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  .ا�لس رئ�سل امس، اخللیفة اخلامحلید الصو�ريعبد املس�شار الس�ید : الرئاسة

 ثانیة عرشة، ٕابتداء من السا�ة ال عرشة دق�قة مثانتان و ساع : التوق�ت
  .السابعة عرشة بعد الزوال وا�ق�قة

  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة :�دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،

  مات،الس�یدات املس�شارات احملرت 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

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

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 

  .وٕا�ال�ت
  . اللكمة �لس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا س�یدي الرئ�س

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

س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، توصلت الرئاسة �رسا� من الفریق ا�
  .مفادها انتداب الس�یدة �ا�شة ایتعال رئ�سة �لفریق

و�ل�س�بة جلدول ٔ�عامل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة، �ینا اس�تدراك ٕ�ضافة 
سؤال مو�ه �لوز�ر امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، حول حاكمة 

�حتاد العام  الصفقات العموم�ة، �لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق
  .ملقاوالت املغرب

 14و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 
  :، فه�ي اكلتايل2019ماي 

  سؤ�؛ 12: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  ؛7: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .4: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
ایة هذه كام حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هن

اجللسة مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل النصوص 
  .ال�رشیعیة اجلاهزة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

�لسؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع التمنیة  اجللسة�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه 
�د املس�تدامة، وموضو�ه إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة، اللكمة �ٔ 

  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :عبد السالم يس �وري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

اس�یة اخنرطت بالد� يف مسار �منوي �ر�كز �ىل ٕادماج املبادئ أ�س
�لتمنیة املس�تدامة، ح�ث متت املصادقة �ىل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة 

املس�تدامة، وتوج هذا املسار �ح�ضان بالد� ��ورة اخلامسة �لمنتدى 
إالفریقي �لتمنیة املس�تدامة، يف شهر ٔ��ریل املايض، واليت انتخب ف�ه املغرب 

  .رئ�سا �لمنتدى �ٕالجامع
تبة ا�و�، حول إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل �ا �سائلمك الس�یدة اك

تزنیل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة، وكذا إالجراءات املت�ذة من 
  ٔ��ل الوفاء �لزتامات املغرب ا�ولیة يف هذا ا�ال؟

  .شكرا

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

تبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة اك الوايفالس�یدة �زهة 
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن هناك متا�ز بني ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة ٔ�وال، البد 

ٕاكطار ٔ�ممي، احلكومة وا�و� ملزمة، وحنن يف ٕاطار بلورة ٕاطار حاكمة من 
لك أ�هداف الس�بعة عرش، مث إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة  ٔ��ل تزنیل

املس�تدامة مكرشوع �یلك س�یعمق التحول الهیلكي من ٔ��ل ٔ�ن �كون منوا 
م�وا�را حمد� �لرثوة، ا�يل اح�ا امحلد � الیوم احلكومة عندها حصی� 

  .مرشفة ف� یتعلق بتزنیل هذا الورش الك�ري ا�ي هيم لك الفا�لني
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  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :عبد السالم يس �وري الس�یداملس�شار 
اكتبة ا�و� �ىل جوا�مك الشايف، ا�ي یؤكد متلكمك لهذا شكرا الس�یدة 

  .القطاع احلیوي واس��عا�مك ٔ�هدافه و�ا�ته وٕا�راهاته كذ�
إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة حنن يف فریق العدا� والتمنیة نؤكد ٔ�ن 

املس�تدامة يه ٕارادة ملك�ة ومرشوع جممتعي �م، رهاهنا هو حتسني 
�لتقائیة بني خمتلف املبادرات احلكوم�ة وم�ادرات الفا�لني �ق�صادیني 
و�ج�عیني وم�ادرات ا�متع املدين، لتحق�ق التمنیة املس�تدامة يف جماالت 

  .خمتلفة
  و�،الس�یدة اكتبة ا�

هو  2017/2030ٔ�ن منت� ٕاسرتاتیجیة وطنیة �لتمنیة املس�تدامة �لفرتة 
مكسب حق�قي، ٔ�ن إالسرتاتیجیة مبثابة خریطة طریق مكمت� وم�ناسقة 
لٔ�عامل اليت جيب الق�ام هبا �الل هذه الفرتة لتحق�ق التمنیة املس�تدامة، 

  .دةو�لتايل فه�ي تو�د الرؤیة والتصور لتحق�ق أ�هداف امل�شو 
ٔ�هدافا وٕاجراءات ؤ�ولو�ت  تتضمنكام ٔ�ن هذه إالسرتاتیجیة 

ومؤرشات �لق�اس، وهذا نعتربه تطورا نوعیا يف وضع إالسرتاتیجیات 
حيسب لمك، ٔ�نه س�یخرج�ا من العموم�ات وس�سهل معلیة ت��ع إالجناز 

  .والتق�مي
هيا بعد املصادقة �لكام �مثن الرشوع يف ٕاجناز هذه إالسرتاتیجیة م�ارشة 

، ٔ�ننا نعرف ٔ�ن �ددا من 2017يف ا�لس الوزاري يف شهر یونیو 
  .إالسرتاتیجیات تو� م�تة وتبقى �ربا �ىل ورق

ٔ�نمت الس�یدة اكتبة ا�و� سهرمت �ىل ٕارساء ٕاطار �لحاكمة ٕ��داث 
ا�لجنة �سرتاتیجیة وجلنة الق�ادة، من �الل ٕاصدار املرسوم اخلاص هبام 

دة خمططات قطاعیة �لتمنیة املس�تدامة، وهذا من واملصادقة كذ� �ىل �
ش�ٔنه ٔ�ن یعطي مصداق�ة �لتخطیط، وكذ� یعطي مصداق�ة ٔ�عاملمك 

  .وم�جزا�مك
حنن يف فریق العدا� والتمنیة نقول ب�ٔ�مك �سريون يف �جتاه الصحیح، 
ومطلبنا هو �س�مترار يف تزنیل هذه �سرتاتیجیة �لك عزم وٕارصار، ٔ�هنا 

نة املغرب يف جمال التمنیة املس�تدامة، ٕافریق�ا ودولیا، وس�تجع� س�تعزز ماك
  .یفي �لزتاماته ب�ٔهداف التمنیة املس�تدامة لٔ�مم املت�دة

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

�ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :امة�لتمنیة املس�تد

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

كنمتىن ٕان شاء هللا جني و�س�تدعیو� �لجنة من ٔ��ل ٕاعطاء لك 

التفاصیل املتعلقة حبصی� هاذ الس�نة ونصف ؤ�یضا اس�رشاف�ا �لمر�� د�ل 
2030.  

الیوم عند� ٕاطار حاكمة كام قلمت، الیوم ٔ�یضا اعمتدت ا�لجنة 
خمطط معيل لتزنیل  19حلكومة إالسرتاتیجیة �رئاسة الس�ید رئ�س ا
  .�س�تدامة يف القطا�ات ذات أ�ولویة

الیوم ٔ�یضا عند� خمطط معيل لٕالدارة املثالیة، حنن يف ٕاطار م�ارشهتا، 
كتابة ا�و� �لتمنیة املس�تدامة �ملناس�بة بدات النقل املس�تدام حبوزهتا الیوم 

ات �یكون معلیة لس�یارات خرضاء، �ٕالضافة الیوم يف إالدارات لك إالدار 
  .الفرز د�ل لك ما یتعلق �لنفا�ت إاللكرتونیة والكهر�ئیة

ٔ�یضا غیكون عند� ٕان شاء هللا �ف��اص الب�يئ للك إالدارات، بدینا 
خمطط مع لك القطا�ات، �ٕالضافة ٕاىل خمططات قطاعیة ا�يل عند� مك�ب 

�ات من ٔ��ل دراسات �ٕالضافة ٕاىل �رباء وطنیني ودولیني غیوا�بو القطا
ٔ�ن حنقق وا�د التحول هیلكي ف� یتعلق �رمسو مؤرشات ومالمح ا�منوذج 
التمنوي ا�يل ٕان شاء هللا �ادي �كون ف�ه وا�د الهامش �بري لالس�تدامة 
واملرشوع التمنوي احملدث �لرثوة واحملدث كذ� خللق م�اصب الشغل، 

بري� تق�یا، ولكن �ىل اعتبار الیوم ٔ�ن التمنیة املس�تدامة ل�ست موضو�ا تد
هو موضوع س�یايس، رهان س�یايس �بري �م�یاز، وغتالحظوها ٔ�ن �ىل 
املس�توى ا�ويل الیوم لك القمم مبا فهيا املنتدى �ق�صادي العاملي اكن من 
بني ٔ�ولو�ت ما �قش املس�ٔ� البی��ة والتمنیة املس�تدامة، وحىت من بني 

هو التوافق  2030- 2021ته إال�راهات وإالماك�ت اليت وضعها يف ٔ�ج�د
حول ا�منوذج التمنوي املس�تدام ا�يل بالد� الیوم امحلد �، ٔ�وال عند� رؤیة 

لبوص� ا�يل متيش فهيا �م�برصة جلال� امل� حفظه هللا م�برصة ف� یتعلق 
  .بالد�،

�ٕالضافة ٕاىل ا�ططات اليت الیوم بدینا يف ٔ�ول ٕادماج �لمؤرشات د�ل 
س�تدامة، �ع�دها يف املذ�رة إالطار اليت مت ٕارسالها للك القطا�ات التمنیة امل 

ومت اع�د ٔ�ول املؤرشات يف بعض القطا�ات، اكن �اص اخلارج�ة ا�ا�لیة 
مجمو�ة الوزارات ا�يل اك�ن اخنراط �بري �ىل مس�توى جلنة الق�ادة ا�يل 

مس مجیعا تیحرضو لها لك الك�اب العامون �خنراط وبفا�لیة من ٔ��ل ٔ�ن �ر
�خنراط لك الفا�لني هذا املرشوع التمنوي املس�تدام لبالد�، ولنتقاطع به 

  .يف مه دويل ؤ�ممي
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا

ن��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه 
يف املغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق السكن �ري الالئق 

  .التجمع الوطين لتقدمي السؤال
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  :العز�ز بوهدود عبد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تعاين العدید من مدن اململكة من تنايم ظاهرة السكن �ري الالئق 
ى مع�يش ٔ�فضل، وكذا �س�ب الهجرة القرویة حنو املدن، حبثا عن مس�تو 

�دم القدرة �ىل احلصول �ىل سكن الئق، نظرا الرتفاع ٔ�مثنة �راء ورشاء 
املسا�ن، مما ٔ�دى ٕاىل ظهور ٔ�ح�اء الصف�ح اليت تف�قر �لرشوط الرضوریة 

  .�لحیاة
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من طرف وزار�مك لت�اوز 
ليت حتول دون القضاء هنائیا �ىل السكن �ري الالئق أ�س�باب والعوامل ا

  مبختلف ٔ�قالمي اململكة؟
  .وشكرا

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

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

  .سؤالشكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا ال 
بصفة �امة م�ذ زمن تتقوم مبجهود �بري يف يف الواقع ٔ�ن احلكومة وا�و� 

حماربة السكن الغري الالئق، ال املس�ٔ� د�ل الصف�ح، املباين ا�ٓی� ٕاىل 
السقوط، كذ� أ�ح�اء �قصة التجهزي، وب��اجئ بدون ما جنحنا يف وضع 

  .رةها�د لهذه الظ
 هح، نعطي بعض أ�رقام، وهذ�بغیت ف� خيص القضیة د�ل الصف 

م�اس�بة ا�يل نصحح وا�د العدد دأ�رقام ا�يل �نت يف الصحف ا�يل حق�قة 
  . مغلوطة

ٔ�لف  282ف� خيص �ر�مج مدن بدون صف�ح، �اجلنا حلد السا�ة 
، يف �32000راكة، الو�دات املنجزة ا�يل تت��ظر الرتح�ل د�ل املعنیني 

، �ري مربجمة تقریبا 380000ع ٔ�كرث من ، ٕاذن ا�مو 32000طور إالجناز 
، اك�ن 450000هذا ال یعين ٔ�ن الیوم اكن . 450000، ا�موع 70000

تقدم اك�ن ٕاجناز، ولكن �لفعل ما اس�تطعناش نوضعو �د لهاذ الظاهرة، 
�راكة، ٕاذن هذا ف�  270000وتنذ�ر ب�ٔن إالحصاء أ�صيل اكن تیقول 

تغل �ىل وا�د النقط سوداء ٔ�ساسا خيص القضیة د�ل الصف�ح، وا�ٓن �ش� 
متارة ٔ�كرث من  - �راكة، الص�ريات 30000يف ا�ار البیضاء، ٔ�كرث من 

  .�راكة ومرا�ش 20000
املباين ا�ٓی� �لسقوط، إالجنازات حنن ٔ�مام وا�د الواقع م�حرك معقد، 
بعض إالجنازات �ٔ�سف ما اس�تطعناش نوضعو �د، وأ�س�بوع ا�يل فات 

واهنیار دار يف مرا�ش ٔ�دت ٕاىل حضیة رمحها هللا، لٔ�سف �دث مؤمل 

ولكن اح�ا جنهتد �ش يف هاذ ا�ال �د معقد �كون عند� اس��اق�ة ٔ�كرث 
بتفعیل هذیك الواك� ا�تصة ٕاىل �ري ذ�، وكذ� ف� خيص أ�ح�اء 

  .الناقصة التجهزي اك�ن معل
اكنت  ا�يل بغیت نقول هو ٔ�ن �اصنا نطورو املقاربة د�لنا �ام

إالجنازات حنو مزید من �س��اق�ة، حنو �س�رشاف، التخطیط، 
الشفاف�ة ٔ�كرث ف� خيص املعایري د�ل �س�تفادة ٔ�ساسا يف مدن الصف�ح 

  .والتحمك يف الحئة املس�تف�د�ن، املوا�بة �ج�عیة ٕاىل �ري ذ�
بطبیعة احلال �ٕالضافة ٕاىل مس�ٔ� توفري سكن م�رس مجلیع الف�ات، 

اسا يف العامل القروي واملس�تضعفني ا�يل مؤهلني ميش�یو لهاذ الصف�ح ٕاىل ٔ�س
  .�ري ذ�، هذا هو التو�ه العام

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

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

  . ٔ�وال، ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
یعا الوضعیة الصعبة اليت یع�شها العامل القروي، خصوصا يف نعرف مج 

املناطق اجلبلیة رمغ ا�هودات املقدرة �لحكومة يف تعممي الكهربة، املاء 
الرشوب، فك العز� ٕاال ٔ�نه الزالت هناك العدید من إال�راهات اليت تعوق 
 التمنیة ف�ه، و�ىل رٔ�سها و�ئق التعمري اليت یصعب معها �ىل رؤساء

امجلا�ات ٕاعطاء رخص البناء، و�لتايل هذه العملیة توقف معلیة البناء، 
وحنن نعمل ج�دا دور قطاع البناء يف حتریك ا�ورة �ق�صادیة و�لق فرص 
الشغل لفائدة رشحية واسعة من الرشاحئ ال�ش�یطة اليت تع�ش الیوم فرتة 

اكنة العامل عطا� دامئة، مما یفامق أ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة لس
  .القروي، و�شجع �ىل الهجرة حنو املدینة

  الس�ید الوز�ر،
ال ٔ��د جيادل الیوم يف �ون الهجرة القرویة حنو املدینة يه ٔ��د 
أ�س�باب املبارشة لتنايم ظاهرة العشوائیات، وهو ما خيلق ضغطا �بريا �ىل 

فات جماالتنا احلرضیة وخيلق ٔ�وضاع اج�عیة صعبة تف�قر ٕاىل رشوط ومواص
  . الكرامة لفائدة ساكن��ا

مرة ٔ�خرى نؤكد الیوم ٔ�ن ا�هودات اجلبارة اليت بدٔ�هتا احلكومات يف 
حماربة السكن �ري الالئق وتبذلوهنا الیوم لن �كون لها ٔ�یة قمية ٕاذا مل تعاجلوا 
ٔ�وضاع العامل القروي وساكنته و�شجیعه �ىل البقاء يف قراه وج�ا� مبواصلتمك 

  .�ه�ود التمنیة ف 
ق هذه التمنیة توقف معلیة و �� نؤكد لمك ٔ�ن الق�ب� املوقوتة اليت تع

املتعلق  12.66قانون البناء والراجعة ٕاىل ٕایقاف ٕاعطاء الرخص ا�ي فرضه 
�لتعمري وو�ئق التعمري اليت تف�قد ٕاىل رؤیة واحضة وم�اكم� لتمنیة ا�ال 

  .املس�تدامةور اق�صادي واج�عي �راهن �ىل التمنیة طوفق ت
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�� وجب �لیمك الس�ید الوز�ر إالرساع يف �ل هاته إالشاكلیات 
  .والتعامل معها خصوصا املناطق اجلبلیة والقرویة واملراكز

  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ثواين، مايش مشلك 2اكی�يش جواب الس�ید الوز�ر، بقات � 

  :سة املدینةالرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یا ٕا�دادالس�ید وز�ر 
�لفعل ٔ�� معك ب�ٔن �اصنا نعاجلو، اح�ا ا�ٓن كثريا ما يف املقاربة 
التصحیحیة، �اصنا معاجلة اس��اق�ة، هذا �یطرح إالشاكلیة د�ل 
التخطیط، د�ل ٕا�داد الرتاب وبطبیعة احلال مبكون ٔ�سايس يه ا�هنوض 

  .�ٔ�وضاع يف العامل القروي

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  . لوز�رشكرا الس�ید ا

السؤال الثاين موضو�ه مشلك التعمري �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د 
  ..السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك

  . نقطة نظام، نعم

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
الس�ید الرئ�س واح�ا فهاذ الشهر املبارك، �رفعو اجللسة ٔ�داء صالة 

هذا ٕاذا اكن إالخوان �ش �ادي یبدا  الظهر، الس�ید الرئ�س، الوقت د�لها
ینوض شویة �شویة �ادي تبدا تبان القا�ة �اویة، ا�لهم نوضو مجمو�ني 

  .نصلیو ونعاودو �رجعو

 :الس�ید رئ�س اجللسة
نعم الس�ید الوز�ر مكل الس�ید الوز�ر، �مكلو، ٕا�اوب الس�ید الوز�ر 

  . �ىل السؤال ا�يل توضع � ومن بعد منش�یو نصلیو
اين موضو�ه مشلك التعمري �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د السؤال الث

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

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدتني الوز�رتني،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن، الس�یدات املس�شارات،

ا�يل هو املشلك دامئا املشلك د�ل كثري  يف نفس التو�ه الس�ید الوز�ر
يه املشالك والعراق�ل اليت توا�ه ساكنة العامل القروي يف جمال التعمري 

  . جراء متركز س�یاسة املنظومة القانونیة حول املدن الكربى
و�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك الس�ید الوز�ر حول التدابري املت�ذة 

  لقروي؟ لبلورة س�یاسة �لتعمري مو�ة �لعامل ا
  .شكرا

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

  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ٕا�دادالس�ید وز�ر 
م�فقني ٔ�ن هاذ إالشاكلیة د�ل التعمري �لعامل القروي مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، 

ق يف التمنیة، عندو اح�ا نعمل حق�قة انطالقا من ٔ�ن العامل القروي عندو احل
احلق يف �س��ر، احلق يف السكن كذ� مس�ٔ� ٔ�ساس�یة �ل�س�بة 
�لساكنة د�ل العامل القروي، ومن الرشوط د�ل �روز طبقة وسطى، 
املس�ٔ� د�ل السكن، تنعرفو ٔ�ن الطبقة الوسطى طموح قوي حنو القضیة 

  . د�ل السكن
ذه احلقوق، �اصنا ولكن ا�يل �اصنا نؤكد �لیه، �اصنا حنرتمو ه

�س�تجبو لها، يف نفس الوقت حنرتمو وا�د العدد دإال�راهات، وا�د العدد 
د�ل التواز�ت تتعلق �ملس�ٔ� د�ل السالمة د�ل املواطنني، احلفاظ �ىل 
الطابع الفال� د�ل أ�رايض د�لنا، جتنب وا�د �ش�ت مفرط �لمسا�ن، 

  .وا�د التواز�ت ٕا�كولوج�ة ٕاىل �ري ذ�
�اصنا نوفقو ما بني هذه إال�راهات والرضورة لالس�ت�ابة �ل�اج�ات 
د�ل املواطنني، وهذا تیفرض �لینا مقاربة �رابیة املب��ة �ىل ال�شاور، ٔ�ن 

يف الواقع �اصنا �س�تعملو الصیغة د�ل امجلع، اكن عوامل قرویة العامل القروي 
ني احلوارض داملدن، ما بني اجلبال، السهول، ما بني السا�ل، ا�ا�ل، ما ب

 .ٕاىل �ري ذ�
  ٔ�ش�نا يه احملاور د�ل �جهتاد؟

التغطیة بو�ئق التعمري مس�ٔ� ٔ�ساس�یة يه أ�رضیة القانونیة لتدبري 
ا�ال، �ٔ��ذ بعني �عتبار اخلصائص دالعامل القروي، وهذا تیفرض �لینا 

�لهيا وا�د  �لفعل تطو�ر املقار�ت د�لنا، حتدید ا�واو�ر واملراكز ا�يل
الضغط معراين و�كون عندها و�ئق التعمري و�رامج ٕا�ادة الهیلكة، العمل 
�ىل املراكز الصا�دة، و�كون وا�د العرض سكين ا�يل ت��اسب وا�يل 
تیوا�ب ا�هود د�ل ا�و� ف� خيص الت�ٔهیل د�ل هاذ املراكز، ٕاىل �ري 

  .ذ�
لقانون قابل �لتجوید، ف� خيص القانون، ؤ�كد ب�ٔن بطبیعة احلال ا

�ش�تغل �ىل ذ�، ولكن يف نفس الوقت، تیدفع لوا�د، ف� خيص قضیة 
السكن تیوضع وا�د العدد ا�واو�ر ف� خيص الهك�ار الوا�د، املسا�ة 
املب��ة، ٕاىل �ري ذ�، ولكن التو�ه د�لنا هو ا�لیونة، مرا�اة اخلصائص 

حلرضیة ٔ�ن هاذ ا�لیونة وإالحصائیات ا�يل عندي ف� خيص الواكالت ا
طلب د�ل الرخص د�ل البناء  60000ٔ�كد �ىل الرمق  2018موجودة، يف 

 5000مهنا ٔ�قل  %75التعامل معها �ٕالجياب و %70يف العامل القروي، 
  .مرت مربع

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

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

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

الس�ید الوز�ر، تفا�لنا مع جوا�مك القمي وانطالقا من واقع إالساكن 
والتعمري �لعامل القروي واس�تحضارا �لمجهودات املبذو� يف ا�ال 

ريك الت�ٔ�ید �ىل مجمو�ة من املالحظات وإالشاكلیات، جندد يف الفریق احل
  :و�قرتا�ات �س�لها كام یيل

