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   267رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٓخرةجامدى  09 ثال ر 04(هـ 1441 ا  ).م2020 فربا
شار السيد عبد : الرئاسة س ، اخلليفة اله احللوطياملس الثاين لرئ

لس   .ا
ت قةة وثالثون وثالث ةسا: التوق ة ال  دق قة او  ثالثةٕابتداء من السا ق

  .اخلامسة عرش بعد الزوال
ٔع اقشة: املدول ا ٔسئ الشفهية م   .ا

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

شار  س اجللسة السيداملس اله احللوطي، رئ   :عبد 
ٔرشف املرسلني ىل    .﷽ والصالة والسالم 

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
و احملرتم، ر ا   السيد وز

شارن   احملرتمني، السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل  ستور 100معال ب لس  ،من ا يل  ا ومن النظام ا

شارن  ٔسئ السيدات والسادة املس شارن، خنصص هذه اجللسة  املس
لهيا ٔجوبة احلكومة    .و

ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
لس  ٔمني الطالع ا لسيد ا د من مراسالت ٔعطي اللكمة  ىل ما 

ت ال   .وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

شار  لسٔ  السيداملس ٔمني ا   :محد توزي، 
س   .شكرا السيد الرئ

ٔرشف املرسلني ىل    .﷽ والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

لس مشاريع القوانني التالية ىل ا ال جملس النواب  ٔ:  
ىل شلك  44.19مرشوع قانون رمق  - 1 ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

تبادل رسائل بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الربازيل 
ح الناجتة عن النقل اجلوي  ٔر ىل ا زدواج الرضييب  درالية لتفادي  الف

  ؛2019يونيو  13املوقع بربازيليا يف  ،والبحري
ٔن  45.19قانون رمق مرشوع  - 2 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

رخص السياقة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  رتاف املتبادل 
ش  ،مجهورية ليبري  ؛2019مارس  25املوقع مبرا

ىل الربوتوول امللحق  47.19مرشوع قانون رمق  - 3 ه  يوافق مبوج

يس لالحتاد إالفريقي املت ٔس البو بربملان إالفريقي املعمتد مب علقلقانون الت
ستوائية( ا   ؛2014يونيو  27يف ) غي

ة التعاون  48.19مرشوع قانون رمق  - 4 ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ض يف  ،امجلريك العريب لر   ؛2015ماي  5املوقعة 

ىل  49.19مرشوع قانون رمق  - 5 ه  ٔن نقل يوافق مبوج ش ة  االتفاق
لهيم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  اص احملكوم  ٔش ا

درالية   ؛2019يونيو  13املوقعة بربازيليا يف  ،الربازيل الف
ىل ا 50.19مرشوع قانون رمق  - 6 ه  ٔن الٕ يوافق مبوج ش تفاق إالطار 

فاع بني حكومة اململكة املغربية وحكو  مة مجهورية التعاون يف جمال ا
درالية   ؛2019يونيو  13املوقع بربازيليا يف  ،الربازيل الف

دة  51.19قانون رمق مرشوع  - 7 ة املسا ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
درالية  ،القضائية يف امليدان اجلنايئ بني اململكة املغربية ومجهورية الربازيل الف

  ؛2019يونيو  13املوقعة بربازيليا يف 
سلمي  52.19رمق مرشوع قانون  - 8 ٔن  ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

درالية رمني بني اململكة املغربية ومجهورية الربازيل الف املوقعة بربازيليا يف  ،ا
  ؛2019يونيو  13

ىل اتفاق التعاون  56.19مرشوع قانون رمق  - 9 ه  يوافق مبوج
رات بني اململكة املغربية ومجهو  س دان  سهيل يف م رية الربازيل وال

درالية   ؛2019يونيو  13املوقع بربازيليا يف  ،الف
متمي القانون التنظميي رمق  72.19مرشوع قانون تنظميي رمق  -10 يقيض ب
ٔحاكم الفصلني  02.12 لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا  و  49املتعلق 

ستور 92   .من ا
ٔودع فريق العدا لس مق و ب ا ى مك ني قانونني والتمنية  رت

  :التاليني
متمي القانون  ذي القعدة  12بتارخي  011.71ٔوال، مقرتح قانون بتغيري و

سمرب  30املوافق ل( 1391 د ) 1971د ه نظام لرواتب التقا حيدث مبوج
 املدنية؛

لتعاونيات 112.12نيا، مقرتح قانون يتعلق بتغيري القانون رمق   .املتعلق 
ٔسئ ا سبة ل ل اية ٔما  شارن ٕاىل  ليت توصلت هبا رئاسة جملس املس

ء  ر  4يوم الثال ي اكلتايل2020فربا  :، فه
ٔسئ الشفهية - ؛ 58: دد ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 57: دد ا  سؤ
ابية - ٔجوبة الك  .جوا 27: دد ا

ث عوض  ، ح ٔسئ لسة ا ٔعامل  دول  ىل  ينا استدراك  كام 
ستقال ه لقطاع العدل، حول سؤال الفريق  دة والتعادلية، املو لو يل 

يض وحاميته من املتالعبني" ٔطري احلقل الر ه لنفس "ت سؤال مو  ،
ه   ."ٕاصالح املهن القضائية"القطاع، موضو
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د بعد  ىل مو كون  ٔننا سوف  لام، ب لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ويف ا
راسة وا امة ختصص  لسة  ىل هناية هذه اجللسة مع  لتصويت 

 .النصوص اجلاهزة
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
ٔمني لسيد ا   .شكرا 

ر  لسيد وز ه  ٔول مو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  وسهتل 
سان والعالقات مع الربملان، حول  و امللكف حبقوق إال تلني عقليا "ا ا

  ."املتابعني قضائيا
  .نعم تفضل

شار  ارك الصادي دالسياملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة هاذ املشلك املتكرر  ٔخرى ٕال ٔنفسنا مضطرن مرة  ٔسف جند  مع ا
ري املربر  ل غياب السادة الوزراء عن اجللسات العامة والتعامل  د
ة لهاذ  ق اص احلكومة تعطي املاكنة احلق لتايل  لحكومة مع الربملان، و

اصة  ة، و شارنالق   .جملس املس
ر  ىل وز لشغل، مربجمة سؤال  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا اليوم، مجمو
دة والربع  لوا لجنة حىت  ارض يف ا ة  ر اخلارج ة، والسيد وز اخلارج
ة  ر اخلارج ىل السيد وز يقولو لنا يتعذر  هنار، ويف الوثيقة  ل ا د

س احلكومة،  يقول لينااحلضور لهاذ اجللسة، والسيد رئ ة  ا  يف هاذ الق اح
ش  ل ) super(ما عند لحكومة تتعامل جبدية وشوية د وزارة، تنقولو 

  .رتام لهاذ املؤسسة
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم  .شكرا السيد املس

ستوري  شارن من الفريق ا د املس ٔ قل ٕاىل لكمة السؤال من  ون
عي لتقد ج ميقراطي    .مي السؤالا

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
، و ر ا   السيد وز

شارن،   السيدات والسادة املس
ل السجون املغربية،  تلني عقليا دا موضوع السؤال يتعلق بوضعية ا

ٔصبح  ٔصبح مقلقا و خييف فهناك تضارب يف إالحصائيات، وهذا الوضع 
ٔبعادها  ٔساة لك  ش م قة تع ة حق ٔن هذه الف الرٔي العام الوطين، 

عية،  فالوضع يتطلب  ج ة وكذ  الصحية والنفسية واحلقوق
لسجون  ن  د تلني عقليا املتوا اليا لتصحيح وضعية ا ال استع تد

  .املغربية
ات احلكومة حلل هذه إالشاكلية ود معرفة تو   .ف

روشكرا ال    .سيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

سان والعالقات مع  و امللكف حبقوق إال ر ا د وز السيد املصطفى الرم
  :الربملان

س   .شكرا السيد الرئ
شار،   السيد املس

ىل احلكومة نصه هكذا ه  ي تفضلمت بطر حترك مسطرة : "السؤال ا
ٔمام القضاء، وتقرر النيابة العامة املت تلني عقليا  اص ا ٔش ابعة ضد بعض ا

يف ميكن معاجلة هذه إالشاكلية؟   "اعتقاهلم رمغ ظروفهم الصحية، 
ٔنه هو  ،وهذا السؤال ر العدل عن اجلواب عنه،  اعتذر السيد وز

لجواب نيابة عن النيابة العامة، صاص  خ دم  ي اكن خماطبا به حبمك   ا
ٔن يعقب و  ر ا ٔولك لوز س احلكومة  لطبع السيد رئ   .و

ىل السؤال كام هو مطروح كتابة، وٕان  كون ٕاال  يب لن  لطبع تعق و
ارش مع ما تفضلمت به لو اكن الوقت  شلك م ل  ٔتفا ٔن  ٔيضا  كنت مستعدا 
ستور استقاللها  رس ا ٔن السلطة القضائية  را ب ٔقول لمك مذ سمح، 

ليه يف املادة  شلك واحض صوص  هيا،  109و 107وفق ما هو م وما ٕا
ستقالل مشل النيابة العامة، وهكذا فٕانه بصدور  لطبع فٕان هذا  و

ة امللكفة  33.17القانون رمق  صاصات السلطة احلكوم املتعلق بنقل اخ
س النيابة  ه رئ ى حممكة النقض بصف لم  لعدل ٕاىل الويل العام 

ٔمام استقالل  العامة، وسن د تنظمي رئاسة النيابة العامة، نصبح  القوا
ٔن مؤسسايت واحض   .ىل هذا الش

القة بقرارات النيابة العامة  ٔي  ر العدل مل يعد   طبعا، كام قلت، وز
ٔيضا خمتصة ليك جتيب نيابة عن النيابة العامة، ولكن مع ذ  وال احلكومة 

عتقال وما ٕاليه، ٔن موضوع  ه ٕاىل  ٔم  ن ٔمر مبختلني عقليا  سواء تعلق ا
ينا القانون اجلنايئ،  ٔيضا  ٔحصاء، لك ذ ينظمه قانون املسطرة اجلنائية و ب
اص  ٔش ٔمر ب ٔيضا يضع احللول يف احلاالت اليت يتعلق فهيا ا ي جيرم و ا

  .خمتلني عقليا
ٔي  ضيات حملارصة  ادة النظر يف بعض املق ٕاذا اكن هناك ما يدعو ٕاىل ٕا

، فال مما ٔو ت ن هاذ املؤسسة  كون من  ٔن  ري مالمئة ميكن  رسة 
ات  هيم صالح شارن  ٔن السيدات والسادة املس اج ٕاىل التذكري ب ٔح
ٔولك  ٔبواب اليت  سبة لاكفة ا ل رشيع يف هذا الباب، كام احلال  ال
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رشيع فهيا ستور هلم ال   .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

لسؤال سبة  ٔمام النيابة العامة وال  ،ل ملسطرة  سواء ما يتعلق 
دها قى ٕاشاكلية بو ل السجن، ت تلني عقليا دا ل ا   .الوضعية د

ي و  رشيعية فه ضيات ال لمق سبة  لفصول الل من  احضة، ٕاىل رجعنا 
ٔو سالمة  132 ة  يل تتطلب رضورة توفر الص ل القانون اجلنايئ ا د

الل الفصل العقل حىت ميكن  ابعة املهتم، كذ املسطرة واحضة من  م
ٔنه 134 ىل  ث تتقول  عفائه من اكن "، ح ٕ كون مسؤوال وجيب احلمك  ال 

ستحيل  ا    ".ليه معها إالدراكوقت اراكب اجلرمية هو يف 
ل احلكومة ملعاجلة ما يتعلق  ،لهذا ر، فالوضع يتطلب تد السيد الوز

شفائية قصد ٕايداع  س ملراكز  ات التحتية وتوفري لك ما يتعلق  لب
يداع  ٕ ليه يف القانون اجلنايئ واملتعلق  وقصد تطبيق التدبري املنصوص 

ٔمراض العقل  انني يف مؤسسات العالج ا ية وقصد ٕاجياد الظروف ا
ملغرب هو  ة النفسية والعقلية  ٔو ما يعرفه واقع الص ٔن ما تعانيه  املالمئة، 

تلني العقليني بة لك ا سمح مبوا دهور، وضع ال   .وضع م
ر   .وشكرا السيد الوز

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز   .اللكمة 

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
دم وجود فضاءات  شار يف موضوع ٕاشاكلية  ٔوافق السيد املس  ٔ
ٔدى ٕاىل  للهم  ٔن  ن تقرر احملامك ٕاما  تلني العقليني ا شفائية ٕاليواء ا اس

ٔو ٕاىل نقصاهنا دام ٕارادهتم    .ٕا
ىل احلكومة و قة  غي حق ٔن تقوم ٔتفق وي ة  ٔخص وزارة الص

شفائية الالزمة ٕاليواء هؤالء  س ٓت والفضاءات  ش شاء اكفة امل ٕ
اص بدل اسمترار اعتقاهلم يف السجون ٔش   .ا

  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه لعقار " :السؤال الثاين وموضو مثن املرجعي  د  لتق ذة  التدابري املت
ع  ا  ةيف  زع امللك ٔو    ".تداء املادي 

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار    :العريب احملريش السيداملس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات السادة املس
ل العقار من طرف  مي د ل التق اه د قة هاذ السؤال طرح يف احلق

ل بعض اخلرباء  اخلرباء ٓمر د د الت ن وا بري واك د العبء  شلك وا ٔنه ت
و ل ا ىل مالية املؤسسات د عتداء    .ىل 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
شار ،ؤالمكٔيضا س ٔمثان املرجعية  ،السيد املس د ا هو يتعلق بعدم اع

ة زع امللك ه قضا  ت ف ل إالدارة من طرف القضاء ح ي   .احملددة من ق
ٔخرى  ٔن هاذ املوضوع هو موضوع قضايئ حبث، ال ٔ طبعا مرة  ر ب ذ

ٔن القانون املنظم  ٔقول لمك، ب لك حرية، ومع ذ  ه  دث ف ٔن نت نا  ميك
ل املنفعة العامة، تضمن يف املادة  ٔ ة من  غي  20لزنع امللك العنارص اليت ي

ة زع امللك ٔن تقدم بديال عن  غي  ٔمثان اليت ي ديد ا هيا لت اد ٕا   .س
ٔمثان املرجعية،  س مضهنا ما تفضلمت إالشارة ٕاليه يف موضوع ا لطبع ل و

س هنا ٔنه ل ل قانون ب ر ٔقول بصفيت يعين  ٔن لكين  ك ما مينع القضاء من 
، ٕاذن  ليه ذ س هناك ما يفرض  ٔيضا ل ٔمثان املرجعية، لكن  ىل ا يعمتد 
ٔن السيد  رية اليت هتمه، مع العمل  ل يف ٕاطار السلطة التقد ٔمر تيد هاذ ا
لجنة ووضعنا مسودة مرشوع قانون لتعديل  رئاسة ا س احلكومة لكفين  رئ

ة، واكن من مج زع امللك   : ما مضنا هباذ املسودةقانون 
زع  - هيا حتديد التعويض عن  لجنة املعهود ٕا ريبة ا ادة النظر يف  ٕا

