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  217رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 ماي 7(هـ 1440 رمضان 1 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�ساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع : الرئاسة
ثانیة عرشة ، ٕابتداء من السا�ة ال ثالث سا�ات ومخس دقائق: التوق�ت

  .اخلامسة عرشة زو��ق�قة او 
  .فهیةأ�س�ئ� الش  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف �لق هللا

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

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

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

وق�ل ٔ�ن نعطي اللكمة �لس�ید أ�مني، ٔ�ود يف البدایة، و�مسمك مجیعا، 
ملؤم�ني ومبناس�بة شهر رمضان أ��رك، ٔ�ن ٔ�تقدم ب�ٔ�لص ا�هتاين ٕاىل ٔ�مري ا

وٕاىل الشعب املغريب قاطبة، ٔ�ه� �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا، 
هللا �لینا و�لیمك �ٔ�من وإالميان، وتق�ل م�ا وم�مك صاحل أ�عامل، ولك 

  .رمضان ؤ�نمت ب�ٔلف �ري
  .ا�ٓن اللكمة لٔ�مني، لمك ذ�

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

  .هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني �سم
ماي  �7ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2019

  سؤ�؛ 24: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 11: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .ٔ�جویة 10: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
من النظام ا�ا�يل  31من ا�س�تور، واملادة  63وطبقا ٔ�حاكم الفصل 

�لس املس�شار�ن، س�یعقد ا�لس م�ارشة بعد هذه اجللسة �لسة معوم�ة 
ٔ�خرى، ختصص النت�اب عضو من مك�ب ا�لس مللء املقعد الشاغر 

  .ٔ�مني جملس املس�شار�ن ملا تبقى من الوالیة ال�رشیعیة اجلاریة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع 
الصنا�ة و�س��ر والت�ارة، وموضو�ه مدى حصة حسب رشكة 

ٔ��شطهتا يف قطاع صنا�ة الطريان �ملغرب، بعد قرارها بیع " بوم�اردییه"
  .مصنعها ��ار البیضاء

شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت اللكمة ٔ��د السادة املس� 
  .املغرب، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد امحلید الصو�ري الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء،

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

یعرف قطاع صنا�ة الطريان يف بالد� منوا م�صا�دا، �اصة م�ذ 
ٕ�قلمي النوارص، بفضل ما  (Midparc)انطالق املنطقة الصناعیة أ�خرى 

توفره هذه املنصة املندجمة من ٔ�رضیة صلبة لهذه الصنا�ة وب��ات حتتیة 
  .م�طورة يف ظروف تنافس�یة قویة

ال مجمو�ة من احلوافز كام تقدم ا�و� �لمس�مثر�ن يف هذا ا�
رشكة م�خصصة يف قطاع  140وال�سهیالت، وهو ما مكن من اس�تقطاب 

، مهنا رشاكت رائدة �املیا 2000رشاكت س�نة  5صنا�ة الطريان، عوض 
  ).Bombardier(و (Safran)، (Boeing)م�ل 

م�صب شغل  16700ومن ح�ث م�اصب الشغل توفر هذه الرشاكت 
ملیار دوالر ٔ�مر�يك، مك�ت من بلوغ  1.7م�ارش بقمية صادرات تناهز 

، ويه �س�بة اندماج �د %34معدل اندما� صناعي یناهز �س�بة 
م�قدمة، اس�تطاع املغرب حتق�قها يف فرتة و�زية بفضل خمطط �رسیع التمنیة 

  . 2020-2014الصناعیة 
مل �كن تت�اوز �س�بة اندماج  �2014لتذكري فقط فٕاىل �دود س�نة 

  .%18قطاع الطريان 
 جتدر إالشارة كذ� ٕاىل ٔ�ن قطاع صنا�ة الطريان یعد ٔ�كرث كام

، 2018عند هنایة س�نة  %26القطا�ات دینام�ة، ٕاذ جسل �س�بة منو تفوق 
من ح�ث رمق املعامالت �لتصد�ر، ودینام�ة القطاع تظهر كذ� يف �س�بة 

البالغ �ددمه  (IMA)ٕادماج خرجيي معهد صنا�ة الطريان ��ار البیضاء 
، ٕاال ٔ�ن نقل وسائل إال�الم الوطنیة %100، واليت تناهز تقين 1700

مؤخرا ب�ٔخ�ار مفادها عزم رشكة بوم�ارديي بیع مصنعها ��ار البیضاء، �لق 
مدى ت�ٔثري هاذ خماوف �ى الفا�لني الوطنیني والرٔ�ي العام الوطين حول 

القرار �ىل اس�مترار اس�تقطاب و�ة املغرب الس��رات ٔ�ج�بیة �دیدة يف 
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طاع صنا�ة الطريان، خصوصا ؤ�ن الرشكة املذ�ورة قامت �س��رات ق
�امال  �850مة وتوق�ع مذ�رة تفامه مع احلكومة املغربیة يف ٔ�فق �شغیل 

  .2020مؤهال حبلول س�نة 
ومن هذا املنطلق، ومن ٔ��ل تنو�ر�، ومن �اللنا الرٔ�ي العام الوطين، 

أ�خ�ار اليت �روج حول  �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن مدى حصة
الك�دیة، بیع مصنعها ��ار البیضاء وتعلیق " رشكة بوم�ارديي"قرار 

  .اس��راهتا �ملغرب
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل السؤال، تفضل الس�ید الوز�ر

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

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

  .ٔ�وال، رمضان م�ارك سعید
يف ما خيص ملف بوم�ارديي، هذا ملف �م �دا، ٔ�ن اكن اس��ر �ين 

يف املغرب، اكنت الرشكة أ�وىل ا�يل اس�مثرت ويه  (Boeing)من بعد 
(Boeing)د�ل العامل يف  850 ، تبعهتا بوم�ارديي، والزتمت �ش �شغل

ٕان  2020، ولكن هاذ �لزتام يف ٔ�فق 400املغرب، حلد ا�ٓن وصلو ل 
  .شاء هللا

فا�يل �اصنا نعرفو وهو هاذ القطاع ح�وي وصل لوا�د املس�توى �ايل 
معمل ك�شغل  140رشكة ا�يل مس�مثرة يف املغرب،  �140دا، الیوم عند� 

  .مس�توى �ايل د�ل املغاربة �ندسني وتق�یني يف 16500
�اشت یعين مشالك یعين �برية يف �دة م�اد�ن " رشكة بوم�اردییه"

و�اصة مشالك مالیة ا�يل جعلهتا توصل تقریبا ٕاىل إالفالس، فا�و� 
الك�دیة اس�مثرت يف هاذ الرشكة ولزمت �ىل بوم�ارديي �ش تعاود یعين 

اه وتوصل ا�منط د�لها �لك، ٔ�ن رشكة مس�تحیل ٔ�هنا متيش يف هاذ �جت
  .یعين لنتاجئ يف الس�نوات املقلبة

�ش ت��ع املعمل ا�يل عندها يف " رشكة بوم�اردییه"ولهذا قررت 
د�ل الناس واملعمل ا�يل عندها  3500ا�يل ك�شغل ) Belfast( تبلفاس

د�ل الناس حلد ا�ٓن، هاذ البیع �ادي �كون  400يف املغرب ا�يل ك�شغل 
من  12واحض، واملادة " بوم�اردییه" عقد مع يف ٕاطار یعين مقنن، ٔ�ن عند�

ٔ�هنا مميكن لها ت��ع ٕاال ٕاذا �عت " بوم�اردییه"هاذ العقد یعين كتلزم �ىل 
 �12لزتامات ا�يل اكینني، هذاك ا�يل �ادي �رشي یلزتم هبا، وهذا املادة 

  .من العقد واحضة متاما
 ييف هذ "بوم�اردییه"فا�لقاءات ا�يل اكنت عندي مع الرئ�س د�ل 

ٔ�س�بو�ني يف مور�ل، اك�ن یعين مشاریع �مة مع بوم�اردییه �عت ٔ�و 

م�ا��ش، ٔ�هنا د� �ادي حياولو ی��عو هاذ املعامل، مزال م�باعوش، وٕاىل 
تباعو �ادي یلزتمو الناس ا�يل �ادي �رشیو، ٔ�ربعة د�ل الناس ا�يل تب��و 

 یقرتحو �ش �رشیو، د�ل الرشاكت الكربى ا�يل تب��و �ادي ميكن هلم یعين
ا�يل هام ٔ�كرب الرشاكت يف العامل، ٔ�كرب من ) Airbus( ،)Spirit(مهنم 

  ".بوماردییه"
د�ل الناس ا�يل ك�ش�تغلو يف املعمل معندهومش  400حلد ا�ٓن هاذ 

مشلك، واك�ن عقد ا�يل توصلنا به ا�ٓن ٔ�نه �ادي توسع هاذ الرشكة، 
ء هللا، واك�ن مشاریع ٔ�خرى يف �ادي تضاعف يف أ�سابیع املق�� ٕان شا

عندمه احلق " بوم�اردییه"املس�تق�ل، اح�ا معند� مشلك يف هاذ، ٔ�ن 
ی��عو هاذ املعامل د�هلم، ولكن العالقة ا�يل عندمه مع املغرب �مة �دا، 
والتنافس�یة ا�يل اكینة يف املعمل املغريب هو ٔ�حسن تنافس�یة ا�يل عند 

  ".بوم�ارديي"
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب ٕاىل عندمك ما �زیدو
  .شكرا

ٕاذن �ادي ن��قلو �لسؤال الثاين، موضو�ه موا�بة الصنا�ة الوطنیة 
�طط املغرب أ�خرض، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .واملعارصة، لتقدمي السؤال

  :اله املهاجرياملس�شار الس�ید عبد االٕ 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�وال، رمضان م�ارك �ىل امجلیع، هللا ید�لو �لص�ة والعاف�ة والهنا �ىل 
 .مجیع املغاربة و�ىل مجیع املسلمني

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

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

خرض يف ٕا�داث نق� نوعیة �لفال�ة لقد سامه خمطط املغرب ا�ٔ 
الوطنیة، ح�ث ٔ�صبح من الرضوري موا�بهتا �ىل املس�توى الصناعي، 
�اصة الصنا�ة الغذائیة، من ٔ��ل �مثني ٔ�فضل �لمنتوج الفال� الوطين 
لتحق�ق مداخ�ل ٕاضاف�ة �لفال�ني و�شجیع الصادرات الوطنیة و�س�تفادة 

  .ال� املصنعمن القمية املضافة لتحویل املنتوج الف
من ٔ��ل ذ� �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت 
س�تقومون هبا ملوا�بة الصنا�ة الوطنیة �طط املغرب أ�خرض؟ وملاذا 
الزالت �س�بة �برية من املنتوج الفال� الوطين تصدر �شلك �ام، مما 

  یفوت �ىل بالد� موارد مالیة �مة؟
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  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
معمل فهاذ القطاع د�ل  1900هذا قطاع �م �دا، حلد ا�ٓن عند� 

د�ل  156.500املواد الغذائیة ا�يل �بعة �لفال�ة والصنا�ة، ك�شغل 
  .ملیار د�ل ا�رمه س�نو� 115املغاربة، وعندها رمق د�ل املعامالت د�ل 

وقعنا عقد �ر�مج ما بني وزارة الفال�ة ووزارة  2017يف ٔ��ریل 
ملیار د�ل ا�رمه د�ل ا�مع لهاذ القطاع  4الصنا�ة، وو�د� مزيانیة فهيا 

د�ل املشاریع  7ا ف�ه ل حلد ا�ٓن وصلن. د�ل التحویل ٔ�و الصنا�ة الغذائیة
  �مة �دا، يه �مثني الفواكه واخلرض؛
  �نیا، حتویل هاذ الفواكه واخلرض؛

  �لثا، احللیب؛
  رابعا، الب�سكوي والشو�وال؛

  �امسا، الع�ا�ن والكسكس؛
  سادسا، دمع �س��ر فهاذ ا�ال؛

  .وسابعا، دمع التوزیع
امه، ا�يل عندمه رمق د�ل املشاریع ا�يل دمعن 39حلد ا�ٓن وصلنا ل 

د�ل الناس ا�يل  3888، وشغل 2013ملیار يف س�نة  3.4املعامالت زاید 
  .اش�تغلو فهاذ القطاع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار، اللكمة لمك �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  الس�ید الرئ�س،

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات
حلق�قة حىت ٔ��د ما یقدر ینفي ٔ�ن الفال�ة من بعد هاذ ا�طط يف ا

د�ل املغرب أ�خرض والو تیع�شو فوا�د أ�رحيیة، والو تیفلحو يف 
 4لكن الس�ید الوز�ر، هاذي وا�د . ظروف مز�نة وظروف ج�دة

اك�ن بعض القطا�ات، الس�ید الوز�ر، ا�يل  2014س�نوات تقریبا من 
�انقة وهاذ اليش عرف�وه الس�ید الوز�ر  �یع�شو وا�د أ�زمة ؤ�زمة

و�قش�ناه يف املناقشة د�ل املزيانیة يف بدایة الس�نة، ٔ�ن بعض الفال�ة 
الس�ید الوز�ر ك�شوفو تقریبا اك�ن الفالح د� ا�يل والو تیلوحو املنتو�ات 
د�هلم، �یلوحوها، واك�ن ا�يل ك�س�تغنا �لهيا، ما عندو حىت القدرة �ش 

اك�ن احلاالت ا�يل وصلو . ة ویلو�ا، �ی�لهيا يف الشجرحيیدها من الشجر 
ٔ�ن الناس بدات تتق�لع هاذیك أ�جشار، حرام هاذ ا�هودات لكها ا�يل 

  .تدارت تضیع
لهذا، الس�ید الوز�ر، كنظن ٔ�نه �ان الوقت ا�ٓن �ش �كون وا�د 

�ر املوا�بة حق�ق�ة لوزار�مك، واح�ا كنعرفو تقریبا العمل د�لمك الس�ید الوز
اجلدي، وكنطلبو م�مك، الس�ید الوز�ر، وا�د الشویة د�ل �ه�م ا�يل 
�اطیني لهاذ القطا�ات أ�خرى، الس�یارات، الطیارات وهذا وا�د الشویة 

راه حق�قة راه الفالح . تعطیه �لفال�ة الس�ید الوز�ر �لمواد الغذائیة
�ات ما مرضور، ما ح�لته �لمضار�ت يف أ�سواق، ما ح�لتو د� �لمنتو 

  .�یلقى
اح�ا د� �ري �ىل س��ل املثال هاذ ا�لميون ا�يل كنلوحو أ�طنان د�ل 
ا�لميون، اح�ا ك�س�توردو، الس�ید الوز�ر، الغربة د�ل ا�لميون من مرص، 
حرام �س�توردو الغربة د�ل ا�لميون من مرص و�زیدوها �لامء ون��عوها �لمغاربة 

  .واح�ا عند� ا�لميون تنلوحوه
ل احلواجي الس�ید الوز�ر راه هاذ اليش عندك درایة، لهذا �زاف د�

كنطلبو م�ك، الوقت ما اكف�ش، كنطلبو م�مك الس�ید الوز�ر، واح�ا تنعرفو 
ا�هود د�لمك ا�يل ت��ذلوه يف هذا القطاع ا�يل تولیتوه، كنطلبو م�مك وا�د 

  .العنایة شویة زایدة لهذا القطاع
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .هذا �یف قلت � قطاع �م �دا، كنعطیوه وا�د العنایة �اصة
اكن عند� مشلك يف أ�ول، هو هذا القطاع اكن �ی�ساءل واش هو 

�ج�ع �بع �لفال�ة ٔ�و �بع �لقطاع د�ل الصنا�ة، اكن عند� وا�د 
فقررت يف ذاك �ج�ع ٔ�نه �ش ما یبقاش هذا املشلك، قلنا ٔ�نه �كون 

  .�بع �لفال�ة، واح�ا �ادي نوا�بو الفال�ة
بعد بعض أ�سابیع القطاع قرر ٔ�نه ميل �كون الفال�ة يه ا�يل ٔ�كرث 
�ید�ر �ري شویة د�ل الصنا�ة �كون �بع �لفال�ة، وميل �كون الصنا�ة يه 

  .شویة الفال�ة �كون �بع �لصنا�ةا�يل ٔ�كرث، 
فل�د ا�ٓن ما بقاش هذا املشلك، اكن هذا املشلك �م س�نوات، اكن 
املس�مثر ما �یعرفش فني مييش، ا�ٓن هذا الصندوق موجود، اح�ا 
مس�تعد�ن �ش نوا�بو ٔ�كرث من هذا �س��رات ا�يل تدارو حلد ا�ٓن، ؤ�� 

ا�بوه ٔ�كرث ما وا�بناه، لكن م�فق معك متاما، ٔ�ن �اص هذا القطاع نو 
�اص املس�مثر�ن یو�او ٔ�نه اك�ن فرص �س��ر وفرص أ�ر�ح يف هذا 
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  .القطاع �ش �س�مثرو ف�ه، واح�ا �ادي نوا�بومه، اح�ا مس�تعد�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه �رمجة الزتام احلكومة بتوس�یع 

ة و�منیة مواردها املالیة، اللكمة ٔ��د السادة ٔ�دوار غرف الصنا�ة والت�ار 
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل

 .تفضل الس�ید الرئ�س

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

  .بدوري ٔ�متىن رمضان �رمي للك املغاربة
  السادة الوزراء، 

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

اجلهویة املوسعة ورضورة ق�ام لك الفا�لني يف ٕاطار احلدیث �ىل 
اجلهویني ومسامههتم ب�ٔدوار طالئعیة يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة �ىل 
املس�توى اجلهوي، ك�سولمك الیوم �ىل غرف الصنا�ة والت�ارة واخلدمات 
ا�يل كمتثل وا�د الرشحية �مة من الفا�لني �ق�صادیني �ىل املس�توى 

دمك الزتامات ٔ�كرث من مرة بدمع وتقویة ا�ور ا�يل تتقوم به اجلهوي، واكن عن
هذه الغرف وٕاعطاهئا إالماكنیات، ال �ىل املس�توى القانوين وال �ىل 
مس�توى املوارد املالیة وال�رشیة، �ش ميكن تقوم هبذه أ�دوار، كام هو 
الش�ٔن يف �دد من ا�ول املتقدمة، ا�يل فهيا هذه الغرف كتلعب وا�د 

  .�بري �داا�ور 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
هذه نقطة �مة �دا، وٕاىل تذ�رتو كنت هرضت �لهيا هنا �دة مرات، 

ل الغرف يف املغرب، واكن لنا رصاع واحض ما كناش راضیني �ىل احلا� د�
مع مجیع الغرف رؤساء الغرف، امحلد � ا�ٓن وصلنا لنتاجئ ٕاجيابیة �مة 

اتفاق�ة د�ل إالطار واحضة فهيا الزتامات د�ل  �2014دا، وقعنا يف ٔ��ریل 
الغرف والزتامات د�لنا، ا�طط د�ل التمنیة د�ل لك غرفة والتوق�ع د�ل 

  .2018اصة للك غرفة، هاذ اليش لكه تدار يف مارس اتفاق�ة �
الوزارة الزتمت �ش �كون حتسني ذاك إالطار القانوين، القانون 
موجود د�ل النظام أ�سايس د�ل تغیري النظام أ�سايس، راه هو يف 

أ�مانة العامة د�ل احلكومة �ش یتقدم لمك ٕان شاء هللا يف أ�سابیع املق��، 
�نت�ا�ت حىت يه فهيا مراجعة، اح�ا ك�ش�تغلو �لهيا، و�لثا  واملدونة د�ل

د�ل ا�مع، وعند�  2018ملیون د�ل ا�رمه يف  50املزيانیة ٔ�عطینا 
  . ملیون لهذا املرشوع د�ل تغیري متاما الغرف يف املس�تق�ل 450خصصنا 

ٕاذن ٕاذا تبعتو هاد أ�سابیع ا�يل دازت كفاش اش�تغلو الغرف ف� خيص 
. اع الت�ارة، اكنو املناظرات اجلهویة يف وا�د املس�توى �ايل و�ايل �داقط

اح�ا ا�ٓن خفور�ن هباذ الغرف د�ولنا، ولكن بغیهنم یوصلو �لمس�توى ا�يل 
كنت تنقول، ٕایطالیا ت�سريو املوا� واملطارات، �ادي نوصلو لها ٕان شاء 

ا�ٓن مس�تحیل هللا يف املغرب يف املس�تق�ل، ولكن اح�ا �ادیني تدرجيیا، 
غرفة  28ٔ�ننا نقولو ب�ٔن الغرف ما تغريوش، رؤساء الغرف تغريو، دز� من 

 1325غرفة �ویة، والنتاجئ ها انتوما ت�شوفو يف املناظرة �ابو  12ل 
  . توصیة �لت�ار

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس�ید املس�شار ٕاىل اكن عندو تعق�ب

  :اكوياملس�شار الس�ید ر�ال امل
  .شكرا الس�ید الوز�ر

طبعا هذي م�اس�بة �ش �مثنو يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
العمل ا�يل تتقومو به يف هاذ ا�ال طی� هاذ الس�نة ا�يل اش�تغلتو �ىل هذا 

