زمة �ق�صادیة راه بو�د� ٔ�ن الیوم يف املغرب الس�ید الوز�ر، هاذ ا�ٔ 

اح�ا �شعب ا�يل �اسني هبا، والشعب الضعیف، الطبقة الوسطى ها 
  . اح�ا� ق�لناها وانعدمت

فعامة الشعب اللك �ش�تيك، حىت هذاك املا والضو راه اك�ن الناس 
ا�يل �یفضلو شهر یقولو شهر ما �شعلوش الضو واملا، ٔ�نه راه وىل الضو 

ید الوز�ر، وهاذ اليش راه �اصنا وا�د �لتفافة واملا �ال من الكرا الس� 
قویة �ش حنس�نو ا��ل د�ل املواطن، راه الیوم راه اللك �ش�تيك، �اصة 

  .وحنن مق�لني �ىل شهر الصیام، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
ف�یخصنا احلكومة �ىل أ�قل توفر لنا السلع، البضائع ما جنیوش حىت 

درمه، هاذ العام  40ص العام أ�ول رشیناه ب�ٓخر حلظة ونقولو ود� امحل
درمه ٔ�قل، القطاين �اصنا  �40یفاش �ادي �كون واش �ادي �كون ب

ولكن ٔ�یضا ) (d’accordٕاىل د�لت يش سلعة �شجعو املنتوج ا�ا�يل، 
حنددو ا�مثن د�ل هذیك السلع ا�يل دا��، ذاك ا�مثن املرجعي �اصنا 

ناس تقوي ا��ل د�لها، خنففو �ىل حنافظو �لیه و�اصنا نلتف�و �ش ال 
املواطن راه اللك �ش�تيك، فني ما مش�يت من الصباح وهذاك املواطن 

، %5وبذیك ا��ل د�لو راه ما ك�ساو�ش، ٔ�ن ميل كزنیدو كزنیدو 
، وزیدو� يف القفة، ٔ�� ومرايت وو�ي نعرفو حشال كنخرسو يف 10%

  .�ىل غرار ما ننفقا�هنار من الفطور حىت العشاء، �ش �زیدو� 
هذاك السمل املتحرك لٔ�جور �س��اه، الیوم واش �ادي نع�شو يف 
فاقة، راه ال ٔ�ؤمن �ٔ�رقام، ٔ�� ما جتاوبن�ش الس�ید الوز�ر احملرتم �ٔ�رقام 
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امللیار، قل يل ٔ�ن �ادي مييش املواطن  10ملیون، عند�  �30ادي �زیدو 
ة اكف�ة من الربوت��ات �ادي یلقى �ش یع�ش و�ادي �كون كت� �ذائی

ومن ا�هنیات ومن اخلرضوات والف�تام�نات، لكها �اص املواطن حيس 
�راسو �ا�ش �كرامة يف ب� غين و�رمي ٔ�یضا، الس�ید الوز�ر ما غنبالغش 

 ..ولكن
  .شكرا

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

 . اللكمة �لس�ید الوز�ر

رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة �ى  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :واحلاكمة

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

ما نعرف واش تیقت راسك ميل قلت � ما �اد�ش نبالغ، زعام تیقت 
راسك، ما �لغت�ش فهاذ ال�م، ما اكی�ش شویة د�ل املبالغة، الفقر ما 

يش �ا�ة لكيش �ري  هاذ البالد ما فهيا حىت �راجعش يف هذه البالد،
  .الفقر، لكيش

راك ٔ�نت �راسك املرة ا�يل فاتت �شك�ت ٔ�نت من راسك، وعساك 
  . وا�يل ما عندوش، وا�يل �دام (SMIG)املرٔ�ة املطلقة والعامل ا�يل عندو 

  . ا�ٓن �ري باليت، ٔ�� تص�ت �، هللا هيدیك
، املشلك ما حتتاجش، ٔ�� رصحي، ٔ�� ما �اد�ش نقول � لكيش مز�ن

ٔ�� جني ٔ�كرث من هاد اليش ا�يل قلت ٔ�نت، املشلك واش البالد تتقدم وال 
ما كتقدمش؟ ٔ�ما الفقر �يق ٔ�� �اي من أ�طلس، راه الناس ما عندمهش 

