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 111رمق  اجللسةحمرض 

 م(.9102 يوليو 21هـ )1021 ذو القعدة 21 ثالاثءال : التارخي

 اجمللس. لرئيسالصمد قيوح، اخلليفة ال ول املستشار الس يد عبد : الرئاسة

بتداء من الساعة ال قيقةد ونتان وعش : ساع التوقيت دلقيقة او  ثالثة، ا 

 .العارشة بعد الزوال

 الشفهية. ال س ئةل مناقشة: جدول ال عامل

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

 املستشار الس يد عبد الصمد قيوح، رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل س يد املرسلني وعىل أ هل 

 وحصبه أ مجعني.

 ن عن افتتاح اجللسة.أ عل

 السادة أ عضاء احلكومة احملرتمون،

 رون احملرتمون،الس يدات والسادة املستشا

من ادلس تور، ووفقا ملقتضيات النظام  200معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس املستشارين، ختصص هذه اجللسة ل س ئةل الس يدات 

 والسادة املستشارين احملرتمني وأ جوبة احلكومة علهيا.

قبل الشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف جدول ال عامل، 

د ال مني ال طالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت أ عطي اللكمة للس ي

عالانت. اللكمة لمك الس يد ال مني.  وا 

 املستشار الس يد أ محد تويزي، أ مني اجمللس:

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

يوليوز  9بتارخي الصادر  91/29بقرار احملمكة ادلس تورية رمق توصل اجمللس 

بشأ ن النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، واذلي قضت مبوجبه مبا  1029

 ييل:

 مادة مطابقة لدلس تور؛ 199 -

مادة ليس فهيا ما خيالف ادلس تور، مع مراعاة مالحظات  12  -

 احملمكة ادلس تورية بشأ هنا؛

 مادة غري مطابقة لدلس تور. 00 -

جمللس مقرتح قانون يتعلق وأ ودع فريق العداةل والتمنية دلى مكتب ا

دارات  حداث مؤسسة موحدة لل عامل الاجامتعية ملوظفي الوزارات واال  ب 

 ذات الطابع املركزي.

كام توصلت الرئاسة مبراسةل من فريق الاحتاد املغريب للشغل، يفيد من 

خاللها بتجريد املستشار الس يد رش يد املنياري من العضوية هبذا الفريق، 

 من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين. 14ادة وفقا ملقتضيات امل

كام توصلت الرئاسة برساةل من الفريق ادلس توري ادلميقراطي 

الاجامتعي، يطلب من خاللها تأ جيل سؤال الفريق املوجه لقطاع الش باب 

ىل جلسة الحقة.  والرايضة ا 

ىل غاية يومه الثالاثء  أ ما بلنس بة لل س ئةل اليت توصلت هبا الرئاسة ا 

 :فهيي اكلتايل 1029يوليوز  21

 سؤالا؛ 21عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 سؤالا؛ 10عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 أ جوبة. 4عدد ال جوبة الكتابية:  -

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد ال مني.

ىل  ونس هتلنبتدئ  جدول أ عامل جلستنا هذه بلسؤال ال ول املوجه ا 

والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي، وهو سؤال الس يد وزير الصناعة 

 موضوع من طرف الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.

 تفضلو الس يد الرئيس.

 عبد السالم اللبار: الس يداملستشار 

 الس يد الرئيس،

 الس يدين الوزيرين،

 ال خوات واال خوة،

هناك حدث برز شهده جملس نا املوقر يف خشص الرئاسة، حيث مت 

ذاعة  توش يح النائب ال ول بمس جملس نا املوقر، حدث برز تناولته اال 

ووسائل اال عالم الوطنية، فاكن من الالزم عليمك أ ن تدرجوه مضن 

املنجزات، حبيث أ ن الس يد رئيس دوةل الربازيل وحش جملس نا املوقر يف 

خشص انئب الرئيس الس يد عبد الصمد قيوح، فهذا حدث برز شهده 

يم والساحة ادلبلوماس ية الوطنية يف تعزيز وتوطيد الشاكة أ و احلقل اال عال

 التعاون ما بني املغرب والربازيل، حدث جيب أ ن نصفق هل.

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس.

ىل وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة  ذن السؤال ال ول املوجه ا  ا 

يل، تفضل الس يد املستشار والاقتصاد الرمقي من طرف الفريق الاس تقال

 السؤال.لوضع 

 احلسن سليغوة: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدان الوزيران،
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 الس يدات والسادة املستشارين،

 الس يد الوزير،

ميثل انطالق مسلسل اجلهوية املتقدمة منعطفا هاما يف املسار 

وية فرص عديدة الس يايس وادلميقراطي والتمنوي ببالدان، وتتيح مسأ ةل اجله

يتعني استامثرها، وذكل خبلق أ قطاب اقتصادية هجوية من أ جل اال سهام يف 

ذ ال ميكن للجهات املغربية  اجلديدة  21التمنية وحتقيق ال هداف املتوخاة، ا 

أ ن تبقى اليوم يف منأ ى مما جيري من حتوالت نوعية معيقة للمحيط اخلاريج 

وم وطنيا ودوليا، اذلي جيب أ ن اذلي تنشأ  داخهل ومن النقاش اجلاري الي

تس تخلص منه احلكومة والساهرين عىل شؤوهنا من التجارب اليت يعرفها 

العامل عىل مس توى اال سرتاتيجيات التمنوية، وذكل هبدف استامثر هذه 

طار بناء منوذج مغريب للجهوية املتقدمة.  اخلالصات يف ا 

سرتاتيجية احلكوم ة من أ جل ذلا نسائلمك الس يد الوزير، ما يه ا 

حداث أ قطاب اقتصادية هجوية تنافس ية من أ جل اال سهام يف التمنية؟  ا 

 .شكرا

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  اللكمة لمك الس يد الوزير لال 

العلمي وزير الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد  حفيظالس يد موالي 

 الرمقي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 كرا الس يد املستشار احملرتم.ش

 1022هذا سؤال همم جدا، اجلهوية املتقدمة اليل جاء هبا دس تور 

عندها أ مهية خاصة، ولهذا مجيع الوزراء ومجيع املغاربة تيش تغلو يف هاذ 

جيابية،  ن شاء هللا، ا  الاجتاه، ل نه اجلهوية املتقدمة يكون عندها نتاجئ، ا 

 كتبان النتاجئ دايلها.وراه بدات 

-1021فامي خيص قطاع الصناعة واخملطط ال خري دايل التمنية الصناعية 

بدينا كنشوفو املناطق اليل يه وصلت لواحد املس توى عايل دايل  1010

التمنية ومناطق أ خرى وهجات أ خرى كتعاين وخاصها املعاونة، فبدينا اكنت 

ىل تذكرتو، اكنت أ وال اجلهة دايل ادلار البيضاء يه ال وىل يف  طنجة ا 

الصناعة، والثانية اكنت اجلهة دايل طنجة، فلهذا واكبنا اجلهة دايل القنيطرة 

اليل عندها واحد القطب جديد يف ميدان الصناعة اليل عطا حىت هنا نتاجئ 

جيابية، سوس هكتار ال ن تنش تغلو علهيا، عني  100ماسة اليل فهيا  -ا 

ومناطق هكتار، وأ يضا مناطق صناعية  02هكتار، سطات  41شقاق 

جتارية هممة يف قلعة الرساغنة، كرس يف، طرفاية، طاطا، الراش يدية وأ سفي 

ن شاء هللا يف القريب العاجل  اليل هام ادلراسات دايهلم قربو يساليو، وهام ا 

 أ ننا نبداو نش تغلو عىل تفعيل هاذ ادلراسات.

 .وشكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.اللكمة لمك الس يد املستش  ار يف ا 

 املستشار الس يد احلسن سليغوة:

 . شكرا الس يد الوزير عىل هاذ اال يضاحات

اليل اثر الانتباه داييل وهو حقيقة هناك استامثرات، هاذ الاستامثرات 

اليل كنتساءلو أ ش نو يه ال ليات أ وال اليل كنشوفو مهنم هاذ املناطق، 

ىل ما اكنتش ادلوةل وكتعرفو بأ نه ما ميكنش تكون كيف ما اكن  الاستامثر ا 

يه ال وىل اليل كتستمثر يف هاذ املدن وال فهاذ اجلهات بش كتكون ذيك 

الرافعة بلنس بة للمستمثرين دايل املدن، ما غميكنش تكون واحد الانطالقة 

ىل اكنت عندان واحد اال رادة واقعية وما  اليل يه فعال انطالقة حقيقية ا 

 م ويف الواقع كنلقاو راس نا بدون يشء.كنتلكموش بش كنعطيو أ رقا

مثال  -وأ نت عارف هاذ اليش لكيش  -نعطيك غري مثل الس يد الوزير 

بوملان ميل كهنرضو عىل استامثرات دايل ادلوةل يف فاس كنلقاو  -هجة فاس

تقريبا مايش غري هاذ الس نة هاذي فهاذ الس نوات ال خرية لكها ش به صفر 

ىل ما اكنتش جات ادلو ةل واستمثرات واعطات واحد الانطالقة درمه، فا 

حقيقية بلنس بة بش يواكبوها املستمثرين دايل مدينة فاس، هذا هو 

 الانتظار اليل كنتظرو وهاذ الانتظار طال.

وكتعرفو مدينة فاس والقمية دايلها ال بلنس بة للصناعة وال بلنس بة 

ال أ محل  لالستامثرات، مع ال سف ما بغيتش ندخل يف بعض اجلزئيات حىت

املسؤولية ل ي أ حد، احنا كنطلبو غري النتيجة، كنطلبو غري الانطالقة 

احلقيقية وذاك بلك رصاحة بش ميكن ملدينة فاس ترجع للاميض دايلها، راه 

مدينة فاس راه مدينة ميكن نقول كل مدينة بال ما نعاود نتلكم علهيا ونعاود 

و من احلكومة هو هنرض عىل بزاف دايل املسائل، احنا اليل كنطلب

 الانطالقة دايل هاذ النوع دايل الاستامثرات.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي: الصناعةالس يد وزير 

 شكرا.

 املغرب مايش لكها حبال حبال، طبعا الس يد املستشار أ نه املناطق يف

ىل جييت تشوف املستمثرين الكبار ميل تيبغيو يستمثرو كيقول  الاستامثر ا 

ىل طلقنامه لكهم غميش يو لكهم  ليك بغا يكون يف واحد امليناء قريب ل ورب، ا 

 لطنجة، مس تحيل أ ننا نديرو هاذ..

 فعاوان عدة مستمثرين بش ميش يو للجهة عندمك هجة فاس يف قطاع

ما بني فاس ومكناس استمثرو هاذ  الس يارات "ايزايك" ومن غريمه
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 الس نوات ال خرية بكثافة.

اكن عندي لقاء ال س بوع املايض مع رجال ال عامل مبدينة فاس، فالبعض 

 les centresيف ميكن اليل يه  ..مهنم يف فاس عىل سبيل املثال استمثر 

d’appel  دايل  دايل املعامل، ولكن رشكة أ خرى 1دارت

(l’ingénierie خمدمة ال ن أ كرث من )دايل املهندسني وكتطلب  2100

 أ هنا تشغل أ كرث.

فامي خيص احلكومة الاستامثرات ال ن ما اكنديروش يش استامثر غري 

، كنمتىن أ ن احلكومة ما تديرش اقتصاديكفاعل  للحكومة يف هذا امليدان

 كفاعل اقتصادي يف املس تقبل.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 كرا الس يد الوزير.ش

السؤال الثاين موضوعه تنايم القطاع غري املهيلك وهو موضوع من 

 ، تفضيل الس يدة املستشارة احملرتمة.والتمنيةفريق العداةل طرف 

 الس يدة امال ميرصة: املستشارة

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أ ن القطاع غري املهيلك يواصل زحفه يف  عطيات اال حصائيةتفيد امل 

العديد من القطاعات، ورمغ جحم رمق املعامالت اذلي يشلكه يف النس يج 

ال أ نه بملقابل ال يسمح بتوفري رشوط امحلاية  الاقتصادي الوطين ا 

الاجامتعية ل الف املش تغلني، انهيك عن ظروف العمل اليت ال ختضع 

 ا هل من أ اثر عىل مناخ ال عامل وتنافسيته مع القطاع املنظم.للقانون وأ يضا مل

جراءات اليت تعزتمون القيام هبا من  ذلا نسائلمك الس يد الوزير ما يه اال 

ىل القطاع  أ جل حتفزي العاملني يف القطاع غري املهيلك عىل الانتقال ا 

 املنظم؟

 .وشكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جابة عىل السؤال.اللكمة لمك الس يد الوزير ل  ال 

 الس يد وزير الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي:

 شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة.

هذا نقطة هممة جدا يف الاقتصاد املغريب، القطاع غري املهيلك كنعرفو 

لكنا أ نه فيه عدة مشالك وعدة أ نواع دايل القطاع غري املهيلك، اكين القطاع 

اليل هو اجامتعي، كيخص الناس خيدمو بش ميكن هلم ايلكو غري املهيلك 

هذاك شلك، واكين القطاع غري املهيلك اليل هو الناس كيبغيو يديرو فيه 

واحد الرثوة هممة ما خيلصوش الرضائب وكذا، الثاين كنحاربوه وال ول 

 كنواكبوه.

ه فاملواكبة دايل ال ول وهو املقاول اذلايت اليل وضعناه وصادقتو علي

مقاول ذايت حلد ال ن، اليل  200011خرج هاد الس نتني ال خرية وصلنا ل

مليون درمه دايل رمق املعامالت، فهذا القطاع لكه كنواكبوه  341عندمه 

ن شاء هللا بش ميكن لنا  بش ميكن لو يدخل للقطاع املنظم، احنا جايني ا 

 نواكبومه حىت يف التغطية الاجامتعية.

يعاين هاد القطاع، فاالنعاكسات دايل هذا اكين عدة مشالك بش ك 

خاصنا نتعاونو مجيع بش نلقاو  القطاع عىل القطاع املنظم كثرية، ولهذا

هيلك بش يرجع قطاع هميلك، هاد حلول بش نواكبو هذا القطاع غري امل 

اليش اكين يف املغرب س نوات وس نوات، مازال ما لقينا لهيش مجيع حلول 

ل اذلايت، عندان عدة مبادرات ميكن انقشوها يف هباذ املقاو  بدينااحنا 

املس تقبل وكنمتناو أ ننا خنرجو من هذه املشالك اليل عند القطاع املنظم اليل 

 بوه.ر وهو نواكبوه مايش حنا الوحيدجياه من القطاع غري املنظم، ولكن احلل 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 ة احملرتمة.اللكمة لمك الس يدة املستشار 

 املستشارة الس يدة امال ميرصة:

 شكرا الس يد الرئيس.

فادتمك.  شكرا الس يد الوزير عىل ا 

نعمل مجيعا أ ن القطاع غري املهيلك هو قطاع متواجد يتناىم برسعة 

كام ذكرمت، تفيش الفقر والبطاةل وقةل فرص  هموةل، ال مر راجع لعدة أ س باب

دام التنظمي خبصوص الاستامثرات العمل وهو ال مر الاجامتعي، أ يضا انع

وارتباطه أ حياان بلرشوة أ و الزبونية أ و انعدام الشفافية، رمغ أ نه حيتل ماكنة 

نتاجية  2.1هممة يف جمال التشغيل، حيث ميثل ما يفوق  مليون وحدة ا 

ال أ ن هل انعاكسات جانبية متعددة  حسب املندوبية السامية للتخطيط، ا 

وى مزيانية ادلوةل، حيث ميثل نوع من وعىل مس توايت عدة، عىل مس ت

هدار  لفرص املادية للخزينة، أ يضا هو قطاع ليست هل ضوابط عىل لاال 

مس توى تسجيل املنخرطني فيه بلنس بة لصندوق الضامن الاجامتعي، أ يضا 

ميثل اس تغالال بشعا للطبقة الشغيةل اليت تعمل يف ظروف غري مالمئة 

 وبأ جور زهيدة مع غياب الاس تقرار.

عىل القطاع املنظم، خاصة املقاوالت  -كام ذكرمت  -أ يضا ميثل تضييق 

اليت تعمل بصورة منظمة ما ميثل أ حد ال س باب املهمة النداثر عدد كبري من 

 املقاوالت.

أ ما عىل املس توى الاس هتاليك، فهو يشلك خطر عىل حصة املس هتكل، 

ملواصفات خصوصا وأ ن السلع املروجة من خالل هاذ النظام ليست لها ا

 املطلوبة للجودة.

 الس يد الوزير،

ال أ نه دينامييك وبنيوي، ما جيعل  هذا النشاط ومع أ نه غري هميلك ا 
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جراءات معتربة خالل  صعوبة معاجلته، بلرمغ من أ ن احلكومة قامت بعدة ا 

العش الس نوات ال خرية، ذكرمت من مضهنا مواكبة املقاول اذلايت، أ يضا 

جراءات اليت اس هتدفت املقاوالت الصغرية من أ جل اس تقطاهبا، لك هذه  اال 

ال أ نه البد من بلورة جمهودات هممة من أ جل ترسيع هاذ  اجملهودات املعتربة ا 

دماج  سرتاتيجية وطنية ملعاجلة وا  دماج، وأ ذكر بلورة ا  الانتقال وهذا اال 

 القطاع اخلاص غري املنظم، كام جاء به الربانمج احلكويم.

جباري ال سايس عن املرض اخلاص نظأ يضا ترسيع بتزنيل  ام التأ مني اال 

بفئات املهنيني والعامل املس تقلني وال شخاص الغري ال جراء، اذلين من 

اوةل الصغرية، أ يضا تبس يط شأ هنم الاس تقطاب أ يضا، تبس يط احملاس بة للمق

ىل المتويالت املساط ر اخلاصة بلترصحيات وال داء، أ يضا تسهيل الولوج ا 

 وامليرسة.بلطرق السهةل 

س توى املس هتكل، م ال عن اجلانب التحسييس ال عىل وأ خريا الاش تغ

 أ و عىل مس توى ال شخاص اذلين يش تغلون يف هذا النشاط.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار الرد عىل التعقيب.  اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 والتجارة والاقتصاد الرمقي: والاستامثرالس يد وزير الصناعة 

شكرا الس يدة املستشارة، ل ن هاد ورقة الطريق اليل وضعيت هنا، يه 

 احلكويم، عندك مجيع املعطيات.اليل منبثقة بدون شك من الربانمج 

فاحنا القرار اليل اكين هو اكن يف واحد العهد حماربة هاد القطاع، 

( عش ناه، l’assainissementوأ عطت مشالك هممة جدا، ذاك )

لهاذ املشالك، وال ن املواكبة يه طريقة سلمية اليل  مس تحيل أ ننا نرجعو

 احنا غاديني فهيا، والنتاجئ امحلد هلل ال بأ س هبا.

ال زلنا يف املغرب عندان قطاع غري منظم همم جدا، خاصنا نواكبوه ولكن 

خاصنا حناربو واحد اجلزء منه اليل هو مايش هاد القطاع اليل كهنرضو 

اليل كمييش   هممش، هذا قطاع غينعليه، الناس اليل عندمه مشالك

للقطاع غري املهيلك، هذا صعب أ ننا ما حناربوهش، ولكن ال ن كنواكبو 

مجيع الفئات يف هاذ القطاع غري املنظم، وامحلد هلل بدا كيتبني أ نه اكين 

 حتسن س نة من بعد س نة، كنمتناو يف املس تقبل يكون أ حسن وأ حسن.

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ىل السؤال الثالث، وموضوعه الهنوض بلبنيات التحتية الرمقية ون  نتقل ا 

بلعامل القروي، وهو موضوع دامئا من طرف فريق العداةل والتمنية، تفضل 

 الس يد املستشار احملرتم لوضع السؤال.

 املستشار الس يد مبارك مجييل:

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 ،الس يدات والسادة املستشارين

 الس يد الوزير،

تلعب البنيات التحتية الرمقية، ش بكة ال لياف البرصية وش بكة 

الانرتنيت ذات الصبيب العايل، ش بكة البث الفضايئ، دورا هاما يف هيلكة 

ال أ هنا أ صبحت رضورية لمتكني املواطن واال دارة من  اجملال الرتايب، ا 

ال أ ن اخلدمات عن بعد وتعزيز تنافس ية املقاوالت وتشجيع جاذب  ية اجملال، ا 

 هذه الش باكت، الس يد الوزير، تعرف انتشارا حمدودا يف الوسط القروي.