رمغ تعدد �رامج وٕاسرتاتیجیات �منیة العامل القروي الزالت ٕاشاكلیة 
التعمري هبذا الوسط مطرو�ة حبدة، �اصة يف اجلوانب املتعلقة ٕ�ثبات 

یئة امللك�ة وطول املدة اليت تتطلهبا مراجعة و�ئق التعمري وتصاممي ا�هت 
  . وٕاشاكلیة �راخ�ص البناء

هاذ اليش لكو الس�ید الوز�ر راه عراق�ل قدام الناس د�ل العامل القروي 
الس�ید الوز�ر �راكة ا�يل بغیتو تفكوها من املدن،  380000ف� خيص، هاذ 

راه ٕاىل رجعتو �لساكنة د�لها راه لكها من العامل القروي، ٔ�ن العامل القروي 
هتومش ید�رو وا�د السكن الئق ويف املس�توى دا�ل جریتو �لهيم ما �لی

القرى د�هلم ودا�ل ا�وار د�هلم، هذا هو املشلك، ما ح�لهتم ال مع 
ا�الس امجلاعیة وال مع السلطات احمللیة، ذاك اخلدام ا�يل عطاه �ه وال 
ورثه بغي ی�ين ف�ه يش سكن تت�لیوه ی��عو بوا�د ا�مثن خبس و�مييش 

  .ج�ب املدینة�رشي �راكة يف 
راه �اء  12.66هذا هو ا�يل تنطلبو م�مك الس�ید الوز�ر، ٔ�ن القانون 

�ش هي� املدن د�لنا والقرى ما اعطینامهش، هاذ القانون ما متاشاش مع 
  .الباد�ت د�لنا

ولهذا الس�ید الوز�ر، ٔ�ح�ا تنطلبو م�مك جمهودات �برية كتد�رها ا�و�، 
مل القروي یتخبط يف وا�د العدد داملسائل ولكن ال یعقل �ش خنلیو العا

  .�اصة ف� خيص املسا�ة، املسا�ة يه إالشاكلیات الك�رية الس�ید الوز�ر
وكذ� الس�ید الوز�ر، نعترب يف الفریق احلريك ٔ�ن ت�ٔطري التعمري �لعامل 
القروي و�رتقاء به وتنظميه وجع� ی�ىش مع طمو�ات الساكنة و�اج�اهتا 

س�تدامة املوارد الطبیعیة، حيتاج ٕاىل ٕا�داث مؤسسات واحلفاظ �ىل ا
تعمريیة يف صیغة واك� قرویة �لتعمري، �یف ما دار� وا�د الواك� حرضیة 

  ..ند�رو واك� قرویة وا�يل يه حتتفظ �خ�صاصات د�ل
حيتاج ٕاىل ٕا�داث مؤسسات تعمريیة يف صیغة واكالت قرویة ٕ�ماكهنا 

  ..ساتيف جمال الس�یاتزنیل التو�ات 

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

 . نعم الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
الس�ید الرئ�س �اء يف اللكمة د�لمك الفریق احلريك التقديم، الفریق 

  .احلريك هللا جيازیك خبري، شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .دقائق 10رفعت اجللسة ملدة 

 :رئ�س اجللسةالس�ید 
السؤال الثالث موضو�ه، تغطیة أ�ح�اء �قصة التجهزي والسهر �ىل 
ٕادما�ا يف ال�س�یج احلرضي احملیط به، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ا�راهمي شك�يل
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الس�ید الوز�ر احملرتم، �لرمغ من ا�هودات املبذو� لت�ٔهیل أ�ح�اء 
�قصة التجهزي وٕادما�ا يف ال�س�یج احلرضي احملیط هبا الزالت العدید من 

  . أ�ح�اء مبختلف املدن تعاين خصاصا �بريا وعز� عن حمیطها احلرضي
ئلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، حول إالجراءات املعمتدة لتغطیة �ا �سا

  . أ�ح�اء �قصة التجهزي والسهر �ىل ٕادما�ا يف حمیطها
  .وشكرا

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

  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ٕا�دادالس�ید وز�ر 
  . �شار احملرتم �ىل هاذ السؤالشكرا الس�ید املس 

�لفعل اكن جمهود �بري د�ل الوزارة مبعیة الواكالت احلرضیة لتغطیة 
  .الرتاب الوطين بو�ئق التعمري

، ت��جو هاذ الس�ن�ني %98ويف ما خيص احلوارض �س�بة التغطیة ا�ٓن 
وثیقة د�ل التعمري، هذا معل �م، ويف نفس الوقت اح�ا  265أ��ريتني 

 ب�ٔن �اصنا نطورو املقار�ت د�لنا واملضمون د�ل و�ئق التعمري، م�فقني
وانطالقا من هاذ و�ئق التعمري اك�ن وا�د العدد دالربامج د�ل ٕا�ادة 
الهیلكة د�ل أ�ح�اء �قصة التجهزي وإالدماج د�لها واس�ت�ابة لوا�د 

طرقات ٕاىل احلاج�ات أ�ساس�یة د�ل الساكنة، ف� خيص املرافق العموم�ة ال
  .�ري ذ�
دراسة ٕال�ادة الهیلكة د�ل أ�ح�اء �قصة د�ل  1500س�نني  10يف 

  .التجهزي ب��اجئ �مة ف� خيص القضیة د�ل إالدماج يف ال�س�یج العمراين
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� خيص س�یاسة املدینة ا�يل �هتم بطبیعة احلال هاذ املدن و�هتم فف
ملیار د�ل  55اق�ة، اتف 136: 2012كذ� أ�ح�اء �قصة التجهزي م�ذ 

ا�رمه وتد�ل �م يف أ�ح�اء �قصة التجهزي ف� خيص الطرقات ف� خيص 
املسا�ات اخلرضاء، السا�ات، الضفات د�ل الویدان، إال�رة العموم�ة ٕاىل 

  .�ري ذ�، ٕاذن اك�ن جمهود والبد �س�مترو
بغیت نقول جوج ٔ�مور ا�يل ت��ان يل ٔ�ساس�یة، �اصنا ن��قلو من هاذ 
املقاربة د�ل التصحیح ومعاجلة �خ�الالت ٕاىل معاجلة مشولیة �منویة، 
�اصنا ن��قلو من وا�د املقاربة د�ل مشاریع يف املدن ٕاىل مرشوع املدینة 
ا�يل تتقول املدینة �لك، مبا فهيا أ�ح�اء �قصة التجهزي، ٔ�عتقد هاذي مسا� 

  .ٔ�ساس�یة
فوا�د املس�ٔ� ٔ�ساس�یة، مث من ٔ��ل التفكري ٔ�دعو امجلیع ٔ�نه یفكر 

�اصنا �یفاش �كرسو هاذیك السلس� د�ل البناء العشوايئ وال أ�ح�اء 
العشوائیة وال �ري القانونیة، ٕا�ادة الهیلكة، إالدماج يف املدار احلرضي ويف 

  . ال�س�یج العمراين
�ام  20س�نني، من د�  10تصورو �یفاش غتكون املدن د�لنا من د� 

الرتامك د�ل وا�د التصحیحیات د�ل وضعیات ٔ�صال ا�يل يه فقط وا�د 
فهيا اخ�الالت، �اصنا نفكرو وهذا تیفرض �لینا التفكري يف مقار�ت 
اس��اق�ة �یفاش ٕا�ادة �عتبار وتقویة مس�ٔ� د�ل التخطیط احلرضي 

  .مع املس�ٔ� د�ل ٕا�داد الرتاب، واح�ا فهاذ التو�ه �الرتباط

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید الوز�رشكرا ا

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

  :ٕا�راهمي شك�يل الس�یداملس�شار 
ا�يل �ا �ىل لسا�مك الس�ید الوز�ر ب�ٔن قلتو ب�ٔن �اصنا هنرسو هاذ 

 ..البناء العشوايئ ما یبقاش و�كون جتهزيات مضبوطة و�كون
�يل م�ني �اي هاذ اليش الس�ید الوز�ر؟ هاذ اليش �اي من ا�واو�ر ا

�یكون عندمه إالحصاء، هام أ�ولني، اك�ن ا�يل �یتقصاو مواطنني �یتقصاو، 
، هاذ املواطن ٔ�ش �مييش ید�ر؟ �مييش �رشي بقعة )ق�ح هللا الفقر(راه 

فعشوائیة وی�ين فهيا، �ی�ين هو الس�ت وأ��د ا�يل ما �یكون ٔ��د و�یفك 
  . أ�مور

فا�واو�ر اكریني  �قصة من وا�د العملیة ٔ�خرى اك�ن الناس ا�يل
�راریك لعباد هللا، ميل �یجي إالحصاء هذاك الس�ید الاكري هو ا�يل خصو 
یتعطاه هو ا�يل عندو احلق، �یعطیو ملول الرباكة، مول الرباكة �ون اكن 
حمتا�ا �ون راه سا�ن فهيا، ٕاذن عندو دارو فني سا�ن، هذاك الس�ید فني 

ة عشوائیة و�ی�ين فهيا، راه �مييش هذاك الكراي حىت هو �مييش �رشي بقع
هاذ اليش م�ني �اي؟ لو �ون اكن ٕاحصاء مضبوط واملواطنني سواس�یة، 
املواطن �یف ما اكن خصو یتعطاه، راه مواطن مغريب سا�ن فدوار �اصو 

  .یتعطاه ميل �كون إالحصاء �اصو �شمل لكيش
ف هاذ أ�ح�اء �قصها املاء، �قصها الضو، إال�رة، �قصها الربط �لرص 

الصحي، �قصیهنا املس�شف�ات، �قصیهنا املدارس، هاذ اليش لكو م�ني 
  .�اي؟ �اي من هاذ املشالك لكها ا�يل كنقولو ب�ٔنه �اي

واك�ن الناس ا�يل ما كتبغ�ش متيش �لعامرات، كرتجع �ين �اك السكن 
العشوايئ، اكینني هاذو، اكینة وا�د الطبقة ا�يل ما كتبغ�ش العامرات، 

�ون بغاومه الناس ما ��شفومهش يف التلفزیون ويف إالشهار، �ون  العامرات
راه عباد هللا سك�ات وهن��ا، الناس كتقلب �ىل بقع وكزي�رومه و�یدیومه 

  . �لعامرات
راه �اي من �زاف د�ل العوامل الس�ید الوز�ر، اح�ا ما كنكروش 

اه �رامك �اي ا�هودات ا�يل اكینة، ا�هودات د�لمك اكینة ولكن هاذ اليش ر 
  .من مايش �ري د� �اد بدا، �اي من زمان

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

نواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، وموضو�ه 
من الفریق �ر�مج الكهربة القرویة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

 .ادلیة لتقدمي السؤال�س�تقاليل �لو�دة والتع

  :املس�شار الس�ید محمد لشهب
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید الوز�ر احملرتم، ال خيفى �ىل ٔ��د وا�د العدید د�ل أ�رس يف 
ج، �ا س�نة عندما انطلق هذ الرب�م 20العامل القروي ا�يل حمرومة ٔ�كرث من 

  �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم ما تق�ميمك لهذا الرب�مج؟
وما يه التدابري املت�ذة ٕالنصاف املناطق املهمشة وتعممي �س�تفادة 

  �ىل اكفة م�اطق �راب اململكة؟
  .شكرا

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

  :والتمنیة املس�تدامة الس�ید عز�ز ر�ح وز�ر الطاقة واملعادن
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

س�نة اكن �اصنا حنمدو  20س�نة، ٔ�� بغیت نعطي أ�رقام،  20ذ�ريت 
س�نة مع تعاقب  20هللا رمغ إالماكنیات احملدودة ا�يل يف البالد د�لنا هاد 

 %18ا�يل عندمه حىت ل  %16الربامج واحلكومات راه كنا كنتلكمو �ىل 
  .احلق �ش یوصلو �لكهر�ءا�يل عندمه 
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ا�يل �يق ما وصالمهش  %1الیوم بدینا كنتلكمو �ىل ٔ�قل من 
ملیون  12الكهر�ء، �ري �ش حنددو، راه كنتلكمو �ىل، نعطیك أ�رقام 

س�نة ا�يل حصلو �ىل الكهر�ء،  20ملیون د�ل املغاربة يف هاد  13تقریبا 
كنتلكم �ري �ىل �س��ر ملیار د�ل ا�رمه،  30ملیون تقریبا وا�د  13

ملیار د�ل الس�ن�مي د�ل �س��رات ا�يل فهيا ٔ�یضا املسامهة  3000تقریبا 
  .حىت د�ل امجلا�ات احمللیة
 21حىت ل  2020-2019كام تعلمون اك�ن  %1الیوم عند� ٔ�قل من 

د�ل ا�وار ا�يل �ادي  �900ادي حناولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا ند�رو وا�د 
�رشاكة مع امجلا�ات احمللیة �ادي یبقاو بعض أ�ما�ن ا�يل �س�مثرو فهيم 

انتوما �ارفني الطبیعة د�ل التعمري، اكن وز�ر د�ل التعمري �یتلكم �ىل هاد 
اليش، اك�ن وا�د العدد د�ل املسا�ن ا�يل هام ما ساكنی�ش يف جتمعات 
سك�یة، ٔ�نمت تعلمون ذ�، وكثري من إالخوان هنا م�تخبون ٔ�و �رٔ�سون 
جام�ات �یعرفو ميل كتكون التجمعات السك�یة �سهل ٔ�نك د�ر لها، 

  .و�یكون اللكفة ٔ�قل
ملا �یكون �اصة يف املناطق اجلبلیة وبعید ا�يل بعض املرات �یوصل 

امللیون، راه  8امللیون ٔ�قل يش  8ٔ�نك �ش تربو�يش يش وا�د تتوصل ل 
ش ميكن لنا ٕان شاء ا�ٓن يف ٕاطار الفوارق ا�الیة راه ا�ٓن اك�ن �ر�مج �

هللا �ش�تغلو �لهيم مع وزارة ا�ا�لیة ويف ٕاطار الرب�مج الوطين د�ل التمنیة 
  . ال�رشیة

  .شكرا

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

   :املس�شار الس�ید محمد لشهب
ة �ش شكرا الس�ید الوز�ر يف احلق�قة من هذه أ�رقام �اص يش �ٓلی

�ل�س�بة ��واو�ر م�فق  %1نت�اس�بو �لیه ٔ�ن أ�رقام �ري حصی�ة، نقولو 
معك ولكن �ش �ربط ا�وار، ميل تنقول دوار راه ما مس�تفدی�ش الناس 
د�لو اكملني، هذا ما �سمى �لش�تات، هاد الناس فني �ادي نلو�م هام 

  .�ام 20ا�يل هدرت �لهيم قلت 
ات، م�فقني، اك�ن جمهود ج�ار ولكن ملن فعال اك�ن جمهود د�ل احلكوم

�ادي خنلیو هاد الناس د�، لوال وا�د التد�ل ا�يل غیكون مؤخرا مع 
ا�الس إالقلميیة و�ىل س��ل املثال ا�لس إالقلميي د�ل وزان، راه كنربمو 
�دد من االتفاق�ات �ش نعاجلو هذا الش�تات ولكن ٔ�� �ادي منيش معك 

ز�ر احملرتم، كتعرف قام املك�ب الوطين بوا�د ملوضوع �ٓخر الس�ید الو 
دراسة د�ل هذا املرشوع اكمل واللكفة �ددت بوا�دة  1996ا�راسة يف 

درامه للك مزنل، مز�ن، طبعا اكن وا�د �دد الرشاكء مبا فهيم امجلا�ات  10
ا�ا�لیة وا�د  %25املواطن  %25ا�يل �لصت وا�د احلصة د�ل 

ايق �مكلو املك�ب الوطين، مز�ن م�فقني، اكن �قصة يش شویة والب 2000

وا�د �س��ر د�ل وا�د املرشوع معني مز�ن، ولكيش سامه، ولكن د� 
كنتفا��ٔ مؤخرا من ا�هنار ا�يل �ساال هذا الرب�مج املواطن مسكني ا�يل بغا 
ید�ل الضو اكن سا�ن �ه وخرج بغا �سكن، واصلو اخلیط، ما هندروش 

درمه ٕاذا  �2500يل الش�تات من بعد، و�ی�لص وا�د �ىل الش�تات د� 
�لصها اكش، ما �سمى عند� �ملنطقة يف املغرب هو الكریدي، ٔ�و �ی�لص 

س�نوات، واش هذا ما ك�شوفوهيش حرام  7درمه �ىل املدة د�ل  40
  .الس�ید الوز�ر، ها �س��ر �ساال وهاد الس�ید ٔ�ش �ی�لص

ل املواطن يف العامل القروي حبال اح�ا بغیناه املواطن �كون حبالو حبا
د�ل العامل احلرضي، �كون م�ال حبال املواطن ا�يل ت�سكن يف املواطن 

درمه، ما يش  1200درمه ٔ�و  1100الق�یطرة، تید�ل الضوء د�لو بوا�د 
  .درمه 4000تید�ل الضوء ت��قام �لیه ب 

�ريك ال اك�ن، اك�ن احلجج الس�ید الوز�ر احملرتم، بغیتك هللا �كرث 
یعين �شوف هاذ أ�مر و�رجعو �لناس فلوسهم ب�ٔ�ر رجعي، هنار ا�يل 
تصاوب الرب�مج و�ساال إالس��ر �اصنا ما ننصبوش �ىل هاذ الناس 

درمه، یعين املواطن املسكني القروي �یفاش بغي یعمل،  2500وندیو هلم 
 .درمه �ش ید�ل الضوء، هذا عیب وحرام 4000بغا �سكن �اصو 

  .ید الوز�رشكرا الس� 

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
ٕاىل كنت الس�ید املس�شار احملرتم يف مؤسسة دس�توریة �كذب ٔ�رقام 
ا�و�، هاذ اليش راه ما يش معقول، ما ميك�ش �كذب ٔ�رقام د�ل ا�و�، 

  ...ذ هرض �ادي نتلكم ٔ��امسح يل � ٔ�س�تا

  :جللسةا رئ�سالس�ید 
  .من فضلمك، السادة املس�شار�ن من فضلمك، التوق�ت

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
امسح يل، حنن يف مؤسسة حمرتمة دس�توریة، ميكن یتلكم يش وا�د �را 

ملؤسسات �ار�ا، البد حنرتمو املؤسسات د�لنا، وٕاال غنبداو �شكو يف ا
، ٔ�س�تاذ، مايش قلت هاذ اليش، قال ..د�ل البالد اكم�، ا�يل عند ويش

  .ٔ�رقام اكذبة، اك�ن الكذب، امسع، قال �ري حصی�ة، �ري حصی�ة حبال حبال

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .من فضلمك، الس�ید الرئ�س

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
م اكن وز�ر د�لمك اكن �ميثل هاذ القطاع وس�بق �لس�ید املس�شار احملرت 

و�ا هنا وقدم أ�رقام، د�لمك، وز�ر م�مك قدم هاذ أ�رقام، مايش معقول، 
�یفاش اكنت حصی�ة يف وقت الوز�ر د�لمك واكنت ما حصی�اش يف وقت 
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  .وزارة ٔ�خرى؟ مايش معقول، امسح يل ٔ�س�تاذ، التوق�ت هللا جيازیك �خلري

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
الس�ید الرئ�س �لیو الس�ید الوز�ر �مكل، شكرا الس�ید . ن فضلمكم

  .الرئ�س

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
هذه ٔ�رقام ما ميك�ش مؤسسة دس�توریة، ٕاىل اكن يش وا�د تیطعن يف 
أ�رقام ید�ر ا�لجنة د�ل تقيص احلقائق وید�ر اس�تطالع، ب�ساطة ویقولو 

وال ما حصی�اش، واحلال ٔ�نه يف التعق�ب، هللا خيلیك واش أ�رقام حصی�ة 
  ..ٔ�� التوق�ت ٔ�نه ما مضبوطش، واحلال ٔ�نه يف تعق�ب الس�ید املس�شار 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا .صايف الس�ید الرئ�س، مس�� و�ا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
غت�ش ت��ق شغالتك، ٔ�� تن�اوب، ٔ�� ٔ�س�تاذ بغیيت ت��ق، ثیق ما ب 

ت��لكم يف ٕاطار مؤسسة دس�توریة، ٔ�ما ا�يل تیطعن يف أ�رقام جيي اك�ن 
  .مؤسسات �ش تطعن يف أ�رقام

و�نیا يف اجلواب د�ل الس�ید املس�شار قال �يق الش�تات، هو نفسه 
یؤكد ما یقول، وهو ا�يل �اوبت ٔ�� يف ال�م د�يل، قلت اك�ن مشلك 

ل الش�تات، طرح�یو وا�د إالشاكل لوال بعض امجلا�ات املنتخبة، د�
امجلا�ات املنتخبة يه رشاكء يف هاذ العملیة د�ل تعممي الكهربة، �اصنا 

، �ش �سامهو ماد�، املواطن ت�سامه 96نعرفو الرب�مج، �لكمت �ىل د�ل 
  .ماد�

طلبو هلم املس�ٔ� الثالثة ذ�رت وا�د القضیة، �الش ميل تیدزادو�ش تن 
نفس املسامهة، ٔ�نه هنار ا�يل تدارت االتفاق�ة الس�ید املس�شار احملرتم بن�ت 

غیكون الاكبل، �ىل جحم من العدادات، و�لتايل جحم من �س��ر، حشال 
وهللا �رىض �لیك .. ، ميل تیزتاد العدد تیدزادحشال غیكون الطر�سفور

�ش نعقب ٔ�نت قلت  ٔ�س�تاذ راه حشومة، مايش معقول، ٕاىل ما غتق�لوش
  .ا�يل بغیيت ومسعت �، ٔ�� تن�اوبك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .من فضلمك �لیو الس�ید الوز�ر �مكل

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
و�� بغیتو جنیو، ج�نا املك�ب الوطين، اس�تد�او� إالخوان يف الغرفة 

�لجنة ود�لنا يف التفاصیل، أ�وىل و�ا املك�ب الوطين جوج مرات عند ا
مس�تعد�ن جنیو �لجنة احملرتمة وند�لو يف التفاصیل، و�ٓنذاك ا�يل عندو يش 

  .ٔ�رقام ٔ�خرى یقد�ا لنا ومرح�ا
  .شكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه الرخص املمنو�ة لرشاكت توزیع احملروقات، 
  .ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤالاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

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

  .�سائلمك حول إالجراءات والرتاخ�ص رشاكت توزیع احملروقات
  .والسالم �لیمك

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

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

ا�يل ميكن لیا نقول � هو ٔ�نه ت�ٔ�یدا لتنافس�یة القطاع، قررت احلكومة 
وقررت الوزارة من �الل وزارة الطاقة واملعادن ٔ�ن تف�ح ا�ال ملزید من 

رشكة طلبو �ش ید�لو �لمنافسة،  13رشكة،  13الیوم طلبو �س��ر، 
اعطینامه املوافقة املبدئیة �ش یو�دو الرشوط د�ل �س��رات د�هلم، 