یت بالل راه ما عندمهش، یاله تنصایبو هلم الطریق، ما �ٔ متيش الضوء، 
 57تصاو�ش الطریق ما �امهش املاء، ما �امهش الضوء، �ادي متيش 
 40ملیار �ون ج�ت لق�ت هاذ اليش مز�ن �ون قادیتو، رضوك تنعطیو 

�ام  15ملیار مهنا، �الش هادي  35ملیار د�ل ا�رمه، اعطینا رضوك 
ملیار د�ل ا�رمه اعطیناها،  18 (ONEE)ميل ج�نا  (TVA)د�ل 

   .ملیار د�ل ا�رمه ما تعطا�ش 9ج�نا لق�نا املدارس ا�يل ت��ات 
 15ش ٔ�نت �ري تنقول � كتبالغ شویة، اضطرینا نقصو ما تنلومك

ٔ�ن فعال أ�وضاع اكنت  2015- 2014ملیار من �س��رات يف 
  . %7لق�نا العجز فات  2012م�دهورة، م�ني ج�نا يف 

ما تنلومكش ميل تتلكمو عرفو الواقع ا�يل اك�ن، ما نبالغوش، �يق 
عطیات لكها ا�يل تد�رها الفقر شكون ا�يل قال � ما اكی�ش الفقر، امل 

احلكومة �ق�ة، اك�ن الفقر يف البالد، قلنا ال؟ واش كنعاجلو هاذ املرٔ�ة ا�يل 
اكنت مطلقة وال ٔ�رم� هاذ املزيانیات ا�يل �ادیة �لطلبة، هاذ املزيانیات ا�يل 

 2ٔ�لف �ادي تويل ٕان شاء هللا هاد العام  700عوض " ت�سري"�ادیة ل 

  . ٔ�لف 100ملیون و
كنعاجلو املشالك زعام بني عش�یة وحضاها هاذ اليش لكو ا�يل �رامك اح�ا 

�ادي تعاجلو ٔ�نت الیوم، راه دزت يف احلكومة ما ميك�ش تعاجل لك اليش، 
م�نلومكش، ماميك�ش تعاجل ا�لفات ا�يل لق�ت ٔ�نت لكها، واش قدیت 
تعاجلها، ولكن حس�ت شویة، لك وا�د ا�يل �ا تیحسن شویة، ٔ�ما نقولو 

�ن يف هذا البالد والو، ٕاذا مسعومك أ��انب راه �رملاين تیقول هاذ اليش ما اك
  . راه مصیبة �ىل هذه البالد، ٕاذا اكن �رملاين تیقول لكيش ٔ�سود، واه

وزعام شویة دإالنصاف، راه إال�سان مايش تیكون يف املعارضة �ري 
ني وهللا �شري، راه البالد د�لنا �كون يف املعارضة وال، اح�ا لكنا مسؤول

  . ٕاىل غرقت لغرقت معك، لكيش �ادي یغرق
ٕاذن ال�م د�لنا �كون موزون شویة، وشویة إالنصاف تقولو �يق 
الطریق قدامك، �ادي نقول ٔ�ییه، حشال من مس�شفى �اصين، حشال من 
س��طار �اصين، حشال من مدارس، حشال من طریق، حشال �يق، ذوك 

 .روي مازال ما وصلهمش حقهم اكعالناس د�ل اجلبل د�ل العامل الق

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

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الش�باب والر�ضة، وموضو�ه ظاهرة 
الشغب والعنف يف مالعب �رة القدم، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .قدمي السؤالمن الفریق �شرتايك لت

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .عطلت لنا السؤال د�لنا اشكرا الس�ید الرئ�س، وا�

املتعلق مباكحفة الشغب  09.09الس�ید الوز�ر، رمغ صدور القانون 
والعنف املمتم �مو�ة القانون اجلنايئ، الزالت ا�هودات املرتبطة بتدبري 

 هذه الظاهرة مازالت تعاين من �دة الفضاء الر�يض وحماو� التغلب �ىل
  .نقائص وال زالت الظاهرة مس�مترة

هل هناك تفكري يف مقاربة م�دجمة مجلیع املتد�لني ا�يل ممكن تعطینا 
  وا�د التصور �ٓخر �ل�د من الظاهرة؟

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :لش�باب والر�ضةالس�ید راش�ید الطاليب العلمي وز�ر ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا السؤال
فعال يف ا�ٓونة أ��رية عرفت املالعب و�خلصوص �رة القدم وبعض 
القا�ات، ٔ�نه هاذ اليش انتقل حىت لبعض القا�ات املغطاة يف ر�ضات 