ٔطراف؛ الل ٕاسناد رئاسهتا ٕاىل قاض، ٕاضافة ٕاىل حضور ا ة من    امللك
ل ضامن املوازنة  - ٔ لرتايض من  لجوء ٕاىل مسطرة االتفاق  كرس ا

ة العامة واخلاصة والوقاية من ا ٔيضا حتدد قمية بني املصل ات، وقلنا  ملناز
ئق التعمري ه استعام يف ٕاطار و لنظر لطبيعته وموقعه وو مع  ،العقار 

ل  ٔمثان واملرجعية احملددة من ق عتبار يف حتديد ت القمية  ذ بعني  ٔ ا
  .إالدارات املعنية

ٓن تتطلب مراجعة  ة ا ٔمثان كام يه مطرو ٔن هذه ا ٔيضا  مع العمل 
ق وتد ة من املشالك وردود ٔ ق ٔصبحت تثري مجمو هنا مل تعد مالمئة و

ادة النظر يف هذا املوضوع  ىل ٕا ازمون  الفعل، وذ حنن يف احلكومة 
ديدةومقاربته    .مقاربة 



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

4 

ٓ جامدى  9 ر 4( 1441 خرةا  )2020 فربا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لسيد ب اللكمة  شار احملرتم يف ٕاطار التعق   .املس

شار السيد العريب ا   :حملريشاملس
ر،   السيد الوز

قة  ٔن السؤال صيفطتو يف احلق لط،  لنا واق تفهم  هو السؤال د
ر العدل ارض معنا ،لسيد وز ر العدل ما صيفطتوش  ،هو  السيد وز

ر العالقات مع  ن السيد وز ر العالقات مع الربملان، وانتوما مشكور لوز
ىل هذا السؤال اوبنا    .الربملان تت

ر احملرتمالسؤال الس  لسيد  ،يد الوز ا يف شاكية رمسية  ا مش اح
ٔو  ىل وزارة العدل، قال  هذا اخلبري  النا  ٔ س السلطة القضائية، و رئ
س احملمكة  شاكية لرئ ا  ا تقدم بعني لوزارة العدل، مش هاد اخلرباء 
صاص  ٔودي راه اخلبري من اخ ىل وزارة العدل، قال   لناه  ٔ إالدارية، 

ر ،رة العدل، هاد اخلبريوزا ادي، مجيع اخلربات  ،السيد الوز ري  هو 
مثن مثن املرجعي وا ت فهيا هذا اخلبري، ا ا عند يف وزان، ..تي ، نعطيك 

دد  مثن املرجعي تي عو ب  50ا ن تي اور  40، 60، 50درمه، الناس ا
ر  د 400، 300درمه، وهاد اخلبري تيد ، درمه، وما عندوش ملف وا

يل هو  99% ىل احملامك إالدارية تعطى لهذا اخلبري ا يف القضا املعروضة 
يطرة اليس حلسن املفضل، املقر لو يف الق   .د

س  لسيد رئ ا  ه، ما حتيدش، تقدم رو التجرحي ف شاكية تند ا  تقدم
كر، البارح كنا كنت لهم ٕان هذا م ىل ذالسلطة القضائية، تنقولو لو ا رو  ا

ات هاد املادة  ،9املادة  يل  ٓن تنقولو امحلد  ا س 9ا ٔن اكينني   ،
ٔمتىن  ٔ ، و و ل ا ىل امل العام د ر ،يعتديو  ٔنت  ،السيد الوز و

قي، ميل  ن مشلك حق ٔنه اك ٔدرى مين هبذا اجلانب،  ارف و حمايم و
متيش  مثن،  د ا ل املبلغ يف وا دد التقرر د ري وتيحمك وتي تيجي خ
رو،  ادي ند يل دارو اخلبري  ٔ هذاك اليش ا ٔودي  لمحمكة كتقول  
ٔقالمي واجلهات  ل جمالس العامالت وا ات ود ل امجلا وتتويل املزيانية د
ٔشياء  ٔو عندو  ت  ث عندو حسا د اخلبري، ح و مرتبطة بوا ل ا ود

ٓذان صاغية،  ناش  رها، وما لق يل إالدارة ما تقدرش تد ال احملمكة تدار ا
لنا، ال السلطة القضائية  إالدارية قدرت حتيد هذا اخلبري، رمغ التجرحي د

صاص و    .ارة العدلزقدت حتيد، تتقول  اخ
متىن و   ،ٔ كنت ت ا تنو ر العدل جياوبنا وراه اح السيد وز

ش  ذ القرار يف هذا السيد هذا، ما ميك ٔنه  ارشة  ري م السؤال بطريقة 
ري عن صاص خ ذ هذا القرار، نقول لو هذا اخ ل القضا وا ة د دو مجمو

ر  يل تيد ٔمثنة ا فقني، ولكن ا ر، م ن مشلك السيد الوز احملمكة ما اك
ن وزارة  راقب هذا السيد، ما اك ت  لحسا ىل  ٔ ن جملس  واش ما اك
 ، و ل ا ٔموال د يل هو يتالعب  ىل هذا اخلبري ا العدل توقف 

ىل وتيد ال  ش يت ل التقارر  ة د تفاق مسبق مع مجمو ٔحاكم  ر 
ل اخلبري، ولهذا كنمتنامك  الب التقرر د احملمكة، واحملمكة تتقول  هللا 

ه املتعني ذو ف ر العدل هذا اخلبري    .السيد وز

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
شار ،ري بغيت نقول مت  ،السيد املس مك و ٔ سؤالمك واحض، حصيح 

سائلونه عن القضاء،  ر العدل كنمت  ر العدل ولكن السيد الوز لسيد وز
اهل  ٔن القايض يت ٔنه الحظنا يف العديد من احلاالت  دثون عن  مك تت ٔ

لعقار، الا  ىل القضاء، . مثن املرجعي  ر العدل  سائلون السيد وز ٕاذا 
ني  س احلكومة  صاص، السيد رئ خ ر العدل دفع بعدم  السيد وز

ة و جييبمك عن سؤالمك وعن الصيغة املطرو ر ا ، ٕاذا وز و ر ا   .وز
هنائية ل  ،طبعا ر عقار اللكمة ا ٔمر خببري يقوم بتقد ست ح يتعلق ا

د هاد  ساءلون عن ٕاماكنية اع لطبع ت لمحمكة، و هناية   وٕامنا يه يف ا
ٔيضا فهيا نقاش ٔمثان املرجعية يه  ٔمثان املرجعية، هذه ا   .ا

ٔن  ،و غي  ٔن هذا املوضوع ي شار احملرتم  ٔقول لمك السيد املس
ه تعميق النقاش مل ..نقاربه مقاربة بعيدا عن اص ف قاربة يه سؤال جواب، 

  .مقاربة معيقة معيقة
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو حصي مراجعة وحتيني " :ون
رشيعات القامئة   ".ال

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

الل ٔف رمية  شارة السيدة    :املس
سشكرا السي   .د الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
رشيعية الوطنية واستكامل تزنيل  ٔهيل وجتويد املنظومة ال هبدف ت
رشيعات القامئة  جمها احلكويم مبراجعة ال ر ستور، الزتمت احلكومة يف  ا

داث الل ٕا ديدة، من  هنا وفق مقاربة  ىل حتي ليا لتدون  والعمل  جلنة 
رامج سنوية  ات املعنية هبا، وفق  سيق مع القطا لت رشيعات  وحتيني ال

عددة السنوات   .وم
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ر، عن إالجراءات والتدابري اليت اختذمتوها  سائلمك السيد الوز  
ق هذا الهدف وعن حصي هذه إالجراءات ل حتق ٔ   .من 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشكرا السيدة امل    .س

ىل  ابة  ر لٕال لسيد الوز   .السؤالاللكمة 

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
رشيعية  نا ال ظوم ٔن م ٔؤكد ب س عن هذا السؤال،  جوا سيادة الرئ
بريا ومشهودا  ٔقول تطورا  رية تطورا ملحوظا، و ٔ الل العقود ا عرفت 

ة و ىل مستوى غزارة ال    .ريتهترشيع وشعب جماالته ورس
لطبع اكفة املنظومة  فقد مشلت هذه التغيريات وهذه التعديالت ،و

ذ سنة  رشيعية تقريبا م عند  1912، 1916، مرورا ب 1912ال
ات قانون  1916لزتامات والعقود،  ظ، عند يف العرشي عند التحف

ري ذ مما اكن ل التوثيق العرصي، ٕاىل  من مضن املوروث القانوين  د
  .الفريس

ٔصبحت تعرف وشهد  هثا و رشيعية مت حتد لتايل فٕان املنظومة ال و
ىل ضوء  شها العامل  رشيعية اليت يع ٔيضا تتضمن اكفة التطورات ال و
ال  دث ج ٔ ستور اجلديد  ٔن ا دمك  ٔف رشيع املقارن، ويف هذا الصدد  ال

رشيعات، وهذه املؤسسات مت تقريبا لكها  ديدا من املؤسسات ومن ال
ٔيضا وضعها  ستور مت  رشيعات املرتبطة  ٔن ال مك، كام  ىل يد مرت 

غي وضعه   .تقريبا، وٕان اكن بعضها القليل مما ي
ال القانون والفقه جيدون  ،ٕاذن ٔصبح ر رشيعية،  ٔمام ثورة  حنن 

ٔنمت  عتبار حكومة و حن هنا  لطيع ف عها، و عتبارمك جزءا صعوبة يف ت
رشيعات اليت مازالت حتتاج ٕاىل  ٔن نقارب اكفة ال ماكننا  ٕ من الربملان، 

ٔو تغيري متمي  ٔو  سخ  ٔو  ق    .تدق

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارة تفضيل يف ٕاطار التعق لسيدة املس   .اللكمة 

الل ٔف رمية  شارة السيدة    :املس
مك ىل جوا ر    .شكرا السيد الوز

مج احلكويم  ،يف البداية ٔمثن جمهودات احلكومة يف تزنيل الرب ٔن  البد 
ٔمهية الرتسانة  ىل  ث ال خيتلف اثنان  رشيعية، ح لزتامات ال ذ  يف تنف
صادية،  ق دة جماالت، سواء  القانونية والتنظميية، اليت رامكهتا بالد يف 

ة، ومسامههتا  ٔو البي ة  عية، احلقوق ىل مسار التمنية ج يف وضع بالد 
  .الصحيح

ة،  ،حصيح سار ة م رشيعية الوطنية عرفت دينام ٔن املنظومة ال

ة  ستور من  ضيات ا ة، وتزنيال ملق ابة لهذه املعطيات من  است
ث سامهت اجلهود املشرتكة  ات هامة، ح الل مراجعة وحتي ٔخرى، من 

رشيعية يف إ  خراج النصوص القانونية، اليت بني احلكومة واملؤسسة ال
ل الربملان يف تعاون مع احلكومة ح والتجويد من ق لتنق   .خضعت 

ٔنه رشيعية حتتاج ٕاىل  ،ٕاال  رسانة  ر، الزالت هناك  السيد الوز
د  ادي نعطي وا اوزة،  دة قوانني م ٔنه هناك  ل  2التحيني، كام  د

الل امل العمويم ٔم كقانون اح ٔن وكذ ال ،ا قانون احملاسبايت، كام 
دة قوانني صدرت  ة ٕالصدار هناك  ا جلريدة الرمسية، واليت الزالت يف 

ٔم ٔو لكيا، بعض ا    :نصوصها التنظميية جزئيا 
ٔسعار واملنافسة،  104.12قانون  - جلريدة املتعلق حبرية ا صدر 

ه 2014الرمسية يف  ل النصوص التنظميية مل يمت 13، ولكن ف رشها  د
  ؛بعد

ن القانون  - سترياد مواد اله  67.15كذ اك علق  اكربور حىت يدروم
رشها ل النصوص التنظميية مل يمت  ة د مو د ا ه وا   ؛هو ف

جلريدة  23.13القانون  - ة الصناعية وصدر  املتعلق حبامية امللك
  .، ولكن كذ مل تصدر نصوصه التنظميية2015مارس  12الرمسية يف 

ر،ا   لسيد الوز
لرفع من إالنتاج  رشيعية  ٔن يمت استدراك ما تبقى من الوالية ال متىن 
اصة  هنا، و ىل حتي رشيعات القامئة والعمل  رشيعي، وكذ مراجعة ال ال

ة من القوانني مو   .ٕاصدار النصوص التنظميية 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لسيد الو  باللكمة  ىل التعق لرد  ر    .ز

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
ي طال  شارة احملرتمة ف خيص هاذ التباطؤ ا ٔتفق مع السيدة املس
ة من القوانني وعند  لفعل صدرت مجمو ة،  العديد من النصوص التطبيق

ا ٔح اه، بل  ن رشيعي يثري  د التطور  ٔسف وا  يثري إالجعاب، لكن ل
لفعل تباطؤ، وحنن بصدد  ىل صعيد النصوص التنظميية هناك  الشديد 

س احلكومة ٕاصدارهاضبط مجيع النصوص التنظميية اليت مل يمت  ، والسيد رئ
لزتاماتنا  ل الوفاء  ٔ هودات الالزمة من  ته لبذل مجيع ا ٔصدر تعل

رشيعية اليت هتم النصوص التطبيق  ذل لك ال ٔن احلكومة س يد  ٔ ة، و
ٔوقات ٔقرب ا لزتامات يف  لوفاء هباذ  ة    .اجلهود املمك

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه قل ٕاىل السؤال الرابع وموضو بة امجلعيات" :ون   ".دمع وموا
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال،  د السادة املس ٔ اللكمة 
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شارتفضل السيد امل    .س

شار  ريس السيداملس   :عبد الرحامن ا
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن،   السادة املس

شارات،   السيدات املس
  ٕاخواين احلضور،
ر،   السيد الوز

ٔدوار  اصة يف ظل ا بريا،  متع املدين ببالد توسعا  يعرف ا
ه رشاك اسرتات  ستورية املنوطة به، واليت جتعل م تلف ا يجيا 

  .املؤسسات
ر، حول ما ييل سائلمك السيد الوز ٔساس،    : ىل هذا ا

بة امجلعيات؟ مع وموا   ما يه اخلطوط العريضة ٕالسرتاتيجية احلكومة 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

سان والعالقات مع الربمل و امللكف حبقوق إال ر ا   :انالسيد وز
ٔدوار  ٔصبحت   متع املدين  شار، فا لفعل، كام تفضل السيد املس
سوب  ٔساسيا يف الرفع من مستوى وم ٔصبح رشاك  ديدة، و دستورية 
ٔصبح   ة، و ٔصبح دوره واحضا يف بلورة السياسات العموم ميقراطية، و ا

رشيع عن طريق تقدمي امللمتسات يف هاذ الباب   .حىت دور ال
ي نتحمل فإ  ، ىل رٔسها القطاع ا ة معوما و ات احلكوم ن القطا

هودات،  هودات وستقوم مبزيد من ا ة من ا مسؤوليته، قامت مبجمو
ة ٕاىل  رامج التكون الرام سمتر يف تزنيل  ل املثال، س ىل س ومن ذ 
الل تعزز قدراهتا ستورية، الس من  ٔدوارها ا ام ب لق بة امجلعيات   موا

شارية، والرتافع املدين عن  ميقراطية ال االت املرتبطة  ودمعها يف ا
دمات السمعي البرصي  متعي والولوج لربامج  ٔمن ا مغربية الصحراء وا