ملیون د�ل  800ملیون د�ل ا�رمه ٕاىل  �50س��رات ترتاوح ما بني 
  .ا�رمه

از طبعا ا�ٓن وا�د العدد د�ل الرشاكت ا�يل بدات ا�ٓن تتقدم يف ٕاجن
املشاریع د�لها، أ�خرى ن��ظر يف املدة ا�يل اعطینامه �ش ٕان شاء هللا هاذ 

  .القطاع �كون مف�وح ٔ�مام مزید من التنافس�یة
مايش هذا فقط الس�ید املس�شار احملرتم، ف�حنا ما �سمى �الس��ر يف 
جمال د�ل التخز�ن، ومش��ا ٔ�بعد من ذ� �ش ما تعرقلش �س��ر يف 

توزیع در� ما �سمى �لتخز�ن املشرتك، ٔ�نه تتعرف ٕاىل بغیيت تد�ر جمال ال 
التخز�ن �اصك العقار و�اصك الرتاخ�ص، فقلنا ما �سمى �لتخز�ن 
املشرتك، مث ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ننا �سطنا املساطر ف� یتعلق �حملطات، 

ا�ٓن، وا�ٓن راه اجمتعنا  حمطة س�نو� 140حمطة س�نو� ٕاىل  70وانتقلنا من 
ىت مع الرشاكت د�ل احملطات �ش ميكن لنا املساطر نعاودو نعدلوها ح

  . �ش �كون هناك تنافس�یة ومزید من �س��ر
  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب املس�شار�ناللكمة ٔ��د السادة 
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  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
يف املصداق�ة د�لمك، �ىل ود الس�ید رئ�س احلكومة  اح�ا ما ت�شكوش

احملرتم البارح رصح يف الترصحي د�لو ٔ�مام الغرف�ني حول العدد د�ل 
رخصنا  2018دا� قال � يف  40و 30احملطات ا�يل اكنت ترتخص ما بني 

د�ل احملطات، والرشاكت ا�يل هذو تتقولو د�ل التخز�ن، التخز�ن  140ل 
  .ء، ٔ�ر�ب احملطات وف�ه رشاكت التوزیعراه ف�ه رشاك

هللا جياز�مك خبري الس�ید الوز�ر راه اك�ن يش قوانني ا�يل ميكن فات 
ا�يل �اطیني احلق ) transfert(�لهيا الزمن، دا� ٕاىل ج�نا �شوفو م�ال 

�لرشاكت هذا ال یعقل، هذا راه وال ریع ما بقاش �رخ�ص، �اص الرتخ�ص 
ة التوزیع ورب احملطة، هنار ت��غي وا�د فهيم �كون ما بني الطرفني، رشك

یوقف العملیة د�ل ٔ�مسیتو تیلت��ٔ �لوزارة د�لمك احملرتمة ويه ا�يل تتفصل ما 
  . بني الطرفني، هذي جوج

الس�ید الوز�ر امسح يل ميكن  (Le Décapotage)عندك القضیة د�ل
ات احلرارة �ر ، دا� الیوم تتعرفو �ىل ٔ�نه دٔ�� تنعرف �ري التفریغ وال هذا

�ش ت�شار�ا من املواقع د�ل حبضور الس�ید وز�ر احلاكمة ها هو �ارض 
�متيش تتوصل ٔ�ر�ب احملطات ) la température(معنا ت�شار�ا بوا�د 

تتوصل هلم بوا�د الشلك خمیف �زاف، هذا ال یعقل الس�ید الوز�ر م�ال 
 280، فني مشات 720طن، و 32طن خملصها رب احملطة وواصاله  33

فني مشات؟ فني مشات؟ فني مشات؟ وخملصها، هذا ال یعقل هاذ 
  . الرشاكت راه غول هذا �ابو هللا لهاذ املغاربة، راه طحنو أ�خرض والیا�س

هللا جياز�مك خبري الس�ید الوز�ر رامك تتحملو مسؤولیتمك ٔ�مام الشعب 
بو ا�م هللا جياز�مك خبري �دو هاذ الزنیف ا�يل ت�رش . ؤ�مام ساكنة املغرب

  . د�ل الرشاكت د�ل املغاربة ال د�ل الت�ار وال د�ل املس�هتلكني
در�ة احلرارة عند اخلروج �اصها �یف ما تتدار يف دول ٔ�خرى من 

(La sortie de Dépôt)  شلك وبعد تتوصل ٔ�مسیتو لبالصة د�ل(le 
Décapotage) تیخصها �كون عندها وا�د ٔ�مسیتو.  

 bons de(وال ت تیجیبو يش فاكتورة اح�ا الیوم تیجیبو الرشاك
livraison(  ما تیجیب لیك(le poids spécifique)  د�لها، ماتیجیب

 15)د�ل   (la température)د�ل  (volume)لیك ما �سمى ب 
degrés)  ذا ال ، ه15وتیحطها لیك ٔ�نت ب  33ح�ت هو ت�شار� ب

 .یعقل الرسقة يه هاذي
(La vapeur) ا السطاس�یو�ت ما والو، الرسقة ما ت���لصوش فهي

  .راها �لعاليل، الس�ید الوز�ر، ولمك واسع النظر
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ات مع الوزارة مع مجعیة د�ل ٔ�ر�ب احملطات، اكن عندي �دة اج�
واكن عندي ٔ�� خشصیا اج�ع معهم دام سا�ات، واك�ن وا�د العدد د�ل 
املقرت�ات، من بني املقرت�ات ٔ�نه العملیة د�ل توزیع ٕا�شاء احملطات یعاد 
فهيا النظر، الطریقة �ش اكنت سابقا ال �سامه ال فالرحبیة د�ل احملطات وال 

  .نافس�یة، فا�ٓن كنتفقو �ىل وا�د املعیار �یفاش یت�شؤو هاذ احملطاتفالت 
املس�ٔ� الثانیة هاذ القضیة د�ل التحویل لق�نا فهيا وا�د العدد د�ل 

ٔ�نه كتعرفو ما بني حمطة من نفس النوع �اص ) le transfert( الت�ایل،
ك��ش�ٔها �یلومرت �ش �شجعو �س��ر، ف  �20یلومرت، د� اتفق�ا �ىل  30

ف�الصة ٔ�خرى ومن بعد �یطلب التحویل و�لتايل ما �یخضعش �لمعایري، 
قرر� ٔ�ن التحویل جيب ٔ�ن خيضع ملعایري دق�قة، عندو ٕاشاكل فاحملامك، دار 
ٕافالس وهللا ٔ��مل، نتفقو �لهيا ولكن ما �كو�ش فقط ا�يل طلب التحویل، 

�ش ميكن لنا مارس، ٕاال الطلبات سابقا  25و�� ٔ�وقفت التحویل من 
  .نعاجلو هاذ إالشاكل

رشاكت دولیة كربى ف� یتعلق جبودة  3أ�مر ا�ٓخر الیوم ك�ش�تغلو مع 
املسار د�ل احملروقات ميل كتجي فاملیناء ) (la traçabilitéاحملروقات و 

حىت كتزنل حىت ك�سطواك حىت كمتيش عند الزبون، اك�ن أ�نظمة الیوم 
ليش اكمل، كتعرب اجلودة وكتعرب احلرارة، ٔ�نه ٕالكرتونیك ا�يل كتعرب هاذ ا

والو لنا مسا�ن أ�ر�ب �یقول شكون ا�يل مسؤول �ىل هذاك املنتوج 
  . ا�هنايئ

 (scellé)فاح�ا مدام ٔ�ن هذاك املنتوج غیخرج من املصدر د�لو 
مسدود ما �یق�سو حىت وا�د، و�لتايل �یخص ٔ�ن ا�ي ٔ�رسل املنتوج 

ة، فاح�ا هاذ اليش راه تنعاجلوه مع وزارة احلاكمة جيب ٔ�ن یتحمل املسؤولی
�ش ٕان شاء هللا �كون العدل اكمل و�كون الشفاف�ة الاكم� والتنافس�یة يف 

  . هذا القطاع، مزید من �س��ر
ؤ�� ٔ��رشمك ٔ�ن هناك اس��رات مبالیري ا�رامه يف هذا القطاع �ش 

  .زبناء، املواطنني �خلصوص�كون ف�ه مزید من التنافس�یة واجلودة لصاحل ال

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة، 
وموضو�ه أ�رامل بدون ٔ�طفال، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

  :�ا�شة ایعال الس�یدةارة املس�ش
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�یدة الوز�رة، م�ذ ٕا�داث صندوق ال�سك �ج�عي مبوجب 

مكرر  13وا�ي مت تغیريه مبوجب املادة  2012من قانون املالیة  18املادة 
، انطلق �ر�مج اس�تفادة أ�رامل من ا�مع بعد 2014من قانون املالیة 

ا�ي حيدد رشوط �س�تفادة من هذا  2014دج�رب  18صدور املرسوم 
ا�مع، و�دد ٔ�یضا املؤسسات اليت یعهد لها دراسة امللفات وحتدید لواحئ 

ضت أ�رامل املس�تف�دة، و�لنظر لظروف ٕاجناز هذه العملیة اليت تعر 
�مو�ة من �نتقادات واملالحظات من الفا�لني واملؤسسات ب�ٔنفسهم، 

  . وذ� نظرا �لق�ود الك�رية اليت سطرها رشوع �س�تفادة من ا�مع احملدد
  :وهذا یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل معمك الس�یدة الوز�رة حول

  ٔ�وال، �دد املس�تف�دات؟
  غرب؟�نیا، ما يه �س�بة املس�تف�دات من مجموع أ�رامل �مل

وال�ساؤل الك�ري ا�ي �رتبط خبلف�ة هذا ا�مع هل هو فعال دمع مجلیع 
  أ�رامل؟

  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هاذ السؤال املهم �دا وا�ي یعطینا 
فرصة ليك نت�دث �ىل ٔ��د ٔ�مه الربامج اليت و�ت �ل�ساء يف وضعیة 

  . صعبة، لكن أ�مر یتعلق �ٔ�رامل احلاضنات ٔ�بناهئم أ�یتام
�ملرجعیة القانونیة والتنظميیة اليت ٔ�رشمت لها فٕان هذا ا�مع هو �اص 

أ�یتام من ٔ��ل مصلحهتم الفضىل مينح �لمرٔ�ة أ�رم�، ووصلنا �ٔ�طفال 
 164000امرٔ�ة ٔ�رم�، مبا ميكن  94000ٕاىل اس�تفادة ما �زید عن الیوم 

طفل يف وضعیة ٕا�اقة، وهذه ن���ة  10000طفل من �س�تفادة من ب�هنم 
  .�مة تؤرش �ىل ٔ�ن الربامج �ج�عیة الیوم تتطور وتصل ٕاىل املواطن

بة �لمرٔ�ة أ�رم� اليت ال �كون لها ٔ�والد كام �اء يف السؤال ا�ي �ل�س� 
توصلت به، ف�ٕاماكن هاته املرٔ�ة أ�رم� ٕان اكنت اكفال ٔ�ن �س�تف�د من 
صندوق التاكفل العائيل، ٔ�نه بعد توس�یع و�اء صندوق التاكفل العائيل 
د�ل وا�د الصنف �دید ا�يل هو ال�ساء أ�رامل الاكفالت ٔ�بناهئن، 

ٕاذا  (RAMED)طبعا ميكهنا ٔ�ن �س�تف�د ٔ�یضا من �رامج ٔ�خرى، م�ال 
ٕاماكهنا ٔ�ن �س�تف�د من هذا الرب�مج املهم �دا، وٕاىل �اكنت يف �ا� عوز ف 

�ا�هبا ميكن ٔ�یضا ف� بعد ٔ�ن تطلق احلكومة �رامج ٔ�خرى تد�ل يف م�ظومة 

(RSU) من  اليت س�تجمع مجیع الربامج اليت لك وا�د مهنا یو�ه ٕاىل ف�ة
  .ف�ات ا�متع اليت تعاين من العوز، من الفقر ٔ�و من الهشاشة

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

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

  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذه التوضی�ات
�ح �ٓفاق �ىل مجمو�ة من ال�ساء و�لفعل اح�ا �مثن هذا الرب�مج، ٔ�نه ف 

أ�رامل ولكن الس�یدة الوز�رة، ميل كنطرحو هذا السؤال ما طرح�اش ب�ٔن 
هذا الرب�مج �ري صاحل، �لعكس هذا الرب�مج اح�ا بغینا �ري نوسعو 
القا�دة د�لو و�س�تفادة د�لو، ٔ�ن هناك د� �ساء ال قدر هللا ما 

دمه ما ید�رو، ميل ت�سمع هذا عندمهش ٔ�طفال، راه ٔ�رامل د� ما عن
  . الرب�مج كمتيش كتو�د هذاك امللف، هذا من �ح�ة

من �ح�ة ٔ�خرى اك�ن هناك ٔ�رامل من در�ة ٔ�خرى، أ�رامل ا�يل 
  . ت�شدو وا�د التقا�د ا�يل هو قلیل، كمتنع �لهيا تلتحق هبذاك

اك�ن �ا�ة ٔ�خرى، الس�یدة الوز�رة، هناك بعض املؤسسات 
وا�د الكوطة لتالم�ذ أ�رس املعوزة �یتلكف هبم خشص  اخلصوصیة كمتنح

حمسن، ولكن ما ميك�ش ذاك املرٔ�ة �س�تف�د من هذا، رمغ ٔ�هنا راه يف 
  .وضعیة هشة، واش ممكن ٔ�هنا �س�تفد من هاذي

�نیا، الس�یدة الوز�رة بغینا ٕا�ادة النظر فهاذ الرب�مج، ٔ�نه �لفعل 
وط �س�تفادة راه ٕاجعازیة يف �ر�مج حيقق الك�ري �ل�ساء، ولكن ذیك رش 

بعض املرات ٔ�مام أ�رامل، مصاریف د�ل التنقل، مصاریف ٕا�داد امللف، 
زد �لیك الطریق �ش ت��قي ذیك أ�رامل راه اك�ن ح�ف، اك�ن بعض 
أ�رامل مازال حلد ا�ٓن ما اس�تفدا�ش، ذاك اليش �الش طلبنا م�ك 

رامل ا�يل عندها احلق فهاذ إالحصائیات العامة حشال مس�تف�دة من مجیع ا�ٔ 
  . �س�تفادة

هذا من �ة، اك�ن �ة الس�یدة الوز�رة �شرتطون �س�تفادة دامئا، 
، هاذوك أ�طفال 3املعیار أ�سايس وهو أ�طفال �ري املمتدرسني، العدد 

�ري املمتدرسني �ٓش �ادي د�ر م�ال يف امرٔ�ة د�ل الر�ل، أ�طفال د�لها 
ما یقراوش، ولكن �ادي حترم ذاك  (Automatiquement)یعين 

  . الس�یدة من ذاك ا�مع
�ا�ة وا�دة ٔ�خرى، الهدر املدريس يف العامل القروي الیوم كثري، یعين 
و�لتايل دامئا ترتبطو هاذیك �س�تفادة هبذوك أ�طفال، یعين املرٔ�ة دامئا هنا 
 ما عندها حىت �ا�ة، ٕاذا ما اك�ش هذاك الطفل هذیك أ�رم� راه �ادي

  .تع�ش ذیك الهشاشة ا�يل بغیتو حتاربو هبذا املرشوع راه �قة �ا�شة ف�ه
�ا الس�یدة الوز�رة نطلب م�مك التق�مي د�ل هذا املرشوع �زیدو به، راه 
مايش اح�ا راه فر�انني به، ولكن �زاد � وا�د الشویة د�ل �س�تفادة 
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  . وتوس�یع القا�دة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شارةشكرا الس�یدة املس� 

اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب، من فضلمك السادة 
 املس�شار�ن، 

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

الهشاشة احلق�ق�ة يه عندما جند ٔ�طفاال يف الشارع، عندما نع�ش هدرا 
  . وك املنحرف دا�ل ا�متعجنين بعد ذ� نتاجئه من الرسقة، من السل

�� فاحلكومة اختذت قرارا �ام ٔ�ي دمع م�ارش لٔ�رس مفن ٔ��ل 
�ش یقریو أ�بناء د�هلم، متدرس أ�طفال، ٕاذن فهيا �شجیع د�ل أ�رس 

وفهيا ٔ�ننا تنظنو ٔ�ن ذاك الطفل �ادي �كون يف املدرسة ما �اد�ش �كون 
  .ا ملس�تق�ل أ�رسة وا�متع �لكيف ماكن �ٓخر، ت�ٔم�نا ملس�تق�ل الطفل وت�ٔم�ن

لكن نبغي نقول ب�ٔنه �لفعل الیوم اك�ن معل �ىل مراجعة املرسوم ملراجعة 
رشوط �س�تفادة، حىت تتد�ل ف�ات �دیدة وكذ� نوسع الو�اء من 

  . ح�ث املس�تف�د�ن
ونبغي ن�رش كذ� ب�ٔن الرب�مج الك�ري د�ل امحلایة �ج�عیة الیوم هو 

ورشا حق�ق�ا يف املغرب س�یجمع مجیع الربامج، حىت الف�ات �ر�مج یعترب 
ا�يل �يق ما دار لها حىت �ر�مج �ادي یدار لها �ر�مج وتد�ل يف مجمو�ة 

  .هاذ الورش الك�ري د�ل امحلایة �ج�عیة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه دمع امجلعیات املهمتة �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 
ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �

  .لتقدمي السؤال

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

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
ة ٕا�اقة �ملغرب مبجهود �بري يف تقوم مجعیات دمع أ�ش�اص يف وضعی

دمع وموا�بة هذه الرشحية ٕ��شاء مراكز �اصة لالس�تق�ال والتكو�ن 
والرتویض، �ري ٔ�ن هذه امجلعیات تعاين من ٕاشاكالت مادیة وٕاشاكالت 

  .مرتبطة �لتكو�ن والت��ع واملصاح�ة
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  امجلعیات ودمعها؟ ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا ملوا�بة هذه

  .وشكرا

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

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

  الس�ید املس�شار،
جزء �بري من معلنا یمت �رشاكة مع مجعیات ا�متع املدين، وعندما 

عیات املهمتة �ٕال�اقة فٕانك تت�دث عن دا�رة واسعة من تت�دث عن امجل 
العمل ا�ي یتطلب م�ا �حكومة �رشاكة مع ا�متع املدين تزنیل الس�یاسة 
العموم�ة املندجمة �لهنوض حبقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، �� ٔ�عطینا 
وا�د أ�مهیة �برية �لب��ات املس�تق��، ف�حن �سامه يف ٕا�داث مراكز يف 

ها ويف توفري دمع س�نوي یؤمن الت�ٔطري دا�ل هاته املراكز، هاذي جتهزي 
  .أ�وىل

الثانیة، �ر�مج متدرس أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ا�يل هو جزء من 
صندوق ال�سك �ج�عي، هو وا�د ا�ال د�ل العمل مشرتك ف� بی��ا 

و� خسرت لها وبني مجعیات ا�متع املدين، اليت �سري هاته املراكز وا�يل ا�
وا�د املبالغ �مة �دا ليك نغطي احلا�ة وانتظارات أ�طفال يف وضعیة 

، الیوم راه اح�ا 2015ملیون د�ل ا�رمه يف  44ٕا�اقة، حبیث ٔ�ننا بدینا ب 
ملیون د�ل ا�رمه، وهذا �م �دا، مبا یعين ٔ�نه ما بقي حىت طفل  164يف 

ل �رغب ٔ�ن ید�ل ٕاىل مركز الیوم ا�يل اك�ن يف الحئة �نتظار، لك طف
  .من مراكز ا�متدرس مفاكنه حمفوظ بدمع ا�و�

عیات العام� يف جمال امجل رشاكة س�نویة كتلقاها الوزارة مع �لثا، هناك 
إال�اقة، هاذ امجلعیات �ش�تغل يف جماالت م�عددة مايش �لرضورة 

حىت  ا�متدرس، مايش �لرضورة يف جمال حمدد، ولكن �متة �لقضا�، هاذي
يه كتعطاها دمع �ىل املرشوع ا�ي تقدمه �لوزارة، �هیك �ىل ا�لقاءات 
من �ني �ٓخر ا�يل يه كرنتبوها من ٔ��ل ٔ�ن �مثن ومننت هذه الرشاكة 

  .الرضوریة �لعمل �ل�س�بة لهاته امجلعیات

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

  :ن ٔ�دعيحلس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك وا�ٔ�ید ٔ��مك س��ذلون جمهودات ج�ارة ٕالدماج 
أ�ش�اص املعاقني يف احلیاة العامة وتعممي الولوج�ات يف خمتلف مرافق 
ا�و�، وح�ث ٔ��مك �ش�تغلون مبعیة امجلعیات املهمتة مب�ال إال�اقة �ىل جتاوز 

عیقات اليت تعوق تزنیل ٕاسرتاتیجیتمك يف دمع الشخص املعاق، وٕاذ لك امل 
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ندمعمك يف هذا التو�ه، ٕاال ٔ�ن ٔ�مه دمع �ریده هذه امجلعیات اليت ال ننكر ٔ��مك 
تدمعوهنا �شلك قوي وشفاف، هو جتاوز معیقات ا�مع املرتبط برب�مج 

ليت ال�سك �ج�عي ا�ي خيصصه الصندوق لفائدة هذه امجلعیات ا
  .�ش�تغل �ىل إال�اقة، �اصة مبدارس أ�طفال

ت�ٔخر ٔ�داء املس�تحقات ح�ث جند ٔ�ن هناك العدید من امجلعیات مل 
تتوصل ��مع م�ذ مدة، فهناك الس�یدة الوز�رة، العدیدة من رؤساء 
امجلعیات حمالني �ىل القضاء بفعل ت�ٔخر هذا ا�مع ومعرضون �لسجن، 

، �هیك عن ا�متكني �ق�صادي، ح�ث وضعوا ش�یاكهتم اخلاصة �ضامنة
ٕاضافة ٕاىل النقص احلاد يف الوسائل ا�یداكتیك�ة والش�به الطبیة والنقص يف 
الت�ٔطري �ى أ�طر العام� والعمل دا�ل بنا�ت ومقررات تف�قر ٕاىل ٔ��سط 

  .رشوط العمل
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

، طالبني م�مك ٕا�راهات البد ٔ�ن نتعاون مجیعا �لهيا من موقعنا وموقعمك
كذ� ف�ح ملف إالعفاء الرضیيب لهاته امجلعیات اليت �ش�تغل �ىل إال�اقة، 
وحنن نعمل ج�دا جحم التاكلیف الكربى اليت �س�ب�ت فهيا إال�اقة �ىل أ�رس 
و�ىل امجلعیات اليت �سا�د ا�و� �ىل التقلیص والتخف�ف من �ٓ�ر الظاهرة 

بمك كفریق �مع هذا القطاع، ا�ي �ىل أ�رسة وا�متع، وس�نكون ٕاىل �ان 
  .یبقى اج�عي �م�یاز

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
ما هو نص�ب �ة در�ة �ف�اللت، ٔ�ن املعاقني د�لنا واش عندمك يش 
�ر�مج جلهة در�ة �ف�اللت وتنغري؟ ٔ�ن ٔ��سط احلقوق ؤ��سط يشء یعين 