ذلا، نسائلمك، الس يد الوزير، عن اال جراءات اليت ستتخذوهنا من أ جل 

تصحيح هاذ الوضع وحتسني جودة الصبيب وتوس يع ش بكة االتصال 

 وتقويهتا؟

 لمك. شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جابة عىل السؤال.اللكمة لمك   الس يد الوزير لال 

 والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي: الصناعةالس يد وزير 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 -ها أ نامت كتشوفو  -هادي نقطة هممة، ل ن الش بكة اعطتنا حلد ال ن 

( GSMنتاجئ اليل هاذ الس نوات ال خرية، املغاربة لكهم تقريبا توصلو ب )

 (.4G( وال كرثية مهنم )3G( و)2Gعندمه )

ىل شفنا يف هاد الس نوات ال خرية  دايل امجلاعات القروية اليل  9.000ا 

 4000( وla 4Gتغطت هباذ الش بكة، واخلطط ال ن غادي ندوزو لتعممي )

( عرب ال مقار Satelliteدايل امجلاعات قروية اليل غادي تزاد وأ يضا ذاك )

ملناطق اليل ما وصلهومش ميكن نوصلو هلم اليل غادي نوصلو لو ال ن بش ا

(VSAT.ن شاء هللا يف املس تقبل القريب  ( ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار التعقيب.  اللكمة لمك الس يد املستشار يف ا 

 مبارك مجييل: الس يداملستشار 

فادة.شكرا لمك الس يد   الوزير عىل هذه اال 

قامت عىل تعممي مبادرة املنصة ن املبادرات احلكومية اليت فقط أ يضا نمث

دارة عىل التواصل مع Rokhas.Maاال لكرتونية رخص ) ( طبعا لتعزيز اال 

ال أ ننا جند، الس يد الوزير، أ ن حمدودية الانتشار يف اجملال  املواطن، ا 
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القروي تنلقاوها ضعيفة جدا، مما حيول دون التواصل، خصوصا أ ن مجموعة 

 من اال دارات تعمتد هاذ الوسائل.

دارات الرتبوية، اال دارة الرتبوية تعمتد يف جل ا   ىل خدينا مثال اال 

لس يد املدير تعمتد عىل ال نرتنيت، يف اجملال القروي االعمليات اليل تيقوم هبا 

تيلقا هاذ الس يد املدير يف اخلدمات اليل تيدير صعوبة كبرية، نظرا لعدم 

أ يضا تيعقد تغطية هاذ اجملال بل نرتنيت، أ يضا ضعف الصبيب تيحول 

 املأ مورية.

أ يضا يف اجملال الس يايح هاذ املناطق القروية اليل فهيا الس ياحة الواحية 

واجلبلية والصحراوية، هاذ اجملاالت ما عندهاش جاذبية نظرا لعدم تغطيهتا 

هباذ الش باكت، انهيك عىل مجموعة دايل اخلدمات املرصفية تتقام بواسطة 

جلبلية أ و ال القروية املواطن غادي يلقى اجلوال، وبلتايل هاذ املناطق ا

 صعوبة يف التواصل يف هاذ اخلدمة دايل اخلدمات املرصفية.

لهذا، الس يد الوزير، كام دعامك اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يف 

حول تمنية العامل القروي التحدايت وال فاق، اكن  1023التقرير دايلو دايل 

ىل:22التوصية رمق  أ وىص مبجموعة دايل التوصيات خصوصا  ، اليت دعت ا 

ترسيع وتعزيز اس تعامل التكنولوجيا، تكنولوجيات اال عالم  -

 توس يع املزتايد للش باكت؛ال والتواصل، وذكل من خالل 

نشاء مو  - لكرتونية هجوية معينةاا   .قع ا 

طار الوضع اجلديد للجهوية  كام نقرتح عليمك، الس يد الوزير، يف ا 

دراج الهتيئة الرمق  طار صالحيات اجلهات املتقدمة، ا  ية كقطاع مس تقل يف ا 

 املس تقةل؛

أ يضا ترسيع وتقوية خمتلف الربامج املرتبطة مبخطط املغرب الرمقي 

 ؛1010

الوقوف عند العراقيل اليت تعرفها هاذ التوسعة والبحث عن حلول 

 رسيعة ومس تعجةل.

 شكرا لمك الس يد الوزير.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

 الوزير للرد عىل التعقيب.اللكمة لمك الس يد 

 والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي: الصناعةالس يد وزير 

رصاحة، ال ن تهنرضو عىل الرمقنة دايل املغرب كلك يف مجيع امليادين، 

ىل جينا نشوفو يف هاذ الس ياحةيف اال دارة الرتابية، يف  ، يف التعلمي، ولهذا ا 

 هذا القطاع، تنظن أ نه الاستامثر الس نوات ال خرية هاذ اليش اليل تدار يف

ىل جينا نشوفو ) الواكةل اليل متتبعة هذا القطاع  (l’ANRTاكن همم جدا، ا 

عندها واحد الصندوق، هذاك الصندوق تيكونو فيه تيجيو ال موال من 

 اليل اكينني دب.( les opérateursهاذوك املتعهدين )

جدا، املدارس القروية مع يف املدارس همم  ارحلد ال ن الاستامثر اليل تد

ىل ما اكنش تقريبا  وزارة التعلمي الوطين، فامي خيص الس ياحة طبعا هذا ا 

الصبيب العايل الساحئ ما تيبغيش مييش لواحد املقر ل ن خاص يكون، هاذ 

اليش متبعينو بدقة، لكن ما ميكن لناش نتجاوزو هاذ املراحل، راه جينا 

دايل التليفون يف املغرب، وهاذ  من بعيد، عقلتو بشحال اكنت ادلقيقة

الس نوات ال خرية كيفاش اخنفضت برسعة هممة جدا، ل ن يف املغرب اليوم 

 تقريبا احنا أ رخص يف العامل يف ادلقيقة اليوم، كنا من أ غىل ادلول.

فاحنا جايني تدرجييا، متبعني بدقة أ يضا مجيع القرارات اليل كيخرجو من 

يل عطا هاذ التقرير دايلو فامي خيص هاذ اجمللس ال عىل للحسابت ال

ال نرتنيت يف املغرب وكذا، لكن هاذ اليش خاصو اال ماكنيات، احنا جايني 

تدرجييا ومجيع اال ماكنيات اليل عندان يف املغرب كندريوها فهاذ امليدان، ل ن 

احنا متفقني معاك الس يد املستشار أ نه التطور دايل بالدان غادي يدوز 

ايل املغرب لكن فاقد اليشء ال يعطيه اال ماكنيات اليل طبعا من الرمقنة د

ىل عندمك يش اقرتاحات مرحبا.  عندان كنديرو مجيع اجملهودات، ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير عىل مسامهتمك.

ىل السؤال ال ين ال ول املوجه لقطاع التجهزي والنقل  وننتقل ا 

رة، نرحب بلس يد الوزير واللوجيستيك، وموضوعه صيانة الطرق الس يا

الس يد اعامرة، والسؤال ال ول موضوع من طرف السادة املستشارين 

 احملرتمني من فريق ال صاةل واملعارصة.

 املستشار الس يد أ محد تويزي:

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير احملرتم،

تعرف صيانة بعض احملاور بلطرق الس يارة تعرثا ملحوظا، وأ خص 

برش يد ومراكش، مما يؤثر عىل جودة هذا املرفق احليوي  بذلكر املقطع بني

 ويتسبب يف مشالك وأ خطار ملس تعميل الطرق الس يارة.

يف هذا اال طار نسائلمك الس يد الوزير احملرتم، عن التدابري املتخذة 

 لصيانة الطرق الس يارة وحتسني جودهتا.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

جابة.اللكمة لمك ا طار اال   لس يد الوزير يف ا 

 الس يد عبد القادر اعامرة وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 شكرا الس يد الرئيس.

ىل املوضوع دايل  بلطبع الس يد املستشار السؤال دايلمك ينرصف ا 

الصيانة ادلورية، ميل كنتلكمو عىل الصيانة ادلورية، طيب السؤال واش 

رضورية؟ يه رضورية ما عندانش خيار، احنا س نواي هاذ الصيانة ادلورية 
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كيلومرت  210دايل الش بكة واحد  %4بلنس بة للطرق الس يارة عندان تقريبا 

مليون دايل ادلرمه س نواي، ويه تيدار فهيا  000واليل تتلكفنا تقريبا واحد 

واحد املسح شامل للش بكة وتيكون ذاك اليش بشلك دوري، احنا 

ل شهر ال خرية تنحرصو عىل أ ن ذاك اال زعاج اليل ميكن بطبيعة احلال فهاذ ا

يتسبب فيه يكون أ قل ما ميكن خاصة بتحسني التشوير، ورمبا يف بعض 

احلاالت املمكنة تفادي ال ايم اليل تتعرف واحد الكثافة يف اس تعامل الطريق 

 الس يار.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

  الس يد املستشار.اللكمة لمك

 املستشار الس يد امحد تويزي:

يف الواقع فامي خيص الصيانة ادلورية، فأ ي بناية أ ي معلمة ال بد أ ن 

تكون لها صيانة ولكن صيانة معقوةل، أ ان نقول الس يد الوزير أ ان تندير هاذ 

مرات يف ال س بوع، ال يعقل أ بدا بش تكون عندان بني  1الطريق تقريبا 

صيانة عام ونصف وال عامني هاذي، وهاذ الصيانة كون  برش يد ومراكش

غري اكنت صيانة أ ان كنطلب منك بش تفتح حتقيق، تنطلب منك من هاذ 

املنرب أ ن تفتح حتقيقا يف ال عامل اجلارية بني برش يد ومراكش، ل نه ال يعقل 

عىل أ ننا كنجيو وكنحس نو أ وال اكين اال زعاج دايل الناس، كمنش يو كتكون 

 كيلومرت كنعاودو نردموها. 1حفرات، كنحفرو كيلومرت وال  1 حفرة وال

الطرق الس يارة الس يد الوزير احملرتم مزاين الصيانة ولكن الصيانة 

املعقوةل مايش الصيانة من أ جل الصيانة، مايش الصيانة من أ جل أ وال حنفرو 

وخنيل احلفاري، نقول كل دب قبل ما توصل لربش يد ما توصل للبياج دايل 

ىل مشييت ب بر  ىل طحيت فهيا وا  ش يد كيلومرت من البياج بيق احلفاري متا ا 

بطوموبلتك دب من برش يد ملراكش تقلب، ما وصلها حىت أ حد، سري  210

( ما les affaissementsوحسب حشال من باليص حمفورين فهيم )

( وكيتحفر affaissementوصلومهش وحشال من بالصة ما فهياش )

 وكيتعاود.

الس يد الوزير احملرتم كنقول كل خاصك أ نت ال ن كويص عىل بلتايل 

مليار دايل ادليون  19هاذ الشكة، الشكة عندها ديون، رشكة عندها 

هذا هرضة املدير دايل الشكة الوطنية للطرق  2924دايل ادلرمه يف 

ماكنيات، اكين هذاك  الس يارة واش شايطني الفلوس بش نشتتومه، اكين ا 

ىل   التسييج ما كيتدارش، التسييج خاصواليش اليل أ سايس يتدار، مث أ نه ا 

ماكنيات، كنقولو املغرب ما  بغينا حنطو يش رايل املغرب بدل ما عندوش ا 

ىل عندو يش رايل خاصو يس يت فني حيط  ماكنيات، وبلتايل ا  عندوش ا 

هاذ الرايل، مايش يس يت بش غري بش ندوز املارش يات وندوز عامني 

د وبني مراكش بأ عامل اليل ما كيتصورهاش العقل فالطريق بني برش ي

 البشي، واش احنا ال بس علينا كنلوحو الفلوس من الشمج؟

بلتايل كنطلب منك الس يد الوزير احملرتم بش تفتح حتقيق، وتدير 

 جلنة وتراقب هاذيك ال شغال اليت تكون بني برش يد ومراكش.

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 ار.شكرا الس يد املستش

طار الرد عىل التعقيب.  اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 الس يد املستشار،

قسوت عىل الشكة، أ وال الشكة يه ما خدماش غري بوحدها، عندها 

داري كرياقهبا.   جملس ا 

ديونية اثنيا، تلكمت عىل املديونية، بلعكس املنتظر تنوه شوية ل ن امل

جيابية، حلينا  ال ن تتنقص، هاذي الس نة الثانية درات الشكة نتيجة ا 

مليون درمه.  300املشالك دايل خماطر الرصف راه اكنت تشلك واحد 

هاذ القضية دايل الصيانة ادلورية ما كيناش غري ما بني برش يد ومراكش، 

ذا اكن هناك مشلك هذا اذلي ليه  اكينة يف مجيع املقاطع واحملاور. ا  أ رشت ا 

 غنشوفوه، ولكن هذا مايش مدعاة، ل ن تتقول الفلوس تيتشتتو وكذا كذا.

أ وال غري نقول ليك الس يد املستشار، رجاء غري امسع يل، رجاء، ما 

داري  اكيناش رشكة معومية اليل ميكن تشتت الفلوس، أ وال عندها جملس ا 

ذن غري هااجملوعندها مراقبة وعندها  ذ املساةل لس ال عىل للحسابت، ا 

 هاذي ما تقالش. 

عطاء الصحة املالية  طار ا  أ وال اكين واحد اجلهد كبري اليل تدار يف ا 

 12.0لشكة الطرق الس يارة، راه ما تنساش يف وقت من ال وقات اكنت 

مليار دايل ادلرمه دايل املديونية، وهاذ اليش غادي وتينقص، وهو اليل 

بعض الاستامثرات ال خرى يف  غيأ هل الشكة بش يف املس تقبل أ هنا تدير

بعض املقاطع ال خرى، وهاذ القضية دايل الصيانة ادلورية أ ان قلت كل 

هاذي فهيا شوية دايل اال زعاج، ولكن احنا تنحاولو هذاك اال زعاج ما 

ال يف بعض املقاطع اليل حىت يف البناء  يكونش بطبيعة احلال مس متر، وا 

شاكالت،  فاس، ولكن  -حبال املقطع دايل اتزةدايلها يف البداية اكنت فهيا ا 

اكنت اختيارات، هاذ الاختيارات يه اليل خلت أ ن هذا اجملال دايل 

ىل بغينا نقولو دورية.  الصيانة تيدخل بواحد الطريقة ا 

 هاذ القضية اليل قليت أ ان غنشوفها.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .ىل اكن عندمك، أ عتذراثنية الس يد املستشار ا   12شكرا بقة لمك 

السؤال الثاين موضوعه ظاهرة العطش اذلي تعاين منه بعض ال قالمي، 

واللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة لتقدمي 



 1029 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

7 

 (1029 يوليو 21) 2110 ذو القعدة 21

 السؤال. تفضل الس يد املهاجري.

 املستشار الس يد عبد اال اله املهاجري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 السادة املستشارين احملرتمني،الس يدات و 

 ،الس يد الوزير

تعاين العديد من املناطق من ظاهرة العطش بسبب حمدودية مواردها 

 املائية.

من هذا املنطلق نسائلمك عن التدابري اليت س تقومون هبا من أ جل 

جراءات املتخذة لضامن  مواهجة مشلك العطش ببعض املناطق، وما يه اال 

ية، واليت تعرف ارتفاع درجة احلرارة يف احلصول حق ساكنة املناطق النائ 

 عىل املاء؟

 ا.شكر

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

جابة. طار اال   اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار.

مج لزتويد العامل القروي بملاء وصل واحد بلطبع الس يد املستشار الربان

عىل املس توى الوطين، عىل مس توى اال يصال الفردي  %93النس بة دايل 

، هناك تفاوت بني ال قالمي، اكين أ قالمي اليل ما جتاوزاتش %10حوايل 

، مع توايل هاذ الس نوات دايل اجلفاف والهبوط دايل الفرشة املائية 00%

، اكينة املقاربة ال ن اليل يه مقاربة مس تعجةل اليل دايل املقاربت 1اكينني 

ترتتبط هباذ اليش اليل تنشوفوه يف الصيف يف بعض املراكز واليل تتضافر 

فهيا اجلهود دايل وزارة ادلاخلية ودايل واكةل ال حواض املائية واملكتب 

الوطين للكهربء واملاء الصاحل للشب يف الاس تجابة لهاذ املشلك دايل 

املاء لبعض ادلواوير وبعض املراكز، واكين مقاربة أ خرى اليل تنش تغلو ندرة 

علهيا يه ربط مجيع املنظومات احمللية دايل توزيع املاء عىل مس توى مجيع 

ادلواوير واملراكز بملنظومة املائية، غادي يوليو مجيع املراكز مرتبطني 

ما سد أ و حتلية دايل مياه البحر، ل نه مع توا يل هاذ س نوات بملنظومة ا 

اجلفاف هاذيك املنظومات احمللية اليل اكنت سابقا تعمتد عىل اال ماكنيات 

ماكهنا ذكل.  دايلها اذلاتية مل تعد ب 

 وهذا املوضوع سيس متر لبضع س نوات ليك حيل هذا املشلك هنائيا.

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.اللكمة لمك الس يد املستشا  ر يف ا 

 عبد اال اله املهاجري: الس يداملستشار 

 الس يد الوزير،

عند حلول لك صيف، هذا السؤال تيويل تيطرح نفسو وبقوة، 

الس يد الوزير، هو بعض املشالك اليل والسبب وراء طرحنا لهذا السؤال، 

قلمي الصويرة وأ خص  يت داود أ  قيادة  بذلكرتتعيشها بعض امجلاعات يف ا 

 اعات املوالية لها، أ لكيف، بوزمور، أ دغاس، أ سايس.وامجل

هاذ القيادة، الس يد الوزير، عندها الربط بلش بكة، ولكن الناس 

تيحلو الروبين قطرة املاء ما اكينة شهور هاذي، مؤخرا اكن عندي اتصال 

ورجع  ال زمةبلس يد مدير مكتب مدينة الصويرة قطاع املاء، وأ كد هاذ 

رئ اليل تيعطي هاذ املنطقة وكح ما بقاش فيه املاء، وأ ن السبب دايلها أ ن الب

حايل، بدا املشوع تعطات الانطالقة دايل املشوع غادي جييبو  مشوع

 مليون دايل ادلرمه.  11كيلومرت بتلكفة دايل  10املاء عىل 

رمغ هاذ التوضيحات، الس يد الوزير، دايل املدير مشكور هو 

ين هاذ ال مر جبدية وواقفني عىل ال شغال والتقنيني اليل معه، ل نه واخد

رصاحة، وحىت هازين اهلم لهاذوك الناس، احلقيقة الساكن دايل هاذيك 

 املنطقة هازين اهلم دايهلم.

السبب احلقيقي اليل خالان نتشبثو هبذا السؤال، الس يد الوزير، بيق 

 النقط الس يد الوزير: 1متش بثني به رمغ هذه التوضيحات، هام 

ال وىل: الس يد الوزير، بغينامك بمس الساكنة دايل هاذ املناطق النقطة 

جناز هاذ املشوع،  تنطلبو منمك، الس يد الوزير، توقفو خشصيا عىل رسعة ا 

ىل  لكها  1012ل ن الساكنة بدات تتسمع أ ن املشوع ما غادي يمكل حىت ا 

 واش تيقول، الساكنة بدا عندها التخوف.

زير، بمس الساكنة تتدخلو بش يكون لهذا تنطلبو منمك، الس يد الو 

رساع يف الوترية دايل اال جناز دايل هاذ املشوع.  اال 

النقطة الثانية، الس يد الوزير، هاذ الناس بيق تيجيومه الفواتري دايل 

، ولكن املشلك مايش يه الفاتورة، الفاتورة املاء رمغ أ ن اخلدمة ما اكيناش

ىل نيس الفاتورة ما يه درامه، املشلك  1، 1، 1تتجي فهيا  أ ن الراجل ا 

خلصهاش تتجيه واحد الغرامة خيلصها، خاصو خيلص الغرامة وخيلص 

 الفاتورة.