ٔخرى   .والتحول الرمقي، فضال عن جماالت 
سمتر يف موضوع دمع  ، سوف  صةكذ لتكون عن بعد، تتضمن  م

رحمتوى لتكون امجلعيات يف  االت السالفة ا   .ا
دمات مركز االتصال  ،كذ سعى وسمتر يف السعي لتعزز  س
بة و هبد ..واملوا ىل ا متع املدين  ف متكني املواطنني معوما ومجعيات ا

ٔيضا  لجمعيات، و ٕالطار القانون التنظميي  اخلصوص من املعلومات املتعلقة 
شارية وسبل تفعيلها   .ميقراطية ال

مج مشاركة  ر اصة  ، ستدمع الوزارة لك ما ميكن دمعه،  كذ
ملغرب، لتقوية قدرات  ٔورويب  حتاد ا دوبية  مواطنة بتعاون مع م
و  لرشاكة بني ا مت مراجعة النص التنظميي املتعلق  امجلعيات، وس

مع العمويم  لتوصيات الصادرة يف هذا وامجلعيات وحتديد معايري ا تبعا 
سعى لتطور بوابة الرشاكة مع امجلعيات ليك تصبح مرجعا ال  ٔن، كام س ش

  .وطنيا يف جمال الرشاكة بني القطاع العام وامجلعيات
ٔيضا يل ٕاصدار تقرر سنوي حول وضعية  ،و ٔخرى من ق رامج  هناك 

ذ سنة  و وامجلعيات م ىل 2015الرشاكة بني ا ٔمه املنجزات  رصد   ،
الص ات  هذا املستوى واست ٔمه اخلالصات والتوصيات اليت تعمل القطا

و  هنوض بوضعية الرشاكة بني ا ل ا ٔ ىل تزنيلها من  اهدة  ة  احلكوم
  .وامجلعيات

ٔؤكد لمك شار احملرتم ،و ل  ،السيد املس ٔن التقرر السنوي املق
ود  ة  و واملؤسسات واملقاوالت العموم انب دمع ا ضمن ٕاىل  س

الس اجلهو  ىل ا ٔقالمي يف جماالت دمع امجلعيات  ية وجمالس العامالت وا
ٔيضا حميل مع هو دمع شامل هو مركزي و ٔن ا   .املستوى اجلهوي واحمليل، 

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
رشكرا السيد ا   .لوز

اصة الفصول من  لمجمتع املدين،  ستورية  ملاكنة ا ٕاىل  12لتذكري 
الية 2011من دستور  15 ٔسايس يف جمال التمنية ا ، امجلعيات رشيك 

شمل الثقافة  ث  رشية، لٕالشارة ٕاىل تنوع جمال معل امجلعيات، ح وال
سانية مهنا، التذكري ب ضة وكذ إال اقة والر دور مجعيات والتمنية وإال

ات، وهنا كهنرضو  شاريك مع امجلا متع املدين يف العامل القروي وبعملها ال ا
ل املاء، التدبري  يل فهيم هاد اليش د ات القروية ا ل امجلا ة د ىل مجمو
لرشب، وكذ النقل املدريس، إالشارة ٕاىل تعدد  ل املاء الصاحل  د

لجمعيا مع العمويم املمنوح  ظومة ا رب املبادرة م لية  ا ت، وزارة ا
رب مؤسسات  عية  ج رشية، وزارة التضامن والتمنية  لتمنية ال الوطنية 
ري  ضة ٕاىل  ة والر عية، وزارة الشب ج التعاون الوطين وواك التمنية 
لمك  لسان د ىل ا اء  يف  لني وكذ  ة من املتد ذ من مجمو

ات الرتابية   .امجلا
مع العمويم، حتديد ٔقرت  د هذا ا ة لتنظمي وتوح لية حكوم داث  ح ٕا

ة ٕاىل  طق املن نتقال من م مع، اقرتاح  ديد مستحقي ا معايري واحضة لت
اصة  متويل،  وات ا طق دمع املشاريع واملبادرات التمنوية، وضبط ق م

س  بة ودمع مجعيات مغاربة العامل وت بية مهنا، ٕاجياد صيغة ملوا ٔج يط ا
  .مساطر مسامههتا يف التمنية احمللية

لجمعيات يف شلك هبات  مع املقدم من القطاع اخلاص  ٔقرتح ٕاعفاء ا
منط التقليدي يف  مجلعيات من ا من الرضيبة، اختاذ تدابري تنظميية لالنتقال 
ديد جيعلها مؤسسات يف صيغة مقاوالت،  ل  احلاكمة والتدبري ٕاىل ج
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ش  ٔدوارها يف ال ادرة وزارة الرتبية الوطنية اليت وحتفزي  ىل م اسا  غيل، ق
ٔويل لفائدة  ٔرشكهتا  100.000ٔرشكهتا يف التعلمي ا ديد، وكذ  تلميذ 

زيية لتقدمي العرائض وملمتسات  ادة النظر يف الرشوط التع يف النقل، ٕا
ادة النظر يف معايري صبغة املنفعة العامة اليت حتد من ٕاماكنية  رشيع، ٕا ال

متويلولو    .ج امجلعيات ٕاىل ا
ر،   السيد الوز

شتغلو  يل ك ل امجلعيات وإالخوان ا ة د شوها مجمو يع يل  إالشاكلية ا
ل ذاك  يبقاو حتت الرمحة د ٔنه  يعرفو هاد اليش،  متع املدين  يف هذا ا
ش يش معايري هاد  يفاش، ما اكي ش  لتايل ما اكي ة، و يعطي املن يل  ا

يبقا يل ميكن يعطهيم ال يف الوزارات امجلعيات  د متا ا و ٕاذا عرفو يش وا
د  ٔننا حناولو نلقاو وا لتايل البد  ٔي بالصة، و ات وال يف  وال يف امجلا
ٔهنم حتت  شتغلو يف هذا احلقل  يل ك ش ما يبقاوش هاد الناس ا ني  التق

ل هاد الناس   . الرمحة د
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار احملرتمشكرا السيد امل    . س

دود  ر يف  لسيد الوز ٔعتقد 10اللكمة    .ثواين 

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
س،   السيد الرئ

ٔمهية  ايه جحم و ر ان ٔ شار، و ب السيد املس معان ٕاىل تعق ٕ اسمتعت 
ٔهنا مجيعها حمل ت  ٔكدا  ات اليت تقدم هبا، وليكن م ع ونظر احلكومة، املقرت

ٔن خترج ٕاىل الوجود   .ومتىن 

س اجللسة  :السيد رئ
ر   شكرا السيد الوز

ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة   .وشكرك 
ة والتعاون  ه لقطاع الشؤون اخلارج قل ٕاىل السؤال املوايل املو ون

ه خلارج، وموضو حتصني بالد من " :إالفريقي واملغاربة املقميني 
  ".ات إالرسائيليةرتاق

ى  ،ولٕالشارة رة املنتدبة  فالسؤال اكنت ستجيب عنه السيدة الوز
ملغاربة  خلارج امللكفة  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  ر اخلارج وز
ٔشغال هذه  لنت يف البداية استعدادها حلضور  ٔ خلارج، واليت  املقميني 

ابة عن ها وىل إال ذ السؤال، واعتذرت بعد ذ اجللسة، واكنت س
ٔرض الوطن ارج    .بعدما لكفت مبهمة رمسية 

ٔحاكم املادة  ٔن هذا السؤال  ليه، فٕاننا سنطبق يف ش من  156و
ٔخوات يف  ٔن نعطي اخليار لٕالخوة وا شارن، ب لس املس يل  ا النظام ا

ٔن يؤ ٔن يطرحوا سؤاهلم و لشغل بني  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا لوه مجمو
، اللكمة لمك   .ٕاىل اجللسة املق

شار  سان السيداملس   :عبد احلق 
س   .شكرا السيد الرئ

ادي نطرحو هاذ السؤال؟  الش  ٔن نطرح هذا السؤال،  ار  وخ
ر  ه السيد وز لنت احلضور، ولك ٔ رة املنتدبة اليت  ٔنه مايش الوز

بت وقد متت مراس لن احلضور، وهذا م ٔ ي  ة ا مجيع الربملانيني  اخلارج
ة ر اخلارج   .حبضور السيد وز

لسات الربملان ويتغيب  ي يتغيب دامئا عن  ة ا ر اخلارج السيد وز
ليه مشلك القضية  ارض اليوم لنطرح  ٔنه  ريا ب ا قد تومسنا  سمترار، فك
ة  ر اخلارج ٔدىل به السيد وز ي  ٔن املوقف والترصحي ا ة،  الفلسطي

لو ترصحي خطري، وبغ  سولوه واش هذا موقف خشيص د ال موقف وينا 
  .احلكومة املغربية

م عرض  ه بع  ٔن املغرب  ر  ه السيد الوز يل قال ف هاذ الترصحي ا
سمعو  ٔول مرة ت ة فهذي  رامب حول القضية إالرسائيلية الفلسطي س  الرئ

ة ر اخلارج ٔن السيد وز ة، وكنا نود  جيي  القضية إالرسائيلية الفلسطي
ٔو ما "صفقة القرن"يوحض لنا هاذ اليش، ويوحض لنا موقف املغرب من   ،

ليه  ة"اصطلح  ٔمرك يل سبق "خطة السالم ا ، هاذ خطة السالم ا
ٔيضا يطرح ٕاشاكل  2012وتطرحت يف  ني رفضوها، وهذا  ولكن الفلسطين

ة مل يزنل ٕاىل املواط  ر اخلارج وقراط، السيد وز نني من حياسب الوزراء التق
هيم ليوحض ما اقرتفه لسانه لزنول ٕا كون مضطرا  خبوه ولن    .ليك ي

ىل موقف الشعب املغريب  ٔن نغتمن هذه الفرصة لنؤكد  ٔيضا  ريد 
ٔرايض املقدسة  ة ولنعرب عن رفضنا لصهينة ا الثابت من القضية الفلسطي

قة ، رس "رسقة القرن"، واليت ما يه "صفقة القرن"ورفضنا القاطع ملا مسي 
دة، وهاذ املوقف  ٔمم املت ولية ولك قرارات ا القرن هذه ترضب الرشعية ا
يل  ة هو ا ر اخلارج خلارج لكن وز ل املغاربة املقميني  رة د ري وز مايش 
ش ما حيرضش  دة ومىش  ارض اليوم حىت الوا اكن خصو جياوبنا واكن 

سهتتار مبؤسسة دست   .وريةلسة دستورية، وهذا لعمري مقة 
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ر كن هناك توضيح  ،السيد الوز ٔي توضيح، ٕاذا مل  ٕاذا اكنت عندمك 
ه ه لقطاع العدل وموضو قل ٕاىل السؤال مو   ".ٕاصالح املهن القضائية" :ن

لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ دة اللكمة 
شار احملرتم   .والتعادلية لتقدمي السؤال، تفضل السيد املس

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
، و ر ا   السيد وز

رن احملرتمني، ن الوز   السيد
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ٔخوايت إالخوة،    ا
م،  ه ر، حول ٕاصالح املهن القضائية احلرة و سؤالنا السيد الوز

ٔن بالد شقت طريقها يف إالصالح ال من امحلد  جيادل حصيح ال من 
ث املشاريع والقوانني اليت  سان، ال من ح ميقراطية وحقوق إال ث ا ح

هتا احملامك املغربية، دمة املواطن يف مجيع املنا س   .سعيا وراء 
هيا املغرب بفضل  جهتاد وهاد إالجنازات اليت وصل ٕا طبعا، هاد 

ام الشعب وامل ٔو القوانني الت دمة هذا الوطن، مفا يه إالجراءات   يف 
ة، وحامية  لهيا لتعزز هذه الرتسانة القانونية من  لني  ٔو مق روهنا  اليت 

ٔخرى؟  ة    هذه املهن القضائية من 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة  :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ىل ا ابة  ر لٕال لسيد الوز   .لسؤالاللكمة 

ر العدل   :السيد دمحم بنعبد القادر وز
ىل سؤالمك شار احملرتم    .شكرا السيد املس

ىل  ركز  ظومة العدا  ٔساسية 3مراجعة وٕاصالح م ز    :راك
ٔوىل - يه استكامل هذا املسار، وهذا الورش الوطين  ،الركزية ا

ذية، لكن هذ ل فصل السلطة القضائية عن السلطة التنف ري د ا الفصل الك
لوصل ولتعاون ليات  يض  ٓن استكام يق اديني فهيا يف جو من  ،ا ا  واح

صاصات؛ خ ل  رتام د ة و ستقاللية الوظيف  الثقة و
يه حتديث السياسة اجلنائية ببالد وهنا اكينة  ،الركزية الثانية -

لقانون اجلنايئ، شام مبعىن مايش جتزي  ة، مشاريع ملراجعة شام 
ستور ومع  ل ا سجم مع املبادئ د كون م ش  ديث هذا القانون  لت

متع املغريب؛ ل ا  التطور د
ن  ،والركزية الثالثة - مثني  ٔهيل و يه ما تفضلمت به هو حتديث وت

يل  ري من املهن احلرة حبال ا ه الك ل ف ٔن ٕانتاج القضاء يتد القضاء، 
ن احملامون، العدول، ا ساخ، املوثقون، اخلرباء، الرتامجة، فهادو تفضلتو اك ل

دد من القوانني ومن إالجراءات ومن املراسمي ومن  ن هناك  لكهم اك
ش  ة املؤسساتية واملهنية  ٔهيلهم من الناح ٔوضاعهم وت القرارات ملراجعة 

ة القضائية ا  .سامهو يف ضامن الن
لعدول سبة  ٔننا مقنا مبراجعة امل  ،ل رو ب بالغ املستحقة مببلغ رامك تتذ

ة التقايض،  1000 ة من در دة القضائية يف لك در درمه يف ٕاطار املسا
ا  ساخ، ومتت إال ل السادة ال ٔجور د سبة ل ل ٔيضا مراجعة  ن  اك
هنائية يف  ل ا لمرا ٔيضا وصلنا  ن  ىل اجلريدة الرمسية، اك ل هذا القرار  د

ل املفوضني ال ادي حنيلو قريبا قرار مشرتك التفاوض مع الهيئة د قضائيني و
يتقضاوها املفوضني القضائيني يف ٕاطار  يل  ديد لرياجع التعويضات ا

ال اجلنايئ هلم يف ا ل د ٔو التد   .العملية 

ل السادة  ،كذ ديد د ٔو مرسوم  ساخ  ل ال ديد د ن قرار  اك
هلم، والس ٔتعاب د ل ا ٔيضا التعرفة د ساخ كرياجع  ٔيضا، ال ادة العدول 

دماج هذه املهن احلرة يف  ٕ ٓخر يتعلق  ٔن إالجراء ا ٕالضافة ٕاىل  هذا 
عية ج   . التغطية الصحية و

يل  ال لاكفة هذه املهن ا ادي نوسعو ا ا  من بعد العدول اح
ستفدو من التغطية الصحية ش يبقاو  لمك  روها يف السؤال د  .كتذ

ٓن وضعنا  ،انني املنظمة لهذه املهنٕالضافة ٕاىل مراجعة القو  ا ا واح
رية بعد تقريبا  ٔ لمسات ا ٔسبوع  20ا ٔة احملامون كنجمتعو لك  سنة مع هي