بة �برية من املعاقني الكرايس املتحركة یعين �ري موجودة عند�، وا�د ال�س� 
يف ذیك اجلهة د�لنا راه حشومة وعیب ٔ�ن احلكومة ما د�رش وا�د الوفد 
ومتيش �ر�ة �ف�اللت، ود�ر جام�ة جبام�ة �شوفو ٔ�ش�نو تیع�شوه الناس يف 
ذیك املنطقة، راه یعين الس�یدة الوز�رة، �هترضو و�رامج واح�ا ت�متناو هاذ 

  .ا مقصیة من مجیع القطا�اتالربامج، لكن اجلهة د�لنا ٔ�رى ٔ�هن
  .وشكرا

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

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

ٔ�وال احلكومة ما �الساش �ري يف املاكتب د�لها، احلكومة �رئاسة 
ر جوالت �رب اجلهات، و�ري فهاذ رمضان اكن الس�ید رئ�س احلكومة كتد�

مربمج �ش منش�یو �لجهة د�ل ا�ا��، وٕاال زر� العدید من اجلهات 
  .و�ادي جيیو �اود اجلهات املتبق�ة

املس�ٔ� الثانیة، ف� یتعلق بت�ٔخر ا�مع، اك�ن جوج د�ل احلواجي، اك�ن 
ئق �ش یقدر احلا�ة أ�وىل مرتبطة �مجلعیات ا�يل ما تیقدموش الو�

یوصلهم ا�مع، خصوصا الشطر الثاين، واك�ن مشلك �ين حصیح هو ا�رك 
ا�يل اك�ن �ىل وزارة املالیة �ش ٔ�هنا ترصف �رس�ة و�زام�یا مجلیع امجلعیات، 

  .وراه ٔ�ح�ا هاذ أ��م عند� لقاءات �ش �شوفو �یفاش �رسعو هاذ ا�مع
تند�رو ت�ٔطري يف جماالت م�عددة، النقطة الثالثة املتعلقة �لت�ٔطري، اح�ا 

يف ا�ال د�ل إال�اقة طلق�ا ٔ�كرب ورش �ري مس�بوق �ل�س�بة لت�ٔطري 
العاملني يف جمال التو�د، والیوم راه هام � ت��لقاو التداریب، وكذ� 
تیطالعو �ىل الت�ارب أ�ج�بیة، �ش نوفرو �املني م�خصصني يف هذا 

  .ا�ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�یدة الوز�رة، �شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتاشكرا ا

السؤال املوايل مو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه تفعیل 
املق�ضیات القانونیة لفض �زا�ات الشغل امجلاعیة، اللكمة ٔ��د السادة 

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

  :العبدالويمحمذ ال�شري  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
  الس�یدات املس�شارات،

الس�ید الوز�ر، انتظر املغاربة مدة طوی� صدور مدونة الشغل رمغ 
املالحظات املس�� �لهيا، ٕاال ٔ�نه التطبیقات العملیة ٔ��نت �ىل اكینة وا�د 

س�نة من التطبیق،  15ت، �اصة واح�ا ا�ٓن بعد ا�مو�ة د�ل �خ�الال
  . �اصة مب�ال فض �زا�ات الشغل امجلاعیة

�سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات ا�يل تتقوم هبا احلكومة د�لمك 
  ملعاجلة هذه �خ�الالت؟

  .شكرا

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

  :شغل وإالدماج املهينی�مي وز�ر ال  محمدالس�ید 
  شكرا الس�ید املس�شار احملرتم،

بطبیعة احلال ٔ�مه مد�ل لفظ �زا�ات الشغل وهو احلیلو� دون 
وقوعها، ولهذا فاملقاربة ا�يل �مة يه املقاربة �س��اق�ة من �الل العمل 
�ىل حتسني املناخ �ج�عي والضامن د�ل �س�تقرار د�لو، واملد�ل 

ال وهو یعين املفاوضة امجلاعیة اليت ت�هت�ي ٕاىل ٕا�رام �� بطبیعة احل
اتفاق�ات جامعیة، واحلكومة ك�ش�تغل والوزارة �ش�تغل �ىل هاذ املوضوع 

  .بطریقة ٔ�ساس�یة
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عند� وا�د الرب�مج تی�سمى الرب�مج الوطين �لهنوض �ملفاوضة 
صاح�ة اتفاق�ات الشغل امجلاعي ا�يل الزم م�ه الت�ٔهیل واملامجلاعیة وٕا�رام 

واملوا�بة د�ل املفاوضات ود�ل املؤسسات املس�تف�دة من مسلسل 
التفاوض املفيض ٕاىل ٕا�رام اتفاق�ات جامعیة، وتتعرف ب�ٔنه �الل الس�نة 
احلالیة م�ال اك�ن دامئا وا�د التطور ملحوظ لعدد من االتفاق�ات اليت مت 

اك�ن فرق ما توق�عها هذه الس�نة �ىل أ�قل مت ٕایداع، مايش التوق�ع، ٔ�نه 
  . اتفاق�ات جامعیة �ى الوزارة 8بني التوق�ع وإالیداع، مت ٕایداع 

املس�توى الثاين، هو املس�توى ا�يل كتقوم به املصاحل د�ل التف��ش 
مبراق�ة التنف�ذ د�ل القانون د�ل الشغل، وهنا اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل 

دور يف تفادي �دد  أ�رقام ا�ا� و�یفاش هاذ الز�رات یعين اكن عندها
من الزنا�ات و�دد من �دم �س�تقرار يف املناخ �ج�عي، م�ال س�نة 

ٕارضاب يف خمتلف القطا�ات، يف س�نة  1644مت تفادي اندالع  2018
ٕارضاب، وهذا اكن بفضل التد�ل �س��ايق وإالعامل  1784، 2017

  . ٕا�هيابطبیعة احلال د�ل ا�ٓلیات د�ل البحث واملصاحلة اليت ٔ�رشمت 
ف� یتعلق، اح�ا �ش�تغل، عند� وا�د التفكري، وعند� وا�د التق�مي 
�لعمل د�ل ا�ٓلیات د�ل وا�د املصاحلة ومش�تغلني مع وزارة ا�ا�لیة �ش 
نطوروها و�ش نفعلوها وكام كتعرف االتفاق امجلاعي أ��ري راه وقع االتفاق 

الشغل، واك�ن ت�ٔ�ید �ىل  �ىل ٕا�شاء جلان ٕاقلميیة و�ویة �لبت يف �زا�ات
ٔ�ن هذه ا�ل�ان �كون مرؤوسة من ٔ��ىل مس�تو�ت د�ل املسؤولیات 

  .اجلهویة وإالقلميیة

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

  :املس�شار الس�ید مجمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة د��

بد هننیوك و�ربك احلكومة �ىل الن�اح د�ل احلوار و�ملناس�بة ال
  . �ج�عي

تتعرفو الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�ن املغرب �راهن �ىل اجلانب �ق�صادي 
و�ىل ا�ینام�ة د�ل التمنیة، وهذا یتوقف �ىل بطبیعة احلال من �الل 
�س��ر، من �الل فرص الشغل، من �الل ا�هود د�ل مجیع القطا�ات 

  . �ةاحلكوم 
ولكن إالشاكل، الس�ید الوز�ر، وهو ٔ�نه الوزارة د�لمك يه معنیة 
��ر�ة أ�وىل �ىل ا�رتام القانون، ا�رتام احلر�ت، ا�رتام احلقوق هو 

  . املد�ل �لم�افظة �ىل هذا �س��ر، ميكن جيي �س��ر ونضیعوه
 بطبیعة احلال ٔ�ن املدونة �اءت بوا�د ا�مو�ة د�ل إالجراءات،

  . و�اصة ا�ٓلیة د�ل التصاحل ود�ل التحكمي
، 585، 550وكتعرفو، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه الك�اب السادس من املادة 

مادة تعاجل هذا اجلانب، ولكن يف ا�ال د�ل املصاحلة اك�ن ارتباك،  35ٔ�ي 

املرا�ل الثالث لكها مرتبكة، سواء �ىل مس�توى مدونة الشغل، ٔ�و �ىل 
ميیة ٔ�و ا�لجنة الوطنیة، اك�ن ٔ�وال �رتباك يف أ��ل، مس�توى ا�لجنة إالقل 

ٔ�نه تتعرفو �ىل ٔ�ن هذه ا�ٓلیة د�ل املصاحلة ٔ�مه عنرص فهيا هو الرس�ة، 
و�لتايل ٔ�نه املدونة نصت �ىل توارخي حمددة ودق�قة �ش �كون الرس�ة يف 

�ادي توصل لشهر ونص، ما  3إالجناز يف ٔ�قىص تقد�ر يف هذه ا�ل�ان ب 
ٔ��م  3ٔ��م د�ل احلوار،  6شهر ل شهر ونصف، بني ٕاخراج ا�عوة،  بني

  .د�ل احملرض وحتی� �ىل املؤسسة أ�خرى
وكذ� يف اجلانب د�ل الرت�یبة، ؤ�عطهتا قوة حبیث ٔ�ن ا�لجنة إالقلميیة 
یرتٔ�سها العامل، و�البا ٔ�� ما معري تنعرف يش �امل یرتٔ�س هذه ا�لجنة 

�س الشؤون ا�ا�لیة ٔ�و ال �شا ٔ�و ال قائد كتبقى هتود إالقلميیة، �ري ٕاما رئ 
�ىل املس�توى املركزي ٕاما ٔ�ن الوز�ر . يف املس�توى، �لتايل تتزنل القوة د�لها

  . ٔ�و مفوض �
و�لتايل هذه ا�ٓلیة كذ� د�ل هذه الرت�یبة �ٕالضافة ٕاىل ا�ٓ�ال 

 10000من  �ٕالضافة ٕاىل ضعف الغرامات، حفىت ٕاذا ما �اش اكع احملاور
  . درمه، ویفضل اكع ما جي�ش ٔ�ش �ادي یوقع اكع من بعد 20000حىت ل 

من بعد ٕاذا مش��ا �لتحكمي املر�� الثانیة يه مشلك ٔ�كرب ٔ�نه التحكمي 
 10معطل، خرجت وا�د الفرتة الحئة د�ل احلاكم، �كون هذه وا�د 

لتحكمي س�نوات تفعلت وا�د املدة قصرية وتوقفت، ٕاذا هذه ا�ٓلیة د�ل ا
ٔ�شهر حتسم احلمك وهو  �4ري مفع� ويه هاد �ٓلیة التحكمي يف ٔ�قىص تقد�ر 

حمك هنايئ، سواء احلمك أ�ول ٔ�و الثاين وال الغرفة �ج�عیة يف حممكة 
  . النقض

ا�ٓن كرنجعو ٕاىل املر�� أ�وىل، مبعىن تیفشل هاذ اليش لكو وكرنجعو 
د�ل املسطرة املدنیة  20ه القانون ٕاىل احملامك �بتدائیة و�ري ا�تصة، ٔ�ن

�یجعل �ىل ٔ�ن احملامك �بتدائیة كت�ت يف الزنا�ات الفردیة، ب�� الزنا�ات 
امجلاعیة عندها لها �ٓلیة ٔ�خرى، وهكذا �منش�یو ٕاىل س�نوات، قد تطول ٕاىل 

 . س�نوات وبناس �ري خمتصني 10
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ذ�رت � الس�ید املس�شار ب�ٔنه من خمر�ات د�ل احلوار �ج�عي ٔ�نه 
نطورو هاذ ا�ٓلیات د�ل البحث واملصاحلة، بل ٔ�یضا نقویو العمل د�ل 

   .ا�لجن إالقلميیة وا�لجن اجلهویة يف ٕاطار الفض د�ل �زا�ات الشغل
ميل تتقول ٔ�نه رمبا، مايش رمبا، دون شك ٔ�نه �ٓن أ�وان ليك نعكف 
مجیعا ملراجعة مدونة الشغل يف مشولیهتا، ليك �رى ما يه اجلوانب ا�يل يه 
مازال ت�ىش مع املعطیات د�ل الواقع، وأ�مور ا�يل تبني ب�ٔهنا فهيا 

یق�يض صعو�ت، مبا يف ذ� ا�ٓ�ال ا�يل �لكمت �لهيا ٕاىل اكن النظر 
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إال�ادة فلام ال؟ فٕاذن احلكومة بطبیعة احلال هذا ورش م�ف�ح، حنن 
م�ف�حون يف هاذ املوضوع، احلوار �ج�عي یعين مضن لك يش هاذ 
ٕاماك�ت، ٕاذن اح�ا �ادي ند�لو لوا�د املر�� �دیدة ا�يل فهيا املعاجلة 

  . ..د�ل هاذ القضا� القانونیة املرتبطة ب�رشیع الشغل واملراق�ة

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

أ�س�ئ� الثالثة املوالیة مو�ة لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة وجتمعهام 
  . و�دة املوضوع �ا �س�تعرضها دفعة وا�دة

والبدایة مع سؤال فریق �حتاد املغريب �لشغل، وموضو�ه مراق�ة 
د السادة املس�شار�ن من فریق أ�سعار �الل شهر رمضان، اللكمة ٔ��

  .�حتاد املغريب �لشغل

  :یاويح س�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الی امل 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

ما يه التدابري العملیة املت�ذة من ق�ل احلكومة ٔ�مام ارتفاع ٔ�سعار 
  املواد �س�هتال�یة أ�ساس�یة يف هذا الشهر الفضیل؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الغذائیة �الل شهر السؤال الثاين موضو�ه، ارتفاع ٔ�سعار املواد 

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

السؤال الثالث موضو�ه حامیة املس�هتلكني من لك ٔ�شاكل املضار�ت 
السادة  ناس�بة شهر رمضان، اللكمة ٔ��دوالغالء يف ٔ�سعار املواد الغذائیة مب 

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

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

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

الس�ید الوز�ر، عرفت ٔ�سعار املواد �س�هتال�یة ارتفا�ات صاروخ�ة 
ة، اليش ا�يل سامه يف �لق نوع من التخوف العمیق وا�امئ �ى ومقلق

املغاربة، �اصة يف ظل غیاب نظام ملراق�ة أ�سعار ی�سم ��ميومة والن�ا�ة 
والزناهة والفعالیة، وهو ما یطرح سؤ� معیقا حول مدى توفر احلكومة 

�اس�بة، �ىل تصور واحض ملعاجلة هذه املعض�، مع العمل ٔ�هنا تتكرر يف لك م 
  .و�اصة يف شهر رمضان أ��رك

�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول التدابري املت�ذة ملوا�ة هذه 
إالشاكلیة اليت یعاين املواطنون �س�هبا �اصة الف�ات الفقرية وذات ا��ل 

  احملدود؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 ة �ىلاللكمة �لس�ید الوز�ر امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة لٕال�اب

 .سعار �الل شهر رمضان�ٔ أ�س�ئ� املتعلقة �

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

  .الس�ید الرئ�س
  .ن املس�شاراناشكرا الس�ید

حق�قة ٕاشاكلیات أ�سعار كام قالت الس�یدة املس�شارة س�نو� تیطرح 
ا ٔ�ن رمضان �یزتاد ف�ه �س�هتالك، هاذ املشلك يف رمضان، خصوص

وكذ� مع أ�سف تیزتاد ف�ه الغش، تزتاد ف�ه املضاربة، واحلكومة قامية 
�لواجب، ولكن راه احلكومة بو�د�هتا ما ميك�ش �كون �ارضة يف لك � 

  .ويف لك زنقة
دأ�رقام مف�و�ني الص�ة، عند احلاكمة وعند وزارة  3تنقولو عند� 
املواطنني، ميتحنو واش احلكومة �ادي تقوم بواجهبا وال، ا�ا�لیة، یتصلو 

ال، ٔ�ما املواد ا�يل �قص فهيا إالنتاج الوطين مس�تورد�هنا واملواد أ�خرى 
موجودة، إالشاكل هو فعال املضاربة والز�دة يف الطلب فني ما �زاد 
الطلب تیزتاد الفساد مع أ�سف واح�ا قاميني �لواجب و�ادي نعطیومك 

  .ت دق�قة من بعد ٕان شاء هللامعطیا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  . شكرا الس�ید الوز�ر

كنعرفو ٔ�نه يف رمضان ال خيتلف عن سابقه فمبجرد �لول هذا الشهر 
اليت تلقى ٕاق�اال  أ�ساس�یةتلهتب أ�سعار يف العدید من السلع واملنتو�ات 

�بريا �ى أ�رس املغربیة، اكخلرض و�ىل رٔ�سها البصل ا�ي رضب ٔ�رقام 
ق�اس�یة يف املبالغ، زد �ىل ذ� الفواكه وا�لحوم امحلراء والبیضاء، أ�سامك، 
القطاين، بل ٕان محى ارتفاع أ�سعار مهت كذ� احملروقات من بزن�ن 

د الوز�ر، �لمواطن تعرف تدهورا واكزوال، �لام ٔ�ن القدرة الرشائیة، الس�ی
  .مس�مترا بغالء املصاریف أ�خرى، اكملاء والكهر�ء وا�متدرس والالحئة طوی�

الس�ید الوز�ر، لك س�نة �سائلمك عن إالجراءات املت�ذة وعن الرؤیة 
�س��اق�ة املعمتدة محلایة القدرة الرشائیة �لمغاربة يف هذا الشهر، لكن 

فسها ودون ٔ�ن یتغري ٔ�ي يشء، ویظل الغالء ٔ�جوبة احلكومة تبقى يه ن 
  .الفاحش �لمنتو�ات ذات �س�هتالك الواسع يف هذا الشهر هو القا�دة

ٔ�رقام  3الس�ید الوز�ر، ذ�رمت ٔ�ن احلكومة خصصت رمق ٔ�خرض ٔ�و 
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خرضاء لتلقي الشاك�ت والتبلیغ عن املامرسات �ري القانونیة، ف�حن نعترب 
م الوسطاء واحملتكر�ن، وما �س�ميه حنن املغاربة مبثابة رفع الرایة البیضاء ٔ�ما

والريم املبطن �لمسؤولیة �ىل �اتق املواطن ال�س�یط والبائع " �لش�ناقة"
�لتقس�یط وهو بدوره حضیة جشع واح�اكر املضاربني، وهذا ف�ه نوع من 

  . حتریض املواطنني بعضهم ضد بعض
بیة حنو ا�هتاج فارتفاع أ�سعار هو نتاج طبیعي ال�زالق ا�و� املغر 

س�یاسات لیربالیة، ال شعبیة وضعفها ٔ�مام جشع ا�لوبیات والسامرسة 
  06.99واملضاربني اليت ٔ�صبحت لها الید طوی� �لتحمك �س�ب القانون

املتعلق حبریة أ�سعار واملنافسة و�تت تتحمك يف لك مفاصل السوق 
یة �لمغاربة مس�تغ� املناس�بات ا�ی��ة و�ج�عیة والعادات �س�هتال� 

ٕاللهاب أ�سعار واس�تزناف ج�وب املغاربة دون حس�ب ٔ�و رق�ب رمغ 
  .وجود �ٓلیات ومصاحل �لرقابة والزجر �ري املفع�

الس�ید الوز�ر، ٕان دس�تور البالد م�ح صالح�ات واسعة �لحكومة ليك 
تتحمل مسؤولیهتا اكم� حبامیة القدرة الرشائیة �لمغاربة، ال س�� �ى 

  . طى والطبقات الشعبیة والفقريةالطبقات الوس
ويف هذا نؤكد حنن يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ىل رضورة 
�ك�یف املراق�ة املیدانیة وتفعیل دور املصاحل احمللیة وإالقلميیة ا�تصة �ل�د 
من الغش واملضار�ت وتعدد الوسطاء والش�ناقة، ٕاعطاء أ�ولویة دا�ل 

وحتفزي املنت�ني �ىل توفري املواد  إالسرتاتیجیات القطاعیة ل�شجیع
�س�هتال�یة أ�ساس�یة، بذل جمهود ٔ�كرب من ٔ��ل ابتاكر �ٓلیة حاكمة فعا� 
و�دیة توفر حامیة حق�ق�ة �لمواطن ال�س�یط مع تفعیل حق�قي �لقانون 

القايض بت�دید تدابري محلایة املس�هت� وٕاخضاع حریة أ�سعار  31.08
املس�هت� كام هو معمول به يف ا�ول  وحتر�رها لضوابط �لمیة يف صاحل

  .املتقدمة بدل �رك الباب مف�وح �ىل مرصاعیه ملصل�ة املضاربني
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :الس�ید م�ارك الصادي املس�شار
 الس�ید الوز�ر، كنا ن��ظر جوا� �شفي �لیل املغاربة يف هذا الشهر

أ��رك، لكن مع اكمل أ�سف هاذي ظاهرة يف لك شهر رمضان، ؤ�نمت 
حكومة مسؤو� كتد�رو ا�لومة �ىل املغاربة، یعين �اص املغاربة هام یتحملو 
املسؤولیة د�ل هاذ �الء أ�سعار، وتعرفون س�ب �الء أ�سعار هو 

ه �ح�اكر، وهذا دور د�ل احلكومة مع اكمل أ�سف ما كتقوموش به، ٔ�ن
  . مع اكمل أ�سف املفسد�ن الك�ار ما كتقدوش �لهيم

و�ادي ميكن نعطیمك ٔ�م�� د�ل احملروقات و�دمت، الس�ید الوز�ر، 
املغاربة ب�سق�ف سعر احملروقات، �الش ما قدیتوش �سقفو هاذ السعر 

  د�ل احملروقات؟ 

ن هذا القطاع �یا�د ام�یازات من عند احلكومة، حىت التخز�ن �لام �ٔ 
ا�يل هو حق د�ل املغاربة ما قادی�ش حتمكو ف�ه وكتعطیو دمع �لناس ا�يل 
�یخزنو احملروقات، كتقولو �لمغاربة احلكومة واش بغیتوها متيش للك أ�زقة، 

و لٔ�زقة؟ ٔ�ن� بعدا قدیتو متش�یو �لمدن املغربیة �شوفو هاذ اليش �اد متش�ی
وفرتو �لمغاربة البیض مبناس�بة شهر رمضان معىن كتقولو �لمغاربة �ولو 

  .البیض وخنلیو أ�سامك وخنلیو اخلرض ملن؟ لوا�د الطبقة معینة فهاذ البالد
الس�ید الوز�ر، كنا ن��ظر من حكوم�مك ٔ�هنا تتحمل املسؤولیة الاكم� 

ٔ�نه الب��ة إالداریة فاسدة وٕاذا اكن عندمك جعز، قولو �لمغاربة اح�ا �اجز�ن 
قولوها �لمغاربة، قولو اح�ا ما قادی�ش، ٔ�نه ميل �هترض ٔ�نت �حكومة 
كتقول ٔ��، احلكومة �هترضو �ىل ٔ�ش�اص، ب�� لك إالدارات العموم�ة ولك 
السلطات يه حتت الوصایة د�ل احلكومة، وميل �هترضو مع املغاربة تتقولو 

الزنقة و�شوف � مول احلانوت ونقول  واش بغیيت ٔ�� وز�ر ندور � يف
لمك وا�د الظاهرة اك�ن يف البالد لك شهر رمضان، كمتيش حتكرو �ىل 

