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  .الثالث لرئ�س ا�لس، اخللیفة محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
 اخلامسةوا�ق�قة  الثالثة، ٕابتداء من السا�ة ائقدق وعرش تانساع : التوق�ت

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

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

  :سكوس، رئ�س اجللسةو املس�شار الس�ید محید �
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

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

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

ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ك�ب ا�لس ٕ�خ�ار من لك من ٔ�ح�ط ا�لس املوقر �لام بتوصل م 

املس�شار عبد ا�لطیف ٔ�معو واملس�شار �دي جشري وا�ي یعلنان مبوج�ه 
  .عن ان�هئام �لمعارضة ��لس، وذ� ابتداء من هذه ا�ورة

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين، املو�ه لقطاع التجهزي 
املوارد املائیة وٕاشاكلیة والنقل وا�لو��س��ك واملاء، حول موضوع تدبري 

، اللكمة ٔ��د الس�ید�ن املس�شار�ن عبد ا�لطیف ٔ�معو ٔ�و �دي ندرة املیاه
  .جشري، فلیتفضل مشكورا

  : املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید وز�ر ا�و�،

  الس�ید الوز�ر،
  أ�خوات، إالخوان املس�شارون،

شاكلیة املاء ببالد�، واعتبارا نثري �ن��اه مرة ٔ�خرى، ٕاىل موضوع إ 
الوضعیة تتواىل التقار�ر ا�ولیة والوطنیة حول تدبري املوارد املائیة  خلطورة

  .�ىل مس�تق�ل البالدوٕاشاكلیة ندرة املیاه وانعاكساهتا 
ويف هاذ الس�یاق، �شف معهد �س�تفسار �ق�صادي حلوض البحر 

نصف  فقد ٔ�كرث منأ�بیض املتوسط، ب�ٔن ٔ�حواض املغرب املائیة س�ت
  خمزوهنا من املیاه �الل العقود املق�� �س�ب حترك املیاه اجلوف�ة

 5وقد س�بق جلال� امل� محمد السادس، ٔ�ن �رٔ�س اج��ا يف یوم 
، خصص �راسة ٕاشاكلیة املاء، بعد ٔ�ن ٔ��ر �اللته �ن��اه يف 2018یونیو 

  .صاص يف املاءملشلك اخل 2017ٔ�كتو�ر  2ا�لس الوزاري املنعقد يف 
، ٔ�صدر نفس ا�لس جرس ٕانذار، 2019ش�ت�رب  26و�ري بعید عنا يف 

حمذرا من ٔ�ن احلق يف املاء وأ�من املايئ �ددان �شلك �بري، نظرا 
  .لالس�تعامل املفرط واملك�ف لهذه املادة احلیویة

وقد بی�ت دراسات دولیة ٔ�ن التغريات املناخ�ة ميكن ٔ�ن ت�س�ب يف 
  .س�نة املق�� 25املوارد املائیة املتا�ة يف املغرب �الل من  %80اخ�فاء 

فك�ف س�مت، الس�ید الوز�ر احملرتم، حتیني ا�طط الوطين �لامء وا�ي 
، حىت �س�تجیب لهذه الت�د�ت اليت �رهن املس�تق�ل 2015اعمتد يف س�نة 

  �ق�صادي والب�يئ �لبالد؟
  �ٔمني موارد� املائیة؟وما يه أ�جوبة الس�یاس�یة اليت تقرت�ا احلكومة لت

  .شكرا

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

  .يف ٕاطار نقطة نظام، تفضل الس�ید وز�ر ا�و� احملرتم

الس�ید املصطفى الرم�د، وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع 
  :الربملان

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة 

أ�س�ئ� الثالثة أ�وىل جيمع ب�هنا و�دة املوضوع، ٕاذا ارت�ٔى الس�ید 
الرئ�س وا�لس املوقر ٔ�ن جيیب الس�ید الوز�ر �ىل هذه أ�س�ئ� الثالث 

  .مج� وا�دة، فس�یكون ذ� ٔ�حسن
لمك واسع النظر الس�ید الرئ�س، حرضات الس�یدات والسادة، يف 

  .املوضوع

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

اكن من املفروض ٔ�ن �كون هذا ق�ل بدایة اجللسة، ولكن ال �رى 
مانعا، رضوري من اس�شارة طار� السؤال، الفریق ا�س�توري هل 

فریق ز�ر ا�و�؟ الفریق ا�س�توري؟ و م�فقون مع طرح د�ل الس�ید و 
  التجمع الوطين لٔ�حرار؟

، هل ندرة املیاهاملوضوع خبصوص �ل�س�بة لطرح السؤال �كون و�دة 
ٔ�ن هناك و�دة املوضوع،  �رون مانعا يف ذ�؟ الس�ید رئ�س فریق التجمع

  .حصیح
نعم؟ الس�ید الرئ�س، �ري م�فقني، و�لتايل سوف نقوم بو�دة املوضوع 
خبصوص الفریقني، الثالث ٔ�س�ئ� أ�وىل، فعال الفریق د�ل العدا� والتمنیة 



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2019 ٔ�كتو�ر 22( 1441 صفر 23

  .أ�س�ئ� الثالث نفس املوضوع، و�لتايل سوف نقوم بطرح
  .إالخوان، تفضل يف ٕاطار نقطة نظام اليس ٔ�معو تفضل

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  .حنن ال �رى موج�ا لطرح أ�س�ئ� الثالث
ف� یتعلق �سؤالنا حنن �خلصوص الس�یاق فاش مطروح خيتلف متاما 

  .ب جوا� �اصاعن س�یاق السؤالني ا�ٓخر�ن، و�لتايل �رى ٔ�نه یتطل
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
فریق العدا� والتمنیة والفریق ، سوف نقوم بطرح أ�س�ئ� د�ل لمك ذ�

  .ا�س�توري ف� بعد
  .لمك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال الوز�ر

  :اعامرة وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء القادرالس�ید عبد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .املس�شار�ن ا��ن تفضلوا بطرح هذا السؤال شكرا �لسادة
بطبیعة احلال هذا املوضوع د�ل املاء، ا�ٓن هو موضع اه�م �بري �دا 
من طرف الرٔ�ي العام الوطين وكذ� السادة والس�یدات املنتخبني، �دا يف 
جملس املس�شار�ن عند� جلنة موضو�اتیة حول هذا املوضوع ا�يل تريتبط 

امء، �ري �لتذكري فقط هذا املوضوع هذا، كام س�بق ��طط الوطين �ل
وقلت، هو جيب ٔ�ن ال هنون م�ه وال ٔ�ن هنول م�ه، ٔ�نه هذا وا�د املوضوع 

وهاذ املوضوع ا�يل  - مايش �ري اململكة املغربیة �ملناس�بة  -ف�ه قلق دويل 
تزيید من احلدة د�لو هو ٔ�ن املنتظم ا�ويل مل �س�تطع حلد ا�ٓن ٔ�ن یتوافق 

ل وا�د العدد د�ل أ�مور املرتبطة �ملتغريات املناخ�ة، ف� یتعلق حو 
  .�لسقف الرتفاع احلرارة �ىل مس�توى �و�ب أ�رض

ا�يل �م �ل�س�بة لبالد� هو ٔ�نه هاذ ا�ال املايئ اكنت عند� ف�ه سابقة 
م�ذ الس�ت��یات من القرن املايض، بالد� رامكت ف�ه وا�د التجربة �مة 

لیات د�ل �ش�تغال ا�يل يه �ٓلیات مت تطو�رها �الل العقود �دا، وا�ٓ 
املاضیة، �ر�كز بطبیعة احلال �ىل احلاكمة والتخطیط، والتخطیط مرتبط 
��طط الوطين �لامء وا�ططات اجلهویة، واحملاور الكربى د�لو هو �منیة 

  .ربةالعرض املايئ، ا�يل كنا ت�ش�تغلو به طی� العقود وا�يل عند� ف�ه جت
ا�يل كنا ٔ�ضف�ا بطبیعة احلال هو املوضوع د�ل التحمك يف الطلب �ىل 
املاء، التحمك يف الطلب �ىل املاء اكن طارح ٕاشاكل، �اصة ف� یتعلق 
�الس�تعامالت الك�رية اكلفال�ة، وهذا تدار ف�ه وا�د اجلهد ف� یتعلق 

اظ �ىل املوارد �الق�صاد يف املیاه د�ل الري، واملس�توى الثالث هو احلف
املائیة السطحیة واجلوف�ة من التلوث، وهذا كذ� ف�ه وا�د العدد د�ل 

  .الربامج
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :�دي جشري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

  ر،الس�ید الوز�
ٔ�� تنعترب ب�ٔن إالشاكل ٔ�خطر مما نتصور مجیعا، فغادي نعطي وا�د 

مرت  2500اكنت احلصة د�ل الفرد يف البالد يه  1960املؤرش هو ٔ�نه يف 
، وٕاىل اس�مترت أ�مور �ىل 650هبطت ٕاىل  2019مكعب يف الیوم، ا�ٓن 

ٕاىل ما تعملت حىت يش �ا�ة �ادي هنبطو ٕاىل  2030ما يه �لیه يف 
هذا مؤرش وا�د �ش نعرب ب�ٔن الوضعیة خطرية �دا و�اصنا نعملو ، 500

  .من ٔ��ل احلفاظ �ىل املوارد املائیة د�لنا
  .شكرا

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

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر ٕان رغبمت يف ذ� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
هو رمق �ملناس�بة  1960ا�يل اكن تطرح يف  2500هو هذا الرمق د�ل 
مرت مكعب لالس�هتالك الفردي، وهذا الرمق  2500مؤرش �ىل الس�نة د�ل 

اكنت ف�ه م�الغة يف الطریقة د�ل ���ساب د�لو،  1960يف �د ذاته يف 
مراين �ادي لكن هذا ما �مينعش ٔ�ننا نذ�رو ٔ�ن ا�منو ا�ميغرايف ولو ا�منو الع

�كون عندو بطبیعة احلال ٔ��ر �ىل احلصة د�ل الفرد، ولكن ٔ�قول مرة 
  .ٔ�خرى لس�نا يف وضع مقلق ف� یتعلق هبذا املوضوع

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الس�ید وز�ر ا�و� خبصوص موضو�ني م�فصلني، الفریق ا�س�توري 
وفریق العدا� والتمنیة یت�دث عن ا�طط یت�دث عن جودة الطرق، 

  .الوطين لضامن املاء و�لتايل هادو موضو�ني م�فصلني
السؤال الثاين، موضو�ه �ٓلیات مراق�ة جودة الطرق لمك اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ل�سط السؤال

  :امللودي العابد العمراينمحمد  الس�یداملس�شار 
 .الرئ�سشكرا الس�ید 

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

بدایة ٔ�هنئمك الس�ید الوز�ر �ىل جتدید الثقة املولویة يف خشصمك �ىل 
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�س�مترار �ىل رٔ�س هذه الوزارة وال حما� ٕان شاء هللا ٔ�ن هذه 
  .�س�متراریة سوف �كون �ام� ملشاریع �منویة وٕالجنازات �برية ٕان شاء هللا

�ر، كام يف �لممك خبصوص التقومي ا�ويل أ��ري يف هنایة الس�ید الوز
ا�يل قام به املنتدى �ق�صادي العاملي حبیث مت تصنیف املغرب يف  2018
دو� ا�يل مشلهتا هذه ا�راسة، وهذا الرتت�ب ال  137من مضن  43الرتبة 

ميكن ٕاال ٔ�ن نصفق �لیه �اصة ٔ�ن املغرب تصدر دول رائدة يف هذا ا�ال، 
  .، ٕایطالیا وبلجیاك44اصة اكنت الیو�ن يف املرتبة �

فالس�ید الوز�ر الهدف من �ساؤلنا هو � غرضني ٔ�و الغرض م�ه � 
هدفني، الهدف أ�ول هو تنو�ر الرٔ�ي العام هبذه املك�س�بات، والهدف 
الثاين من السؤال وهو أ�مه الس�ید الوز�ر وهو تن��ه الوزارة ٕاىل تدارك 

یتعلق جبودة الطرق، �اصة ؤ�ن املواطنني یعانون من بعض الثغرات ف� 
تدهور احلا� د�ل بعض املقاطع الطرق�ة الس�� ؤ�ن العدید من هذه املقاطع 
الطرق�ة مت ٕا�شاؤها �دیثا، سواء تعلق أ�مر �لطریق الس�یار ٔ�و الطریق 

�خ�الالت، وقصد كذ� ه الوطين ٔ�و الطریق اجلهوي، وقصد تدارك هذ
ىل الرتبة املتقدمة املشار ٕا�هيا فٕان سؤالنا �متحور حول حتدید احلفاظ �

ا�ٓلیات املعمتدة وحتدید التدابري وإالجراءات املت�ذة ملراق�ة وضامن جودة 
  .الطرق، وشكرا

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

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ا�لو��س��ك واملاءوالنقل و  التجهزيالس�ید وز�ر 
  .الس�ید الرئ�سشكرا

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .وشكرا كذ� �ىل ا�هتنئة هذا لطف م�مك الس�ید املس�شار

هاذ املوضوع د�ل الطرق، اململكة املغربیة طوال العقود املاضیة رامكت 
  .ف�ه وا�د التجربة �برية �دا، ال ٔ�دل �ىل ذ� من املؤرشات

ٔ�لف �یلو مرت د�ل الطرق وطنیة �ویة  58ٔ�وال عند� تقریبا ا�ٓن 
والطرق املصنفة �شلك �ام، ما نتلكموش �ىل الطرق �ري مصنفة الطرق 

 3000القرویة، عند� ا�ٓن ما بني الطرق الس�یارة والطرق الرسیعة حوايل 
  .�یلو مرت، ٔ�ول دو� ٕافریق�ا

 الطریق ٔ�نمت �ارفني ب�ٔننا �ادیني �مكلو ٕان شاء هللا يف الس�نوات املق��
عة احلال احلصة د�ل یالرسیع ا�يل �ريبط تزين�ت �لعیون وا�يل غیضیف بطب 

ٓ ، وعند� وا�د العدد د�ل امل�شالطرق الرسیعة ت ف�یة من مس�توى �ايل �
  .�دا

مقاوالت  %100املهم يف هذا لكه ٔ�ن هذا یمت مبقاوالت وطنیة، 
  .ةمغربیة، مباكتب دراسات مغربیة ومبهندسني و�رباء مغارب

السؤال د�لمك �ینرصف يف القضیة د�ل اجلودة د�ل هاذ املوضوع، 

ٔ�ج�ب يف جعا�، هاذ املوضوع هذا مرتب �شلك دق�ق �دا، حبیث ٔ�ن 
الصفقات تعطى حسب التصنیفات د�ل املقاوالت، واح�ا من ا�ول القلی� 
 ا�يل تنعمتدو التصنیف د�ل املقاوالت، و�ل�س�بة لینا هذا وا�د الضامنة

ا�يل تت�يل املال العام عندو وا�د العدد د�ل الضام�ت ٔ�نه یمت بوا�د 
  .الشلك ٔ�و یمت رصفه �شلك معقول

بطبیعة احلال ميكن ٔ�ن تقع بعض إالشاكالت وهذا ف�ه بطبیعة احلال 
الفرق د�ل التف��ش د�ل الوزارة، و�ٓخره رمبا ٔ�� كنت صدرت بالغ واكن 

 دار ٔ�قوبع لشفشاونيق ا�يل �ادي من بالغ مقصود، هو ذاك احملور الطر
وا�يل اكن ف�ه تقر�ر د�ل ا�تربات واكن ف�ه  �2ىل الطریق الوطنیة رمق

  .تقر�ر املف�ش�یة العامة، ومت ٕا�زال العقو�ت الزجریة يف حق ا�الفني
ل�س لكها  - وهذا ی��غي �ن��اه ٕالیه  -هناك وا�د العدد د�ل الطرق 

هزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، �اصة ف� یتعلق حتت مسؤولیة وزارة التج 
�لرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، وهذا موضوع �ٓخر، 
ٔ�نه هاذي مسا� ٔ�و طرق قرویة تقوم هبا �ات ٔ�خرى، اح�ا تن�اولو 
قدر املس�تطاع، ٔ�قول، ٔ�نه ٕاذا طلب م�ا ٔ�ن نعني �ىل مس�توى الت��ع التقين 

اس�تحضار وا�د العدد د�ل املعطیات �ميكن لنا �سا�دو  ٔ�و �ىل مس�توى
فهيا وا�د العدد د�ل اجلهات أ�خرى، وٕاال فعموما هاذ املوضوع �ل�س�بة 

  .ٕالینا اح�ا م�ضبط
ا�ٓن هناك حماور طرق�ة حصیح تعرف تدهورا، وهذا راجع بطبیعة 
احلال كام ٔ�سلفت يف اجلواب �ىل �دد من أ�س�ئ�، عند� بعض 

  .الت ف� یتعلق بتدبري املوارد املالیة �لصیانةإالشاك

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

السؤال املوايل موضو�ه، �ٓ�ر التغريات املناخ�ة �ىل املوارد املائیة، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 

  .السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :لس�ید محمد البكورياملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

ما يه إالجراءات �س��اق�ة اليت تقوم هبا الوزارة ملوا�ة �ٓ�ر التغريات 
  املناخ�ة �ىل املوارد املائیة؟

  .شكرا

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

  .�ىل السؤال لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة
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  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�� قلت الس�ید املس�شار �ىل ما ٔ�سلفت ليك �كون رص�اء، هاذ 
املوضوع د�ل املتغري املنا� یبدو ٔ�نه معوما �ىل مس�توى املنتظم ا�ويل 

ٔ�ن وا�د العدد د�ل �لزتامات، و�اصة ا�يل  الزال �راوح ماكنه، مبعىن
اليت �سعى ٕاىل ضبط ارتفاع احلرارة، یبدو  21ختادت يف �ر�س يف القمة 

�راوح ماكنه، هذا  -�ش �كون ف�ه شویة موضوعي  -ٔ�ن هذا املوضوع 
و�ىل عندو وا�د العدد د�ل ا�ٓ�ر �ىل المكیة د�ل ال�ساقطات املطریة 

 .لزمين وال املاكينالتوزیع د�لها ال ا
اح�ا �ل�س�بة لنا ا�يل �م يف اململكة املغربیة هو ٔ�ن هذه املس�ٔ� د�ل 
احلاكمة د�ل القطاع �كون حاكمة م�ضبطة ف� یتعلق ��طط الوطين 
وا�ططات اجلهویة، اح�ا ت�ش�تغلو وطنیا من �الل خمطط وطين لكن 

حواض يف اململكة ا�ٔ  10ت�ش�تغلو حملیا من �الل أ�حواض املائیة، 
املغربیة ويه ٔ�حواض �ملناس�بة ال ختضع �لتقطیع إالداري وتن�اولو من 
�اللها ٔ�ننا نعب�ٔو املوارد املائیة ونضبط اس�تعامالهتا، وا�يل عند� ف�ه حتدي 
�بري هو هذه القضیة د�ل ضبط �س�تعامالت د�لها �اصة ف� یتعلق 

بیعة احلال احلفاظ �ىل املوارد املائیة �ملیاه د�ل الري، واملس�توى الثالث بط 
 .من التلوث وهذا بطبیعة احلال ف�ه وا�د العدد د�ل الربامج قامئة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

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

  لوز�ر،الس�ید ا
البد ٔ�ن �شكرمك �ىل ا�هودات اليت تبذلوهنا يف هذا القطاع، وكذ� 

  .�ىل الثقة املولویة السام�ة ٕال�ادة �رؤسمك لهذا القطاع واس�توزارمك �
قطاع املاء ا�ي ٔ�عطى خبصوصه �ال� امل� التوجهيات الواحضة 

ویة �رب ت�ين �لحكومة من ٔ��ل اختاذ تدابري اس��اق�ة لتوفري هذه املادة احلی
  .العدید من إالجراءات واملشاریع إالسرتاتیجیة

النقص الس�ید الوز�ر احلاصل يف مكیة املیاه العذبة يف املغرب ميثل 
خطرا حق�ق�ا يف ا�منو �ق�صادي والتالصق �ج�عي السالم 
و�س�تقرار الس�یايس، فاس�هتالك املیاه العذبة مل یعد یق�رص �ىل توفرها 