 000كيفاش، الس يد الوزير، هاذ الراجل تيشي س يرتان دايل املاء ب 

درمه وغادي خيلص غرامة أ و ال فاتورة عىل واحد اخلدمة اليل ما  100و

 يمك خبري حتاول تشوفوها معنا.تتأ داش؟ حىت هاذ النقطة هللا جياز 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار عىل احرتام الوقت.
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طار الرد عىل التعقيب.  اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

قلمي الصويرة الس يد املستشار غري اطمنئ، ل نه دب أ نت بلنس بة  ال 

أ ن السد دايل أ فياش اليل طلق عليه الامس س يدان هللا ينرصو عارف ب

مؤخرا، غادي نديرو واحد العدد دايل القنوات اجلر، مبعىن املشلك دايل 

 الصويرة مايش غري يف املراكز اجملاورة حىت يف العامل القروي.

، وهاذ الاستامثرات اليل فهيا القنوات أ ان بغيت غري نبه لواحد القضية

وهذا غتاخذ شوية الوقت، الترسيع هبا س نأ خذه بعني الاعتبار،  دايل اجلر

ولكن يف بعض املس توايت ما ميكن لكش ترسع أ كرث من ذاك اليش، 

وهاذي معوما تتاخذ شوية الوقت، ل ن غري بش دوز ذيك القنوات واحد 

 كيلومرت. 12أ و ال  10أ و ال  10

كتب الوطين للكهربء املسأ ةل الثانية اليل أ رشت لها راه الناس دايل امل 

تيسمعو دب، وهاذ القضية س نأ خذها بعني الاعتبار، هاذ القضية اليل قلت 

 دايل الفاتورة أ ال نرتب عىل هؤالء أ كرث مما مه يعيشونه.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

وهو السؤال الثالث موضوعه تقيمي الربانمج الوطين للطرق القروية، 

 طرف الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.  منموضوع 

 تفضلو الس يد الرئيس لوضع السؤال.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

سؤال الفريق الاس تقاليل هو تقيمي العمل احلكويم خبصوص الطرق 

 القروية الس يد الوزير؟

 .شكرا

 لسة:الس يد رئيس اجل 

جابة عىل السؤال، سؤال خمترص جدا.  اللكمة لمك الس يد الوزير لال 

 نمتناو الس يد الوزير حىت هو يدير جواب خمترص.

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 ال، اليس اللبار خاصو شوية دايل التوضيح.

ولكن أ وال، هذا تقيمي دايل وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء، 

اكن تقيمي دارتو الغرفة ال وىل ل ن اكنت واحد اللجنة موضوعاتية، أ ان يف 

اعتقادي أ ن اجلهد اليل تدار بني الربانمج ال ول والربانمج الثاين وبرانمج 

ن اكن الربانمج الثاين بيق ما سديناهش رمسيا، وبرانمج  التأ هيل الرتايب، وا 

مرة أ خرى دارتو ادلوةل املغربية فامي التأ هيل الرتايب هذا هجد كبري جدا، أ قول 

 يتعلق بلطرق القروية.

 الس يد املستشار،

ن شاء هللا الربانمج ال خري اليل اكن أ عطى س يدان هللا  فاش غنساليو ا 

ينرصو الانطالقة دايلو دايل تقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية غنكونو 

ىل مليار دايل ادلرمه اليت أ نفقت عىل  10وصلنا حوايل  الطرق القروية، ا 

 le tauxدران لها املعامل دايل التحويل دايلها واخذينا بعني الاعتبار )

d’inflation مليار دايل  200( نس بة التضخم تنتلكمو عىل أ كرث من

 ادلرمه.

اال جيايب فالربانمج الثاين للطرق القروية اس تفدان من التجارب دايل 

رشاك واكنت اتفاقيات مع  معوم امجلاعات الرتابية، وزارة ال ول، فاكنت ا 

دايل المتويل، حصيح امجلاعات  %40التجهزي أ خذت عىل العاتق دايلها 

جيايب، هو اكن  الرتابية ما مكالتش المتويل لكه، ولكن يف اعتقادي هذا اكن ا 

جيايب هو  صعب ل ن ميل تتكون التشاركية تتكون ال مور أ صعب، لكنه ا 

 ل خري اليل أ علن عليه جالةل املكل.اليل اس تفدان منه يف الربانمج ا

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد الرئيس، اللكمة للس يد املستشار للتعقيب.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

ال أ ن أ نوه بجملهودات اجلبارة وال  نافعة اليت تبذلها ال يسعين بمس الفريق ا 

ادلوةل املغربية لتطبيق وتنفيذ التوجهيات امللكية السامية، نعزت كثريا مبا مت 

جنازه، نعزت كثريا هبذا الانفتاح وفك العزةل عن ادلواوير واملدارش يف العامل  ا 

هناك  -وهذا ال خيفى عليمك  -القروي، غري أ ننا نالحظ الس يد الوزير 

ومة، وهناك طرق غري مصنفة تكل اليت تبقى طرق مصنفة هتمتون هبا كحك

هامل ويصبح من  ماكنيات امجلاعات، هاذ الطرق يطالها النس يان واال  رهينة ب 

الاس تحاةل مباكن أ نك متر علهيا، وهذا يؤسفنا، س امي وأ ن العامل القروي غين 

مبناظره الطبيعية، غين خبرياته املعطاة من فواكه وغالت من ال حسن أ هنا 

يبقى فينا منني تنشوفو بعض امجلاعات، ونبدا كل مثال امجلاعة تس تغل، وت 

ايت ل ن الرئيس صلب ومس تقمي ولكيش فهاذ كفايت" وكتعرفها كدايل "

حارمو من مجيع ما ميكن أ ن تس تفيد منه الساكنة، ل ن العامةل ما بغاهش، 

عالش ل نه تيقول احلق وما تيدخلش يف الصفقات املغشوشة، وهنا تنقولو 

هذا منكر، هاذ العقلية هاذي مغتخليناش جنتاهدو، فرجاء الس يد  اللهم

 ت.كفاي، الوزير واحد العناية هباذ ال ماكن

ال تس تطيع القيام هبا، فيجب  عندان مناطق متعددة ولكن امجلاعة فقرية

تعممي والنظرة دايلمك مشولية وانجعة، واحنا كنصفقو مجليع املبادرات الطيبة 
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ري معارضة ونقولو لكيش راه مااكينش، ولكن وكنشهدو هبا، مايش غ

بلعكس هذا كزييد افتخار لبالدان، ل ننا كنطورو بس مترار، غري أ ن دوران 

كربملانيني، التنبيه والانتقاد ملا ال؟ ل ن هذا يؤسفنا كثريا أ ن نرى أ ن بالدان 

ليه جالةل املكل. ىل ما يطمح ا   مل ترق ا 

 شكرا الس يد الرئيس.

 سة:الس يد رئيس اجلل 

 شكرا الس يد املستشار.

طار الرد عىل التعقيب.  اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 والنقل واللوجيستيك واملاء: التجهزيالس يد وزير 

 شكرا الس يد املستشار.

هو أ ين س بق يل قلت واحد القضية، شفيت الربانمج ال خري كنتلكمو 

مليار اليل  00مليار عىل  11 مليار دايل ادلرمه غمتيش للطرق، 11عىل 

مليار أ ن ترصف  11لكو، أ ان دامئا كنقول فني اكين التحدي؟ هو هاد ..  يف

ما جيب أ ن ترصف فيه، ل ن وزارة التجهزي والنقل معندهاش  حقيقة يف

اال ماكنيات ال ن أ هنا تؤطر اململكة املغربية لكها فامي يتعلق هبذه املشاريع، 

تديرو املبادرة البشية، اكين واحد الطرف كتديرو اجلهات، اكين طرف ك 

التمنية البشية، اكين طرف كنديروه احنا، ولكن مع ذكل، فالعموم أ ان قلت 

كل ش يت التشاركية يه صعبة، ل ن أ نت ملزم ال ن بش تأ خذ بعني 

الاعتبار ما يأ يت من القاعدة، يعين من عند الناس، وهذا فيه بعض 

 اال شاكالت.

القضية دايل املصنفة وغري مصنفة، أ ان املسأ ةل الثانية: اليل ارشيت لها و 

لقد حب صويت، أ ان قلهتا مرارا، قلت يودي امجلاعات بلشلك دايلها احلايل راه 

ما ميكن لهاش تدير الصيانة، ما عندهاش ال موال الالزمة وماعندهاش 

التقنية، قلت احنا مس تعدين كوزارة التجهزي والنقل، وهذا خذو أ نامت 

ما يف جمل س املستشارين أ و يف جملس النواب عىل أ ساس أ نه املبادرة، ا 

احنا ندخلو يف رشااكت، ل ن خاص وزارة ادلاخلية، وزارة التجهزي، 

وامجلاعات الرتابية، احنا نتلكفو بلتأ طري، ويكون واحد السطور يف املزيانية 

ان تقريبا واحد امجلاعات اليل خاصة غري بلصيانة، ل نه غادي نزيد أ  دايل 

يف الطرق القروية، وأ غلهبا س تكون غري مصنفة، ميل .. لو مرت كي 11.000

 1س نني أ و  0دايلها؟ غتدوز علهيا واحد  غنسليو شكون غيدير لها الصيانة

س نني عىل حسب كيفاش تدارت، وس يتساءل  20س نني أ و  3س نني أ و 

املنتخبون، وس يتساءل الساكنة هاذ اليش عالش من ال ن هاذ القضية 

طارا أ خر.دايل الصيانة داي  ل الطرق جيب أ ن جند لها ا 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

يق السؤال الرابع، السؤال الرابع موضوعه اس تزناف الفرشات املائية، ب

وهو موضوع من طرف السادة املستشارين عبد اللطيف أ معو، وعدي 

د املستشار احملرتم لوضع ، الس يجشريجشري، لتقدمي السؤال، تفضل اليس 

 السؤال.

 عدي جشري: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارون،

نسائلمك الس يد الوزير عن اال جراءات وعن التدابري اليت ستتخذوهنا 

محلاية الفرشة املائية من الاس تزناف جراء الاس تغالل املفرط للمياه يف عدد 

 مناطق اململكة؟ من 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار اجلواب.  اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 والنقل واللوجيستيك واملاء: التجهزيالس يد وزير 

 الس يد الرئيس،

 شكرا الس يد املستشار، مشكورين عىل هاذ السؤال.

هاذ املوضوع احلديث فيه ذو جشون، ل نه يف احلقيقة كيجر لواحد 

سرتاتيجية بلنس بة للبالد، احنا عندان تقريبا حوايل املسأ    210ةل اليل يه ا 

كنتلكمو عىل  فرشة مائية، والتقديرات اليل عندان اليل يه حمتاجة للتحيني

ار املكعبة، ولكن توايل س نوات اجلفاف أ وال، وكذكل تماليري دايل ال م  1

 عدد من التجاوزات اليت تتعلق هباد الفرش.

 املس توايت: دايل  1عندان هو يف احلقيقة 

والرتخيص بل بر  11.20اكين املس توى القانوين هو صارم، القانون 

ىل غري ذكل، لكن كنا دران احنا واحد  وكذا، هذا فيه صارم وفيه جزاءات ا 

ولكن مزال ما اس تطعناش نزلوها العملية اليل اكنت انلت التنويه ادلويل 

 Les contratsفرشة املائية، )يه العقود التشاركية يف ما يتعلق بل

nappe( كنسميوها برسعة )les contrats nappe مع ال سف الشديد )

كرثة املتدخلني فهيا جيعلها حلد ال ن بس تثناء دايل سوس ماسة ل ن اكنت 

ظروف، أ ما بيق املناطق مل نس تطع حلد ال ن، لل سف الشديد، ولكن 

ادلميومة دايل واحد العدد هذا واحد الورش كبري، ورش خطري مرتبطة به 

دايل مناطق اململكة املغربية اليل ما تتوفرش عىل مياه سطحية، وهذا 

 بطبيعة احلال حنن حنتاج فيه ادلمع دايل جمليس الربملان.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.
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 اللكمة لمك الس يد املستشار.

 عدي جشري: الس يداملستشار 

 الس يد الوزير عىل اجلواب، وشكرا عىل اال يضاحات. شكرا

ىل مسحت، بعض ال مثةل يف هجتني من  غادي نعطي الس يد الوزير، ا 

 هجات اململكة:

اتفياللت وخصوصا يف أ حواض لك من تودغة،  -أ وال، يف هجة درعة 

فرلكة واملعيذر، اليل يف هاذ ال حواض املستمثرين استمثرو واحد ال موال 

ال أ نه مع هائةل، أ ساس ا العامل يف اخلارج من أ جل خلق ضيعات فالحية، ا 

هاذ الاس تزناف لكيش مىش، حىت هاذوك العامل هذاك اليش لكو اليل 

مجعوه يف الغربة لكيش مىش. أ كرث من هذا، ال ن أ ساسا يف حوض املعيذر 

وخصوصا يف منطقة اتزارين وأ نيف، الناس دب تيزتودو بملاء الصاحل 

 عن الاس تزناف اليل تلكمنا عليه. ة الصهرجيية، هذا انجتللشب بلشاحن

يف نفس اجلهة ويف حوض درعة، هاذوك املوارد املائية اليل اكنو 

ال ساس دايل هاذ الواحة دايل درعة، مع ال سف الشديد دب املوارد املائية 

تمتيش لواحد الفالحة اليل يه دخيةل عىل هاذ املنطقة، أ ساسا الفالحة 

 يخ ال محر.دايل البط 

فال يعقل، الس يد الوزير، أ ن واحد اال رث احلضاري دايلنا اليل عندو 

طار اس تزناف واحد الفرشة املائية س نني أ نه نشوفوه قدام عينينا تمييش يف  ا 

اليل حمدودة جدا، كذكل ويف هاذ املناطق أ ساسا يف منطقة النقوب، يف 

 درعة العليا الناس تيزتودو بلشاحنات الصهرجيية.

علهيا،  ماسة واليل هرضتو -منش يو للجهة الثانية اليل يه هجة سوس ت 

دايل سوس ويف الفرشة املائية دايل سوس  اكينني املناطق دب يف احلوض

اليل ما بقات، وصلت صايف، املس توى بقى تهيبط حىت ما بقات حىت 

 قطرة دايل املاء، ويف الشيط الساحيل، أ ش واقع؟

نزل حتت املس توى دايل البحر، ودب داب املس توى دايل الفرشة 

البحر أ عىل الفرشة، وتتعرفو بأ نه ميل تيدخل املاء املاحل لواحد الفرشة صايف 

(ça devient irréversibleما ) ميكنش كل بيق هذا امسيتو. 

والغريب يف ال مر أ نه يف هاذ احلوض دايل سوس أ ساسا، الغريب يف 

علهيم اليل مشاوو، ولكن تيتخلقو  ال مر أ ن هناك هاذ املناطق اليل هرضت

،  (des exploitations nouvelles) فالعالية دايل احلوض تيتخلقو

 ضيعات جديدة.

ضد نوسوعو أ مسيتو، ولكن خاص املوازنة  ما يش احنافالس يد الوزير، 

( ذاك اليش اليل تيخرج وذاك اليش اليل تيخرج بش la nappeدايل )

(la nappe تبقى حتافظ عىل ال ).توازن دايلها 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 الس يد املستشار،

راه مكلت بلتدخل دايكل، هاذ القضية دايل التوازن هو اليل تيليق به 

"، املشلك هو ونه خرط القتاددذاك الالكم اليل تيتقال يف اللغة العربية : "

هذاك التوازن، هو احنا دب أ ش نو اليل عندان؟ بش نقول كل هو املشلك 

كراهات سوس يو  ىل بغييت تقول ا  معقد، عالش؟ ل ن مرتبطة به، ا 

 اقتصادية، فيه انس، فيه فالحة، فيه واحد..

طيب أ ش نو اليل ميكن لنا نديرو واليل احنا غاديني فيه؟ هو الاس مترار 

جتميع املياه السطحية، املياه السطحية ميل غادي جتمع حىت ذاك اليش  يف

ىل الفرشة املائية وترتيبنا للجزاءات عليه واذلعائر وكذا وكذا  اذلهاب الناس ا 

غيكون عندو معىن، ميل ما تتكونش عندك املياه السطحية وخا تبغي 

 ، تتلقى واحد انس مكس هبم، عيشهم، حياهتم،تطبق ذاك اليش صعيب

 ارتباطاهتم، هبذا.

هاذ اليش عالش احنا مس مترين يف هاذ س ياسة السدود، جالةل املكل 

عىل هاذ القضية، احنا عندان واحد اخملطط ما تشوفش هللا ينرصو تريكز 

سد تيل وسد  2000فيه غري السدود الكربى، عندان خمطط دايل حوايل 

 خزاانت املياه، صغري اليل غادي تغطي اململكة املغربية واليل غادي تشلك

أ وال لالس تعامل واثنيا لتغذية الفرشة املائية، وأ ان قلت بأ ن عندان هاذ املرحةل 

يه اليل غادي يكون فهيا ذاك اخملطط اليل تلكمت عليه دايل  13-29دايل 

مليار دايل ادلرمه اليل غادي يضم تمنية العرض املايئ والتمثني دايل  224

امل القروي عىل وجه اخلصوص بملاء، وهذا املياه وتزويد الساكنة يف الع

مرتب بواحد الشلك اليل غادي خييل بطبيعة احلال هاذ القضية دايل 

 التحمك يف هاذ املسأ ةل دايل.

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك.

ىل ال س ئةل املوهجة لقطاع..  وننتقل ا 

 ، عندمك نقطة نظام؟ مرحبا.فضلوتالس يد الرئيس 

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 الس يد الرئيس،

فامي خيص ال س ئةل املوهجة لوزارة الش باب والرايضة، اعطيتوها هنا 

وحدة املوضوع، واحنا كفريق مل نستش، ولهذا احنا السؤال دايلنا ما 

ة، ولهذا عندوش وحدة املوضوع، ال عالقة هل هباذ ال س ئةل اليل يه أ ني

 تنطلبو ..

 اجللسة: رئيسالس يد 
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أ خذان مبالحظتمك الس يد الرئيس، فوصلتين املراسةل دايلمك وسوف 

ذن قطاع  والرايضة، وموضوع مشاركة  الش بابنأ خذها بعني الاعتبار. ا 

فريقية  ، والبداية مع سؤال الفريق 1029الفريق الوطين يف ك س ال مم اال 

خفاق كرة القدم املغربية، اللكمة الاس تقاليل للوحدة والتعادلية،  وموضوعه، ا 

 الس يد املستشار.لمك 

 احلسن سليغوة: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 الس يد الوزير،

السؤال، البد ما نقول سبب الزنول، سبب الزنول هو  قبل ما نطرح

خفاق املنتخب الوطين. فاش تنق خفاق، اال خفاق راه واحد الهدف ا  ولو ا 

خفاق، هنا مايش السؤال  تيكون مرسوم وميل ما تنوصلو لوش تنقولو ليه ا 

دايلنا غنحاس بو املنتخب الوطين أ و غادي حناس بو اجلامعة امللكية املغربية 

لكرة القدم، أ بدا، بلعكس احنا غادي نسامهو بش ميكن نوصلو لهذاك 

 الهدف اليل ما وصلناش.

يعين تقريبا  1029ماي يف  3كن يل نقول كل الس يد الوزير بأ ن يف ومي

هاذي شهرين غادي نعاود غري السؤال اليل طرحت معك عاود اثين، ل ن 

جات مناس بة ل نه هو التكوين، هاذ النوع دايل التكوين اليل حقيقة 

ىل  موجودين املراكز دايل التكوين، ل ن ما ميكن لناش نوصلو ليش هدف ا 

ش انطلقنا من القاعدة دايلو. هاذ املراكز فعال اكينة، هاذ املسائل اليل ما اكن

يه مالية بش ميكن هلم يتكونو هاذ املراكز ل ن مع ال سف، هناك من 

تيسمع بعض املصاريف دايل اجلامعة وتيعتربها بأ هنا متجاوزة، ويه اليل 

 تنلقاوها أ قل بكثري ميل تميش يو مع بعض ادلول.

 الس يد الوزير،

السؤال داييل هو مطروح للحكومة أ كرث من الوزارة، ل ن هادي 

مسؤولية احلكومة، أ ش نو هو ادلور اليل غادي تقوم به الوزارة يف خشص 

طار التكوين واملراكز دايل جامعة كرة القدم  وزارة الش باب والرايضة يف ا 

بش نوصلو للهدف؟ أ ش نو هو الهدف؟ الهدف هو نوصلو لواحد التكوين 

دايل املنتخب الوطين يكون من هاذوك املراكز اليل  %10ة دايل الرتكيب

احنا كوانمه يف املغرب، عاد زايدة عىل الالعبني اليل تيكونو مكونني يف 

اخلارج، بش تميكن تكون عندان واحد الركزية، يكون عندان واحد الهدف، 

 تكون عندان واحد القاعدة وطنية.

