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 ).م2019 نومفرب 26(هـ 1441 ربیع أ�ول 28 ثال�ءال : التارخي
اخلامس لرئ�س ، اخللیفة امحلید الصو�رياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال �قةدق  ةعرش  مخستان و ساع : التوق�ت
  .اخلامسة بعد الزوال

  .أ�س�ئ� الشفهیة اقشةم�: �دول أ�عامل

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

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

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

ووفقا ملق�ضیات النظام  ،من ا�س�تور 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، 

ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني
  .وٕا�ال�ت

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ة جملس املس�شار�ن ٕاىل �ایة سائل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا ر �
  :فه�ي اكلتايل 2019نومفرب  26یومه الثال�ء 

 ٔ�س�ئ�؛ 10: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 .ٔ�س�ئ� 5: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..ٔ�س�هتل

  يف ٕاطار الرب�مج؟.. نعم

  :� حلرشاملس�شارة الس�یدة �ر

  الس�ید الرئ�س،
ٕاىل امسحيت يل، بغیت ند�ر وا�د نقطة نظام ٔ�نه اح�ا تنحتفلو اح�ا يف 
یوم من بعد �ح�فاء �لیوم العاملي ملناهضة العنف ضد ال�ساء، وتتعرفو 
ب�ٔن هاذ الس�نة م�خرطة يف وا�د امحل� أ�مم املت�دة وكذ� م�ظمة العمل 

التابعة  206والتوصیة  �190ىل االتفاق�ة  ا�ولیة من ٔ��ل ٔ�نه �كون التوق�ع
  ).la convention(ٕاىل الیوم لهاذ 

واح�ا بغینا من هاذ املنرب ٔ�نه كنا �غیني �ش نتو�و �لس�ید وز�ر 
  ..حقوق إال�سان بوا�د السؤال يف املوضوع

ٕاىل امسحيت يل ٔ�� �ري بغیت �مس لك ال�ساء املغربیات و�مس ٔ�خوايت 
يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�و يف لك النقا�ت، ٔ�ننا النقابیات، سواء 

ا�يل �هتم العنف  190كنطالبو �ش احلكومة املغربیة تصدق �ىل االتفاق�ة 
  .املبين �ىل النوع يف ٔ�ما�ن الشغل وهو العنف ضد ال�ساء والر�ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
قطاع �س�هتل �دول أ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين أ�ول، املو�ه ل

الطاقة واملعادن والب��ة حول معایري ا��ساب �سعريات فواتري املاء 
والكهر�ء، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  ة الوزراء،الساد

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�ش�تيك املواطنون من ز�دة �ري مفهومة يف فاتورة املاء والكهر�ء، مما 
خيلق ضبابیة �ى املواطنني حول املعایري اليت یمت اع�دها ال��ساب 

  .طهري�سعرية فواتري املاء والكهر�ء والت 
ويف هذا إالطار �سائلمك الس�ید الوز�ر، �یف تمت هذه العملیة؟ وما يه 

  الضام�ت اليت من ش�ٔهنا حامیة املس�هت� من التالعب من هذه الفواتري؟
  .وشكرا

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

  :الس�ید عز�ز ر�ح، وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  .لس�ید املس�شار احملرتمشكرا ا

ٔ�وال، بغینا ن�ٔكد لمك ٔ�نه ل�س هناك تالعبات ول�س هناك ز�دة يف 
الفواتري ٕاال ٕاذا اكن ز�دة يف �س�هتالك، ولكن نبغي نعطیومك وا�د الرمق 
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ملیون  6.2اح�ا ٕاىل �ذینا املك�ب الوطين �لكهر�ء �لسؤال �لیه، عندو 
حلد الس�نة در� معلیة  هنمم %85هاذ الس�نة . 6.2د�ل املشرتكني، 

�یلووات،  150إالحصاء واجلرد لكهم تیطیحو يف الشطر أ�ول ٔ�قل من 
تیطیحو يف الشطر أ�ول، مبعىن ت��قاو دامئا يف التعرفة �ج�عیة ا�يل يه 
مدعومة ا�يل ما فهياش ا�يل ما اكن�ش متست سابقا ٔ�ثناء إالصالح د�ل 

، ت��قاو يف 2014يل اكنت تدارت يف الوضعیة ود�ل التعرفة السابقة ا�
التعریفة �ج�عیة، ميل تیطلعو فوق هاذ التعریفة هاد �ٓنذاك تند�لو يف 

، ..وا�د التعریفة ا�يل يه م�اس�بة لالس�هتالك، طبعا هاذي تتكون فهيا
  .ٕاىل �د السا�ة لكهم ما ت�س�هتلكوش %85ولكن تنقول � 

؟ ٔ�س�باب كثرية وميكن يل طبعا ٔ�ش�نو تید�ر املك�ب يف العامل القروي
نتذا�ر ٔ�ش�نو يه إالجنازات ا�يل غنقومو هبا، هو ٔ�نه نظرا لشسا�ة العامل 
القروي ٔ�نه �ميش�یو ��دو العداد تیحس�بوه معلیا لك شهر�ن، ولكن 
املواطن تی�لص لك شهر، املواطن ٔ�ش تید�ر؟ تی�لص �ىل حساب 

هر�ن تیخصمو الشهر ا�يل فات وميل تتجیه الفاتورة د�ل حساب لك ش 
هذاك اليش ا�يل �داو وتی�لص البايق، وتی�اولو ما ٔ�مكن ٔ�نه و�ا حيس�بو 

  .لو د�ل شهر�ن ما یطلعش يف الشطر الثاين یبقى دامئا يف الشطر أ�ول
الشاك�ت ا�يل وردتنا الس�ید املس�شار، ٔ�� طلبت �دد الشاك�ت 

اتورة، من ا�يل عندها �القة �لف %10شاكیة، ال تت�اوز  2500حوايل 
تقریبا شاكیة، البايق ٔ�معدة سقطت ٔ�و ٔ�ش�یاء من هذا النوع، ٔ��  2500هاذ 

تنعطي هذا املعطى وراه س�بق يل يف ا�لجنة ا�يل اكنت مبناس�بة م�اقشة 
املزيانیة، راه د�لنا يف بعض التفاصیل ا�يل ٔ�شارو ٕا�هيا السادة املس�شار�ن 

زید من التدق�ق ٕاما �مة احملرتمني، ومرة ٔ�خرى مس�تعد�ن ٕاىل بغینا امل
اس�تطالعیة ٕاما جنیو �لجنة وند�لو يف التفاصیل، ٕان شاء هللا، ورمبا ٕاىل 
اكنت عیوب ٔ�و بعض �خ�الالت ميكن لنا نعاجلوها ما عند� حىت 

  .مشلك

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

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

  .الس�ید الوز�ر، شكرا �ىل التوضیح
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ا�ور د�لنا اح�ا مكنتخبني هو ا�فاع �ىل املصل�ة د�ل املواطنني 
و�ىل مصل�ة د�ل ا�و� فوق لك اعتبار، �ل�س�بة لنا اح�ا تنع�شو هاذ 

ايش تنعملو مزایدات املشالك و�هنرضو معك من مصمي القلب د�لنا، م
، ما �غیی�يش ند�رو ..س�یاس�یة ٔ�و �غیني نلعبو هبذا امللف س�یاس�یا ٔ�وال

  ...الس�یاسة هبذا امللف وال

اح�ا الهدف د�لنا هو ندافعو �ىل املواطن، ؤ�نت��ا �ارف املواطن ا�ٓن 
تیع�ش وا�د ا�مو�ة د�ل املشالك، القدرة الرشائیة د�لو ارتفعت، و�ىل 

الناس هاذو فعال �هنرض معك عند� مشالك يف املدینة، م�ال  ٔ�ساس هاذ
املدینة د�ل طن�ة، ويف العمل د�لمك اكنت وا�د الوقت اكنو خرجو وا�د 
ف�ة الناس يف الشارع واكنت وا�د �لزتامات، هود رئ�س احلكومة ووز�ر 
ا�ا�لیة واتفقو �ىل ٔ�ساس غید�رو العدادات املشرتكة وغید�رو وا�د 

مو�ة إالجراءات، وامجلا�ة اكنت �ادي تلزتم و�ادي ت�ٔدي بعض الرسوم ا�
�ىل هاذیك العداد املشرتك، هاذ العدادات املشرتكة ما تدار�يش، ووا�د 
ا�مو�ة احلواجئ ا�يل اكنت الزتمت هبا احلكومة سابقا، �ٓنذاك اكن وز�ر 

ع الساكنة ا�ا�لیة ورئ�س احلكومة يف املدینة د�ل طن�ة، واكنو الزتمو م
  .�ىل ٔ�ساس �ادي حيلو هاذ إالشاكلیات

اك�ن فعال الس�ید الوز�ر احملرتم، الناس راه تتعاين من املشلك، ٔ�� قلت 
درمه، اك�ن  500درمه  400مايش فهيا املزایدات، املواطن تی�لص 

املواطن مقهور ا�ٓن مع الرشكة د�ل التدبري املفوض، اح�ا ما تنكرويش 
دمهتا، الرشكة مشكورة دارت �دمهتا، اك�ن بعض الرشكة ما دار�يش �

احلواجي �ري ٕا�ادة الهیلكة د�ل أ�ح�اء يف املدینة د�ل طن�ة، لو ما اكن�يش 
الرشكة املفوض لها قامت هبذا ٕا�ادة الهیلكة د�ل أ�ح�اء ما اكی�يش ا�يل 
�ادي ید�ره، ولكن عند� ٕاشاكل يف الغالء د�ل الفاتورة د�ل املاء 

  .ء، �اصنا �شوفو احللوالضو 
�ل�س�بة �لعدادات، الس�ید الوز�ر احملرتم، اكنت الرشكة تتجیهبم تیطلعو 

، الیوم الرشكة يه ا�يل تتجیهبم )Casa(يف ) bureau d’études(لوا�د 
راسها، املواطن بدلو � �ري العداد �ابو لو وا�د العداد �دید، �زادت لو 

ص املراق�ة، املك�ب الوطين درمه، عندي جحج وعندي دالئل، �ا 1000
هو ا�يل جيیب العدادات، هو ا�يل ی��ع العدادات �لرشكة ا�يل تتقوم 

خصم، تتجیب يه املوا�ن يه �لطریقة �لتدبري املوفوض، فهيا حمك وفهيا 
ا�يل بغات وتعطهيم �لمواطن، تیدور الكونتور بوا�د الرس�ة خ�الیة، 

�لووات ٔ�ش�نو معلو لنا وشكون ا�يل غی�اسب هاذ الرشكة؟ �دد الك 
الوطين وحشال يه  احلساب، �دد الك�لوات ا�يل ت�رشي من عند املك�ب

تت��ع؟ �شوفو �راق�و هاذ الرشكة، اح�ا مايش تنقولو ال كذا وال كذا، �راق�و 
  .ا�ور د�لنا املراق�ة �راق�و هاذ الرشكة، ما فهيا عیب

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ٔ�� ما ميك�ش، ٔ�نك ٔ�نت متثل املواطن ما ميك�ش لیا �كذبك، ولكن 
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ا�يل ميكن لیا ن�ٔكد � هو ٔ�نه �ري مق�ول ٔ�ن يش رشكة د�ر ا�يل بغات يف 
عند� قوانني، عند� تعاقدات جيب ٔ�ن تلزتم هبا  املغرب �كونو واحضني،

الرشاكت، �ادي حتل الكونطرا راها واحضة، و�ميكن لمك �ىل املس�توى 
احمليل، ؤ�� ٔ�عرف ٔ��مك مهنم، �ميكن لمك �س�تدعیو �س�مترار ٕاما يف ا�لس 
إالداري �لم�لس عضو ف�ه، بل ف�ه �دة ٔ�عضاء ا�يل �ميثلو املواطن و�ميثلو 

و�ميثلو السلطة، ٕاما ميكن �س�تدعى ٕاىل دورات د�ل ا�لس  املنتخبني
وا�خول معهم يف التفاصیل يف هذا املوضوع، وتعطهيم �حلجج، یعين راه 
هاذ اليش ما عند�ش ف�ه ٕاشاكل بطبیعة احلال من �الل التجربة هاذ 
اليش ك�رسو، ميل �یكون مالحظات �ميكن لینا �س�تدعیوه وما ميك�ش 

 وما ميك�ش �هيا تق�ل ٔ�نه ما ميش�یوش املنتخبني �شوفو هاذ �هيا تقول ال
  .املعطیات ٔ�ن اك�ن تعاقد م�ين �ىل الشفاف�ة وم�ين �ىل ٔ�مور

أ�مر ا�ٓخر هو فعال التدبري املفوض ميكن يل نقول لیك عند� جوج 
د�ل أ�نظمة، اك�ن الواكالت ا�يل تتوزع �ىل  3د�ل أ�نظمة ٔ�و قول 

�ن املك�ب الوطين، الوقت ما ك�سمحش، ولكن راه مس�توى املدن واك
ت�متىن ما عند� مشلك ال اح�ا وال وزارة ا�ا�لیة ميكن لینا جنیو وند�لو 

معمك يف التفاصیل، ولكن راه اك�ن دور �بري د�ل امجلا�ات احمللیة 
  .واملنتخبني �ىل املس�توى احمليل ملتابعة وتدق�ق هذا التعاقد

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .راشك

السؤال ا�ٓين الثاين، موضو�ه �ائدات اس�تغالل الغاز الطبیعي حلقل 
تندرارة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :عبد �اله احللوطي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  وز�ر،الس�ید ال

طلعت �لینا بعض الصحف مؤخرا تت�دث عن اس�تغالل �از تندرارة، 
ؤ�نمت �ارفني الس�ید الوز�ر ٔ�ن املغاربة �متون �لتنق�ب عن الغاز والتنق�ب 
عن البرتول يف املغرب �عتبار �ىل ٔ�ن املغرب امحلد � ا�ٓن املغاربة 

ميكن ینقل املغرب یعتربون ب�ٔنه لو ٔ�نه یتو�د عند� الغاز ٔ�و البرتول �ادي 
ٕاىل مر�� �دیدة، و�لتايل اك�ن وا�د �ه�م �بري، وعندما �سمع ب�ٔن 

  :هناك �از يف تندرارة كن�ساءلو الس�ید الوز�ر
مسعنا الغاز يف تندرارة ومسعنا معاه ٔ�ن هناك اتفاق�ة مت توق�ع ٔ�وال، 

ة الرشكة الربیطانیة ا�يل وا�د )ساوند ٕا�ر�( �روتو�ول اتفاق ما بني
واملاء الصاحل �لرشب،  التنق�ب يف تندرارة مع املك�ب الوطين �لكهر�ء

و�� اح�ا من بعد ما اطلعنا �ىل هاذ أ�خ�ار وهاذ أ�نباء ك�ساءلومك 

  .الس�ید الوز�ر �ىل املعطیات املرتبطة هباذ احلقل هذا د�ل تندرارة
فد السؤال الثاين عن طبیعة العقد، هاذ العقد ا�يل مبوج�ه ك�س�تا

املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب من الغاز د�ل تندرارة 
  هنا؟) ساوند ٕا�ر�(و�لطبع املوقع د�ل 

نعترب ب�ٔن هاذ الغاز ا�يل هو ی��ع من  ،السؤال الثالث الس�ید الوز�ر
  د�ل �ق�صاد الوطين م�ه؟ ٔ�رض مغربیة ما يه �س�تفادة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  الس�ید املس�شار احملرتم،شكرا 

م�اس�بة �غي نقول ب�ٔن هذا القطاع من ٔ�كرث القطا�ات، هو هاذي 
قطاع معادن و�ا ف�ه الهیدرو اكربري، من القطا�ات ا�يل ف�ه مغامرات �برية 

ا�ول، فاك�ن رشاكت م�خصصة �س�مثر  ى �لیه�دا، و�� ال تقو 
س�نوات رمغ ٔ�نه �اله لق�نا شویة  10ٕاماكنیات �برية �دا، ونعطیمك م�ال يف 

ملیار د�ل  20ملیار د�ل ا�رمه ا�يل اس�مثرت �ري يف التنق�ب،  20
ملیون د�ل ا�رمه، تیحتاج ٕاىل  800ملیار و 2018ا�رمه يف س�نة وا�دة 

  .دإاماكنیات هائ� �
طبعا لق�نا شویة د�ل الغاز كام تعلمون يف الغرب ا�يل ت�س�تعملوه يف 
الصنا�ة، لق�نا شویة الغاز فالصو�رة ا�يل �ی�س�تعمل من طرف رشكة 

 4وال  3الفوسفاط، واك�ن هاذ الغاز ا�يل لق�نا �ىل مس�توى تندرارة، نعطي 
  :د�ل املؤرشات

ز ان �س�ترياد د�ل الغاملؤرش أ�ول ٔ�نه �ادي ميكن لینا �ش نقصو م
هاذي التقد�رات أ�ولیة ) déja(، %30ا�يل ت�س�هتلكو يف الكهر�ء حوايل 

ما نبقاوش  %30حسب مذ�رة التفامه، ٔ�ن ذاك اليش ا�يل ت�س�توردوه 
ملیون د�ل ا�رمه ما نبقاوش  �8س�توردوها، كتجي تقریبا وا�د 

�ىل أ�قل يف �س�توردوها، ٕاذن غتويل وا�د النوع من �س�تقاللیة 
العم� الصعبة ٔ�ن غنبقاو خنلصوها  قل من �ح�ة�ٔ ، مث �ىل ا30%

��رمه، مث دا�ل الب� رشكة دا�ل الب� غت�لص رضائب ��شغل غتد�ر 
�ري يف التنق�ب ملیار ) déjà(اس��رات، جحم �س��رات ا�يل دارهتا 

 3.5قى ت��ج ملیون د�ل ا�رمه و�س��رات ا�يل غتد�ر �ش تب 200و
  .ملیار د�ل ا�رمه

فٕاذن هذا وا�د بدایة حتول، اح�ا ٔ�ملنا ٔ�ن �ك�شف ٔ�كرث، اك�ن ٔ�مل 
كنقولو ب�ٔنه اك�ن مؤهالت ٔ�كرث مما مت إال�الن عنه، �س�تغالل غیبدا يف 

  .ٕان شاء هللا متت مذ�رة تفامه، التفاصیل كتجي بعد مذ�رة التفامه 2021

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��
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  :عبد �اله احللوطي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

و�شكر كذ� الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة د�لو، كام نقدر ا�هودات 
الوطين �لهیدرو�ربورات يف اليت تبذلوهنا الس�ید الوز�ر، وكذ� املك�ب 

   .هاذ �جتاه
سؤالنا الس�ید الوز�ر، واش ما اكی�ش ولكن مع ذ�، ٔ�عتقد ب�ٔن 

؟ ٔ�ن هذا ٕاماكنیة د�ل نعرفو احلقل د�ل تندرارة، ٔ�ش�نو يه الطاقة د�لو
ساوند (سؤال مطروح ا�ٓن، ميل كنتلكمو �ىل �س�تفادة �لطبع د�ل 

�لطبع ٔ��ید ٔ�ن هاذ الغاز هذا ا�يل موجود يف حقل تندرارة، �اصنا ) ٕا�ر�
  .نعرفو المكیة د�لو

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، وا�د القضیة كتلكم، ٔ��ید : قضیة الثانیةال 
�س�بة �برية د�ل �س��رات ا�يل كتحتاج هنا، ولكن م�ساوش ب�ٔنه راح 

مبعىن راه در� وا�د العملیة د�ل ال�شجیع، رمغ  %75اح�ا ميل در� هلم 
الق� ذ� ال�شجیع كنالحظو مؤخرا الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه وىل وا�د النقص و 