  .جامعیة ٔ�خرى
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تبطة فقط �جلزاء، ظاهرة �ساءلنا مجیعا ؤ�� م�فق معك ٔ�نه ل�ست مر 
هاذ العملیة د�ل اجلزاء يه مس�مترة وراه تعمالت وا�د املقاربة م�دجمة 
ملعاجلة هذه الظاهرة، بدءا ٔ�نه د� كتجمتع تقریبا �شلك م�تظم وا�د ا�لجنة 
ا�يل فهيا وزارة ا�ا�لیة ووزارة الش�باب والر�ضة، أ�من الوطين، السلطة 

، واجلامعة امللك�ة املغربیة لكرة 09.09 القضائیة لتطبیق املق�ضیات د�ل
  .القدم �ش كند�رو التفك�ك د�ل الظاهرة ونفهمو ٔ�ش�نو يه أ�س�باب

يه ختتلف حسب املقابالت وحسب أ�ش�اص ا��ن یقومون 
�لشغب، �ل�س�بة �لسلطة القضائیة، ومت جتهزي املالعب، الب��ة التحتیة مت 

ن ا�يل �یمتنع �لیه الیوم �ش ید�ل جتهزيها �لاكمريات و�لك ما یلزم، اك�
مللعب الكرة متنع والظاهرة مازالت مس�مترة وهذا ما یقلق، اك�ن بعض 
أ�س�باب مرتبطة �ملاكتب املسرية �لفرق، �یكونو مدا�ز�ن ب��اهتم و�یحرضو 

  .وهاذ اليش راه اح�ا وقف�ا �لیه وبدینا كنعاجلو هاذ أ�مر هذا
داء لهاذ الش�باب د�لنا، راه ذوك ا�يل بغیت نقول ونو�ه وا�د الن

الفرق ا�يل ما �یعملوش الشغب هام ا�يل �یكونو حضیة، ٔ�نه كتفرض �لهيم 
عقو�ت مالیة و�برية �دا وملكفة، هام يف �ا�ة ٕا�هيا لتطو�ر الفریق �ش 
حيصل �ىل املراتب أ�وىل، �یولیو �ی�لصو فهاذیك الغرامات وذیك 

 مايش �یجي تی�لص �یتقطعو هلم (d’office)الغرامات كتقطع هلم 
(d’office) يل كمتيش هلم �عقاب، ولكن واش هاذ العقاب من املن�ة ا�

  .�ادي حيل املشلك؟ ال ٔ�عتقد �ادي حيل املشلك
�ا كنطلبو مهنم ٔ�هنم ید�رو العقل د�هلم وحيافظو لنا �ىل الفرق د�لنا 

  .�ش یبقاو �یتوصلو ��مع الاكمل �ش ميكن هلم یلعبو
الشهب �صطناعیة هاذي ظاهرة �دیدة ا�يل انضافت، ف�التايل 

  .الظاهرة تتطور �شلك غریب وضد أ��الق والقمي د�ل الر�ضة
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
ن وزارة الش�باب والر�ضة بطبیعة احلال ال خنتلف الس�ید الوز�ر �ىل �ٔ 

  . ممث� �لحكومة ا�ور د�لها �ادي �كون حمدود يف مجیع احلاالت
بطبیعة احلال فهاذ الس�یاق ا�يل قلتو، الس�ید الوز�ر، يف ٕاطار وا�د 
املقاربة م�دجمة، حصیح، اجلهات الرمسیة احلكوم�ة القضائیة وأ�م�یة، لكن 

ا�يل كتعامل هبا اجلهات �اص تعامل هبا من الرضوري ٔ�ن نفس اجلدیة 
اجلامعة املغربیة لكرة القدم ؤ�یضا أ�ندیة، �اصة أ�ندیة ��رتاف�ة وملا ال 
نف�حو ق�وات حق�ق�ة مع امجلعیات الر�ضیة د�ل املشجعني، �اص �كون 
حىت يه دا�ل هاذ ا�ا�رة د�ل �لق وا�د املقاربة مو�دة �لوصول ٕاىل 

 .نتاجئ مرضیة

ن جوج د�ل الظواهر ما عرف�اش النتاجئ د�هلم واش �ادي �كونو اك�
يف الصاحل ٔ�و يف �ري الصاحل، وهو ٔ�نه أ�ندیة الر�ضیة �اصة �ٔ�ساس 