ح�یا�ات �س�هتال�یة التنافس�یة � ، وٕامنا تعمتد �ىلتق�يلاحلايل واملس� 
قطاعیا وجغراف�ا، وما �زید أ�مر سوءا ٔ�ن هذا الوضع الرهیب بدٔ� �لتفامق 
�س�ب التغري املنا� الرسیع، التغري املنا� یؤ�ر �ىل مصادر املیاه من 

شلك �الل ت�ٔثريه العمیق �ىل لك من مكیة املیاه والتوق�ت والتغیري وال 
  .وشدة الرتس�ب

احلكومة الس�ید الوز�ر مشكورة �درت ٕاىل ٕاجناز مرشوع حتلیة م�اه 
البحر وحفر العدید من الثقوب �س�تكشاف�ة ومواص� بناء السدود 
الكربى حسب إالماكنیات و�زوید العامل القروي �خلزا�ت املتحركة لكها 

السدود اكن � لكف�ه مشاریع �رشفون �لهيا، لكن یبدو ٔ�ن الرتاجع يف ٕاجناز 
يف اس��عاب مالیري املیاه الضائعة جراء الف�ضا�ت اليت عرفهتا ويه مرحشة 

ت �ري م�ظمة والناجتة ليك تعرفها اململكة يف الس�نوات القادمة واليت اكن
  .�ٓ�ر التغیريات املناخ�ة �ىل املوارد املائیةٔ�ساسا عن 

الكرة أ�رضیة لها �ٓ�ر الس�ید الوز�ر، التغريات املناخ�ة اليت تعرفها 
سلبیة �ىل املوارد املائیة خصوصا، ؤ�هنا �سقط �شلك �ري م�ظم، �� 
فٕان ٕاقرارمك م�دٔ� �س��اق�ة ٔ�صبح ٔ�مرا رضور� ومل�ا يف القادم من أ��م 

مس�متر، و�لتايل �لیمك الس�ید الوز�ر  اؤلضتيف خصوصا ؤ�ن املوارد املائیة 

  .را الس�ید الوز�رمواص� ٕاجناز اكفة السدود، شك

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

يف �دود الوقت املتبقي . لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
 .الس�ید الوز�ر

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اور، ا�ٓن �ري ف� یتعلق �ملواص� د�ل بناء السدود هذا حمور من احمل
ملیار د�ل أ�م�ار املكعبة د�ل القدرة  30اح�ا الهدف د�لنا ٔ�ننا نوصلو ل 

املق��، مؤخرا راه اكن وا�د البالغ د�ل التخز�ن ٕان شاء هللا يف الس�نوات 
د�ل ا�یوان املليك، واح�ا ا�ٓن يف ٕاطار أ�جرٔ�ة د�لو �ش �ادي �كون 

 م�صور وبو امحد ودار مميون، ا�يل وا�د ا�مع �بري �لشامل د�ل بين
د�ل أ�م�ار  ملیون مرت مكعب �400ادي �كون ف�ه تقریبا وا�د ملیار و

  .ا�يل اكنت لكها �متيش تضیع يف البحر أ�بیض املتوسط
ٔ�� ا�يل بغیت نؤكد �لیه هو ٔ�نه فعال هذه التغريات املناخ�ة يه قامئة 

ول أ�خرى ٔ�هنا ال �شرتك يف لكن اململكة املغربیة عندها ممزية �ىل ا�
م�اهها مع دول ٔ�خرى، وهذه وا�د املزية ا�يل تت�لینا بطبیعة احلال حنن 

  .نتحمك يف إالسرتاتیجیة املائیة د�لنا
  شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الرابع موضو�ه، �نقطا�ات املتكررة �لامء الرشوب ا�ي یعاين 
�ه ساكن �دد من املناطق، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق م 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س
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  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
لسؤال ما الس�ید الوز�ر �ل�س�بة لالق�طا�ات املتكررة ٔ�ظن ٔ�نه ا

واحضش، مايش �ق�طا�ات ورمبا نوحضوها ٔ�حسن ندرة املیاه يف بعض 
املناطق، مفا يه �جهتادات؟ وما يه املبادرات اليت �سعون �لتقلیل من 

  �دة هذه الظاهرة اليت ال �رشف املغرب؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لٕال�ابة عن السؤال اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

ٔ�رشمت ٕاىل الندرة اليت تعرفها بعض املناطق �اصة يف فصل الصیف، 
هو �م هو ٔ�نه اكنت هناك س�نوات تواىل فهيا ٔ�وال عند� وا�د املعطى ا�يل 

�رخيیا �كفي لعدد من املناطق اجلفاف، بعض ا�زو�ت املائیة ا�يل اكنت 
�اصة يف ا�ال القروي بعض ا�ٓ�ر �ارت، بعض العیون كذ� �ارت، 
وهذیك أ�نظمة احمللیة ا�يل كنا اش�تغلنا فهيا يف الس�نوات الفارطة �ش 

يف  %14نعممو املاء الرشوب يف العامل القروي �ش نوصلو تقریبا من 
 %40ا�يل  %97وصلو ل الس�نوات اليت �لت یعين م�ذ عقود �ش ن

  .ٕایصال فردي مل تعد اكف�ة
هو ٔ�ن �ل ٔ�و لك املراكز  ٕاذا احلل اجلذري ٔ�ش�نو هو؟ احلل اجلذري

القرویة وا�واو�ر ٔ�ن �ربط �ملنظومة د�ل التوزیع �ىل شالكة ما هو يف 
د�ل املصادر، ٕاما سد من السدود،  3املدن، و�لتايل �ادي یولیو عندها 

بحر، ٔ�و فرشة مائیة، ولك وا�دة فهيم عندها الرتت�ب ٔ�و حتلیة م�اه ال 
  .د�لها

السدود بطبیعة احلال ٔ�نت تعمل الس�ید املس�شار ٔ�ن أ�ولویة ف� یتعلق 
بتوزیع املاء أ�ولویة أ�وىل �لامء الصاحل �لرشب، وأ�ولویة الثانیة �لفال�ة، 

ناطق حبال ا�يل وأ�ولویة الثالثة �لطاقة، ٔ�و حتلیة م�اه البحر يف بعض امل 
عند� يف اجلنوب، ٔ�و الفرش املائیة اليت �سمح هبا حنن �واكالت أ�حواض 
املائیة ٔ�ن �س�تعمل، فٕاذا ملا غند�لو يف املنظومة وهاذ هو الرب�مج أ�ولوي 

حىت  19ا�يل اكن ٔ�رشف �لیه �ال� امل� هللا ینرصو ا�يل �ادي ميتد من 
ر ا�يل اكن �ىل هذا املس�توى ا�يل �ادي �سمح بتدارك الت�ٔخ 2026ل 

د�ل هذه املنظومات وا�يل هو �اي لن���ة لوا�د العدد د�ل املتغريات كام 
  .ٔ�شار ٕا�هيا الزمالء املس�شار�ن د�ل التغريات املناخ�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :اجللسة رئ�سالس�ید 

  .شكرا الس�ید الوز�ر
يل، تفضلو اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقال

  .الس�ید الوز�ر

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

الس�ید الوز�ر الهدف من هذا السؤال ا�يل وضعو الفریق �س�تقاليل 
ٔ�وال ل�شجیع املبادرات اليت تقوم هبا احلكومة يف هذا ا�ال، اح�ا ما 

ال، ولكن راه كنبخسوش العمل اجلاد و�جهتادات املبذو� يف هذا ا�
�لمزید ونعطیو ٔ�ولو�ت لبعض امجلا�ات املترضرة، �ا�ة ت��قى املواطنني يف 

�اصة ا�يل فهيا املاء قریب عیب �ش �شوفو يف ٔ�زیالل م�ال املاء ما 
اكی�ش، واملاء �ري �یضیع، عیب �ش �شوفو يف وزان املاء ما اكی�ش، 

 ا��ر�ی�شاكو من جام�ة و�اد �ا� الفریق بوا�د ا�مو�ة د�ل إالخوان 
مومن، هادو يف ٕاقلمي �رودانت حبیث ال مسا� طرق�ة وهذه وجام�ة ایداو 

حبیث  ا��رفرصة وانتوما مرشفني �ىل هذه املسا�، ال املاء هذیك جام�ة 
ٔ�نه یصعاب ا�ٓن إال�سان یقلب �ىل املاء �ش �رشب، مفا �� ٔ�نه �ادي 

ٔ�ظن  21فال�ة، يف هاذ الوقت القرن �رشب ا�هباهئم نتاعو ٔ�و �س�تغلها �ل
ما بقاش جمال ٔ�ننا �س�مثرو يف يش  وبعد اخلطا�ت السام�ة جلال� امل�،

�ا�ة ٔ�خرى �ري نضمنو املاء الرشوب لساكنة العامل القروي، اليت طاملا ٔ�ن 
  .العنایة �لعامل القروي وت��قى يف خزان أ�صوات فقط

عمك راه ما ت��خسوش العمل ف�ٔ� ما تنلمكومش الس�ید الوز�ر وت�شج
د�لمك، تنكررها مرتني ؤ�� يف املعارضة، ولكن مليل تیكون معل ج�د راه 
ح�ا تنصفقو لو، ولكن جيب �جهتاد وٕاعطاء أ�ولویة �لجام�ات املترضرة 

  .واملترضرة ٔ�كرث، س�� وتیكون نقط املاء قریب �لهيا
لرضر، ما هنرضشاي لمك التوف�ق �ش �ىل أ�قل تعاجلو هاذ ا ف�نمتىن

�ىل العیون، ما هنرضشاي �ىل فك�ك، ما هنرضشاي �ىل جرادة، وراه 
انتوما هاد املناطق تتعرفوها ٔ�كرث مين، ٔ�ن هذا مشلك ب��وي خصنا 

  نت�لصو م�و، هللا ٕا�از�مك خبري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .�ىل التعق�ب لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد

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

ٔ�� نبدٔ� من ح�ث ا�هتیت الس�ید املس�شار، هذا مشلك ب��وي، لو 
قلت �لسادة املس�شار�ن ٔ�ن هذا املوضوع �ادي نفضیوه �اال، �هتمت ب�ٔنين 

لل �اص ٔ�كذب �ىل املس�شار�ن و�ىل الرٔ�ي العام، تدارك هذا اخل
س�نوات، ٔ�نه من ق�ل، مليل كنت تد�ر م�ظومة حملیة اك�ن أ�مر ساهل، 
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وها ٔ�نت، ا�ٓن ) une bonne fortaine(تد�ر شاطو وتد�ر بوم�ا وتد�ر 
خصك جتیب، راك �ارف هاذ القضیة، �اصك جتیب ق�وات اجلر ويه 

  .�ادة تتكون �برية، ٕاذن خصك تزنع امللك�ة، وهذا خص وقت
اذ احللول اجلذریة حنن ملزمون ٔ�ن نقوم هبا، ؤ�� هذاك ح�ا تنقولو ه

ملیار د�ل  115راه ف�ه  19/26الرب�مج أ�ولویة ا�يل �لكمت �لیه د�ل 
ا�رمه، مبعىن ٔ�ن ا�و� املغربیة، احلكومة مل �س�تكرث �ىل املواطنني هاذ 

  .املبالغ، �ایة ما هنا� هذا خص وا�د شویة الوقت �لتزنیل د�لو
تظار ٔ�ننا �زلوه �ادي �س�مترو يف �ال�ات هاذ إالشاكالت هاذي يف ان 

..  

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

  .الس�ید الوز�ر ا�هت�ى الوقت
السؤال اخلامس موضو�ه، تنظمي الولوج ٕاىل م�ناء ا�ا��، اللكمة 

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  زماليئ املس�شار�ن،

الس�ید الوز�ر، یتوفر املغرب �ىل العدید من املوا� حبمك موقعه �ىل 
احملیط أ�طليس، هذه املوا� الس�ید الوز�ر، تو�د هبا العدید من البواخر 

 6س�نوات،  5اليت تد�ل مضن التصنیف م�الش�یات، بواخر ال تعمل، 
س�نني، اك�ن ا�يل صادر �لیه حمك قضايئ فهيا �ري ا�يل �الها  10س�نني، 

موالها حبال هاك ؤ�صبحت تنعكس سلبا �ىل البواخر اليت تعمل يف قطاع 
  .داتااملصط غتفریالصید وتعیق 

هنا ٔ�ركز سؤايل �ىل م�ناء ا�ا��، بطبیعة احلال، ا�ي یعاين من 
مك الس�ید الوز�ر مرتني مرة هنا ومرة يف نفس اليشء، وا�يل ت��لكم �لی
  .ا�ا�� ز�ر�مك مع رئ�س احلكومة ملدینة

ماذا س���ذ وزار�مك من ٔ��ل �ل هذا املشلك يف مجیع املوا� 
و�ٔ�خص بصفة اس�تع�الیة مبیناء ا�ا��، ا�يل بطبیعة احلال، یعاين من 

  هذا املشلك؟
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

ٔ�وال تنعتذر � اح�ا ٔ�وال ما فهمناش هاذ موضوع السؤال هباذ الطریقة 
  .هاذي، ولكن مع ذ� ٔ�� جناوبك �لیه مليل �لكمت معي يف هذا املوضوع

املوا� املغربیة تعاين من هذا إالشاكل د�ل القوارب هو ل�ست لك 
اليت یرت�ها ٔ�حصاهبا و�كون عرضة، عند� يف بعض املوا�، بطبیعة احلال، 

  .عند� يف موا� اجلنوب يف وا�د ا�مو�ة مهنا
طیب، النقاش ا�يل اكن ب�ين وب��ك الس�ید املس�شار حول هذا 

ٔ�نه القوانني املعمول هبا ال �سمح، املوضوع، ا�يل هو �م �دا ٔ�ن نذ�ر به، 
ٕاال ٕاذا اكن هناك حمك قضايئ حيوز قوة اليشء املقيض به، ونذ�رك الس�ید 
املس�شار، ٔ�ن اكن عند� وا�د الباخرة و�لكمو �لهيا كثريا ا�يل اكنت �دى 
املیناء د�ل طرفایة، یاله ا�ٓن يف هاذ أ��م، ٕان شاء هللا، �متناو ٔ�ننا 

لٕالدارة املغربیة ٔ�ن تتد�ل �ارج أ�مور ا�يل يه ميكن نفكوها، ٔ�نه ال 
ش �ري يف املوا�، حىت اقالقانون، وهذا �ملناس�بة ما �یب م�صوص �لهيا يف

ف� یتعلق بفسخ الصفقات، عندما نفسخ صفقة معینة مع مقاو� معینة، ال 
�س�تطیع مس املوارد ا�لوجس��ك�ة د�لها، ٕاال حبمك قضايئ، وهاذ اليش هذا 

�ل ا�ا�� ٔ�متىن ٔ�ننا غنعاجلوه ٕان شاء هللا، يف هاذ إالطار، �ىل لك �ال د
ا�ا�� ٕان شاء هللا مق�� �ىل م�ناء �بري ا�يل غیكون ٕان شاء هللا يف 

  .مس�توى دويل، ٕان شاء هللا تعاىل
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�� السؤال الس�ید الوز�ر خصصت به م�ناء ا�ا��، ٔ�ن بطبیعة احلال 
احلال وا�د الك�افة يف قطاع الصید البحري م�ناء ا�ا��، ف�ه بطبیعة 

وتفریغ املصطادات �برية �دا، هاذ الباخرة املتوا�دة دا�ل رسجي م�ناء 
مرت من  28س�نني، ا�يل كتحتل وا�د  7مرت �لهيا د� فایتة ا�ا�� ا�يل 

  .مرت كتعیق تفریغ هذه املصطادات 250ٔ�صل 
توسعة ثالث س�نني، ربع  يف املقابل اكینة التوسعة، اكنت تدارت

  .س�نني، هاذیك التوسعة ال یمت اس�تغاللها �لشلك الاكيف، مفرقة
هنا متنع ٔ�حصاب � �ٔ ما يه أ�س�باب ا�يل كت�يل الواك� الوطنیة �لموا

  .و يف اجلهة اجلدیدة؟ اك�ن مشلك الس�ید الوز�رغاملرا�ب ٔ�هنم یفر 
�نیا، هاذ �زد�ام �ىل تفریغ املصطادات �یلكف ٔ�حصاب املرا�ب 
ٔ�موال طائ� يف إالصالح، يف التنقل ٕاىل مدینة طانطان، �لام ٔ�ن ا�ا�� ما 

  .إالصالح د�ل املرا�ب) chantier naval(فهياش 
بطبیعة احلال الس�ید الوز�ر، ٔ�صبح من الرضوري بطبیعة احلال 
الت�لص من البواخر، اكنو جوج، و�دة ختلصت مهنا السلطات الوالئیة 
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بت�س�یق مع املهنیني هاذي ثالث س�نني، بقات هذیك متا، یعين املشلك راه 
يف الصید ولكن انعاكساته �برية ومرضة �ملصطادات، راه الباخرة ٕاىل اكنت 

من املصطادات  %20النوبة �ش تفرغ ساعتني ثالث سوایع راه  �شد
�ادي تطیح القمية الرشائیة د�لها و�ادي ینعكس  �وانو، د�لها �ادي متيش

  .د�ل املهنینيخ�ل د�ل اخلزینة ود�ل ا�و� و سلبا �ىل مدا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�باللكمة لمك الس� 

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  الس�ید املس�شار،

يه الواك� الوطنیة �لموا� ال ت�ٔلو �دا، ولكن ٔ�� هاذ املوضوع ٔ��دك 
  .ب�ٔنين س�ٔنظر ف�ه عن كثب، ٕان شاء هللا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ل السادس، موضو�ه م�ٓل �لزتامات ب��ف�ذ االتفاق�ات املوقعة السؤا
لتطو�ر الب��ة التحتیة الطرق�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة، لتقدمي السؤال
  .الس�ید املس�شار تفضل

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

  السادة الوزراء،
  س�یدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة وال 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ�مام ضعف الزتام احلكومة �لعدید من الوعود ا�يل قطعهتا �ىل نفسها 
من ٔ��ل تطو�ر الش�بكة الطرق�ة ببالد�، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول 
م�ٓل الزتام وزار�مك ب��ف�ذ االتفاق�ات املوقعة لتطو�ر الب��ة التحتیة �لطرق يف 

  یع ٔ�حناء املغرب؟مج 
  .وشكرا

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

  .الس�ید الوز�ر لمك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار

  الس�ید املس�شار،
  . ه يف سؤالمكأ�رقام ا�يل عند� �لعكس تقول عكس ما تفضلمت ب

ٔ�وال، اح�ا �ري �وزارة ما نتلكمش ٔ�� �ىل القطا�ات أ�خرى، عند� 
اتفاق�ات رشاكة يف جمال الطرق،  149ٕاىل ا�ٓن  2012ا�ٓن، ا�ٓن م�ذ 

دون ا��ساب ت� املتعلقة ٕ�جناز الرب�مج الوطين الثاين �لطرق القرویة، 
اتفاق�ة الغالف  149اذ امللیار د�ل ا�رمه، ه 15وا�يل هو الغالف د�لو 

ملیار د�ل ا�رمه، متثل حصة الوزارة مهنا  35.6املايل إالجاميل د�لها 
  .امللیار د�ل ا�رمه 16حوايل 

ٕاتفاق�ة مت  19ومن بني هاذ إالتفاق�ات كام ال خيفى �لیمك، اك�ن وا�د 
  .التوق�ع �لهيا ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلال�، وحنن بطبیعة احلال بصدد تزنیلها

ؤ�� ٔ�ذ�ر  -هل هناك عوائق دون تزنیل هذه إالتفاق�ات؟ حصیح، مهنا 
�دم توفري الرشاكء حلصصهم من ا�متویل، الرب�مج الوطين  -هذا �س�مترار 

ملیون د�ل  745الثاين �لطرق القرویة �يق كن�سالو اح�ا �لجام�ات الرتابیة 
د�ل  6ذ ٔ��م، ا�رمه، وعند� ا�ٓن ق�د التوق�ع، ا�يل وقعت �لهيم م�

ا�متویل  %90ملیون د�ل ا�رمه، تقریبا  200إالتفاق�ات فهيم تقریبا ملیار و
  .د�ل وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء

  .الس�ید الرئ�س شكرا

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

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

  :ايممحمد امحل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضیح

حصیح ٔ�ن الوزارة تبذل جمهود �بري يف س��ل تطو�ر الش�بكة الطرق�ة 
ببالد�، ما خيفاش �لیمك الس�ید الوز�ر احملرتم اك�ن مجمو�ة د�ل املشالك 
ؤ�نمت تطرق�و لها �ىل ٔ�ساس اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل االتفاق�ات وامجلا�ات 

