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   259رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 دج�رب 24(هـ 1441 ربیع الثاين 27 ثال�ءال : التارخي
الثاين لرئ�س ، اخللیفة إالاله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال وثالث عرشة دق�قةتان ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال اخلامسة

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

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

  :ه احللوطي، رئ�س اجللسةالاملس�شار الس�ید عبد االٕ 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  حملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن ا

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

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 

 ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من املراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني
  .وإال�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

دج�رب  18توصل ا�لس بقرار صادر عن احملمكة ا�س�توریة بتارخي 
، رصحت مبوج�ه بتجرید الس�ید الصبحي اجلاليل، املنتخب يف ٕاطار 2019

الهیئة الناخ�ة، ملمثيل ا�الس امجلاعیة وجمالس العامالت وأ�قالمي جلهة 
و�شغور املقعد ا�ي اكن  الرشق، من عضویته مب�لس املس�شار�ن،

انت�ا�ت جزئیة لشغل املقعد الشاغر، تطبیقا ٔ�حاكم  �شغ�، مع ٕاجراء
من القانون التنظميي املتعلق مب�لس  92البند اخلامس من املادة 

  .املس�شار�ن
كام ٔ��ال فریق العدا� والتمنیة، �ىل مك�ب ا�لس مقرتح قانون ب�متمي 

�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث املتعلق � 105.12القانون رمق 
  .العلمي

ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس�شار�ن، ٕاىل 
  :، فه�ي اكلتايل2019دج�رب  �24ایة یومه الثال�ء 

  سؤ�؛ 23:�دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 22: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .ٔ�جوبة 3: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

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

و�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين املو�ه لوز�ر العدل، 
حول معا�ة الصیاد� جراء رصف ٔ�دویة أ�مراض النفس�یة، اللكمة ٔ��د 

  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، لتقدمي السؤال

  :النعم م�ارة املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ال املتعلق �ٔ�دویة ا�كام هو معلوم الس�ید الوز�ر، فٕان يف بالد� يف 
  : �لعالج النفيس، نتوفر �ىل قانونني

املواد املسمومة، واملتعلق �الس�ترياد و�جتار يف  1922قانون د�ل 
  .واملتعلق ��درات السامة 1974والقانون الصادر يف 

وهذ�ن القانونني یضعان ا�درات ؤ�دویة العالج النفيس يف نفس 
أ�دویة، ٔ�صبح العدید  اخلانة، ونظرا لوجود جتاوزات قانونیة لهذا النوع من

ه  یعانون من م�ابعات قضائیة �مجة ٕاما عن �زو�ر هذ�من الصیاد
  .الوصفات الطبیة ٔ�و عن ٔ�ش�یاء ٔ�خرى

و��، �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات �س�تع�الیة اليت 
س���ذها وزار�مك يف ظل �دم موا�بة هذه القوانني �لتطورات يف هذا 

  ا�ال؟
  .شكرا

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

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

  :ید محمد بنعبد القادر، وز�ر العدلالس� 
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل ٕا�رة هذا املوضوع الهام، نظرا 
لعالق�ه �لص�ة العموم�ة �لمواطنني ولكن ٔ�یضا ب��ظمي ٕا�دى القطا�ات 

  .احلیویة ببالد�
يف احلق�قة أ�مر ال یتعلق بوضع يف نفس اخلانة أ�دویة وا�درات، 

ملس�شار احملرتم ٔ�ن ٔ�دویة أ�مراض النفس�یة يه من بني تعلمون الس�ید ا
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العقاقري اليت حتتوي يف مكو�هتا �ىل مواد خمدرة ٔ�و مؤ�رات عقلیة، و�� 
فه�ي ختضع يف بیعها وتداولها لضوابط ومق�ضیات �رشیعیة وتنظميیة، الغایة 

  . مهنا يه حامیة ا�متع من سوء اس�تعامل هاذ النوع من أ�دویة
الطبیعة املزدو�ة يه من �ة دواء ومن �ة ٔ�خرى مواد  ٕاذن هاذ

خمدرة يه ا�يل جعلها ختضع لبعض املق�ضیات، ت�ٔكدتو مهنا الس�ید 
م�علق �س�ترياد املواد  1922املس�شار القانون ٔ�و الظهري د�ل دج�رب 

املتعلق �زجر  74السامة والت�ار فهيا وٕامسا�ها واس�تعاملها، واك�ن الظهري 
ا�درات والوقایة من إالدمان �لهيا، لكن هناك ٔ�یضا املدونة إالدمان عن 

  . 2006د�ل أ�دویة والصید� د�ل نومفرب 
ٕاذن هاذ النصوص هاذي ال�رشیعیة وضعت وا�د العدد د�ل الضوابط 

  .ٔ�ذ�ر مهنا �ش �كونو �ىل ب��ة من أ�مر
د�ل ٔ�وال، ٕالزام�ة إالدالء �لوصفة الطبیة من ٔ��ل رشاء هاذ النوع 

أ�دویة ا�يل حتتوي �ىل مواد خمدرة، وجوب حتر�ر الوصفة الطبیة من 
طرف طب�ب مع التوق�ع والت�ٔرخي وبیان امس وعنوان املریض والغایة من 
ا�واء و�یف�ة اس�تعام�، مث ٕالزام�ة الصیديل، هاذ اليش راه يف القانون، 

تعمتد من �لت�ٔكد والتحقق من هذه البیا�ت وحفظها يف جسالت حمفوظة 

طرف إالدارة، وبطبیعة احلال إال�الل د�ل الصیديل هباذ �لزتامات 
  .تیعرضو �لمساء� اجلنائیة دامئا وفق القانون

الوزارة، وزارة العدل يف ٕاطار موا�بة التطورات ا�يل حصلت حىت يف 
هاذ النوع د�ل أ�دویة ويف التطورات القانونیة ا�يل حصلت و�عتبارها 

يف بلورة الس�یاسة اجلنائیة وا�يل م�خرطة ٔ�یضا يف  فا�ل ٔ�سايس
إالسرتاتیجیة د�ل حماربة ا�درات، ما خصناش ن�ساو هاذ أ�مر، فه�ي 
قدمت وا�د ا�مو�ة د�ل �قرتا�ات �متيش يف �جتاه ا�يل ذ�رت الس�ید 
املس�شار احملرتم، واليت �كون الهدف مهنا مقاربة �دیدة ا�يل �راعي 

ممارسة املهنة د�ل الصید�، ولكن يف نفس الوقت حامیة  الظروف د�ل
ا�متع من ٔ�ي سوء اس�تعامل لهاذ النوع من أ�دویة ا�يل حتتوي �ىل مواد 

 .خمدرة
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب
  :م�ارةاملس�شار الس�ید النعم 

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
ٔ�نه الس�ید الوز�ر هذه احلا� تعرض الصیديل ا�ي یرصف ٔ�دویة دامئا 
يف بعض أ�ح�ان �لمساء� القضائیة، ٔ�نه یعمتد فقط �ىل وصفة الطب�ب، 
هذه وصفة الطب�ب ميكن ٔ�ن �كون مزورة والبطاقة الوطنیة �لمس�تف�د 

ٔ�ن �كون مزورة وهناك �االت یمت فهيا  فقط، ميكن لهذه الوصفة الطبیة
املساء� القضائیة �لصیدالين يف ٕاطار هذه الوصفات الطبیة ٕاما املزورة 

  . واليت یرصفها عن �ري قصد الصیدالين
مذ�رة بني وزاريت نطالب �ىل ٔ�نه �كون هناك اع�د و�لتايل حنن 

�ىل ٔ�ساس  الص�ة وا�ا�لیة و�رشفون �لهيا، �رشف �لهيا النیابة العامة
ب�ٔنه �كون وصفات مؤم�ة ومرمقة من طرف أ�طباء، ٔ�و احلصول �لهيا 

  . م�ارشة من الهیئة د�ل أ�طباء ٔ�و مد�ریة ا�واء والصید�
هاذي �ادي تضبط ٔ�وال العملیة د�ل هاذ أ�دویة، �اصة ٔ�هنا حتتوي 
�ىل خمدرات، وكذ� حتمي الصیدالين، ٔ�نه یصبح عندو يف ٔ�ي وصفة 

رمق معني ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاال صادرا من هیئة رمسیة، هذا ٔ�وال  طبیة
�ادي حنمیو به الصیديل وحنمیو كذ� من تداول هذه أ�دویة واليت يه يف 
س�ب �بري يه لتعاطي ا�درات بصفة �ري مرشو�ة والتفيش د�لها ظاهرة 

ٔ�بناء يف �دا املدارس وال كذا، جزء �بري من هذه ا�درات ا�يل تیداولها ا
د�لنا �ارج املؤسسات ويف ٔ�مسیتو يه �جتة عن هاذ الفجوة يف القانون 

  .ٔ�وال، ا�يل تتعرض الصیديل �ل��س ٔ�و املساء� القانونیة
ويف نفس الوقت كذ� تعرض ٔ�طفالنا، وتعرض كذ� حىت هاذ 
الناس املرىض النفس�یني بوا�د احلاالت لعدم ٔ��ذ ا�واء د�هلم وا�يل 

صیاد� مل �ریدوا يف الفرتة املق�� �ىل ٔ�هنم یرصفو هاذ النوع من مجمو�ة من ال 
  .أ�دویة حفاظا �ىل ٔ�هنم م�د�لوش �لمسائ� القانونیة

و��، ا�يل كنطالبو به �ىل ٔ�نه �كون مذ�رة مشرتكة بني وزارة 
الص�ة ووزارة ا�ا�لیة �ىل ٔ�ساس ب�ٔنه أ�طباء یلزتمو �لرتقمي ٔ�وال، وهذا 

  .�يل �ادي یعطي فاحلق�قة صیانة لهاذ القضیةالرتقمي هو ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هاته 

  .اجللسة
ون��قل �لسؤال املو�ه �لس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان 

اربة أ�م�ة يف املغرب، اللكمة والعالقات مع الربملان حول �ر�مج احلكومة حمل
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
فا�ال رئ�س�یا يف دمع �رامج الس�ید الوز�ر احملرتم یعد ا�متع املدين 

حماربة أ�م�ة من �الل العمل �ىل اس�تقطاب أ�م�ني �لوسائل اليت ی��حها 
الفعل امجلعوي و�سجیلهم يف فصول حمو أ�م�ة �اصة ؤ�ن املغرب یطمح يف 

  .2021يف ٔ�فق  %20قل من �ٔ ٕاىل  %30تقلیص �س�بة أ�م�ة من 
دابري املزمع اختاذها لوضع الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات والت
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ٕاسرتاتیجیة واحضة املعامل يف هذا ا�ال من ٔ��ل رحب رهان حماربة أ�م�ة 
  �ململكة؟

  .شكرا

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

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

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

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

�لفعل هذا موضوع يف �ایة أ�مهیة، املغرب اكن یعرف مس�توى من 
أ�م�ة مرتفع، ٕاال ٔ�ن اجلهود الوطنیة �الل الس�نوات املاضیة مك�ت من 

  .جتاوز العجز يف هذا الباب �شلك واحض
ٕاال  %43ٔ�م�ة �ساوي اكنت �س�بة ا 2004وأ�رقام تنطق ٔ�نه يف س�نة 

ٔ�ن ا�هودات اليت بدلت من طرف مجیع املتد�لني سواء املؤسساتیني ٔ�و 
، وكام تفضلمت %32ل  %43انتقلنا من  2014املدنیني ٔ�دت ٕاىل ٔ�نه س�نة 

يف سؤالمك فٕان الرب�مج احلكويم ا�ي �ش�تغل �لیه هذه احلكومة ی��ٔمل يف 
  .%20وى ٕاىل مس�ت 2021تقلیص �س�بة أ�م�ة لتصل س�نة 

و�لطبع كام قلت هناك وزارة أ�وقاف، هناك �ات خمتلفة لكن اجلهة 
املعمتدة ٔ�ساسا يف هذا الباب يه الواك� الوطنیة حملاربة أ�م�ة بصفهتا أ�داة 
الوطنیة يف هذا ا�ال، وضعت ٕاسرتاتیجیة هامة من ٔ��ل حماربة أ�م�ة 

لرشاكة مع مجعیات وتقوم ٔ�ساسا �ىل �دة ٔ�سس ومن ذ� تطو�ر نظام ا
  .ا�متع املدين

ؤ�ذ�ر ٔ�یضا حتسني جودة التعلامت من �الل ٕایالء أ�مهیة لتعز�ز 
قدرات خمتلف املتد�لني �رب ٕارساء م�ظومة �نیة شام� �لتكو�ن وتطو�ر 
نظام الت��ع والتق�مي مع ٕارساء نظام اجلسور بني �رامج حماربة أ�م�ة والتعلمي 

، �ٕالضافة ٕاىل تعممي نظام إالشهاد واملصادقة �ىل النظايم والتكو�ن املهين
  .املك�س�بات

ٔ�یضا تعمتد هذه الواك� �ىل مالمئة الطلب والعرض �رب العمل تدرجيیا 
�ىل �نتقال من م�طق العرض ٕاىل م�طق الطلب، وذ� بت�ين مهنجیة 
د�ل اس�هتداف املس�تف�د�ن، �ٕالضافة ٕاىل ضامن مجیع الرشوط الالزمة 

م�ظومة �كوی��ة ٔ�كرث �اذبیة، بتوفري مراكز قارة وخمصصة حملاربة ٕالرساء 
أ�م�ة مرورا ٕ��داد م�اجه مالمئة حلاج�ات املس�تف�د�ن ا�هتاء بت�ٔهیل مجیع 
املتد�لني واملتفا�لني مع العمل �ىل تطو�ر التعمل عن بعد من ٔ��ل توس�یع 

  .قا�دة املس�تف�د�ن
لشام� و�خنراط القوي جيدر التذكري ٔ�ن هناك عزم �ىل التعبئة ا

ملت�لف الفا�لني العموم�ني واخلصوصیني �اصة مهنم ا�متع املدين ا�ي 

یعترب الرهان أ�ساس يف حتق�ق هذه أ�هداف وبلوغ هاذ التقلیص الفعيل 
  .واملس�تدام ملعدل أ�م�ة ببالد�

س�نوات، وشار�ت  3و�لطبع اكنت هناك م�اظرة وطنیة م�ذ حوايل 
لهی�ٓت مبا فهيا ا�متع املدين وا�ٓن خمر�اهتا يه ق�د التنف�ذ وهناك فهيا مجیع ا

ؤ�كتفي بذ�ر  ،ت�س�یق مع ا�متع املدين وهذا لكه ٔ�دى ٕاىل ٔ�نه اك�ن هناك دمع
  .ٔ�ن الن���ة ا�ٓن هو حوايل ملیون مس�تف�د من �رامج حماربة أ�م�ة

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

  .شار يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس�ید املس� 

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

البد ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك ممثنني دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
مجیع الربامج اليت تب�هتا احلكومة يف اس�مترار لاكفة �رامج احلكومات السابقة، 

تقلیص �س�بة أ�م�ة مؤكد�ن ٔ�ن تعدد جمهود ج�ار سامه �شلك �بري يف 
املتد�لني يف هذا إالطار سامه يف هذا التقلیص، وا�ي اكن ف�ه توج�ه 

  .مليك صارم سامه يف هذا أ�داء إالجيايب
ومما عزز هذه ا�ینام�ة ٕا�داث واك� وطنیة حملاربة أ�م�ة تقوم الیوم 

إالطار، ورمغ لك  ب�ٔدوار �مة يف ضامن �لتقائیة لتحق�ق الن�ا�ة يف هذا
هذه ا�ینام�ة جند الس�ید الوز�ر ٔ�ن هناك حمور�ن ٔ�ساس�یني جيب 
�ش�تغال �لهيام ویعدان ٔ��د الكواحب اليت تعرقل ٔ�داء تطور هذه املنظومة، 

قطاع  يف ذ� ٔ�ن تعدد املتد�لني ٔ�صبح الیوم یطرح بعض الصعو�ت
داف مما قد أ�وقاف والواك� الوطنیة، �اصة ف� خيص م�اطق �س�هت

یصعب معه توج�ه لك التد�الت وفق م�طق التاكمل �رب �لق �ٓلیات 
�لت�س�یق، ح�ث جند ٔ�ن املنافسة يه الطاغیة من ٔ��ل اس�تقطاب 
املس�هتدفني يف نفس احلي ويف نفس امجلا�ة، �� وجب �ش�تغال �ىل 

  .التاكمل
اليت الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاهنا م�اس�بة ليك نطرح ٔ��د ٔ�مه إالشاكالت 

تعوق هذا املومس وهو ت�ٔخر املقررات املرتبطة مبحو أ�م�ة، فرمغ الزتام 
الواك� الوطنیة بتوفري الك�ب القرائیة فالزالت ٕاىل الیوم امجلعیات مل تتوصل 
هبا قصد توزیعها �ىل املؤسسات ح�ث ال تعرف ٕاىل الیوم الس�ب ومن يه 

  اجلهة املسؤو� عن هذا الت�ٔ�ري؟
�ف�اللت جند ٔ�ن الواك� وزارة أ�وقاف مل - در�ة�ىل مس�توى �ة 

ختصص حلد ا�ٓن العدد الاكيف من مراكز حمو أ�م�ة مما جيعل رشاحئ م�عدد 
حمرومة من هذه اخلدمة، �� وسعیا لتعز�ز هذا العرض، فٕاننا نطالبمك 
الس�ید الوز�ر التد�ل من ٔ��ل ف�ح م�دوبیة �بعة �لواك� ب��غري حتتضن لك 

 اليت �ش�تغل يف هذا احلقل و�سعى ٕاىل تنظمي العملیة وتوس�یع امجلعیات
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  .قا�دة املس�تف�د�ن �رب بناء العدید من املراكز، وشكرا

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

ون��قل ٕاىل قطاع الشؤون اخلارج�ة، والسؤال أ�ول حول موضوع 
ت ا�س�توریة �س�شاریة، املبادرات ا�بلوماس�یة اليت تقوم هبا املؤسسا

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

  :عبد الصمد مرميي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  ، الس�ید الوز�ر،الس�یدة الوز�رة

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ؤسسات ا�س�توریة والوطنیة تقوم ٕاىل تتوفر بالد� �ىل العدید من امل

�انب ا�هودات ا�بلوماس�یة اليت تقوم هبا الوزارة، وزار�مك والربملان 
  .مببادرات دبلوماس�یة دولیا وقار�

الس�یدة الوز�رة، �سائلمك ما يه املبادرات اليت تعزتمون الق�ام هبا لتمثني 
ذه املؤسسات مجیع هذه ا�هودات يف هذا الصدد والت�س�یق بني لك ه

  وا�الس �لريق �لعمل ا�بلومايس املوازي؟
  .شكرا

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

الوايف، الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون  �زهةالس�یدة 
  :ميني �خلارجإالفریقي واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املق 

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

  الس�ید وز�ر ا�و�،
ٔ�وال البد ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن الوزارة تواصل ا�هنوض مبسؤولیاهتا وفقا 
�لتوجهيات امللك�ة السام�ة من ٔ��ل ٕاجناح املهام ا�بلوماس�یة املوازیة، 

الش�ٔن ا�بلومايس،  و�لتايل فه�ي توا�ب لك ما من ش�ٔنه ٔ�نه یندرج يف هذا
سواء اكن جممتع مدين ٔ�و �رملان ٔ�و ٔ�یضا مؤسسات دس�توریة اس�شاریة، 
و�ىل س��ل املثال هناك معل مع مجمو�ة من املؤسسات من ب�هنم ا�لس 
الوطين حلقوق إال�سان، حبیث �یمت معل �شاوري ت�س�یقي �م مع هذا 

  .ق اتفاق �ر�سا�لس، �لطبع يف ا�رتام �م الس�تقاللیة ا�لس وف
�ٕالضافة ٔ�یضا ٕاىل اقرتا�ه ٔ�ن یرتٔ�س ٔ�و �شارك يف مجمو�ة من 
التظاهرات مبا یعود �ىل الر�دات وإالشعاع د�ل بالد�، �ٕالضافة �لتعریف 
به من طرف أ��زة ا�بلوماس�یة �خلارج، وكذ� مجمو�ة من التدابري 

ود�ل �لتقائیة  وإالجراءات ا�يل يه اكینة فهيا م�ظومة د�ل الت�س�یق
والتاكمل من ٔ��ل ٔ�ن نصل ٕاىل ٕاجناح ور�دة وجنا�ة وفعالیة �لعمل 

  .ا�بلومايس املوازي

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
�ىل الصعید ا�ويل الس�یدة الوز�رة، الیوم املغرب حيظى مباكنة �مة 

والقاري، تق�يض ٕا�داث �ٓلیة الت�س�یق بني لك هذه املؤسسات لتمثني 
ا�هودات ا�بلوماس�یة املوازیة، الس�� يف ا�فاع عن الو�دة الرتابیة وتعز�ز 
املقرتح املغريب يف هذا إالطار املتعلق �حلمك ا�ايت، وكذا التعریف �ملنجز 