  .املوضوع
السؤال د�لنا الیوم هو �لت�ٔ�ید �ىل هذه النقط ا�يل �ات يف املدا�� 

ٔ�ن قلتو ب�ٔن ا�ٓن اعطیتو اه�م ٔ�كرث لهاذ ا�ال  د�لمك �ش �رسعو هبا
والعالقة ا�يل اكینة مع هاذ الغرف، ولكن السؤال د�لنا فقط لز�دة ت�ٔ�ید 
هاذ النقط ا�يل �ات عندمك ا�يل �اصها ما یلزم من �ه�م، تتعلق ��ور 
ا�يل تتقوم به هاذ الغرف، الیوم �اله عندها دور اس�شاري فاش كتكون 

رفة من هاذ احلجم وهباذ املؤسسة عندها فقط دور اس�شاري یعين ما غ
عندهاش وا�د القوة �ش تفرض القرارات د�لها ٕان اكن هناك قرارات، 

  .و�ش �سامه فعلیا يف �ق�صاد د�ل البالد
هاذ اليش ا�يل �لكمتو �لیه د�ل الرت�یبة د�لها، ٔ�وال �ىل مس�توى 

خشص  140ا�د الغرفة فهيا جملس ا�يل ف�ه العدد، ما عرف�ش ٔ�� �یفاش و 
یعين اك�ن .. �یفاش �ادي ��ذو القرارات، �یفاش �ادي یتفامهو، �یفاش

هاذ الصعوبة، فعال هاذ املشلك قانون الیوم، مطروح بوا�د الشلك �بري 
  .ومطروح حىت يف ما یتعلق ��لواحئ �نت�ابیة د�ل هاذ الغرف

س�نة  20اس ا�يل اكینني يف هاذ الغرف الیوم راه ت��لكمو �ىل بعض الن
ممارسوش ٔ�ي �شاط تیلقى راسو حىت هو دا�ل يف الغرفة یعين اك�ن هاذ 
إالشاكل د�ل املصداق�ة د�ل ا�متثیلیة يف هاذ الغرف الصناعیة والت�اریة 
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  .ٕاىل بغات الصنا�ة والت�ارة ٕاال بغات تد�ر هاد العمل د�لها
طبعا فهمنا ٔ�نه احلكومة ا�ٓن یعين مث �ىل مس�توى املوارد املائیة، 

تفرض وا�د الغالف مايل ا�يل �ادي �سا�د ولكن الیوم راه مازال �اص 
هاذ العمل یدار ویتقوى ٔ�ن فاش ت�شوف املزيانیة د�ل هاذ الغرف وا�د 

�ٓش �ادي ید�رو  %�20متيش �ري يف النفقات د�ل املوظفني ت��قى  80%
  .هبا ما عندمهش �یفاش

رة ٔ�خرى ن�ٔكد �ىل هاذ القانون ٔ�نه دا� امسعنا الس�ید ٕاذن بغیت م
الوز�ر ب�ٔنه القانون عند أ�مانة العامة �لحكومة، تنطلبو م�مك �رسعو به يف 
الفریق �س�تقاليل، ن��ظر هاذ القانون من ٔ��ل دمع هاذ غرف الصنا�ة 

  .والت�ارة واخلدمات �ش تقوم �ٔ�دوار د�لها الرضوریة يف بالد�، وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر اللكمة لمك يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
يف ٕاطار اللكمة د�لمك �ىل ا�مع اح�ا تن�اولو نوا�بو هاذ الغرف ٔ�كرث ما 

�كون مايش  ميكن امحلد � الیوم نغريو، طبعا اح�ا م�فقني انه ا�ور خصو
اس�شاري �كون ٔ�كرث من اس�شاري ولكن تنقولو الیوم امحلد �، ٔ�ن دز� 
من املر�� ا�يل كنا يف مر�� ما رضی�ش �لهيا، ا�ٓن مر�� انتقالیة يف 

  .املس�توى �ادي نوصلو ٕان شاء هللا �لمس�توى �ايل ��مع د�لمك، وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ابع، وموضو�ه إال�راهات اليت تعیق تنافس�یة ا�ٓن ن��قل ٕاىل السؤال الر 

فریق �س�تقاليل الاملقاو� املغربیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
  .�لو�دة والتعادلیة

  :محمد سامل �منسعود املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

أ�حباث واملنجزة مؤخرا من ق�ل املركز ٔ�كدت بعض ا�راسات و 
املغريب لٔ�حباث يف ا�ال �ق�صادي واملالیة ٔ�نه �لرمغ من اجلهود املبذو� 
ل�شجیع وتقویة املقاو� وحتسني م�اخ أ�عامل فٕاهنا ال �زال توا�ه العدید من 
��راهات اليت تؤ�ر سلبا �ىل قدرهتا التنافس�یة وتعطل منوها وهتدد 

ا�ولیة وكذ� من ق�ل �ق�صاد الغري ا، وذ� �س�ب املنافسة اس�تدامهت
 .املهیلك، ز�دة �ىل �لكفة عوامل إالنتاج، ٕاضافة ٕاىل العبء الرضیيب

ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة لتحسني تنافس�یة : �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر
  املقاو� ببالد�؟

  .وشكرا

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

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

إال�راهات ا�يل تتع�ش الرشاكت يه ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل قلت، 
ونقول � اك�ن التك�ولوج�ا ا�يل �ایة احلدیثة الیوم �ىل الصعید ا�ويل ا�يل 

صعبة وت�شوفو ٔ�نه  تت�لق مشالك، اك�ن الت�ارة ا�ولیة �لك، ٔ�ن رجعت
ا�ول الكربى هام ا�يل ت�س�تافدو ٔ�كرث من ا�ول الصغرى، اك�ن مشلك 
معروف يف العامل وهو الید العام�، والید العام� ا�يل �كون عندها 
كفاءات، ا�متویل، العقار، قلنا هاذ الت�ارة إاللكرتونیة، الفاتورات د�ل 

ل ٔ�خرى، وهرضت �ىل الطاقة ميكن لها �كون يف املغرب ٔ��ىل من دو 
  .الرضائب

هاذو لكهم مشالك تنعرفومه، تنع�شومه، ورمغ ذ� املغرب التنافس�یة 
د�لو تت�لب مس�مثر�ن ٔ��انب ومغاربة، �اصنا حنس�نو هاذ اليش ا�يل 
عند� طبعا، ٔ�� م�فق متاما ٔ�نه هاذ النقط ا�يل هرضت �لهيم لكها ال العقار 

ل الرضائب هنار الس�ت واكن نقاش وال الرضائب، راه اكنت املناظرة د�
  .�اد و�م �دا

لكن حلد ا�ٓن املغرب التنافس�یة د�لو يف العامل معرتف هبا، وهاذي 
�مة ٔ�ننا �كونو واعیني، مايش ح�ث التنافس�یة د�لنا يف هاذ املس�توى ٔ�ننا 
ما �ادي ند�رو والو، الزم حنلو هاذ املشالك ا�يل عند الرشاكت املغربیة، 

نقولوش ٔ�نه مس�تحیل �س��ر يف املغرب، ٔ�بدا، �س��ر يف ولكن ما 
املغرب مرحب، لكن اك�ن مشالك تیعانیو مهنا الرشاكت، و�اصنا نعاوهنم يف 

  .هاذ ا�ال
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید املس�شار

  :محمد سامل �منسعود املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

، ..نه �س��ر مس�تحیل يف املغرب وما �لكمناش عناح�ا ما قلناش ب�ٔ 
ٔ�ن رمبا اكن موضوع سؤال �ٓخر هاذي �س��رات أ�ج�بیة الكربى 
واملشالك ا�يل تتعرث فهيا، اح�ا �لكمنا �ىل تنافس�یة املقاو� املغربیة، وا�يل 

من املقاوالت  %95ٕاىل  %93ال�س�یج املقاواليت املغريب یتكون من 
توسطة، وا�يل ما كتحققش من الناجت ا�ا�يل الوطين اخلام �ري الصغرية وامل 

  ، وهذا �الش؟20%
هذا راجع �مو�ة من أ�س�باب، فهيا ضعف ا�متویل والولوج ٕاىل 
أ�سواق املالیة البنك�ة، فشل احلكومة يف لك الربامج وال يف �ل الربامج 

مئا ترنبطوه ، وهذا دا"ام�یاز"وال �رامج " مساندة"املطرو�ة، ال �رامج 
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�لنتاجئ �ش نقولو واش الرب�مج �حج وال فاشل، وهو ما یرتتب عنه 
ارتفاع �س�بة ا�اطر، الضعف �ىل مس�توى الضام�ت املقدمة �لمؤسسات 
البنك�ة واملرصف�ة و�دم وضوح الس�یاسات املعمتدة �مع املقاو� واملشالك 

اليت ٔ�صبحت حتد من  الناجتة عن الت�ٔخر يف أ�داء والتاكلیف �ج�عیة
فعالیة املقاو� املغربیة، هذا الوضع هو ا�يل ت��عكس سلبا �ىل القدرة 

  .التنافس�یة لهاذ املقاوالت
  الس�ید الوز�ر،

املقاوالت د�لنا، �یف ما قلت، ما تتعان�ش من ٔ�زمة نصوص وقوانني، 
ولكن حتتاج ٕاىل موا�بة وحتفزي ودمع مؤسسايت من طرف ا�و�، �یف ما 

، �ش ما نبقاوش دامئا نعیدو نفس ال�شخیصات، �یف ما قلت زمان قلت
د�ل �امل املقاو� والتحوالت اجلذریة الرسیعة واملعقدة يف ظل عوملة 
�ق�صاد وان�شار وسائل االتصال والتك�ولوج�ا اجلدیدة، هاذ 

  .التك�ولوج�ات راه تتفرض �ىل املقاو� املغربیة تنافس�یة �ري �اد�
ة ٔ�ن تعمل �ىل ت�ٔهیل املقاو� ملوا�ة التنافس�یة القویة �ىل احلكوم

املفروضة من ق�ل السلع أ�ج�بیة املتدفقة �ىل السوق الوطين وعرصنة 
  .طرق تدبريها و�س�یريها

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .ف� تبقى لمك من وقت الس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�ردمت

  :و�ق�صاد الرمقيالس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة 
ٕاذا مسحتو، ٔ�� م�فق متاما مع النقط ا�يل تقدمو، لكن موا�بة الرشاكت 
اكینة موا�بة من طرف الوزارة ومن �ري طرف الوزارة، املراكز د�ل 
�س��ر اجلهویة ا�يل ا�ٓن �ات �لربملان و�ات عندمك �ش �كون هذا 

ٕاجيابیة، النصوص لكهم التغیري، كنمتناو ٕان شاء هللا ٔ�هنا تعطي نتاجئ 
  . �یعطیوها الصالح�ة �ش ميكن لها توا�ب املس�مثر املغريب

فهيا خيص ا�مع، �ش �كونو واحضني، اح�ا �وزارة ملكفة �الس��ر 
كنمتناو ٔ�ن �كون صندوق ف�ه إالماكنیات �ش ندمعو مجیع املس�مثر�ن يف 

ماكنیات د�ل املس�توى ا�يل �كون خ�ايل، لكن �ش �كونو واقعیني، االٕ 
املغرب راه ا�يل ٔ�عطى هللا هو هذا، �اصنا هبذه إالماكنیات د�ولنا ند�رو 
ا�مع �كون عقالين ا�يل �ادي یعطي وا�د القفزة نوعیة لالس��ر 

مس�تحیل ٔ�ننا ندمعو مجیع املس�مثر�ن يف مس�توى ٔ�كرث من . واملس�مثر�ن
  .الطاقة ا�يل عند�

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشك

  . و�رحب �لس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة يف هذه اجللسة

ون��قل لٔ�س�ئ� ا�ٓنیة املو�ة لقطاع الش�باب والر�ضة، واليت جتمعها 
و�دة املوضوع، ويف البدایة مع سؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

اجلامعات الر�ضیة، اللكمة اليس والتعادلیة، وموضو�ه احلاكمة يف تدبري 
 .حسن

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء، 
  .زماليئ أ�عزاء
  الس�ید الوز�ر،

كام هو معلوم، تعترب الر�ضة رافعة ثقاف�ة ٔ�ساس�یة و�امال �لتمنیة، لكن 
جلامعات لٔ�سف الشدید ٔ�ن املشالك الك�رية اليت تتخبط فهيا بعض ا

الر�ضیة ٔ�صبحت �ائقا متنع من الوصول ٕاىل أ�هداف املسطرة واملرجوة 
  .من الر�ضة �لك

�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتیجیة الوزارة يف ت��ع تدبري 
اجلامعات الر�ضیة بصفة �امة وبعض أ�ندیة املقومة �ل�امعة امللك�ة املغربیة 

  لكرة القدم بصفة �اصة؟
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال ا�ٓين الثاين، وموضو�ه ٕارساء احلاكمة يف تدبري اجلامعات 

 .الر�ضیة، اللكمة ٔ��د السادة من ٔ�عضاء التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

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

ارة يف جمال ٕارساء احلاكمة يف تدبري اجلامعات لقد مقمت مبجهودات ج�
الر�ضیة، واليت ف�حمت من �اللها ٔ�وراشا ٕالصالح القطاع وٕارساء م�ادئ 
احلاكمة، اليت تعترب م�دٔ� دس�تور�، اليشء ا�ي تفا�لت معه �ل 
اجلامعات، ٕاال ٔ�ن البعض مهنا مل �س�تجب، و�لتايل بقي بعیدا عن قوا�د 

  ). عة امللك�ة املغربیة لكرة الس�منوذج اجلام(احلاكمة، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

وإالجراءات ا�ٓنیة اليت تعزتم وزار�مك اختاذها من ٔ��ل  التدابريما يه 
  ٕارساء حاكمة شام� جبل اجلامعات الر�ضیة �لمملكة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اجلامعات  السؤال ا�ٓين الثالث، وموضو�ه ٕاقرار احلاكمة يف تدبري
 .الر�ضیة، اللكمة �لفریق �شرتايك، تفضل
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  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  رمضان �رمي �لجمیع، 

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

   الس�ید الوز�ر احملرتم،
ر�مك �سائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت تعزتم وزا �شرتايكالفریق 

  الق�ام هبا من ٔ��ل ٕاقرار حاكمة ج�دة يف تدبري اجلامعات الر�ضیة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لٕال�ابة �ىل سؤال احلاكمة يف تدبري اجلامعات  الوز�راللكمة لمك الس�ید 

 .الر�ضیة، تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید راش�ید الطاليب العلمي وز�ر الش�باب والر�ضة
  .لرحمي�سم هللا الرمحن ا

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  رمضان م�ارك،

شكرا الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، فریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار، الفریق �شرتايك �ىل طر�م أ�س�ئ� حول احلاكمة، 
إالسرتاتیجیة د�ل الوزارة ب�ساطة يه واحضة و�س�یطة �دا يه تطبیق 

  .القانون
ا�ي وضع  30.09 �ىل القانون س�بق ؤ�ن صادق الربملان املغريب

مجمو�ة من املیاكنزيمات وا�ٓلیات �لتدبري الر�يض، �ري ٔ�نه الت�ٔخر يف ٕاخراج 
النصوص التطبیق�ة حلزي الوجود عطل العملیة ا�يل دامت �الل من 

س�نوات، ا�ٓن مت ٕاصدار  10، یعين مدى 2019- 2018ٕاىل  2009-2010
  .القانون مجیع النصوص التطبیق�ة املرتبطة بتطبیق

ٔ�ول ٔ�مر ا�يل �اصنا نوحضوه ٔ�ن الر�ضة يه مرفق �ام، لقد خصها 
 c’est un service(ا�س�تور والقانون، وصنفها يف ٕاطار املرفق العام 

public (یمت تفویضه �رشوط ٕاىل اجلامعات الر�ضیة.  
اكن عند� اجلامعات الر�ضیة سابقا ال حترتم هذه الرشوط، ا�ٓن د�لنا 

�امعة ر�ضیة، �ف��اص ال  25وا�بة، بدینا �الف��اص د�ل معهم يف م
یعين ٔ�نه مش��ا �ش كرناق�و املالیة بقدر ما نوقفو �ىل ماكمن الضعف 
وماكمن القوة �ى هذه اجلامعات �ش ميكن لنا �ش�تغلو، تعطات فرصة 

اكم� فرصة �ش اجلامعات ا�يل اكن عند� نقاش  2018س�نة اكم� س�نة 
  .د�لنا �لتنف�ذ 2019عة �امعة �ىل �دة، يف مع لك �ام

اجلامعات اليت اخنرطت وهت� نفسها �لحصول �ىل الت�ٔهیل املنصوص 
�لیه يف القانون وی�رش �جلریدة الرمسیة قصد ت�ٔهیلها ملامرسة ال�شاط 
الر�يض، اح�ا ك�ش�تغلو معهم وكنوا�بومه، اجلامعات اليت �رفض ٔ�ن تد�ل 

هو ا�لجنة املؤق�ة لتدبري  31لقانون الفصل يف هذا املسلسل، طبق�ا �
اجلامعة الر�ضیة ٕاىل �ني الت�ٔهیل د�لها، من بعد �اد ذیك السا�ة كرنجعو 

  .�لنظام �نت�ايب ف� یتعلق �لعمل امجلعوي
نفس النظام یطبق يف مجیع دول العامل، و�تفاق مع اجلامعات ا�ولیة يف 

ل اجلامعات ا�ولیة، يف ا�رتام �م ا�رتام �م مع القوانني وأ�نظمة د�
و�تفاق مع ا�لجنة أ�وملبیة ا�ولیة، يف ا�رتام �م مع ا�لجنة أ�وملبیة 
الوطنیة، ف�التايل لك ما �روج مايش مشلك، املشلك هو �یفاش مجیع 
ند�رو الید يف الید �ش ميكن لنا نب��و الر�ضة د�لنا و�سرتجعو أ�جماد ا�يل 

  .قااكنت عند� ساب
  .شكرا

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

  .امللكمة �لفریق �س�تقاليل اليس حسن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إالیضا�ات

معمك يف ٕاطار تطبیق القانون ف� خيص تدبري  �كونوما ميكن لینا ٕاال 
و �ىل اجلامعات البد ٔ�ن نتلكم �ىل بعض اجلامعات، ولكن ميل ت��لكم

أ�ندیة التابعة �ل�امعة، ومن هنا البد نقز جلامعة �رة القدم، رمغ كنعرف 
  .ب�ٔن اك�ن وا�د النوع د�ل �خ�صاصات ا�يل كرتجع �ل�امعة

  الس�ید الوز�ر،
رمغ ا�هودات املبذو� من طرف الوزارة يف ٕا�شاء وجتدید الب��ة 

توفري ا�مع املايل الغري املس�بوق يف �رخي �رة القدم  التحتیة، ورمغ ٔ�یضا
املغربیة، ا�ي مكن من حضور مرشف ملشاركة املنتخب املغريب لكرة 

  .القدم يف احملافل ا�ولیة ٕاىل �انب بعض أ�ندیة الوطنیة
ولكن ال�ساؤل ا�يل كن�ساءلو واش فعال النتاجئ د�ل املنتخب الوطين 

یة الوطنیة واش كتوا�ب احلق�ق�ة د�ل البطو� والنتاجئ د�ل بعض أ�ند
  .الوطنیة؟ ٔ�بدا

اح�ا حق�قة لكيش كري�ح �لنتاجئ ولكيش خفور �ملنتخب الوطين 
و�لالعبني، ال �ل�س�بة ا�يل �یقطنو يف املغرب وا�يل �یلعبو يف البطو� 
الوطنیة وال �ل�س�بة لالعبني ا�يل يف اخلارج، عند� سواء، ولكن اخلوف 

لنا ؤ�ظن مجیع املغاربة هو يف املس�تق�ل، كن�افو الوقت ا�يل �ادي د�
واقع املر، وهو هاذوك الوا�د ٔ�مام الیوصل وا�د ا�هنار ا�يل �ادي �كون 

ا�لعابة ا�يل كنجیبو من اخلارج ما غنلقاوهومش، ٔ�ن كنعرفو لكيش وما 
 بغی�ش ند�ل يف التفاصیل �یفاش كند�رو �ش كنجیبومه، ولكمك كتعرفو

�یفاش كند�رو �ش كنجیبومه، والتحیة وخفور�ن هبم، ولكن هنا �ش �رجع 
ا�يل كتلعب �لهيا العصب، احلا� ا�يل اكینة  لمك �لت�ٔطري، التكو�ن، احلا�

  .احلق�قة د�ل �رة القدم فهيا فرق الهواة، ما كتواك�ش وما ك�ساو�ش



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

8 

 )2019 ماي 7( 1440 مضانر  1

تاجئ، وكنجیبو حق�قة اح�ا مف�خر�ن، ٔ�ن كمنش�یو �ىل وا�د النوع د�ل الن 
  .هاذ النتاجئ و�ادي جنیبو لنا هاذ النتاجئ، ولكن �ىل املدى البعید

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اليس حسن

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  .شكرا �ىل جوا�مك
 تدبري مؤسسات ا�و� هو م�دٔ� دس�توري، ويه ٕاقرار احلاكمة يف

ٕارادة م� وشعب، و�لتايل، الس�ید الوز�ر، ال �سعنا دا�ل فریق التجمع 
الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن ننوه بقرارمك الصائب يف تزنیل مق�ضیات قانون الرتبیة 
البدنیة، هبدف ٕاقرار احلاكمة وتعز�زها، واليت تبقى املف�اح احلق�قي لتحق�ق 