نیات ا�صصة لها لتوفري هذه الطرق، انتوما �ارفني ما تلزتمش �ٕالماك
الس�ید الوز�ر امحلد � اح�ا مغاربة كندورو يف بالد� وكن�سارو يف بالد� 
وك�شوفو مجمو�ة د�ل الطرق ا�يل يه طرق ما �سمیوهايش طرق، �ادي 
�سمیوها ب�س�تات، والتمنیة د�ل بالد� يه ميل ت�شوفو الطرق، ميل 

اكینة يف املغرب كنقولو �ىل ٔ�ساس اك�ن �منیة يف البالد، ت�شوفو الطرق 
اك�ن مجمو�ة د�ل الطرق، الس�ید الوز�ر احملرتم، ت�شوفوها يف بعض املواقع 
إاللكرتونیة ٔ�و بعض املناطق �منش�یو لها عیب �شوفو ذیك الطریق كفاش 

  .إالخوان �یطرقو د� �ىل املاء، وأ�خ �لكم �ىل ٔ�ساس فك العز�
ه�م د�لنا الس�ید الوز�ر هو الطرق يف العامل القروي، �یف اح�ا �

یعقل ٔ�نت وا�د الس�ید سا�ن يف وا�د املنطقة ج�لیة وإالماكنیات عندو 
حمدودة والظروف ا�يل �یع�شها وال�ساقط د�ل الثلوج والناس احلوامل ٔ�و 
 الناس ا�يل كمتيش تو� ما �یلقاويش حىت �یفاش هيودو �لمدینة، ما اكی�ش
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حىت الولوج �ش هيودو �لمدینة، ؤ�نت��ا كتعرف دا� دا�� الش�تا ٕان شاء 
هللا، اك�ن بعض املناطق يف املغرب إال�سان صعیب �لیه �یفاش ی��قل من 
ذیك املنطقة اجلبلیة ٕاىل املدینة، هذا هو ا�يل ك�س�ب الهجرة، الناس 

  .كمتيش �لمدینة
�س�بة �لطریق الس�یار ا�يل اك�ن وا�د االتفاق�ة، الس�ید الوز�ر، يه �ل 

كنتو خصصتو لو �ع�دات د�لو، الطریق الس�یار الرابط بني الر�ط 
�یلومرت، اللكفة إالجاملیة  260ومدینة طن�ة �ىل فاس، �م�داد د�لو 

س�نوات اح�ا ت�شوفو �يق ما اك�ن  4ملیار درمه، واكن �الل  14.8د�لو 
  .والو يف هذا الطریق الس�یار

رى، الس�ید الوز�ر، وضعت وزار�مك خمطط اس�تع�ايل من �ة ٔ�خ
ا�ي تضمن العدید من �لزتامات وسطر العدید من  2017-2021

تقدم أ�هداف اليت و�دت، �رید م�مك فكرة ٔ�و م�اسطات حول مس�توى 
هداف املسطرة، �اصة وقد مرت نصف ا�ٔ ٕاجنازات هذا ا�طط وحتق�ق 

  املدة الزم�یة ا�صصة �؟
  .ید الوز�ر احملرتموشكرا الس� 

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
ٔ�وال الس�ید املس�شار، �ري �لتصحیح، راه ما معر� در� يش اع�دات 

ملیار د�ل  14د�ل الطریق الس�یار د�ل فاس طن�ة، �لكمت �ىل 
ا�رمه، ما اكینة حىت يف يش �ر�مج من الربامج ال د�ل احلكومة، �ىل لك 

 l’étude)�ال ٕاذا اكنت دراسة هاذیك راه ا�راسة أ�ولیة، 
préliminaire) طیب هذه املس�ٔ� أ�وىل. ا�يل تتعطیك �ري.  

ا املس�ٔ� الثانیة، ٔ�� تنقول � الس�ید املس�شار لٕالنصاف، ال ٔ�عرف ب�
 36يف احملیط د�ل اململكة املغربیة سواء يف ٔ�ورو� ٔ�و هنا ا�يل خصص 

دامللیار د�ل ا�والر ٔ�مر�يك �لطرق القرویة، هذا  4ملیار د�ل ا�رمه، 
س�نوات، یعين  7اك�ن يف �ر�مج، هذا �ر�مج اح�ا تزنلوه �ىل مدى 

الطرق فهذاك الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة، ٔ�كرب مكون هو 
ملیار د�ل ا�رمه، وا�ٓن یمت تزنی� وحنن  36القرویة، وتدارت ف�ه 

  .حریصون ال حكومة وال �ات �ىل ٔ�ن یمت تزنی� �شلك ما
هل الزال هناك خصاص؟ ٔ��ید واح�ا تنقولوها ؤ�� تنقول مرارا راه 
املشلك د�ل الطرق ل�س فقط بناؤها، جيب التفكري يف صیا�هتا والطریق 

س�نني، �اصك د�ر لها  10تدارت طرق معقو� �اصها �زار لك  �ادة ٕاذا
�وزارة  الصیانة د�لها، فاح�ا �ادي ند�رو الصیانة د�ل الطرق املصنفة

جتهزي، لكن الطرق القرویة أ�خرى �ىل من یقع عبء صیا�هتا؟ وهذا 
موضوع �اصو ی��اقش، �اصو ی��اقش يف جملس النواب، ی��اقش يف 

وی��اقش ٔ�نه راه اح�ا كنتلكمو ما بني الرب�مج أ�ول جملس املس�شار�ن، 
ملیار د�ل ا�رمه ا�يل رصف�ا فهذا مسیتو  60ٕاىل ا�ٓن �ادي �كونو جتاوز� 

  .دامللیار د�ل ا�والرات أ�مر�ك�ة 6ا�يل یعين حوايل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

املت�ٔخرات اليت يف ذمة املك�ب الوطين موضو�ه،  املوايلالسؤال 
�لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب لفائدة املقاوالت، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق �شرتايك ل�سط السؤال، تفضل أ�س�تاذ

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الس�ید الوز�ر، هناك وا�د العدد د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واليت ٔ��ذت صفقات، ؤ�حتدث عن ٔ�شغال �س�یطة ول�ست صفقات 

  .8ٔ�و  7ملیون د�ل ا�رمه وال  6و 5كربى، 
لٔ�سف الشدید هناك ت�ٔخر يف ٔ�داء املس�تحقات �اصة يف الشق 

حلوايل س�ن�ني، وهاذي  املتعلق �لزتود �ملاء الرشوب، نقول � نصل ا�ٓن
مقاوالت صغرى، رمق ٔ�عاملها ضعیف و�اكد تصل ٕاىل �افة إالفالس جراء 

  هذا الت�ٔخر، واش اك�ن يش ٕاجراءات �ل�رسیع لت�ٔدیة هاذ املس�تحقات؟

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وا�لو��س��ك واملاءوالنقل  التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ال�م حصیح الس�ید املس�شار، ال ميكن �كران هذا املوضوع فعال
ٔ�� طلبت أ�رقام ٕاىل �ایة الیوم ف� یتعلق �لقطب د�ل املاء، عند� 

ملیون د�ل ا�رمه بلغت  742ملیون د�ل ا�رمه لفائدة املمولني،  950
ملیون د�ل ا�رمه س��لغ  209و 22د�لها الیوم أ��ل د�ل �س�تحقاق 

ٔ�دى تقریبا وا�د  2019الحقا، �لام ب�ٔنه املك�ب الوطين ٕاىل �ایة غشت 
  .ملیون د�ل ا�رمه 320

ٔ�� نقول � الس�ید املس�شار، ٕاذا اكن هذا ميكن ٔ�ن یطمئنك هو اح�ا 
لكن  واقفني ا�ٓن �ل�س�بة �لمك�ب الوطين �لكهر�ء �ىل عقد الرب�مج،

�ل�س�بة لنا اح�ا مجیع املداخ�ل ا�يل غتكون، ٔ�ن غتكون هاذ أ��مات 
يش مداخ�ل مرتبطة ببعض الرتت��ات ا�يل تند�روها، س�تعطى أ�ولویة لهذه 

  .املقاوالت
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دامللیون د�ل  8، 7ا�ٓن ذ�ريت يل بعض املقاوالت ا�يل ت�سال 
  .ا�رمه، مز�ن ٕاىل اكن عندك يش الحئة ٔ�ن متدين هبا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف حق�قة أ�مر ٔ�� سقهتا �ىل س��ل املثال، ٔ�هنا يه املعرضة �لق�ل 
ب الوطين �لكهر�ء واملاء ٔ�وال، ٕاىل اكن الت�ٔخر مايش من طرف املك�

  .صفقات ٔ�خرىالصاحل �لرشب ولكن 
ذ� إالشاكل رمبا، الس�ید الوز�ر، �ٓ�ال �س�تحقاق وصالت، 
وصالت هاذي مدة، نعطیك م�ال د�ل القرض د�ل البنك د�ل الیا�ن 

مرات ولٔ�سف  3ف� یتعلق �ملاء الصاحل �لرشب، مت متدیده  ..د�ل 
  .مل یوفو �لزتاماهتماملسؤولني �ىل املك�ب 

إالشاكل ٔ�معق من هذا، ٔ�نمت تتعرفو الس�ید الوز�ر، ٔ�ن املك�ب الوطين 
�لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب بعد دجمهام بقانون، لٔ�سف الشدید تدجمو 

ك�ش�تغل بو�دو، وخضت ا�و� مالیري  بقانون ولكن �يق معلیا لك مك�ب
  .ٕال�ادة هیلكة املك�ب الوطين �لكهر�ء

ن لٔ�سف الشدید �يق النتاجئ �ري واحضة، وا�و� بطبیعة احلال ولك
�لك مكو�ته و�ىل رٔ�سها �ال� امل� حتث �ىل �سویة املس�تحقات 

  .واملت�ٔخرات
الیوم اح�ا مطالبني ٔ�ن ن�سجم مع اخلطاب الرمسي، �ٔ�مس فقط 
الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة یقول س�ندمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
لكن ٔ�ن ندمعها مز�ن، ولكن ٔ�س�یدي �ىل أ�قل عطیوها ذاك اليش ا�يل 
ت�سال، ٔ�� عندي �االت ب�ٔنه �س�تحقاق وصل هاذي حشال، مايش 

  .ٔ�شهر و�يق لٔ�سف الشدید 6الیوم وصل �س�تحقاق وصل ٔ�كرث من 
�� الس�ید الوز�ر ر�اء �كون شویة د�ل اجلدیة من طرف هاذ 

ك�ب الوطين، سواء ف� یتعلق �لشق املتعلق املسؤولني �ىل هاذ امل 
�لكهر�ء وال �ملاء الصاحل �لرشب، ٔ�نه ال�سلمي وقع م�ذ مدة د�ل 
املشاریع، ال�سلمي وقع، املقاوالت سلمو ومازال ك�ش�تغلو، الیوم ك�ش�تغلو 

  .معهم بدون ٔ�دىن درمه
�� فٕاىل اكنت مقاوالت مواطنة، حىت اح�ا �اصنا ندمعوها 

ها �ىل أ�قل ؤ�ضعف إالميان ب�ٔن نعطهيا ما �س�تحق ونعطهيا و�شجعو 
  .املت�ٔخرات د�لها بال ما �سامهو �شلك �ري م�ارش و�ري ٕارادي يف ق�لها

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
الس�ید املس�شار، يف احلق�قة ٔ�� ما تن�ادلش فهاذ اليش ا�يل قلت 
رصا�ة، ٔ�ن هذا موضوع ٔ�اكد ٔ�قول ال ميكن ٔ�ن ی��اطح ف�ه �زنان، أ�مور 
واحضة، �لعكس �اص املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب 
 خيلصهم ویعتذر هلم، هاذي مس�تحقات د�هلم ما ميك�ش مننو �لهيم، ٔ�� �ري

 8، 7قلت فاش �لكمت، عطفت �ىل وا�د القضیة ٔ�نت قلهتا، قلهتا د�ل 
دامللیون د�ل ا�رمه ٔ�رقام معامالت �س�یطة، قلت � ٕاىل اكن عندك يش 

  .الحئة مدين هبا
ولكن �ىل لك �ال، الوضعیة داملك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 

احلكومة السابقة  �لرشب معروف، ؤ�� ٔ�عرفها ج�دا، ٔ�نه تذ�ر ٔ�نين يف
كنت وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب��ة، املك�ب الوطين مق�ل �ىل عقد 
�ر�مج، املك�ب الوطين اح�ا تن�افظو �لیه مكؤسسة ٕاسرتاتیجیة �لبالد، 
رمغ ما ميكن ٔ�ن نقول، ٕاال ٔ�نه ٔ�دى �دمات �� �لبالد، راين ت��لكمو �ىل 

وب راه دار هاذ اليش، ؤ�� دامئا الكهر�ء القرویة و�ىل ٕایصال املاء الرش 
كنت ٔ�حرص �ىل ٔ�ن هاذ اخلزان ا�يل عند� د�ل أ�طر ود�ل التق�یني 

  .�اصو بطبیعة احلال جيب ٔ�ن حنافظ �لیه ؤ�ن �سا�د
ا�ٓن بطبیعة احلال هو د�ل يف وا�د املر�� يف وا�د العدد د�ل 

��ال القروي،  �س��رات بطلب من ا�و� املغربیة، �اصة ف� یتعلق
هذا اكن عندو �ٓ�ر �ىل التواز�ت املالیة د�لو، ٔ�نت تتعرف هاذ القضیة 
الس�ید املس�شار، ٕاما �ادي �كون رشكة رحبیة اك�ن مق�ضیات، ميكن جتي 
عندك ا�و� وتقول � سري �لعامل القروي، تقول لها ٔ�� هذاك اليش ما 

  .مسلك��ش، وٕاما ٔ�ن ا�و� تتحمل مسؤولیهتا
اح�ا ا�ٓن يف ٕاطار هاذ العقد الرب�مج الثاين �ادي حناولو نصححو 
وا�د العدد د�ل �خ�الالت، وأ�ولویة معطیة لهاذ املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، فٕاذن ما يش مشلك هاذ القضیة د�ل ٔ�ن ا�ٓ�ال �س�تحقاق، 

ت ٔ�� م��ٔكد ٔ�نه اك�ن ا�يل تی��ظر رمبا هاذي شهور �ش یت�لص، ؤ�� قل
  .ب�ٔنه �اص املك�ب الوطين ميل خيلصهم �زید یعتذر هلم

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

منر ٕاىل السؤال املوايل موضو�ه ا�طط الوطين لضامن أ�من املايئ  …
�لبالد، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  . الس�یدة املس�شارةالسؤال، تفضيل

  :امال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،
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  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

تعد س�یاسة املاء �ملغرب س�یاسة م��ذرة ا�سمت �الس�رشاف�ة 
والتبرص، قد مك�تنا من التوفر �ىل �رسانة �مة من التجهزيات أ�ساس�یة 

ة اجلد قویة، ٕاال ٔ�نه يف ا�ٓونة أ��رية بدٔ�� �شهد �سارع نفاذ ا�زون املائی
  .املايئ وٕا�ادا مائیا هيدد أ�من املايئ لبالد�

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن ا�طط الوطين �لامء، �یف مييض يف 
  ؟2050بعده إالسرتاتیجي من ٔ��ل حتق�ق ٔ�من مايئ �لبالد يف ٔ�فق العام 

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،

مرة ٔ�خرى تنقول هاذ املوضوع د�ل املاء ال ی��غي ال ا�هتویل م�ه وال 
  . ا�هتو�ن م�ه، ما اكی�ش هاذ املس�ٔ� د�ل نفاذ ا�زون املايئ

ملیار أ�م�ار  22هنا� ٔ�ن اململكة املغربیة عندها وا�د �ایة ما 
املالیري ا�يل  4د�ل املالیري ا�يل يه م�اه سطحیة، فهيا  18املكعبة، فهيا 

ملیار املیاه اجلوف�ة یعين املیاه  4يه م�اه جوف�ة، واح�ا ميل ت��لكمو �ىل 
هللا ٔ��مل به،  اليت ميكن اس�تغاللها، ٔ�ما ٔ�ش�نو ا�يل عند� يف املیاه اجلوف�ة

  .ٔ�ن هذا موضوع �ٓخر
طیب، هاذ املوضوع هذا د�ل أ�من املايئ حيمكه تصور، هذا التصور 
مرتبط ��طط الوطين �لامء، وهاذ ا�طط الوطين �لامء هو حموري يف 

خطب يف  2001احلاكمة، وأ�مهیة د�لو ٕاىل رجعنا، راه �ال� امل� يف 
، �ش "املاء واملناخ"د�ل ا�لس أ��ىل �ف�تاح د�ل ا�ورة التاسعة 

ند�رو ا�طط الوطين �لامء اح�ا ا�ٓن بصدد ٕاهنائه ٕان شاء هللا �متىن ٔ�ن 
�هنیه ق�ل هنایة هذه الس�نة ليك یعرض �ىل ا�لجنة ا�يل ترئ�سها الس�ید 
رئ�س احلكومة وبعد ذ� منر ٕاىل ا�لس أ��ىل �لمناخ ٔ�ن هذا هو صامم 

ن احلاكمة مضبوطة �ىل املس�توى الوطين، �ىل املس�توى أ�مان ميل تتكو
أ�حواض املائیة، س��حمك ٕان شاء هللا يف هذه إالشاكلیة د�ل التعبئة من 

  . �ة و�س�تعامالت من �ة ٔ�خرى
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :ارة الس�یدة امال م�رصةاملس�ش

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل توضی�ا�مك

الوضعیة املائیة �ملغرب �د مقلقة كام �اءت به التقار�ر ا�ولیة 
والوطنیة بل ٔ�صبحنا نعد من بني ا�ول املهددة �شلك �بري �شح املوارد 

  . املائیة
��زون، �س�تغالل أ�س�باب م�عددة مهنا الطلب املزتاید مقارنة 

ملیون مرت مكعب الغري  800املفرط �لمیاه اجلوف�ة ح�ث ٔ�ن ٔ�كرث من 
م��ددة یمت خضها س�نو� يف �دد من املناطق، ٕاشاكلیة تو�ل السدود، 
ٔ�یضا ٕاشاكلیة تلوث أ�هنار ؤ�یضا ٕاشاكلیة املطارح العموم�ة امللوثة �لفرشات 

من املوارد املائیة يه  %�75ث ٔ�ن املائیة، ٔ�یضا ٕا�راه التغريات املناخ�ة ح 
سطحیة، و�لتايل يه معرضة �شدة �لتغريات املناخ�ة، هناك ٔ�یضا الهدر 

مالیري مرت مكعب اكن من املمكن ختز�هنا، ٕاال  8وسوء التدبري ف�ٔكرث من 
ٔ�هنا تبخرت ٔ�و رصفت يف البحر ٔ�و اكنت عبارة عن �رس�ت يف ش�باكت 

  .التوزیع
خراج ا�طط الوطين احملني والعمل �ىل تنف�ذه البد ٕاذن من ال�رسیع �ٕ 

هبدف �رش�ید وعقلنة اس�تعامل املاء، �رش�ید املیاه املو�ة �لم�ال الفال� 
من املوارد املائیة، حتق�ق توزیع جمايل �ادل �لامء،  %�80عتباره �س�هت� 

  . من الرتاب الوطين فقط %27من املوارد املائیة تتوزع �ىل  %70ف 
نا نعتقد الس�ید الوز�ر ٔ�ن ا�طط املايئ املنتظر جيب ٔ�ن ؤ��ريا، فٕان 

�ر�كز �ىل مقاربة شام� وم�دجمة ف� بني القطا�ات تتحقق �لت�س�یق ما 
بني املؤسسايت، ٔ�یضا البد ٔ�ن تعمتد �ىل أ�هنار الصناعیة اكسرتاتیجیة حتقق 

كن من البحریة اليت مت التضامن بني اجلهات، ٔ�یضا �ع�د �ىل التفریعات
 ٔ�یضا�لق م�اطق رطبة دا�لیة و�سهل معلیة حتلیة م�اه البحر ��ا�ل، 

اع�د الن�ا�ة املائیة �ىل غرار الن�ا�ة الطاق�ة، ؤ��ريا ٕا�ادة اس�تعامل املیاه 
  . العادمة وا�لجوء ٕاىل حتلیة م�اه البحر �بدائل

  . وشكرا

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

  . ن رغبمت يف ذ�، تفضل الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بلمك اللكمة إ 