ٔمل ومن  رية يف جو من ا ٔ لمسات ا ٔة احملامون، وضعنا ا مع مجعية هي
سبة  ل ٔمر  نة احملاماة، وهو نفس ا ل  ديد د ش خنرجو قانون  الثقة 

  . ضائيني والرتامجة واخلرباءلمفوضني الق

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   . اللكمة 

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
تو هبا يل ج ات ا ىل هذا التوضي ر    . شكرا السيد الوز

كون القوانني وهذه الرتسا ش  فائلني  ا غنبقاو م يل وكنظن اح نة ا
لينا اليوم، ولكنا  دمة املواطن، وما خيفاش  كون يف  لهيا املغرب  يتوفر 
ىل القضاء  يل يه تعمتد  ول ا رقاو ببالد ٕاىل مصاف ا ش  تندافعو 
ادرة  ال، هاذي م زاع، س العدول م ٔي  ٔثناء  حلل مجيع ما ميكن  

د احليف ف خيص العدول م  الش هذاك طيبة، ولكن مازال وا ال، 
ٔن تيقو هاذوك  ياز العدول ما تيدروهش،  م د  احملاسبني عندمه وا
عي  ج ستالم، خصوصا يف السكن  ما عندمهشاي احلق يف 

صادي ق   .والسكن 
ٔسايس  شوب قانوهنم ا نيا، هاذ املفوضني القضائيني مازال حىت هام 

اصنا اجهتا شوبه، هاذو لكهم مازال  دات، وهذا موول لمك، السيد ما 
ٔرس املغربية  ل ا ٓن الوضعية د ٔن ا زيدو حنسنو الوضعية،  ش  ر،  الوز
لنا فهاذيك  ٔما ٕاىل د لغالء،  رة  ٔ د م د،  د،  مهنا هاذ املهن، راها 

(mutuelle)  ش يف املغرب ا كون  د  وهذاك، هذا راه تيخص لك وا
ٔن حيظى يف بالدو جيهتد، ولكن عند وقوف و  د جيب  صو ٕاىل التقا

  .رتام
د لتقا ادي نوصلو  ٔن لكنا  رتام اكمجليع،  ٔن حنظى    .متىن 

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شار رتام السيد املس   .لمك اكمل 
ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة ر    .وشكر السيد الوز



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

9 

ٓ جامدى  9 ر 4( 1441 خرةا  )2020 فربا

قل ه ون ة، وموضو ه لقطاع الطاقة واملعادن والب ٔول املو  :لسؤال ا
ة" ٔقمل مع التغريات املناخ   ".الت

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .واللكمة 

ن الطالب ب  شار السيد احلب   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ري املرسل ىل    .ني﷽ والصالة والسالم 
ٔقمل مع التغيريات  لت ذة  ٔمه التدابري املت ر حول  سائلمك السيد الوز

؟ ة، خصوصا يف القطاع الفال   املناخ
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب ح وز   :السيد عزز ر
س   .شكرا السيد الرئ
ش لسيد املس   .ار احملرتمشكرا 

ٔصبحت قدر حمتوم  ٔهنا اليوم  مة  فعال هاذ قضية املناخ قضية 
ىل دا  لها خطرية وخطرية  ٔثريات د ست لها  ..والت ٔسف الشديد، ل مع ا

ٔخوات السادة  ل املثال ميكن لٕالخوان وا ىل س ة،  دود جغراف
سامه تصل ٕاىل  ول الكربى ك ٔنه ا شارن يعرفو ب تغريات من ال  %90املس

ة ال تصل ٕاال  ة والنام ول إالفريق ة، ا ىل %4املناخ ٔثريات  ، ومع ذ الت
دا برية  ة  ول النام ٔننا  ،ا رات  ا، حسب التقد لينا اح ا و اصة ٕافريق

ل وارتفاع ماء سطح  ىل السا ٔثريات  ن ت ىل املاء، اك ٔثريات  ن ت اك
اص ىل احلرارة بنفسها و ٔثريات  ن ت ٓن البحر، اك يل ا د املناطق ا ة وا

عددة ف يتعلق  ٔثريات م رودة، يعين ت اطق تزتاد فهيا  تزتاد فهيا احلرارة وم
  .ملناخ

لنا اشتغلت يف  دا،  البالد د بري  شلك هتديدا  وهذا يعين 
ل الربامج  د العدد د ل املناخ، اشتغلنا يف وا ٕاطار خمطط وطين د

ة، مرتبطة لفال ل  مرتبطة  ل السا طط د ة، ا لب لطاقة، مرتبطة 
د العدد  لنا فوا ٔيضا البالد د وية، اشتغلت  ٓن ترنبطوه مبخططات  ا
كون  اكد  ل املاء، ال  ىل مستوى املاء، ملعاجلة ٕاشاكليات د الربامج 
ة  ٔو موا ٔقمل  لت ٔو مشاريع مرتبطة  مج  ر هناك قطاع ٕاال وعنده 

  .ةالتغريات املناخ 
ش فعال نوا ،و دا،  بري  لزتام  د  لنا عندها وا  والبالد د

ش حند حىت  رامج، ولكن عند الزتام  ن  ة، واك هذه التغريات املناخ
ات  هاب ٕاىل الصنا الل ا ىل املناخ، من  ٔثري  ا كدو من الت اح

ة اليت  هاب ٕاىل الفال ٔكرثالنظيفة، ا ، يعين )ٔقل وداملقص( سهت املاء 
ٔنتوما تتعرفو تيعطي  يل  ل، ا ل السا الل القانون د ل من  حامية السا

ٔيضا يعين حامية  الل  ل، من  ش حنميو السا برية  ة  د املسا وا
  .الفرشة املائية

الل  ة من  ٔقمل يعين مع التغريات املناخ لت سمى  ن ما  فٕاذن اك
سمى  ن ما  يل قلناها، واك لزتامات الربامج ا ل  د العدد د ام بوا لق

ري من  ك ٔقل يعين  كون  ٔن  صادها  لنا يف اق ٔثري يف البالد د ش الت
ىل الصعيد العاملي ول    .املستوى املق

  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار  ن الط السيداملس ب    :الباحلب
ر   .شكرا السيد الوز

ر  كفي تتعرفو السيد الوز ٔمهية هاذ التدابري،  ا ما تنقلوشاي من  اح
ٔكرث عرضة وترضرا من خماطر التغيريات  ، القطاع ا قى القطاع الفال ت
ملناطق اجلبلية  ملناطق الهشة،  ني وخصوصا  ة، ويبقى صغر الفال املناخ

ات ٔكرث عرضة وترض  ،والوا ة ا را من التغيريات، من خماطر هاذ الف
ٔقل  ة ا ونه مشلكنا الف ممك، رمغ  ا يف  ة ويف  التغريات املناخ
لتايل احلفاظ  ىل إالنتاج و ل احلفاظ  ٔ يئ، ومن  مسامهة يف التلويث الب
ة،  ام مبجهودات ٕاضاف لق ني فٕان احلكومة مطالبة  ل الفال ىل د

االت التالية   :خصوصا يف ا
ٔقمل ٔ  - ىل الت وال، دمع البحث العلمي لتطور قابلية سالسل إالنتاج 

ىل جودة ومردودية احملاصيل  لتايل احلفاظ  ة، و مع التغيريات املناخ
 ؛الزراعية

لقطاع الفال  - نيا، احلد من استعامل الطاقات امللوثة، خصوصا 
ٔكرث ودمع استعامل الطاقة الشمسية ستفادة ب لتايل  ة  3000من ، و سا

 ؛مشسية يف بالد
دة يف ختزن  - لز ٔجشار املمثرة  رامج غرس ا لثا، مواص دمع 

خفضة الاكربون منوية م د سياسة   ؛الاكربون يف الرتبة مع اع
ة احلبوب - دال زرا ملناطق الهشة ،رابعا، دمع اس  ،خصوصا 

ٔك ٔجشار املمثرة ا ات البدي وا لتغيريات ستعامل الزرا رث مقاومة 
ة  ؛املناخ

ٔمطار جبميع الطرق  - اه ا ل م مثني  منية و امسا، ضبط وتعبئة و
ري احلاصل بني العرض والطلب حول املاء، مع  ة العزل الك ة ملوا املتا

لعامل القروي ،حامية الفرشاة املائية الل معاجلة  ،خصوصا  من التلوث من 
لتجمعات ال  لعامل القروي وتطعمي الفرشاة املياه العادمة  ية الكربى  سك

 .املائية
ر   .شكرا السيد الوز
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سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ن أ نبغي ن ٕالضافة لهاذ الربامج اك ٔنه  ىل مستوى كد  ار  ٓن معل ج
ن،  ريات، الود ات، الب ا اجلبال، الوا ٔوساط الطبيعية، وا سمى  ما 
ع مع مؤسسة من  ا اليوم اكن عند اج ٓن اح مج وا ر ن  ت، اك الغا
مج محلاية هاذ  ش مع مجيع املؤسسات نطلقو هاذ الرب ولية  املؤسسات ا

ٔوساط الطبيعية من التغريات ا ةا   .ملناخ
ة لفال ٔمر الثاين، ف يتعلق  ة  ،ا ر الفال ٔن السيد وز ٔعتقد 

ةيتيعط  لفال  ،مك التفاصيل، اليوم املغرب انتقل ٕاىل مستوى ف يتعلق 
مج  ،طريقة السقي ،البحث العلمي كام قلمت، التكون ا الرب اليوم واشف

ٔن ماشيني يف ٕاطار ما  ٔمام صاحب اجلال  لن  ٔ ي  السقي "سمى با
يك ٔيضا،  "ا يل هو تيقلل من استعامل املياه، ماشيني  ٕان حص التعبري ا

رامج  ن  ، معناه اك ري ذ لية املياه ٕاىل  ٔننا منشيو لت رة  ٔ املناطق املت
ٔمني ٕالضافة ٕاىل الت بة،  عددة ملوا لتغريات  م يل املرتبطة  اطر ا ىل ا

ة   .املناخ

سالسيد    :اجللسة رئ
رشك   . را السيد الوز

قل ٕاىل  ه السؤالون ة " :الثاين، وموضو تدبري املطارح العموم
ت   ".لنفا

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز
قة ل عندما نتلك ،يف احلق ا الظاهرة د ٔمام ٔن يثار  ة البد و م عن الب

ٔحزمة  كون يف ا البا ما  ت اليت  لمدن، املطارح، مطارح النفا اورة  ا
ات اليت لها ٕاماكنيات مادية ر ،فهناك من امجلا حتاول هنج  ،السيد الوز

ة، ف خيص استغالل هذه  رتام الب سياسة تقارب الصواب ف خيص ا
ت  سانالنفا د إال سهت وتف ٔشياء اليت  ازات وٕاىل    . ٕاىل 
ات القروية ري  ات الفقرية اليوم حىت امجلا ات، امجلا يق امجلا ٔن 

ٔمرها، هذه املطارح ص بيص من  و  ٔصبحت يف ح ماذا فعلت ا
ف من مساوهئا؟   لتخف
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال اللكمة ابة  ر لٕال   . لسيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار  ة، السيد املس ل املطارح، املطارح مه ن طبعا فهذا املوضوع د
ت  لنفا لنا ف يتعلق  ل البالد د ٔوال ما يه السياسة د احملرتم، مبعىن 

لهم   ت ا دد من النفا ٔنه اكينة  ة املزنلية،  بدينا اامحلد، حلد السا
د  ن وا ٓن اك ري املزنلية، وا ت  ت املزنلية والنفا كنفرزو ما بني النفا
ت،  ري املزنلية، إاللكرتونية، البطار ت  ل إالجنازات يف النفا العدد د
د  ىل وا اوبت  ش  ت، الطبية، اكن البارح عندي الرشف  ر البا

ت  لنفا الالسؤال ف يتعلق  رات يف هذا ا س   . الطبية و
ت املزنلية اليوم عند  ٔوال كفاش ننظمو  2النفا ت، املستوى  مستو

ل  د املستوى د نتقال من امجلع، اليوم وصلنا لوا ٔنه  هلم،  امجلع د
ث  85% امة، كنتلكم من ح ظم بصفة  من  (quantité)ٔنه مجع م

د ن وا ، ميكن اك ث حشال عند ىل  ح ش تعمتد  ات ما وصل امجلا
ات القروية اتية، حبال امجلا  .إالماكنيات ا

ملطارح اء  ،ف يتعلق  ست ل املدن  لب املطارح د ٔ ميكن نقول 
ار البيضاء، راه الصفقة مت  ل ا لو، هو د ة د ساينو الن د املطرح ك وا

ل  ر خضم د كون اس ادي  لهيا وراه  الن  رمه،  4إال ل ا مليار د
ار البيضاء واحمليط  ار البيضاء، ا ل ا ملناسبة هو مايش مطرح فقط د و

لها  .د
رامج  ن  ٓن اك ديدة، مجيع املدن ا ٓن بدات كتبان ٕاشاكالت  ا
ري  قدمة مايش فقط  يل يه م ن متويل، سمتر ٕاىل املطارح ا املطارح، اك

املناطق تيخصو خيضع ملعايري الطمر، بل حىت ٕاذا اكن الطمر يف بعض 
ة ل التمثني، مجيع مطارح التمثني مبا فهيا التمثني  ،بي لمستوى د ا  ٓن مش ا

ادي  ٔقل  ىل ا ٔن  نا ب ٔن لق  400رحبو فهاذ املطارح فهاذ الطايق، 
ٔكرث من  غاواط، مبعىن  يل يه موجودة،  (centrale électrique)م ا

ن  ر  (centrale)اك يل كتد ر  250، 300، 200 ا  600ٔقىص تقد
الل هذه املطارح ة من  رحبو مبعىن حمطة طاق   .ادي 

لها،  ل اجلرد د رو العملية د يبقى هاذ املطارح العشوائية اليوم كند
ش ه ات، نعتقدو انظام معلومايت  لجام ش خنليوها  ة ما ميك ذيك السا

ست لها إالم ات القروية ل ٔن هذا حتدي، امجلا اصة املطارح ب اكنيات و
رو معلية يعين  ش ند رو اجلرد  ٓن كند ٔسواق، فا اليت جتمتع حول ا
كون هناك حاكمة  ٔن  يف ميكن  لية  ا شوفو مع وزارة ا ادي  وطنية، 

دة لهذه املطارح العشوائية   .ج

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
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شار احملرتم يف ٕاطار ال  لسيد املس باللكمة    .تعق

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ٔن هذا   ، يل تفرح بالد ٔنة ا ىل هاذ الطم ر  شكرا السيد الوز
ٔن املطارح  رش  ل سان، حامية  كون حامية لٕال ٔن  جهتاد الزم 
ٔصبحت  ان، حبيث اليوم  ٔوبئة ومن د لها من  ات د ات واملس واخللف
شوفو  ا ت اورة ليش مطرح من املطارح، اح لساكنة ا التخوف سائد 

ش اشاي املدن وت ادي ميك ن هناك اجهتادات، هذا ما  عو، اك وفو وكن
ٔخر ن  ٔن الت ر،  ري اكيف، السيد الوز قى  نكروه، ولكن ذيك اليش ت

