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  245رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 ٔ�كتو�ر 29(هـ 1441 صفر 30 ثال�ءال : التارخي
ثاين لرئ�س ، اخللیفة ال إالاله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

اخلامسة �ق�قة او  ثالثةتان وعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة ال ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال

  .لشفهیةأ�س�ئ� ا م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
دام بعض ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن جملس املس�شار�ن جبمیع مكو�ته ید�ن �شدة ٕاق

ن ٔ�م�ال �ٔ ، �عتباره فعال ش��عا وج�ا�، و أ�فراد �ىل ٕاحراق العمل الوطين
هذه السلواكت الرعناء ال ميكن ب�ٔي �ال ٔ�ن تنال من قوة ومحلة اململكة 
املغربیة، ولن �زید أ�مة املغربیة ٕاال متساك بثوا�هتا التارخيیة و�رموز س�یادهتا 

د احلضاریة �ىل هدي شعارها اء أ�جما�س�توریة، ل�سري �لك ثقة حنو البنا
  .هللا، الوطن، امل� :اخلا�

  .ؤ�دعو احلضور الكرمي ٕاىل الوقوف لرتدید ال�ش�ید الوطين
 مرشق أ�نـــــــوار  م�بت أ�حــــــــــــــرار 
 دمت م�تداه وحامه  م�تدى السؤدد وحامه 
 �لع�ىل ع�ـــــوان  عشت يف أ�وط�ان 

 ذكـــرى لك لس�ان  ـل ج�نان م�لء كـــــ
 هب ف�اك لىب نداك �لــــــروح �جلس�د  
 هـــواك �ر نور و�ر فـي مفي ويف ديم  

 �لعــــــىل سع�یا  ٕاخــــــــويت هــــــــیا 
 �شــــــــــهد ا�ن�ـــــا ٔ�ن ه�ـــــا حنــــــیا

 .�شعــــــــــار
 ــن املــــــــــ�ا�لــــــــــه الوطــــــــ

  .بدایة ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا رئاسة ا�لس �الل الفرتة املمتدة 

  :، فه�ي اكلتايل2019ٔ�كتو�ر  29مه الثال�ء ٔ�كتو�ر ٕاىل �ایة یو  16من 
  .سؤ� 91: �دد أ�س�ئ� الشفهیة
  .سؤ� 66: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة
  .ٔ�جوبة 7: �دد أ�جوبة الك�ابیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

و�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال أ�ول، املو�ه لقطاع 
یة، حول موضوع بطاقة التعریف الوطنیة إاللكرتونیة، اللكمة ٔ��د ا�ا�ل 

السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، لتقدمي 
 .السؤال، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :�ا�سة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  لوز�ر احملرتم،الس�ید ا
يف مس�هتل هذا السؤال، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم ٕالیمك �رئ�سة الفریق ا�س�توري 
ا�ميقراطي �ج�عي، ب�ٔحر ا�هتاين �ىل جتدید الثقة املولویة يف خشصمك، 
وذ� ٕ��ادة تعی��مك �وز�ر ��ا�لیة بعد التعدیل أ��ري ا�ي عرف�ه 

الفریق �لتعاون معمك من  احلكومة، جمددة �ملناس�بة اس�تعداد اكفة ٔ�عضاء
�الل �خ�صاصات املو�و� ٕالینا، معربني عن اس�تعداد� �لمسامهة يف 

  .التزنیل السلمي �لس�یاسة املرجوة من هذا القطاع املهم واحلساس �م�یاز
ويف �القة مبوضوع السؤال املرتبط ببطاقة التعریف الوطنیة، هذه 

مة لٔ�من الوطين، هذه املؤسسة الوثیقة الرمسیة الصادرة عن املد�ریة العا
سهر لك مكو�هتا وعنارصها �ىل كن ٕاال الثناء �ىل جمهوداهتا و اليت ال مي

أ�من واس�تقرار وسالمة الوطن واملواطنني، مع إالشادة بن�ا�اهتا يف 
التصدي وٕاح�اط لك احملاوالت إالرهابیة اليت �س�هتدف بالد�، وهذا 

  .عید العامليمشهود به ل�س فقط وطنیا بل �ىل الص 
  الس�ید الوز�ر،

عرفت م�ظومة البطاقة الوطنیة تطورات �برية ونوعیة، والس�� يف 
العرش الس�نوات أ��رية �ىل مس�توى الشلك والوظیفة، ح�ث اكن من 
املفروض ٔ�ن تعفي املواطن من إالدالء �لعدید من الو�ئق املرتبطة هبویته 

ل هل فعال اس��فذت البطاقة مكقر سك�اه وعقود �زد�د وال زلنا ن�ساء
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من الرضوري ٕا�داث �س�ة �دیدة  احلالیة ما ٔ��دثت من ٔ��� ؤ�صبح
  لهذه البطاقة؟ 

  ما مصري البطاقة احلالیة؟
ما يه املمزيات اجلدیدة اليت حيملها احلامل اجلدید �لبطاقة الوطنیة؟ 
ٔ�ل�س هناك تغیري �ىل مس�توى لكفة احلامل اجلدید ولكفة امللف املقدم 

  ك�ساهبا؟ال
هل س�یكون املواطن ملزما ٕ��ادة مجیع إالجراءات من ٔ��ل احلصول 

  �ىل احلامل اجلدید؟
  وهل هناك مرا�اة ٕالشاكلیة تعممي البطاقة؟

  .وشكرا الس�ید الوز�ر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :لف�یت، وز�ر ا�ا�لیة الوايفبد الس�ید ع 
  .الس�ید الرئ�س

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

ف� خيص السؤال د��، ف� یتعلق �لبطاقة الوطنیة، كتعرفو القانون 
، �دد يف الفصل السابع م�و ب�ٔن بطاقة التعریف 2007د�ل  35.06

  .والسكىن واحلیاة وعقد �زد�دالوطنیة كتعفي شواهد اجل�س�یة 
حلامل البطاقة الوطنیة إالعفاء ، �یعطي �2007یف قلت القانون د�ل 

�شواهد اجل�س�یة وشهادة السكىن واحلیاة وعقد �زد�د،  من إالدالء
حق�قة بعض إالدارات، اك�ن إالدارات ا�يل ٕاكتفو �لبطاقة الوطنیة، اك�ن 

، وتوضعت بعض ال�ساؤالت، �اصة ٕادارات ٔ�خرى ا�يل ما اكتفاوش هبا
يف بعض إالدارات ا�يل كتلزم ٔ�نه شهادة احلیاة �یقول � ب�ٔن البطاقة 
الوطنیة واش موالها مازال � وال م�ويف، شهادة السكىن ٔ�ن مع أ�سف 
موالني البطاقة الوطنیة ما �یبدلش العنوان د�لو ح�ث �یغري السكىن 

القدمية �يق فهيا السكىن ا�يل اكنت عندو  د�لو، كتلقاه ب�ٔن البطاقة الوطنیة
ميكن يف ا�هنار ا�يل دار البطاقة الوطنیة، �ىل ٔ�ي توضعو مجمو�ة د�ل 

  .إالشاكلیات من هذا النوع
يف أ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا اك�ن القانون اجلدید �لبطاقة الوطنیة 

و، ويف هذا اجلدیدة، ا�يل غیجي �لربملان بغرف�یه من ٔ��ل املناقشة د�ل
إالطار املناقشة د�ل القانون اجلدید مجمو�ة ال�ساؤالت ا�يل طرح�و ميكن 

��اقشو فهيا ونلقاو ٔ�حسن طریقة �ش صاحب البطاقة الوطنیة ما ن لنا 
�كو�ش ملزم ب�ٔنه جيیب البطاقة الوطنیة وجيیب شهادة �زد�د، وجيیب 

لیات املطرو�ة �ش شهادة السكىن، �اصنا نلقاو یعين مجیع احللول لٕالشاك

ح�ث تتكون عند الس�ید البطاقة الوطنیة اجلدیدة ك�سمح لو ب�ٔنه یتعفى 
  . من مجیع الو�ئق

  .وشكرا

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

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

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

  .لوز�رشكرا الس�ید ا
ك�شكرو الس�ید الوز�ر �ىل هذه إال�ا�ت املفص� وا�ق�قة، اكنت 
مبثابة تنو�ر �لرٔ�ي العام، ٔ�ن الیوم هناك محالت لف�ح ٔ��م �لمواطنني، هناك 

  . من حصل �یه ارتباك، هل س�یحتفظ �لبطاقة الوطنیة القدمية ٔ�و اجلدیدة
ام، وامحلد � ٔ�نه �ا طلبنا من �الل هذا السؤال �ش تنورو الرٔ�ي الع

  . هناك قانون س��اقش �لربملان لالطالع �ىل مس�ت�دات البطاقة الوطنیة
كام ٔ�نوه �ملناس�بة �لك أ�طر العاملني �ملد�ریة العامة لٔ�من الوطين 
�ىل هذه ا�هودات اجلبارة ا�يل كد�رها، كام ٔ�ؤكد ٔ�ن الفرق املیدانیة اليت 

ني يف اجلبال واملناطق النائیة ٔ��ل تعممي ت��قل لتقریب البطاقة من املواطن
البطاقة كذ� تقوم مبجهودات ج�ارة، وحنن كفریق نلمتس دمع هذه الفرق 
ماد� ولو��س��ك�ا وحتفزيمه �لك الوسائل �لنظر �لمهمة اجلس�مية اليت 

  .یقومون هبا من ٔ��ل تعممي البطاقة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .�نیة 40الس�ید الوز�ر هل � تعق�ب؟ يف �دود 

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
�ش نقول ب�ٔن القانون راه موجود وٕان شاء هللا يف أ�سابیع املق�� 

  . �ادي یدوز يف جملس احلكومة ومن بعد جنیو ن��اقشو ف�ه
البطاقة اجلدیدة ا�يل عندها �اصیات �دیدة ٕان شاء هللا �ادي �كون 

ند� م�سع من الوقت، ٔ�ن الوقت هنا ما ك�سمحش �ش نذا�رو �ىل ع 
اخلاصیات اجلدیدة د�لها، �ادي �كون عند� م�سع من الوقت �ش نذا�رو 

  .يف هاذ اخلاصیات اجلدیدة د�ل البطاقة الوطنیة اجلدیدة
  .شكرا

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

لنقل احلرضي، اللكمة ٔ��د السؤال الثاين موضو�ه حول مشالك ا
  .السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال
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  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�ل املدن املغربیة وخصوصا الك�رية مهنا تع�ش �ىل وقع �خ�الالت 

  . يواملعا�ة الیوم�ة �لمواطنني مع النقل احلرض 
ورمغ ٔ�ن بعض املدن الت��ٔت �لتدبري املفوض يف هذا القطاع، ٕاال ٔ�نه 
الزالت املشالك يف تفامق �بري، مفا هو تصورمك الس�ید الوز�ر �ل�د من هاته 
املشالك؟ وهل وزار�مك ٔ��دت دراسة معمقة ملوا�بة تطور النقل احلرضي 

  ارتباطا ��منو ا�ميوغرايف ا�ي �شهده بالد�؟ 
  .شكرا

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�یف كتعرفو اكملني ب�ٔن قطاع النقل احلرضي مرفق من املرافق املهمة 
ف� خيص احلر�یة دا�ل املدن د�لنا، التطور العمراين عرفاتو مدن مغربیة 

الیوم ب�ٔن قطاع النقل یويل ٔ�ولویة من أ�ولو�ت، وإالخوان كتحمت �لینا 
مجمو�ة دالرؤساء دا�الس ا�يل عرفو ب�ٔن إالشاكلیة د�ل النقل احلرضي 
الیوم وال ٕاشاكلیة �برية مفدن اكنت صغرية ٔ�و �برية، مابقاش الفرق ب��اهتم 

  .واملشلك وال �ام
یعين كنعدیو و�ش هنرضو برصا�ة، ملدة س�نوات هاذ القطاع اكن 

ومن بعد �او ) Régie(ف�ه، كنعدیو مرة كنلقاو �لول، مرة فأ�ول اكنوا ل 
  .رشاكت �اصة یعين

الیوم اك�ن ٕاسرتاتیجیة �مة من ٔ��ل ٕاصالح م�ظومة النقل احلرضي 
دا�ل املدن، اك�ن مدن ا�يل مشات بعیدة و�دامة مز�ن، طن�ة، 

اك�ن .. مكثال ٕاىل �ٓخره مرا�ش، اك�ن مدن ا�يل �اد بدات فهيا، الر�ط
  .مدن ا�يل عند� ٕاشاكلیات �برية اك�ار البیضاء

وهنا بغیت نوقف وا�د ا�ق�قة ف� خيص ا�ار البیضاء، ٕاشاكلیة د�ل 
النقل احلرضي د�ل ا�ار البیضاء ٕاشاكلیة �برية ا�يل كنعرفو اكملني 

�هيمنا هو أ�س�باب د�لها، ٕاىل �ٓخره، وماعند� الش �رجعو �لوراء ا�يل 
  .املس�تق�ل

ابتداء من هاذ الس�نة ٕان شاء هللا س�مت تعز�ز النقل احلرضي مبدینة 
ا�ار البیضاء، هو سؤال �ام لكن خصوصا ا�ار البیضاء ٔ�ن ف� خيص 

  ا�ار البیضاء �رسي �ىل املناطق أ�خرى د�ل املغرب 
د�ل يف �اف� ا�يل غت 400ف� خيص ا�ار البیضاء اكینة ٕان شاء هللا 

القریب العا�ل مس�تعم�، لكن بغیت �رشح مز�ن، �الش مس�تعم�؟ 

، النقل احلرضي �ىل ما جيیو احلافالت (provisoire)ٔ�هنا غتكون 
اجلدیدة، ٔ�ن اك�ن وا�د العجز �م يف ا�ار البیضاء و�اصنا يف القریب 

قالیة، العا�ل نلقاو لو �ل، احلل غیكون هباذ احلافالت املس�تعم� لفرتة انت
�اف� أ�وىل د�ل  700ا�يل �ادي �كون ملدة س�نة، يف انتظار توصل 

النقل احلرضي، كدفعة ٔ�وىل �ادي تلهيا دفعات ٔ�خرى من ٔ��ل �ل 
ٕاشاكلیات د�ل النقل احلرضي ��ار البیضاء، بطبیعة احلال �ملوازاة مع 

اء راه مازال �دامني ف�ه ٕان ش 4و 3ذ� ٔ�شغال يف الرتامواي، اخلطوط 
  .هللا

�ىل ٔ�ي �لصندوق د�ل موا�بة ٕاصال�ات النقل ا�يل �یعطي ٕا�ا�ت 
�مة الیوم ف� خيص النقل احلرضي �ل�س�بة �لطلبة و�ل�س�بة لٔ�ساطیل 
اجلدیدة وا�راسة بطبیعة احلال، ا�راسة الیوم تقریبا الیوم تعممت �ىل 

حلرضي ا�يل مجیع املدن من ٔ��ل وضع دراسة یعين دق�قة ملشالك النقل ا
ك�سمح لنا ب�ٔننا ٕان شاء هللا �كون عند� ٔ�مل يف ٔ�ن �دا �ادي �كون 

  .عند� نقل حرضي يف املس�توى دبالد�

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

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

  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  .شكرا الس�ید الرئ�س
ز�ر �ىل جوا�مك املتاكمل، و�س�ل كذ� ب�ٔنه كام �اء شكرا الس�ید الو 

�ىل لسا�مك جمهودات ج�ارة قدمت ف� خيص هذا القطاع، ٕاال ٔ�نه كام مسعنا 
هناك يف مدینة ا�ار البیضاء جعز مرتامك هيم خمتلف اجلوانب وفوىض ف� 

  .�سمى بتدبري النقل احلرضي
حمدودي ا��ل، هذا املس�توى، الس�ید الوز�ر، ال �رىق ٕاىل طموح 

و�رى ٔ�نه الزالت هناك بعض العر�ت املهرتئة اليت ال ت��ج ٕاال التلوث، وكام 
البد لعالج هذه الوضعیة املزریة فقد الت��ٔت �ل املدن ٕاىل ما �سمى 
�لتدبري املفوض ا�ي ال خيلو هو ٔ�یضا من بعض املشالك، فالبد من ٕارساء 

  .ف�ة يف الصفقاتاملنافسة الرشیفة وٕارساء املزید من الشفا
ال ننكر، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن هذه الرشاكت اليت فازت هبذه الصفقات 
�ددت ٔ�سطولها اكمال، هذه نقطة �مة �دا، ٕاال ٔ�هنا يف بعض احلاالت ال 
حترتم دفرت التحمالت، حبیث ال تلزتم �لرشوط اليت يف دفرت التحمالت، 

، وكذ� تعمل �ىل وكذ� ال توفر احلافالت اليت يه يف دفرت التحمالت
�ح�یا�ات  طرد بعض املس�ت�دمني املؤق�ني، و�رمغ كذ� بعض ذوي

 .��ن مه يف �ا� معوزةاخلاصة �ىل أ�داء ا
الس�ید الوز�ر البد ٔ�ن �س�ل ب�ٔن هذه أ�مور يف حتسن كام �اء �ىل 
لسا�مك، ولنا اكمل الثقة يف ٔ��مك س�تعملون لك ما يف �دمك ٕالضافة نوعیة 

  .يف هذا القطاع�مة �دا 
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  .وشكرا

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

ٔ�عتقد ب�ٔن الوقت مل ی��قى يف ٕاطار التعق�ب �لس�ید الوز�ر ٕاال يف �دود 
�نی�ني ٕاىل اكن ممكن جياوب يف �نی�ني، ٔ�ن يش مرة الس�ید وز�ر ا�و� 

  .فالس�نة املاضیة عقب يف �نی�ني
ضو�ه مدى اخنراط امجلا�ات الرتابیة يف ن��قل ٕاىل السؤال املوايل، ومو 

  .معلیة حتدیث إالدارة العموم�ة
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار  اللكمة

  .لتقدمي السؤال

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

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

بدایة البد ٔ�ن ٔ�هنئمك �ىل جتدید ثقة �ال� امل� ممتنیا لمك التوف�ق 
  .والن�اح يف �س�مترار يف �اممك

و�لرجوع ٕاىل موضوع السؤال فٕان حتدیث إالدارة العموم�ة یعترب من 
أ�ولو�ت احلكوم�ة، الغرض مهنا بناء ٕادارة فعا� وشفافة، تضمن ت�س�یط 

مس�توى �نتظارات املتنام�ة �لمواطنني ٕازاء املساطر إالداریة و�كون يف 
  .املرفق العام