تاجئ، واليت تتطلع ٕا�هيا امجلاهري الشعبیة الشغوفة بتحق�ق النتاجئ الر�ضیة الن 
  .املرجوة، اليت �رفع رایة ب�� �الیا بني أ�مم والشعوب

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�س�ت��اء ر�ضة الفروس�یة و�رة القدم و�س��ا ٔ�لعاب القوى واملالمكة، 

عبنا، خصوصا الر�ضات تبقى النتاجئ الر�ضیة أ�خرى دون طمو�ات ش 
امجلاعیة �كرة الس� و�رة الید و�رة الطا�رة، و�لتايل ن��ظر م�مك معال ج�ارا 

  .يف ٕاقرار احلاكمة دا�ل هذه اجلامعات
حنن معمك ضد لك من یعبث �ر�ضتنا وحياول عبثا اس�تعامل الر�ضة 

 فالیوم �سعى مجیعا مككو�ت - وحنن نعرفهم، الس�ید الوز�ر  -لالر�زاق 
س�یاس�یة ومؤسسات دس�توریة لالش�تغال �ىل ٕارساء دو� املؤسسات 

  .واحلق والقانون
ال ٔ��د �ارج القانون، فاللك مطالب بتحق�ق أ�هداف املرجوة، ولنا 
الیقني يف كفاء�مك و�كوینمك الس�یايس، ليك �سا�دو هذه الر�ضات �ىل 

هتا وهیالكها ٕا�ادة بعهثا من �دید وجتاوز أ�زمات اليت تع�شها دا�ل تنظ�
الوطنیة واجلهویة واحمللیة املتصار�ة م�ذ زمان واليت ٔ��رت �شلك سليب �ىل 

  .حتق�ق النتاجئ املرجوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق �شرتايك

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

  الس�ید الوز�ر،
س�نة �ىل انعقاد  �11ىل ٔ�نه مرت الیوم  جوا�مك ؤ�ؤكد�بعت �ه�م 

، والزلنا ن�ساءل مع احلكومة حول ٕاقرار "الر�ضة"املناظرة الوطنیة حول 
احلاكمة يف تدبري القطاع د�ل الر�ضة؟ ؤ��د نفيس مضطرا الس�ید الوز�ر 
احملرتم، من تالوة مق�طف من الرسا� امللك�ة السام�ة اليت و�ها �اللته 

ی��غي ٕا�ادة النظر يف " اظرة الوطنیة ح�ث قال �اللته ٔ�شغال هذه املن
نظام احلاكمة املعمول به يف �س�یري اجلامعات وأ�ندیة ومالمئة إالطار 

  ".القانوين مع التطورات اليت یعرفها هذا القطاع
ٕاىل الیوم،  2008احملص� الس�ید الوز�ر احملرتم، تعاقب س�تة وزراء من 

مة، الواقع العميل یؤكد �مللموس �ىل ٔ�ن وال زلنا نت�دث عن غیاب احلاك
  .هناك ضعف حق�قي وبني يف تدبري و�س�یري اجلامعات الر�ضیة

النقطة الثانیة الس�ید الوز�ر، ا�يل بغینا نثري �ن��اه د�لمك حولها، هو 
املتعلق  30.09حصیح مقمت مبجهود من ٔ��ل ٕاخراج املراس�مي املتعلقة �لقانون 

كن اك�ن وا�د املق�ىض �م ا�ي یت�دث عن حتویل �لرتبیة البدنیة، ول
امجلعیات ٕاىل رشاكت، فهاذ القانون ا�ي حتدثمت عنه الزالت ٔ�یضا هاذ 

 .الزال حلد السا�ة مل یعرف طریقه ٕاىل التفعیلاملق�ىض، 
ٔ�خمت، الس�ید الوز�ر احملرتم، ب�ٔن وزار�مك فعال قامت بعملیة اف��اص 

من امجلعیات الر�ضیة، ؤ�� من هذا املنرب لن دق�قة �لتدبري املايل �مو�ة 
وكام �بع ذ� الرٔ�ي العام الوطين  - ٔ�مسي ٔ�ي مهنا، ولكن بغیت نقول 

�ىل ٔ�ن هناك اخ�الالت خطرية تعرفها بعض امجلعیات الر�ضیة،  -املغريب 
  .بل هذه �خ�الالت ميكن ٔ�ن نصفها ب�ٔهنا �ك�يس طابعا ج�ائیا

ق اشرتايك، مكون من مكو�ت الربملان املغريب، اح�ا الیوم كربملان كفری
بغینا نعرفو هاذ التقر�ر د�ل التدق�ق هل س��قى �ىل الرفوف ٔ�م ٔ�ن الوزارة 
ٔ�و ٔ�ن احلكومة اختذت املتعني خبصوصه، یعين هل متت ٕا�ا� أ�مر �ىل 
النیابة العامة يف احملامك د�ل جرامئ أ�موال ٔ�م الزال التقر�ر التدق�قي ح��س 

  لرفوف؟ ا
ٔ�� بغیت نقول، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن غیاب احلاكمة هو ا�ي مينع بعض 
امجلعیات الر�ضیة من ٕافراز الكفاءات الر�ضیة احلق�ق�ة، والبد �ىل 
احلكومة ٔ�ن تضاعف اجلهود �ش �كون الر�ضة د�لنا ر�ضة ا�رتاف�ة، 

مبواصفات عوض نبقاو �س�توردو الالعبني، �كونو تند�رو ر�ضة ا�رتاف�ة 
  . دولیة

  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني
�ادي نبدا �كرة القدم، وعندها ارتباط، نبدا �ملسائل القانونیة �اد 

ائل الر�ضیة، ف� یتعلق جبمیع تقار�ر �ف��اص ٔ�ح�لت �ىل ندوز �لمس
 25اف��اص  25ا�لس أ��ىل �لحسا�ت والقضاة �ش�تغلون �ىل امللف، 

 Certification avec)تقر�ر ف�ه  17اك�ن  25ف .. ملف، شكون ا�يل
réserve)  هام ا�يل فهيم  8، هاذوك 8یعين بتحفظ، واك�ن الرفض د�ل

  .مشالك �برية
ف� یتعلق بغیاب املؤسسات واحلاكمة ا�يل هرضتو �لهيا الس�ید 
الرئ�س، ٔ�� م�فق معك، دا� ا�ٓن مجیع املؤسسات املرتبطة ب��ف�ذ 
إالسرتاتیجیة د�ل الر�ضة خرجت حلزي الوجود، ا�لجنة الوطنیة �لر�ضة 

ا�لجنة يف املس�توى العايل، غرفة التحكمي الر�يض، دا� يف �ش�تغال �ىل 
بیة، الواك� الوطنیة حملاربة امل�شطات، وصادق�و �ىل القانون ٕاىل �ري مل البارا

ذ�، خرج�ا مجیع املؤسسات حلزي الوجود، �ش تیكون وا�د �ش�تغال 
  .ف�ه العمل وف�ه املقابل

ف� یتعلق، وهنا �ادي �ربط ما بني اجلواب، الس�ید الرئ�س، الرشاكت 
الوزارة، ٔ�وال مجیع امجلعیات الر�ضیة ل�س و�امعة �رة القدم اكن اج�ع يف 

� احلق ٔ�ن �شلك . لها اع�د �اله هاذ العام �اد بداو تیا�ذو �ع�د
مجعیة، ل�س � احلق يف ممارسة الر�ضة ٕاال بعد احلصول �ىل �ع�د من 
وزارة الش�باب والر�ضة طبقا لرشوط وضعها القانون، ودا� امجلعیات 

فریق من القسم الثاين، مش��ا  16من القسم أ�ول،  فریق 16الك�ار، 
ملیون درمه خللق  5ملیون درمه �لحصول �ىل �ع�د،  2معهم بعید، 

ملیون �ش ندفعومه ٔ�هنم هاذو هام القاطرة اليت س�تجر  2الرشاكت، دا� 
  .مجیع الر�ضات، تنعتقدو ٔ�ن يه اليت جتر مجیع الر�ضات

اك�ن فرق كربى ما بغاوش یصاوبو  16فریق أ�ول والثاين  16يف 
�ع�د، �رفضون بدعوى ٔ�نه امس �بري، وحيصل �ىل بطوالت و�رفض ٔ�ن 

  . خيضع �لقانون، ولكن �ادي یوصل الوقت ا�يل �ادي نوضعو � �د
 21املغرب اكن مصنف  2014ف� یتعلق �لنتاجئ �ري ما �ساوش، 

فعال يف . ج�نا العب من �را ٕافریق�ا يف �رة القدم، الیوم الرابع، مايش ح�ث
طفل ا��ن یتابعون التكو�ن �ىل مس�توى أ�اكدميیة  200املغرب اك�ن 

و�ىل مس�توى اجلامعة د�ل �رة القدم، اك�ن مجمو�ة د�ل املدارس �رة القدم 
ا�يل ف�حت وا�يل حىت يه تنخضعوها �لقانون، وسدیت مهنا �دد �بري ٔ�هنا 

 Paris Saint(الر�نة الكربى،  ال حترتم القانون، ذوك أ�سامء
Germain (امسحو يل �ادي نتلكم هبذه ا�لغة سدینامه، ٔ�نه ال ..وال هذا ،

حيرتمون الرشوط، بغینا نب��و من التحت القا�دة الر�ضیة، �ش ميكن لنا 
  .نوصلو �لنخب وحنس�نو الرتت�ب د�لنا �ىل املس�توى إالفریقي وا�ويل

ت�شوفو الرتت�ب، هناك ر�ضات ما ملا تنا�ذو مجیع الر�ضات و 
اكی���ش اكع، ٕاما اك�ن ا��ور وما اكی���ش إال�ث ٔ�و ما اكی���ش الف�یان، 
وٕاما وا�د الرتت�ب ال �رضینا، فلهذا الس�ب د�لنا مع اجلامعات الر�ضیة 

ومع امجلعیات الر�ضیة �ش ميكن لنا نب��و هاذ الر�ضة بناء �ىل هذه 
س�نة  11إالشاكل ا�يل �لكمو �لیه السادة الرؤساء،  احلاكمة ونت�اوزو هذا

  .واح�ا مازال كنتلكمو �ىل احلاكمة ٔ�نه احلاكمة يه أ�صل
هذا وا�د أ�مر �اصو �كون طبیعي، أ�صل هو الر�ضة وأ�بطال 

  .والرتت�ب واحلصول �ىل م�دالیات
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�سرتاتیجیة اجلدیدة �لتخیمي،  ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين الرابع، وموضو�ه

 .اللكمة ٔ��د السادة من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ��د القطا�ات م�ذ ٔ�ن تولیمت تدبري قطاع الش�باب والر�ضة، وهو 

�سرتاتیجیة، �لقمت دینام�ة �دیدة، وف�حمت امللفات احلارقة، و�ىل رٔ�سها 
قطاع التخیمي، ح�ث ٔ��لنمت عن تدشني تدبري �دید �لمخ�ت، واليت 

  .�س�تف�د مهنا ٔ�طفالنا
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٔ��ن وصل مرشوع ٕاصالح قطاع ا��ت وفق �سرتاتیجیة الوطنیة 
  اجلدیدة؟

  .شكراو 

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

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�سرتاتیجیة اح�ا كنفذو فهيا ب�ٔجزاء، لك س�نة �لتدرج، �ش ميكن لنا 
نوصولو �لنتاجئ املتو�اة، ٔ�ن فهيا مجعیات ا�متع املدين ا�يل كتعاو� �زاف يف 

التخیمي، فهيا أ�طفال وفهيا احلكومة مبختلف القطا�ات  هذه العملیة د�ل
  .اليت �سامه معنا يف تنظمي معلیة التخیمي

ف� یتعلق هذه الس�نة هذه اك�ن التطور احلاصل هو ٔ�ن مجیع امجلعیات 
ا�ٓن اخنرطت يف اجلامعة الوطنیة د�ل التخیمي، هذا وا�د ا�هود ج�ار، 

قا ا�ٓن �اولنا حنلوها، اك�ن إالنتاج د�ل ٔ�نه ذاك اخلالفات ا�يل اكنت ساب
الرب�مج البیداغو�، یعين التحیني د�لو مايش إالنتاج، التحیني د�لو، 
اكن الرب�مج البیداغو� القدمي ٔ�صبح م��اوزا فمت التحیني د�لو، ال 
�ريض بعض أ�طراف، ولكن ٔ��لناه �ىل ا�تصني هام املف�شني د�ل وزارة 
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یة الوطنیة هام ا�يل خمتصني، ما ميكن ل�ش ٔ�� نقول يش لكمة التعلمي الرتب 
وما يش الوا�د ٔ�نه ی�متي ٕاىل راه عندو احلق �ش هو ید�ر ا�يل بغا، 

  .ف�التايل ٔ��لناه �ىل وزارة الرتبیة الوطنیة قصد معاجلته
ا�يل ) (portail �لثا، هذا العام مت ف�ح �شلك شفاف وضع وا�د

عين عط�، مف�وح �لجمیع �س�لو الناس، ی )vacance.ma(مسیناه 
�س�لو امجلعیات �شلك شفاف، ومت �تفاق مع اجلامعة الوطنیة �لتخیمي 
التوزیع، وضعنا مجیع فني اك�ن أ�ما�ن د�ل التخیمي، لكه اكن ٔ�مام الرٔ�ي 
العام، الیوم د�لنا يف املر�� أ��رية د�ل �س�تعدادات، الصفقات 

غذیة تطلقت و�ادي �رشو يف املوقع إاللكرتوين التغذیة العموم�ة املرتبطة �لت
ا�يل �ادیة �كون لك یوم يف لك خممي �لمراق�ة ملسا�دتنا، �ش ما �كون 

، لغینا مجمو�ة د�ل الصفقات �ل�س�بة لهذا التخیمي د�ل فرتة الربیع ..يش فهيم
ا�يل ما ا�رتموش الرشوط لغینا معهم الصفقات ود�لنامه يف الالحئة 

  .سوداء، هذه يه �سرتاتیجیة اح�ا ك�ش�تغلو �لهياال 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لفریق التجمعي من ٔ��ل التعق�ب

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك الواحضشكرا 

فعال، مقمت بعمل ج�ار يف ٕا�داد إالسرتاتیجیة الوطنیة �لش�باب، 
�ىل �دة مر�كزات ٔ�ساس�یة، من مضن ٔ�ولو�هتا ت�ٔهیل ٕاسرتاتیجیة اعمتدت 

قطاع ا��ت الصیف�ة وتوفري اكفة إالماكنیات املادیة وا�لو��س��ك�ة، محلایة 
وصیانة و�كو�ن الطفل املغريب �ىل فهم املواطنة الصحی�ة و�ىل قوا�د 
�نضباط، ٕاضافة ٕاىل ٕا�داد ٕاطار بیداغو� �دید �رشاكة مع اجلامعة 

  .�لتخیمي، �عتبارها رش�اك ٔ�ساس�یا ورضور� يف ٕاجناح هذه العملیة الوطنیة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ف�حمت ٔ�وراش احلاكمة يف تدبري القطاع، وا�ٔ�ید ٔ�ن امجلعیات املنضویة 
حتت لواء اجلامعة مطالبة مبوا�بة ا�ینام�ة، اليت زرعمتوها يف القطاع، 

ها وتنظ�هتا وزرع دماء �دیدة و�لتايل �ىل اكفة امجلعیات تغیري هیالك 
  .�الع�د �ىل عنرص التكو�ن وتنویعه

ويف هذا إالطار نطالبمك الس�ید الوز�ر �الش�تغال �ىل �كوینات 
وتدریبات امجلعیات، حىت �كون ملزمة لاكفة امجلعیات اليت �ش�تغل يف 

فر �ىل قطاع ا��ت، مفن �ري املق�ول ٔ�ن �سمل ٔ�بناء املغاربة مجلعیات ال تتو 
احلد أ�دىن من الت�ٔطري البیداغو� اخلاص هبذه الفضاءات اليت لها دورها 
يف �ربیة ال�شء و�كوینه �ىل القمي وأ��الق، اليت ٔ�صبحنا نف�قدها یوما 

  .عن یوم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�ف�اللت، ٔ�ن بغینا  -يك ال تفوتين الفرصة، خممي تنغري ٔ�و �ة در�ة 

ل ميش�یو شویة �لشمس والناس د�ل الشمس ميش�یو ٔ�والد� يف السا�
  .شویة �لسا�ل

  .ٕاذن الس�ید الوز�ر احملرتم، نطالبمك �ٕالرساع ٔ�و م�ٓل خممي ٕاقلمي تنغري
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
شار تیعرف ب�ٔنه من ٔ�حسن خم�ت اجلیل ٔ�� تنظن ب�ٔن الس�ید املس� 

اجلدید ا�يل ت��ات، ت�ىن يف ٔ�لكموس يف ورزازات قریب لتنغري، هذا �مكل 
و�ش�تغل وذیك السا�ة، ٕان شاء هللا، ندوزو، ما ميك�يش اك�ن تنغري اك�ن 
ورزازات، الراش�یدیة، اجلهة �برية، ولكن لك �ة �ش تند�رو وا�د 

ملاضیة انطلقت أ�شغال يف ٔ�لكموس، الس�ید التوازن جمايل لهاذ الس�نة ا
الرئ�س اليس عبد احلق ا�ر�يس ما اكی�ش، واش�تغل معنا وشكرا ��مع 

  .ا�يل ٔ�عطا�، ٔ�نه �او� �زاف، من بعد ندوزو �لمر�� املق��
  .شكرا

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

 املسؤول عن قطاع النقل، و�ادي ن��قلو و�رحب �لس�ید اكتب ا�و�
�لسؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه �ردي ظروف العمل ونقل 

الكونفدرالیة  مجمو�ةالعامالت والعامل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
  .ا�ميقراطیة �لشغل، تفضيل

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

  السادة الوزراء،الس�یدات و 
  .رمضان م�ارك �لجمیع و�ىل مجیع املغاربة

�سائلمك الس�ید الوز�ر حول إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا يف 
وزار�مك �ل�د من �ردي ظروف نقل العامالت والعامل، �اصة ٕاذا 

�ام�، ونتقدم �لتعازي  19اس�تحرض� الفاجعة اليت راحت حضیهتا 
  ٔ�رسهن من هذا املنرب؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و�
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بولیف اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  جنیبالس�ید محمد 
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكف �لنقل

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

  .ٔ�� بدوري ٔ�ود ٔ�ن �ٔمتىن �لجمیع رمضان م�ارك �رمي
كام تفضلت الس�یدة املس�شارة، املوضوع د�ل نقل العامل هو �لفعل، 

والعامالت خيضع يف ٕاطار دفرت التحمالت، ا�يل هو دفرت لنقل 
املس�ت�دمني حلساب الغري، ومن بني إالشارات ا�يل ف�ه فقط نعطیك 
إالشارة أ�وىل هو ٔ�نه ما ميك�ش ید�رو هاذو ا�يل �ادي �شدو املاريش 

)la sous-traitance ( ناو�، مبعىن ٕاىل شدو املاريش خصهم ید�روهامل.  
وادث ا�يل تیوقعو، هو احلاملس�ٔ� الثانیة ا�يل يه مرتبطة ٔ�یضا ببعض 

انه رضوري �كون هناك رابط �ٕاما تعاقد، �ٕاما عقد ا�يل هو ملزم لرب 
  .العمل و�لناقل

الیوم ما حصل، ٔ��مك �لكمتو �ىل هاذ اليش د�ل العامالت يف ا�ال 
�، تعلمني �ىل ٔ�نه هاذ القطاع هو قطاع ا�يل ف�ه العدید من الفال

املتد�لني، ٕاذن هو قطاع مرتبط ��ال الفال�، هو قطاع مرتبط 
��ٓلیات د�ل الشغل يف معو�ا والقوانني د�ل الشغل، وف�ه شق م�ه 

وعند� الفا�ل ا�يل هو ٔ�یضا م�د�ل �بري،  3ٕاذن اكن عند� مرتبط �لنقل، 
و املراق�ة سواء اكنوا إالخوان د�ل ا�رك وال إالخوان يف بعض ا�يل ه

 .أ�ح�ان ا�يل هام د�ل أ�من ا�يل تیقومو �ملراق�ة
الیوم، حنن نفكر م�ذ فرتة وحنن نفكر يف دفرت د�ل التحمالت ا�يل هو 

ماي أ��ري در� لقاء مع إالخوان  2مرتبط �لنقل يف ا�ال القروي، یوم 
ة وإالخوان د�ل وزارة الشغل �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نفكرو يف د�ل الفال�

ال�رسیع ٕ�خراج هاذ دفرت التحمالت ا�يل غیوا�ب العملیة د�ل النقل ا�يل 
  .عندها خصوصیات دا�ل ا�ال الفال�

احلوادث ا�يل وقعو �اصة هاذي ا�يل �لكميت �لهيا د�ل املنطقة د�ل 
�ة و�دم ا�رتام الرشوط القانونیة، الرس " ٔ��زا"الغرب ؤ�یضا العامالت د�ل 

� ٕاما جتاوز معیب وال �ريه و�دم التوفر حىت �ىل عقود ا�يل ترتبط الناقل 
مع الرشكة اليت �شغل، مبعىن ٕاما مع املعمل د�ل الفال�ة وال مع الضیعات 

  .الفالح�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  :الس�ید عبد احلق ��ساناملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
اح�ا ما �لكمناش �ري �ىل القطاع الفال�، وما �لكمناش �ري �ىل 