امل الزمن اليوم، وخصوصا فصل الصيف ميل كتحمى الشمس وتيكون 
شلك  يل ك ت املزنلية ا ٔرى ما عندك من النفا الح والهندية و تبارك هللا ا

د اخلط بريوا   .ر 
يل ما عندهاش  ات ا ل احلكومة يه دمع امجلا ور د تيخص ا
ش مفروض  ات، حشال هادي دا يف البوادي ما اك اصة امجلا ٕاماكنيات، 
لفات  ٔن ا ت،  ٔننا جنمعو ذيك النفا ٔصبح ٕالزايم  كون مطارح، اليوم 

ٔوب  شوفو ا ىل املواطن، مهنا ت ة  د س د  ة و لها كتكون س ئة، د
لنا كتعج  طارات د ٔصبح الس يل  ية وتنفسية ا ٔمراض  دة  شوفو  ك

  .هبا
ملقارنة مع هاذ  هودات بقات ضئي  ٔن ا شوفو  هللا جيازمك خبري، ك

دا ف خيص هاذ املطارح يل كتعاين وكتعاين  شوفوها، ا يل ك ات ا   .امجلا
ر   .شكرا السيد الوز

سالسيد    :اجللسة رئ
شارشكرا الس    .يد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
يل وقعت يف بالد  رات ا س شار احملرتم، جحم  نطمنئ السيد املس

دود اليوم راه  رمه يف املطارح،  19ٕاىل  ل ا ل  19مليار د مليار د
رمه يف املطارح من  سنوات، ذاك اليش  10قريبا ، يش ت2019ل 2008ا

ات لجام   .ملكف وملكف حىت 
ر مستعدة ختلص  ،اليوم ٔقىص تقد ات مبا فهيا الغنية،  درمه  100امجلا

اوز  اصها تت ٔنه ٕاىل بغينا ننظمو هباذ الشلك  ني  درمه  250لطن، يف 
ٔرقام من  دا، ميكن بعد اكع نطلبو ا الية  الية و لتايل اللكفة  لطن، و

شغلو اليد  مدينة اصهم  ٔنه  الش؟  ٔنه اليوم  لهيا،  ملدينة، وحتصلو 
لفرشة  كون محمي  اصوش  ة، املطرح ما ولوج العام جييبو الوسائل التك

  .املائية
ٓن  رجمنا ا ٔشنو  رات، اليوم  ن 2023-2019س مطرح  20؟ اك

ادي يويل  يل  قدم، وغمنشيو تقريبا  "مطرح مراقب"ا مطرح  14يعين م
د  ن وا ات، اليوم اك ليو امجلا ناش كن ٔكرث من ذ ما بق عشوايئ، 

سمى  لية ما  ا ل " ملطارح املشرتكة"التحول لوزارة ا ة د يف ٕاطار مجمو
ات، هاذ اليش  ل امجلا ة د ٔطر مجمو برية كت ة  ٔنه جام ات، مبعىن  امجلا

د العدد املدنت ة، هاذ اليش تدار يف وا ا دار يف طن ش، اح ، يف مرا
ات ٔن امجلا ل  جتاه د رية  ماشيني يف هاذ  ات الك الصغرية مع امجلا

ىل املطارح   .يتعاونو 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال  ه الثالثون ىل الغاز الطبيعي" :وموضو ب    ".التنق
شرتايك  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .لتقدمي السؤالاللكمة 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن،    السيدات والسادة املس

رالسيد  ب والبحث عن الغاز الوز لتنق ٔولية  سائلمك عن النتاجئ ا  ،
؟   الطبيعي ببالد

سالسيد    :اجللسة رئ
شار لسيد املس   .شكرا 

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ةا ر الطاقة واملعادن والب   :لسيد وز
شار احملرتم،    السيد املس

ل الرشاكت د العدد د ن وا ش نعطيو امحلد  اك جياز،  ٓن  ،ٕ ا
ل البحث  رات ميل خترج القانون د س لنا،  كتبحث يف البالد د

ب يف سنة  ٓن، تقريبا وصلنا ل 2000والتنق رمه  30ٕاىل ا ل ا مليار د
دا، اس رات خضمة كتوقع فهاذ القطاع، خضمة   30رات، مبعىن اس

ن  ٔن كتعرفو اك رات وميكن ما تلقى والو،  س ل  رمه د ل ا مليار د
مثر  يل اس ن ا مثرت، اك  3مليار،  2رشاكت اكنت عند يف املغرب اس

رمه، ومن بعد  ل ا ٔنه ذاك اليش مرتبط حىت مليار د مشات، 
د ل  مييش يلقى وا يفضل  (gisement)تحوالت، يعين  ٔخرى  يف دو 

ري ذ رجع لعندك ٕاىل  ل ما  ة ق رس ستغلو    .مييش 
بغي نقول يل يه يعين اعطتنا شوية  ،ف ٓن ا ل املواقع ا عند ثالثة د

ل الغرب،  ستعملوه املصانع د يل ك ل الغرب ا ن املوقع د ل الغاز، اك د
ن املوقع يل  اك ه ا ب الوطين  %25عند ف عن طريق املك

ربورات  رة،  ، عند املوقع(l’ONHYM1)لهيدرو ل مساك يف الصو د
ٔن الفوسفاط  لفوسفاط،  ب الوطين ولكن يعطيه  يل اكن استغلو املك ا
ٔوىل دارو  لمك يف الغرفة ا ه حتول، اليوم ميكن راه إالخوان د ٓن وقع ف ا

                                                 
1 Office National des Hydrocarbures et des Mines 
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ٕالنتاج املستدام، استعامل استطالع، يعين ا سمى  لفوسفاط حتول ٕاىل ما 
ددة، املياه العادمة، ٕاىل  ٔو الطاقات املت الطاقات النظيفة سواء اكن الغاز 

  .ري ذ
ستغالل يبدا يف  ٔنه  ٔويل،  ىل االتفاق ا وعند تندرارة، وقعنا 

ر وصل ل2020 س ل املليار ونصف، ميكن يوصل حىت 3، جحم   د
و حسب القانون عندها احلق يف  ل املليار، ا كون  %25مخلسة د ٔنه 

ائد  لهيدرربورات %25عندها  ب الوطين  الل املك   .من 
ل انه : هاذو هام ثالثة د ل تندرارة حسب االتفاق نطلبو هللا سب د

ادي يعطينا ما بني  رس،  ل  %40حىت  30وتعاىل ي لنا د ات د احلاج
ء، ادي يعطينا  الكهر ء،  لكهر سبة  ل ستوردو الغاز  حىت  30الن ك

ر يعطينا 40% ٔقىص تقد ٓن  50%،  ر، راه ا ٓ ٕاىل فعال زد يش 
ر ٓ زيدو بعض ا ية واش ممكن  ة التق شوفو من الناح   .ك

لغاز، يعين كام  ،هذا لنا ف يتعلق  اصل يف البالد د ٕاجامال ما هو 
كقلت الصورة والغرب    .وتندرارة نوا فك

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار  لسيد املس ب احملرتماللكمة    .يف ٕاطار التعق

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
ر،   السيد الوز

ٔسف  ٕالحجاف من طرف الطبيعة، ل ٔن املغاربة حيسون  تدرون 
ٔرضنا بالد مازال، إالحجاف من طرف الطبيعة، الطبيعة م ا اعطتناش، 

ول بايق ا ، الغاز والبرتول  ، بالد اش بال شف   .مزال ما اك
لتايل سعد بال شك  ،و ب فهو س ه هاذ البحث والتنق ٔمل تف ٔي 

ل احملروقات سواء احملروقات بصفة  يعانيو من اللكفة د ٔهنم لكهم  املغاربة 
اصة ٔو الغاز الطبيعي بصفة    .امة 

هود ، ب الوطين  فا ن جمهود، املك قة اك ذل، حق يل تي ا
ربو  ٔعتقد رلهيدرو ال، لكن  بري فهاذ ا ات واملعادن حصيح يلعب دور 

ة املغطاة يف  كون املسا ش  ب  ٔنه ما اعطيناش إالماكنيات لهاذ املك ب
ل بالد مستوى ات د ل  ،الطمو ت د مي ٕاماك وكذ ف يتعلق بتق

ٔحواض الرس ٔحواض ا ىل ا ت  لنا، واش عند يش تق وبية د
ٓمال؟ ن  ٓفاق، اك ن    الرسوبية؟ اك

ر لنا مشالك،  ،وكذ ن حىت السياسات يف بعض املرات راه تد اك
قلوه  يل ت ري ا ر، الغاز اجلزا يل تيجي من اجلزا ل الغاز ا ٔنبوب د ال ا م

ٔنبوب ا ٔن ا د الرتاجع  ه وا ، اليوم ف ىل ٕايطاليا، كذ ٔور ادي  يل 
ة، البد حىت هذا  ت، طن عند الصخور النفطية، الصخور النفطية متحض
لها،  ٓفاق؟ رمغ اللكفة د ن يش  ري الرٔي العام يعرف واش اك نعرفو 
ادي متيش يف هاذ  د مرتفعة، واش بالد  لها  ٔن اللكفة د تنعرفو 

ه؟ ٔو صعب متيش ف   الطريق 
ٔن ن ،كذ ٔكرث البد  ات توقعت مع،  دة اتفاق ات،  ٔن االتفاق قول ب

يل يبدو  13من  ب والبحث عن الغاز، وا ٔعتقد، مع رشاكت التنق ة  اتفاق
امة، قلتو  رات بصفة  س رات، ولكن  30ٔن  س ل  مليار د

ل  ة د ٔن احلا لنا ٔعتقد  ل املواطنني د ات د لنا والطمو البالد د
ٔنه يد ٔو من ستحق  امة  ٔكرب، سواء من طرف احلكومة بصفة  ار جمهود 

لهيدر  ب الوطين  ربو طرف املك ل راو ة د ينام ٔن ا ت واملعادن، 
ة اكن  ن دينام رية اك ٔ اصة يف السنوات ا ة  ستكشاف، اكن دينام

رسعت يش لها  ا ما،  فهيا الوثرية د ة بطيئة ش ينام شوية، ولكن اكنت ا
يل ما ٔ  ٔننا نوصلو لنتاجئ ٕاجيابيةا ٔسف الشديد،    .حت لناش، ل

يل  ال ا لمواطنني فهاذ ا ٔخرى  ٓمال  ح  ٔن نف هدف سؤالنا وهو 
سبة لبالد ل وي  م وح   .  بطبيعة احلال 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل التعق ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز   .باللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار احملرتم شكرا   .السيد املس

ال ٔية  ٔية  ،ىل  ىل  ٔعطى لبالد نعم كثرية،  انه وتعاىل  هللا سب
ٔخرى، الطبيعة يه معطية مايش يه  ال ٕاىل نقصت حواجئ تتكون حواجي 

ال ٔية  ىل  يل تتعطي    .ا
شار احملرتم، شكر  لسيد املس بغي نقول  ري بغيت ف ات،  ىل املقرت ا 

ه، امسحو يل  يل فعال تيخص ف د القطاع ا ارفني، هذا وا ٔنتوما  نقول 
ة  ار د ا اكز"نقولها بوا دا، "يل اكم برية  برية و ه  ٔن املغامرة ف ، مبعىن 

ه تقريبا  30قلت لمك  ل البحث وفهيا  26مليار، ف ل  3مليار د ماليري د
يه  2019و 2000يف هاذ الفرتة هاذي ما بني  مليار 30تندرارة، قول 

لبالد  ا الرشكة تتجي عندك  ٔح شوفو، و يل ت ٔعطتنا هاذ اليش ا اله 
رمه،  2تتحط  ل ا ا تتوصل حىت  1.5املليار د ٔح رمه و ل ا مليار د

رمه وتتجمع ومتيش 3   .مليار ا
نات يف العامل هذا  (les assurances)و هو  ٔم ٔخطر الت من 

غي نعطيمك اليوم هاذ  نات يف العامل، طبعا ٕاىل  ٔم ه الت يل ف ات ا القطا
يل تدارت، تيعطينا  نا يف الغرب رمغ إالماكنيات الهائ ا يل لق اليش ا

ال تيعطينا سنو  ل  10الصورة، الصورة م مي د ل السن ماليري د
(chiffre d’affaire)  ٕرمغ هاذيك اال ، يل دارت رمق املعام ماكنيات ا

سمح ولكن هاذي ه، املهم الوقت ال    .ف
رو  ش نعاودو ند ب الوطين  الصخور النفطية راه وقعنا مع املك
ادي  ٓن  ة، ميكن ا ىل الب ٔثري  ات اكنت فعالية وت ن ٔن يف ال ٔحباث،  ا
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وب  اصة يف ج ة  ٔشنو يه إالماكنيات املتا رو دراسة وشوفو  نعاود ند
  .لكةاملم

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة ر    .شكر السيد الوز
ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين،  ٔول مو قل ٕاىل السؤال ا ون

ه لمستقلني وذوي املهن احلرة" :وموضو عية  ج   ".امحلاية 
ستقال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ دة اللكمة  لو يل 

شار   .والتعادلية، تفضل السيد املس

راهمي رشيف شار السيد موالي ا   :املس
﷽.  