الس�ید الوز�ر احملرتم، ما مدى اخنراط امجلا�ات الرتابیة يف معلیة 
حتدیث إالدارة؟ وما يه إالجراءات املت�ذة لتكر�س احلاكمة اجلیدة يف 

  تدبري هذا القطاع؟
  .وشكرا

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

  .�لس�ید الوز�راللكمة 

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

يف معلیة حتدیث إالدارة، ميكن يل  ف� خيص اخنراط امجلا�ات الرتابیة
د�ل املسائل ا�يل دا�� فهاذ إالطار هذا، ا�يل هو  4فهذا الباب �رسد 

بة يف ٔ�حسن حتدیث إالدارة الرتابیة وحتدیث إالدارة امجلاعیة من ٔ��ل إال�ا
  .الظروف �لمواطنني

ٔ�وال، بطبیعة احلال من بعد القانون اجلدید د�ل امجلا�ات الرتابیة مت 
التفعیل العميل د�ل الهیالك التنظميیة، إالخوان الرؤساء ا�يل اكینني معنا 
�یعرفو ب�ٔن القوانني خرجت والهیالك خرجت ومت التطبیق د�لها �ىل ٔ�رض 

  .الواقع
 يف م�اصب املسؤولیة دا�ل هذه إالدارات امجلاعیة مع مت ٔ�یضا التعیني

ٕاقرار النظام د�ل التعویضات، ا�يل ما اكن�ش فالقانون القدمي، وا�يل الهدف 
مهنا بطبیعة احلال هو حتفزي املوظفني من ٔ��ل ٕاعطاء وا�د النوع د�ل 

�ویة املردودیة لهاذ إالدارات، وهاذي بطبیعة احلال مجلیع امجلا�ات الرتابیة 
  .اكنت ٔ�و جامعیة وال ٕاقلميیة

تتعرفو اكملني وا�د ا�مو�ة د�ل  �یفاك�ن ٔ�یضا الرمقنة، الرمقنة 
وا�يل  (rokhas.ma)اجلهات ا�يل متت فهيا العمل �لرمقنة من �الل 

ك�سمح ٔ�نه الناس ا�يل �یطلبو رخص البناء یدوزو �رب هاذ املنظومة 
 ل اجلهات وا�يل غیمت التعممي هبا بطبیعةد� 5املعلوماتیة، ا�يل الیوم �دامة 

  .احلال يف مجیع �ات املغرب ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل
اكینة قضیة ٔ�خرى ومن ٔ��ل �سهیل امل�ٔموریة �ىل امجلا�ات الرتابیة 

حىت هو مع مصاحل ) GID(2و) GIR(1نظامني �لتدبري املايل واحملاس�يت 
ریقة سلسة وسه� ل�سهیل امل�ٔموریة �ىل اخلزینة العامة مت التعممي د�لو بط

  .السادة الرؤساء وموظفي امجلا�ات الرتابیة
جام�ة  40ؤ��ريا، وهذه نقطة �مة، الیوم اك�ن مرشوع موا�بة د�ل 

، (l’audit interne)�رابیة من ٔ��ل تفعیل م�ظومة �ف��اص ا�ا�يل
 (les auditeurs)ا�يل ما معرها ما اكن�ش، وكنا دميا تن�س�ناو جيیو 

ما تنق�لهومش  (les auditeurs)وبطبیعة احلال تتعرفو �ني تیجیو هاذ 
�سهو� وما ت��غیوهومش �زاف، نفضلو اخلدمة تبدا بعد دا�ل امجلا�ة 

  .لراسهم) L’audit(الرتابیة هام ید�روا 
جام�ة �رابیة وا�يل ميكن لنا ٔ�ننا نوسعوها  40الیوم اك�ن جتربة د�ل 

رتاب الوطين بطبیعة احلال، �ش إالخوان الرؤساء �ش �شمل مجیع ال
والسادة املوظفني يف امجلا�ات الرتابیة �كون عندمه وا�د إالملام بطریقة 

  .العمل دا�ل إالدارة د�هلم وا�يل �ادي �سهل �لهيم امل�ٔموریة
  .وشكرا

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

  .تعق�باللكمة �لسادة املس�شار�ن من الفریق �ل 

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

ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك، وا�ٔ�ید ٔ��مك واعون ب�ٔمهیة حتدیث 
هذه إالدارة وموا�بة أ�طر اليت �ش�تغل جبانب هذه ا�الس، خصوصا ؤ�ن 

قوانني التنظميیة املرتبطة هبذه امجلا�ات ف�حت �ٓفاق وا�دة، ؤ�عطت ال
ٔ�دوارا �مة �دیدة وصالح�ات �برية لتحق�ق التمنیة احمللیة �لجام�ات 

                                                 
1 Gestion Intégrée des Recettes. 
2 Gestion Intégrée de la Dépense. 
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  .والقرب من اه�مات وا�شغاالت املواطن
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

الیوم رمغ ا�هودات املبذو� من طرفمك، ٕاال ٔ�ن هذه امجلا�ة تف�قر ٕاىل 
أ�طر الاكف�ة التق�یة وإالداریة، واليت من ش�ٔهنا موا�بة خمططات التمنیة 

هویة، و�لتايل �لیمك الیوم املزید من التكو�ن لت�ٔهیل املوارد ال�رشیة اليت اجل 
�ش�تغل يف امجلا�ات وف�ح �ٓفاق �دیدة �لرتيق، وا�ٔ�ید ٔ�ن ٕاخراج النظام 
أ�سايس اخلاص مبوظفي امجلا�ات الرتابیة ٔ�صبح ٔ�مرا رضور� ٔ��د ا�ٓلیات 

  .ىل إالبداع و�بتاكراحملفزة ٔ�طر امجلا�ات، وا�ي س�شجعهم ال حما� �
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٔ�ملنا ف�مك �بري ملا تتوفرون �لیه من ح�كة ورصامة يف ٕاعطاء دفعة 
قویة لتحفزي ٔ�طر امجلا�ات الرتابیة ليك تقوم بدورها التمنوي يف تعز�ز القرب 
من املواطن، ا�ي یعاين من ضعف ٔ�داء املرفق العمويم معوما والعمل �ىل 

ار املوظفني ا��ن �شلكون عبئا �ىل امجلا�ات وال یقومون ب�ٔي ٕا�ادة ان�ش
  .ٔ�دوار

يف هذا إالطار، نطالب زمالئنا مب�لس النواب �ٕالرساع يف ٕا�ا� 
قانون ت�س�یط املساطر إالداریة واملرافق العموم�ة �ىل جملس�نا املوقر، واليت 
 من ش�ٔهنا الت�ٔس�س لرشااكت مع قطا�ات حكوم�ة، يه الیوم يف �ا�ة

ماسة �لموارد ال�رشیة اكلش�باب والر�ضة والثقافة والص�ة، من ٔ��ل 
�ش�تغال مبرافق القرب مكالعب القرب ودور الثقافة واملرافق الصحیة 
أ�خرى، اليت تتوا�د يف ٔ�هب�ى �� لها، لكهنا مغلقة يف الغالب لعدم توفرها 

و�هنم، حىت �ىل املوارد ال�رشیة الاكف�ة وا�تصة �رب ٕا�ادة ت�ٔهیلهم و�ك
�ات التحتیة اليت تعىن �لش�باب بالد� من �س�تفادة من ت� الب� �متكن 

  .والطفو�
  .وشكرا

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

السؤال الرابع موضو�ه �س�تعدادات �لتخف�ف من معا�ة ساكنة 
من املناطق النائیة �س�ب مو�ات الربد، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .فریق أ�صا� واملعارصة

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
ٔ�وال، يف البدایة �هننیو الس�ید الوز�ر �ىل الثقة املولویة ا�يل حظى هبا 

رصه هللا �ىل رٔ�س وزارة طرف صاحب اجلال� امل� محمد السادس نمن 
  .ا�ا�لیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
مع اقرتاب �لول فصل الش�تاء و�خنفاض املرتقب يف در�ة احلرارة، 
�سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن �س�تعدادات اليت س��ارشوهنا حتس�با 
ملومس الربد والتخف�ف من معا�ة ساكنة هذه املناطق النائیة وا�ٔكرث عرضة 

  رضار النامجة عن ال�ساقطات الثلجیة ومو�ات الربد؟ل�ٔ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
دقائق ما كنظ�ش ٔ�هنا �ادي �سمح يل ب�ٔنين جناوب  3هذا سؤال �م 

قمية ا�يل هو �س�تعدادات �لتخف�ف من معا�ة الساكنة �ىل سؤال هباذ ال 

  .يف املناطق النائیة
كت�دد �ر�مج �الل  2009بطبیعة احلال احلكومة �لك س�نة م�ذ 

ٔ�ظن  2009املومس الش�توي �لتد�ل يف مجمو�ة د�ل أ�قالمي، وا�يل بدات 
ٕاقلمي، یعين  27وصلت ل  2019-2018ٕاقلمي ا�يل يف  18وال  17ب 
  .�سمة 660000جام�ة �رابیة،  213دوار،  1426ا تقریب

هذا ا�طط ا�يل كتقوم به احلكومة لك س�نة یعمتد �ىل مجمو�ة دالنقط، 
مهنا ٔ�نه یمت ٕا�داث مركز الق�ادة �ىل مس�توى وزارة ا�ا�لیة و�ىل 
مس�توى مجیع أ�قالمي املعنیة من ٔ��ل التد�ل الرسیع، ك�شمل تفعیل 

ا �كون وتد�ل يف ٔ�ي وقت و�ني ويف ٔ�ي ماكن، ا�ل�ان إالقلميیة �ش ٔ�هن
ضامن ا�متو�ن العادي واملس�متر لهذه املناطق، السهر �ىل توفري وتوزیع 
العلف �لامش�یة، ت�ٔمني التد�ل الفوري بواسطة املروح�ات لٕالسعاف يف 
ٔ�ي وقت و�ني، ؤ�یضا تعبئة ا�ٓلیات ٔ��ل ف�ح املسا� يف �ا� ٔ�هنا مت 

  .اجنراف الرتبة سقوط ثلوج كثرية وال
�ش نعطي وا�د اخلالصة �ىل التد�ل ميكن نعطیمك �رس�ة ف� خيص 

داحملاور، ٔ�وال اكن هناك  7الس�نة املاضیة، الس�نة املاضیة مت التد�ل �ىل 
تقدمي �دمات حصیة يف مجمو�ة د�ل املناطق، اكنت مس�شف�ات عسكریة 

اكنت قوافل طبیة ٕاخل، ا�يل صاحب اجلال� نرصه هللا ٔ�مر �ٕالقامة د�لها، 
  . اكنت بطبیعة احلال نقطة �مة هو ت��ع ال�ساء احلوامل

وهنا بغیت �شري لهذه القضیة ب�ٔنه مت جرد مجیع ال�ساء احلوامل ا�يل 
ميكن ٔ�هنم یوضعو يف هاته الفرتة ومت الت��ع د�هلم �ش ما توقعش �ا� من 

رق �ش تلتحق احلاالت هللا �سرت ٔ�ن امرٔ�ة ما تلقاش طریقة من الط
�ملس�شفى ٕان اق�ىض احلال، اكن ٔ�یضا ختصیص حصص املواد الغذائیة 

  .وأ�غطیة يف مجیع أ�قالمي املعنیة
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احملور الثاين هو ختصیص املواد الغذائیة وأ�غطیة، احملور الثالث هو 
معلیة إالیواء وإال�اثة، حبال العام ا�يل فات تقریبا اكن التكفل ب�ٔزید من 

  ..ا�ل املدن ودا�ل و�داتخشص د 3500

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، لٔ�سف

احلكومة �ادي ختدم الس�ید الوز�ر ٕان شاء هللا، نعقدو ا�لجنة د�ل 
ا�ا�لیة و��ذو وق�نا الاكيف ال �ل�س�بة �لسادة املس�شار�ن وال �ل�س�بة 

  .�لس�ید الوز�ر، شكرا
  .ار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاط

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضیح

واح�ا �ري طرق�ا لهذا السؤال ا�يل هو موضوع السا�ة، كتعرف ماج�ة 
تع�ش ساكنة �دد من املناطق، �اصة القاطنة �جلبال .. وا�د املو�ة

ول ٕالیه واملناطق النائیة هذه أ��م �ا� من الرتقب و�نتظار ملا تؤ 
أ�وضاع مع اقرتاب �لول فصل الش�تاء وعودة الثلوج وأ�مطار �كون 

  .مصحوبة �لربد والصق�ع
اللك مطالب هذه الساكنة ٔ�ال �كون هذا املومس ش��ه �ملوامس 
املاضیة، ٔ�هنا تع�ش املعا�ة لك س�نة وهو ما خيلق مشالك �لساكن 

ٕاىل املؤسسات الصحیة ٔ�و احمللیني، سواء يف توفر قوهتم الیويم ٔ�و ا�هاب 
  .التنقل لقضاء ٔ�غراضهم ا�تلفة

تعلمون الس�ید الوز�ر، ٔ�ن بالد� ٔ�صبحت معنیة و�شلك م�ارش 
�لتغريات املناخ�ة اليت ٔ�صبحت واقعا من الواجب يف انتظار التعامل معها 
�شلك اس��ايق للك العواقب وت�ين س�یاسة وطنیة لتدبري الكوارث 

  .الطبیعیة ذات فعالیة
  الس�ید الوز�ر،

ما �زید من معا�ة ساكن هذه املناطق اليت �شري معظم التقار�ر الرمسیة 
ٕاىل جحم اخلصاص والفقر وصعوبة الع�ش يف هذه املناطق، تف�قر ٔ��سط 
رشوط ومقومات الع�ش وهو انقطاع الطرق، ح�ث یصعب وصول 

ت اكحسات الثلوج، ح�ث یظل الساكنة حمارص�ن ٔ��م يف انتظار اكحسا
  .الثلوج

ويف ظل هذه الظروف یتعذر �شلك �بري ٕایصال املواد الغذائیة 
ؤ�دویة، ح�ث تع�ش الساكنة يف عز� �مة �س�ب ال�ساقطات الثلجیة، 

  .�س�ت��ائیة اليت �شهدها هذه املناطق
ال ننكر الس�ید الوز�ر، جمهودات وزارة ا�ا�لیة وتعب�هتا من �الل 

  .احلاالت �س�ت��ائیة�سطري خمطط س�نوي لتفعیل مع لك 
�مثن لك ا�هودات املبذو� يف هذا الصدد، ٕاك�داث صندوق �لتمنیة 

القرویة وحماربة التفاوت ا�ايل، ا�ي هيدف ٕاىل فك العز� و�لق �منیة 

  .حق�ق�ة �لمناطق النائیة اليت يه جزء ال یتجزٔ� من هذا الوطن
الت�يل �ملزید من املطلوب الیوم، الس�ید الوز�ر، هو مضاعفة اجلهود و 

الیقظة وتفادي لك الصور ا�منطیة اليت ٔ�صبحت راخسة �ى املواطن عن 
  .هذه املناطق اليت تصبح ش�به م�كوبة ويف عز� �مة مع حمیطها

  ..املطلوب كذ�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .ا�هت�ى الوقت.شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
س، وموضو�ه احلوار �ج�عي �مجلا�ات ون��قل ٕاىل السؤال اخلام

احمللیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
  .�لشغل، لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

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

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  الس�یدة الوز�رة،

ار القطاعي اكن جتمد هذه س�نة تقریبا اكن �سائلمك حول اس�ت��اف احلو 
حوار د�ل القطاع، وا�يل مت ف�ه یعين االتفاق �ىل ٔ�ش�یاء �مة �لموظفني 

  .د�ل امجلا�ات
ٔ�سائلمك الس�ید الوز�ر، هل هناك من �دید ف� خيص هاذ االتفاق ما 

  بني املد�ر العام د�ل امجلا�ات الرتابیة مع املركز�ت النقابیة؟
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

احلوار مجمد، هللا ٔ��مل، لكن ا�يل ميكن نقول ب�ٔنه �الل هاذ الس�نة 
 23د�ل �ج��ات �لجنة التق�یة، أ�ول اكن هنار  10تعقدو  2019

ا�لقاءات ومجمد  10ش�ت�رب، یعين ٕاىل اكن  18ري اكن هنار ینا�ر، وأ��
مسیتو، مااكی�ش حىت يش جتمید دهاذ ا�لقاءات، ا�لقاءات �ادیني و�دامني 
فهيم واك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل النقط ا�يل وصلنا فهيا یعين لالتفاق، واك�ن 

  .نقط ا�يل ما اتفق�اش فهيا
، ٔ�ن �یعنیو امجلیع، ف� خيص احلواجي ا�يل وصلنا فهيم لالتفاق نقوهلم

  .هاذ االتفاق وقع يف مجمو�ة من امللفات املطلبیة
ٔ�وال، م�ٔسسة احلوار �ج�عي هذه اتفق�ا فهيا، وتدارت جلنة لت�ٔطري 

  .مهنجیة العمل، ٕاىل �ٓخره
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�سهیالت احلر�ت النقابیة، هاذي اتفق�ا فهيا، وزارة ا�ا�لیة و�ت 
ل �ش تد�ل �ى رؤساء امجلا�ات من ٔ��ل م�شور �لسادة الوالة والعام

  .ا�رتام حریة العمل النقايب
�ل متكني املوظفني ف� خيص اجلانب �ج�عي، مت االتفاق من �ٔ 

نظام الت�ٔمني الصحي التمكیيل مع اس�تفادته من الت�ٔمني �ىل وأ�عوان من 
  .الوفاة وإالصابة بعجز دامئ ٔ�و مؤقت

ج�عیة، راه دوز�ه يف ا�لس ف� خيص قانون مؤسسة أ�عامل �
  .احلكويم، راه �ادي جيي عندمك ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل، راه داز

ف� خيص النظام أ�سايس ملوظفي امجلا�ات الرتابیة راه موجود، 
وغنبداو نذا�رو مع إالخوان النقابیني يف القریب العا�ل، و�ش نعطیمك 

�ن يف الوظیفة العموم�ة، ما زد� ما صورة، هو صورة طبق أ�صل ا�يل اك
  .نقصنا

إال�ازة ف� خيص هاذوك ا�يل ق�ل  ٔ��ريا، �ل�س�بة حلاميل الشهادات
راه م�فقني �لهيم واره غندوزومه، ومت ٕا�داد �روتو�ول اتفاق، راه  2011من 

تصاوب، اح�ا بغینا نوقعوه، إالخوان فاملركز�ت ما بغاوش، �الش ما 
غاو ف� خيص احلاالت د�ل إال�ازات وال د�ل بغاوش؟ قال ٔ�س�یدي ب