د�ل احلوادث ا�يل وقعو يف شهر  3س�یدي بوسلهام، لكن �لكمنا �ىل 
يف س�یدي بوسلهام  �14ام�، ماتو  18وا�د، ٔ�قل من شهر راح حضیهتا 

  .يف ٔ��زا 2البیضاء وماتو يف الكدیة  2وماتو 
يف ٔ��زا قطاع صناعي ويف دا�ل املدار احلرضي مايش يف املدار 
القروي، هاذ الض�ا� ا�يل مشاو ؤ�ن يشء مل یقع، ما �ا ال وز�ر قدم 
إالیضا�ات وال قدم الوز�ر اس�تقا�، وال هو ٔ�ق�ل، وال هو وحض، وال ٔ�ي 

حرشات ول�ست  يشء من هذا حصل، ؤ�ن من قضني يف هذه احلوادث
  . ٔ�رواح �رشیة

بل ٔ�كرث من هذا، طلبنا �ري قراءة الفاحتة، مع اكمل أ�سف ا�يل اكن 
و�رفض، ؤ�ننا �ش  -ما اكی�ش اليس احللوطي -مرتٔ�س اجللسة هو نقايب 

نقراو الفاحتة �اصنا، اليس احللوطي اك�ن، �ري ما تقاطعن�ش اليس 
وطي ٔ�نمت كنمت مرتٔ�سني اجللسة اليس احلل. احللوطي، ٔ�نه �مييش يل الوقت

  . ومع اكمل أ�سف، هو ا�يل �یتلكم، راه الوقت د�يل
اليس احللوطي اكن یٍرتٔ�س اجللسة وهو اكتب �ام لنقابة، وهو رفض 
قراءة الفاحتة والناس د�ل النقابة د�لو مشاو ل�سو الطرا�ش ومشاو 

  . هو ا�يل ج�د ت��صورو مع املصابني يف هذه احلادثة، ٕاوا ال �القة، راه
املسؤولیة الس�ید الوز�ر ٔ�یضا ٔ��مك وز�ر يف العدا� والتمنیة، ورئ�س 
ا�لجنة طلبنا لیه �س�تدعي لنا وز�ر ال�شغیل حىت هو يف العدا� والتمنیة 
ورئ�س اجللسة السابق يف العدا� والتمنیة، مع اكمل أ�سف �ركة ما 

  .د�ل الوجوه 2تعطیو� 
  .كنتعاملو مع املغاربة هباذ الطریقة هاذي مفن العیب ٔ�ننا �كونو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �لیه یعرب �ىل رٔ�یو، وبعد�ن، �اله ٔ�س�یدي

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
�ىل ٔ�ي �ال الوقت د�يل راه �داه اليس احللوطي والس�ید الرئ�س 

  .�اصمك تعطیو�، املغاربة لكهم شافو شكون ا�يل رفض قراءة الفاحتة

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
اليس احللوطي، �اوب اليس، .. هدر، ما ميك�ش نعطیك نقطة نظام

  .�نیة ضایعة، �اله �لكم 25هللا �رض �لیك عندك 

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
مع اكمل أ�سف حىت حق�ا يف ال�م ما �الو�ش �ش . �نیة 25

ؤالء العامالت راه �او نتلكمو ٔ�ن هؤالء العامالت ا�يل اكنو يف ٔ��زا ه
الناس د�ولمك هام ا�يل �او ل� اكنوا ال�سني الطرا�ش، �او �یتصورو يف 

  .الس��طار، ما �یعزیوش، ما عزاوش، مشاو �یتصورو يف الس��طار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
؟ ما ..هللا �ريض �لیك، نقطة نظام مايش يف ال�س�یري، واش ٔ��
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الكش، امسح يل نقول لمك، ٔ�نه لو اكن �اد�ش نعطیك نقطة نظام، ما نعطهي
كت�اوب �ىل السؤال ا�يل طرحيت �ىل الوز�ر، بال ما تذ�ر أ�سامء ما 

  .یوقعش هاذ اليش
  .هللا �ريض �لیك، هللا �ريض �لیك، هللا �ريض �لیك

اليس احللوطي، هللا �ريض �لیك، هللا �ريض �لیك، هللا �ريض 
  .یيت تقول، جواب الوز�ر�نیة ركز ٔ�ش�نو بغ  �25لیك، اسكت، عند 

هللا �ريض �لیك أ�خ، ٔ�نت ما عند�ش اللكمة، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س، عندو اللكمة، تفضل ٔ�س�یدي

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  الس�ید الوز�ر،

هؤالء العامالت ا�يل توفاو هام ٔ�رواح �رشیة، وهؤالء العامالت البد 
ل مشلك �بري �خلصوص د�ل من النظر يف مشلك النقل، ٔ�نه مشلك النق

لاكنو عند� الض�ا� " ٔ��زا"العامالت، فهذاك لوال ح�كة السائق د�ل 
ٔ�كرث، ٔ�نه اس�تطاع حبنك�ه ٔ�ن یزنل �حلاف� ا�يل ماعندهاش الفران وهاذي 
دا�زة يف الفحص التقين ودازت ٔ�مام أ�من، وحىت يش �د ما اس�تطع 

  .ا حىت يش مواصفاتیوقف هاذ احلاف� هاذي ا�يل ما اك�ش فهي
، يف "س�تاریو"�ملناس�بة ٔ�یضا، الس�ید الوز�ر، �افالت النقل د�ل 

  .الر�ط دا�ر�ن ٕارضاب، وحلد السا�ة مازال ما لق�توش هلم احلل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

�نیة زایدة، ٕاىل بغیيت �زیدها، �ش �كون  15الس�ید الوز�ر عندك 
  .، حىت �مكل، ٔ�� �ادي نعطیك نقطة نظام..التوازن بني

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

ٔ�� ٔ�ت�ٔسف حق�قة �لجواب د�ل الس�ید املس�شار، ٔ�نه كنت كنمتىن ٔ�ن 
هاذ املوضوع �لفعل ما ی�س�ش، ٔ�نه ٕاىل اكن املس�شار �ا والفریق بغا 

كند�رو هذا موضوع د�ل ا�ٓالم د�ل املغاربة، ما �ش یعرف ٔ�ش�نو 
  .خصناش ند�رو هبم الت�ارة

ٔ�ما ؤ�ن الس�ید املس�شار د�ل وبدا �هيرض �ىل العدا� والتمنیة، ٔ�� 
ٔ��رفع ٔ�ن ٔ�رد �لیه، ٔ�نه ٔ�حقم احلزب ا�يل هو یعرفه ج�دا ویعرف شكون هو 

وقعش ٕاىل  هاذ احلزب، و�یعرف ٔ�ش�نو يه الكونفدرالیة وشكون ا�يل ما
  .�ٓخره، ٔ�� ما ند�لش يف هذا

إالشاكل ا�يل هو مطروح الیوم، ٔ�� �لكمت عنه والس�ید املس�شار 
مىش حىت لبعض إالجراءات ا�يل مازال ما خر��ش هبا النتاجئ د�ل 
البحث ا�يل كنقومو �ش نعرفو فني يه إالشاكالت، وهو ٔ�عطى فهيا الرٔ�ي 

  .د�لو

مت مع اجلهات املعنیة ا�يل يه �اصها �كون اح�ا عند� الیوم لقاء ا�يل 
فهيا مقاربة م�دجمة مع القطاع الفال�، و�اص الس�ید املس�شار یعرف ب�ٔنه 
�لفعل النقا�ت عندمه دور يف العمل د�ل العامالت والعامل مع ٔ�ر�ب 
العمل �ش ذیك العقود ا�يل ك�ش�تغلو هبا �كون عقود �لفعل يف املس�توى، 

  .ا �رافعون، �رافعون �ىل املوضوع ب�ٔمك�ؤ�هنم �لفعل مل
اح�ا ملا نقوم �ملراق�ة، العامالت والعامل �یقولو لنا ما ختلیو�ش ند�رو 

درمه يف ا�هنار، �لیو� منش�یو ند�رو العمل  30املراق�ة، اح�ا كنجریو �ىل 
د�لنا وما تبقاوش �راق�و�، و�لتايل ا�ور د�ل النقا�ت هو �م يف هذا 

  .لا�ا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

؟، هللا �ريض �لیك، مازال ما عطیتكش ..اليس احللوطي واش بغیيت
اللكمة اليس احللوطي، هللا �ريض �لیك، بغیتو �س�مترو يف اجللسة �لیو 

  .ندوزو هاذ النقطة، منش�یو لسؤال �ٓخر
احللوطي ما بغیناش ند�لو يف نقط نظام، �اله  �ريض �لیك اليس هللا

  .ٔ�س�یدي ها الصوت �ذ

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

ٔ�� يف احلق�قة ما غن�او�ش إالخوان ٔ�ن اجلواب د�هلم مايش هذا هو 
ا�ال د�لو، ا�ال د�لو هو السا�ة النضالیة، لكن ف� یتعلق �رئاسة 

ٔ�� ٔ�دافع عن رئاسة اجللسة، سواء اكن فهيا اليس عبد القادر  اجللسة
سالمة ٔ�و اليس عبد الصمد ٔ�و ٔ�ي �ئب من نواب الس�ید الرئ�س، ملا 
كنكون هناك ك�سري اجللسة ما �یكون فهيا ال امس وال ق�عة ال س�یاس�یة وال 

  .نقابیة
هتا قراءة الفاحتة الس�ید الرئ�س، تقرات الفاحتة يف اجللسة اليت �رٔ�س�

�رحام �ىل ٔ��د أ�عضاء ا�يل اكنو معنا يف الوالیة السابقة، واكن رئ�س 
  .فریق د�ل الفریق �شرتايك املو�د

ملا ا�هتینا من قراءة الفاحتة طلبو مين إالخوان ٔ�ننا نعیدو نقراو الفاحتة 
�رحام �ىل ٔ�رواح الض�ا� ا�يل مشاو، ٕاذن ما غميك�ش ٔ�� مكسري �ل�لسة 

أ�وىل وغنقرا الفاحتة الثانیة وینوض يش وا�د یطلب مين  غنقرا الفاحتة
  .قراءة الفاحتة �ىل �ٓخر�ن ونبقاو �ادیني

الفاحتة تقرٔ� بناء �ىل قرار سابق �ل�لسة، ٔ�� هناك ٔ�طبق ملا كنكون يف 
اكنو معنا إالخوان �ارض�ن، اكن . الرئاسة كنطبق الرب�مج د�ل ال�س�یري

وة الرؤساء يف الصباح د�ل یوم الثال�ء الرئ�س د�ل الفریق �ارض يف ند
السابق، ومل یطلب م�ا يف ندوة الرؤساء �ش نقراو الفاحتة �رحام �ىل 

  .أ�رواح حىت �ا لهنا
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  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . اللكمة لمك يف ٕاطار نقطة نظام

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  الس�ید الرئ�س،

 ند�ل يف هاذ النقاش العقمي يف احلق�قة، لكن املسؤولیة اك بود� ٔ�ن ال
تق�يض ٔ�نه �كونو واحضني ٔ�مام املغاربة، مايش ميل �كونو قدام التلفزیون 

  .هنرضو هرضة، وميل �كون مع بعضی��ا هنرضو هرضة
اح�ا �ري ممثلني يف املك�ب، و�لتايل مجیع قرارات املك�ب ما 

يف ندوة الرؤساء مرارا و�كرارا، كنتوصلوش هبا، وهرض� فهاذ اليش 
و�لتايل ٔ�� طلبت من الس�ید الرئ�س د�ل اجللسة ق�ل ما نبداو ند�رو 
قراءة الفاحتة �رحام جبوج �ىل الفق�د د�ل جملس املس�شار�ن و�ىل ٔ�رواح 

  .العامالت والعامل
ندوة الرؤساء ما كتناقضش، امسحوا يل، �لیوين �مكل نقطة .. �نیا

حىت وا�د ما هرض معمك، حىت وا�د ما قاطعمك، �لیو� �ري نظام، �لكممت 
  .نتلكمو

دقائق  2وهللا ما �رهتو حتیدو لنا حىت الصوت، �� ما ختلیو لنا هاذ 
سف، �ٔ یدومه لنا ما هنرضوش، مع اكمل اا�يل عند�، وهللا ما �رهتو حت 

� كنت ٔ�متىن الس�ید الرئ�س الس�ید الوز�ر حىت هو یرتفع كام قال يف تد�
  .یرتفع وجياوب

الس�ید املس�شار طرح ٔ�س�ئ� جياوبو �ىل أ�س�ئ�، �ٓش �اب اجلواب 
�لكونفدرالیة ما وقع�ش وال وقعت، معىن ٔ�نه ما وقعناش �ىل االتفاق 

  .ونف�خر ٔ�ننا ما وقعناش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..شوف، هللا �ريض �لیمك املسائل

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
دقائق يف نقطة نظام، والس�ید الوز�ر ربط  2 عندي ال، امسح لیا ٔ��

اجلواب د�لو �ىل الس�ید املس�شار �لتوق�ع �ىل االتفاق، �ٓش �اب هاذ 
  ؟ ..اليش لهاذ اليش؟ �ٓش �اب التعق�ب د�ل الس�ید الوز�ر

هللا �ريض �لیك الس�ید املسري �لیين ��ذ حقي، راه حىت وا�د ما 
  .ٔ��د ٔ�ن مينعنا من ال�ممينعين من ال�م، وال ميكن ٔ�ي 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ولكن ما خترجش من املوضوع، ما جتبدش املشالك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
شكون ا�يل ج�د التوق�ع د�ل الكونفدرالیة؟ واش اح�ا؟ �اصنا نرتفعو 

  ..يش شویة، هاذي مؤسسة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�اله خلص

  :صادياملس�شار الس�ید م�ارك ال
 .هوما ا�يل هرضو، اح�ا ما هرض�ش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ثواين، خلص هللا �رىض �لیك �10اله �ذ 

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  ...ٔ�� كنلخص، لكن �ىل أ�قل یعطیو� فرصة �ل�م دا�ل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاوا هرض، هرض

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
و �ىل هاذ النقاش ا�يل ما �اد�ش �س�تافدو م�و قلت �اصنا نرتفع

  .املغاربة، و�رفعو مس�توى النقاش والتعاون مع املؤسسة الربملانیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ممتاز �دا

  .وز�ر ا�و� املسؤول عن قطاع حقوق إال�سان�رحب �لس�ید 
 و�ادي نبداو �لسؤال املوايل، وموضو�ه حصی� تنف�ذ توصیات هیئة

إالنصاف واملصاحلة املتعلقة جبرب الرضر امجلاعي، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  حرضات الس�یدات والسادة،
  رمضان �رمي،

  الس�ید الوز�ر،
ج �ىل امل�ٔلوف، طرح سؤال، جواب د�ل احلكومة، التعق�ب غنخر 

والتعق�ب عن التعق�ب، غنخرج �ىل هاذ امل�ٔلوف، ونوضع ٔ�مامك وا�د 
  .الوضعیة

ف�ٔس�باب الزنول د�ل هاذ السؤال الیوم هو الز�رات ا�يل �ینظمها 
فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن، �لجهات، واكنت الز�رة 

خ�یفرة، و�لضبط من بني املناطق ا�يل زر�،  –هة بين مالل أ��رية جل 
م�اطق يف ٕاقلمي ٔ�زیالل، ومن طبیعة احلال ا�يل �یتذا�ر �ىل ٕاقلمي ٔ�زیالل، 

، معقل الشهید، البطل، "زاویة ٔ�ح�صال"ف�ٔول ما ی��ادر ٕاىل ا�هن هو 
، وزر� وا�د العدد من "ٔ�محد احلنصايل"شهید املقاومة ضد �س�تعامر 
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  :ناطق وامجلا�ات يف هاذ إالقلمي ا�اهد، وما الحظناهامل 
الحظنا �ىل ٔ�نه اك�ن خصاص، تدار جمهود حقا، ولكن اك�ن خصاص 
يف العدید من القطا�ات يف م�اطق اليت صنفت مضن املناطق اليت ی��غي 

�رب الرضر (ٔ�ن �س�تف�د من �رب الرضر امجلاعي،  وغنف�ح قوس ونقول 
�د الس�بق د�ل بالد� يف ا�ال د�ل العدا� وا: امجلاعي مكفهوم هو

�نتقالیة ويف ا�ال د�ل �رب الرضر د�ل ��هتااكت اجلس�مية حلقوق 
تفریت ت، �لكف، ، فهناك م�اطق ب�ٔمكلها، يف جام�ة ٔ�ربعاء ٔ�وق�يل)إال�سان

العدد د�ل  ، تباروشت، وا�دتلكویتيك، زاویة ٔ�ح�صال، رمحزة، ٔ�� �یت
، الس�ید الوز�ر، ٔ�عتقد �ىل ٔ�نه يف ٔ�قالمي ٔ�خرى ٔ�نه اكنت �رب املناطق ا�يل

 -ٕاقلمي، كنعتقدو  13د�ل أ�قالمي ٔ�و م�اطق يف  13الرضر امجلاعي مشل 
ٔ�نه اخلصاص ا�يل موجود ٕاىل �د ا�ٓن يف هاذ  - نقدرو �كونو �اطئني 

املناطق يف ٕاقلمي ٔ�زیالل يه موجودة رمبا يف خ�یفرة، يف ورزازات، يف 
�ورة، يف الناظور، يف احلس�مية، يف وا�د العدد، يف خ�یفرة ٕاىل �ٓخره، زا

  .ٕاقلمي �ىل لك �ال 13
جفرب الرضر امجلاعي املقصود م�ه توفري اخلدمات �لساكنة، والولوج د�ل 
الساكنة لهاذ اخلدمات أ�ساس�یة، وفك العز�، وفك العز�، هذا هو من 

إالقلميیة ا�يل اكن سهر �لهيا بني النقط ا�يل �ات يف ٕاطار الت�س�یق�ات 
  .ا�لس الوطين حلقوق إال�سان جلرب الرضر امجلاعي

ف�عتقدو، الس�ید الوز�ر، �ىل ٔ�نه �اص املزید من ا�هود، ميكن تعطیو 
لنا احلصی�، ولكن اح�ا احلصی� شف�اها، شف�اها يف املیدان وشف�ا بعض 

ش مييش �لطریق مواطن مغريب � 6000أ�مور مؤملة �دا، شف�ا الیوم 
مشلك د�ل املدارس، املشلك ) la piste(لكم ما عندوش  �10اصو 

د�ل املا، رمغ ٔ�نه هاذ املنطقة من ٔ�غىن املناطق من ح�ث الرثوة املائیة، 
  .وعندمه املشلك يف م�اه الرشب

ٕاذن مفطلوب من احلكومة �س�متر يف هاذ ا�هود يف ٕاطار ا�متیزي إالجيايب 
عند� دور يف مقاومة �س�تعامر ويف كذ� النضال  �لمناطق ا�يل اكن

  .والكفاح من ٔ��ل بناء ا�ميقراطیة والعدا� إالج�عیة يف بالد�
  .وشكرا

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

  .�نیة زایدة ٕاىل بغیيت هترض، اللكمة لمك الس�ید وز�ر ا�و� 29عندك 

  :مللكف حبقوق إال�سانالس�ید املصطفى الرم�د، وز�ر ا�و� ا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .بدوري ٔ�ه� امجلیع مبناس�بة شهر رمضان املبارك
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول �لس�ید املس�شار احملرتم ٔ�نين ٔ�بصم بعرشة ٔ�صابع �ىل لك 
ما تفضلمت به خبصوص مس�توى ضعف الب��ات التحتیة، الهشاشة، الفقر 

ٔ�زیالل یعترب من أ�قالمي اليت املن�رش يف م�طقة ٔ�زیالل، حبیث ٔ�ن ٕاقلمي 

  .تعاين من مس�توى م�دين يف التمنیة
الس�ید رئ�س احلكومة، ومعه احلكومة، اكن ٔ�ول خروج  ،و��

ملبارشة التواصل مع الفا�لني احمللیني �اكفة مس�تو�هتم ومبختلف مشارهبم، 
متدت اكن هو هاذ اجلهة اليت یو�د فهيا هاذ إالقلمي، نظرا ٔ�ن املقاربة اليت اع 

يه مقاربة ز�رات �لمناطق أ�كرث فقرا وأ�كرث �ا�ة ٕاىل التمنیة �اكفة 
  .وخمتلف مس�تو�هتا

طبعا سؤالمك اكن �اما، ولك�ين فقط ٔ�ردت ٔ�ن ٔ�تفا�ل تفا�ال م�ارشا مع 
ما تفضلمت به ٔ�ؤكد ما تفضلمت به، ؤ�ؤكد ٔ�نه من واجب هاذ احلكومة واكفة 

وكذ� �يق أ�قالمي، ؤ�شري ٕاىل ٔ�نه حوايل احلكومات ٔ�ن تعتين هباذ إالقلمي 
ٕاقلمي لكها حتتاج ٕاىل �د �اص ومهنا ٕاقلمي  21ٕاقلمي، ٔ�قول �لضبط  20

  .ٔ�زیالل
مع العمل ٔ�ن املوضوع ا�ي حنن بصدده وهو موضوع �رب الرضر 
امجلاعي، هو كام تفضلمت ٕاجناز وطين �بري من �الل توصیات هیئة إالنصاف 