وا�د مراقب، �مييش عند وا�د مول  20هادوك الت�ار الصغار، �یجبو 
درمه وكت�لیو  20000درمه و 10000احلانوت ا�يل عندو يف رٔ�س املال 

 .�بار املفسد�ن
تقومو �لواجب د�لمك وحتملو ف�ه املسؤولیة،  املغاربة �ی��ظرو م�مك

حتمیو القدرة الرشائیة د�ل املواطنني، �ىل أ�قل �لرضب من �دید �ىل 
ٔ��دي املتالعبني ا�يل ك�س�تغلو الضعف د�ل املغاربة وك�س�تغلو الهشاشة 
والفقر د�ل املغاربة، ولكن كتعاونومه ٔ��مك ما كتقدروش �ىل ا�لوبیات 

د البالد، ٕاما ٔ��مك كتقولو هلم هزیتو الرایة البیضاء، وهذه يف الك�ار يف ها
كثري من أ�ح�ان قلتوها، وال هذیك الب��ة إالداریة ما كتیقش ف�مك، ٔ�نه 
كتعرف ٔ�ش�نو كد�رو يف إالدارات العموم�ة وانتوما كتحملو املسؤولیات 

قاد�ن  د�ل مجمو�ة د�ل امجلا�ات كتعرف هذیك الب��ة إالداریة واش انتوما
  .تصلحو وال تفسدو

و�لتايل ٕاذا اكن�ش قادة تصلح ٔ�نه �ارفة احلكومة ما �ا�ش تصلح ٔ�نه 
هام ا�يل قریبني لمك، هام ا�يل تیعرفومك ٔ�ش�نو كد�رو، هام ا�يل م�بعني لمك 
و�یعرفو اخلبا� د�ل أ�مور، اكن لك مخ�س كتد�رو التعی��ات يف 

  .و ا�يل تیا�ذو ذیك املناصباملناصب، املغاربة تیعرفو شكون هاذ

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

 .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

�ل�س�بة �لجواب د�لمك �ل�س�بة يل �ري مق�ع، وكتقولو ب�ٔن احلكومة 
حصیح اكینة جلنة ا�يل كتبع ٔ�سعار املواد الغذائیة كتقوم �لواجب د�لها، 
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و�ا� متو�ن أ�سواق ومعلیات املراق�ة، ولكن مع اكمل أ�سف یبقى معلها 
ؤ�داؤها �د حم�شم، �لام ٔ�ن املغاربة ال یعلمون بوجود هذه ا�لجنة ٕاال مع 
اقرتاب شهر رمضان املبارك، مما جيعل معلها مومسي، ورمغ ذ� یبقى 

يف هذا الشهر، وهو ما یفرس جترؤ حمرتيف املضار�ت �ىل ضعیف حىت 
  .رفع ٔ�سعار املواد �س�هتال�یة أ�ساس�یة �شلك �بري �دا

  الس�ید الوز�ر، 
رمبا �لكميت ب�ٔنك تعطینا وا�د ا�مو�ة د�ل أ�رقام ا�يل يف احلق�قة يه 
 ختص ٔ�سواق امجل�، واملشلك راه يف املضاربني �یفام قلتو هام املسامهني

أ�ساس�یني واملبارش�ن يف وصول ٔ�سعار املواد الغذائیة ٕاىل املس�هت�، وقد 
تضاعفت ٔ�مثنهتا �شلك م�الغ ف�ه، راه الشاح�ة الس�ید الوز�ر ٕاذا اكنت 

�رب  5املرات حىت ل  �4ادي توصل د�ل البص� �لسوق، تتقدر تباع 
وا�يل الهاتف، ٕاذن هنا من املترضر الس�ید الوز�ر؟ هو الفالح ال�س�یط، 

  .تی��ع �مثن خبس، واملس�هت� ا�يل ت�رشي �مثن مرتفع
زد �ىل هذا الس�ید الوز�ر ٔ�ن املغرب یقع �ىل وا�تني حبریتني، ومع 
ذ� املواطن ال�س�یط ال �س�تطیع رشاء حىت الرسد�ن، �اد البص� ا�يل كنا 
كنتلكمو وكنقولو الس�ید الوز�ر ما �سوى حىت بص� ما بقى حىت وا�د 

ا والت ٔ��ىل من ا��سري، وطالبنا الس�ید الوز�ر يف فریق قادر �رشهي
أ�صا� واملعارصة يف العدید من املناس�بات برضورة ٕاجياد �ل لهذه 
املعض�، من �الل ضبط مسا� التوزیع لقطع الطریق �ىل املضاربني 

  .وٕاصالح ٔ�سواق امجل�
  الس�ید الوز�ر،

ار املواد الغذائیة واملواد تطالبون املواطنني �لتبلیغ عن الز�دة يف ٔ�سع
ٔ�� �ري ارشح يل الس�ید الوز�ر، ما هو . الفاسدة �الل شهر رمضان

دورمك؟ واش احلكومة �اجزة عن توفري احلق يف الع�ش الكرمي �لمواطن 
  املغريب ا�يل هو حق دس�توري؟ 

  الس�ید الوز�ر،
احلكومة راها مسؤو� مسؤولیة �مة ٕالجياد �لول �جعة محلایة 

� من �ح�اكر واملضاربة وضبط السوق الوطنیة، ورضوري املس�هت
اع�د �ر�مج معل س�نوي حمدد وواحض املعامل �لرضب بید من �دید للك 

  .من ال مه � سوى حتق�ق الرحب ولو �ىل حساب املواطنني

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

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

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

وا هاي هاي، اكع هذا الناس �یت�ٔملو �ىل ا�راوش، وا �زاف، �زاف، 
  .اح�ا كن�دمو اكع هذا عطف،. شاو ر عطف �ىل ا�

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

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

وا مسعنامك، بقشابة واسعة، ا�يل بغا . ٕایوا �لیو� نتلكمو، هللا هيد�مك
یغوت یغوت، املغاربة �ارفني احلق�قة، راه ما بقاوش ی�شمتو، �ري نقولو 
�م د�ل املعقول، املغاربة �ادي ی��قو�، ٔ�ما ٕاذا جتاوز إال�سان ليش �م 

�منش�یوو لالنت�ا�ت و�ارفني فني �ميش�یو،  ا�يل ما بقاش املغاربة، راه �دا

ٕاذن ما اكی�ش مح� دروك، ما اك�ن حىت مح�، ٕاذن املواطنني �ارفني 
  ..شكون �دام

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .من فضلمك السادة املس�شار�ن

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

یوا راه أ�سطوانة يه �نت�ا�ت، الش ٕایوا �یف ختدم مع هاذو؟ إ 
  ..ح�ث �نت�ا�ت املواطن هنا �م��ان، �م��ان هو یوم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
من فضلمك السادة املس�شار�ن، من فضلمك �لیو الس�ید الوز�ر 

 .یتد�ل، السادة املس�شار�ن من فضلمك

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

ٔ�نت غتوریين يك جناوب املغاربة دروك؟ غتعطیين درس؟ والش 
تتجي ٕاذا ملیيت؟ ٔ�نت �ارف �الش �اي، ٔ�ودي راه تیعرفوك الناس هللا 

  .هيدیك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار، من . وقفو التوق�ت هللا خيلیمك

ن فضلمك السادة املس�شار�ن م.. فض� الس�ید املس�شار، وضعتو السؤال
�لیو الس�ید الوز�ر، وضعتو أ�س�ئ� د�لمك �لیوه جياوب، د� شوف، من 

  .فضلمك، من فضلمك، ٔ�رجومك �لیو الس�ید الوز�ر یتلكم
مشلكة هاذي، ود� واش �ادي خنلیوه جياوب وال ما خنلیوهش 

 وهللا .جياوب؟ هاذ اليش ا�يل بغینا نعرفو، مايش معقول هاد اليش هذا
 .خيلیمك من فضلمك �لیو الس�ید الوز�ر جياوب، الس�ید الوز�ر � اللكمة

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

  .الغوات تیجیب أ�صوات..



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

17 

 )2019 مایو 14( 1440 رمضان 8

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الوز�ر، الس�ید الوز�ر، الس�ید الوز�ر، �اوب، �اوب ال، ال 

�شار�ن، الس�ید املس�شار هللا خيلیمك، إالخوان، �ادي شوف السادة املس 
�مكلو وال �رفعو اجللسة؟ هللا خيلیمك، و�لیو� �مكلو راه اح�ا صاميني، 
رمضان هذا، هللا خيلیمك نتصنتو �لس�ید الوز�ر ��رتام كام تنصت لمك، 

 ..ا�رتموه حىت هو عندمك و�ة نظر د�لمك ف� خيص هذا 

  :الربااكتاملس�شار الس�ید �ادل 
هللا خيلیك السادة املس�شار�ن قدمو وا�د السؤال �لس�ید الوز�ر 
فوا�د املوضوع معني، الس�ید الوز�ر �اصو جياوب يف املوضوع ويف 
املشالك احملیطة �ملوضوع، �ٓش �اب ٕاحقام �نت�ا�ت يف هذه اجللسة 

ت راه ا�س�توریة د�ل الیوم؟ ولك مرة الوز�ر �یقحم �نت�ا�ت، �نت�ا�
وا�يل جنح �لص�ة والرا�ة، راه اكملنا مغاربة، اح�ا ا�يل داز  2021حىت ل 

راه اكملنا مغاربة، اح�ا راه مايش �رانیني، ولكن اك�ن وا�د املوضوع �اص 
  .الوز�ر ینضبط وجياوب يف املوضوع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .صايف �س�لت، نعم الس�ید الوز�ر

تدب �ى رئ�س احلكومة امللكف الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املن 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين الناطق الرمسي �مس اجلكومة

ٔ�وال، ٔ�جسل أ�سف الشدید ا�هتاك احلق يف التعبري يف حق احلكومة 
ا�يل يه ا�ٓن يف موضوع املراق�ة ت�ساءل من طرف املس�شار�ن ولكن 

هذا وا�د ��هتاك جس�مي  ت��صادر احلق د�لها ا�يل مكفول ��س�تور،
ملبدٔ� دس�توري، فٕاذا اكنت احلكومة ما عندهاش احلق تتلكم فك�فاش 
�ادي ن��ظرو؟ فلهذا ٔ�دعو ٕاىل ا�رتام املق�ضیات د�ل ا�س�تور ا�يل �ینص 

  .�ىل ضامن احلق يف التعبري

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الس�ید الرئ�س، امسح يل، طلب اللكمة ق�ل م�ك

  :بد السالم يس �ورياملس�شار الس�ید ع 
  الس�ید الرئ�س،

هللا جيازیك خبري، من املسؤولیة د�� �ش تضبط اجللسة، الوقت 
�ش �هيرض الس�ید الوز�ر فاش �یتلكمو السادة املس�شار�ن الس�ید الوز�ر 

�ش الس�ید الوز�ر ��ذ . سا�ت �یتص�ت، وهذا هو ��رتام املتبادل
یة حنرتمو بعضیاتنا، وهذه اللكمة ونقاطعوه عیب، هذه �لسة دس�تور

  .مسؤولیة د�� الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�حتمل مسؤولیيت الس�ید املس�شار، هللا خيلیك من فض�، و�لینا 

 .�ش املسائل تدوز يف ٔ�جواء �كون يف ا�رتام م�بادل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
أ�سلوب �س�تفزازي بدوري الس�ید الرئ�س ٔ�جسل �م�عاض شدید 

د�ل احلكومة حتت هذه الق�ة احملرتمة، وٕاذا كنا مجیعا حریصني �ىل 
إالنصات لبعضنا البعض يف ٕاطار املهام ا�س�توریة د�ل لك وا�د 
وا�رتمو� شویة، ٔ�نه هذا أ�سلوب �س�تفزازي ٔ�لف�اه، ولكن مل نعد 

حنن نت�دث قادر�ن �ىل حتم� �س�مترار، هذه س�نوات، نفس أ�سلوب، 
عن موضوع وعن قضیة هتم املغاربة، وعضو يف احلكومة �هيرض يف موضوع 

  . ال �القة � �لسؤال، وهو اس�تفزازي
بغیتو اجللسة تدوز مز�ن ما �س�تفزو�ش، ٔ�نه �س�تفزاز و�رد �لیه 

  .ٔ�� �الس�تفزاز اجللسة ما تدوزش، شویة د�ل ��رتام �افامك

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

 .الس�ید الوز�ر هللا خيلیمك �اوبو �ىل السؤال وأ�س�ئ�

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

احلكومة ما فهياش ثقة �ٓش �ادي جتاوب �ىل هاد ال�م، هذا مايش 
نعم  اس�تفزاز، واش املس�شار عندو احلق �س�تفز احلكومة واحلكومة تقول

س�یدي، و�كون شویة د�ل العدل، �ري شویة د�ل العدل، �یفاش السؤال 
یطرح، ٔ�� معري ما ت��دا، البادئ ٔ�ظمل، معري ما ت��دا، ولكن ميل یقول 
يش وا�د احلكومة فاش�، فاش� قدام ا�لوبیات، فاش� قدام، الس�ید 

  .الرئ�س ٔ�ش �ادي تقول �� �لیك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .س�شار من فضلمك، الس�ید الوز�ر هللا خيلیكالس�ید امل 

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

يش وا�د قال ال�سق�ف ما قادی�ش �لیه، هنار جيي رضوك �ادي 
یويل نقدو �لیه و�ري ٕا�يل إال�سان شویة د�ل الهامش ٔ�ن �اي، اح�ا 

ارو الوقت مايش ما قادی�ش، هذا ا�يل قالها قاد�ن �لیه ولكن اح�ا كنخت
الیوم يك �ادي یقول �لمواطنني �دا، جنبدو لو تتقول احلكومة ما قدا�ش 
ويه دارت، خييل إال�سان �ري شویة دالهامش، احلكومة قادة �شغاالهتا 

  ..ودا�رة �دمهتا ٔ�حسن من ا�يل اكنوا ق�ل، ولكن
، ما �2012ا كنا يف وقولو امحلد �، راه اح�ا سابقني، راه اح 

 .تقاطعن�ش ما ميك�ش یقاطعين يش وا�د

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هللا خيلیمك، من فضلمك السادة املس�شار�ن، الس�ید الوز�ر، شكرا
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  .الس�ید الوز�ر مكل �افاك، �اوب الس�ید الوز�ر من فض�
من فضلمك هللا خيلیمك، الس�ید الرئ�س هللا خيلیمك، هللا خيلیمك من 

  .س�ید الوز�ر، من فضلمك، من فضلمك، الس�ید الوز�رفضلمك ال 
  .دقائق 5ٔ�رفع اجللسة ل 
�رنفعو اجللسة ٔ�و ال �مكلو ولكن �لهدوء هللا خيلیمك،  إالخوان شوفو

دقائق ونب��ا �لیه  5الوقت �یدوز عند� �لسة �رشیعیة هللا خيلیمك، 
  .دقائق ما نفوتوهاش 5. السالم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ر، مكلو التد�ل د�لمك الس�ید الوز�رالس�ید الوز

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

  .. ٔ�� بعد وهللا ما مرمضن، شوف، الیومني أ�وىل د�ل رمضان

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هللا خيلیمك �يق لنا �لسة �رشیعیة، هللا خيلیمك

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

  :الیومني أ�وىل د�ل رمضان

�دد الز�رات املیدانیة، ا�يل تیقول احلكومة ما قداش �ىل شغا�هتا،  -
  ؛1800

 يف یومني؛ �1450دد ا�ل�ان إالقلميیة ا�تلطة  -

 طن؛ 24.5مكیات املنت�ات الغذائیة الغري الصاحلة لالس�هتالك  -

 طن؛ �8500ات الغذائیة اليت متت مراق�هتا مكیات املنت -

�ىل مس�توى �س�ترياد مكیات املنت�ات الغذائیة اليت متت مراقهبا  -
 طن؛ 8500

 طن؛ 95مكیات املنت�ات الغذائیة اليت مت ٕار�اعها  -

 ؛�400دد شواهد الق�ول  -

 ؛�7800دد نقط البیع اليت متت مراق�هتا  -

 ؛�404دد ا�الفات  -

 ؛218حتر�رها �دد احملارض اليت مت  -

 .�186دد إالنذارات  -
 .ا�يل قال احلكومة ما �داماش

ولكن هاذ اليش ما اكف�ش، ما اكف�ش هاذ اليش، ويف العامل لكو 
املواطنني حىت هام تیا�دو املسؤولیة، احلكومة ٔ��ذت املسؤولیة د�لها 
ولكن ما ميك�ش �رم�و املسؤولیة لكها �ري �ىل احلكومة ٔ�و ال �ىل العامالت 

سا�ة ومه ساهر�ن، فني ما  24/24ٔ�قالمي، راه �اصنا حنییو هاذ الناس وا
فني ما اكن االتصال �مييش �لعام� ا�يل مقاب� هذاك الرمق وتیخرجو  5757
  .ا�ل�ان

هاذ الناس راه ج�ود اخلفاء، �دامني، ما نبخسوش العمل د�هلم، 
مة �ىل هاذ مايش تنقول الوز�ر، الوز�ر ٔ�ي املؤسسات احلكوم�ة ا�يل �دا

یوم ٔ�ن فعال �راق�و لك �انوت ٔ�و ال اليش، ما ميك�ش، �س�تحیل سابقا وال 
ال لك زنقة، هذا مس�تحیل، ولكن ٕاىل تعاونو معنا املواطنني، كام ت��عاونو، 
الهاتف �دام، تنطالبو مزید من ا�مع، ٔ�ما ا�ٓن املواطن، امحلد �، 

ؤولیهتا، ولكن �ش م�حملني مسؤولیهتم وتنخرجو واحلكومة م�حم� مس
نقولو البص� �الیة، فعال البص� �الیة وان� �ارفني راه الفال�ة اكینني هنا، 
�ارفني أ�س�باب، ٔ�ن البالصة فاش تتكون الش�تویة راه فهيا اجلفاف، مع 
أ�سف، هاذ الس�نة، وبص� العام ا�يل فات راه تت��ت ٕاال ا�يل دارها يف 

لوقت اكنت تتد�ل البص� الش�تویة، و�ادي الثال�ة ٔ�و ال �ريه، ٕاذن هاذ ا
�اد �كون املشلك د�ل البص� ق�ل ال ) Janvier(�ش ما ترتجع ٕاىل 

  .تد�ل الش�تویة
ٕاذن اك�ن بعض املواد ٔ�ما نقولو امحلص و�ريه ٔ�رخص من الس�نة 
املاضیة، العدس ٔ�رخص من الس�نة املاضیة، السمك ٔ�رخص من الس�نة 

�ل�س�بة ا�يل ما عندوش، ا�يل الطاقة املاضیة، فعال هاذ اليش �ايل 
الرشائیة د�لو ضعیفة، ٔ�� م�فق معمك، تقولو لنا الطاقة الرشائیة املواطن 
ضعیفة ما قداش �سا�ر هاذ أ�مثان، نعم، ف�ة عریضة من املواطنني ما 
عندهومش فعال �ش �سا�ر �رشي السمك ٔ�و ال �رشي بعض املواد، هذا 

ند� يف البالد، �اصنا �رفعو من �س�بة ا�منو طبیعي كام هاذ اليش واقع ع 
�ش فعال لك مواطن یوصل ليش �ا�ة، واح�ا �دامني ا�ٓن �ىل امحلایة 

تتعرفو ��يل  2018و 2017تتعرفو  �2016ج�عیة، �دامني ا�ٓن 
امللیار د�ل ا�رمه، هاذي ما مشات، مع  17صندوق املقاصة دا تقریبا 

  .أ�سف، لهاذ الرشحية
�یفاش نتعاونو هاذ املوارد ا�يل اكینة متيش �لف�ات املس�تحقة،  �اصنا

�ش فعال نعرفو الرشاحئ املس�تحقة �ش ) RSU(واح�ا �دامني �ىل هاذ 
مييش لها ا�مع، ولكن هاذ اليش �ادي یتحید ليش بعضني، وهاذوك ا�يل 
�ادي یتحید �ادي یغوتو، ولكن يش �س ما اك�ن اح�ا قاد�ن، �دامني يف 

املرشوع، واح�ا بدینا يف املنطقة �ة دالر�ط إالحصاء داملواطنني هاذ 
  .�ر�مج اج�عي اك�ن �139ش فعال جنربو هاذ الربامج ا�يل اكینة، 

مع أ�سف ما يش دامئا الفقراء ٔ�و ال الرشحية املتوسطة ا�نیا يه ا�يل 
 ت�س�تافد، ت�س�تافدو �ٓخر�ن، ا�ٓ�ر ؤ�حصاب ا��اج، اك�ن مول ا��اج

بوطة يف  100بوطة يف ا�هنار، اك�ن ا�يل عندو البرئ  100اك�ن ا�يل تید�ر 
 60ملیون يف الشهر، راه  15درمه يف الیوم هذاك، راه  5000ا�هنار، راه 
شهور، هاذو فعال اكینني، هاذ املال �اص یتو�ه لهاذ  4ملیون يف 

  .الرشحية
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  ..ا�ٓن اح�ا �دامني

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .لوز�رشكرا الس�ید ا

السؤال الرابع موضو�ه، ارتفاع ٔ�مثنة احملروقات، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  الس�ید الوز�ر،

ٔ��ید ٔ�نه ارتفاع أ�سعار د�ل احملروقات ما عندوش �القة �ملناس�بة 
مل ٔ�خرى يه ا�يل ٔ�دت ٕاىل ارتفاع أ�سعار د�ل د�ل رمضان، هناك عوا

احملروقات يف احملطات، ولكن راه �رفع السعر د�ل الربم�ل يف السوق 
�ادي وتیطلع، الیوم راه واصل  70ورمبا فایت  70ا�ولیة، راه واصل 

  . دوالر 72تقریبا 
لك املؤرشات تؤكد �ىل ٔ�نه املنحى يف السوق ا�ولیة �ادي وتريتفع، 

هللا فني �ادي یوصل، راه ن�سولو احلكومة ٔ�ش�نو يه التدابري يف  یعمل
غیاب املقاصة ا�يل اكنت ق�ل؟ وذاك اليش د�ل ال�سق�ف ما بقاش �لیه 
ال�م من طرف احلكومة، مايش �سق�ف أ�سعار، �ش �كونو واحضني 
مع احلكومة، �سق�ف أ�ر�ح؟ ما ميك�ش �سقفو أ�سعار، �ري �ش �كونو 

واش ما قدوش �سقفو أ�ر�ح؟ �يل السوق لیربايل ٕاذن فش�نو حمدد�ن 
يه التدابري ا�يل غتد�ر احلكومة �ش حتمي املس�هت� وحتمي �ق�صاد 

 الوطين ا�يل غیرضر كثري من اس�مترار ارتفاع أ�سعار يف السوق ا�ولیة؟ 
  ٔ�ش�نو يه إالجراءات ا�يل معزتمة احلكومة تد�رها فهاذ �جتاه؟