ىل هذا ال  ن شاء هللا، س نصل ا   هدف؟مىت، ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

السؤال املوايل أ و السؤال الثاين موضوعه اخلروج احملبط للمنتخب 

فريقيا، وهو موضوع من طرف فريق  ك سالوطين لكرة القدم من هنائيات  ا 

 املستشار اليس بلقشور.ال صاةل واملعارصة، تفضل الس يد 

 املستشار الس يد عبد السالم بلقشور:

 د الرئيس.شكرا الس ي

احنا يف احلقيقة ما بغيناش وحدة املوضوع، ل نه نعتقد أ نه س نتناول 

منا الزوااي ختتلف.  املوضوع من زاوية خمالفة، يف احلقيقة رايضة وا 

 الس يد رئيس اجللسة:

ال املراسةل دايل الس يد رئيس  هذا مت االتفاق عىل وحدة املوضوع، ا 

وهل من أ ي زاوية تريدون الفريق احلريك، اذلي طلب فصل سؤاهل، فتنا

 وتشاؤون اليس عبد السالم. 

 املستشار الس يد عبد السالم بلقشور:

 شكرا لمك الس يد الرئيس احملرتم.

 السادة الوزراء احملرتمني،

خواين وال خوات املستشارات احملرتمات،  ا 

ذن احنا بلنس بة لنا، الس يد الوزير، الزاوية اليت نريد أ ن نتساءل من  ا 

خفاق خاللها عىل  موضوع دايل الرايضة بصفة عامة ال ميكن أ ن نلزمه دامئا ب 

ىل رجعنا للك س نتني غنلقاو اكين  مرتبط بملنتخب الوطين هنائيا، ل نه ا 

خفاق، غنلقاو نفس ال س ئةل تتكرر وك ن التارخي يعيد نفسه، يف حني أ نه  ا 

كبري ال ن خاصنا نمثنو العمل اليل كيتدار، ما ميكنش نبخسوه، اكين تطور 

عىل مس توى كرة القدم دايلنا الوطنية، اكين حتول عىل مس توى البطوةل، 

ماكنيات مالية مرصودة )يف اجلامعة(،  اكين تقنيات جديدة، اكين كذكل ا 

ولكن لل سف أ هنا كتضخ للمنتخبات الوطنية بشلك كبري ولكن ما 

كمتشيش بلشلك اليل بغينا عىل مس توى ال ندية، هناك أ ندية حتترض يف 

بالدان، أ ندية كربى اكنت يف القسم الوطين ال ول ويف القسم الوطين 

 الثاين، اليوم ما بقيناش كنسمعو هبا هنائيا، لل سف لشح املوارد املالية.

العمل اليل كتقوم به اجلامعة معل همم، حنن نمثنه، العمل اليل كتقوم به 

طار رشاكت كربى عىل املس توى  كذكل الوزارة من بىن حتتية مواكبة يف ا 

الوطين نمثهنا عاليا، لكن كذكل نسجل أ نه حىت احلكومة بشلك عام راه ال 

ىل عندان مزيانية  تعترب أ ن الرايضة من أ ولوايهتا، عالش؟ ونقول كل مثال ا 

أ و ما دون ذكل هو اليل كيرتصد لوزارة الش بيبة والرايضة هذا  %2دايل 

ولوايت، وتعترب أ ن القطاع معناه أ ن احلكومة ال جتعل من الرايضة أ ولوية ال  

ىل أ خره. وبلتايل راه مايش  قطاع اجامتعي وغري منتج وال يوفر اال ماكنيات ا 

 من ال ولوايت غادي نبقاو انتظرو.

احنا كنطلب من احلكومة بشلك عام أ هنا ترصد اال ماكنيات لوزارة 

ندية وترصد للبنيات التحتية  الش باب والرايضة ومن خاللها غادي ترصد لل 

رصد للرايضة بشلك عام. العمل اليل كيتقام من اجلامعة ما ميكنش وت
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ىل بغينا نديرو القطيعة لك ساعة  نبخسوه، خاصنا نبقاو غاديني يف الرتامك، وا 

غادي نبداو بزيرو وبدل هنا بدل هادي بدل هادي، ما غاديش نتقدمو، 

 واحلال هو اليل كنشوفو اليوم، دميا كنغريو وما اكينش يش نتاجئ عىل

املس توى الكبري، عىل مس توى املنتخبات أ قول، ولكن أ ان راه مؤمن بلعمل 

اليل كيتدار يف اجلامعة عىل مس توى ال ندية وعىل مس توى البطوالت دايلنا 

ال ال وىل وال الثانية وال حىت عىل مس توى الهواة، اكين تغري كبري، 

 فامي خيص وخصوصا عندما مت التحول عىل مس توى البىن التحتية يف بالدان

الرايضة وكرة القدم بشلك خاص، رمغ كذكل الضعف اليل كيعرفوه 

رايضات أ خرى جامعية، اليل اكن املغرب اكن عندو فهيا امس كبري يف كرة 

ىل أ خره، واليوم راه تقريبا، تقريبا انقرضت.  السةل والطائرة ا 

 الس يد الوزير،

معكنمتناو أ نمك تشفيو الغليل دايلنا من خالل الرد وتس   ان، متعو لنا ب 

 وهاذ الوقت ما حتس بوش يل الس يد الرئيس، وأ نت كرمي جدا.

 الس يد الوزير،

بغينامك جتاوبوان، ل ن أ ان ما بغيتش نتلكم عىل اال خفاق هنائيا، ل نه 

كنعرف كيف كيتدار معل كبري عىل مس توى اجلامعة ما بغيتش نربطو 

ىل ما اكنتش واحد  النتيجة ما ميكنش بال خفاق، كرة القدم يه هادي، ا 

نغريو لك يشء، فكيف قليت ذاك الهنار يف جملس النواب راه رضبة جزاء، 

ىل مشات جبوج دايل امللميرتات ما ميكنش نغريو لك يشء.  ا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا اليس بلقشور.

السؤال الثالث، دامئا يف نفس املوضوع، وهو موضوع من طرف فريق 

 رار، تفضل اليس بوهدود.التجمع الوطين لل ح

 املستشار الس يد عبد العزيز بوهدود:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

خفاقات  عالم عن ا  ما يه حقيقة ما تروج بعض الصحف ووسائل اال 

فريقيا  املقامة  1029املنتخب الوطين لكرة القدم يف منافسات ك س أ مم ا 

 حاليا مبرص؟

 وشكرا.

 :الس يد رئيس اجللسة

 شكرا اليس عبد العزيز.

طار اال جابة عىل ال س ئةل الثالثة،  اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

فريقيا  وبطبيعة احلال املوضوع هو مشاركة املنتخب الوطين يف ك س أ مم ا 

، كيف ما بغيت الس يد الوزير، بغيتو املنصة، بغيتو متاك، اليل 1029

 يرحيمك.

 ش باب والرايضة:الس يد راش يد الطاليب العلمي وزير ال 

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا السادة املستشارين احملرتمني عىل طرح هذا السؤال.

وبعد واحد املرحةل دايل النتاجئ ال خرية، أ نه من بعد وقع واحد النوع من 

 الهدوء بش ميكن لنا انقشو بلك مسؤولية تطور الرايضة يف املغرب.

يع املهمتني الشغوفني بلرايضة، بداية، البد أ نه نتقدم بلشكر اجلزيل مجل 

وهاذ الشغف هو واحد املزية زايدة عند الرايضيني أ كرث من املامرسني يف 

جماالت أ خرى، وهداك الشغف هو اليل كيجعل واحد امحلاس قوي جدا، 

ىل درجة أ نه ما ميكنش بناء عىل نتيجة دايل املقابةل، كيف ما جا يف  ا 

ةل املمسوحة ونبداو من الصفر، احنا كنبنيو املداخةل دايلمك، أ نه نعملو الطاو

عىل الرتامك، وامجليل يف الرايضة واحد املزية عند الرايضة أ هنا يه براسها 

موضع تساؤل يف لك حمطة من احملطات، لهذا عرفت واحد التطور، 

القاعدة يه نفسها، نلعبو يف مخيس الزمامرة، وبملناس بة كهنين مخيس 

لوطين ال ول، نلعبو يف الربازيل، نلعبو يف فرنسا، الزمامرة للصعود للقسم ا

نلعبو يف أ ي دوةل يف العامل يه نفس القواعد دايل اللعب، ونفس املنطق 

 اليل كيحمك هاذ الرايضة، كرة القدم أ و غري كرة القدم بشلك عام.

لكن احملبني دايل الرايضة وكرة القدم بخلصوص، دامئا كيبغي الرحب، ال 

ة، أ ان ما غاديش ندخل يف التفاصيل دايل الفريق الوطين يتقبلون الهزمي

والتداريب وهذا، ل نه هذا اختصاص دايل املدرب ودايل اجلامعة، لكن 

 مكتتبع، مكسؤول، ميكن يل جنزم ما ييل:

لو اكنت اجلامعة تدبر بشلك يسء ملا اكنت الزمامرة غادية تطلع للقسم 

بخلصوص بلمتويل، مرتبطة الوطين ال ول، ل نه، ومايش مسأ ةل مرتبطة 

رادة قوية كتكون عند املسؤولني عىل النوادي قبل لك يشء،  كذكل ب 

وراه مايش غري كرة القدم اليل طلعت مخيس الزمامرة، كذكل أ لعاب القوى 

ىل غري ذكل، وأ ان عارف أ ش كنقول والس يد الرئيس راه عارف أ ش كنقول  ا 

رادة وهو عارفين، ل نه متبع معااي امللف من بدا ذن ملا كتكون ا  يتو، ا 

 وكيكون واحد الاخنراط كتكون نتاجئ.

اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم كبايق اجلامعات حيمكها قانون، وأ ن 

المتويل اذلي تتلقاه من ادلوةل ما واصليش ذيك ال رقام املبالغ فهيا، المتويل 

خلصوص كبايق اذلي تتلقاه من ادلوةل، يعين من وزارة الش باب والرايضة ب

اجلامعات الرايضية، اكين واحد اجملموعة دايل املعايري لك واحد كيدي ذاك 

 اليش دايلو.

اخلصاص هو كبري جدا، لكن املنطلق، وهاذ املنطلق راه فيه بناء واليل 

بدات بلبنية التحتية يه ، 1004انطلق من الرساةل امللكية السامية 

( ما اكنش les grands stades )ال وىل، مالعب كرة القدم الكربى يعين

من "الفيفا"،  ممكن يتلعبو فهيم مبارايت لو ما وصلوش للمواصفات املطلوبة

غري هادو لكفو مزيانية كبرية. توقعت اتفاقية مع اجلامعة، اجلامعة اليل قامت 

هباذ العمل، وكنخلطو ما هو خمصص للبنية التحتية وما هو خمصص 
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 للتس يري.

أ رايض  (les pelouses)أ مسيتو التحتية اليل  ما هو خمصص للبنية

انرة مث الشغب )  lesدايل اللعب، اال انرة، العشب الطبيعي، اال 

cameras وذاك اليش، هاد اليش لكيش واحد اجملموعة دايل )

ىل غري  ىل بيق الفرق يف الهواة ا  الاستامثرات ما بيناش للعموم، بال ضافة ا 

، خاصنا 210 قدم، اياله واصلنيملعب كرة ال 000ذكل، هادو خاصنا 

 ، س نواي كتعمل مزيانية وكيتبىن.210ملعب كرة القدم، اياله واصلني  000

( واحد (l’auditاحلاكمة، أ نامت متبعني أ نه ميل جات هاذ احلكومة معلنا 

الافتحاص جملموعة دايل اجلامعات بش نوقفو عىل ماكمن القوة، ماكمن 

 بش حنامكو بش نصلحو، ل نه مايش الضعف بش ميكن لنا نصلحو، مايش

 يف املنطق دايل اال صالح.

ىل زولنا اجلامعة امللكية املغربية للفروس ية، اجلامعة امللكية  التكوين، ا 

للكولف، اجلامعة امللكية للاكراطي، اجلامعة امللكية للتكواندو واجلامعة 

، نظرا امللكية دايل كرة القدم، بيق اجلامعات بيق ما داروش التكوين

للخصاص احلاصل عىل مس توى مراكز التكوين، هاذ مراكز التكوين دب 

طلقنامه يف هاذ احلكومة اليل ما عندهاش برانمج واليل ما بغيتوش تقولو 

(، sport - étudeبأ نه وتعرتفو بأ ن عندها برانمج، طلقنا مسار دراسة )

 رايضة ودراسة.

اكين التسجيل يف مراكش هاد العام اكين التسجيل يف ادلار البيضاء و 

دايل املراكز جديدة، اجلامعة امللكية  1و اكين التسجيل يف الربط، 

مركز دايل  21يف االتفاقية،  21املغربية لكرة القدم اليل خاصها تدير 

دايل ال ندية اليل  3موجودين،  1هجويني،  21موجودين،  3التكوين، 

نو ذوك الفرق بش ينتجو لنا تصاوبو لها املراكز دايل التكوين، بش كنعاو 

 أ بطال رايضيني اليل غادي يكونو يسامهو يف البطوالت ويسامهو يف البايق.

تنظمي املنافسات اجلامعية، اعمل أ ن بعرتاف الفيفا والكونفدرالية 

فريقية  فريقية، وما تعطاش هاذ ) 1024اال  ( labelاكنت أ حسن بطوةل ا 

 بناء، وهاد البناء احنا ماش يني فيه. هكذا مايش جمامةل، راه تعطى ل نه اكين

ذن خبالصة هاذي راه صناعة عندها مجموعة دايل املكوانت، هاذ  ا 

للنتاجئ  واملكوانت كنوضعو فهيم لبنة تلو ال خرى بش ميكن لنا نوصل

 املتوخاة.

، ملس نة كيتأ هل لك س العا 10ال ن ملا الفريق الوطين ل ول مرة من بعد 

ايهلم ما هزهمومش، وىل الطموح كبري، ومن حقنا كهيزم فرق يف التارخي د

مكغاربة وىل عندان الطموح كبري، ولينا ما كنشوفوش يش حاجة أ قل من 

فريقيا، ما بقيناش كنشوفو يش حاجة أ خرى، صدمنا  البطوةل دايل ك س ا 

مجيعا، تأ ملنا مجيعا، مكواطنني، مكغاربة، كوطنيني بغض النظر عىل مواقع 

م املدرب، مبا فهيم الالعبني، مبا فهيم املسؤولني، املسؤوليات، مبا فهي

الربملانيني، الرأ ي العام، ذاك اليش اكنت ردة الفعل، احنا مكسؤولني اكن 

هدوء، تدوز ردة الفعل بش ميكن لنا نطرحو ال س ئةل احلقيقية ونلقاو 

ال غادي جتي واحد ) ( غادي تدي لكيش la vagueال جوبة احلقيقية، وا 

الطاوةل املمسوحة وهاذ اليش غري ممكن، ل نه لن خيدم الرايضة غادي نديرو 

 يف يشء.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ىل التعقيبات، ونبدأ  ب  اثنية. 01فريق الاس تقاليل عندمك لننتقل ا 

 املستشار الس يد احلسن سليغوة:

 .شكرا الس يد الوزير

 ليل بغينا نقولو.ا أ ظن بأ نمك جاوبتنا عىل مجيع املسائل

 شكرا الس يد الوزير عىل هاد التوضيح.

ميكن جاوبتنا أ حسن من السؤال اليل قلنا لمك، ل ن أ ش نو قلنا احنااي؟ 

رادة حكومية من أ جل هاذ القطاع دايل الش بيبة  ما اكينش هناك ا 

رادة  والرايضة، قلهتا لمك يف اللجنة الس يد الوزير، قلت لمك لو اكنت هناك ا 

، اكنت صفر %2تعطيش لهاذ القطاع راه اكنت أ قل من حكومية ما 

وقالو كيفاش غميكن نوصلو للمس توايت  %2فاصةل، هاد العام وصلت 

العاملية بواحد القطاع اليل هو الش بيبة والرايضة وفيه الرايضات 

بخلصوص، كرة القدم وأ لعاب القوى، اليل ميكن لها تعمل أ عامل اليل ما 

 ميكن لنا نتوصل هبا.ميكنش وزارة واحدة أ خرى 

رادة حكومية بش ميكن لنا نوصلو لهاذ  ولكن مع ال سف ليس هناك ا 

ىل بغات  النوع دايل التكوين واملراكز، ل نه يتطلب أ موال وأ موال، واجلامعة ا 

دايل املرات عىل ال قل هاذ املزيانية، مايش  1تقوم بدلور دايلها خاصها 

 ملزيانية واملوارد اال ضافية دايلها اذلاتية.املزيانية اليل كتعطي احلكومة، خاص ا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

ىل فريق التجمع  10فريق ال صاةل واملعارصة عندمك انقص  اثنية، وننتقل ا 

 الوطين لل حرار يف دقيقتني ونصف، تفضل الس يد الرئيس.

 املستشار الس يد محمد البكوري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 لوزير،الس يد ا

سؤالنا اكن واحض، حقيقة ما تروجه بعض الصحف، ولكن اجلواب 

 دايلمك الس يد الوزير اكن مقتضب، ومل حياول أ ن يلمس ما مسعنا وما رأ يناه. 

ىل  لل سف هناك من حاول الركوب عىل هذه العرثة، واكن يدفع هبا ا 

ادف أ زمة واس تغاللها بلشلك الس ئي بدل املسامهة يف النقاش العمويم اله

والبناء، وما حدث للمنتخب الوطين نعتربه يف فريق التجمع الوطين 

لل حرار عىل اعتبار أ نه قد حيدث مع كربى الفرق العاملية، وخاصة وأ ن 
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ال مر يتعلق بكرة القدم اليت دامئا ما يكون فهيا الراحب واخلارس واملنترص 

 واملهنزم.

م، مفن املفروض أ ن ومبا أ ن ال مر يتعلق بملنتخب الوطين لكرة القد

نبعده عن لك تنابز أ و رصاع كيفام اكن نوعه، ل ننا نرفض من يركب عىل 

ال مواج دامئا، وجيعلوهنا حرفة، ل ن ذكل ييسء لبدلان اذلي ال جيب وضعه 

 أ مام تصفية احلسابت واقتناص الفرص للمزايدة عليه.

خطاب ذلكل مفن موقع فريقنا داخل ال غلبية وما يمتزي به من تبين 

 الوضوح والشفافية، نقول ما ييل: 

أ ن املنتخب الوطين مل يكن سيئا بلشلك اذلي مت تصويره، بل لعب 

كرة قدم جامعية راقية وبأ سلوب تكتييك جيد، جعهل من أ ول املرحشني للفوز 

هبذه الك س، لكن لل سف مل يكن حمظوظا، خاصة وأ نه هزم أ عتد الفرق 

ال أ ن تفاصيل صغرية   أ خرجته من هذه البطوةل.وأ قواها، ا 

الالعب اذلي أ ضاع رضبة جزاء بدوره مل يكن حمظوظا، علام أ نه من 

أ حسن الالعبني اليوم وتهتافت عليه كربايت ال ندية يف العامل، وبلتايل ال 

 ميكن هتميشه ونعته بأ قبح الصفات.

تصوروا معي لو فاز املنتخب الوطين وأ مكل مشواره، هل سيمت حشد 

ذن بركة من هاذ التأ جيج، اتقوالك هاته الس هللا يف بدلمك، نعمل  اككني؟ ا 

أ نه اكنت خسارة برضبت احلظ، ولكن جيب استامثره لل حسن وجيب 

اعامتد مبدأ  احملاس بة بشلك حضاري ولبق حىت ال تكون هناك القطيعة وال 

يكون هناك الانفصال، وال رقام والرتتيب خري دليل عىل حتقيق اال جنازات 

 بلرمغ من صدى اخلروج من المثن.