  . ��رتاف�ة والت معرب ملامرسة الس�یاسة
املس�ٔ� الثانیة ٔ�نه الفضاء الر�يض ٔ�صبح جزء من الفضاء د�ل ا�متع 

  ". يف بالدي ظلموين"عیة، وراه مسعنا كفضاء یطر�ه املطالب �ج�
�� فهاذ جوج ظواهر هل س�سامهون يف ختلیق احلیاة دا�ل 

دخول الس�یاسة اح�ا تنقولو، لكن ما ٔ�عیبه ٔ�ن  املالعب الر�ضیة ٔ�و �متناو
من هاذ الباب ی�ٔ�ذ طابع ضیق، طابع فرداين، طابع مصلحي، ول�س طابع 

  . الوطنیة الواحضة
اذ الرتاكامت ختلق يش �ا�ة ٔ�فضل من هاذ اليش، �� �متىن ٔ�ن ه

ولكن املقاربة ا�يل قلتو الس�ید الوز�ر البد من احلزم ٔ�وال، البد من احلزم 
ٔ�وال، البد من ا�لو��س��ك الرضوري ملراق�ة الفضاء الر�يض، مراق�ة 
الفضاء الر�يض حىت ميكن لنا نوصلو نعرفو من �سامه يف ا�هتدئة ومن 

  .ٔ��ل ٔ�ش�یاء ٔ�خرىید�ل هناك من 
  .شكرا

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

  .ٕاىل اكن تعق�ب عند الس�ید الوز�ر يف حوايل نصف دق�قة

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
ٕاىل مسحت الس�ید الرئ�س جوج دالعملیات، العملیة أ�وىل مرتبطة ٔ�� 

ذا واك�ن م�فق معك، الن���ة د�ل اس�تعامل الس�یاسة يف هذا عطات ه
مناذج يف ا�ارالبیضاء، لكن �ع�د ا�ي متن�ه الوزارة حسمت مجمو�ة د 
إالشاكلیات من هاذ النوع، أ�ش�اص �ن�ء د�هلم ما ميك�لیناش نتد�لو 

د�ل املاكتب، دا� راه وال  3فهيم ولكن حسمت، اك�ن الفریق ا�يل عندو 
  . عندو مك�ب وا�د معرتف به

 رسا املعطیات اليت نتوفر �لهيا، اك�ن الناس مي ٔ�خفكالنقطة الثانیة ال
عند أ�من وعند  (identifie)تی��عو و�رشیو فهذاك الشغب، وراه دا� 

  .القضاء و�ادي نتا�ذو إالجراءات الالزمة

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

 املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه ون��قل ٕاىل السؤال املوايل
التكو�ن الفين لٔ�طفال، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .تفضيل الس�یدة املس�شارة. ا�س�توري �ج�عي لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�ید الوز�ر،
  ت والسادة املس�شارات احملرتمني،الس�یدا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ال خيفى �لیمك أ�مهیة الك�رية �لثقافة الف�یة يف بناء الشخصیة ح�ث ٔ�هنا 
الرافد أ�سايس لتكو�ن ٕا�سان م�ف�ح �ىل لك الثقافات وقادر �ىل ٕادراك 
حمیطه �لشلك العمیق ا�ي یؤه� ٕاىل الثقة يف ا�ات والتصاحل معها، 

  . �لتايل القدرة �ىل الت�ٔقملو
الس�ید الوز�ر، التكو�ن الفين لٔ�طفال ل�س طرفا بل هو رضورة لبناء 
ٕا�سان املس�تق�ل و�امل جوهري لقمي �نف�اح وال�سامح وقمي احلضارة 

  .وإال�سانیة
ؤ��� ن��ه س�یاد�مك ٕاىل ٔ�ن ٔ�طفالنا ل�س هلم احلظ الك�ري لولوج 

ل املدرسة العموم�ة وال دا�ل معاهد وزارة جماالت التكو�ن الفين، ال دا�
  . الثقافة احملدودة �دد� و�یف�ا، واليت ال تتوفر �ىل الطاقة �س��عابیة

فهل �لوزارة، سؤالنا الس�ید الوز�ر، فهل �لوزارة �عتبارها مسؤو� 
�ىل الس�یاسات العموم�ة يف ا�ال الثقايف س�یاسة وٕاسرتاتیجیة �متكن 