  .د�ل الرشاكت ا�يل ك�س�مثر يف هاذ ا�ال هذا يف املغرب
كام ٔ�نه ما ميك�ل�ش الس�ید الوز�ر، خنمت اللكمة د�يل ق�ل ما نطلب 
م�مك �ىل ٔ�نه تعطى وا�د أ�مهیة و�عتبار �لمس�ت�دمني د�ل املك�ب 
الوطين �لهیدرو�ربورات، ویمت وا�د �لتفاتة �لظروف ا�يل �یع�شوها، 

خلصوص ف� یتعلق �ملتقا�د�ن، ٔ�ن �الب�هتم ا�ٓن یتقا�دون، ؤ�ن� و�
وا�يل �یخرج یعين ) CIMR(�ارفني الس�ید الوز�ر ٔ�ن النظام ا�يل عندمه 

ل�س املتقا�د�ن وٕامنا �یخر�م يف وضعیة صعبة، مطلوب م�مك الس�ید 
  .الوز�ر، ٔ�ن هتمت هبذه الوضعیة

  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
ٔ�� اقرتح �لیمك ٔ�ن يف احلق�قة السؤال د�لمك والتفاصیل ا�يل ف�ه، ف�ه 
�دة معطیات مطلوبة، ٔ�� ٔ�ٌقرتح �لیمك ما عند� مشلك، �كون �لسة مع 

التفاصیل، �ش فعال هاذ  إالخوان يف ا�لجنة وأ�خوات، وند�لو يف
ٔ�ش�نو يه املغامرات ا�يل ف�ه؟ ٔ�ش�نو يه : القطاع جيب ٔ�ن یفهم يف تفاصی�

�س��رات ا�يل ف�ه؟ �یفاش التعاقدات ا�يل كتكون �ىل الصعید ا�ويل، 
  .حشال كرتحب ا�ول ٕاىل �ري ذ�

د�ل املغرب  %100د�ل الصو�رة راه ) déjà(ولكن ميكن نقول لمك، 
مبعىن ذاك اليش ا�يل كند�لو تقریبا د�ل الصو�رة، ) l’ONHYM(د�ل 

  .ملیون د�ل ا�رمه س�نو� 60تقریبا وا�د 
والرشكة  %25عندو ) l’ONHYM(د�ل الغرب، د�ل 

هاذ، معوما هكذا یعمل به �املیا،  %75، مايش هاذي عندها "س�ید�س"
نیة كتجیب ٕاىل عندك إالماكنیات د�رو الرشكة د��، ما عند�ش إالماك

ملیار زمع ما �اد�ش  9من اخلارج، هذا عند� احلجم، التقد�ر أ�ويل 
یعطینا مدة طوی�، ولكن اعطینا رخصة ٔ�خرى �لتنق�ب يف احملیط د�ل 
هاذ اليش ا�يل تلقى ٔ�نه عىس ٔ�هنا �كون اك�شافات ٔ�خرى يف املس�تق�ل، 

ب، ولكن مؤخرا بعض الرشاكت، اكنت وا�د الرشكة مشات من املغر 
هاذي رشكة ٔ�مر�ك�ة، �كونت ) HUNT(رجعت وقعنا معها ق�ل ٔ��م 

م�رشات ٔ�نه اك�ن بعض امل�رشات �ل�س�بة �لمس�تق�ل د�ل املغرب، لكن 
هذا �یحتاج س�نوات و مالیري د�ل التنق�ب �ش �اله تعرف ٔ�ش�نو هو 

  .املؤهالت وتبدا ك�س�هتلكها
ك�ب الوطين ٕاىل ولكن مس�تعد�ن جنیو ند�لو يف التفاصیل معمك، امل 

اكنت معطیات، اح�ا �اهز�ن مع إالخوان النقابیني، الهیئات النقابیة 
  .و�شوفو ٕاىل اكن هناك ٕاشاكالت نعاجلوها ٕان شاء هللا

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

السؤال الثالث، موضو�ه ت�ٔهیل املطارح العشوائیة، اللكمة ٔ��د 
  .عارصةاملس�شار�ن من فریق أ�صا� وامل

  :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تعاين مجمو�ة من املدن من مشالك تدبري النفا�ت الصلبة، وذ� 
�س�ب ان�شار املطارح العشوائیة وما یرتتب عهنا من �ٓ�ر بی��ة �ىل رٔ�سها 

رهية، وما �� من �رسب النفا�ت ٕاىل الفرشة املائیة وان�شار الرواحئ الك
  .ت�ٔثري م�ارش �ىل حصة املواطنني

يف هذا إالطار، �سائلمك حول إالجراءات اليت س�تقوم هبا الوزارة 
  لت�ٔهیل هذه املطارح العشوائیة؟

  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  .شار احملرتمشكرا الس�ید املس� 

ٔ�شكرمك �ىل هذا السؤال، وفعال هذا وا�د امللف ظاهره �س�یط، 
ولك�ه يف احلق�قة معقد، �كفي ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔنه ا�طط ا�يل اكن تطلق يف 

ملیار  40ملیار د�ل ا�رمه،  40اح�اج�نا ف�ه ل  2028حىت ل  2008
ة املعنیة درمه ما بني مسامهة وزارة ا�ا�لیة ووزارة الب��ة، یعين الوزار 

  .وامجلا�ات احمللیة
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ٔ�نمت تعلمون هذه مسؤولیة �الصة د�ل امجلا�ات، �ري : املس�ٔ� الثانیة
�ش نقدرو، مسؤولیة �الصة، لكن نظرا ٔ�ن ا�و�، احلكومة رٔ�ت ب�ٔن 
امجلا�ات ما عندهاش إالماكنیات هاذ اليش �الش دارت هاذ الرب�مج، 

وها �لجام�ات، و�� مشات وا�د �ش جنیبو شویة د�ل إالماكنیات نعطی
مطرح ما بني وا�ٓن د�لنا  52العدد د�ل إالجنازات حلد السا�ة �اله حقق�ا 

  .يف ما �سمى �ملطارح املتقدمة
ا�يل ف�ه  2020-2019ولكن مع ذ� كنعتقد واك�ن �ر�مج د�ل 

مدینة وجام�ة ا�يل �ادي منش�یو لها �ش �مكلو معوما ما مت  21حوايل 
تق�مي د�ل هذا ) évaluation(ام به، ولكن مع ذ� ا�ٓن اك�ن معلیة �لزت 

الرب�مج �ش ميكن لنا �شوفو ٔ�ش�نو هو نوع احلاكمة اجلدیدة، امجلا�ات ما 
  .قداش

الیوم ٕاذا بغینا ند�لو يف املطارح املتقدمة، �يل املطارح املراق�ة، 
�ش ما ید�لش هذاك ) géomembrane(كمنش�یو حنفرو وند�رو 

درمه، الیوم  100حىت ل  70- 50العصري ما ميش�ش، هذا كن�لصو �لطن 
درمه �لطن، حىت  200التو�ه منش�یو ملطارح م�قدمة �اصنا امجلا�ة ختلص 

  .جام�ة ما عندها هذه إالماكنیات مبا فهيا امجلا�ات الك�رية
و�� ٕاخوان د�ل وزارة ا�ا�لیة مع وزارة الب��ة كنقلبو �ىل صیغة 

ل هذه احلاكمة مع ٕاد�ال نوع من تدو�ر هذه النفا�ت، خنرجو �دیدة د�
خرجو ) les fertilisants(مهنا الطاقة، خنرجو مهنا الكهر�ء، خنرجو مهنا 

مهنا ٔ�ش�یاء ٔ�خرى، هذه يه املر�� اجلدیدة وامحلد � التك�ولوج�ا �سمح 
 بذ�، مبا فهيا التك�ولوج�ا مس�تقرة يف املغرب، لكن كنتلكمو فقط �ىل
النفا�ت املزنلیة، عند� ذاك اليش د�ل الزیتون، عند� النفا�ت الصناعیة، 
عند� النفا�ت الهوائیة، وا�د العدد د�ل النفا�ت ا�ٓن ا�يل در� لها �رامج 

يف هذا ا�ال �ش  وفعال حتتاج ٕاىل جرٔ�ة ٔ�كرث ومراجعة موضوع احلاكمة
  .ميكن لنا جنحو ٔ�كرث فهيا

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .اللكمة ٔ��د املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
الواقع هو هذا �ىل ٔ�ن هذا موضوع معقد، موضوع �بري �دا وهو من 
�خ�صاص ا�ايت د�ل امجلا�ات احمللیة، ولكن تتعرفو انتوما رامك رئ�س 

لیة ال جام�ة الس�ید الوز�ر وتتعرفو إالماكنیات ا�يل عند امجلا�ات احمل 
فاقد اليشء ال یعطیه، ولكن هناك .. ٕاماكنیات لها، ما نطلبوشاي وا�د 

�رامج وهناك الزتام حكويم، اكنت الزتمت احلكومة السابقة تقریبا بت�ٔهیل 
مركز حرضي ا�يل تد�ر يف الطمر وتد�ر ف�ه التمثني، الزتام  350تقریبا 

ة اكتبة ا�و� مطرح عشوايئ، الوز�رة السابق 220هذا، وكذ� ٕا�الق 
مركز �لطمر و�مثني النفا�ت يف  50كذ� ٕ�جناز  2018السابقة الزتمت يف 

، هادو الزتامات اح�ا ما هنرضوش �لهيم وكام قليت هاد اليش 2021ٔ�فق 

  .معقد، ٔ�ن هذه �لزتامات الزتامات صعیبة
كنقول � الس�ید الوز�ر، هذه الزتامات د�ل احلكومة، ٔ�� تنقول هذا 

معك �اص �كون هناك حاكمة �دیدة ٔ�ن احلكومة بو�دها ال  م�فق
امجلا�ات بو�دمه ما یقدوش، الوزارة بو�دها، اك�ن �ر�مج يف ا�ا�لیة، 
ٕاذن هذه احلاكمة ا�يل تنطلبوها �اصمك تفكرو فهيا ٔ�ن طمر النفا�ت 

ٔ�لف طن د�ل  500املالیني و 7مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، اح�ا املغرب عندو تقریبا 
س�نو� فني �متيش؟ راه �متيش �ري يف الطبیعة، التلوث مث احلق  تالنفا�

كذ� املغرب راه صادق عندو م�ثاق، عندو قانون ٕاطار د�ل الب��ة 
�ال� امل�، نعطي م�ال ��ول أ�خرى والتمنیة املس�تدامة ا�يل اكن د�ا لها 
  .ف� خيص الب��ة، ٕاذن هاد اليش لكه
�ر �ىل مسعة املغرب و�ىل جاملیة املدن هاد املشلك د�ل النفا�ت یؤ 

اس��رات ا�يل د�لنا، و�لتايل �اص �كون عند� الش�ا�ة �ش ند�رو 
�اصها �كون، نعطیمك م�ل، ٔ�� م�ال يف وا�د املدینة كنعرفها، مدینة �ٓیت 

�ام والناس �دامني �ش ید�رو هاد مطرح النفا�ت �كون  12ور�ر 
ا�يل هو د�ل  ؟ وصلنا �ىل ٔ�نه در� املطرحمراقب ومز�ن، فني وصلنا د�
ٔ�لف  50س�نني، وسط املدینة فهيا  4وال  3التحویل وسط املدینة هادي 

د�ل الناس �ش �هتز من متا مييش ملرا�ش وتعق�دات كثري �ل�س�بة 
�یلوممت مربع  �10لساكنة، الرواحئ يف املدینة، ٔ�ن مدینة صغرية فهيا 

سط املدینة، و�لتايل امجلا�ة واش عندها، ما واملطرح د�ل التحویل يف و 
  .عندهاش إالماكنیات د�ل هاد اليش

و�لتايل نطلب تد�ل د�ل احلكومة، د�ل وزارة ا�ا�لیة، د�ل وزارة 
الب��ة، د�ل امجلا�ات أ�خرى �ش ميكن لها �یفام اكن احلال ذوك املناطق 

وضوع د�ل النفا�ت ا�يل يه حر�ة ا�يل عندها الضغط ف� خيص هاد امل
  .�س�بقومه يف هذا املوضوع

 les(ولكن عند� ت�ٔخر �بري وت�ٔخر فضیع يف التمثني ا�يل هو �یقول � 
Ordures ( فه�ي �روة ٔ�ن النفا�ت ميكن حنولوها ٕاىل �روة ٕاىل اكنت ٕارادة

  .واكنت ٕاماكنیات يف ذ�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رشكرا الس�ید املس�شا

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
�ري �ش جنمعو  2008عند� ت�ٔخر ميكن نقول نعم، فضیع �زاف، ٔ�ن 

حسب الرب�مج �اصنا  %95، الیوم وصلنا %44النفا�ت د�لنا كنا يف 
یعين يف  ، اكن عند� معاجلة النفا�ت يف مراكز د�ل الطمر%90نوصلو 
  .%62، الیوم وصلنا ل %10اكنت عند�  2008

طبعا الظاهر يه هذه النقط السوداء حبال ا�ار البیضاء ا�يل امحلد � 
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لكن �ري تنقول � ٔ�نه ا�ٓن املعاد� .. اتفق�ا معهم حبال وا�د العدد د�ل
ٔ�ش�نو يه؟ يه امجلا�ات ٔ�هنا مسؤو�، دا� هذا القانون، هاذ اليش �الش 

� راه مع وزارة ا�ا�لیة كنقلبو حبال ا�يل وقع يف الكهر�ء، الكهربة  قلت
من مسؤولیة امجلا�ات القرویة حبال الطرقات، ولكن ا�و� دارت �رامج 

  .م�ل هاذ الرب�مج �ش ميكن لنا نعاونو امجلا�ات �ش ميكن لها تعاجل
اك ملیون �روة یعين س�ب�ان هللا التحول ا�ي حصل هذ 7الیوم هاذ 

اليش ا�يل كنا تنعیفوه وما ت��غیوهش الیوم ٔ�صبح مصدر د�ل الرثوة، هاذ 
اليش �الش اح�ا ماشني يف ٕاطار د�ل التمثني وهاذ اليش �الش تتد�ل 
ا�ٓن رشاكت مبا فهيا الرشاكت املغربیة، إالخوان ا�يل �بعو املعرض أ��ري 

وا�ز رشكة مغربیة حصلت �ىل ج 14امحلد � ) POLLUTEC(د�ل 
  . لكها تد�ر هاذ العملیة معلیة تدو�ر د�ل النفا�ت

اك�ن وا�د إالشاكل ا�يل �اصنا نعاجلوه هو العقار، رضوري نقلبو �ىل 
العقار، العقار ما �اصوش �كون قریب من املا، ما �كو�ش قریب من 
الساكن، �اصو ما �كو�ش یعين ٕاىل �ري ذ�، فاك�ن ٕاشاكالت د�ل 

بو ا�ٓن �ىل �لول تق�یة، معذرة نذ�ر �ري هاذي، ٕاىل العقار، فاح�ا تنقل 
مش��ا اخ�ارینا عقار ٕاىل بغیت تقول ٕاىل ما لق�ناش العقار تنضطرو ند�روها 
قریبة من املدینة، ٕاىل قدر� قریبة من املدینة �اصنا ند�رو �ك�ولوج�ا 

  .درمه 400درمه،  �300الیة، ٕاذن �اصهم خيلصو 
لیة ومعهم اح�ا� ت�شوفو ٔ�ش�نو هو و�� راه ٕاخوان وزارة ا�ا� 

  .اجلدید د�ل تدبري هاذ النفا�ت ٔ�حسن طریقة �لمخطط

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

السؤالني املوالیني مو�ني لوز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان 
ا�دة، والعالقات مع الربملان جتمعهام و�دة املوضوع، �ا �س�تعرضها دفعة و 

والبدایة مع سؤال فریق أ�صا� واملعارصة، وموضو�ه التدابري وإالجراءات 
املت�ذة �ل�د من �كتظاظ وبلورة �رامج �لت�ٔهیل وٕا�ادة إالدماج، اللكمة 

  .ٔ��د املس�شار�ن لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ،الس�یدة الوز�رة
تعاين املؤسسات السجنیة من ظاهرة اكتظاظ تفوق الطاقة 

يف �رية ال من �ح�ة  السجون�س��عابیة، فعال ا�يل تتجعل إالدارة د�ل 
  .الت�ٔهیل وال من الناح�ة د�ل الت�ٔطري د�ل هاذ الساكنة هاذو

ٔ�مام هذا الوضع الس�ید الوز�ر، �سائلمك ما يه إالجراءات املت�ذة يف 
ؤولیة اجلدیدة ا�يل تق�مت؟ وت�متناو ب�ٔن �كون �لول �ا�� ظل هاذ املس

  .و�سمعو م�مك ب�ٔن أ�فاكر ف� خيص هاذ املوضوع هذا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
واقع السجون �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة  موضو�هالسؤال الثاين، 

  .املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :ار الس�ید محمد البكورياملس�ش
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدة الوز�رة،
تعاين �ل السجون املغربیة مبختلف ٔ�قالمي اململكة من تفامق ظاهرة 
�كتظاظ، اليشء ا�ي ینعكس سلبا �ىل أ�وضاع العامة، مما یؤدي ٕاىل 

الثقاف�ة واملدنیة �راجعات متس حقوق إال�سان �ق�صادیة و�ج�عیة و 
والس�یاس�یة، من مجلهتا ظروف إالقامة والز�رة والفس�ة والص�ة والتغذیة 

  .وم�ابعة ا�راسة والعمل
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ما يه التدابري العا�� اليت س���ذوهنا من ٔ��ل معاجلة معض� اكتظاظ 
  السجون وحتسني وضعیة السجناء مبختلف �ات اململكة؟ 

  .وشكرا

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
اللكمة �لس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع 

  .الربملان لٕال�ابة عن السؤالني املتعلقني بوضعیة السجون

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

لفعل هناك ظاهرة �كتظاظ يف املؤسسات السجنیة ويه ظاهرة �
لٔ�سف مؤملة ومس��ة، واملعطیات تؤكد �ىل ٔ�ن �س�بة �كتظاظ وصلت 

مرت للك جسني، ويه مسا�ة لٔ�سف  1.89مبعدل ال یت�اوز  %138ٕاىل 
الشدید ت��اىف مع املقومات اليت ی��غي ٔ�ن تتوفر �لهيا ٔ�ي مؤسسة جسنیة 

  .ام الاكمل التام حلقوق السجناءحترتم ��رت 
و�لطبع احلكومة ومضهنا املندوبیة العامة ٕالدارة السجون معلت �ىل 
حتسني ظروف إالیواء دا�ل املؤسسات السجنیة من �الل مجمو�ة من 
التدابري، س�ٔخ�رصها اخ�صارا لضیق الوقت، ٔ�وال بناء وجتهزي مجمو�ة من 

مؤسسة جسینة  17بناء  مت 2018- 2014السجون اجلدیدة، وا�ٓن من 
مرت مربع، ولكن يف نفس ا�ٓن مت  �51055دیدة، مبسا�ة ٕایواء �ددها 

  .مؤسسة جسنیة ال تتوفر �ىل رشوط إالیواء حلفظ �رامة الزنالء 15ٕا�الق 
طبعا مت العمل �ىل جتهزي واف�تاح السجنني احمللیني �لك من طانطان 

�رجمة ٕا�الق السجنني  رس�ر، مع 2000و�راكن بطاقة اس��عابیة تقدر ب 
مؤسسات جسنیة بطاقة  4القدميني املتوا�د�ن هبام، مواص� ٔ�شغال بناء 
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رس�ر �لك من العرا�ش، و�دة، ٔ�صی�  5800اس��عابیة ٕاجاملیة تقدر ب 
، انطالق ٔ�شغال بناء السجن احمليل ��ا�� بطاقة اس��عابیة 2واجلدیدة 
ة �لعیون بطاقة اس��عابیة نیرس�ر، �رجمة بناء مؤسسات جس  600تقدر ب 
رس�ر، وٕان اكنت بعض العراق�ل مازالت يف الطریق �متىن  1300تقدر ب 