وعيني وواقعيني يف حتليلنا، فاليوم ينقصنا التكوين ولكن لنكن موض

داخل ال ندية، وبلتايل الاش تغال داخل ال ندية عىل هذا املوضوع من أ جل 

اس تقطاب الطاقات واملواهب املتواجدة اليوم، خاصة أ ن الاس تحقاقات 

قصاؤه  الكروية املقبةل عىل ال بواب، ذلكل ال جيب اغتيال هذا املنتخب وا 

 بل تشجيعه وحتفزيه من أ جل ال فضل.وهتميشه، 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيبات.

 الس يد وزير الش باب والرايضة:

 شكرا الس يد الرئيس.

نقطتني بعجاةل، الس يد املستشار كنأ كد كل بأ ن الرايضة من أ ولوايت 

العملية هاذي احلكومة خصت جملسا  هاذ احلكومة، وكون ما اكنتش هاذ

 20حكوميا خاصا بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للهنوض بلرايضة، بعد 

س نوات دران التقيمي واكن عرض يف جملس احلكومة واكن  20س نوات، بعد 

تفاعل السادة الوزراء، وكنتحملو مسؤوليتنا وهاذ اليش احنا ماش يني فيه 

دلوةل اكملني يف س نة واحدة احنا ما هبدوء، وخا يضخو ال موال دايل ا

( physiqueعندانش القدرة بش هذا، احنا ماش يني بلقدرة دايلنا حىت )

 بش ميكن لنا جنزو هذا، ماش يني ذاك اليش مربمج عىل أ حسن ما يرام.

النقطة الثانية، الس يد املستشار، هو هداك املس توى الرايق دايل 

 املغريب، هو اليل خلق ال مل عند التقنيات اليل وصل لها الفريق الوطين

ىل درجة ما بقيناش كنتقبلو ذيك الهزمية،  املغاربة، لعب بشلك جيد جدا ا 

وجاتنا حبال الشمتة، هذا هو اال شاكل اليل وقع، هذا هو اال شاكل اليل 

وقع، لو اكن فريق دون املس توى وهاذ اليش مايش دون املس توى ما 

الهزمية وغادي منش يو، لكن ل نه  كناش غادي ما نتعصبوش، غادي نقبلو

فريق جيد جدا، الالعبني جيدين جدا، مامتسك ما قبلناش ذيك الهزمية، 

 الغالب هللا.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤال الرابع، وموضوعه الس ياسة الرايضية ببالدان، وهو  وننتقل ا 

بارك حيفظه، بمن الي موضوع من طرف الفريق احلريك، تفضل اليس مو

 تفضلو.

 املستشار الس يد حيفظه بمنبارك:

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 السادة الوزراء احملرتمني،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ال أ ن النتاجئ  رمغ اجملهودات الكبرية املبذوةل للهنوض بلرايضة الوطنية، ا 

 احملققة تظل دون مس توى الطموحات.

ا ال ساس، نسائلمك، الس يد الوزير احملرتم، حول التدابري عىل هذ

قالع راييض جاد وهادف؟  املتخذة من أ جل ا 

 وشكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 الس يد وزير الش باب والرايضة:

 شكرا الس يد الرئيس.

ال لعاب الشاطئية  النتاجئ هزيةل، ال أ عتقد، الس يد املستشار، ل ن يف

املغرب حصل عىل ادلرجة ال وىل ب  1( شهر Cap-vertاليل اكنت يف )

فريقي، البارح الفريق الوطين للاكراطي  9 ميداليات ذهبية عىل املس توى اال 

فريقية للاكراطي ب  ميدالية ذهبية، ال س بوع اليل قبل  22خذا البطوةل اال 

اليل قبل منو العداء املغريب خذا منو هاد اليش غري دايل ال سابيع ال خرية، 

مرت موانع، هاذي نتاجئ، ميداليات ذهبية عىل برا  1000امليدالية اذلهبية 
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 مايش داخل املغرب حباكم دوليني، مايش زعام جمامةل.

الرايضة البناء دايلها مايش ذاك البناء البس يط اليل كنعتقدو راه اال جناز 

ال غادي نقو  لو احنا مااكينش حتطمي رمق قيايس بش يوجد كل بطل عاملي، وا 

ذن احنا فاشلني، ال. هادوك ظاهرات من الظواهر  دايل هشام الكروج، ا 

اليل كتكون مرة، مرة مايش يه املقياس، املقياس هو حشال كرنحبو من 

ميدالية، حشال هذا، واحلضور املغريب عىل مس توى مجيع الرايضات، 

يدالية ذهبية يف ال لعاب ال وملبية الس نة املاضية بنت الفقيه بنصاحل رحبت م 

( يف l’athlétisme، الس نة املاضية )(Buenos Aires)الش باب يف 

ىل غري ذكل.  نفس املسابقة من مخيس الزمامرة ا 

فاكين عندان طاقات كبرية جدا، اليل اكن بعيد ما بيننا وبني الطاقات 

لو علهيم بش يه املراكز دايل التكوين واملالعب الرايضية اليل هام كنش تغ

 نقربومه هلم بش نتجو ال بطال ونعطيومه فرص.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 اللكمة لمك الس يد املستشار اليس الس باعي.

 املستشار الس يد مبارك الس باعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 اال خوة وال خوات املستشارات،

 الس يد الوزير،

كوش يف اجملهودات اجلبارة اليل كيقومو هبا ال بطال دايولنا احنا مكنش

 عىل الصعيد ادلويل وعىل الصعيد الوطين.

 الس يد الوزير، 

براز  نشكرمك عىل جوابمك القمي، وتفاعال معه، نود يف الفريق احلريك ا 

 بعض املالحظات املعززة بالقرتاحات التالية:

ال أ ن ننوه بلك واقعية وموضوعية، ال ميكننا يفأ وال،   الفريق احلريك، ا 

مبا حتقق ببالدان من منجزات هامة يف الس نوات ال خرية من بنيات 

جنازات ونتاجئ  ومنش ئات رايضية وطنيا وهجواي وحمليا، مكنت من حتقيق ا 

ىل جانب ما حتقق يف جمال  جد جيدة قاراي ودوليا ويف خمتلف الرايضات، ا 

املتوسط والبعيد، ومع ذكل التكوين اذلي س يعطي نتاجئه عىل املدى 

 فالطموحات تظل أ كرب من الواقع؛

ن كنا من اذل ين ال يربطون بني نتيجة مباراة يف كرة القدم اثنيا، وا 

ال أ ن  ننا ال ميكن كذكل ا  سرتاتيجية وس ياسة رايضية واعدة، فا  وحمامكة ا 

قصاء املنتخب الوطين لكرة القدم  ثر ا  نسجل خيبة أ ملنا كبايق املغاربة عىل ا 

( مبرص يف ظروف غامضة غري مقنعة، وهو ما يتطلب تدابري CANيف )

لتقومي املسار ومواصةل العمل القاعدي املمتزي لرحب الاس تحقاقات الرايضية 

املقبةل، ويف هذا اال طار نطلب منمك توضيح ما راج يف خمتلف املنابر 

قاةل الناخب الوطين واحليثيات املرتبطة هبذا املوض  وع؛اال عالمية حول ا 

اثلثا، من أ جل تزنيل أ مثل لرؤية اال سرتاتيجية اليت رمسهتا اجلامعة 

 امللكية لكرة القدم وبيق اجلامعات نقرتح ما ييل:

عطاء مزيد من العناية للرايضة املدرس ية واجلامعية ورايضة  - ا 

 ال حياء؛

جناز املرافق الرايضية والاهامتم  - ضامن العداةل اجملالية واجلهوية يف ا 

 يف الوسط القروي املهمش؛ بلرايضة

جناز مراكز وأ اكدمييات لتكوين  - الاهامتم بلقاعدة من خالل ا 

 الفئات الصغرى عىل غرار أ اكدميية محمد السادس لكرة القدم؛

قلمييا  - تعزيز الشاكة مع امجلاعات الرتابية للهنوض بلرايضة حمليا وا 

 وهجواي وتفعيل االتفاقيات املوقعة يف هذا اال طار؛

رشاك الالعبني املتأ لقني يف البطوةل الوطنية يف  العمل - عىل ا 

 املنافسات القارية وادلولية لكرة القدم.

رابعا، نعترب يف الفريق احلريك أ ن اال طار املرجعي ال صالح جوهري 

املتعلق بلرتبية البدنية  10.09للرايضة الوطنية هو التزنيل ال مثل لقانون 

نصوصه التنظميية وكذا تفعيل والرايضية، وذكل من خالل اس تكامل 

 أ حاكمه ومالءمة مراجعه ومقتضياته ومضامينه.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيب فامي تبقى من الوقت.

 الس يد وزير الش باب والرايضة:

 شكرا الس يد الرئيس.

بعض التوضيحات،  فامي يتعلق أ ان متفق مع الس يد املستشار فقط

الرايضة املدرس ية احنا متفقني وكهننيو أ نفس نا أ نه اليوم مت التصويت عىل 

لزامية الرايضة املدرس ية مكش تل اليل  طار دايل التعلمي، وفيه ا  القانون اال 

 غادي يكون لنا ال بطال هو غادي يغذي بيق اجلامعات.

عىل تدبري  فامي يتعلق بملدرب الوطين، راه نفس املنطق اذلي يرسي

امجلعيات الرايضية يرسي عىل امجلعية الوطنية اليل يه مسيهتا اجلامعة 

ال فهاذ احلاةل الوزارة خاصها تبدا تتدخل للك  امللكية املغربية لكرة القدم، وا 

 فريق بش تدير هل التعيني دايل املدرب.

فرنسا املتقدمة أ كرث منا أ و اليل عندها الرقابة أ كرث من املغرب حسب 

 لقانون تتدخل يف تعيني املدير التقين وال تتدخل يف املدرب.ا

يف املغرب املدير التقين بدينا كنفرضوه ولهذا السبب أ ول جامعة 

يه اجلامعة امللكية املغربية لكرة  10.09اخنرطت معنا يف تنفيذ القانون 

القدم، وادلليل أ نه مجموعة دايل ال ندية ال ن اليل بدات تعرف الاس تقرار، 
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ن شاء هللا غادي يكون خري.ه  اذي بداية دايل التفعيل وا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤال اخلامس، موضوعه تعممي مالعب القرب، وهو  وننتقل ا 

 من طرف فريق ال صاةل واملعارصة، تفضل الس يد املستشار.موضوع 

 املستشار الس يد محمد امحلايم:

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 السادة املستشارين احملرتمني،

حداث مالعب  ال شك أ ن املبادرة اليت أ طلقهتا وزارتمك خبصوص ا 

القرب بل حياء السكنية القت جناحا يف مجموعة من املدن املغربية وعىل 

الرمغ من بعض املؤاخذات اليت تسجلها عىل مس توى التس يري ورشوط 

 اال س تفادة مهنا.

عممي هذه املبادرة عىل خمتلف املدن املغربية خاصة املدن يف انتظار ت

املتوسطة والصغرية والعامل القروي، نسائلمك الس يد الوزير حول اال جراءات 

 اليت ستتخذوهنا لتجاوز هذه الصعوبت؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار اجلواب.  اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 ة:الس يد وزير الش باب والرايض

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار، 

كبري جدا، خصوصا عىل مالعب القرب أ نمت كتعرفو بأ نه اخلصاص 

مس توى العامل القروي والش به احلضاري، لهذا السبب أ طلقت الوزارة 

قلميية وامجلاعات الرتابية،  400الربانمج دايل  ملعب بشاكة مع اجملالس اال 

ىل  ملعب اليل اس توفت فهيا الشوط اليوم،  402اليوم يف الصباح وصلنا ا 

لكن مايش مجيع ال قالمي والعامالت، حبيث اس تجبنا اليل جاء يف ال ول 

وبدينا تناقشو اال ماكنية دايل توس يع دايل هذا الربانمج ل نه س هيم رشحية 

 كبرية من الش باب.

دايل ال صناف دايل  1فامي يتعلق بلتدبري، التدبري انامت تتعرفو اكين 

العب القرب، اكين اليل اتبعة للجامعات، اكين اليل اتبعة للوزارة، اكين م

اليل اتبعة للمبادرة الوطنية للتمنية البشية، احنا يف نقاش بش نوحدو 

الطريقة دايل التس يري بش ميكن لنا نضمنو واحد الانسجام لكي يس تفيد 

 منه املامرس للرايضة.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 د الوزير.شكرا الس ي

طار التعقيب.  اللكمة لمك الس يد املستشار يف ا 

 محمد امحلايم: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد الوزير عىل التوضيح.

هذه الشك الس يد الوزير بأ ن انتنا تتعرف واحد اجملموعة دايل املدن 

طار س ياسة القرب، وهذ ه عرفت واحد اجملموعة دايل املشاريع ويه يف ا 

طار املشوع، بخلصوص حبال املشاريع دايل تأ هيل  املشاريع تدارت يف ا 

طالق  بعض املدن وال اخلصوص حبال املشوع دايل طنجة الكربى أ و ا 

املبادرة الوطنية اليل أ عطى س يدان الانطالقة دايلو، هاذ املشاريع بلنس بة 

ريع يه من لنا تنشوفها أ ان مكسؤول يف املدينة دايل طنجة، بأ ن هاذ املشا

بني ال نشطة املدرة لدلخل ويه تدخل يف صلب املوضوع دايل املبادرة 

 الوطنية.

أ ان من هنا تنشكر واحد اجملموعة دايل امجلعيات اليل تسهر عىل التنظمي 

واحلراسة والتس يري دايل هاذ املرفق بش يبقى يس متر يف التس يري، لوال 

دايلو بطريقة ال خرى، احنا هاذ امجلعيات، أ ان ما تهنرضيش عىل التس يري 

نشوفو هاذ ال طفال وهاذ الناس اليل تيس تافدو من هاذ ادلمع دايل 

الرايضة، اكين بعض احلواجئ اليل هام اكين بعض امجلعيات غري ال وراق 

واليل تمتيش تتضغط عىل هاذ املسؤول عىل هاذ امللعب وتتاخذ بعض 

بعني الاعتبار بش خيليو  السوايع وتتدار فهيم جتارة، هاذو خاصهم يتاخدو

 فرصة للناس أ خرى اليل تتنشط يف هذا اجملال.

التدخل داييل قلت مش تل يه رايضة دايل بلنس بة، دب عاد يف 

املدرسة، اكين مدارس عندان، الس يد الوزير احملرتم، نعطيك مثال واحد 

املدرسة يف طنجة يه مدرسة أ س ية الوديع اليل رئيس امجلعية دايل أ بء 

، تيضغط عىل الناس تيقول ياء التالميذ تيس تافد من ادلمع دايل امللعبأ ول 

هلم جيبو يل الفلوس، وعندو اتفاقية مسنية، ما عرفنايش هاذ الفلوس 

 هاذي فني تمتيش، خاصها احملاس بة وخصها املراقبة.

النقطة الثانية عندان مدرسة يف طنجة، موالي عبد الرحامن، اليل واحد 

ال واحد اجلدار عازل عىل الساكن، الناس تيطلبو هاذ الس ياج دايلها حب

املدارس حبال هاذو تفتح ويدارو فهيا فضاءات ويدارو مالعب القرب، هاذ 

املالعب القرب يه ال ن اليل تنشوفها يف واحد اجملموعة دايل املدن، 

تطوان دب تطلع جترب، امحلد هلل، ادلراري تيلعبو الكرة، يف مارتيل الناس 

ىل  4هاذ املالعب هاذي تتنشط غري من انشطة،  والواحدة  21، 22ا 

 دايل الليل.

هاذ املشاريع هاذي خاصنا نزيدو نشجعها ونزيدو نديرو فهيا، واكين 
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أ رايض، حبال اليل هرضان علهيا مدارس جات اس تولت عىل مجموعة 

طار اتفاقية يفتحو  طار رشاكة ويف ا  دال رايض خاصنا نديرو معهم يف ا 

 بش هاذ الناس ميارسو الرايضة.الفضاءات، 

 وشكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

ذن نشكر الس يد الوزير عىل مسامهته.  شكرا، ا 

عداد الرتاب الوطين، وموضوعه  ىل قطاع ا  ىل السؤال املوجه ا  وننتقل ا 

قلمي أ ورسد، وهو سؤال موجه من طرف الفريق دمع السكن الاجامتعي  ب 

 احلريك، تفضلو الس يد املستشار.

 املستشار الس يد مبارك محية:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير، 

قلمي أ ورسد س نة  حداث ا  ، 2994بتعلاميت ملكية وبقرار حكويم مت ا 

قلمي، لل سف، ترك يواجه مصريه بقساوة الطبيعة وقةل امل وارد ولكن هذا اال 

 وبعده عن املركز.

سرتاتيجية أ و التفكري يف  ذلا نسائلمك الس يد الوزير، هل هناكل ا 

قلمي الفيت؟  الهنوض هبذا اال 

 .وشكرا

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة لمك الس يد الوزير تفضلو.

عداد الرتاب الوطين والتعمري  الس يد عبد ال حد الفايس الفهري وزير ا 

 اكن وس ياسة املدينة:واال س

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد املستشار،

 شكرا عىل هاذ السؤال.

قلمي  يف ما خيص السكن الاجامتعي يف أ ورسد، ينبغي القول بأ ن هاذ اال 

دايل أ ورسد اس تافد من واحد العدد دايل الربامج السكنية، برانمج 

دايل برئ كندوز، برانمج مابني  1رمق واحد ورمق  العودة، التجزئة العودة

أ لف درمه برئ كندوز وكذكل يف  210دايل السكن  1020و 1004

ىل غري ذكل.  أ ورسد، جتزئة السالم ا 

ذن تقريبا واحد  ما بقع، ولكن بلفعل اكين ال ن  2100ا  ما مساكن ا  ا 

طار واحد احلركة واحد دميوغرافية اليل ينبغي نواكبوها، وبطبيعة احلا ل يف ا 

التشاور خاص برامج سكنية اليل كتواكب هاذ التحوالت، مع العمل أ ن هاذ 

القضية دايل السكن ما خصاش تشاف بشلك منعزل، خاصها تكون 

قلمي، وهنا رضوري نأ كدو عىل  مرتبطة بواحد التصور للتمنية دايل هاذ اال 

ارة وما بني واحد العدد دايل ال عامل مبنية عىل التشاور ما بني مصاحل الوز

عداد الرتاب ل ن  املنظومة احمللية، فامي خيص مثال اخملطط اجلهوي دايل ا 

ال ن جاهز، واحد العدد دايل اللقاءات التشاورية واحد العدد الربانمج 

اليل انبثق عن هذا التصور اليل ال ن يف حزي التنفيذ، واليل مبنية عىل 

د املنطقة العزيزة علينا واليل كنأ خذو  بعني الاعتبار ال مهية دايل ها حقيقة

عندها بعد اسرتاتيجي، صةل الوصل ما بني املغرب ومابني ادلول دايل 

فريقيا، جنوب الصحراء، واكين عدد، عدد دايل ال مور:  ا 

اكين أ وال الطريق ما بني ادلاخةل والكراكرات التوس يع دايلها وكدوز  -

 من أ ورسد؛

ة والاقتصادية، الشطر ال ول مث اكين املناطق دايل ال نشطة اخلدماتي -

 الشطر الثاين؛

ىل غري ذكل. -  اكين الربانمج دايل تمنية الس ياحة القروية والطبيعية ا 

ذن هاذ اليش لكو بش نقول اكين هاذ الربامج واكين ال ن ميكن لنا  ا 

هننيو أ نفس نا عىل هاد التعاون مصاحل الوزارة عىل وجه اخلصوص وال 

يربز واحد التصور مشويل لتمنية املنطقة. اكينة  املنظومة احمللية، بش

أ ورسد مراكز حد العدد من املراكز برئ كندوز و ادلاخةل، واكين كذكل وا

صاعدة ينبغي هنمتو هبا، هنمتو كذكل بواحد النوع من التوازن مابني الساحل 

 وادلاخل.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

طار التعقي  ب.اللكمة لمك الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد مبارك محية:

 شكرا الس يد الوزير عىل هذه املعطيات.