  .الوطين �ىل خمتلف أ�صعدة
یوم، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٔ�صبح یرتٔ�س امجلعیة ال 

ا�ولیة �لم�الس �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة والهیئات املامث�، وكذ� 
  .الش�ٔن �ىل املس�توى إالفریقي

الیوم كذ� ا�لس الوطين حلقوق إال�سان عندو م�ادرات ٔ�خرى، 
 امجلعیة الربملانیة �لس �ىل مس�توى الربملان هناك شعبة مشاركة يف

ٔ�ورو�، هناك ا�لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة لالحتاد أ�ورويب، وهذه لكها 
  :مس�تو�ت حتتاج ٕاىل ت�س�یق وٕا�داث �ٓلیة

ٔ�وال، ��فاع عن القضا� الوطنیة الكربى، و�ىل رٔ�سها قضیة الو�دة 
 الرتابیة؛

 لف أ�صعدة يف بالد�؛�نیا، ا�فاع عن املنجزات اليت متت �ىل خمت
وكذ� ا�فاع عن الوضع ا�ميقراطي يف بالد�، الس�� �ني یتعلق 
أ�مر بنقاشات تمت يف م�تد�ت دولیة �رید ٔ�حصاهبا تب��س الصورة احلق�ق�ة 
�لمغرب، وهذا أ�مر حيتاج ٕاىل ت�س�یق وٕاجياد �ٓلیة لتبادل املعطیات 

ؤسسات حىت �كون املوقف ولت�س�یق ا�هود ا�بلومايس بني لك هذه امل
املغريب موقفا مو�دا، و�كون ا�فاع عن القضا� الوطنیة دفا�ا رزینا 

  .وراشدا وم�سقا بني اكفة هذه الهیئات
الیوم، �ىل مس�توى الربملان و�ىل مس�توى الشعبتني اليت حتدثت عهنا، 
 جند نوع من التقصري يف الت�س�یق، ال ف� خيص ا�لجنة الربملانیة املشرتكة

املغربیة لالحتاد أ�ورويب مع الوزارة وال شعبة مجعیة جملس ٔ�ورو�، وهاذ�ن 
الشعبتني وهاذ�ن املبادرتني ا�بلوماس�ی�ني يف ٕاطار ا�بلوماس�یة املوازیة 
یقومان بدور ج�ار ودور حمرتم و�م ومسؤول حيتاج ٕاىل دمع وحيتاج ٕاىل 

طیات �دیدة واكم� ت�س�یق مع وزار�مك، الس�� ٔ�ن الوزارة تتوفر �ىل مع 
  .من ش�ٔهنا ٔ�ن تعزز هذه املواقف �ل�س�بة �لشعبتني

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

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

املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي  الوز�رةالس�یدة 
  :ملغاربة املقميني �خلارجواملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�وال، وحنن �مثن لك اجلهود اليت تقوم هبا سواء الشعب الربملانیة، سواء 
املؤسسات �س�شاریة ا�س�توریة، البد ٔ�یضا ��رتاف ��هود الك�ري 
ا�ي تقوم به وزارة اخلارج�ة ف� یتعلق مبنظومة الت�س�یق يف ٕاطار 

لو�ت د�لها ؤ�یضا ا�هود ا�ي تقوم به أ��زة ا�بلوماس�یة، ونبقى أ�و 
م�ف��ني �لطبع، ٔ�ن هدف�ا ؤ�ولوی��ا يه �دمة الر�دة وإالشعاع د�ل 
بالد� و�دمة مصاحل الب�، ونبقى م�ف��ني �ىل تطو�ر هذا الت�س�یق مبا 

ارج�ة �ىل ميكن ٔ�ن �كون ف�ه هاذ ا�ٓلیة ا�يل يه موجودة دا�ل وزارة اخل
املس�توى املركزي ؤ�یضا �ىل املس�توى أ��زة ا�بلوماس�یة، وتبقى يف ٕاطار 

  .تعاون املؤسسات ا�س�توریة، ٔ�هنا مؤسسات مس�تق�
و�لتايل، حنن �ىل مس�توى إالطار الت�س�یقي، ال الق�يل وال البعدي، 
اجلهود يف خمتلف املد�ر�ت �ىل مس�توى الوزارة، ؤ�یضا �ىل مس�توى 

  .ة الق�صلیة وا�بلوماس�یة مس�مترةأ��ز 
بل ٔ�كرث من هذا فه�ي تنطلق ٕاىل مس�توى �قرتاح، اكملثال ا�ي 
ٔ�عطیته د�ل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، حبیث ٔ�نه یقرتح لرئاسة ٔ�و 
مشاركة يف كثري من املعارض أ�ممیة ٔ�و ا�ولیة، �ٕالضافة ٔ�یضا ٕاىل ت�ش�یطه 

  .كون مدعو لها لهذا الغرضيف مجمو�ة من املنظامت ا�يل �ی
ٕاىل العمل ا�لو��س��يك ف� یتعلق �لك ما من ش�ٔنه �سهیل  �ٕالضافةمث 

  .معلیات الت�ٔشريات، و�ريها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة
يف قطاع اخلارج�ة، وموضو�ه ا�مع التقين  الثاينون��قل �لسؤال 

لثقاف�ة واملدنیة، اللكمة ٔ��د السادة واملادي ��بلوماس�یة املوازیة العلمیة وا
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :الس�ید امحمد امحیدياملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

امهة ودمع وتقویة یعترب ال�شاط ا�بلومايس املوازي من ٔ�مه ا�ٓلیات املس
ا�بلوماس�یة الرمسیة، �ا ن�ساءل معمك الس�یدة الوز�رة، هل هناك 
ٕاسرتاتیجیة وهناك دمع حق�قي وهناك ٕا�ادة النظر ف� خيص دمع هاذ 

  ال�شاط املوازي سواء �لمیا ثقاف�ا وحىت يف ا�متع املدين؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .بة �ىل السؤالاللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ا

املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي  الوز�رةالس�یدة 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرحمك السؤال املتعلق ��مع التقين 
  .زیة والعلمیة والثقاف�ةواملادي ا�ي توفره الوزارة ��بلوماس�یة املوا

ٔ�وال البد ٔ�ن ٔ�ح�طمك �لام ؤ�یضا ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن الوزارة تعمل �ىل 
ٕاجناح وضامن مشاركة مغربیة ممتزية يف التظاهرات الثقاف�ة والعلمیة مبا خيدم 
املصاحل العلیا �لب� وا�فاع �ىل مصاحله وكذ� �رتقاء ��بلوماس�یة 

  .املوازیة
ة الت�س�یق مع البعثات ا�بلوماس�یة والق�صلیة یمت ذ� ٔ�وال بعملی

�خلارج، �ىل املوا�بة والت�س�یق د�ل هاذ املشاراكت املغربیة يف هاذ 
  .التظاهرات مبختلف ٔ�نواعها الثقاف�ة، العلمیة

مث ٔ�یضا الوزارة توا�ب ٔ�یضا من �شار�ون يف هاذ التظاهرات �ىل ش�ىت 
�لو��س��يك يف النقل يف مجمو�ة املس�تو�ت، سواء املوا�بة من �الل ا�مع ا

د�ل العملیات اليت تمت، مث ٔ�یضا ت�سري إالجراءات إالداریة كام تعلمون وما 
  .ٕاىل ذ�

ملشاریع ا�يل اكینة يف مجمو�ة د�ل القطا�ات ا�يل اكینة امع �ٕالضافة �
يف وزارة أ�وقاف ا�يل اكینة ف� یتعلق ٔ�یضا �ٔ��شطة املدر�ة يف أ��زة 

صلیة وكذ� أ�سالك ا�بلوماس�یة، ف� یتعلق ٔ�یضا بدمع البحث الق� 
العلمي، ف� یتعلق بدمع �دد الطلبة أ��انب املس�تف�د�ن، ٔ�عطي م�ال 

مهنم ٔ�فارقة، �یف ما  %70طالب،  13000وصلنا ل  2019-�2018رمس 
ت�شاهدو وتوا�بون ؤ�نمت مس�شارون الر�دة وكذ� �رتقاء �لعمل 

ثقايف ا�يل امحلد � اك�ن فالقارة إالفریق�ة، حبمك التوجهيات إالشعاعي ال 
امللك�ة السام�ة فهاذ إالطار، �ٕالضافة ٕاىل ذ� فالوزارة تعمل ولها أ�ولویة 

  .ٔ�ن تنجح يف �مة الت�س�یق واملوا�بة سواء الق�لیة ٔ�و البعدیة

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

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

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

الس�یدة الوز�رة، فعال ال ننكر الن�اح الك�ري ف� خيص ا�بلوماس�یة 
الرمسیة بق�ادة صاحب اجلال� هذا ال نقاش ف�ه، ولكن ح�� نتلكم عن 

دد �بري من ا�بلوماس�یة املوازیة فه�ي فاش� �لك املقای�س، ٔ�ن هناك �
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املغاربة ا���ن �شار�ون يف املنتد�ت �ىل الصعید ا�ويل، فهيم النقا�ت 
وفهيم أ�حزاب وفهيم املؤسسات املنتخبة وفهيم حىت الربملانیني، ولكن 
املوا�بة ا�يل تتذا�رو �لهيا والت�س�یق بني املؤسسات د�لمك �ارج املغرب ال 

  .الوز�رة �القة �لواقع ا�يل تتقولو لنا، الس�یدة
هناك املوا�بة ا�يل تتقويل من طرف الق�صلیة والسفارات ٔ�بدا ما 
اكی�ش، �اله هاذ السفارات والق�صلیات ٕاىل تیجیو ب�ٔن تی�لسو، بعض 
مهنم تیجیو ميل تیكون يش لقاء تريجع لور، وتیعمل يش تقر�ر، تیعمل يش 

  .هللا ٔ��ملتقر�ر ٔ�ن واش �ادي یبلغو لمك ٔ�ن� ٔ�و املسائل أ�م�یة ٔ�و 
�لك رصا�ة تنكونو هاشني ٔ�مام خصوم د�ل الو�دة الرتابیة، هناك 

ٔ�ن وا�د احلا�ة، اح�ا م�فقني ب�ٔن هناك ا�بلوماس�یة الرمسیة ا�يل .. �دد
تنذا�رو �لهيا، هناك خطوط ا�يل ما تیخصناش نت�اوزوها م�فقني �لهيا، 

�ملؤسسات، ٔ�ن هاذي ت��قى ب�ٔن يف ا�بلوماس�یة راه ال �القة لها حىت 
تیخص �نضباط د�لها وكذا وتیخص ب�ٔن راه �ىل مس�توى �ايل، ولكن 
ا�بلوماس�یة املوازیة ا�يل �ميش�یو هبا املغاربة ا�يل �ميثلو املؤسسات، راه 
ت��قاو ما يف اجلعبة د�هلم �اویة، راه وا�د احلا�ة، وا�ا تیكون �لیه يش 

ه ما تیعرفش �یفاش �ادي یتعامل، جهوم من اخلصوم د�ل الو�دة الرتابیة را
ميكن �ادي یتعامل سليب، ميكن �ادي یتعامل ٕاجيايب، ٔ�ن ٕاذا اكن سليب 

  .راه هو هذاك، ٕاال اكن ٕاجيايب ب�ٔن ت��حمل املسؤولیة د�لو لو�ده
ولهذا تنقولو ب�ٔن عندمك املد�ریة ا�يل ملكفة هباذ ا�بلوماس�یة املوازیة، 

�ر وجيب ٕا�ادة النظر ف�ه، ٔ�ن من ا�هنار ا�يل فاش�، فاش� ومعلو �لهيا تقر 
توالهتا وا�د الس�یدة عندمك متا� هابطة �لور هاذ ا�بلوماس�یة املوازیة، ما 

  .اكیناش املوا�بة
حىت اح�ا كربملانیني تنطیحو يف مشالك بعض اخلطرات، �منش�یو ب�ٔن 
 �ميش�یو مواضیع معینة وميل تند�لو ب�ٔن النقاش ماعند�ش املعطیات، ما

تتعطیكش املعطیات ب�ٔن الق�صلیات والسفارات هذا هو ا�ور د�لو، ٔ�ن 
تیعرفو ب�ٔن العالقات د�لنا ا�يل عند� مع ذیك ا�ول وأ�حزاب ا�يل كمتثل 

  .ذیك ا�ول، واكینة فذیك ا�ول ٔ�حزاب واش معنا ٔ�و ال ضد�
ٕاذن هناك �دد كثري فهاذ اليش د�ل ا�بلوماس�یة، و�� �یخص 

  .النظر فهيإا�ادة 
  .وشكرا

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

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

املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي  الوز�رةالس�یدة 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  :ٔ�� بغیت �ري نؤكد � معطیني

املعطى أ�ول ال ميكن إالقرار �لفشل ٔ�و ب�ٔن ال موا�بة ��بلوماس�یة 
املوازیة هناك �د مقدر �بري تید�روه ولیدات املغاربة وأ�طر ومد�ر�ت 
وزارة اخلارج�ة ويف أ��زة الق�صلیة وا�بلوماس�یة ال ميكن �كرانه، حنس�هنا، 

  .أ�ول حنن م�فقني، املعطى
املعطى الثاين هو ما یتعلق �ملعطى العلمي، املعطى العلمي مجیع 
السفارات، مجیع الق�صلیات، موقع وزارة اخلارج�ة معب�ٔ �لك املعطیات، مث 
حنن عرضنا املرشوع د�ل مزيانیة الوزارة، ومحلنا لك الو�ئق اليت ممكن ٔ�ن 

ح �ىل لك س�بل �س��د ٕا�هيا املؤسسة الربملانیة مشكورة، وحنن ننف�
  .الت�س�یق والتعاون من ٔ��ل ٕاجناح املهمة ا�بلوماس�یة املوازیة

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

ونواصل مع الس�یدة الوز�رة، يف سؤال �ٓخر مو�ه لها هذه املرة بصفهتا 
  .وز�رة م�تدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

ع السؤال وضعیة القارص�ن املغاربة �لعدید من مدن ٔ�ورو�، وموضو 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

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

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

  اء،زماليئ أ�عز 
كام تعلمني الس�یدة الوز�رة، ٔ�ن �ددا �بريا من القارص�ن املغاربة جيوبون 
خمتلف مدن ٔ�ورو� يف ظروف �د �د �د قاس�یة، �لهم �كونون يف �ا� 

  .�رىث لها، ومه معرضون لش�ىت ا�اطر
ٔ�مام هذه املعظ�، �سائلمك الس�یدة الوز�رة، ما يه إالسرتاتیجیة 

والعملیة ٕالنقاذ هؤالء القارص�ن املغاربة وحفظ  والتدابري احلكوم�ة الفعلیة
  �رامهتم؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي  الوز�رةالس�یدة 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

  .را الس�ید املس�شار احملرتمشك
حنن من ٔ�وىل ٔ�ولو�تنا الوقوف و�ل هذه إالشاكلیة، وكام تعلمون ٔ�ن 
هناك جلنة مشرتكة مع دول �س�تق�ال �اصة فر�سا وٕاس�بانیا ف� یتعلق 
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�لت�س�یق وم�ابعة هذا امللف يف ٕاطار جلنة فریقي العمل املشرتكني امللكفني 
مؤطر �تفاق�ة الهاي، مؤطر ب�ٔي تد�ل �لهجرة، �یف تتعرفو هاذ العمل 

يف ٔ�ي قرار ف�ه هو جيب ٔ�ن �كون صادر �ىل شلك مقررات قضائیة 
صادرة عن السلطة القضائیة، �لتايل اح�ا �ش�تغل يف هاذ إالطار هذا، 
الیوم �اصنا نتذا�رو ليك حندد املسؤولیات �شلك دق�ق وهذا �یحرص 

  .�ىل املغرب �ىل ٔ�ن حيدد هاذ املسؤولیات
�ٕالضافة ٕاىل ذ� �یف ما قلت التعق�دات القانونیة �لرتح�ل، املغرب 
مس�تعد ٔ�ن �س�تق�ل لك امللفات اليت �س�تويف الرشوط د�ل مقررات 
القضائیة د�ل الرتح�ل، �ٕالضافة �رفض وحنن حنرص �ىل ٔ�ن ال یصبح هذا 
املوضوع ٔ�یضا وا�د الریع اج�عي ؤ�یضا وا�د الریع ٕا�اليم لبعض اجلهات 
يف هذه ا�ول مع حرصنا �ىل ٔ�ن ٔ�وىل ٔ�ولو�تنا يه حامیة احلقوق د�ل هاذ 
الف�ة يف ٕاطار االتفايق، ا�يل رشح�و مؤطر �تفاق�ة الهاي، ؤ�یضا �لعمل 

  .الثنايئ املؤطر مبقررات قضائیة

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

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

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .مع أ�سف الس�یدة الوز�رة مرة ٔ�خرى ما جوبت���ش �ىل السؤال هنائیا

دامئا فاش تیكون يش سؤال ا�يل هو يف املوضوع و�هيم املغاربة كمتش�یو 
، ٔ�� ما ..جمنبني وما كتجوبوش م�ارشة، ا�لجنة املشرتكة والتعق�دات 

ولتك �ىل ا�يل تیوقع �لقارص�ن سولتكش �ىل تعق�دات الرتح�ل، ٔ�� س
املغاربة، ميكن � تد�يل �ري لیوتوب وتد�ري القارص�ن املغاربة و�ادي 

  .تع�يش معهم
ؤ�نت �وز�رة من املغاربة دالعامل ا�يل كتعريف ٔ�كرث من ٔ�ي وا�د ٔ�ش�نو 
تیدوزو، كن�اول دامئا �ش هنرض �لهدوء، ولكن ميل ت�سمع بعض أ�جوبة 

  .ا �شعرراين كنتفا�ل بال م
  .لهذا �ادي حناول هنرض معك �لك هدوء

قارص مغريب، هناك بعض ا�متعات املدنیة يف  �4000ري ٕاس�بانیا فهيا 
د�ل ٕاس�بانیا راه  4000ٕاطار ٕاس�بانیا ا�يل كت�اول قلی�، يف فر�سا وهاذ 

د�ل املهاجر�ن دالعامل، ٕاىل هرض� �ىل فر�سا �ري �ر�س  %65كمتثل 
ما غنقولكش ٔ�ش�نو تیعانیو،  %40ملئویة د�ل املغاربة بو�د�هتا ال�س�بة ا

ٔ�ن �ادي حنشم نقو�، قلت � �ري د�يل لیوتوب ود�ري املغاربة 
  .القارص�ن و�ادي تعريف ٔ�ش�نو تیعانیو

ٔ�ش�نو هو ا�ور د�ل احلكومة املغربیة؟ ٔ�ش�نو هو ا�ور د�لمك �ش 
ما بقا�ش �ري  ميكن لمك تنقدو هاذ أ�طفال من ا�يل ت��عرضو �؟ راه

أ�دمغة داب ا�يل �هتاجر، أ�دمغة، �ق�صادیني وأ�طفال القارص�ن ؤ�كرث 
د�ل املرات هاذ الهجرة هاذي، واش ما  3فهاذ الس�تة س�نوات تضاعفت 

�اولتوش �شوفو ٔ�ش�نو هو الس�ب احلق�قي؟ راه الس�ب احلق�قي يه ذیك 
  .ة، وا�يل بقا لكيش �هياجرالثقة ا�يل انعدمت ما بني املغاربة وما بني احلكوم

ٔ�� ٔ�وال �ادي ميكن يل نقول �لك رصا�ة و�ادي خنمت السؤال د�يل به، 
ا�لهم ٔ�رسع بذهاب هذه احلكومة حفاظا �ىل ما تبقى من حقوق املواطنني، 
هذا هو ا��اء ا�يل �ادي ندعي، ٔ�ن فني ما تنطرحو يش سؤال تت�اوبو� 

  .�ارج املوضوع

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

  .واللكمة �لس�یدة الوز�رة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي  الوز�رةالس�یدة 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

ش�تغل مع النظراء الس�ید املس�شار ال ٔ�عتقد ٔ�نه �ارج من املوضوع ٔ�ن � 
د�لنا يف دول �س�تق�ال وفق مقررات قضائیة، هاذ الناس �ارج احلدود 
بدول �س�تق�ال، مبا ٔ�هنم قارص�ن حىت �د ما عندو احلق یتد�ل ٕاال وفق 

  .مقرر قضايئ، هذا العمل ؤ�� كهنرض يف مؤسسة اس�شاریة
  .املس�ٔ� الثانیة حنن مسؤولون ونتابع وهاذي ٔ�ولویة د�لنا

ملس�ٔ� الثالثة اح�ا فعال صارمني يف حتدید املسؤولیات، وصارمني ٔ�یضا ا
مايش ٔ�ي وا�د غیقول لینا راه هذا مغريب، اح�ا اكینة وا�د املسطرة دولیة 

  .مغربیة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون مس�ٔ� حتدید الهویة واحضة
قارص،  �4000لتايل أ�رقام الس�ید املس�شار احملرتم ا�يل قلهتا د�ل 