�رب الرضر  ٔ�نه وٕاضافة ٕاىل �رب الرضر الفردي اعمتدواملصاحلة، حبیث 
امجلاعي، هناك �رامج �رشف �لهيا ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ا�ي 
ورث ا�لس �س�شاري، ا�لس �س�شاري حلقوق إال�سان ا�ي 

  .بدوره اكن قد محل مسؤولیة ت��ع توصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة
�ل�س�بة �لم�لس الوطين حلقوق إال�سان،  ٔ�ف�دمك ب�ٔنه ،ويف هذا الصدد

من �ته ومن �ة احلكومة �ىل مس�توى جلنة وزاریة خمتلطة، اكن هناك 
مرشوع، ا�يل رشف �لهيا ا�لس الوطين  149مجمو�ة من املشاریع و�ددها 

حلقوق إال�سان، وهاذ املشاریع �س�هتدف التمنیة ال�رشیة، �س�هتدف فك 
یة الب��ة، وطبعا دمع قدرات الفا�لني احمللیني العز�، حتسني املداخ�ل، حام

ٕاىل �ري ذ�، ويه �رامج �ىل لك �ال �اریة، ومهنا بعض الربامج اليت 
اس��فذت، و�لطبع أ�مر یتطلب كام تفضلمت وكام هو معلوم �ى امجلیع 
جمهودات بذ�هتا بالد� وی��غي ٔ�ن تبذل جمهودات ٔ�كرب من ٔ��ل حتق�ق التمنیة 

 املطلوبة عن اكفة أ�قالمي �اصة أ�قالمي اليت ٔ�شار ٕا�هيا تقر�ر ورفع العز�
  .13هیئة إالنصاف واملصاحلة و�ددها 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید وز�ر ا�و� �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

و�رحب �اكتبة ا�و� �لشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، يف سؤالني 
قطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون، وجتمعهام و�دة مو�ني لهذا القطاع، 

  .املوضوع، �ا س�نعرضهام دفعة وا�دة، وس��االن جوا� وا�دا
والبدایة مع سؤال فریق أ�صا� واملعارصة، وموضو�ه مس�ت�دات 

  .قضیة الصحراء املغربیة، تفضل

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدة اكتبة ا�و�،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

م�اس�بة طرح�ا لهذا السؤال، مرتبطة مبضمون التقر�ر ٔ�ٔ�ممي أ��ري 
القايض بت�دید �مة املینورسو �لصحراء املغربیة لس�تة ٔ�شهر ٕاضاف�ة، دون 

  .تغیري يف طبیعة معلها
یدة اكتبة ا�و�، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة، يف هذا إالطار، الس� 

مب�لس املس�شار�ن، بقدر ما نعترب هذا التقر�ر مكس�با �ام ؤ�ساس�یا 
لبالد�، فٕاننا يف الوقت نفسه نود الت�ٔ�ید والتنویه ��ور املمتزي ��بلوماس�یة 

یده، املغربیة الرمسیة، بفضل الرؤیة املتبرصة لصاحب اجلال� نرصه هللا و�ٔ 
وو�اهة املقاربة املغربیة اليت شلكت دامئا حصنا م�یعا ضد ٔ�یة حماو� �روم 

  .ٕاخراج املسلسل أ�ممي عن مساره وعن معایريه أ�ساس�یة
ويه م�اس�بة كذ� �لوقوف �ىل �دیة املوقف املغريب، املمتثل يف 
خمطط احلمك ا�ايت �لصحراء املغربیة حتت الس�یادة املغربیة، كذ�، 

اره احلل املسؤول الوح�د لقضیة الصحراء، خصوصا �ىل املس�توى �عتب
  .إال�ساين وأ�مين، وا�ي یتوافق مع الرشعیة التارخيیة والواقعیة

يف نفس الس�یاق �مثن كذ� يف فریق أ�صا� واملعارصة، �لسلوك 
املمهنج املعمتد من طرف ا�بلوماس�یة املغربیة، من �الل التفا�ل مع مقرتح 

أ�ممي الرايم ٕالجراء مفاوضة م�ارشة بدون ق�د ٔ�و رشط، واليت  املبعوث
حبضور مجیع أ�طراف  2و 1جتسدت يف جوالت التواصل واحلوار جبنیف 

املعنیني �حلل الس�یايس العادل وا�امئ يف املنطقة، ملا يف ذ� من تعز�ز 
  .الثقة بني مجیع أ�طراف

ماس�یة املغربیة، ت��ظرها وبناء �ىل مضمون التقر�ر أ�ممي، فٕان ا�بلو 
حتد�ت �مة، خصوصا ف� یتعلق بطبیعة �ام بعثة املینورسو وكذ� 
التفا�ل مع ز�رات وفود مفوضیة أ�مم املت�دة السام�ة حلقوق إال�سان، يف 

  .ٕاطار ا�ٓلیات التعاقدیة و�ري التعاقدیة
يب، وهبذه املناس�بة �متىن ٔ�ن تعود ا�ینام�ة ٕاىل احتاد املغرب العر

خصوصا وحنن يف زمن التك�الت و�حتادات إالقلميیة، واليت قطعت 
ٔ�شواطا �مة �ىل مس�توى املبادالت �ق�صادیة وحریة أ�ش�اص 

  .واملنت�ات، وكذ� توح�د العم� ملوا�ة الت�د�ت �ق�صادیة واملالیة
 كام نؤكد يف فریق أ�صا� واملعارصة، �ىل اخنراطنا التام لتعز�ز ٔ�دوار

ا�بلوماس�یة الربملانیة املوازیة وكذ� ا�بلوماس�یة احلزبیة والنقابیة من ٔ��ل 
�س�مترار يف التعبئة امجلاعیة والیقظة لتعز�ز ا�ور الر�دي �لمملكة 
الرشیفة حتت الق�ادة الرشیفة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

  .هللا
  . شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
وضوع، مس�ت�دات الو�دة الوطنیة، �لفریق احلريك، اللكمة يف نفس امل

  . تفضل الرئ�س

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

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

  .رمضان م�ارك سعید �ىل امجلیع
  الس�یدة الوز�رة،

ا تطورات هامة، عززت املوقف عرفت قضیة و�دتنا الرتابیة مؤخر 
  .املغريب العادل يف �دد من احملافل القاریة وا�ولیة

ما يه قراء�مك : �ىل هذا أ�ساس، �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة
�ٓخر املس�ت�دات حول هذا الزناع املف�عل؟ وما يه التدابري املت�ذة لتعز�ز 

  و�دتنا الرتابیة؟ أ�داء ا�بلومايس الوطين ملوا�ة مؤامرات خصوم
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�، بغیيت جتي هنا؟ تفضيل

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون  ،الس�یدة مونیة بوس�تة
   :ا�ويل

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

لتحیات مبناس�بة �لول شهر رمضان املبارك ٔ�تو�ه ٔ�� بدوري خبالص ا
  .مع ممتنیايت مبوفور الص�ة والعاف�ة

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل السؤال املطروح خبصوص 
  .قضیة و�دتنا الرتابیة

كام تعلمون قضیة و�دتنا الرتابیة يه قضی��ا الوطنیة أ�وىل، واليت 
، بفضل التوجهيات امللك�ة اس�تطاعت حتق�ق مجمو�ة من التطورات املهمة

احلكمية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، وبفضل رؤیة 
  .�اللته املتبرصة

وقد مك�ت التعبئة املس�مترة ��بلوماس�یة املغربیة سواء مهنا الرمسیة ٔ�و 
املوازیة من حتق�ق حشد دمع واسع وم�واصل �ىل املس�توى ا�ويل، وذ� 

الطرح املغريب وو�اهة الطرح املغريب، وهذا  -ه مما ال شك ف� -�ساند 
ا�مع ٔ�ساسه دون شك �دیة املقاربة املغربیة واخنراطه الفعيل يف ٕاجياد �ل 

  .هنايئ لهذا الزناع إالقلميي املف�عل
يف هذا إالطار، جسل املغرب مجمو�ة من املك�س�بات، ٔ�س�تحرض 

، ا�ي 2448، 2440، 2414قرارات جملس أ�من أ��رية، مبا فهيا القرار 
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احلل الس�یايس . مت ف�ه حتدید ٔ�و الت�ٔ�ید �ىل حمددات العملیة الس�یاس�یة
جيب ٔ�ن �كون واقعیا معلیا مس�تداما و�ىل ٔ�ساس التوافق، ويه نفس 
املبادئ اليت ت�ٔسست �لهيا املبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت، مس��عدا لك 

  .خمططات خصوم و�دتنا الرتابیة
�رست �رس�یخ ٔ�ولویة املبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت، ٔ�یضا هذه القرارات 

  .ووصفت اجلهود املغربیة �لطابع اجلدي وذي املصداق�ة
محل ٔ�یضا ٕاضافات، هاذ إالضافات مرتبطة  2468القرار أ��ري 

بت�دید أ�طراف مبسؤولیة اجلزا�ر، ح�ث متت إالشارة ٕا�هيا ؤ�ول مرة م�ذ 
  .رمخس مرات يف هذا القرا 1975س�نة 

ٔ�یضا هذا القرار ٔ�كد بصفة رصحية ومخس مرات ٔ�یضا �ىل ٔ�ن التوافق 
  .هو احلل الوح�د ٔ�و الوس�ی� الوح�دة ٕالجياد �ل لهذا الزناع

�ینا ٔ�یضا مك�س�بات ٔ�خرى، ٔ�� هرضت �ىل القرارات، ولكن ٔ�یضا مت 
�سجیل مجمو�ة من أ�مور �الل الثالث س�نوات أ��رية مت حسب مخس 

ن الومهي وهذا �ٓخرها من طرف ج�وب السودان، ٔ�یضا ا�رتافات �لك�ا
هناك ا�ساع دا�رة املساندة �لجهود املغربیة �لمبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت، 
ٔ�یضا للك ما یعين قضی��ا الوطنیة، وهاذ ��ساع د�ل ا�ا�رة ال تق�رص 
فقط �ىل مس�توى ٕافریق�ا، بل مشلت ٔ�یضا قارات ٔ�خرى �ٓس�یا، ٔ�مر�اك 

  .�ة ؤ�ور�الالتی� 
�ینا ٔ�یضا ما مت �سجی� هذه الس�نة دامئا ف� مت حتصی� هو ٕادماج 
أ�قالمي اجلنوبیة يف جتدید االتفاق الفال� واتفاق الصید البحري مع �حتاد 

  .أ�وريب
قانون املايل أ�مر�يك �ىل ٕادراج املسا�دات لٔ�یضا تنصیص رصحي �

  .ع�دات ا�صصة �لمغرباملو�ة ٕاىل الصحراء املغربیة حتت بند �
  .هذه لكها ٔ�مور ت�ٔيت يف ٕاطار ما مت حتق�قه من تقدم

�ٓخر أ�مور ا�عوة اليت و�ت �لمنتخبني يف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة �لمشاركة 
املن��قة عن أ�مم املت�دة، ٔ�یضا مشاركهتم اجلد قمية يف ) (C-24يف جلان 

ا اخلصوص، ؤ�یضا يف حمطة ج�یف، املائدات املس�تد�رة اليت متت يف هذ
لك �ج��ات ال�شاوریة اليت س�بقت جتدید معلیة االتفاق الفال� 

  . واتفاق الصید البحري مع �حتاد أ�وريب
  .هذه لكها كام قلت تث�ت رشعیة متثیلیة ممثلینا ب�ٔقا�مينا اجلنوبیة

ٕا�ر انعقاد املؤمتر الوزاري  2019مارس  25و�ٓخر ما مت ٕاجنازه يف 
حول �سویة اخلالف إالقلميي حول الصحراء املغربیة، ا�ي شهد إالفریقي 

وا�د احلضور مك�ف �مو�ة من ا�ول، اكنت هناك ٔ�مهیة من ح�ث 
يف نفس الیوم  -كام تعلمون  -مس�توى املشاركة ومن ح�ث التوق�ت، ٔ��مك 

اكن خصوم و�دتنا الرتابیة یدعون �لقاء خبصوص هذا الزناع، واس�تطعنا 
و� كام قلت ممث� �ىل مس�توى �ايل، هذا �لطبع یربز ا�مع د 37مشاركة 

 .إالفریقي القوي ا�ي حيصل �لیه املغرب خبصوص قضیته الوطنیة
يف اس�تحضار ما مت ٕاجنازه، ٔ�عود ٕاىل املائدتني املس�تد�رتني ا�لتني 

واليت من  2019مارس  22و 21و 2018دج�رب  6و 5عقد� جبنیف يف 
الت�دید �ىل ٕارادة املغرب الصادقة والزتامه  �الل مشاركة املغرب مت

الثابت يف مواص� تعاونه إالجيايب والبناء مع املبعوث الشخيص لٔ�مني العام 
  .لٔ�مم املت�دة

ؤ�یضا يف هاتني املائدتني ما مت الت�ٔ�ید �لهيام حمددات ال�سویة، دامئا 
لتوافق، احلل جيب ٔ�ن �كون س�یاس�یا واقعیا معلیا ومس�تداما وقامئا �ىل ا

ؤ�یضا حضور أ�طراف، لك أ�طراف املعنیة مبا فهيا اجلزا�ر، اكنت 
مشاركهتا يف لك النقط املدر�ة يف �دول أ�عامل، وهذا ميثل تطورا نوعیا 

  .هناستامقارنة مع مهنجیة املسلسل الس�یايس يف ٕاطار مسار م
�مينا ايف هاذ املائدتني املس�تد�رتني ٔ�یضا اكنت هناك حضور ملمثلینا يف ٔ�ق

ون واكنت فرصة ٕال�راز ا�منوذج اجلدید �لتمنیة ب�ٔقا�مينا ی رشع نياجلنوبیة مكمثل
  .اجلنوبیة ودوره يف �لق دینام�ة �برية وحق�ق�ة يف هذه أ�قالمي

مفقاربة الوزارة دامئا �س�متد من الثوابت، الثوابت هو اع�د املسار أ�ممي 
اون إالجيايب والبناء مع مكسار حرصي ل�سویة هذا الزناع، مواص� التع

املبعوث الشخيص لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة، توس�یع دا�رة ا�ول املساندة 
ملبادرة احلمك ا�ايت من �الل تعبئة دبلوماس�یة حممكة، وهنا دور الربملان 
ؤ�یضا السادة الربملانیني و�شكرمه �ىل تعب�هتم املس�مترة �دمة �لقضیة 

ب تعبئة لك ا�ٓلیات �لت�س�یق حىت �كون هناك الوطنیة، وكام قلت دامئا جي
الن�ا�ة يف لك التحراكت اليت نقوم هبا، التصدي للك أ�طرو�ات املغلوطة 
اليت یمت الرتوجي لها من طرف خصوم و�دتنا الرتابیة وفضح لك خروقاهتم 
احلقوق�ة والقانونیة و�لطبع الرتوجي �لمنوذج التمنوي ٔ�قا�مينا الصحراویة 

ىل ز�رات م�دانیة قصد التعرف عن كثب عن لك املنجزات اليت وا�عوة إ 
حققت بفضل الر�ایة السام�ة وكذا التعرف �ىل ا�طط املس�تق�يل 

  .الطموح
رغب��ا ٔ�یضا مواص� لك الس�یاسات الت�س�یق�ة �لجهود ا�بلوماس�یة 

كري الرمسیة واملوازیة جبمیع مكو�هتا الربملانیة واحلزبیة وامجلعویة ومراكز التف
لقطع الطریق ٔ�مام ٔ��داء و�دتنا الرتابیة والعمل سو� من ٔ��ل نرصة قضی��ا 

  .العاد�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

نظرا ٔ�مهیة املوضوع فالس�یدة اكتبة ا�و� �دات دق�قة زایدة وتقریبا 
  .�نیة �ادي نقسمها �ىل جوج، �لتايل اللكمة لمك، ما بغیتوش شكرا 30

  . الس�ید الرئ�ساللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
شكرا الس�یدة الوز�رة ونود �مس الفریق احلريك ٔ�ن �شكرمك �ىل هذه 
التوضی�ات الهامة واليت من ش�ٔهنا تنو�ر الرٔ�ي العام الوطين حول قضی��ا 
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  .أ�وىل الوطنیة واليت حتظى ٕ�جامع اكفة املغاربة ملاك وحكومة وشعبا
ال �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �ش�ید �النتصارات  ويف هذا إالطار

ا�بلوماس�یة املتواص� لبالد� بفضل حمكة صاحب اجلال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا ؤ�یده وا�هودات اجلبارة ��بلوماس�یة الوطنیة جبهباهتا 
 الرمسیة واملوازیة وبفضل ٕاجامع املغاربة ووفاهئم ا�امئ لروح قسم املسرية

  .اخلرضاء ور�ط البیعة املقدسة بني امل� والشعب
كام نود هبذه املناس�بة الت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى ٔ�ن �ل هذا الزناع املف�عل حول 
مغربیة الصحراء الراخسة �لطبیعة والبیعة والتارخي و�لرشعیة القانونیة ال 
ميكن ٔ�ن یمت ٕاال حتت سقف املقرتح املغريب القايض ٕ�قامة حمك ذايت يف 

  .ار اجلهویة املتقدمة و�ىل ضوء س�یادة اململكة املغربیةٕاط
الس�یدة الوز�رة احملرتمة تعز�زا لهذا املسار ا�بلومايس الناحج نود يف 

 :الفریق احلريك تقدمي �قرتا�ات التالیة
ٔ�وال نتطلع ٕاىل بلورة ٕاسرتاتیجیة دبلوماس�یة وطنیة م�نیة �ىل التناسق 

لربملان وأ�حزاب وا�متع املدين وذ� من والتاكمل بني ٔ�دوار احلكومة وا
یات ا�ٓل لفات والتكو�ن قصد متك�هنا من �الل دمع ا�بلوماس�یة املوازیة �مل

احملمكة لتعز�ز �رافعها يف خمتلف احملافل ا�ولیة وموا�بة الوفود الربملانیة يف 
  .�ا�ا ا�بلوماس�یة

تلف املنتد�ت اليت تعز�ز دور أ�حزاب وا�متع املدين قصد ا�رتاق خم 
  .�س�تغلها خصوم و�دتنا الرتابیة

�نیا، دعوة احلكومة ملواص� تزنیل ا�منوذج التمنوي اجلهوي ٔ�قا�مينا 
اجلنوبیة، يف ٕاطار تفعیل ورش اجلهویة، �عتباره �ري جواب �ىل لك 
املناورات واحملاوالت الفاش� لقلب احلقائق والتغطیة �ىل املسرية 

تمنویة احلقوق�ة لبالد�، م�وهني يف هذا إالطار ��هودات ا�ميقراطیة وال 

اجلبارة ٔ�بناء أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة، واملمثلني الرشعیني يف خمتلف 
  .املؤسسات املنتخبة حملیا و�و� ووطنیا

�لثا، نتطلع، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، ٕاىل ٕاطالق محالت ٕا�الم�ة 
تارخيیة والواقعیة لهذا الزناع املف�عل، �اصة ودبلوماس�یة تعرف �حلقائق ال 

يف ظل التحوالت الب��ویة اليت یعرفها حمیطنا إالقلميي واجلهوي، وا�ي 
�رخس ماكنة اململكة املغربیة �رشیك اسرتاتیجي يف العامل اجلدید ومكنارة 
لٔ�من و�س�تقرار يف حمیط مطبوع �لتو�ر، ل�س يف �ا�ة ٕاىل �یا�ت 

  .رهاب والتطرفومهیة �زرع االٕ 
  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، و�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسة

و�رحب �لس�ید وز�ر العدل، ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه ٕالیه، 
وموضو�ه حامیة املواطنني املبلغني عن الرشوة، اللكمة ٔ��د السادة 

ا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار�ن من فریق العد

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
�سائلمك الس�ید الوز�ر عن ا�هود ا�ي تبذلونه �ل�شجیع �ىل التبلیغ 

  .عن الرشوة وحامیة املبلغني
  .اشكر 

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

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  .رمضان م�ارك، عوارش م�اركة

بطبیعة احلال يف ٕاطار �ود اململكة ملوا�ة الفساد �لك ٔ�شاك�، ان��ه 
املرشع املغريب لرضورة حامیة املبلغني عن الرشوة، وقانون املسطرة اجلنائیة 

اليت تنص �ىل حق  �82.9دا، �اصة يف املادة  یتضمن مق�ضیات هامة
املبلغ، ا�ي یقوم ٕ�بالغ السلطات ا�تصة ٔ�س�باب وجهية وحبسن نیة عن 

ٔ�ن یطلب من و�یل امل� ٔ�و من  82.7ٕا�دى اجلرامئ املشار ٕا�هيا يف املادة 
  .الو�یل العام ومن قايض التحق�ق اختاذ �دد من التدابري املنصوص �لهيا

دابري ا�يل م�صوص �لهيا �رشیعیا واليت �س�تف�د مهنا املبلغ ٕاذن هاذ الت
عن جرامئ الرشوة يه اس��ع و�یل امل� ٔ�و الو�یل العام ٔ�و قايض 
التحق�ق، لك ف� خيصه خشصیا �لمبلغني، ٕاخفاء هویة املبلغ يف احملارض 
والو�ئق املتعلقة �لقضیة، وذ� �شلك حيول دون التعرف �ىل هویته 

