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ٓخر  15 سمرب فاحت( 1442ربيع ا  )2020 د

  831رمق  اجللسةحمرض 
ء: التارخي ٓخرربيع  15 الثال سمرب فاحت(هـ 1442 ا لس: الرئاسة ).م2020 د س ا ٔول لرئ وح، اخلليفة ا شار السيد عبد الصمد ق ت  .املس قة ةعرش  ستساعتان و : التوق ة ابتداء من ، دق قة السا ق الثالثة وا ٔعامل  .الثانية والعرشن بعد الزوال ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا   .م

--- -------------------------------------------------------------  
شار السيد  وحاملس س اجللسةعبد الصمد ق ٔمجعني  ﷽  :، رئ ىل  وحصبه  ىل سيد املرسلني و ر،  .والصالة والسالم  رة،   السيد الوز ٔهنهئن هبذا اليوم العاملي حملاربة السيدات املس   السيدة الوز لوايت  ساءشارات احملرتمات، ا شارون،  .العنف ضد ال لس  100الفصل ٔحاكم معال ب  السادة املس يل  ا لنظام ا ستور، ووفقا  ٔسئ السيدات والسادة من ا لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لهيااملس ٔجوبة احلكومة  شارن و ل الرش   .املس لسيد ق ٔعطي اللكمة  ٔعامل هذه اجللسة،  دول  د من مراسالت وإ وع يف تناول  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا تا ٔمني  . ال   .لمك اللكمة السيد ا

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد  س  :املس ٔمني  ﷽   .شكرا السيد الرئ ىل النيب ا س احملرتم،السيد ال  .والصالة والسالم  و احملرتم،   رئ ر ا رة احملرتمة،  السيد وز شارون احملرتمون،  السيدة الوز لس   السيدات والسادة املس ب ا ى مك س احلكومة  مرشوع قانون رمق "ٔودع السيد رئ
متم القانون رمق  07.20 ات احمللية 47.06بتغيري و ت امجلا ، "املتعلق جببا ٔسب  لس، طبقا وقد طلبت احلكومة ا ٔعامل ا دول  ٔنه عند وضع  ش ة  ق ستور 82ٔحاكم الفصل  لس   .من ا ب ا ى مك لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔودعت مجمو ة و ٔصول رشكة سامري يف طور التصف ٔيضا مقرتح قانون يتعلق بتفويت 

و املغربية ٔعضاء ا  .القضائية، وذ حلساب ا ٔسئ  سبة  ل لهيا، فقد توصلت ٔما  ٔجوبة احلكومة  لس و رخيه مبا ييل 2020نومفرب  25الرئاسة يف الفرتة املمتدة بني    :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 25: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 15: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك ارشة  .جوا 15: دد ا د، م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ىل بعد  ويف ا راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  امة  لسة  متمي القانون رمق  66.20مرشوع قانون رمق  -  : القوانني التاليةهذه اجللسة، مع  املتعلق  46.02بتغيري و متمي القانون رمق  32.20مرشوع قانون رمق  -  بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع؛ القايض  12.96بتغيري و صالح القرض لمغرب ٕ س  .الشعيب    .شكرا السيد الرئ

سالسيد  ٔمني  :اجللسة رئ و   .شكرا السيد ا ر ا لسيد وز ه  لسؤال املو ٔعاملنا لهذه اجللسة  دول  لبار نقطة نظام؟  ..امللكفسهتل    اليس ا
شار  لبار السيداملس س  :عبد السالم ا   .لو مسحت السيد الرئ

س اجللسة   .لبارتفضل السيد ا  :السيد رئ
شار  لبار السيداملس س احملرتم،  :عبد السالم ا ،  السيد الرئ و ر ا رة،  السيد وز س،  السيدة الوز لبنط العريض، وهو فني يه   السيد الرئ ٔطرح سؤ عريضا  ٔجوبة، ال نلمس وقعها يف هللا جيازيك خبري،  ما مسعنا من   ، ٔسئ ا من  ما طرح ٔرض احلكومة؟  ىل  شوفو   .الواقعالشارع  يل ك لس اليوم ا ب ا يل  2هل مك اوبو مع مطالب الشعب وزراء حمرتمني هوما ا ش يت رت؟اكينني، فني يه احلكومة؟ فني مه الوزراء  اك يل  لس قامي   املغريب ا ب ا س احملرتم، واش مك ستدعي لنا هاذ السادةفا جيازمك خبري، السيد الرئ ش  لو    الوزراء؟  لواجب د
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 ، ٔسئ دة  ستقاليل طرح  ٔجوبة، الفريق  سمعو  ٔننا ك ٔرض الواقعراه عيب  ىل  سمعها  ٔجوبة اليت  رى ا   .وال 
س اجللسة س  :السيد رئ ل الفرق احملرتمة  .شكر السيد الرئ ٔنه السادة الرؤساء احملرتمني د لمك كنظن ب ن وضعت هاذ السؤال يف ندوة الرؤساء، وكالسؤال د لس، ٕاىل اك ل ا ذ دا ا ر مرح ابة السيد الوز س الفريق عندمك   .. يش ٕا ر، ٕاىل مسحيت يل، السيد رئ امسح يل، السيد الوز   ؟..يش

شار  س  :ادل الربااكت السيداملس س   .شكرا السيد الرئ ش، السيد رئ لبار، راه ما ميك يل اليس ا ٔمثن ما قا زم لس، تنجيو وتنلقابدوري  رنا ٔو وز رة  دو بني وز وا ا ت ٔسئ   . و اح ع ٕاىل  س لس و لم امئ  ىل حضورها ا رة  س، شكر الوز ش، السيد الرئ ، ولكن ما ميك و ر ا شارن وكذ وز كون املداومة من احلكومةالسادة املس ىل مؤسسة دستورية حبال هاذي  لو  ٔسبوع اجلاي   .نق د، ا ن وا كوناليوم اك ا ولينا يف الفرق .. ادي  ىش مع اجلاحئة اح يل يه ت ٔسئ ا بري يف طرح ا لنا كنلقاو مشلك  ىش مع الوضعد لنا  .وت ٔن تبلغوا هذا امللمتس د س،  مك، السيد الرئ دات احلكومة . رمبا نلمتس م اوب مع مست شارن وتت اوب مع السادة املس يل تتعاصها حترض، تت   .وشكرا  .رفو بالدالوضع ا
س اجللسة شار  :السيد رئ ر امللكف   .شكرا السيد املس ابة، معنا السيد الوز ر ٕاىل اكن عندمك ٕا ر  . تفضل  ..حلكومة معالسيد الوز   .ٔعتذر السيد الوز

شار  ل   :املبارك الصادي السيداملس ل السادة الوزراء عن اجللسة د ل الغياب د ٔنه  5ن، هاذي تقريبا الربملاهاذ املعض د ىل  ٔكد  رو هبا، وكن ا لك مرة كنذ ش سنوات واح لعالقات مع الربملان  ر امللكف  ا مع السيد الوز د، ال الربملان وال يف ندوة الرؤساء اتفق ٔ ٔي  رشف  يل ال  اصة لهاذ املشلك ا لسة  د.. احلكومة والخنصصو  ىل مو ا  ة، مكؤسسة   .وكنا اتفق يق ما حلد السا شارن،  ل جملس املس رملانية د

ش نلقاو  رؤساء الفرق  د اجللسة يف ندوة الرؤساء  ش خنصصو وا ل هاذ املؤسسة قدر ل النقاش دا رفعو املستوى د يفاش ميكن  يل  ريصيغ ا ا الك سناو م ي س  .ٔنه املغاربة    .شكرا السيد الرئ
س اجللسة س،   :السيد رئ س  .شكراشكرا السيد الرئ   .تفضل السيد الرئ

شار  ل شيخي السيداملس س  :ن و احملرتم،  .شكرا السيد الرئ ر ا رؤساء فرق كنلقاو فهيا   السيد وز ا  ٔسبوعية اح ٔسئ ا ل ا ن يبدون رغبهتم يف احلضور فعال الربجمة د ٔنه الوزراء ا ٔشنو هو؟ هو  د إالشاكل،  يكووا ٔسبوعية ما  س، ويف بعض ٕاىل اجللسة ا لخم ه يف ندوة الرؤساءن عند اجلواب حىت  ر ٔننا  لجمعة، وهاذ اليش فايت  ان حىت  ٔح ات حمددة يف لك   .ا ٔنه نعمتدو قطا لنا كفريق اكن هو  ا الرٔي د رجمة فهيا اح جتاه وتدارت  ا يف هاذ  ات يف لك  4ٔسبوع، ومش ل القطا د يكون عند  لتايل  ٔسئ ٔسبوع، و دو ا ة، وكنو اق د الرؤية اس ٔمر وا ، وهذا  ٔسئ يل غيتلكفو بطرح هاذ ا شارن ا لنا وكنلكفو املس لتايل . زعام اكن معقولد ٔمر، و ٔسف الشديد متت مراجعة هذا ا مع ا ٔنه   .يويل ٕاشاكل ٔ كنقول ب ٔنه خص الوزراء جييو، ولكن راه مايش  ٔ مع إالخوان ب
ٔي ف ن لو ميل الفرق  يل  شار راه من حقو يربمج السؤال ا ٔي مس ر الربجمة ريق و ٓخره، من حقو يد دى يف الغياب ٕاىل  ي ر  د الوز ش خنليو كون وا هود، راه ما ميك د ا رو وا ا كذ خصنا ند لو، ولكن اح ارفني .. هذاد ٔسبوع،  د الربجمة قطاعية لك  رو وا ات  4خصنا ند قطا ات وال حىت ق 3وال  ساع  5طا ىل ت كون معروفة  ات  ل القطا د ٔرحيية س  .وكنربجمو يف نوع من ا   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة ر  .شكرا  :السيد رئ لعالقات مع   . اللكمة لمك السيد الوز ر امللكف  ٔنه تعاىف ورجع من حسن احلظ موجود معنا السيد الوز يل كنحمدو هللا وشكروه  شارنخبري، وهللا يعطيه الربملان ا ل جملس املس لبية واملعارضة دا ٔ ابة ا ة ولمك ٕا ة والعاف   .الص
سان والعالقات مع  املصطفىالسيد  و امللكف حبقوق إال ر ا د، وز الرم   :الربملان
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س شارن  .شكرا لمك السيد الرئ شارات والسادة املس لسيدات املس اىف مجيع امل  .شكرا  افامك هللا و لف  .غاربة ومجيع الناس من لك سوء ومكروهو ٔخ ين  ٔتفهم ولك سبة ملا تفضل به السادة الرؤساء،  لسيدات   .ل سبة  ل ل هذه النقاشات  دث عن ٔتفهم الهواجس اليت دفعت ٕاىل م ٔسف الشديد، نت ٔنه، ل لف  ٔخ ين  ارضة يف خشص الوزراء والسادة الرؤساء، لك ٔسئ حضور احلكومة، واحلكومة  ن هتمهم ا ا ة ران  .املطرو ٔماممك وز يق ما تقدم حىت يش سؤال،  ٓن  كون . ا يل  ، ذ الوقت ا ن مشلك، ومع ذ ر مايش قداممك هنا اك كون من  يش سؤال الوز ٔن  ٔنه ميكن  لمك، حبيث  يل د ا لو يف النظام ا ن  دث يف املاملشلك اك ٔن يت شارة  ٔو املس شار  مك من حقمك وضوع ولو يف غياب حق املس ٔ نئذ مفرطة، وتبقى  شار ف خيص ما مت   .ساءلوهااحلكومة، ولكن كتبقى احلكومة ح سبة حلضور هذه اجللسة، املوضوع الثاين املرتبط مبا تفضل به السيد املس ل ٔن هناك مش  س  ليه، ل سبة ملستوى حضور بعض السيدات االتفاق  ل ٔ فعال معمك، والسادة الوزراء يف املشلك قامئ  هتم، هذا فعال مطروح و ا ان ومستوى است ل ٔشغال ا
ت  ٔو نبحث عن السبل اليت متكن مكو رفع  ٔن  اه هو  ي طرح شارن من الرفع من مستوى النقاش حىت يصبح هذا ولكن ا لس حكومة ومس م الناسا ىل استقطاب اه دا وقادرا  ذا ومف كن هذه   .النقاش  ه جمهودات، مل  كون ف ٓن خص  ٔسف حلد ا و جيي هذا، ل ر ا ٓن وز ال ا س ال ميكن م هودات، وكام تفضل السيد الرئ س من التدبري اجليد والناجع، ا ه ل د، ممكن ممكن، ولك ن ىل سؤال وا دث عن حماور وحيرض وزراء حمدد لسات تت قسمي اجللسات ٕاىل  ف

ىل املستوى الشهري،  )schéma(وعندك  دول  هلم  ل احلضور د ىل حسب ما د ٔنه احلكومة حترض ومن واجهبا حترض  يل  ي د الرؤية واحضة متتد ٕاىل شهر، وهاذ اليش ما فهذا  ددونه، ولكن وفق وا ٔخرىست ات  ن يف  رش مقارنة، راه اك س  .غند   .شكرا السيد الرئ
س اجللسة ٔطلب من السيدات والسادة   . رشكرا السيد الوز  :السيد رئ ا هذه،  لس دئ  ٔن ن ل  لسق د كام هو خمطط  يف ا رتام التبا شارن ا د  2. املس ل املقا د شارة من فضلمك ٔو املس شار  ه املس د جيلس ف ة ووا السة يف   . فار ٔستاذة، راك  ن، ا يل اك يل ماهللا جيازمك خبري، هاذ اليش ا د البالصة ا ال ال راك . مفروضش جتليس فهيا، راه يه البالكة وا