 �1زول، ��هتاء من مشاریع ٕاصالح و�رممي مؤسسات جسنیة بتوالل ٔ�ن 
، اس�مترار ٔ�شغال ٕا�ادة هتیئة املؤسسات السجنیة ٕ�قلمي 2و�و�ت واطیطة 
، 1واجلدیدة و�زن�ت وطن�ة  و�ٓسفي ؤ�زیالل وزایو �1زة و�ٓیت ملول 

رس�ر،  76احمليل بفاس راس املاء بطاقة اس��عابیة تقدر ب  توسعة السجن
 سطاتوا�هتذیب �يل مومن � ا�هتاء ٔ�شغال �رممي ج�اح مبركز إالصالح 

رس�ر، اس�مترار ٔ�شغال تقس�مي وهتیئة املر�ب  600بطاقة اس��عابیة تقدر ب 
  .2وسعة السجن احمليل سال ، انطالق ٔ�شغال ت1السجين بعني الس�بع 

كام تعمل املندوبیة العامة �ىل التخف�ف من �دة �كتظاظ ببعض 
املؤسسات السجنیة �رب توزیع السجناء ا��ن صدرت يف حقهم ٔ�حاكم 

  .هنائیة �ىل مؤسسات ٔ�خرى
ا�ي ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد �لیه يف هذا الس�یاق هو ٔ�نه �لرمغ من هذه 

نة السجنیة يف �زاید مس�متر، �كفي ٔ�ن اجلهود، املشلك هو ٔ�ن �دد الساك 
مرت مربع، يف �ني  118140، 2012ٔ�قول لمك ٔ�نه املسا�ة اكنت يف س�نة 

، 158509اكنت  2012ٔ�صبحت یعين العكس، یعين يف س�نة  2018يف 
مرت مربع،  40000، ٕاذن ازدادت حوايل �118140ادت  2012يف س�نة 

اكن عند�  2012س�نة  لكن �دد الزنالء ازداد ٔ�یضا �شلك �بري �دا، يف
، حبیث و�ا �كون جمهودات 83757عند�  2018، س�نة �70758اله 

ا�و� �ام توسعت واكنت �برية، فزتاید �دد الساكنة السجنیة یقلل من 
  .ٔ�مهیة هذه اجلهود

ومع ذ� ٔ�قول ب�ٔن ا�و� مطالبة �ملزید من اجلهود من ٔ��ل ٔ��س�نة 
ظاظ، ولكن ٔ�یضا ی��غي �لس�یاسة السجون، وذ� من ٔ��ل احلد من �كت

اجلنائیة املتبعة ٔ�ن تقع فهيا تغیريات �ذریة، ون�ٔمل ٔ�ن خيرج مرشوع القانون 
اجلنايئ ا�ي یو�د يف الغرفة أ�وىل ؤ�یضا حتیل احلكومة مرشوع قانون 

�ن س�ی�ٔتیان �لعقو�ت البدی� وس�ی�ٔتیان ب�ٔش�یاء �املسطرة اجلنائیة ا�
یاسة اجلنائیة �شلك �بري، و�متىن ٔ�ن یتحقق �دیدة، سوف تؤ�ر �ىل الس� 

  .ذ� يف ٔ�قرب وقت

 :الس�ید رئ�س اجللسة
التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة 

  .يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

یناه یتعاجل يف فعال الس�ید الوز�ر ب�ٔن �لك رصا�ة هذا املوضوع هذا بغ 
العهد د�لمك �وز�ر حقوق إال�سان، بصفة املهنة د�لمك حمايم لها ارتباط هبذا 

املوضوع هذا، مث وز�ر �دل سابق، ود� وز�ر حقوق إال�سان، ؤ�نمت 
�لكممت عن املؤسسات السجنیة ا�يل ت��ات �دیدة وكذا، ولكن اح�ا 

وزارة �ش غیقومو هباذ ت���ٔسفو حىت هاذ ماكتب ا�راسات ا�يل تتعملومه �
ش، ٔ�ن و ارف�ش واش قراو يش �ا�ة وال ما قر املؤسسات هاذو ما ع

خصوصا ذیك السجن د� ا�يل ت�ىن �دید يف طن�ة ا�يل يف وا�د الوضع 
  .اكريث يف املاكن د�ل الف�ضا�ت، هاذي ا�ر�ة أ�وىل

مث فعال ب�ٔن هناك املشلك د�ل �عتقال �ح�یاطي، ا�يل ٕادارة 
سجون املد�ر العام يف املناقشة د�ل املزيانیة الفرعیة تیقول � ٔ�� هاذو ال 

ال �القة يل هبم، وا�يل، كام قلت، ب�ٔن عفوا، إالحصائیات ا�يل تعطات لنا 
يف �عتقال �ح�یاطي،  34600معتقل، فهيا  85700يه  2018يف 

مع العمل املد�ر د�ل ٕادارة السجون تیقول � هاذ الناس تنرصفو �لهيم، 
قلت الس�ید الوز�ر ٔ�ن� ٔ��لبیة يف جملس  ب�ٔن هذا القانون اجلنايئ، ا�يل

تبطرو به، واح�ا رهن إالشارة يف جملس املس�شار�ن النواب، ب�ٔن �اصمك 
. 2018ا�يل اكینني يف  34600ٔ�ن ف�ه بدائل، اك�ن وا�د العدد �بري 

قت، ف�ه رساح مؤ  6691موقوفة التنف�ذ،  11700ٔ��دت �راءة،  3666
  .سقوط ا�عوى 830ٔ�و  829تقریبا 

هاذ العدد د�ل السجناء ا�يل تید�لو ا�و� ترصف �لهيم ويف أ��ري 
ٔ�ن ٕادارة .. تیخرجو �راءة، هاذو �اص ختلقو هلم البدائل، �ش ما �كو�ش

السجون تتقول � وا�د احلا�ة، تتقول � ٔ�� �زيولو يل هاذ �عتقال 
قاد هبا،  60000ا�يل غتبقى يل ٔ�وال  50000یك �ح�یاطي، تیقول � ذ

  .ٔ�ن �ادي �كوهنا، غی�ٔطرها ٕال�ادة إالدماج
معناه ب�ٔن، هاذ اليش �ش تنقول لمك ب�ٔن صف�مك حمايم، تتعرفو الس�ید 
الوز�ر وا�د د�ل املشالك ٔ�ن عندمك ارتباط هباذ املوضوع هذا، هاذ 

اد �لیه، ٕاىل �ري ذ� من �كتظاظ ف�ه سواء النفقة د�ل ا�و� ا�يل تزت 
املشالك، وا�د احلا�ة، وا�د العدد �بري من السجناء ا�يل تیخرجو متا 

  .عوض �ادي خيرجو مؤطر�ن تزيیدو من اجلرامئ
  .شكرا

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

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ�وال ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك الرصحي، وا�ٔ�ید ٔ�ن بالد� بذلت جمهودات 
ج�ارة يف جمال �رتقاء حبقوق إال�سان يف بالد�، جمهودات مقدرة ال 
ینكرها ٕاال �ا�د، ٕاال ٔ�ن هناك بعض اجلهات يف بالد� ولٔ�سف، تتاجر 

بعض املنظامت ا�ولیة املعروفة  هبذا امللف، ختدم ٔ�ج�دات حمددة ل�س�تغلها
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بعداهئا ا�امئ �لمملكة، يف حماو� الر�وب �ىل واقع السجون ببالد�، 
و�لتايل احلكومة جيب ٔ�ن �كون لها جرٔ�ة زائدة يف ا�فاع عن املك�س�بات 

  .وما یتحقق يف هذا املوضوع
نعم هناك مشالك تدبريیة يف قطاع السجون، وقد ا�رتف لنا بذ� 

ندوب العام رمسیا، هناك �كتظاظ واحلكومة، و� امحلد، توفر الس�ید امل 
ٕاماكنیات �مة من ٔ��ل بناء العدید من الو�دات السجنیة، الهدف دامئا 

  .هو ٔ��س�نة السجون
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

مفهوم املعتقلني الس�یاس�یني جيب حتدیده ومتیزيه، و�لتايل جيب ا�متیزي 
الهشاشة ٔ�و التفاو�ت ا�الیة، ومن حياول  بني من یناضل ضد الفقر ٔ�و

الر�وب �لهيا �مس نضاالت الشعب ویتاجر هبا، بل أ�كرث من ذ� ختدم 
هبا ٔ�ج�دات ٔ�ج�بیة تعادي مصاحل الب�، وحياولون ��سني ال�شو�ش �ىل 
املقاربة احلقوق�ة اليت هنجهتا احلكومة يف معاجلة خمتلف مظاهر �ح��اج 

ب ٔ�ن یعلموا ٔ�ن أ�مر یتعلق ��فاع عن املصاحل املادیة السلمي، وا�ي جي
واملوضوعیة �لمتظاهر�ن ول�س بتعنیف أ�ش�اص ورضب ر�ال أ�من 
وق�لهم يف بعض املرات وا�وس �ىل �رامهتم ٔ�و ٕاتالف املمتلاكت العامة 

  .و�عتداء �لهيا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رد �ىل التعق�بات ف� تبقى من وقتاللكمة �لس�ید الوز�ر �ل

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان
  .شكرا

فقط ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه ح�� یتعلق أ�مر �لسجون، فالسجون 
ل�ست ف�ادق تغلق ٔ�بواهبا ٔ�مام ا��ن یدقون ٔ�بواهبا ح�� متتلئ عن �ٓخرها، 

فٕان � تت�ذ اجلهات ا�تصة قرارات �العتقال السجون تبقى جسو�، وح�
من واجب القامئني �ىل ٔ�مر السجون ٔ�ن یف�حوا السجون يف و�ه املقرر 

  .جسهنم
و�لطبع لقد كنت ٔ�حتمل املسؤولیة ملا �زید �ىل مخس س�نوات يف 
ٕارشايف �ىل النیابة العامة وو�ت كام و�ه ٔ�ساليف من الوزراء السابقني، 

ئ�س النیابة العامة �الیا �دة م�اشري وتوجهيات من ٔ��ل وكام یفعل ذ� ر 
�رش�ید �عتقال �ح�یاطي، وال ميكن ٔ�ن نلغي �عتقال �ح�یاطي 

  .هنائیا
املشلك، حرضات الس�یدات والسادة، هو ٔ�ن هناك حماو� �لموازنة 
بني �رش�ید �عتقال �ح�یاطي ولكن ٔ�یضا بني ضامن ٔ�من ا�متع، ٔ�نه 

ٔ�من ا�متع �دد من ق�ل عصا�ت ومن ق�ل اخلار�ني عن  ح�� یصبح
القانون یصبح املطلوب هو �عتقال، وح�� یصبح �عتقال كثري ویصبح 
ا�متع �ٓم�ا یعود املطلوب هو حامیة املسا�ني ٕاىل �ري ذ�، مع ذ� ٔ�قول 

ا ٕان هاذ املعاد� ميكن �لها مبزید من ا�هودات اليت ی��غي ٔ�ن نتعاون �لهي
  .امجلیع

  .وشكرا

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

السؤال الثالث، موضو�ه ظروف معل ال�ساء املش�تغالت يف نقل 
البضائع بباب س��ة احملت�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .�حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :فاطمة الزهراء الیحیاوي الس�یدةاملس�شارة 
  لس�ید الرئ�س،ا

  .الس�ید الوز�رالس�یدة الوز�رة، 
ما يه إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها محلایة ال�ساء املمهتنات محلل 

  السلع مبعرب س��ة من املامرسات الالٕا�سانیة اليت تتعرضن لها؟
  .شكرا

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

  :ف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملانالس�ید وز�ر ا�و� امللك
�لفعل متثل وضعیة ال�ساء املمهتنات ملا  ،الس�یدة املس�شارة احملرتمة

�سمى ��هتریب املع�يش حمنة �برية لهن، كام ميثل ٔ�یضا املوضوع مشلكة �برية 
  .�ل�س�بة لالق�صاد الوطين، وقد هيدد أ�مر حصة املواطنني

ٔ�مر یتعلق �س�تغالل فاحش لفقرهن من �ل�س�بة �ل�ساء یالحظ ٔ�ن ا
ق�ل ش�باكت م�ظمة م�خصصة يف ا�هتریب تقوم بتجنیدهن لنقل البضائع 
املهربة من مدینة س��ة احملت� ٕاىل الرتاب الوطين مع ما یؤدي ٕالیه ذ� من 
ازد�ام شدید یؤدي ٔ�ح�ا� ٕاىل �االت م�ٔساویة ٕاكزهاق أ�رواح، فضال 

وء حبملها ٔ�جسادهن، ٕاضافة ٕاىل ما یتعرضن � من عن امحلو� الثق�� اليت تن
  .ٔ�نواع م�عددة من إالساءات هنا وهناك

وخبصوص ما یلحق �ق�صاد الوطين من ٔ�رضار، فٕان ذ� واحض من 
�الل ما یعمد ٕالیه ٔ�حصاب هذه الش�باكت من جتنب ٔ�داء الواج�ات 

ة رئ�س واملكوس املقررة قانو�، لك هذا اس�تلزم عقد �دة اج��ات �رئاس
احلكومة وحبضور مجیع الوزراء املعنیني، وذ� من ٔ��ل ٕاجياد مقاربة توازن 
بني حماربة أ��شطة �ري الرشعیة وضامن س�یول العبور من �الل تعز�ز 
املوارد ال�رشیة وجتوید الب��ات التحتیة �ملعا�ر املعنیة يف ٔ�فق ٕاجياد �لول 

  .ال�سوة و�ريهنمعیقة الس��عاب الظاهرة واحلد من حمنة هؤالء 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
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  :فاطمة الزهراء الیحیاوي الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

واحلاطة من �رامة �ٓالف املواطنني املغاربة  الالٕا�سانیةفأ�وضاع 
ك�ویة بنار الهشاشة و�الب�هتم �ساء ممهتنني محلل البضائع لسد رمق ٔ�رسهن امل 

والفقر املدقع، معرب ٔ�قل ما ميكن القول عنه هو معرب ا�ل و�س�تعباد، 
، 2018وهو ما ٔ�كده تقر�ر املهمة �س�تطالعیة �لس النواب يف ٔ�كتو�ر 

هن �ساء �ش�تغلن يف ظروف �رجع بنا ٕاىل العبودیة و�س�تعباد والسخرة 
طلق �لهين ٔ�وصاف جتردمه لكوهنن یضطرن لكراء ظهورهن محلل السلع، وت

من ٕا�سان�هتن و�ٓدم�هتن، واملس�تف�د أ�ول من هذه الوضعیة ش�باكت 
  . الوسطاء وا�لوبیات

هن �ساء یتعرضن للك ٔ�شاكل ا�ل واملهانة واحلكرة من سب وقذف 
وحترش، هن �ساء مهناكت بفعل ثقل السلع وضیق ممر اخلروج ا�ي یعمق 

ليشء ٕاال من ا�ي ت��ج عنه وف�ات ال معا�هتن بفعل التدافع و�كتظاظ 
  . ٔ��ل �زب ممزوج ��ل

�ة ن���ة �لس�یاسات العموم�ة ٕاهنا لومصة �ار يف ج�ني احلكومات املتعاق 
  . اج�عیةلالاشعبیة و الال

الس�ید الوز�ر، ٔ��ن حنن من دو� احلق والقانون؟ ٔ��ن حنن من مضامني 
املصادق �لهيا من  ؟ ٔ��ن حنن من املواثیق ا�ولیة2011وروح دس�تور 

طرف املغرب ذات الص� حبقوق إال�سان واحلقوق إال�سانیة �لمرٔ�ة، مبا يف 
، ؤ��ن حنن من تزنیل "س�یداو"ذ� امحلایة من العنف، �اصة اتفاق�ة 

�ىل �لته؟ ٔ��ن حنن من ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة  103.13مضامني قانون 
ق العدا� �ج�عیة ؟ ؤ��ن حنن من الزتام احلكومة بتحق�2015-2030

  وا�الیة وا�متكني �ق�صادي �ل�ساء؟ 
و�ملناس�بة نطالب احلكومة من �اللمك ب�رسیع التصدیق �ىل االتفاق�ة 

�ش�ٔن العنف والتحرش يف ٔ�ما�ن العمل الصادرة عن م�ظمة العمل  190
  .ا�ولیة

  الس�ید الوز�ر،
جراءات ق�لیة ٕان ٕا�الق املعرب اكن س�یصفق � امجلیع لو مت اختاذ إ 

ٕالخراج املنطقة من الفقر والهشاشة وإالقصاء، لكن ولٔ�سف مت يف ظل 
غیاب بدائل اق�صادیة حق�ق�ة، عطا�، مما س�یؤدي ٕاىل عطا� وانقطاع 
مصدر رزق الوح�د لهذه الف�ة، وملا س�یؤدي من نتاجئ اكرثیة قد �كون 

  .فاتورهتا �ج�عیة �الیة
املغريب �لشغل نطالب برضورة ٕا�ادة ت�ٔهیل �� فٕاننا يف فریق �حتاد 

املنطقة اق�صاد� واج�عیا ومقاربة مس�تجیبة �لنوع �ج�عي، رضورة 
تفعیل ال�رسیع الصناعي ا�ي اكن مربجما مبدینة الف�یدق وا�ي من ش�ٔنه 
توفري �ىل أ�قل لقمة ��ش �رمية �لطبقات الفقرية والهشة، وحنن يف 

  ... خضم

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان
ٔ�تفق مع روح لكمة الس�یدة املس�شارة، دون ٔ�ن یعين ذ� ٔ�نين ٔ�تفق 

  . مع تفاصیل لكمهتا
ني عهنا الس�یدة املس�شارة، ٔ�نه ح�� یتعلق أ�مر �ملنطقة اليت تت�دث

یت هبا هذه املنطقة مل حتظى هبا ٔ�ي ظ الحظي ٔ�ن اجلهود التمنویة اليت ح 
  . م�طقة ٔ�خرى، �لعكس اجلهات أ�خرى ا�ٓن تغار من هذه اجلهة

تذ�ري ٔ�ننا ٕازاء م�ناء یعترب ٔ�كرب م�ناء يف م�طقة املتوسط، تذ�ري ٔ�ن 
ت، وتذ�ري ٔ�ن هناك هناك مصانع �دیدة �لس�یارات ؤ�جزاء الطیارا

  . مس�توى �منوي �بري ال ی��غي ٕا�اكره
لكن هل هذا املس�توى التمنوي وهذه اجلهود املبذو� �لرفع من 
املس�توى �ق�صادي �لمنطقة وصلت ٕاىل ٔ�ن حتل مشالك املنطقة، ٔ�قول 
� ال، ولكن هناك �ود، هناك یعين معل، هناك اه�م، هناك یعين كثري 

  . ذا الس�یاقمما ميكن قو� يف ه
ٔ�ما �ل�س�بة ملا تفضلت به من �الل دعوتك ٕاىل املصادقة �ىل االتفاق�ة 
املعنیة، ف�ٔ� ٔ�قول � ٔ�ننا مايش �ري صادق�ا، اح�ا ا�ٓن مش��ا ٔ�كرث، ٔ�ن 
القانون املتعلق مب�اربة العنف راه مل مينع فقط ومل جيرم فقط التحرش دا�ل 

ح التحرش جرمية دا�ل العمل العمل ا�ي اكن جمرم ق�ل ذ�، ولكن ٔ�صب
و�ارج العمل، والعنف ٔ�یضا ٔ�صبحت �ل�س�بة �ل�ساء یعين قوانني صارمة 
�ش�ٔنه وكذ� �ل�س�بة لٔ�طفال، ٕاذن هناك جمهود �رشیعي يف هذا ا�ال ال 

  . ميكن ٕا�اكره
  . شكرا

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

لبات �س��ع املو�ة السؤال الرابع، موضو�ه �دم �س�ت�ابة لط 
ٔ�عضاء احلكومة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر،
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، املواد  67طبقا ملق�ضیات املادة 