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔمه  لمستقلني وذوي املهن احلرة من  عية  ج يعترب ورش امحلاية 

ٔنه ة،  و ة املف ٔوراش إالصالح سميكن ال حما من ضامن تغطية وحامية  ا
عية حلوايل  ة 5اج ات إالنتاج شطهتم جبميع القطا ٔ زالون    .ماليني خشص 

ر   :سائلمك السيد الوز
عية  ج ل توفري امحلاية  ٔ ذة من  ما يه إالجراءات والتدابري املت

  لمستقلني وذوي املهن احلرة؟

س اجللسة  :السيد رئ
شارشكرا السيد امل    .س

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز وز   :السيد دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
د  ٔجراء هذا وا ري ا لمستقلني  عية  ج ل امحلاية  هذا املوضوع د

بري  ل الورش  ه اليوم بعد صدور د شتغلو ف ل القوان 2ك ني، القانون د
  .99.15والقانون  98.15

ة املهنيني  ٔسايس عن املرض لف اري ا ٔمني إالج لت علق  ٔول م ا
د لنفس  لتقا سبة  ل ٔجراء، والثاين  ري ا اص  ٔش والعامل املستقلني وا

ات   .الف
ٔصدر بعد ل القوانني، صدرو  2هاذ  وبعدما  امة  4د ل املراسمي  د

ة لهذا القانو  ل احلديث ٕاىل  ،نني، بعد هذه املرتطبيق ٔ د انطلقت املس
ات املعنية هبذا املرشوع، مت التوصل ٕاىل اتفاق مع العدول ومع القابالت  الف

هلم صدرت   .واملروضون الطبيون، هاذو املراسمي د

ات  ،اليوم ج ٔخرى، تقريبا  ات ا يق الف ديث ٕاىل  حنا  حنن ف
ٔسبوعية مع ال  ار، ٔكرث من  خلصوص الت ة  ارة والصنا ل الت ناس د

ريها،  ة التقليدية و ة والصنا ل السيا خلصوص الناس د ات  يق الف و
ريها سيات، النقل مع النقل، و ل الطا لية مع الناس د ا   .ا

ات، ٕان شاء  دا اليوم مع هذه الف برية  ة  ينام ٔنه ا ٔ نقول   يعين 
ٔننا حنا ل  ٔ سيات هللا من  ل الطا ولو ٕاذا استطعنا خنرجو عام قريب د

ٔنه  ٔمتىن  يق القانون  ة التقليدية  ة التقليدية، الصنا ل الصنا ٔو ال د ال  م
سهتدفوها،  ادي  يل  ات ا ش حيدد لنا الف ة،  رس شلك  خيرج القانون 

ٔمر يتعلق، هذا التفاوض يتعلق ب  ٔوىل  2ٔن ا ل النقط، النقطة ا د
شرتااكت، حتد ساب  ليه ا مت بناء  ي س ٔجر اجلزايف ا ل ا يد احلد د

كون ص  ادي  يل  ل التواصل ا ديد الهيئة د مث النقطة الثانية يتعلق بت
عي واملهنيني ج لضامن    .وصل بني الصندوق الوطين 

  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار يف لسيد املس ب اللكمة    .ٕاطار التعق

راهمي رشيف شار السيد موالي ا   :املس
س،   السيد الرئ
ر،    السيد الوز

و لنا ف خيص  يل قدم ات ا ىل إاليضا شكرمك  بطبيعة احلال 
ىل  يم و ٔنه يعين اململكة املغربية يه ب  ىل  يف تعرفو  ٔنتوما  السؤال، و

ل يرتاوح ما بني  وسط ا لتايل  دوالر 6000و 5000ٔنه م لفرد، 
ش  عي و ج سامه يف التاكفل  ش  ة الطبقة الوسطى  ىل ف معول 

ل التوازن   .كون عندها عنرص د
ل  عية د ج محلاية  يل معنية  لكمنا عهنا ا يل  ة ا هذه الف
يل  ٔرقام ا ل الطبقة املتوسطة، ا شلكون الغالبية د املستقلني واملهن احلرة 

دا، عند عند يه ٔ  رية  سبة التغطية  %46رقام يعين م فقط يه 
شيطني، عند  ة ال ري مشمولني  %60الصحية، من ف ة مه  من هذه الف

د ح معاشات التقا ل م   .لنظام د
يل  ،ٕاذن ساؤالت، وا ري من ال يل نعتربها يعين تثري الك ٔرقام ا هذه ا

االت املعني ي تعين بطبيعة احلال ٕاذا حتدثنا عن ا عية فه ج محلاية  ة 
ة والتغطية  افع الشيخو ل املرض وم ح د ة وم البطا واخلدمات العالج
اهتا  ريها، وقطا ح العجز و ٔمراض املهنية، ٕاضافة ٕاىل م ضد الشغل وا
عددة فهيا ما يتعلق بقطاع النقل، ف يتعلق بقطاع الصيد البحري،  يعين م

ري عامل املقايه واملطامع،  ة التقليدية، القطاع  قطاع اخلدمات، الصنا
شغيل املؤقت   .املهيلك، قطاع ال

ر،    السيد الوز
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نة، ولكن ٕاذا ما اكنت يعين  بطبيعة احلال الرتسانة القانونية مز
سية مع املهنيني، وٕاذا ما تواصلتو مع املهنيني وٕاذا  يل يه حتس ٕاجراءات ا

و معهم وٕاذا ما اكن يعين ٕارشا سق ٔظن ما  ك املهنيني يف بلورة القوانني، 
ش يعطي ذاك املفعول  اد كون ما  ادي  ٔنه ٕاجراء فهذا الباب  ىل 
دة  سية والبد كذ من توسيع قا لو، البد من ٕاجراءات حتس املرجتى د

ش حنققو يعين التوازن املايل عي  ج ني يف الضامن    .املرص
يل ما كترص  ة من املقاوالت ا ن مجمو هلم اك ٔجراء د ل ا موع د ح 

يل يه كثرية  شتغال ا يل هو يؤدى، ٕاذن جماالت  ٔجر ا وال ما ترصح 
ٔنتوما كتعرفو ر ،و دام يف  ،السيد الوز كون  سان  ٔنه ٕا ىل  ما معىن 

ري  كون  اجز وال ما  كون يعين  لو ما بني عشية وحضاها  ب د مك
ات الصح  ٔنه يغطي احلاج ىل  ٔرستهقادر  ل  لو ود   .ية د

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
شار،    السيد املس

ٔجراء،  القة  ري هذا ما عندوش  رية  ٔ ادي نبدا هبذه النقطة ا
ٔن ىل الصندوق ا رش  ٔ ي ل هذا ما  لتايل الصندوق د ، و ظمة مستق

ٔنظمة  ستقالل الصناديق وا ت خمتلفة ومستق  ٓخر، والتواز ل ا د
عية بني هذه وهذه ج ل امحلاية    .د

ا يف  لتغطية الصحية حصيح اليوم اح سبة  ل ما 46ل ، ولكن ق
ل التغطية الصحية ك  ل املنظومة د ا يف %16نا يف تد   .46، اليوم اح

كونو  ادي  لمستقلني من املفروض  ل التغطية الصحية  بعد التزنيل د
رات، %90يف  ىل التقد ة بناء  ل وزارة الص ، هذه إالحصائيات د

رك شار ،نذ ة  ،السيد املس ل الفال ع مع الناس د اليوم الصباح اكن اج
سبة   ني  ٔيضا الفال ل احلديث  ٔ ملناسبة الطبقة من  دا، و برية 

دا من هاذ الناس ما  بري  املتوسطة شوية مهنا فهذا النوع، ولكن جزء 
لعكس، الطبقات  نيا،  لطبقة املتوسطة مه الطبقات ا القة  عندمهش 
بري من الصناع التقليديني  د اجلزء  ني، وا بري من الفال د اجلزء  نيا وا ا

ريها م سيات و ٔحصاب الطا د و ات هشة وتتوا يل يه ف ات، ا ن الف
عي ج ل الرتيق    .ٔدىن السمل د

  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو ات الشغل امجلاعية" :ون   ".اتفاق

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار ا شري العبدالويلسيد املس   :محمذ ال
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن،   السادة املس
شارات،   السيدات املس

ٔهنا  ٔدوات التعاقدية اليت من ش دى ا عية ٕا ج ات  شلك االتفاق
ستورية قد  ٔحاكم ا ٔن ا ، رمغ  ل املقاو ستقرار دا ٕارساء السمل و

شجيع املفاوضة امجلاعية ىل  ات الشغل امجلاعية، ٕاال نصت  رام اتفاق ، وٕا
الل لك السنوات ات  ل االتفاق   .ٔنه يالحظ احملدودية د

ام هبا  ر عن التدابري التحفزيية اليت تعزتمون الق سائلمك السيد الوز
ات امجلاعية؟ رام هذه االتفاق ىل ٕا   حلث الرشاكء 

  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤالاللك ابة  ر لٕال لسيد الوز   .مة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ٔولوية  سبة لنا  ل ٔنه  ٔنين نقول  ات امجلاعية البد  ل االتفاق املوضوع د

ليه دا يف الوزارة وشتغل    .برية 
ت النقابية اليت  ملناسبة املركز شكر  ٔيضا وك شلك، و شتغل معنا 

د  ٔننا نوصلو لوا ل  ٔ شارية من  روح  شتغلون  ن  ب املقاوالت ا ٔر
لحظة دود ا ٔقل ٕاىل  ىل ا يل وصلنا لها  ات امجلاعية ا ل االتفاق   .العدد د

ٔيضا  ٔولوية لنا، ولكن  سبة لكونه  ل س فقط  ىل ل ٔمهية الكربى تت ا
ستور املغريب كام  سبة  ة  8قلتو، الفصل ل لكف السلطات العموم

ٔمهيهتا واعتبارها شجيع املفاوضة امجلاعية  ا برضورة  ٔلز   .و
ولية املرتبطة هبذا  ات ا ل االتفاق ة د ىل مجمو بالد اليوم وقعت 

ة  ر االتفاق ال، تنذ ة 98ا ة  154، االتفاق شجيع االتفاق ٔيضا املرتبطة ب
  .امجلاعية

لها  13در  2019نقول  سنة  ش نعرفو احلجم د ة جامعية،  اتفاق
 ٔ ا، ولكن  رم ٔ ة جامعية  لسنوات املاضية حشال من اتفاق رجعو  اصنا 

زاف ولكن يه حمرتمة  13تنقول   برية  ة  ا ة جامعية، يه مايش  اتفاق
مة   .و

د العد 2يف هذا الشهر وقعنا  ات امجلاعية، عند وا ل االتفاق د د
دة توقع، هناك بعض  ات وا ظر، هناك بعض االتفاق ات ي ل االتفاق د
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هيا، وكنعاود  ل الوصول ٕا ٔ ل التفاوض من  ات، حنن يف املسار د االتفاق
مج  ر ٔنه كنوضعو  ىل  شتغل فضال  ت واملقاوالت اليت  شكر النقا
ىل مستوى يكون  ات امجلاعية  لمفاوضة امجلاعية واالتفاق  سنوي 

ل املفوضية امجلاعية  لس د ع يف ا رو اج اجلهات، ويف هناية السنة كند
يل ما  الش ما جنحت يف احلاالت ا الش جنحت،  مي،  رو التق كند
مج  ل القوة يف هذا الرب ش حناولو نعززو املاكمن د كتنجحش فهيا، 

ه يل كتكون ف اوزو إالشاكالت ا   .ونت
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شري العبدالوي شار السيد محمذ ال   :املس
قة  ر، حق   .فعال اكينة جمهودنعم، السيد الوز

رية العارشة ٔ تبعت  ٔ ورة ا لس املفاوضة امجلاعية ا ل ا ٔشغال د ا
الل 2019يف نومفرب  ٔهنا توقعت  يل جسلتو  ل  9، 2019، وا د

ة رشكة اكري ٔهنا وقعت دينام ات، حصيح  سمرب،  (Carré)  االتفاق يف د
يل قليت يف  والنظافة  (Léoni)ليوين  15، 14جوج رشاكت حبال ا

يل توقعوا يف  ن وا ر، 15 ،14سيدي سل ان وهذا ينا  فعال ٔنه ىل ت
د اكينة ة وا ينام د ا  .الرغبة ووا

ر السيد ،كتعرفو ٔنه ،الوز ل القانوين التنظمي هاذ ب ات هاذ د  راه االتفاق
ستور من ما ل الظهري من ا ل الظهري ٕاىل 38 د  دلو، ايل 57 د

لس جلنة شلكت ىل ا ٔ ة ا ٔصدر توصيات خرج وايل امجلاعية لالتفاق  و
ة ة جامعية اتفاق  يف هاذ عززت زادت املدونة اءت فصل، 51 فهيا منوذج
شمل اص فصل لو خصصت ٔي ابع،الر  القسم  فعال وهذا مادة، 30 ت
ني   .تي
ٔشغال تبعت ٔ ل ا ة الورشة د رب يف جرات ايل التكوي  2018 شت
ر السيد حرضها وايل مي اليس الوز ريت وايل ٔنذاك، ي د اخ  اخللية وا

وية مركزية ل من و شاور احلوار هاذ شجيع ٔ ل من والتفاوض وال ٔ 
ت    .الرشاكء وبني املؤسسات بني التعاقدية الثقافة اذه تث

ل املدا وحىت ر السيد د مي الوز  تيطلب ٔنه دا، مة اكنت ي
ٔكد ور ٔنه ىل وتي ل ا  لهاذ النظرة يف يتحول تيخصو الوزارية املؤسسة د

ٔنه العالقات ور ديدة، ثقافة خيلق و ل وا شني د ٔدوار يقوم مف    .ديدة ب
لنا السؤال ممكن ٔ ، بعض ري نطرح ممكن التحفزيات، يف اكن د ٔم  ا
ال شجيع م ل ال ات د ر، السيد القطاعية، االتفاق  رشكة هاذيك الوز

(Léoni) ل 4 فهيا راه ل مع وقعتو ٔنتوما الفروع، د  فهيا السبع ني د
ن ايل ٓخر 9000 ولكن امل، 6000  يفو رشيد ويف بوزنيقة يف موجود

ة، يش حىت لها درتو ما امل 9000 راه بوسكورة  القطاع وهاذيك اتفاق

يئ ٔخرى الرشاكت فع فرصة تتكون هاذي ممكن لكه، الكهر  لالخنراط ا
ات فهاذ    .القطاعية االتفاق

منوذج مع هو ٓخر حتفزي ممكن، ا  لمنظامت تتعطى ايل احلكويم ا
   .املؤرشات من مؤرش تيكون هذا النقابية

اية ة الر شب ميل احلكوم  ما ثقلها، لك احلكومة كتزنل الف يش تي
ان ذيك مستوى ىل تبقاش ل لها لشلك ا ٔطر تعزز ولكن الشلكي، د  ب
ل قطاعية مركزية ٔ الوزارات، د لية وزارة التجربة، هاذ عشت و ا  ا
سهر بنفسه العامل بثقلها، تتزنل ري لقاءات، ىل ك  راءاتإالج من ذ و

ر السيد من تنطلبو ايل التحفزيية يش ٕاىل فعال الوز دة اكي ال هاذ يف ٔج  ا
  .هبا ينور

  .شكرا

س السيد   :اجللسة رئ
شار السيد شكرا   .املس

ر لسيد واللكمة ب ىل لرد الوز   .التعق

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س السيد شكرا   .الرئ
شار السيد شكرا   .املس

ور ل ا ة من الوزارة د بة، هو إالطار فهاذ القانونية الناح  هو املوا
شجيع، ات نقاربو حماو هو ال ة نوصلو ش النظر و  هناية يف التفاق

   .املطاف
اولو ٓخر،ا ىل ال هذا ىل ال نضغطو غنقدروش ما  شجعو، تن

هتا ايل الرشكة حصيح،  بني جامعية ةاتفاق فهيا اكن فعال عهنا، حتدثت اليت ج
ٔجراء وبني متثيلية ٔكرث اكنت ايل النقابة  ٔيضا اكنت ايل ٔخرىا والرشكة ا

د، شهر يف د عندها وا ة وا مو ل ا هنا من الفروع د  يف ال لك ىل ب
ة نوقعو ادي ٔخرى مدينة ني هنا من هللا، شاء ٕان الشهر فهاذ اتفاق  ٔسبو

ٔ نوقعوها، منشيو ادي هللا شاء ٕان  يف خشصيا ٔحرض ٔن ىل ٔحرص و
ع ل التوق ات د ٔمهية لهذه امجلاعية، االتفاق  تربمج ٔهنا ىل وكنحرص ٔتنقل ا

اسب كون ادي ايل الوقت يف ن لنا، م ل الرؤساء ٔيضا ومشكور  د
ت اولو النقابية املركز ات هذه لرمزية نظرا ،حيرضو هام ٔيضا تي  االتفاق
ٔمهيهتا    .و

  .وشكرا

س السيد   :اجللسة رئ
ر السيد شكرا    .الوز

قل ه الثالث، السؤال ٕاىل ون شغيل مشلك" :موضو   ".القروي لعامل ال
د اللكمة شارن السادة ٔ  لتقدمي لشغل املغريب حتاد فريق من املس

  .السؤال
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شارة   :القايض وفاء السيدة املس
س السيد شكرا   .الرئ
ر السيد   .الوز

دى القروي العامل يعترب ة الطاقات ٕا ت ىل الاكم  الطبيعي املستو
رشية واملوارد ، يف ال ر السيد ،ٔنه ٕاال بالد هودات من لرمغ ،الوز  اليت ا