اصكش يل ما  ، . شويف الكريس د.. السة يف البالصة ا رتاما  ا ىل سالمة امجليع شارة، حفاظا  اص   .هللا جيازمك خبري  . السيدة املس راىس،  2هللا خيليمك، إالخوان، الفريق احلريك، هللا خيليمك، راه  ل  ري، هاذ اليشهللا جيازمك خب ليه دا ا  ليه يف ندوة الرؤساء واتفق ا  اتفق رتمه امجليع  ب لي ل املك بتعاد د س، هللا جيازمك خبري،  ابتداء من الرئ يل فهيم  2 ن الباليص ا د، واك ه يش  كون ف د ممكن  ة ووا ه رايس فار كون ف اص  شارن، ش)1CDT(وكذ   . 3الرتكزي  س ، السادة املس لسيد الرئ وف رفقا  لمك شار م يل هو مس سان   .شكرا  .ا و امللكف حبقوق إال ر ا لسيد وز ه  ٔول سؤال مو متيزي ضد املرٔة"والعالقات مع الربملان، وعنوانه ٕاذن  ، وهو موضوع من طرف "ا لفريق شارن احملرتمني  عي املس ج ميقراطي  ستوري ا سة  .ا   .تفضيل السيدة الرئ
شة  ا شارة السيدة  س  :يتعالٓ املس رة،  .شكرا السيد الرئ ر،  السيدة الوز رشن احملرتمني،  السيد الوز ر،   السيدات والسادة املس دة  السيد الوز ة ج ، وامحلد  بص يل متاثليت  ىل الشفاء ا ر،  .ٔوال، هننئك  ملغ  السيد الوز ل املرٔة  لوضعية د يتعلق  لنا  الل السنوات السؤال د سبات رب  ث عرفت تقدما ملموسا، بعدما رامكت العديد من املك رية، ح ٔ ىل صعيد ا فردة  ة يف جتربة م رشيعية والسياسية واحلقوق ستورية وال ري من ا لك زال حمفوفا  ٔن هذا املسار ما  ري  ة،  ىل الصاملنطقة العربية وإالفريق منطية جتاه املرٔة، فضال عن الصعاب لتغيري العقليات والقضاء  صادية ور ا ق عية و ج حلقوق  هنوض  ساء يف املشهد السيايس واملؤسسايت رسيخ قمي املساواة واملناصفة وا ل ت احلضور الالفت  ساء، و ل

لتجربة املغربية يف حميطها إالقلميي والقاري،  ٔحضت املرٔة املالوطين والرتايب مصدر ٕاشعاع  ت بعدما  االت، وتق ٔلوف يف لك ا شلك م ارضة  ن، مبا يف ذ احلكومة والربملان والقضاء غربية  ٔمسى املناصب يف اكفة املياد
ال، بعد القرار  ىل الر رب التارخي حكرا  ن التوثيق وإالدارة، حىت ت اليت اكنت  ه املرٔة املغربية لولوج  ح خطة العدا يف و   .عديلالاملليك السايم بف

                                                 
1 La Confédération Démocratique du Travail 
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ة والتعاون  ر اخلارج ٔكد املغرب كذ يف لكمة السيد وز رى فقد  فال العاملي  ح لمرٔة  25إالفريقي يف رسا مبناسبة  ا من املايضملؤمتر العاملي  ل ش ٔن تصبح الالمساواة بني املرٔة والر ٔم  ر، عن حصي جمهودات احل  .يف بيكني عن  سائلمك، السيد الوز كومة ملناهضة ا  متيزي ضد املرٔة؟   .شكرا  ا
س اجللسة راللكمة لمك السيد   :السيد رئ ابةالوز   .، يف ٕاطار إال

ر  والسيد وز سان والعالقات مع الربملان ا شارة  :امللكف حبقوق إال شارن احملرتمني،  .شكرا السيدة املس سان وال   حرضات السيدات والسادة املس مة ٕان التوعية حبقوق إال سان يه  ىل حقوق إال ف  لك مؤسساهتا، تثق مة احلكومة  ستورية امجليع،  مة املؤسسات ا مة يه  سان، يه  لس الوطين حلقوق إال لم سبة  ل تصة، كام هو احلال  متع املدين، اليت تعترب جحر الزاوية يف ا ت ومجعيات ا ٔحزاب والنقا فه ا متع وتثق هنوض بوعي ا مة شاقة ا ا وهتذيبه سلويا، ويه  سري وتعاضدا شامالحقوق ري  ا  ٔن   .تتطلب نفسا طويال ووق دمك ب ٔف ميقراطية  30%  ٔشري ٕاىل من تدابري اخلطة الوطنية يف جمال ا يس والتوعوي، وهنا  انب التحس ل سان خصصت  ل املثالوحقوق إال ىل س اء من تدابري يف هذه اخلطة    : بعض ما 
ادئ  - ىل قمي وم س والرتبية  لتوعية والتحس رامج فعا  ٔطر وموظفي إالدارات وضع  اكفؤ الفرص واملناصفة لفائدة  ات الرتابية؛ املساواة و ة وامجلا   العموم
ادئ املساواة واملناصفة  - رش قمي م الم يف  متيزي وما ٕاىل ذ من مق تعزز دور وسائل إال اكفؤ الفرص وحماربة ا ضيات الواردة يف و لمساواة  .هذا الباب ٔن اخلطة الوطنية  رام "كام  دة تدابري " 2ٕا تضمنت بدورها 

متيزي ضد املرٔة ىل حتوالت جممتعية معيقة،   .هتم حماربة ا ٔن هناك مؤرشات رمقية تدل  ة يه  ة انتقلت بـ الن ث يف الوظيفة العموم ٔن سبة الت ٔن  ات بني  4من ذ  در ث انتقلت من 2018و 2012 يل هو جملس   .%35ٕاىل ما يقارب  %31، ح لس املوقر ا ٔمام ىل الصعيد السيايس، فكام تعلمون هذا ا ٓن وامحلد  حنن  ٔي امرٔة، ا ه  كن ف سه مل  ٔس شارن عند ت د املس و مضن وا ر ا سائل وز لس  14املرٔة يه اليت  سبة  ل امرٔة،  ٓن وامحلد سنة  30النواب مفنذ  ما اكنت حىت امرٔة، انتقلنا ٕاىل امرٔتني، ا ري بني   .امرٔة 81 عند  ٔنه  ٔقول ب ٔن  كفي  ات الرتابية،  لجام سبة   2015و 2009ل

ساء عند  دد ال س  6669تضاعف  ٔس ىل ت ٔن اململكة مق  متيزي ضدامرٔة، كام  ٔشاكل ا ملناصفة وحماربة مجيع  ىل املرٔة، اليت ستكون  الهيئة امللكفة  امة وحقوق املرٔة  سان  هنوض حبقوق إال ه اخلصوصلها مسامهة فعا يف دمع ا   . شكرا لمك  .و
س اجللسة شارة  .شكرا  :السيد رئ ب  السيدة املس   .التعق

شة  ا شارة السيدة  س  :يتعالٓ املس ر  .شكرا السيد الرئ ٔمت  .شكرا السيد الوز مك بد ٔ ٔساس،  ال ما يثلج الصدر  س هو ا لتوعية والتحس ٔسايس يف   دي ا ٔن الت ر يف هذه إالجنازات بقدر ما  صادية شك، السيد الوز ق عية و ج حلقوق  هنوض  مكن يف ا مسار تعزز حقوق املرٔة 
ات واسعة من  ساء، الس يف ظل وقع الفقر والهشاشة اليت تعاين مهنا ف ل

يا ساء والف لعامل القروي واملناطق اجلبلية وشبه احلرضيةال اصة  م يف   . ت، و رشية بدور  لتمنية ال مة، ويف هذا الصدد، اطلعت املبادرة الوطنية  ساء وحققت كذ نتاجئ  بريةجمال حماربة الهشاشة والفقر يف صفوف ال زال  ات ما  يا ح ٔن  ٔمهية هذه إالجراءات، فٕاهنا تبقى  .ري  رىق ٕاىل  ورمغ  ٔعباء احلياة وجتيب د حمدودة وال  ة  ىل موا لقدرة  متتع  مستوى جيعل املرٔة املغربية 
ش الالئق،  ٔساسية اليت تضمن ظروف الع صادية وا ق ات  امليا يف جمال مساواة النوع ىل احلاج رية  ٔ ع يف الرتب ا ث مازال املغرب يق صادي العاملي، ح ق ال الرتبة حسب املنتدى  ٔصل  137ح اص  .دو 149من  شلك  ٔو  ام  شلك   ، ل املغرب ٔما خبصوص مؤرش املشاركة .. كذ ساء، فقد اح ل ة  ر، والفرص املتا صادية، السيد الوز ٔصل  141الرتبة ق ت 149من  ٔثب ر،  ٔن هذه الربامج، السيد الوز سات العمل، كام  ساء ح هتا حبيث تظل ال ري املؤدى عنه،  حمدود ان ٕاال إالجنايب  ٔح الب ا ي ال يضمن يف  ري الالئق ا ري املهيلك و   ..التغطية الصحيةوالعمل 

س اجللسة شارة  :السيد رئ ر  .شكرا السيدة املس   .ما تبقى لمك من الوقت السيد الوز
سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا لتحري يف مستوى التطور اجلاري يف ميكن للك و   :السيد وز ٔن يقوم  ا  د م ا
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شارة،  ه السيدة املس ي حتدثت ف ىل هذا املستوى ا اصة  عية اململكة،  ج صادية و ق حلقوق املدنية والسياسية و رتبط  ٔنه وقعت تطورات ٕاجيابية كثرية، لكن مازال الطريق وهو ما  ساء، ستالحظون  ل
ٔن ل  ٔ ٔي  طويال من  ل  سب املرٔة مجيع حقوقها، ومعها طبعا الر ك

  .مجموع املواطنني املغاربة
س اجللسة ر  :السيد رئ ىل مسامهته  .شكرا السيد الوز و  ر ا داد الرتاب الوطين والتعمري   .وشكر السيد وز ه لقطاع ٕا ٔول املو لسؤال ا قل  ه ون يةمستوى ٕاجناز ا"والسكىن وسياسة املدينة، وموضو ، "ملشاريع السك ٔحرار شرتايك وفريق التجمع الوطين ل د ما بني الفريق  شرتايك، واملوضوع   .هو سؤال مو شارن من الفريق  د السادة املس ٔ ٕاذن اللكمة  ية"هو    ".مستوى ٕاجناز املشاريع السك

شار السيد دمحم رحيان س احملرتم،  :املس رة،  السيد الرئ ر،السيد ال  السيدة الوز شارن احملرتمني،  وز ٔخوايت املس لسقوط  ٕاخواين،  ٓي  رة، حول املباين ا   .شكرا  .سائلمك، السيدة الوز
س اجللسة ٔحرار  :السيد رئ شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ يل   .اللكمة  لت يف املوضوع ا ث د ٔنه ح اء مين  قة الغلط  ٔعتذر، يف احلق

اص، ٕاذن  ش  لسقوطامل "ما اك ٓي  ٕاجناز "، ال، اكن عندي "باين ا ية ٔمعو تفضل"املشاريع السك ٔعتذر، اليس    .، فعال 
دي جشري شار السيد  س  :املس ،  .شكرا السيد الرئ و ر ا رة،  السيد وز شارون،  السيدة الوز ٔخوات، إالخوان املس ية لس  ا دد هام من املشاريع السك لنت احلكومة عند تنصيهبا عن  مت من ٕاجناز ت د ٔ ال، فهل متك زال قامئا يف هذا ا ي اكن ال ٔسباب لهاذ اخلصاص ا ٔخر يف ٕاجناز بعضها؟ وما يه ا د؟املشاريع؟ وهل فعال هناك ت ري ٕان و ٔ لحفاظ   الت رة احملرتمة، حول ما تقوم به وزارمك  سائلمك، السيدة الوز ٔصيل واملمتزي يفكام  منط املعامري ا ة،  ىل ا ٔقالمي اجلنوبية واجلنوبية الرشق ا

رممي القصور والقصبات من  ية وكذا ف خيص  ل السكن؟ف خيص املشاريع السك   .شكرا  ٔ
س اجللسة رة  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  رة ٕا زهة بوشارب، وز س شكرا  :وسياسة املدينةالسيدة  شارن،  .السيد الرئ ىل طرح سؤالمك هذا  السيدات والسادة املس شار،  ٔشكرمك، السيد املس ية،   .يف البداية  هتم ٕاجناز املشاريع السك يل  ر ببعض املؤرشات ا ٔذ ٔن  ٔس  ، إالجناز هو حوايل ال ب ىل  500.000اليوم، امحلد  ش هنرضو  دة،  و ، حل يل متت، امحلد  ٓن بفضل هاذ الربامج، راه اكن عند إالجنازات ا د ا د  د العجز تقريبا وا ن، اليوم هاذ  1.2وا ل السكن ما اكش اك مليون د د  ىل 390.000العجز هو تقريبا وا ا قسمنا العجز  ىل   .3، ٕاذن راه اح ية،  61.645ما مت ٕاجنازه يه تقريبا  2019ش هنرضو  دة سك و ل  ل  96.000از متت ٕاجن 2019املنتصف د ٔول د دة، املنتصف ا و داث  2020 الش اعطيتمك هاذ املقارنة ما بني  50.000متت ٕا دة، و و ل  ٔول د ٔن 2019و 2020املنتصف ا ش نقول بطبيعة احلال ب ؟  (malgrès)  ل إالساكن ا فهيا امحلد  القطاع د يل اليوم اح ٔزمة ا ديدة،   .ادي واملشاريع ما موقفاش دهاذ ا ات  ىل اتفاق ع  ٔن مت التوق ٔيضا  بطبيعة احلال، ميكن يل نقول 
د  يل يه تقريبا وا يل  2950ا هتم العامل القروي، وا يل  ية ا دة سك و ٓن يف  دة،  31.000يه اليوم  2020تنجز حلد ا ) normalement(و د  ل ) la moyenne(تتكون وا ا يف  50.000د دة سك  30.000اليوم اح ب هاذ اجلاحئةو س ل السكن   .ية، كام تتعرفو  ب اجلاحئة هاذ إالنتاج د س ٔن  ٔيضا ٕاىل  شري  ٔن  د البد  ل %17هبط بوا د العديد د ل وا لهيا يف قانون املالية املعدل مت ارتفاع ، لكن امحلد  من بعد التفعيل د و  يل صادق اصة ا لني واملهنينياليش ما اكش بطبيعة احلال ميكن بال ملموس ملؤرشات القطاع، وهاذ إالجراءات، و لمك مجيعا واخنراط املتد رام  .خنراط د ىل ما  ادي  ل السكن  د   . اليوم امحلد  إالنتاج د ا عند واح ٔصيل اح منط ا ل) les chartes architecturales(اليوم، ف خيص ا ٔصيل د منط ا ىل ا افظو  ا كن يل اح لك  ا طقة، مبا يف ذ املناطق اجلنوبية طقة م رممي القصور   . م هيم  يل  د ا يل هو  مج ا د الرب ن وا ٔيضا، اك
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د  يل اليوم تقريبا وا ا  16والقصبات ا هلم، واح شمل قصور قرص وقصبة مت الرتممي د ش  ه  زيدو ف ادي  مج  ٔخرىمازالني ٕان شاء هللا هذا الرب   .وشكرا  .وقصبات 
س اجللسة رة  :السيد رئ شار  .شكرا السيدة الوز ب لمك السيد املس   .التعق