من قانون �س�یري ٔ�شغال  26من ا�س�تور، والفصل  102، 70، 67
احلكومة، تقدم�ا بطلبات �س��ع ٕاىل ٔ�عضاء احلكومة يف ٕاطار �ام�ا 

  .الرقابیة
ٕاال ٔ�ن ٔ��لب هذه الطلبات مل تلقى ٔ�ي تفا�ل ٕاجيايب من طرف 
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احلكومة، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن ا�واعي وأ�س�باب اليت حتول دون 
 ت�ابة لهذه الطلبات؟  �س� 

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

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

من املؤكد ٔ�ن العالقة بني السلطة ال�رشیعیة والسلطة التنف�ذیة تت�ٔسس 
�س�تور، �ىل �س�تقاللیة وكذ� التعاون �ىل مق�ىض ما نص �لیه ا

  . والتوازن
من املؤكد ٔ�ن احلكومة حریصة �ىل الوفاء �لزتاماهتا ٕازاء الربملان، مبا يف 

  . ذ� أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� الشفویة والك�ابیة وكذ� حضور ٔ�شغال ا�لجن
حصیح قد ال �كون �س�ت�ابة ٔ�ح�ا� فوریة، ولك�ين ٔ�ؤكد ٔ�ن هذه 

ال م�اص مهنا، فه�ي واج�ة �ىل احلكومة و�ىل لك وز�ر وز�ر،  �س�ت�ابة
ودوري بصفيت وز�را �لعالقة مع الربملان ٔ�ن ٔ�قوم بتذلیل لك الصعو�ت يف 

  . هذا الباب
و�الل هذه املدة اليت حتملت فهيا هذه املسؤولیة، اش�تىك يل رئ�س 

ملعين و�رب جلنة وا�دة وهو الس�ید رئ�س جلنة املالیة، وحتدثت ٕاىل الوز�ر ا
  . عن اس�تعداده �لمثول ٔ�مام ا�لجنة املعنیة

�د�ر ���ر ٔ�نه يف بعض أ�ح�ان �كون هناك طلبات عقد جلان 
و�س�تجیب احلكومة ٕاال ٔ�ن ا�لجنة ال تنعقد من ٔ��ل ما اكن مطلو� من 

  . الوز�ر احلضور من ٔ���
یة، ؤ��ريا فٕان هذه املر�� ا�يل يه مر�� م�اقشة مرشوع قانون املال 

تعرف لك ا�ل�ان حوارات �مة ومف�دة مع الوزراء �ش�ٔن اكفة الس�یاسات 
  . العموم�ة اليت هتم اكفة القطا�ات احلكومة

ٔ��ريا، ٔ�ؤكد ب�ٔنين و�ت مجلیع الوزراء تن�هيا ٕاىل ٔ�نه ی��غي �س�ت�ابة 
ٕاىل اكفة الطلبات اليت یتقدم هبا ٔ�عضاء الربملان مبناس�بة وقوع ٔ�ي شئ 

  . د ا�ل�ان ملناقشة القضا� الراهنة اليت تع�شها البالد�س�تدعي انعقا

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات ا�يل عطیتو

  . لو ٔ�ن أ�مور بق�ت يف إالطار ا�يل �لكمتو �لیه لاكنت مق�و�
الس�ید الوز�ر ٔ�ن� طرح�ا �لیمك سؤال �ٓين �ش جتاوبو� �لیه الیوم، 
لكن رفضتو ٔ��مك �س�تجبو لهذا السؤال ا�ٓين ا�يل �یتعلق �حلق يف احلیاة 

رمسیة د�ل النقا�ت مت �عتداء �ىل دون عنف، واح�ا والو يف لقاءات 
عتدى �لیه عزوز ابناكتب وطين �لنقابة �سكني دا�ل الوزارة، اليس م�ري 

  . �سكني
فوق املراق�ة  ومايش �ري هاذ اليش احلكومة �رید ٔ�ن جتعل نفسها

واحملاس�بة، وحتاول ٔ�ن �متلص من املراق�ة د�ل الربملان، ويه بذ� �سامه 
  . يف تب��س املؤسسات

، 67الس�ید الوز�ر، �یفام قلنا احلكومة خرقت ا�س�تور يف مواده 
، وخرقت النظام 26، املادة د�لو ، وخرقت القانون التنظميي لها102

، ا�لقاءات ا�يل كتدار دا� مع 67ا�ا�يل د�ل جملس املس�شار�ن يف املادة 
قانون املالیة يه �ادیة، لك�نا نتلكم �ىل الطلبات ا�يل نو�ها ميل تتوقع 
ٔ��داث، ميل �یوقعو �وارث، وميل �یكونو يش مشالك ا�يل �اص الوز�ر 

سؤال �ري اح�ا، وراه  32ات طرح�ا �لیمك س�نو  4جيي �لجنة، �الل 
ا�ل�ان لكها الفرق لكها ٔ��ید �اطة الطلبات د�ل �س��ع، مل یمت 

 2016فهيا، وهذه الطلبات اك�ن ا�يل فهيا م�ذ  3وال ل �2س�ت�ابة ٕاال ل 
  . وفهيا ا�يل اكنت كهتم ٔ��داث �مة

سن كنا در� لمك طلب �ىل التداعیات د�ل وفاة �ئع السمك حم 
فكري، در� طلب حول تعنیف أ�ساتذة املتدربني ومن بعد املتعاقد�ن، 
در�ه حول الوضعیة د�ل املعتقلني د�ل الریف، در� سؤال حول وفاة 
ذاك الكف�ف ٔ�و طلب �س��ع �لوز�رة املعنیة حول وفاة الكف�ف يف 

ل الوزارة د�ل أ�رسة والتضامن، در� سؤال حول القطار د�ل بوق�اد
  .احلادثة

ٕاىل �ري ذ� من أ�س�ئ� ٔ�و الطلبات ا�يل كتكون عندها راهنیة 
مع اكمل أ�سف هاذ اليش ما ك�س�ت��ش و�یخص احلكومة �س�تجیب لها، 

وال�س�بة �د ضئی�، اليشء ا�يل جعلنا نتلكمو معمك، ٔ�ن أ�مر ما بقاش 
من  يف �دوده اليت �لكممت �لیه، ٔ�صبح ظاهرة واحضة د�ل هترب احلكومة

  .مراق�ة الربملان

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

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان
الس�ید املس�شار، تو�ت ٕايل خشصیا خبصوص بعض طلبات احلضور 

  .من ٔ��ل م�اقشة بعض القضا�
هتا ٕاىل ا�لجنة املعنیة �رب ٔ�� عندي �ىل أ�قل جوج مراسالت، و�

الوز�ر املعين، ؤ��لنت عن اس�تعدادي �لمثول ٔ�مام ا�لجنة ملناقشة القضا� 
  .املعنیة، وا�لجنة مل تنعقد

ٕاىل بغیيت نقول �، أ�ول اكن �یتعلق �ٔ��داث اليت وقعت مؤخرا 
یولیوز  27وفهيا مساس حبقوق إال�سان حسب ما �ربمت به، اكن يف 

  .� موجود، ما نعقد�ش ا�لجنة، وكنت �ٔ 2014
الثاين، اكن یتعلق مبوضوع تدارس الوضع �ج�عي ملدینة جرادة، وما 

  .نعقد�ش ا�لجنة �لرمغ من ٔ�نين ٔ�بدیت اس�تعدادي �لحضور
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ٕاذن ميكن ما نقدرش نقول � ب�ٔن احلكومة �س�تجیب �لشلك 
یة اكنت املطلوب لطلبات عقد جلان، ولكن ٔ�قول ٔ�یضا، هل ٕان ا�ل�ان املعن 

دامئا مس�تعدة ليك تف�ح ا�ال �لوزراء ملناقشة اكفة القضا� املطلوبة، ٕاذن 
�اصنا نتعاونو مجیعا، ؤ�� م�فق معمك ب�ٔنه ی��غي احلكومة ٔ�ن تبذل جمهودا 
�بريا ليك �س�تجیب للك الطلبات الواج�ة، ولكن ٔ�یضا ٔ�نمت ی��غي ٔ�ن 

�س�بة �لحضور، بال ما �س�تجیبوا، و�س�تجیبوا ح�� ٔ�قول �س�ت�ابة �ل 
  .ند�ل يف التفاصیل

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

السؤال اخلامس، موضو�ه وضعیة العاملني يف املؤسسات السجنیة، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، لتقدمي السؤال

  :ام�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
  .الس�ید الرئ�س

  وز�ر،الس�ید ال
  الس�یدة الوز�رة،

  أ�خوات وإالخوان املس�شار�ن واملس�شارات،
الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن إالجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها 
لتحسني الظروف املهنیة و�ج�عیة ملوظفي املندوبیة العامة ٕالدارة 

  السجون وٕا�ادة إالدماج؟

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

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان
يف احلق�قة ٔ�ن موظفي املندوبیة العامة ٕالدارة السجون، یتحملون ٔ�عباء 
�د صعبة وميكن ٔ�ن نقول ٔ�یضا ٔ�هنا دق�قة وحمفوفة ��اطر، يه �ام جتمع 

  .ب�� هو ٔ�مين وب�� هو �ربوي واج�عي
املندوبیة العامة ٕالدارة السجون یعتربون من مح� السالح  موظفي أ�یض

  .وخيضعون لنظام ش�به عسكري ومينع �لهيم �ن�ء النقايب
��، فٕانين ٔ�شاطر الرٔ�ي �ل�س�بة لاكفة املس�شار�ن ا��ن �ربوا عنه 
يف ا�ل�ان ا�تصة، كام �رب عن ذ� زمال�مك يف جملس النواب، مبناس�بة 

  .وع املزيانیة الفرعیة لهذا القطاعم�اقشة مرش 
من وجوب �ه�م وا�هنوض �ٔ�وضاع املادیة لهذه الف�ة �ىل غرار 

  .القطا�ات أ�م�یة املشاهبة
وٕاذا اكنت مزيانیة ا�و� حتملت ٔ�عباء الز�دات أ��رية اليت ٔ�فرزها 
احلوار �ج�عي، واليت اس�تفاد مهنا موظفو املندوبیة العامة ٕالدارة 
السجون كغريمه من املوظفني، فٕان الباب مل یغلق ٔ�ما�م ليك �س�تف�دوا مما 

  .�س�تف�د م�ه نظراهئم ممن یتحملون ٔ�عباء م�ل ٔ�عباهئم

هذا الطموح ٔ�شرتك ف�ه مع الس�ید املندوب العام ٕالدارة السجون، 
وهناك حوارات دا�ل احلكومة من ٔ��ل ٕا�ادة النظر يف الوضعیة املادیة 

  .ؤالء املوظفنيو�ج�عیة له
يف انتظار ذ�، هناك العدید من إالجراءات التحفزيیة اليت تقوم هبا 
ٕادارة السجون، وذ� من ق�ل الرتق�ة �س�ت��ائیة �لموظفني اجلاد�ن 
و�ريها من إالجراءات اليت �سهم يف حتفزي هذه الف�ة اليت حتتاج ٕاىل ا�مع 

  .لك ا�مع
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�د السادة املس�شار�ن �لرد �ىل التعق�باللكمة �ٔ 

  :ام�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
شكرا لمك الس�ید الوز�ر �ىل هاذ ��رتاف وإالقرار ب�ٔن هاذ املوظفني 
�سامهون يف اس�ت��اب أ�من دا�ل مؤسسات حمفوفة ��اطر وعندها 

  .وا�د العبء دق�ق وتقين، و�� البد من ٕانصاف هؤالء
ب، الس�ید الوز�ر، اليت �رجو ٔ�ن �رى النور يف ٔ�قرب من بني املطال

ا�ٓ�ال، هو حتق�ق املامث� يف أ�جور �ىل غرار �يق القطا�ات أ�م�یة 
املامث�، وهاذ إالقرار ٔ��لن عنه سلفمك يف �لسة لٔ�س�ئ� الشفویة من 

، ح�ث اكن هناك الزتام بتحق�ق املامث� يف 2019یونیو  25طرف فریق�ا يف 
ٔ�یضا ٕاصالح املنظومة د�ل الرتيق، هاذ الناس ك�شك�و من هاذ أ�جور، 

م�ظومة الرتيق بطیئة �دا، ا�متكني من التعویض �ىل السكن اكن وا�د 
االتفاق مع املندوب العام السابق حول متكني هاذ املوظفني �لتعویض عن 

  .السكن
الرفع من التعویضات �ىل أ�خطار، ٔ�یضا التعویض عن ٔ�عباء املهام 

�لیلیة، هاذ الناس �یقومو ببعض املهام لیلیة وسا�ات ٕاضاف�ة، الس�ید ا
درامه �لسا�ة هاذي ميكن تعترب تعویض، ف�عين كنظن ٔ�ن  4الوز�ر، واش 

  .هاذ الرمق هذا اكيف عن التعلیق
التعویض ٔ�یضا عن محل السالح الوظیفي كام ٔ�قررمت ق�ل قلیل، الرفع 

املوارد ال�رشیة، ح�ث ت��لكمو  من �س�بة الت�ٔطري، هنا كنتلكمو �ىل حش
جسناء،  �5ىل املوارد ال�رشیة كنالحظو ب�ٔن املعیار ا�ويل هو موظف للك 

جسني  500جسني يف ا�هنار وموظف ل  30هاذ الناس هاذو موظف للك 
ٔ�لف  86لیال، ح�ث �یف ما س�بق أ�س�ئ� ا�يل س�بق�ين كنتلكمو �ىل 

وارد ال�رشیة واح�ا �ادي ٔ�لف موظف، ٕاذن هاذ الشح يف امل 11جسني ب 
نف�حو مؤسسات جسنیة �دیدة، ٕاذن املوارد ال�رشیة ك�شلك وا�د العائق 

  .�بري لتحق�ق هاذ أ�من دا�ل هاذ املؤسسات السجنیة
یطالبون ٔ�یضا �لتعویض عن حتمل املهام، املسؤولیات، د� هاذ 
 املوظفون ما بغاوش یتحملو مسؤولیة مد�ر ٔ�و رئ�س مصل�ة، نظرا ٔ�وال

�لم�اطر ا�يل ت��عرضو لها ن���ة حتمل هاذ املسؤولیة، و�نیا ٔ�یضا ٔ�ن هاذ 
  .التحفزيات ا�يل تتعطى �هيم �ري اكف�ة و�ري حمفزة �ش یتحملو هاذ املهام
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  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  : امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملانالس�ید وز�ر ا�و�
ٔ�� ال ٔ�شك يف ٔ�ن هذه الف�ة جيب �ىل احلكومة ٔ�ن تنصفها يف ٕاطار 
م�دٔ� املامث� ا�ي تفضلمت �ٕالشارة ٕالیه مع القطا�ات املامث�، و�لطبع ی��غي 
ٔ�ن �س�تحرض يف هذا الس�یاق ٔ�ن احلكومة بذلت جمهودات �برية يف ٕانصاف 

فني ومضهنم هذه الف�ة ا�يل يه ف�ة موظفي ٕادارة السجون، من معوم املوظ
�الل خمر�ات احلوار �ج�عي، و�لطبع فٕان ٔ��لبیة هؤالء املوظفني 

درمه يف الشهر، يه ز�دة  500حىت ل  400اس�تفادو من ز�دة د�ل 
رمبا �ل�س�بة �لبعض حمدودة ولكهنا �ل�س�بة ملزيانیة ا�و� فه�ي ثق��، تبدو ل

ملیار �شلك �ري  15س�نوات س�تصل حىت ل  3ث ٔ�هنا �الل هاذ ح�
  .مس�بوق

و�لتايل البد من ٕانصاف هذه الف�ة، ولكن إالنصاف ا�ي جيب مع 
وضع فاالعتبار أ�عباء اليت تتحملها ا�و� يف هذه املر��، ؤ�عتقد ٔ�ن ذ� 

  .س�یكون ٕان شاء هللا قریبا �ري بعید
  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين وموضو�ه 
�نتقال حنو املدن املس�تدامة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

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

  :س�یدي الطیب املوساوي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 لس�یدة الوز�رة،ا
  الس�ید الوز�ر،

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

سؤايل الس�یدة الوز�رة یوا�ه ا�متع املغريب حتد�ت تتعلق بتلبیة 
اح�یا�ات، ٔ�وال السكن �ملدن، و�خلصوص يف جمال النقل والسكن 

  .یة والطاقةوالب��ة والب��ة التحتیة والشغل واخلدمات أ�ساس� 
الس�یدة الوز�رة، �س�ٔلمك و�س�ٔل حكوم�مك هل هناك تدابري واح�یا�ات 

  .لهذه املشالك؟ وشكرا

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

الس�یدة �زهة بوشارب وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  :وس�یاسة املدینة
  الس�ید الرئ�س،

  والسادة املس�شار�ن، الس�یدات
ت�شكروك الس�ید املس�شار احملرتم �ىل سؤالمك املهم، فف� خيص 
�نتقال حنو املدن املس�تدامة، �درت الوزارة بت�س�یق مع �يق القطا�ات 
احلكوم�ة املعنیة ٕاىل اختاذ �دد من إالجراءات واملبادرات ٔ�یضا بغیة تعز�ز 

  .�ادئ التمنیة املس�تدامة يف املدنهذا �نتقال حنو مدن مس�تدامة وٕادماج م 
وذ� كام تتعرفو الس�ید املس�شار، من �الل وا�د العدید من املناجه 
الس�� املناجه املعمتدة يف التخطیط ا�ايل لضامن تناسق وتنامغ هاذ 

  . إالسرتاتیجیات القطاعیة
ٔ�یضا مقنا ٕ��داد �ر�مج �لتخف�ف والتك�ف مع التغريات املناخ�ة يف 

السكن، �رب ٕادماج بعض تق�یات الن�ا�ة الطاق�ة والطاقات املت�ددة جمال 
�ىل مس�توى املدینة، ٔ�یضا مقنا يف ٕاطار ا�طط الوزاري لٕالدارة ا�منوذج�ة 

بت��ع وتنف�ذ التدابري املتعلقة �ع�د م�ادئ إالدارة ا�منوذج�ة  2019-2021
  .يف جمال التمنیة املس�تدامة
  الس�ید املس�شار احملرتم،

يف ٕاطار املوا�بة لهذه إالجراءات ٔ�یضا، قامت الوزارة مبجمو�ة من 
التدابري الس�� يف ٕاجناز وا�د التصممي الوطين �لهیلكة احلرضیة لتعز�ز 
اس�تدامة أ�نظمة احلرضیة ودمع ال�سك ٔ�یضا و�ندماج ا�ايل و�رش�ید 

ول ا�منو اس�هتالك املوارد الطبیعیة، مث مقنا ٔ�یضا ٕ�جناز وا�د اخلربة ح
أ�خرض والتمنیة ا�الیة، ا�يل متك�نا من بلورة رؤیة واحضة ومشولیة ف� 
خيص املدن املندجمة، ؤ��ذ ٔ�یضا يف الو�ئق د�ل التعمري الیوم بعني 
�عتبار هاذ املتطلبات د�ل التمنیة املس�تدامة، حبیث الیوم راه عند� 

�عتبار هاذ املنظومة د�ل وا�د الو�ئق تعمريیة �دیدة ا�يل تتا�ذ بعني 
  .التمنیة املس�تدامة

�دد� يف إالسرتاتیجیة �سعة ٔ�هداف، من ب�هنا تعز�ز التمنیة احلرضیة 
املس�تدامة، وا�يل �متحور حول تعز�ز التمنیة احلرضیة املس�تدامة مع اع�د 
مناذج �لمدن ا��یة، مث ٕارشاف الوزارة يف ٕاطار الرب�مج الوطين �لتعمري 

ام �ىل العدید من ا�راسات الرام�ة ٕاىل وضع ٔ�سس التعمري والتمنیة املس�تد
  .املس�تدامة