تضمني هویة مس�تعارة ٔ�و �ري حصی�ة �لمبلغ يف احملارض والو�ئق  احلق�ق�ة،
اليت س�تقدم ٔ�مام احملمكة، بطبیعة احلال دامئا �شلك حيول دون تعرف الغري 
�ىل هویته، �دم إالشارة ٕاىل العنوان احلق�قي �لمبلغ مضن احملارض والو�ئق 

�لرشطة اليت تنجز يف القضیة، وضع رهن ٕاشارة املبلغ رمق هاتفي �اص 
القضائیة حىت �متكن من ٕاشعارها �لرس�ة الالزمة ب�ٔي فعل هيدد سالم�ه 
ٔ�و سالمة ٔ�رسته ٔ�و ٔ�قر�ئه، توفري حامیة جسدیة �لمبلغ ٕان اق�ىض احلال 
من طرف القوة العموم�ة �شلك حيول دون تعرضه ٔ�و ٔ��د ٔ�فراد ٔ�رسته ٔ�و 

  .ٔ�قاربه �لخطر
�الفا للك املق�ضیات تنص ٔ�نه  82.9ٕاذن بطبیعة احلال املادة 

القانونیة، ال ميكن م�ابعة املبلغني سواء ت�ٔدی��ا ٔ�و ج�ائیا �ىل ٔ�ساس ٕافشاء 
الرس املهين، ٕاذا اكنت اجلرامئ املبلغ عهنا مت �طالع �لهيا مبناس�بة مزاو�هتم 

  . ملها�م
ٕاذن املق�ضیات واحضة ودق�قة، اكن عند� جتربة يف وزارة العدل ف� 

أ�خرض د�ل التبلیغ عن جرامئ الفساد، مع التغريات املؤسس�یة یتعلق �لرمق 
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ا�يل شهدها القطاع ٔ�طلقت رئاسة النیابة العامة رمق ٔ�خرض �سامه �شلك 
فعال يف التبلیغ جبرامئ الرشوة والفساد املايل، وهذه م�اس�بة ٔ�ش�ید فهيا 

  .ب�ٔمهیة هذه املبادرة و�لنتاجئ اليت حققها الرمق أ�خرض
يه جرامئ الرشوة، اس�تغالل  82.7ملنصوص �لهيا يف املادة اجلرامئ ا

النفوذ، �خ�الس، التبدید، الغدر وغسل أ�موال وكذا اجلرامئ املنصوص 
  .من قانون املسطرة اجلنائیة �108لهيا يف املادة 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :�يل العرسياملس�شار الس�ید 
هن� املغاربة قاطبة �شهر رمضان الفضیل، وندعو هللا ٔ�ن جيع� شهرا 
م�اراك �ىل ب�� وشعبنا، ؤ�ن یعفو عن مجیع املبتلني ف�ه من لك ا�ٓ�م 
واحملرمات واملبیقات، ومهنا �ٓفة الرشوة اليت نعتربها اعتداءا ؤ�� ٔ�موال 

  .الناس �لباطل والسحت
ذول يف جماهبة الرشوة والفساد، جمهود م�واصل كام قال و�مثن ا�هود املب

ٕاىل تفعیل  1999الس�ید الوز�ر م�ذ ٕا�داث ا�لجنة الوطنیة �لزناهة س�نة 
وٕا�داد مضامني إالسرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد ودخولها �زي التنف�ذ 

جمهودات مك�ت بالد� من حتسني �رت�هبا يف حماربة الرشوة . 2016م�ذ 
نقطة من  43دو� �ىل الصعید العاملي و 180من  73د لیصل �لرتبة والفسا
، لكن بقاء ب�� يف الرتبة السادسة عربیا والتاسعة ٕافریق�ا ٔ�مر 100ٔ�صل 

یتطلب بذل مزید من اجلهد الرتقاء ٔ�فضل وحملاربة هذه ا�ٓفة اليت تضیع �ىل 
بعض التقار�ر من الناجت ا�ا�يل اخلام س�نو�، كام �شري ٕاىل ذ�  %2ب�� 

  .ا�ولیة
�ٓفة الرشوة تؤ�ر سلبا �ىل لك املؤرشات التمنویة اليت ميكن ٔ�ن تضمن 
لنا التمنیة ال�رشیة والتمنیة املس�تدامة وتفسد الولوج �مو�ة من اخلدمات، 

  .�اصة يف بعض القطا�ات اليت �ركز �لهيا التقار�ر اكلقضاء وأ�من والص�ة
  الس�ید الوز�ر،

املبلغني هو �مثني هذه ا�ٓلیة وال�شجیع �ىل التبلیغ، الهدف من حامیة 
وهو ما ال ميكن ٔ�ن یتحقق ٕاال بتوفري ضام�ت حق�ق�ة �لمبلغني، �اصة ؤ�نه 
التبلیغ عن طریق الرمق املبارش د�ل النیابة العامة ٔ�و الرمق أ�خرض السابق 
 د�ل وزارة العدل والضبط يف �ا� تل�س �كشف �شلك م�ارش عن املبلغ،

و�لتايل هاذ املبلغني ٔ�ح�ا� یتعرضون م�ارشة بعد التبلیغ الس�تفزازات 
ومضایقات، وهاذ أ�مر هذا جيعل ا�ٓخر�ن حيجمون عن التبلیغ، �اصة 
ضد أ�ش�اص ا��ن �كون هلم مواقع نفوذ قویة وعندمه مسؤولیات �برية، 

وحنن �رید  و�لتايل هباذ املقاربة لن یمت التبلیغ ٕاال عن املر�شني الصغار،
  .التبلیغ عن املر�شني الك�ار ا���ن مه املهمينون �ىل هاذ ا�ال د�ل الفساد

لك التطلعات د�لنا هو ٔ�ننا هاذ ا�ٓلیات وهاذ الضام�ت ا�يل وردت يف 
القانون اجلنايئ تفعل �ىل ٔ�رض الواقع، حىت ال یبقى هاذ �نطباع ٔ�ن 

زال �نطباع �ىل ٔ�ن الرشوة الرشوة لٔ�سف مع لك ا�هود ا�ي بذل ال 
  .يف اس�تف�ال ويف �زاید ويف تعاظم، رمغ ٔ�نه املؤرشات تقول عكس ذ�

حىت ال یرتدد  %100كام ٔ�ننا �رید ٔ�ن لك م�لغ جيب ٔ�ن �كون مطمئنا 
  .يف التبلیغ عن الرشوة ولنتعاون �ىل اس��صال هذه ا�ٓفة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

لثاين، وموضو�ه املشالك اليت یع�شها ال�ساخ ون��قل ٕاىل السؤال ا
القضائیون مب�امك قضاء أ�رسة املغربیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .رمضان �رمي، لك �ام واملغاربة خبري ؤ�مان ؤ�من

   الس�ید الوز�ر،
�سائلمك عن إالجراءات املت�ذة �لتفا�ل إالجيايب مع املطالب املرشو�ة 
�ل�ساخ القضائیني وعن موقع �نة ال�سا�ة من مرشوع قانون تعدیل خطة 

، مع 2018ینا�ر  8العدا� وعن خمر�ات احلوارات القطاعیة، و�اصة لقاء 
  .شغلالنقابة الوطنیة �ل�ساخ القضائني التابعة لالحتاد املغريب �ل 

  .وشكرا

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

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا

بغیت �شكر �حتاد املغريب �لشغل �ىل ٕا�رة هذا املوضوع يف هاذ 
  .العوارش

ٔ�وال، �نة ال�سا�ة يه وا�د املهنة م�ظمة �لقانون، واملهام د�ل 
لیة خبط الید �لس�الت ال�ساخ حمددة يف تضمني الشهادات والرسوم العد

املعدة �� واس�تخراج �سخ مهنا، یتقاضون عهنا ٔ�جرة حمددة طبقا لقرار 
  .وز�ر العدل

 470، 665خ جبمیع حمامك اململكة ااكن �دد ال�س 2018ٕاىل �دود هنایة 
من إال�ث، وت�شكرمك ٔ�ن هاذ السؤال �سمح يل ب�ٔن  195من ا��ور، 

ج، هاذي وا�د املهنة حمرتمة حتظى �ى ٔ�نفي �ددا من إالشا�ات اليت �رو
وزارة العدل بتقد�ر �اص وبعنایة �برية، اح�ا ٕان شاء هللا س�سعى لت�د 
املاكنة اليت �س�تحق يف م�ظومة ٕاصالح لك املهن القضائیة اليت حنن 

  .بصددها
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فٕاذن ميل بدا احلدیث عن احملمكة الرمقیة ومشاریع رمقنة احملامك، تناسلت 
نیة ٔ�ن هاذ املهنة لكها �ادي ختتفي و�ادي تند�ر، هذه ٕاشا�ات حول ٕاماك

�نة �س�تحق م�ا مجیعا ٔ�ن ندمعها وس�ندمعها يف وزارة العدل، وس�نقدم 
�ىل ٕاصالح املق�ضیات القانونیة املنظمة لها، واح�ا يف حوار مع الهیئات 

اك�ن مشالك مس�تع�� حنن بصدد حسمها، �اصة موضوع . النقابیة املعنیة
�يل تیا�ذوها، واح�ا ٔ�كرث من هذا س�نذهب يف اجتاه توفري امحلایة التعریفة ا

  . �ج�عیة والصحیة لهذه الف�ة م�ل الف�ات املهنیة أ�خرى
ؤ�ؤكد لمك، ومن �الل املركزیة لهؤالء، ٔ�ننا �ادون ٕان شاء هللا يف 
توفري لك رشوط الكرامة وحتسني الوضعیة القانونیة والت�اوب مع املطالب 

  .ة، ٔ�سوة �لك املهن القضائیة اليت حنن يف حوار معهااملرشو�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �

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

  الس�ید الوز�ر، 
�ىل الرمغ من �ح��ا�ات وإالرضا�ت اليت خيوضها ال�ساخ 

ٔ��ریل،  30و 29ٔ��م م�تالیة  3دة القضائیون، واكن �ٓخرها ٕارضاب وطين مل
، و�ىل الرمغ كذ� من احلوارات اليت عقدمتوها مع النقابة، 2019ماي  2و

الزال ملف ال�ساخ القضائیني �راوح ماكنه م�ذ س�نوات، ح�ث الزالت 
أ�وضاع �ج�عیة لهذه الف�ة يه ا�ٔكرث هشاشة، مقارنة مع املهن القانونیة 

 تتضح بعد الرؤیة املس�تق�لیة ملصريمه املهين �ىل والقضائیة أ�خرى، كام مل
  .عكس �يق املهن أ�خرى

ٕان ال�ساخ القضائیون الس�ید الوز�ر یطلعون ب�ٔدوار هامة دا�ل 
املنظومة القضائیة ببالد�، و�اصة مب�امك قضاء أ�رسة، �ٕالضافة ٕاىل جلوء 

امك �ىل إالدارة ٕا�هيم يف م�اس�بات �دة لتعویض اخلصاص ا�ي تعرفه احمل
مس�توى املوارد ال�رشیة، ومع ذ� الزالوا یعانون من احلرمان من التغطیة 
الصحیة ومن التقا�د ومن اخلدمات �ج�عیة ومن التباس وضعیهتم املهنیة 

املنظم ملهنة ال�سا�ة، فهم یقومون جبمیع املهام �ام  49.00م�ذ ٕاقرار قانون 
مسؤول قضايئ دا�ل ٔ�وقات  املوظفني العموم�ني، ویعملون حتت ٕارشاف

العمل �ٕالدارات العموم�ة، ويف نفس الوقت یعتربون �ىل املس�توى القانوين 
  .مزاولني ملهنة حرة ال تضمن هلم احلد أ�دىن من الع�ش الكرمي

  الس�ید الوز�ر،
ٕان ا�هنوض بقطاع التوثیق العديل هو ورش ٔ�سايس ٕالصالح م�ظومة 

  :العدا� ببالد� وهذا ما یق�يض
وال، �لق ظروف جناح إالصالح �لرفع من مس�توى الثقة بني الوزارة �ٔ 

واملهن القضائیة ومهنا �نة ال�سا�ة وضامن اخنراط امجلیع يف إالصالح 
  .امل�شود �لتواصل ا�امئ مع املعنیني واع�د احلوار املنتج

وهنا �س�ل الس�ید الوز�ر ٔ�نه �ىل الرمغ من العدید من اجللسات اليت 
الوزارة مع ال�ساخ، ٕاال ٔ�ن خمر�ات هذه ا�لقاءات ظلت �ربا �ىل عقدهتا 

ورق، ما ٔ�ضعف ثقة ال�ساخ يف الوزارة الوصیة وسامه يف تصا�د وترية 
  .�ح�قان بني صفوف ال�ساخ

�س�ت�ابة �لمطالب املس�تع�� �ل�ساخ القضائیني لضامن مس�توى 
تعرفة التضمني،  مع�يش هلم یناسب ارتفاع �لكفة املع�شة، الرفع من قمية

التعویض عن ال�سخ اليت �س�تخر�ا ال�ساخ جما�، وعن حمافظهتم �ىل 
أ�رش�یف ومتك�هنم من امحلایة �ج�عیة، احلرص �ىل ٔ�ن �شمل ا�ینام�ة 
ال�رشیعیة والهیلكیة ف�ة ال�ساخ القضائیني من �الل مراجعة القانون 

  .یعرفه القطاع املنظم ملهنة ال�سا�ة ملوا�بة التطور ا�ي 49.00

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .�نیة 50الس�ید الوز�ر، ف� تبقى لمك من الوقت ٕاذا بغیتو، 

  :الس�ید وز�ر العدل
تفضلت به، وٕان شاء هللا ال ما  ٔ�� يف اجلوهر ٔ�تفا�ل ٕاجيا� مع �ري

أ�مور املادیة وال التغطیة �ج�عیة، هذه لكها ٔ�مور �س�یطة اح�ا �ادي 
مق�ضیات �رشیعیة تتالىق مع �ن ٔ�خرى، ويه يف السريورة هناك . حنسمها

ال�رشیعیة العادیة ورشح�ا لٕالخوان ال�ساخ هذا املوضوع، ومه كام كتعريف 
  .معلو بیان ٕاجيايب �ىل نتاجئ احلوار

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

رتاب الوطين، يف السؤال أ�ول املو�ه و�رحب �لس�ید وز�ر ٕا�داد ال
ٕالیه، وموضو�ه �مثني املدینة العتیقة لطن�ة، اللكمة ٔ��د السادة 

 .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  رون احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
تلعب املدن العتیقة دورا هاما يف التمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة مبا 
�س�تقطبه من س�یاح والرفع من �اذبیة املدن وتنافس�هتا، ویويل صاحب 
اجلال� نرصه هللا اه�ما �اصا �ملدن العتیقة ح�ث مت ٕاعطاء �نطالقة 

عتیقة �لك من فاس الر�ط ا�ار البیضاء ومرا�ش، لربامج �مثني املدن ال 
  .من ٔ��ل صیانة ا�ور ا�ٓی� �لسقوط وحتسني ظروف ��ش ساكنهتا
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و�لحفاظ �ىل هذا املوروث الثقايف واملعامري مت اس�تكامل �رامج ت�ٔهیل 
و�مثني املدن العتیقة مؤخرا �لك من سال ومك�اس وتطوان والصو�رة ٕاال ٔ�ن 

ها �ىل بنا�ت �ٓی� �لسقوط �ملدینة العتیقة واليت مدینة طن�ة رمغ توفر 
�س�توجب التد�ل �س��ايق والرسیع �معها و�رمميها حفاظا �ىل سالمة 
الساكنة والرتاث الثقايف والتارخيي والعمراين مل �س�تفد �بايق املدن من هاته 

  .الربامج،
ة لطن�ة �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن غیاب �ر�مج �مثني املدینة العتیق

  .وإالجراءات املس�تق�لیة محلایة هذا الرتاث؟ وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري 
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  رمضان �رمي �لجمیع، 
ة د�ل طن�ة من ح�ث احلی��ات م�فقني س�ٔج�ب م�ارشة �ىل القضی

متاما، بطبیعة احلال حلد ا�ٓن اكن وا�د العدد د�ل أ�شغال �ملدینة العتیقة 
�رصیف أ�زقة، إال�رة العموم�ة، تدعمي بعض البنا�ت، ولكن يف ٔ�كتو�ر 
ا�يل فات اش�تغلت وا�د ا�لجنة حتت ٕارشاف السلطات احمللیة ٕالحصاء 

  .�س�یج العتیق د�ل طن�ةشامل �لبنا�ت يف ال 
ومن املنتظر ا�ر�ات د�ل هذا إالحصاء هو وا�د الرب�مج �ام لتمثني 
املدینة العتیقة، واكن وا�د الرب�مج مس�تع�ل مت االتفاق�ة توقعت يف الشهر 

بنایة، ٕاذن �ادي �رشعو فهيا، يف  300ا�يل فات �مع و�رممي تقریبا وا�د 
 .تفاق�ة العامة وهاذ الرب�مج الشمويلٔ�فق طبیعة احلال صیا�ة هاذ اال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ املعلومات واملعطیات

حنن �مثن ا�هودات ا�يل تتقوم هبا احلكومة يف هاذ ا�ال، ح�تاش مت 
العدد من االتفاق�ات ٕال�ادة وت�ٔهیل �مثني املدن  توق�ع مؤخرا �ىل وا�د

العتیقة، ولكن الس�ید الوز�ر اح�ا طرح�ا هاذ السؤال ٔ�ن مدینة طن�ة 
تتوفر �ىل مدینة عتیقة وهبا �دة بنا�ت �ٓی� �لسقوط، يف �ا�ة لتد�ل 
رسیع اس��ايق �معها، وهناك جمهود مقدر تیقوم به الفا�لني �ىل الصعید 

�يل �ا يف اجلواب د�لمك، مت مؤخرا ٕا�رام اتفاق�ات رشاكة بني احمليل حبال ا
وزارة د�ل ٕا�داد الرتاب، وزارة املالیة، الوالیة، اجلهة وامجلا�ة، واك� �منیة 

ٔ�قالمي الشامل، �متویل وٕاجناز هاذ الرب�مج، كام مت �رت�ب بعض البنا�ت 
دینة العتیقة لطن�ة كرتاث وطين، لكن رمغ هذه ا�هودات ت�متناو �س�تفد امل

  .من �ر�مج �مثني م�اكمل �بايق املدن
  الس�ید الوز�ر، 

يف أ��ري، البد ٔ�نين �مثن ما مت االتفاق �لیه مع النقابة الوطنیة �لواكالت 
احلرضیة والنقا�ت القطاعیة التابعة لالحتاد الوطين �لشغل �ملغرب، ؤ�ؤكد 

  .�ىل رضورة تنف�ذ هذه االتفاقات
  .وشكرا

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

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  . ٕاذن، ٔ�عتقد م�فقني

بغیت نقول وا�د اللكمة �ل�س�بة طن�ة، طن�ة �شلك �ام اس�تفدت 
الفكرة ٔ�و الفلسفة د�ل . حق�قة من �رامج ا�يل �ريت الو�ة د�ل طن�ة

دینة ن��قلو من مشاریع دا�ل املدینة ٕاىل مرشوع مدینة م�اكمل س�یاسة امل
ٕاذن هاذ املنظور . ا�يل حىت �د ما �كون مقيص وال س�� املدینة العتیقة

الشمويل إالدما� ا�يل �مييش يف اجتاه ال�سك �ج�عي حق�قة مس�ٔ� 
  .ٔ�ساس�یة ف� خيص تصور� لس�یاسة املدینة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ٕاذن �ادي ن��قلو �لسؤال الثاين، وموضو�ه البناء يف العامل القروي، 
فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، الاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .تفضل

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

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

  الس�ید الوز�ر، 
�ىل الرمغ من ا�ساع نطاق تطبیق ٕالزام�ة رخص البناء مبوجب القانون 

املتعلق �لتعمري، فٕان هذه إاللزام�ة مل تغط مجموع الرتاب الوطين،  12.90
ٕاذ ما زالت هناك م�اطق قرویة �ري �اضعة لرخص البناء، اليشء ا�ي 

 املناطق یفيض ٕاىل ا�متیزي يف تدبري الرتخ�ص �لبناء يف الوسط القروي بني
املغطاة بتصاممي ا�هتیئة واملناطق الغري مغطاة �لو�ئق التعمريیة، اليشء 
ا�ي یفرض ٕا�داث قوا�د قاب� �لتك�یف يف ٕاطار التدبري دا�ل املنظومة 
احمللیة والت�يل �ملرونة وال�رس وأ��ذ بعني �عتبار خصوصیات املناطق 

ٕاجياد �ل �لمواطنني ا��ن  واجلهات ونوعیة العقارات، والعمل كذ� �ىل
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�سك�ون بضوا� املدن يف امجلا�ات احلرضیة احملادیة �لجام�ات القرویة، 
نظرا لعدم وضوح الرؤیة، وا�ي یرتتب عنه �زاع يف �خ�صاصات 

  .�ل�س�بة لٕالدارات العموم�ة
ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من ق�ل : �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر

ٔ��ل ت�س�یط مسطرة الرتخ�ص �لبناء �لسكن يف العامل احلكومة من 
القروي؟ وما يه املقاربة اجلدیدة اليت تعزتم احلكومة الق�ام هبا يف وزارة 

  التعمري والبناء حلل ٕاشاكل الرخص؟ 
  .شكرا

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

  :سة املدینةالس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یا
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال حول البناء يف العامل القروي، 
ا�يل حق�قة ��شغاالت أ�ساس�یة د�ل الوزارة، �الش رخصة البناء؟ 
�اص رخصة البناء ٔ�وال �ش نت�ٔكدو من ا�رتام و�ئق د�ل التعمري من 