  الفين يف خمتلف ا�االت الف�یة؟  أ�طفال من التكو�ن
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید محمد أ�عرج وز�ر الثقافة واالتصال
شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هذا السؤال، خصوصا �ه�م �لتكو�ن 

الرتبیة الف�یة الفين لٔ�طفال، طبعا التكو�ن الفين لٔ�طفال یندرج مضن 
ومضن الت�ش�ئة �ج�عیة �ىل قمي ال�سامح والتعا�ش والثقافة، ٕاىل �ري 

  . ذ�
و�لتايل البد ٔ�ن ننوه �لس�یدة املس�شارة ا�يل ٔ�عطات هاذ السؤال 
خصوصا عندو وا�د أ�مهیة، طبعا وزارة الثقافة �ش�تغل �ىل وا�د املقاربة 

  : �دیدة، تتعلق ٔ�ساسا مبر�كز�ن ٔ�ساس�یني
املر�كز أ�ول یتعلق �لعدا� ا�الیة �ىل مس�توى الفضاءات الثقاف�ة 
واملعاهد املوس�یق�ة، و�لتايل �سعى دامئا ٕاىل توا�د هذه الفضاءات، الب��ات 
ثقاف�ة، املراكز الثقاف�ة �لقرب �ىل مس�توى اجلهات د�ل اململكة، �ىل 

 . بیة القرویةمس�توى عامالت أ�قالمي وكذ� �ىل مس�توى امجلا�ات الرتا
طبعا كذ� �ش�تغل �ىل املر�كز الثاين تتعلق ��ر�ة أ�وىل �لرفع من 
ا�مع يف لك ا�االت وجتلیات الثقافة، سواء دمع الك�اب د�ل أ�طفال، 
الیوم اكن عندي اج�ع مع ا�لجنة د�ل ا�مع د�ل دور ال�رش والك�اب، 

 هو دمع الك�اب د�ل الطفل، وقلت ب�ٔن التوجهيات ف� یتعلق هبذه املس�ٔ�
خصوصا ؤ�ن هاذ كتاب الطفل عندو وا�د أ�مهیة وعندو كذ� ٔ��ر 

  .ٕاجيابیة
طبعا كذ� رفعنا ا�مع �ىل مس�توى دمع املرسح، خصوصا املرسح 
املو�ه �لطفل، كذ� املهر�ا�ت د�ل املرسح د�ل الطفل، واكن عند� 

لطفل بتازة، والیوم كذ� �ش�تغل أ�س�بوع املايض املهر�ان ا�ويل ملرسح ا
�ىل توس�یع العدید من املعاهد املوس�یق�ة �الل س�نة ونصف، الس�نة 

د�ل املعاهد املوس�یق�ة، هذه الس�نة عند�  3املاضیة اكن عند� اف�تاح 
معاهد موس�یق�ة �ىل مس�توى �ات وعامالت ؤ�قالمي د�ل  9تقریبا 

، مبعىن �ٓخر وصلنا 27ت�اوز اململكة، يف الوقت ا�يل اكن عند� �دد ال ی 
  .معهد موس�یقي ا�يل �ادي �كون يف س�نة ونصف 11ٕاىل ٔ�زید من 

طبعا اك�ن هناك كذ� اتفاق�ة مرشوع اتفاق�ة مع وزارة الرتبیة الوطنیة 
�ىل مس�توى التكو�ن الفين لٔ�طفال والتالم�ذ �ىل مس�توى املؤسسات 

ع وزارة الش�ب��ة وا�ٔاكدميیات د�ل التعلمي وكذ� مرشوع اتفاق�ة م
  .والر�ضة

  .وشكرا

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

 .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

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

  شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات،
ر الس�ید الوز�ر الیوم ٔ�رشمت �موع ا�هودات ا�يل درتو �لفعل ال ن��ك

  . لها
الیوم الس�ید الوز�ر يف م�ظومة التعلمي د�لنا مؤسسة التعلمي ا�يل ممكن 
أ�طفال د�لنا یوجلو لها، وا�يل �ادي حتدثتو �ىل العدا� ا�الیة وا�يل يه 

  . حمور السؤال د�لنا
الیوم أ�طفال يف املدارس العموم�ة و�خلصوص العامل القروي راه ما 