ٔ�ن هذه ق�ة حمرتمة، و�لتايل وجب الت�ٔكد ٔ�ن هاذو قارص�ن، �لتايل  ٔ�عتقد
حىت حتدید الهویة د�هلم راه هو موضوع اش�تغال دامئ یويم مس�متر مع 
ب�ان �س�تق�ال، ا�يل اح�ا نبذل لك اجلهد من ٔ��ل حامیة هذه الف�ة من 

  .املغاربة
م�ا وال �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ال ميكن ٔ�ن یصبح ال اج�عیا وال ٕا�الولكن 

ٔ�یضا كتدار ٔ�رقام ال ٔ�ساس لها، �لتايل احلكومة م�حم� املسؤولیة د�لها، 
كتعمل وفق ٔ�ولو�ت ا�يل مؤطرة �لقانون، ؤ�� ٔ��لكم يف وا�د املؤسسة 

  .ا�يل مؤطرة ٔ�یضا ��س�تور و�لقانون

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

��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه ٕاىل قطاع أ�وقاف والشؤون ون 
إالسالم�ة، وموضو�ه نص�ب العامل القروي من مشاریع بناء و�رممي 
املسا�د، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .�مس هللا الرمحن الرحمي



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

8 

 )2019 دج�رب 24( 1441 بیع الثاينر  27

  .لرئ�سشكر الس�ید ا
  الس�ید الوز�ر، 

ٔ�وال هننئمك �ىل الطفرة الك�رية اليت عرفها �ه�م �حلقل ��یين ب�ٔما�ن 
العبادات ؤ�ه� والقميني �لیه، ولكن من �ب ٕان هللا حيب العبد املل�اح 
دامئا س�نطلب م�مك املزید، و�سائلمك �ملناس�بة بنص�ب العامل القروي ف� 

  .و�رممي ٔ�ما�ن العبادة إالسالم�ة یتعلق �لبنا�ت وٕاصال�ات

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

  .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،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
  .مك جزیال الس�ید املس�شار احملرتمالشكر ل

فعال، حنن مجیعا ملحون ٔ�مام هللا تعاىل �ىل ٔ�ن �س�تجیب ملطالبنا 
  .املشرتكة ومهوم�ا اليت يه وا�دة

یعين  37381متثل �س�بة املسا�د يف العامل القروي من ح�ث العدد 
مس�د، ونعرف ٔ�ن املسا�د يف العامل القروي ب�هتا  52000من  73%

طوب، طابیة وهاد الطابیة مبعىن الهشاشة، مبعىن ٔ�ننا ی��غي لنا امجلا�ات �ل
�ام ٕاذا رس� �ىل هذه الوترية �ش �ري  40وال  �30ىل لك �ال وا�د 

مس�د للك  15نصلحوها ما كرنمموهاش ٔ�ن مايش قدمية، ف�و�د �الیا 
املسا�د يف العامل احلرضي، ٔ�ن هذیك  4يف العامل القروي، مقابل  5000
وهذي �برية، ؤ�ن يف العامل القروي كام تعلمون اك�ن �ش�ت السكن صغرية 

دار �ميكن  12وهو مشلك �بري، ٕاذا تبعنا الفقه �ادي نلقاو ب�ٔن ٕاذا اكنت 
د�ل ا�یور �ید�رو �امع، هذه مسائل  6هلم ٔ�مسو، بعض اخلطرات �ري 

  . مايش حتد�ت هذه مسائل نوا�هبا وحناول ٔ�ن نصلحها
كز يف هذا ا�ال �ىل ت�ٔهیل املسا�د يف العامل القروي، �� الوزارة �ر 

ملیون  380مس�د �لكفة  173بت�ٔهیل وا�د  2019و 2012قامت ما بني 
�لش�بكة  1372، ربط 185مس�د �لعامل القروي �لكفة  33درمه، بناء 

  .ملیون 13ا�ا�لیة �لكهر�ء �لكفة 
نة مالیة �لعامل وا�د ٕا�ا 1100موازاة مع ذ� قامت الوزارة بتقدمي 

القروي، هذا يشء قلیل �ل�س�بة �لعامل القروي، ولكن �ل�س�بة ملزيانی��ا ٔ�ن 
كنلحو ٔ�ن هذه املزيانیة �كون من مزيانیات أ�ولویة، �� حنن معمك یعين 
كنلحو �ىل اجلهات الوس�یطة �ىل أ�س�باب ٔ�هنا �كون عند� الوسائل �ش 

  .يف املسا�د دالعامل القروي مرت مربع 5.340.000ميكن نوا�و هاد 
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

حنن بدٔ�� �لثناء �ىل ا�هود املبذول، ولكن ا�هود املبذول �لولوج ٕاىل 
�ري حمني لٔ�سف الشدید �یقول  2017زارة ا�يل ف�ه ٕاحصائیات موقع الو 

مسا�د ٕاىل مخس مكعدل س�نو�، وهذا �دد زعام ضعیف  4ب�ٔنه یمت ٕاجناز 
جتمع سكين قروي دوار ٔ�و  32500جام�ة قرویة مع  �1298دا مقارنة مع 

جام�ة  600ٔ�ن تقریبا الوترية وترية بطیئة �دا، �اصة و ٕاذن هاذ . ما �شاهبه
، �ل مراكزها ال تتوفر �ىل مسا�د، 92ة ٔ��دثت يف التقس�مي اجلدید قروی

ما بغی�ش نذ�ر ج�ا�رة ٔ�و مزراوة مجمو�ة دامجلا�ات يف ٕاقلمي �و�ت ا�يل ما 
  .عندهاش مس�د

مث لٔ�سف الشدید ٔ�نه مجمو�ة املسا�د كام قلت ت��ات �شلك تقلیدي 
صدعت �دد س�نوات، وت 10السابقة ب �لطوب ٔ�و �حلجر يف الس�نوات

ا�يل بناوها وتصدعت، ومبجرد التصدع د�لها ٔ�و تصدع أ�سقف د�لها 
تبادر السلطات احمللیة بت�س�یق مع مصاحل اخلارج�ة د�لمك ٕ��القها حرصا 
�ىل سالمة مر�دهيا ولكن تبقى دواو�ر بدون مسا�د، وذیك املسا�د يف 

، مجمو�ة أ�دوار ا�واو�ر ال تقوم ��ور ا�یين فقط بل ٔ�دوار اج�عیة
�ج�عیة، و�لتايل ٔ�نه هاذ أ�مر هذا جيب ٔ�ن �س�تدرك ٔ�� عندي وا�د 

و�لعرشات، وذاك ا�واو�ر بق�ت ا�مو�ة قامئة املسا�د اليت ٔ��لقت 
حمرومة من ٔ�داء صالة امجلا�ة، الصلوات امخلس جام�ة، ما بغی�ش نذ�ر 

مس�د مغلق  11ان، ببمسا�د يف جام�ة  4، الغراس جبام�ة ك�سان
ز، وا�د ا�مو�ة داملسا�د، ٕاذن �ىل ��لراش�یدیة، مس�د يف جام�ة 

  .أ�قل مسا�د اليت مت ٕا�القها جيب ال�رسیع بوترية ٕا�ادة بناهئا ٔ�و �رمميها
لمك صدقة �اریة يف الیوم الوطين  ؤ�� ٔ�قول الس�ید الوز�ر لتك�ب

بوي، ٔ�طلقوا مح� واسعة �لمسا�د ا�يل هو الیوم السابع بعد ذ�ر املو� الن 
لبناء و�رممي املسا�د يف العامل القروي و�ىل أ�قل �سريوا املساطر املعمتدة، 
ٔ�ن حىت احملس�نني ٔ�و حىت ٔ�بناء امجلا�ة ٔ�و ٔ�بناء ا�وار ٕان ٔ�رادوا بناء 
مس�د �دید یوا�ون ٕا�راهات مجة ال طاقة هلم هبا، ٔ�ن مشلك العقار ما 

بناوه يف .. وش هویة واش اخلواص وال تیكو�ش عقار واحض، ما عند
سالف الزمن، و�لتايل ما عندهومش �یف ید�رو یبارشو املسطرة ٔ�ن 
العقار هو م�طلق املسطرة، و�لتايل حىت وٕان و�د احملس�نون، حىت ٕان 
و�دت أ�موال وطاملا توفرت يف هاذ احلاالت یتعذر �لهيم بناء مس�د 

  .�دید يف غیاب دمع وموا�بة الوزارة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .�شاطرمك الس�ید املس�شار مهوممك هذه كام قلت

ٔ��رية ٕاىل ف� یتعلق بیوم املسا�د، فعال ٔ�طلق�ا م�اس�بة املاضیة وهذه ا
احملس�نني ٔ�ن یعطوا ش��ا من أ�س�بق�ة �لمسا�د املغلقة لكن احملس�نني 

  .یفضلون دامئا بناء مسا�د �دیدة
�ىل لك �ال املس�ٔ� ی��غي ٔ�ن تصبح مزيانیة وزارة أ�وقاف من 

ٔ�ولویة تصبح الرابعة ٔ�و الثالثة ٔ�و الثانیة ٔ�هنا  3مزيانیات أ�ولویة ما بني 
لوزارة لكها، ٕاذ ذاك هاذ املشالك غت�ل، مث ٕاذا اكن تقوم بوظائف ت� ا

  . هناك هو �ارفني ٔ�ن الوضعیة اجلغراف�ة معرفة �مة كام تعرفوهنا يف م�طق�مك
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه أ�وضاع �ج�عیة واملادیة �لقميني 
د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ین�ني، اللكمة ٔ��

  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر، 
�سائلمك حول إالجراءات اليت تقوم هبا وزار�مك لضامن الع�ش الكرمي 

  .لف�ة القميني ا�ینني وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .شكرا لمك الس�یدة املس�شارة احملرتمة

هذه ٔ�یضا من املورو�ت، ورثنا البنا�ت وورثنا املؤطر�ن ا��ن مل �كن 
حيس�بون يف ٔ�ي حساب، وا�ٓن وامحلد � أ�مر تغري كثريا وحنن يف تغیريه 

  .�س�مترار
ملیون  60العنایة �لقميني ا�ینني تظهر من ٔ�ن املزيانیة ارتفعت من 

% 35ملیون درمه، مبعىن ٔ�ن ٔ�كرث من  227ٕاىل ملیار و 2004درمه يف 
من مزيانیة وزارة أ�وقاف تذهب ٕاىل القميني ا�ین�ني، متزيت هذه الس�نة 

درمه  300ب�ٔمر ٔ�مري املؤم�ني حفظه هللا الرفع من املاكف�ٔة الشهریة  2019

  .ملیون درمه 800س�نوات القادمة واملزيانیة  4لك �ام ملدة 
 106تقدم لٔ�مئة مقابل احلضور يف التكو�ن املس�متر ماكف�ة قدرها 

  . ملیون درمه
  . ملیون درمه �21س�تف�د القميون ا�ی��ون من تغطیة حصیة لكفهتا 

�س�تف�د أ�مئة من �دمات مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل 
  .ملیون درمه 130ج�عیة �لقميني ا�ین�ني، �لكفة �

  .ودمع امجلعیات الرشط من أ�مئة من% �65س�تف�د ٔ�كرث من 
ؤ��ريا، ا�لس العلمي أ��ىل يف دورته أ��رية طلب من ا�الس 
احمللیة ٔ�ن �سعى �ى امجلا�ات ٕال�داث ما هو �ري حمدث من هاذ الرشط 

نه تقلید مغريب ی��غي ٔ�ن حنافظ �لیه، ٔ�و الز�دة يف ما هو ٔ�مسو، �ٔ 
والوزارة مع هذا لكه تبذل ما يف وسعها لتحسني هذه الوضعیة مس�تق�ال، 

  .ٕان شاء هللا
  .شكرا

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

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

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .ٕالیضا�اتشكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه ا

يف احلق�قة مز�ن �لتفاتة ٔ�ن یزتاد يف أ�جور د�ل القميني ا�ین�ني، 
درمه هو ٔ�جر ضئیل �دا، ويف  2500درمه حىت  1400ٔ�ن ابتداء من 

درمه، هو ٔ�جر ال یضمن احلیاة الكرمية لهؤالء  500القرى ميكن �یبدا من 
نظام�ة د�ل هاذ القميني ا�ین�ني، ولكن السؤال املطروح هو الوضعیة ال 

الناس هاذو، ٔ�ن الوضعیة اح�ا يف املوقع د�ل الوزارة الحظنا ب�ٔن اك�ن 
دعوة ٔ�و ال طلب مف�وح �لناس ا�يل بغاو ید�رو تعاقد يف ٕاطار القميني 
ا�ین�ني، كنعتقدو ب�ٔن التعاقد عندو رشوط، والتعاقد انتوما عضو يف 

ا�يل  6وم�ة، و�اصة املادة احلكومة ا�يل صدرت القانون د�ل الوظیفة العم
، ا�يل 2016كتنص �ىل رشوط التعاقد، واك�ن املرسوم د�ل غشت 

�ی�دد الرشوط لهاذ التعاقد، و�لتايل التعاقد �ارج هذا إالطار �یكون �ري 
  .قانوين، وجيب �ىل الوزارة ٔ�ن حترتم هاذ القوانني ا�يل كتصاوهبا احلكومة

  الس�ید الوز�ر،
وزارة، الوزارة ا�يل ٔ�نتوما �لهيا يه من ٔ�غىن الفلوس اكینني يف ال

الفلوس اكینني، الفلوس ا�يل كتضیع ٔ�و ال : الوزارات، و�لتايل نعطیومك م�ال
ا�يل كترصفو كدمع لٔ�رض�ة والزوا�، اح�ا ك�شوفو ب�ٔن هاذ الناس هاذو 
ا�يل �یضمنو أ�من الرو�، �یصلیو �لناس، �ینوضو يف الفجر وا�ا �الیا 

ىت وا�د يف الوقت هذا مع السا�ة ا�يل زدتوها يف احلكومة حىت ح دا�
وا�د ما بقى یقد یصيل الفجر يف املسا�د، ٔ�ن �اصهم �كونو ٔ�صال يف 
الطریق لبیوهتم، و�لتايل هاذ الناس هاذو �یتعذبو و�یخصهم رضوري ٔ�هنم 
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  .�راعى ظروفهم
نصف ملیار و  14ما یرصف �ىل أ�رض�ة هو �ىل �د �لمنا هو وا�د 

د�ل الس�ن�مي ا�يل كترصف �ىل أ�رض�ة، و�لتايل هذا م�لغ �م �دا، ا�يل 
  .ممكن یترصف �ىل الوضعیة د�ل هاذ القميني ا�ین�ني

اك�ن �ا�ة ٔ�خرى، مز�ن ٔ��مك درتو هلم التغطیة الصحیة، مز�ن ٔ�ن 
املؤسسة د�ل �ج�عیة كتقدم هلم مجمو�ة د�ل اخلدمات، ولكن امحلایة 

�عیة د�هلم، التقا�د م�ال، التقا�د واش عندمه يش تقا�د؟ ٔ�ن هاذ �ج
الناس وا�د الوقت �ادي �كونو �ري قادر�ن �ىل العمل، و�لتايل �یفاش 

  �ادي یع�شو ح�اة �رمية من بعد؟ 
ٔ�یضا املؤسسة د�ل أ�عامل �ج�عیة كتعطي من بني ا�مع ا�يل 

درمه م�ال مكسا�دة يف  �500ٔن كتعطي كتعطي م�ال شف�ا يف املوقع د�لمك ب
درمه، كنعتقدو  3000عید أ�حضى، أ�حضیة �لناس ا�يل عندمه ٔ�قل من 

  .درمه ما �رشي � حىت قط، ف�أ�حرى ��رشي لو ك�ش العید 500ب�ٔن 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

  .ٔ��رت قضا� كثرية، حتتاج ٕاىل وقت، ويه لكها �مة
أ�رض�ة عندها ٔ�موالها ال ترصف �لهيا ٔ�موال ا�و� وال ٔ�موال : ٔ�وال

أ�وقاف العامة، أ�رض�ة وقفو �لهيا الناس ٔ�موال ؤ�مالك یرصف بعضها 
  .البايق �ىل الش�ٔن ا�یينهذه أ�رض�ة، ویرصف  �ىل

التعاقد ا�يل عند� هو ورث لوا�د اللكمة ا�يل مسیهتا الرشط، : �نیا
، وهو �ینظمو ظهري رشیف، ا�يل هو تقلیدي د�ل قرون يف ح�اة املغاربة

  . ما د�لش يف الوظیفة العموم�ة هنائیا
هللا �كون ٔ�س�ئ� يف هذا �ك�في هبذه أ�مور والشئ ا�ٓخر ٕان شاء 

  .وجناو�مك

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، 
وموضو�ه �ٓ�ر الرمس �ىل الرمال، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

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

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�سائلمك الس�ید الوز�ر يف موضوع ٔ��ر العدید من ردود أ�فعال 

اینة، وهو موضوع نقاشات و�الفات �برية �دا يف خمتلف الرشاحئ، وال املتب
زلمت الس�ید الوز�ر تتذ�رون �لطبع اجلدل ا�ي صاحب الرفع من سعر 

، ل�س فقط 2013الرسوم املفروضة �ىل اس�تخراج الرمال م�ذ قانون املالیة 
حفة �ىل مس�توى الربملان ؤ�ثري ح�هنا من قضا� تتعلق بتدبري املقالع وماك

الغش وا�متلص و�س�تزناف، سواء تعلق أ�مر �ملقار�ت �ق�صادیة 
  .و�ج�عیة ٔ�و حىت �ملقار�ت البی��ة يف هذا ا�ال

الس�ید الوز�ر �لحكومة جمهوداهتا م�ذ ذ� احلني وبعد حنن ال ننكر 
اليت مت �اللها مراجعة هذه الرسوم حتت ت�ٔثري الضغط الك�ري  2015حمطة 

ا�ي ینظم اس�تغالل  27.13املقالع وبعد ٕاصدار القانون اجلدید  �لوبیات
املقالع، وبعد لك هذه إالصال�ات وبعد لك هذه إالجراءات نعتقد ٔ�نه بعد 

س�نوات ٔ�ن ن�ساءل عن النتاجئ �ق�صادیة واملالیة لفرض هذه  5مرور 
الرسوم ومدى جناعهتا ل�س فقط يف حتق�ق املداخ�ل، سواء �لجام�ات 

  . و�ق�صادیة وحىت البی��ة یة ٔ�و ��و�، لكن جناعهتا �ج�عیةالرتاب 
  .وشكرا

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

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

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

  .ة احملرتمةشكرا الس�یدة املس�شار 
ٔ�ؤكد الس�یدة املس�شارة أ�س�باب د�ل الزنول د�ل إال�داث هذا 
الرمس اكنت مرتبطة �ل�س�بة لوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء 
ب��ویع املصادر د�ل الصندوق اخلاص �لطرق، ٔ�ن عندو وا�د املهمة �برية 

ا، اكنت حمطة د�ل �دا وم�عددة ف� یتعلق ٕ�صالح الطرق والبناء د�له
 25نقصنا هذاك الرمس، الرمس ا�ٓن  2016حبال ا�يل تفضليت، يف  2013

درمه �لمرت مكعب �ل�س�بة �لرمال ا�يل تتجي من الك�بان ومن اجلرف، 
  . درامه �ل�س�بة �لرمال ا�يل تتجي من التف�یت 10و

م ا�يل هل �یه �ٓ�ر �ىل أ�سعار ف� یتعلق �لبناء؟ ال نعتقد ٔ�ن أ�رقا
ق�ل ما  2013عند� ف� یتعلق �ىل أ�قل �خلرسانة، أ�مثنة د�لها من 

حندثو الرمس ٕاىل ا�ٓن �زلت، ا�ٓن ٕاذا ج�نا �شوفو ا�ٓ�ر د�لو �ىل 
الصندوق د�ل متویل الطرق لٔ�سف الشدید ال�س�بة ال تت�اوز يف ٔ�حسن 

د�ل املقالع، ، اح�ا ا�ٓن بصدد تزنیل مق�ضیات د�ل القانون %3احلاالت 
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و�متناو ٔ�ن هاد املصدر هذا �ادي غیكون عندو ٕاجيابیة �ل�س�بة �لصندوق 
د�ل متویل الطرق ٔ�ن عند� وا�د العدد د�ل املشاریع مس�تق�لیة، وحنتاج 

  .يف احلق�قة لهذا الصندوق �متویلها
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .س�شارة يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس�یدة امل 

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

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه أ�جوبة ا�يل �لفعل ا�رتف�و ب�ٔن �یخص 
  .قانون �دید ا�يل ینظم هذه املقالع

فقط ٔ�ود الت�ٔ�ید �ىل بعض أ�مور وإالشاكلیات، تنص مق�ضیات 
مي وخمططات �ویة لتدبري املقالع، ما �ىل ٕا�داث تصام 27.13القانون 

مصريها ؤ��ن وصلت؟ مث هناك �روجي يف أ�وساط الوطنیة �ىل بعض 
التخوفات وال س�� �ى املس�مثر�ن يف هذا القطاع ٔ�ن هناك بعض املناطق 
ٔ�و اجلهات وال س�� السا�لیة شلكت موضوع تقار�ر دولیة، وال س�� ف� 