دي جشري شار السيد  مك  :املس ىل جوا رة، احملرتمة  يل تدار يف هذا   .شكرا، السيدة الوز هود اجلبار ا د ما ميكن لو ينكر ا عي وف خيص حماربفعال، حىت وا ج ال، وخصوصا ف خيص السكن  ر الربامج ال خيلو من بعض ة دور ا سا مج بطبيعة احلال  ٔن هذا الرب ح، ٕاال  ٔوجزها ف ييلالصف ذاش بعني   :النقائص ومن بعض املالحظات  يتحرص يف احلوارض الكربى، يعين ما ا مج  دة الصغرى وال العامل القروي؛ٔوال، الرب تة الو   عتبار ال احلوارض الصا د الوق يل نيا، وا ل السكن ا د النوع د ىل وا لنت  ٔ ه زارة  ٔن ما تدار ف لمي ب ىل حسب  ٔظن  لطبقات املتوسطة،  ه  ات يف هاد اليش هذا؛هو م رة، تعطينا ٕايضا ك، السيدة الوز ٔطلب م يعرف  والو، و ٔنه  منط التقليدي  ل ا ىل هاذ اليش هذا د ركز  منلثا، وبغيت  ٔوال، هاد ا ٔوال، دة مشالك،  ملواد احمللية،  ل السكن التقليدي  ة ط د ا ين وال يش  د بغا ي ري مقنن، حىت ٕاذا اكن يش وا ة  د السا متويل، مث ف خيص هاذ وٕاىل  ص، مفا  يف ا د ما يلقى املشلك بداية من الرتخ رة، كذ حىت وا ل القصور والقصبات، السيدة الوز هود االيش د ٔنه ينكر ا اصو يتدار،  بري  بري يل تدار، ولكن راه مازال جمهود  يتالشاو، وخص جمهود  ٔسف الشديد، بداو  د العدد مهنم، مع ا   .شكرا  . يف هذا إالطار هذاوا
س اجللسة ب  .شكرا  :السيد رئ رة، يف ٕاطار الرد التعق   .اللكمة لمك، السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعم رة ٕا شار  :ري وإالساكن وسياسة املدينةالسيدة وز ات يف العامل القروي   .شكرا السيد املس يل يه ت دات ا ٔ بطبيعة احلال ف خيص الو
د  ن وا ل  22راه تقريبا اك ات يف العامل القروي د يل ت دة ا ن  140.000و ٔيضا اك د ) conventions( 1900درمه و ش تو ة  يل يه مسي ا دات يف رو يف هذه الو اصنا ند يل  هودات ا  العامل القروي، ف خيص ا

اصو يزتاد ومازال  هود مازال  ٔن ا فقة معك ب ٔ م ل القصور والقصبات،  مج د شمل هبذا الرب د العديد من القصور والقصبات خصها  ادة الرتمميىل وا   .شكرا  . ٕا
س اجللسة قل ٕاىل السؤال الثاين  .شكرا  :السيد رئ ه ن لسقوط" والثالث، وموضو ٓي  دة، والبداية مع سؤال " املباين ا ا سنعرضهام دفعة وا دة املوضوع،  ه وجتمعهام و شرتايك، وموضو لسقوط"الفريق  ٓي  شرتايك  ".املباين ا شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد دمحم رحيان س  :املس ين نعم   .شكرا السيد الرئ ش الوقت، فهمت قص ل ش ما ي ٔعطيهتا السؤال  ٓي سبق يل  س؟ قلت  راه سبق يل قلت لها املباين ا   .شكرا  .لسقوطاليس؟ فهميت السيد الرئ
س اجللسة ٔول،   :السيد رئ يل وقع يف السؤال ا ىل هذاك اليش ا ش بدينا السؤال ال، ٕاذا مسحيت يل نعتذر  ٔنه حىت الوقت ولكن املسطرة بغات  ٓن،  شاؤونمن ا ك وضع السؤال كام  ٔطلب م ٓن،   سب من ا   .يت

شار السيد دمحم رحيان س  :املس ا السيد الرئ رة،   .مرح لسقوط  السيدة الوز لية  ليمك  .سائلمك حول املباين ا   .والسالم 
س اجللسة ه   .شكرا  :السيد رئ م"السؤال الثاين دامئا موضو ل الرب ٓي م ج الوطين لرتممي املباين ا ل"لسقوط ٔحرار  ..، اليوم كرث شوية د شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ يل   . واللكمة  ساء، هام ا دا ال ٔول بداو ا ث كنت يف ا   ..تلفوينما عرفت واش ح

ٔدعي شار السيد حلسن  س  :املس رة احمل  .شكرا السيد الرئ شارون احملرتمون،  رتمة،السيدة الوز   السيدات والسادة املس
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ٔرواح وممتلاكت ساكنة  ىل  بريا  لسقوط خطرا  ٓي  هودات املبذو ملعاجلة هذه الظاهرة، تبقى النتاجئ شلك املباين ا اتناالعديد من املدن، فرمغ ا رة احملرتمة،  .احملققة يف هذا دون طمو ذها الوزارة ملعاجلة هذه ما يه إالجراءات امل   السيدة الوز   .وشكرا  الظاهرة ورسيع وترية إالجناز؟ستع الوقائية اليت س
س اجللسة ملباين   .شكرا  :السيد رئ ىل السؤالني املتعلقني  ابة  رة، لٕال لسقوطاللكمة لمك، السيدة الوز ٓي    .ا

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة امل رة ٕا شار احملرتم  :دينةالسيدة وز ليه اليوم، السيد   .شكرا السيد املس يل ميكن لنا نؤكد  لسقوط، ا ٓي  لمباين ا سبة  ل
مج  ر ارة يف ٕاطار  برية وج ٔن احلكومة تتقوم مبجهودات  شار، هو  لسقوط، وذ هبدف، املس ٓي  مك  -املباين ا ىل لسا اء  ىل  - كام  احلفاظ  ٔرواح وحتسني ظرو ٔيضا حتسني ا ش الساكنة و ٔي (la sécurité)ف  هلم،  هلم، مفنذ  د ىل  43.734مت ٕاحصاء  2012السالمة د بناية  ش فهيم  83الصعيد الوطين،  مهنم ساكنني فهيم الناس والبايق ما ساكني ال احلرضي و% 80اليوم   . الناس متركز  ت  يل يه يف % 19من البنا ا دد م ال القروي،  ىل ا ٔهنا  ش لسقوط مت التعاقد  ٓي  ت ا بناية بتلكفة مالية تتفوق  33.732الصعيد الوطين، حبيث اليوم تعاقد بـ ن هاذ البنا ٔيضا بـ  4.8 سامه فهيم الوزارة  رمه، وت ل ا ل املاليري د مليار  1.6د ا ماشيني كام تعاقد  .درمه ، اح مج احلكويم، امحلد  لرب سبة  يف  ل ث مت التعاقد بـ  مج احلكويم، ح بناية، واليوم راه يه تعاقد  20.000الرب الل سنة  ٔهنا،  ٔرسة قاطنة هبذه  11.590استفادت تقريبا  2020ش

ىل  ع  ٔيضا مت التوق د  7املباين،  هتم وا ديدة تقريبا  ات  ل االتفاق د ىل ذيك  3080 ها  د راه يه تقريب 11.000بناية، ٕاىل زد ٔهنا 14.000ا وا ش يل تعاقد  ل ويف ٕاطار إالسرتاتيجية الوقائية، فٕان الوزارة قامئة اليوم مبجهودات   .تقريبا بناية ا ٔو ال د ل القانون  ىل املستوى د ارة لتزنيل هذه املقاربة سواء  د العدد من ج ىل تزنيل وا ٔوال، يف العمل  متثل،  يل ت يلاملؤسسات، وا ات يف القانون إالطار، كام تتعرفو إالجراءات ا علق  94.12  يل ت ٔدوار مجيع وا دات تنظمي  ٔوال، مست ه،  اء ف يل  لسقوط، ا ٓي  ىل ملباين ا ٔيضا  لو يف هاذ اليش، و يفاش خصهم يدا ش نعرفو  لني،  املتد

ديد  لت داث الواك الوطنية  ٔن مت ٕا ىل مستوى لك احلضاري وتاملستوى املؤسسايت، حبيث  ن جلان  لسقوط، وكذا اك ٓي  يل تعترب احملرك ٔهيل املباين ا لني، وا يل تنظم خمتلف املتد لسقوطعام عام ولك ٕاقلمي ٕاقلمي، ا ٓي  ل يف املباين ا لتد ٔسايس    .وشكرا  .ا
س اجللسة ٔعطي اللكمة  .شكرا  :السيد رئ رة،  ىل جواب السيدة الوز ب  لفريق  يف ٕاطار التعق   .شرتايك

شار السيد دمحم رحيان رة،  :املس ىل   السيدة الوز منوذج التمنوي اجلديد، و ال امل يف ا اء يف خطاب  ىل الرٔسامل الالمادي، كام  اء يف اخلطاب املليك السايم  ل املثال كام  لسقوط يه مايش س ٓي  ٔنه هاذ املباين ا ىل  ط، اكينة هللا جيازمك خبري تتعرفو  ار البيضاء، فاس، الر دة مدن مغربية، مهنا ا دة، يف  رودانت وما يف مدينة وا ٓسفي،  ش، بين مالل، تطوان، الصورة،  زة، مرا ٓخرهتطوان،  ٓي   .ٕاىل  لو الناس من املباين ا رة، كرت يل ما فهيم ال ب هللا جيازمك خبري، السيدة الوز لباليص ا لومه  ٔقل تنقصو   . ة حتتية ال والولسقوط كرت ىل ا ش  مك  رة، نطلب م قرتاح يف الفريق هللا جيازيك خبري، السيدة الوز د  ليمك وا لمدينة، كنقرتحو  ل من البادية  ات القروية من الرتح رو مع امجلا ٔقل تد ىل ا ش  ل املدنشرتايك، هللا جيازيك خبري  يل يه كتكون يف اجلوانب د ل ا ل د ا ملد ت ، د فني ما مش ل املدينة لكها بنا ل د ل الشوارع يف املدا ري واش يش مدينة كتلقى امجلالية د اضية  ركة  عسة،  ركة  عشوائية وهذا، والواكالت احلرضية 
ين،  ش، فهمت ض؟ راه ما ميك رجعو املغرب اكمل حبال  الر رة؟ ادي  د الثقافة، هللا جيازمك خبري، هللا جياز   السيدة الوز ا مع مك خبري، راه املغاربة عندمه وا و، اح ش يب ا مايش ضد  يل عندمه حمالت، هذا اح ن الناس ا ر هلم اك دة وتد د املسا ٔقل تويل وا ىل ا و وليين  رو كذا، هللا جيازيك خبري) des plans types(يب رو كذا وتد و املباين   .وتد لقوش د كتب ات القروية، ما كت ل يف البوادي وال يف امجلا رو هذيك الصنادق د ل الصناع، ما اكيناش، كتد يل يه د ال املدينة حبال مرافق ا يل بغا مييش يتحول من م و، هذا ا سك د والناس  ار البيضاء وديتومه ملديونة الوق ار البيضاء يتحولو من ا ل ا د وديتومه لهذا و الساكن د ن، هللا جيازيك خبري، خصمك ختلقو وا ٓخره، راه اك ٔقل ٕاىل  ىل ا ش  ني  يل هام صناع تقليديني وكذا حرف ل الصناع ا منوذج د ا
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ات، رشااكت مع  منوذج مع امجلا د ا رو وا ة التقليدية بعدا ٕاذا درتو  السكن وتد ات، مع الصنا ح...امجلا ٔقل ٕاذا بغيتو نف ىل ا ش  ل و يش ٕاخل،  ني وال د ل احلرف ة، ال د كون فهيا املرافق مجمو ية وال هذا  دة سك   .وشكرا  .الصناع وال هذاو
س اجللسة ٔحرار  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

ٔدعي شار السيد حلسن  س  :املس رة احملرتمة،   .شكرا السيد الرئ ىل هذا اجلواب، حق   السيدة الوز ة شكرمك  ٔحرى الوزراء السابقون احلد قة هناك جمهودات مقدرة تبذليهنا ملوا ٔو  ستطع احلكومات  ٓي هذه الظاهرة واليت مل  ور ا كون يف املدن العتيقة اليت لها رمزهتا يف صيانة مهنا، ظاهرة مازالت مسمترة وحتتاج اليوم ٕاىل اجلرٔة يف تدبري ا البا ما  لسقوط، واليت 
ار   .ية واحلضارة املغربيةالهو  ور يف املدن القدمية اك فامقة، وترية معاجلة وضعية هذه ا ة الظاهرة م ة در ة، تطوان، وقصبة  اس، طن ط، فاس، مك اتنا -البيضاء، الر سري بوترية بطيئة ال تليق بطمو اللت، تبقى  ل حمارصة الظاهرة و   .ف ٔ ليمك تعبئة اكفة اجلهود من  مع التقين واملادي احلد مهنا ،  بهتم  ات الرتابية وموا ود خنراط السلطات احمللية وامجلا ليه وزارمك، ٕاضافة ٕاىل  رشف  ي  مج الوطين ا ٓي يف ٕاطار الرب ور ا ىل تدبري ا رشف  ٔخرى اليت  ة ا ىل ال خمتلف املؤسسات العموم رها  ٓ ٔداهئا و مي  ارشة تق ورلسقوط مع م س نتاجئها   . ساكنة هبذه ا لسقوط ح ٓي  ور ا مج اخلاص  ٔسف ظل الرب سمع بني ل ا  ٔصب ه، و ٔهداف اليت اكنت مسطرة ٕالجنا سباتة، الضعيفة، ومل يف  ٓخرها  ازل اكن  ساقط واهنيار م ار ب ٔخ ٔخرى عن  نة وا ت مكون من الف ٔس  3عندما اهنار ب الل ا ملنطقة  ٔول من طوابق  لسقوطشهر غشت املنرصم، ويه تعترب من النقط السوداء اليت حتتضن عرشات بوع ا ٓي  ور ا ات   .ا اطق و ارضا يف لك م لسقوط  ٓي  ور ا ٔهيل "املغرب، طاملا مل تفعلوا دور ويبقى هاجس ا ديد احلرضي وت لت الواك الوطنية  لسقوط ٓي  هي"املباين ا لية سيعهد ٕا ذ الربامج ،  ىل تنف ة العمرانية ا إالرشاف  س ٔ ٔهيل ا ديد احلرضي وت لت لسقوطالعمرانية والربامج املتعلقة  ٓي  ٔحرار   .واملباين ا مس فريق التجمع الوطين ل رة،  ة من سباهتا العميق وجتميع جمهود لهذا نطالبمك، السيدة الوز ٕالرساع يف ٕاخراج هذه املؤسسة العموم