قلمي بطبيعة احلال، الس يد الوزير، ما جا  القرار احلكويم حيتال هاذ اال 

من الرتاب الوطين، هجة  %12واد اذلهب تضم  -اعتباطيا هجة ادلاخةل 

 خمزتةل يف مدينة واحدة يه ادلاخةل، من أ جل خلق نواة للتخفيف عىل

ىل مدينة  الضغط عىل مدينة ادلاخةل، هاد العامةل اكن التوجه يف ال صل ا 

أ ورسد اليل عندها روابط اترخيية بلساكنة ولكن لقةل املياه مت نقل املركز 

ىل برئ كندوز.  ا 

برئ كندوز حاليا، الس يد الوزير، ما يعرف أ ي برانمج للسكن حقيقي، 

فيه، ادلخل عندها حمدود، فيه الساكنة عندها ارتباط به بغية تسكن 

 .وكذا.يف دار، جترب 1دايل عائالت  1رب فقرية، ساكنة، جت

احلدودي اليل شلك أ حد  هذا املركز يقرب من مركز الكراكرات

فريقي، جاي عىل الطريق الروافد و  مداخيل خزينة ادلوةل، عندو توجه ا 
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 الوطنية.

قلمي يضم  قلمي أ ورسد هو ا  دايل  1امجلاعات، ميل تشوف هاد  1ا 

امجلاعات اليل أ نامت تعول علهيم ميل تدخلو معمك يش برانمج حكويم نلقاو 

درمه، ما ميكنش يتدار هبا مليون  00املزيانية دايهلم لكهم ما تتجاوزش 

رادة حقيقية عند احلكومة بش  ىل ماكن ا   تديربرانمج الس يد الوزير، ا 

خاصمك تدمعو السكن لهاذ الناس مت بش يسكنو، ل ن ال ولوية للسكن و 

ىل ما سكنوش الناس  السكن، السكن الاجامتعي الناس بش يسكنو متا، ا 

ما غاديش تكون، ما ميكنش عامةل تبقى ضيفة عند ادلاخةل، راه املنتخبني 

وامجلاعات الرتابية لكيش ضيف فادلاخةل، خاصهم نواة حقيقية للسكن 

 املؤهالت البنيات التحتية.

ملنعشني العقاريني بش يتوهجو لامت، خاصمك تدمعو الشاكت دايل ا

 000خاصمك حتثو رشكة العمران بش توجه متا، ما اكينش برامج اكين 

، اليش ال خر كيف جا عىل 100 - 000اليل تشاف  94وحدة سكنية من 

قلميية 300وال  100لكمتمك بقع أ رضية جمهزة تكون يش  ، السلطات اال 

رضية، ولكن غري جمهزة خاصمك واملنتخبني كيوزعو عىل الناس البقع ال  

تدخلو الس يد الوزير عىل اخلط وجتهزو ال رايض، عىل ال قل جتهزو للناس 

ىل ما اكنش اكين يف الربانمج احلكويم.  ال رايض بش تبين، ا 

واحلكومة غادي تنقل هنار السبت  رئيس احلكومةوهاذي مناس بة 

أ نه يتنقل بيدو  لدلاخةل وبملناس بة نطلبو منك توصل لرئيس احلكومة عىل

ويشوفو ويشوف الطريق عىل طريقو ومن مت يشوف الناس ويتواصل معهم 

 عن قرب.

 شكرا الس يد الوزير.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

ن شئمت.  اللكمة لمك الس يد الوزير فامي تبقى من الوقت ا 

عداد الرتاب الوطين والتعمري و   اال ساكن وس ياسة املدينة:الس يد وزير ا 

هاذ القضية دايل السكن عندها ال مهية دايلها، ولكن السكن ما ميكن 

لو يواكب واحد العملية دايل التمنية اليل تضمن الاس تقرار، ال ن اكين عامةل 

مثال تبنات يف أ ورسد ولكن املصاحل فادلاخةل، كيفاش خلقو هاذيك احليوية 

 ل الاس تقرار.وهذاك النشاط بش يكون رشوط داي

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ىل قطاع الرتبية الوطنية وموضوع السؤال املوايل نتاجئ احلركة  نتوجه ا 

الانتقالية وهو موضوع من طرف الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، 

 تفضل الس يد املستشار، الس يد الرئيس.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الس يد الرئيس. شكرا

 الس يدين الوزيرين احملرتمني،

سؤال الفريق الاس تقاليل الس يد الوزير يتلخص حول نتاجئ احلركة 

الانتقالية، هذا السؤال جاء ليمثن اجملهود اذلي يبذل يف احلركة الانتقالية، 

غري أ ن الفريق الاس تقاليل هل رأ ي يف ذكل حبيث أ ننا نقوم حبركة انتقالية 

أ ن ننوه بجملهودات اليت تبذل يف تدبري هذه احلركة، غري أ ننا  ومن هنا البد

نقول أ ننا عندما نقوم حبركة انتقالية، مثال منصب شاغر، هاذ املنصب 

الشاغر أ ان شاركت يف احلركة واملنصب الشاغر عفوا املنصب ما اكينش 

ذن أ حرم من الاس تفادة، غري أ ن من بعد ما متت احلركة يمت شغور  ا 

اء مبباراة التفتيش، التوجيه والتخطيط، التدريس بخلارج ورمبا املنصب سو 

الوفاة لكها جتعل مناصب شاغرة شكون اليل غيتعني فهيا؟ هذاك اليل عاد 

 تعني جديد.

واخللل الثاين هو أ ننا املسكل دايل اال دارة الرتبوية الس يد الوزير، احنا 

شاركو غري فهاذ اجلهة، فال ول قبطنا انس تنقولو هلم أ جيو توليو مديرين وغت 

وميل كيتكونو ويتخرجو كنعطيومه هجة أ خرى، كتحرمين أ ان من هاذ 

الامتياز، عالش فال ول أ ان غمنيش جلهة أ خرى اليل ميكن نقرب عىل العائةل 

نتاعي؟ ما كتخلينيش ندوز الامتحان فاجلهة اليل راغب فهيا ومنني ندوز 

 ة اليل مايش يه هاذيك.فاجلهة اليل كنخدم فهيا نسايل وتعيين يف هج

هاذو اختالالت كنلمتسو أ و كنشوفو أ هنا البد أ ن تعاجل بش نزيدو 

نزينو وحنس نو العمل اليل تتقوم بيه املوارد البشية فهاذ اجملال، ل ن أ ان 

عادة النظر فيه، بخلصوص هاذ  أ عتقد جازما أ ن التدبري دايل احلركة جيب ا 

ذن Le posteرك )النقطتني، ما ميكنش حنرمو أ س تاذ شا ( ما اكينش ا 

عدة س نوات بلتايل تيجي واحد أ خر جديد تيبقى فبالصتو وهو قىض 

ضافة ملسكل اال دارة الرتبوية اليل غادي مييش لو يش واحد اليل  ويس تافد، ا 

 ما معذبش، وما نساوش أ ن هاذ ال ساتذة اليل ال ن تيتكونو رامه تعذبو.

 اجللسة: رئيسالس يد 

ىل اللوحة، صايف مكالت.ايك شفت الوقت ال  يس اللبار. أ رشت ا 

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 أ ان عندي ما تنشوفش ال محر عندي مرض العيون أ ستسمح. شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد الوزير، تفضل.

 وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل أ مزازيالس يد سعيد 

 والبحث العلمي:

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
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 الس يد املستشار احملرتم،

 شكرا عىل هذا السؤال.

ذ واحد العدد دايل املعطيات اليل واردة فيه مت جتاوزها، واليوم  وا 

الوزارة تش تغل مع الشاكء دايلها الاجامتعيني عىل جتويد هاذ اخلدمة، 

جيايب لالس تقرار دايل ال رس التعلميية، غري واحد املقارنة  لتوفري واحد ال ثر ا 

، عدد الطلبات اليل اكنو، اكنو ما 1029واليوم  1023بني ما اكن عليه يف 

، هاذ الس نة عرف 1023س نة  12311تقريبا واحد  10.000تيتجاوزوش 

دايل الطلب دايل احلركة الانتقالية، ومت الاس تجابة لواحد  41000تقريبا 

يس اليل مت هاذ الس نة هاذي، لهذا تنقل لمك ، هذا واحد الرمق قيا13929

 بأ ن الوزارة واكبت الاس تجابة لهاذ ال رس.

بلنس بة اليل همم هو يمت تنظمي هاذ احلركة الانتقالية خالل شهر دجنرب 

عالم املعنيني بل مر وايخذو التدابري دايهلم.   بطريقة مبكرة حىت نمتكن ا 

الالتحاق بلزوج. اثنيا: واحد القضية هممة أ نواع الطلبات: أ وال: 

س نة. واكينني طلبات مزدوجة أ و طلبات عادية، اليل  21ال ولوية دايل 

من هاذ  %10خاصنا نعرفو هاذ الالتحاق بلزوج شلكت تقريبا واحد 

 الطلبات.

قلميي واجلهوي واحد احلركة  ضافية: اكن عىل املس توى اال  معطيات ا 

فني  13000شوفو ذاك ، فاش تن %90انتقالية جد هممة اليل تتوصل 

مشاو تنلقاو حراكت هجوية، لهذا هاذي تتأ كد لنا عىل جناعة خطوة 

طار تقدمي هاذ اخلدمة العمومية للمرفق العام.  التوظيف اجلهوي يف ا 

هاذ اليش اليل جاء عىل لسانمك الس يد املستشار احملرتم، جد همم 

عيني دايلنا، غناخذو بعني الاعتبار وغادي نقدموه أ يضا للشاكء الاجامت

بش نزيدو جنودو هاذ اخلدمة ونعطيو الفرصة لالس تفادة لهاذ الفاعلني 

 الرتبويني وال رسة دايل التعلمي.

 وشكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

قصاء خرجيي مسكل اال دارة الرتبوية من لواحئ  السؤال الثاين موضوعه ا 

ة، وهو موضوع من طرف فريق التجمع الناحجني يف امتحان الكفاءة املهني

 الوطين ال حرار، تفضل الس يد بوهدود عبد العزيز.

 عبد العزيز بوهدود: الس يداملستشار 

 الرئيس.الس يد شكرا 

 الس يد الوزير احملرتم،

فوجئ عدد من خرجيي مسكل أ طر اال دارة الرتبوية املرتبني يف ادلرجة 

قصاهئم من لواحئ الناحجني يف  امتحان الكفاءة املهنية برمس دورة الثانية من ا 

، بعدما اكنوا قد اجتازوا الامتحان املهين بناء عىل اس تدعاءات 1024

 رمسية بصفهتم ملكفني مبهام اال دارة الرتبوية.

 الس يد الوزير احملرتم،

جراءات والتدابري اليت تعزتم وزارتمك القيام هبا لتصحيح هذا  ما يه اال 

 فئة؟الوضع ورفع احليف عن هذه ال 

 .وشكرا

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد املستشار.

جابة. طار اال   اللكمة لمك الس يد الوزير يف ا 

 الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي: الرتبيةالس يد وزير 

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد املستشار احملرتم، 

ذ ال ساتذة اليل اكنو أ ساتذة دارو بلنس بة لفئة أ طر اال دارة الرتبوية، ها

دارة الرتبوية وخترجو يف يوليوز  ، بعد التخرج 1024التكوين دايل سكل اال 

طار مترصف تربوي ابتداء من ش تنرب  ، 1024دايهلم مت التعيني دايهلم اك 

أ طر اال دارة الرتبوية، جات فاش والو معينني راه ما بقاوش أ ساتذة، والو 

و املباراة، كيقول ليك هام مت الاس تدعاء دايهلم من املباراة املهنية اجتاز 

قلميية ما عندمهش  قلميية، املديرايت اال  طرف من؟ من طرف املديرايت اال 

املعطيات دايهلم، واش هاذو أ ساتذة واش أ طر تربوية، علام أ ن التعيني 

دايهلم ك طر تربوية مت يف شهر ش تنرب، لهذا خاصهم خيتارو واش هام أ ساتذة 

ذن ما ميكنش لهيم يس تافدو من هاذي ومن  واش هام دارة الرتبوية، ا  أ طر اال 

 هاذي.

اليل همم هو دب احنا كنعملو مع الشاكء الاجامتعيني بش غادي خنلقو 

غنطورو هاذ املسكل دايل اال دارة الرتبوية اليل اليوم غيويل مسكل اليل فيه 

اذ ادلبلوم س نتني دايل التكوين واليل غادي يتوج بواحد ادلبلوم، وه

" ادلرجة 22غيخول لهيم مبارشة واحد اال طار دايل مترصف تربوي السمل "

ال وىل، ل ن اليوم احلاةل دايل اليوم ش نو هو؟ كياخذو غري واحد الشهادة 

" وبلنس بة لهاذ الفئة غنخلقو فهاذ املرسوم 20وهاذ الشهادة كيوليو فالسمل "

ن 22ام يوصلو لهاذ السمل "واحد املرحةل انتقالية بش غمنكنومه حىت ه " ا 

 شاء هللا.

 شكرا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار التعقيب.  اللكمة لمك الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد محمد البكوري:

 شكرا الس يد الوزير عىل جوابمك.

دارة الرتبوية  هاذ الفئة الس يد الوزير كام تعلمون وجلت مسكل اال 

اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ومه ال يعلمون شيئا عن خمرجات هذا واملراكز 
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اال طار ومضامني هذا املرسوم، حيث صدر ومه يف هناية تكويهنم واذلي 

امتد طيةل س نة اكمةل ومل يكن هلم حيهنا حق القبول أ و الرفض ملضامني 

 هذا املرسوم.

صدوره  فهل يعقل أ ن ترسي علهيم مضامينه ومه وجلوا املراكز قبل

 بس نة تقريبا؟ 

أ نمت عىل عمل الس يد الوزير أ ن وزارتمك مسحت هلم بجتياز مباراة 

الامتحان املهين بعد خترهجم من املراكز واكن لك أ ملهم يف ترقية مسارمه 

املهين، ولكهم عزم يف تفعيل وتبين قيادة حديثة وتدبري مؤسسايت خيدم 

ن صاف هاته ال طر وحرموا من املدرسة العمومية، ولكن مع ال سف مل يمت ا 

ىل  ضافة ا  حقهم يف الرتيق، وبلتايل أ ضيف حضااي جدد يف هذا القطاع ا 

" اذلي معر طويال قبل أ ن جتدوا هل احلل 9حضااي النظامني وحضااي الزنزانة "

 مشكورين.

 1كذكل الس يد الوزير هل من املنطقي أ ن ينتظر هؤالء ما يقارب 

ن مه اختريوا من س نوات أ خرى الجتياز الامتحان ا من  %22ملهين ا 

س نوات أ خرى من أ جل ترحشهم يف لواحئ  20الناحجني؟ وانتظار أ كرث من 

 20س نة ك س تاذ، وأ قلهم قىض  10الرتقية بالختيار، ومهنم من قىض 

 س نوات.

ذلكل الس يد الوزير وما نعرفه فيمك من حيوية واجهتاد ووطنية نطالبمك 

لهذه ال طر، كوهنم وجلوا هذا املسكل قبل الس يد الوزير برتقية اس تثنائية 

ذا اكن يف اال ماكن تعديل مقتضيات  صدور املرسوم، وكذكل نلمتس منمك ا 

املرسوم، وذكل جبعل هذا املسكل سبيل للرتيق وحمافظا عىل احلقوق 

 املكتس بة وحافزا لل طر اال دارية للهنوض مبهاهما اال دارية والرتبوية.

 شكرا الس يد الوزير.

 ئيس اجللسة:الس يد ر 

 شكرا لمك، بقات دقيقة.

 الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي: الرتبيةالس يد وزير 

 الس يد املستشار احملرتم،

أ ان كيف قلت هاذ ال ساتذة اختارو بش يغريو اال طار دايهلم ويوليو 

ر مدراء دايل مؤسسات ودارو هاذ التكوين، لهذا أ ان كنقول هذا اختيا

دايل واحد املسار همين ما ميكنش اليوم يكونو حضااي، والضحااي اليل تلكميت 

جتاوزان هاذ امللف  4و 3علهيم امحلد هلل اليوم املنظومة ما بقا فهيا حضااي، 

ىل اكنو ملفات عالقة أ خرى  9و أ يضا، واليوم حنن نعمل جاهدين بش ا 

ن شاء هللا بجملهودا ت اليل تتقوم هبا ذات طابع اجامتعي نتجاوزوها ا 

 احلكومة.

ضايف اليل  بلنس بة لهاذ الناس أ ان قلت كل غنخلقو لهيم واحد التكوين ا 

 " ويرتقاو.22غميكن هلم بش ينتقلو للسمل "

 شكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك.

دماج املهين ، وموضوعه وننتقل للسؤال ال ول املوجه لقطاع الشغل واال 

التدبري املفوض، وهو موضوع من طرف مجموعة وضعية عامل رشكة 

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل، الس يد الرئيس تفضل.

 :الصادياملستشار الس يد مبارك 

 شكرا الس يد الرئيس.

يعاين عامل وعامالت رشكة التدبري املفوض بمجلاعات الرتابية 

وعدم احرتام مقتضيات مدونة الشغل والقطاعات احلكومية جتاوزات عدة 

 وحماربة العمل النقايب.

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 وزير الشغل واال دماج املهين: يتميالس يد محمد 

ىل تتذكرو الس يد  فامي يتعلق أ وال بحملاربة دايل العمل النقايب، ا 

طار احلوار دايل اللجنة داي ل القطاع اخلاص، اتفقنا نديرو املستشار يف ا 

واحد ال لية دايل تتبع هاذ احلاالت اليت يقال بأ هنا يمت فهيا حماربة العمل 

النقايب، وحنن الزلنا مس تعدين لهاذ ال لية، وخاصة حيامن يمت تعسف عىل أ و 

طرد بسبب الانامتء النقايب، فهاذ القضية جسلها أ ان مس تعدين بش نعاودو 

ليه.نفعلو هاذ املقتىض   اذلي متت اال شارة ا 

فامي يتعلق بلوضعية دايل العامل رشكة التدبري املفوض، تتعرفو الس يد 

ىل أ عوان التفتيش، يه  طار الصالحيات واملهام املس ندة ا  املستشار أ نه يف ا 

صالحيات حمددة بلقانون، مبدى احرتام املقاوالت العامةل يف هذا اجملال 

املؤطر لعقد الشغل، سواء تعلق ال مر هبذه  للمقتضيات القانونية والتنظمي

دايل التدبري املفوض، أ و لك أ شاكل دايل الشاكت اليل يه الشاكت 

خل، وذلكل  الشاكت اليل يه تتعمل املناوةل، العقد من الباطن، احلراسة ا 

ىل بغيت تقول، وضعناها يف ال ولوايت  وضعنا هاذ القطاعات احلساسة، ا 

عىل العمل اليل تيقومو به  املعطيات الرمقية تشهد دايل الربانمج الوطين،

السادة املفتشني، وتنوهجو، مايش فقط تنبهيات، مالحظات بلتنبهيات، 

ننا حنرر حمارض بخملالفات أ و اجلنح ضد املشغلني اخملالفني ونوهجها  بل ا 

 للمحمكة اخملتصة.

حيامن هنا تنهتيي مسؤولية دايل الوزارة دايل الشغل واال دماج املهين 

ىل احملمكة اخملتصة.  حتيل ال مر ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.
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 اللكمة لمك الس يد املستشار.

 املستشار الس يد مبارك الصادي:

 الس يد الرئيس،

 شكرا الس يد الوزير عىل اجلواب.

طرحنا نفس  1023يوليوز  1أ ذكرمك الس يد الوزير أ نه يف اترخي 

ملستشارين، وهذا ترصحيمك، ما السؤال، وقلمت داخل هذه القبة مبجلس ا

يس متر هاذ النوع من الاس تعباد اجلديد اليل تيتسمى أ حياان بعض ميكنش 

العقود من الباطن اليت هتدر احلقوق دايل الشغيةل، ايك؟ وقلمت أ ان ملزتم 

أ ن نش تغل ليك جند اال طار القانوين واال طار التنظميي بش  معمك أ ننا ينبغي

ابمك، مرت س نتني، ماذا فعلمت الس يد الوزير نصفيو هاذ القضية، هذا جو 

نصاف هؤالء الشحية من العامل ومه كرث يف امجلاعات الرتابية؟  من أ جل ا 

وهاذ امجلاعات الرتابية يه مسرية من طرف منتخبني ورؤساء جامعات 

ىل أ حزاب داخل احلكومة، وعوض أ ن يقوم هؤالء الرؤساء  ينمتون أ غلهبم ا 

ىل أ حصاب بحلرص عىل ضامن مكتس با ت العامل، جندمه ينحازون ا 

الشاكت دايل التدبري املفوض، وأ ان أ س تغرب أ ش نو ادلوةل اكع تس تفيد من 

 هاذ التدبري املفوض دايل املرافق العمومية؟

تنعطيو مرافق معومية للقطاع اخلاص، تنرصفو علهيا أ موال يف 

ل ذوك التجهزيات وبعض املنش ئات، احنا كدوةل، وحىت أ دىن احلقوق داي

الطبقة العامةل ما تنضمنوهاش هلم، أ ش نو اكين الرحب؟ أ ش نو ترنحبو كدوةل، 

 مكجمتع؟ ما ترنحبو حىت حاجة. 