ل تقار�ر أ�مم املت�دة حول الب��ة وتقار�ر ٔ�خرى یتعلق �حلفاظ �ىل الب��ة م�
  .تتعلق بظاهرة التحوالت املناخ�ة

كذ� س�یاسة احلكومة يف ترضیب هذا القطاع م�ذبذبة كام قلتو 
نقص، هذه  2015اكن هناك قرار �رفع الرسوم،  2013الس�ید الوز�ر من 

 ا�يل حىت يه �س�بة تبقى وا�د �س�بة ضئی� �ملقارنة مع احلجم العشوايئ
ك�س�تخرج، ٕاذ حتدث تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي عن خسارة 

  .ملیار�س�ب هذه املقالع العشوائیة 50ا�و� ل 
كذ�، وتعترب هذه أ�وساط التحرك احلكويم ببطء، وال �سا�ر الوترية 

  .املرس�ة لهاذ �س�تزناف
 كذ� امجلا�ات الرتابیة، الس�ید الوز�ر، اليت تتحمل مسؤولیة

اس�ت�الص بعض الرسوم املتعلقة �س�تخراج مواد املقالع ال تتوفر �ىل 
ٕاماكنیات سواء القانونیة ٔ�و ال�رشیة وحىت ا�لو��س��ك�ة �لمراق�ة، وا�لیل 
�ىل ذ� تضخم البايق اس�ت�الصه �ى بعض امجلا�ات اليت تتوفر �ىل 

  .مقالع الرمال ٔ�و �ريها �لنفوذ الرتايب �ل�س�بة لها
س�ید الوز�ر، �سائلمك ما مصري مراجعة دفرت التحمالت لهاذ وكذ�، ال 

  املقالع؟
  .وشكرا

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

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

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

 هو الس�یدة املس�شارة هذا سؤال �ٓخر، ولكن ٔ�� جناوبك، هو
�ل�س�بة لهاذ القضیة د�ل املقالع، تزنیل مق�ضیات د�ل القانون، ٔ�ن ف�ه 
جوج د�ل مراس�مي تطبیق�ة، راه اح�ا در�ها، در� وا�د العدد د�ل 

د�ل القرارات، واك�ن جوج د�ل القرارات  10القرارات تقریبا يش 
د�لها مشرتكة، وا�د مع وز�ر ا�ا�لیة ومع وز�ر الصید البحري، التزنیل 

هو ا�ي س�یظهر غی��ا اخلیط أ�بیض من اخلیط أ�سود يف هاذ املوضوع 
  .د�ل املقالع ا�يل �یتقال ف�ه ٔ�مور كثرية

لكن عقدة أ�مر �ل�س�بة �لقانون هو ٔ�ن ا�ططات اجلهویة د�ل املقالع، 
ح�ث من ق�ل ما اكن�ش، د� ميل �ادي تويل ا�ططات اجلهویة د�ل 

إالشاكالت البی��ة ما غتطرحش، ٔ�نه ميل غتحط ا�طط  املقالع حىت هاذ
 اجلهوي غیتحط بناء �ىل دراسة وحنن بصددها، لكن كذ� �ل�س�بة لوا�د

)Feed-Back ( ا�يل �ادي جيي من خمتلف املتد�لني، فٕاذا قر رٔ�هيم �ىل
املقلع و�ا هو �م ولكن ميكن ید�ر �ٓ�ر �لب��ة راه ما ید�لش يف  ٔ�ن وا�د
  .مبعىن س�مت الرتخ�ص فقط لت� اليت تد�ل مضن ا�ططات ا�طط،

واك�ن املرسوم التطبیقي ا�ٓن �ینص �ىل وا�د العدد د�ل أ�مور 
تق�یة، ا�يل ��سمح ٔ�وال، مبعرفة حق�قة احلجم املس�تغل واحلجم ا�ي یزنل 
ٕاىل السوق، و�لتايل حىت امجلا�ات الرتابیة غتا�ذ احلق د�لها، ٔ�ن دامئا 

�الف ما بني ٔ�حصاب املقالع وما بني امجلا�ات الرتابیة يف هذا  اك�ن
  .املوضوع

ولكن عود �ىل بدء، راه القضیة د�ل املقالع ميل �لكميت �ىل الظاهرة 
د�ل ا�هنب، املس�ٔ� واحضة، ٕاىل ما كناش قادر�ن نوفرو هاذ املواد بطریقة 

س �ادي جيیبوها قانونیة، عن طریق الرشاكت واملقاوالت و�ريها، راه النا
  .بطریقة �ري قانونیة، فلهذا القانون �ادي يف هاذ �جتاه

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل ٕال السؤال الثاين، وموضو�ه ضیاع الطاقة �س��عابیة �لسدود 
املائیة �س�ب التو�ل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

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

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
لقد ٔ�عطى املغفور � امل� احلسن الثاين، طیب هللا �راه، نفسا �دیدا 
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عن بدایة �ر�مج �بري  1967س�نة �س�یاسة السدود، وذ� ٕ��النه 
وطموح لسقي ملیون هك�ار، ولتعز�ز هذه الس�یاسة حث �اللته س�نة 

، وذ� لتدعمي �2000ىل ٕاجناز سد �بري لك س�نة، ٕاىل �ایة س�نة  1986
  .تعبئة املیاه وسقي ملیون هك�ار يف هذا أ�فق

ٔ�عطى صاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه  2001وم�ذ س�نة 
ٔ�یده، تعل�ته ملتابعة �منیة العرض من املاء ٕاىل �انب تدبري الطلب هللا و 

املايئ، لكن لٔ�سف جند معظم السدود مبختلف م�اطق املغرب ترتاجع 
�س�بة حق�نهتا املائیة �س�ب التو�ل واجنراف الرتبة، خصوصا مع �دوث 

ي الف�ضا�ت، مما هيدد الطاقة التخزی��ة لهذه امل�ش�ٓت، اليشء ا�ي �س�تدع
  .تضافر اجلهود مجیع الفا�لني ومجیع املتد�لني

ما يه التدابري : �سائلمك، الس�ید الوز�ر، يف الفریق �س�تقاليل
وإالجراءات احلكوم�ة املت�ذة �هتیئة أ�حواض املائیة و�ش�ري �الیهتا وبناء 

  العتبات اليت حتول دون تو�ل السدود �ىل مس�توى ا�اري املائیة؟
  .وشكرا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  . شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
ٔ�وال، ت��غي إالشارة ٕاىل ٔ�ن هاذ الظاهرة د�ل تو�ل السدود �شلك 

مجیع ا�ول اليت ت�ين  �ام ل�ست ظاهرة مغربیة، يه ظاهرة دولیة تعرفها
ا مشلك هد العدد د�ل ا�ول ا�يل وىل عندسدودا، و�لطبع اك�ن وا�

حىت يف هاذ بناء السدود، امحلد � اح�ا يف اململكة املغربیة ل�س �ینا هاذ 
املشلك، اك�ن امحلد � تعل�ت د�ل �ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا 

  .مترو يف بناء السدودٕاذن اح�ا ��س� . يف هاذ �جتاه
ا�تصني ما �یناقشوش القضاء �ىل التو�ل، �یناقشو التقلیص من 
التو�ل، عند� بعض السدود تعرف هذه الظاهرة �شلك �بري �دا، واملثال 

  .هو السد د�ل محمد اخلامس ا�يل اك�ن يف احلوض د�ل ملویة
ى لكن معوم السدود ا�يل اكینة �ىل املس�توى الوطين، �ىل مس�تو 

سد صغري، هاذ  130سد ا�ٓن، وعند�  145السدود الك�رية ٔ�ن عند� 
ملیون  10ٔ�لف مرت مكعب س�نو� ٕاىل حوايل  100الظاهرة كمتيش من 

مرت مكعب س�نو�، وهاذي مرتبطة بطبیعة ٔ�حواض د�ل املن�درات، ا�يل 
ٔ�ن لك املن�درات وعندها  (les bassins versants)ك�سمیوها 

  .ااخلصوصیة د�له
ا�ٓن، �عتبار ٔ�ننا �ادي نوصلو ٕان شاء هللا يف  التو�ه ا�يل اك�ن

ملیار ٔ�م�ار مكعبة، ٔ�ن ا�ٓن  30املس�تق�ل لوا�د الطاقة ختزی��ة د�ل 

، هو ٔ�ن بناء السدود ی�ٔ�ذ بعني �عتبار وا�د 18.6عند� حوايل 
هاذي كتا�ذ بعني ) (la tranche morteالرشحية م�تة، ك�س�ميوها 

س�نة، ٕاذن ت�ٔ�ذ  50د�ل السد فوق  ر ٔ�ن احلد أ�دىن يف احلیاة�عتبا
بعني �عتبار، مبعىن حىت ٕاىل اكن يش تو�ل ما غیرضش �لطاقة 
التخزی��ة، ٔ�ن التد�الت أ�خرى يه تد�الت معقدة �دا، تلزتم 
تد�الت ٔ�خرى �ىل مس�توى ال�ش�ري، ويه ل�ست دامئا يف إالماكن، 

د�ل السد هذا یؤ�ذ بعني  (business model)لكن �ىل مس�توى 
  .�عتبار

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك واملعطیات ا�يل قدم�و لنا

من املعطیات، م�ال بالد� �شلك ٕاال ٔ�نه البد ٔ�ن �س�تحرض مجمو�ة 
�لقة وصل بني املنطقة املداریة واملنطقة املعتد�، مما جيعلها معرضة �لجفاف 

  .وحشة املیاه
املناخ ببالد� م�اخ ش�به مداري ذو �ساقطات �ري م�تظمة، واملوارد 
املائیة �د حمدودة، لك هاذ املعطیات، الس�ید الوز�ر، �شري ٕاىل بوادر ٔ�زمة 

شك ٔ�ن تدق ٔ�بواهبا، مما وجب �ىل احلكومة هنج س�یاسة مائیة مائیة تو 
�امكة وفعا�، لضامن �منیة اق�صادیة واج�عیة شام�، ك�س�مترو يف س�یاسة 

  .السدود الس�ید الوز�ر
الو�ل مشلك، واح�ا واعیني هباذ املشلك، ولكن الس�ید الوز�ر، 

اجلوانب �اص رضوري وا�د التدابري وقائیة ق�ل، الن �ل السدود ذاك 
د�لها ما مشجراش، وهذاك عوامل التعریة ا�يل �زید �سا�د �ش ذیك 

  . الو�ل ا�يل هاود يف السدود
�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن السدود الكربى �اصها سدود تلیة ق�ل مهنا �ش 
�كون ٕاجراءات وقائیة، وحىت ٕاىل اكنت هذیك السدود تلیة م�ال نعطیك 

وا�د املسا�ة �مة تعرضت  وا�د الب�رية تلیة يف وزان، اكنت �سقي
�لتلف، �لشقوق و�لو�ل، جفاف الصیف، رمغ ٔ�هنا اكن عند� وا�د الت�ٔثري 

  .�د �م �ىل الساكنة ا�يل متا ٔ�ن ك�سقي وا�د العدد �بري من احملیطات
الس�ید الوز�ر، �مثن جمهودا�مك، لكن الس�ید الوز�ر، املغاربة �اصهم 

 وا�هبامي د�هلم، �ش �سق�و الزرا�ة �رشبو، راه �اصهم املا وخصهم املا هام
د�هلم، �ش حىت هام ی�ٔم�و الع�ش د�هلم، الصنا�ة يف املغرب �اصها حىت 

  . يه املاء
ٕاذن الس�ید الوز�ر �اص رضوري ��ذو بعني �عتبار ذاك السدود 

  .والعنایة هبا
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  .شكرا

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

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

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

ٔ�� دامئا كنقول يف هاذ املس�ٔ� املائیة، ال ی��غي ال ا�هتویل وال ا�هتو�ن من 
  .أ�مر، واش اك�ن ٕاشاكالت؟ اكینة

 وا�د العدد لكن املوضوع املايئ �عتبار ٔ�ن اململكة املغربیة دارت �
یعين د�ل أ�سس ما غیكو�ش عند� مشلك يف املاء، ال ف� یتعلق �ملاء 
الرشوب وال ف� یتعلق مباء السقي، �ایة ما هنا� ٔ�ن تدبريه �اصو یت�ىن 

  :�ىل هاذ ثالثة د�ل أ�سس
 18.6هو تقویة العرض، ما عند�ش خ�ار، ٔ�ن عند� : أ�س أ�ول

ملیار يف الس�نوات املق��،  30نا نوصلو �ىل أ�قل ملیار ٔ�م�ار مكعبة �اص 
 .ٔ�ن اك�ن توايل س�نوات اجلفاف وس�نوات ٔ�مسیتو

هو التحمك يف الطلب، ل�س مق�وال ا�ٓن، ل�س مق�وال : املس�توى الثاين
م�ال �ىل مس�توى الفال�ة ٔ�ننا ما ند�روش السقي املوضعي وند�رو السقي 

 .إالجندايب، �ري ممكن
هو احلفاظ �ىل املنظومات إال�كولوج�ة، ٕاىل : ق الثالثف� یتعلق �لش

املوارد املائیة س�یقع فهيا التلف ویوقع فهيا التلوث، ما �افظناش �لهيا، 
 .وغتد�ل فهيا املیاه د�ل البحر، وهاذي لكها ٔ�مور م�ٔخوذة بعني �عتبار

، بطبیعة احلال الربامج املس�تق�لیة فهيا السدود الك�رية والسدود الصغرية
  . ولكن كذ� فهيا السدود التلیة

ؤ�� س�بق يل قلت ب�ٔنه جرد ��رع �لمس�توى الوطين عند� حوادث 
موقع د�ل السدود، وهذا س�ش�تغل �لیه مبنطق �دید، ٔ�ن هذیك  900

  . ٔ�ن مل �كن هيمت هبا السدود فعال اكن فهيا هاذ إالشاكل د�ل التو�ل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . وز�رشكرا الس�ید ال

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث يف نفس القطاع دامئا وموضو�ه التدابري 
املت�ذة لصیانة الق�اطر، 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

  ة الوزراء،الساد
  الس�یدات الوز�رات،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمون،
من مضن احملاور اليت تضمهنا ا�طط �سرتاتیجي ا�ي اعمتدته الوزارة 

تطو�ر الب��ة التحتیة واعتبار ��ور اليت تلعبه الق�اطر  2021- �2017لفرتة 
  ا�هتا؟يف هذا ا�ال، �سائلمك حول التدابري املعمتدة لصی

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

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

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

  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني
�لكمت �ىل  �ري �ش ندقق املعطیات، ٔ�ن سابقا اكن وسائل إال�الم

  . هاذ املعطیات ا�يل كنت قلهتا
 3563و�دة، یعين م�ش�ٔة ف�یة، تو�د مهنا  10787ٔ�وال اح�ا عند� 

و�دة �ىل مس�توى الش�بكة املهیلكة، الش�بكة املهیلكة يه الطرق الوطنیة 
  . واجلهویة وإالقلميیة

واحلظرية د�ل امل�ش�ٓت الف�یة يف بالد� فهيا وا�د العدد د�ل 
م�ش�ٔة مغمورة،  680م�ش�ٔة م��ٓلكة،  500ت، مهنا ٔ�نه اك�ن وا�د إالشاكال

م�ش�ٔة ضیقة، اح�ا م�ش�ٔة ضیقة تنعتربوها ميل تیكون العرض ٔ�قل  1728و
  . م�ش�ٔة حمددة امحلو� 58مرت، و 5من 

هاذ املوضوع بطبیعة احلال موضوع �م �دا در� � ا�ٓن ٕاسرتاتیجیة 
  .ف�ه جوج حماور ٕ�جياز

مس�توى �دمة امل�ش�ٓت الف�یة املهتالكة وحنافظ �ىل  ٔ�وال، اس�تعادة
  .الرصید الطريق وف�ه وا�د العدد د�ل املق�ضیات

واحملور الثاين هو حتسني مس�توى �دمة امل�ش�ٓت الف�یة �ىل مس�توى 
  .الطرق املهیلكة وف�ه كذ� وا�د العدد احملاور

 تقریبا إالشاكل فني اك�ن هو يف اللكفة د�لو، يف احملور أ�ول عند�
ملیار د�ل ا�رمه ا�يل هو احملور د�ل اس�تعادة مس�توى �دمة  2.5

ملیار  10امل�ش�ٓت الف�یة، واحملور الثاين لتحسني مس�توى اخلدم�ة هذا ف�ه 
  . ملیار د�ل ا�رمه 13ونصف، ٕاذن تقریبا 

لهذا ا�ٓن اح�ا ت�ش�تغلو ٕان شاء هللا يف أ�سابیع املق��، �ادي ند�رو 
مج اس�تع�ايل ف� یتعلق بوا�د العدد د�ل امل�ش�ٓت الف�یة، �لام وا�د الرب�

ب�ٔن هاذ الس�نوات أ��رية رفعنا من جحم املزيانیة ا�صصة �لم�ش�ٓت الف�یة، 
ملیون د�ل ا�رمه، لكن رضوري من  400ح�ث ولینا تقریبا يف �دود 

  .هاذ الرب�مج �س�تع�ايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضیح و�ىل إالضا�ة د��
وكذا املعلومات ها ٔ�نت��ا تطرقيت لهاذ املعطیات وانت��ا طرقت لها �ىل 

ٓ  500ٔ�ساس اكینة   1728ق�طرة مغمورة، اكینة  680لكة، اك�ن ق�طرة م��
  .ق�طرة حمددة امحلو� 58ق�طرة ضیقة، اكینة 

هاذ اليش هذا الس�ید الوز�ر، احلكومة �ال�ن �سايل املدة د�لها، 
واك�ن وا�د الرب�مج اس�تع�ايل والزتم�و به، وهاذ الناس هاذو واش ما 

�هتمين ٔ�� الق�طرة يف  �هيممكيش، الس�ید الوز�ر احملرتم، اح�ا مغاربة، اح�ا
  . ا�وار د�يل

 500دا� �لعتو املغاربة ميل ج�تو قلتو هلم الس�ید الوز�ر احملرتم، اكینة 
ق�طرة، بنادم وىل تید�ل الق�طرة تیقول واش هاذي يه ا�يل �ادي تطیح، 

  .كنتو �ىل أ�قل �اصمك حتددو هاذ الق�اطر
املالیة ٕاىل ما اكن�ش املغاربة اح�ا غرفة �رشیعیة، اح�ا� يف جلنة 

نة، هذا هو املغرب، ك اسال �ع�دات اكف�ة �رصدو �ع�دات، هاذي 
هو املغرب امحلد � قفز وا�د القفزة نوعیة، زاد  ،اح�ا� ت��غیو �ردوه ا�لور

  .القدام واح�ا مازال ترندوه ا�لور
، حمدودة امحلو�، هاذ الق�اطر الناس تتدوز مهنا ق�طرة 58قلتو اكینة 

�الش ما عند�يش الطرق الس�یار لوا�د ا�مو�ة د�ل املدن �ادي منش�یو 
�ىل بوملان، ٕاىل مش��ا �ىل بوملان ما عند�يش أ�وطوروت تتدي لبوملان، 
اكینة ق�طرة ضیقة تتد�ل مهنا اكم�و، تتد�ل مهنا رموك، تتد�ل مهنا 

�ادي لكيش، هاذ الناس هاذو م�ني �ادي ندیو هلم هاذ املالكة، �ش 
الس�ید الوز�ر اح�ا حبال �یبان نوفرو هلم هاذ املواد ا�يل يه ٔ�ساس�یة، هذا 

يل بدینا كنضحكو �ىل املغاربة ٔ�و ال هاذ الناس هاذو ما صوتويش �ىل 
�ة معینة كن��قمو مهنم، هاذو مغاربة �اصنا نوفرو هلم إالماكنیات، ٕاذا 

  . ا�و� عندها إالماكنیات نوفرو إالماكنیات ونصایبو الطرق
�یعملو الصیانة د�ل الق�اطر، الناس وصلو يف ا�ول املتقدمة ما بقاوش 

كنالحظو بعض الصیا�ت وهللا ٕاىل حتشم تقول هاذ الناس كد�ر الصیانة، 
كنجیبو وا�د املقاو� فاش� وكنقولو لها د�ر لنا الصیانة د�ل وا�د الق�طرة 
معینة، كتبقى حضك �لینا متا، هاذ اليش هذا �اصو إال�سان ��دو بعني 

ر ٕاذا مش��ا قطعنا لو الطریق قطعنا لو املاء، �عتبار، ٔ�� قلت � دوا
قطعنا لو الضوء، زولنا لو لكيش، أ�خت د� �اد ك�شىك �ىل املاء، واملاء 
ما اكی�ش، ق�طرة ما اكیناش، الطریق ما اكی�ش، ٔ�ش�نو �ادي ند�رو لهاذ 
املغاربة، ٔ�ش�نو �ادي نقول هلم، حتر�و هربو، وهذا هو ا�ور د�لمك الس�ید 