شاورية حول ا لقاءات ال ات ا لسقوط و يف هذا إالطار وتزنيل خمر ٓي  ور ا ديد احلرضي، مبا فهيا ا لت ريةإالسرتاتيجية الوطنية  ٔ س  .واملباين ا   .شكرا السيد الرئ
س اجللسة بات ف تبقى من الوقت  .شكرا  :السيد رئ ىل التعق لرد  رة،    .اللكمة لمك، السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة السيدة رة ٕا س احملرتم  :وز شارن احملرتمني  .شكرا السيد الرئ لسقوط   .شكرا السادة املس ٓي  ٔن معاجلة املباين ا د القضية، ب ىل وا ٔكد  غي ن دة، تدار بـ ٔوال، ت ىل ٔوال، تيكون الهدم لك  :طرق 4ٔو ال  3ما كتدارش بطريقة وا كون اخلطر جسمي  ادة البناء عندما  ٔو ٕا جلوار؛ي  يل ساكنني  ٔو الناس ا ل املبىن ٕاىل اكن املبىن مازال  املستغلني  ٔيضا جزيئ وتدعمي د يل   قادر يبقى واقف؛نيا، تيكون الهدم  ٔيضا ا ن التدعمي  لثا، اك سمى و ٕاىل ) le reconfortement(تي روه  الالتاكن التدعمي نقدرو ند خ مت التعويض   .من بعد ضبط بعض  ري هاكك وصايف، ت يورهاذ اليش بطبيعة احلال تيدار مايش  و يف ذيك ا سك يل ت ل املالكني ا شدو الناس القاطنني ميل   . اجلزايف د ٔن بعض املرات ت د الطريقة  سك اكينة وا يور ما نقدروش نعاودومه نصلحومه، وتندهيم ت و يف تيكون هاذوك ا يل تيكون  ٔخرى ا اطق  اكينني فهيا ) déjà(ساكنني فهيا الناس و) déjà(م ة ل هاذ السالك ل اململكة هوما   .املرافق ومجيع املتطلبات د ٔن مجيع اجلهات د د القضية ب زيد وا ٔيضا  ٓي بغيت  يور ا ل ا ادة الرتممي د ل ٕا مج هذا د ن من هاذ الرب مستفد
ىل لسقوط، واليو  ٔن  كرو ب ش لنا  لسقوط  43.000م ما ميك ٓي  دور  ل تقريبا ) conventionnement(متت  ، ٕاذن هاذ اليش هو 33.000د د  يل يه تقريبا بوا د التلكفة ا دا وبوا ل املليار، هاذ اليش  4.2م  لسقوط تتعرفهم د ٓي  يور ا اصو يزتاد وا دا، ومازال هاذ اليش  م  ٔننا بفضل، تيزتاراه  ل  ة د اق س ا اليوم هباذ املقاربة  يل يه ) l’agence(بطبيعة احلال، ذيك دو لك هنار، اح شوفو  منشيو) ANRUR2(ا ت

ل ما نوقعو يف إالشاكلية  رو ق ٔشنو ميكن لنا ند لسقوط  ٓي  يور ا شتغ  .ٔهنا تطيحهاذ ا ٔننا اليوم مازالني خصنا  ٔننا تنوافقمك ب ىل هاذ اليش، وتنظن ب لو 
                                                 

2 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation 
des bâtiments menaçant ruine 
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يل هو  د العمل ا كونو بوا ا قدر  مج راه اح ، بفضل هاذ الرب ىل صعيد اجلهات اكملني، وامحلد  يل تدار  ٔشنو ا ٔننا اليوم ٕاىل مسعتو  ايق،  يل اس د إالشاكلية ا مج قدر يغطي وا ٔن هاذ الرب ٔن حصيح ب شوفو ب ديدة،ادي  برية وكثرية يف جماالت  ل ال يف احلرضي وال يف  (rural)ال يف  يه  د العديد د ل وا ٔرواح د ٔهنا تعتق ا ٔيضا استطاعت  ، امحلد القروي و ل بالد   .الساكن د
س اجللسة رة  :السيد رئ ه   .شكرا السيدة الوز صادي"السؤال املوايل موضو ق ، وهو موضوع من "جودة السكن  ٔصا واملعارصة ستف  .طرف فريق ا   .ضل السيد الرئ

ادل الربااكت شار السيد  س  :املس رة احملرتمة،  .شكرا السيد الرئ شارات احملرتمات،  السيدة الوز شارن واملس صادي من غياب معايري   السادة املس ق ن من السكن  د لب املستف ٔ ذة ملرا  . اجلودةشتيك  رة احملرتمة، عن إالجراءات املت رتام سائلمك، السيدة الوز ة ا ق صادي؟ ق   .وشكرا  معايري جودة السكن 
س اجللسة رة  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا ىل سؤالمك املهم  :السيدة وز شار احملرتم  ة من التداب  . شكرا، السيد املس ذ بطبيعة احلال مجمو ىل الرفع من ري لتحسني جودة املباين الوزارة تت لني يف معلية البناء  ٔيضا سالمهتا وكذا الزتام املتد يوقع هاذ اليش؟وضامن  يفاش  رتام املواصفات املعمتدة،  ٔيضا وا ظمي معلية   املهنية  د املرشوع قانون املتعلق ب داد وا ٕ ث اليوم مقنا  يل هو مرشوع قانون رمق ٔوال، ح ٔمانة العامة  29.18البناء، ا يل مت ٕارسا ٕاىل ا ل املشاورات وا ل د ٓخر املرا ا اليوم راه يف  سبة لهاذ القانونلحكومة قصد املصادقة، واح ستقرار   .ل ٔوال، من السالمة و رفع،  ٔنه  ٔن هذا القانون  ٔيضامن ش ٔو البيع واملباين  لكراء  ٔكرث من  واستدامة هاذ املباين، خصوصا ت املعدة  ىل  شمتل  يل ك سعى ٕاىل ضبط  4ا ٔيضا ك ية طوابق، هذا القانون  وتق ة دراسة ج  (géotechnique)وتنظمي مسلسل البناء، ٕاىل ٕالزام

ل  رية د ٔ ل ا ا يف املرا ٔيضا رشوط تدبري الورش، واليوم راه اح ر الورشو داد ذيك دفا ٔساليب والت   .ٕا يعطينا ا ل البناء وكذا جودة ٔيضا، هذا القانون  يات د ق
ٔن ذيك املواد  ىل  ٔننا حنرصو  دا  م  ل البناءاملواد املستعم وهاد اليش  كون مواد تنطبق مع املعايري د ل   .املستعم  ٔوراش د سبة ل ال وراش، ف ٔ ٔطري التقين ل ٔما ف خيص الت ة العمران" د التصنيف " مجمو ا عند يف الوزارة وا اح )d'accréditation un système d’agrément, ( يل كريتب د ا ل يف قطاع البناء، واليوم تقريبا عند وا يل تتد ٔهنا خصها  2380املقاوالت ا يل يه مصنفة، وميل كنقولو التصنيف راه تنقولو ب ا كنطبقوها يف مقاو ا يل اح اوب مع املعايري ا ا تقريبا مقنا بدراسة ويف هذ) les cahiers des charges(تت لضبط راه اح ٔزمة هذه  ل التصنيف، ويف هاذ  365ه ا ل التصنيف اكنت تقريبا  365طلب د طلب د د  ىل هذا  108وا اد حصلت  ديدة  يل يه  ل املقاوالت ا ٔزمة راه املقاوالت د ا كنا يف عز ا ا و ش نقولو زعام راه اح ٔهنا التصنيف،  شتغلاستافدات وقدرت  ش تقدر  ذ هذا التصنيف  ٔ لها   .ت لجنة د يل ترتٔس ا اسية ا د املواصفات الق داد وا ٔيضا ٕا ن  ل  14الوزارة، واك ٓن يه املواصفات د يل خرجت حلد ا ل املواصفات، ا د )le béton ( ا يف هذا التصنيف ل احلديد، ٕاذن اح ٔن املواصفاتواملواصفات د ٔكدو ب ٔننا نت اولو  اصها  كن يل خصها تطبق يف البناء  ا يل مجيع  دمو فهيا ) les entreprises(كون مواصفات ا ي يل  ا   .شكرا  .حيرتموها

س اجللسة س  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الرئ
ادل الربااكت شار السيد  لمك  :املس ات د ىل هذه التوضي رة،  يل كتق  .شكرا، السيدة الوز قة ا شكو هو يف احلق رة، ما ميكن لناش  ىل رٔس الوزارة، ولكن، ويم به، السيدة الوز ري  يل تد ىل العمل اجلبار ا شكروك  ه وت ية ف ل املشاريع السك ة د ٔن مجمو رة، نقدر نقول  ب ل املشاريع السيدة الوز ة د مو د ا ن وا ٔننا ما نعمموش، اك صادية ما نقدروش  يل يه يف املستوىق ات معامرية يف املستوى كتبني املستوى املعامري  ا ملوازاة راه اكينني وا رة،  ، السيدة الوز ، ولكن نقدر نقول  ل بالد قة، السيدة د لها راه يف احلق ات املعامرية د يل الوا صادية ا مشاريع اق

ستور سكن يل اعطامه ا ٔن املغاربة ا رشف  رشف ب وال  رة، ال  رة،  الوز و يف هذه الصنادق، نقدرو نقولو صنادق، السيدة الوز سك ٔهنم ت الئق 
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ن  صادية ما اك ق ية  دات السك ل الو ة د ٔن مجمو ن ال ) espace vert(ونقدرو تقولو ب ن والو، ونقدرو ) équipement(ما اك ل فاش ما اك ا ىل اجلودة، اجلودة من ا رة،  رشيو كن رجعو هنرضو، السيدة الوز د البالصة وتيجيو ت لومه من وا ن ترن ٔهنم مسا س  د جيبو  لمقاول وا و تدمعهم وترتجع  يف ٕاطار التضامن مع ) la TVA3(وا ل  د السكن د متتعو بوا ٔهنم  ش  ٔو  50هاد الناس  ٔن   .مرت 60مرت  ك ٕاذا اكن ممكن  رة، تنطلبو م ائ عندمه هذه املسامن هذا املنرب بعدا، السيدة الوز ش جنيبو  ة، ما ميك ومه يف ة يتعاود النظر يف هذه املسا راري وسك يل يف مرتو، رمبا بالد راه تبارك هللا  56مرتو و 50ا د السكن ا و يف وا سك برية ورمبا راه املغاربة بغينامه  ٔرايض راه  ٔوالدمها يل يليق هبم ويليق ب ة   .املستوى ا ل موازاة مع ذ مجمو صادية، راه نقدر نقول .. كونو) les équipements(د ية اق ل املشاريع سك ة د ٔ زرت مجمو رة،  صادي، ما نعمموش، فاش كنقولو ، السيدة الوز ن مرشوع اق صادي واك ن مرشوع اق ن اك ىل هذا املنعش، ولكن اك صادي راه مجيع القوانني تنطبق  مرشوع اق
عشني عقاريني، السي د هامش الرحب م وش بوا ف يك يل ما  رة، ا دة الوز ل  شوفو  %20وال  %10د رة، ال زليج يف املستوى، ال عود يف املستوى، ال ، السيدة )des appartements(ت Garde)-الوز corps) ملواطن املغريب، ولكن رة، ال يليق  ل املنعش، هذاك اليش، السيدة الوز ة د شوفو مجمو يل دارو مشاريع كربى ملوازاة ت يحساب  هذا ني العقاريني ا رة،  داها، السيدة الوز ، ) le moyen standing ou bien le haut standing(وزوينة، كتدوزي من  ة نقدر نقول  ش وشويف مجمو ٔتيحت  الفرصة جتي ملدينة مرا رة، ٕاذا  دائقالسيدة الوز ل  هنا مرشوع د ل املشاريع، من ب قة  د يل يف احلق ة ا دائق يف املستوى الرشيف و يف  سك ٔهنم  رشف هاذوك الناس  رشف البالد وت ت
يل عندو رشكة يف املستوى، رمبا هاذ املنعشني، ) des finitions(وممرات يف املستوى و ٔو الوزارة تدفع هبم، املنعش ا و  رة، بغينا ا د القدر دالسيدة الوز في بوا يل بغينال الرحب بغينا الوزارة تدفع هبم وتدفع هبم مواطنة تيك ٔزمات   .لقدام، هاذو هام املنعشني ا ىل ا شو  يل بغاو يع رة، من املنعشني ا كونو عند رشاكت مواطنة وكونو عند كفى، السيدة الوز ٔن اليوم خصنا  ل الناس،  د السكن الئق يف املستو د يل يقدمو وا عشني مواطنني ا ى، السيدة م رة   .الوز