  .وشكرا

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

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید وز�ر ا�و�،



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

13 

 )2019مفربنو  26( 1441 ربیع أ�ول 28

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  .مرة ت�شوفوك يف جملس املس�شار�ن، �متىن � التوف�ق مرح�ا بك ٔ�ول

  الس�یدة الوز�رة،
يف احلق�قة اح�ا املغاربة لكهم تی��ظرو مدن �دیدة، هاذ املدن ا�يل 
ت�شوفو فهيا وا�يل ت�شفوها صغرية اكنت ٔ�م �برية، ا�سعت واكتظت، مفن 

  . أ�جنع الیوم ٔ�ن ن�ين ونؤسس مدن �دیدة �اصة مع �زد�ام
فالر�ط، وعند� ولكن هاذ املدن عند� مناذج، عند� �مس�نا 

�م�صورت يف مرا�ش، وميكن �كونو عند� مدن ٔ�خرى وما ٔ�حوج�ا ٕاىل 
ٕا�شاء مدن �دیدة ٔ�خرى يف املغرب، �ري ٔ�ننا ما ميك�ش جنزو �ملواطنني 

  . �ش �سك�و يف مدن �ري مؤه�
هذه املدن فهيا املعایري فاح�ا كنطالبو والزلنا نرص ونلح �ىل ٔ�ن �كون 

د�ل احلیاة الكرمية من ب��ة حتتیة، من مرافق اج�عیة اكلص�ة واكلتعلمي، 
من اس�ت��اب أ�من ومن �رامة املواطن، اح�ا ك�شوفو الیوم فالناس ا�يل 
مشاو وقدر �لهيم هللا ورشاو يف �مس�نا، رامه ندمو، �یفاش بغیيت �شجعو 

دمات �ج�عیة قلی� ٔ�و م�عدمة، اح�ا الناس �ش �سك�و ٕاىل اكنت اخل
ما كنلومو ٔ��د ولكن هاذي مسؤولیة امجلیع، املسؤولیة د�لمك، الس�یدة 
الوز�رة، عند� ٔ�مل ف�مك �ش �محلاس د�لمك و�لكفاءة د�لمك �ش تنوضو 
تقومو �عو�اج و�مكلو هاذ النقص احلاصل الیوم ٕاىل بغینا املدن اجلدیدة 

  .هيا ٕاق�الد�لنا �كون �ل
  .شكرا الس�ید الرئ�س ؤ�س�سمح

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

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  . شكرا الس�ید املس�شار

وشكرا ا�يل ٔ�عطیت�ين فرصة ٔ�یضا ٔ�نين مازال �اد بدیت بطبیعة احلال 
  . مكالش شهر�ن هاذي ما

وكنبغي نقول ب�ٔن حصیح املدن اجلدیدة الیوم يه م�نفس �لمدن ا�يل 
تتعرف وا�د الك�افة بطبیعة احلال، ولكن الیوم �اصنا نوقفو نقميو الوضعیة 

  .د�ل املدن اجلدیدة ؤ�� م�فقة معك
الیوم املدن اجلدیدة يه مايش مدن ا�يل �اصها ی��عها القطاع د�لنا 

يه مدن �اصها �خنراط د�ل القطا�ات اكملني، واخنراط  بو�دو، ولكن
امجلیع �یف ما قلت، �ش ٔ�ننا حناولو نت�اوزو املشالك ا�يل تتع�شها هاذ 

  .املدن الیوم، الس�� ف� خيص اخلدمات والتجهزيات أ�ساس�یة، ٕاخل
د�ل  4وال  3الیوم اح�ا غنتوقفو وغنقميو هاذ املدن هاذي ا�يل يه 

ن�اولو ٔ�ننا نت�اوزو فاخلطط اجلایة �ش املدن �كون كت�اوب مع املدن، وغ 
  .الكرامة د�ل املواطن

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
السؤال الثاين موضو�ه، سكن الطبقة املتوسطة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

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

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

الس�یدة الوز�رة ما يه التدابري وإالجراءات اليت س���ذوهنا �متكني 
  الطبقة املتوسطة من الولوج لسكن ی�ىش وقدراهتا املالیة؟

  .شكرا

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

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل سؤالمك الوج�ه �عتباره موضو�ا 
حيظى �ه�م �بري من �ن رشحية �مة من ا�متع املغريب ٔ�ال ويه الطبقة 

  .املتوسطة
السام�ة جلال� امل� محمد ف� خيص هاذ املوضوع ومتاش�یا مع التوجهيات 

السادس نرصه هللا الرام�ة ٕاىل �ه�م هبذه الطبقة وتوفري الظروف املالمئة 
لتقو�هتا وتوس�یع قا�دهتا، كتعمل الوزارة �الیا �ىل تطو�ر �ٓلیة توفري عرض 
سكين �اص �ل�س�بة �لطبقة املتوسطة، ٔ�یضا و�ر�كز هذه إالجراءات �ىل 

و�ه �لطبقة الوسطى ا�ي مت اع�ده س�نة حتسني ٔ�داء �ر�مج سكن م
2013.  

 2013ولٕالشارة فقط كتضمن هذه التدابري ا�يل وضعها الرب�مج م�ذ 
 6000مرت مربع و�سعر ال یت�اوز  80و 150شقق ترتاوح مساحهتا ما بني 

یعة احلال املق�نني ب درمه �لمرت املربع دون ا��ساب الرضیبة، مقابل ٕاعفاء بط 
  . والتحف�ظ من رسوم ال�سجیل

وجتدر إالشارة ٔ�یضا ٕاىل ٔ�نه �س�ب ضعف ٕاق�ال املنعشني العقاریني �ىل 
  :هذا املنتوج مت �سجیل حصی� م�واضعة تتلخص ف� یيل

اتفاق�ة من طرف  26 و�دة سك�یة، مهنا 11048اتفاق�ة هتم  31توق�ع 
اخلواص، وبلغت العدد د�ل الو�دات ا�يل يه الیوم يف طور إالجناز ما 

و�دة سك�یة، ومن ٔ��ل جعل هاذ الرب�مج السكين ٔ�كرث  691ناهز ی 
�اذبیة وٕاعطاء دفعة قویة، مت البحث عن ٕاماكنیة م�ح حتفزيات مالمئة يف 
جمال التعمري لفائدة املنعشني العقاریني يف ٕاطار مقاربة �شاوریة مع 
 القطا�ات املعنیة، والعمل ٔ�یضا �ىل تعبئة العقار ٕالنتاج هذا الصنف من

السكن، بغیة ختف�ض اللكفة إالجاملیة �لمنتوج مع مراجعة طبعا بعض 
املق�ضیات املدر�ة يف دفرت التحمالت �ل�شجیع �ىل �س��ر يف هذا 

  .النوع من السكن دون املساس �رشوط جودة املنتوج واس�تدام�ه
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
بدایة هننئمك �ىل الثقة املولویة اليت حظیمت هبا بتعی��مك �ىل رٔ�س قطاع 

  .اج�عي �م و�شكرمك �ىل جوا�مك القمي
وتفا�ال مع التوضی�ات الواردة ف�ه، �س�ل يف الفریق احلريك 

  :لیةاملالحظات و�قرتا�ات التا
ٔ�وال، نعترب ٔ�ن السعر املرتفع �لسكن املو�ه �لطبقة املتوسطة �شلك 
�ائقا ٔ�مام جناح هذا الرب�مج، فارتفاع أ�سعار یقابل تدين القدرة الرشائیة 
لهذه الطبقة واس�تقرار أ�جور، مما حيول دون ا�متكن من اق�ناء هذا النوع 

 6000د يف الرب�مج هو من العقار، �لام الس�یدة الوز�رة، ٔ�ن ا�مثن احملد
درمه  7200درمه مع ا��ساب الرسوم، لكن مثن بیع هذا العقار یت�اوز 

  .�لمرت مربع
�نیا، تق�مينا لنتاجئ �ر�مج سكن الطبقة املتوسطة، جيعلنا يف الفریق 

 اه�م املنعشني العقاریني م�ذ انطالقه ريك، نؤكد ٔ�ن هذا الرب�مج مل یرثاحل
 �250س��ر يف مشاریع السكن �ج�عي بقمية  ، ٕاذ فضلوا2013س�نة 

ٔ�لف درمه ا�ي اكن ٔ�كرث �اذبیة، لهذا الس�ب اكنت نتاجئ الرب�مج 
  .م�واضعة

�لثا، نقرتح يف الفریق احلريك، ٕاطالق �ر�مج �دید �لسكن املو�ه 
�لطبقة املتوسطة، یت�اوز ٔ�س�باب فشل الرب�مج احلايل، و�ر�كز ٔ�ساسا 

ات ومتویالت عقاریة، تنخرط ف�ه أ�بناك واملؤسسات �ىل م�ح حتفزي 
العموم�ة العقاریة اكلعمران والقطاع اخلاص، وتضع بعني اعتبار القدرات 
املالیة لهذه الطبقة �ىل غرار التحفزيات املمنو�ة �لسكن �ج�عي مع 
 رضورة اختاذ تدابري حتفزيیة ورضی��ة لفائدة املنعشني العقاریني لالس��ر يف

  .هذا النوع من السكن
رابعا، ٔ�ن احلدیث عن ارتفاع أ�سعار ووضع ا�متویالت ال مينعنا من 
الت�ٔ�ید �ىل رضورة ٕانتاج سكن مو�ه �لطبقة املتوسطة مبواصفات ج�دة 
وجبودة تلیق هبذه الف�ة ؤ�رسها، تضع بعني �عتبار رضورة توفر السكن 

من جتهزيات ومرافق، مع  وحمیطه �ىل ما یتطلبه احلیاة والع�ش الكرميني
  ".�لنوار"رضورة حماربة بعض الظواهر �ري قانونیة �اصة ما یعرف 

�امسا، الس�یدة الوز�رة، عقد ا�لس الوطين لٕالساكن �هیئة 
اس�شاریة وقوة اقرتاح�ة يف جمال إالساكن والتعمري دورته الثانیة، ؤ�صدر 

رة ت�ين مقاربة توصیات و�الصات يف �ایة أ�مهیة، تتعلق ٔ�ساسا برضو
�رابیة �لسكىن والرفع من جنا�ة التد�الت العموم�ة وجتوید م�اخ �س��ر 
و�رش�ید �لكفة السكن وتوفري عرض �لسكىن الئق ی�سم �جلودة 

  .و�س�تجیب حلاج�ات خمتلف الرشاحئ �ج�عیة مبا فهيا الطبقة املتوسطة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .رد �ىل التعق�باللكمة �لس�یدة الوز�رة �ل

  :ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة وز�رةالس�یدة 
  .شكرا أ�خ املس�شار

بطبیعة احلال اح�ا يف الوزارة، الیوم ك�ش�تغلو �ىل الرب�مج اجلدید 
، والطبقة املتوسطة يه يف صلب �ه�م 2020د�ل السكن ما بعد 

د�ن ٔ�ننا منتثلو ٔ�مام جلنة ا�ا�لیة �ش د�لنا، ٕان شاء هللا اح�ا مس�تع
وا�ذ�ن بعني حناولو ٔ�ننا نطعمو �ٔ�فاكر د�لمك هاذ الرب�مج اجلدید، واح�ا 

�عتبار مجیع ٔ�یضا املشالك ا�يل تیع�شها الیوم ال من الناح�ة د�ل 
املنعشني ا�يل ما بغاوش ینخرطو يف هاذ العملیة، وال من الناح�ة د�ل 

یة د�ل الطبقة املتوسطة، وٕان شاء هللا، اح�ا رهن إالشارة القدرة الرشائ 
�ش �كون يف ا�لجنة �ش هنرضو ٔ�كرث �ىل هاذ املشلك د�ل السكن ما 

  .، الس�� �ل�س�بة �لطبقة الوسطى2020بعد 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
والسؤال الثالث، موضو�ه تق�مي �ر�مج بدون صف�ح، اللكمة ٔ��د 

  .ن الفریق �شرتايك لتقدمي السؤالالسادة املس�شار�ن م

  :عبد امحلید فاحتي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�یدة الوز�رة،

السؤال س�بقمك �لوزارة يف عهد سلفمك، ٔ�ن� ج�مت �لوزارة �متىن لمك 
ق�لها واليت ق�لها، التوف�ق يف املهام، والسؤال طرح الس�نة املاضیة واليت 

س�نة، س�نة  15یتعلق برب�مج مدن بدون صف�ح، البد من التق�مي، الیوم 
  .يه س�نة الوصول ٕاىل هنایة الرب�مج 2020

�� ت�س�ٔلمك الس�یدة الوز�رة، واح�ا تنعرفو الرب�مج حقق جنا�ات، 
ولكن يف نفس الوقت اك�ن تعرثات، �سائلمك الس�یدة الوز�رة، حول تق�ميمك 

  ؟2020الرب�مج، ولكن يف نفس ا�ٓن ٔ�ش�نو يه ا�ٓفاق بعد  لهاذ

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

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرحمك لهاذ السؤال ا�يل �یحظى �ه�م �بري 

  . ٔ�یضا
د شلك �ر�مج املدن بدون صف�ح، ا�ي ٔ�عطیت انطالق�ه س�نة فق
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، ٕا�دى ٔ�مه أ�ولو�ت د�ل العمل د�ل احلكومة نظرا لظاهرة سكن 2004
الصف�ح من انعاكسات سلبیة �ىل التمنیة والت�ٔهیل �ج�عي و�ق�صاد 

  .�لبالد
وقد �دد �دد أ�رس ا�يل اس�تفادت الیوم من الرب�مج م�ذ انطالق�ه 

ٔ�رسة، لكن و�ىل ٕا�ر التحی��ات املس�مترة لعدد أ�رس فقد  270000رمسیا 
مدینة ومركز حرضي،  85ٔ�رسة، تتوزع �ىل  478980ٔ�صبح هيم حوايل 

مدینة بدون صف�ح من هذه املدن املعنیة،  59مت ٕاىل �د ا�ٓن ٕا�الن 
 2019وميكن تق�مي هذه احلصی� الرمقیة لهذا الرب�مج ٕاىل ممت شهر ش�ت�رب 

  :كام یيل

ٔ�رسة، كام  �288419دد أ�رس اليت اس�تفادت من �ر�مج يه  -
 .قلت

�دد أ�رس املعنیة �لرب�مج ا�يل يه م�جزة ت��ظر الرتح�ل يه  -
 .ٔ�رسة 39245

 . ٔ�رسة �40375دد أ�رس املعنیة �لرب�مج يف طور إالجناز يه  -

 .ٔ�رسة 23753و�دد أ�رس املعنیة �لرب�مج يف طور ا�راسة يه  -
بفضل هذه ا�هودات املبذو� فقد قطع الرب�مج �دة مرا�ل تت�ىل يف 
توظیف العدید من أ�وعیة العقاریة املعب�ٔة لصاحل ٕاجناز مجمو�ة من الربامج 
السك�یة، وفق مقاربة مشولیة م�دجمة �س�هتدف �ىل و�ه اخلصوص هاذ 

  .الف�ات �ج�عیة املعوزة وذات ا��ل احملدود
بة ربط هذه أ�ح�اء �لتجهزيات أ�ساس�یة الرضوریة مث اعمتد� مقار 

اكملاء والكهر�ء وش�بكة التطهري، ختصیص ٔ�یضا العقارات الالزمة ٕالجناز 
  .املرافق السوس�یو اق�صادیة الرضوریة واحلدائق واملسا�ات اخلرضاء

ومع لك هذه ا�هودات ا�يل بذ�هتا احلكومة والزالت تبذلها الوزارة، فال 
وجود العدید من املعیقات و�خ�الالت ا�يل تتوا�ه تنف�ذ هاذ  ميكن ٕاغفال

الرب�مج، ومن ٔ�مهها يه ارتفاع �دد أ�رس الناجتة خصوصا عن الزتاید 
  . الطبیعي لٔ�رس القاطنة هبذه أ�ح�اء

اك�ن ٔ�یضا تفيش ظاهرة تقس�مي الربارك وتوس�یع املدارات احلرضیة، 
 هذا الرب�مج املعد الس�تق�الها، ؤ�یضا اك�ن رفض بعض أ�رس �خنراط يف

  .مث صعوبة �س�ت�ابة لطلبات أ�رس املتفر�ة وندرة العقار القابل �لتعبئة
من  %50و�ل�س�بة �لرب�مج احلكويم ا�يل هو تیخص حتسني ظروف 

ٔ�رسة، متت ٕاىل �د  60000أ�رس القاطنة بدور الصف�ح، ٔ�ي ما یعادل 
  .د�ل أ�رس 37419یعادل من احلاالت ٔ�ي ما  %62الیوم معاجلة 

  .شكرا

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

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

  :عبد امحلید فاحتي الس�یداملس�شار 
هو فعال �ر�مج مدن بدون صف�ح، �ر�مج وطين �یلك �م �دا، 

�مج، وفعال ٔ�عطى وا�و� كذ� رصدت یعين نفقات كربى ملوا�بة هاذ الرب
نتاجئ، لكن اك�ن بعض إالشاكالت ا�يل البد لٔ�سف ما متش الوقوف 

�ٔ�رسة "عندها يف ح�هنا، �اصة ما یتعلق �زد�د �دد أ�رس ٔ�و ما �سمى 
  ".املتفر�ة

كذ� املدن اليت یعلن عهنا ٔ�هنا مدن بدون صف�ح، حىت يه ٔ�صبحت 
�ل تغیري معایري �س�تفادة، تفرخ �راریك �دیدة، كذ� اك�ن إالشاكلیة د

معایري �س�تفادة وغیاب دلیل وٕاجراءات مو�دة ف� خيص التدبري امجلاعي 
�لرب�مج، تعدد املتد�لني، اك�ن وزارة إالساكن، اك�ن وزارة ا�ا�لیة، اك�ن 
العمران، اك�ن املنتخبني، اك�ن مجعیات د�ل املعنیني، اك�ن یعين اك�ن، 

  .ة د�ل �خ�الالت ا�يل ما كت�ل�ش أ�مور متيشو�لتايل �یوقع مجمو�
كذ� يف الوقت ا�يل يف ٕاطار موا�بة �ر�مج بدون صف�ح، جل�ٔ� مبا 

ٔ�لف درمه،  250ٔ�لف درمه ٔ�و  �140سمى �لسكن �ج�عي، سواء 
وكذ� البقع، �ٕالضافة ٕاىل البقع، هنا كتد�ل بعدة عوامل �رشیة، سواء 

طرف املنتخبني، من طرف بعض امجلعیات من طرف ٔ�عوان السلطة، من 
ا�يل ال �رید ٔ�ن �ش�تغل يف الضوء، �رید ٔ�ن �ش�تغل يف الظالم، وختلق لنا 
مشالك، وا�يل نتج عهنا اح��ا�ات �اصة يف ا�ار البیضاء وبعض املدن 

  .أ�خرى
وعند� بعض املدن ا�يل معروفة، عند� ا�ار البیضاء، عند� الر�ط، 

  .ريات، متارة، هاذي لكها مدن ا�يل فهيا ٕاشاكالتعند� مرا�ش، الص�
، 2020كذ� املقاربة مل حتقق لك أ�هداف د�لها واح�ا �ىل ٔ�بواب 

ٔ�ن نفكر يف مقاربة  ��2020 من املفروض الیوم واح�ا �ىل ٔ�بواب 
  .س�نة واح�ا كنعانیو �15دیدة، ٔ�وال من �ة لتفادي مشالك ا�يل هاذ 

عي ا�يل در�ها وا�يل �لقت حىت يه وكذ� �رامج السكن �ج�
م�اعب ف� یتعلق �جلودة د�ل السكن وف� یتعلق �لتالعب، التالعب 

  .ا�يل اكن سواء يف البقع ٔ�و سواء يف �دد أ�رس ٔ�و سواء يف أ�رس املعنیة

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

ن املنخفض السؤال الرابع، موضو�ه مراق�ة اجلودة خبصوص السك
التلكفة، 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،
مراق�ة اجلودة خبصوص السكن املنخفض التلكفة، جعلت بعض 