رتم، هذه احلكومة �اصها تقوم ��ور د�لها و�اصها تلزتم الوز�ر احمل
�لرب�مج د�لها، ما نبقاوش نقولو الربامج، �ادي ند�رو، ونضحكو �ىل 

  .املغاربة
  .شكرا

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

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

  :قل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي والن
الس�ید املس�شار، یبدو اخ�لطت �لیك أ�مور، د� �لكمت �ىل 

  .الق�اطر ولیيت تتلكم يف ٔ�مور ٔ�خرى
بعدا لالطالع فقط ٔ�� اعطیتك أ�رقام من �ب الشفاف�ة ومن  ،ٔ�وال

�ب املسؤولیة، ٕاذا ٔ�عطیتك التفاصیل �اصك تعرف وا�د العدد 
، وتوالت �لهيا 1980الق�اطر راه ق�ل د�ل  %60دالق�اطر ٔ�كرث من 

حكومات واح�ا �دینا الش�ا�ة �ش نقولو ٔ�ش�نو ا�يل اك�ن يف هذه 
  .ٕاذا بغیيت تعرف هذه الق�اطر هذه نقولها �. الق�اطر

املس�ٔ� الثانیة، �لطت ٔ�مرا �بريا، �ل دول العامل حىت ا�ول ا�يل 
عضو جملس أ�من حتدثت �لهيا �ري حصیح هذا، اك�ن دو� ا�ٓن م�قدمة 

  . ق�طرة يف �ا� �رىث لها 100000عندها ٔ�كرث من 
فٕاذن �اص �كون عندك معطیات، �الش املعطیات؟ مايش �ىل ود 
احلكومة، مايش �ىل ود عبد القادر اعامرة، لبالدك، ٔ�ن تت�دث يف 
موضوع �م �دا، هذا املوضوع مرتبط �لبالد د�� ؤ�ش�نو دارت يف 

ملیار د�ل ا�رمه  320العرش س�نوات أ��رية فقط،  الب��ات التحتیة، يف
�ري يف الطرق، والطرق الس�یارة والسكك احلدیدیة والسدود، اح�ا ا�و� 
الوح�دة يف هذه املنطقة هذه ا�يل املس�تو�ت د�ل �س��رات يف الب��ات 

  .التحتیة تعرف هذا املس�توى
حلكومة، وما ٕاذن لٕالنصاف، وهذه مرتبطة �لبالد ما مرتبطاش �

مرتبطاش بعبد القادر اعامرة، حىت �ني �كون املعارضة جيب ٔ�ن �كون 
معارضة بناءة، تتو� ٔ�ن أ�مور �كون واحضة، ٔ�ن قلت واش اكینة يف 

  .الربامج، واش اكینة يش دو� يف العامل ميكن ٔ�ن �ش�تغل بدون �رامج

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

الرابع وموضو�ه انعاكسات �دم اس�تقرار ٔ�سعار  ون��قل ٕاىل السؤال
احملروقات �ىل قطاع النقل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :محد تو�زي�ٔ املس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ار احملروقات ٔ�قدمت احلكومة �الل الس�نوات أ��رية �ىل حتر�ر ٔ�سع

وجعلها مرتبطة �شلك م�ارش مبتغريات السوق ا�ولیة، وقد اكن لهذا 
إالجراء ٔ��ر �بري �ىل العدید من القطا�ات من ب�هنا قطاع النقل، ح�ث 
�ت التغیري املس�متر ٔ�سعار احملروقات انعاكسا �ىل �لكفة النقل سواء 

  .. �ل�س�بة �لمسافر�ن ٔ�و البضائع

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

  :محد تو�زي�ٔ  الس�یداملس�شار 
ٕاذا، انعاكس �ىل �لكفة النقل سواء �ل�س�بة �لمسافر�ن ٔ�و البضائع 

  . أ�مر ا�ي یؤ�ر �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني
عن إالجراءات املت�ذة محلایة قطاع النقل  �سائلمك�ا الس�ید الوز�ر، 

  ٔ�مثنة احملروقات؟ من انعاكسات �دم اس�تقرار 
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�وال هاذ قطاع النقل الطريق  ،مرة ٔ�خرى مز�ن نعطي بعض املعطیات

من تدفق البضائع  %75یة أ�ش�اص، من حر�  %90ك�شلك تقریبا 
م�صب شغل، تیضم  �200000س�ت��اء الفوسفاط، ك�شغل ٔ�زید من 

  . سائق �ين 310000مر�بة مرخصة،  260000مقاو�،  108000
مقاو� �لنقل حلساب  58500وتیضم قطاع النقل الطريق �لبضائع 

مهنا  %70مهنا یتوفرون �ىل مر�بتني �ىل ا�ٔكرث، كام ٔ�ن  %87.5الغري، 
 92626خشص ذايت، ویصل مجموع مر�بات نقل البضائع حلساب الغري 

یقل معرها  %63.5مهنا عبارة عن مر�بات ذات حمرك كام ٔ�نه  %71مر�بة، 
 14یفوق وزهنا إالجاميل امل�ٔذون به محم�  %72س�نة وما یناهز  15عن 
 .طن

لق طیب، هل �لتحر�ر د�ل أ�سعار د�ل احملروقات ٔ��ر؟ ف� یتع
ما �ري�ش التعرفة، هاذي  �1996لنقل الطريق �لمسافر�ن، ال، ٔ�نه من 

  . س�نة 23تقریبا ٔ�كرث من 
هل �یه ٔ��ر �ىل النقل الطريق �لبضائع؟ الراحج نعم، ا�ٓن بطبیعة احلال 
اكن اح�ا عند� وا�د النقاش مع املهنیني، مع النقا�ت ٔ�ساسا حول هذا 

وا�د العقد �ر�مج �ش �كون  2018ج�رب د 8املوضوع، اقرتح�ا �لهيم يف 

هاذ الت�ٔهیل املقاو� النقلیة ما �كو�ش ف�ه فقط املشلك د�ل أ�سعار 
ؤ�عطینامه اح�ا املقرتح، اكنت بعض إال�ا�ت وهناك من مل �س�تطع 

  .إال�ابة
لكن حنن بصدد وضع ا�لمسات أ��رية، وطرح وا�د املوضوع �م �دا 

هاذ املوضوع د�ل الغازوال املهين، ا�يل اح�ا ا�ٓن ا�يل هو الغازوال املهين 
ا�ا�لیة طلق�ا ف�ه وا�د ا�راسة �ش �شوفو ال�شخیص د�ل مع وزارة 

�ىل املس�توى ا�ويل، وا�يل ٔ��ید ٕاذا (benchmark)املوضوع وكذ� 
وصالت ا�راسة لبعض أ�مور ا�يل يه ج�دة ميكن نطبقو هاذ الغازوال 

  .املهين
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

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

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

  :محد تو�زي�ٔ املس�شار الس�ید 
الس�ید الوز�ر فعال رفع ا�مع �ىل املواد البرتولیة لتحر�ر هاذ القطاع 
هذا يف الواقع ٔ��ر �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني، سواء �ىل مس�توى النقل 

�خلصوص �یف ما قلت نقل البضائع، نقل البضائع ال .. س�توىٔ�و �ىل م 
ميكن ٔ�ن ٕاىل طلع ا�مثن د�ل البرتول راه ٔ�توماتیك�ا راه یطلع ا�مثن د�ل 

  . الطو�ج ا�يل �هيز ٔ�ي اكم�و، املس�ٔ� �ادیة
واملغرب يف الواقع هاذ التحر�ر د�ل السوق د�ل احملروقات راه مس�ٔ� 

توازن املا�رو اق�صادي �لبالد د�لنا، ولكن �ىل قلنا ب�ٔهنا سامهت يف ال 
  . حسب املواطنني و�ىل حسب ج�ب املواطنني

كذ� �ىل ٔ�ن هاذ التحر�ر د�ل السوق يف الواقع كنا املطلوب م�ه، 
�الش حرر� السوق؟ �ش �كون تنافس�یة والتنافس�یة دامئا كتعطي 

و�ردو البال أ�سعار �هتبط، وقت ما تیكون التنافس كهتبط أ�سعار، 
نعاود نعقلو ميل حرر املغرب سوق االتصاالت �ىل ٔ�ن حشال اكنت تد�ر 

ا�ٓن، ٔ�ن التحر�ر یؤدي دق�قة االتصاالت حشال وصالت دق�قة االتصاالت 
  .ٕاىل هبوط أ�سعار

.. فهاذ القطاع هناك حتر�ر وما اكی�ش هبوط أ�سعار اك�ن �يق 
�جتاه د�ل حتر�ر السوق يف  أ�سعار، ا�و� اح�ا مكغرب مش��ا يف هاذ

اجتاه املنافسة احلرة، ولكن هذا ما ميك�ش یعفي ا�و� من املراق�ة د�لها 
، سواء و�ا اك�ن جملس املنافسة، املراق�ة د�لها ف� خيص حتدید أ�سعار

ا�يل ك�رشیو من �ىل �را وسواء التوزیع وسواء الناس ا�يل تی��عو ف 
  . صالصطاس�یو�ت د�ل ا�لیصان

كذ� البد ٔ�ن �كون هاذ املنطق �ين النقل قلتو ما فهيش، �زادت 
فالتعرفة  %20، �زادت 2016يف تعرفة  %20راه �زاد تقریبا  2016من 

  .د�ل النقل، هذا �دیناه من مراجع موثوق هبا
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ف� خيص النقل د�ل املسافر�ن قلتو الس�ید الوز�ر ما اكی�ش فالنقل 
ك الكريان ا�يل مضبوطني ٕاییه، ولكن يف البادیة د�ل املسافر�ن ميكن هذا

  . وذوك الطا�س�یات راه �یطلع البرتول �یتطلع ا�مثن د�ل التذ�رة ٔ�توماتیك�ا
و�لتايل ٔ�ش�نو هو املهم من هاذ اليش؟ هو �یف ما قلتو �یف ما تدار 
الغازوال الفال� ا�يل اكن تدار وا�د الوق�تة الغازوال م�ال ت��عطى �لصید 

ي، البد ٔ�ن �كون يش �ا�ة ا�يل ندمعو هبا هاذ القطاع، ٔ�ن هاذ البحر 
ٔ�لف مشغل، القطا�ات  200القطاع ٔ�سايس راه تذا�رتو �لیه، عند� �ٓالف 

  . املشغ� والقطا�ات �ق�صادیة الك�رية �دا
و�لتايل البد �كون عند احلكومة مسا�دة هاذ القطاع بطرق ٕاما �سن 

  ..قوانني ٔ�و بضبط هاد
ما بقاش عندها احلق تد�ل يف أ�سعار، نعم، ولكن عندها  ا�و�

املراق�ة، جملس املنافسة ٔ�ن �راقب مدى �دم ما �كو�ش اس�تخفاف مبا 
خيص التالعب ف� خيص أ�مثان ما بني السوق ا�ولیة والسوق ا�ا�لیة، 
وهاذ اليش �ی�لصوه املواطنني و�متناو هنا ٔ�ن ��ذو ٔ�نمت بعض إالجراءات 

  .كن �سا�د هاذ القطاع هذا ا�يل هو قطاع ٔ�سايس و�م يف بالد�ا�يل مي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

وقد مك�اك من الوقت ا�ي اكن ضائعا �ل�س�بة ٕالیك، واللكمة �لس�ید 
  .الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
قلت الراحج اك�ن ٔ��ر، و�ا اك�ن یت شویة د�ل �ح�یاط، ذ�أ�� 

شویة د�ل ٔ�مسیتو، طیب، ٔ�وال و�ا هذا مايش �خ�صاص د�يل، ف� 
یتعلق بتحر�ر ٔ�سعار احملروقات جملس املنافسة هو مؤسسة دس�توریة، 
طیب، احلكومة ملا تتحرر، اك�ن مؤسسة عندها قانون ضابط هذا أ�مر 

ٔ�ن احلكومة ما ترتاق�ش ٔ�ش�نو ا�يل تیوقع بطبیعة احلال  هذا، مايش معن��و
  .ف� یتعلق �لسوق

�الش القطاع د�ل النقل �م �زاف؟ لهاد اليش ا�يل قليت، اك�ن 
ال�شغیل وكذا، لك�ه قطاع ح�وي �ل�س�بة لبالد�، إالشاكل ا�يل اك�ن هو 

تغلو ف�ه، ٔ�ن التحر�ر د�لو انف�ح �ىل وا�د العدد د�ل أ�ش�اص ا�يل ت�ش� 
�ر�مج یتو� �ل�� الش اح�ا قدم�ا عقد �ر�مج، ٔ�ن عقد ذاك اليش �

وا�د العدد د�ل إالشاكلیات، ٔ�ن ما ميك�ش وا�د �كون مس�ل �قل 
وما عندوش مر�بة، وهذه ٔ�مور اح�ا ا�ٓن اقرتح�اها يف ٕاطار العقد الرب�مج 

ة و�ادي �ش�تغلو �ىل ٔ�ن �ادي یوقع التحیني والت�ٔهیل د�ل املقاو� النقلی
النظام الرضیيب لكو، مضنه الاكزوال املهين �ش م�كو�ش الاكزوال املهين 

  .حبال ٕاىل هو احلل السحري لوا�د العدد د�ل إالشاكلیات

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

ون��قل ٕاىل السؤال اخلامس وموضو�ه م�ٓل بناء الطریق املزدوج طن�ة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي احلس�مية، اللكمة 

  .السؤال

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید وز�ر ا�و�،

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

  الس�ید الوز�ر،
�سائلمك عن إالجراءات وكذا التدابري اليت اختذهتا احلكومة من ٔ��ل 

  .رساع يف ٕاجناز الطریق املزدوج الرابط بني مدی�يت طن�ة واحلس�ميةاالٕ 
  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
رئ�س لٕال�ابة �ىل هذا السؤال �اص وا�د الشویة ٔ�وال، الس�ید ال

د�ل التوضیح، اح�ا عندما نتلكم �ىل التث��ة اح�ا �ل�س�بة لنا من طن�ة 
 -لشفشاون هذا مرشوع د�ل يف التث��ة، ٔ��لبه ٕاما ا�هت�ى حبال د� طن�ة 

الزینات س�ت�هت�ي  -تطوان، تطوان بنقر�ش تقریبا ا�هتت أ�شغال، بنقر�ش 
د�ل  %20شكراد اح�ا يف �ٔ  -ٕان شاء هللا، الزینات  2020أ�شغال يف 

دار ٔ�قوبع هذا ف�ه ملف طلب العروض ٔ�ن كنا د�لناه  - ٔ�مسیتو، ٔ�شكراد 
شفشاون سالت لكن تف�ح فهيا حتق�ق ٔ�ن  -يف التث��ة، واك�ن دار ٔ�قوبع 

  .إالشاكالت اكن فهيا وا�د العدد د�ل
ل اجلهة دار مراس� احلس�مية اكن الرئ�س السابق د� -شفشاون 

وطلب ٔ�نه ید�ر وا�د ا�راسة واح�ا �سا�دوه فهيا، فعال اح�ا در� 
، 2019ا�راسة، هو طلق ا�راسة، هذه ا�راسة اكنت تطلقت يف فربا�ر 

  .مشلك مع مك�ب ا�راسات ووقفت ا�راسةوقع 
ف�التايل �ل�س�بة ٕالینا حنن التث��ة ا�ٓن ل�ست مطرو�ة �ىل الطاو�، 

��لكمو �ىل التث��ة ت��لكمو من الشاون، �ب �زة، الرشافات، �ب ميل ت 
�رد، ٕا�سا�ن، �رك�ست، �ٓیت قامرة، احلس�مية، لكن اح�ا عند� �ر�مج 

مبعىن ميكن بعض املقاطع تدار ف�ه  لت�ٔهیل هذه الطریق، ميل تنقول الت�ٔهیل
ار د�لها، التث��ة، ميكن مقاطع یدار فهيا التثلیث، ميكن نعاودو نقادو املس
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  .لكن التث��ة هكذا مكوضوع ل�ست �ىل الطاو�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

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

مس�مت ك�شكرك الس�ید الوز�ر �ىل هذه الرصا�ة واملوضوعیة اليت ال
فهيا احلق�قة يف اجلواب د�لمك، واح�ا التقد�ر د�لنا من طرح هذا السؤال 
هو الوصول ٕاىل ٕاقرار �منیة جمالیة دا�ل �ة الشامل، �ة طن�ة تطوان 

  .احلس�مية، ومن وراء ذ� ٕاقرار �منیة دا�ل �راب اململكة
حصیح الس�ید الوز�ر، ؤ�� معمك ب�ٔن التث��ة من طن�ة لتطوان س�بق 

ازها مبجيء العهد اجلدید، وس�بق جلهة الشامل اليت اكنت �سمى �ٓنذاك ٕاجن
تطوان ٔ�ن سامهت فهيا �لرمغ من إالمارة �لرصف اكنت عند  -طن�ة 

الس�ید الوايل، مايش عند رئ�س اجلهة، ولكن املنتخبون اجلهویون حتملوا 
يف  املسؤولیة د�هلم الاكم� واجلهة سامهت ٕاىل �انب وزارة التجهزي �ٓنذاك

  .تطوان - بناء الطریق ٔ�و تث��ة الطریق الرسیع طن�ة 
شفشاون أ�شغال يه �ىل  -حصیح املر�� الثانیة ا�يل �ربط تطوان 

قدم وساق، وك�شكرومك �ىل الز�رة املیدانیة اليت وقفمت من �اللها �ىل 
�خ�الالت، وتصویب ذیك أ�مور، ولكن املر�� الثالثة ٔ�یضا اليت �اءت 

 - ٕاسا�ن، ٕاسا�ن  - ، ويه اليت سرتبط ٕان شاء هللا شفشاون يف جوا�مك
احلس�مية، لیصل املغاربة ٕاىل م�ارة املتوسط ا�يل  - �ر��ست، �ر��ست 

  .يه مدینة احلس�مية العز�زة �لینا
بغیت نقول ٔ�ن فعال الس�ید الرئ�س السابق ومعه مكو�ت ا�لس 

تجهزي من ٔ��ل ٕاجناز وا�د صادقوا �ٕالجامع ٕ��رام اتفاق�ة رشاكة مع وزارة ال 
ا�راسة، والساكنة د�ل الشامل واملغاربة معوما اس�ت�رشوا �ريا ٕ�جناز هذه 
ا�راسة �لوصول ٕاىل بناهئا، هاذ اليش م�فقني �لیه، ولكن الیوم يف �الل 
ممت هاذ الس�نة تناىه ٕاىل �مل ٕادارة اجلهة ما �اء �ىل لسا�مك ب�ٔن املد�ر�ن 

  . الطریق من شفشاون �لحس�مية بطریق مزدوجالتق�یني �رفضون ٔ�ن ت�ىن
وهنا الس�ید الوز�ر احملرتم، بغیت نقول اح�ا كربملان �شد �ىل ٔ�یدي 
احلكومة �ش �كون عند احلكومة قرار س�یايس ٔ�ن ٔ�ح�ا� ی��غي تغلیب 
القرار الس�یايس �ىل القرار التقين، ونعطیمك وا�د املثال �، اح�ا بالد� 

القطاع الرسیع، املهندسني التق�یني د�ل وزارة  )TGV(ميل بغات �د�ر 
النقل اكملني انتفضو ومعهم بعض الس�یاس�یني، ا� �عتباري تن�متي �یك 
املنطقة تنعقل �ىل س�یاس�یني اكنوا تید�رو وقفات اح��اج�ة يف احملطات 

ولكن صاحب اجلال� امل� ) TGV(ضد اليس اخللیع، �ش ما �كو�ش 
القطار الرسیع ) TGV(قرارا س�یاس�یا ٕ�جناز هاذ  محمد السادس ملا اختذ

الفائق الرس�ة، ا�يل تريبط دا� طن�ة ا�ار البیضاء، فاملغاربة اكملني 
  .فر�انني �خلدمات ونوعیة اخلدمات

اح�ا بغینا نقولو �لس�ید الوز�ر، بغینا القرار التقين ترتاجعو �لیه و�كون 
املسافة ولت�لیق  لتقلیصعندمك قرار س�یايس من ٔ��ل بناء هاذ الطریق 

  ...�منیة يف هاذ 

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

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

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

ال �الف �ىل ٔ�نه القرار الس�یايس فوق القرار التقين ٔ�نه القرار التقين 
  . تیعطي اس�شارة تق�یة هو قرار

ٔ�� �ري قلت ٔ�� كنت ٔ�م�نا وقلت � ٔ�ودي اح�ا ما اك�ش عند� �ىل 
الطاو�، اكن هناك طلب من �ة اح�ا اس�تجبنا �، ٔ�ن اجلهة طلبت م�ا 
املسا�دة التق�یة، بطبیعة احلال یبدو هذا املرشوع ا�ٓن �ل�س�بة �لجهة مل 

  .یعد ذا ٔ�ولویة
عطیات التق�یة ٔ�ن �مة �دا، ما بني طن�ة لكن ٔ�� �ادي نعطیك امل 

، ما 8300مر�بة یوم�ا، ما بني تطوان وبنقر�ش  17000وتطوان راه عند� 
، ما بني 6900، ما بني الزینات ؤ�شكراد 8300بني بنقر�ش والزینات 