هتا و بذ ة السياسات ٕاطار يف ا  القروي العامل لتمنية مبخططات العموم
رشية لتمنية الوطنية واملبادرة رية، سنواتال  يف ال ٔ  ااهتمركز  نتاك واليت ا
دى ات ٕا زويد وشباكت طرقات من التحتية الب  الرشوب املاء و

ء   .والكهر
ىل احلرضي والعامل القروي العامل بني التمنية فوارق دة ٔن ٕاال يف  تت

ي  ث يعاين العنرص مستوى الفقر والهشاشة، ا يعرفها العامل القروي، ح
ج عاد  س ة والبطا و ٔم رشي من ا وغياب مقاربة النوع، مما  عيال

صادية وحتسني املستوى  ق ورة  حيول دون إالدماج الفعيل يف ا
منية ٔي  عي والثقايف، ويه عوامل معيقة    .ج

ق  ،ومن هذا املنطلق ر، نطرح السؤال هل ميكن حتق السيد الوز
املنا القروي؟ منية    التمنية الشام يف غياب 

سط  ٔمل حين الوقت بعد ٔ نه من  املنا القروي ومتك لرفع احليف عن 
  احلقوق؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة   ،السيدة املس
شغيل يف العامل القروي من بني ل ال ٔنه املوضوع د ، ما حنتاجش نقول 

ت الكربى  ٔولو لهيا احلكومة، ا شتغل  يل  ٔوليات الكربى ا من بني ا
  . لبالد لسنوات طوي

ال  ،امحلد  ٔشياء يف البادية اليوم، يف ا ل ا ة د حتققت مجمو
ادي   ٔ اصو يتحقق،  يل  ا ذاك اليش لكو ا القروي، واش وصلنا وحقق

  .اص جمهود ٕاضايف يف بالد نقول  ال، مازال
ٔسايس يف  شغيل، كام قلت، حمور  ل سبة  ل ٔيضا  شغيل،  ل سبة  ل
رامج  ه  شغيل، ف ل يل هو دمع البعد اجلهوي  إالسرتاتيجية الوطنية ا

اصة ال القروي  لم ة    . خمصصة ومو
ال عند  شارة، م ادي نقول  بعض إالجراءات، السيدة املس

لحظة فضاءات قرو دود ا اصة يف البادية، عند ٕاىل  ه املهين،  لتوج ية 
لشباب يف  12 دمات  د يف البادية وتقدم  فضاء من هاذ النوع، تتوا

ل  ٔ ىل الربامج، من  ل اطالعهم  ٔ هلم، من  ل التنور د ٔ البادية من 
ة اليت نقوم هبا يف املدينة  ف ، بنفس الك ري ذ ارات، ٕاىل  ساهبم  ٕا

لون يف هذه، مع طبع ٔبناء البادية املس د  ٔن يف ا، مع ٕاعطاء ما ميكن 
ش  ال، مرا لهيا يف هذا ا شتغلو  رامج اليوم ك ٔن عند  إالشارة ٕاىل 

يفرة،  8عند فهيا مربجمة  ل الفضاءات من هاذ النوع، بين مالل، خ د
اصة مع التعاو  شتغل،  ٔخرى اليت  ري ذ من اجلهات ا ن فاس، ٕاىل 

ويل   .ا
لحظة فهاذ  دود ا شاب وشابة،  3841فضاء مس  12ٕاىل 

متوقع فهاذ الفضاءات، عند  ل ا دون من مقاب د سبة 3281املستف ل  ،
شغيل    . 5670لورشة البحث عن ال

نق  ،ٕاضافة ٕاىل هذا ، يه عبارة عن واكالت م نق دات م عند و
د  ٔقالمي  4يف البادية، عند وا ٔقالمي سيدي دا ٓن،  شتغل ا ٔقل  ىل ا

د  ش وا ٔجنرة، عند يف مرا ت، الفحص  و راكن،  ادي  2قامس، 
سبة لسوس ل ٔيضا  د  - ينطلقو،  طلق يف ٕاطار  2ماسة عند وا س

  .رامج خمتلفة
شغيل تنظم ٕاىل البادية، عند  ل ال ٔيضا قوافل د سبة، عند  ل

 ٔ مج من  ىل صعيد الرتاب الوطين، مث  2021-2017ر هذا 
ٔيضا هو  لوسط القروي  شغيل الشباب  ل ٕانعاش  منوذ د املرشوع ا

  .شتغل وحقق بعض النتاجئ
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارة احملرتمة يف ٕاطار التعق لسيدة املس   .اللكمة 

شارة    :وفاء القايض السيدةاملس
سشكرا السيد    .الرئ

روات  ا لهذا السؤال  ستحرض بطرح لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
شلك  ن وحصراء وحبار،  ال وود بالد يف العامل القروي من سهول وج
جت  ىل توفري  صاد الوطين القادرة  ق مة تعترب لبنات  روة وطنية 

داد الوطن، ىل ام ٔبناء وبنات قرا  ام وفرص شغل  يل  وهو ما  دا
صادية  صاد الوطين، خبلق فرص اق ق ة  ر تعزز دينام يتطلب يف تقد
لساكنة  ل يضمن القدرة الرشائية  ال لضامن توفري فرص الشغل ود مستق

االت لرثوة يف لك ا ة  ات املو سيق مع القطا رب الت   .القروية، 
ي ال التق د ٕ ٔهي  ال الفال وتطوره وت م  ات اجلديدة ه

ٔرض  رتباط  ىل  كون طاقات شبابية وشجيعهم  س و وحتس
شجيع املقاوالت الصغرى  ه،  ار ل الوطن و ودحض فكرة الهجرة دا
رتقائية  ستلزم  لمية ومدروسة،  بهتا يف املشاريع بطرق  واملتوسطة وموا

ة ثقا لق دينام ة ومؤهالهتا و راعي خصوصية لك  ة حممكة ومسؤو  ف
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ضية   .ور
ىل رؤية  راز مؤهالت  2020- 2011الوقوف  لية وٕا ا ة ا لسيا

ره خللق فرص الشغل ه الس   .الطبيعة واملوروث الثقايف وتنو
ديه رة مستف عي والتضامين وتوسيع دا ج صاد  ق   .مثني وشجيع 
رامج بني داد  هتيئة املراكز القروية يف لك اجلهات وٕا داد خمطط   ٕا

ذ  متويل وتنف ات صناعية  قرة ٕاىل ب و واجلهات، خصوصا املف ا
لتمنية القروية بتعبئة مزيانية صندوق التمنية القروية  وية  خمططات 
ة  ف ك عي وصندوق التضامن بني اجلهات،  ج ٔهيل  وصندوق الت

اكم وشفافة  .م
 .شكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شارة لسيدة املس   .شكرا 

باللك ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .مة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة   .شكرا السيدة املس
ل  مج د ر شغيل، ولكن هو  ليه ال خيص ال يل هرضت  هذا ا
اصل وواقع اليوم،  ٔ نقول  جزء مما قلته هو  ل البادية لكها،  التمنية د

ل ا    .هود ٕاضايفاص شوية د
ٔمام  لها  ة د يل توقعت االتفاق شغيل، اليوم املبادرة ا ف خيص ال
ل  متويل د ة خبصوص ا ة سام ت ملك يل اكنت بتعل ، وا ال امل
ٔن هاذ املبادرة  متناو  لبادية، ٕان شاء هللا  ه  بري مهنا مو املشاريع، جزء 

كون النتا ٔن  لها، وكنتوقعو  برية، ٕان شاء هللا كون نتاجئ د لها  جئ د
ٔيضا ىل املدينة  ىل البادية وكام    .ٕاجيابية 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل موضوع ه "وضعية العامل املقايه واملطامع" :ون ، يف سؤال يو
دة والتعادلية، تفضلو لو ستقاليل    .لمك الفريق 

شار السيد عبد السالم  لباراملس   :ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
دة مقايه ومطامع  رى  ب،  قة عندما نتجول يف ب احلب يف احلق
ٔصبحت فهيا مقايه تغري  ت الشوارع واملدن وحىت الطريق السيار  زي
ٔننا مل نفكر يوما يف العامل، واش  ري  لعائالت،  جللوس  الناظرن وتو 

؟ واش )CNSS3(واش عندمه ) SMIG2( عندمه السميك؟ واش عندمه
هتم؟ واش عندمه التغطية الصحية؟  ٔقدم   عندمه 

ل  يقولو لنا إالماكنيات د شغيل  سولو يف وزارة ال ميل كنجيو 
ادي يغطيوش، واش عند اليوم ٕاماكنية  شني الشغل راه قالل، ما  مف

ش الشغل خيرج  ٔن مف ل  ال من مدينة ٕاىل اجلوار، ٕاىل الطر د يق م
ل  سيارتو وخيلص الوريقة د   ..وجيي، هذا راه (l’autoroute)السيار 

ٔننا  ىل  ر، مكواطنني بغض النظر  ا اليوم كنطالبو السيد الوز اح
رة  ٔ صادفت داك ازة،  ٕال ل العامل راه والت  ة د نقابيني، اليوم هاذ الف

عامل يف املقايه، هاهو السني  رسبيك وهيرض  وهام رامه  د ت معك بوا
ة يف بالد شجع حىت السيا ا وك رشف ٔسلوب رايق، هذا ك   .ا

ش  لنا فاش  ر؟ احلكومة د ٔشنو در السيد الوز ا  ولكن اح
ٔن حىت  ٔكدها، فاش  ٔ كنقول  فاش وكن اوب معنا يف املطالب،  تت

ل  شغلو به الناس، وميل 3التمنية، معدل التمنية اليوم د ادي   واش 
ل املقايه راها دا يف ٕاطار هاذ  كنجيو حنسبو كنحسبو حىت العامل د
ع  ي يل  السني، حىت ا ا حماربة البطا ها هام الناس  ، ها اح البطا

  .واملعدنوس كنحسبوه ربو ز الق
ٔصبحت ال حتىص،  ٔرس  ٔزمة يف ا ر، وا الت السيد الوز شة  واملع

ىل ه ٔرسة اليوم واش تقد  ل التغذية؟ حبيث ال ا اذ الواجب اليويم د
لعامل وما كنعطيومهش  ربية الوالد؟ واش املدرسة؟ وكنجيو  واش 

)SMIG(ي يل ما  ري ا ٔ وما ) SMIG(ش ذا، هذا ٕاجرام يف حق ا
ل ىل  ذش قانون الشغل    .تي

ٔنت تومسنا  ،اليوم وش السؤال ليك،  ا ما كنو هللا جيازمك خبري، اح
ٔشنو  ك اخلري،  ادي تادي ف ا  ة، مايش و ا ٔعطينا يش  ر؟  د

رو، وهللا  ا غند يبقى اح م  م،  ادي نيدرو، ولكن لكه  رو،  ند
زدهر ادي  رتو بالد  ٔن لكام د رو،  ش ند ا  د يوفق ، وغتكون وا

ن نلقاو العامل الرواج،  ة يف التمنية، مز د القمية ٕاضاف كون وا ادي  و
ا ن، اح شو مز اربناش حىت  يع   ).SMAG4(و ) SMIG(مازال ما 

سالسيد   :اجللسة رئ
شار احملرتم  .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .واللكمة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

دي شار حىت عندي    . السيد املس
شار ل ،شكرا السيد املس ٔجراء د املقايه واملطامع  سؤا خيص ا

                                                 
2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
4 Salaire Minimum Agricole Garanti 
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  .. هؤالء

س اجللسة  :السيد رئ
ٔنك اسهتلكت حىت الوقت  شار احملرتم، خصوصا و معذرة السيد املس
ر جياوبك،  يل السيد الوز ب،  ب، ما بقاش عندك حىت التعق ل التعق د

ر   .تفضل السيد الوز

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
شار احملرتم،    السيد املس

ٔهنم اكنوا السؤال اك ىل  ٔجراء املطامع واملقايه وحتدثمت  ن يتعلق ب
اصة ضيات  اصهتم مبق ش، مدونة الشغل  س سيني، هؤالء ما م   . م

ش، جزء مما  ٔ ما غنقولكش ما اكي وما حتدثت عنه من ٕاشاكالت 
د  س يف املقايه واملطامع فقط، لكن حصيح يف وا قلته حصيح، وحصيح ل

ا ل القطا ارفهمالعدد د ٔنت    .ت، ما جنبدمهش  و
 ٔ دث مبوضوعية،  ا، نت م كون  ٔن  دث جيب  لتايل عندما نت و
ري   ٔ ر، ال،  ر وغنجي غنقول  غند ادي ند ش قلت   ما ج
ل  ٔحتدث ٕاليك، فعال املشلك د ٔ اليوم  شار،  باليت السيد املس

هلم قليل، حصيح هذا قلته شني الشغل العدد د ادي  مف يق  رره و ٔ و
قلون ٕاىل  شني الشغل ي دد اكيف، ولكن مف كون  ني  نقولو ٕاىل 
ميشيوش ل  ٔنت قلت ما  يعاينو هاذ اليش، حصيح  الرشاكت و

(l’autoroute)  ميشيو ل قلو  ي ميشيو  (l’autoroute)ش يعاينو، 
ٔجر  يل فهيا ا ريها من املقاوالت والرشاكت ا ة و سرتا ات  اء لبا

ٔجراء يف مقرات  ل هؤالء ا شتغال د ل  ميشيو يعاينون الظروف د
اوزوهنا وشتغلون، ولكن  يش الشغل يت ٔمام مف ت  معلهم، اكينة صعو

لها لواجب القانوين د ٔهنا تقوم  ل  ٔ   . كتضحي من 
ٔن  شتغلو جيب  ٔن هاذوك الناس ك ٔن نقو  حصيح، هذا جيب 

مله ام  ىل الق هلمشجعهم  ٔشياء  ام د ىل  رو  بعد ذ حناسهبم، ونذا
ريها   . ٔخرى وق إالماكنيات و

اجزة وفقط،  شار احملرتم، قلت احلكومة  ٔخرى، السيد املس نقطة 
اجزة عن ش  اجزة ..اجزة احلكومة عن ماذا؟ ما قلت ؟ تقول ليا احلكومة 

ل الشغل مي شني د ال العدد الاكيف من املف ٔن توفر م دث ىل  ٔن نت كن 
اجزة ٔمر، ولكن    .عن هذا ا

ا  م كون  ٔن  يم جيب  الش قلت  يف بداية  ٔ هاذ اليش 
ٔن  دث ٕاىل الناس اليوم جيب  دث ٕاىل الناس، نت ٔننا نت موضوعيا، 
ٔن نقول ٕاىل الناس  ٔنه ال ميكن  م تدركه عقوهلم يفهمونه،  هيم  دث ٕا نت

اجزة فقط، احلكومة  لها، واش هذاك احلكومة  ور د ر ا شتغل تتد
يل ك  هود ا ٔكرث، تا ٔن جنهتد  ا، جيب  س اكف ٔ كنقول  ل رو اكيف،  د

مايش احلكومة فقط، هذه مسؤولية احلكومة، حصيح، ولكن مسؤولية 
 ٔ ٔحصاب املقايه،  ٔحصاب الرشاكت،  يل املعنيني، مسؤولية  مجيع الفرقاء ا