ل�ٓن، هاذي ما م�فق��ش �لهيا، یعين  2011ا�یبلومات حىت ا�يل فایتني 
ما عند� حىت مشلك، لكن  2011حىت ا�ٓن، اح�ا تنقولو من  2011من 

ٕاىل ا�ٓن، راه ما ميك�ش و�ا نبقاو ما �س��وش راه ما  2011ا�يل اكینني من 
 .هاذ اليش ا�يل ٔ�عطى هللاعند� ما ند�رو 

بصفة �امة اح�ا م�فقني، احلوار اك�ن، وٕان شاء هللا بید يف ید غمنش�یو 
  .�لقدام

  .شكرا

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

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

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
لف�ا احلوار القطاعي هاذي قلت اكن احلوار مجمد حشال هاذي، وقلت �ٔ 

  .تقریبا س�نة، و�ارف هاذ اجلوالت لكها و�ارف فني وصلنا
د�ل املركز�ت  �3ل�س�بة �لمشالك ا�يل اكینة، ٔ�وال اكن اج�ع د�ل 

النقابیة وصیفطات مراس� لوزارة ا�ا�لیة تتقول �هيم، اح�ا قابلني هاذ 
  .االتفاق اجلزيئ �ىل هاذ النقط ا�يل توصلنا هلم

�نیا، ت��قى اخلالف فوا�د العدد د�ل القضا�، نفكوها فالنظام 
أ�سايس د�ل امجلا�ات الرتابیة، وطلبنا من الوزارة متك�نا من �س�ة د�ل 
هاذ النظام أ�سايس، مع اكمل أ�سف ما توصلناش هاذي س�نني واح�ا 

  .وكن��اقشو، ما عند�ش النظام أ�سايس حلد السا�ة ما عند�ش �ش نفك
الس�ید الوز�ر، اح�ا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل تنقول، احلوار 

  داملبادئ ٔ�ساس�یة، ٔ�ش�نا يه؟ 3والتفاوض �اصو ی�ٔطرو 
ٔ�وال، ٕانصاف املوظفني ا�يل �ا�و من إالقصاء وا�هتم�ش، اكینة ف�ة 

، ؤ�نت مشكور قلت ب�ٔن املشلك د�هلم 2011د�ل ا�از�ن ق�ل من 
، 6وطلعو �لسمل  5املوظفني ا�يل اكنوا مرتبني يف السمل �سوى، اك�ن بعض 
، 6حىت ل  5، و�اود �ذف�ا السمل من 5حىت ل 1و�ذف�ا السالمل من 
�املني  6، اك�ن موظفني يف السمل 6مرتبني يف السمل والو مجیع املوظفني 

اك�ن وا�د العدد د�ل الناس  (DEUG)�لشواهد، اكینة البااكلور�، اك�ن 
حىت يش شهادة،  اهد ولقاو انفسهم حفاهلم حفال وا�د ما عندوعندمه شو 

  .هاذي ف�ة من املوظفني �اص إالنصاف د�لها
اك�ن موظفني ٔ�خر�ن مه ٔ�طر د�ل امجلا�ات یعانون من ا�هتم�ش، ٔ�نه 
مع اكمل أ�سف الیوم، ا�رت� �خ�یار ا�ميقراطي، ؤ�عطینا لرؤساء 

ندمه اكمل الصالح�ة، ولكن ربطنا هاذ امجلا�ات ٔ�هنم �سريو �لك حریة، وع 
املسؤولیة �حملاس�بة، �لینا تفعیل م�دٔ� احملاس�بة، ٔ�نه يف كثري من أ�ح�ان 
هاذوك املوظفني د�ل امجلا�ات الرتابیة، �زز �لهيم �اصهم یتلونو ببعض 
أ�لوان د�ل رئ�س امجلا�ة ٕاذا بغاو حيافظو �ىل احلقوق د�هلم، وٕاذا بغاو 

زات، مع اكمل أ�سف هاذ اليش �ميس التمنیة احمللیة د�ل بعض إالم�یا
  .بالد� واح�ا مق�لني �ىل اجلهویة

�لث م�دٔ� هو �اص �كون �اكفؤ الفرص ما بني املوظفني، الیوم ما 
اكی�ش �اكفؤ الفرص ما بني أ�طر واملوظفني، اك�ن م�دٔ� �لث وهو انه 

ع اكمل أ�سف امجلا�ات �اصنا نعمتدو فعال �ىل الكفاءة و�ىل اخلربة، م
الرتابیة، ما كنعمتدوش �ىل هاذ اليش، ٔ�نه ٕاىل سامهنا اح�ا ما �اس��اش 
املسؤولني والفا�ل الس�یايس، �سامه يف ٔ�نه النخب الس�یاس�یة كنفسدوها، 
وٕاذا فسد� النخب الس�یاس�یة كنفسدو أ�حزاب الس�یاس�یة، و�دا نقلبو 

ات، راه بالد� هاذي، و�لتايل �ىل الكفاءات م�ني �ادي جنیبو هاذ الكفاء
  .�اصنا ��ذو هاذ اليش بعني �عتبار

  . وشكرا

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

 12اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕاذا اكن عند ويش تعق�ب يف �دود حوايل 
  .�نیة

طیب، ن��قل ٕاىل السؤال السادس موضو�ه �ر�مج احلكومة يف ٕاجناز 
املو�د، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق الس�ل �ج�عي 

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

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

  الس�یدة الوز�رة، الس�یدان الوز�ران،
  زماليئ أ�عزاء،
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محمد السادس نرصه كام تعلمون الس�ید الوز�ر لقد خصص �ال� امل� 
هللا ؤ�یده يف خطابه أ��ري �زيا هاما �ل�دیث عن ٔ�هداف الس�ل 

ح�ث د�ا �اللته يف هذا الصدد احلكومة ٕاىل ٔ�ن تنكب �ج�عي املو�د 
يف ٕاجناز هدا املرشوع الهام وذ� قصد اس�هتداف أ�رس املس�تف�دة من 

�ىل ٕا�داد م�ظومة  الهشة والفقرية والعمل هذا الرب�مج، بعد حتدید الف�ات
وطنیة م�اكم� �روم امحلایة �ج�عیة �لمواطنني وذ� من �الل ٕا�داث 
جسل اج�عي مو�د وجسل وطين �لساكن، وٕا�داث الواك� الوطنیة 

  .�لس�الت
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن حصی� تقدم احلكومة يف هذا 

  الورش الوطين الهام؟
  .شكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�یف كتعرفو ب�ٔن بالد� عند� مجمو�ة د�ل الربامج، ا�يل لك �ر�مج من 
الرب�مج ك�س�هتدف مجمو�ة من املواطنني لك �ىل �دة، وعند� ٕاشاكل �بري 

قائیة يف هذه الربامج، ما اكیناش �لتقائیة يف �س�هتداف، یعين د�ل �لت
  . �رامج �دیدة وبال ما ند�لو ا�ٓن يف التفاصیل د�لها

من ٔ��ل هذا �اء هذا الرب�مج د�ل ٕاجناز الس�ل �ج�عي املو�د، 
الهدف أ�سايس د�لو هو �س�هتداف د�ل أ�ش�اص املعنیني �لك 

  .ن وا�د النوع د�لتقائیة بني هذه الربامج�ر�مج �ىل �دة، و�كو
هذا مرشوع �م ا�يل بدات ف�ه احلكومة وا�يل س�ید� هللا ینرصو 
رصدو يف خطاب العرش �لس�نة املاضیة، القانون املؤطر لهذا الرب�مج 
جسل ال�سجیل �ج�عي املو�د والس�ل الوطين �لساكن والواك� الوطنیة 

وز�ه يف جملس احلكومة، اك�ن بعض �لس�الت، �لقانون د�هلم د
إالصال�ات التق�یة، اح�ا �دامني فهيم ٕان شاء هللا، ويف القریب العا�ل 
غیجي لعندمك هنا وجنلسو نذا�رو فهذا املوضوع، ذیك السا�ة ب�ٔرحيیة 

  .و�لوقت الاكيف
�ىل ٔ�ي أ�ساس د�ل هذا الرب�مج هو ٔ�ننا نقدرو نوصلو �لمواطنني 

�انة، نوصلو هلم �شلك دق�ق، هذا هو الهدف، وٕاذا ا�يل ك�س�تحقو االٕ 
بغینا نلخصو الهدف د�ل هذا الرب�مج هو �ادي يف طریقو ٕان شاء هللا 

  .وكنمتناو ٔ�ننا يف القریب العا�ل جنلسو �ش نذا�رو ف�ه
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

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

  :ملس�شار الس�ید احلسن سلیغوةا
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هذا التوضیح املهم

اح�ا ما عند� شك ب�ٔن �ادي �س�هتدف الف�ات ا�يل يه �ادي توصل 
لها، وكنمثنو يف الفریق �س�تقاليل ب�ٔن وزارة ا�ا�لیة يه ا�يل حتملت هذا 

ق �س�تقاليل س�یكون املرشوع �ج�عي املهم، و�ونوا �ىل یقني ب�ٔن الفری
  .ٔ�ول املدمعني لهذا املرشوع املليك ا�ي نعتربه

ولكن الهاجس د�لنا �الش طرح�ا هذا السؤال يف ٕاطار املعارضة 
البناءة؟ ٔ�ن كنعرفو �دة مشاریع قوانني ا�يل يه �د �مة وك�س�هتدف 
املواطنني، حبال هذا املرشوع ا�يل هو �د �د �م، ميل ك�سمعو الوقت 

  كن�افو فوقاش �ادي خيرج، مىت واش هذه الس�نة، الس�نة املق��؟ القریب
ميل اكن اخلطاب الس�نة املاضیة، �اصو �كون وصل �ىل أ�قل ٔ��د 
ا�لسني، حلد ا�ٓن ال ٔ��ر �، لهذا اح�ا التخوف د�لنا �ش هذا املرشوع 
ما خيرجش وما �شوفش النور، لهذا كنعاودو ن�ٔكدو �لیمك وكنقولو لمك 

هللا �ري، هذا املرشوع �اصو خيرج يف ٔ�قرب وقت ممكن، ٔ�ن  جزامك
  . املس�تف�د أ�ول وأ��ري د�لو هو املواطنني

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
نطمنئ الس�ید املس�شار احملرتم ب�ٔن القانون �ادي خيرج ٕان شاء هللا يف 

  .ریب العا�لالق
�ري هو ما ن�ساوش ب�ٔنه قانون حبال هذا وال جسل اج�عي حبال هذا 
یتطلب معل طویل، یعين مايش �سهو� ٔ�نك د�ر مرشوع حبال هذا، 
بغیت نطمئنمك ب�ٔن اح�ا �دامني ف�ه ويف القریب العا�ل، ٕان شاء هللا، 

لتق�یة ا�يل غنجیبوه لعندمك �ش نذا�رو ف�ه، راه دوز�ه، اك�ن بعض أ�مور ا
خصنا حنسمو فهيا يف القریب العا�ل، راه مش��ا �رس�ة، لكن من أ�حسن 
ٔ�ننا ��دو الوقت الاكيف �ش خنرجو مبرشوع ا�يل هو �م، �ىل ٔ�ننا 
ن�رسعو �زاف بعض السا�ات وخنرجو �يش �ا�ة ا�يل ما �اد�ش �كون 

 .يف املس�توى
  .شكرا

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

لسؤال السابع يف قطاع ا�ا�لیة، موضو�ه �دم متكني املاكتب النقابیة ا
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من الوصوالت اخلاصة �مللفات القانونیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
�ىل حریة �ن�ء والت�ٔس�س النقايب وكذ�  رمغ تنصیص ا�س�تور

ف� خيص �یف�ة وضع املاكتب النقابیة �ى السلطات  1957وضوح ظهري 
العموم�ة، فٕاننا نالحظ ٔ�ن �ددا من ٔ�عوان السلطة ال یطبقون هذه 
القوانني، و�لتايل ما يه إالجراءات اليت تنوون الق�ام هبا لوضع �د لهذه 

  الظاهرة؟
  .وشكرا

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ا�يل بغیت ن�ٔكد �لیه هو ٔ�ن ا�س�تور دبالد� والعمل النقايب مس�ٔ� 
  .ا�يل مفروغ مهنا ویعين ال ی��اطح �لهيا �زنان

النقطة تق�یة هو ٔ�نه ما يف ت�ٔس�س النقا�ت ا�يل بغیت �رشح وا�د 
تنحتاجوش، السلطة احمللیة �ني تتوصل �لوصل د�ل ت�ٔس�س النقا�ت راه 
تتعطي ذیك السا�ة ٕاما كتطبع يف امسیتو وٕاما تتعطي الوصل ذیك السا�ة، 

یوم من بعد، ف�  60راه امجلعیات ا�يل ت��عطاوها وصل مؤقت وترنجعو ل 
إالشاكل، یعين فذیك السا�ة خيص النقا�ت راه ما اكی�ش اكع هاذ 

  . ت��وصلو به
�االت اعطیومه لنا، ٔ�ن اح�ا ما �ارف�هنم،  وهذا هو القانون، وٕاذا اكنو

مهنم السلطات احمللیة،  ب�ٔهنم مشاو لت�ٔس�س نقا�ت وطلبو ٕاىل اكنوا �االت
ٔ�هنم یعطیومه الوصل و ال ما بغاوش یعطیومه، ٔ�عطیومه لنا اح�ا غنت�ٔكدو 

احلاالت ما اكینني، ميكن �كونو �االت، لكن القانون راه  مهنم، لكن هاذ
واحض، ما اكی�ش وصل مؤقت، وصل هنايئ، اك�ن وصل وا�د ت��عطى وال 
ت�مت الطبع يف الظهر د�ل الورقة، هاذ اليش ا�يل اك�ن، وٕاذا اكنوا يش 

  .�االت اح�ا مس�تعد�ن ٔ�ننا �شوفوها
  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وحنن بدور� ال ننكر یعين جتاو�مك إالجيايب حىت �ىل املس�توى املركزي 
  . يف �دد من الرصا�ات �ج�عیة

ولكن لٔ�سف �ىل مس�توى �دد من مسؤويل اجلهات فٕان الظاهرة 
ف و�زداد، ؤ�عطي منوذج عام� متارة م�ال، فه�ي �رفض م��رشة و�شلك مك�

رفضا مطلقا التوصل �لترصحي �ملاكتب النقابیة، كذ� عش�ناها يف و�دة 
لفرع اجلامعة الوطنیة �لقطاع الفال�، وقد مت تد�ل �دد من املؤسسات 
ا�س�توریة، وكذ� تد�ل الس�ید وز�ر ا�و� يف حقوق إال�سان من ٔ��ل 

صل إالیداع، ونفس اليشء یقع يف عام� كز�یة �ملنطقة ٔ�ن حنصل �ىل و 
  .الصناعیة

ؤ�كرب الك�ا�ر ويه املنطقة الصناعیة اجلدیدة يف س�یدي حييي الغرب، 
�ر�ة ٔ�ننا ٔ�صبحنا �شك يف تواطؤ السلطات احمللیة �ىل طرد املسؤولني 

  .النقابیني، وهذا واقع ومس�تعدون �لرتافع ؤ�ن ندلمك �لك الو�ئق يف ذ�
بل ٔ�كرث من ذ� ٔ�ن مك�ب املرٔ�ة امجلاعیة هنا �لر�ط مل یتوصل به 

 .ملدة س�ن�ني، ولك هذه الوقائع م�بتة لنا ومس�تعدون ٔ�ن مند لك الو�ئق
لهذا الس�ید الوز�ر حنن لنا ثقة اكم� ف�مك ويف كفاء�مك، ونطالبمك بف�ح 

طبیقا �لمبدٔ� حتق�ق �زیه يف لك هذه النوازل واختاذ القرارات الت�ٔدی��ة ت 
یفلت ٔ��د  ن ال�ٔ الوقت �ان ا�س�توري ربط املسؤولیة �حملاس�بة، ٔ�نه 

  . من العقاب
  .وشكرا

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

 . اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  . الس�ید املس�شار احملرتم

�، لكن كنقو�، احلاالت یعين ما غند�لش معك يف نقاش �ا� حبا
من هاذ  لنا، ؤ�� كنلزتم ب�ٔنه ٕاىل اكنو ا�يل عندمك و�دومه لنا ٔ�عطیومه

  .احلاالت س���ذ الالزم

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثامن موضو�ه ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة �لجام�ات 
من الفریق احلريك لتقدمي  الرتابیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن

  . السؤال

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

  الس�یدة والسادة الوزراء، 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
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  الس�ید الوز�ر، 
�شلك ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة امجلاعیة مر�كزا ٔ�ساس�یا لتطو�ر ٔ�داء 

  . قرب وضامن التمنیة احمللیةامجلا�ات الرتابیة و�كر�س ٕادارة ال
بناء �لیه �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�وال ما هو �ر�مج الوزارة 

  لت�ٔهیل إالدارة امجلاعیة؟ 
�نیا، ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة لتحسني وضعیة موظفي 

  امجلا�ات الرتابیة؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .بة عن السؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ا

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

اك�ن وا�د النوع د�ل بني السؤال ا�يل تطرح ق�ل وهذا، �ٕالدارة ا�يل 
 La)هرض� �لهيا ق�یالت وبني السؤال ا�يل طرحو إالخوان د�ل 

CDT).  
ف� خيص تدبري املوارد ال�رشیة ا�ٓن �یف كتعرفو راه يه من 

السادة الرؤساء حرص�، السادة رؤساء امجلا�ات هام ا�يل اخ�صاصات 
  .عندمه �خ�صاص يف تدبري املوارد ال�رشیة د�ل امجلا�ات الرتابیة

لكن هذا ما �مينعش ب�ٔن اك�ن وا�د النوع د�ل التعاون بني امجلا�ات 
  . الرتابیة وبني وزارة ا�ا�لیة املمث� يف املد�ریة العامة �لجام�ات الرتابیة

  . ٔ�وال، من ٔ��ل حتسني ظروف العمل د�ل املوظفني
  . �نیا، من ٔ��ل �كو�ن ٔ�حسن لهاذ املوظفني

�لثا، من ٔ��ل املسا�دة يف ٕاجياد املوظفني ا�ٔكفاء، �اصة بعض ٔ�نواع 
املوظفني، اك�ن �ندسني ؤ�طباء، ا�يل �یتلقاو مشالك �برية �ش نلقاومه 

�سريو امجلا�ات الرتابیة ب�ٔن والت ا�ٓن، وإالخوان اكملني �یعرفو ا�يل ك 
صعیبة ٔ�ن تلقى �ندس ٔ�وال طب�ب ٔ�وال �ندس معامري ا�يل �یق�لو ميش�یو 