س اجللسة س  :السيد رئ لسيد الرئ رة بقت لمك   .شكرا  ب 10السيدة الوز ىل التعق ٔردمت الرد    .ثواين ٕاذا 
                                                 

3 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا ىل هاذ  10يف   :السيدة وز شتغلو  ا اليوم ت ل ) la qualité(ثواين، اح ٔننا نعيدو النظر يف ) le logement(د التنا  ٔزمة  ٔيضا هاذ ا ) la qualité(و ل  مة )le logement(د د  يل يه  رامج ا ن  فقة معك اك ٔ م ش، يف مجيع ربوع ، اليوم  ري يف مرا اوب مع املواطنني، مايش  زيدو حنسنو هاذ ومجي وتت ٔننا  ن  ا مستعد   ).la qualité(اململكة، واليوم اح
س اجللسةالسيد ر  رة  :ئ ه   .شكرا السيدة الوز ستقاليل وموضو السؤال اخلامس موضوع من طرف الفريق  صادية" ق ورة  ال سياسة البناء يف ا لبار  ".احلد من البناء العشوايئ وٕاد س لمك اللكمة، اليس ا   .السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا س  :املس ال سياسة   رة احملرتمة،السيدة الوز  .شكرا السيد الرئ ستقاليل هو احلد من البناء العشوايئ وٕاد اع من يطرح هذا سؤال الفريق  لجواب وٕالق ددمت  ٔ صادية، ماذا  ق ورة    .شكرا  السؤال؟البناء يف ا
س اجللسة رة  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعمري واالٕ  رة ٕا شار احملرتم  :ساكن وسياسة املدينةالسيدة وز ل حماربة اخلروقات يف   .شكرا السيد املس ٔ هودات اليت تبذلها الوزارة من  ٔو يف ٕاطار ا ري الالئق  ال ظاهرة السكن  ن جمال التعمري وما يرتتب عهنا من استف يل غنتقامسها معمك 3العشوايئ، اك مة وا د  يل يه  ل النقط ا الل استصدار ٔوال، تعز  :د ة، من  ملراق ز املنظومة القانونية املتعلقة  ي  66.12القانون رمق  الفات يف جمال التعمري والبناء، وا زجر ا جلريدة الرمسية يف املتعلق  رب  19رش  م2016شت د  ة ٕاىل  .، وهذا مكسب  ام املراق مة يف ٕاسناد  دات  ٔيضا هاذ القانون مست ارفني ضابط الرش مضن  ة التعمري، حشال هاذي راه ما كناش  ىل هاذ املشالك هاذي؛طة القضائية ومراق يل خصو يوقف  ت،  شكون ا لعقو الفات وتعزز الطابع الردعي  لم ق  الل مث حتديد واحض ودق يل يه من  يكرس البعد الوقايئ لهاذ املنظومة، ا ال اليوم هاذ اليش  ٔيضا استف ة ولتفادي  ٔيضا املسؤولية املراق الفات، وتتوحض  ٔشغالهاذ ا ذ هاذ ا لورش لضامن حسن تنف لني  ل املهنيني املتد   .د
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رتبط  مج احلكويم، والس ما  ذ الرب ٔن يف ٕاطار تنف ٔشري ٕاىل  ة، اليوم ٔيضا،  داد اكفة النصوص التطبيق ىل ٕا لشق القانوين، معلت الوزارة 
ة، 2راه خرجو  ح  نصوص تطبيق ة م يف ٔول هو حتديد ٕاجراءات و اء لتعزز ا يل  دا وا م  سوية والهدم، هذا  داث رخص الرخص لٕالصالح وال الل است دان التعمري والبناء، من  ص يف م ظومة الرتخ ديد م علق بت ن مرسوم م ٔيضا اك يش حشال هادي، و يل ما اكن دان اديدة ا الفات يف م ة وزجر ا ة مراق د يف يل تيضمن وا يل تتخول الصفة لتعمري والبناء، وا ات ا ف ٔيضا الرشوط والك ضيات وحتديد  ة من املق مو ة التعمريا ٔن من بني   .الضبطية ملراق ٔننا اليوم، لٕالشارة فقط،  ٔخرى يه  دة  ة وا ا ن  ري القانونية، اك ت  سوية والبنا ل ال داث هاذ الرخص د ٔهداف الست ل هاذ يه معاا ٔيضا كتد ت، ولكن  ل هاذ البنا سوية الوضعية د ث اليوم جلة  لقاطنني فهيا، ح عتبار  صادية ورد  ق ورة  ت يف ا لو، راه تتخول البنا ار د د ا مت وا ٔرض وال ت د ا مت وا د ت كة، ٕاىل بغى ميميل الوا ل البا ت د د من الكريد ستف كون حىت هو ت ٔنه  يش لو  د  كة تيويل عندو وا عتبار ) le bien(ليش  رد لو  ٔنه  ليه  يل تي ا د  ليه عندو وا ٔيضا تي لو و صادية ) l’autonomie(د ق ة  ل البالدمن الناح صادية د ق ورة  ل يف ا اود حىت هو يد ٔنه  ليه  يل تت الفات، اليوم تيطلعو ل   .ا ة بعض ا ىل تصف ٔيضا تنعملو  د و يل يف اجلاحئة نا وا د العديد من الساكن ا مة، وا د  يل يه  ٔنه العقار املؤرشات ا ل  لو يف هذه املنظومة د هلم ود ل او صفاو هذاك العقار د صادية ويد ق ورة  ل يف هذه ا يد لتايل  ميتلكو، و يوليو  هلم  ور د ل هذه ا عتبار لهاد القاطنة د   .شكرا  .هاذئيضا يف رد 

س اجللسة ل السيدة   .شكرا  :السيد رئ ىل تد ب  س، يف ٕاطار التعق رةاللكمة لمك، السيد الرئ   .الوز
لبار شار السيد عبد السالم ا رة  :املس ىل قانون   .شكرا السيدة الوز ا  ٔن صادق ذ  ٔن م ٔسمتع   ٔ قة و ٔمل  66.12يف احلق وكنا ب ىل ٕايقاف هذا  ٔننا اليوم ال ٔن احلكومة ستعمل  ري  ، راه البناء العشوايئ،  لنا، وامحلد  ٔن املدن د ال،  لحكومة يف هذا ا ٔي جمهود  ات من نلمس  ك ل املدن لكها  ا امحلد  بالد نعزت هبا ولكن الهوامش د لمك، غياب اح لبناء، هنا غياب الوزارة د ري الصاحل متاما  ا الواك دالبناء العشوايئ  ا كربملانيني صادق ا اح ك صادق اه واجلزر،  ن مك، اعطيو واش يش مدينة اليوم لمك، غياب  ىل املرشوع، وها هو يف يد

دود والشعراء  ك تنقولو  ه املغرب،  رشف و ٔهنا  شوفوها  هذه "ك لينا ر تدل  ادي جييو من "ٓ يل  ال ا ٔج شهدو ا ادي  ر  ٔ ٓمشن   ، ؟  يل سبقوين حىت يش   مورا شارن ا يل املس يل مسعت من إالخوان د لو يف قطاع البناء، قطاع ا ٔىس والتذمر د ىل ا ان، تيعرب  د ما هو فر ٓمشن وا لمك،  مج د رة احملرتمة، يف الرب لش، السيدة الوز ادي تبني لنا البناء العشوايئ ويه ساحمالبناء ما دا يل  مج عند احلكومة ا يل ة يف ر ل هادوك املقاولني، بعض املقاولني الرشسني ا رو شوية فوق الطب املقاولني؟ طالقة العنان د ٔرضية ويد ىل البقع ا ىل البالد وسطاو  لنا لكها، سطاو  ٔن املدن د هلم،  ر د ا تنجنيو ال ، وها اح ال القادمة يئ، اعطيين يش مدينة اليوم لكها، اعطيين يش مدينة ما فهياش بناء عشواوشوية حتت الطب ٔج ها ل ر اليت سنرت ٓ ىل ا ٔهنا ستدل  شوفوها  متناو  يل  رة،   . حبول هللا ديدة  السيدة الوز ديدة، اليوم تيخصنا عناية    ..اليوم تيخصنا سياسة 
س اجللسة س  :السيد رئ صص لسؤالمك  .شكرا السيد الرئ ى الوقت ا هت ى الوقت،. ا هت رة، ما  ا والسيدة الوز فذمت ما اكن لمك يف السؤال اخلامس ا سنعرضهام   .بقاش لمك، اس ٔيضا،  دة املوضوع  ن السادس والسابع جتمعهام و ه السؤ ٔصا واملعارصة وموضو دة، والبداية مع سؤال فريق ا صعوبة "دفعة وا ىل سكن الئق ٔ  ".حصول الطبقات الفقرية واملتوسطة  ٔصا واملعارصةاللكمة  شارن من فريق ا   .د السادة املس

شار السيد دمحم امحلايم ٔرشف املرسلني  ﷽   :املس ىل  س،  .والصالة والسالم  رة احملرتمة،  السيد الرئ شارات احملرتمني،  السيدة الوز شارن واملس رة احملرتمة،   السادة املس جممك ا  السيدة الوز ر نتاج تضمن  ٕ ية  800.000حلكويم الزتام يقيض  دة سك و ٔفق  ري الالئق 2021يف  ٔشاكل السكن  لزتام احلكويم وعن   .لتقليص العجز واحلد من مجيع  ل هذا  رة احملرتمة، عن م متكني الطبقة الفقرية واملتوسطة من احلق يف احلصول سائلمك، السيدة الوز    .وشكرا  ىل سكن الئق؟إالجراءات املعمتدة 
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س اجللسة شارن   .شكرا  :السيد رئ د السادة املس ٔ ستقاليلالسؤال املوايل دامئا يف نفس املوضوع، اللكمة  س  .من الفريق    ..السيد الرئ
لبار شار السيد عبد السالم ا رة احملرتمة،  :املس لطبقة املتوسطة من سكن الئق؟  السيدة الوز ددمت  ٔ   .شكرا  ماذا 

س ا ىل السؤالني املتعلقني   .شكرا  :جللسةالسيد رئ ابة  رة يف ٕاطار إال لطبقات املتوسطةاللكمة لمك السيدة الوز اسب    .بتوفري سكن م
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا ىل سؤاليمك  :السيدة وز شارون احملرتمون  مج احلكويم  . شكرا السادة املس ذ الرب طلق اعتبار يف ٕاطار تنف ىل السكن حق دستوري يضمن بطبيعة احلال الكرامة  يف جمال السكن، ومن م ٔوراش احلصول  ح  ىل ف ش الكرمي، معلت الوزارة  عية واحلق يف الع ٔوال، لتوفري سكن الئق مث حماربة الهشاشة والسكن العشوايئ، مث ج شمل ويف هذا الصدد معلت ا  . تقليص العجز السكينديدة،  مج سكين  ر ذ  ىل وضع وتنف شجيع لوزارة  ث اليومخمتلف ربوع اململكة، كام قامت احلكومة بتوفري الظروف املالمئة ل ر يف هذا القطاع، ح ري   : س ل  ٔرس ذوي ا ٔرس من متويل السكن مبا فهيا ا ة؛ٔوال، مت متكني ا رب ضامن القروض البنك دد القار  رة هاذ سوق  نيا، مراجعة  ل مسا ٔ من النصوص القانونية من  لتعمري العقار؛ ديدة  اطق ومدن  ح م ٔرس املعوزة  .لثا، ف ق ظروف سكن املواطنني ومتكني ا مج وسعيا مهنا ٕاىل حتق ٔوال، اكن الرب مج،  ستفادة من هذا الرب ل والطبقة الوسطى من  يل هو التلكفة د ٔول ا يل 140.000ا يل  2008 انطلق سنة درمه ا ٔيضا وا لسقوط و ٓي  ور ا ح وا ٔرس القاطنة بدور الصف ٔولوية ل ٔجوري القطاع العام واخلاص يعطي ا اميل البذل وم ل احملدود و ٔرس ذات ا مج ل ث عرف ٕاجناز هذا الرب نيا، ح لسالمل ا دة ٕاىل  28.000املرتبني  و ٔكرث من 2020ممت غشت  لوسط القروي، و  22.000، و دة اكينة  لوسط القروي 25.000و ٔيضا  ية اكينة  دة سك يل   .و عي ا ج لسكن  يل هو يتعلق  مج ا مج الثاين هو الرب الرب

لو  يل انطلق سنة  25التلكفة د ٔيضا 2010مليون ا مج  ، وهذا الرب د  ٔننا جنزو وا دة حلد اليوم 50.000ال  ن الرب  .و يل ٔيضا اك لطبقة الوسطى ا ه  يل هو مو مج السكين الثالث ا سهيالت إالعفاء من  2013انطلق يف  الل  يل اعمتدته احلكومة من  ضاعفة، وا لو شوية م يل اكنت الوترية د ظ وا سجيل والتحف ل الطبقة املتوسطة رسوم ال مج هذا د يل تعطى لهذا الرب مع ا ٔن هذا ا د الش؟  ني ما لقاش وا ن ٔو املق مثرن املنعشني العقاريني  الت اجلاذبية عند املس ات يف التد ٔمهية الطبقة الوسطى كام  ٔن  ليمك  نفسهم، وال خيفى 
د  شلك وا ٔهنا  دا الس و مة  ٔهنا  شارن،  لمك، السادة املس د السكن  %56د كون عندها وا ٔهنا  يل اليوم من حقها  د المن الساكنة اليوم، وا ش تو ىل هذا املوضوع  شتغل  لنا راه يه  ا فالوزارة د اوب مع املتطلبات ئق، و يت يل هو  د السكن ا يل هو الئق ووا د السكن ا ل الطبقة الوسطىوا   .وشكرا  .د