  . د الوز�رتیعرفوش هاذ اليش الس�ی
اح�ا ال�ساؤل د�لنا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي ما 
طرح�اش هذا السؤال �ري هكذاك، بغینا �هبومك الس�ید الوز�ر وهذه 
مسؤولیة مشرتكة ما بني وزارة الرتبیة الوطنیة ووزارة ا�ا�لیة، وزارة 

ولكن ال�ساؤل التعلمي بطبیعة احلال ٔ�ن� مسؤولني �ىل رٔ�س هذه الوزارة 
  .د�لنا الس�ید الوز�ر ٔ�ن الیوم، نعم؟ الثقافة، ٔ�عتذر

ال�ساؤل د�لنا الس�ید الوز�ر الیوم هو هذه املعاهد مايش لكيش الناس 
�ادي توجل لها، ما �رهناش ٔ�ن املدارس العموم�ة تعطیوها وا�د أ�ولویة 

ا حواجي �كون �لمي ٔ�و ٔ�ديب، وهذ 2ٔ�ن الطفل الیوم تنحمكو �لیه ب 
تنقصیو وا�د ا�مو�ة د�ل املواهب د�ل أ�طفال ا�يل ما عندمهش يف 

  .هذا التو�ه
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الیوم اكینني ٔ�طفال عندمه مواهب ال �القة ال �لعلمي وال �ٔ�ديب، 
واح�ا يف الس�یاسات د�لنا تنحمكو �لهيم هبذه التو�ات، اح�ا تنعرفو �زاف 

 موس�یق�ة وهذا �یحز يف دأ�طفال الیوم �هيزو بیدو صغري تید�ر م�و �ٓ�
النفس، ٔ�ن ما لقاش هذاك اليش دا�ل املؤسسة، اح�ا عرف�ا هاد اليش 
الس�ید الوز�ر �الع�دات املالیة ا�يل اكینة �لوزارة، ولكن حنملمك املسؤولیة 
كذ� ٔ��مك تنف�حو ح�ث املعاهد مايش �للك، حىت دا�ل املعاهد راه 

ٔ�و يف �دود  18ش تدار، رمبا ذ�رتو املقا�د حمدودة واملعاهد راه صعیب �
معهد، هذا ال یعين ٔ�ن الس�ید الوز�ر اكینة فرصة حق�ق�ة الیوم ٔ�مام  20

املدارس العموم�ة ٔ�هنا تف�ح ا�ال، ا�ال احلرضي راه قلیل ا�يل �یوجل مفا 
  .�� يف العامل القروي

القمية  الیوم كنتو�و من �اللمك الس�ید الوز�ر ٔ��مك تعیدو النظر، نعطیو
�لمؤسسة العموم�ة و�خلصوص ا�ال الفين راه ٔ�سايس حىت يف بناء ذ� 

  .. الطفل خيرج من ذاك ا�ال
  . شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
كن�دد الشكر والتقد�ر �ىل هذا السؤال لهذا الس�یدة املس�شارة ٔ�� 

  .د�لمك
طبعا هاذ املرشوع اتفاق�ة س�مت توق�عها ٕان شاء هللا يف أ�سابیع املق�� 
ورمبا يف شهر رمضان، ٕادراج لك الت�لیات د�ل الثقافة، خصوصا التكو�ن 
الفين التكو�ن يف الف�ون ال�شك�لیة، وكذ� املرسح، مضن املنظومة د�ل 

بیة الوطنیة، وهذا من أ�وراش الكربى اليت �ش�تغل ما بني وزارة وزارة الرت 
الثقافة ووزارة الرتبیة الوطنیة، ولكن نقول كذ� �ینا الیقني ٔ�ننا �ش�تغل 
كذ� �ىل توا�د مراكز ثقاف�ة �لقرب يف العدید من امجلا�ات الرتابیة، 
 �كون فهيا ورشات د�ل الف�ون ال�شك�لیة وكذ� املوس�یقى وكذ�

مك�بات مصغرة دا�ل العامل القروي، ٔ�ن الطفل �س�هتل الك�ري، خصوصا 
ؤ�ننا �سعى دامئا ٕاىل �رس�یخ املك�س�بات الواردة يف دس�تور اململكة وكذ� 
املواثیق ا�ولیة املرتبطة �لطفل، خصوصا ؤ�ن املغرب صادق �ىل العدید 

  .من املواثیق واالتفاق�ات ا�ولیة
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري عند� يف هذه اجللسة املو�ه لقطاع 
العالقات مع الربملان، وموضو�ه ٔ�مه إالجراءات املت�ذة قصد القضاء �ىل 