  . خيدمو يف امجلا�ات الرتابیة
وهذا ٕاشاكل �بري، ٔ�نه ٕاذا خوینا إالدارة دامجلا�ات الرتابیة من 

  . املوظفني ا�ٔكفاء راه إالشاكلیة غتطرح، وغتطرح يف املس�تق�ل
مت �لینا ب�ٔن �كون عند� وا�د أ�جرٔ�ة د�ل التكو�ن املس�متر هذا �یح

ف� خيص موظفني امجلا�ات الرتابیة، وفهاذ الباب املد�ریة العامة لٕالدارة 
الرتابیة مع اجلهات كتعمل من ٔ��ل وضع �ر�مج د�ل التكو�ن مس�متر 

  .ملوظفي اجلهات يف ٔ�حسن الظروف
ٔ�لف یوم �كو�ن، هاذ الس�نة ٕان  20اكن تقریبا وا�د  2018خفالل  اكنو

شاء هللا غنفوتو هاذ الرمق، وكنمتناو ٔ�ن الس�نوات املق�� تعطینا فرصة ٔ�ن 
  .هاذ التكو�ن �كون ٔ�حسن

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

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

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  .د الوز�رشكرا الس�ی

�شكرمك �ىل جوا�مك القمي، تفا�ال معه واس�تحضارا لواقع إالدارات 
وامجلا�ات الرتابیة و�هودات وزارة ا�ا�لیة املبذو� ٕالصال�ا وحتد�هثا 

  :وت�ٔهیلها نود يف الفریق احلريك الت�ٔ�ید �ىل املالحظات و�قرتا�ات التالیة
�ل اسرتاتیجي يف التمنیة احمللیة ٔ�وال، اعتبارا ٔ�مهیة إالدارة امجلاعیة كفا

ؤ�مام جحم اخ�صاصات و�ام امجلا�ات الرتابیة، نقرتح يف الفریق . واجلهویة
احلريك، ٔ�جرٔ�ة خمططات التكو�ن والتكو�ن املس�متر ملوظفي وموظفات 
امجلا�ات الرتابیة، ؤ�یضا وضع خمطط مشويل ٕالصالح إالدارة امجلاعیة، ٔ�ن 

 .هني بت�ٔهیل ٕادارهتاجناح امجلا�ات الرتابیة ر 
�نیا، نعترب يف الفریق احلريك، ٔ�ن التعجیل ٕ�صدار النظام أ�سايس 
ملوظفات وموظفي امجلا�ات الرتابیة هو املد�ل أ�سايس لالرتقاء �لوظیفة 
امجلاعیة، والكف�ل بتحسني الوضعیة املهنیة و�ج�عیة واملسارات إالداریة 

  .ٔ�لف موظف وموظفة 150ٔ�زید من 
لثا، الس�ید الوز�ر، �س�ل ٔ�ن العدید من امجلا�ات تعرف ٕاشاكلیة �

التوظیف وتعقد مسطرة ٕاجراءات املبار�ت لسد اخلصاص املهول القامئ يف 
ٕادارهتا يف بعض الوظائف، �اصة بعد �ذف السالمل ا�نیا، مما یعمق 
�ا�ات امجلا�ات ٕاىل اخلدمات أ�ساس�یة اكٔ�شغال واحلراسة وال�س��ة، 

  .ٕاىل ذ�وما 
�ا نتطلع ٕاىل ٕاجراءات لت�س�یط مسطرة م�ار�ت التوظیف ٔ�و ف�ح 

  .�ب التعاقد لسد هذا اخلصاص الك�ري
رابعا، اس�تحضارا لبعض إالشاكلیات الف�ویة ملوظفي امجلا�ات، نعترب ٔ�ن 
ا�وریة املتعلقة بت�دید تعویضات املسؤولني يف إالدارة امجلاعیة واملعمتدة 

لساكن جمحفة يف حق موظفي امجلا�ات يف املدن �ىل معایري �دد ا
  .املتوسطة والكربى، �ا نتطلع ٕاىل تعدیلها وحتس�هنا

ويف نفس إالطار، نلمتس م�مك الس�ید الوز�ر، ٕادماج املوظفني العاملني 
يف احلا� املدنیة والتصدیق �ىل الو�ئق مضن ف�ة املس�تف�د�ن من التعویض 

املرتتبة عن أ�خطاء يف  سؤولیة القانونیةعن املهام الشاقة، وحنن نعمل امل 
  .ممارسة وظائفهم

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

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

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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حق�قة هو وضع النظام أ�سايس ��سمح لنا ب�ٔنه یمت حتسني الوضعیة 
  .ید ظروف العمل د�ل املوظفنياملهنیة وجتو 

�یف قلت راه النظام أ�سايس موجود، وراه غنبداو يف القریب 
العا�ل ٕان شاء هللا، توصلو به الفرقاء �ش نذا�رو ف�ه، ومنش�یو به �لقدام 

  .ٕان شاء هللا
وفهاذ النقطة �اصين �شري ب�ٔنه تقریبا نفس النظام أ�سايس د�ل 

  .املوظفني د�ل ا�و�
�رية، ا�يل ٔ�رشتو لها الس�ید املس�شار احملرتم، هو ما خيص نقطة �ٔ 

  .التوظیفات وف� خيص التعویضات
إالشاكلیة ا�يل �اصنا نذ�رو فهيا و�لك رصا�ة، التعویضات مز�نة، 
واملداخ�ل حىت هام مز�نني، وما اكی�ش �ش ختلص، ما عند�ش �ش 

هياش شك، ختلص، �اصنا خندمو �ىل حتسني ظروف العمل هاذي ما ف
  .لكيش لكن ٔ�یضا حتسني، یعين مداخ�ل �ش ميكن لنا ٔ�ننا �زیدو وحنس�نو

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

السؤال التاسع، موضو�ه الرمس املفروض �ىل أ�رايض �ري املب��ة، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة، السادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ش�تيك العدید من املنعشني العقاریني حول الرسوم املفروضة �ىل 
أ�رايض املب��ة، حبیث ٔ�ي مقاول تیجي و�ی�لص الواج�ات، وحسب 

 ٔ�و مخس س�نني ٔ�و س�بع س�نني، ٕاما عندو ثالث س�نني 47.06القانون 
ولكن ٔ�ن ميل ك�سايل املدة وما �یكو�ش مكل املرشوع كتجي امجلا�ة وتقول 

، معىن ٔ�ننا (à refaire)حىت ا�يل �لص حشال هاذي (à zéro) � نبداو 
، ٔ�� �لصت ولكن الیوم ما �حت يل الفرصة تنطیحو فوا�د التناقض

من أ�ول، وراين �لصت، لظروف ما، تتجي امجلا�ة وتتقول يل �اود 
وميل كتحسب يل ما تتحس�بل�يش �ري البقع ا�يل غنب�هيا، تتحسب يل 
حىت املمرات، تتحسب يل القطعة اكم�، معىن هذا تندفعو �ملنعشني 

 .العقاریني ٕاىل الفالس
فاملطلوب، الس�ید الوز�ر، هللا جياز�مك خبري، ٔ�وال نو�دو القمية �ىل 

، 10درامه، اكن ا�يل تیحسب  3تیحسب لو ذیك املرت مربع، اكن ا�يل 
  .، �الش ما نو�دوش ا�مثن من �ة20اك�ن ا�يل تیحسب 

�نیا، �الش تنحس�بو من �دید، احنس�بو �لس�نوات ا�يل مازال لو، ٔ�و 
حنس�بو �ري البقع ا�يل �ادي یت�ىن فعال، ما يش الشوارع لكها، هذا تنرضو 

  .�ملنعشني العقاریني
  .وز�ر، لٕال�ابة و�لتوضیح فقطفاللكمة لمك الس�ید ال

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

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

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
 �47.06ري �ش ميكن لنا منش�یو �رس�ة �ش نوضعو إالطار، القانون 

 Ce qu’on appelle les)اك�ن وا�د النوع داخللط بني 
autorisations de lotir et de construire)   رخصة التجزئة

 les autorisations)والبناء، ورخصة إال�داد وا�هتیئة 
d’aménagement et de développement)  س�نني  3و�دة فهيا

  . س�نني 7وو�دة فهيا توصل حىت ل 
ووقع وا�د النوع د�ل اخللط بني، كتجي ختلص تیقول � راه �اصك 

یعين وقع هاذ اخللط، هاذ اخللط �لیناه اكنت  (l’autorisation)هاذ 
یولیوز هاذ الس�نة، ا�يل �دد� ف�ه  31وا�د ا�وریة ا�يل تصدرت هنار 

 3هك�ار، عندها  30أ�مور بدقة، ب�ٔنه تو�دت أ�مور بني ٔ�قل من 
 7هك�ار  100س�نني، ؤ�كرث من  5هك�ار عندها  100و 30س�نني، بني 

  .س�نني
نا، ح�ث تتا�ذ التجزئة، أ�رايض ا�يل ت��قى ويف نفس إالطار �لی 

تتحید، ا�يل ت��قى عند ٔ�مسیتو ما ت��دا حتسب �لهيا حىت تیفوت الوقت، 
س�نني، یعين ما �رنجعوش حنس�بو  5س�نني ٔ�و ال  3س�نني د�� ٔ�وال  7

  .�لناس من ا�هنار أ�ول
اكن وا�د النوع داخللط، ا�ٓن هاذ اخللط حصحناه، وهاذ القضیة د�ل 

سب الطرقان وامسیتو راه حىت هو واحض، ت��قاو املس�مثر أ�رايض ا�يل ح 
بقاو ما تباعولوش هو ا�يل تی�لص �لهيم ابتداء من الس�نة ا�يل من وراء 

  .�س�تالم د�ل التجزئات د�لو، فهاذ الناح�ة راه واحضة
، يش تی�لص 4، يش تی�لص 3دالنقط �الش يش تی�لص  2بقاو 

  ؟ 5
د�ل السومة تدار �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة،  هاذي یعين حتدید

 La)هاذ املس�ٔ� ا�يل يه اكینة يف القانون ا�ٓن، وهاذ النوع د�ل یعين 
Taxe)  شویة(compliqué).  

فهذا إالطار، ٕاطار العمل ا�يل �ادي نقومو به، ٕان شاء هللا، د�ل 
فهاذ  ٕا�ادة مرشوع ٕاصالح قانون اجلبا�ت احمللیة، غنعاودو النظر

ا�مو�ات د�ل اجلبا�ت من هاذ النوع، يف ٕاطار اخلالصات ا�يل خرجو 
  .املناظرة الوطنیة د�ل ٕاصالح اجلبا�ت العموم�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
�ىل امجلا�ات الرتابیة یق�ادیو ٔ�و یفهمو ٔ�ش�نو هو  �متناو ٔ�ن املسؤولني

  . ب�ٔن ما ميك�ش خنلطو 47.06د�ل معىن الظهري 
�ٓخر، واليشء �ليشء یذ�ر، حبیث حىت  �نیا، اك�ن مشلك وا�د

، اكینة دوریة ا�يل 73أ�رايض املسرتجعة، الیوم راه حسب الظهري د�ل 
یث وا�د السلس� ا�يل صدرت عن رؤساء احلكومة، حب  �1994ات يف 

حىت يه لهاذیك ا�الس إالقلميیة ا�يل كتحسم يف ذوي احلقوق وتنصفهم 
معمر امللفات ما ك�سوى، ما كتجمتعشاي بدوریة، وكت�يل الرتامك حىت 
الس�ید ا�يل �ادي یعطي أ�رض د�لو، اكنو غیجزهئا وكن�ريو ف�ه كدو�، 

ة، البیع العشوايئ، البناء كت�ري ف�ه ا�و�، ٔ�هنا كتويل أ�رايض العشوائی
حبال الفطر�ت كتنوض لنا يف  العشوايئ، واح�ا كنطیحو يف وا�د املنابت

 .هوامش املدن �خلصوص

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

  .الرسا� وصلت، الس�ید الوز�ر يف �دود نصف دق�قة

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
كمتثل �ل�س�بة امجلا�ات الرتابیة مداخ�ل  هو حق�قة هاذ یعين اك�ن الیوم

  . �مة ا�يل ما ميك�اش ٔ�ننا �س�تغناو �لهيا، �ش �كونو واحضني
لكن عندها رشوط، عندها رشوط ا�يل هام واحضني، مع اكمل 
أ�سف هاذ الرشوط، امجلا�ات الرتابیة ما �یلزتموش هبا دامئا، لعدة 

�ة د�ل یعين ٔ�س�باب، ا�وریة ا�يل مشات وضعت وا�د ا�مو 
�عتبارات �ش �سهل امل�ٔموریة �ىل السادة رؤساء امجلا�ات الرتابیة، 

وسهل امل�ٔموریة ٔ�یضا �ىل املس�مثر�ن، لكن  (la taxe)ح�ث �یقررو هاذ 
  .�ىل لك �ال جيب ٕا�ادة النظر فهاذ املضامني اكم�

  .شكرا

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

عارش وموضو�ه �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة السؤال ال ٕاىلون��قل 
و�ج�عیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، لتقدمي 

  .السؤال

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة ٕا�دى ا��امئ �شلك
أ�ساس�یة �ل�د من الهشاشة واخلصاص التمنوي ا�ي تعرفه بعض اجلهات 

  .واملناطق وا�االت ببالد�
�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�وال، ما يه اخلطوط 

  العریضة لهذا الرب�مج؟
   لتزنی� �ىل ٔ�رض الواقع؟�نیا، ما هو تق�ميمك

  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هذا سؤال حىت هو ف�ه �ید�ل فا�مو�ة د�ل أ�س�ئ� ا�يل ثالثة د�ل 
حیل ٔ�ن �ر�مج هباذ أ�مهیة ميكن ا�قایق ما ميك�ش جناوبو �لهيا، زعام مس�ت 

  .جناوبو وال نعطیو �الصة د�لو يف ثالثة د�ل ا�قایق
  .غن�اول ٔ�نين منيش �رس�ة، تقریبا �ادي نقرا �ش نقدر منيش �رس�ة

هاذ الرب�مج ا�يل �ا تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة ا�يل �یخص 
و�هيم ا�متویل د�لو ملیار د�ل ا�رمه،  50وا�يل ختصص �  2016-2022

�اي من القطا�ات د�ل الفال�ة والتجهزي والتعلمي والص�ة �رب صندوق 
، املبادرة الوطنیة %40، ا�الس اجلهویة %47التمنیة القرویة مبا خيص 

  .%5، واملك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب %�8لتمنیة ال�رشیة 
ز� �ىل العامل القروي وحتسني هذا الرب�مج �هيم ٕاجناز مشاریع فك الع

ملیار، �زوید الساكنة �ملاء الصاحل �لرشب  35ربط الش�بكة الطرق�ة ب
ملیار، حتسني عرض اخلدمات العالج�ة  2.3ملیار، تعممي الكهر�ء  6.4
  .ملیار 4.4ملیار والتعلمي  1.5

ملیار  22.45وصلت ل 2019-2018-2017و�ع�دات املرصودة ل
ف� خيص  %�98سب إالجناز ميكن نقولو ب�ٔنه �یوصل  درمه، ف� خيص

  .، هذا بع�ا� هاذ الرب�مج%71تقریبا  2019ملیار يف  3.5، 2017
ا�ٓن بطبیعة احلال �ىل ٔ�رض الواقع أ�شغال �ادیة، وكن�اولو ما ٔ�مكن 
ٔ�ننا �س�تجبو ملطالب الساكنة ف� خيص هاذ املناطق هاذي، لكن من ٔ��ل 

مت �ج�ع دا�ل�ان د�ل  لرب�مج، فهاذ الفرتة أ��ريةتفعیل ٔ�حسن لهاذ ا
إالرشاف �ىل هاذ الربامج من ٔ��ل ٕا�ادة النظر ف�عض من هاذ املشاریع، 

  �الش؟
ٔ�ن اك�شف�ا ب�ٔن بعض املشاریع ا�يل اكنت مربجمة يف السابق ما 
ت�س�ت��ش لتطلعات الساكنة بدقة، لهذا ٔ�عطینا ا�ال �لسادة الوالة 

لعامل مع إالدارات املعنیة �ش یمت التصحیح د�ل هاذ الربامج والسادة ا
  .لٕال�ابة بطریقة دق�قة ملتطلبات الساكنة
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  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  �رة،الس�یدة الوز
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين احلضور، مس�شار�ن ومس�شارات،
بدوري الس�ید الوز�ر بغیت هنن�ٔمك �ىل الثقة املولویة من طرف صاحب 

  .اجلال� نرصه هللا
دقائق یصعب ٔ�ننا هنرضو �ىل �ر�مج من  2كام قلت الس�ید الوز�ر يف 

عال لوزارة ا�ا�لیة هذا احلجم الك�ري، ٕاال ٔ�نه بود� كذ� ٔ�ننا ننوه ��ور الف
ومصاحلها اخلارج�ة يف �رجمة وتزنیل مشاریع احلد من الفوارق ا�الیة 

  .و�ج�عیة
 5هيم  2023ٕاىل  2017كذ� التذكري ب�ٔن الرب�مج ا�ي ميتد من 

تد�الت، ويه الطرق القرویة، التعلمي، الص�ة، املاء، الكهر�ء، 
ملیار د�ل ا�رمه، �ر�مج �سامه  �50ع�دات ٕاجاملیة یقدر، كام قلتو، ب 

  .�لقطا�ات أ�خرى %60كام قلتو و %40ف�ه اجلهات ب 
املالحظة، ب�شخیص الواقع مفا �دا التقدم امللموس يف جمال الطرق 
القرویة، رمغ التفاوت بني اجلهات يف �يق التد�الت القطاعیة التعلمي، 

هذا الرب�مج،  الص�ة، املاء، الكهر�ء، الزال حمدود �دا يف ٕاطار
  .التد�الت د�هلم

خبصوص الطرق القرویة املنجزة، التخوف ا�يل عند�، الس�ید الوز�ر، 
�یلومرت مربع، التجهزي تیقول ب�ٔنه ما  22.000ٔ�ن �ادي �كون وا�د 

عندوش �القة به، و�لتايل الصیانة د�لو �یفاش �ادي �كون من بعد 
  والت��ع د�لها؟

لفوارق ا�الیة و�ج�عیة، الس�ید الوز�ر، الرب�مج كذ� احلد من ا
  .یطرح ٕاىل �انب سؤال احلاكمة، سؤال تزنیل اجلهویة املتقدمة

يف هذا إالطار یعترب �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �ٓلیة 
هوي مالیة وتدبريیة �مة، ولكن يف م�ظور الفریق احلريك، فٕان التوازن اجل 