س اجللسة رة  :السيد رئ ٔصا واملعارصة يف ٕاطار الرد  .شكرا السيدة الوز   .اللكمة لفريق ا
شار السيد دمحم س  : امحلايماملس ىل التوضيح  .شكرا السيد الرئ ابة و ىل إال رة،  رة احملرتمة،  .شكرا السيدة الوز ىل   السيدة الوز جمها بدمع حصول الطبقة الفقرية واملتوسطة  ر دت يف  د احلكومة و رة احملرتمة، وا شوفو، السيدة الوز ا ت سهيالت، اح رب  ل الناس، اح سكن الئق  ة د مو ا كنطلبو ا ىل السكن، اح يتلكمو  ىل اجلودة، راه ما اكينايش ا د إالخوان  كون اجلودة، دامئا كهنرضو  كون،  ىل السكن  كشف  ٔن  رجعويش لهذه النقطة، دون  لكمو ما  لتفكري اجلودة، إالخوان  ر السابق يف تدبري هذه الوزارة  اة يف مالالتدابري اليت اختذهتا، كام الزتم الوز ات مبرا تلف الف ستجيب  عي يك  ج ىل ءمة عروض السكن  يحصلويش  رة، ما  ن بعض الناس، السيدة الوز ا دامئا وضعيهتا املالية، اك دام يف قطاع السكن، ما عندهوميش إالماكنيات، والقروض ما اكيناش، اح سان  لو، مادام إال يش تعطيه فلوس، ري  تنقولو هذا السكن هذا هو الضامنة د ىل ثقة يلك، ما عندويش إالماكنيات، البنكة ما بغا د احلزب احلاصل  لو يه السكن، كام و نعطيوه السكن الضامنة د

ىل متكني الراغبني يف ولوج السكن  ايب، احلرص  نت مج  يل املغاربة يف الرب صادي من قروض بدون فائدة حسب معايري حمددة، هاذ اليش ا رة احملرتمةق ليه السيدة الوز مج هذه احلكومة يف   .هنرضو  ر ٔن  رة، ميكن القول  ٔسف، السيدة الوز ل
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ل يف ٕاحصائيات العجز  ٔرس اليت تد ه ا ستفد م ٓي توفري السكن الالئق مل  ن ا ح واملسا ش يف دور الصف درمه من بني  140.000د قميته لسقوط، وخبصوص املنتوج السكين احملدالسكين، والس ت اليت تع جزة ٕاىل ممت سنة  21.006 دة م دة فقط  6020، مت ختصيص 2016و و ح،  مج مدن بدون صف ر ٓي  113.000يف  ن ا مج املسا دة لرب و درمه فٕان املسامهة يف  250.000ف خيص املنتوج احملددة قميته يف   .لسقوط ، السيدة ن تبقى هزي ور مج املذ اوز يف  الرب ث مل تت رة احملرتمة، ح الوز س  .من إالنتاج إالجاميل% 1.47مجموعها    .وشكرا السيد الرئ
س اجللسة شار  :السيد رئ دة والتعادلية  .شكرا السيد املس لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

لبار شار السيد عبد السالم ا ر  :املس رة احملرتمة،  .شكرا السيد الوز رة، تتلكمني عن من   السيدة الوز مك، السيدة الوز د ه فو مك متعنا ف يل بــ الل جوا سيط ا ٔن احلكومة مليون، هذا ما  25مليون وحىت  15مليون و 12السكن ال ا ما استغربناش،  لطبقة املتوسطة، واح ل يش هو املرصود  ٔن الطبقة املتوسطة يه العمود الفقري د ابت لنا التواز اليوم ما معرها ما تتعرف  يل  ك يه احلكومة ا عي، هاذ الطبقة املتوسطة  ج ية، وراه السادة الربملانيني راه ن  د الرضيبة تضام اصو خيلص وا يل . املليون 2ردوه لــ مليون  عية ا ج هاذ الطبقة املتوسطة فني يه اخلدمات  عية، اعطينا السكن الالئق،  وفرت لها؟ ج ري اخلدمات  صص  من  متعيالسكن ا ر التوازن ا يل تد متع وا رشف ا يل ت وسطة ا د الطبقة م لطبقة املتوسطة . لوا اهل وال تعرتف  ٔهنا تت رة،  مك، السيدة الوز يل الربامج حكوم شوفو  يل ت الل الربامج ا ليل، من  ة و حل ل السكن دٕاطالقا و مج د ىل الرب ري  ٔخرى، هنرضو  رةا ٔن املنعشني العقاريني تيلقاو   .لمك، السيدة الوز ٔنت قلت يل  ن جمهود، ها  لطبقة املتوسطة، حصيح راه اك ش يعملو يف ٕاطار السكن اخلاص  و لهاذ املنعشني صعوبة  يل اعطي دات ا ٔشنو هام املسا ر   .العقاريني؟ بغينا نعرفوهااستوعبناها، ولكن راه  ارفة، السيدة الوز ٔو ماليني الشقق مسدودة، واش  الف  ٔن  ر لمك، بغيتو الفلوس ها يه الفلوس، ة،  ٔشنو واحلكومة تتقول هلم ما عندي ما ند ر هبا؟  ادي يد ٔش  ش ٕايوا واش حكومة وال بنكة هاذي؟ ها الفلوس  لمنعشني العقاريني  يو  يل قدم ٔشنو هام الوسائل ا سهيالت؟  هام ال

لو لهاذ السكن  لو ويد لطبقة املتوسطة؟يق ل بعض الواكالت   اخلاص  دات د لتعق لرضيبة ٕاما  دات وعرق ٔنتوما تزتروهوم ٕاما  لتعق يل يه ما صاحلة ٕاال  ة يف املدن، ا ش يل م رةاحلرضية ا مثر اليوم، السيدة الوز س  ..املشاريع، ٕاضافة حشال من مس   .شكرا السيد الرئ
س اجللسة شارا   .شكرا  :السيد رئ ى الوقت السيد املس رة  . هت بات، تفضيل، السيدة الوز ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز ل الثواين 8دقائق و 3يق لمك   .واللكمة    .د

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا ب   :السيدة وز ىل التعق هلم و ل د ىل التد شارن  شكر السادة املس ٔوال، ت
ٔننا نلتقطو   . هلمد الل هذه اجلاحئة  ٔن اليوم عند فرصة من  ٔ كنظن ب

مة د  يل يه  ة، هذا   . مجيعا بعض املسائل ا ا ن حىت يش  ٔوال، ما ميكن لناش اليوم جنري نقولو ما اك
د  يل مايش ) message(وا ٔثري ا د الت كون عندو وا ادي  يل ميكن  سناو ال ا يل كن ٔثري ا يل هو الت ش ينخرطو معنا الناس ا ا اكملني  ل العقاريوم م ا تنقادومهاليوم تدارو يش حوجيات، . ادي جييو ينخرطو يف إالنعاش د يل خصهم يتقادو وراه اح ن يش حوجيات ا ح راه تقريبا   . اك يل هام ساكنني يف دور الصف لناس ا سبة  ل ل ٔوال، اليوم  يور د ث  140.000يتعطاو هلم ا اية ح  ٔ ارفني،  درمه، وانتوما  ل ن حىت مشلك، ٕاذا ..هذاك السؤال د   ..درمه راه 140.000، ما اك

س اجللسة رة من فض  :السيد رئ شار، ما تقاطعوش السيدة الوز   .السيد املس
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا سدقائق ا 2ت يل اراه مش  :السيدة وز   .لسيد الرئ

س اجللسة ن مشلك  :السيد رئ رة مايش . ما اك اله  2دقائق، قويل  2السيدة الوز ثواين،  زيدوك ادي  رة،    .تفضيل، السيدة الوز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا ح رامه   :السيدة وز يل هام ساكنني يف دور الصف ٔن هادوك الناس ا كنقول ب ل ا ٔن هذا  140.000ستافدو من السكن د ا كنطالبو ب درمه، واليوم اح ل  ة هبذا السكن  140.000السكن د ٔن مازال عند احلا زيد  مة، هادوك درمه  د  يل يه  د القضية ا ساو وا ٔيضا ما خصناش  ل هذا،  يبغيوش ذاك السكن د ح راه ما  يل هام يف دور الصف الناس ا
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ٔكرث  درمه 140.000 ٔرايض راه مشالكها  ٔرايض، هذيك ا ري ا يبغيو  اصهم جتهزيات، وخصهم و ٔن  ل هاذ الناس،  ٔننا نعيدو إاليواء د ين، ٕاذن من  ش ي اصو الفلوس  ، و ٔموال طائ د ا لهيم وا ول خترس  يل بقاو يف ا يفاش هادوك الناس ا شوفو  ا اليوم يف املنظور اجلديد ت ري اح يل يه كتليق هبم السكن  يور ا هلم يف ا ٔننا نعيدو إاليواء د هلمالالئق  لقدرة الرشائية د ٔيضا  يل كتليق  ت راه اكينة، اكينة   .ٔيضا وا ت، الضام ت  %80ف خيص الضام ل الضام د (FOGARIM4)  يل دو السيد ا يا يل  يل يه كتضمن هذاك القسط ا ا ار بـ  ذ ا لص ) normalement( وهو 140.000يا ل  10ي د ة 4املليون و ح ش تعاونو، هذه من  و  فقة معمك، السيد   .املليون كتعطهيا ا ٔخرى، اليوم ف خيص الطبقة الوسطى م ة  ح كون من  ادي  يل  ٔن هذه الطبقة الوسطى اليوم يه ا شار احملرتم، ب ٔننا اليوم خنرجو املس ش  ة  ينام ٔن هذه الطبقة ) à travers la relance économique(من هذه اجلاحئة كتعطي ذيك ا شغلكام كنقولو، واليوم كنقولو ب يل ك سهت ويه ا يل ك لص رضائب ويه ا يل كت يل   .يه ا مج القدمي ا يل اكن يف الرب د املنتوج ا ن وا ا كنوقفو اليوم هذه الطبقة اك ستحسان، اليوم اح د  ل ىل ذيك املنتوج ما لقاش وا ة د ه، ال من الناح ادة النظر ف اصنا ٕا د اجلزء من الطبقة وكنقولو هذا املنتوج راه  ن وا ٔن اك لو  مثن د ل ا ة د ة وال من الناح سميوها الطبقة الوسطى املسا يل يه ك د  (moins)الوسطى ا يل كتبغي وا ا مثن ما بني  ادي خيرج عام قريببقة هذا السكن ما مليون، هذه الط  50مليون حىت  25ا ليه، ٕان شاء هللا، و شتغلو  ا ك ش اح   .اكي
س اجللسة رة  :السيد رئ ه   .شكرا السيدة الوز قل ٕاىل السؤال التاسع، موضو معليات النصب اليت تعرض لها "ن ل رشاكت معرانية دة والتعادلية  ".املغاربة من ق لو ستقاليل  لفريق  ٔصا واملعارصة، ٔعتذ  .اللكمة  ٔخرى، السؤال املوايل موضوع من فريق ا ه ر مرة  ملدن"وموضو ات اخلرضاء  شارن من فريق "اخنفاض املسا لمس  ، ٔصا واملعارصة   .ا

شار السيد ادمحم امحيدي س  :املس ر،  .شكرا السيد الرئ شارون احملرتمون،  السيدة والسيد الوز ات شهد الع  السيدات والسادة املس ىل ديد من املدن املغربية اخنفاضا ملحوظا ف خيص املسا هتيئة وحلقوق املواطنني يف احلصول  اخلرضاء، وخرقا سافرا لتصاممي ا
                                                 

4 Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes 

ة سلمية رة، حول   .ب سائلمك، السيدة الوز ٔمام هذه الوضعية املزرية واملقلقة،  ات اخلرضاءو لمسا هتيئة  رتام تصاممي ا دم ا   .ٔسباب 
س اجللسةالسيد  رة  .شكرا  :رئ   .اللكمة لمك السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا شار احملرتم  :السيدة وز ىل   .شكرا السيد املس ئق التعمري تتعمل  ٔن و ىل  ٔكدو اليوم  ٔننا ن ٔن البد  ٔ تنظن ب
رشاف تطور التجمعات احلرضية والقروية، خ ات اخلرضاء، وهاذ اليش وفقا صوصا احلرص تنظمي واس ٔساسية مبا فهيم املسا رجمة املرافق ا يل يه تضبطها هاذ ىل  يل تضبطه   ).les plans d’aménagement(لمعايري ا ٔول ا ) les plans d’aménagement(اليوم املعيار ا كون  ات اخلرضاء 10يه  ل املسا ة د سبة للك فرد من الناح ل ، مرتو  كون يف  10هاذ  اصها  سبة للك فرد راه رضوري  ل كون ) les plans d’aménagement(مرت مربع  ش  ش اكع) un plan d’aménagement(ما ميك ل ما اكي ه القضية هاذ د يل يه اكينة يف  (les espaces verts)ارج ف ة هاذي ا قصة من هاذ املسا وال  )les plans d’aménagement ( كون، ٕاىل عندمك يش خصها)plan d’aménagement ( ،شوفو معمك ٔ مستعدة  ه هاذ اليش  قص ف شار ل املناطق   .السيد املس ططات د داد ا ليل مرجعي ٕال د ا جناز وا ٕ ل نيا، مقنا  ة د لهيا من الناح لية معلية لتمنية املناطق اخلرضاء واحملافظة  ذ هاذ اخلرضاء،  ٔيضا الوزارة قامت )les plans d’aménagement(تنف ل املناطق اخلرضاء، اليوم  ططات د د العدد من ا ن   . بوضع وا ططات، ميكن يل نقول  اك يل يه مشلهتا هاذ ا لمدن ا سبة  ل