  .شكرا

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

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

  .شكرا
ٕاىل  –ال قدر هللا  -فعال ٔ�ن أ�سعار ا�ولیة مرتفعة، مع أ�سف 

 �زید -ال قدر هللا  -إالشاكل د�ل الرشق أ�وسط ٕاىل اكن مشالك ممكن 
�رتفع، ال�سق�ف �اي �ري �ونو مطمئنني �ش ما یبقاش هاذ ال�م 
یتعاود، احلكومة مسؤو� ٔ�مام املواطنني، قالت غند�ر ال�سق�ف غتد�ر 

  .ال�سق�ف
ٔ�حزاب يف احلكومة، راه  6اك�ن جتمیع د�ل معطیات ٔ�خرى راه اك�ن 

 اك�ن �ات راه ال بد من �شاور يف هذا املیدان ولكن ال�سق�ف �اي،
�ش ما نقولوش احلكومة �اجزة وال ما بغا�ش وال هتربت، هذا و�د د�ل 
ال�سق�ف، ٕاذن �لیو هاذ اجلانب، وفعال ال�سق�ف د�ل أ�ر�ح د�ل 

  .هامش أ�ر�ح هو ا�يل غیكون ال�سق�ف
ا�ٓن ٕاىل قدر هللا �زادت أ�سعار، احلكومة جمربة ٔ�هنا ��ذ تدابري 

دة، ما عرف�ا فني �ادي یوقف، ٕاىل قدر ولكن مايش ا�ٓن التدابري موجو 
دوالر، ٕاذن  100هللا ٕاىل شعالت العاف�ة متا ميكن یوصل � الربم�ل ل 

يف لك ظرف�ة احلكومة �لس�یف �لهيا جمربة هاذي ما عندها خ�ار جمربة ٔ�هنا 
تتد�ل، ولكن ت�متناو ٕان شاء هللا ٔ�ن هاذ اليش خيمد ٔ�ن من املفروض 

بقاش مشلك العرض والطلب، املشلك ج�و العرض فایت الطلب، وما 
س�یايس، كتعرفوه لكمك، كنتظرو فني �ادي یوصل هاذ اليش ٔ�ن وصل 

تقریبا ولكن مؤهل مع هاذ  71، اكن شویة الفرج رجع دروك ل 75حىت ل 
اليش ا�يل �یجري يف الرشق أ�وسط ٔ�ن فعال یزتاد، واحلكومة ما �اداش 

�ارض�ن ٕاىل احلكومة ذاك الوقت ما هترب من املسؤولیة، ؤ�ن� ها ٔ�نمت 
دارت والو راه الربملان �يق �دام، هاذ الغرفة �ق�ة �دامة راه أ�س�ئ� 

  .�ادیة جتي ما �اد�ش �سك�و
وصل هاذ اليش راه لكنا يف نفس  -ال قدر هللا  - ٕاذن فعال �لیو� 

�اصك  150إالشاكلیة ٕاشاكلیة العم� الصعبة، ال قدر هللا ال وصل � ل 
يه الندرة  150عم� الصعبة �ش �رشیه و�اصك تلقاه، ٔ�ن ٕاىل وصل ل ال

  .يه الندرة ما تلقاهش مايش غتلقاه موجود 150ٕاىل وصل 
ٕاذن فعال ن��ظر واح�ا ك�سعاو �ش �ح�یاط ا�ٓن بعدا فهاذ الظروف 
�ح�یاط د�ل شهر، وا�ٓن تنفرضو �ىل الرشاكت ید�رو اح�یاط كذ� 

اش �ح�یاط �ري يف الشاطئ، �اص حىت دا�ل يف اجلهات، ما یبق
املغرب �كون �ح�یاطات �ویة، ٔ�ن هاذي مادة ح�ویة ٕاسرتاتیجیة ما 
ميك�ش یبقى دامئا التخز�ن �ري يف �ة معینة، واح�ا �دامني يف هذا 
�جتاه، وٕاىل اكن يش معطیات راه غنجیو عندمك ��س�تدعیو� �ل�ان 

  .ن شاء هللاوغنجیو �قشو معمك هاذ اليش إ 

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

  :عبد العز�ز بنعزوز الس�یداملس�شار 
اجلواب �ري مطمنئ ٕاطالقا، وزاد من ا�اوف ٔ�كرث، یعين احلكومة ال 
متت� رؤیة وما عندهاش تدابري حمطوطة، خطة ملوا�ة ارتفاع أ�سعار، 

ٔ�شهر، راه ما عند�ومش  3یوم، �ىل أ�قل وا�د  30ش التخز�ن ما �یفو�
يش خ�ارات كثرية الس�ید الوز�ر، راه عندمك التخز�ن ؤ�نمت �ا�سني �ىل 
وا�د العدد د�ل املس�مثر�ن يف هاذ ا�ال �ا�سني �لهيم، ما مرخصی�ش 

  .�هيم ما عرف�ش �الش، هاذي أ�وىل
وهاش، غمتش�یو �نیا، املس�ٔ� أ�خرى �رجعو املقاصة ما �رتجع

�لترضیب، الرت�یبة د�ل أ�سعار د�ل احملروقات و��شوفو �یفاش تلعبو 
، كذا و�شوفو ا�لیصانص مع )la TIC( ،)la TVA(فذوك الرضائب، 

املازوط، ش�نو ا�يل ��س�بقو واش هذا، �ري اعطیو �لمغاربة ٔ�نه هاذ اليش 
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�ادي و�یحتد، �ري �ادي، راه الزناع الت�اري بني الصني ؤ�مر�اك �عامل راه 
ملیار دوالر د�ل فرض الرسوم امجلر�یة من طرف الصني ما  60البارح 

  .غند�لش فهاذ التفاصیل �ىل لك �ال
الیوم �سف د�ل �خرة د�ل البرتول الیوم وقع هاذ اليش، �ٕالضافة 
ٕاىل عوامل �یف ما قال ج�و س�یاس�یة، ولكن عوامل مصلحیة د�ل 

، ٔ�نمت �ارفني هاذ اليش الس�ید الوز�ر ٔ�نه هاذ الرشاكت الكربى يف العامل
، و�لتايل �اصمك �كون عندمك جواب اليش �ادي وكريتفع راه ما غیزنلش

وطم�ٔنو املغاربة ٔ�نه راه املازوط وا�لیصانص ما غیوصلش لوا�د السعر ا�يل 
هو �ري معقول وما قادش �لیه املواطن، ما غنقولش الرمق، ولكن هاذ اليش 

من ا�اوف، �اصة مايش �ري فقط �ىل املس�هت� �ىل یثري الك�ري 
، ا�رمه غیزنل، �س�بة التضخم )devises(�ق�صاد الوطين ما عند�ش 

�ادي �رتفع و�الء أ�سعار غیزتاد �ىل لكيش هاذي يه اخلطورة فني 
 .اكینة، رشحو �لمغاربة هاذ اليش

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

 .لوز�راللكمة �لس�ید ا

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

�ري الرصاع الت�اري بني الوال�ت املت�دة والصني هذا يف مصلحتنا، 
ٔ�ن �س�بة ا�منو �ق�صادي العاملي ما تیكو�ش مرتفع، ٕاذن من املفروض 

یكون الطلب، مايش ت  5وال   %4هيبطو أ�سعار، ٔ�ن ا�منو العاملي ٕاىل زاد
  .هذاك هو الس�ب، الس�ب هو ما جيري يف الرشق أ�وسط وراه قلهتا

احلكومة �ادي ��ذ مسؤولیهتا مايش غتد�ر �ر�مج ا�ٓن ٕاىل وصل 
راه ميل �كون يش مصیبة، راه �ىل .. ، ٕاىل وصل80، ٕاىل وصل 75

ر حسب ال قدر هللا هذیك املصیبة ا�يل غتد�ر إالجراءات، ما ميك�ش تد�
  .إالجراء ا�ٓن 

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

السؤال اخلامس موضو�ه، �راجع الطبقة املتوسطة ببالد�، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

 .السؤال

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

  لوزراء،الس�یدة والسادة ا
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الوز�ر، 

يف الوقت ا�ي تعترب ف�ه الطبقة املتوسطة �لعدید من ا�متعات طبقة 
م�سورة �س��ا، فٕان هناك ٕاجامع من ق�ل احملللني الس�یاس�یني 
و�ق�صادیني ا��ن �رون ٔ�هنا مبجمتعنا ٕان و�دت، فقد ٔ�صبحت ٔ�قرب ٕاىل 

موجودة ٔ�صال، يف ظل الس�یاسة احلكوم�ة الطبقة الفقرية ٔ�و ٔ�هنا مل تعد 
احلالیة، مع العمل ٔ�هنا تعترب صامم أ�مان، وغیاهبا �شلك خطرا �ىل التوازن 

  .�ق�صادي و�ج�عي
ما يه ال�س�بة اليت متثلها هذه الطبقة  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،�ا

   املتوسطة يف جممتعنا؟ وما اخلطر ا�ي �شلكه تاليش وغیاب هذه الطبقة؟
  .شكرا

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

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

  .شكرا
السؤال هل يه موجودة؟ إالحصائیات مايش احلكومة ا�يل تت��جها، 

قدرها تقریبا املندوبیة السام�ة �لتخطیط يه ا�يل تت��ج إالحصائیات، كت
د�ل املغاربة، مايش احلكومة ا�يل نتجت إالحصائیات، اح�ا  %53حبوايل 

ت�ش�تغلو �ىل هاذ إالحصائیات ٔ�ن مد�ریة إالحصاء مس�تق� �ىل احلكومة 
وتتعرفو التضارب حشال من خطرة بعد اخلطرات �س�بة البطا� و�ريه، 

  .(L’HCP)هذاك اك�ن بعض اخلالفات يف هذا ولكن هذو معطیات د�ل
ا�ٓن املشلك �اصنا �ري نقولو بعدا شكون يه الطبقة الوسطى، 
الطبقة الوسطى تتكون �ىل حسب املس�توى د�ل ا��ل دا�متع، مايش 
الطبقة الوسطى د�ل املغرب يه الطبقة الوسطى يش بالد غنیة، �ىل 
حسب الفقر و�ىل حسب مس�توى الغناء د�ل ا�متع تتجي وا�د الطبقة 

تقول يل ا��ل د�لها ضعیف نقول � ضعیف، ولكن يه  .الوسطى
  .وسطى �ل�س�بة لهاذ �ات بني هاذ اجلوج

ا�ٓن راه املشلك مايش مشلك ا��ل فقط، التحمالت د�ل هاذ 
الناس يه ا�يل ثق��، املدرسة، �ميش�یو �لقطاع اخلاص ٔ�ن قال � ما 

عمل �ج�عي اكی�يش يف املس�توى العمويم، الص�ة �مييش �للكی��ك، ال
دا�ل أ�رسة داميا هاذ الطبقة املتوسطة يه ا�يل فهيا ا�مع د�ل �ىل 
املس�توى العائيل، اح�ا كن�اولو ما ٔ�مكن خنففو �ىل الضغط د�ل 
التحمالت املدرسة، الص�ة، عنارص ٔ�ساس�یة، وكذ� ٕاال دمعيت الفقراء 

  .راك كتدمع وا�د جزء د�ل الطبقة املتوسطة كذ�

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
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  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
فهمت من اجلواب د�� الس�ید الوز�ر ب�ٔن الطبقة املتوسطة يف 
املغرب انتوما مر��ني لها، ٔ�نه �ميش�یو �لمص�ات وتید�لو ٔ�والدمه 

  .�لمدارس اخلصوصیة
سطة يف املغرب ميكن يل نقول � ما تنقولو � مع أ�سف الطبقة املتو 

بقا�ش عند�، مشات �لمس�توى ٔ�ضعف، ٔ�ن فاش �منش�یو �لسكن 
�ج�عي، �ق�صادي شكون تیا�ذو؟ شكون ا�يل ت�رشي من �ري هاذ 
الطبقة املتوسطة؟ وتنعرفو ب�ٔن الطبقة املتوسطة يف ا�متعات العاملیة يه 

  .العمود الفقري د�ل لك اق�صاد
الشدید الس�ید الوز�ر، وهنا املناس�بة �ش �ادي �رجع مع أ�سف 

شویة �لور الس�یاسات احلكوم�ة السابقة، يف عهد حكومة عباس الفايس 
واكن تیا�ذو  70یعين دوبل د�ل  145دوالر،  145اكن الربم�ل تیعمل 
درامه �ش هنا ت�سامه يف املسامهة د�ل �ق�صاد  6املواطن املغريب ب 

  .�سامه �لطبقة املتوسطة �ش ك�سامه وت��جحد�ل ا�و�، وك 
تقریبا دوالر، املواطن املغريب ت�رشیه تقریبا  70ا�ٓن الربم�ل تیعمل 

د�ل ا�رامه، لهذا السؤال املطروح الس�ید الوز�ر فاش ت�سمعو  10ب
م�مك هاذ إالحصائیات وهاذ مايش ت�شكو ما ت��ا�ش �ىل ا�متع املغريب 

اء يف هاذ إالحصائیات وهاذ أ�رقام ا�يل تتقولو، وٕاما هنائیا، ٕاما اك�ن ٔ�خط
  .ما اكی�ش الربكة

لهذا مسؤولیتمك �ش ذاك ا�متع الوطين د�ل الطبقة املتوسطة �رجع 
بالصهتا ��ذ احلق د�لها يف الوسط، وتلعب ا�ور د�لها ٔ�حسن ق�ام، 

، ٕان شاء هذا هو السؤال هذا هو املسؤولیة د�لمك د�ل احلكومة احلالیة
هللا ٕاىل قدرتو تد�روها �ادي �كونو مش��و خطوات بعیدة، ولكن ال ٔ�ظن 
ٔ�نه الرٔ�ي حق�قة ا�يل يه اكینة دا� �ٓنیا ما تت�رشش خبري، ما تت�رشش 

 .خبري

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

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

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

نعم اكن الربم�ل اكن . ٕایوا ٔ�نت ا�يل بدیيت املقارنة ٕایوا ما تقلقوش
يف املزيانیة ما  7.8صندوق املقاصة ٔ�ش�نو الن���ة؟ تتعرفوها العجز اكن 

بقاش املغرب ما بقا�ش يف الثقة، صندوق النقد ا�ويل هو دار لنا خط 
هاذ اليش ا�يل بغیتو �رجعو لو؟ مايش ت��قد ذیك  ائ�ن �ش یضمنا، واش

  ..احلكومة، دارت ا�يل �لهيا ولكن الن���ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الس�ید املس�شار من فض�

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

يق فاص�، هللا هيد�مك وا� 7ٔ�س�یدي اكع ٔ�نت، صايف  2زاد فاص� 
وا�ا ا�ا�رة �متيش راه �قني شویة، هكذاك، تنقولو صندوق املقاصة ما 

.. نعرفوش يش وا�د �غي، �ك لكيش صفق �لیه ٔ�ن �اص فعال
  .�س�ت��اء صايف، يش �س ما اك�ن

لكيش اكن تیقول ٔ�ن هاذ الصندوق �اصو یتصلح، وا�يل انتقد تیقول 
ح، هكذاك، وحىت اح�ا � �ري ما درتوش يش �ا�ة موازیة لهاذ إالصال

�قني الیوم ٔ�والد الیوم ٕاىل اكن يش اقرتاح اح�ا كرنح�و به، تیجي قانون 
املالیة رمبا اك�ن �ا�ة تق�لت و�ا�ة ما تق�ال�ش ولكن احلا�ة ا�يل معقو� 

  .ا�يل حتملها البالد اعطیوها لنا ٕاىل ما درهناش قولوها �لمغاربة

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

السؤال السادس موضوع حاكمة الصفقات العموم�ة، اللكمة ٔ��د 
  .ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال العام السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  س�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 
الیوم الس�ید الوز�ر، بغینا �قشو معمك إالشاكلیة د�ل الولوج �لصفقات 

  .العموم�ة
بغینامك �یف .. ٔ�وال، وا�د الرمق كتعرفو ب�ٔنه الیوم الطلبات العموم�ة

 195كتعرفو الس�ید الوز�ر اك�ن جحم �س��رات الیوم د�ل ا�و� واصلنا 
رمه، هاذ داز يف هاذ القانون أ��ري د�ل املالیة، وهو رافعة �مة ملیار د

�ل�س�بة لالق�صاد الوطين، واك�ن وا�د العدد د�ل الرشاكت الكربى 
واملتوسطة ا�يل كتعول �ىل هاذ الرمق �ش حتقق رمق املعامالت د�لها 

  .الس�نوي
�ل اح�ا �ىل لك �ال ما �اد�ش ميكن لنا ند�لو بتدق�ق يف ثالثة د

ا�قایق يف هاذ املس�ٔ� د�ل الولوج �لصفقات العموم�ة، و�ادي ٕان شاء هللا 
ند�رو م�عاد يف ا�لجنة مع وز�ر املالیة وكذ� وز�ر التجهزي �ش ند�لو 

  .بتدق�ق يف هذا
  :ولكن �ادي نتلكمو �ىل ثالثة د�ل احملاور �س�یطة

لوز�ر حلد الیوم أ�ول مهنا هو �ٓ�ال أ�داءات، بغینا نقولو لمك الس�ید ا
الناس مازال ما ختلصا�شاي، و�ا اكن وا�د �لزتام حكويم د�ل الس�ید 
رئ�س احلكومة حلد الیوم مازال الناس ماتوصال�ش مبسائل العمل د�لها، 
و�ا ٔ�نه اكن جمهود نتاع اخلزینة ا�يل الیوم ما بقاش فهيا ٕاشاكل، ولكن 
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وم�ة، ٔ�نه إالشاكلیة الیوم إالشاكلیة اكینة عند الوزارات والرشاكت العم
  .مازال يف املصادقة �ىل امللفات، هذه إالشاكلیة أ�وىل

، 2013الوطين، داز يف وا�د املرسوم يف التفضیل املس�ٔ� الثانیة هو 
من الصفقات  %20وا�د التفضیل الوطين ا�يل �یعطي �لمقاوالت الوطنیة 

يل كتقول ب�ٔنه ا� 155ة العموم�ة، اكنت �برية وال صغرية، واك�ن وا�د املاد
، �ش %15ن لنا �زیدو م�ال يف العروض د�ل الرشاكت أ�ج�بیة ميك� 

  .نعطیو تفضیلیة �لرشاكت الوطنیة
إالشاكلیة هو حىت هذا بنفسو الس�ید الوز�ر اح�ا مايش �ىل یقني 
الرشاكت �ىل لك �ال ك�شىك م�و، ولو ٔ�ننا در� بعض التحر�ت ولق�نا 

هاذ املس�ٔ�، ولكن ما عرف�اش ٕاىل ٔ�ي �د،  بعض الوزارات كتطبق
  .والرشاكت العموم�ة هذیك ما عرف�اش ٔ�ش كتد�ر حلد الیوم

املس�ٔ� أ�خرى، يه اع�د عروض أ�قل لكفة، الیوم هاذ املس�ٔ� رامك 
شف�و يف الص�افة ب�ٔنه الیوم اك�ن وا�د إالشاكلیة �برية اك�ن وا�د الرشاكت 

لیوم يف إالفالس، ٔ�نه هاذ اع�د العروض ٔ�قل �اصة د�ل البناء ا�يل يه ا
ا�يل ما �دمشاي وكتعطینا وا�د  (la qualité)لكفة كتعطینا وا�د 

الهامش د�ل الرحب ا�يل هو ما اكف�ش، الیوم اك�ن دول يف العامل �ىل غرار 
�ریطانیا العظمى وكذ� بعض ا�ول إالفریق�ة ا�يل كتعمتد العرض أ�حسن 

. ا�متویل د�لها من بعض البنوك ا�ولیة والبنك إالفریقيلكفة ولو �یكون 
بغینامك تدرسو هاذ املس�ٔ� الس�ید الوز�ر د�ل �یفاش ندوزو �لعروض 

  .أ�حسن لكفة
كذ� هاذ اليش لكو عندو �القة �حلاكمة، وا�يل اكن اقرتح الس�ید 
 الرئ�س د�ل الفریق، يف وا�د املساء� د�ل رئ�س احلكومة، يف یولیوز

ا�يل فات، اكن اقرتح مرصد وطين د�ل الطلبات العموم�ة �ش ميكن لنا 
�شوفو هاذ اليش وندرسوه عن كثب، ونتحققو واش كنحققو ذیك اليش 

  .ا�يل تدارو �لیه الربامج وال ال
ولهذا الس�ید الوز�ر، ك�ساءلومك الیوم عن التدابري ا�يل �ادي ختذوها 

واملساواة يف الولوج لهاذ الصفقات �ش تضمنو الشفاف�ة وحریة املنافسة 
  العموم�ة؟

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
الوطنیة �لطلبات  �ىل ٔ�ي �ال �ل�س�بة �لمرصد، ا�ٓن راه ا�لجنة

العموم�ة راه تدارت وتعینو أ�عضاء د�لها، فعال �ش �سهر جبانب 
احلكومة �ىل هاذ اليش د�ل الشفاف�ة، املشلك د�ل الشفاف�ة يه ٔ�كرب 

ٕاشاكلیة، القوانني د�ل املغرب ال ب�ٔس هبا، يف املس�توى، ولكن املامرسة 
رسة والثقافة السائدة عند مايش دامئا كتكون يف املس�توى، املشلك هو املام

ا�يل  2013البعض ٔ�ن فعال الغش �يق موجود، ٔ�ما القوانني املرسوم د�ل 
م�علق �لصفقات العموم�ة �اب عنارص كثرية، وهاذي ٔ�قل لكفة ٕاىل 
د�لت عنارص ٔ�خرى كتد�ل � ا�اتیة، و�ادي ید�ل هذا كنعرفو، وما 

ر د�ل الصفقة، سابقا ما ٔ�قل كتعرفو، ولكن احلكومة ا�يل كتعطیك التقد�
معروفش التقد�ر د�ل الصفقة، �یكون يش وا�د �ارف يش وا�د 
مسؤول �مييش �ی�ٔ�ذ املعطیات و�یقاد العرض د�لو �ىل حساب ذاك 
التقد�ر، ا�ٓن هاذ اليش ما بقشاي، فعال أ�س�بق�ة �لمقاوالت الوطنیة 

  . فقةالصغرى �اصة، ا�ٓن حىت ال�شغیل ا�ايت ممكن ید�ل يف الص
ا�ٓن ٕاىل اكن مقرت�ات �ىل مس�توى التحسني اح�ا �ىل ٔ�مت 

ممكن �كون ف�ه ثغرات،  �2013س�تعداد، ٔ�ن هاذ اليش ا�يل در� يف 
ٕاىل عندمك مقرت�ات ج�بوها، واح�ا مس�تعد�ن نضموها لهاذ املرسوم ٕان شاء 

 .هللا ویرتاجع، هذا مايش قر�ٓن

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . مسامهته�شكر الس�ید الوز�ر �ىل

ن��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع ٕاصالح الوظیفة العموم�ة، وموضو�ه 
التعیني يف املناصب العلیا، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

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

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

  ،الس�یدة والسادة الوزراء
  السادة املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
�ا بوا�د ا�مو�ة د�ل املبادئ وأ�سس مهنا  2011ا�س�تور د�ل 