، ما بني 5600، ما بني دار ٔ�قوبع شفشاون 6900ٔ�شكراد دار ٔ�قوبع 
، 2400راه عند� حوايل ) de bout en bout(شفشاون واحلس�مية 

هذا�يش �الش قلت اح�ا ا�ٓن ا�يل مطروح �ل�س�بة لنا، ٔ�ننا ت��لكمو 
�یلومرت، ا�يل مطروح ا�ٓن هو ٔ�ننا ند�رو لها ا�هتیئة د�لها،  �215ىل 

وا�هتیئة راه مايش معن�هتا ما ن��وش فهيا بعض املقاطع، ميكن ن��وي فهيا 
ما ) de bout en bout(لكن التث��ة  بعض املقاطع اليت �س�تلزم ذ�

التق�یة يه �ري مربرة مث يه  الناح�ة عند�ش ا�ٓن مطرو�ة ٔ�نه ٔ�وال
  .مادیةٕاماكنیات 

�هیك �ىل ٔ�نين ا�ٓن يف الوزارة ٔ�� تنقول حىت القضیة د�ل التث��ة ٕاىل 
ما دار�ش التث��ة یعين بلرتميي د�لها ولكيش د�لها ما تتكو�ش دامئا تت�ل 

 ا�ٓنود�ل حركة السري وعند� جتارب  شاكل د�ل السالمة الطرق�ةاالٕ 
وا�د العدد د�ل املقاطع در� لها التث��ة اكن تیدار فهيا سا�ة وسا�ة وربع 

ما تتول�ش ) les giratoires(وال تیدار فهيا ساعتني ميل تتكرث فهيا 
�ل مضن امسیتو وهذا نقاش موجود عند�، لكن اح�ا هتیئة الطریق هذا دا

  .أ�ولو�ت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة
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ٔ�داء صالة العرص، �زوال عند رغبة بعض  دقائق 5ؤ�رفع اجللسة ملدة 
  .السادة املس�شار�ن

  .وشكرا

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

�لسؤال املو�ه لقطاع التضامن والتمنیة  ون��قل��ا، �س�ت�ٔنف �لس 
�ج�عیة واملساواة وأ�رسة، وموضو�ه ظاهرة ٔ�طفال الشوارع، اللكمة 

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
م�نق� ٔ�صبحت تعرفها الك�ري من مدننا،  ظاهرةٔ�طفال الشوارع 

خصوصا الكربى مهنا ويه ظاهرة فاحلق�قة خم� �لك املقای�س، و�لتايل 
�سائلمك الس�یدة الوز�رة، �عتبار هاذ املوضوع هو فاحلق�قة مسؤولیة يف 

یة حكوم�ة، �سائلمك ما يه إالجراءات املت�ذة ملعاجلة ٔ�س�باب �ا�هبا مسؤول 
  هذه الظاهرة وكذا نتاجئها؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

  :الس�یدة مجی� املصيل وز�رة التضامن والتمنیة �ج�عیة واملساواة وأ�رسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ضوع الطفو� ببالد� هو موضوع حيظى �ه�م �بري يف الرب�مج مو 
  .احلكويم وكذ� يف �ر�مج الوزارة الوصیة

دج�رب من هاذ الشهر يف مدینة  18الیوم �ٓخر �ر�مج مت ٕاطالقه یوم 
طن�ة هو ٕاطالق أ��زة الرتابیة املندجمة محلایة الطفو�، نعترب هاذ 

سس لٕاللتقائیة بني اكفة املتد�لني، املرشوع مرشوع �م �دا ٔ�نه یؤ 
ویؤسس كذ� ملقاربة �دیدة تقوم �ىل التعاون بني خمتلف املؤسسات 
الوطنیة وخمتلف القطا�ات احلكوم�ة محلایة الطفو� واعتبار ٔ�ن حامیة الطفل 

  .واملصل�ة الفضىل �لطفل يه أ�ولویة
 ويف هذا إالطار، مت ٕاطالق هاذ املرشوع من مدینة طن�ة وس�مت

مدن مغربیة �برية، ٔ�اكد�ر، مرا�ش، الر�ط، مدن �برية ويف  7تعمميه يف 
  .مر�� �نیة بعد جنا�ه س�مت تعمميه يف مجمو�ة من أ�قالمي

ٕاذن نعترب هذا املرشوع مرشوع �م ٕاضافة ٕاىل خطة وطنیة ٔ�طلق�اها 

كذ� من ٔ��ل حماربة ظاهرة اس�تغالل أ�طفال يف ال�سول، ٔ�طلق�اها مع 
 -بة العامة ومع القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، وجعلنا من مدینة الر�ط النیا

�لطفو� هو اه�م مبس�تق�ل  سال منوذ�ا ٔ�ن قضیة الطفو� و�ه�م - متارة 
  .املغرب

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

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

  :رمي لهوا�رشياملس�شار الس�ید عبد الك
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذه التوضی�ات

كنمتناو لهذه الربامج اليت ٔ�طلقمتوها وكذا الربامج ا�يل يه اكنت موجودة 

لك الن�اح، ٔ�ن هذه الظاهرة ظاهرة أ�طفال يف وضعیة الشارع ظاهرة 
مقلقة وال تلیق بب�� ٔ�ن �س�متر �ىل هذا الوضع، ف�كفي ٔ�ن ی��قل إال�سان 

 احلدود املغربیة إالس�بانیة لريى املالجئ ولريى وضعیة حق�قة ال تلیق بنا ٕاىل
مكغاربة، �ا ٔ�� يف احلق�قة ٔ�� بغیت �شري نوقفو �ىل أ�س�باب، ٔ�ن يف 

  .احلق�قة الظاهرة وجب ٔ�ن تعاجل يف ٔ�س�باهبا
أ�س�باب د�لها الس�یدة الوز�رة لعل من ٔ�مه أ�س�باب، ٔ�وال العنف 

نیا ميكن نتلكمو �ىل الفقر والتفكك أ�رسي ونتلكمو �ىل أ�رسة، �دا�ل 
الهدر املدريس ؤ�ح�ا� قد �كون الیمت س�ب من ٔ�س�باب وجود ٔ�طفالنا يف 
الشوارع، ؤ�ح�ا� ٔ�خرى جند العالقات اجل�س�یة �ري الرشعیة ٔ�و ما �سمى 
عند� يف ثقاف�نا إالسالم�ة �لز� س��ا �بريا من ٔ�س�باب وجود ٔ�طفال يف 

  ".الز� ٕانه اكن فاحشة وساء س��ال اوال تقربو " ارع، وربنا یقول الشو 
النتاجئ د�ل هاذ الوضعیة يه ال�سول ا�يل �لكمتو �لیه الس�یدة 

هذا الطفل �ا� �ىل ا�متع ٕان مل نقل  الوز�رة، يه ا�درات يه ٔ�ن یصبح
   .ٔ�نه یتحول ٕاىل �اهة اج�عیة

د�لمك الس�یدة الوز�رة، نعم اك�ن العنایة هباد الف�ة فاحلق�قة مسؤولیة 
قطا�ات ٔ�خرى، لكن الیوم هذه الربامج ا�يل مطلوقة واليت تطلقوهنا الیوم 
مز�ن حتدثو� �ىل ا�ر�ات د�لها والنتاجئ د�لها وا�ٓ�ر د�لها، خصوصا 
الیوم اك�ن ٔ��لفة مالیة �مة حمددة لهذه الربامج واك�ن مجعیات �ش�تغل، 

  .ن�ساءلو �ىل حاكمة هذه الربامج وحاكمة هذا ا�معا�ٓن الیوم �اصنا 
الوقایة من هذه الظاهرة اك�ن ٔ�وال كنتلكمو �ىل معاجلة الهدر املدريس 

  .ميكن ٔ�نمت �حكومة هذا �اصمك تبذلو ف�ه جمهود
تفعیل الس�یاسة العموم�ة د�ل الطفو�، مز�ن �ركزو فهيا، ٔ�یضا ٕا�داد 

تق�رص �ىل الوساطة، بل تتعداها ٕاىل س�یاسة معوم�ة يف جمال أ�رسة وال 
  .ٔ�ش�یاء ٔ�خرى، حامیة الطفل

ؤ��ريا كنتلكم �ىل معاجلة الفقر وكنمتىن هذه ا�لجنة د�ل ا�منوذج 
  .التمنوي ٔ�هنا تعطینا جواب �ىل الفقر و�ىل توزیع الرثوة العادل
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 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

  .�رة �لرد �ىل التعق�بواللكمة �لس�یدة الوز

  :الس�یدة وز�رة التضامن والتمنیة �ج�عیة واملساواة وأ�رسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

هو موضوع ٔ�طفال يف وضعیة الشارع ٔ�و �ريها من الوضعیات اليت 
نعتربها مقلقة يه فعال ن���ة حتوالت اج�عیة تعرفها بالد�، البد من 

ها، و�لتايل الیوم احلكومة تقوم مبجمو�ة الت�ٔ�ید �ىل أ�س�باب املنت�ة ل 
�رامج يف ٕاطار حامیة الطفو�، حامیة الطفو� املغربیة وتوفري �دمات 

  .لتعویض اخلدمة أ�ساس�یة ا�يل مفروض تقوم هبا أ�رسة
فالیوم يف ٕاطار هذا أ�مر ٔ��ید ٔ�نه رضوري التضامن، ميل تنقول 

القامئة �ىل التضامن و�ىل ال�سك  التضامن، الثقافة املغربیة والقمي املغربیة
�ج�عي وال�سك أ�رسي تعترب مد�ل من املدا�ل ٕالجياد احللول ملثل 
هذه الظواهر، ولكن مع ذ� اح�ا معنیني الیوم مبقاربة تقوم �ىل الوقایة 

  .و�ىل امحلایة يف نفس الوقت
يف  الربامج الوقائیة �س�هتدف ٔ�ن امجلعیات ا�يل يه رشیك ٔ�سايس الیوم

تزنیل اكفة الربامج �ج�عیة ٔ�ن امجلعیات تقوم بدور ٔ�سايس يف العملیة 
د�ل التثق�ف والتوعیة وٕاذاكء الوعي ب�ٔمهیة �س�تقرار أ�رسي وب�ٔمهیة ٔ�ن 
احملضن أ�ساس �لطفل هو أ�رسة، ولكن يف نفس الوقت حنن البد ٔ�ن 

كة املراكز نضع مقاربة حامئیة ا�يل تنحمیو هبا الطفو� من �الل ش�ب
املوجودة ومن �الل اخلدمات اليت تقد�ا بالد� الیوم، سواء من �الل 

  .التاكفل العائيل ٔ�و من �الل صندوق ال�سك �ج�عي
أ�سايس يف لك هذا هو ٔ�ن أ��زة الرتابیة املندجمة الیوم ٔ�مهیهتا ٔ�هنا 

اطب �ادي توفر لنا مركز ا�يل ٔ�ي مواطن وال ٔ�ي فا�ل مجعوي �یعرف ا�
ا�يل �ادي خياطبو يف موضوع الطفل ا�يل يف وضعیة �ري طبیعیة ويف 
وضعیة مقلقة، ومن �الل هذاك املركز �ادي یمت ٕاجياد احلل، احلل أ�ول 
هو إالر�اع لٔ�رسة طبعا وٕاذا تعذر هناك مراكز محلایة أ�طفال ا�يل هام يف 

  .وضعیة صعبة
حتتاج ٕاىل وعي جممتعي  طبعا هاد ا�هودات اليت تقوم هبا احلكومة

  .وموا�بة جممتعیة وكذ� موا�بة من ق�ل الربملان ومن ق�ل الفا�ل إال�اليم

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين بعد اتفاق بني الس�یدتني 
وطين وقطاع الس�یا�ة، ونبدٔ� بقطاع ٕا�داد الوز�رتني، ٕا�داد الرتاب ال

الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، وموضو�ه السكن 
�ج�عي و�ق�صادي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 

  .املغريب �لشغل لتقدمي السؤال،  تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :حیاويفاطمة الزهراء الی  الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،

ما يه إالجراءات املت�ذة ملعاجلة �خ�الالت اليت یعرفها السكن 
  �ج�عي و�ق�صادي؟

  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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

  .كرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل سؤالمك ا�يل هو �د موضوعيش
�ىل �لق وا�د الرب�مج سكين  2008معلت الوزارة م�ذ س�نة 

�دید، ح�ث شلك قلنا �لتصدي �لظاهرة د�ل �بزتاز يف قلب هذا 
، ا�يل اكن هو من ٔ�مه ..السكن مع ضامن الشفاف�ة د�ل ال�سویق د�ل ٔ��د

ا �لهيا ٔ�یضا، ويف هذا إالطار مت ٕا�رام وا�د االتفاق�ة مع أ�وراش ا�يل �دم�
الف�درالیة الوطنیة �لمنعشني العقاریني ٕالجناز �ر�جمني �لسكن �ج�عي، 
وضعنا وا�د العدد د�ل إالجراءات ٔ�یضا حتفزيیة لفائدة املنعشني العقاریني 

ام �ش �شجعومه �ىل �س�مترار يف السكن �ج�عي، رشیطة �لزت 
بدفرت التحمالت ا�يل ف�ه وا�د ا�مو�ة من املواصفات، خبصوص ٔ�وال 
ا�مثن احملدد �لبیع، ٔ�ن هذه االتفاق�ة لزم�ا �ىل املنعشني ٔ�هنم �شهرو ا�مثن 
د�ل البیع مبوقع املرشوع ؤ�یضا إالشارة ٕاىل �ون املرشوع �س�تف�د من دمع 

  .ا�و�
ع ملوثق �ش یضمن هذه ٔ�یضا مقنا ٕ�س�ناد معلیة إالرشاف �ىل البی

هذه الظاهرة ا�يل الشفاف�ة هذه يف املعامالت د�ل الرشاء ؤ�یضا ملوا�ة 
اختذت الوزارة �دة تدابري من ب�هنا ٕاصدار وا�د ) noir(يه كتعرف ب 

) VEFA(القانون ا�يل هو �د �م د�ل البیع يف طور إالجناز ا�يل �ی�سمى 
يه �ري  یع من لك هاذ الظواهر ا�يلالب وا�يل �یحصن املق�ين ٔ�ثناء معلیة 

  .قانونیة طبعا
ٔ�یضا ف� خيص ٔ�ن السؤال ف�ه شقني، ف� خيص الشق املتعلق 
�لعرض اخلاص �لسكن �ج�عي، معلت ٔ�یضا الوزارة �ىل ٕاجناز الیوم 
دراس�تني مك�تنا من تق�مي هاذ احلصی� د�ل ؤ�یضا حتدید املعیقات د�ل 

عاد �ق�صادیة والت�ٔثريات �ج�عیة �لمس�تف�د�ن، السكن مع مرا�اة أ�ب
ومن ٔ��ل اقرتاح �لول ا�يل غیكونو هاذ احللول غیجیو يف وا�د الرب�مج 

 .، ف� خيص �ر�مج السكن2020ا�يل هو �د �م ما بعد 
 .وشكرا
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 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الوز�رة شكرا الس�یدة

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

  :فاطمة الزهراء الیحیاوي س�شارة الس�یدةامل 
  الس�یدة الوز�رة،

حنن ال ننكر ا�هودات اليت قامت هبا الوزارة، ٕاال ٔ�نه ولٔ�سف مرات 
�دة تطرق�ا ٕاىل هذا السؤال �ل�س�بة لفریق�ا، والوزارة دامئا ت�ٔت��ا مبجمو�ة 

ما  من أ�جوبة كدفرت التحمالت، املراق�ة الصارمة و و وكام ذ�رمت، وهو
ی��اقض مع واقع احلال السكن �ق�صادي و�ج�عي، يف ظل متادي 
بعض املنعشني العقاریني يف جشعهم وابزتازمه �لمواطنني الراغبني يف 
ام�الك سكن یصون �رامهتم وحيمهيم من حجمي إالجيار، �ىل الرمغ من 

�ة إالجراءات التحفزيیة وإالعفاءات الرضی��ة اليت تت�دد لك س�نة واملمنو 
من  %30لهؤالء املنعشني وأ�ر�ح الطائ� اليت �رامكوهنا، واليت تت�اوز 

  .مثن الشقة حسب التقار�ر الرمسیة
ومن جتلیات هذا الواقع املر�ر، ٕار�ام املعنیني �ىل دفع �س��قات قد 

من مثن الشقة ؤ�داء النوار واحلالوة ومصاریف  %50تصل ٔ�ح�ا� ٕاىل 
حيرمون من ذ� بذریعة ٔ�ن الشقق حمجوزة،  امللف مقاب� جحز شقة، وٕاال

و�س�متر معا�ة املواطنني عند �سمل الشقة احلمل، ح�ث جيدون ٔ�نفسهم ٔ�مام 
اكبوس حق�قي، لكون املسكن املسمل ال یوافق املسا�ة واملواصفات املرصح 
هبا يف عقد البیع، مع انعدام اجلودة يف البناء و�ردي التجهزيات ما �س�تدعي 

�ن ٕا�ادة �رممي الشقة اجلدیدة ٕ�نفاق مصاریف ٕاضاف�ة، و�لتايل من املس�تف�د
  .ٕاهناك مزيان�هتم املتدنیة ٔ�صال

ؤ�ح�ا�، الس�یدة الوز�رة، جند ٔ�نفس�نا ٔ�مام ماف�ات حترتف النصب 
و�ح�یال ل�سویق مشاریع عقاریة ومهیة، متاما كام وقع ملئات املغاربة من 

  ".�ب دار�"الرشكة الومهیة املسامة 
  الس�یدة الوز�رة، 

ٕان فقدان الثقة �ى املواطنني یتطلب ٕا�ادة النظر يف م�ظومة السكن 
�ج�عي يف مشولیته، ومن هذا املنرب ندعو ٕاىل �شك�ل جلنة اس�تطالعیة 
�ىل مس�توى جملس املس�شار�ن، �لوقوف �ىل واقع �خ�الالت اليت 

، حول السكن 2018ٔ�كدها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، يف تقر�ره لس�نة 
  .�ج�عي

  :كام نطالبمك �ختاذ ٕاجراءات من مضهنا
�شدید املراق�ة والت��ع لفرض ا�رتام دفرت التحمالت والوفاء جبمیع 
�لزتامات من طرف املنعشني العقاریني وتطبیق جزاءات يف �ا� إال�الل 

 هبا وفق ما ینص �لیه القانون؛
ة يف اس�تفادة املواطنني �لق �ٓلیة لضامن الشفاف�ة وضامن املساوا

الراغبني يف السكن �ج�عي لصد املنعشني العقاریني املتالعبني 

 والسامرسة والش�ناقة؛
ختصیص دمع مادي فعيل م�ارش من طرف ا�و� لفائدة مق�ين السكن 
�ج�عي، �ٕالضافة ٕاىل إالعفاء من الرضیبة �ىل القمية املضافة، حىت 

 �ج�عي؛نضفي �ىل هذا الصنف السكن 
التق�مي الس�نوي لٕالعفاءات الرضی��ة والتحفزيات املمنو�ة �لمنعشني 

 .العقاریني �ىل ضوء م�تو�اهتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ون��قل ٕاىل الس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

  : الس�یدة وز�رة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  احملرتمة، الس�یدة املس�شارة

هاذ اليش مااكی�ش، ولكن ما خصناش  كنقولشٔ�� بطبیعة احلال ما 
نعممو �ين، ٔ�ن بطبیعة احلال اك�ن جتاوزات، ولكن ٔ�یضا الیوم الوزارة 

�ش تقلل من هاذ الظاهرة د�ل النوار، د�لنا راه قامت بعدة ٔ�یضا مسائل 
�زاف د�ل الوزارات  ولكن الوزارة د�لنا مايش بو�دها �یفام كتعرفو، اك�ن
  .ا�يل �اصهم �شار�و معنا يف هاذ الورش هذا الك�ري

م�ثاق ٔ�دبیات ؤ��الق�ات املهنة من طرف ٔ�عضاء الف�درالیة الوطنیة 
�لمنعشني العقاریني راه اح�ا در�ه و�دم�اه مع املنعشني العقاریني �ش 

و�لزتام حترتم هاذ املهنة د�ل املنعش ؤ�یضا �ش �كون وا�د الشفاف�ة 
  .اجتاه الزبناء

ف� خيص مرشوع �ب دار�، الیوم اح�ا هاذ املشلك برصا�ة هو 
مطروح وحبدة ولكن هاذ املشلك د�ل �ب دار� راه مايش الوزارة 

هو مشلك �ام  بو�دها ا�يل ميكن لها تف�حو، هاذ املشلك د�ل �ب دار�
 les( و) les coopératives(ا�يل هو عبارة عن مجمو�ة من 

coopératives ( ا�يل تیقومو هباذ العملیة هذي واح�ا ما عند�ش حىت 
(un droit de regard) لهيم�.  