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

ٔ�� قلت ق�ی� الس�ید الرئ�س �دا ٕان شاء هللا عند� ا�لجنة املوضو�اتیة 
حول هذا املوضوع د�ل املاء اح�ا غنتلكمو �ىل اخلطوات ا�يل متت ف� 

وطين �لامء، وهذا ٔ��ید س�یكون مف�دا �لس�یدات والسادة یتعلق ��طط ال
  . املس�شار�ن

�ري يف اجلانب ا�ٓخر جيب ٔ�ن نتذ�ر ٔ�ن اململكة املغربیة ا�ٓن عندها 
سد صغري، ووا�د العدد د�ل السدود  125سد �بري، ٔ�كرث من  145
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ار ملیار د�ل أ�م� 30التلیة، الربامج ا�يل عند� ٔ�ننا نوصلو ٕان شاء هللا ل 
املكعبة د�ل الطاقة �س��عابیة يه ا�يل �ادي ختلینا ضابطني هاذ املعض� 

  . د�ل توايل بعض س�نوات اجلفاف
وهذا �ملناس�بة جيب الرجوع شویة �لتارخي، راه اململكة املغربیة اكنت 

اكنت  1962دامئا تتعرف هذا الصعود والهبوط يف ال�ساقطات، راه يف 
ل أ�م�ار مكعبة ا�يل سقطت وتتجي س�نوات ملیار د� 50عند� تقریبا 

  . دامللیار دأ�م�ار مكعبة 3ٔ�خرى تتكون عند� 
هاذ اليش �الش احلاكمة يه ا�يل �ادي �سمح لنا بطبیعة احلال 
بضبط، ٔ�ش�نو ا�يل اكن عند� ٕاشاكل هو ا�يل ا�ٓن �اصو یربز يف ا�طط 

ٔ�ن تنضبط ٕاىل  الوطين �لامء هو إالشاكل د�ل �س�تعامالت، ٔ�نه جيب
هذه املس�ٔ� د�ل املوارد، �اصة املیاه د�ل الري ف� یتعلق �الق�صاد فاملیاه 

  . دالري ٕاىل �ري ذ�
ٔ�ما إالماكنیة د�ل اس�تعامل مصادر ٔ�خرى اكلت�لیة ٔ�و اس�تعامل املیاه 

  . العادمة ما يف ذ� شك ٔ�ن هذا دا�ل يف ا�طط الوطين �لامء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

موا�ة الكوارث الطبیعیة، اللكمة ٔ��د  موضو�ه،السؤال املوايل 
السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، اليس 

  .املربوح تفضل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الس�ید الوز�ر، بعد أ��داث أ��مية النامجة عن الكوارث الطبیعیة اليت 
وقوع خسا�ر �رشیة عرفهتا العدید من املناطق �ملغرب، واليت �س�ب�ت يف 

ومادیة، �سائلمك حول جنا�ة الس�یاسة اليت �هنجها احلكومة ملوا�ة الكوارث 
  الطبیعیة؟
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

كام ال خيفى �لیمك الس�ید املس�شار هاذ املوضوع بطبیعة احلال د�ل 
  .الكوارث الطبیعیة ت��ظمه �دد من ا�ططات

ق بوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء اك�ن وا�د الشق ف� یتعل
ا�يل هو شق مايئ ا�يل مرتبط ��طط ا�يل عند� ا�ي مت حتی��ه مؤخرا، 

موقع �ددة �لف�ضا�ت مث ح�ناه  400، 2003ٔ�ن اكن ضبط يف س�نة 
موقع وا�يل ت�سمح لنا بطبیعة احلال ا�ٓن،  1000ؤ�صبح عند� ٔ�كرث من 

اس��اق�ا �لتد�ل ليك ال تقع هذه الكوارث ٔ�و التد�ل بعد وقوع هذه سواء 
  .الكوارث

�ىل مس�توى الطرق، الس�ید املس�شار تتعرف ب�ٔن عند� وا�د املر�� 
د�ل �س�تعداد ا�يل تند�روها ق�ل م�د�ل املر�� الش�تویة، الس�نة 

هللا  املاضیة در�ها يف ورزازات و�نطالقة د�لها، هاذ الس�نة ٕان شاء
غنطلقو من م�دلت وفهيا وا�د العدد د�ل إالجراءات �ىل مس�توى تعبئة 

  .املوارد املالیة و�ىل مس�توى تعبئة ا�ٓلیات
هناك ا�ٓن وا�د العدد د�ل التحی��ات ا�يل غتوقع بني وزارة التجهزي 
والنقل ووزارة ا�ا�لیة فوا�د العدد د�ل املواقع، ويه ا�يل �ادي ختيل 

ني خمتلف املتد�لني س�یكون �جعا، ٔ�ن العدد د�ل أ�قالمي التد�ل ما ب
ا�يل �زادت ا�يل م�علقة هباذ النوع د�ل الكوارث ارتفع، ا�ٓن حنن نتلكم 

  .ٕاقلمي اليت تفرتض ٔ�ن �كون التد�ل �جزا وم�سقا �22ىل حوايل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .د املس�شار يف ٕاطار التعق�بلمك اللكمة الس�ی

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

كام ٔ�رشمت ق�ل الس�ید الوز�ر التقلبات املناخ�ة ٔ�صبحت ا�ٓن معطى، 
ويه ا�يل ك�س�ب يف ٔ�مطار �ري م�تظمة وقویة وك�س�ب يف ٔ�مور من ب�هنا 

ل د�يل الس�ید الوز�ر وهو أ�ودیة ا�يل كتحمل بقوة، وهنا السؤا
�س��اق�ة، م�ل ذاك اليش ا�يل كتد�رو �ل�س�بة �لثلوج ميل كتكون وا�د 

  .وكنتفادو اخلسا�ر (barrière)احلا� كهتبطو 
القضیة ا�يل وقعات فالواد د�ل ا�رمشان من بعد الر�دة ومن بعد 

عين هبطات بطریقة ٔ�و ب�ٔخرى ی) barrière(امحل� القویة لو اكن اكنت 
  .حت�س الطریق ما یوقعش ذاك اليش ا�يل وقع

السؤال الثاين الس�ید الوز�ر وهو املناطق اليت ت�سم هباذ ا�اطر ويه 
معروفة ويه قلتو لنا كزتاد، ٕاذن دامئا الیقظة و�س��اق�ة ا�يل يه غت�لینا 
رمبا �ادي نقلصو من هاذ اخلسا�ر ا�يل كنع�شوها فهاذ الس�نوات أ��رية 

لو حنس�بو فالض�ا� د�ل املواطنني أ��ر�ء، وكنقولو هاذ اليش ا�يل كنظ
  .ا�يل ٔ�عطى هللا وهاذ اليش ا�يل اعطات الطبیعة

الس�ید الوز�ر، هاذ اليش لكو ما كنتلكموش �ىل الكوارث الكربى، 
هللا ینجي بالد� حبال �سو�يم، حبال الزالزل ٕاىل �ٓخره، وهنا سؤال �ٓخر 
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  س��اق�ة �ل�س�بة �لزالزل �ىل س��ل املثال؟و�د� من الناح�ة �ٔ�ش�نو 
 les cartes)نقطة ٔ�خرى الس�ید الوز�ر، ويه ش��ا ما تق�یة وهو ذوك 

géotechniques)  اخلرائط اجلیو تق�یة ا�يل �سا�د �ش البالد د�لنا
والرتاب د�لها �كون معروف مس�بقا �ش ميكن لنا �رصدو ا�اطر و�رصدو 

اخلریطة د�ل  (la carte d’habitabilité)اذ، إالجراءات ا�يل �اصها خت
الرتاب القابل �لتعمري وإالس�توطان، املشاریع والب��ات التحتیة �لبالد، 

ٔ�نه فوق النفق د�ل الس�ید الوز�ر اجنراف الرتبة، كنثري �ن��اه د�لمك 
  .زعبل ا�ٓن هناك ج�ل ميكن ٔ�ن یقع اجنرافه وهللا �سرت�

مك وٕاىل إالخوان وأ�خوات املس�شار�ن نظرا الس�ید الرئ�س ٔ�تو�ه ٕالی
لشسا�ة هذا املوضوع، ونظرا ٔ�یضا لتد�ل �دة قطا�ات مايش �ري التجهزي 

ومن الس�یدات والسادة  والنقل، ٔ��متس م�مك الس�ید الرئ�س ومن املك�ب
املس�شار�ن، ٕا�داث جلنة موضو�اتیة �لتوسع يف هاذ املوضوع نظرا ٔ�مهیته 

  .ولشساعته
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سس�ید ال 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
هو الس�ید املس�شار �ل هذه اللكامت املف�اح�ة دا��، ٔ�نه ٔ�نت 
�ارف تبعيت �ادي �كون مد�ریة مركزیة يف وزارة ا�ا�لیة، �عتبار 

  .ماكنیة ا�يل عندها د�ل الت�س�یق بني خمتلف املتد�لنيلالٕ 
اك�ن هاذ الصندوق، تفعیل صندوق د�ل حماربة الكوارث، ف� یتعلق 

د�ل ببعض أ�مور التق�یة، ٔ�� ما بغی�ش �رجع لهاذ اليش ا�يل وقع 
ا�رمشان، ٔ�نه �ىل لك �ال اح�ا �وزارة التجهزي والنقل، هاذ املس�ٔ� د� 

ٔ�ن  ائقني، و�اصة البطاقة املهنیة غیوقع فهيا مزید من ال�شدد،د�ل الس
هناك بعض أ�خطاء، ٔ�� دميا كنقول ميكن الوا�د ید�ر خط�ٔ لنفسو هو، 
و�ا هذا �ري مق�ول، لكن عندما �كون هناك �دد من املواطنني ا�يل حتت 

  .املسؤولیة د�لو �اصو ید�ر
فهيا، مايش �ري ا�يل  راه مفكر (les barrières)هاذ القضیة د�ل 

ولكن بطبیعة احلال ال ٔ�خف�ك الس�ید املس�شار، ٔ�ن هاذ مسو فكر فهيا، 
املوضوع ل�س �س�یطا، ٔ�نه ف�ه وا�د العدد د�ل التعق�دات، ا�يل اك�ن 

 les ponts)ا�ٓن هو ٔ�ننا ا�ٓن عند� وا�د املرشوع د�ل هاذ 
submersibles)  لكف�ا وا�د هاذ الق�اطر املغمورة، ٔ�ن هذي �ادي�

 800العدد د�ل املالیري، اح�ا حس��ا �ل�س�بة لهاذ ا�يل �ا�� حوايل 
  .ند�رو لها أ�جرٔ�ة ملیون د�ل ا�رمه، �ادي حناولو

هاذ القضیة د�ل إالجنرافات، فعال اكنت عند� �ري يف الریف، مل 
ٔ�تصور ٔ�ن هاذ املوضوع م�علق �ري �لریف نظرا لعدم �س�تقرار د�لو، 

ن حىت يف أ�طلس الك�ري عند� وا�د العدد، وهاذ القضیة كتوقع يف لك
  .ت�شاك مرة مرة تدل �ىل هاذ املوضوع، ولكن حنن �ش�تغل �ىل ذ�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل �لسؤال أ��ري يف قطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، 
او�ت �ملیناء الت�اري �ٓسفي، اللكمة ٔ��د السادة موضو�ه رصیف احل

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

  :یوسف حميي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الوز�ر، نظرا ٔ�مهیة الب��ة التحتیة يف �رتقاء �لتنافس�یة  الس�ید

اجلهویة، ك�سائلمك �ىل ٕاماكنیة ٕاجناز رصیف �ل�او�ت مبیناء ٔ�سفي، جلع� 
رافعة من رافعات التصنیع والتصد�ر والتقلیص من تفاو�ت ا�الیة و�لق 

  ٔ�سفي؟ -فرص الشغل جبهة مرا�ش
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال املهم

هذه فرصة �ش نذ�ر ب�ٔنه املیناء د�ل ٔ�سفي اجلدید يف الشق د�لو 
لواك� الوطنیة �لموا� �ش �مكل أ�ول، يف املر�� أ�وىل ٔ�هنیناه سلمناه �

بعض التجهزيات، ف� یتعلق �لرصیف د�ل الفحم احلجري، وامحلد � ٔ�نه 
  . مت بطبیعة احلال ٕ�ماكنیات اكم� د�ل بالد� فهاذ ا�ال

، 2030الس�ید املس�شار، اح�ا عند� وا�د إالسرتاتیجیة م�نائیة د�ل 
ا� �لتخصصات د�لها، ف�التايل ويه ا�يل �ددت وا�د العدد د�ل املو 

ميل كنتلكمو �ىل املیناء د�ل ٔ�سفي ا�ٓن، التخصص د�لو هو معدين، 
فسفاطي، یعين مرتبط بوا�د الشق د�ل الفوسفاط ا�يل غید�ر املك�ب 
الوطين �س��رات د�لو ف�ه، ومرتبط �لشق د�ل الفحم احلجري ا�يل 

  .مرتبط �حملطة احلراریة د�ل ٔ�سفي
، اح�ا هذا �ىل هل هناك ٕاماكنیة ٕالد�ال ٔ�رصفة د�ل احلاو�ت؟ ممكن

ٓ لك �ال هو ل�س قر  � مزنال ٔ�نه ٕاىل تغريت أ�ٍرو�ة والتدفقات ميكن لنا �
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نعاجلوه، ٔ�� ت�ٔكدت من هاذ املس�ٔ� يف نقاش مع ا�تصني واخلرباء، ممكن، 
سمحش هباذ ا�ٓن ما عند�ش ٔ�ن العدد د�ل التدفقات وأ�ٍرو�ة ما ك� 

القضیة د�ل احلاو�ت، ٔ�ن احلاو�ت ٕاىل رجعت لٕالسرتاتیجیة عند� 
ٔ�اكد�ر وعند� ا�ار البیضاء وعند� طن�ة املتوسط وعند� الناظور 
املتوسط وعند� املیناء اجلدید د�ل ا�ا��، هاذو �ادي �كون فهيم 

  احلاو�ت، لكن ٕاىل وقعت م�غريات ميكن، ملاذا ال؟
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

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

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

  :یوسف حميي الس�یداملس�شار 
ك�شكروك الس�ید الوز�ر �ىل هاذ اجلواب د��، یعين وهاذ 

  .التفسريات، و�مك معقول
تنافس�یة ال اح�ا الیوم الس�ید الوز�ر، كنتلكمو �ىل التنافس�یة بني اجلهات، 
  . ا�يل جتلب �س��ر وا�يل كت�لق الرثوة وكت�لق م�اصب الشغل

يف ٕاطار التنافس�یة الشام� الس�ید الوز�ر اك�ن عنرص �م وهیلكي هو 
التنافس�یة ا�لو��س��ك�ة والتنافس�یة يف الب��ة التحتیة ا�يل كتكون يف ٔ��لب 

�ر �لعرض د�لمك أ�ح�ان يه احملدد أ�سايس لالس��ر، امسعنا الس�ید الوز
ملیا وتتلكمو ف�ه �ىل اسرتاتیجیة ا�لو��س��ك وكذ� �سرتاتیجیة 

، واكن �ٓنذاك 2010املینائیة �لمملكة املغربیة، وا�ي بدٔ� العمل به يف 
اخلطاب املليك السايم ا�ي حث �ىل تزنیل هاتني إالسرتاتیجیتني وانتوما 

  .�نرامك تقدم�و فهيم كام قلت الس�ید الوز�ر مشكور
املس�ت�د الیوم �ش جناوب �ىل ال�ساؤل د�لمك الس�ید الوز�ر هو 

وا�يل مض مدینة �ٓسفي جلهة  2015التقطیع اجلدید �لجهات ا�يل �ا يف 
مرا�ش، واكن هذا التك�ل ٕاجيايب �دا �لجهة ب�ٔمكلها، ولك�ه �ري املعطیات، 

وكذ� املعطیات السابقة ا�يل ت��ات �لهيا �سرتاتیجیات ا�لو��س��ك�ة 
�سرتاتیجیة املینائیة، ح�ث ٔ�نه مل �كن �یف قليت مربمج رصیف احلاو�ت 
ٕاال يف عبدة داك�، ا�يل اكنت �بعة ملدینة �ٓسفي، وكام قليت اكنت ف�ه 
الطاقة والفوسفاط والبرتول، واكن رصیف احلاو�ت املرصد جلهة مرا�ش 

�مس  د�ل سوس ��س�یفت، )pôle(هو رصیف ٔ�اكد�ر ا�يل اكن يف 
تی�ني � لكيش، سوس ��س�یفت یعين مرا�ش اكنت �بعة �ل�س�بة 
�ل�او�ت �ٔاكد�ر و�لجهة د�ل سوس، الیوم اجلهة د�ل مرا�ش �ٓسفي 
الس�ید الوز�ر ما �ميك�ش �لكم �ىل مس�تق�ل جتاري وتصد�ري وال صناعي 

  .د�ل اجلهة بدون رصیف �ل�او�ت يف م�ناء �ٓسفي
�زید نعطهيا لمك تغذي ال�م د�لمك هو بعض أ�رقام ا�يل �ادي 

يف  �420.000اویة الیوم يف اجلهة ما كن�ش ق�ل، و�ادي تويل  150.000
هذه دراسة د�ل الواك� د�ل ا�لو��س��ك الیوم ا�يل تتعطینا  2040ٔ�فق 

امللیار د�ل ا�رمه ا�يل اكنت  10هاد اليش، التصد�ر الس�ید الوز�ر الیوم 
  ).HCP(د�ل ، أ�رقام 2017يف 

الرصیف الس�ید الوز�ر كذ� �ادي �سا�د �ىل التصد�ر من بين 
وكذ� �ادي یقلص من ) la sous-région(مالل والراش�یدیة، یعين 

�كتظاظ ا�يل اك�ن يف رصیف ا�ار البیضاء ا�يل اس��فذ الطاقة 
  .�س��عابیة د�لو، وهاد اليش راه لكيش تیعرفو

ن �دد من املصدر�ن �یتحملو الز�دة يف كتعمل كذ� الس�ید الوز�ر �ٔ 
النقل الیوم و�یصدرو من طن�ة هاد الىش من �ٓسفي ومن مرا�ش وهاد 
اليش یعیق التنافس�یة د�هلم، بغینا كذ� �سا�دو املصدر�ن د�ل اجلدیدة 
ود�ل الصو�رة، وهاد الرصیف الس�ید الوز�ر بدون شك س�یعطي املقروئیة 

 يف مدینة �ٓسفي، اح�ا بغیناها �سرتجع أ�جماد الالزمة �لمس�مثر�ن الصناعیني
  .د�لها و�رجع قطب صنا�ة يف �ة مرا�ش �ٓسفي

�ا كنطالبمك الس�ید الوز�ر بتحیني ا�راسة د�لمك انطالقا من هذا 
  . املس�ت�د و�رجمة هذا الرصیف يف ٔ��ل معقول

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .للكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بلمك ا

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

�ري اطمنئ، ٔ�وال ا�راسة اح�ا �ادي حنینوها، لكن هذه القضیة يه 
مرتبطة بطبیعة �س��رات، ؤ�� قلت � انتوما �ارفني مز�ن هاد 

ممكن هاد أ�رو�ة والتدفقات . القضیة، اكینة ٔ�رو�ة واكینة تدفقات، طیب
ن حىت هادي ا�يل �لكميت �لهيا يف نوا� مرا�ش وكذا وكذا، ميكن لها ا�ٓ 

ما عندهاش مشلك متيش ��ار البیضاء وال متيش لهنا، اح�ا عند� ش�بكة، 
) l’investissement(د�ل ) l’optimisation(اح�ا يف القضیة د�ل 

راه عند�، ولكن ٔ�� تنقول � ش�يت د� ٕاذا اكن التدفقات اح�ا مس�تعد�ن 
لهاد هذاك الرصیف، ح�ث عند� رصیف �س�تعم� الواك� ميكن لنا خندموه 

اليش، ش�نو ا�يل �ادي ند�رو؟ �ادي �ري نعاودو نقادو يش شویة املیناء، 
لكن هذا كريتبط هبذه القضیة د�ل احلجم د�ل أ�رو�ة، هذا معروف ٔ�نه 
ما ميك�ش � تد�ر رصیف د�ل احلاو�ت، ٔ�ن د� اح�ا عند� الرصیف 