منیة لتقدمي والت  العدا�أ�م�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .السؤال

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

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

يف البدایة �مس فریق العدا� والتمنیة بدور� نتقدم ب�ٔحر التعازي 
بتدارت واملواساة لعائالت حضا� احلادث املؤمل ا�ي وقع صبی�ة هذا الیوم 

ب�ٔاكد�ر وسا�ر حضا� احلوادث �ىل املس�توى الوطين، �س�ٔل هللا عز  �زا�ٔ 
  .و�ل ٔ�ن �رمح املوىت و�شفي املرىض، �ٓمني � رب العاملني

السؤال د�لنا، الس�ید الوز�ر، هيم وا�د املوضوع ا�يل حىت هو 
ٔ�سايس، من طبیعة احلال التعلمي من بني ٔ�مه العنارص أ�ساس�یة لتمنیة ا�متع 

ة املواطن د�لو والتطور د�لو، و�شلك ٔ�داة فعا� لتحسني ح�ا والريق
ٔ�ن �ٓفة أ�م�ة، الس�ید الوز�ر احملرتم، ال �زال �ائقا  الاج�عیا واق�صاد�، إ 

ٔ�مام حتق�ق هذه التمنیة يف ظل ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة، مما �س�توجب 
�خنراط تعبئة اكفة مكو�ت ا�متع لتوعیة املس�هتدفني و�شجیعهم �ىل 

  .الفعال لالس�تفادة من �رامج حمو أ�م�ة و�رامج ما بعد حمو أ�م�ة
�� �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن ٔ�مه إالجراءات والتدابري املت�ذة 

  �لقضاء �ىل هذه ا�ٓفة؟
  .وشكرا

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

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

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .والصرب ٔ�رس الض�ا� جتدید الرمحة وسؤال املغفرةبعد 

ٔ�وال، ٔ�شكرمك الس�ید املس�شار �ىل سؤالمك الهام، ا�ي یعكس ٕا�دى 
ٕاىل ا�ٓن املغرب یتقدم  2017ات ا�ا� �لحكومة، امحلد � يف إالجناز 

خطوات �برية، من بعد املناظرة الوطنیة والرسا� امللك�ة السام�ة اليت 
  و�ت، �یف ذ�؟

حبسب املؤرشات الرمقیة، ٔ�وال، ٔ�ول مرة جتاوز� العتبة د�ل ملیون 
، الیوم يف وضعیة ٔ�م�ة 10/9اكنت عندو  1960مس�تف�د، املغرب يف 

هذا التقدم ا�يل وقع، ولكن رمغ ذ�، رمغ ٔ�ننا جتاوز�  10/2.5تنقربو ٕاىل 
مجعیة  4000العتبة د�ل ملیون مس�تف�د، رمغ ٔ�نه متك�ا من تعبئة ٔ�زید من 

يف هاذ الورش الوطين الك�ري، رمغ ٔ�ننا ٔ��دثنا نظام تعاقدي ونظام 
معلیة ٕارساء رشاكة ا�ٓن معمتد، رمغ ٔ�نه وقعت  ا�يل) SIMPA( معلوم�ايت
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م�قدمة، وهنا حنيي ا�ور الك�ري �لمسا�د، لوزارة أ�وقاف والشؤون 
  .�ىل مس�توى امجلعیات 800.000و 300.000إالسالم�ة، 

رمغ ذ� حتدي د�ل حمو أ�م�ة حتدي �بري، ما نفرحوش نقولو كنا يف 
تتعين حوايل  %27حقق�ا ٕاجناز، ال،  %27ود� قربنا ل  %43يف  2004

امللیون، وهذا حتدي �بري لبالد� ما ميك�ش جنحو ف�ه ٕاىل ما اك�ش تعبئة  7
  .وطنیة

مؤطر ومؤطرة ت�ش�تغلو، الیوم  20.000تنو�ه التحیة ملا �زید �ىل 
ا�مع العمويم، وراه ٔ�مس تعلن �ىل طلبات العروض اخلاصة �مجلعیات، 

دف نوصلو ٔ�ن اكن حمو أ�م�ة، اك�ن ما بعد حمو أ�م�ة، وا�يل اكن اله
 190.000يف هاذ إالسرتاتیجیة، هاذ العام راه وصلنا ٕاىل  120.000