ن قلعة  ن تطوان واك زة، اك ن  ن فاس، اك ة، اك ن طن ط، اك يطرة، هاذ اليش الر اس والق ش حيسن، بطبيعة احلال، الرساغنة ومك لكو  ش املواطنني ل   .ٕاطار  ٔن التزنيل د راه ) les plans d’aménagement(اليوم حصيح  روش  ا (lagence urbaine)ما تد ات احمللية، واح روه امجلا ٔهنم يزنلو ذيك ، راه تيد ش  ات احمللية  بو امجلا ه، وهوما حمرتمني ذي) les plans d’aménagement(تنوا يل اكنية ف هتم هاذ املناطق اخلرضاءك املواصفات ا يل    .وشكرا  .الس املواصفات ا
س اجللسة   .شكرا  :السيد رئ
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ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس
شار السيد ادمحم امحيدي رة،   :املس ل الوزارة ويف العن  السيدة الوز مس د متعن يف  ٔ خشصيا ت ة  وان لك رصا هيا،  يل عطاو  داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن "العريض ا وزارة ٕا ليك، السيدة "وسياسة املدينة لهيا   رو  يل تنذا ٔية سياسة ا ري ،  شوفها، ٕاىل طلعت  ادي  ة  ا ٔن ٕاىل اكن يش  رة؟ تتقول يل ب ٔمحر دالوز ٓجور ا ل إالمسنت وا الت د رب التك رة تت ٔن سياسة املدينة، ميل تنقطعو ل العشوايئ يف الطا ليه إالخوان اكملني، وتنقولو ب رو  يل تذا ل ا د العدد د ن وا ٔن اك ٔخرى تنالحظو ب ٔو ال % 50لضفة ا تقريبا  ٔخرض والبناء% 40 ل الفضاء ا رية، املتوسطة والصغرية يف هاذ   .د لنا، سواء املدن الك ا املدن د يلاح ٔن العشوائية ا رة، تتقويل ب ري معنا، السيدة الوز ه، وتتذا طقة خرضاء وفهيا  ماشيني ف منوذج ها يه م د ا ٔ تنعيطك وا هتيئة،  ٔن ) panneau(تصاممي ا ل الساكنة، مع العمل ب ات د ا ح ه عامرة، وها  ٔن ف ن يف بعض ب يل اك ٔخرض ا ل الفضاء ا رو هاذيك الق القلي د ا تنذا هضة من طرف اح ٔموال  ليه  لو، وتتخرس  يش الصيانة د ٔسف الشديد، املواطن تيضطر املدن ما اكي لني، ولكن ل ات ومن طرف املتد ادي يقدر امجلا يل  د املنزته، ا ادي خيرج لوا ش  لومرتات  ٔن غيقطع الك شوهاب يل تنع ري ذ من املشالك ا ه، ٕاىل  ه راح ذ ف ٔ اللمك، ال   .ي ٔن من  ٔ تنعترب خشصيا ب ٔن  الش تنقول ب رة،  ، خصوصاسيدة الوز و ىل ا لمك عبء  ٔن الواكالت احلرضية، اعطينا لنا  الوزارة د

ٔما  ل البناء،  لها وهو يف الرخص د ور د ل الواكالت احلرضية، ا ور د يلا ل املدينة ا رو فهاذ السياسة د ٔية سياسة  لهيا، تنقول تنذا نتلكم   ة، الواكالت احلرضية ما عهنا؟ ما ا ش يش  ش، ما اكي يش  عندهاش اكي يل ٔو يش بصمة ا ة  يل غتوضع ا ل السياسة ا ٔن غتجعل يف هاذ اليش د رو فضاءات، واملدن خصوصا  يل رنجعو ىل املدن اجلديدة، ممكن ميل كنتذا ٔن هاذ اليش هذا قدمي وكذا ا رو غتقول ب ه، وه كنتذا اذ ف يل رو اليش ا ني يتذا ل البناء العشوايئ، م ه إالخوان اكملني د هاذ  ا ف يل خصنا ٔن هذا راجع لسياسة املدينة ا رو اليش هذا؟  ٔظن  فهيا نتذا و ح ل مدن بدون صف ٔن هاذ اليش د ا  درتو ٔشنو ب ه؟ هاذي سنني واح ف مك ل م يل ق ة ا جحو يتلكمو الوزارات املتعاق ٓخر،هب وي ل ا د  اذ اليش د شارن وا ٔمام هاذ املس د فهاذ اجللسة هاذي  مك وا ل م يل ق ر ا ل يش مزنلالوز دا ٕاىل مت السقوط د ٓن فصا ٔن من ا ٔن املزايدات ستقا غيقدم ب لو، معناه ب ٔن.. د رو ب ة، كنتذا د احلا كون سياسة  وا ل املدن ل املناطق اخلرضاء، ا ويف هاذ حكمية يف هاذ اليش د ل احلساسية وكذا ليش د ري بذيك اليش د ل املواطنني مراض  د العدد د وا

ش الفضاءات واملنزتهات ٔن ما   .وشكرا  .اكي
س اجللسة شار  :السيد رئ دود   .شكرا لمك السيد املس رة، يف ٕاطار الرد يف  يل  54اللكمة لمك، السيدة الوز نية ا   .تبقت

رة داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة السيدة وز شار  :ٕا ش نقولو   .شكرا السيد املس ن والو، وما ميك ش لنا نقولو ما اك ٔن ما ميك هتيئة وتصاممي   .در لكيشكنعاود نقول ب اصة تصاممي ا ئق التعمري و ل و ٔوال، هذاك التفعيل د
الت العمرانية كتبقى من اخ ات، ومما ميكن السادة منية التك ىل صاص امجلا لمسامهة يف احلفاظ  ات من اختاذ مجيع التدابري  ل امجلا لها ويه خصها الرؤساء د ور د ات اخلرضاء، الواكالت احلرضية كتقوم  ا ف خيص من احلل  (partie)من احلل ويه (partie) كوناملسا ، واليوم اح ئق ا ل و لنا د مج د ا در الرب ئق، مع العمل  606لتعمري اح ل الو د ىل  ا  مج احلكويم كنا الزتم ل التعمري 600ٔن يف الرب شار، يه حصيح   .وثيقة د ، السيد املس يل ميكن نقول  ٔخرى ا دة  ة وا ن بعضا ن خروقات وحصيح اك   ..اك

س اجللسة رة  :السيد رئ ه   .شكرا السيدة الوز معليات النصب اليت تعرض لها املغاربة من "السؤال التاسع موضو ل رشاكت معرانية دة "ق لو ستقاليل  ، موضوع من طرف الفريق    .والتعادلية
لبار شار السيد عبد السالم ا س  :املس ر،   .شكرا السيد الرئ رة  السيد الوز ه ٕاليمك، معلية النصب اليت تعرض لها   .السيدة الوز ستقاليل مو سؤال الفريق  د ا ل وا ة د ليمك مدى املعا ل رشاكت البناء، وما خيفاش  ٔن هذا 1200ملغاربة من ق رة؟  .ٔرسة يف هاذ الش هتم السيدة الوز ف من معا لتخف   .شكرا  ماذا فعلمت 

س اجللسة رة  . شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيدة الوز
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داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسي رة ٕا شار احملرتم  اسة املدينةالسيدة وز دان   . شكرا السيد املس ىل م رصش  يل ما كتق ا واعيني هباذ إالشاكلية ا بطبيعة احلال اح
يل هوما  س ا ن  االت، اك ل ا زاف د دمو العقار فقط، ميكن لنا نلقاوها يف  ي يل  س ا ن  ريض هللا، واك دمو مبا  ارف  -تي يش  -راك  ري يل يه  ٔن وسائل ا ٔنه ال ميكن اليوم التعممي،  ٔكد  لنا ما  قانونية، وبغيت ن شتغلو يف الربامج د يل ك ل املنعشني العقاريني ا لبية القصوى د ٔ ل النصبا ل هاذ العمليات د رو   .يطرحوش لنا املشلك د ا اليوم كند ٔن اح ٔكد ب ش نقصو من  3نيا، نبغي ن ات  ل احلا د ل النصب هاذ إالشاكليات د   .د ل الناس ) le service(ٔوال، عند وا ه د لتوج يتلكف  يل  خرطني يف هاذ إالنعاش العقاري؛ا يل هوما م ٔطرومه  ا ش ن ية  ل بعض التعاونيات السك بة د رو املوا ث نيا، كند يطيحو فهيا اليوم، ال س من ح يل  ل ذيك املرشوع؛) la gestion(ذيك ش ما يطيحوش يف املشالك ا ٔطري القانوين د ن الت ذ شهور وفق مقاربة  . لثا، اك يل بغيت نقول يف هاذ إالطار كتعمل الوزارة م هيدف ٕاىل تفعيل وتطبيق ذيك ا د املرسوم  ىل استصدار وا ٔي  107.12القانون شارية  ع العقار يف طور إالجناز  هاذ ) la VEFA5(املتعلق ب ا يف  القانون راه سايل واح ة وراه، قرب  لو اخلتام ٔطوار د رية، هاذ يف ا ٔ ر؟) la VEFA(املشاورات ا يل   ٔشنو غتد ٔقساط ف خيص الناس ا اع ا ت السرت د الضام هيم  (l’avance)يدفعو ذيك ٔوال، كتعطي وا يمكلش املرشوع وكمتيش  د شوية د (l’avance)وما  رشيو ذيك ومييش هلم وا ش  ن  هلم ويصدقو ال دار ال ل الفلوس مجعوها مسا ورة د يل اكينة  ؛(avance)ا ٔشغال ا ٔشغال، وهاذ ضامن ٕاهناء ا ن ضامن ٕاهناء ا نيا، اك ٔن هذاك املنعش  (le decret)يف هاذ ) la VEFA(فهاذ  رجع اكتقول ليك ب ميكن  لو  سايل ذيك املرشوع د ٔو ال ميكن ٕاىل ما قدرش  يل لفلوس  ٔمني يه ا ت البنكة وال الت ستافد من السكن، ح ٔنه  مكل البناء، وهاذ هذاك السيد  ش  ٓخر  د  عش وا شوف يش م داغتمكل البناء، وال  م  ٔقساط مايش كتدفع   .اليش  ٔداء ا ة  يف دد  % 50ٔيضا هاذ املرسوم غي ة، السيد ما ع  ا ٔنت مازال ما عندك حىت يش  ٔرض ال و ق، هاذ اليش بقى بطبيعة ندو ال دار ال  س يعطيه  ٓخور  ة ومييش ا ا ل هاذ حىت يش  ٔننا  (le decret)احلال يف ٕاطار هاذ القانون هذا وال د لينا  يل يه بطبيعة احلال مايش قانونية، غي ل هاذ العمليات ا ر د ٓ نقصو من ا

                                                 
5 Vente en l'Etat Futur d'Achèvement 

ىل لك مواطن خصو ي ٔن  ٕالضافة  ة ما هاذ اليش  ا ٔقل  ٔن  و لو مييش يقلب فهيا يه ذيك العقار واش العقار مصفي وال مازال عرف ب لوميك ق د س ش يقدر يدفع ذيك ال   .شكرا  .مايش مصفي 
س اجللسة س  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا س  :املس رة،  .شكرا السيد الرئ عا  السيدة الوز اصة حكومة و ٔعامل الناس،  ستقالل ال نبخس  ن دتنا يف حزب  ن والو، راه اك ا معر ما تنقولو ما اك مرشفة حكومة املغرب، اح
را  ٓ ٔن ترتك  اطفة دون  ة  رس يل  ٔن تن ٔرض الواقعجمهودات، ولكن ال تلبث  ىل  هيا املواطنني   . ٕاجيابية  يل تعرضو  ا اليوم يف معلية النصب ا ٔخص اح املغاربة و سيط  ال  يل واقعة يف " ب دار"ر م مسنا، املشالك ا عددة، هنا يف  اس احلي اجلامعي، مدن كثرية وم يل واقعة يف مك ، املشالك ا ٔصي
 ٔ لو كتجولو يف املغرب، و ليمك، رامك كتق ،ورامك كتدورو، تبارك هللا  شوفو التصاور د ا ك شيطة وامحلد  كنحييك، كتنقيل اح ٔنت  ها  ة ٔنت يف در ٔنت يف ورزازات، ها  رمه يش -، ها  اللت، ولكن د ك ف ٔواهنا وكنطعنو ف ت سابقة  ا ىل انت ري تقلب  مرشوع، مايش 
ت قولها لينا نعاونوك وال غتوظفي يش  ا نت ش، ٕاىل بغييت  ن البطا هاذي ما ميك ا اك د، حىت اح ل  هللا  ).partout(وا رة، هاذ املشلك د ة راه " ب دار"جيازيك خبري، السيدة الوز ة والسام لو املطا ٔوامر د ٔعطى ا ل املشلكوصل حىت لعند سيد هللا ينرصو، و ش جنمعو   .ش يت اء  ٔنه " العمران"الر ٔظن  يل سلفهم،  ) CIH6( - والبنك ا ل البنكة  - هيم يش واملترض  -وامسح يل ٕاىل قلت السمية د ن ونلقاو  ر ن  ال ش رشكة سنوات ومازال الناس دافعني فلوسهم  10ل، واش هاذي  لهيم اليوم، ما ميك يل الشفقة  انقة ا ٔزمة  د ا شني يف وا ا ل و ل املاليري د ذات املاليري د لت وا ان، د لمغرب بال ب ة الوط   .املاليري يف غفمالزيية جتي  ٔن إالذا هيم إالشهار، وهوما الغريب يه  ةنية والتلفزيون دارو  ش تنصفو هاذ الف ىل الناس، كنمتناو  ينصبو  يل    .شكرا  .من الناس ا

                                                 
6 Crédit Immobilier et Hôtelier 
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س اجللسة س  :السيد رئ ى الوقت السيد الرئ هت نية  .ا ه   .بقات ليمك  لمراكز القروية "السؤال العارش موضو مج الوطين  حصي الرب
دة   .، تفضل الرشيفوضعه الفريق احلريك  ".الصا

ريس شار السيد عبد الرحامن ا س  :املس رة،  .شكرا السيد الرئ شارات،   السيدة الوز ٔخوات املس شارون  ا يل  .إالخوة املس تلف ماكمن اخلصاص يف العامل القروي، : السؤال د لمراكز القروية استحضارا  لتمنية املندجمة  ا  مج وطنيا طمو دةانطلقت احلكومة برب رة  .والصا سائلمك السيدة الوز ليه  مج؟  -  :بناء  ها؟  -  ما يه حصي هذا الرب راهات اليت توا ٔهداف املسطرة؟ -  وما يه إال ق ا   وهل مت حتق
س اجللسة رة  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا شار احملرتم  :السيدة وز اصة ف   . شكرا السيد املس ٔمهية  ٔن الوزارة تويل  ليه اليوم هو  ٔكد  يل ميكن يل ن دة، هاذ املراكز القروية ا ل املراكز القروية الصا سرتاتيجية خيص هاذ املوضوع د دة،  سرتاتيجية راه يه وا ٔوال  مج  دة اليوم الرب د املراالصا داث وا ىل ٕا ٔوال، من غتقوم  ٔننا خنففو،  لينا  يل غت دة ا يل يه كز صا االت ا د ا ا خصنا وا ٔثري الهجرة القروية حنو املدن، اليوم اح كوش عندا ذيك ما بني املدن والقرى فني ميكن لينا خنلقو الرثوة وفني ) intermédiaire(ت ش ما  ٔيضا خنلقو فرص الشغل،  الونص) le déséquilibre(ميكن لينا  ٔيضا ا ش الساكنة يف   .فو  ٔننا حنسنو مستوى  لينا  د ٔيضا، هاذ املراكز غت ٔي حوايل وا يل كتقطن % 15املناطق القروية  من الساكنة الوطنية ا هيم   . يف هاذ املراكز يل  مج ا ر لك هو  مج  ٔن الرب مركز  325ميكن يل نقول ب د  د، كتقطن بيه وا ل 5.7صا ل املليون د ٔي  د سمة،  من % 42ال ه  يل ف د كتقطن بيه  217الساكنة، والشطر الثاين ا ، هاذ 2.4مركز صا