ٔحصاب املق ل ما عندي قهوة،  اص يوفرو الظروف د ٔيضا  ايه معنيني 
شوفو  ٔن  ٔننا فاش كهنرضو جيب  ٔيضا  ٔحصاب الرشاكت  شتغال و
دا ملا  هبو ج شوفو لكيش ونن ري احلكومة،  شوفوش  ٔن ما  ن، جيب  مز

  . نقول
  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   . شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال املوايل وهو السؤال ما ق  هون ري موضو ٔ  :ل ا
شغيل" ل لمخطط الوطين  ذي  مج التنف   ".ٔهداف الرب

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ واللكمة 
  .السؤال

وري شار السيد عبد السالم يس    :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السادة املس

ذ مج التنف داث مليون هيدف الرب شغيل ٕاىل ٕا ل لمخطط الوطين  ي 
ٔفق  200و صب شغل يف    .2021ٔلف م

ق هذه  مج لتحق ل اليت قطعها الرب ر عن املرا سائلمك السيد الوز ا 
ٔهداف؟    ا
  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
سشكرا ا   .لسيد الرئ

شار   . شكرا السيد املس
ل  ذي د مج التنف ذي املمكن هو الرب مج التنف ل الرب املوضوع د

ي ميتد ٕاىل سنة  شغيل وا ل مج الوطين  لجنة الوزارية ٕان 2021الرب ، ا
ني  ل سن ش نقدمو فهيا احلصي د ادي تنعقد يف هذا الشهر  شاء هللا 

يل ترئسها ات الوزارية املعنية،  ،س احلكومةالسيد رئ  ،ا حبضور القطا
ني ل هاذ السن   .غنقدمو فهيا احلصي د

ٔ نقول  ،فعال صب شغل،  ن مليون م ٔجور اك شغيل امل الهدف يف 
ا ما يقارب لحظة، حقق دود ا  2018و 2017ال، يف سنة  .. ٕاىل 

ا ما يقارب  صب شغل،  500حقق  يف القطاع 756ٔلف و 341ٔلف م
لقطاع العام  140اخلاص املهيلك، يف القطاع اخلاص املهيلك، و ٔلف 

ل  ل  2018و 2017رمس سنوات د ، وهو ما يقارب 2019والثلث د
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ٔهداف املسطرة %42سبة    .من ا
ارج  756ٔلف و 341وهاذ  لني اجلدد  ل املس يه إالحصائيات د

ت ف سو جالصندوق  (la CNSS)ال لضامن  عي، مث الوطين 
ٔيضا عند  شغيل  ل ال ٔرقام  ٕاىل ..350حتسني القابلية د ري ذ من ا

يل ٕان شاء هللا  يل غتنعقد فهاذ الشهر ٕان ا لجنة الوزارية ا نقدموها يف ا
ل هاذ ثالث سنوات اليت  مي د رو تق ٔننا ند ل  ٔ شاء هللا تعاىل، من 

ل ٕان شاء هللا ستق رشفو ما  يل بق مضت وس ل من ا مج د ى من الرب
  .املمكن

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

وري شار السيد عبد السالم يس    :املس
ر   .شكرا السيد الوز

لمك ىل اجلواب د شكرمك    .ك
ذ  ل تنف الل هاذ احلصي يعين د ر، من  ني السيد الوز يت هو 

ٔن احلصي ٕاجيابية، هاذ الرب شغيل  ل لمخطط الوطين  ذي  مج التنف
ل  سبة د ل يعين الوصول  %42ال ني مبعىن اكينة ٕاماكنية د يف سن

مج   .لمؤرشات املسطرة يف الرب
د  يتعلق بوا ة  ٔفق د الطبيعة  مج عندو وا ٔن هاذ الرب خصوصا و

د العدد د ات، مايش يعين وا ل القطا لتايل العدد د ات، و ل القطا
ٔكدو يف فريق  ر، البد يعين كن ش يتحقق هاذ الهدف السيد الوز ا  اح
ات يف تزنيل هاذ  ىل رضورة اخنراط مجيع القطا ل العدا والتمنية،  د
ىل إالشاكلية  لتغلب  مي املشرتك  ل التق لية د د ا ذي واع مج التنف الرب

لو ل التزنيل د   .د
ٔ  ،كذ شغيل، لتدارك النقص يف كن ل ىل تعزز البعد اجلهوي  كدو 

صادية، وكذ  ق شطة  ٔ اطق ل داث م ٕ بعض اجلهات، وذ 
شغيل ل ال ال د ل اجلهات يعين فهاذ ا بة د   .املوا

نيي  ،كذ مج الثاين بني احلكومة و ذ عقد الرب ع تنف ىل ت نؤكد 
ة،  ٔشغال العموم داث قطاع البناء وا روم ٕا ي  صب  220وا ٔلف م

ل  ع د سطر، البد من الت مج يعين  ر ة وال عقد  شغل، هذه اتفاق
ش حنققو هاذ الهدف كذ لو    .التزنيل د

ال  ،كذ ٔمام  ي وقع  ري ا ٔ مج ا د يعين هاذ الرب ن وا يعين اك
ٔنه شغيل،  ىل ال د الوقع ٕاجيايب  كون عندو وا ادي   ، يتعلق  امل

ٔهداف املسطرة  ىل حسب ا لها، وهذا  متويل د ل املقاوالت وا مع د
ىل  زيد  بة  27ادي حيقق ما  لموا ٕالضافة   ، ٔلف فرصة معل سنو

ل املقاوالت  داد د ٔ ل ا   .مقاو 500ٔلف و 13د

ر، هاذ املعطيات وهاذ املؤرشات لكها كتبني  ا اليوم، السيد الوز اح
ش نوصلو هاذ ىل ٔ  نه ممكن حنققو هاذ الهدف ٕاذا تضافرت اجلهود، يعين 

ٔهداف املسطرة   .ا
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
مج الوطين فعال  ات الوزارية املعنية، الرب سيق بني مجيع القطا ن ت اك

ية يرتٔسها القطاع الوزاري  قت عنه جلنة تق ه مخسة حماور، لك حمور ان ف
لية ترتٔس حمور،  ا املعين، هناك حمور ترتٔسه وزارة الشغل، وزارة ا

ل ية يه الرتبية الوطنية ترتٔس حمور، مث املالية ترتٔس حمور، هذه ا ان التق
ىل تزنيلها طبعا حتت ٕارشاف وزارة الشغل اليت  اليت تضع الربامج وسهر 

سيق بني هذه اجلهود   .تقوم بت
ش نعطيك النتاجئ  ،فعال كفي الوقت  ل النتاجئ، ال  ة د ا مجمو حقق

لحظة، ولكن غنقول  يه نتاجئ ٕاجيابية، واش  دود ا يل حتققت ٕاىل  ا
يد ال، ولكن هاذ اليش تغطي مجيع اخلصاص ا ٔ ن يف املغرب؟  يل اك

ٔننا نوصلو  ل  ٔ رو جمهود ٕاضايف ٕان شاء هللا من  زيدو ند اص  الش 
طط يف هنايته ل ا ٔهداف د   .لهاذ ا

ل قليل من  طط ما حتدثت عنه ق ارج ا ة  رامج ٕاضاف ٔيضا اكينة  مث 
لها ب  ة د يل توقعت االتفاق متويل ا ل ا ٔسبوع الربامج د ة يف ا ت ملك تعل

برية، دفعة  ادي تعطي دفعة  ٔن هاذ الربامج  متناو  املايض، ٕان شاء هللا 
شغيل يف بالد ل ال   .برية د

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه ري، وموضو ٔ قل ٕاىل السؤال السادس وا ح حوار مع هيئة " :ون ف
لوزارة سيق    ".الت

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة  د السادة املس ٔ.  

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ب احلوار مع  ح  ذة لف الية املت ستع سائلمك اليوم حول التدابري 
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سيق بوزار  يل هيئة الت ة الشغل وإالدماج املهين، وذ لزنع ف
د وتريهتا يوم بعد يوم هبذا القطاع احليوي،  ات اليت تتصا ا ح

رة احلركة إالدارية؟ ىل رٔسها حسب مذ لملفات العالقة و ابة  ست   و
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر السيد و    :وإالدماج املهين الشغلز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
د عند يف الوزارة،  ات وال تتصا ا ن حىت اح ش نوحض ما اك ري 
ٔن  ٔبناء الوزارة ٕان حص  ادي وطبيعي، هاذوك  شلك  شتغلون  املوظفني 
لهيم تتوقف صورة الوزارة  ٔبناء الوزارة و م، هاذوك  ٔقول هاذ ال

ىل مجيع وشت شتغلو جبد وتفاين وتضحية  مه، ك غلون جبد كام عهد
دود املمكن ده يف    .الرتاب الوطين، وهذا نعرتف به ونقدره وندمعه وسا

ي  ري ا ٓخر  عي القطاعي فهذا يشء  ج ٕان كنت تقصد احلوار 
ىض االتفاق  عي هو الزتام حكويم رصحي مبق ج قلت، احلوار القطاعي 

ٔ ل  اللزتامات 2019ريل د و  كونو نوف ش ٕاال  تنا ما ميك ، وحنن من 
ل احلكومة يف هذا إالطار   .د

ت املعنية هباذ احلوار  لنقا ت دعوات  ٔنه تو ٔ نقول   و
عي، ٕان شاء هللا هنار امجلعة عند معهم لقاء يف ٕاطار احلوار  ج

ل  ىض االتفاق د عي مبق ريل 25ج ٔ.  
  .راوشك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار لسيد املس   .اللكمة 

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
ر احملرتم من  ،يف البداية مك السيد الوز ىل سالم ٔن هننئمك  البد 

ة ة والعاف   .احلادث املروري، ومتىن لمك موفور الص
ابة م ،ٕاننا لك ارتياح است ل  س ر، وٕاذ  صاحل وزارمك السيد الوز

رب عهنا بعض املوظفني نتقال ولو شلك جزيئ، واليت  نود يف ، لطلبات 
ٔن امللف املطليب املقدم ٕاليمك من  اهمك ٕاال  ٔن نثري ان نفس الوقت ذاته 
نية، بل يتعداه ٕاىل ما  وية  لوزارة ال هيم مصاحل ف سيق  طرف هيئة الت

ٔمر يتعلق مبصاحل ال ، فا ٔمعق من ذ ضيات هو  ملق لزتام  وطن وضامن 
عي  ج ىل السمل  ة واملقاوالت واحلفاظ  ٔجراء من  القانونية، حامية ل

ٔخرى ة    .من 

ر احملرتم،   السيد الوز
ب احلوار مع  ح  ة احملرتمة، لف ده هبذه الق ٔن قطع و سبق خللفمك 

شه معوم ي يع لواقع املزري ا سيق بوزارمك، نظرا  موظفي  هيئة الت
ة  ش الشغل، سواء من الناح از تف ت  ىل رٔسهم مكو القطاع و

دوى ث ظروف العمل والتحفزيات، لكن دون    .التنظميية ومن ح
ة  ات ملك لمنوذج التمنوي اجلديد، بتعي داد  ا بصدد إال وما دم
ل  ٔ ش الشغل من  ظومة تف لرضورة تطور م يض  ٔمر يق ة، فا سام

ة ا ، وٕاجياد احللول حتسني جنا الت وحتفزي عنارص اجلهاز معنو وماد لتد
زخر  يش الشغل  ٔن هيئة مف لام  رشية،  العا ملشلك تناقص املوارد ال
هبا العاد  ل إالجيايب مع مطا دم التفا ٔن  الية التكون ومن ش ٔطر  ب
كوهنم  ٔخرى تقدر  نية  ٓفاق  ٔن يدفعهم ذاك البحث عن  ة،  واملرشو

  .ضمن حتفزيمهوت
ر احملرتم،   السيد الوز

ب كرثهتا  س يش الشغل  ستطيع جرد خمتلف املهام املسندة ملف ال 
ٔمراض  ة من سكري و ٔمراض مزم هتم مصابون ب وتنوعها وخطورهتا، فغالب
دون من  ستف ٔعصاب، نظرا لضغوطات العمل واحمليط، وال  القلب وا

ٔجرية ممتزية، بل حىت تعويضات اجل ٔكرث وضعية  ذ  ، وم والت تبقى هزي
ر دة تذ ٔية ز   .من عرش سنوات مل تعرف 

ر احملرتم،   السيد الوز
ح  عي، بف ج ىل وزارة احلوار  رشفون  مك  مك جمددا بصف نلمتس م
ات  ا ح يل  زع ف ل  ٔ سيق من  اد قطاعي مع هيئة الت حوار 

ابة ملطلهب ست رات اليت حنن يف غىن عهنا و سيط واملرشوعوالتو   .م ال
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز   .اللكمة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ة  د الف يش الشغل مه وا يش الشغل، مف ٔمر ال يتعلق فقط مبف ا

ٓخرهم ٔساسية ٕاىل  مة و ٔدوار  دا عند وتتقوم ب   . ة 
ٔعراف  ه  عي هاذ اليش ف ج حلوار  ٔمر  ولكن عندما يتعلق ا
نيا، يمت احلوار  ان ا كرست مايش يف بالد فقط ولكن يف مجيع ب
نا هلم دعوة  ا و ٔكرث متثيلية، واح ٓت النقابية ا عي مع الهي ج

لهم ٕان شاء ستق رو معهم هنار امجلعة و   . هللا وغندا
ٔخرى سبة لبايق الهيئات ا ل  ،ل ٓت دا ل الهي د العدد د عند وا

شاورو مع ءالوزارة، وهاذو رشاك ش ن  يف الوزارة، ولكن راه ما غميك
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شاورو معه  ادي ن ه  شتغل ف د عندو جمال ت لكيش يف لكيش، لك وا
يش  ل مف ٓت د لو، هي ال د شاورو معهم ف يف ا ادي ن ال  الشغل م

شاورو معهم  ادي ن عية  ج ٔعامل  ل ا لجنة د ه، ا دون ف ٔن يف ميكن 
ه دون ف ٔن يف   .ف ميكن 

ٔكرث  ،ولكن ت ا دث عن النقا ٔمر مبلف مطليب نت عندما يتعلق ا
ات بل حىت  ه مجيع القطا متثيلية، هذا مايش يف القطاع عندي، ولكن ف

ا ىض يت ويل مبق ىل املستوى ا رست  ٔعراف  كرس  وز هذا ٕاىل 
دا ٔدرى هبا ج ٔنتوما  رها،  ات دولية ما حيتاجش نذ   . اتفاق

ن ٔكد ونو م لتايل  شار ،و عي ٕان شاء  ،السيد املس ج ٔن احلوار 
ة  كون يف مصل ٔن  كون ٕاال ما ميكن  ش  ه، وما ميك ادي منشيو ف هللا 

ادي بالد ويف مصل لنا ٕان شاء هللا تعاىل، ٕان شاء هللا    ة املوظفني د

ري لبالد مجيعا كون  ٔن    . شتغلو هباذ النفس هذا مبا ميكن 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة   . وشكرك 
ىل صربمه وحضورمه معنا ٔشكر امجليع    . كام 

ٔرفع اجللسة   . و
لمصادقو  رشيعية  لسة  ٔن تلهيا  ر ب ة من القوانني ٔذ ىل مجمو ة 

  .اهزة
  .وشكرا