فهيا بالد�، حكوم�نا، ٕ��شاء و�شجیع الرشاكت هذه املشاریع اليت فكرت 
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د ٔ�ن تلكفة، �ري ٔ�ن هذه الرشاكت مل �ر �ىل سكن م�خفض ال�سعرية وال 
�ش�بع بقدر ما ٔ�ن طمو�ا ولهفهتا جعلت قمية هذه أ�سك�ة تضیع مع انعدام 
اجلودة، مفن العیب ٔ�ن نتجول يف هذه املشاریع لن�د ٔ�نفس�نا ٔ�مام سكن ال 

فق �ري واحضة، التجهزي املزنيل من �هر�ء، یصلح لٕال�سان، شقوق، مرا
  .من ماء، لكها م�داعیة �لسقوط والسكن ال زال �دیدا

ٔ�� ٔ��ساءل مىت س�مت املراق�ة؟ والیوم نلمتس كفریق اس�تقاليل ٕا�شاء 
  .جلنة ملراق�ة هذه املشاریع

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .لسؤالاللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل ا

  :ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة وز�رةالس�یدة 
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل السؤال ا�يل هو �د �م، واملرتبط 

  .مبراق�ة اجلودة خبصوص السكن املنخفض التلكفة
ويف هاذ الصدد، كتحرص الوزارة �ىل ٕالزام املقاولني لضامن اجلودة 

ف�ذ مشاریع السكن �ج�عي، مبا فهيا السكن م�خفض والسالمة ب�� 
التلكفة، وفقا �فا�ر حتمالت تنص �ىل رضورة �س�تعانة مبك�ب 
دراسات، ٔ�وال، معمتد لتنف�ذ ا�راسة التق�یة، مث خمترب لتنف�ذ ا�راسات 

  .مث مك�ب مراق�ة ا�راسات التق�یة) géotechnique(اجلیو تق�یة، 
وع قانون یتعلق ب��ظمي وتق�ني معلیة البناء، ٔ�یضا هناك ٕا�داد مرش 

�راعي جودة املواد املس�تعم� ؤ�سالیب وتق�یات إالجناز ورشوط تدبري هذه 
أ�وراش، ووضع ٔ�یضا نظام لتصنیف و�رت�ب املقاوالت املتد�� يف قطاع 
البناء، ٕا�داد ٔ�یضا املعایري من ٔ��ل حتسني اجلودة والقدرة التنافس�یة لصناع 

ناء وتقویة �رسانة املعایري الوطنیة املتعلقة مبنتو�ات البناء، ح�ث مواد الب 
جلنة تق�یة �لمعایري، مبا فهيا جلنة مواد البناء اخلزف�ة،  13الیوم ترتٔ�س الوزارة 

وجلنة ٔ�یضا الن�ارة وأ�بواب والنوافذ، وجلنة ٔ�یضا الس�باكة والرتصیص ٕاىل 
  .�ٓخره

اق�ة اجلودة ختضع ٕاىل معایري رضوري ٔ�ننا �شري الیوم كذ� ٕاىل ٔ�ن مر 
تت�ىل يف رضورة مطابقة الو�دات املنجزة �فرت التحمالت، حىت ی�س�ىن 
احلصول �ىل شهادة مطابقة اليت �سلمها ا�متثیلیات اجلهویة �لوزارة، مع العمل 
ٔ�ن املنعش العقاري البد � من احلصول �ىل شواهد ٔ�خرى، �رخصة البناء 

لیة البناء، ؤ�یضا اك�ن ز�دة �ىل و�ئق �ش �متكن من املرشوع يف مع 
تق�یة �اصة مبراق�ة البناء واخلرسانة وكذا رخص السكن، زعام عندو �زاف 
د�ل الو�ئق ا�يل �اصو یديل هبا �ش یؤكد ب�ٔن هذاك املبىن ا�يل قام به 
هو �یت�اوب مع املعایري ا�يل اكینة يف دفرت التحمالت، �ٕالضافة ٕاىل ذ� 

الوزارة �ىل ٕا�داد �ارطة الطریق �لهنوض بقطاع السكن يف كتعمل الیوم 
، ومن بني مر�كزاهتا جتوید حاكمة القطاع وحتسني ٔ�یضا م�اخ 2030ٔ�فق 

�س��ر العقاري، �رب ال�رسیع ٕ�صدار مرسوم الضابط العام �لبناء 

)RGC ( ا�الفات�لقانون املتعلق �ملراق�ة وزجر والنصوص التطبیق�ة.  
ٕا�داث نظام قانوين م�ظم لٕالنعاش العقاري والتعجیل  ٔ�یضا هناك

�س�تصدار مدونة البناء، مث تقویة املراق�ة �ىل جودة مواد البناء املس�توردة، 
ومراجعة ٔ�یضا دفا�ر التحمالت املتعلقة بربامج السكىن، وذ� لالرتقاء 

  .�جلودة و�س�تدامة
  .وشكرا

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

  . للكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�با

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

يف احلق�قة اح�ا �كونو رص�اء بی��نا، الیوم عندما ینعدم الضمري الوطين 
فال �كفي هاذ ا�ل�ان د�ل املراق�ة ومك�ب ا�راسات، انعدام الضمري، 

ٔ�� كن�رتم الساكنة د�ل هاذ املشاریع، ك�س�تحيي الیوم رشاكت مرموقة، و 
نذ�ر أ�سامء، مش��ا �لشامل وال اجلنوب وال يف ا�ار البیضاء وال الر�ط، 
هناك تضارب، اك�ن بعض الرشاكت ا�يل ٔ�حضت تضحي �كرامة املواطن، 
حبیث مسا�ن ال یقدر إال�سان ٔ�ن یلجها هنائیا، فني يه املراق�ة؟ فني هو 

ات؟ لك ما كرث� من املتد�لني، كرث� من الرشوة، كرث� من مك�ب ا�راس
هذاك ا�رو�ش ا�يل ال جمال البیع والرشاء، كرث� من ا�هنب ا�يل �ی�لصها 

� وال حول � وال قوة ٕاال البحث عن سكن حيمیه من حرارة الشمس ومن 
 قساوة الربد، اح�ا� الیوم ما تلومو �د، ولكن هذا نداء وطين لكنا نوضو

  . نتعب�ٔو حملاربة التدل�س والرشوة
  .امسح يل س�یدي ٔ�شكرك ؤ�س�سمح

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

السؤال اخلامس، موضو�ه ٕادماج الصنا�ة التقلیدیة يف املعامر املغريب، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال

  : س�شار الس�ید امحد �� امعر �دادامل 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الوزراء احملرتمني، الس�یدة الوز�رة والسادة

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�وال، هننئمك السادة الوزراء �ىل الثقة املولویة ٔ�ن هذا ٔ�ول لقاء عندي 

ل الشفوي ا�ٓين املتعلق بدمج معمك هننیمك جزیل الشكر، ول�سط السؤا
الصنا�ة التقلیدیة يف املعامر املغريب نظرا لعدة عوامل، نظرا ٔ�ن الصنا�ة 
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التقلیدیة واملعامر هام معل وا�د من �ح�ة التصممي من �ح�ة الید العام� 
  .من �ح�ة التارخي من �ح�ة الرتاث والالحئة طوی�

جراءات املس�تع�� اليت تنوي لهذا �سائلمك الس�یدة الوز�رة، ما يه االٕ 
  احلكومة اختاذها �مج الصنا�ة التقلیدیة يف املعامر املغريب؟

  .وشكرا

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

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
رح السؤال ٔ�یضا ا�يل هو شكرا الس�ید املس�شار �ىل سؤالمك ولط

  .التقلیدیة يف املعامر املغريب الصنا�ةمرتبط مبدى ٕادماج 
ويف هذا إالطار، ووعیا م�ا برضورة ٕا�راز الهویة املعامریة املغربیة 
و�كر�س ٔ�یضا و�شجیع هاذ الصنا�ة التقلیدیة الوطنیة، ومن م�طلق 

ملباين العموم�ة، مت الواجب يف اس�تعامل مواد وتق�یات الصنا�ة التقلیدیة يف ا
بني الوزارة و�امعة غرف الصنا�ة  2016ٕا�رام اتفاق�ة يف هذا الصدد س�نة 

التقلیدیة �ملغرب والهیئة الوطنیة �لمهندسني املعامریني، هتدف ٕاىل ٔ�وال 
وضع ٕاطار رشاكة تعمل �ىل تعز�ز ٕاماكنیة ٕادماج مواد وم�تو�ات الصنا�ة 

البنا�ت وامل�ش�ٓت العمرانیة، مع احلفاظ التقلیدیة يف ٕاجناز و�زیني وت�ٔث�ث 
�ىل خصوصیة املعامر التقلیدي أ�صیل وفن الع�ش املغريب واس�تدامة 

  .احلرف التقلیدیة مكوروث ثقايف ممتزي، وتوفري ٔ�یضا فرص شغل مس�تدامة
ويف هذا الصدد، معمنا هذه االتفاق�ة �ىل الواكالت احلرضیة تقریبا لكهم 

مضن املنظومة احمللیة يف جمال التعمري والهندسة  بصفهتم فا�لني حموریني
ٔ�خرى ٔ�یضا �ش �رخسو هذیك �س�تدامة الهویة املعامریة، مث ومن �ة 

املعامریة �لمدن واملراكز الصا�دة املغربیة تقوم الواكالت احلضاریة ٕ�جناز 
مواثیق معامریة ومشهدیة ٔ�داة مرجعیة لت�ٔطري التد�الت �لرفع من اجلودة 

 2019قاء جباملیة البنا�ت، ح�ث ٔ�ن احلصی� الیوم ٕاىل ممت ٔ�كتو�ر و�رت
  .م�ثاق يف طور إالجناز 27م�ثاق م�جز و �27متثل يف 

ٔ�یضا مقنا ف� خيص الشق الثاين من السؤال ا�ي یتطرق ٕاىل مس�ٔ� 
التكو�ن، �اصة �ملدارس الوطنیة �لهندسة املعامریة، فٕان هذه املؤسسات 

 املوروث املعامري والعمراين رضورة ؤ�یضا تتقوم من بني تعترب احلفاظ �ىل
ٔ�هدافها أ�ساس�یة الیوم قامت املدرسة الوطنیة �لهندسة املعامریة �لر�ط 
ٕ��داث وا�د املاسرت م�خصص يف الرتاث املعامري ؤ�یضا �مته هاذ 
املاسرت هو خيرج وا�د الید ٔ�یضا �ام� ووا�د املهندسني �كونو تی�افظو 

هاذ الرتاث املعامري ا�يل هو ٔ�یضا �راث المادي ا�يل �اصنا ٔ�یضا �ىل 
  .حنافظو �لیه �لك املقای�س

�ارضة فقط، الیوم هذي وا�د أ�س�بوع تقریبا راه كنت  لٕالشارةو�ري 
يف �ی��ا، ؤ�كدت �ىل املد�رة التنف�ذیة د�ل  (ONU-HABITAT)يف 

)ONU-HABITAT( احملافظة �ىل  ٔ�هنا تد�ل يف الرب�مج د�ل املغرب

الرتاث املعامري، واس�تق�لت الس�یدة املد�رة �رتیاح هاذ الطلب د�لنا ٕان 
شاء هللا، و��ش�تغلو �لیه يف ٕاطار هاذ الرب�مج د�لنا ا�يل غنقومو به 

  .الیوم
  .وشكرا

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

  :ا�لبارعبد السالم  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

الیوم اح�ا دامئا كناقشو الصنا�ة التقلیدیة، وبغینا �شوفو ا�ٓ�ر د�ل 
الید العام� املغربیة وذیك ا�هاء د�لو وا�اكء د�لو والعبقریة املغربیة تبقى 

هذه �ٓ�ر� تدل : "جمسمة وجمسدة يف املعامر املغريب، و�یف تیقول الشاعر
  ".�لینا

هللا �رمح احلسن الثاين �ال� امل�، فاكن هو يف اخلطاب د�لو  الیوم
تیقول �اصنا �شوفو املعامر املغريب بذیك التق�وسات وذیك امجلالیة، واح�ا 
الیوم �السني واح�ا ت�شوفو هاذ الزخرفة، راه من بعد� ما غیبقاوش 

 )le charme(�شوفو هاذ اليش، راه الیوم د�لت ا�ٓ� وفقدت ذیك 
امجلالیة د�ل الید املغربیة، اح�ا بغینامك تدمعو الصانع التقلیدي ولو  ذیك

بی��نا يف الصفقات العموم�ة نفرضو رضورة ٕاد�ال املهارة املغربیة يف زخرفة 
اخلشب والنقش �ىل الزلیج والر�ام، وملا ال ذیك الهندسة املغربیة �كون 

اش اخللف د�لنا یعرف�ا واریة يف املعامر د�لنا؟ راه اح�ا غمنش�یو وما غیبق
  .ش�نو در�

فالیوم الصانع التقلیدي �ش �شجعوه وخنلیوه �ش�تغل تیخصنا �ىل 
أ�قل اح�ا �وزراء ند�لو يش سا�ة سا�ة ما �رنمغو حىت يش وا�د یق�دي 

اخلشب املغريب، : �ٔ�فاكر د�لنا، ولكن �ىل أ�قل يش �ا�ة �س�یطة
عامر ا�يل �كون ��ن مغريب، الزخرفة د�ل اخلشب، الزخرفة د�ل يش م

  .�ش یبقى �یتداول ونبقاو ك�شوفوه من ج�ل جلیل
ٔ�� ما ك�شكش فالوطنیة د�لمك، ولكن �اصنا نتعاونو ل�شجیع الصانع 

  .التقلیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال السادس، موضو�ه تنايم ٔ�حزمة السكن العشوايئ بضوا� 

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

  :ٕا�راهمي شك�يل الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  .شكرا الس�یدة الوز�رة، شكرا الس�ید�ن الوز�ر�ن
  .شكرا �لس�یدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
من الربامج املسطرة �لقضاء �ىل السكن �ري الالئق ويف  �ىل الرمغ

ظل العجز احلكويم عن �ل هذه إالشاكلیة مع تنايم السكن العشوايئ 
بضوا� املدن، �سائلمك حول س�یاس�تمك ملوا�ة تنايم السكن العشوايئ 

  بضوا� املدن؟
  .وشكرا

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

  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ٕا�دادالس�یدة وز�رة 
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل سؤالمك وا�ي هو مرتبط ب��ايم 

  .ٔ�حزمة السكن العشوايئ بضوا� املدن
ويف هذا الصدد، وف� خيص الس�یاسة املتبعة ملوا�ة تنايم ٔ�حزمة 

جیة املتبعة يف هذا إالطار ٕاىل اح�واء السكن العشوايئ كهتدف إالسرتاتی 
  :الظاهرة من �الل

ٔ�وال، التد�ل يف أ�ح�اء اليت ین�رش هبا هذا النوع من السكن ومعاجلة 
وضعیهتا، وذ� عن طریق �سویة وضعیهتا التعمريیة ؤ�یضا ٕادما�ا �ل�س�یج 
احلرضي مث �زویدها �لتجهزيات أ�ساس�یة وجتهزيات القرب، من ح�ث ٔ�ن 

�بو هاذ السكن العشوايئ بضوا� املدن ٕ�جناز ٔ�شغال الطرقات، اك�ن كنوا
السا�ات العموم�ة واملسا�ات اخلرضاء ؤ�یضا املرافق العموم�ة وش�بكة 

  .تطهري السائل ٕاىل �ٓخره
ومن �ة ٔ�خرى، اعمتد� مقاربة وقائیة وا�د املقاربة وقائیة ترت�كز �ىل 

املادیة �لساكنة اليت تت�ه �ادة هتیئة عقارات طمو�ة ت�ىش وإالماكنیات 
  .ٕاىل هذا النوع من السكن

و�ٕالضافة ٕاىل ذ� فٕانه یمت يف نفس الوقت العمل �ىل تطو�ر �ٓلیات 
  .ووسائل املراق�ة �ل�د من ان�شار السكن �ري الالئق

ويف هذا الصدد جتدر إالشارة ٔ�نه مت مؤخرا ٕاصدار دوریة مشرتكة رمق 
�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن بني وزارة ا�ا�لیة وإ  17.07

املتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات  66.12وس�یاسة املدینة �ش�ٔن تفعیل القانون 
  .يف جمال التعمري والبناء

وبفضل تظافر اجلهود فقط مت حتق�ق العدید من املك�س�بات يف جمال 
د حقق فف� یتعلق بدور الصف�ح، فق. حماربة السكن �ري الالئق �لك ٔ�نوا�ه

�د �مة ٕاىل �د  -كام قلت سابقا  -�ر�مج مدن بدون صف�ح ٔ�یضا نتاجئ 
  .ا�ٓن، رمغ إال�راهات الك�رية اليت توا�ه تنف�ذه

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

  .ة الوز�رةشكرا الس�ید
ٔ�لف ٔ�رسة تع�ش يف دور الصف�ح  120من 50ٔ�وال، السعي ٕاىل معاجلة 

  ؛2021يف ٔ�فق س�نة 
�نیا، متكني الراغبني يف الولوج �لسكن �ق�صادي من أ�رس الفقرية 

 من متویالت مدمعة وفق معایري حمددة؛
 .200000ٕاىل  �400000لثا، تقلیص العجز السكين من 

�دد ساكن مدن الصف�ح اخنفض �شلك �س�يب املالحظ ٔ�نه رمغ �ون 
بفضل مجمو�ة من الربامج اليت هتدف �لقضاء �ىل هاذ النوع من السكن، 
ففي الك�ري من احلاالت الس�� يف املدن الكربى یمت بناء مشاریع ٕا�ادة 
إالساكن يف ضوا� املدن ٔ�و یمت بناؤها يف بعض أ�ح�ان يف امجلا�ات 

  .القرویة احملیطة �ملدینة
  الس�یدة الوز�رة،

املدافع أ�ول لهاذ الرشحية من املواطنني هو س�ید� هللا ینرصو، يف ٔ�ي 
خطاب ما �ی�ساش هاذ الرشحية من املواطنني، يف ٔ�ي خطاب یتطرق لهاذ 

  .الرشحية من املواطنني، �لسكن الالئق والع�ش الكرمي
 لكهم.. هاذ إالخوان لكهم مس�شار�ن ت�شكرمك ا�يل تد�لو يف هاذ

حمامون د�ل هاذ املواطنني، البد �اص تعريف وا�د القضیة الس�یدة 
الوز�رة، ب�ٔن هاذ السكن �ج�عي ٔ�و السكن �ق�صادي د�ل هاذ ا�يل 
تی��ىن دا� يف طور إالجناز من العامرات، راه ما ت�س�تافدوش م�و دور 
 الصف�ح، احلق�قة راه يه هاذي، راه ما ت�س�تافدوش م�و، تیجیو مواطنني

قاهرمه الكرا يف حمالت �ٓخر�ن ت�سك�و ف�ه، حىت هام مواطنني مايش 
تنكرمه، حىت هام مواطنني مغاربة، ولكن شوفو بوا�د النوع �ٓخر يف هاذ 
السكن لهاذ املواطنني، معلنا جتربة، نعطیك وا�د املثل يف الص�ريات 

 جوجمتارة، معلنا جتربة د�ل البقع أ�رضیة ودر� فهيم السكن املزدوج، 
  .د�ل العائالت يف السكن وجنح مز�ن

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

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

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  . شكرا الس�ید املس�شار

ج ا�يل ��سايل يف كنظن ب�ٔن الیوم اح�ا مطالبني يف هنایة هاذ الرب�م
�اصنا ٔ�یضا نوقفو ونقميو هاذ  �2020يق لو �ري �ام و�سايل،  2020
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درمه وال  140000ف� خيص  2020الرب�مج هذا د�ل السكن ما بعد 
درمه رضوري ٔ�ننا نوقفو �ىل بعض املسائل ا�يل �اصنا نعیدو  250000