وبلتايل هاذ العار دايل هاذ التدهور دايل احلقوق دايل هاد العامل 

اكينة يف امجلاعة الرتابية ويف مجيع القطاعات  هامدايل التدبري املفوض 

ء، اليل ما كيحرتمش القانون واليل كيتعسف عىل احلكومية بدون اس تثنا

احلقوق يه احلكومة، هام القطاعات احلكومية، هام رؤساء امجلاعات الرتابية، 

وبلتايل كيف كتطلب أ نه ممكن أ ن يتس نو هاد ال جراء من احلكومة أ هنا 

تطور ويه ما قدرتش حترص عىل احلقوق اليل اكنت عندمه مكتس بة، 

 الاجتاه دايل رضب دايل احلقوق دايل هاد العامل، فكنوجدو اجهتادات يف

ونعطيمك أ مثةل: العامل دايل الري، هادوك املنش ئات خرست علهيا ادلوةل 

املاليري وكنسلموها للقطاع اخلاص رمغ أ نه هادوك اليل ملكفني الشطة 

دايل املياه خاصهم يكونو حملفني، وكنعطيوها للقطاع اخلاص وما 

 .لشوطاكنحرصوش عىل أ دىن 

 الس يد الوزير،

"رشكة أ وزون" دايل التدبري املفوض، يف لك مرة حترص عىل أ هنا 

تطرد العامل يف سال، يف س يدي قامس، فاس، يف لك احملطات وما 

 هاد الشاكت من هاذ.. عارفينش شكون اليل كيحمي

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤا  ل.تفضل الس يد الوزير لال 

 واال دماج املهين: الشغلالس يد وزير 

هداك اليش اليل قلت الس يد املستشار ال زلت عنده وأ انضل من 

أ جل أ ن يتحقق، وأ قول أ ان وزير، عرفت، أ ان عارف وزير، راه مركز 

 القرار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اكين يش مشلك؟خليه يكون وزير مناضل، اليس.. 

 واال دماج املهين: الشغلالس يد وزير 

غنقول كل القرار اليل اكين يف هاد املوضوع، خاص، أ ان مسعت كل 

باكمل الهدوء والاحرتام للرأ ي دايكل، خفاصك تسمع يل كذكل، ل ن 

 احلقيقة متقامسة بيننا وال توجد عند واحد بيننا دون ال خر.

خاص تعرف الس يد املستشار، من هنا كنقولها كنوجه الالكم للسادة 

ىل  املفتشني اكملني، أ ن عندمه واحد الورقة كيعطهيا هلم القانون وهو أ نه ا 

التحرايت دايهلم وال حباث بينت بأ ن واحد الشخص رست عليه صفقة 

معومية حلساب ادلوةل أ و امجلاعات احمللية مل ميكن ال جراء يف هاد الصفقة 

دارية كام هو منصوص  من مجيع مس تحقاهتم، ميكن أ ن ال يسمل الشهادة اال 

 ، وأ ان أ وجه هذا النداء عالنية.029ادة علهيا يف امل

املرسوم، وحنن نش تغل عليه، وهيئنا ورقة يف فامي يتعلق وعدان مبراجعة 

ىل أ ن  ىل الس يد رئيس احلكومة، ولكن أ ود أ ن أ نبه ا  املوضوع وهجناها ا 

يناير  12الس يد رئيس احلكومة قد أ صدر منشورا يف هاذ الاجتاه بتارخي 

ىل ال خذ ، دعا من خالهل الق1029 طاعات احلكومية واملؤسسات العمومية ا 

برام أ ي صفقة معومية التأ كد من أ ن احلقوق اليت تنص  بعني الاعتبار عند ا 

ىل بغيتو الس يد  علهيا االتفاقية حمرتمة وراه اكين هاد املذكرة نعطهيا لمك ا 

 الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

ستشار، زدان ليمك اثنية للس يد امل  10شكرا الس يد الوزير. كام زدان 

نظرا ل مهية املوضوع. والسؤال الثاين، موضوعه مدى اس تعداد احلكومة 

صدار اتفاقية وتوصية دوليتني حملاربة العنف  لدلفاع والاخنراط يف اعامتد وا 

والتحرش يف أ ماكن العمل، وهو موضوع من طرف فريق الاحتاد املغريب 

 احملرتمة. ةللشغل، تفضيل الس يدة الرئيس

 امال العمري: الس يدةستشارة امل 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

لكلت أ شغال املؤمتر املائوي ملنظمة العمل ادلولية بعامتد معيارين 

 جديدين بشأ ن العنف والتحرش يف عامل العمل.

واليل كتعد أ ول صك دويل ملزم قانوان خبصوص  290االتفاقية  -
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ال أ هنا كتشمل ليس 101العنف يف أ ماكن العمل، وتوصية  ت ملزمة قانونيا، ا 

 مبادئ توجهيية طبعا بشأ ن كيفية تطبيق االتفاقية.

 مفا مدى اس تعداد احلكومة للتصديق عىل هاد االتفاقية؟

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يدة املستشارة. 

 اجلواب الس يد الوزير.

 واال دماج املهين: الشغلالس يد وزير 

طلق، بدليل أ نه يف هاد ادلورة أ ودعنا واثئق اس تعداد احلكومة اتم، م

تفاقيات أ ساس ية: االتفاقية  1التصديق عىل   201، واالتفاقية 243دايل اال 

تفاقيات ال ساس ية 93واالتفاقية  ، علام أ ننا عندان س بعة من ربعة من اال 

جادة يف  ات ال ولية مما يبني بأ ن احلكومةمن االتفاقيات ذ 1عىل  1وعندان 

 وع.هذا املوض

أ ما فامي يتعلق بالتفاقية اليل كتشريي لهيا، بغيت نأ كد عىل أ ن أ نمت 

واحنا خالل ادلورة ال خرية اش تغلنا يف هذا الاجتاه، والوفد املغريب داخل 

فريقية اكن عندو دور فعال من أ جل تقدمي اقرتاحات وتعديالت  اجملموعة اال 

مضامينه، مما مكن حول املشوع املقرتح من طرف املنظمة والتوافق حول 

من اعامتده بال جامع، وهو نفس ادلور اذلي قام به كام قلت ال فاجملموعة 

فريقية ال فادلورة ال خرية.  اال 

املوضوع احنا سابقني فيه الس يدة بلنس بة ال ن جنيو للموضوع نفسه، 

املتعلق مبحاربة  201.21املستشارة عالش؟ ل نه احلكومة صدرت القانون 

اء، أ صدرت نصه التنظميي للتكفل بشأ ن بلنساء حضااي العنف ضد النس

العنف، فضال عن اال سرتاتيجية الوطنية للحد من العنف ضد النساء، 

ولهذا احنا مس تعدين ملا غتجي االتفاقية وغتجي فاملساطر دايل املصادقة 

جيايب، وحنن س نكون مع هذه االتفاقية. ال موقف ا  ن شاء هللا لن يكون ا   ا 

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 شكرا الس يد الوزير.

 اللكمة لمك الس يدة املستشارة.

 املستشارة الس يدة أ مال العمري:

 شكرا الس يد الوزير عىل التعامل اال جيايب.

بغيت نأ كد عىل أ نه مبقتىض هاذ االتفاقية اليل يه طبعا ملزمة مت 

الاعرتاف بأ ن العنف والتحرش ميكن أ ن يشالك انهتااك صارخا للحقوق 

وكهيددو تاكفؤ الفرص والاس تقرار الاقتصادي والاجامتعي  اال نسانية

 للعديد من العامالت والعامل.

كام مت اال قرار حبق لك فرد يف دخول عامل معل خايل من العنف 

والتحرش، وبلطبع اكن الاحتاد املغريب للشغل عندو مساهامت ممتزية يف 

من أ جلها، ولكن لك مراحل اال عداد والتعريف مبضمون االتفاقية والرتافع 

حصائيات رمسية حول هذه الظاهرة احنا كنعرفو  الس يد الوزير رمغ غياب ا 

وأ نامت تتعرفو بأ هنا مستشية بلك متظهراهتا سواء التحرش، العنف اجلسدي 

النفيس، الاقتصادي، الاعتداءات اللفظية يف فضاءات العمل اليل 

اس تعامل مواقع  بلنس بة ملواقع انتشار العنف، حيث %21كيشلك تقريبا 

السلطة والنفوذ والهتديد، خاصة بلقطاع اخلاص والقطاع غري املهيلك، 

ويه ال وضاع اليل كزتيد من حدهتا طبعا العوملة واملرونة والهشاشة واليل 

خل.  تعاين مهنا العامالت الزراعيات والنس يج ا 

حملاربة  201.21حصيح بيل بدلان حبال اليل قليت كتوفر عىل القانون 

ىل القانون اجلنايئ ومدونة الشغل، هذا حصيح ا لعنف ضد النساء بال ضافة ا 

لكن هاذ القوانني الس يد الوزير كتبقى غري اكفية محلاية العامالت والعامل يف 

يعرف العديد من النقائص لكونه ال حيرتم  201.21مواقع العمل، القانون 

يف فضاءات العمل، خمتلف أ نواع العنف املامرس عىل املرأ ة العامةل مثال 

ويتجاهل أ ليات امحلاية والوقاية، نفس النقائص كنسجلوها بلنس بة ملدونة 

الشغل اليل تكتفي بعتبار التحرش اجلنيس خطأ  جس مي دون جترميه ودون 

أ ن يرتتب عىل ذكل جزاءات قانونية، ما يدل عىل أ ن هاذ الظاهرة تتطلب 

 القانونية. مس توايت دقيقة من التأ طري والتجرمي وامحلاية

  الس يد الوزير،

ال ن هاذ االتفاقية والتوصية صدرو، كنطالبومك بلتصديق علهيم ل ن 

الرهان ال كرب واملعركة احلقوقية كيبقى يف التصديق مث اال جراءات الالزمة 

من أ جل التنفيذ، وكسب رهان هاذ املرحةل كيحمت علينا أ ننا نصدقو علهيا 

جراءات الاستباقية والشوط الرضورية برسعة من أ جل وضع التدابري واال  

لتزنيل املضامني دايلها وما يتطلبه ذكل من القيام ببحوث ودراسات ميدانية 

عداد  ال حصاء الظاهرة، والوقوف عىل جحمها احلقيقي ومظاهرها املتعددة وا 

سرتاتيجية مبقاربة تشاركية من أ جل مراجعة القوانني هاذو دايولنا الس يد  ا 

  الوطنية، مالءمة ملضامني هذه االتفاقية.الوزير القوانني

ومن شأ ن تنفيذ هاذ املضامني خلق جو أ كرث أ منا للنساء والرجال صوان 

ذ دون كرامة يف العمل ال حقوق شغلية وال عداةل اجامتعية.  لكرامهتم، ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة، مرريت أ كرث من رساةل.

 لوزير فامي تبقى من الوقت.الس يد ا

 الس يد وزير الشغل واال دماج املهين:

 الس يدة املستشارة،

 أ ان معاك طول وعرض، فهميت؟ 

القضية دايل التشيع يه مسأ ةل مشرتكة وكميكن ليمك أ نمت كفريق جتيبو 

مقرتحات قانون يف هذا اجملال ولكن راه احنا متقدمني فالتشيع، احنا راه 
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ن شاء هللا ملا جتي وتدوز من املساطر دايل تقدمنا عىل االتفا قية، االتفاقية ا 

ن شاء هللا منش يو نديرو لهيا الواثئق دايل  املصادقة كتعرفوها راه حىت يه ا 

يداع كام دران ل   دايل االتفاقيات ل ن ما عندانش عقدة يف هذا اجملال. 1اال 

ن شاء هللابغيت  غادي  غري نشري لواحد القضية مؤخرا هو أ نه قريبا ا 

سيمت تعيني اللجنة الوطنية للتكفل بلنساء حضااي  201.21تطبيقا للقانون 

العنف، حيث توصلت القطاعات احلكومية املعنية مبراسةل من الس يد رئيس 

 تعيني ممثلهيا يف اللجنة. احلكومة من أ جل

بلنس بة للمرصد راه موجود يف اال سرتاتيجية وهذا واحد البناء كيتدار 

التشيعي، فيه اجلانب التحسييس، فيه اجلانب الرصدي، راه فيه اجلانب 

احنا رسدان ليمك ال س ئةل اليل توهجات لينا من منظمة العمل للمركزايت 

النقابية البعض أ جابنا والبعض مل جيبنا، ولكن امحلد هلل اش تغلنا مجموعني 

 بش دوزان هاذيك االتفاقية واكنت فهيا البصمة دايلنا كعرب ومكسلمني.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

وننتقل للسؤال ال ول املوجه لكتابة ادلوةل امللكفة بلصناعة التقليدية 

وموضوعه، الاقتصاد الاجامتعي والتضامين، اللكمة ل حد السادة 

 املستشارين من فريق العداةل والتمنية.

 املستشار الس يد عيل العرسي:

 .بسم هللا الرمحن الرحمي

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة اكتبة ادلوةل،

 السادة املستشارين احملرتمني،

 الس يداتن الوزيراتن.

نسائلمك يف فريق العداةل والتمنية عن جمهودات احلكومة والقطاع يف دمع 

وتشجيع وتمثني الاقتصاد الاجامتعي والتضامين؟ وعن مدى تقيميمك ملا حتقق 

جنازات يف هذا القطاع، ال  س امي من خالل تقيمي اال سرتاتيجية الوطنية من ا 

 مث اال سرتاتيجية وبرانمج العمل اجلديد؟

 شكرا جزيال.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يدة اكتبة ادلوةل.

الس يدة مجيةل املصيل اكتبة ادلوةل دلى وزير الس ياحة والنقل اجلوي 

لصناعة التقليدية والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي ملكفة ب

 والاقتصاد الاجامتعي:

 شكرا الس يد الرئيس،

 شكرا الس يد املستشار والفريق عىل هذا السؤال املهم.

هو اليوم موضوع الاقتصاد الاجامتعي والتضامين من املواضيع املهمة، 

املغرب اكتسب فهيا موقع الرايدة عىل املس توى ادلويل، وميكننا مكغاربة أ ن 

قع فاليوم هناك اعرتاف دويل أ خره القمة اليت حرضانها يف نفخر هبذا املو 

ىل  بريس واليت أ كدت مرة أ خرى أ ن املنتظم ادلويل ينظر بتقدير كبري ا 

التجربة املغربية يف جمال الاقتصاد الاجامتعي والتضامين، وادلليل عىل ذكل 

فريقية لوزراء الاقتصاد فريقية وتأ سيس ش بكة ا   هو أ ننا س نحتضن أ ول مقة ا 

ن شاء هللا يف  ذن 1010الاجامتعي والتضامين واليت س يحتضهنا املغرب ا  ، ا 

 هذا عىل مس توى اال طار ادلويل.

عىل مس توى اجملهودات املبذوةل هناك جمهودات كثرية ويف مس توايت 

متعددة، يكفي أ ن أ قف عىل املس توى ال ول اليل هو املس توى اليل 

عدد املتعاونني، ل ن الاقتصاد يالحظ اليوم يف الواقع، ال عداد املتطور ل

الاجامتعي فيه مكوانت من أ مهها التعاونيات يف بالدان اليوم عدد التعاونيات 

من التعاونيات املوجودة يف الوطن العريب موجودة  %00تعاونية،  10000

مهنا بملغرب  10000، 10000يف املغرب، ل ن الوطن العريب فيه تقريبا 

يه فالطريق ل ن كتعرفو املسطرة فهيا  22000هذا عىل مس توى ال رقام، 

 يف الطريق أ هنا تكون جاهزة. 22000مجموعة من املراحل 

عىل املس توى التشيعي كذكل اكين اش تغال عىل القانون اال طار واليل 

لتقائية بني خمتلف املتدخلني.  كنعتربو بأ نه غيكون أ لية من أ ليات حتقيق اال 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار التعقيب.اللكمة   لمك الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد عيل العرسي:

 شكرا الس يد الرئيس.

هل القطاع وخاصة ذحنن بال شك نمثن اجملهود اذلي تبذهل احلكومة ويب

صدار قانون جديد للتعاونيات، من  عىل املس توى التشيعي من خالل ا 

املرسوم اجلديد، خالل منح التعاونيات حق الولوج للصفقات العمومية يف 

من خالل تنظمي املعرض الوطين لالقتصاد الاجامتعي والتضامين ومن 

خالل دمع املعارض اجلهوية، من خالل خلق فضاءات قارة ودامئة ولكن 

نعتقد أ ن هذا اجملهود ال بد أ ن يظهر هل أ ثر عىل مس توى حماربة الفقر وحماربة 

لصعبة، وهاذ ال مر هو الهشاشة، خلق فرص الشغل يف املناطق النائية وا

 اذلي نريد أ ن يكون لنا جواب بشأ نه من طرف احلكومة.

رساع حسب ما جاء يف  ال بد أ ن نس تغل الفرصة لنطالب بال 

حداث ب. رساع ب   اال سرتاتيجية وبرانمج العمل بال 

حداث مرصد وطين لالقتصاد الاجامتعي والتضامين؛ - رساع ب   اال 

نشاء نظام معلومايت خلق وتكثيف التسويق الرتايب والتعج  - يل ب 

 القتصاد الاجامتعي والتضامين؛
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سرتاجتية اجلديدة لهذا القطاع تصور ورؤية   - البد أ ن يكون لال 

واحضة لتكون مدخال من مداخل المنوذج التمنوي اجلديد اذلي تنشده 

 بالدان؛

البد من وضع تصور يف هذا الصدد، البد من رصد مسامهة   -

شغل خاصة قلت يف املناطق الصعبة هذا الاقتصاد يف خلق فرص ال 

 والنائية.

وعىل الهامش نتساءل عن سبب تعرث جل املشاريع اليت تصب يف هذه 

الاجتاهات، عىل سبيل املثال الس يدة الوزيرة، تعرف أ ن اتوانت وضع هبا 

احلجر ال ساس جملموعة من املشاريع مكشوع قرية الصناعات النباتية، 

جناز أ ي يشء حلد اليوم، اجلبابرة واحد املنتوجات النباتية منذ س نة ، مل يمت ا 

 اجملموعات دايل امجلاعات القروية.

ضافية، خاصة  يالء هذا القطاع عناية قوية وا  ذلا نؤكد عىل رضورة ا 

وأ نه يراهن عليه للمسامهة يف حماربة الفوارق الاجامتعية واجملالية وخلق 

وواسعة من اجملمتع  أ نشطة مدرة لدلخل دلى واحد الشاحئ كثرية وكبرية

 املغريب.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يدة اكتبة ادلوةل.

الس يدة اكتبة ادلوةل دلى وزير الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 

 والاقتصاد الاجامتعي ملكفة بلصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي:

متو عىل ادلور دايل الاقتصاد الاجامتعي يف العملية أ بدأ  بملوضوع، تلك 

دايل توفري مناصب الشغل، فعال ل ن الهدف هو هذا، حتسني ال وضاع 

الاجامتعية والاقتصادية، واليوم لك املشاريع املنجزة طبعا املسامهة يف الناجت 

ادلاخيل اخلام ال زلنا أ مام رمق متواضع، واحنا طموحنا يف اال سرتاجتية 

سهام الاقتصاد الاجامتعي والتضامين يف اجل ديدة هو أ ن نرفع من مس توى ا 

 الناجت ادلاخيل الوطين.