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

وق�ل ٔ�ن ٔ�نتقل �لسؤال الثاين ٔ��ربمك ٔ�نه حيرض معنا ٔ�شغال هذه اجللسة 
ة مك�اس، وامسحوا املمتزيات من �نویة ا�ن الرويم مبدین الطالبات�دد من 

  .يل ٔ�ن ٔ�رحب هبن �مسمك مجیعا، ممتنیا لهن املزید من التوف�ق والن�اح
ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه تق�مي س�یاسة  قطاعالسؤال الثاين، يف 

املدینة والتقائیة الس�یاسات العموم�ة يف هذا ا�ال، اللكمة ٔ��د السادة 
  .والتعادلیة لتقدمي السؤال املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة

  :املس�شار الس�ید محمد العزري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدتني الوز�رتني،
  .الیوم اجللسة د�لنا اكنت �لسة الوز�رات �م�یاز رمغ قلتكن

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕاىل وزارة السكىن والتعمري،  2012لقد انضافت س�یاسة املدینة لس�نة 

�لق اس�تحسا� من �ن لك الفا�لني واملتد�لني، وقد ٔ��ش�ت جلنة مما 
دامئة دا�ل الوزارة من ٔ��ل تق�مي وتقومي هذا الورش وا�هنوض �لتقائیات 
الس�یاس�یات العموم�ة يف هذا ا�ال، ٕاال ٔ�ن املواطن املغريب الزال مل 
 �س�توعب ومل یالمس القمية املضافة لهاذ الس�یاسة �س�ت��اء بعض املدن

  .القلی�
ما هو تق�ميمك حلصی� هذه التجربة؟ و�یف : �ا �سائلمك الس�یدة الوز�رة

�س�توعب س�یاسة املدینة التغیريات العمیقة والرسیعة اليت یعرفها واقع املدن 
  املغربیة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار
  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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

ا�يل ميكن يل نقول ف� خيص ورش س�یاسة املدینة ٔ�ن الوزارة الیوم 
تتعمل �ىل تعز�ز التاكمل ا�ايل والوظیفي �لمدن الكربى واملتوسطة ؤ�یضا 

دن وا�منو الصغرية، ؤ�یضا املراكز الصا�دة ملوا�ة التحوالت ن���ة ا�مت
ا�ميغرايف ا�يل تتعرفو بالد�، مما تیطلب وا�د التد�ل �یبقى حلجم هاذ 
الت�د�ت �ش حنقو العدا� �ج�عیة ؤ�یضا حندو من هاذ التفاو�ت 

  .ا�الیة
لهذا الس�ب اعمتدت الوزارة إالسرتاتیجیة د�ل التد�ل وفق تصور 

شاريك �هيدف �لت�س�یق بني مهنجي ملفهوم س�یاسة املدینة، وذ� يف ٕاطار � 
س�نوات الیوم من  4القطا�ات املعنیة وفق مقاربة مشولیة، �ىل ٕا�ر مرور 

تزنیل هذا الورش الك�ري د�ل س�یاسة املدینة، وىل من الرضوري الق�ام 
بوا�د الوقفة ت�ٔملیة �ش �شوفو هاذ املدن اجلدیدة واش مسا�رة التطلبات 

  .تتعرفو بالد�د�ل هاذ التغیري ا�ميغرايف ا�يل 
و�ش هنرضو �ىل احلصی� د�ل هاذ العملیات، الس�ید املس�شار، 
فٕاننا الیوم طبعا مدعوون �وزارة و�جمیع املتد�لني يف هاذ القطاع ٔ�نه 
قطاع ٔ�فقي، املدینة راه مايش د�ل الوزارة بو�دها، املدینة د�ل لكيش 

لني �ش حنققو ٔ�یضا �اصها بطبیعة احلال وا�د املوا�بة د�ل مجیع املتد�
�ش هاذ املدن �كون كت�اوب مع املتطلبات د�ل هاذ الوقت هذي، 
الس�� من �الل أ��زة ا�يل �اصها �كون فهيا، الطرقان املواصالت ٔ�یضا 

  .ٕاىل �ٓخره

، �ىل مجمو�ة 2019ف� خيص ٔ�یضا أ�رقام، فقد مت التعاقد ٕاىل ممت هاذ 
مدینة الیوم  650مدینة ؤ�زید من  78من املشاریع �لت�ٔهیل احلرضي د�ل 

ا�يل �اصنا نوقفو و�شوفو هاذ الت�ٔهیل ا�يل تدار فهيا واش هو ت���اوب مع 
�ا�ة �ش  الطبیعة د�ل ا�منو ا�ميغرايف لبالد� وال مازال �اصنا ند�رو يش

  .ن�ٔهلو هاذ املدن ٔ�كرث ف�ٔكرث

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

  .ملس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس�ید ا

  :املس�شار الس�ید محمد العزري
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذا التوضیح، رمغ ٔ�نه �ري اكيف وشايف

. املالحظ ا�يل اك�ن ٔ�نه هناك ٔ�ش�یاء كثرية ميكن نوقفو �لهيا حلد ا�ٓن
لقد كنا اعترب� الس�یدة الوز�رة قطاع إالساكن س�سا�د �ىل التخطیط 

 و�منیة مدننا وس�یضمن �لتقائیة ما بني الس�یاسات العموم�ة �لحكومة احملمك
واجلهة وامجلا�ات الرتابیة من �ة ٔ�خرى، ٕاال ٔ�ننا نت�ٔسف �ىل احلصی�، 

، ملف ا�ور ا�ٓی� �لسقوط، ٕاشاكلیة "مدن بدون صف�ح"م�ال �ر�مج 
صندوق  التصممي، رمغ املزيانیة املرصودة لها، خصوصا املساهامت ٔ�ن هناك

�اص، خصوصا ٔ�ن ا�متویل من ج�ب املواطنني یؤدوها، خصوصا 
صندوق، الرمس ا�يل یتعلق مبواد البناء أ�مسنت احلدید، الرمال، ا�يل تقدر 

.. �ملالیري د�ل ا�رامه، عرشات املالیري د�ل ا�رامه، ما اك�ن حىت يش
  .مالحظة ا�يل تنالحظها �ىل مس�توى املدن

 2014مدینة الق�یطرة م�ال، ف��د م�ال م�ذ س�نة  و�ىل س��ل املثال،
هذاك تصممي ا�هتیئة مزال ما خرجش، ا�يل �اصو فعال ٔ�صبحت املدینة 
د�لنا، مدینة الق�یطرة تعاين، هناك معا�ة كثرية خصوصا توس�یع الطرقات 
كام قليت، املواصالت، و�ىل ذ�ر املواصالت ا�يل قليت الس�یدة الوز�رة 

ا�ٓن �ش�تيك من وا�د الظاهرة ا�يل غریبة ما اكی�ش نقل مفدینة الق�یطرة 
  .معويم هنائیة، �لقو هذوك الناس د�ل رشاكت احلافالت

ا�ٓن اكینة ٔ�زمة يف الق�یطرة، لو اكن هذا التصممي مد�ري موجود ق�ل 
اكنو الطرقات �ادي یوساعو، اكنو �ادي �كونو الرشاكت كثار ا�يل �ادي 

�كون عندك رشكة وا�دة ا�يل اكینة يف  ميكن هلم �شار�و وما �اد�ش
  .هذیك املدینة

ٔ�ضف ٕاىل ذ� املناطق اخلرضاء، مالعب القرب، الق�اطر، هذه 
مالحظة، عندي مالحظة غریبة �ل�س�بة �لق�یطرة فاحلظ د�لها هو ٔ�نه 
جتربت يف وا�د املاكن ا�يل �سمى �امصة الغرب، اس�تفدت من الطریق 

�س�بة �لقطار يه أ�وىل، �ل�س�بة �لقطار فائق الس�یار �لمدینة الثالثة، �ل 
الرس�ة يه أ�وىل، �ل�س�بة �لمیناء اكن ٔ�ول م�ناء هنري ا�يل یعترب من 
املیناءات الكربى، ا�ٓن فني يه مدینة الق�یطرة؟ فني هو هاد التصممي 

  املد�ري؟ فني هو هاد تصممي ا�هتیئة؟
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 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�بواللكم

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

س�نني من  4ٔ�شاطرك الرٔ�ي الس�ید املس�شار ب�ٔن حق�قة �اصنا بعد 
التجهزي د�ل هذه املدن �اصنا نوقفو وقفة ت�ٔملیة و�اصنا ند�رو وا�د 

بوا�د املنظور ا�يل  2020ال�رشحي ا�يل هو �م �دا �ش نقدرو منش�یو يف 
  .هو �م �دا، ا�يل �ادي خيلینا ٔ�ننا نت�اوبو مع هذه املشالك اكم�

د�ل املدن �دیدة، اك�ن ٔ�یضا وا�د الربامج ا�يل  6الیوم حصیح اك�ن 
 ٕان 2020يه �د �مة ا�يل وصلت �ل�د د�لها، هذا �ٓخر س�نة د�لها، 

شاء هللا ا�يل م�تظر م�ا يه ٔ�ننا �ش�تغلو معمك �ش نصححو بعض 
التفاو�ت ا�يل �ات يف هذه الربامج مع العمل ٔ�ن هذه الربامج راه يه �لت 

اح�ا مق�لني �ىل وضع  2021وا�د العدید من املشالك، ولكن ٕان شاء هللا 
ق�ق وا�د املهنجیة يف العمل لتحسني هذه احلاكمة د�ل املشاریع بغیة حت 

فا�ل ا�يل ٔ�یضا حتق�ق وا�د الن�ا�ة �برية د�ل هذه الربامج هذه حملاربة 
هذه الفوارق �ج�عیة ا�يل يه ٔ�صال �ا�� من هذه املشالك هذه ا�يل 

  .طرق�و لها الس�ید الوز�ر

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ل أ�ول املو�ه لقطاع الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنقل ون��قل �لسؤا
اجلوي و�ق�صاد �ج�عي، وموضو�ه تق�مي ٕاسرتاتیجیة الصنا�ة 
التقلیدیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 

  .لٔ�حرار لتقدمي السؤال

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

  الوز�رات، الس�یدات
الیوم طغى العنرص ال�سوي يف احلكومة �ىل هذه اجللسة ويه مؤرش 

  .ج�د لالس��ع ٕاىل مهوم أ�مة، فشكرا لكن
الس�یدة الوز�رة لقد انطلقت ٕاسرتاتیجیة الصنا�ة التقلیدیة م�ذ س�نة 

ح�ث تضمنت حماور وٕاجراءات هتدف  2015وا�هتت مع س�نة  2007
ني د�ل العاملني به، الس�یدة الوز�رة ما �ٔ�ساس ٕاىل �منیة القطاع وحتس

يه حصی� هذه إالسرتاتیجیة؟ وما يه �س�بة حتقق أ�هداف املتو�اة؟ وما 
  .يه �ٓفاق س�یاسة وزار�مك املس�تق�لیة خبصوص هذا القطاع؟ شكرا

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

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

وز�رة الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي  ف�احة �دیة الس�ید
  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  احملرتمون،الس�یدة والسادة املس�شارون 
 �2015یف ما ذ�رتو الس�ید املس�شار احملرتم، الرؤیة وإالسرتاتیجیة 

فقط الصنف ومشل  2007لتمنیة الصنا�ة التقلیدیة انطلق العمل د�لها يف 
د�ل الصنا�ة التقلیدیة إالنتاج�ة ذات امحلو� الثقاف�ة ٔ�ي ما یقارب 

  .ملیون صانع تقلیدي 2.4تقریبا صانع تقلیدي من مضن  420000
، ف�ٔمه ما ميزيها التعبئة ا�يل �2015ل�س�بة لهاذ إالسرتاتیجیة يف 

عام حصالت حول مضام�هنا و�راجمها والتفا�ل والتقاطع بني القطا�ني ال
واخلاص �ٕالضافة ٕاىل ا�ور إالجيايب مع اكفة الرشاكء والفا�لني يف هذا 

  .القطاع
  :هو 2015ومن ٔ�مه املنجزات ا�يل �ات فهاذ إالسرتاتیجیة 
ملیار درمه واكن  22.4ٔ�وال، رمق املعامالت، فاكن رمق املعامالت 

مقاو�  1000ملیار درمه، مت ٕا�داث  24هدف إالسرتاتیجیة حمدد يف 
مقاو� يف هذه الفرتة وبلغت القمية املضافة  300اكن الهدف حمدد يف و 

مالیري درمه، وبلغ  4ملیار درمه مقارنة مع الهدف احملدد يف  �6.9لقطاع 
�دد اخلرجيني من مراكز التكو�ن املهين لقطاع الصنا�ة التقلیدیة تقریبا 

دد ، وف� خيص التكو�ن املس�متر �لصناع التقلیدیني بلغ �47000
  .ٔ�لف صانع وصانعة 30املس�تف�د�ن تقریبا 

 53000وف� خيص كذ� حمو أ�م�ة الوظیف�ة اس�تفادو مهنا تقریبا 
  .صناع تقلیدیني

كذ� �ىل مس�توى اجلودة ا�يل اكن حمور ٔ�سايس يف هاذ 
  .شارة �لجودة 56مواصفة و 290إالسرتاتیجیة، فقد مت وضع 

ب��ة حتتیة،  60هیل تقریبا ويف جمال الب��ات التحتیة مت ٕا�داث وت�ٔ 
مرشوع  140والیوم �يق مزال يف ٕاطار إالجناز ٔ�و الت�ٔهیل ٔ�و ا�راسة 

ٕاضايف، �ٕالضافة ٕاىل مجمو�ة من أ�وراش املرتبطة �لتنظمي والص�ة 
والسالمة والب��ة وموا�بة غرف الصنا�ة التقلیدیة و�رامج م�در�ة يف ٕاطار 

  .التعاون ا�ويل
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذه التوضی�ات، وا�ٔ�ید ٔ�ن نقطة الضوء 
يف تدبري العمل احلكويم يه �سرتاتیجیات الوطنیة اليت تد�ر �لك كفاءة 
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ن الفال�ة والصید البحري والصنا�ة والس�یا�ة واق�دار يف قطا�ات لك م
والصنا�ة التقلیدیة، يف هذا إالطار �اء هذا السؤال، وا�ي نود ف�ه معاجلة 

 2015- 2007بع�ا� التطرق ٕاىل تق�مي ٔ�داء ٕاسرتاتیجیة الصنا�ة التقلیدیة 
واليت متزيت عام س�بق �ٔ�صناف الثالثة �لحرف، م�وهني دا�ل فریق 

لٔ�حرار ب�ٔداهئا ملا متزيت به من تعبئة من �ة ومن �ة التجمع الوطين 
  .�لتفا�ل إالجيايب بني خمتلف املتد�لني يف القطاع

حنن م��ٔكدون ٔ��مك س�تصلون ٕاىل حتق�ق أ�هداف املسطرة واليت ٔ��لنمت 
عهنا ملا تتوفرون �لیه من ٕارادة قویة ٕالعطاء دفعة قویة لهذا القطاع 

دیدة املاضیة فهيا واليت انب�ت �لهيا الهندسة �سرتاتیجي، وفق الرؤیة اجل
احلكوم�ة اجلدیدة من تقاطع وجتا�س هيدف ٕاىل دمع التاكمل امل�شود ا�ي 
ٔ�رادته الهندسة احلكوم�ة اجلدیدة لهذه الوزارة من ٔ��ل ٕاجناح خمتلف 
أ�هداف اليت تؤطرها خمتلف الربامج املوز�ة �ىل هاته القطا�ات اليت 

  .ها�سهر�ن �ىل تدبري 
  الس�یدة الوز�رة،

ا�ٔ�ید ٔ�نك يف هذه الفرتة الو�زية �كونت �یك العدید من أ�فاكر 
والتصورات من ٔ��ل ٕا�ادة بناء القطاع �الع�د �ىل الن�ا�ة يف التدبري 
والفعالیة يف إالجناز، �� �رى ٔ�ن ٕا�ادة بناء اسرتاتیجیة �دیدة يف قطاع 

تكو�ن وال�سویق وجعل الصنا�ة الصنا�ة التقلیدیة �كون مر�كزاهتا ال 
التقلیدیة مضن رشوط و�ئق التعمري ٔ�صبح ٔ�مرا رضور� وحمتیا ٕال�ادة 
توظیف ٕاماكنیات هذا القطاع �لشلك ا�ي �سامه يف تعز�ز رمق معامالته 
ومواص� ٕا�داث فرص شغل ٔ�فضل، ح�ث س�سامه �لك ت�ٔ�ید يف ٕاعطاء 

ام الوطين، ٕاضافة ٕاىل جع� مضن القمية املضافة يف دمع الناجت ا�ا�يل اخل
رشوط بناء املطارات وخمتلف املؤسسات العموم�ة، �عتباره �را� ماد� 

  .ٕا�سانیا
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

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

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

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

ا�يل ميكن نضیفو يه احلصی� كام شف�اها د�ل هذه إالسرتاتیجیة د�ل 
نقدرو نعتربوها ب�ٔهنا حصی� مرضیة ٕاذا قار�ها مع أ�هداف ا�يل  2015

یة ٕاذا شف�ا اكنت حمددة يف هذه إالسرتاتیجیة، ولكن كتبقى �ري مرض 
الطمو�ات وشف�ا املؤهالت ا�يل �یتوفر �لهيا هذا القطاع �سرتاتیجي، 
ذاك اليش �الش الوزارة الیوم كتعمل �ىل بلورة رؤیة �دیدة يف ٔ�فق 

وهاد التصور املس�تق�يل �ادي �شمل مجیع ٔ�صناف الصنا�ة  2030
رف التقلیدیة ٔ�ي ذات الصنا�ة إالنتاج�ة النفعیة والمكیة، وكذ� احل

  .املالیني د�ل م�اصب الشغل 2اخلدماتیة ا�يل كتمثل تقریبا 

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه تنظمي و�شجیع الصنا�ة التقلیدیة، 
  .املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل السادةاللكمة ٔ��د 

  :لس�باعيم�ارك ا الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدة الوز�رة،
ما يه التدابري املت�ذة من طرف احلكومة من ٔ��ل �شجیع الصنا�ة 
التقلیدیة وف�ح �ٓفاق ال�سویق ملنتو�اهتا �رب معارض وطنیة ودولیة �راعى 

  ة؟فهيا ا�متثیلیة ا�الی
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة يف ٕاطار الرد �ىل السؤال

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

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

�اصة �ىل مس�توى تنظمي و�شجیع الصنا�ة التقلیدیة حيظى ب�ٔمهیة 
أ�هداف وا�ٓفاق اليت �سعى ٕا�هيا الوزارة، وهذا السؤال یتطرق ٕاىل �انب 

  . هيم الرتوجي وال�سویق
د�ل  %80يف البدایة البد من إالشارة ٔ�ن السوق ا�ا�يل �ميثل تقریبا 

، وعرفت م�یعات %20املبیعات، ف� ٔ�ن السوق اخلار� �ميثل حوايل 
صعید السوق ا�ا�يل حسب وا�د ا�راسة قامت الصنا�ة التقلیدیة �ىل 

، وف� 2017-2015بني س�يت  %12هبا الوزارة ارتفا�ا ب�س�بة تقریبا 
 %18ارتفاع ت��لغ تقریبا  �2018یخص الصادرات فقد جسل �الل س�نة 

أ�وىل لس�نة  10، يف �ني عرف اس�تقرارا يف الشهور 2017ٕاذا قار�ه ب 
 املنتو�ات املصدرة يه الن�اس�یات ، ومن ٔ�مه%1+تقریبا زائد  2019

  .والف�ار واملال�س والزرايب واملنتو�ات اجل�یة واخلشب
ف� خيص الرتوجي، فهو من احملاور أ�ساس�یة اليت یمت العمل �لهيا 
�رشاكة مع غرف الصنا�ة التقلیدیة �ىل مس�توى املعارض اجلهویة الس�نویة 
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من "نیة وجتاریة مكعرض وأ�سابیع الوطنیة، وكام هناك كذ� معارض � 
، �ٕالضافة ٕاىل ورش الب��ات التحتیة ا�يل ذ�ر�ها من ق�ل لٕالنتاج "ید�

  .ودور الصانعة كفضاءات لٕالنتاج والبیع
ٔ�ما �ل�س�بة �لسوق اخلار� فاملقاربة املعمتدة تقوم �ىل تنویع أ�سواق 

یق�ا وكذ� التقلیدیة ٔ�ورو� والتو�ه ٕاىل ٔ�سواق �دیدة �ٓس�یا ؤ�مر�اك وٕافر 
  .دول عربیة

و�الل انعقاد ا�لس إالداري �ار الصانع يف أ�س�بوع املايض مت 
بلورة خمطط �دید : االتفاق �ىل اختاذ مجمو�ة من إالجراءات من مضهنا

�لرتوجي، تطو�ر نظام معلومايت م�دمج، وضع تصور �دید �متویل خمتلف 
التقلیدیة ��ا�ل املعارض والتظاهرات، وتعز�ز صورة �المة الصنا�ة 

  .و�ارج اململكة
ومن �ة ٔ�خرى، نؤكد لمك الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ن مؤسسة دار 
الصانع كتنظم س�نو� و�رشاكة مع غرف الصنا�ة التقلیدیة معارض �ویة 