املك�ب  د�ل الفحم احلجري عندو بالصتو، وذاك اليش ا�يل �ادي ید�ر
الرشیف �لفوسفاط عندو بالصتو، ميل تنقول عندو بالصتو عندو 
بالصتو �ىل مس�توى املردودیة، وٕاال ما غید�روهش، ٕاذا ث�ت ب�ٔن هذه 
احلاو�ت اك�ن طلب �لهيا اح�ا ميكن لنا نعدلو ا�ٓن يف إالسرتاتیجیة، ٔ�� 

ميكن نعدلو، قلهتا، إالسرتاتیجیة مايش اح�ا در�ها �ش نبقاو واقفني �لهيا 
هو يف  2030يف هنایة املطاف هو املیناء، ٔ�نه حىت يف إالسرتاتیجیة د�ل 
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احلق�قة القطب د�ل داك� عبدة اكن هو قطب م�نايئ، قطب معدين 
طايق، سواء ذاك اليش ا�يل �ادي �كون يف اجلرف أ�صفر وال ا�يل 

  .غیكون يف �ٓسفي
، ٕاذا ث�ت ب�ٔن هذا ولكن هذا مايش قدر حمتوم �ىل هذه اجلهة هذه

ميكن لنا ) le seuil critique(ا�ال د�ل احلاو�ت ميكن یف�د وف�ه وا�د 
  .ند�روه، ماك�ن حىت مشلك

  .شكرا

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكر الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة ا�س�توریة
س�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين، ون�هتز ون��قل ٕاىل أ�س�ئ� املو�ة �ل 

�هن� وز�ر ٔ�ول مرة ٔ�شغال جملس�نا املوقر الهذه املناس�بة حلضور الس�ید 
الس�ید الوز�ر �ىل الثقة املولویة السام�ة، و�متىن � التوف�ق يف �امه 

  .اجلدیدة
أ�ول، موضو�ه تق�مي �رامج ال�شغیل، اللكمة ٔ��د  �لسؤالونبدٔ� 
�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ل�سط السؤال، تفضل الس�ید السادة املس 

  .املس�شار

  :عبد الكرمي لهوا�رشي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات املس�شارات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
بدایة ٕاال ٔ�ن ٔ�هنئمك هبذه الثقة، ممتنیا لمك لك التوف�ق ال �سعين يف ال 

  .والرشاد يف معلمك
سؤالنا الس�ید الوز�ر، هو م�علق بتق�مي �رامج ال�شغیل اليت مت ٕاطالقها 
من ق�ل الوزارة يف مرا�ل سابقة، �ٓمال ٔ�ن �كون هذا التق�مي یقف عند 

حتة �ري �لیمك إالجنازات ویقف ٔ�یضا عند إالخفاقات، ولع� �كون سؤال فا
  يف تق�مي العمل يف هذا القطاع؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .تفضل الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ٔ�مكرازالس�ید محمد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید وز�ر ا�و�،
  الس�یدة الوز�رة،

  لسادة املس�شارون،ا
  الس�یدات املس�شارات،

بدایة ك�شكرمك الس�ید الرئ�س �ىل ا�هتنئة، وكذا الس�ید املس�شار، 
  .هللا عز و�ل ٔ�ن یوفق�ا مجیعا ملا ف�ه �ري هذا الب� و�س�ٔل

ٔ�شكرمك الس�ید املس�شار والفریق احملرتم �ىل طرح هذا السؤال، 
، حق�قة اكینة �رامج م�عددة، املتعلق بتق�مي �رامج د�ل ال�شغیل يف بالد�

ٔ�� س�ٔحتدث �ىل الربامج اليت �ش�تغل �لهيا وزارة الشغل، وٕاال فٕان 
  .القطا�ات احلكوم�ة لها �رامج خمتلفة ومرتبطة �ملوضوع

  :�ینا ثالث �رامج مرتبطة بثالث ٔ�نواع د�ل ال�شغیل
ج م�علق �ل�شغیل امل�ٔجور، وهذا الرب�مج هو �ر�م: الرب�مج أ�ول

  ".ٕادماج"
یتعلق بتحسني قابلیة ال�شغیل، هاذ الرب�مج �سمى : النوع الثاين

  ".ت�ٔهیل"�ر�مج 
مث النوع الثالث، ا�يل هو الربامج د�ل ال�شغیل ا�ايت ا�يل هو 

  ".مقاواليت"
  .2006هاذ الربامج تقریبا مت ٕاطالقها يف �دود س�نة 

ج تقریبا خضعت ا�يل �ادي نقول � الس�ید املس�شار، ٔ�ن هذه الربام
لكها لتق��ت د�ل اجلدوى والتق��ت د�ل إالجراءات د�لها ومدى 
اجلدوى د�لها، واش ن�ت اح�ا كند�رو يش �ا�ة وال ما كند�رو حىت 

  .�ا�ة
اخلالصة د�ل التق�مي " ٕادماج"�ل�س�بة �لرب�مج أ�ول ا�يل هو �ر�مج 

  :يه كتايل
 40عند هنایة عقد ٕادماج  %40 �ل�س�بة �لمس�تف�د�ن من الرب�مج بلغ

بعد حوايل  %75غنعطیك، و) les contrats(م�ارشة بعد، هام هاذو %
شهر من هنایة العقد، وسامه الرب�مج يف تقلیص املدة املتوسطة  12

 12.8شهر �ل�س�بة �لمس�تف�د�ن مقابل  �3.7لحصول �ىل شغل دامئ ٕاىل 
دجمني ٔ�ظهرت بیا�ت شهر �ل�س�بة لغري املس�تف�د�ن، وبت��ع مسار امل

من  %66الترصحي �ٔ�جور �ى الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، ٔ�ن 
، مرصح هبم �ى الصندوق 2014املس�تف�د�ن من عقد ٕادماج �الل س�نة 

  .2017مهنم رصح هبم س�نة  55بعد �رخي التوق�ع، ؤ�ن 
دة هذه النتاجئ وحتسني الفعالیة د�ل هاذ الرب�مج، مت اختاذ � ولتمثني

  :ٕاجراءات حتس�ی��ة
شهر عوض  24ٔ�وال، حتدید مدة إالعفاء �ىل الرضیبة �ىل ا��ل يف 

��د ٔ�دىن لٕالدماج مع  %60شهر �ري قاب� �لت�دید وحتدید �س�بة  36
حتمل ا�و� حلصة املشغل �رمس �شرتااكت املس�تحقة �ى الصندوق 

 .الوطين �لضامن �ج�عي
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ن موضوع دراسة شام�، تق�ميیة، هو ا�ٓ " ت�ٔهیل"�ل�س�بة لرب�مج 
نعم، وٕان شاء هللا س�نوايف مجیع املهمتني ب��اجئ ... شام�، م�علقة �ل

 .ا�راسة
 ..�ل�س�بة لرب�مج

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، معذرة ا�هت�ى الوقت

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

 :وا�رشيعبد الكرمي له الس�یداملس�شار 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات
�متىن الس�ید الوز�ر �اكمل الصدق ٔ�ن �س�متروا يف معلمك هذا يف معلیة 

التق�مي، و�س�متروا يف بق�ة إالجنازات ؤ�یضا ٔ�ن تبدؤوا من ح�ث ا�هت�ى وز�ر 
ختاذه مبعیة ال�شغیل السابق اليس محمد ی�مي ويف القرار الش�اع ا�ي مت ا

وز�ر املالیة، ف� یتعلق �لفساد ا�ي اس�رشى طویال يف التعاضدیة العامة 
ملوظفي إالدارات العموم�ة، ولعل هذا اكن ٕاجراء يف احلق�قة نعتربه اكن 
ٕاجراء جشا�ا، والیوم وحنن نت�دث عن هذا املوضوع البد ٔ�ن ٔ�س�تحرض 

املتعلق مبدونة التعاضد ٔ�یضا القانون املتعلق �لتعاضد، مرشوع القانون 
س�نوات، والرسا� هنا مو�ة �لس�ید  3ا�ي بقي عند� هنا ملا �زید عن 

رئ�س ا�لس �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �رسع معلیة املوافقة �ىل مرشوع هذا القانون 
  .ا�يل بقا عند� مدة طوی�

أ�مر الثاين ا�ي �مثنه ج�دا وهو ٕاطالق معلیة يف �القة مع اجلهات 
ة املتعلقة ��لقاءات اجلهویة �ل�شغیل وا�ي تعترب اجلهات ف�ه ٕاطالق العملی

طرفا ٔ�ساس�یا �عتبار ٔ�نه موضوع ال�شغیل هو موضوع ٔ�سايس ومن 
  .�خ�صاصات ا�اتیة ٔ�و املشرتكة لهذه امجلا�ات الرتابیة

، اح�ا "ت�ٔهیل"أ�مر الثاين فاحلق�قة �لكمتو الس�ید الوز�ر �ىل �ر�مج 
�ىل الت�ٔهیل فعال العدد اكن �ام �دا وال�س�بة اكنت �برية،  الیوم ملا ت��لكمو

ولكن هنا كنتلكمو �ىل معلیة إالدماج ا�يل ٔ�رشتو �هيا، ٔ�ن إالدماج يف 
الشغل ٕاما ٔ�نه �كون ٕادما�ا �قصا، وهنا رمغ ٔ�نه تدارت حتفزيات وتدارت 
�شجیعات �لمؤسسات املعنیة لك�ه ظل مع ذ� �قصا، لكن معلیة 

 �د ذاهتا عرفت �راجعا، وهنا ميكن ٔ�ن �س�تحرض هنا ما بني إالدماج يف
د�ل م�اصب الشغل ا�يل  2000ٔ�هنا �زلت حبوايل  2018و 2019

  .�راجعت وهنا دامئا كنتلكم �ىل ٔ�ن ال�شغیل قد �كون �قصا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

من النظام ا�ا�يل  112وطبقا �لامدة وق�ل املرور ٕاىل السؤال املوايل، 
  .اجللسة من ٔ��ل ٔ�داء صالة العرص رفعٔ��لن عن 

  .شكرا

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  السادة الوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�س�ت�ٔنف ٔ�شغال اجللسة، �لسة أ�س�ئ� الشفهیة، ونواصل مع قطاع 

سرتاتیجیة الوطنیة الشغل وإالدماج املهين ومع السؤال الثاين موضو�ه، �
�ل�شغیل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 

  .لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،

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

�ىل ثقة �ال� امل�، ممتنیا لمك التوف�ق والن�اح  بدایة البد ٔ�ن ٔ�هنئمك
يف �اممك، و�لرجوع ٕاىل موضوع السؤال ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة السابقة 

، �ريم ٕاىل بلورة 2025ٔ��دت ٕاسرتاتیجیة وطنیة �ل�شغیل يف ٔ�فق س�نة 
يف جمال ال�شغیل واحلد من  2011ٕاجراءات لتزنیل توجهيات دس�تور 

  .البطا�
  احملرتم، الس�ید الوز�ر

  ٕاىل ٔ�ي �د مت تزنیل هذه إالسرتاتیجیة من طرف وزار�مك؟
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الشغل وإالدماج املهين وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید املس�شار
كونو مجیعا يف املس�توى د�ل ت�شكرك بدوري �ىل ا�هتنئة و�متناو �

  .الت�د�ت ا�يل مطرو�ة �ىل بالد�
املوضوع د�ل ال�شغیل هو موضوع مؤرق �دا، وامحلد �، بالد� 
ختطو خطوات ٕاجيابیة يف هذا �جتاه هذا، وال ٔ�دل �ىل ذ� من الرمق 
ا�يل صدراتو املندوبیة السام�ة �لتخطیط مؤخرا، املذ�رة إالصالح�ة ا�يل 

هبا أ�رقام د�لها ا�يل اكنت صدراهتا، ا�يل تتقول ب�ٔننا اح�ا الیوم يف صلحت 
هذا یؤكد فعال  8.1ا�يل اكنت رصحت هبا، اح�ا الیوم يف  8.5عوض  8.1

�ىل ٔ�ن هناك ٔ�ش�یاء ٕاجيابیة كثرية كتدار من ٔ��ل احلد من املوضوع د�ل 
  .البطا� وطبعا التمنیة د�ل فرص الشغل
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اتیجیة فعال عند� ٕاسرتاتیجیة وطنیة متتد ٕاىل املوضوع د�ل إالسرت 
 2030، من املنتظر ٔ�ن یمت حتی�هنا و�ادي �متدد أ��ل د�لها ٕاىل 2025

حبول هللا، هاذ إالسرتاتیجیة اكنت موضوع التزنیل �رب خمطط وطين 
�ل�شغیل، هذاك ا�طط �زل بدوره �ىل شلك �ر�مج تنف�ذي، حنن بصدد 

ادئ ٔ�ساس�یة ا�يل كتعمتد �لهيا إالسرتاتیجیة ٔ�صال، م� 3تزنی� و�س��د ٕاىل 
  :ا�يل يه

 دمع �لق م�اصب شغل؛ -

 مالءمة نظام التعلمي والتكو�ن مع اح�یا�ات سوق الشغل؛ -

 تعز�ز الربامج ال�ش�یطة ٕالنعاش ال�شغیل ونظام الوساطة؛ -

 حتسني ٔ�داء سوق الشغب وظروف العمل؛ -

ا�يل بدٔ� ا�ٓن مع  مث دمع البعد الرتايب �ل�شغیل، وهو الرب�مج -

 .اجلهات و�ريها من الفا�لني �ىل املس�توى اجلهوي والرتايب

ؤ�ؤكد � ٔ�ن هذا املوضوع مايش د�ل وزارة الشغل، ولكن يه تقوم 
�ٕالرشاف �ىل العمل ا�يل تیدار �ىل هذا املس�توى هذا، واكینة جلنة بني 

ىل هنایة وزاریة یرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة، ٕان شاء هللا، من هنا إ 
  .ٔ��ل التق�مي ن�لقاء ٔ�ظن الثالث ٕان شاء هللا، مالس�نة �ادي حناولو نعقدو ا

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ا لمك ٔ�ننا نعرف ج�دا هذا القطاع وثق� ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك مؤكد
الس�یايس والنقايب، ال من ح�ث جحم امللفات الشا�كة اليت تق�يض احلمكة 
يف التدبري وموا�هتا �لرزانة والواقعیة املطلوبة، وال من ح�ث كذ� طریقة 
التعاطي مع الرشاكء أ�ساس�یني لهذا القطاع، �ا البد من ٕاعطاء القطاع 

قة به و�ش�تغال ف�ه هبدوء، خصوصا ؤ��مك ت��ظرمك ٔ�وراش املاكنة الالئ
كربى من ق�یل قانون إالرضاب ا�ي ٔ�صبح من الالزم إالرساع يف ٕاخرا�ه 
ٕاىل �زي الوجود، وا�ي س�سا�د ال حما� يف ٕاجناح إالسرتاتیجیة الوطنیة 

  .�ل�شغیل، ا�ي جيب ٔ�ن تعمتد مقاربة اخلصوصیة اجلهویة
تف�اللت اليت تعرف ٔ��ىل مس�تو�ت  -�ة در�ة  ؤ�سوق لمك هنا م�ال

البطا� يف صفوف الش�باب، يف غیاب الت�ٔطري والتكو�ن اخلاص، ح�ث 
طالبنا احلكومة يف م�اس�بات �دیدة �ىل س��ل املثال ٕ��داد معهد �اص 
�لتكو�ن يف جمال املعادن، هدفه التخف�ف من وط�ٔة البطا� هبذه اجلهة 

رية ولكن املوارد د�لها راه اجلهة د�لنا ما يش الفقرية، رصا�ة تنقولو فق
  .فقرية، ولكن الش�باب د�لنا تفقرو

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ت��ظرمك ملفات �ارقة تعد الیوم ٔ�ولویة أ�ولو�ت و�ىل رٔ�سها معض� 

يف هذا إالطار اش�تغل ٔ�سالفمك �ىل ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة وطنیة . ال�شغیل
السؤال ٕا�ادة طر�ا ٔ�هنا ت��صب كقضیة  �ل�شغیل، ٔ�رد� من �الل هذا

مصريیة تؤرق الشعب، وتو�د يف صلب اه�م�ا مجیعا، خصوصا ٔ�مام تفامق 
بطا� خرجيي معاهد التكو�ن، بطا� خرجيي اجلامعات، �� فٕان جناح هذه 
إالسرتاتیجیة مرتبط ٔ�ساسا بن�اح إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 

س��ر اخلاص و�شجیعه و�ل اكفة العراق�ل إالداریة وبف�ح الباب ٔ�مام �
اليت حتیط به، خصوصا ٔ�مام تعدد املتد�لني يف هذا ا�ال، يف ٔ�فق ٕاجياد 

  .املزید من فرص الشغل لفائدة هذه الطاقات املعط�
  .وشكرا

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

�دود الوقت املتبقى، اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف 
  .تفضل

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

  الس�ید املس�شار،
ٔ�� ٔ�ؤكد فعال ٔ�ن ال�شغیل ٔ�ولویة وطنیة وال ٔ�دل �ىل ذ� من �ه�م 
الك�ري ا�ي تولیه ل�ست احلكومة فقط ولكن مجیع املؤسسات د�ل البالد 

�رية، ل�س فقط �ىل الش�باب ولكن ٔ�یضا �ىل تعتين هبذا املوضوع �ٓ�ره الك 
  .مجیع الف�ات العمریة ا�يل يف بالد�، وهو ٔ�ولویة مطلقة و�برية

لٔ�سف الشدید ال ميكن ٔ�ن تت�دث عن ال�شغیل مس�تقال دون 
احلدیث عن منو اق�صادي، دون احلدیث عن القطا�ات أ�خرى ا�يل 

صعب ٔ�ن نت�دث عن عندها ت�ٔثري م�ارش �ىل الشغل، و�لتايل هذا ما ی
الشغل فقط، �ا فغادي تلقى يف إالسرتاتیجیة ٔ�ننا �اولنا ٔ�ن نتعامل مع 
مجیع القطا�ات ومجیع املتد�لني يف مجع مقرت�اهتم وا�هود ا�ي ميكن ٔ�ن 
یتد�لوا به يف هذا املوضوع د�ل ال�شغیل، وٕان شاء هللا اح�ا طبعا ٕاىل 

املعنیني هبذا املوضوع ما ميكن ٕاال  �انب الفرقاء �ج�عیني و�ق�صادیني
  .�ش�تغلو مجیعا �ك�ف�ة الئقة يف بالد� و�زیدو �لقدام

  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضو�ه �رسحي العدید من العامل العاملني مبقالع الرمال 
لفریق واملعامل بدا�رة ٔ��وراي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ا
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  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ل�سط السؤال، الس�ید الرئ�س تفضل

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  أ�خوات وإالخوة، 

  الس�ید الوز�ر،
ؤ�� ٔ��رك تعی��مك من طرف �ال� امل�، سؤال الفریق �س�تقاليل 

ت �سویة جزء �بري م�ه بفضل تد�ل الس�ید �امل ٕاقلمي احلاجب، الیوم مت
وكذ� الس�ید �امل ٕاقلمي مك�اس واملف�ش�یة ٔ�و املد�ریة إالقلميیة �ل�شغیل 
مبك�اس، بتد�ل من الس�ید الاكتب العام لالحتاد العام �لشغالني مت �سویة 

  .هذا امللف
�لكفمك �ري ٔ�ن اليشء �ليشء یذ�ر الس�ید الوز�ر، وسوف حنملمك و 

ٕاىل  مفنطقة �ٓیت یعزم ا�ا�ل�ام ٕا�سانیة، البد وحنن �رى ٔ��مك ٔ�هل لها، 
�ش�مت من بعید راحئة البؤس،  �ٓیت یعزم قریة �ٓیت یعزم ٔ��وراي مك�اس

ضیعات فالح�ة، ا�يل فهيم ٔ�كرث  5ٔ�و  4الغنب، الفقر املدقع �س�ب ٕا�الق 
ا عرفو �امل ما عرفو عید، ما عرفو رمضان �یف الناس، م 200من 

دخول مدريس، الیوم أ�بناء د�هلم ما اس�تطعوش ميش�یو �لمدرسة رمغ ٔ�ن 
ا�متدرس يف �بتدايئ راه تقریبا جماين، فهنا هذیك رشكة التمنیة الفالح�ة 

س�نوات والتد�الت من وزارة الفال�ة  3ك�شوف العامل �ميوتو هاذي 
ن ضیعيت ، ٕان مل ٔ�قل يه الس�ب توریط هاد العامل، اك�ٔ�صبحت �اجزة