هذا جمهود كيتبدل عىل مس توى ذكرتو بأ ن املشاريع متعرثة الس يد 

املستشار، بلعكس مشاريعنا غري متعرثة، واكين هناك أ لية واكين متابعة، 

ذا مل  ميكن يف اتوانت فهيا بعض الصعوبت من قبل بعض الشاكء، ا 

يلزتموا، أ ما احنا كوزارة ملزتمني واملساهامت دايلنا كنعطيوها يف ال جل 

ونبغيو نشوف معمك من بعد وغادي نتواصلو مع الناس دايلنا اليل هام يف 

ىل اكن يش  عني املاكن، بش نعرفو بلضبط منني جاي هاذ املشلك ا 

 تنطلق وتش تغل، خاصة تأ خر، ل ن ال صل أ نه هذه مشاريع مت تدشيهنا ليك

 أ هنا يف العامل القروي.

املسأ ةل ال خرى اليل نبغي نؤكد علهيا، هو أ ن قضية املرصد اليل تلكمت 

عليه املرصد الوطين ال ن يف املراحل ال خرية، اش تغلنا عليه يف املراحل 

ال خرية، بل أ كرث من ذكل هناك هجات اليوم اليل مس تعدة أ هنا تطلق 

جامتعي والتضامين، ل نه غادي يفيدان يف املسأ ةل دايل مرصد لالقتصاد الا

جتميع املعلومة، ل ن اليوم بش هنضو بالقتصاد الاجامتعي يف بالدان البد 

من توفري أ ليات مثل مراصد من أ جل توفري املعلومة، ل ن توفري املعلومة 

وحتقيق الالتقائية بني املتدخلني سيسامه بشلك كبري يف التخفيف من بعض 

 املشالك.

ولكن اليل نبغي نؤكد عليه أ ن اليوم اكينة واحد اال رادة كبرية من طرف 

الش باب ومن طرف النساء يف العامل القروي لالخنراط يف هاذ النوع من 

ىل توفري  الاقتصادات، واليل سامهو فعال أ هنم خيرجو من دائرة الفقر ا 

 مناصب الشغل لل خرين.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اكتبة ادلوةل.شكرا الس يدة 

ىل السؤال الثاين، وموضوعه مأ ل مشوع بناء مقر جديد  وننتقل ا 

سطات، اللكمة ل حد  -للغرفة اجلهوية للصناعة التقليدية بدلار البيضاء 

السادة املستشارين من الفريق الاشرتايك لتقدمي السؤال، تفضلو الس يد 

 الرئيس.

 املستشار الس يد محمد رحيان:

 الس يد الرئيس،

 سادة الوزراء،ال 

 السادة املستشارين احملرتمني،

 الس يدة الوزيرة،

نسائلمك حول مقر جديد ملدينة ادلار البيضاء، كتعرفو مدينة ادلار 

ماليني دايل النسمة، وفهيا واحد  3البيضاء كتكون من الساكنة دايل 

اجملموعة نس بة مئوية كبرية والوزارة هممتش بش تصلح أ و تبين يش مقر 

 غرفة دايل ادلار البيضاء؟دايل ال

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يدة اكتبة ادلوةل.

الس يدة اكتبة ادلوةل دلى وزير الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 

 والاقتصاد الاجامتعي ملكفة بلصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي:

 شكرا الس يد املستشار.

عطاء الغرفة دايل ادلار أ وال، حسب امل علومات اليت نتوفر علهيا أ نه مت ا 

البيضاء مقر يف اجملمع دايل الصناعة التقليدية، يعين ثالث طوابق خمصصة 

ىل اكن هناك طموح للتوفر عىل مقر اثن  لعمل الغرفة، أ كرث من ذكل ا 

طموح مشوع، ولكن أ نامت كتعرفو أ ن اليوم الغرف يه مؤسسات معومية 
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ية مالية دايلها، طبعا يه حتت وصاية كتابة ادلوةل، ولكن عندها بس تقالل 

ضافية.  جمال والقانون يسمح لها يف تمنية املوارد املالية وتوفري موارد ا 

ذا اكن هناك عقار ل ن أ ول صعوبة يف مدينة مثل ادلار  طبعا احنا ا 

 البيضاء بش نكونو رصحاء أ ول صعوبة يه صعوبة توفري العقار املالمئ.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد املستشار.

 املستشار الس يد محمد رحيان:

ماتنساوش عىل أ نه اكين كتقول يل العرض والعقار ما موجودش يف 

دايل الطبقات، هاذوك  1يل عىل أ نه عاطيهنا  مدينة ادلار البيضاء وكتقول

دايلها مس تقل دايل الطبقات هاذيك كيف ما قليت راها عندها التس يري  1

ىل يوم القيامة ال، هاذي واحدة.  بش غادي تبقاو أ نمت مضايفيهنم ا 

مليار  10اثنيا، ما تنساوش الس يدة اكتبة ادلوةل راه عندمك ما بني 

مليار س نتمي اليل كمتيش خمصصة للتعريف بلصناعة التقليدية  10س نتمي و

س تفدش مهنا، واليت ال يس تفيد مهنا حىت واحد، الصانع التقليدي ما تي 

أ ايم دايل الكرموس الس يد اكتبة  3غتقول يل تنديرو الرتوجي وتنديرو هذا، 

ادلوةل راه تتسايل، كتقول يل غادي ندير معرض هجوي أ و وطين وتديرو 

 أ ايم هذا ال يعقل. 0أ و  3عىل 

وكذا نسائلمك عىل مدينة ادلار البيضاء هاذي ما خصهاش غرفة؟ أ نمت 

ؤقت، هذاك املقر اليل عندمك خاصمك تعرضو فيه، اليل عطيهنا دب مقر م

مليون دايل ادلرمه للسطوانت وهذا،  20كمتش يو كتديرو الصفقات دايل 

راه املقر هذاك اجملمع مديور للعرض كيف ما دايرين يف دول أ خرى، 

كيعطهيم واحد املدة دايل شهر أ ي همن وال كذا وتيساليو وتيجيو هاذ 

 ال خرين هاذو.

هو دور مديرية الابتاكر عندمك الس يدة الوزيرة وخا خرجت ة ما ببلنس  

عىل السؤال شوية هللا جيازيك خبري امسحو يل، املديرية دايل الابتاكر ما 

بقاتش عندمك، دار املعلمة اليل كتفتخرو هبا وكتقولو دران دار املعلمة تتدير 

وال  وحشال من معرض ولو لقينا يش مقر دايل يش مجعية دايل دار املعلمة

 دار الصانعة جبوج.

-اجملمعات دايل الصناعة التقليدية مثال نعطيك مثل عىل هجة بين مالل

خنيفرة هذاك املقر دب اليل كتبنيو فيه هو مايش دايلمك خاصمك بعدا تسويو 

ال رض، ال رضية بعدا يه ال وىل مايش دايلمك كتخرسو فهيا املال العام 

 كمييش فيه.

الصناعة التقليدية مثال اكملعهد اليل دشن معاهد التكوين يف فنون 

س يدان يف مسجد احلسن الثاين خاصمك عىل ال قل تعممومه، كتخرسو 

واحد املاليري دايل فاملعارض اليل يه كمتيش، عاوتين ما يه املندوبيات 

دايل املندوبيات فارغة، وراه جينا عندك ذاك الهنار  0اليل عندمك دب اكين 

تنا والس يد املستشار وقلت كل هللا جيازيك خبري راه أ ان وال س تاذ اس تدعي 

 .هاذ املسأ ةل دايل املندوبيات راه فهيم غري انس مؤقتني هذا ال يعقل

 امسح يل الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

طار الرد عىل التعقيب.  اللكمة لمك الس يدة اكتبة ادلوةل يف ا 

النقل اجلوي والصناعة التقليدية الس يدة اكتبة ادلوةل دلى وزير الس ياحة و 

 والاقتصاد الاجامتعي ملكفة بلصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي:

يف احلقيقة الس يد املستشار السؤال اليل طرحيت وتوصلنا بيه مكتوب 

يف موضوع، وال ن طرحيت مواضيع كثرية وكثرية جدا بلشلك اليل بغييت 

خاصنا جلنة وخصنا هنار بش انقش  تطرهحا به، هباذ الطريقة بش رشحيت

 لك موضوع ايخد حقو ونعطيك فيه التوضيحات الالزمة.

ل نه بش تلكمو هباذ النفس وهباذ السلبية عىل القطاع أ ان اليوم، أ مس 

وضوعايت يف اجملال دايل اجلدل، وقبل منه اكن املاكن عندان املعرض الوطين 

ارض متخصصة، معرض وطين فاخلشب يعين س ياسة موضوعاتية مع

بلعكس احنا كنتالقاو الصناع وكنتلقاو معلمني كبار وجند تمثيهنم جملموعة 

من املبادرات، طبعا مايش لكيش حتل، ولكن اكينة مبادرات خصها تمثن، 

من الساكنة النش يطة جنيو  %10ما ميكن ليناش واحد القطاع اليل فيه 

 نقولو أ نه ما تدار والو ونتلكمو هباذ النفس.

نصاف نقولو هاذي درتوها مزاينة وهاذي فهيا أ ان  رصاحة نتلكمو بال 

مشلك متفقني، نتعاونو علهيا، أ نمت ممثلني دايل الصناعة التقليدية مفروض 

أ نمك كتعاونو مايش كتلكمو بواحد النفس ك نمك كتعطيو للرأ ي العام ك نه ما 

 بس مترار.تدار والو، واحلال احنا مع الصناع 

مت علهيا ما جاتكش يف السؤال، ولكن احنا تنتلكمو املعارض اليل تلك

عىل الس ياسة دايل الرتوجي، وتنقول دامئا للسادة رؤساء الغرف قلبو عىل 

مواقع بش يكون معرض دامئ، وادلور دايلمك اكملني هو تقلبو أ نامت 

مكستشارين ومكنتخبني يف هذا اجملال البحث عن معارض دامئة بلتوافق مع 

تخبة، مع اجملالس الرتابية معوما، ل ن فعال اليوم الصناعة امجلاعات املن 

التقليدية تتحتاج معارض دامئة، ولكن معارض دامئة مايش احنا اليل 

غنفكوها بوحدان كوزارة، البد من التعاون مع خمتلف اجملالس الرتابية، 

واليوم، وامحلد هلل، اكينة جامعات واكينة هجات اليل أ بدت الاس تعداد 

طار.دايلها   للتعاون دايلها معنا يف هذا اال 

ذن طرحتو قضااي كثرية، ولكن النفس العام اليل طرحتوه هبا ما  فا 

نصاف، ل ن هذا قطاع يتطور، قطاع، امحلد هلل، تفتحات فيه  فهيش اال 

أ وراش كبرية مرتبطة بلرتوجي، مرتبطة بلتكوين، مرتبطة بتعريف املغاربة 

ىل بغينا الي وم خندمو الصناعة التقليدية يف املغرب خاصنا هبذا القطاع، ل ن ا 

خندموها برفع املس توى الثقايف دايل املغاربة ودايل التصاحل دايهلم، واليل 
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 هو، امحلد هلل، اكين مع هذه املنتوجات.

ادلول اليل تقدمت يه دول تقدمت ل ن أ والدها تيس هتلكو املنتوج 

 التقليدي واملنتوج احمليل.

 شكرا.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 شكرا الس يدة اكتبة ادلوةل ونشكرمك عىل مسامهتمك.

ىل أ خر سؤال يف جدول ال عامل املوجه لكتابة ادلوةل امللكفة  ننتقل ا 

حداث منصة لوجيستيكية موهجة للتصدير  بلتجارة اخلارجية، وموضوعه ا 

دلمع التجارة اال لكرتونية، وهو موضوع من طرف الاحتاد العام ملقاوالت 

 ضلو الس يد املستشار احملرتم لوضع السؤال.املغرب، تف

 يوسف حميي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات الوزيرات احملرتمات،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

السؤال دايلنا الس يدة الوزيرة اليوم تهيم لوجيستيك التصدير عرب املواقع 

 رجية.اال لكرتونية املتخصصة يف التجارة اخلا

سرتاتيجية دلمع هذا القطاع الواعد  هل لمك الس يدة الوزيرة تصور أ و ا 

وال سايس بلنس بة للمزيان التجاري ومزيان ال داءات وكذكل التشغيل 

 بململكة؟

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا لمك.

طار الرد عىل السؤال.  اللكمة لمك الس يدة اكتبة ادلوةل يف ا 

وةل دلى وزير الصناعة والاستامثر والتجارة الس يدة ارقية ادلرمه اكتبة ادل

 والاقتصاد الرمقي ملكفة بلتجارة اخلارجية:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يدات والسادة املستشارين.

شكرا الس يد املستشار والفريق عىل طرح هذا السؤال، اليل هو همم 

طار أ نه اليوم تنعرفو بن العامل تغري ودخلنا يف هاذ الرمقنة  جدا تيدخل يف ا 

دارة، ولكن أ كرث حىت بلنس بة للتجارة ويه التجارة اال لكرتونية.  بلنس بة لال 

دايل  4هناك أ رقام هممة جدا بلنس بة للتجارة اال لكرتونية اليل تمتثل يف 

املليار دايل ادلوالر عامليا، لل سف، أ ننا الزلنا ما اس تغلناش وما 

حنن يف الطريق أ و حنن عىل  اس تفدانش من هذا الرمق املهول جدا، ولكن

سرتاتيجية املغرب الرمقي ا  رفو أ يضا فقط للتذكري أ ن هناك املشارف، تنع

واليت مت تقدمي اخلطوط العريضة لهذه اال سرتاتيجية، حتت الرئاسة الفعلية 

، الهدف مهنا هو تقوية ماكنة املغرب الرمقي، 1021لصاحب اجلالةل يف 

واحنا كوزارة واكبنا هذا التطور، واكنت  اليل تنعرفو بأ نه اليوم همم جدا،

لكرتونية تتلعب واحد  هناك مشاريع كبرية وعرفنا بأ ن البد أ ن التجارة اال 

ادلور همم بلنس بة للنس يج الاقتصادي دايل بالدان، وهناك مشاريع اليل 

مقنا هبا بشاكة مع القطاع اخلاص، أ يضا غادي تكون مدجمة أ يضا يف 

ن شاء هللا، يف اال سرتاتيجية دايل وزا رة التجارة اليل غادي تكون، ا 

 القريب العاجل، وداخةل فهيا التجارة اال لكرتونية.

ذن بلنس بة للمشاريع اليل مقنا هبا، برانمج ) (، وهو Easy Exportا 

جراءات التصدير دلمع  اكن بلتعاون مع بريد املغرب، الهدف هو تبس يط ا 

لتصدير بسهوةل وبتلكفة املقاوالت الصغرى املغربية، تيسمح هذا ب

منخفضة، للوصول لل سواق من خالل ش باكت بريد املغرب، تهيدف هذا 

ىل مجموعة من القطاعات، ومهنا قطاع الصناعة التقليدية  الربانمج أ يضا ا 

 واملواد اجملالية.

اليل هو  (e-Xport Moroccoهناك أ يضا الوزارة دمعت مشوع )

تصدير اال لكرتوين للمغرب بشاكة مع تقريبا يعين التصدير املغريب أ و ال 

امجلعية املغربية للمصدرين، وتيتوىخ تعزيز متركز املقاوالت املغربية عىل 

لكرتونية نشاء منصة ا  مقاوةل  100شامةل تضم  املس توى ادلويل من خالل ا 

من خالل ال سواق الافرتاضية مغربية، وأ يضا هناك برانمج تمنية الصادرات 

ىل زايد  ة صادرات الشاكت الصغرية واملتوسطة.اليل كهيدف ا 

مقاوةل،  10فاكن هناك دمع من الوزارة ل  1024وكحصيةل دايل 

 10مقاوةل، اليوم وصلنا ل  100ل  1010الهدف دايلنا هو أ ننا نوصلو يف 

مقاوةل اليل كتسامه أ يضا كنعرفو بأ هنا دخلت فاملنصة دايل "عيل بب" 

التجارة اال لكرتونية، هناك دمع من أ جل كنعرفو بأ هنا منصة قوية جدا فهاذ 

بعدا نعرفو بعدا أ ش نو يه هاذ املنتجات واش ميكن لهيا تدخل لهاذ املنصة 

أ و ما ميكن لهياش تدخلها، املواكبة دايلها أ يضا بتكوين هؤالء املصدرين 

 املغاربة.

أ يضا من غري التكوين هناك أ يضا تكوين الناس وأ يضا الهتييء 

بة لهذه املنصة اال لكرتونية اليل يه هممة جدا بلنس بة اللوجيستييك بلنس  

 لالقتصاد الوطين.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 الس يد املستشار احملرتم.

 املستشار الس يد يوسف حميي:

شكرا الس يدة الوزيرة عىل هاذ ال رقام وعىل هاذ العرض القمي حقيقة. 

ع عامليا عرف بلك رصاحة احنا كزنيدونمثنو هاذ اليش اليل قليت، القطا

واحد التحول بنيوي همم جدا، ل نه الناس فاخلارج اليوم ما بقاتش تتشى 

من املتاجر بأ كرث ما يه تتشي من املواقع اال لكرتونية وكتبغي املنتوج دايلها 

رسالية.  يوصلها حىت لدلار ب 
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املعامالت دايل التجارة وبش نمثن املسأ ةل دايل ال رقام كذكل، رمق 

ترليون  0.4وغادي حيقق  1011يف س نة  %10ال لكرتونية غريتفع با

 مليار دوالر. 0400دوالر أ ي ما يعين 

دايل  1، 1011رمق أ خر هو المنو دايل التجارة اال لكرتونية غيكون يف 

يف وسط  ال ضعاف دايل منو املبيعات داخل املتاجر وهذا راه خيايل، واحنا

س يدة الوزيرة بتاات لس نا موجودين، وعىل هاذ اال طار هذا راه ما اكينينش ال 

شاكلية كبرية، يعين بش ميكن هاذ اليش بش تنقول بأ ن املستمثرين عندمه  ا 

 lesيتطورو فهاذ القطاع هذا وكنتلكمو كيف ما تلكمتيو تنشكرك عىل )

start-up عىل قطاع الصناعة التقليدية والوزيرة راه موجودة معنا وال )

( لكهم les territoires)هاذ اليش راه اكين ف املنتوجات اجملالية و 

مراكش، الصحراء اكين واحد الانتظارات كبرية بزاف وواحد ال مال كبرية 

هو اال رسال هو  بزاف عىل هاذ القطاع هذا دايل التصدير، ولكن املشلك

اال شاكلية هو احللقة املفقودة هو اال رسال والمثن دايل هاذ اال رسال، المثن 

لتنافس ية دايل هاذ املقاوالت، راه خصنا نعرفو بأ نه أ قل مثن اليوم يعيق ا

أ ورو، كيفاش غادي تصيفط  40ميكن تصيفط به اليوم مع بريد املغرب هو 

 أ ورو؟ 10أ ورو وال اكع حىت  20أ و ال  20 ىأ ورو حاجة تتسو  40ب

وكذكل اال ماكنية دايل تتبع اال رساليات عرب الانرتنيت الناس اليل 

يتبعو السلعة دايهلم كيشوفها فني وصالت وتيعرفو مىت فاخلارج مولفني 

شاكلية امجلارك اليوم بش  توصلهم، التارخي دايل التسلمي غري مضبوط، ا 

 تصدر اكين مساطر معقدة.

احلل الس يدة الوزيرة هو الاستامثر يف منصات متخصصة للوجيستيك، 

املنصات وخا هاذ املسأ ةل عندها يه راه مايش التخصص دايلمك ولكن هاذ 

خاصمك تشوفو مع احلكومة وتستمثرو ل ن اليوم كنتلكو عىل الاستامثر 

فمنوذج تمنوي جديد والانتقائية الالزمة يف جمال الاستامثر العمويم اليل 

تلكم عليه الس يد رئيس احلكومة ذيك الهنار، ل ن خاصنا الاستامثر يكون 

ة مضافة، وكذكل فيه املزيد دايل املنتوجية يف التشغيل ودايل خلق قمي

الاستامثر فهاذ احللقة املفقودة من سلسةل قمية هذا القطاع، اليل أ ان عىل 

 يقني أ نت عرفتهيا غادي يكون عندو مردودية هائةل يف جل هجات اململكة.

وللتذكري راه جا يف التوصية نتاع املنتدى ال خري للتجارة حرضيت فيه 

ىل ال سواق الس يدة الوزيرة، دمع الابتاكر والتجارة اال   لكرتونية للولوج ا 

 الرائدة عامليا.

 وتنشكروك عىل الاهامتم دايكل.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار. ما بقاش الوقت.

 .كرا ملسامهتمك مجيعاش

 ورفعت اجللسة.