وا�ايل و�ج�عي امل�شود یتطلب س�یاسة حكوم�ة معوم�ة م�نیة �ىل 
�لتقائیة و��س�ام، وهو ما یتطلب، يف نظر�، ٕا�ادة النظر يف معایري 
توزیع املزيانیة �ىل اجلهات ا�ي یعمتد �ىل معایري السكن �ىل حساب 

�لث وهو  املسا�ة اجلغراف�ة، وهو ما یتطلب، يف نظر�، اع�د معیار
  .اخلصاص التمنوي ومؤرش التمنیة ال�رشیة

تزنیل صندوق التضامن اجلهوي ٕالنصاف اجلهات احملرومة من التمنیة، 

وميكن لنا نعطیو مكثال اجلهة د�ل در�ة �ف�اللت، ا�يل يف احلق�قة 
والشسا�ة املسا�ة د�لها یصعب ٔ�ننا فهاذ ا�متویالت، �اص كذ� مرا�اة 

  .هاد املزيانیة
ع�د نظام رضیيب حمفز �لجهات اليت تف�قر لب��ات ٔ�ساس�یة �رب العودة ا
و�ل ٕاشاكلیة العقار جلذب �س��ر حول اجلهات  نظام الزون��كٕاىل 

ذات املؤرشات الضعیفة، مراجعة معایري حتدید مزيانیة امجلا�ات، �اصة 
  .القمية املضافة

�ن وا�د ا�هود يف وبغیت نقول وا�د املس�ٔ� الس�ید الوز�ر، رمغ انه اك
القضیة د�ل الطرق، ولكن �اص وا�د ا�هود يف القضیة د�ل القانون ف� 
خيص مجمو�ة د�ل ا�واو�ر ا�يل طاحو هلم ا�یورد�هلم وعندمه ٕاشاكلیات 

  .والون، ورزازات نل، ٕايمضٔ�ز م�ل 

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

  .الرد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار 

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
يف املوضوع د�ل تقلیص الفوراق ا�الیة لكن اللك تیصب فهاذ 

  .إالطار
ف� خيص هاذ الرب�مج ٔ�وال وق�ل لك يشء، �ش�یدو ��هود ا�يل 

ا�متویل يف  %40تیقومو به اجلهات، ٔ�ن ما ن�ساوش ب�ٔن اجلهات عندمه 
  .بدور رائد ف� خيص هاذ الربجمة وأ�شغال د�ل الرب�مج، واجلهات قامو

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال احلادي عرش وأ��ري املو�ه لقطاع ا�ا�لیة، موضو�ه وضعیة 
ا�ازر ببالد� وان�شار ا�بی�ة الرسیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

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

ی��ازع سوق ا�لحوم امحلراء ببالد� ٕاشاكالن ٔ�ساس�یان، یت�ىل أ�ول يف 
زمة ملراق�ة اف�قار �دد �بري من ا�ازر �لرشوط الصحیة والب��ة التحتیة الال

ا��حئ ق�ل ذحبها وختز�ن حلو�ا يف ظروف مالمئة، ومراق�ة جودهتا ق�ل 
  .تقدميها لالس�هتالك
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ویتعلق أ�مر الثاين، �ن�شار ا�بی�ة الرسیة �اصة �ٔ�سواق 
  .أ�س�بوعیة والقرى

�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري اليت 
�لهنوض بوضعیة ا�ازر ببالد� وماكحفة ا�بی�ة الرسیة  تعزتمون الق�ام هبا

  �اصة �ٔ�سواق أ�س�بوعیة؟
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :ا�ا�لیة وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
� خيص هاذ عندي وا�د الورقة، راها كنفضل ما نقراش الورقة ف

السؤال، ٔ�ن �الش؟ ٔ�نه سؤال �م، و�ا�ش��ه اكملني وكنع�شوه یوم�ا 
  .تقریبا

معوم�ة ا�يل ك�سريها امجلا�ات  ا�ازر يه جتزیئاتبطبیعة احلال 
الرتابیة، إالشاكلیة املطرو�ة هو ٔ�نه مجمو�ة، �ش ما نقولوش ٔ��لبیة ا�ازر 

با �رىث لها، �الش؟ ٔ�ن اك�ن امجلاعیة يه يف �ا�، مايش يش �ا� تقری 
وا�د ا�مو�ة د�ل إالشاكلیات تطرحو، اك�ن بعض ا�ازر ا�يل متت 
أ�شغال فهيم ومت التنظمي د�هلم، لكن أ��لبیة د�ل ا�ازر �ق�ني يف �ا� 

  .ا�يل يه مايش يف املس�توى
، من 2014يف ٕاطار املغرب أ�خرض، تدار �ر�مج مت التوق�ع �لیه يف 

ٕا�ادة ت�ٔهیل ا�ازر، مع أ�سف ما جنحناش ف�ه، ٔ�ن نعطیمك م�ل  ٔ��ل
د�ل اجلدیدة، مش��ا �ش نعاودو ت�ٔهیل ا�ازر، ووقعو� لنا مشالك مع 
اجلزارة ومع ٔ�مسیتو، ا�يل بصعوبة �ش اس�تطعنا ٔ�ننا حنلو بعض 
إالشاكلیات، عند� مشالك صعیبة، الناس ما كتق�لش ٔ�ن ا�ازر �شد، 

ا فهاذ إالطار كنعوض امجلا�ات املداخ�ل د�ل ا�ازر، ٔ�ن الناس ما و�ا ٔ�نن
كتق�لش �سهو� ٔ�هنا ا�ازر �شد ؤ�نه ميش�یو ی�ٔ�ذو ا�لحم فهاذ الفرتة من 

  . جمازر امجلا�ات ا�اورة، ٕاىل �ٓخره
هذا ما �مينعش ب�ٔننا مزال �دامني يف هاذ إالطار، و�اصنا نلقاو 

التجهزيات امجلاعیة یمت التحسني والتجوید الطریقة املثىل �ش ٔ�ن هاذ 
  .د�لها

ٔ�ن اك�ن حىت وا�د املس�ٔ� ا�يل يه اج�عیة، مازال اح�ا املغاربة 
�یعجبنا ا�لحم ا�يل مذبوح معلق عند اجلزار، هللا �الب، راه �ش �كونو 
واحضني فهيا، لهذا �اصنا املسا�دة والعمل مجیعا ید يف ید، السلطات 

، وزارة الفال�ة، ید يف ید )l’ONSSA)3ا�ات الرتابیة، العموم�ة، امجل

                                                 
3 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires. 

  .�ش ٔ�ننا حنس�نو من اجلودة د�ل هاذ ا�ازر
  .وشكرا

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

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

  :سعید السعدوين الس�یداملس�شار 
حي، و��رتاف ب�ٔن هاذ شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�� الرص

  .القطاع يف احلق�قة ف�ه مجمو�ة من املتد�لني
يف الوسط احلرضي  180جمزرة،  900معروف ٔ�ن عند� ٔ�زید من 

يف الوسط القروي، ولكها حسب ��رتاف د�� راه  700ؤ�زید من 
  .�رتئة و�ري مرشفة يف هاذ الب� السعید

ا�يل يه معمتدة تقریبا، ٕاىل  8تقریبا یاله  900من ا�مو�ة د�ل هاذ 
اكنت أ�رقام تصحح لینا، ٔ�ن حىت مثانیة د�ل ا�ازر ا�يل يه معمتدة، ٕاىل 

�كون مثانیة معمتدة، بعد وا�د ا�مو�ة  900اكنت أ�رقام راه دا�، ٔ�ن من 
بعد عرش س�نوات وٕا�داث املك�ب  2019ل 2009د�ل إالجراءات من 

ملواطنني ومع عقد الرب�مج ا�ي مت یعين الوطين �لسالمة الصحیة د�ل ا
  .2014ومت جتدیده يف  2014ل 2009الت�دید د�لو، ٔ�ن اك�ن من 

رمغ هاذ ا�هودات لكها املبذو�، مازال الص�ة د�ل املواطن ومجمو�ة 
د�ل اجلهات لكها تدق �قوس اخلطر، ٔ�ن ف�ه أ�مر د�ل التنقل د�ل 

  .ب� د�لناأ�مراض، ف�ه یعين ال �رشف ال 
خطوات ٕاجرائیة، مزید من ا�مع د�ل امجلا�ات الرتابیة  3و�� نقرتح 

من ٔ��ل الت�ٔهیل د�ل هاذ ا�ازر، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن ال �رشف املدن وال 
  .حىت القرى

�نیا، العمل �ىل ٕا�داث جمازر ٕاقلميیة مصنفة ومعمتدة، ٔ�ن الص�ة 
نا س�یاسة م�دجمة ٔ�ن فهيا د�ل املواطن راه فوق لك اعتبار، و�اص 

  .قطا�ات م�د�� و�كون التعاون يف هذا �جتاه د�ل ت�ٔهیل هذه ا�ازر
أ�مر ا�ٓخر ا�يل هو خطري هو ا�بی�ة الرسیة، الرمق ٔ�یضا املعلن ٔ�زید 

د�ل ا�لحوم د�س�هتالك من إالنتاج الوطين لكها تتجي من  %45من 
�یجي من هذاك القطاع، الس�ید  ا�بی�ة الرسیة، وما عرف�اش ٔ�ش�نو ا�يل

  .الوز�ر
و�� حنثمك يف ٕاطار التعاون مع امجلیع من ٔ��ل القطع مع هذه ا�ٓفة 

  .اليت هتدد سالمة وحصة املواطنني
  .شكرا

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

  .تعق�ب الس�ید الوز�ر، تفضل
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  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
 جياز�مك خبري �ش نتفامهو مز�ن، ا�ازر يف �ا� �رىث �ري بغیت هللا

لها ما �یعن�ش ب�ٔن الص�ة د�ل املواطنني يف خطر، راه اك�ن فرق �بري، 
كتقوم �لعمل د�لها وأ�طباء البیطریني  (L’ONSSA)ٔ�ن ا�لحوم أ�طباء 

، �یقومو �لعمل د�هلم ف� خيص مراق�ة ا�لحوم، هذه مس�ٔ�، جوج داحلواجي
ٔ�ن فني اك�ن إالشاكل؟ اك�ن إالشاكل يف الب��ة التحتیة د�ل ا�ازر مايش 

  .يف املراق�ة ا�يل كتدار، املراق�ة راه كتدار
�نیا، ف� خيص ا�بی�ة الرسیة، ما عرفت الس�ید املس�شار م�ني ج�يت 

، ٔ�ن بطبیعة احلال رسیة، ما ميك�ش حتسب وا�د احلا�ة رسیة 45%
نظ�ش ب�ٔن واصل هذا الرمق، ال ما واصلش هذا الرمق �زاف، ما ك  45%
  ..لكن ا�بی�ة الرسیة 45%

  .�لیين هللا جيازیك خبري �ري �مكل هذه النقطة
ا�بی�ة الرسیة، �یف قلت لمك يف أ�ول، راه ٕاشاكل ا�يل هو ٕاشاكل 
�بري، الناس كتبغي ا�بی�ة الرسیة، هذا ٕاشاكل عند�، مايش ما بغیناش 

زر راه عند� ٕاشاكل �بري �ش نصاوبو هذه ا�ازر، اك�ن نصاوبو ا�ا
ٕاماك�ت مادیة ا�يل يه م�وفرة، السادة الرؤساء �اصهم یتعاونو معنا، 

ازر، ٔ�ن �ار وحشومة اجلزار�ن �اصهم یتعاونو معنا �ش یتصاوبو هذه ا�
  .بعض ا�ازر يف احلا� ا�يل هام فهيا الیوم الیوم �كونو
  .شكرا

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

ونعتذر م�ك عن ضغط الوقت كام هو مسطر عند� يف القوانني اجلاري 
  .هبا العمل دا�ل جملس املس�شار�ن

  ..ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه 
دقائق  5طیب، بعض السادة املس�شار�ن یطالبون ب�ٔن نتوقف حوايل 

  .داء صالة العرص�ٔ 
  .رفعت اجللسة

  .دقائق، شكرا 5ونلتقي بعد 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .�س�ت�ٔنف اجللسة
ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنقل 
اجلوي و�ق�صاد �ج�عي، وموضو�ه مشالك الصنا�ة التقلیدیة، وهبذه 

�رحب �لس�یدة الوز�رة و�متىن لها اكمل التوف�ق وهننهئا �ىل الثقة املناس�بة 
اليت حظیت هبا ليك تتحمل مسؤولیة هذا القطاع، واللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :عبد إالاله املهاجري املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  لس�یدة الوز�رة احملرتمة، ا
�ىل الرمغ من أ�مهیة القصوى اليت حيظى هبا قطاع الصنا�ة التقلیدیة 
ودوره البارز يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، الزال القطاع یعاين العدید 
من املشالك وإال�راهات، حتول دون حتق�ق أ�هداف املنتظرة من قطاع 

  .ق�صاد الوطين�راهن �لیه بالد� �لهنوض �ال
يف هذا إالطار �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة عن التدابري املت�ذة 

  .ملوا�ة املشالك والت�د�ت اليت یعاين مهنا القطاع
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

ل اجلوي الس�یدة �دیة ف�اح وز�رة الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنق
  :و�ق�صاد �ج�عي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
حصیح، الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�ن هذا املوضوع حيظى ب�ٔمهیة قصوى 
وبدور �رز يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، والصنا�ة التقلیدیة تعترب 

�ع الصناع التقلیدیني و�سامه ملیون  2.4قطا�ات ح�و� �شغل حوايل 
يف الناجت ا�ا�يل اخلام، �ٕالضافة ٕاىل دوره يف احلفاظ �ىل  %7ب�ٔكرث من 

  .�راثنا أ�صیل واملتنوع
وهذه م�اس�بة ٔ�ود من �اللها ٔ�ن ٔ�تو�ه �لتحیة والتقد�ر لاكفة الصناع 
التقلیدیني ومجیع الرشاكء يف هذا ا�ال، ويه م�اس�بة ٔ�یضا لال�رتاف مبا 

حبرف�ة �الیة، مك�ت م�تو�ات الصنا�ة التقلیدیة یقدمه الصناع التقلیدیون 
  .من ولوج ٔ�سواق �املیة م�عددة

بطبیعة احلال الس�ید املس�شار احملرتم هناك �دة مشالك وحتد�ت 
املتعلق مبزاو�  50.17یعاين مهنا هذا القطاع، وميكن اعتبار مرشوع رمق 

ن �یطالبو به املهنیني م�ذ س�نوات ٕاطارا ٔ��شطة الصنا�ة التقلیدیة وا�ي اك
تنظميیا وقانونیا هاما لتنظمي وتطو�ر هذا القطاع، �لام ٔ�ن جملس النواب قد 

�ىل جملس  ، وقد ٔ�ح�ل2019یولیوز  22صادق �لیه �ٕالجامع بتارخي 
  .املس�شار�ن

ٕان هذا املرشوع س�یجعل قطاع الصنا�ة التقلیدیة ٔ�كرث تنظ� من 
ته ب�ٔصنافه الف�یة وإالنتاج�ة واخلدماتیة، وسريفع من �الل تعریف ٔ��شط 

فعالیة الربامج املو�ة �لقطاع من دمع وموا�بة تق�یة و�كو�ن و�سویق 
وتغطیة اج�عیة، كام س�ميكن من �مثني العمل احلريف واحملافظة �ىل جودة 
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املنت�ات واخلدمات وحتسني ظروف ��ش واش�تغال احلرف�ني وحامیة 
  .املس�هت�
ٔ�ن الوزارة تعمل �ىل بلورة ٕاسرتاتیجیة �دیدة يف �منیة الصنا�ة كام 

  .التقلیدیة مع مواص� الربامج احلالیة
ٔ�هداف هذه الربامج م�عددة مهنا ٔ�وال ت�ٔهیل العنرص ال�رشي يف ٕاطار 
التوجهيات امللك�ة السام�ة اخلاصة خبریطة الطریق لتطو�ر التكو�ن املهين، 

لصنا�ة التقلیدیة وتعز�ز دور غرف الصنا�ة مث الرفع من جودة م�تو�ات ا
  .التقلیدیة ودمع و�شجیع �روجي املنتوج �ىل الصعید الوطين واخلار�

  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  .�اتشكرا الس�یدة الوز�رة �ىل التوضی

�ش �كون رصحي معك، ق�ل حشال هذا القطاع يف احلق�قة اكن ولكن 
د� �الیا الس�یدة الوز�رة راه �یقطرو �، ولٔ�سف ) sérum(معلقني � 

الس�یدة الوز�رة إالسرتاتیجیة ا�يل م�بعة الوزارة ما ك�شاش مع م�طلبات 
  : الصانع التقلیدي، نعطیك ٔ�م�� الس�یدة الوز�رة

ة كتخرس املالیني د�ل ا�رامه يف مشاریع ما عندهاش نفع الوزارة �ادی
الس�یدة الوز�رة، كت�ين مجمعات د�ل الصنا�ة  �ىل الصانع التقلیدي، ٔ�م��

التقلیدیة، �یمت البناء د�لها، كتبقى � ش�به فار�ة � فار�ة يف بعض أ�ح�ان، 
  .ٔ�هنا تتحط يف مواقع ما يش ٕاسرتاتیجیة

الیني د�ل ا�رامه الس�یدة الوز�رة، ت��عطاو تت�ين دور الصانعات مب
مجلعیات �ش �سريومه، بطبیعة احلال هاذ امجلعیات تیكونو م�س�سني، 
تتويل هاذ املرٔ�ة معا�، هاذي را�لها ما معناش، هاذي هذا ت��وض 
الصداع ت�سد، ت��قى مسدودة، واكینني �االت �دیدة، الس�یدة الوز�رة، 

  .هاذ اليش ا�يل تنقول �
ز�دة، الس�یدة الوز�رة، املالیني د�ل ا�راهمي تتخرس يف بعض 
احلا�ات ٔ�� ت��ان لیا �ري خرضة فوق طعام، اكلس�یدة الوز�رة �ا�زة ٔ��ر 

د�ل الصناع  5صانع، تنخرسو املالیني د�ل ا�رامه �ش نعطیو وا�د 
نعطیومه شواهد، وهاذوك الشواهد ما �شوهبم وهذا موضوع �ٓخر �ادي 

د�ل الشواهد �لصناع  �5ش نعطیو لیه الس�یدة الوز�رة،  �رجعو
، الوزارة تدمع مجعیة "�معرض من ید"التقلیدیني، زیدها الس�یدة الوز�رة 