  .فهيا النظر، هاذي من �ة
ن �ش جنیو �لجنة وند�رو معمك من �ة ٔ�خرى، ٔ�یضا اح�ا مس�تعد�

یوم درايس حول هاذ الرب�مج هذا، وكنظن ٔ�یضا ب�ٔن الیوم حىت اح�ا 
�حكومة ٔ�ول احملامون ا�يل �اصنا حنام�و �ىل هاذ الرب�مج هذا �حكومة 
ومكواطنني ٔ�یضا، الیوم هاذ الرب�مج هذا بني ب�ٔنه العجز هبطناه تقریبا �ٔكرث 

ض املك�س�بات ا�يل ما خصناش اح�ا� الیوم، ٕاذن اك�ن بع %50من 
ندوزو �لهيا ومنرو �لهيا مر الكرام، ولكن كنقول الیوم ب�ٔن اك�ن بعض 
املسائل ا�يل �اصنا �ش�تغلو �لهيا واح�ا فالتق�مي د�لنا خنرجوها و��ش�تغلو 

  .�2020لهيا ٕان شاء هللا يف الرب�مج ما بعد 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ةشكرا الس�یدة الوز�ر 

السؤال السابع موضو�ه ٕاعطاء رخص البناء �لعامل القروي، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة،
 ما يه التدابري وإالجراءات اليت س���ذها وزار�مك من ٔ��ل: سؤايل

التعجیل وإالفراج عن رخص البناء يف الوسط القروي واملراكز القرویة اليت 
  تعرضت �لرفض؟

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الوز�رة ةاللكمة �لس�ید

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
هاذ .. شكرا الس�ید املس�شار �ىل وضعمك لهذا السؤال وطرحمك

  .ؤال هو �د وج�ه و�یك�يس ٔ�مهیة قصوى �ىل مجمو�ة من املس�تو�تالس
ف� خيص موضوع ٕاعطاء رخص البناء يف الوسط القروي، وضعت 
الوزارة مس�ٔ� البناء والتعمري يف الوسط القروي مضن ٔ�ولو�ت �ر�جمها، 
وذ� ا�س�اما مع التوجهيات امللك�ة اليت ما ف�ئت ٔ�ن تؤكد �ىل رضورة 

  .ایة �لوسط القرويٕایالء العن
ال بد ٔ�ننا �شريو الیوم ٔ�ن الغایة من ٕاقرار رخصة البناء يف الوسط 
القروي تتجسد ٔ�وال يف التحقق من مدى ا�رتام معلیة البناء ملضامني 
و�ئق التعمري ا�يل غتغطي هاذ ا�االت والنصوص القانونیة اجلاري هبا 

رص �ىل سالمة العمل من �ة، وكذا احلرص و�رشط وكن�ٔكد �ىل احل

ساكنة هذه املناطق من �الل توفري اكفة الضام�ت التق�یة الكف�� بتحق�ق 
  .هذه الغایة من �ة ٔ�خرى

ويف س�یاق ت�س�یط هذه املسطرة د�ل الرخص يف العامل القروي �ىل 
مس�توى اكفة الرتاب الوطين، مت ٕاقرار بعض �س�ت��اءات �ىل الرشوط 

لبناء يف هذا الوسط، وذ� يف �ا� �دم والضوابط املتعلقة مبنح رخص ا
توفر رشط الهك�ار الوا�د جيوز لرئ�س جملس امجلا�ة بعد موافقة جلنة 
خمتصة م�ح رخصة البناء �ام بلغت مسا�ة القطعة أ�رضیة، رشیطة ٔ�ن 

  .تت�ٔكد ٔ�ن البناء املزمع ٕاقام�ه ال ترتتب �لیه معلیات معرانیة م�فرقة
ت��اء من الرشطني املتعلقني �ملسا�ة ٔ�و ٔ�یضا كام ميكن الرتخ�ص �س� 

  .�حلد أ�قىص �لعلو د�ل املبىن، وذ� بعد موافقة ا�لجنة السالفة ���ر
البد كذ� ٔ�ن �شري ٔ�ن بغیة �سهیل احلصول �ىل رخصة البناء 
�لوسط القروي، قامت الوزارة ٕ��داد مرشوع دوریة �دیدة تتضمن 

فاء املزید من املرونة ف� خيص ت�س�یط العدید من التدابري الرام�ة ٕاىل ٕاض
مسطرة احلصول �ىل رخص البناء �لوسط القروي، مث ال�رسیع ٕ�خراج 
خمتلف الرخص املتعلقة �لتعمري، ومن ب�هنا رخصة البناء يف ٔ��ل معقول، 
ح�ث معلت القطا�ات احلكوم�ة املعنیة �ىل ٕاد�ال تعدیالت هامة �ىل 

لعمل، �متثل يف مراجعة ٔ�یضا بعض ضابط البناء العام اجلاري به ا
إالجراءات املعمتدة اليت ٔ��نت عن حمدود�هتا، وذ� بغرض ت�س�یط 

  .املساطر وا�رتام ا�ٓ�ال عند دراسة ملفات طلبات احلصول �ىل الرخص
  .وشكرا

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

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

هاذ اليش ا�يل قليت لكيش مز�ن، ولكن أ�مر ما �زال �ىل �ا�، 
و�یفام اكن احلال ٔ�� ٔ�شكرمك �ىل اجلواب، وا�ي مسعناه كثريا من الوزراء 
السابقني ا��ن تعاق�وا �ىل هذا القطاع، وح�ث ٔ�ننا نطر�ه من �دید 

خص البناء �لعامل القروي وطرح�ا هذا املوضوع �دة مرات، دلیل �ىل ٔ�ن ر 
تعرف مشالك وتعق�دات حق�ق�ة، ودلیل كذ� �ىل ٔ�ن احلكومة 
واحلكومات السابقة مل تنجح ٕالجياد احللول وت�س�یط مسطرة الرخص يف 

  .العامل القروي واملراكز القرویة
ورمغ لك ا�هودات اليت بذلت، وجيب ٔ�ن نقر هبا مجیعا، ٕاال ٔ�ن هناك 

� م�یل �ى الساكنة يف هذا ا�ال، ٔ�هنم ٕاحساس سليب مل �س�بق 
  .یعتربون ٔ�ن ٔ��د حقوقهم ا�س�توریة حيرم مهنا �مس القانون

املوضوع ٔ�صبح �شلك، الس�یدة الوز�رة، ٔ��د عنارص �ح�قان 
�ج�عي ؤ�خطرها، الس�یدة الوز�رة، بفعل تداعیاته �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة �ىل الوضعیة د�ل هاذ الساكنة
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ال تعامل، الس�ید الوز�رة، إالدارة مع طلبات رخص البناء يف ماز 
الوسط القروي، حمل انتقادات ومؤا�ذات البد من التعامل مع القوانني 
وأ�نظمة اجلاري هبا العمل مبا یضمن حقوق املواطنني يف احلصول �ىل 
رخص البناء �سهو� و�رس والعمل �ىل توفري الرشوط والظروف الالزمة 

  .صة يف املراكز القرویة وامجلا�ات القرویة��، و�ا
ٕالزام�ة رخص البناء، الس�یدة الوز�رة، يف املناطق اليت ختضع 
لضغوطات السوق العقاریة واملناطق احملیطة �ملدن، ال ميكن ٔ�ن ینعكس 
سلبا �ىل مجموع العامل القروي، و�لتايل فٕاين ٔ�طالبمك الس�یدة الوز�رة، ٔ�ن 

القوانني املنظمة �لبناء هبذا الوسط، بدل ال�ش�ث تتعامل ٕادار�مك مع روح 
احلريف مبق�ضیاته، و�دم ٕاخضاع لك اجلهات ٕاللزام�ة الرخصة ٕاال ٕاذا اكن 
من الرضوري احلفاظ �ىل التواز�ت العقاریة و�ق�صادیة �لمنطقة 

  .املذ�ورة
كام ٔ�طالبمك، الس�یدة الوز�رة، بتق�مي حق�قي �لمشالك اليت یعاين مهنا 

العامل القروي من جراء هذه التعق�دات املسطریة و�اصة أ�س�باب ساكن 
  .املوضوعیة وراء الرفض، ٔ�ن هناك بعض الرفض �ري مفهوم و�ري م�طقي

�� فاملشلك ٔ�صبح �ل�س�بة لنا، نعطیك م�ل �س�یط، امجلا�ة اليت 
 4طلب،  70رخصة،  70فقط من الرخص ا�يل تعطات،  %4ٔ��رسها 

دلیل واحض ٔ�ن هناك مشلك جيب �� الس�یدة د�ل الرخص فقط، هذا 
  .الوز�رة

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب ف� ی��قى من التوق�ت

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  الس�ید املس�شار احملرتم،

�لعمل د�ل التق�مي د�ل �دد الرخص ا�يل يه وصلت عند� مقنا اح�ا 
  . وا�يل مقنا �لتعامل معها �ش �شوفو ٔ�ش�نو واقع

ٔ�� عندي رمق وا�د �ٓخر، يف ذاك اليش الطلبات ا�يل �اتنا د�ل 
راه ٔ�كرث  les agences urbaines)(الرخص ا�يل كتطلع لنا من عند 

 إالقصاء، اك�ن مشالك و�دة ٔ�قول ٔ�كرث من النصف فهيا ما �هيرضش �ىل
  .ذاك املشلك د�ل إالقصاء ممطروحش doncٔ�خرى، 

 les demandes(�نیا، شف�ا �دم ضبط املعلومة ف� خيص هاذ 
d’autorisation(  ٔ�و ال هاذ الطلبات د�ل الرتخ�ص، و�لتايل اح�ا مقنا

او بوضع وا�د الهاتف أ�خرض �ش نوصلو املعلومة دغیة �لناس ا�يل بغ
��دو املعلومات �ىل هاذ طلب الرخص �ل�س�بة �لعامل القروي، وغنوقفو 

  .�ىل هاذ اليش بطبیعة احلال يف الرب�مج د�لنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثامن، موضو�ه تق�مي �رامج إالساكن �ملغرب، اللكمة ٔ��د 

 .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
�سائلمك عام هو تق�ميمك لربامج إالساكن �ملغرب؟ وعام يه إالسرتاجتیة 

  ا�ٓنیة �لحكومة لتقلیص العجز السكين ببالد�؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

  :ب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینةالرتا ٕا�دادالس�یدة وز�رة 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرحمك لهذا السؤال

ويف هذا الصدد معلت ا�و� من �الل هذه الوزارة الوصیة �ىل 
القطاع �ىل ف�ح ٔ�وراش �مة، �روم حماربة الهشاشة والسكن العشوايئ 

س�تجیب حلاج�ات وتقلیص ٔ�یضا العجز السكين وتوفري سكن الئق � 
  . املواطنني

ويف هذا إالطار ميك�نا احلدیث عن ثالثة �رامج الیوم سك�یة �مة 
تتعاقد من �اللها ا�و� مع املنعشني العقاریني، من ٔ��ل ٕاعطاء دفعة قویة 
لقطاع السكن، وذ� من �الل م�حهم حتفزيات رضی��ة، ف�ٔعطیت 

أ�ول �اص : سك�ینيلرب�جمني  2010ؤ�یضا  �2008نطالقة م�ذ س�نة 
، والثاين خمصص ٕالجناز �140000لسكن املنخفض التلكفة ا�يل هو 

تعززت هذه  2013، ويف س�نة 250000و�دات سك�یة اج�عیة من ف�ة 
ا�هودات �قرتاح ملنتوج سكين �دید مو�ه �لطبقة املتوسطة، حبیث ٔ�ن 

العجز السكين الیوم فاش ت��لكمو �ىل إالسرتاتیجیة احلالیة �ش نقصو من 
د�لو، فقد ) la qualité(ولتوزیع ٔ�یضا العرض السكين وتنویعه كام ؤ�یضا 

  .مت اختاذ ٕاجراءات وتدابري �دیدة لتحسني هاذ املنتوج
درمه  250000ونذ�ر �ىل س��ل املثال �ر�مج السكن �ج�عي د�ل 

 تعدیل هاذ 2019يف الوسط القروي، فقد مت �رمس قانون املالیة لس�نة 
درمه وذ� بتقلیص سقف  250000الرب�مج السكين �ج�عي د�ل 

و�دات السكن الواجب ٕاجنازها يف الوسط القروي، ح�ث انتقلنا من 
و�دة سك�یة �ىل أ�قل، وذ� الس�هتداف الف�ات  100ٕاىل  500

  .�ج�عیة القرویة الفقرية واحلد من العجز السكين يف هذه املناطق
ضا هاذ الرب�مج بدفرت حتمالت �اص �راعي كام متت مرافقة ٔ�ی

اخلصوصیات املعامریة والتق�یة واملعطیات الهندس�یة واخلصوصیات احمللیة، 
مث مقنا ٔ�یضا ٕ�عطاء ا�فعة قویة لالس��ر ف� خيص السكن املو�ه �لطبقة 
املتوسطة، وتعمل إالدارة ٔ�و الوزارة ٔ�یضا �اهدة يف ٕاطار السكن ال�شاريك 
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�ىل ت�ٔطري وتوج�ه وموا�بة التعاونیات وامجلعیات والوداد�ت  والتضامين
  .السك�یة

مك�ت مجیع هاذ الربامج املدعومة �ٕالصال�ات واملوا�بات من بلوغ 
الهدف الرئ�يس وهو خفض العجز السكين ا�ي وصل ا�ٓن ٕاىل ما یقرب 

و�دة، وتقوم الوزارة �الیا بوضع �ارطة الطریق �لهنوض بقطاع  400000
  .2030كن بناء �ىل توجهيات �امة �رمس معامل القطاع يف ٔ�فق الس

  .وشكرا

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

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٔ�خوايت املس�شارات، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

بدوري الس�یدة الوز�رة �هننئمك �ىل الثقة املولویة وت�متىن لمك ٕان شاء  ٔ��
هللا الن�اح يف هذا القطاع ا�يل هو قطاع �بري �دا وت�متىن كذ� من 
الرشاكء، خصوصا القطا�ات أ�خرى، ٔ�هنا تعاون معمك، ٔ�ن هذا القطاع 

ات د�ل امجلیع و�ش ميكن لنا خنلقو وا�د السكن ا�يل هو هاذ الرشحي
�ج�عیة ا�يل ت�س�ناه كنمتىن ٔ�نه �كون وا�د التعاون مجیعا ال م�تخبني 

  .وال رشاكء �ٓخر�ن
�س�ل ٔ�ن ٔ�مه ٕاشاكلیة عرفهتا خمتلف �رامج إالساكن هو وجود 
اخ�الالت �ىل مس�توى م�ظومة ا�مع العمويم، �ا نقرتح مراجعهتا 

هذا إالطار  ل�س�هتدف الف�ات املس�تحقة وا�االت ا�ٔكرث خصاصا، ويف
  . نالحظ متركز خمتلف أ�وراش السك�یة يف بعض اجلهات دون �ريها

ولتحق�ق العدا� اجلهویة ا�الیة نقرتح توس�یع جماالت �س�تفادة رمغ 
جحم �س��رات العموم�ة ا�صصة حملاربة السكن �ري الالئق يف ٕاطار 

الوصول ٕاىل �رامج مدن بدون صف�ح، �س�ل حمدودیة النتاجئ والفشل يف 
  .مدینة بدون صف�ح 85هدف بلوغ 

يف هذا إالطار نقرتح �بتعاد عن �س�تغالل الس�یاسوي و�نت�ايب 
لقاطين دور الصف�ح وكذ� نقرتح تغیري مقاربة و�یف�ة معاجلة هذا امللف، 

�شف مدى  2017-2016ف�قر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�نة 
ٕاطار حماربة دور الصف�ح واملسا�ن ا�ٓی� فشل �رامج السكن �ج�عي يف 

  .�لسقوط �س�ب رفض القاطنني هبذا املنتوج
�لثا، الس�یدة الوز�رة، �ل�س�بة �لسكن �ج�عي املو�ه �وي ا��ل 

ملیون و�دة ٕاىل  1.2احملدود سامهت �راجمه يف تقلیص العجز السكين من 
ة العقار العمويم كن���ة حمتیة لتعبئ 2017و 2002و�دة ما بني  400000

 2008ملیار درمه ما بني  26.5وم�ح حتفزيات رضی��ة خضمة قدرت ب 
  .2017و

و�ل�س�بة ��مع املايل العمويم املقدم يف ٕاطار السكن �ج�عي، نقرتح 
م��ه م�ارشة لٔ�ش�اص الراغبني يف �ق�ناء دون م��ه �لمنعشني 

كومة ٕاىل رضورة ا�رتام دفا�ر العقاریني كام هو معمول به �الیا، كام ن��ه احل
  .التحمالت وٕاعطاء أ�مهیة الالزمة جلودة السكن �ج�عي

هاذ اليش ا�يل  غیاب س�یاسة سك�یة قرویة ٕاسوة ٕاىل رابعا، �س�ل
مسعنا م�مك �الیا، �متناو لمك التوف�ق، ٕان شاء هللا، به ٔ�ن ا�ال القروي 

التعدیل ا�يل درتو يف  كذ� �اص �كون عنده وا�د الربامج، ت�متىن هاذ
هاذ املزيانیة حيظاو به امجلا�ات القرویة، �ش حىت مه كذ� جياوبو �ىل 

  .هذا اخلصاص هذا
يف أ��ري رضورة مراجعة م�ظومة احلاكمة �ملؤسسات العموم�ة 
العقاریة، �اصة العمران والواكالت احلرضیة مبا یضمن الن�ا�ة والفعالیة يف 

الوز�رة، العامل القروي �اصو وا�د الطریقة د�ل  معلها، وال ن�ىس الس�یدة
الرتخ�ص لهاذ الناس ا�يل تیطیحو ا�یور د�هلم يف املناطق النائیة ويف 
ا�ال القروي، راه الناس تیطیحو ما تیلقاوش �رخ�ص �ش یعاودو 

  .�سك�و، ٔ�نه ما اكی�ش يش قانون ا�يل ت��ظم هاذ اليش
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .مة �لس�یدة الوز�رة ف� تبقى من توق�تاللك

  :الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ما بقاش الوقت �زاف، ولكن ا�يل ميكن نقول الیوم اح�ا واعیني هباذ 
 �ىل ٔ�ن لك إالشاكلیة ا�يل اكینة ف� خيص العدا� ا�الیة، واح�ا واقفني

�ة، �ة، ت�ٔ�ذ حقها يف هاذ املرشوع د�ل السكن الالئق ما بعد 
، اح�ا بدینا �ش�تغال �ش �كون معمك ..، وٕان شاء هللا غیكون2020

ٔ�شهر �ادي �كون عند� وا�د الرؤیة اكم� �ىل �یفاش  6د�  ومنواحضة، 
الل ٔ�ن هاذ القطاع هذا یت�اوب مع م�طلبات الساكنة، الس�� من �

  .السكن الالئق
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا القمية

لقطاع العدل، وموضو�ه رؤیة الوزارة لك�ابة ه املو� السؤالون��قل ٕاىل 
الضبط يف ضوء ٕاصالح م�ظومة العدا�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .قدمي السؤالمن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لت

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

يف احلق�قة كتاب الضبط لبنة ٔ�ساس�یة يف سري احملامك املغربیة، ویعتربون 
ٔ�ساس�یني يف احملامك املغربیة و�رشیعاهتا، حبیث كتاب الضبط هذه الف�ة 

  .لسة وبعد اجللسة�ش�تغل ق�ل اجللسة و�الل اجل 
سؤال الفریق �س�تقاليل یقول ب�ٔن هناك حش خبصوص التنظ�ت 
ال�رشیعیة يف هذه الف�ة، حبیث الوزارة ٔ�غفلت هذه الف�ة يف قوان�هنا 