ربط املسؤولیة �حملاس�بة والشفاف�ة ٕاىل �ري ذ�، ا�يل القانون التنظميي 
حول التعیني يف املناصب العلیا الهدف د�لو اكن هو ٔ�نه �رخس هاذ املبادئ 

  .هاذي
س�نوات من بدایة التطبیق د�ل هاذ القانون  7ا بعد الیوم تقریب

ت��طرحو وا�د العدد د�ل إالشاكلیات س�بق لمك تقامستوها ٔ�یضا مع السادة 
  .املس�شار�ن حول الشفاف�ة والزناهة يف التعیني يف هاذ املناصب

ح إالدارة فهاذ اليش؟ بغینا نعرفو ٔ�ش�نو معالت الوزارة امللكفة ٕ�صال
واش اك�ن يش حتلیل؟ واش اك�ن يش خطة  يش دراسات؟واش درتو 

  حلل هاذ املشلكة الك�رية ا�يل كترضب يف الصممي إالدارة املغربیة؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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بنعبد القادر الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  محمدالس�ید 
  :موم�ةٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة الع

شكرا الس�ید املس�شار �ىل ٕا�رة هذا املوضوع من �دید يف هذا 
لكن  -ال ٔ�قول املناصب العلیا  -ا�لس املوقر نظرا لٔ�مهیة ا�يل كتك�س�هيا 

الوظیفة العموم�ة العلیا فاحلاكمة العموم�ة لبالد�، ما �اد�ش �كرر ما قلته 
م يف املبادئ جفلسات سابقة، لكن فعال �یف ما تفضليت ا�س�تور حس

العامة د�ل التعیني ٔ�و الولوج �لمناصب العلیا، املساواة، �اكفؤ الفرص، 
ٔ�ن جيسد  2012الشفاف�ة والكفاءة، واكن �ىل القانون التنظميي د�ل 

  .املبادئ ا�س�توریة
لكن التق�مي ا�يل قام به القطاع عند الوزارة ٔ�ن رمبا القانون التنظميي وهو 

ة �لمباراة رمبا مل �كن دق�قا يف تزنیل املبادئ ا�س�توریة، حيیل ا�ٓلیة التنظميی
ٔ�نه �رك العدید من الفرا�ات أ�ش�یاء ا�يل �مة �دا �الها �لمرسوم 
التنظميي، ٔ�عطى املبادئ و�ال املرسوم التنظميي جيسدها، م�ني �ا املرسوم 
التنظميي ٔ��دث �ى السلطة احلكوم�ة املعنیة جلنة، لك سلطة حكوم�ة 

یة بف�ح م�اصب �لیا �لتباري حتدث جلنة، طبعا املرسوم ما �یقولش هاذ معن 
ا�لجنة هذا املرسوم حيدث جلنة وال یت�دث عهنا، ولكن �اصها �كون، 

م�اصب،  3الوز�ر �اصو ید�رها وید�ر حمرض وتقدمه �لم�لس احلكويم 
  .هاذي أ�وىل

ة ميل تف�ح �نیا، هاذ املرسوم التنظميي ٔ�عطى �لسلطة احلكوم�ة املعنی
املنصب تقوم بتوصیف الرشوط د�لو، وفهاذ الرشوط التق�مي ا�يل مقنا به 
تبني لنا ٔ�ن هناك تفاوت بني القطا�ات يف جتس�ید الرشوط د�ل الكفاءة 
ود�ل مفهوم أ�قدم�ة ود�ل ما معىن �كون عندو مس�توى �ايل ٔ�ش�نو هو 

ال عندو يف ا�يل �ايل؟ الشهادة الفالنیة واش عندها املعاد�؟ حش
أ�قدم�ة؟ ٕاىل �ري ذ�، فهنا هاذ التفاصیل كتجعل ٔ�ن ميل تنوصف ٔ�� 

  .الرشوط ٔ�اكد ٔ�نين كمنحي القوة د�ل املبادئ ا�س�توریة
لهذا الق�ا�ة ا�يل خرج�ا هبا ل�س فقط تعدیل املرسوم، بل مراجعة 

حمدثة ال تو�د فهيا جلنة  القانون التنظميي، ٔ�نه الت�ارب الفضىل يف العامل
�ى السلطة احلكوم�ة املعنیة یعين �ى الوزارة املعنیة، الت�ارب الفضىل 
يف العامل تو�د فهيا هیئة مس�تق�، ٔ�ن أ�مر یتعلق �لوظیفة العلیا ا�يل يه 
النخبة إالداریة ا�يل يه الق�ادة د�ل إالدارة، ٕاما هیئة مس�تق� ٔ�و مصل�ة 

  . مركزیة كتو�د املواصفات وكتجسد املبادئ

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

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

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

ٔ�� �ادي نقول � التق�مي ا�يل ما بغیتوش تقولوه وما قدرتوش تقولوه 

�ینة التطبیق  رٔ�فة �لزمالء د�لمك يف احلكومة ومبن س�بقمك، ٕاذا املبادئ
د�ل هاد اليش واحض حىت هو كفاش �یتعمل، اك�ن م�دٔ� د�ل الزبونیة، 
اك�ن م�دٔ� د�ل �ن�ء احلزيب، اك�ن م�دٔ� د�ل صاحيب، اك�ن م�دٔ� ند�ر 
الناس يف احملیط د�يل ا�يل �ادي �ش�تغل �لطریقة ا�يل ��ش�تغل هبا، 

القانون �یعطي احلق لرئ�س وأ�رقام تث�ت ذ�، ٕاىل شفيت أ��داد د� هذا 
، ٕاىل �ایة 1150، 1100احلكومة يف التعیني يف املناصب السام�ة تقریبا 

تقریبا ا�يل تبدلت، هادي أ�رقام د�لمك يف املوقع د�لمك،  1050الیوم 
یعين لكها إالدارة مشلها التغیري، وٕاذا شفيت هذه أ�رقام �اود �ين  1050

، م�ارشة بعد 2012، هذه د�ل 200احلكومة �لتفاصیل م�ارشة بعد تعیني 
د�ل املناصب ا�يل تبدالت،  %50، 200، 2017تعیني احلكومة يف 

تبدالت م�ارشة بعد تعیني الوزراء، یعين �یجي الوز�ر، و�یفكر يف خطة 
و�یبدا یغري يف املدراء د�ل إالدارات، وهمل جرا، املد�ر حىت هو  د�لو

ل�ة ورئ�س القسم ا�يل �ىل یدو ؤ�نت �یختار ذاك اليش، رئ�س املص
 .مايش

و�لتايل إالدارة الیوم راه تتع�ش وا�د املشالك ال حرص لها يف هذه 
النقطة، ال الرشوط، رشوط، مايش رشوط خمتلف فقط ٔ�نه اك�ن مشلك 
د�ل �دم الت�ا�س يف القطا�ات، ال خمتلفة الرشوط ٔ�ن لك وا�د �ید�ر 

ه احلا�ة الوح�دة ا�يل احلكومة كت�دم فهيا الرشوط بناء �ىل النتاجئ، هذ
  .مببدٔ� النتاجئ، عوض إالماكنیات، النتاجئ كت�دد مس�بقا وكتنجحو

الزم�ل د�لمك ق�یال اكن �یقول ما بغاش ٔ�ننا نقولو احلكومة فاش�، 
�ادي نقول لمك رامك حكومة جنحت مز�ن يف الرضب عرض احلائط لك 

ح�ة الكفاءة، من �ح�ة املساواة ومن املبادئ ا�يل �ا هبا ا�س�تور من �
  .�ح�ة حتسني إالدارة العموم�ة، جنحو �شلك �بري

هاد ا�ل�ان ا�يل �لكمتو �لهيا مايش اك�ن مشلك يف �دم الرؤیة وال 
وضوح الرؤیة عند القطا�ات، �ید�ر جلنة ا�يل �ارفها �ادي خترق دوك 

ولكن راه وا�د  النتاجئ وٕاذا ما جعباتوش وٕاذا اكع، هادي ما كنعممش،
د�ل التعی��ات يف املناصب العلیا لكها تتقوم  %90، %95ال�س�بة د�ل 

 هباد اليش ولكيش �ارفو ال مزایدة ال والو، ومع أ�سف مازال ما بغیتوش
يش �ل �ش �ركزو هاد اليش  يش �ل لهاد اليش، وما جتیبوش تعطیو

من بعد د� هادو ا�يل اك�ن د� وتقولو �لناس ا�ٓخر�ن ا�يل �ادي جيیو 
واج�و ند�رو يش طریقة .(les références)و و�داو �ركزو يف بالیصهم

  .�دیدة طریقة �دیدة
  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه التدابري املعمتدة لتزنیل م�ثاق الالمتركز، اللكمة 
 .عارصة لتقدمي السؤالٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� وامل
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  :املس�شار الس�ید عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء، 
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�سائلمك الس�ید الوز�ر ؤ�رجو ان��اهمك لٕالصغاء لنا حول موضوع املیثاق 

یولیوز  28ليك سايم یوم الوطين لالمتركز إالداري وا�ي �اء ف�ه خطاب م
، وكذ� مت تداو� يف جملس احلكومة اكن سقف أ��ل هو ٔ�كتو�ر 2018

دج�رب، هنا  27ٔ�كتو�ر، وصدر يف اجلریدة الرمسیة يف  25واكن �ل�س�بة لمك 
ك�ساءلمك عن التدابري املعمتدة لتزنیل هاد املیثاق د�ل الالمتركز وحول 

  الیوم؟ التق�مي د�ل هاد املر�� ٕاىل �دود

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

امللكف ٕ�صالح إالدارة  احلكومةالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س 
  :و�لوظیفة العموم�ة

الس�ید املس�شار �ىل هاد السؤال، هذا الورش د�ل الالمتركز شكرا 
ش القلی� املؤطرة إالداري هو ورش عندو وا�د املزية هو ٔ�نه من أ�ورا

  .ب�ٔج�دة زم�یة حمددة
هنایة یولیوز غتكون لك القطا�ات الوزاریة قد عب�ٔت التصممي املد�ري 
املرجعي، ا�يل تت�دد ف�ه ٔ�ش�نو يه �خ�صاصات التقر�ریة ا�يل �ادي 
تنقل �لجهات، ؤ�ش�نو يه املوارد املالیة وال�رشیة ا�يل �ادي تعب�ٔ ؤ�ش�نو 

 .يل �غیة حتقق يف اجلهةيه املؤرشات التمنویة ا�
د� وارفعنا وثرية القطا�ات يف  4واح�ا �دامني ا�ٓن ت�ش�تغلو مبعدل 

ماي  22أ�س�بوع، بقاو لنا بعض القطا�ات �ادي �سالیو �لضبط يف 
و�ادي نعقدو ا�لجنة الثالثة، ا�لجنة الوزاریة ا�يل تیرتٔ�سها الس�ید رئ�س 

هاذ الورش مؤطر �سقف زمين احلكومة، وا�يل م�صوص �لهيا يف املیثاق، 
ٔ�یضا ؤ�نه يف ظرف ثالث س�نوات �اص �كون مجیع القطا�ات الوزاریة 
یعين �ري ممركزة، �اص �كون نقلت جزء �بري من �خ�صاصات د�لها 

  .س�نة من راك�ز ا�منوذج التنظميي دإالدارة املغربیة 60ا�يل ظلت ل 
ذ� ا�لجنة  هذا ورش �مييش بوثرية ج�دة واج��ات، بل ٔ�كرث من

الوزاریة ا�يل تیرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة وفهيا ا�ا�لیة وأ�مانة العامة 
داحلكومة واملالیة ووزارة ٕاصالح إالدارة، �لقت جلنة تق�یة خلرباء هاذ 
الوزارة ا�يل ت�ش�تغلو �س�مترار، ملوا�بة القطا�ات يف تعبئة هذاك التصممي 

ل ها �خ�صاصات ا�يل غنقل، ها املد�ري ا�منوذ� للك قطاع �اصو یقو 
  .التجمیع دأ�قطاب والقطا�ات ا�يل �ادي �كون يف املیدان

يف ا�لس احلكويم السابق قدم�ا ٕافادة واكن نقاش �ش تبقى احلكومة 
�ادیة يف نفس الوثرية ويف نفس إالیقاع، وق�ل هنایة هاذ الشهر �ادي ینعقد 

یبدٔ� یتوصل قریبا �لتصاممي د�ل  �ج�ع الثالث دا�لجنة الوزاریة و�ادي
لك قطاع ا�يل �ادي حيدد ف�ه الوثرية والشلك ا�يل �ادي مييش ف�ه حىت 

  .الالمتركز، من ٔ��ل املصادقة �لهيا والرشوع يف ٕاعاملها
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :السالم بلقشور عبداملس�شار الس�ید 
�ري الس�ید الوز�ر بعد إالصدار د�ل هاذ املیثاق يف اجلریدة الرمسیة، 
اح�ا يف �دود إالماكنیات د�لنا قدم�ا قراءة م��ٔنیة وجسلنا بعض 
املالحظات ا�يل نبغیو نعطیوها لمك يف هاذ الفرتة ا�يل ٔ�ن� بصدد ٕا�داد هاذ 

خ�صاصات ا�يل اكنت ٔ�كرث من الو�ئق الرمسیة لالمتركز، و�لكمتو �ىل �
س�نة ممركزة يف املركز، والیوم وهذا ورش �بري �دا و�م وس�یفك، ٕان  60

  .ٕاىل حص القول) العز� إالداریة(حص القول 
املالحظة أ�وىل يه انفراد احلكومة �ٕال�داد د�لو وتغی�ب الفا�ل 
ا احمليل، اح�ا مكنتخبني �خلصوص رؤساء امجلا�ات ورؤساء اجلهات م

شاركنا، یعين رضبتو املقاربة ال�شار�یة عرض احلائط، لٔ�سف، وما كناش 
ت��وقعوها م�مك، اح�ا ما شاركنا، وخصوصا اح�ا یعين فا�لني حملیني، 

�ز� عند�، یعين  (c’est une déclinaison)و�لتايل هاذ التزنیل راه 
ال ٕاقلميیة رضوري ٔ�ننا �كون عند� ورشات حملیة ٔ�وال �ویة ٔ�و الاكن من 

  . ا�يل نبدیو فهيا الرٔ�ي د�لنا وندلیو ��لو د�لنا ف� خيص هذا التزنیل
كذ� ف� خيص، اح�ا عرف�ا ب�ٔ�مك بطبیعة احلال اس��دمت ٕاىل ا�لجنة 
�س�شاریة �لجهویة يف التقار�ر د�لها، وهذا �اء يف ا�یبا�ة ٔ�عتقد يف 

�ل ا�لس �ق�صادي املقدمة د�ل التقر�ر وكذ� يف التقر�ر د
  .و�ج�عي والب�يئ، وف�ه بعض الت�ارب املقارنة، دراسات املقارنة

كذ� جسلنا بعض املالحظات يف املضمون، هو ٕا�داث العدید من 
، 9الهیئات ا�متثیلیة إالداریة املشرتكة �ىل مس�توى اجلهات وأ�قالمي املادة 

�ىل الك�ابة العامة  33، املادة تتلكم �ىل ا�لجنة اجلهویة �لت�س�یق 30املادة 
  . �ىل ا�لجنة اجلهویة لالمتركز إالداري �38لشؤون اجلهویة واملادة 

هذا الس�ید الوز�ر، یعين تید�ل لنا الشك واش ما �ادي نطیحو يف 
إالشاكلیة د�ل تضخم �دد الب��ات إالداریة وتدا�ل كذ� �خ�صاصات، 

�لكمش �لهيا ٕال�داث الب��ة ما  فضال �ىل �ون ٔ�ن املدة الزم�یة الالزمة
املرسوم یعين بقاو وا�د الفراغ، وكذ� هنا ت��لكم �ىل الفراغ واك�ن هناك 

  .. ا�يل حتدث �ىل 21فراغ قانوين، فراغ قانوين خصوصا املادة 
  .فهاذ �جتاه الس�ید الوز�ر نبغیمك تنورو�

 .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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 .ة �لس�ید الوز�راللكم

�ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  شكرا الس�ید املس�شار،
تنحيي يف الس�ید املس�شار هاذ الرغبة والروح يف الت��ع لهاذ الورش 
من موقع امجلا�ات احمللیة وا�ميقراطیة احمللیة �لرمغ من ٔ�ن املیثاق هو نص 

  .ميي تید�ل يف �خ�صاص التنظميي �لحكومةتنظ 
مع ذ� ونظرا لضیق الوقت ٔ�دعو جلنة العدل وال�رشیع ٕاىل �رت�ب 

  . �لسة ليك نناقش هذه أ�ش�یاء وهاذ املالحظات ا�يل تفضلت هبا
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

ه لقطاع الصنا�ة التقلیدیة، وموضو�ه مو� أ�ولن��قل ٕاىل السؤال 
وضعیة الصنا�ة التقلیدیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

 .احلريك لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة، الس�ید الوز�ر،
  زماليئ املس�شار�ن،

�تج يف ا�ورة ال �الف حول ٔ�مهیة الصنا�ة التقلیدیة كقطاع م 
�ق�صادیة ويف جمال ال�شغیل وحفظ ا�ا�رة احلرضیة والثقاف�ة الوطنیة 
املتنو�ة، �ري ٔ�ن واقع القطاع ال یعكس هذه أ�دوار الهامة، ال من ح�ث 

  .التنظمي وال من ح�ث وضعیة الصناع التقلیدیني �نیا واج�عیا
ات العملیة املت�ذة �� �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن إالجراء

  �هت� هذا القطاع احلیوي والهام؟
  .شكرا

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

الس�یدة مجی� مصيل اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي 
والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة 

  :د �ج�عيو�ق�صا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال
ٔ�وال، موضوع قطاع الصنا�ة التقلیدیة كام ٔ�رشمت وكام تفضلمت هو من 
القطا�ات احلیویة املهمة نظرا ٔ�مهیته يف ال�شغیل ؤ�مهیته كذ� يف 

  .احلفاظ �ىل إالرث التارخيي والثقايف املغريب

ء ميكن لیا نتلكم �لیه هو الیوم ٔ�ن القانون املرتبط ب��ظمي ٔ�مه ٕاجرا
القطاع، هاذ القانون ا�ي ت�ٔخر لعقود الیوم متت املصادقة �لیه يف جملس 

ٔ��ریل، والیوم هو يف طریقه لی�ال �ىل الربملان، وطبعا ٕا�ا�  25حكويم 
ح�ث هاذ القانون تعين �ه�م ا�ي ٔ�ولته هذه احلكومة لهذا القطاع من 

الت�ٔهیل والتنظمي واحلاكمة، ٔ�� ما ميك�لناش نتلكمو �ىل ٔ�مهیة قطاع الصنا�ة 
التقلیدیة بدون توفري إالطار ال�رشیعي وإالطار القانوين الالزم ا�يل �ميكن 
ب�ٔننا �سامهو يف تطو�ر يف تنظمي احلرف، وتنظمي املهنیني، یعين احلرف�ني، 

كنة ال�ش�یطة، وحرف من السا %20ٔ�ن هذا قطاع ت�شغل تقریبا 
من  100حرفة،  150م�عددة، ف�كفي ٔ�نه إالحصاء ا�يل عند� تقریبا 

  .يف ٕاطار اخلدماتیة 50احلرف التقلیدیة و
ففعال قطاع غين ا�يل تیحتاج اه�م �ىل مس�توى الت�ٔطري القانوين، 
و�ل�س�بة لنا الیوم هاذ القانون �ادي �شلك فرصة كذ� لاللتقائیة 

ملتد�لني عن طریق ٕا�داث جملس وطين �لصنا�ة التقلیدیة واحلاكمة بني ا
 ا�يل �ادي یرتٔ�سو یعين السلطة رئاسة احلكومة وا�يل �ادي �كون �ارضة

  .ف�ه مجیع القطا�ات ومجیع الفعالیات املهمتة بقطاع الصنا�ة التقلیدیة

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

  :ام�ارك محیة املس�شار الس�ید
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ات القمية و�ىل هذا اخلرب د�ل 
خروج هاذ مرشوع القانون ا�يل ت��ظم هاذ احلرفة د�ل الصنا�ة التقلیدیني 

  .بطبیعة احلال ا�ي طال انتظاره �ىل مدى العقود
الس�یدة الوز�رة، يف الفریق احلريك نعترب �ىل ٔ�ن هت� قطاع الصنا�ة 
التقلیدیة قطاع اق�صادي واج�عي هام یت�اوز الس�یاسات القطاعیة بل 
حيتاج ٕاىل �لول ٔ�فق�ة �عتباره ش�ٔ� حكوم�ا هيم خمتلف القطا�ات ذات 

  الص�، �اصة ؤ�ن القطاع یع�ش الیوم الس�یدة الوز�رة، 
وضعیة صعبة ٔ�مام مشالك ا�متویل وضعف التكو�ن وق�ام ق�وات 

  .ل املنافسة الغري م�اكف�ة �لمنت�ات أ�ج�بیةال�سویق والتصد�ر يف ظ
�نیا، نظرا �لوضعیة �ج�عیة املزریة اليت یع�شها الصناع والصانعات 
نطالب احلكومة ٕ�خراج املراس�مي التطبیق�ة يف ٔ�رسع وقت ا�يل ٔ�رشمت لها 
الیوم بطبیعة احلال يف ٕاطار مرشوع �اص املراس�مي والتنظمي �ش الصانع 

لصانعة التقلیدیة بطبیعة احلال ا�يل یعملو يف هاذ ا�ال بطبیعة التقلیدي وا
ملیون صانع وصانعة ٔ�هنم �كون عندمه إالطار  2.5احلال ا�يل هام یت�اوزو 

  . القانوين ا�يل �كفل هلم حقهم ا�س�توري والقانوين
املتعلق ب��ظمي  98.15القانون نطالب بطبیعة احلال �لتعجیل بتطبیق 

اري أ�سايس عن املرض اخلاص بف�ة املهنیني والعامل الت�ٔمني إالج�
املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، وا�ي 

، كام نتطلع س�ميكن الصناع والصانعات من �س�تفادة من التغطیة الصحیة
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  .ٕاىل ٕا�داد �ر�مج �لتكو�ن و�سهیل ولو�م ٕاىل ا�متویل
ارة عن التدابري املت�ذة محلایة املنت�ات كام نتطلع ٔ�یضا ٕاىل �شف الوز

املغربیة التقلیدیة من القرصنة وا�هتریب، خصوصا يف غیاب طابع اجلودة ٔ�و 
�المة اجلودة و��رتاف حبرف�ة الصناع التقلیدیني ا��ن ٔ�صبح �دد �بري 

  .مهنم یفضل الهجرة حنو اخلارج �قال معه العبقریة املغربیة
ة معلت �الل الس�نوات املاضیة �ىل ٕاقامة الس�یدة الوز�رة، احلكوم

مجمعات �لصنا�ة التقلیدیة يف بعض اجلهات �ىل شلك بنا�ت خفمة و�مة 
  .بطبیعة احلال، تعكس املعامر املغريب العمیق