د�ل السالمة  �ة، مث كذ� ا�رتام وا�د العدد د�ل التواز�ت، القضیة
د�ل املواطنني، القضیة د�ل الطابع الفال� د�ل أ�رايض، ت��جنبو وا�د 

  .ال�ش�ت�ت مفرط �لمباين و�لمسا�ن ٕاىل �ري ذ�
ٕاذن إالشاكلیة د�ل البناء يف العامل القروي �یفاش نوفقو ما بني احلق يف 

التو�ه، السكن وا�رتام وا�د العدد د�ل إال�راهات والتواز�ت، هذا هو 
  .والتو�ه د�لنا وهو املرونة

اك�ن القوانني �لفعل، ولكن هاذ القوانني يف �د ذاهتا ت��ص �ىل 
إالماكنیة د�ل وا�د العدد د�ل �س�ت��اءات ا�يل تتا�ذ بعني �عتبار 
اخلصائص يف العامل القروي ف� خيص القضیة د�ل املسا�ة، املسا�ة 

واك�ن �ٔكرث من هذا التنصیص �ىل ٕاماكنیة �ٔن املب��ة، العلو ٕاىل �ري ذ�، 
ا�ل�ان احمللیة توضع املعایري ا�يل ترتاعي اخلصائص د�ل لك م�طقة م�طقة، 
بطبیعة احلال هذا �اصو التفعیل عن طریق ال�شاور وهاذي مس�ٔ� 

  .ٔ�ساس�یة
تعممي التغطیة بو�ئق التعمري، ٕا�ادة : اك�ن جوانب ٔ�خرى �ش�تغل �لهيا

�واو�ر، العمل ا�يل تنقومو به يف املراكز الصا�دة �ش هیلكة �دد من ا
�كون وا�د العرض سكين یوا�ب جمهودات د�ل ا�و� ف� خيص هذا 

  .ا�ال ٕاىل �ري ذ�
طلب د�ل  60000، 2018-2017ونعطي فا�هنایة وا�د إالحصاء ف 

مرت  5000ٔ�قل من  %�75ٕالجياب و %70رخصة البناء يف العامل القروي 
، ٕاذن ٔ�� عندي ٔ�رقام ا�يل تت�ني اكن هناك لیونة، ولكن �لت�ٔ�ید رمبا مربع

  .�اص املزید من التواصل وال�شاور �ىل الصعید احمليل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد العزري
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات اليت ٔ�عطیمتوها، ولكن �ي بعض 

  .املالحظات
تتعرفو بعض ا�واو�ر ا�يل جام�ات قرویة تتعرف وا�د �كتظاظ ٔ�نمت 

كثیف �ل�س�بة �لساكن، و�لتايل �س�ب وا�د �خ�ناق، ا�يل املثري وا�يل 
  .یتطلب وا�د الرفع وا�د وترية الطلبات املزتایدة �ىل رخص البناء

قلمت الس�ید الوز�ر تتا�دو بعض املعایري م�ال �ىل حساب خصوصیة 
ٔ�� ما تنفهمش بعض الواكالت تتفرض بعض الرشوط تع�زيیة،  لك م�طقة،

م�ال هك�ار وما ترتاعي ٔ�دىن الرشوط، ٔ�وال ال املسا�ات املتوفرة، ال القرب 
�ل�س�بة �لمرافق �ج�عیة اكملدراس واملس�توصفات، ف�ا�دو م�ال �ىل 

ة س��ل املثال املنطقة د�ل وا�د ا�وار ب�ٔوالد �ر�ال جام�ة قرویة �بع
مجلا�ة املنارصة، تنا�ذو �ل�س�بة لٕالحصاء �ل املسا�ات ا�يل م�وفرة ما 

مرت، وتتجي الواك� وحتدد فذیك املنطقة وا�د ا�مو�ة  200تتعداش 
حمسوبة �ىل رؤوس أ�صابع تتقول هاذو ا�يل هام ا�يل عندمه احلق ميكن 

  .مرت ��500ذو الرخص ا�يل هام عندمه 
 40عض املدن تتعطیو وترتخصو املسا�ة د�ل ٔ�ننا ما تنفهمش هنا يف ب

مرت فامجلا�ة القرویة وما  200مرت، وها هو الس�ید عندو  50مرت ؤ�قل من 
ميك�ش لیه یرتخص فهيا، هذا �اصو وا�د ا�هود یتوضع لهاذ الناس هاذو 
فني �ادي ميش�یو؟ ٔ�� تنعرف التوجهيات امللك�ة وبغا خيلق طبقة م�وسطة 

  .من العامل القروي
نقطة ٔ�خرى ا�يل ٕاشاكلیة كذ� تنجیو تنالحظو املناطق ا�اورة 
�لجام�ات القرویة وال احلرضیة، هاذو حمرومني مساكني من لكيش، ما 
عندو ال مرافق اج�عیة، تی�لص الرضیبة، ما عندو ال ٕا�رة ما عندو ال 
نظافة، وتزنیدو يف أ��ري ند�رو م�طقة خرضاء وال تنحرموه من مجیع 

ائل، ما هو يف املدینة ما هو يف جام�ة قرویة، ؤ�ش�نو الس�ب؟ ح�ث املس
التقس�مي إالداري �ا قسم لو ذاك ا�وار، قسم هذا ردو مدار حرضي نظرا 
حلسا�ت خصوصیة �لس�یو� لس�یل ا�لعاب د�ل أ�رايض وم�طقة ٔ�خرى 

  .�ات يف ا�ال القروي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .مة لمك الس�ید الوز�ر ٕاىل بغیتو �ردو �لیهاللك

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
مرة ٔ�خرى التو�ه العام هو ا�لیونة وأ��ذ بعني �عتبار اخلصائص، 
ويف الواقع �اص املنظومة احمللیة �كون �شاور ف� ی�هنا، م�ال دا�ل دوار 

مرت،  100د�ل ٕا�ادة الهیلكة اكن السامح �لبناء حىت يف حمدد ومت التصممي 
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، ؤ�� كنت البارح يف داك� يف ا�لس إالداري د�ل واك� ..ٔ�ن القضیة
اجلدیدة اك�ن ٔ�م�� ح�ة، ٕاذن �اص حق�قة نقاش �ىل الصعید احمليل، ولكن 

  .التو�ه العام يه ا�لیونة وأ��ذ بعني �عتبار اخلصائص احمللیة

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه تزنیل 
ق�ل املصادقة �ىل  2030-2015بعض مق�ضیات الرؤیة �سرتاتیجیة 

املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث  51.17القانون إالطار رمق 
مي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي العل

 . السؤال

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

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

سؤالنا الیوم � الس�ید الوز�ر حول تزنیل مق�ضیات الرؤیة 
ٔ�نه یت�ني ٔ�ن بعض املق�ضیات بدٔ�مت يف تزنیلها،  2030-�2015سرتاتیجیة 

وحنن الیوم �رید ٔ�ن �س�توحض مع املشاهد�ن ومع معوم املغاربة �یف یمت هذا 
  التزنیل؟ و�یف یمت اخ�یار بعض املق�ضیات؟ و�یف تمت هذه العملیة؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

مزازي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الس�ید سعید �ٔ 
  :والبحث العلمي

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

  .رمضان م�ارك
البد يف البدایة ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن الوزارة رشعت يف تزنیل لك مق�ضیات 

یات، واكنت لنا الفرصة الرؤیة �سرتاتیجیة، مايش بعض ولكن لك املق�ض 
ٔ�مام ٔ�نظار ا�لس أ��ىل لتقدمي هذه احلصی� املر�لیة  2019ینا�ر  14یوم 

لسري إالصالح، ؤ�� �ل�س�بة يل هذه حصی� �د مرشفة، ويف �د ذاهتا 
يه حصی� د�ل احلكومة وأ��لبیة، و�اصنا نعزتو �ٕالجناز د�لها وفني 

  .وصلنا يف التحق�ق د�لها
  .شكرا

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
 .اللكمة �لس�ید الرئ�س عبد �اله احللوطي، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة، �ادي نذ�رمك الس�ید الوز�ر ب�ٔنه اكن عند� من ق�ل من 
الرؤیة �سرتاتیجیة اكن عند� املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن، وهذا 

لوطين �لرتبیة والتكو�ن املشلكة ا�يل اكنت د�لو هو ٔ�نه ما اكن�ش املیثاق ا
عندو القوة القانونیة، والزلت ٔ�تذ�ر ٔ��د وزراء الرتبیة الوطنیة �ٓنذاك هو 

  . ٔ�ول من قال ب�ٔنه هذا املیثاق ل�س وح�ا مزنل
مش��ا �لرؤیة �سرتاتیجیة، الرؤیة �سرتاتیجیة اكن من املفروض ٔ�هنا 

رهینة �جهتادات، سواء اجهتادات حكومات ٔ�و اجهتادات حىت ال تبقى 
  .وزراء ٔ�و اجهتادات قطا�ات، بغینا نق�نوها بقانون ٕاطار

الرؤیة �سرتاتیجیة الس�ید الوز�ر �اءت �خلصوص ف� یتعلق 
بتدر�س ا�لغات، وا�يل هو موضوع سؤالنا، ٔ�ن الیوم كنالحظو الس�ید 

  .علمیة ��لغة الفر�س�یةالوز�ر ٔ��مك معمتو تدر�س املواد ال 
حلد ا�ٓن مايش مشلك، كنعترب ب�ٔن اجلواب هنا اكن �یخصو �كون يف 
القانون إالطار، القانون إالطار لٔ�سف مازال ما شافش النور، ولكن ملا 
كرنجعو الس�ید الوز�ر ٕاىل الرؤیة �سرتاتیجیة ما كنلقاوش رؤیة 

  .اسرتاتیجیة تطالبنا ب�ٔن نعمم
 املر�� يف ا�لس أ��ىل �لتعلمي، واكنت عند� ٔ�� كنت عضو يف ت�

نقاشات قویة ما بني خمتلف أ�طراف، خمتلف احلساس�یات، خمتلف 
  .�جتاهات الفكریة، واكن عند� نقاش حول التدر�س ��لغات أ�ج�بیة

و�ملناس�بة ما كنتلكموش هنا �ىل تدر�س ا�لغات، تدر�س ا�لغات هذا 
نته ٔ�والد� ؤ�والد املغاربة، اح�ا ت��لكمو �ىل عندو قوته وماك�اصو �كون 

  .تدر�س بعض املواد ��لغات أ�ج�بیة
وبعد نقاشات طوی� الس�ید الوز�ر، وبعد تد�ل الس�ید رئ�س ا�لس 
أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن �لتوف�ق بني خمتلف ا�ٓراء ا�يل اكنت �ارضة، 

یع، هو ٔ�نه ت��قى ا�لغة خرج�ا �خلالصة ا�يل مت التوافق �لهيا ما بني امجل 
العربیة يه ٔ�ساس تدر�س املواد، وميكن بعض املضامني وبعض ا�زوءات 
تدرس ببعض ا�لغات أ�خرى، و�لكمنا مايش �ىل الفر�س�یة، �لكمنا �ىل 

  .الفر�س�یة و�لكمنا كذ� �ىل إالجنلزيیة، الس�ید الوز�ر
یدات جرمية يف حق ولیداتنا ويف حق ول  -ٔ�عتقد  -الیوم ترن�ك�و 

املغاربة، سريو سولو الس�ید الوز�ر، و�متىن تد�رو ٕاحصاء و�شوفو ٔ�ولیداتنا 
الیوم ا�يل تیطلعو من �بتدايئ لكو قراه �لعربیة وتیجي �لس�نة أ�وىل 

ة ��لغة الفر�س�یة، ترن�كوه، كام ٔ�ن میي تیلقى راسو تیقرا املواد العل ٕا�داد
ربیة مشا طلع الیوم �ل�ذع التلمیذ ا�يل قرا �بتدايئ وإال�دادي �لع

املشرتك لقى راسو تیقرا مواد �لمیة ��لغة الفر�س�یة، هذا حصل لوا�د 
  .ا�مو�ة د�ل الولیدات، مجمو�ة د�ل التالم�ذ حصل هلم ٕار�ك وارتباك

نقول لمك الس�ید الوز�ر البعض مهنم ا�يل اكن يف مس�تو�ت ج�دة 
  .ونقص املس�توى د�لو لهاذ الس�ب
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  .د الوز�ریشكرا الس� 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�نیة زایدة 25الس�ید الوز�ر، تفضل عندك 

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٕان شاء هللا �ادي تتاح لنا الفرصة فاش �ادي جيي القانون لهاذ الغرفة 
  . طة بطریقة ٔ�معق�ش �قشو هاذ النق

ا�يل بغیت نقول الیوم هو التوس�یع ا�يل مسی��وه تعممي تدر�س املواد 
. العلمیة ��لغة أ�ج�بیة، ا�يل تطرق�یو لو ال �القة � �لرؤیة إالسرتاتیجیة

، يف ٕاطار ما 2013مع احلكومة املنرصمة يف  2013هاذ التوس�یع بدا يف 
ندو حىت �القة مع الرؤیة �سمیه ب��ویع العرض الرتبوي، ٕاذن ما ع 

إالسرتاتیجیة، ح�ث بدا ق�ل الرؤیة إالسرتاتیجیة، وحىت يش �ا�ة ما 
  .�متنع هاذ تنویع العرض الرتبوي هنائیا

ا�يل بغیت نبني الیوم يه التطو�ر ا�يل الیوم اح�ا بصدده، الیوم حنن 
نطور هذا اس�ت�ابة لطلب أ�رس والتالم�ذ، واس�تطعنا الیوم يف ٕاطار 

املبدٔ� ا�يل ت�سمیوه إالنصاف و�اكفؤ الفرص، وا�د إالق�ال �بري �ىل  وا�د
 140000ٕاىل  50000هاذ املسا� ا�ولیة، مرینا من الس�نة املنرصمة من 

يف إال�دادي، �دد  220000ٕاىل  80000يف الت�ٔهیيل، مرینا من 
يف  �2000ىل  1400يف الت�ٔهیيل و �1200ىل  900املؤسسات املس�تف�دة 

، هاذ اليش تیرتمج وا�د إالق�ال ووا�د اجلاذبیة لهاذ املسا� إال�دادي
 %96ا�ولیة، النتاجئ احملصل �لهيا يف البااكلور� �د �د مرشفة تت�اوز 

، ؤ�� تنقول لمك، ٕان شاء %73مقارنة مع املعدل الوطين �لبااكلور� د�ل 
  .هللا، �ادي �كون عند� م�سع د�ل الوقت �ش �قشو هاذ القضیة

ا�يل بغیت ب�ٔن هاذ املرشوع الیوم د�ل الس�یاسة ا�لغویة احلكومة 
عندها وا�د املرشوع م�اكمل، م�ضمن يف قانون إالطار ا�يل تطرق�و � 
الس�ید املس�شار احملرتم، وا�يل البناء د�لو مت �رب وا�د املرجعیات، أ�ول 

ة، بلورة سرتاتیجیهو ا�س�تور، الثاين اخلطب امللك�ة، الثالث الرؤیة االٕ 
املرجعیات، هو �مك� �لرؤیة إالسرتاتیجیة وا�يل  3القانون تمت حسب 

أ�مه �لغة العربیة لكغة التدر�س أ�ساس�یة، وا�ي تطور  املاكنةتتعطي 
الوضع �لغة أ�مازیغیة، وا�يل تتعطي ٔ�یضا املاكنة �لغات أ�ج�بیة لتدر�س 

  .املواد العلمیة والتق�یة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . الوز�ررا الس�ید شك

ومنر �لسؤال الثاين، موضو�ه ٕاسرتاتیجیة احلكومة لتطو�ر م�ظومة 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي . التكو�ن املهين

  .السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  زماليئ املس�شار�ن،
وم مت مؤخرا ٔ�مام ٔ�نظار �ال� امل� نرصه هللا، تقدمي كام هو معل

�ارطة الطریق املتعلقة بتطو�ر التكو�ن املهين وٕا�داث مدن املهن 
  .والكفاءات يف �ة

بناء �لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه اخلطوط العریضة لهذه 
  إالسرتاجتیة وانعاكساهتا �ىل سوق ال�شغیل؟

يف دمع مراكز التكو�ن املهين واملعاهد املتخصصة �نیا، هل هنا� التفكري 
احلالیة �ٕالماكنیات املادیة وال�رشیة �اصة �ٔ�قالمي اجلنوبیة اليت تعرف 

  خصاصا؟
  .وشكرا

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

  :العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث 
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر �لعنایة الفائقة اليت یو�هيا �ال� امل� نرصه هللا لقطاع 

ت�سري ولو�ه لسوق الشغل، التكو�ن املهين، لكونه فضاء الرتقاء الش�باب ول 
  .فع من تنافس�یة املقاوالتلر ؤ�یضا �

رطة الطریق ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلال� نرصه ويف هذا الصدد مت تقدمي �ا
هللا، ا�يل ك�س�متد القوة د�لها من التوجهيات السام�ة املتضمنة يف اخلطاب 

غشت، ؤ�یضا من املك�س�بات ا�يل رامكهتا املنظومة م�ذ  20املليك د�ل 
  .ٕا�داث هاذ النظام التكو�ن املهين الوطين

یل القطاع القامئ احلايل، هاذ �ارطة الطریق كتعطي وا�د أ�مهیة لت�ٔه 
وت�ٔهیل هیلكة شعبه، ؤ�یضا اع�د وا�د املقاربة �دیدة، وا�د املقاربة 
بیداغوج�ة �دیدة تعمتد �ىل الكفا�ت، ؤ�یضا تويل عنایة �اصة �لكفاءات 

  .واملهارات ا�اتیة و�لغات أ�ج�بیة، ؤ�یضا �لعمل يف فضاء �ين
اث ج�ل �دید من وا�يل �م يف هاذ �ارطة الطریق هو ٕا�د

املؤسسات والس�� ما مت ٕاطالقه هو ٕا�شاء مدن املهن والكفاءات م�عددة 
أ�قطاب والتخصصات �لك �ة من اململكة، هاذ ا�منوذج ٕان شاء هللا 
فاش �ادي ینطلق �ادي �كون م�اس�بة لتطو�ر نظام التكو�ن املهين القامئ 

ل املضامني، ال �ىل ال �ىل املس�توى د�ل احلاكمة، ال �ىل املس�توى د�
  .املس�توى د�ل التجهزيات، والربامج التكوی��ة

ا�ذینا بعني �عتبار اجلانب ا�ايل واجلهوي لهاذ املعاهد، لهذا هاذ 
املعاهد �ادي یطورو جماالت السوس�یو اق�صادیة ٔ��ذا بعني �عتبار 
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مؤهالت د�ل لك �ة �ىل �دى، و�ادي �كون وا�د العدد د�ل 
�يل غیكونو عرضانیة �ىل املس�توى الوطين حىت �متكن من املسا� ا

ٕاعطاهئا الفرصة د�ل رفع القدرات التكوی��ة واملهارة د�ل الش�باب �ىل 
  .املس�توى الوطين

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

 :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
يف الفریق احلريك �شد شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ة، وحنن 

  .�ىل ٔ�ید�مك من ٔ��ل ٕاجناح هذه إالسرتاتیجیة و�ارطة الطریق
ٕان جناح هذه إالسرتاتیجیة الس�ید الوز�ر، من م�ظور� يف الفریق 
احلريك رهني مبدى اس�تحضار خصوصیة لك �ة �ىل �دة، مفدن املهن 

ات والكفاءات اليت س�ت�دث مبق�ىض هذه إالسرتاتیجیة جيب ٔ�ن تضم قطا�
و�كوینات خمتلفة �س�تجیب خلصوصیات وٕاماكنیات و�اج�ات اجلهة 
املتوا�دة هبا، واليت هتم املهن املرتبطة �ٔ��شطة �ق�صادیة اليت �متزي هبا 
اجلهة، كام نقرتح رضورة ٕارشاك ا�الس اجلهویة وامجلا�ات الرتابیة ٕالجناح 

  .تنف�ذ هذه إالسرتاجتیة حملیا و�و�
  الس�ید الوز�ر،

رضمت �ر�ایة ملك�ة سام�ة ٕاىل امللتقى إالفریقي أ�ول مبدینة ا�ا�� ح
�لتكو�ن املهين، بطبیعة احلال هذا �جت و�بع من ٕاميا�مك ب�ٔن التكو�ن املهين 
هو املد�ل أ�سايس لسوق الشغل وٕالقالع اق�صادي حق�قي يف غیاب 

  .م�اصب الشغل وارتفاع �س�بة البطا�
  الس�ید الوز�ر،
رشفمت �ىل توق�ع اتفاق�ة ما بني املندوبیة اجلهویة �لتكو�ن بعد ذ� �ٔ 

املهين و�امعة ا�ن زهر مبدینة طانطان من ٔ��ل ٕا�داث إال�ازة املهنیة 
ببعض أ�قالمي اجلنوبیة، هذه إال�ازة املهنیة بطبیعة احلال لها الوقع، وهذا 