الضیعات د�ل ٔ��وزال، يف �ٓیت یعزم، حفرام هاد العامل یضیعو  2رشف و 
  .ك�شوف والعامل ك�شوف) L’ADA(ورشكة التمنیة الفالح�ة 

ٕاقلمي احلاجب هللا جيازیه خبري،  اك�ن اجهتادات د�ل الس�ید �امل
هل . س�نني ما �ن حىت يش ٔ�مل 3رئ�س ا�ا�رة، ولكن ما العمل؟ هذي 

د الوز�ر واح�ا �شد �ىل ٔ��د�مك وعند� ٔ�مل يف التد�الت د�لمك لمك الس�ی
�امل، عیب  200ٕالنصاف واس�تخراج ٔ�و ٕار�اع ال�سمة ٔ�بناء ٔ�كرث من 

فهاذ الوقت د�لنا واح�ا مزال كنداریو، هذا صاحيب نعطیه الصفقة، هذا 
مايش صاحيب، صاحيب واعطیه الصفقة وقول لو �ري هتال فاخلدامة، 

اء �ىل النداءات املتكررة جلال� امل�، عیب هاذ اليش ا�يل �س�مثر بن
  .ك�شوفوه

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ا�يل عندي مايش هو هذا، نعم ولكن ٔ�� غنقول  يف احلق�قة السؤال

لیك، حىت السؤال أ�ول اكن �زاع شغل حمدود، ومت �� بتد�ل من 
  .الفرقاء القانونیني ا��ن ی��ح هلم القانون التد�ل يف هذه احلاالت

ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�وضاع �ج�عیة اليت حتدثت عهنا يف املنطقة، ٔ�� ٔ�قول 
د�ل ال�شغیل وال الرب�مج الوطين �ل�شغیل وال  � ٔ�ن ال إالسرتاتیجیة

�يق الربامج د�ل القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى وال حىت املزيانیات اليت 
�رصد حملاربة م�ل هذه املظاهر، �ن �ىل یقني ٔ�ن ك�ش�تغلو �جلدیة ا�يل 
قدینا �لهيا وفق إالماكنیات املتا�ة طبعا من ٔ��ل حتسني هاذ أ�وضاع 

  .هاذي
ة ٕالنصاف العامل ٔ�� تنقول ٔ�ن ٕانصاف العامل ال �كون دامئا �ل�س�ب

بتطبیق القانون، ٔ�نه يف تطبیق القانون ٔ�ش�نو هو؟ هو ٔ�ن ذاك العامل 
�یجریو �لیه �مييش �لمحمكة تتحمك لو �لتعویض ا�يل كت�ددو مدونة 

  .ل�س دامئا ٕانصاف العامل هو هذا. الشغل
ه ٕاىل العمل ما اس�تطعنا ٕاىل ٕانصاف أ��ري �كون ٔ�وال مب�او� ٕار�ا�

ٔ�و ال  4ٔ�و ال  3ذ�، ٔ�نه �ی��صف غمييش �لمحمكة س�نة ٔ�و س�ن�ني ٔ�و 
ٔ�كرث �ش حتمك لو ببعض التعویضات اليت ميكن ٔ�ن �سد �اج�ه ٔ�و ال 
�سد، ولكن يف هنایة املطاف ٔ�� تنقول ٔ�ن إالنصاف د�ل العامل وإالنصاف 

لهم ٔ�وال، و�ا ف�عول كثريا �ىل د�ل املس�ت�دمني هو حماو� ٕار�اعهم لعم 
إالخوان يف النقا�ت ٔ�ن �ش�تغلو معنا من ٔ��ل ٔ�ننا �كون أ�ولویة عند� يه 
هاذي، ما عند� غرض حبىت �ا�ة ٕاال الناس �رجعو �لعمل د�هلم و�س�تقرو 

  .يف املواقع د�ل العمل د�هلم
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
ا�خول �ج�عي، اللكمة ٔ��د السادة  موضو�ه السؤال املوايل

  .املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

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

  الس�ید الوز�ر،
عد� �سائلمك حول إالجراءات والتدابري اليت قامت هبا حكوم�مك امل

  واليت اصطلح �لهيا حبكومة الكفاءات لتحسني املناخ �ج�عي؟
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة،

نة كنظن ٔ�نه مؤطر �شلك دق�ق هاذ ا�خول �ج�عي لهذه الس� 
أ��ري، وهو االتفاق كنظن  2019ٔ��ریل  �25التفاق أ��ري املوقع يف 

اخلامس الثاليث ا�ي مت توق�عه بني النقا�ت والباطرو� واحلكومة، وحيمل 
مس�ت�دات �مة �دا بدٔ�ت احلكومة ورشعت حىت ق�ل ا�خول 

ٔ�ن یوفر ٔ�رضیة ج�دة �خول �ج�عي يف تزنیلها، ٔ�� كنظن ٔ�ن هذا ميكن 
  .اج�عي ج�د

ما غنحتاجش نذ�ر �لتفاصیل د�ل االتفاق �ج�عي ف�ه ز�دات 
فأ�جور �ل�س�بة �لقطاع العام، ف�ه ز�دات فاحلد أ�دىن لٔ�جر فالقطاع 

من احلد  %10اخلاص، و�ملناس�بة هاذي املرة الثانیة مت الز�دة د�ل 
ص فاحلكومة السابقة ومتت الز�دة ٔ�یضا مرة أ�دىن لٔ�جر فالقطاع اخلا

مبق�ىض االتفاق  %5، %�5ىل جوج د�ل املرا�ل  %10ٔ�خرى د�ل 
�ج�عي، متت م�ٔسسة احلوار �ج�عي، هناك جلنة �لیا جلنة وطنیة 
جلنة القطاع اخلاص مث ا�ل�ان اجلهویة، هذه لكها �ٓلیات لتدبري اخلالفات، 

ال هذا د�ل العمل بني الفرقاء يف هذا الفضاء هو ٔ�ن هاذ املوضوع هذا ا�
جمال ا�يل كتكون ف�ه اخلالفات كثرية، و�لتايل ٔ�� كنظن ٔ�ن االتفاق 
�لصیغة اليت �اء هبا وا�ٓلیات اليت �ددها س�تكون فعا� يف جتاوز العدید 

درمه، وٕان شاء  200من إالشاكالت ا�يل ف�ه الیوم املوظفني د�لنا �داو 
درمه ٔ�خرى �ىل ٔ�ساس ٔ�نه  200البدایة د�ل ینا�ر �ادي ��دو  هللا، يف

درمه ا�يل بقات يف ٕاطار االتفاق �ج�عي،  100، ��2021دو يف 
  .ٔ��ریل 25االتفاق د�ل 
  .شكرا لمك

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

 اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف
  .ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید املس�شار

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�ید الوز�ر،
البد يف البدایة ٔ�ن هننئمك بتعی��مك �ىل رٔ�س هذه الوزارة، و�متىن لمك 

بمك، �لكممت التوف�ق يف �اممك �خلصوص يف امللفات �يل مطرو�ة �ىل مك� 
الس�ید الوز�ر �ىل احلوار �ج�عي والنتاجئ د�لو، لكن احلوار �ج�عي 
ا�يل جرى يف بدایة هذه الس�نة ما ميك�ش �سمیوه حوار اج�عي، ال ميكن 

ٔ�ن �سمي اس�تد�اء النقا�ت �لحضور يف اج�ع ویعرض �لیه وز�ر املالیة 
د�ل ا�و�، ونقولو هلم هللا هينیمك، قانون املالیة والصعو�ت املادیة واملالیة 

  . هذا �سمیه حوار اج�عي
احلوار �ج�عي �یخصو �كون حوار اج�عي ثاليث أ�طراف، 
�ملناس�بة د�ل قانون املالیة فاملغاربة اكنو �ی�س�ناو قانون املالیة ؤ�ش�نو ا�يل 

د�ل �ادي جيیب، لكن �لرمغ من ٔ�ن احلكومة دامئا تتقول ب�ٔنه القانون 
املالیة هو قانون اج�عي، ولكن الواقع �ري ذ�، فقانون املالیة هو 

)copier-coller ( د�ل لك س�نة وال خيضع ٕاال لتعل�ت املؤسسات املالیة
  .ا�ولیة والتواز�ت املا�رو اق�صادیة ضدا �ىل التواز�ت �ج�عیة

ة فني واصل، و�ش تعرفو الس�ید الوز�ر الواقع �ج�عي د�ل املغارب
�ميكن لمك متش�یو لعند ٔ�ي مول �انوت و�سولوه، الناس الیوم ك�رشیو 

قطع د�ل السكر  3د�ل ٔ��ي مع ) sachet(املواطنني املغاربة ك�رشي 
�ش ید�ر ٔ��ي، بل ٔ�كرث من هذا، املغاربة الیوم �ید�رو الكریدي يف 

ا�يل هاز  الصیدلیات، ٔ�نه ما عندوش �ش �رشي ا�وا، �هیك �ىل ٔ�نه
�ق�صاد د�ل البالد هام مالني احلوانت ٔ�نه �ید�رو الكرید�ت �لمواطنني 
وهام ا�يل شویة خملیني أ�مور �ادیة وحمافظني �ىل ال�سك �ج�عي د�ل 

  .البالد
فال �كفي ٔ�ن نقول ب�ٔننا كند�رو احلوار �ج�عي وب�ٔنه راه أ�جراء 

 25درمه، فهذا االتفاق د�ل  ��200دو عندمه، وب�ٔنه املوظفني راه �ادي 
 26ٔ��ریل ا�يل احلكومة �ردده �لینا دامئا فاك�ن اتفاق اج�عي ق�ل م�و د�ل 

  .وا�ي الزال دینا يف عنق ا�و� مازال احلكومة ما دارتوش 2011ٔ��ریل 
حنن نعول الس�ید الوز�ر �ىل ا�ینام�ة وامحلاسة د�ل الش�باب ا�يل 

يف �ل املشالك احلق�ق�ة ا�يل �یعرفها الواقع �ج�عي �ش توظفوها فعال 
والقطا�ات �ج�عیة يف البالد، ؤ�نمت تتعرفو ٔ�نه العدید وزماليئ ذ�رو ٔ�نه 
اك�ن العدید من ال�رسحيات د�ل العامل وإال�الق د�ل املؤسسات 

يل إالنتاج�ة، اليش ا�يل �ی��ج عنه عطا� واملزید من التاكلیف �ج�عیة ا�
  .. كتقوم �ىل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب، الس�ید الوز�ر تفضل

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

  الس�ید املس�شار،
كنحییك �ىل احلرارة د�ل طرح املوضوع، ولكن ٔ�� تنقول �، ٔ�وال 

�س�بة �لموضوع د�ل ا�ورة أ��رية د�ل احلوار �ج�عي هذا تزنیل �ل 
د�ل ا�ورات  2ٔ��ریل ا�يل ف�ه  25د�ل املق�ضیات د�ل االتفاق�ة د�ل 
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ٔ�كتو�ر تتعلق بعرض املضامني د�ل قانون املالیة،  - يف الس�نة، دورة ش�ت�رب 
ا�ورة هو فعال مت  والثانیة يف مارس ٔ��ریل �لتق�مي، يه هذه، �لزتام هبذه

عرض املضامني الكربى وإالجراءات الكربى اليت �اء هبا قانون املالیة ومت 
ف�ح نقاش، طبیعي النقا�ت �ادي �كون عندها م�طق �لنقاش واحلكومة 
غیكون عندها م�طق، ولكن أ�ش�یاء اليت ميكن ٔ��ذها بعني �عتبار �ن 

لیل �ىل ذ� ٔ�ن النقاش مع �ىل یقني ٔ�نه یمت ٔ��ذها بعني �عتبار، وا�
النقا�ت يف هذه ا�ورة هذه اكن ق�ل املصادقة �ىل قانون املالیة يف 

ال، راه ممكن تد�ل يف هنار اليس .. احلكومة يف جملس احلكومة، مبعىن
��سان هللا هيدیك، راه ممكن تعدلو يف هنار، ممكن تعدلو يف نصف هنار، 

  . رة اليت مت ٕاقرارها مبق�ىض االتفاقو�لتايل هذا هو املغزى د�ل هاذ ا�و 
�ل�س�بة �لتواز�ت املكرو اق�صادیة �ن �ىل یقني راه ٕاىل ما راعت�ش يف 
هذاك املس�توى غیكون عندو ت�ٔثري تلقايئ �ىل ما هو اج�عي، ما ميك�ش 
ٔ�ن تت�دث فقط عن س�یاسة اج�عیة بغض النظر ٔ�و بعیدا عن ما هو 

  ..اق�صادي 

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

ون��قل ٕاىل السؤال اخلامس وأ��ري يف هذا القطاع، وموضو�ه �راجع 
احلقوق واحلر�ت النقابیة ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، الس�یدة املس�شارة ورئ�سة 

  .الفریق تفضيل

  :امال العمري الس�یدةاملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
  الس�ید الوز�ر،

�س�ل ٔ�ن مسلسل ا�هتااكت احلر�ت واحلقوق النقابیة م�وا�ر، خفرق 
احلر�ت النقابیة وحق التنظمي ٔ�صبح مش� مزم�ا يف بالد�، بل مش� 

جیعها �ىل تقس�مي شؤون ا�ا�لیة النقابیة و�ش ال ب��و�، الزال التد�ل يف 
احلركة النقابیة والطبقة العام� یطبع العالقات املهنیة، الزال العامل 
والعامالت یوا�ون سالح التخویف والرتهیب ضد ممارسة العمل النقايب، 
الزلنا �س�تف�ق لك یوم �ىل الطرد امجلاعي �لماكتب النقابیة مبجرد ت�ٔس�سها 

  .ابینيوالتضییق �ىل املسؤولني واملمثلني النق
�خ�صار، الهجوم املمهنج �ىل احلقوق واحلر�ت النقابیة مس�متر �ىل 
مرٔ�ى ومسمع من السلطات العموم�ة، يف ظل طبعا الرتاجعات احلقوق�ة 
املس�� �ىل مس�توى احلقوق الفردیة وامجلاعیة، ٔ�ش�نو تتعزتمو تقومو به من 

  ٔ��ل تعز�ز احلریة النقابیة الس�ید الوز�ر؟

  :سةاجلل  رئ�سالس�ید 

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

  :الشغل وإالدماج املهين وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
ظن ٔ�نه يف ن�ري ٔ�� بغیت نعلق �ىل وا�د اللكمة ا�يل يه الرتاجع، ٔ�� ت 

ة ٔ�ش�یاء ما تتعجبناش ولكن ما اكی�ش بالد� ما اكی�ش �راجع، یقدر اكین
�راجع، ٔ�ن الرتاجع یعين ٔ�ننا وصلنا لوا�د املس�توى معني من احلر�ت 
النقابیة من حقوق وحر�ت و�ريها وحنن نرتاجع، ٔ�� تنظن ٔ�ن هذا ل�س 
هو الواقع يف بالد�، اك�ن بعض أ�ش�یاء وبعض املظاهر ا�يل ما ت��غیوهاش 

كومة، اكملني مكغاربة، ولكن يه �اص� ويه مجیعا ال النقا�ت وال احل
  .واقعنا

ٔ�� تنظن ٔ�ن احلر�ت النقابیة هناك ٔ�� ٔ�تصور ٔ�نه يف املقاوالت د�لنا 
ويف إالدارات العموم�ة ا�يل ت�ش�تغل فهيا النقا�ت، ٔ�ظن ٔ�ن هناك �دود 
مق�و� من ٕا��ة احلریة �لنقابیني ل�ش�تغلو، املنظامت والهیئات املهنیة، هذا 

  .�م �دا البد ٔ�ن �س�� ق�ل ٔ�ن نت�دث عن اخلروقات
�ل�س�بة ��ي ميكن ٔ�ن تقدمه وزارة الشغل يف هذا املوضوع هو مزید 
من �ك�یف التف��ش�یات د�ل املف�شني د�ل الشغل والت�ٔ�ید د�هلم يف 
الز�رات �ىل هذا املوضوع، ٔ�� تنقول � ٔ�ن هذا �اصل، یقدر ما 

�ش نعممو الز�رات �ىل مجیع املقاوالت، عند� عند�ش ٕاماكنیات �برية 
الیوم ٔ�رقام صغرية يف �دد املف�شني د�ل الشغل �ملقارنة مع �دد املقاوالت 
ا�يل عند�، ولكن ٔ�� تن�ٔكد � الس�یدة املس�شارة ٔ�ننا، ٕان شاء هللا، يف 
هذا قانون املالیة املق�ل غن�اولو ٔ�ن التوظیفات ا�يل عند� �ادي حناولو 

و�و جزء �بري مهنا �لمف�شني د�ل الشغل ا�يل ممكن یقومو ب�ٔدوار �مة ن
  .�ىل املیدان
  .شكرا

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

  .� اللكمة الس�یدة املس�شارة

  :الس�یدة امال العمري املس�شارة
  الس�ید الوز�ر،

الضام�ت �ىل مس�توى القانون موجودة، ولكن يف ٔ�رض الواقع 
 10، ٔ�ش�نو موقفمك من قرار التوق�ف عن العمل ا�يل صدر يف حق م�عدمة

د�ل ٔ�عضاء املك�ب النقايب لعامل اخلدمات أ�رضیة مبطار محمد اخلامس؟ 
بعد م�ابعهتم طبعا وٕاطالق رسا�م ف� بعد من طرف و�یل امل�، ومازال 

�امل من املناضلني واملنخرطني واملتعاطفني، ال  60وا�د موقف، وطرد 
يشء سوى ��فاع وملطالبهتم بظروف معل حتفظ الكرامة إال�سانیة، ولك ل
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ذ� حتت ذریعة ٔ�س�باب ملفقة، يف �ني ٔ�ن أ�س�باب احلق�ق�ة ال د�ل 
�لعامل فهيا، وت��قى من مسؤولیة إالدارة واملتد�لني �ملطار، وطبعا وهاذ 

تتعملها  اليش لكو من بعد رمغ لك املبادرات الودیة واملساعي امحلیدة ا�يل
  .م�ظمتنا

يف تنف�ذ حمك ) APM Terminals Tanger(�یفاش تتفرسو رفض 
اس�ت�سادا قضايئ ٕ�ر�اع ثالث ٔ�عضاء من املك�ب النقايب؟ ٔ�ل�س هذا 

  وحتقريا لٔ�حاكم القضائیة؟
) WebHelp(�یف تفرسون جترمي العمل النقايب مبراكز النداء 

(Isosell)  ا�يل كتعترب محمیات،  تصد�ر�ل �لر�ط وكذ� يف املناطق احلرة
ولك هذا ما �اد�ش تفرسو لینا الضعف د�ل املف�شني ا�يل عندك الس�ید 
الوز�ر، وهذه م�اس�بة د�ل قانون املالیة �ش تدافع �ىل �دد ٔ�كرب ومزيانیة 

  .ٔ�مه
ىك من ذ�، ٔ�ن حمنة احلر�ت النقابیة ما بقا�ش كتق�رص �ري �ىل �ا�ٔ 

القطاع العام، سواء املؤسسات العموم�ة ٔ�و القطاع اخلاص ولكن كذ� يف 
كذ� الوظیفة العموم�ة، م�ال التنق�الت التعسف�ة ا�يل كتطال ا�ٓن 
موظفي وزارة املالیة ٔ�س�باب نقابیة، ٕاىل مىت س�تظل السلطات العموم�ة 
ت�طل يف �سلمي وصوالت إالیداع وكرتفض حىت اس�تالم امللفات القانونیة 

عض العامالت حبال متارة، والوز�ر هنا الزتم قدام�ا، ٕاهنا �لماكتب النقابیة يف ب
يف احلق�قة ومصة �ار يف ج�ني املغرب، رفع شعار احلریة وا�ميقراطیة 

  .والعدا� �ج�عیة
اح�ا يف الفریق كنطالبو م�مك الس�ید الوز�ر ٔ�نه متش�یو معلیا لٕالرساع يف 

مف�يش الشغل وقلهتا، ٔ��ریل، تعز�ز دور  25تنف�ذ مق�ضیات االتفاق د�ل 
  .87حتید من القانون اجلنايئ، والتصدیق �ىل االتفاق�ة  288

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .تفضل الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الشغل وإالدماج املهين وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
املوقف د�يل من طرد هاذوك، غنقول �  وغنبدا �، ٕاىل بغیيت