  .مس�ل
واك�ن حمو أ�م�ة الوظیف�ة وا�يل بدات �ىل مس�توى الصنا�ة التقلیدیة، 
وا�يل طلب العروض اجلدید راه تعلن يف هنایة مارس، اك�ن ورش ت��قدم، 

يف هذا ا�ال، ٔ�نه ولكن �ش جنحو ف�ه خص العنایة �لناس ا�يل ت�ش�تغلو 
وقع لنا �زیف فاش تف��ات املبار�ت د�ل الرتبیة والتكو�ن، وقع �زیف 

، اجلامعات مٔ�و الفراغد�ل أ�طر، ولكن امحلد � الش�باب خرجيي 
  .و�س��ر الك�ري ا�يل عند� فهاذ املر�� هو �س��ر يف املوارد ال�رشیة

علومايت ونظام تعاقدي، اك�ن دمع نظام م -كام قلت  -اك�ن ا�ٓن نظام 
 350درمه عن لك مس�تف�د، أ�م�ة  500مايل معترب ما بعد أ�م�ة راه 

درمه �ل�س�بة لٔ�م�ة الوظیف�ة، م�ال التجربة د�ل الصنا�ة  1000درمه، 
  .التقلیدیة، التعبئة وصلت ٕاىل ٔ�ننا قاربنا نصف ملیار درمه

الوترية �ادي خنفضو معدل  ولهذا امحلد � كنتقدمو وٕاىل مش��ا هباذ
أ�م�ة بنقطتني لك س�نة، و�ادي حنققو ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة، 

ما �اد�ش نقدو  2021يف  %20إالسرتاتیجیة دا�رة الهدف نوصلو ل 
نوصلو لیه، ٔ�ن اع�د إالسرتاتیجیة اكن م��ٔخر ولكن غنحققو �س�بة �برية 

  .م�ه
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل املعطیات اليت قدممتوها

بطبیعة احلال اح�ا الرتكزي د�لنا �ىل طرح هاذ السؤال هو ما مدى 
اس�ت�ابة ٔ�و مدى تزنیل ا�ر�ات د�ل املناظرة الوطنیة و�ع�د د�ل 

 2021اتیجیة د�ل حماربة حمو أ�م�ة ا�يل ٔ�رشيت لها يف ٔ�فق إالسرت 
  .2026يف  %10ويف �دود  %20التخف�ض ٕاىل �دود 

اكنت  2014كنت�دثو الس�ید الوز�ر �ىل الثلث د�ل املغاربة، ٔ�نه يف 
  .%27ا�ٓن ترصحون ٔ�ن ال�س�بة يه  %32معلن الرمق د�ل 

ول ا�يل اح�ا ال �رشف�ا �ىل صعید الوطن العريب الس�ید الوز�ر يف ا�
طالع، ولكن اك�ن ا�ول ) le taux(ا�ول ا�يل فهيا  4ٔ�ن نتصنف مضن 

�ىل غرار  %2و% 5ا�يل اعمتدت مقار�ت جریئة وحققت ما دون 
  .أ�ردن وفلسطني

ن�ٔمل هاذ إالجراءات لكها ا�يل ٔ�رشيت لها الس�ید الوز�ر و�ىل رٔ�سها 
وأ�طر ا�يل ت�متناو فعال املس�تحقات  وهنا تنحییو ا�متع املدين والكفاءات

د�هلم یوصلومه و�كون العنایة هبم وتوفر �هيم املس�تلزمات د�ل �ش�تغال، 
یعين ٕان شاء هللا امل�ٔمول حنن كنا ن�ٔمل عوض ٔ�ن نتقدم بنقطتني يف الس�نة 

س�نوات راه كنا يف نقطة  10نقط يف الس�نة، يف غضون  3ملا ال نتقدم ب 
ن العزم رمغ ا�مع د�ل مؤسسات ٔ�خرى �ارج�ة وا�دة، ولكن ٕاىل اك

والقطا�ات احلكوم�ة، ت�متناو ٕان شاء هللا هاذ ا�ٓفة ٔ�ن نعمل مجیعا 
  .وبتاكثف اجلهود ومهنا اجلهات ٔ�یضا ا�يل �اص التوق�ع معها رشااكت

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

  .عنا يف هاته اجللسةوالشكر موصول �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهته م 
  .شكرا لمك مجیعا ورفعت اجللسة