�ل�س�بة لٔ�رس  إالجراء وهذه االتفاق�ة لها الوقع وأ��ر إالجيايب بطبیعة احلال
املعوزة، اليت ال �متكن من تقضیة مصاریف ٔ�بناهئا الراغبني يف �متمي وٕاكامل 
دراس�هتم �جلامعات دا�ل اململكة، نطالبمك الس�ید الوز�ر �ٕالرساع يف 

  .ٕا�داث هذه الشعبة يف الس�نة املق�� ٔ�و الس�نة املوالیة
  الس�ید الوز�ر،

اجلنوبیة تعرف بعض اخلصاص هنا� معاهد بطبیعة احلال يف أ�قالمي 
يف املعامل وا�ا�� بطبیعة احلال مهنم، ا�ا�� فهيا مركز د�ل التكو�ن 
املهين ا�يل هو بطبیعة احلال حيتاج ٕاىل ٕا�ادة النظر، الس�یدة املد�رة العامة 
�لتكو�ن املهين قامت �ز�رته �الل توا�دها يف امللتقى إالفریقي، ووقفت 

به، �ٕالضافة نطالبك الس�ید الوز�ر ٕ��داث شعب �ىل اخلصاص املتوا�د 
مرتبطة �الس��رات الكربى، ؤ�خص هنا ���ر الطاقات املت�ددة  ة�دید

ا�يل بطبیعة احلال ا�يل يه تعرف وا�د احلقل �بري يف أ�قالمي اجلنوبیة 
  .وا�ا�� �ىل اخلصوص

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .د الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقتس�ی�ل اللكمة 

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٕان شاء هللا یوم الس�ت املق�ل �ادي �كون عند احلكومة فرصة �ش 
حو نقاش تد�ر ز�رة ملدینة ا�ا�� و�ادي �كون لنا ٔ�یضا م�اس�بة �ش نف�
  .يف تطو�ر هذا العرض وال س�� التكو�ن املهين يف املدینة ويف اجلهة

وا�يل بغیت نقول لمك هاد مدینة املهن و�بتاكر والكفاءات ا�يل 
غتكون يف ا�ا�� غیكون فهيا قطاع الصید البحري، الفال�ة، الس�یا�ة، 

ش وا�د �لام ٔ�ن الطاقات املت�ددة در�ها يف العیون، والیوم ما اكی�
املرشوع �بري يف ا�ا�� ا�يل یدفعنا �ش نقومو به، ولكن اح�ا� ميكن لنا 
نوا�بو التطور د�ل ا�االت وهذه الطاقات ا�يل اك�ن يف ا�ا�� غنوا�بوها 

  .. ٔ�یضا يف هذا
يف ا�ا�� وطلق�ا  (L’ENCG)�ري �ل�س�بة لٕال�ازة املهنیة عند� 

(L’EST) � ش نعطیو �نطالقة لوا�د العدد و�ادي �كون ٔ�یضا فرصة
  .د�ل إال�ازات املهنیة ا�يل غتا�ذ بعني �عتبار اخلاصیة د�ل اجلهة

  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

و�رحب �لس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي ا�ي حرض معنا من 
 .معنا، و�شكرك �ىل هذابدایة اجللسة وهو �ارض 

�ه�م �لس�یا�ة  ،السؤال أ�ول املو�ه ٕاىل قطاع الس�یا�ة موضو�ه
اجلبلیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

 .السؤال

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

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

  ..سؤالنا الس�ید الوز�ر ما يه ٔ�س�باب �راجع 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�س�سمح، ف�ه و�دة املوضوع؟ ال ما فهيش و�دة املوضوع، ال ال ما 

 .فهيش و�دة املوضوع، تفضل، ٔ�ن فریق حمرتم ما بغاش، تفضل
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  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا

ت و�دم �ه�م �لس�یا�ة ما يه ٔ�س�باب �راجع وضعف اخلدما
  .شكرا الس�ید الرئ�س اجلبلیة؟

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

الس�ید محمد سا�د وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  .�ة ٕان شاء هللارمضان م�ارك سعید �لص�ة والعاف 

اف�خرت ٔ�نين حنرض يف هذه اجللسة �اكملها، واس�متعت لتد�الت د�ل 
قطا�ات خمتلفة ومسؤولني �ىل قطا�ات خمتلفة، ويف أ�س�ئ� ا�يل 
تطرحت تذ�رت هذه القضیة د�ل الس�یا�ة اجلبلیة بطریقة �ري م�ارشة، ملا 

ناطق ا�يل فهيا الس�ید املس�شار احملرتم ذ�ر ق�ی� رفع الرضر �ىل بعض امل 
  .الهشاشة، املناطق ا�يل فهيا الهشاشة يه هاذ املناطق اجلبلیة �خلصوص

ملا ت��لكمو �ىل ٔ�زیالل، و�ىل خ�یفرة و�ىل هاذ املناطق اجلبلیة البعیدة 
والصعیبة الوصول د�لها ت��لكمو �ىل الهشاشة، وت��لكمو كذ� �ىل العجز 

اك�ن جعز شامل �ىل مس�توى ا�يل اك�ن مايش فقط يف قطاع الس�یا�ة، 
التجهزيات أ�ساس�یة، �ىل مس�توى الولوج لهاذ املناطق، �ىل مس�توى 
فك العز� �ىل هذه املناطق، وتتعرفو ٔ�ن قطاع الس�یا�ة قطاع ٔ�فقي، ما 
ميك�ش الیوم �ش�تغلو يف هاذ املناطق ا�يل عندها هاذ اخلصوصیات بدون 

ر�یة، وا�د التعاون ما بني وا�د الرؤیة م�اكم�، بدون وا�د التجربة �شا
القطا�ات �ش ميكن لنا حنققو هاذ التمنیة يف هاذ املناطق اجلبلیة، مايش 
�ري الس�یا�ة، س�یاح�ا، واق�صاد�، واج�عیا ويف مجیع املیاد�ن تیخصنا 
�ل�س�بة لهاذ اليش وا�د املقاربة �شار�یة ا�يل اح�ا مق�نعني هبا وا�يل اح�ا 

وها مع مجیع اجلهات ا�يل تتربهن �ىل �س�تعداد تنعمتدوها وبدینا تنفذ
  .د�لها �ش منش�یو يف هاذ اليش

�ل�س�بة كذ� �لس�یا�ة اجلبلیة اك�ن كذ� بعض إالجراءات ا�يل 
تد�رها الوزارة وا�يل �ذاهتا �ل�س�بة �لتكو�ن، در� وا�د إالجراء لف�ح 

س�نة  20وا�د املركز د�ل التكو�ن ا�يل اكن شغال يف الس�نوات وا�د 
يف هذیك املنطقة د�ل ٔ�زیالل هو  3ق�ل وا�يل تغلق هاذي س�ن�ني وال 

املدرسة د�ل التكو�ن د�ل �ب�ت ا�يل مت الف�ح د�لها �ين �ش �كونو 
املهنیني يف هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة، و�كونو املرشد�ن الس�یاح�ني ا�يل 

اجلبلیة، اك�ن ت�ش�تغلو يف هاذ الفضاءات الطبیعیة ويف هاذ الفضاءات 
وا�د العدد د�ل ا�هودات ا�يل تتقوم هبا الوزارة، ولكن هاذ اليش تیلزم 
وا�د املقاربة �شار�یة مع قطا�ات ٔ�خرى حبال املقاربة ا�يل هنجناها يف 

مسارات ٔ�خرى، ملا الس�یدة املس�شارة ق�ی� �لكمت �ىل ت�ٔهیل املدن 
عند� واحلضاریة ا�يل عند� العتیقة الس�تغالل هاذ الرثوات الثقاف�ة ا�يل 

هاذي لكها ت�سامه كذ� يف �منیة الس�یا�ة وتتدار كذ� بوا�د املقاربة 
ا�يل يه مقاربة �شار�یة ا�يل ت�شار�و فهيا امجلا�ات احمللیة والقطا�ات 

  .الوزاریة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك

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

  س�ید الوز�ر، ال 
كنت ت�متىن ختيل شویة الوقت نتفا�لو يف املوضوع، رمبا جرك السؤال 
د�ل الس�ید رئ�س الفریق مشكورا ا�يل هرض �ىل الز�رة املیدانیة د�ل 
بين مالل ٔ�زیالل، فعال كنت من أ�ش�اص ا�يل رافقت أ�خ الس�ید 

من املشالك فعال  الرئ�س وا�مو�ة د�لنا لٔ�قالمي، وا�يل اكن جرد �مو�ة
ا�يل �اص التد�ل مس�تع�ل د�ل احلكومة يف اجلهة رمغ ا�هودات اليت 

  .ت��ذل
لكن الس�ید الرئ�س غنجرك ٕاقلمي �ين، ٕاقلمي �ين هو �زة، �زة 
�ملكو�ت د�لها وا�وا�ر د�لها ٔ�كنول م�لث املوت �رخيیا تتعرفو ا�ور ا�يل 

 اس�تقالل الو�دة الرتابیة وكذ� رمغ لعباتو ق�ی� كز�یة يف ا�فاع �ىل
  .مجیع إالجراءات
  الس�ید الوز�ر،

فرد، خرج�ا  500در� وا�د اجلو� مع مجعیات ا�متع املدين ٔ�كرث من 
�ٔكنول ما بني ٔ��د�ر وبورد م�طقة ٔ�صو�ر يه نقطة احلدود ما بني احلس�مية 

خشصیا  �ٔت ٔ��و�زة، هاذ املنطقة عندها واقع �رخيي ا�يل �لك رصا�ة تفا�
مكسؤول �ىل �س�یري الش�ٔن احمليل ٔ�ول مرة تنوصل رمغ ٔ�ن املنطقة تتعرف 
مؤهالت س�یاح�ة ٔ�خرى يف اجلبل اكلعني امحلراء، ؤ�زروقشار، یعين هاذ 
املعلومات �ایبة �ىل وزارة الس�یا�ة، �اص الس�ید الوز�ر، ؤ�� تنلمتس 

لنا لتازة، ٔ�وال اك�ن م�ك �ش �سهلو أ�مور ٕارسال وا�د ا�لجنة لٕالقلمي د�
وا�د ا�مو�ة د�ل املراسالت وأ�س�ئ� كنطالبو ٕ��داث مد�ریة د�ل 
الس�یا�ة، و�ا املقر اك�ن ومغلق فارغ، � تعطیوه مجلعیات ا�يل �ش�تغل ف�ه 
ويه ا�يل غتقوم هباذ املبادرة �رشاكة معمك �یف ما هرضتو ٔ��مك ف�حتو 

ا�ٓخر، حىت اح�ا مس�تعد�ن �جهة أ�مور د�ل التكو�ن لبعض امجلعیات و 
  .وٕاكقلمي و�جمعیات �ش �ش�تغلو ٕاىل �انبمك

ترنجع بك ٕاىل املنطقة د�ل ٔ�كنول خص وا�د التد�ل ؤ�� نبغي ٔ�ن 
وزارة الس�یا�ة ما �كو�ش ها اح�ا غنعرفو مكسؤولني �ملؤهالت الس�یاح�ة 
 د�ل املنطقة، ولكن �كون مك�ايم �لرتافع كذ� �ىل رفع شویة د�ل

ا�هتم�ش والضغط د�ل الطبیعة �ىل الساكنة، ٔ�ن غیاب ب��ة حتتیة طرق�ة 
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قویة، غیاب مس�شف�ات يف املنطقة، ٔ�ن الساحئ ميل غیجي و�اصة 
�س�تغالل ا�ٓن هاذ الصین�ني ا�يل دا�لني �لمنطقة، یعين �اص وا�د 
ا�هود ج�ار و�لق توازن �ىل مس�توى اململكة، هاذ الس�یاح التوج�ه 

م لهاذ أ�قالمي �ش �زورو ولكن �اص �كو�ن د�ل امجلعیات ا�يل د�هل
  .�س�تقطبو هاذ الناس

فهنا إال�سان ٕاىل �ا ساحئ وقع لیه هللا حيفظ يش �ادثة ما اكی�ش 
مس�شف�ات، ما اكی�ش وا�د الب��ة حتتیة ا�يل غت�ٔویه، فهنا �اص وا�د 

وا�د الب��ة حتتیة  �ج�ع مشرتك حتاولو تلقاو وا�د الطریقة �یفاش ختلقو
  .�مة �لتعریف، �اصة املؤهالت التارخيیة مث الس�یاح�ة، ٔ�ن املنطقة غنیة

ود�ر وبوملان والنوا� د�ل �� زهر وواد ٔ�ملیل هناك بكذ� �ب 
مؤهالت س�یاح�ة �لك رصا�ة، ولكن هناك ٕاح�اط عند الساكنة د�ل 

  .إالقلمي يف غیاب املد�ریة
�ر �لق هاذ املد�ریة، تعیني هاذ املسؤول ولو ٔ��متس م�مك الس�ید الوز

موظف ا�يل غیقوم �لت�س�یق وجتمیع هاذ املؤهالت مث �كو�ن هاذ امجلعیات 
  .�ش �ش�تغل يف ا�ال الس�یا� و�شجیع �س��ر �ملنطقة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ؤال ن��قلو �لسؤال الثاين ونفس املوضوع، الس�یا�ة اجلبلیة، هاذ الس
  .موضوع من طرف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، تفضلو

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .رمضان �رمي مجلیع املغاربة دا�ل الوطن و�ار�ه

  ،الس�ید الوز�ر
یعي ال�ساؤل د�لنا �یف ما تتعرفو املغرب غين ب��و�ه اجلغرايف والطب 

  .واملنا�، كام كذ� غين بتعددیة ثقاف�ة وجمالیة وٕاث��ة
ما يه س�یاسات وخمططات الوزارة يف : �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر

  ٕانعاش الس�یا�ة اجلبلیة؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

دیة و�ق�صاد الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلی
  :�ج�عي

  .يه يف احلق�قة هاذ السؤال �یتالىق مع السؤال ا�يل �ا ق�ل

يف احلق�قة املغرب هنج وا�د إالسرتاتیجیة �منویة يف هاذ القطاع د�ل 
تقریبا، وبدینا ��طط أ�ول ا�يل هو  2000الس�یا�ة ا�يل بدات يف س�نة 

ق ركز� �ٔ�ساس �ىل معروف ��طط أ�زرق، ويف هاذ ا�طط أ�زر
لطول الشواطئ د�لنا �ىل الس�یا�ة الشاطئیة، الس�یا�ة الشاطئیة نظرا 

�یلومرت د�ل الشواطئ،  3500بیض املتوسط و�ىل أ�طلن��يك �ٔ البحر ا
ركز� فهذاك ا�طط أ�ول �ىل بناء وا�د العدد د�ل احملطات الشاطئیة 

زااكن، مواكدور، ��ازوت من الفوق حىت �لتحت، السعیدیة، العرا�ش، ما
  .ٕاىل ٔ�قىص اجلنوب

الس�یاح�ة الشاطئیة بدون ربطها ولكن ٔ�� كنعتقد ٔ�ن بناء هاذ احملطات 
��ال الرتايب د�لها، ��ال التارخيي د�لها، ��ال الثقايف د�لها اكن من 
أ�خطاء ا�يل �ىل هذاك املسلسل د�ل بناء احملطات الشاطئیة ما یعرفش 

  .الن�اح �بريوا�د 
نعطیمك م�ال د�ل السعیدیة، السعیدیة ا�يل يه من احملطات الكربى 
ا�يل ت��ات وا�يل ا�و� دارت فهيا اس��رات كربى مبزيانیات كربى، ولكن 
بدون ربطها �ملؤهالت ا�اورة ا�يل اكینة يف هاذیك املنطقة، اك�ن ق�ی� 

؟ الیوم ما عطیناش لهاذوك ذ�ر� �راكن واملنزتهات د�ل �فو�الت، �ك
احملطات العمق التارخيي د�هلم والعمق الثقايف د�هلم �ش ميكن هلم یعرفو 

  .وا�د إالق�ال ووا�د الن�اح
الس�ید املس�شار ق�ی� ذ�ر �زة، �زة فعال من املدن التارخ�ة ا�يل 

ق�ی� ت��لكم مع اليس احملريش �ىل . �اصنا نربزو هذاك الرتاث ا�يل عند�
مدینة وزان، �یفاش ميكن لنا �س�تغلو هاذ الرتاث ا�يل عند� وهاذ احلضارة 
ا�يل عند� وهاذ الثقافة ا�يل عند� يف هاذ املدن حبال هاذي، �ش ميكن 

  لنا منیو الس�یا�ة د�لنا؟ 
ا�يل �اصنا منش�یو لو هو اس�تغالل هاذ  هف�ٔ� عندي ق�ا�ة ٔ�ن التو�

غالل هاذ املؤهالت الثقاف�ة ا�يل عند�، املؤهالت ا�يل عند� الطبیعة، اس�ت
و�رجع �اك اليش د�ل املدن العتیقة ا�يل تنحییوها الیوم، فهذا لكو تو�ه 

  .ا�يل �اصو یطبع الیوم الس�یاسة التمنویة د�ل قطاع الس�یا�ة د�لنا

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

  .اللكمة �

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

لكن كنت ت�متىن الس�ید الوز�ر و�ت � السؤال جتاوبين �ىل 
. الس�یا�ة اجلبلیة، لكن شف�ك مش�يت �لس�یا�ة الشاطئیة ٕاىل �ري ذ�

امسح يل الس�ید الوز�ر ٔ�� اعطیتك سؤال �ىل املناطق اجلبلیة وبغیت 
 هنرض �ىل ٕاقلمي ٔ�زیالل كمنوذج، ولكن مش�يت �لسعیدیة هذا، �لیتك

  .الس�ید الوز�ر حىت رجعت لعندي، مايش مشلك
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  الس�ید الوز�ر،
ت���دثو الیوم �ىل الس�یا�ة اجلبلیة ٕاقلمي ٔ�زیالل عرف�یه وكنا تلق�نا بك 
الس�ید الوز�ر، عرفت املقومات ا�يل عندو والفرص ا�يل اكینة يف إالقلمي، 

  .لكن �ملقابل هناك هشاشة، فقر، اكینة بطا� ٕاىل �ري ذ�
  ز�ر، الس�ید الو 

أ�مل د�ل املناطق اجلبلیة يه الس�یا�ة، ٔ�ن الفال�ة تتكون رمبا �ىل 
حسب املومس، ت�متىن الس�ید الوز�ر ٔ�ن الیوم تعطیو يش حتفزيات 
�لمس�مثر، ٔ�ن اك�ن ما ی�شاف يف بالد� ٔ�حسن من بعض ا�ول، ولكن 

من الب��ة التحتیة يه أ�ساس ما اكیناش يف هاذ املناطق اجلبلیة، هاذي 
  .�ح�ة

من �ح�ة ٔ��مك ختططون الس�ید الوز�ر دمئا ختطیطات م�فردة، ما 
تیكو�ش وا�د �لتقائیة د�ل بعض الوزارات، م�ال وزارة التجهزي ٕاىل �ري 
ذ�، اك�ن الناس يف جتارب دولیة مشات ٔ�بعد، دارو الس�یا�ة الصحیة، 

مهنا  �مييش لوا�د اجلبل تید�رو ف�ه س��طار �ىل ٔ�ساس مقومات �كون
  .بی��ة ويف نفس الوقت س�یاح�ة

كنا ت�متناو منش�یو يف هاذ النطاق هذا تعطیو�  ،الس�ید الوز�ر ،�ا
مس�ت�دات، ٔ�ن أ�قالمي اجلبلیة تعاين دامئا بصمت، ولیوم�ا هذا، كام ذ�رو 
إالخوان يف أ�صا�، ٔ�ن ٕاقلمي ٔ�زیالل وا�د إالقلمي ا�يل مجیع الس�یا�ة ا�يل 

ة ف�ه من �ح�ة امل�ٓ�ر الس�یاح�ة، من �ح�ة املاء، ممكن �كون ف�ه م�وفر 
یعين عندو مقومات د�ل م�طقة س�یاح�ة �كون قطب س�یا�، ولكن هباذ 

  .التفرقة د�ل الربامج حىت يش �ر�مج ما تیعط�ش ا�ٓفاق �لرب�مج ا�ٓخر

درتو الس�ید الوز�ر �ر�مج �كو�ن املرشد�ن الس�یاح�ني، مشكور�ن 

نطقة حمتا�ة لهاذ النوع د�ل التاكو�ن، ٔ�ن املس�توى �لیه، ٔ�ن �لفعل امل 

ا�يل عندمه راه ا�رايس بطبیعة احلال مس�توى م�وسط، ولكن حبمك التجربة 

عندمه إالماكنیة ٔ�نه یولیوو مرشد�ن س�یاح�ني حملیني، حبمك التجربة ا�يل 

  . عندمه راه �حجني يف هذا ا�ال

عند�ش الوقت �ش تعطینا �ا نطلب م�مك الس�ید الوز�ر رمغ ٔ�� ما 

يش جواب، ولكن كنا كنمتناو ٔ�ننا تعطینا خمططات �ویة لالس��ر 

  .الس�یا� يف املغرب

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

شكرا، ٕاذا ٔ�شكر �مسمك الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا وكذ� �ىل 

  .حضوره هذه اجللسة من بدا�هتا حىت هنا�هتا

ت نذ�رمك ب�ٔ�مك �ىل مو�د مع �لسة انت�اب وق�ل ٔ�ن ٔ�رفع اجللسة، بغی

  .عضو �دید يف مك�ب ا�لس

  .ٕاذن رفعت اجللسة د�ل املراق�ة