مايش معقول املوقف، ولكن ٔ�� نقول �، �ش ما نقولش مايش معقول، 
�اصنا نعرفو الظروف ؤ�� ما عند�ش الظروف واحلی��ات د�ل لك ملف 
بدقة �ش نصدر حمك وموقف يف هاذ املوضوع، ولكن القانون ی�ٔ�ذ جمراه 

  .يف مجیع احلاالت
نف�ذ أ�حاكم القضائیة هذا موضوع زعام عندو ا�ٓلیات ٔ�ما �ل�س�بة لت 

د�لو ٕالج�ار من صدرت يف حقهم أ�حاكم القضائیة ب��ف�ذها، اك�ن الغرامة 
ا�هتدیدیة، اك�ن الوسائل ٕاىل �ٓخره، اك�ن القضاء عندو ما �كفي من ا�ٓلیات 

م واملساطر ٕالج�ار املنفذ �لهيم من ٔ��ل �لزتام �ملق�ضیات د�ل أ�حاك
  .القضائیة

�ل�س�بة �لتنق�الت التعسف�ة يف القطاع العام ٔ�و ال م�ع وال جترمي، ما 
عرفت واش یقدر أ�مر یتعلق �لتجرمي فعال وال بعض املضایقات ممكن، 
ولكن ٔ�ن نصل ٕاىل در�ة التجرمي، ٔ�� ال ٔ�عتقد ٔ�نه ممكن رشكة ٔ�ن جيرم فهيا 

ر �كون، ولكن ٕاىل اكینة معل نقايب، یقدر شویة د�ل املضایقات هذا یقد
�االت حمددة بلغو� هبا الس�یدة املس�شارة، نقدرو ند�رو فهيا �د�، ٕان 

  .شاء هللا ٕاىل قدینا
ما �اصش هاذ اليش، ٕان .. �ل�س�بة �لقطاع العمويم ما نظ�ش ٔ�ن

حصل ماخصوش �كون، وٕان حصل اح�ا غنتعاملو معه مبا �كفي، الس�یدة 
  .املس�شارة

لمي الوصالت هذا مايش معقول �كون يف بالد�، ؤ�یضا �ل�س�بة ل�س
وٕاىل اكن وٕان حصل، ٔ�� رهن إالشارة نتوصلو �مللف ٕان شاء هللا �ادي 

  .حناولو �ش�تغلو �لیه
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة ا�س�توریة

ز�ر الثقافة والش�باب والر�ضة ون��قل ٕاىل أ�س�ئ� املو�ة ٕاىل الس�ید و 
الناطق الرمسي �مس احلكومة، وبدوره نتقدم �لس�ید الوز�ر ب�ٔحر ا�هتاين 
�ىل الثقة املولویة السام�ة، �عتبار ٔ�ن هذه اجللسة يه أ�وىل اليت حيرضها 
معنا الس�ید الوز�ر، و�رحب به و�متىن � التوف�ق والن�اح والرشاد يف �امه 

  .اجلدیدة
وموضو�ه �ر�ان املوس�یقى العریقة، اللكمة ٔ��د  أ�وللسؤال ونبدٔ� �

السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، لتقدمي 
  .السؤال، تفضل اليس حسن

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

كام تعلمون الس�ید الوز�ر ویعمل الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن �ر�ان فاس 
�لموس�یقى العریقة عرف �راجعا �بريا �ىل مجیع املس�تو�ت، التدبري والتنظمي 
والندوات الفكریة، مما ���ر سلبا �ىل ٕاشعا�ه وطنیا ودولیا، والس�� ا�ورة 

  .أ��رية اكنت اكرثیة �لك املقای�س، �شهادة مجیع من حرض یوم �ف�تاح
  الس�ید الوز�ر،

س�تق�لیة اليت س���ذها الوزارة �ا، �سائلمك، ما يه إالجراءات امل 
  �لحفاظ �ىل ٕاشعاع هذا املهر�ان ا�ويل؟

  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة عن السؤال

الس�ید احلسن عبیابة وز�ر الثقافة والش�باب والر�ضة الناطق الرمسي �مس 
  : احلكومة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید املس�شار احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة املوجود�ن يف هذه القا�ة،

  . ٔ�وال، ٔ�� سعید �دا الیوم ب�ٔن نبدٔ� الص� �مك �حلدیث عن الثقافة
وجوا� �لیمك الس�ید املس�شار ٔ�ن �ر�ان املوس�یقى العریقة ینظم كام 

، اليت تعترب هذه تعلمون من طرف مؤسسة روح فاس، واللك يف فاس
املؤسسة يه الراعیة ويه املسؤو� عن وضع وتنف�ذ الربامج ول�ست 
الوزارة، كام ٔ�ن الوزارة فقط دامعة لها بدمع �اص بناء �ىل اتفاق�ات 
رشاكة، ونعمل ٔ�ن هذا املهر�ان حيظى بتغطیة �املیة واسعة من طرف 

طب �ددا �بريا وسائل إال�الم نظرا لقمية هذا النوع من املوس�یقى، و�س�تق
من الس�یاح يف ٕاطار الس�یا�ة الثقاف�ة مبشاركة ف�انني دولیني قامسهم 

  .املشرتك ٕاح�اء املوس�یقى العریقة ٔ�و ما �سمى �لروح�ة والرتاث أ�صیل
وفعال حنن يف ٕاطار قطاع الش�باب، وح�ث الوزارة كندوهيا لكها قطاع 

طاع �وزارة وا�دة، الش�باب والر�ضة والثقافة، ٔ�نه ا�ٓن س�یدمج هذا الق
طبعا مراجعة هذه االتفاق�ة و�دت الوزارة ٔ�هنا العالقة بی��ا وبني هذه 
املؤسسة هو ا�مع، ٔ�ما املؤسسة فه�ي مجعیة مس�تق� لو�دها، لها جملس 

  .ٕاداري ولها كذ� مسؤولني �اصني
حنن �یف نتعامل؟ حنن يف وزارة الثقافة والش�باب والر�ضة نتعامل 

  .ن وفق معایري حمددة لهذا ا�معب�ٔننا ندمع، ولك
ٔ�� خشصیا رمبا س���ذ مهنجیة ٔ�خرى يف معلیة ا�مع بصفة �امة ويه 
وضع دفرت �لتحمالت، حىت نعرف �لضبط هذا ا�مع ا�ي یقدم لهذه 
امجلعیات �یف یرصف ومىت یرصف، و�لتايل �كون هو الرشط أ�سايس 

  .لبقاء هذا ا�مع مس�متر
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، ٔ�ش�نو ٔ�س�یدي؟ تفضل 
من النظام ا�ا�يل ففي  �117لمنصة تفضل مايش مشلك، طبقا �لامدة 

الواقع املبدئیة اللكامت تلقى من املقا�د، ولكن يف املنصة ٕ�ذن من الرئ�س، 
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :احلسن سلیغوة الس�یدس�شار امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�شكر الس�ید الوز�ر �ىل هذا اجلواب د�لو، ولكن تتعرفو ب�ٔ�مك انتوما 

عضو يف ا�لس إالداري ا�يل یتكون من وزار�مك ووزارة الس�یا�ة ووزارة 
الصنا�ة التقلیدیة وبعض املؤسسات العموم�ة ٔ�و ش�به العموم�ة، ولكن مع 

فوزار�مك مسؤو� �ىل هذه املس�ٔ�، ٔ�ش�نو �یوقع؟ أ�سف الشدید 
  .واعطیت�ين وا�د الفرصة �ش ميكن يل نتلكم

�ل�س�بة لٔ�عضاء د�ل ا�لس إالداري ٔ�� كنت�دى يش عضو يف 
ا�لس إالداري مبا فهيم انتوما يف الوزارة توصلتو ولو بوثیقة ق�ل ٔ�و من بعد 

حىت املزيانیة د�ل ا�لس �ج�ع، حىت �حملارض ما كتوصلوش هبا، 
إالداري ميل كتكون �ادي جيي وكتد�ر ما معر يش عضو �یتوصل هبا، ٔ��ن 
يه الشفاف�ة؟ ٕاذا اكنوا أ�عضاء ما �یتوصلوش �لو�ئق ق�ل والقانون 

یوم �اصهم یتوصلو  15أ�سايس ا�يل اك�ن �ل�س�بة �لم�لس إالداري 
ضو یقول � ٔ�� توصلت، �لو�ئق معرمه ما توصلو، ٔ�� كنحتدى يش ع

  .وانتوما ٔ�عضاء
ميل تنقول �یتكون من ا�لس إالداري و�الش اك�ن هذا الضعف؟ 
هاد الضعف الش؟ ٔ�ن من بعد الوزارة د�لمك شكون ا�يل �یحرض؟ 
�یحرضو املوظفني، املؤسسات العموم�ة، شكون ا�يل �یحرض كذ�؟ ٕاذا 

  .اس�ت��ینا املنتخبني
هذا ا�لس إالداري �یرتٔ�سو الرئ�س مبعیة  الس�ید الوز�ر ميل �یكون

الس�ید الوايل د�ل فاس، وميل �یكون يش سؤال حمرج الس�ید وايل د�ل 
فاس هو ا�يل تی�اوب �ىل هذاك السؤال، ٕاذن �ن �ىل یقني ب�ٔن املوظفني 

  .ما �یتلكموش وحىت يش وا�د ما �یقدر یطلب يش وثیقة من الو�ئق
  الس�ید الوز�ر، 

ري ٔ�خطر ما اك�ن، هو اك�ن الزتو�ر يف احملارض، ٔ�� ا�لس إالدا
كنعرف ش�نو تنقول �لو�ئق و�حلجج، هاذ احملارض ا�يل كزيورمه الس�ید 
الرئ�س وم�ني كزيورمه و�یكون التصویت �ىل املك�ب د�ل ا�لس 

  .وك�س�ين هاذ احملرض و�یجیب حمرض �ٓخر وكزيولو
ل ا�لس إالداري ا�يل ٔ�خطر ما اك�ن من هذا، هو هاذ �ج�ع د�

كنت �ارض ف�ه واك�ن الس�ید الوايل د�ل فاس �ارض ف�ه، م�ني ك�شوفو 
حمرض د�ل ا�لس إالداري �یزتور وحبضور الوايل د�ل فاس، �یفاش ميكن 

  ؟..لینا منش�یو؟ �یفاش ميكن لینا ند�رو الس�ید
ٕاذن مع أ�سف الشدید �اصمك تنقدو هاذ املهر�ان ٔ�ن اك�ن تعطیل 

  .عندو حماكامت �ل ا�لس إالداري من ٔ��ل تث��ت الرئ�س، الرئ�سد

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب. ا�هت�ى الوقت

الوقت، لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل  ا�هت�ىالس�ید املس�شار 
  .التعق�ب

  .شكرا

  : رمسي �مس احلكومةوالر�ضة الناطق ال والش�بابالس�ید وز�ر الثقافة 
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ما يه التدابري وإالجراءات املس�تق�لیة اليت : ٔ�وال، ٔ�� عندي السؤال
س���ذها الوزارة �لحفاظ �ىل إالشعاع الوطين وا�ويل ا�ي یلعبه 

  .املهر�ان؟ ٔ�� غنبقى يف ٕاطار هاذ السؤال
يف مؤسسات �اصة مس�تق�، القضاء هو  �الخ�الالتلك ما یتعلق 

  .ٔ�صال امللف موضوع يف القضاءا�ي حيلها، و 
  .وشكرا

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

ن��قل �لسؤال الثاين دامئا نفس القطاع، موضو�ه العنایة ��ٓ�ر التارخيیة 
والثقاف�ة لبالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة 

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :السالم يس �وري عبدس�شار الس�ید امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الس�ید الوز�ر ٔ�هنئمك �ىل الثقة املولویة ؤ�متىن لمك التوف�ق يف  بدایة
  .�اممك

الوز�ر، یتعلق �ملواقع وامل�ٓ�ر التارخيیة اليت �زخر هبا  الس�یدسؤالنا 
  .ا، واليت تعكس تنوع الرتاث الثقايف والتارخيي لبالد�مملك�ن

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم عن س�یاس�تمك �لعنایة هبذه امل�ٓ�ر 
  وحام�هتا وحفظ املهدد مهنا �الند�ر؟

  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  : �ر الثقافة والش�باب والر�ضة الناطق الرمسي �مس احلكومةالس�ید وز
ٔ�وال، ك�شكر الس�ید املس�شار، وك�شكر جملس املس�شار�ن هباذ 
�ه�م الثقايف والرتايث، وهاذي معلیة رسرت هبا ٔ�نه ال نت�دث فقط �ىل 
�راث ولكن الرتاث املوجود ا�ٓن هو �راث مادي الالمعنوي، ولكن �راث 

. ر ٔ�موال طائ� �لوزارات املعنیة اكلثقافةدري من ا�ول یثمادي يف ك 
  .ك�شكرك الس�ید املس�شار �ىل هاذ العملیة

طبعا �ل�س�بة �لوزارة وضعت وا�د امحلایة لت�ٔمني امل�ٓ�ر التارخيیة مضن 
ٔ�ولو�هتا هاذي يه الفلسفة اخلاصة اليت و�دهتا ٔ�� �الیا وس�ٔمتمها مع بعض 

وضوع �ىل املس�توى الرتايب یتطلب ٔ�یضا معل الت�دیدات، ٔ�نه �شف امل
�بري، ٕاضافة ٕاىل تق�ید و�رت�ب املباين التارخيیة واملواقع أ��ریة يف قامئة 

برتت�ب  2019الرتاث الوطين، و�لتايل الوزارة سامهت يف هاذ الس�نة 

موقعا ٔ��ر� وبنایة �رخيیة، ٕاذن اك�ن جرد وطين ليك  51وتق�ید حوايل 
  .ىل هذا الرتاث ومواقعه اجلغراف�ة يف ٔ�حناء الرتاب الوطيننتعرف �لضبط �

مراجعة قوامئ اجلرد قصد ٕاخراج الس�ل الوطين، وهذا غیكون �م 
جلرد �ام �لرتاث الثقايف واملواقع أ��ریة احلالیة، واليت س�تك�شف ف� بعد، 
وهاذي وا�د اخلطة ت��ان لیا غنتعاونو فهيا فقط مع اجلامعات ومع مجیع 

راكز أ�خرى املعنیة هبا، ٔ�ن هذا معل مشرتك حىت يف بعض ا�ول جند امل
  .ٔ�كرث من مكون �لتعامل مع هذه أ�ش�یاء

طبعا اك�ن ت�ٔهیل ورد �عتبار �لمباين التارخيیة احلالیة، وقد اخنرطت 
الوزارة يف �دة ٔ�وراش لرتممي املواقع أ��ریة التارخيیة ؤ�سوار املدن العتیقة، 

ا العدید و�اصة يف ٕاطار الرشاكة املندجمة اليت �ر�اها طبعا اك�ن مهن
صاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا، وقد مشلت هذه الربامج لك من 
الر�ط وسال وا�ار البیضاء وفاس ومك�اس ومرا�ش والصو�رة وطن�ة 

  .واحلس�مية، والعملیة س�س�متر
یف �لرثات ٕا�داث �دد من احملافظات �ملواقع أ��ریة ومراكز التعر 

  .الثقايف، ٕاضافة ٕاىل ق�ام حمافظني ومف�يش املباين �ملراق�ة جبهات اململكة
هذا وا�د اخلطة موجودة ولكن حتتاج ٔ�یضا ٕاىل وا�د التحیني ومث 
التعامل مع اجلهات، ٔ�ن ممكن اجلهات تقربنا، ٔ�نه اكینة تقریبا وا�د المك 

 �ىل حسب �لمي هناك هائل من الرثوات مل �ك�شف بعد، و�ملناس�بة ٔ��
ٔ�طرو�ات ؤ�حباث �امعیة حول املوضوع، س�ن�اول نوظفها يف قدر 

ر ا��ل د� �راث موسع �ىل مجیع اجلهات، یإالماكن، �متىن ٔ�ن �كون عند
  .ويف نفس الوقت �كشف التارخي املغريب امجلیل

  .وشكرا

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

  .يف ٕاطار التعق�بلمك اللكمة الس�ید املس�شار 

  :السالم يس �وري عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا لس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  .�شكرمك �ىل اجلواب د�لمك

فعال الرتاث احلرضي املعامري، الس�ید الوز�ر، هو م�عث خفر وا�زتاز 
لب��، ٔ�نه دلیل �ىل عراق�ه ؤ�صالته، كام ٔ�نه یعرب عن الهویة الوطنیة 

ملايض �حلارض، كام ٔ�نه قد �سامه يف التمنیة �ق�صادیة والس�یاح�ة ویصل ا
ٕاذا مت اس�تغال�، �� الس�ید الوز�ر، ال ميكن ٔ�ن نرتكه عرضة �لضیاع 

  . و�ند�ر ٔ�و لٕالهامل
املغرب فعال التارخي د�لو العریق زاخر الیوم �لقصبات، زاخر 

يت يه مبثابة رٔ�سامل رمزي �لقصور، زاخر �ٔ�سوار وأ�بواب التارخيیة، ال
ميثل ذا�رة الشعب وخيزتل �رخيه وحضارته وهویته، قلام یتوفر هذا إالرث 
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يف ب�ان ٔ�خرى، �� احلا�ة ماسة، الس�ید الوز�ر، محلایته سواء من 
  .العوامل الطبیعیة ٔ�و العوامل ال�رشیة

وة املرشع فعال، الس�ید الوز�ر كام ذ�رتو، قام �محلایة القانونیة �خط
ٔ�ساس�یة جلعل هذا الرثات محمیا من لك اعتداء، اح�ا تنذا�رو الس�ید الوز�ر 
�ىل امحلایة العملیة �لصیانة املس�مترة والرتم�ت �ملعایري التق�یة والف�یة 
املناس�بة �لحفاظ �ىل طبیعة هذه امل�ٓ�ر، اليت حتتاج ٕاىل تظافر اجلهود بني 

  .لك املتد�لني
من ختصیص �ع�دات الاكف�ة لصیانة ��، الس�ید الوز�ر، البد 

وهذا �م  - وت�ٔهیل هذه امل�ٓ�ر واملواقع التارخيیة، مع احملافظة �ىل اخلصوصیة 
  .احلفاظ �ىل اخلصوصیات الف�یة واملعامریة -

هنا البد الس�ید الوز�ر، من إالشادة بوا�د الرب�مج تتعرفو مدینة 
ت�ددة، وا�يل دا�� ف�ه مرا�ش ا�يل ت��علق �لرب�مج د�ل احلارضة امل 

وا�د العدد د�ل الرتم�ت د�ل وا�د العدد د�ل امل�ٓ�ر التارخيیة، م�ال 
الرتممي د�ل هتیئة ج�اح املنارة، اك�ن الق�ة املرابطیة، اك�ن قرص الباهیة، 
اك�ن ٔ�سوار مرا�ش وأ�بواب د�لها، اك�ن قرص البدیع، هذه م�ٓ�ر �مة 

  . نوع د�ل الرتم�ت�دا، الیوم تتعرف وا�د ال 
ولكن يف نفس الوقت اك�ن مدن ٔ�خرى ا�يل فهيا م�ٓ�ر �رخيیة حمتا�ة 
�لعنایة، حبال م�ال الق�یطرة م�ال قصبة املهدیة، حبال م�ال شا� يف الر�ط 
و�ا اكینة جمهودات تبذل، ولكن البد من املزید من ا�هودات يف هذا 

  .ا�ال
ع�د، كام قلمت، س�یاسة م�دجمة بني كذ�، الس�ید الوز�ر، البد من ا

لك املتد�لني ٔ�ن مايش �ري الوزارة د�لمك، اك�ن امجلا�ات احمللیة، اك�ن 
اجلهات، اك�ن ٔ�طراف �ٓخر�ن ميكن �كون س�یاسة م�دجمة، �ش �كون 
وا�د النوع من �لتقائیة يف التد�الت، كذ� التعریف، خطة ٕا�الم�ة 

ويه �مة، وإالرشاك د�ل املواطن التوعیة �لتعریف هباذ امل�ٓ�ر التارخيیة 
د�ل املواطن �لقمية احلضاریة د�ل هاذ امل�ٓ�ر التارخيیة وإالشعار د�لو 