د�ل املقاوالت، وتنقول � املقاوالت مبالیني د�ل ا�رامه �ش تنظم 
د�ل ا�مثن د�ل  معرض، وهذاك املعرض هذیك امجلعیة تتق�ط الكراء

ما فهم�ش �الش ت�مت ا�مع وهاذیك امجلعیة �س�ت�دمه  أ�روقة،
  .واملقاوالت، یعين مايش الصانع التقلیدي م�ارشة، راه املقاوالت

زدها الس�یدة الوز�رة، مسعنا مؤخرا ٔ�ن الوزارة دا�رة دراسة، ٔ�عطت 
ٔ��د املاكتب د�ل ا�راسات �ش ید�ر دراسة �ىل الوزارة، والوزارة 

مه، الوزارة خملیة الغرف فهيا ٔ�عضاء عندمه مجیع �ملالیني د�ل ا�را
احلرف�ني، یعين تیفهمو يف هاذ القطاع ٔ�كرث من هذاك املك�ب د�ل 
ا�راسات، �الش ما متش �س�شارة د�هلم، ومشالك كثرية والوقت ما 

  .ت�سمحش
س�نني دوز�ها  �4ري ا�يل �ادي ن�ٔكد � الس�یدة الوز�رة، ٔ�� د� 

، ٔ�قسم �� العيل العظمي ٕاىل الصانع التقلیدي ٕاما وهذا العام اخلامس
�زادت �لیه ٕا�رة، ٔ�قسم �� العيل العظمي ما در�ش يف القطاع والو، 

  .الصنا�ة التقلیدیة ما �زاد فهيا والو
  .وشكرا

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

  .لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�یدة الوز�رة يف �دود ما تبقى من الوقت �

الس�یدة وز�رة الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي و�ق�صاد 
  :�ج�عي

  الس�ید املس�شار،
ا�يل ميكن يل تقول � هو ٔ�ن هذا القطاع هو من أ�ولو�ت د�ل 
الوزارة ود�ل احلكومة، ؤ�مه �ا�ة هو خندمو الید يف الید، اح�ا 

، ؤ�حسن �ا�ة يه نتقابلو، عند� �مة مس�تعد�ن، ٔ�بواب الوزارة مف�و�ة
  .وا�دة يه ا�هنوض هبذا القطاع، ٕان شاء هللا، يف املس�تق�ل

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه �ر�مج الوزارة �لهنوض �ل�شاط 
�ن من �ف�اللت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار -الس�یا� ب�ٔقالمي �ة در�ة

  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س، الس�یدة والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  .بدایة هن� الس�یدة الوز�رة �ىل الثقة املولویة الرشیفة
�ف�اللت، - جبهة در�ةسؤالنا، الس�یدة الوز�رة، حول قطاع الس�یا�ة 

هذه اجلهة تعرف مجمو�ة من املواقع الس�یاح�ة ذات جودة �املیة، ت��وع فهيا 
الس�یا�ة من الب�يئ ٕاىل �س�شفايئ ٕاىل اجلبيل ٕاىل لك ٔ�نواع الس�یا�ة 
موجودة هناك، ٕاال ٔ�ن هذه املواقع تعرف �رد يف بن�هتا التحتیة، كام ٔ�ن 

  .اخلدمات الس�یاح�ة تعرف ضعف شدید
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� �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، حول �ر�مج وزار�مك لت�ٔهیل هذه �
  املواقع الس�یاح�ة �جلهة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة

الس�یدة وز�رة الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي و�ق�صاد 
  :�ج�عي

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�ف�اللت ارتفا�ا �الل الفرتة املمتدة -إالیوائیة جلهة در�ةعرفت الطاقة 

 18.450، ح�ث بلغت حوايل %45ب�س�بة زائدة عن  2018و 2010بني 
رس�ر، �متوقع �ة در�ة �ف�اللت �و�ة س�یاح�ة طبیعیة، حتافظ �ىل 
وا�اهتا وتاللها وخنیلها �شلك ميكن الساحئ من جتربة فریدة من نوعها يف 

  .املس�تدامة ٕاطار الس�یا�ة
ویرتكز معل الوزارة يف هذه اجلهة �ىل �مثني املؤهالت الطبیعیة 
والثقاف�ة، يف ٕاطار ٕا�رام رشااكت، �اصة مع الرشاكء احمللیني، �ٕالضافة ٕاىل 
�شجیع �س��رات اخلاصة، وتتوفر الوزارة �ىل دراسة، مك�ت من وضع 

الت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى �ر�مج معل یرتكز �ىل تطو�ر أ��شطة الس�یاح�ة، مع 
�ىل رضورة احلفاظ �ىل الفضاءات الطبیعیة، و�شمل هذا الرب�مج �ىل 

، مضایق دادس، ج�ل مكون، امضایق تود�ج�ال ٔ�مال�و، س��ل املثال 
مدارات س�یاح�ة �ربط بني ٕاملش�یل وٕاقلمي  9، وهتیئة �ني مسيك

  .الراش�یدیة وخ�یفرة و�ريها
�ت ا�راسات من وضع �ر�مج ٔ�ما �ىل مس�توى ٕاقلمي ورزازات فقد مك 

معل یتكون من �دة مشاریع، نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال التمثني الس�یا� 
، �لق فضاء س�یا� �لت�ش�یط قرص �ٓیت �ن �دو�لفضاء املطل �ىل 

  .الس�یا� خمصص �لعروض الس��ئیة
ولتنف�ذ هذه الربامج سرتكز الوزارة �ىل تعبئة ا�متویالت املالیة يف ٕاطار 

ت و�لب �س��رات اخلاصة، ٕاضافة ٕاىل موا�بة �نيي القطاع رشااك
و�شجیع ال�شغیل ا�ايت والرفع من مؤهالت املوارد ال�رشیة �رب التكو�ن 

  .املهين وإالدماج
ومن �ة ٔ�خرى ويف ٕاطار �مثني القصور والقصبات ٕ�قلمي زا�ورة، مت 

واخلاص هتدف �لق رشكة �اصة هبذا املرشوع �رشاكة بني القطا�ني العام 
ٕاىل حتویل القصور والقصبات ٕاىل م�توج ٕایواء ٔ�صیل وممتزي، وقد ٔ�عطیت 
انطالقة أ�شغال بقصبات دار الهبة �زا�ورة و�ٓیت عبو بورزازات، وتعرف 

يف ٔ�فق اف�تا�ا ٕان شاء هللا يف  %45أ�شغال �الیا تقدما ب�س�بة حوايل 
  .2020ٔ�واخر س�نة 
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذا اجلواب

و�لتذكري فقط الس�یدة الوز�رة ٔ�ن هذا السؤال نطر�ه �لمرة الثانیة، 
ا ٔ�ننا الحظنا ٔ�ن هناك غیاب ٕارادة حق�ق�ة تعكس هذه أ�مهیة وت�ٔهیل هذ

القطاع هبذه اجلهة املباركة، ح�ث الب��ة التحتیة لهذه املواقع الس�یاح�ة 
ضعیفة �دا، مما جيعل هذه املناطق م�اطق عبور فقط، بدل ٔ�ن �كون 
م�اطق �ذب الس�یاح واس�تقرار ملدة طوی� ممك�ة، الناس �ري �یقطعو 

  .وميش�یو
فة هذا اجلواب الس�یدة الوز�رة ورد �ىل لسان اكتبة ا�و� امللك

، 2019ملا زارت املنطقة تقریبا يف م�تصف الس�نة د�ل  -سلفمك  -�لقطاع 
  .م�تصف هذه الس�نة هذه، و�ربت عن نفس �ه�م ونفس الطموح

�متناو فعال ٔ�ن هذا �ه�م وهذا الطموح ا�ي ورد �ىل لسا�مك �متثل 

ة �ىل ٔ�رض الواقع، و�شوف فعال مواقع س�یاح�ة �ذابة، ونؤكد لمك الس�ید
الوز�رة ٕاذا �اولتو تزنلو هذا الرب�مج ا�يل كتلكمو �لیه �ىل ٔ�رض الواقع 
كنظن �ركة �كف�نا يف هذه ا�لحظة هادي، ولكن اح�ا بغینا فعال �زیدو 
نؤكدو معمك ٔ�ن املهنجیة املعمتدة واملقاربة املعمتدة ا�ٓن يه �س�یك�ة 

  .ودةو�ادیة، وال �رىق ٕاىل طموح هذه املواقع الس�یاح�ة املوج
هذه املدارات ا�يل كنتلكمو �لهيا الس�یدة الوز�رة ا�يل �ربط بني مجمو�ة 
من املواقع الس�یاح�ة يه الطریقة املثىل ا�يل ميكن الساحئ جيي و�زور ٔ�كرث 

  .من موقع
ٔ�قص�ت من املدارات لٔ�سف الشدید اح�ا كنالحظو ٔ�ن بعض املواقع 

نتلكم م�ال عن �ني مسيك الس�یاح�ة ا�يل اكنت هذه املواقع الس�یاح�ة ٔ�� ك 
مرزوكة ٔ�یضا، . هذه حمج د�ل الس�یاح، وعندها ص�ت وطين بل �املي

) thermothérapie(هذه عندها �متزي �لعالج �س�شفايئ احلراري 
ؤ�صبحت  لٔ�سف الشدید كنلقاو ٔ�ن هذه املزارات وهذه املدارات حمدودة

توس�یع .. ذه املواقعهذه املواقع ٔ�هنا جزر معزو� عن بعضها، ٔ�یضا ربط ه
  .. الش�بكة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ونعطي اللكمة �لس�یدة الوز�رة ٕاذا اكن 

  . عندها رد �ىل التعق�ب، ٕاذن �ك�في بذ�
ون��قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو�ه ا�هنوض ب�ٔوضاع الس�یا�ة يف 

ة املس�شار�ن من فریق املناطق اجلبلیة والصحراویة، واللكمة ٔ��د الساد
  .التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال
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  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

ٔ�هنئمك يف البدایة �ىل الثقة املولویة السام�ة �ىل رٔ�س هذا القطاع 
لتوف�ق والسداد ٕان شاء احلیوي واملهم، راج�ا من هللا ٔ�ن یعینمك �لیه �

  .هللا
  الس�یدة الوز�رة،

سرتاتیجیة الوزارة �لهنوض هبذا اا �لمرة الثانیة نطر�ه، ما يه سؤالن
  القطاع الس�یا� يف املناطق اجلبلیة والصحراویة؟

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

اجلوي و�ق�صاد  الس�یدة وز�رة الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنقل
  :�ج�عي

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

فعال �زخر بالد� وامحلد � مبؤهالت س�یاح�ة هامة وم�نو�ة، یتدا�ل 
فهيا ا�ال البحري �جلبيل والصحراوي ومبوقع جغرايف ممتزي تنفرد به اململكة 

ك�ة السام�ة الواردة يف املغربیة، وهنا ال بد من اس�تحضار التوجهيات املل 
اخلطاب املليك مبناس�بة ا��رى السادسة والس�تني لثورة امل� والشعب 

، ح�ث حث �اللته نرصه هللا �ىل اس�تغالل 2019غشت  20بتارخي 
  .الفرص وإالماكنیات اليت ت��حها الس�یا�ة القرویة

�� س�نعمل �ك�افة وت�س�یق اكمل مع مجیع الفا�لني، �اصة الرشاكء 
یني �ىل ت�ٔهیل املنتوج احمليل و�روجيه و�سویقه، وكذا �شجیع م�ادرات احملل 

  .القطاع اخلاص وال�شغیل ا�ايت
كام سرنكز يف معلنا �ىل ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة اليت �ش�تغل يف الس�یا�ة 
اجلبلیة والصحراویة �رب تطو�ر م�ظومة التكو�ن املهين والتكو�ن املس�متر، 

ايض ٔ�ول لقاء مع املهنیني يف ٕاطار احلوار واملقاربة وقد اكن يل یوم امخل�س امل
ال�شار�یة اليت �هنجها الوزارة، وقد المست �الل هذا ا�لقاء اخنراط مجیع 
الفا�لني من ٔ��ل العمل �ىل ت�ٔهیل القطاع الس�یا�، �اصة �ملناطق 

  .القرویة
ومن �ة ٔ�خرى، فٕان ٕاسرتاتیجیة الوزارة تعمتد �ىل تطو�ر م�توج 

�نوع وغين، یربز املؤهالت الثقاف�ة والطبیعیة لبالد�، وس�مت طبیعي م 
الرتكزي �ىل جرد املؤهالت الطبیعیة والثقاف�ة اليت وجب حتویلها ٕاىل م�توج 
س�یا� طبیعي ی�ىش مع الطلب، وذ� قصد، ٔ�وال، ت�ٔهیل املسارات 

واملنزتهات، ٕاقامة ٔ��شطة �رفهيیة، تطو�ر إالرشاد والتعریف الس�یا� 
لرتوجي وال�سویق، �لام �ىل ٔ�ن هناك �دة �رامج ختص الس�یا�ة اجلبلیة وا

والصحراویة تو�د �الیا يف طور إالجناز، نذ�ر مهنا ت�ٔهیل العنرص ال�رشي 
ومشاریع تطو�ر املنتوج الس�یا�  مركز �ب�ت �لمهن اجلبلیة�رب ٕا�ادة ف�ح 

  .يف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .س�یدة الوز�رةشكرا ال 

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

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .�شكرمك الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك

لقد و�دت الك�ري من ا�ول يف الصنا�ة الس�یاح�ة بدیال اسرتاتیجیا 
الس�تغالل مواردها الس�یاح�ة وٕاماكنیاهتا الطبیعیة �شلك یضمن اس�تدامهتا 

نهيا عن �ع�د �ىل مصادر الرثوة الطبیعیة اخلام، وكذ� التخف�ف ویغ 
من املشالك والضغوط �ق�صادیة يف عرص ٔ�صبح ف�ه �زدهار 
�ق�صادي و�ج�عي ٔ��د ٔ�مه ٔ�سس �س�تقرار الس�یايس، فه�ي 
الصنا�ة أ�وىل من ح�ث �شغیل الید العام�، ؤ�صبح لها دور ممتزي و�م 

  .ق�صادیة و�ج�عیةيف التمنیة �
  الس�یدة الوز�رة،

لقد اش�تغلنا مع سلفمك يف تعز�ز الرتسانة القانونیة اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن 
املتعلق بواكالت  11.16القانون رمق  تعطي دفعة قویة �لقطاع ورٔ�سها

املتعلق  �18.14ملرشد الس�یا� والقانون املتعلق  05.12أ�سفار والقانون 
  .اس�تكامل إالیواء الس�یا��ملؤسسات الس�یاح�ة و 

و�لتايل نطالب برضورة إالرساع يف ٕاخراج املراس�مي التطبیق�ة املصاح�ة 
لهاته القوانني من ٔ��ل تفعیلها، ٔ�هنا س�سا�د القطاع �ىل ٕاعطائه دفعة 
قویة، مؤكد�ن لمك ٔ�نه �الل أ�عامل التحضريیة لهاته القوانني ٔ�كد� مكرش�ني 

یة والصحراویة، �عتبارمه قاطرة ٕاقالع ٔ�ي ٕاقالع �ىل ٔ�مهیة الس�یا�ة ا�ا�ل 
س�یا� وطين، خصوصا ؤ�ن املغاربة بدؤوا �ك�شفون وطهنم وما �زخر به 
من مؤهالت طبیعیة، س�سا�د �لك ت�ٔ�ید �ىل �لق ٔ�قطاب س�یاح�ة 

املنتو�ات  �دیدة مبنت�ات �دیدة، ختتلف عن م�توج مرا�ش وفاس و�يق
  .الشاطئیة أ�خرى

ن لقاء موسع مع رؤساء اجلهات، من ٔ��ل البحث يف �لق البد م ��
الثىن عرش، �� البد من ٕا�ادة ام�توج �دید مبختلف �ات اململكة 

النظر يف دور الرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة، ذ� ٔ�ن تقدمي ا�مع 
والكفاءات  التقين ال �كفي، �ىل اعتبار اف�قار هذه امجلا�ات �لطاقات

  .املتخصصة
، نطالبمك يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار بدور ٔ�كرب لهذه ��
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املؤسسة العموم�ة، دون ٔ�ن ن�ىس يف هذا إالطار �ش�تغال �ىل قطاع 
النقل اجلوي، وا�ي بذل ف�ه جمهود �بري، لكن حمدودیة الر�الت جتعل 

  .هذا ا�هود يف �ب الرحي
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

�مك �برية من ٔ��ل ٕاعطاء دفعة �دیدة وقویة نؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن ثق�نا ف 
لهذا القطاع احلیوي، ملا تتوفرون �لیه من طاقة �القة وم�د�ة �ریدها ٔ�ن 
تقطع مع البطء وتعطوا من �اللها نفسا �دیدا وم��ددا يف هذه املرافق 

  .العموم�ة ذات البعد التمنوي الك�ري
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .ة هل لها تعق�ب ف� تبقى من الوقتلست ٔ�دري الس�یدة الوز�ر 

منر م�ارشة ٕاىل السؤال املوايل، وق�� �شكر الس�یدة الوز�رة ٕاذن 
  .احملرتمة �ىل مسامههتا القمية معنا يف هذه اجللسة

والسؤال املو�ه ٕاىل قطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه حصی� 
ملس�شار�ن من صندوق التعویض عن فقدان الشغل، اللكمة ٔ��د السادة ا

  . السؤال فریق العدا� والتمنیة، لتقدمي

  :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة الوز�رة،

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

من إالجراءات �ج�عیة املهمة اليت اعمتدت �الل الوالیة احلكوم�ة 
، هاذ إالجراء "صندوق التعویض عن فقدان الشغل"داث السابقة يه ٕا�

ا�يل هيدف ٕاىل مرافقة أ��ري ا�ي فقد مع� �شلك ال ٕارادي وسعى يف 
البحث �شلك �دي عن معل �دید، ح�ث یضمن � تعویضا لفرتة قد 

  .تصل ٕاىل س�تة ٔ�شهر
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن حصی� هذا الصندوق وعن إالجراءات 

  ختاذها لتطو�ره؟اليت تنوون ا
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .شكرا �لفریق احملرتم �ىل اخ�یار هاذ السؤال

  .شكرا الس�ید املس�شار
�رخيي �لشغی�، هاذ  يف البدایة البد ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن أ�مر یتعلق مبطلب

املوضوع د�ل الصندوق د�ل التعویض عن فقدان الشغل هو مطلب 
�رخيي ومكسب اج�عي �م �ملناس�بة، والبد ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن ا�ور 
أ�سايس ا�ي نقوم به هو موا�بة أ��ري بعد �رسحيه من العمل بطریقة ال 