  .مبختلف �ات اململكة املغربیة يف ٕاطار �شجیع الصنا�ة التقلیدیة
مقاربة ٔ�خرى ذات طبیعة  و�د�ر ���ر ٔ�ن الوزارة �ش�تغل كذ� �ىل

�رشیعیة س�تعمل بدورها �ىل تنظمي وهیلكة و�شجیع الصنا�ة التقلیدیة، 
ا�يل �اء حبصی� من املس�ت�دات  50.17یتعلق أ�مر مبرشوع قانون رمق 

  .وإالجراءات اليت جتیب ال�شغاالت وم�طلبات الصناع التقلیدیني
  .وشكرا

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

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

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

�شكرمك الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك القمي وك�شكرمك كذ� �ىل املعارض 
ا�يل كتقومو هبا ال �ىل الصعید احمليل وال �ىل الصعید الوطين وال حىت 

نا�ة التقلیدیة يف احلق�قة اح�ا كنعرفوها ب�ٔهنا �ىل الصعید ا�ويل، وهاذ الص 
ملیون د�ل الید العام�، كذ�  2.5ك�شغل لینا تقریبا ما یقارب وا�د 

كذ� مسامهة يف الناجت ا�ا�يل اخلام .. العم� الصعبة ا�يل كتد�ل لنا يف 
  .هاذ اليش لكو %8ا�يل �یوصل تقریبا 

دي راه ما اعطیناش حقو ا�يل ولكن الس�یدة الوز�رة، هاذ الصانع التقلی
هو خص �كون عندو، ال ف� خيص التغطیة الصحیة وال ف� خيص 

)CNSS ( ؤ�� كن�متي لوا�د املنطقة ا�يل يه م�طقة �ٓسفي، مدینة �ٓسفي
ا�يل يه كنف�خرو �لصنا�ة التقلیدیة د�لها �اصة اخلزف، ا�يل هاذ اخلزف 

 الصعید الوطين وال �ىل الصعید ا�يل اكن �اطهيا وا�د القمية مضافة ال �ىل
ا�ويل، ولكن لٔ�سف هاذ الناس ماو�بهنومش الس�یدة الوز�رة، ما 

حىت .. اعطیهنومش حقهم يف احلق�قة ال يف التمنیة وال يف التكو�ن وال

هاذوك الناس ا�يل اكنو �یتعلمو عند املعلمني د�ل اخلزف ما بقاوش، ٔ�ن 
خيدم يف ذیك احلرفة يف أ��ري يل اكن ك�شوف ذاك املعمل د�لو وال ذاك ا�

  .التقا�د، ال تقا�د ال حىت يش حىت مس�تق�ل ما اك�ن
�ىل  50.17ولهذا اح�ا كنطلبو م�مك ٔ�ن امحلد � حتال �لینا املرشوع 

الغرفة الثانیة، وكنمتىن من السادة املس�شار�ن �ش ید�ل �لیه، ٔ�ن وا�د 
عیة، كنمتناو ید�ل �لیه، ی ة وصناالعدد د�ل املس�شار�ن ا�يل هام حرایف�

  .الصانع التقلیدي جيودو هاذ املرشوع، �ش نعطیو وا�د القمية مضافة لهاذ
كذ� الس�یدة الوز�رة، ٕاميا� م�ا يف الفریق احلريك، ب�ٔمهیة العنرص 
ال�رشي يف ت�ٔهیل قطاع الصنا�ة التقلیدیة، نتطلع يف هذا إالطار ٕاىل 

ج�عیة �رب التعجیل بت�سري اس�تفادهتم من �ه�م بوضعیته املهنیة و�
  .نظام املعاشات والت�ٔمني إالج�اري وأ�سايس عن املرض

كذ� الس�یدة الوز�رة، نتطلع ٕاىل اختاذ تدابري معلیة محلایة املنتوج 
الوطين من املنافسة الرشسة من �الل ٕاجراءات مجر�یة وج�ائیة مرنة 

لهذا القطاع احلیوي املنتج  وت�س�یط مسطرة الولوج ٕاىل ا�متویل، دعام
واملشغل ٕاىل �انب رضورة ٕادما�ه يف الرؤیة إالسرتاتیجیة �لتكو�ن اليت 

  .سطرهتا بالد� بتوجهيات ملك�ة سام�ة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه ت�ٔهیل الو�دات الس�یاح�ة 
والف�دق�ة و�سویق و�ة املغرب يف أ�سواق العاملیة، اللكمة ٔ��د السادة 

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

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

  الس�ید أ�مني،
  الس�یدة الوز�رة،

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

�سائلمك حول التدابري املتبعة لت�ٔهیل الو�دات الس�یاح�ة والف�دق�ة 
  .و�سویق و�ة املغرب يف أ�سواق العاملیة

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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

  الس�ید الرئ�س،
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  الس�ید املس�شار احملرتم،
  :هاذ السؤال ك�شكرمك �ىل طر�ه، �یتضمن شقني

 ت�ٔهیل الو�دات الس�یاح�ة؛: ٔ�وال
  .�سویق املغرب س�یاح�ا: و�نیا

معلت الوزارة مبعیة وزارة �ق�صاد فقد : ف�ال�س�بة �لمحور أ�ول
منیة �ق�صادیة واملالیة وٕاصالح إالدارة وكذ� صندوق احلسن الثاين �لت 

هو  Renovotel)(�ج�عیة وصندوق الضامن املركزي �ىل بلورة �ٓلیة 
صندوق �لمتویل املشرتك مع أ�بناك خمتص بت�دیث و�دات إالیواء، مو�ه 
ٕاىل متویل املشاریع �س��ریة املادیة و�ري املادیة، وذ� من �الل قروض 

  .�سعر تفضیيل
مؤسسة ٕایواء س�یا� من متویل  14 هذا وقد اس�تفادت الیوم تقریبا

 230بغالف مايل ٕاجاميل تیفوق ) Renovotel(هاذ الصندوق د�ل 
  .ملیون درمه 93 (Renovotel)ملیون درمه، ح�ث متثل حصة 

من �ة ٔ�خرى، فٕان الوزارة ٔ�طلقت ورشا یتعلق ٕ�صالح م�ظومة 
 تصنیف مؤسسات إالیواء الس�یا�، هاذ إالصالح توج ب�رش قانون رمق

املتعلق �ملؤسسات الس�یاح�ة ؤ�شاكل إالیواء الس�یا� أ�خرى،  80.14
رية ت�ٔهیل الو�دات تومن املرتقب ٔ�ن �سامه هذه إالجراءات يف الرفع من و 

الس�یاح�ة والف�دق�ة، وس�تقوم الوزارة مبوا�بة الفا�لني يف هاذ اجلانب �رب 
  . �ر�مج معل م�اكمل

واق الس�یاح�ة العاملیة، فاملك�ب ف� خيص �سویق و�ة املغرب يف أ�س
الوطين املغريب �لس�یا�ة یعمتد ٔ�وال �ىل دراسة أ�سواق املصدر �لس�یاح 
الع�د إالسرتاتیجیة ال�سویق تتالءم مع ٔ�ولو�ت و�اج�ات هاذ الس�یاح، 
تعز�ز ٕاماكنیة الوصول ٕاىل خمتلف �ات املغرب من �الل �ك�یف الربط 

طریقة مس�تدامة رمقنة �سویق الو�ة اجلوي مع خمتلف أ�سواق، دمج ب
املغربیة �متكني الساحئ من السفر �فرتايض، من املقارنة، البحث واحلجز، 

  .ومشاركة احملتوى مع رواد �ٓخر�ن
كذ� احلرص �ىل ت�ٔ�ید وتث��ت العالمة الت�اریة �لمغرب �و�ة 
 س�یاح�ة �املیة �ذابة، ؤ��ريا تنظمي مجمو�ة من الر�الت �اصة �لص�افة

املتخصصة وواكالت أ�سفار لتقر�هبا من املؤهالت الس�یاح�ة ا�تلفة 
  .�لمملكة املغربیة

  .وشكرا

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

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

  :إالاله املهاجري عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،

یيت �لینا وا�د ا�مو�ة د�ل التدابري ا�يل ما عرف�ش، ولكن حق�قة تل 
  .اح�ا �شوفو الواقع
  الس�یدة الوز�رة،

ٔ�� �ري مؤخرا يف أ��م القلی� املاضیة كنت يف الطریق وصدفة طحت 
يف وا�د الرب�مج يف الرادیو �یناقش املوضوع د�لو هام �الش املغاربة 

تیدوزو العط� وما تیدوزوهاش، ما  �ميش�یو �سافرو �زاف جلنوب ٕاس�بانیا
بقاوش تیدوزها يف املغرب يف الس�نوات أ��رية؟ واكنت �ل املدا�الت 
والتد�الت د�ل املس�متعني ٔ�ن تريجعو الس�ب �لف�ادق، �ل التد�الت 
اكنت تتقول ب�ٔن الف�ادق، يش تیقول ب�ٔن الف�ادق راه ما مزیناش واك�ن ا�يل 

لفراش مايش هو هذاك، يش تیقول أ�لك تیقول موخسة ويش ا�يل تیقول ا
مايش ) le service(مايش هو هذاك، يش تیقول اخلدمة، حىت اخلدمة 

  .هو هذاك �اد زید الغال، الغال الغال الغال
  الس�یدة الوز�رة، 

ٔ�� وهاذ اليش �ا�ش�ناه مبا ٔ�ن اح�ا ت�سافرو �زاف وهذا عش�ناه يف 
لبعض الف�ادق  وبعض أ�وطیالت، راه اك�ن بعض اخلطرات تند�ل

جنوم، ولكن ال �القة لها هبذیك  4جنوم ٔ�و  5وكنلقاوها مصنفة ٕاىل 
�ري معلقة، ما عندها حىت يش �القة هبذوك النجوم، راه هذیك النجوم 

  .�لف�دق ٕاىل د�ليت �
من الوزارة �ش �شد بوا�د  لهذا الس�یدة الوز�رة، كنظن ٔ�نه �ٓن أ�وان

، ا�يل 5جنوم نعطیوه  5ا�يل �س�تاهل  الید من �دید �ىل هاذ الف�ادق،
نعطیوه، ا�يل ما �س�تاهلش �سدو  نعطیوه، ا�يل �س�تاهل ٔ�كرث �4س�تاهل 

حىت یصلح، وا� �سدو � ٔ�حسن ٔ�ن الس�یدة الوز�رة تتعريف  یهل 
الس�یا�ة راه جوج د�ل املسائل ا�يل يه ٔ�ساس�یة يه التذ�رة والف�دق، ٔ�ن 

د�لو راه ما �اد�ش یعاود ) séjour(هاذ الساحئ ٕاىل ما اك�ش مر�ح يف 
�رجع عندك، لهذا الس�یدة الوز�رة، �اص هاذ الف�ادق ٕا�ادة هاذ النجوم 

  .تعاود فهيا النظر
�اد اكینة وا�د السلس� الس�یدة الوز�رة وا�يل تنظن ٔ�ن يه ٔ�كرب 
سلس� عند� يف املغرب يه هاذ أ��انب ا�يل تید�رو، عندمه دیور 

 les(املغرب من بعد تیولیو تیجي یدوز فهيا شهر د�ل تید�رومه ٕاقامات يف 
vacances ( د�لو، تیويل تیكرهيا من البالد د�لو، تیجیو أ��انب وهذا

ما تی�لصو ال رضائب ال ال ال، یعين هاذي �زاف وراه سلس� �برية يف 
  .بعض املدن املغربیة مكرا�ش، اكلصو�رة، ٔ�اكد�ر، �هذا، وزید وزید

  رة،الس�یدة الوز�
الوقت ما بقاش، هنرضو �ىل ال�سویق، ال�سویق الس�یدة الوز�رة 
كنطلبو م�مك الس�یدة الوز�رة، هاذ السوق ا�يل وىل روت�ين عند املغرب 
هاذ فر�سا ٔ�ملانیا هذا حناولو نت�اوزوه، اك�ن ٔ�سواق د� ٔ�� مؤخرا كنت 

 15، 14فوا�د الب� ٔ�ج�يب، ٕاىل امسحيت الس�ید الرئ�س زديت للكيش 
  .نیة، ما فهيا �س ٕاىل �زدت معهم�



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

26 

 )2019 دج�رب 24( 1441 بیع الثاينر  27

ت يه الو و� جماورة السوق ا�ٓس�یویة دا�مؤخرا كنت فوا�د ا�
  ..أ�وىل

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

اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب يف �دود ثواين معدودة ٕاىل 
  .ر�نیة ٕاىل بق�ت م�ذ� 20اكن عندك رد �ىل التعق�ب، حوايل 

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
عندمك احلق ب�ٔن �اصنا نعاودو �شوفو النظر يف املنتوج وذاك اليش 
�الش هاد القانون ا�يل ذ�ر�ه �ادي خندمو مع الفا�لني والرشاكء فهاذ 

ش �كونو یطبقو هاذ القانون، واح�ا القطاع عندمه تقریبا س�ن�ني �
غنوا�بومه و�ساندومه ٔ�ن اك�ن الف�دق واك�ن كذ� املوارد ال�رشیة ا�يل يه 

  .�مة

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

ون��قل �لسؤال الرابع وموضو�ه غیاب الربط اجلوي بني أ�قالمي اجلنوبیة 
لسادة املس�شار�ن من الفریق �لمملكة والعمق إالفریقي، اللكمة ٔ��د ا

  .احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

�سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة، حول ٕاماكنیة �رجمة ر�الت جویة 
  والعیون والعمق إالفریقي؟ �ربط ما بني مطاري ا�ا��

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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

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

وي بني أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة يف تمت �س�ت�ابة حلا�ات النقل اجل
اجتاه ٕافریق�ا من �الل اخلدمات ا�يل كتوفرها خطوط النقل اجلوي ا�ويل 
الرابطة بني املغرب والعدید من ا�ول إالفریق�ة الشق�قة �رب حمور مطار 

محمد اخلامس ا�ويل ��ار البیضاء، وكذ� من �الل اخلطوط اجلویة 
  .ور وأ�قالمي املغربیة اجلنوبیةا�ا�لیة بني هاذ احمل

ؤ�شكرمك �ىل �سط هاذ السؤال ويه فرصة �ش نذ�رو جملسمك املوقر 
اتفاق ثنايئ مع ا�ول إالفریق�ة، كام ٔ�ن  23ب�ٔن املغرب مرتبط الیوم ب 

و�ة  32رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة كرتبط مطار محمد اخلامس ب 
و�یبلغ م�وسط �دد الر�الت دو� يف ٕافریق�ا،  28دولیة كتوا�د ب 

ر��  210أ�س�بوعیة الیوم بني املغرب وا�ول إالفریق�ة املرتبطة هبا تقریبا 
  .ر�� �اصة �خلطوط امللك�ة املغربیة 180ٔ�س�بوعیة، مهنا 

وكذ� اجلد�ر ���ر ٔ�ن احلركة اجلویة بني املغرب وا�ول إالفریق�ة يف 
 �ی��قلو تقریبا ما بني املغرب مس�متر، فاكن �دد املسافر�ن ا�يلارتفاع 

 2، والیوم ٔ�صبحو ٔ�كرث من 2005مسافر يف ٔ�لف  640وٕافریق�ا تقریبا 
�الل  %10، ٔ�ي �رتفاع س�نوي تقریبا د�ل 2018مالیني مسافر�ن س�نة 

  .2018و 2005هاذ الفرتة بني 
مع إالشارة ٔ�یضا ٔ�ن رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة �افظت �ىل الربط 

ول إالفریق�ة يف ا�لحظات ا�يل عرفت ان�شار ٔ�مراض حصیة اجلوي ��
و�اصة ٕایبوال وبقات ملزتمة بدور اململكة املغربیة يف �منیة  �2015الل 

  .ج�وب واحلفاظ �ىل التضامن مع ا�ول إالفریق�ة-التعاون ج�وب

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

  .لتعق�باللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار ا

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة الوز�رة،
ٔ�� السؤال د�يل اكن واحض، ما تعطین�ش الوضعیة د�ل الر�الت 
اجلویة ما بني ا�ار البیضاء واملدن وٕافریق�ا، ٔ�� السؤال د�يل ٕاماكنیة �رجمة 

  .عیون والعمق إالفریقير�الت جویة �ربط ما بني مطاري ا�ا�� وال 
ٕان الربط اجلوي لٔ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة بعمقها إالفریقي ٔ�صبح رضورة 
مل�ة �اصة يف ظل ا�ینام�ة التمنویة املتالحقة يف هذا اجلزء من اململكة 
و�ىل ضوء ا�منوذج التمنوي اجلهوي، ا�ي ٔ�سس � صاحب اجلال� امل� 

ا الربط اجلوي � بعد اسرتاتیجي محمد السادس نرصه هللا، �لام ٔ�ن هذ
  .ومردودیة �منویة �مة

�نیا، ٕان �لق هذا اجلرس اجلوي املبارش ما بني مطاري العیون 
ف�ه حمكة ض �ٔ وا�ا�� مع العمق إالفریقي یندرج يف ٕاطار نفس �دید ا�ي 

صاحب اجلال� نرصه هللا، واليت مك�ت من اس�تعادة املغرب ملوقعه 
 افل ا�ولیة و�رس�یخ �القاته التارخيیة وإالسرتاتیجیةالر�دي يف خمتلف احمل

مع خمتلف ب�ان القارة إالفریق�ة، ويف صدارهتا �حتاد إالفریقي ٕاىل �انب 
ا�ور الطالئعي ملؤسس��ا ال�رشیعیة يف �رملان بعموم ٕافریق�ا واحلضور 
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ا�بلومايس الرمسي واملوازي يف خمتلف الهیئات إالفریق�ة، فضال �ىل 
  .عالقات الثنائیة املمتزية مع العدید مع الب�ان إالفریق�ةال

�لثا، هذا الربط اجلوي النوعي كذ� الس�یدة الوز�رة احملرتمة، ف�ه 
رسا� قویة خلصوم و�دتنا الرتابیة، �اصة يف ظل ٕاقدام بعض الب�ان 

ید إالفریق�ة والبق�ة ت�ٔيت �ىل ف�ح ق�صلیاهتا يف مدینة العیون وا�ا�� والزتا
حسب مجمل دول إالفریق�ة ال�رتافاهتا �لك�ان املزعوم، ويه خطوات �د 
ٕاجيابیة جتعل هذا الربط اجلوي امل�شود جرسا �ٓخر یعزز هذه �نتصارات 

  .ا�بلوماس�یة لبالد�
ص� مبا س�بق، نتطلع الس�یدة الوز�رة احملرتمة ٕاىل التعجیل �ختاذ 

�اصة  سالس �ملاغرار الربط مع  التدابري الكف�� هبذا الربط املبارش �ىل
يف ظل ا�هودات املس�� لت�ٔهیل مطارات ٔ�قا�مينا اجلنوبیة والز�دة املهمة 

  .اليت عرفهتا الر�الت ا�ا�لیة ب�هنا و�يق �ات اململكة
هذه املؤسسة ا�س�توریة ��هودات  ويف هذا الس�یاق، وٕاذ ننوه من

وریتانیا لتعز�ز الروابط بني الب��ن اجلبارة لسفري صاحب اجلال� �لشق�قة م
والشعبني الشق�قني، ف�ٔملنا الس�یدة الوز�رة احملرتمة، ٔ�ن یبدٔ� هذا الربط 
اجلوي خبط ما بني مدینة ا�ا�� ونوا�شوط املوریتانیة، وهذا الس�یدة 

  .الوز�رة احملرتمة مطلب �لساكنة
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب
والصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي و�ق�صاد  الس�یا�ةالس�یدة وز�رة 

  :�ج�عي
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

اح�ا م�فقني ب�ٔن هاذ العالقة بني املغرب وا�ول إالفریق�ة وكذ� ٔ�قالمي 
دراسة الیوم وإالسرتاتیجیة  اجلنوب �مة �دا ومن أ�ولو�ت، ولكن

وإالماكنیات د�ل الرشكة املغربیة، جعلتنا �یكون سفر�ت �رب مطار ا�ار 
البیضاء، ولكن من �ة ٔ�خرى ا�يل ميكن نضیف هو ٔ�ن الیوم اك�ن ر�الت 
ٔ�س�بوعیة �مة بني أ�قالمي اجلنوبیة وا�ارالبیضاء، ا�يل غمتكن من بعد 

ر��  12ٔ�س�بوع بنب ا�ار البیضاء والعیون، ر�� يف ا 14السفر ٕالفریق�ا، 
ر�الت يف أ�س�بوع بني ا�ار  5بني ا�ار البیضاء وا�ا��، وكذ� 

دخول رشكة مغربیة �دیدة كام  2018البیضاء ولكممي، كام عرفت س�نة 
  .تتعرفو كفا�ل �ين يف قطاع النقل اجلوي ا�ا�يل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسةشكرا �لس�یدة الوز�رة، و�ش

  .والشكر كذ� موصول �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  .ةــــــورفعت اجللس