ولكن م�ني الس�ید الوز�ر م�ني كند�لو لهذه ا�معات تنلقاو �ىل ٔ�ن 
س�توى �ٔ�خص يف املنت�ات واملعروضات يه �قصة ما كرتقاش لهذاك امل 

أ�قالمي البعیدة، وهنا ٔ�خص ���ر مجمع الصنا�ة التقلیدیة املتوا�د مبدینة 
ا�ا��، هذه املعلمة املتوا�دة �ىل �لیج واد ا�هب ا�يل يه معلمة �برية 
البنایة �برية ورصفت �لهيا ٔ�موال طائ� ولكن الس�یاح ٔ�و أ��انب ٔ�و 

املعلمة ما یلقاوش املنتوج التقلیدي  الزوار لهذه اجلهة م�ني �ید�ل لهذه
  .احلق�قي معروض �ك�ف�ة

الس�ب ٔ�ش�نو هو، هو ضعف ا�متویل �ل�س�بة �لصناع احلرف�ني 
والصناع التقلیدیني، �اص الناس �اص تعطومه ا�مع املادي، تعطومه 
إالماكنیات �ش �متك�و من ٕانتاج م�ت�ات الصنا�ة التقلیدیة تعكس الواقع 

  .د�ل الوطن �لكد�ل املنطقة و 
 .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .شكرا الس�ید املس�شار
س�ید املس�شار يف احلق�قة قضا� كثرية، هذه �اصها �لسة يف ٔ��رت ال 

  .ٕاطار جلنة وال ميكن اجلواب عهنا يف هذه ا�قائق احملدودة
ولكن مع ذ� غن�ٔكد �ىل ٔ�نه القانون أ�مهیة د�لو ٔ�ننا اش�تغلنا كذ� 
�ىل املراس�مي املرتبطة به، ونعتربو ٔ�ن هذا ورش �بري و�م �دا مرتبط 

س�بة لوضعیة ا�معات، مجمعات الصنا�ة التقلیدیة يه �حلاكمة، �ل� 
تتفاوت، فعال يه بنا�ت يف ٔ��لهبا بنا�ت وفضاءات �مة �دا، فضاء 
ا�ا�� من الفضاءات ا�يل زرهتا وا�يل يه �مة وا�يل فهيا عرض �م �ىل 
مس�توى املنتو�ات املرتبطة �اصة �لصیا�ة، وفهيا معلمني ممتزي�ن وفهيا 

، وما كنظ�ش ٔ�هنا هبذه الصورة اليت قدمهتا الس�ید املس�شار عرض ممتزي
  .احملرتم، یعين �ل�س�بة لنا هذه من املعامل املهمة

الیوم �ش نتلكمو �ىل الصنا�ة التقلیدیة بوا�د الشلك ف�ه نوع من 

السلبیة كنظن �اص �كون نوع من إالنصاف، قطاع الصنا�ة التقلیدیة 
ارتفعت  2017د� مؤرش د�ل الصادرات الیوم يف الصادرات كريتفع، عن

  .ك�س�متر هذا �رتفاع التصا�دي 2019، %18+، 2018، %32ب 
�ل�س�بة لنا ارتفاع الصادرات هذا دلیل �ىل �نتعاش و�ىل احلر�یة، 
ميكن �كونو بعض الصناع عندمه صعو�ت يف ٕاطار فردي، هذا اك�ن ما 

وا�د النظرة سلبیة �ىل ميك�اش �كروه، ولكن القطاع ما ميك�اش نعطیو 
العموم، ٔ�ن هناك م�ادرات، هناك مقاوالت، هناك تعاونیات ا�يل كت�دم 
 يف ٕاطار الصنا�ة التقلیدیة، وا�يل كتبذل جمهودات �برية ومهنا التعاونیات

الیوم يف الصنا�ة التقلیدیة ا�يل ك�س�تطع ٔ�هنا تصدر �یف ما قلت وب�ٔرقام 
  .�دا و�مة�مة 

يف ٕاطار الصنا�ة التقلیدیة ومكؤسسات، انتقلنا الیوم  دور الصانع كذ�
دار وهذه كنعتربها مؤسسة مو�ة �لمرٔ�ة احلرف�ة يف العامل القروي،  90ٕاىل 

  ..وخصصنا لها �ر�مج

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

موضو�ه، القانون إالطار لالق�صاد �ج�عي، اللكمة  الثاينالسؤال 
 .ملس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤالٔ��د ا

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدة اكتبة ا�و�، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ورا ٔ�ثب�ت الت�ارب املقارنة ٔ�ن �ق�صاد �ج�عي ميكن ٔ�ن یلعب د
�ام يف حماربة الفقر وا�هتم�ش خبلقه لفرص الشغل، ولعل هذا ما دفع 
احلكومة ٕاىل وضع تقویة �ق�صاد �ج�عي وتعز�ز مسامهته يف ماكحفة 
الفقر وا�هتم�ش �هدف مضن �ر�جمها احلكويم ولتحق�ق هذا الهدف ٔ�وردت 

ٕالطار احلكومة يف �ر�جمها �دة ٕاجراءات، من ب�هنا ٕاخراج القانون ا
لالق�صاد �ج�عي، القانون ا�ي ميكن ٔ�ن �شلك ٔ�رضیة �رشیعیة لتمنیة 
القطاع �ىل ٔ�سس صلبة، و�س�تجیب �مو�ة من الت�د�ت اليت توا�ه 

  .القطاع
�ا �سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و�، عن اخلطوات اليت قطعمتوها يف تزنیل 

 ي النور؟هذا إالجراء؟ ومىت ميكن لهذا القانون إالطار ٔ�ن �ر 
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�
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الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

شكرا الس�ید املس�شار وشكرا �لفریق �ىل هاذ السؤال املرتبط 
  .قانون إالطار�ل

ٔ�نه فعال الیوم ليك ن��قل ٕاىل مس�توى مزید من ��رتاف �الق�صاد 
�ج�عي والتضامين يف بالد�، البد من ٕاخراج القانون، هاذ القانون 

  .عرف وا�د املسار �ىل مس�توى الوزارة
املسار أ�ول ٔ�نه اكن يف ٕاطار دامئا �شاوري مع م�ظامت دولیة، م�ظمة 

یة ا�ولیة وا�يل ٔ�عطتنا اخلربة د�لها يف هذا ا�ال، یعين الزرا�ة وأ��ذ
ٔ�عطت �ربهتا ٕالجناز القانون، وهذا قانون �ل�س�بة لنا كنعتربوه �م و�م 
�دا، ويف املناظرة الوطنیة أ��رية مت عرض املسودة ومت ف�حها �ىل 
املشاورات، وٕارشاك الفا�لني ا���ن حرضو يف املسودة أ�ولیة لهاذ 

  .انونالق
وكنعتربو فعال ٔ�ن بالد� حمتا�ة فعال ٕاىل قانون ٕاطار ا�يل �یعرف 
�ق�صاد �ج�عي، �یعرف مكو�ت �ق�صاد �ج�عي وا�يل �یعطي 
إاللتقائیة بني لك املتد�لني، �ق�صاد �ج�عي هو اق�صاد ا�يل ف�ه 

والس�یا�ة  م�د�لني كرث، الصنا�ة التقلیدیة جزء، الصید البحري، الفال�ة
وقطا�ات ٔ�خري، فالبد من ٕاطار ا�يل �یعطي إاللتقائیة والقانون إالطار 
ٕ�ماكنه ٔ�ن �سامه يف حتق�ق احلاكمة وإاللتقائیة وٕاعطاء رؤیة واحضة ٔ�كرب 
لهاذ النوع من �ق�صادات ا�يل الیوم كتعول �لیه مجمو�ة د�ل ا�ول ا�يل 

من  %10ك�سامه حىت ل  يه من ا�ول املتقدمة، و�ق�صاد �ج�عي
الناجت ا�ا�يل اخلام د�لها يف ا�ول املتقدمة، مفا �� ��ول ا�يل عندها 
صعو�ت فالتمنیة فه�ي حمتا�ة ٔ�كرث ٕاىل �شجیع هذا �ق�صاد وٕاىل تنویع 

  .مصادره وكذ� تقدمي دمع �
�ل�س�بة لنا الیوم القانون إالطار نعم قابط طریقو، اح�ا فاملسودة وٕان 

اء هللا �ادي یت�ال �ىل أ�مانة العامة بعد املشاورات ا�هنائیة الالزمة، ش
ولكن هذا ال مينع ٔ�ن هناك قوانني ٔ�خرى مت �ش�تغال �لهيا، ويف مقدمهتا 
وا�يل وزارة املالیة مشكورة اش�تغلت معنا يف هذا إالطار هو ٕاخراج 

اونیات وٕارشاك املرسوم املتعلق �لصفقات وٕارشاك التعاونیات واحتادات التع
  .املقاول ا�ايت يف الصفقات العموم�ة ويف الطلبیات

هذا نعتربه ٕاجناز �م و�م �دا وانتظرته التعاونیات لعقود ولس�نوات يف 
س��ل ٔ�ن �كون عندها وا�د املنفذ ٔ�هنا كذ� �شارك يف الطلبیات 

  .و�شارك يف الصفقات العموم�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .ملس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة ا

  :الس�ید سعید السعدوين املس�شار
شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و� �ىل اجلواب د�لمك، بدایة ننوه �ىل 

ا�هودات اليت تبذلها كتابة ا�و� يف هذا ا�ال ويف هاذ القطاع 
واملش�تغلني ف�ه، وننوه ٔ�یضا هباذ القانون ا�ي �سمح مبوج�ه الولوج د�ل 

  .د�ل التعاونیات واملقاوالت، یعين النظام د�ل الصفقات العموم�ةمجمو�ة 
بطبیعة احلال هاذ القانون إالطار، كام ٔ�رشت الس�یدة اكتبة ا�و� هو 
�م، ؤ�نت كتعريف الس�یدة اكتبة ا�و� ٔ�ن بالد� تعرف مجمو�ة من 
إال�راهات و�خ�الالت ف� یتعلق مبس�توى التمنیة ال�رشیة، ف�الد� 

دو� ف� یتعلق �ٕال�راهات والت�د�ت ا�يل  189مضن  123صنفة رمق م 
كتعرفها ا�االت ٔ�و التفاوت يف ا�االت �ج�عیة ٔ�و ا�االت الرتابیة، 
واملعول �ىل هاذ �ق�صاد �ج�عي والتضامين ليك �كون رافعة مضن هذا 

  .اص�ق�صاد ٔ�و الرشاكء ا�ٓخر�ن، القطاع العام والقطاع اخل
ٔ�نت ٔ�رشت ٔ�ن ا�ول املتقدمة ا�يل رامكت التجربة فهاذ املیدان 

، حنن ب�� %10اس�تطاعت �ش املسامهة د�ل القطاع �كون يف �دود 
، ٔ�یضا ٕارشاك الطبقة ال�ش�یطة ا�يل مضن الرؤیة %2ما زالت يف �دود 

اكن املؤمل الصعود ٕاىل �دود  2020-2010إالسرتاتیجیة ا�يل وضعتوها 
  .لطبقة ال�ش�یطة� 7.5

ؤ�یضا ا�راسة اليت مت ٕاطالقها من ق�لمك ٕالجياد ٕاسرتاتیجیة يف هذا 
ا�ال د�ل تطو�ر هاذ القطاع �ق�صادي و�ج�عي والتضامين يف �دود 

ا�يل من مضهنا تزنیل هاذ القانون إالطار  2028-2018الصیغة الثانیة د�ل 
  .ا�يل هو �م �ل�س�بة لهاذ ا�ال �لك

ناو ٔ�یضا تزنیل القانون املرادف � ا�يل هو القانون د�ل الت�ارة و�مت 
املنصفة حىت هو من بني القوانني ا�يل هو �مة، ولكن ٔ�ساسا هاذ القانون 
إالطار هو ا�يل �م یعين يف ٕاطار ا�فع هباذ ا�ال ومكو�ته �لرتق�ة 

 .�الق�صاد الوطين
   .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب اللكمة

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .ٔ�شكرمك الس�ید املس�شار �ىل هاذ الروح إالجيابیة
ب سواء من �حتاد العام فعال هاذ القانون الحظنا ب�ٔن هناك طل

ملقاوالت املغرب وكذ� �رب مجمو�ة من احملطات و�رب مجمو�ة من الفا�لني، 
اللك یطالب الیوم ٕ�خراج هاذ القانون، واح�ا �ل�س�بة لنا ميكن نقولو اكن 
قانون يف نفس أ�مهیة ا�يل هو قانون الصنا�ة التقلیدیة، تنظمي ٔ��شطة 

  .عندو ٔ�ولویة يف هاذ املر��الصنا�ة التقلیدیة اعترب�ه 
الیوم م�ني وصل هاذ املرا�ل املتقدمة وغیت�ال �ىل الربملان، الیوم 
فعال �ادي �كون اجلهود مو�ة ٕالخراج القانون إالطار املرتبط �الق�صاد 
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�ج�عي والتضامين يف بالد�، ٔ�نه املغرب الیوم مي� �روة حق�ق�ة �ىل 
  .مس�توى املنت�ات احمللیة

�ا من الب�ان اليت مت� �روة حق�ق�ة �ىل مس�توى املنت�ات احمللیة اح 
والطبیعیة، وهذه املنت�ات يه ك�شلك �ام رٔ�سامل حق�قي ا�يل ميكن لنا 
�س��ر د�لها يف ٕاطار �ق�صاد التضامين تعطي یعين ٕاضافة نوعیة، 
�كون ٕاضافة نوعیة، و�كون كذ� فرصة �ل�شغیل وفرصة ٕالطالق 

�دیدة يف م�ادرات �دیدة، يف جماالت �دیدة ا�يل �سامه يف  مقاوالت
  .تقلیص الفقر يف مجمو�ة من املناطق البعیدة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثالث، موضو�ه مشالك الصناع التقلیدیني، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، لتقدمي 

  .السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  أ�خوات وإالخوة،

الس�یدة الوز�رة، خبصوص قطاع الصنا�ة التقلیدیة ال �سع املرء املتبرص 
ٕاال ٔ�ن ینوه ��هودات اليت تبذلها وزار�مك يف ٕانعاش الصنا�ة التقلیدیة 

يت جيب ٔ�ن �كون هبا، س�� ويه �رخي و�ٓ�ر جيب ٔ�ن وتبوهئا املاكنة ال
  .�ر�كز �لیه كثريا، ٕال�راز ید الصانع املغريب

الس�یدة الوز�رة، اتصلت يب �رئ�س فریق، وٕ�حلاح مجمو�ة من الصناع 
�ش�تكون تدابري نلمتس تد�لمك �لبت فهيا و�لبحث عن احللول الناجعة لها، 

ة راه والت دا� �بعة �لجهویة، القانون كرت�یبة ال�شك�� د�ل الغرفة، الغرف
ٕاىل كنت كنذ�ر، ٕاذن نواب الرئ�س �اص ٕا�ادة فهيم النظر، ما  18.09

یبقاش �ح�اكر لكو عند الرئ�س، وال�شك�� د�ل املاكتب تبقى �ري 
  .عشوائیة

�نیا، املعارض، املعارض تمت يف املدن، وكتعرفو ٔ�ن املغرب د�لنا ٔ�ن 
لكهم �یجیو من �ىل �را، �یجیو من أ�قالمي، �یجیو من  الصناع التقلیدیني

القرى، هذاك مول الف�ار لك معرض �ید�ر وا�د ا�مو�ة د�ل اخلسا�ر 
  .�ري فهز حط، راه كتكون وا�د هذا

الوزارة ما كدمعهومش، ما اكی�ش يش دمع �یك املعارض ا�يل ما 
مازال وا�د ك�س�تفدوش مهنا والو، هاذیك املعارض د�ل اخلارج راه 

احلیف الس�یدة الوز�رة، وكنلمتسو م�ك د�ر الید د�� الصارمة �ش 
ا�يل �یخرج یعرض " �ري �ك صاحيب"�كون وا�د النوع د�ل الزناهة، راه 

السلعة نتاعو، وهذا ما خصوش یبقى يف وا�د املغرب ا�يل لكنا كنطمحو 

  .�ش �كون �یضايه ا�ول املتقدمة
واش ما نفرضوش ٔ�ن ید الصانع املغريب، الصانع  هاذ الصنا�ة التقلیدیة

التقلیدي تد�ل يف املعامر املغريب، هللا �رمحك � احلسن الثاين ا�يل فرض 
وا�د ا�منوذج د�ل املعامر دا�ل البنا�ت املغربیة، وا�د التقو�سة، وا�د 
الزخرفة، وا�د اهلمة مغربیة، ید الصانع املغريب �اصها تبان يف هاذ �ىل 

ل يف املؤسسات العموم�ة، راه اح�ا ما غنفرضوشاي �ىل اخلواص أ�ق
ید�رو لنا، اح�ا بغینا نعرفو �ري دا�ل املؤسسات العموم�ة ا�يل عند� �لهيا 
اح�ا� وا�د الید �كون كتحفزي وك�شجیع �لصانع التقلیدي �ش نبوؤوه، 

العمل وش سا�ن البیع، هاذ اليش لكو ما ت��خ و�اصنا نقلبو مجمو�ني �ىل ٔ�م
د�لمك الس�یدة الوز�رة، اح�ا ت�شجعو ولكن دار� هللا نعطیو نقط ا�يل 

  .ميكن لنا نلتفو حولها مجیع وحنس�نوها
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب ةاللكمة �لس�ید

دیة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلی
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

شكرا الس�ید رئ�س الفریق �ىل هاذ ا�مع لقطاع الصنا�ة التقلیدیة 
  .و�ىل هاذ ال�شجیع �

هو الصنا�ة التقلیدیة كام قلتو عندها �انبني، �انب هو�يت مرتبط 
، و�انب �ٓخر اق�صادي ٔ�هنا �لثقافة واحلضارة املغربیة واملعامر املغريب

  .ت�شلك مصدر ��ش ومصدر �شغیل ف�ة عریضة �لمواطنني واملواطنات
الیوم �لكمتو الس�ید الرئ�س، �ىل مجمو�ة من القضا� من ب�هنا قضیة 
الغرف، هو غرف الصنا�ة التقلیدیة مؤسسات معوم�ة طبق القانون 

و�ر وقابل یعين مس�تق�، طبعا القانون ا�يل ت�ٔسست �لیه هو قابل �لتط
ملزید من ٔ�ننا نطوروه مجیع، ملاذا؟ ٔ�ن هاذ املؤسسات عندها وا�د ا�ور 
د�ل الوساطة مع الصناع، وطبعا ٔ�ي مؤسسة تتقوم ��ور د�ل الوساطة 
تتحتاج يف ٔ�ي وقت من أ�وقات مزید من التطو�ر د�ل أ�داء د�لها 

  .وال�رشیع املرتبط هبا
و ب�ٔنه ما اكی�ش دمع، ٔ�� تنظن ب�ٔن الصنا�ة �ل�س�بة �لصناع �ش تقول

التقلیدیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة كنقومو بوا�د ا�هود �بري، ٔ�نه �كفي ٔ�ن 
تعلموا السادة املس�شار�ن ٔ�ن املعارض اليت تنظم يه مدمعة، م�ال معرض 

�ارض و�ارضة، ف�عين من خمتلف ربوع  1400مرا�ش، ا�يل شارك ف�ه 
 ٔ�ن الصانع، الصانع ٔ�ش�نو مطلوب م�و؟ الصانع مطلوب اململكة دمع م�ارش

تیجي هو فقط، وٕاال فالوزارة ت��لكفو �لنقل، �ٕالقامة، بنقل البضائع، �لك 
يشء والرحب یبقى �لصانع، ا�يل رحبها راها د�لتو، ویعين املصاریف �ىل 

  .الوزارة
غربیة نظرا هذا طبعا هذا وا�د اخلیار دارتو ا�و� املغربیة واحلكومة امل
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  .لالعتبار وأ�مهیة ا�يل كنو�هيا وا�يل تولت �رب عقود �لصنا�ة التقلیدیة
�ل�س�بة لٔ�سابیع يف اخلارج �اصنا نفهمو، �ل�س�بة �لمشاركة يف اخلارج 
اك�ن معارض جتاریة، معارض �نیة راه ما اكی�ش نوع وا�د، واك�ن ٔ�سابیع 

  .وطنیة مرتبطة �ملغرب �لتعریف �ملغرب
ل�س�بة �لمعارض الت�اریة واملهنیة راه ت��علن �لهيا رمسیا يف املوقع د�ل �

 %80دار الصانع والناس ك�شارك والوزارة كتلكف �رب دار صانع بوا�د 
ت��لكف هبا الصانع العارض، ويف كثري من أ�ح�ان اك�ن الصناع  %20و

ملس�شار�ن ا�يل تتجهيم هذیك املبلغ �بري، وهاذ اليش راه تیعرفوه السادة ا
  .ا�يل عندمه معلومات، یعين ما نتلكموش �ىل نوع وا�د من املعارض

و�ل�س�بة لٔ�سابیع الوطنیة ا�يل ت��ظم يف اخلارج هاذي ت��ظم يف ٕاطار 
یعين الصفقات، ويف ٕاطار معایري ا�يل كثري من ا�ول �یكون عندك وا�د 

ٔ�س�بوع یعين الطلب، وا�د الصانع راه تید�ر دبلوماس�یة ميل �مييش ميثل 
د�ل املغرب �ىل �را راه تیويل دبلومايس، تیويل دبلومايس تیجیو عندو 

  .�س مسؤولني ت�س�ٔلو �ىل ذاك البضا�ة تیخصو یتلكم �لهيا

نبغي نقول ب�ٔنه تبذل جمهود �بري يف ٕاطار دمع املواد أ�ولیة، الیوم اح�ا 
لیة مع املیاه تندرسو مع مجمو�ة من القطا�ات احلكوم�ة موضوع املواد أ�و 

والغا�ت، مع املندوبیة السام�ة �لمیاه والغا�ت ف�حنا النقاش مفوضوع 
العر�ار مواد ٔ�ولیة كامدة ٔ�ولیة لتوفريها �لصناع، مع وزارة التجهزي ف�حنا 
نقاش حول ف�ح یعين �س��ر يف جمال د�ل الطني، ٔ�ن معاجلة الطني 

�س�تعمل طني مادة م�قدمة حلد السا�ة مازال الصانع �اصو ا�يل �ادي 
�س�توردها، ف�ٕاماكننا يف املغرب طبقا ��راسة ا�يل معلنا ٔ�نه تف�ح حمطات 
ملعاجلة الطني، و�لتايل �كون عند� خفار نصنعو خفار �جلودة املطلوبة من 

  .الطني املغريب احمليل
هذا تنظن ٔ�نه دمع �بري �لصانع، و�ريها من املشاریع ا�يل تف�حت مع 

وم�ة ٔ�و مع وزارات يف س��ل، يف ٕاطار وا�د الرؤیة التقائیة، مؤسسات مع
  .لكيش هاذ اليش تی�دم الصانع التقلیدي والصانعة التقلیدیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا، ورفعت اجللسة