  .أ�ساس�یة، حىت یصبح هلم قانون �اص �لتحفزي وال�شجیع
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید محمد بنعبد القادر وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . ل�س هناك حش الس�ید املس�شار احملرتم، �اصة �ل�س�بة لهذه الف�ة
فعال كام تفضلمت، كتابة الضبط مكون ٔ�سايس يف العملیة القضائیة 
دا�ل احملامك، و�لتايل ال ميكن تصور ٕاصالح م�ظومة العدا� يف غیاب 

ح كتابة الضبط و�عتناء ب�ٔطر وموظفي كتابة الضبط اج�عیا ومالیا ٕاصال
ووظیف�ا، فهذا �از �م و�ارض بقوة يف خمتلف مرا�ل العمل القضايئ من 

  .ٕا�داد القضا� ورس�هنا ٔ�مام احملامك ٕاىل ما بعد ٕاصدار أ�حاكم
 13ووعیا �ٔ�مهیة واملاكنة ا�يل عند كتابة الضبط، هذه احلكومة يف 

، وهذا 2011دج�رب  14ٔ�صدرت مرسوما یعدل مرسوم  2018س�مترب 
املرسوم �اء �لعدید من املك�س�بات ومن احلقوق اليت مزيت هذه الف�ة، 
نظرا لٔ�دوار ا�يل تتقوم هبا يف العملیة القضائیة ومك�هتا من العدید من 

�ري احلقوق ا�يل ك�شمل نظام الرتيق والتعویضات وأ�عامل �ج�عیة ٕاىل 
  .ذ� الس�ید املس�شار احملرتم

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

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

  الس�ید الوز�ر،
ك�شكرمك �ىل التوضی�ات، واكن رضوري �دا هاذ التد�ل د�لمك 

عها، والفریق �س�تقاليل ال خيامره وهاذ التوضیح لتحفزي هذه الف�ة و�شجی 
شك يف مدى العنایة اليت س��ذلها وزار�مك لهذه الف�ة ومجلیع الف�ات اليت 

من الشح، فاملغرب ی�سع مجلیع ٔ�بنائه وینصف  - �یف �ربت قلیال  - تعاين 
مجیع ٔ�بنائه، س�� ٕاذا اكن أ�مر یتعلق �لس�ید الوز�ر، نظرا لطیبوبته 

  .ف لن یب�لولوطن��ه، ٔ�ظن ٔ�نه سو 

�ري ٔ�ن الفریق �س�تقاليل ال زال یؤكد ٔ�ن هذه الف�ة تعاين الك�ري 
و�س�تحق لك �شجیع وتنویه، ح�ث دون هاذ الف�ة سوف لن �كون فعال 
سري �ادي �لم�امك، فالر�اء املزید من العنایة حىت �شمل مجیع أ�صناف، 

وم مع سواء كتاب الضبط ٔ�و الك�اب ٔ�و املسا�د�ن �لمحمكة، لكها الی
الز�دة يف أ�سعار مع السكن ومع ومع، املتطلبات كرثت واملانضة بقات 
حمدودة، فاملزید من العنایة ولكام اعتن��ا هبذه الف�ة نعتين �س� القضاء 

  .بصفة �امة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید وز�ر العدل
د املس�شار �ىل هاذ التوضی�ات إالضاف�ة، لكن املانضة مل شكرا الس�ی

تبق حمدودة، ٔ�ن املرسوم ا�يل �لكمت �لیه �ا ٔ�ساسا، وهاذي �ري يف 
، �لرفع من أ�جرة الشهریة ٔ�طر وموظفي كتابة الضبط و�س�تفادة 2018

من تعویضات احلساب اخلاص والرفع من احلصیص القانوين �لرتق�ة يف 
، �ٕالضافة ٕاىل �س�تفادة من املبار�ت املهنیة ٕالدماج %36ا�ر�ة ٕاىل 

�اميل الشهادات، ؤ�یضا التنصیص يف نفس املرسوم �ىل ٕالزام�ة التكو�ن 
أ�ساس والتكو�ن املس�متر، وال ٔ�حتدث �ىل املؤسسة احملمدیة لٔ�عامل 
�ج�عیة لقضاة وموظفي العدل، اليت توفر قروض السكن املدمعة، 

التعویض عن املرض وم�ح التقا�د واحلج والنقل الوظیفي ٕاىل  �ٕالضافة ٕاىل
  .�ري ذ� من املاكسب

لكن معمك احلق لك ف�ات املوظفني �س�تحق املزید ليك �مني قدراهتا 
الرشائیة وإالدماج�ة، �� ف�حن عند مراجعتنا لقانون التنظمي القضايئ يف 

تفضلمت به لتعز�ز ضوء أ�حاكم د�ل احملمكة ا�س�توریة، سرناعي لك ما 
ماكنة هذه الف�ة دا�ل الس� القضايئ ودا�ل م�ظومة العدا� الس�ید 

  .املس�شار احملرتم

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، 
�ململكة، اللكمة  التعلمي العتیقةوموضو�ه ت�ٔهیل وٕاصالح و�شجیع مدارس 

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

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید وز�ر ا�و�،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن، 

  الس�ید الوز�ر،
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املهمة اليت تقوم هبا املدارس العتیقة �سائلمك عن  لٔ�دواراعتبارا 
ت اليت مقمت واليت تنوون الق�ام هبا كذ� لت�ٔهیل وٕاصالح هذه إالجراءا
  .املدارس

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

  :الس�ید ٔ�محد التوف�ق وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  مون،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرت 
مؤسسة وٕارث وجمال � �رخيه و� �ارضه  -كام قلمت  -التعلمي العتیق 

و�ر� م�ه رسا� ممتزية يف املس�تق�ل، لهذه أ�س�باب فٕان وزارة أ�وقاف 
والشؤون إالسالم�ة الوصیة �ىل هذا التعلمي قامت ب�ٔمور تعلموهنا وس�تقوم 

لهذا التعلمي م�ذ ب�ٔمور ٔ�خرى، من هذه أ�مور تطو�ر �ع�دات ا�صصة 
ملیون درمه وال  359، ا�ٓن وامحلد � 2004املالیني درمه يف  3اكنت 

�لام ب�ٔننا ٔ��د� �رت�ب  209ٕاىل  �114كفي، تطورت ش�بكة املدارس من 
أ�مور، یعين مزي� الك�ات�ب عن املدارس اليت تدرس أ�طوار املتناس�بة مع 

  .ق والتعلمي العمويم، یعين املالءمةالقوانني اليت صدرت ف� بني التعلمي العتی
�لثا، ت�ٔطري هاد القانون وهذه من أ�مور أ�ساس�یة ا�يل اخ�ص هبا 
املغرب لكه، ويه ٔ�مام العامل ولكيش، العامل إالساليم یتطلع ٕاىل يشء من 

  .هذا الت�ٔطري القانوين وٕا�داد النصوص املالمئة �لتدر�س
وميي جعل معدل الن�اح ال رابعا، �س�تفادة من نظام بیداغو� وتق

  .%75یقل يف مجیع املرا�ل عن 
ملیون  �193امسا، تقدم ملؤطریه أ�حرار حتفزيات قدرها هاد العام 

  .درمه 4000و 1000درمه مباكف�ٔة ما بني 
  .سادسا، �س�تف�د الرب�مج من �كو�ن مس�متر

  .ملیون درمه 65سابعا، �س�تف�د من دمع اج�عي �لطلبة قدره 
  .ل �لناحجني شهادات وطنیة�م�ا، خيو 

  .�سعا، متت ٕا�ادة هیلكة �امعة القرویني
والوزارة كام تعلمون س�تواصل م�ابعة هذا إالصالح وجتویده، �لام ب�ٔن 

س�نوات �لوصول ف�ه ٕاىل  10التعلمي العتیق هو مر�� ويف مر�� قد �س�متر 
القانوين،  ما ی��غي ٔ�ن �كون يف احلق�قة من املالءمة ومن ا�مع ومن التنظمي

  .مزید من التنظمي
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املس�شار�ن السادةاللكمة ٔ��د 

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات

يف احلق�قة ا�هودات يه �دیة، اك�ن جمهودات بذلت و�مثهنا، و�شكرمك 
مت هبذا ا�هود، لكن الس�ید و�شكر مجیع الساهر�ن من احلكومة ا�يل قا

الوز�ر كام ٔ�رشمت يف لكمتمك هذا قطاع ح�وي، قطاع �م، وا�هودات ا�يل 
دارت رمغ أ�مهیة د�لها لكن ما زال حنس ٔ�نه اك�ن نقص ٔ�و ال اك�ن ٔ�مور 
�اصها تنجز ٔ�نه ال ميكن تطو�ر القطاع بدون اه�م �لعمود الفقري لهذا 

  .القطاع وهو العنرص ال�رشي
فاحلدیث عن التعلمي العتیق نت�دث عن ٔ�ساتذة التعلمي العتیق، هذه 
القضیة د�ل املاكف�ٓت اجلزاف�ة رمبا الس�ید الوز�ر س�بق ٔ�ن ٔ��ر� هذه القضیة 
يف ا�لجنة، ونرص �لهيا ٔ�عتقد فهيا نوع من ا�هترب، مش��ا مسیناها ماكف�ٔة 

�ور وانتوما رشتو جزاف�ة بدل أ�جر كنوع من ا�هترب، هاذ أ�ساتذة رمغ ا
يف اجلواب الس�ید الوز�ر ب�ٔنه اك�ن مالءمة مع التعلمي العمويم، كنلقاو 
املالءمة يف الشواهد ويف التكو�ن ويف سا�ات التدر�س، ولكن ما اكی�ش 

  . مالءمة �ىل مس�توى أ�جر، ٕاذن اك�ن نوع من احلیف لهذه الف�ة
الصحیة، فهاذ هذه الف�ة حمرومة من التقا�د، حمرومة من التغطیة 

أ�مور الس�ید الوز�ر، نعي ج�دا وحنن نطرح السؤال ب�ٔنه اكنت الزتامات 
مالیة �مة جيب ٔ�ن �رصد لهذه أ�مور، ولكن نقول ب�ٔننا �اصنا هاذ الورش 
خص یتف�ح، ٔ�ن هاذ الف�ة �س�تحق وهاذ القطاع ا�ي �رشف �لیه قطاع 

  .ح�وي و�س�تحق هاذ العمل
ل�س�بة لهاذ املاكف�ٓت، الس�ید الوز�ر، ٕاشارة ٔ�خرى ومشلك �ٓخر، �

أ�شهر أ��رية يف الس�نة  3أ�شهر �البا  �3البا ما تت�ٔخر، د� عندمه هاذ 
تیوقع عندمه نوع من الت�ٔخر، ونعمل ج�دا ب�ٔن اك�ن �س من أ�ساتذة 
امللكفني هباذ املهمة عندمه ٔ�رس، عندمه الزتامات �ائلیة ومالیة، ف�التايل 

ىل أ�قل �لزتام بذاك ا�ٓ�ال د�ل الشهر ا�يل تتعطى جيب إالرساع ٔ�و �
  .هلم هاذ املاكف�ٔة

مث اك�ن مس�ٔ� ٔ�خرى �ل�س�بة �لتالم�ذ د�ل التعلمي العتیق واملنح، 
درمه يف الشهر، الس�ید الوز�ر، ٔ�عتقد ٔ�نه ل�ست �ملبلغ ا�يل ممكن ٔ�نه  150

  .الم�ذفعال یتكفل ولو �حلد أ�دىن من احلاج�ات د�ل هاذ الت
  .مس�ٔ� ٔ�خرى قضیة غیاب التغطیة الصحیة �ل�س�بة لهؤالء التالم�ذ

اك�ن القضیة د�ل املن�ة رمغ هزا�هتا �ل�س�بة �لك�ات�ب القر�ٓنیة ال 
�س�تف�دون مهنا، ونعطیمك �االت، الس�ید الوز�ر، م�ال تتلقى يف نفس 

 نفس مدرسة التعلمي العتیق تیكون كتاب �رافد من روافد هاذ املدرسة ويف
ا�ا�لیة ٔ�و املاكن جند تلمیذ�ن، وا�د يف املدرسة د�ل التعلمي العتیق 
وا�ٓخر يف الك�اب القر�ٓين، أ�ول �س�تف�د من املن�ة وا�ٓخر ال، ف�التايل 

  .نطالبمك الس�ید الوز�ر يف النظر يف هذا املوضوع



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

24 

 )2019مفربنو  26( 1441 ربیع أ�ول 28

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

ٔ�� قلت ب�ٔن هذا وا�د . ما اكی�ش هترب وال متلص وال يشء من هذا
التعلمي �اي من وا�د الوضعیة �ش مييش لوضعیة ٔ�خرى �یخصو مدة، 

ك ٔ�نه لكون اعطیناه لمك خشصیا �ش تقول يل �یفاش ميكن يل ندمج هاذو 
  .الناس ا�يل متاك يف الوظائف راه ما �اد�ش تلقى يل احلل

ف�� اح�ا كنتعاملو معه مبا ی��غي ال من �ح�ة التالم�ذ والسن د�هلم 
وال ومن �ح�ة اجلهات احلرة ا�يل تتقوم به، وتن�افظو �لیه وتن�افظو �ىل 

هترب  أ�ساس د�لو، اح�ا ماش�یني ف�ه، ولكن نتفقو ب�ٔن القضیة ما فهيا ال
  .وال يشء من هذا الق�یل

درمه ما ت��لقوهاش التالم�ذ د�ل التعلمي  150هاذیك املن�ة د�ل 
العمويم، اك�ن ام�یازات كثرية، مث راه تتعطى �لمؤسسات وا�د العدد د�ل 

ب�ٔمور ال �متتع هبا الناس  �م�یازات �ش �كونو دا�لیة ٕاىل �ري ذ�، �یمتتع
  . اح�ا ماش�یني ف�هيف التعلمي العمويم، ف��

  :الس�ید رئ�س اجللسة
تصحیح الوضعیة املادیة �لقميني ا�ین�ني  موضو�ه،السؤال الثاين 

وأ�مئة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
  .�ج�عي لتقدمي السؤال

  :لودي العابد العمرايناملاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  د وز�ر ا�و�،الس�ی
  الس�ید الوز�ر،

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

حنن نعمل �ىل ٔ�ن وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة �سهر �ىل 
  .ا�هنوض ب�ٔوضاع القميني ا�ین�ني

كذ�، الس�ید الوز�ر، حنن �ىل �مل �م ��هودات اليت تقوم هبا 
ٔ��ل حتسني الوضعیة املادیة وزار�مك من ٔ��ل ٕادماج هاذ الف�ة ومن 

لكن، الس�ید الوز�ر، ما جيب التن��ه ٕالیه هو ٔ�ن ا�هودات . و�ج�عیة لها
اليت تقوم هبا وزار�مك جتاه هذه الف�ة ال ت��اسب وال تتالءم مع املهام ومع 
املسؤولیات املس�ندة �لقميني ا�ین�ني، ف�ٔنمت تعلمون �ىل ٔ�ن القميني ا�ین�ني 

�ىل املسا�د ومه احملافظون �ىل امل�ش�ٓت ا�ی��ة ومه  مه احملافظون
الساهرون �ىل توفري اجلو املناسب ٕالقامة الصلوات امخلس الیوم�ة، كذ� 
یقومون مبهام ٔ�ساس�یة �لتحس�س والتوعیة ��منوذج إالساليم املغريب القامئ 

هم �ىل إال�سانیة والقامئ �ىل احملبة وأ�خوة و�عتدال، ويف �ا�م هذه ف 
�شلكون حصن م�یع ضد التطرف ا�یين وحيافظون �ىل أ�من الرو� 

  . وأ�من ا�یين �لمغاربة
�� الس�ید الوز�ر ٔ�مام قدس�یة ؤ�مام عظمة هذه املسؤولیة اليت یقوم 

املمنو�ة هلم هزی�، ال �سمح هلم ب�ٔن  هبا القميون ا�ین�ني تبقى املاكف�ٓت
عمل �ىل ٔ�ن �ام سواء أ�ذان ٔ�و نتوفر هلم ظروف الع�ش الكرمي، وحنن 

إالمامة ٔ�و �ام اخلطیب يه �ام لها ماك�هتا ؤ�ن القامئ �لهيا جيب إال�الء 
  .من ش�ٔنه ٔ�نه یبقى منوذج ویبقى قدوة �ى امجلا�ة اليت یقوم مبهمته ب�هنا

هل �ى وزار�مك تصور ٔ�و هل �هيا : لهذا الس�ید الوز�ر ف�ساؤلنا هو
من الظروف والوضعیة لهؤالء القميني ا�ین�ني؟ وحنن اسرتاتیجیة �لتحسني 

نعمل كام ٔ�رش� ٕاىل ذ� الس�ید الوز�ر مبا مقمت به ولكن نود �س��ع لتصور 
  . مس�تق�يل لهذه الف�ة

  .وشكرا

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

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

  :ٕالسالم�ةالس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون ا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید املس�شار احملرتم،
  . ٔ�شكرمك �ىل سؤالمك كام شكرت الس�ید املس�شار �ىل سؤا�

كام تعلمون هذا ٔ�یضا، هذا القطاع ٔ�یضا م�ل القطاع، لك قطا�ات 
الش�ٔن ا�یين يه يف مر�� انتقالیة، ننقلها �ك�ف�ة �سهر �لهيا ٔ�مري املؤم�ني 

به العنایة �حلفاظ �ىل ثوابت هذه أ�مة والعاملني فهيا، فه�ي �لك ما یتطل 
  .كذ� مر�� ٔ��ن كنا ؤ��ن ٔ�صبحنا

هذه العنایة املنصوص �لهيا يف القانون ا�ي یتلكم عن أ�مئة، الظهري 
الرشیف اليت يه من اخ�صاص ٕامارة املؤم�ني تظهر يف الوضعیة من �الل 

 227ٕاىل ملیار و 2004ملیون �ام  60ارتفاع املزيانیة ا�صصة هلم من 
  .ملیون هذا العام

متزيت هذه الس�نة �خلصوص ب�ٔمر ٔ�مري املؤم�ني حفظه هللا الرفع من 
س�نوات، أ�مر ا�ي  4درمه لك �ام ملدة  300املاكف�ٔة الشهریة ب 

  .ملیون درمه 800س�یلكف 
 106تقدم لٔ�مئة مقابل احلضور يف التكو�ن املس�متر ماكف�ٓت قدرها 
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  .ن درمهملیو
ملیون  �21س�تف�د القميون ا�ی��ون من تغطیة حصیة لكفهتا الس�نویة 

  .درمه
�س�تف�د أ�مئة من �دمات مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل 

  .ملیون درمه �130ج�عیة �لقميني ا�ین�ني �لكفة 
  .من أ�مئة من الرشط ودمع امجلعیات %�65س�تف�د ٔ�كرث من 

  من مسكن وظیفي من أ�مئة %�35س�تف�د 
والوزارة تبذل لك ما يف وسعها لتحسني هذه الوضعیة ا�يل يه كذ� 
انتقالیة ومر�لیة، ٔ�ن يف نفس الوقت مس�توى أ�مئة �رتفع، ولكام د�ل ٔ�مئة 

  .�دد ٕاال ويف مس�توى �اص رمبا ما عندمهش

ا�ٓن �ٕالضافة ٕاىل �كو�ن أ�مئة واملرشد�ن يف معهد محمد السادس ا�يل 
ر�ني من اجلامعة، راه فاحتني للك أ�مئة ا�يل عندمه شهادات ٔ�نه هام خم

وا�د الكوطا معینة يف الس�نة ٔ�هنم �كونو يف نفس الوضعیة وميرو �لوضعیة 
، فهنا� جمهودات وس�س�متر، وكذ� اح�ا يف مر�� انتقالیة 10د�ل سمل 

  .يف هذا املوضوع
  .شكرا

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

  .كر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته�ش
  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