  .�ملسؤولیة س�ی�افظ �ىل هذه امل�ٓ�ر الس�ید الوز�ر
  .شكرا

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

ذ� الس�ید  لمك اللكمة يف بضع ثوان �لرد �ىل التعق�ب ٕاذا رغبمت يف
  .الوز�ر

  : الس�ید وز�ر الثقافة والش�باب والر�ضة الناطق الرمسي �مس احلكومة
لكمة وا�دة هو ٔ�ننا س�ن�افظ �ىل ما هو موجود بتوفري وا�فاع يف 
املزيانیة �ىل احلصول �ىل مزيانیة �سا�د�، وما �ك�شف س�نوسعه كذ� 

ى، ٔ�ن بعض وحنافظ �لیه يف ٕاطار وا�د اخلطة مع املكو�ت أ�خر 
املكو�ت أ�خرى عندمه ٕاماكنیات �ش �سا�دو� لو��س��ك�ا يف س�یاسة 

  .اجلهویة املندجمة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال الفرید املو�ه لقطاع التضامن والتمنیة �ج�عیة، وموضو�ه 
الفوارق �ج�عیة وا�الیة، اللكمة ٔ��د السادة رضورة تقلیص 

املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، 
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدتني الوز�رتني،

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

  ة،الس�یدة الوز�ر 
يف احلق�قة هذا السؤال یت�اوز اخ�صاص الوزارة د�لمك، ٔ��مك تعنون 
يف احلق�قة �لنتاجئ د�ل املشالك و�خ�الالت ا�يل اكینة يف وا�د العدد 
من القطا�ات أ�ساس�یة ا�يل يه املسؤو� �ىل املشالك د�ل الفوارق 

  .ا�الیة و�ج�عیة، ٔ�خص ���ر التعلمي، الص�ة والشغل
واكن بود� حكومة مقلصة �دیدة ٔ�نه �سمعو وا�د اخلطاب خمتلف 
حول الرتكزي �ىل النتاجئ د�ل هذه القطا�ات �لوصول ٕاىل نتاجئ �مة يف 
وا�د الوقت، ما تبقى من الوالیة د�ل هذه احلكومة، مع أ�سف يف غیاب 
ترصحي رصحي من طرف الس�ید رئ�س احلكومة بعد �شك�ل احلكومة، 

س�یدة الوز�رة حول التفكري د�ل احلكومة خبصوص هذه النقطة �سائلمك ال 
  .هذه

  .وشكرا

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

  .� اللكمة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�یدة مجی� املصيل وز�رة التضامن والتمنیة �ج�عیة واملساواة وأ�رسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .املس�شار احملرتمشكرا الس�ید 
ٔ�وال، كام ذ�رمت هذا السؤال هو ال �رتبط بقطاع حكويم وا�د وٕاال فهو 

  .ن���ة التقائیة بني خمتلف املتد�لني من القطا�ات احلكوم�ة
طبعا، قطاع التضامن هو عندو م�ادرات يف هذا الش�ٔن ولكن البد ٔ�ن 

مت به يف نؤكد ٔ�ن الیوم احلكومة من �الل الرب�مج احلكويم ا�يل تقد
ف�ه الزتامات واحضة يف جمال تقلیص الفوارق ا�الیة، ؤ�ن  2017-2021
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ف�ه الزتامات واحضة كذ� يف الس�یاسة �ج�عیة، ؤ�ن الیوم هذه 
الس�یاسة �ج�عیة هذا أ�مر �زىك ٔ�كرث مبرشوع قانون املالیة ا�ي تقدم 

حظتو ٔ�ن هناك به الس�ید وز�ر املالیة ٔ�مس وا�يل الحظتو الشك ٔ��مك ال
الزتامات �برية وب�ٔ�لفة مالیة �مة �اصة يف اجلوانب املرتبطة �جلانب 

  .�ج�عي �لتعلمي والص�ة وما � �القة �لف�ات الهشة
  .وشكرا

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

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

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .الس�یدة الوز�رةشكرا 

�ٔ�مس فعال اس�متعنا �لس�ید وز�ر املالیة ا�يل قدم مرشوع قانون 
، هترب احلكومة 2017املالیة، ما �لكمش �ىل �لزتامات احلكوم�ة د�ل 

من �لزتامات د�لها، ويف الواقع ما ميك�ش توصل النتاجئ ا�يل اكنت يف 
م�ذ قلیل �لكم �ىل �س�بة هذه �لزتامات املتعلقة �لشغل، الزم�ل د�لمك 

وبعض الف�ات وصلو ل  %10د�ل البطا� ما اكیناش، اح�ا يف  %8د�ل 
، �ل�س�بة ل�س�بة ا�منو، �ل�س�بة �لمدیونیة ما �لكمش �لهيا الس�ید 30%

  .الوز�ر البارح، ٕاذن �لزتامات ا�يل دارت احلكومة ختلت �لهيا
یة ٔ�ن كنتلكمو �ىل اح�ا بغینا نتلكمو الیوم �ىل هذه النقطة أ�ساس� 

النتاجئ ٔ�ما إالماكنیات املرصودة هذه دامئا اكنت ٕاماكنیات �رصد ولكن النتاجئ 
  .مايش يف املس�توى

الص�ة م�ال، قطاع الص�ة لك مرة احلكومة تقول ٔ�هنا �ركز واج�عیة 
ٕاىل �ري ذ�، حنلیمك �ىل التقر�ر ا�يل قدم�ه احلكومة مبناس�بة قانون املالیة 

 �2011دد د�ل أ�طباء يف قطاع الص�ة اكن �رتفع ٕاىل �ایة  حول الص�ة،
الیوم مازال . لهنا بدا ت��قص العدد د�ل أ�طباء يف قطاع الص�ة 2011من 

  .2011ما وصلش �لمس�توى ا�يل اكن ف�ه يف 
الیوم املشلك د�ل الفوارق ا�الیة و�ج�عیة ا�يل كنتلكمو �لیه 

 ا�يل كتد�ر احلكومة ا�يل �مييش لبعض �ل�س�بة لالج�عیة، هذاك اليش
الف�ات فعال املعوزة واحملتا�ة مايش هو ا�يل غی�ل املشلك د�ل الفوارق 
�ج�عیة، الفوارق �ج�عیة ٕاذا بغینا نقصوها الیوم يف بالد� �اصنا 
منش�یو �لطبقة املتوسطة، والطبقة املتوسطة ما كمتش�ش لها احلكومة يف 

الطبقة املتوسطة تعىن �ٕالماكنیات ا�يل كت�ٔدي يف التعلمي الربامج د�لها، 
د�ل ال�س�بة د�ل  %56د�ل ٔ�والدها، �ٕالماكنیات ا�يل تؤدي يف الص�ة، 

د�ل الناس كتد�ر والدها يف  %80املشاركة د�لها، يف القطاع اخلاص 
هو ) TVA(القطاع اخلاص يف املدن، ا�يل �هيم الطبقة املتوسطة هو 

ىل القمية املضافة، هو أ�مثنة يف البزن�ن، هو وا�د العدد د�ل الرضیبة �
أ�مور يه ا�يل كهتم الطبقة املتوسطة، ٔ�ن الطبقة املتوسطة يه الوح�دة 

ا�يل ميكن حتمي الطبقة املعوزة، ٔ�ن اك�ن تضامن واك�ن اس�هتالك ٕاىل �ري 
  .ذ�

 �ىل املس�توى ا�ايل ما بقاش الوقت �زاف، بغیت نفهم �الش
د�ل اجلهات ا�يل معنیة �ملشالك  2احلكومة ما معلت �ر�مج �اص بوا�د 

د�ل هذه الفوارق، ا�يل يه �ة بين مالل خ�یفرة، واجلهة د�ل 
س�نني واح�ا تنقولو  8الراش�یدیة، ٔ��لكم م�ال �ىل مركز اس�شفايئ �امعي، 

�لحكومة د�ر مركز اس�شفايئ �امعي يف بين مالل وال جواب ال من 
  .الوزراء د�ل الص�ة 3س احلكومة وال من رئ�

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .املس�شارشكرا الس�ید 

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

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

  . شكرا الس�ید املس�شار
ح قضا� �اصين �هيا جلنة من الصباح فاحلق�قة الس�ید املس�شار طر 

حىت �لعش�یة �ش نقدرو جناوبو �ىل هاذ املواضیع، ٔ�نك ٔ��رت قضا� كثري 
بدءا من التعلمي ؤ�نمت تتعرفو ٔ�ن �ري املس�شفى اجلامعي راه بو�دو �اصو 

  .جواب مفصل
نبغي �شري ملس�ٔ� ٔ�ن هاذي حكومة ملزتمة بوعودها ا�يل وضعهتا 

  .وغنعطي ٕاشارات رسیعةفالرب�مج احلكويم 
ٔ�وال، �ل�س�بة لتقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة احلكومة مايش �ري 
رفعهتا �شعار، بل عند� �ر�مج ل�رسیع التزنیل وتقلیص الفوارق ا�الیة 

�لوسط القروي، تفعیال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة فهاذ  2017-2023
ملیار موجودة، ؤ�نه  50يل د�لو املوضوع والرب�مج موضوع والغالف املا

�رامج مرتبطة بفك العز� �ىل العامل القروي وتعممي وحتسني ولوج  3هناك 
الساكنة �ل�دمات أ�ساس�یة وتوفري الرشوط الالزمة لتعز�ز وتنویع 

  .القدرات �ق�صادیة �لمناطق القرویة واجلبلیة
ا كتبقاش ٕاذن فه�ي حكومة م�ني تتوضع ٔ�هداف ك�سعى ٕاىل حتق�قها وم

  .فقط �ري تتلكم �لهيا
نضیف الس�ید املس�شار املوضوع �لف�ات ا�يل ك�س�تافد الیوم يف ٕاطار 
صندوق ال�سك �ج�عي هذا م�جز �بري و�م وطال انتظاره، الیوم امحلد 
� اك�ن صندوق ال�سك �ج�عي ا�يل ك�س�تافد م�ه ف�ات يف وضعیة 

ٔ�لف ٔ�رم� �س�تف�د  98لیوم وصلنا ل هشاشة، أ�رامل هذا مايش �م ا
  .ٔ�لف طفل ی�مي ك�س�تافد من هذا الصندوق 170فعلیا ب 

عند� كذ� صندوق التاكفل العائيل هذا كذ� م�ادرة �مة ا�يل من 
�اللها ك�س�تافدو ال�ساء ا�يل هام يف وضعیة هشاشة وك�س�تافدو أ�بناء 
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  .د�هلم
�ىل جوج د�ل املالیني د�ل  ا�يل الیوم كنتلكمو" ت�سري"عند� م�ادرة 

  .املس�تف�د�ن
ٕاذن هاذي مايش �ري حكومة كتطلق الشعارات ولكن حكومة كتنجز 

  .وكتنفذ ذاك اليش ا�يل الزتمت به مع املغاربة ويه ماضیة يف �راجمها
ملیار  14نبغي نضیف احلوار �ج�عي ا�يل �یلكف الیوم ٔ�كرث من 

يش �ري مع الطبقات الوسطى من د�ل ا�رمه، فٕاذن هناك الزتامات ما
�الل هاذ احلوار �ج�عي ومع الف�ات الهشة وطبعا مع الطلبة من �الل 
الیوم الطلبة د�لنا ك�س�تافدو بوا�د ا�مع ا�يل تتقدمو احلكومة �یت�اوز 

ملیون د�ل ا�رمه �لتغطیة الصحیة إالج�اریة �لطلبة، احلكومة ماضیة  110
یة لبايق الف�ات املس�تق�، ف�بارك هللا اخلري اك�ن كذ� يف التغطیة إالج�ار 

  .واخلري ٔ�مام

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك الس�یدة الوز�رة �ىل املسامهة يف هذه 

  .اجللسة
خلارج، �ة امللكفة �ملغاربة املقميني الوزار  لقطاعون��قل �لسؤال املو�ه 

للكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ، ا2019وموضو�ه معلیة العبور لس�نة 
الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار، اليس الطیب 

  .تفضل

  :الطیب البقايل الس�یداملس�شار 
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
عرفت حتس�نا ملموسا مقارنة  2019من املؤكد ٔ�ن معلیة العبور مرح�ا 

نرصمة، وذ� بفضل التدابري املت�ذة الرام�ة لضامن را�ة مع الس�نوات امل 
  .املسافر�ن وتقلیص زمن العبور �الل مر�ليت الوصول واملغادرة

ٕاال ٔ�ن املالحظ هو �راجع �س�بة مس�تعميل �افالت النقل ا�ويل، 
و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة عن تق�ميمك �لنتاجئ 

وعن التدابري اليت س���ذوهنا من  2019عبور مرح�ا املس�� �الل معلیة 
  ٔ��ل ضامن حسن سري معلیة العبور من وٕاىل املغرب؟

  .شكرا

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

عاون الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والت الوايفالس�یدة �زهة 
  :إالفریقي واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا �لس�ید املس�شار والفریق احملرتم ا�ي طرح هذا السؤال
حق�قة بغیت نتوقف معمك ٔ�وال �ىل ا�ال� الرمزیة لعبور وحق�قة ز�رة 

ه الس�نة، وا�يل عرفت وا�د مالیني من مغاربة العامل هذ 3ما یقارب 
يف وا�د الس�یاق ا�يل ف�ه م�غريات سوس�یو ثقاف�ة  �3.47رتفاع 

  .ودميغراف�ة �مة �دا
هاذ ا�ال� الرمزیة يه ٔ�ن مغاربة العامل ا���ن حيیون وطهنم و�سكن 
و�داهنم ح�� اكنوا، حق�قة ٔ�وال املغرب �یفام قلمت الس�ید املس�شار احملرتم 

ولكن م�ذ س�نوات هذه العملیة اليت تنطلق حتت الرئاسة  ل�س هذه الس�نة
الفعلیة جلال� امل� حفظه هللا، وكتد�ل فهيا مجمو�ة من املؤسسات ٔ�ولها 
مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن، وزارة ا�ا�لیة ا�يل كتد�ر الت�س�یق 
الوطين ؤ�یضا الت�س�یق مع الرشیك إالس�باين، �ٕالضافة ٔ�یضا للك 

عىن �لنقل وزارة النقل والتجهزي، �ٕالضافة ٕاىل املؤسسات ا�يل كت
  .املؤسسات أ�خرى

يف هاذ الس�نة عرفت �یف ما قلمت وا�د ا�متزي �ىل مس�توى اخلدمات، 
سواء يف م�ظومة النقل معوما ؤ�یضا �ىل مس�توى �دمات القرب ا�يل 

ة كتقدم ملغاربة العامل ٔ�ثناء املقام د�هلم، و�ٕالضافة ٔ�یضا �لش�بابیك الوا�د
جتویدها  ا�يل كتكون يف لك القطا�ات وا�يل اح�ا الیوم ك�ش�تغلو ٔ�یضا �ىل

  .ب�ٔن تقدم ٔ�حسن اخلدمات يف هاذ املقام الطیب ملغاربة العامل

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

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

  :الطیب البقايل الس�یداملس�شار 
  .�رة احملرتمة �ىل هاذ اجلواب القميشكرا الس�یدة الوز

بدایة ٔ�تقدم �مس الفریق احلريك بتحیة ٕا�الل وٕا�بار ٕاىل مؤسسة محمد 
اخلامس �لتضامن وٕاىل ٔ�فراد اجلالیة وقوات أ�من �ىل جمهوداهتم اجلبارة 

  .املبذو�، �متر معلیة العبور يف ٔ�حسن الظروف
بد لنا يف الفریق احلريك وتفا�ال مع توضی�ا�مك ومع هاذ اجلواب القمي، ال

  :واكملعتاد ٔ�ن نتقدم بعدة مالحظات ومقرت�ات، قد ٔ��رزها ف� یيل
ٔ�وال، ٕاذ هننئمك �ىل الثقة املولویة السام�ة اليت حظیمت هبا بتعی��مك �ىل 
تدبري هاذ القطاع الهام، فٕاننا نتطلع ٕاىل توضیح حول غیاب ملف شؤون 

، عكس ال�س�ة السابقة، يف وقت الهجرة يف الهیلكة احلكوم�ة اجلدیدة
بلورت ف�ه بالد� بق�ادة ملك�ة حكمية الرؤیة إالسرتاجتیة لس�یاسة الهجرة، 
�ىل اعتبار ٔ�ن بالد� ٔ�حضت ب� اس�تق�ال ومل تعد حمطة عبور فقط، بل 
ٔ�صبحت ف�ه اململكة رش�اك اسرتاتیجیا يف احملیط اجلهوي وإالقلميي خبصوص 

  .هذا امللف الشائك
العمل �ىل ف�ح خطوط جویة وحبریة �دیدة مبا یضمن �نیا، 

، مرا�اة �لظروف �ق�صادیة التنافس�یة، و�لتايل اخنفاض أ�سعار
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  .و�ج�عیة �ل�الیة املغربیة �خلارج
�لثا، جندد الت�ٔ�ید ایضا �ىل ٔ�مهیة اختاذ تدابري �رشیعیة وتنظميیة لتفعیل 

امن متثیلیهتم يف املؤسسة احلقوق ا�س�توریة ملغاربة العامل، �اصة ض
  .ا�س�توریة و�اصة مهنا الربملان

كام ندعو يف فریق�ا ٕاىل ٕا�ادة النظر يف �ر�یبة واخ�صاصات ا�لس 
أ��ىل �لمغاربة املقميني �خلارج، مكؤسسة اس�شاریة تدافع عن مصاحل 

  .اجلالیة
ا�ی��ة رابعا، الت�ٔطري ا�یين والثقايف وا�لغوي �ل�الیة مبا یضمن املنا�ة 

والثقاف�ة والهو�تیة ب��وع مكو�هتا ؤ�سسها ا�س�توریة �اصة �لش�باب ضد 
  .مو�ات التنصري والتطرف وإالٍرهاب

ؤ��ريا، نقرتح م�ح حتفزيات رضی��ة وعقاریة �ل�الیة ل�شجیعهم �ىل 
�س��ر يف ب�مه، وكذ� العمل �ىل اس�تفادة املتقا�د�ن مهنم من امحلایة 

  .تغطیة الصحیة لضامن اس�تقرارمه بوطهنم أ�م�ج�عیة وال 
  .الوز�رة شكرا الس�یدة

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

�لرد �ىل التعق�ب، يف �دود الوقت  ة� اللكمة الس�یدة الوز�ر 
  .املتبقى، حىت �شعيل املیكرو الس�یدة الوز�رة، تفضيل

�ة والتعاون إالفریقي �ى وز�ر الشؤون اخلارج  املنتدبةالس�یدة الوز�رة 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

مهنجیا الس�ید املس�شار احملرتم، كام تعلمون ٔ�ن ا�ٓلیات الرقابیة تتفرع 
بني سؤال شفوي وجلنة، و�لتايل ٔ�� مس�تعدة جني �لجنة ٕان شاء هللا، من 

-2016ا�يل عندها �ر�مج  ٔ��ل ٔ�ن ن�سط ونتقامس ٔ�یضا رؤیة احلكومة
�لهنوض بقضا� مغاربة العامل وحامیة حقوقهم وتوطید وتعز�ز روابطهم  2021

  .بب�مه أ�صيل ثقاف�ا ودی��ا، كام مت تقدميه �ملؤسسة ال�رشیعیة
ف� ذ�رمتوه، ٔ�� غنقدم بع�ا� ف� یتعلق �لشق اخلدمايت، حنن �ش�تغل 

جتوید اخلدمات لتصل وتلیق مبس�توى يف ٕاطار �رصید ما هو قامئ من ٔ��ل 
تطلعات د�ل مغاربة العامل و�لتايل �ادي منش�یو �لرمقنة، �ادي منش�یو 
�لم�ٔسسة د�ل شق داخلدمات �ٕالضافة �لشق اجلانب �ج�عي، وجنیو 

  .�لجنة ونتقامسو ٔ�یضا ونتذا�رو يف لك، �شلك تفصیيل يف احملور
 �دود �ش ج�ت لهنا�، هناك شق الشاك�ت، نعمل هاد الصباح ٕاىل

نعمل �ىل ٔ�ن من�ٔسس ٔ�یضا مع وزارة العدل، مع ٔ�یضا املؤسسات ذات 
الص� ٔ�ن القطاع هو ٔ�فقي، ف� یتعلق ٔ�یضا �جلانب ا�لو��س��يك 

  .س�من�ٔسس مقام �كون مقام يف مس�توى تطلعات هذه الف�ة من املغاربة
  .شكرا لمك

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

  .الس�یدة الوز�رة، ا�هت�ى الوقت، و�شكرك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة
  .ؤ�شكر امجلیع �ىل املسامهة ورفعت اجللسة