ق الشغل، من ٕارادیة طبعا، من ٔ��ل ٕا�ادة ٕادما�ه مرة ٔ�خرى يف سو 
ا�يل هو  L’ANAPEC)(�الل الرب�مج ا�ي تقوم به الواك� الوطنیة 

�ر�مج ٕا�ادة الت�ٔهیل، وهذا �ر�مج �م ؤ�سايس و�یتعترب من الرشوط 
  . أ�ساس�یة لالس�تفادة من التعویض

  :ٕاىل �دود ا�لحظة احلصی� ٕاجامال احلصی� د�ل �س�تفادة يه اكلتايل
ٔ�لف  54س�تفادوا ٕاىل م�تصف الس�نة اجلاریة، ٔ�لف ٔ��ري ا 54تقریبا 

ملیون درمه، واجلدوى د�ل هاذ  700تقریبا ٔ��ري اس�تفادوا مببلغ یقارب 
 من املس�تف�د�ن املعنیني %50إالطار �ج�عي تت�ىل يف ٔ�ن ما �زید �ىل 

صندوق الضامن �ج�عي بعد ٔ�ن التحقوا مت الترصحي هبم مرة ٔ�خرى �ى 
  .وهذه حصی� ٕاجيابیة بعملهم مرة ٔ�خرى،

�ل�س�بة ل�ٓفاق اليت حتدثمت عهنا يف السؤال، قام الصندوق الوطين 
ٕاىل هنایة  2015س�نوات من  �3لضامن �ج�عي ٕ�جراء دراسة ختص 

، حول وضعیته ٕاىل �ٓخره د�ل هاذ الصندوق هذا، ووضع ثالث 2017
ويه س��اریوهات من ٔ��ل الت�س�یط ومن ٔ��ل توس�یع �س�تفادة م�و، 

الیوم بني یدي رئ�س احلكومة، ٕان شاء هللا ��ش�تغلو �لهيا من ٔ��ل ٕاخراج 
  .ٕا�داها �لوجود مبا ميكن ٔ�ن یوسع جمال �س�تفادة لفائدة أ�جراء د�لنا

  .وشكرا

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

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

  :شري العبدالوياملس�شار الس�ید محمذ ال� 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ات

احلق�قة اح�ا م�فقني معك ٔ�ن ٕاجراء �م انتظره املغاربة طویال هو يف 
، ح�ث 2014، بدٔ� العمل به يف دج�رب 03.14ٕاىل ٔ�ن صدر القانون 

، 500س�نوات  3ملیون درمه �الل  500سامهت احلكومة فعال ب 
 %0.57يه  0.38واملؤاجر ب  0.19ب  ، ك�سامه ف�ه أ��ري125، 125

�س�تفادة، الس�ید الوز�ر، انتوما كتقول  من أ�جر املرجعي، ٕاال ٔ�ن �س�بة
هو �س��ا مطمنئ، ح�ث ٔ�� الرمق  54000مز�ن ٕاذا اكن هذا الرمق د�ل 

ملف ا�يل اس�تفدو ب  26000اكنت  2017ا�يل عندي م�ال، ��ذ �ري 
فع فعال ا�لس إالداري �لصندوق ، وهذا ما د%50هنا ٔ�قل من  11000

الختاذ هذا القرار د�ل  2018دج�رب  16الوطين �لضامن �ج�عي بتارخي 
  .ٕاجراء دراسة ملعاجلة هذه إالشاكلیة هذه
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النقط هام ا�يل �بار�ن ؤ�ساس�یني الس�ید  3هو ميكن اخلالصة د�ل 
هو �دم الوز�ر، اك�ن إالشاكل أ�ول، وانتوما راه يف �لممك هاد اليش 

 780متكني أ��ري من التوفر �ىل �دد ٔ��م العمل، ح�ث ٔ�ن الرشط هو 
یوم يف الس�نة أ��رية هو هذا رشط تع�زيي،  270س�نوات ٔ�ي  3یوم، 

 la masse(وخصوصا تتعرفو وا�د ا�مو�ة د�ل املهن وا�يل عندها 
salariale (و ف�ه �برية م�ال حبال الصید البحري، م�ال البناء، وا�يل تتعرف

التوقفات ٕاما الرا�ة البیولوج�ة �ل�س�بة �لصید البحري، وٕاما البناء 
 �10لظروف اجلویة وٕاىل �ري ذ�، ا�يل ما �س�تطعش خيدم ٔ�كرث من 

ٔ�شهر م�اكم� بدون انقطاع، ٕاذا اس�تحرض� كذ� ترصحي الضامن 
و �ج�عي �مو�ة د�ل املقاوالت وا�يل ٔ�� �ل�س�بة �لمعدل ا�يل عندي ه

یوم يف القطاع  144یوم �ل�س�بة �لقطاع الصناعي و�ل�س�بة ل  212
الفال�، هذه بعض ا�راسات ا�يل ٔ�عطت بعض أ�رقام د�لها، و�لتايل 

  .�ق�ني بعاد �ىل الرمق ا�يل �یخصو �س�تفد م�ه أ��ري
�� ٕاذا اس�تحرض� ضعف إالجراءات العقابیة، م�ال يف فر�سا ٕاذا ما 

ٔ�لف ٔ�ورو د�ل العقوبة، اح�ا يف  45ات جسنا وس�نو  3رصحيش راه 
  .املغرب اك�ن �ساهل يف هذه العملیة

إالجراء الثاين وا�يل �م الس�ید الوز�ر هو احلجم د�ل التعویض، ذ� 
هذا يف احلد أ�دىن لٔ�جر، ٔ�ن ٕاذا اكن كريحب احلد أ�دىن لٔ�جر  70%

حبال ٕاذا عندو درمه حبالو  15000، ٔ�ما ٕاذا اكن عندو %70راه عندو 
هو احلد أ�دىن ا�يل ك�س�تفد م�و، مع ٔ�ن �ق�طاع مايش حبال  4000

مايش حبال  0.57حبال، ا�يل عندو ملیون ونصف د�ل الس�ن�مي وكتقطع لو 
ويف التعویض حبال حبال، و�لتايل هذه  0.57درمه  4000ا�يل كتقطع لو 

  .إالجراءات �اصها تعاجل
ید الوز�ر يه ضعیفة وضعیفة �دا، املدة د�ل التعویض كذ� الس� 

ٔ�شهر والظروف د�ل ٕاجياد شغل �دید يف املغرب صعبة، بعض  6هذه 
  .س�نوات، بعض ال�ذج أ�وربیة 3ا�ول اعمتدت من س�نة حىت ل 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .واللكمة �لس�ید الوز�ر �لتفا�ل مع التعق�ب

  :لس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهينا
ٔ�� الس�ید املس�شار ٔ�شكرك �ىل املعطیات ا�يل ج�يت، ولكن ٔ�� �ادي 
نقول � ٔ�ن الهدف د�ل هذا الصندوق هو مايش خنلصو �لناس أ�جر، 

الهدف . ما اكی�ش، مايش هذا هو الهدف أ�صيل ا�ي و�د من ٔ���
یقلبو �ىل �ندماج يف سوق  أ�صيل هو موا�بة الناس، موا�بة الناس �ش

الشغل مرة ٔ�خرى، هذا هو الهدف، و�لتايل تتوفر لو احلدود ا�نیا اليت 
ميكن ٔ�ن تعطیه وا�د النوع من أ�رحيیة �ش یندمج مرة ٔ�خرى، من �كو�ن 

من ٕاىل �ري ذ�، وٕاال فٕان هذاك املبلغ املادي ال ميكن ٔ�ن �شلك يف 
  . لٔ�جر، هذا هو الهدفٔ�حسن احلاالت یصل ٕاىل احلد أ�دىن 

الس�نني  �4ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن أ�مر یتعلق بصندوق يف بدایته، هذه وا�د 
س�نني �ش بداو ك�س�تفدو م�ه أ�جراء، �متىن ٔ�ننا من هنا �لقدام  5وال 

د�ل الس��اریوهات ا�يل �اب صندوق الضامن  3نطوروه، ٔ�� كنقول � 
 غن�اولو خنتارو و�دة مهنا �ج�عي يف ا�راسة ا�يل دار، ٕان شاء هللا

ونطوروها، طبیعي، هاد اليش یتطور ٔ�ن ك�س�تفدو من الت�ارب فاش 
  .كنجزو �ىل أ�رض ك�س�تفدو، وهذه من بني

طبعا لك جتربة كتكون عندها يف البدایة ما غنقولش تعرثات، ولكن 
  .كتكون يف �ا�ة ٕاىل تطو�ر، واح�ا م��ٔكد�ن ٔ�ننا غنطوروها مجیع

  .وشكرا

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد 
أ�خرض والرمقي، وموضو�ه تناسق وفعالیة الربامج املو�ة �لمقاو� الصغرى 

س�تقاليل واملتوسطة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �
  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید

  :املس�شار الس�ید محة ٔ�هل ��
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،
  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
تعاين املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف خمتلف ا�االت �ق�صادیة من 

�متثل �ىل و�ه اخلصوص يف �دم القدرة �ىل موا�بة  مشالك وٕا�راهات،

التطورات التك�ولوج�ة واملعایري وم�طلبات اجلودة الهادفة ٕاىل تطو�ر ٔ�داء 
املقاو� �لرفع من ٕانتاج�هتا، و�لنظر لغیاب الت�س�یق والفعالیة يف الربامج 

املت�ذة  ما يه التدابري احلكوم�ة: املو�ة لها، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم
  لتضمن الت�س�یق والفعالیة �لربامج املو�ة حنو املقاو� الصغرى واملتوسطة؟

  .شكرا

  :ةسالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا �لس�ید املس�شار

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

الس�ید موالي حف�ظ العلمي وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض 
  :والرمقي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار
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د�ل ال�س�یج �ق�صادي  %95هذا سؤال �م �دا، ٔ�ن ٔ�كرث من 
املغريب هو من املقاوالت الصغرى و�د صغرى، وهاذ املقاوالت تیعرفو 
�دة مشالك، مهنم الهشاشة د�ل هاذ املقاوالت الصغرى وضعف �س��ر 

  .لرشكة د�هلموأ�موال ا�يل ميكن هلم ید�رو يف �س��رات د�ل ا
فالوزارة قامت بعدة تدابري، مهنم �رامج �مة �دا، الربامج ا�يل هام 

، ا�يل هام "حتفزي"و" اس��ر"م�و�ة �لمقاوالت �د صغرى اك�ن جوج، 
د�ل  2دمع م�ارش �لرشاكت �ش ميكن هلم �س�مثرو لوا�د السقف د�ل 

اذ الرشاكت، املوا�بة امللیون د�ل ا�رمه كدمع، والتحفزي ا�يل هو عرصنة ه
  .تتوصل حىت مللیون ونصف د�ل ا�رمه

، وهو "ام�یاز"ف� خيص الرشاكت املتوسطة، عند� �ر�مج د�ل 
  .د�ل امللیون د�ل ا�رمه مكسامهة يف �س��ر 10تیوصل حىت ٕاىل 

رشكة  1300، الیوم 2019و 2014ٕاىل ج�نا �شوفو احلصی� ما بني 
مرشوع، ا�موع د�ل �س��ر ا�يل تدار يف  1700ة، ا�يل وا�بهتا الوزار 

م�صب شغل،  75.000د�ل امللیار د�ل ا�رمه، وصلنا ٕاىل  8هاذ إالطار 
  .ا�يل ٔ��دث يف هاذ الربامج ا�يل �لكمت �لهيم

  .وشكرا

  :ةسالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :�شار الس�ید محة ٔ�هل ��املس 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

كام تعرفون هذا �ر�مج، كام قلت، �س�بة الرشاكت الصغرى واملتوسطة 
من ال�س�یج الوطين، مز�ن، هاذي �ل�س�بة  %95يف املغرب، كام تقول 

  .�لمقاوالت الصغرى واملتوسطة
ري اح�ا الیوم، كام تعرف، �ال� امل� هللا ینرصو، يف اخلطاب أ��

ٔ�مام الربملان حث احلكومة �ش تدمع املقاوالت املتوسطة والصغرية، ونطلبو 
م�صب  75.000م�مك الس�ید الوز�ر �ش هذا الرب�مج یتطور ٔ�كرث، ٔ�ن 

شغل، كام �اء �ىل لسانك، مازال رمق ضعیف معدل �ر�مج ا�يل قلتو 
  .امللیار د�ل ا�رمه 8الس�ید الوز�ر ا�يل �ميثل 

  .الوز�روشكرا الس�ید 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
طبعا الوزارة جمندة �ش ميكن لنا نوا�بو مجیع الرشاكت الصغرى 

س�یج واملتوسطة، و�یف قلت هو ال�س�یج املهم ا�يل عند� يف البالد، ٔ�كرب � 

  .يف �ق�صاد املغريب
�اء �قرتاح �دید، و�ادي نقرتح �لیمك  2020يف مرشوع قانون املالیة 

امللیار د�ل ا�رمه �ش نوا�بو هاذ الرشاكت،  6وهو صندوق �دید ف�ه 
واك�ن يف املیثاق د�ل �س��ر �دة مسائل ا�يل ميكن لها توا�ب الرشاكت 

  .الصغرى واملتوسطة
اذ، یعين الزم ٔ�ننا نوا�ب هاذ الرشاكت، و�ل مهنا فاح�ا واعیني هب

هاذو ش�باب تی�ش�ٔو رشاكت وتی�اولو �ش�تغلو فهيا، فاح�ا م�جند�ن فهاذ 
�جتاه، ا�يل اعطا� صاحب اجلال� هللا ینرصو، یعين تعل�ت واحضة يف 

  .هذا �جتاه
  .شكرا

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

اين وموضو�ه حامیة الصانع املغريب من حتد�ت نتقل ٕاىل السؤال الث
  .املنافسة

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

  املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
  .�سائلمك حول التدابري املت�ذة �لرفع من تنافس�یة املنتو�ات الوطنیة

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

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

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
  .شكرا الس�ید املس�شار

یعين التدابري �مة �دا، ٕاىل ج�نا �شوفو هاذ الس�نوات الفارطة حامیة 
ها اكنت �مة �دا، وصلنا ٕاىل الرشاكت املغربیة يف قطا�ات الصنا�ة و�ري 

�ش نوقفو هذاك ٕاغراق السوق  (Antidumping)قرار هو  22
املغريب، �اي من �دة ب�ان فوقف�امه، اح�ا كنوا�بو �دة قطا�ات ال�س�یج 
وأ�ل�سة، أ�دویة، البالس��ك، الورق هادو لكهم اكنوا فهيم هاد القرارات 

الب�ان ٔ�نه ما �یتق�لوش ب�ٔن ا�يل اكنوا �مة �دا، واكن رصاع مع هاد 
املغرب حيافظ �ىل ال�س�یج �ق�صادي د�لو، ولكن اح�ا عند� ٕاماكنیات 

  .�ش ميكن لینا نوا�بو الرشاكت املغربیة فهاد �جتاه
  .شكرا

  الس�ید رئ�س اجللسة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  : لطالباملس�شار الس�ید احلب�ب �ن ا
اح�ا ما اكنقللوشاي من ٔ�مهیة هاد التدابري املت�ذة، ٕاىل ٔ�نه الس�ید 
الوز�ر حىت �متكن املقاو� الوطنیة ا�يل هیا الیوم كتع�ش صعو�ت مالیة 
وارتفاع املدیونیة د�لها وتدهور اع�داهتا العام� يف ظل هذا الر�ود 

متكن من تزنیل يف �ق�صادي والوضعیة املا�رو اق�صادیة الصعبة حىت � 
أ�سواق الوطنیة وا�ولیة م�تو�ات مبمزيات تنافس�یة �ىل مس�توى اجلودة 
و�ىل مس�توى أ�مثنة، فٕان احلكومة مطالبة ٔ�كرث مما مىض ويف ٕاطار 
التوجهيات السام�ة واملضمنة مضن خطاب عید العرش أ��ري، وكذا 

�ة ملوا�بة ودمع خطاب اف�تاح هاد ا�ورة، مطالبة �ختاذ تدابري ٔ�كرث جنا
ا�متویل، �سهیل : املقاو� الوسطى والصغرى ؤ�ساسا يف ا�االت التالیة

  .�لمتویل، تلیني املعامالت املالیة، مراجعة سعر الفائدة
  الس�ید الوز�ر،

 5، اح�ا الیوم ما بني %2و 1كنت�دثو �ىل فدول م�افسة ما بني 
اهتا إالنتاج�ة والتنافس�یة ف�الد� �متك�هنا من �س��ر �لرفع من قدر  %10و

  و�لتايل من قدراهتا املالیة؛
  �نیا، توفري العقار الالزم لالس��ر وب�ٔمثنة مشجعة؛

�لثا، حتسني م�اخ أ�عامل وخصوصا يف ا�االت املتعلقة ��ٓ�ال 
  الرضوریة �لحصول �ىل الرخص الرضوریة لالس��ر؛
ة �لمنتو�ات املهربة رابعا، إالرساع �حلد من �نعاكسات السلبی
  وم�تو�ات القطاع �ري املهیلك �ىل املقاو� الوطنیة؛

كذ� موا�بة املقاو� من �الل ا�مع املبارش كام هو احلال �ل�س�بة 
ملقاو� ا�ول املنافسة، ٕاما عن طریق ا�مع املبارش ٔ�و عن طریق التحفزيات 

ملالیة كنت�دثو ٔ�نت ك�شوف الس�ید الوز�ر مرشوع القانون اها . الرضی��ة
يف الوقت ) cotisation minimale( %05 و  (L’IS)يف  %28عن 

وما �شوفوش الترضیب  %25ا�يل من بعد املناظرة كنا كن��ظرو �زلولو ل 
  .�ىل رمق املعادالت كام هو احلال يف دول م�افسة
ولكفة كذ� املواد أ�ولیة،  ت��ضاف لهاد اليش مراجعة اللكفة الطاق�ة

واحض الس�ید الوز�ر ف� یتعلق بعجز املزيان الت�اري د�ل  وهاد اليش
دو� ا�يل كرتبطنا هبا اتفاق�ة د�ل التبادل احلر، فه�ي يف جعز  56بالد� مع 

  .م�فامق بدون اس�ت��اء مع مجیع ا�ول ا�يل كرتبطنا هبا اتفاق�ة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�� ك�شاطرمك الرٔ�ي يف �دة نقط ا�يل قليت، املقاو� املغربیة كتعاين من 
 م�ه �دة مشالك �یف املقاو� �رب العامل، ٔ�ن هاذ اليش ا�يل �یعاين

  .�ق�صاد ا�ويل راه مجیع املقاوالت يف العامل �یع�شوها
نقولو بعض املسائل ٕاجيابیة تدارت يف املغرب، هاذ مرشوع قانون 

، ومع قرار ٔ�نه يف 28ل  �31لصنا�ة �زلنا من  %28املالیة هاذ العام �اب 
ٕان شاء هللا، هذا هو ٔ�دىن تقریبا  20امخلس س�نوات املق�� �ادي �زلو ل 

یبة �ىل الرشاكت ا�يل اكینة يف العامل، ٕاىل وصلنا هذا اكن �مل د�ل رض 
ٕان شاء هللا و�ادي نوصلو �هيا حبول هللا  %20ٔ�ر�ب العمل ٕاىل وصلنا ل 

  .�ادي �كون هذا ن���ة ٕاجيابیة
متویل الرشاكت، صاحب اجلال� نرصه هللا ٔ�عطى تعل�ت صارمة �ش 

نظر، الغد لیه د�ل اخلطاب املليك ا�متویل د�ل الرشاكت یتعاد ف�ه ال 
السايم اجمتعو بنك املغرب ووز�ر املالیة والقطا�ات املعنیة �ش �ش�تغلو 
�ىل هاذ املشالك، املغرب عند� مشالك مهنم هاذ اليش ا�يل ٔ�حل �لیه 
صاحب اجلال� ومشالك ٔ�خرى خصنا نتطرقو �هيم مشلك مبشلك وحنلوه، 

ة والطاقات ا�يل عند� يف املغرب ميكن ند�رو ٔ�ن امحلد � الكفاءات املغربی
هبا ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل كند�رو الیوم، هاذ اليش ا�يل وصلنا لیه ال ب�ٔس 
به امحلد �، ولكن ميكن لینا منش�یو ٔ�كرث و�كون الوترية ٔ�حسن، فالزم 

�یمتناها ٕان شاء هللا  جنهتدو مجیعا �ش نوصلو لنتاجئ ا�يل صاحب اجلال�

  .ملغاربة �یمتناوهاومجیع ا

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

ن��قل ٕاىل السؤال املوايل، موضو�ه التدابري املعمتدة محلایة حقوق 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة  السادةاملس�هت�، واللكمة ٔ��د 

  .لتقدمي السؤال

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

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

  الس�ید الوز�ر،
ا�ٓلیات والتدابري املعمتدة محلایة املس�هت� واملنتج  حول�سائلمك 

  املغريب؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر
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  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
  .را الس�ید املس�شارشك

�دة تدابري تدارو يف هذا املیدان، ٕاىل ج�نا �شوفو التدابري أ��رية وهو 
) portables(د�ل ) les chargeurs(الفحص ا�يل تدار يف البا�ر�ت و 

ٔ�لف حفص ا�يل تدار  123اكن عند� فهيم مشالك عویصة، وصلنا ل 
  .جعنامهطن د�ل املواد ا�يل رجعو كنا ك�س�توردومه ر  653و

مف�ش ا�يل اكن التكو�ن د�لو من طرف  668ا�يل تدار حلد ا�ٓن وهو 
 11ا�يل حملفني حلد ا�ٓن، وكنمتناو ٔ�ننا منش�یو ٔ�كرث،  500الوزارة، مهنم 

ا�يل مش��ا قلبنا املواد ا�يل فهيا، ولق�نا البعض فهيم  2019ٔ�لف نقطة بیع يف 
�هود ا�يل كتد�ر ا�ٓن مشالك ولكن اجلل مهنم ما فهيم مشالك، ولهذا ا

الوزارة ومايش بو�دها مع وزارة ا�ا�لیة ومع امجلارك اعطاو نتاجئ ٕاجيابیة 
  .ف� خيص حامیة املس�هت�

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

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

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وضوع عریض �دا ف�ه �زاف د�ل النقط، ولكن بغیت نقول فاحلق�قة امل
ٔ�نه ٕاىل اكن احلسم يف بالد� م�ذ زمن طویل يف اخ�یار �ق�صاد ا�لیربايل 
�ج�عي، جيب �لیمك �حكومة و�لینا مجیعا ٔ�ن حنرص ٔ�ن ال �كون هناك 

  .عودة �لموضوع وف�ه مالحظات. ٔ�ي ا�زالق لیصبح لیربايل م�وحش
، عندي املالحظة أ�وىل الس�ید الوز�ر وهو مومسیة يف �دود الوقت

الرقابة، �اصمك تقطعو مع هاذ اليش، مايش حىت �یجي رمضان حبال ٕاذا 
املغاربة ك�س�هتلكو �ري يف رمضان، املراق�ة �اصها �كون مؤسساتیة و�كون 
دامئة، وهنا ماذا عن تعدد املتد�لني، هذا ٕاشاكل ميل �یكونو التدا�الت، 

سة، وزارة احلاكمة سابقا، ما عرف�اش فني مشات د� واش جملس املناف 
  . �ق�ة فعال كتقوم هبذا ا�ور حىت يه وال ال

وم�دانیا وهذا �م �دا ا�ل�ان إالقلميیة يف العامالت، هناك تقر�ر 
�لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول اح�ل اس�هتالك املغاربة ملواد �ذائیة فهيا 

�ر، بغینا اجلواب الرصحي والرسیع مواد سامة ومرسطنة، حسب التقر 
  .�ل�س�بة �لمغاربة من طرف احلكومة �ىل هذا التقر�ر د�ل مؤسسة وطنیة

هناك ٔ�یضا ٕاذا اكن من الرضوري م�ظومة م�اكم� من إالنتاج ٕاىل 
�س�هتالك، من املنتج ٕاىل السوق ٕاىل املس�هت�، فٕان الوضعیة ا�ٓن �ري 

ن ما قلته خطر ��زالق ٕاىل ا�لیربالیة مرضیة الس�ید الوز�ر متاما، وهنا �مك
  .املتوحشة

الوسطاء واملضاربني يف أ�سعار، هذا هو الصلب د�ل السؤال د�لنا، 
ا��ن یرتبصون مبومس جين املنتوج الفال� م�ال ملامرسة �شاطهم 

�س�تغاليل، م�ال بعد ما عرفه ا�لميون مبیدلت هناك اح�اكر خلزا�ت 
�ىل الفال�ة واملنت�ني �ش �رشیو التفاح ب�ٔمثان التربید، �ش یضغطو 

خب�سة واملشلك يف هاذ اليش لكو ما �ینعكسش �ىل املس�هت�، هاذ اليش 
�مييش يف اجلیوب د�ل هاذ الناس ا�يل ما دارو حىت يش جمهود، وٕاال 

اح�كرو ا�ازن، واح�ا �اد مكلنا املعرض ا�ويل د�ل ا�متور ون��ه لنفس 
  .املوضوع

ٔ��رية، الس�ید الرئ�س، ٕاذا مسحت، احملروقات اليت الزتم وز�ر نقطة 
  .سابق �لحاكمة ب�سق�ف ٔ�مثنة احملروقات ق�ل هنایة هذا الشهر

  ما موقف احلكومة من هذا؟ 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار احملرتم

  . ق�باللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التع 

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
  . شكرا الس�ید املس�شار

ولكن هذه أ�س�ئ� لكها مايش الوزارة د�لنا، ولكن ما اك�ن �س، 
هرضيت �ىل املواد الغذائیة ما �بعاش �لوزارة د�ل الصنا�ة �بعة لوزارة 

  . ارة د�لناالفال�ة، هرضيت �ىل احملروقات ما �بعاش �لوز
لكن اجلواب �حكومة، اح�ا م�فقني ٔ�نه املس�هت� هو ٔ�مه يشء يف 
املغرب، و�اصنا املواد ا�يل كتوصل �لمس�هت� ولوالد� �كون فهيا وا�د 

  .السالمة
ولهذا ك�ش�تغلو يف لك وزارة، وزارة وا�د الرصاع مع وزارة املالیة، 

صعب �ش تلقى  ٔ�ن عرفيت ٔ�نه إالماكنیات مايش �ادیني بدون یعين،
  . �یف بغی�هيا %100إالماكنیات �ش ميكن � د�ر املراق�ة 

هاذ اليش د�ل امحلالت، الزم �كونو شویة د�ل امحلالت، ٔ�ن ٕاذا 
ج�يت �شوف �دة املواد ا�يل اكینة يف املغرب ا�يل �اصنا �راق�و، حشال 
ا �اصنا د�ل أ�لوف د�ل الناس ا�يل �ادي ميش�یو �راق�و، الیوم م

هذه الس�نة ا�يل در� هلم التكو�ن،  668عند�ش، اح�ا ٔ�� قلت � راه 
ولكن �اصك هلم املزيانیة، و�اصك التكو�ن و�اصك تبعهم یعين ا�هود 

  . �یدار، النتاجئ �یبانو
 les)ما بقاش الیوم، ٕاذا شف�ا هاذ الشارجورات والبا�ر�ت د�ل 

portable)  بري وعویص، وقعوا حوادث ا�يل اكنوا �یجیو اكن فهيم مشلك�
ما بقاوش یعين مؤسفة، تد�لنا ووقف�ا هاذ اليش، مس�تحیل نقول � ٔ�نه 

  .يف املغرب، ٔ�ن أ�بواب كثرية �ش ید�لو

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف هذه اجللسة، وموضو�ه ٕاخراج املیثاق 
ي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من اجلدید لالس��ر ببعده اجلهو 
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  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، لتقدمي السؤال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  الس�ید الوز�ر،
هاذ املیثاق، ٔ�نه من  هاذ طبعا العنوان يف احلق�قة �ن يل ال یلیق مع

كرثة ما مسعنا هاذ املیثاق اجلدید حول �س��ر، ن�ساءل حق�قة عن �دیة 
  .احلكومة يف ٕاخراج هاذ املیثاق ٕاىل الوجود

��، �سائلمك، ٔ�ش�نو يه أ�س�باب د�ل الت�ٔخر؟ مث واش ك�شوفو 
�يل الس�ید الوز�ر، ٔ�نه معقول ٔ�ن یعين م�ثاق من هاذ احلجم وهباذ أ�مهیة ا

  �لكم �لیه �ال� امل� ٔ�كرث من مرة، یت�ٔخر ٕاىل هاذ احلد؟
و�لثا، هل هناك الیوم یعين مواعید ٔ�و ال �رجمة �ل�س�بة ٕالخرا�ه، 
�اصة واح�ا كن��ظروه و�ی��ظروه املس�مثر�ن، وا�د العدد د�ل املواطنني 
يف �دد من اجلهات ا�يل كتعاين من نقص يف �س��ر وحمتا�ة حبال هاذ 

  الوثیقة لتطو�ر �س��ر فهيا؟
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
  .شكرا الس�ید املس�شار

هاذ املیثاق �م �دا، ولهذا ما كن�رسعوش �ش خنرجوه، ٔ�ن هاذ 
ٕاىل شف�ا املیثاق أ��ري بقى عرشة د�ل  الوثیقة �ادي تبقى س�نوات،

  .الس�نوات ا�ٓن
ٕاذن هذا �یخصو م�اقشة دا�لیة وسط احلكومة، مع مجیع یعين املعنیني 
ومجیع الوزراء املعنیني، مع الناس د�ل ٔ�ر�ب العمل، ا�يل عندمه حىت هام 
طلبات ا�يل كن�اولو ندرسوها، واملنافسة الیوم دولیة، �یخصنا ند�رو 

(benchmark)  مقارنة د�ل یعين هاذ اليش ا�يل كنوفرو يف املغرب مع
  . ذاك اليش ا�يل �یوفرو يف الب�ان املنافسة

 (l’AMDIE)هنار، یعين بطامق من  ولهذا اش�تغلنا �دة ٔ�شهر لیل
وطامق من الوزارة ا�يل اش�تغلو مع وزارة ا�ا�لیة، وزارة املالیة، والیوم 

س��ر وصل �لك�ابة العامة د�ل احلكومة، وصلنا ٔ�نه هاذ املیثاق د�ل �
(Secrétariat Général du Gouvernement)  لقراءة ٔ��رية �ش

یتقدم �لحكومة، ما عند�ش یعين التدق�ق �ش نقول � واش أ�س�بوع 
املق�ل ٔ�و من د� شهر ٔ�و من د� شهر�ن، اح�ا ك�ش�تغلو �لیه معهم، �ش 

ا�د املس�توى ا�يل �كون �ادي ميكن ميكن الصیغة أ��رية توصل لمك يف و 
  .�رضیمك ٕان شاء هللا

  .شكرا

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

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

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

�ل هو يف احلق�قة، املعين من �ري هاذ املرشوع ا�يل �لكمنا �لیه ا�ٓن د
املیثاق د�ل �س��ر، وا�د العدد �بري د�ل الو�ئق، �ري الیوم مسعنا 

  . �دد د�ل أ�جوبة هباذ اخلصوص
احلكومة كتقول ما بغا�ش �رسع وبغا ت�ٔ�ذ الوقت د�لها �ش ت��ج یعين 
وا�د املشاریع �مة، يف هاذ الوقت هذا �ات ت��ظر ویعين كتعاين �ىل 

�شغیل، د�ل البطا�، مشالك د�ل ا�منو، ٕاىل �ري مس�توى املشالك د�ل ال 
  . ذ�

ا�هود د�ل ا�و� �ري اكيف طبعا لتمنیة هاذ اجلهات، ٔ�ن ك�شوفو حىت 
�ىل مس�توى التوزیع د�ل �س��ر �ىل املس�توى اجلهوي مازال اجلهات 
املت�ٔخرة ال �س�تف�د مبا �كفي من �س��رات، �لكمو إالخوان �ىل اجلهة 

ل در�ة ميكن �زید �لهيا اجلهة د�ل بين مالل، ميكن �زید اجلهة د�ل د�
  . الرشق، ٕاىل �ري ذ�

و�لتايل ال �ىل املس�توى یعين املزيانیة وال �ىل مس�توى املؤسسات 
العموم�ة، یعين احلل الوح�د ا�يل اك�ن عند هاذ اجلهات الیوم �لتمنیة يه 

جلالیة د�لنا يف اخلارج ا�يل تعول بعض أ�ح�ان �ىل سوا�د ٔ�یضا د�ل ا
م��درة من هاذ اجلهات ا�يل كتجي �ش د�ر مشاریع �ش یعين �ش 

ا�اطر �ش متيش  (le risque)�منهيا، ٔ�هنا قادرة ختاطر وقادرة ت�ٔ�ذ یعين 
�س�مثر يف غیاب ذاك ا�مع ا�يل �لكمتو �لیه د�ل أ�بناك، امحلد �، 

�يل �اص تقوم به أ�بناك مكؤسسات وطنیة �ال� امل�، �لكم �ىل ا�ور ا
. وتقوم هباذ ا�ور �ج�عي �ش �سا�د املقاوالت الصغرى واملتوسطة

  .ولكن الیوم هاذ ا�ور ما اكی�ش
ٕاذن يف هاذ أ�ثناء هاذي، هاذ املناطق الزالت تعاين، و�لتايل 

ن من احلكومة الیوم من بعد بقات س�نة �هنایة د�ل الوالیة احلكوم�ة، اك
املفروض �كون هاذ املرشوع تدار وبدا ك�ش�تغل وبدینا كند�رو التق�مي 
�ش ميكن حناس�بو احلكومة �ىل النتاجئ ا�يل وضعهتا يف املرشوع د�لها 

  . احلكويم، ونبداو �شوفو النتاجئ د�لها
فٕاذا بنا يف هنایة والیة احلكومة، مايش فقط ال�م مو�ه لمك الس�ید 

ملها وا�د العدد د�ل املشاریع الهیلكیة واملهیلكیة، الوز�ر، احلكومة �اك
الزالت ت��ظر حبمك ٔ�نه ما بغا�ش احلكومة �رسع فهيا، ويف هاذ الوقت 
ك�شوفو النتاجئ �ىل مس�توى التمنیة �ق�صادیة واجلهویة يف هاذ اجلهات 
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  .هاذي، �اصة بعض اجلهات النائیة ا�يل كتع�ش فهيا صعوبة
احلكومة ��د �جلدیة التامة هاذ املرشوع وخترجو ٕاذن كنمتناو فعال ٔ�ن 

  .يف ٔ�قرب وقت
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
�ش�تغلو �لیه جبدیة �لك ا�يل بغیت نقول وهو هاذ املیثاق �م �دا، ك 

رصا�ة وكنمتناو ٔ�نه غیوصلمك يف أ�سابیع املق�� ما نقدرش ��ذ يش الزتام، 
ٔ�ن ما عند�ش هاذ القدرات، ولكن كنمتناو كنطلب م�مك ٔ��مك توا�بوه 
بوا�د الرس�ة، ٔ�ن م�فق معك �اصو خيرج يف ٔ�قرب وقت، وكنمتناو ٔ�ن 

خنرجو هاذ املیثاق، ٔ�ن عند� به امجلیع ید�ر ید املسا�دة �ش ميكن لنا 
  .الغرض

ف�ه �زاف  (package)اح�ا ك�ش�تغلو مع وزارة املالیة �ش جنیو بوا�د 
د�ل النصوص، ا�ٓن موجودة وكنمتناو ٔ�هنا خترج يف دقة وا�دة، ٔ�هنا يه 

  .هللا ا�يل غتعطي وا�د القفزة نوعیة لالس��ر يف بالد� ٕان شاء

ميل ما خرجش الیوم �لق يش مشلك  ما كنظ�ش ٔ�نه هاذ املیثاق

فاالس��ر، ها ٔ�نتوما ك�شوفو �س��ر فاملغرب، ال املغريب وال أ�ج�يب، 

امحلد �، أ�ج�يب �ادي مز�ن، واملغريب وقع � مشالك �ىل ٔ�رض الواقع، 

هذا و�ة نظري، مشالك �ىل ٔ�رض الواقع �یعانیو مهنا املس�مثر�ن ومشالك 

س�نا لكنا مكغاربة، د�ل حىت �ا�ة ما �دامة ون�س�ناو ومهیة د�لناها فرا

وا�د شویة �شوف ما ��ش لیا الصورة واحضة وكذا، وكنقولها وقلهتا يف 

)la CGEM ( وقلهتا يف �دة م�ا�ر، وكنقولها حىت هنا �اصنا �ش�تغلو يف

  .بالد� وخنلقو م�اصب الشغل هاذ اليش ا�يل �ی�س�ناو م�ا املغاربة

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 

الس�ید الوز�ر، وشكرا لمك �ىل مسامهتمك معنا  شكرامبزید من التفاؤل، 

  . يف هاته اجللسة

  . شكرا لمك مجیعا

  .اجللسة ورفعت