د  ش ننصفو تقريبا وا رب % 60اليش اكمل  ل القرى  من الساكنة د مج لنا،   .هاذ الرب لو مع الرشاكء د داد د ٕال ا مقنا  ٔيضا اح مج  لية وكنقوماليوم هاذ الرب ا ٔرض الس وزارة ا ىل  زلوه  ش  داد خطة الطريق  ٕ د و  مج غيكون وا ٔنه هاذ الرب ه، الس و شتغلو ف ش نبداو  يل الواقع و ٔزمة ا ٔزمة الصحية وال هاذ ا د احلل لهاذ ا يجيب وا يل  مج ا هلم ورجعو الرب ن بعض الناس فقدو العمل د ٔن اك شوها اليوم، ال س و كنع
هلم،  رجعو فاش ما لمناطق د ادي يعاود  يل غيلقاو فهيا الشغل الس املناطق النائية، واليوم  لمناطق ا رجعو  اصهم  لتايل  ٔزمة، و لرضوري يف تبقاش هاذ ا   .وشكرا  .وال يف املدن الكربى) les métropoles(مايش 

س اجللسة شار احملرتم  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد املس
شار السيد  ريساملس رة  :عبد الرحامن ا ٔن من بني   .شكرا السيدة الوز شار،  مس اجلنوب الرشيق، السيد املس شكرمك  او لعند هللا جيازيك خبري، وبغينامه إالخوان يف بغيت  يل تواضعو و ل املشاريع الوزراء ا ة د يت مبجمو لمك، ويف ما ج ليه ورزازات ذاك مشكورة، رمبا اليس ا الوزارة حيذو نفس احلذو د ورة لبار، هللا جيازيه خبري، عززة  دها اليوم، اكنت ٕاقلمي ورزازات، ٕاقلمي تنغري، ٕاقلمي زا ش ج خلصوص يف هاذ اليش  د،  ٔ يوصلهم حىت  يل ما  ءوٕاقلمي طاطا، هاذ املناطق ا ل الو ة د تة ويف هاذ الظرف ٔ   . الوق ىل ا ٔنك  رة،  لناس ٔ كنحييك، السيدة الوز يت وتصنيت  يل ميكن قل ج ات ا ٔطرو ل ا ة د مو هلم وتصنيت  لمشالك د ات يف هاذ وتصنيت  ل االتفاق ة د سنات مجمو ٔنه  ات فهيم، مع العمل  تفاق نخنرجو  ء اك ا الو هيم و يل زر تة ا رة،  .الوق ٔ الط  السيدة الوز ٔنه اكينة هاذ املس يل  و بغيت نوضع السؤال د ش صنف ريقة  ن صنفني ه : هاذ املراكز، اك د  325صنف ف د %42مركز صا ه وا ، وف ري الفرق بني هاذ املراكز 217 د، بغينا نعرفو  زاف،   .مركز صا ل وزارة التعمري كهتمنا  ٔ د رة، هاذ املس ، السيدة الوز الش؟ فهيا كذ ا فهاد املناطق،  ٔوال، فهيا ذاك الرب 2اح ات؛  يل ا خلصوص هاذ اجلنوب مج ا ٔ كهتم  ل القصور والقصبات، وهاذ املس م د رجعو هو  ل الناس  ة د ل مجمو و إالنطالقة د يل رامك اعطي رجعو احلياة الرشيق وا ش  زاف  مة  يل يه  ٔ ا هلم، وهاذي مس ن د لمسا

ري لينا مك   .لهاذوك القصور ا هذا مايش  سبة لينا اح ل اجلنوب الرشيق، ل نطقة د
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يل ميكن  رخيية، وا ر  ٓ ٔن هاذوك القصبات مه عبارة عن م ٔ كذ مكغاربة لكهم  لتايل هاذي مس دا، و بري  د الشلك  مةهيم جيلبو الساحئ بوا يل يه  يل دريت يف   .ا الل العروض ا رة، كذ من  ساؤالت دبغينا، السيدة الوز اليا، وهو هاذيك املنطقة وال يل كنحملو ليمك  د الوثيقة ل الناس هو ا ش وا ل التعمري فهاذيك املناطق، ما ميك ئق د ل الو كون بنفس القضية د ار البيضاء يه  ط ويف ا يل يه يف الر ل التعمري ا ة يف هاذ د يل مطرو ٔو نفس القوانني ا ئيةالطريقة  يل يه  ٔنه هاذ ولكيش الطلب د املناطق هاذي ا د الصيغة  (les plans)لو  ٔخرى خيرجو بوا رة مرة،  ك، السيدة الوز ل املناطق، وكنطلب م يل كهترضو خلصوصيات د دة ا ش هاذ املراكز الصا ىل هاذ القانون هذا  شتغلو  لتايل ٕاىل ٔنه  دا، و برية  ن مشالك  نه اك ٔ لول،  هيا  دا، ومرة تضافرت اجلهلهيا ميكن لينا نلقاو  برية  لول  ادي نلقاو  ات ومعمك  ٔن السادة الوزراء حيذو ود مع امجلا ٔيضا  متىن  رة د وت ىل الز شكرك  ٔخرى ك
  .شكرا  .نفس احلذو د

س اجللسة شار  :السيد رئ رة  .شكرا السيد املس   .اللكمة لمك السيدة الوز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالس رة ٕا شار احملرتم  :اكن وسياسة املدينةالسيدة وز مج   .شكرا السيد املس ر دة هو  ل املراكز الصا مج د ٔن هاذ الرب ىل  ٔكد  ٔ كنبغي ن

اوب  اصة، وغيت يل يه اليوم  ة ا د الظرف اوب مع وا ٔيضا ادي جيي يت ٔزمة الصحية، و هيا جتي من بعد هاذ ا يل ميكن  يلٔيضا مع الهشاشة ا مج ا ر د هو  ٔن وا ٔكد ب اصين ن شمل ربوع اململكة،  ىل ) un centre émergent( هو  كون لو الوقع  يل يه  3ميكن  ات ا ل امجلا د ن بعض   .كتقرب لو ٔن اليوم اك ٔ كنظن ب ا نيا، ف خيص املناطق اجلنوبية،  عتبار ف خيص التعمري، واح ديناها بعني  ا وا يل اح ظومة ال اخلصوصيات ا امة وم ظومة التعمري بصفة  ادة النظر يف م ىل ٕا دمو  اصةيوم كن د الوقع   .التعمري يف العامل القروي بصفة  كون عندها وا اصو  ٔن هاذ الربامج لكها  ىل املنطقةاليوم كنقولو ب صادي  ٔيضا اق عي فقط و   .مايش اج
س اجللسة لفريق احلريك   .شكرا  :السيد رئ عي"يف ٕاطار موضوع  اللكمة دامئا  ج شار احملرتم  ".دمع السكن    .تفضل السيد املس

ارك محية شار السيد ام س  :املس رة احملرتمة،   .شكرا السيد الرئ ر  السيدة الوز شارون،  .السيد الوز ا  زماليئ املس ة ا هب ق  -ٔصبحنا نالحظ يف بعض املناطق ومهنا  وادي ا عي امل  ج لطبقة الهشة وحمدودة يف السكن  ه  ة من نخفض التلكفة املو متكني هذه الف لية  ى وزارمك اسرتاتيجية مستق ل، فهل  اسب؟ا ىل سكن الئق ومثن م   .وشكرا  احلصول 
س اجللسة ىل السؤال  .شكرا لمك  :السيد رئ ابة  رة يف ٕاطار إال لسيدة الوز   .اللكمة 

داد الرتاب الوطين رة ٕا شار احملرتم  :والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة السيدة وز الت   .شكرا السيد املس ٔنين قلت يف التد ٔيضا فرصة يف ما تتعرفو اكملني ويف ما سبق يل  هنا شلكت  ش ا ا  يل اح ٔزمة ا يل يف هاذ العشية، هاذ ا شمل د يل هو ك ديد التفكري والرؤية ف خيص السكن، الس السكن ا دا هاذلت ايل  مثن  د ا رشي بوا ٔهنا  يل ما عندهاش إالماكنيات  ،   .الطبقة ا ساوهاش در ا يف ٕاطار قانون املالية املعدل ما  ٔيضا اح رشي اليوم  ٔن الناس متيش  لينا  لمك واملهنيني،  ملشاركة د بطبيعة احلال 
ل  ات ف خيص ذاك اليش د يل يه  سهيالت ا د ال ل ) les frais d’enregistrement(السكن بوا ، اليوم زولنا هذاك اليش د امحلد  سجيل بـ  رشيو % 100ال ٔهنم  يل ما عندهومش القابلية  لناس ا سبة  ل

ٔقل من  ايل،  سجيل، وفوق  25مثن  لصوش اكع ال مليون رامه ما تي ري  2.5مليون حىت لـ  25 لصو  رمه رامه تي ل ا ل املليون د ، %50د عش، اليوم امحلد  من بني ه ٔن القطاع ي ىل  دا، و م  اش اذ اليش اكن  ث مازال ما خرج ٔزمة، ح عش يف عز ا يل يه بدات كت ات ا ل القطا ل العقار، اليوم راه الرشاء د ل البناء ود ٔزمة، هو القطاع د يل خصنا حنافظو % 30+املنازل راه طلع بـ من ا م ا د  ش الناس يقدرو ميشيو ويف ما تنقولو يقدرو ليه وهذا مؤرش  ه  زيدو ندمعو ف اصنا  د و ل وا د إالطار د هلم يف وا ل ذيك السكن د خفضةمكلو الرشاء وال البيع د يل يه م ل   .التلكفة ا درمه الس يف املناطق  140.000ف خيص هذاك السكن د مج ب  ر ا اليوم عند  ل ربوع اجلنوبية، اح شمل  يل هو ك رو بطبيعة طبيعة احلال ا ٔننا ند ن  لمناطق اجلنوبية مستعد سبة  ل ا  يل اململكة، ولكن اح ل الساكنة، وا اوب مع اخلصوصيات د يت يل  اص ا مج  ر احلال 
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ل  يف ما تنقولو د ل  ري مع اخلصوصيات د ٔيضا مايش  اوب  ميكن ولكن اخلص) le pouvoir d’achat(يت يل  ل املنطقة، ا ٔيضا د ىل هاذ وصيات  شتغلو  ا اليوم ك ٔرايض جمهزة، اح يور، كتبغي  ش ا مج هذا ف ما كتبغ ل هاذ الرب ل اليش، ٕان شاء هللا، وغيكون عام قريب التقدمي د يك السكن د سبة  ل ادة السكن  ٔو ف خيص ٕا ادة إاليواء    .وشكرا  .درمه 140.000خيص ٕا
س اجللسة شار  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد املس

ارك محية شار السيد ام س  :املس يل قدميت  .شكرا السيد الرئ ات القمية ا ىل هاذ إاليضا رة  يل كتبذلها وزارة إالساكن   .شكرا السيدة الوز هودات ا ا بطبيعة احلال كنوهو  ٔقالمي اجل واح م يف والتعمري بطبيعة احلال يف ا لك، ولعبتو دور  لها، وهاذي نوبية  ٔقالمي ويف التمنية د دة ق السكن يف هاذ ا ف من  مك التخف ٔ مك يف ٕاطار إالعامر والتعمري  ور املنوط  اسبة ندعومك يف ٕاطار ا طقة م ه يف ٕاطار تعمري وٕاعامر م يل غتتو ٔول الوزارات ا كونو  و و ىل الكررات بطبيعة احلال، اتتو مة  د امللحمة وطنية  ل يل كتعرف اليوم وا ٔ ة من  ة امللك يل قامت هبا القوات املسل ة ا اق س ٔمني معرب الكرراتوقع العملية  رة، واجلهوية   . ت الية، السيدة الوز ر يف جمال السكن ذي القميةويف هاذ إالطار ويف ٕاطار العدا ا س شجيع  املنخفضة  ندعو احلكومة ٕاىل  اوز  يل ال يت اللمك ندعو رشكة العمران اجلنوب  140.000ا رامج من هذا النوع جبهة درمه، ومن  لضبط، فغياب  جتاه  مثر يف هذا  س ٔهنا 
ا ىل - ا ٔضف  ات الهشة واملعوزة،  ة الف هب زاد من معا لنداء املليك، وادي ا ٔرض الوطن تلبية  ن ٕاىل  ة العائد د ذ ف بطبيعة احلال وا

ٕالضافة ملشلك  ٔصبحت تعاين من ق السكن،  برية،  برية،  يل يه  ة ا يزتاد يوم بعد يومالف يل  قي لهذا النوع   .البطا ا رة، احلق عي، السيدة الوز ج ل احملدود الراغبني ختصيص دمع من السكن واحليلو دون تالعب بعض املنعشني العقاريني، نقرتح وضام لتكرس الطابع  وي ا و  ارش من طرف ا ٔن املنعشني العقاريني مايل م رة،  لام، السيدة الوز عي،  ج ناء السكن  ية يف اق دات سك برية ٕالنتاج و ة وحتفزيات مالية  ىل رضورة متديد ٕاعاستفادوا من ٕاعفاءات رضي ورو نؤكد  احئة  اة اسمترار  عية، ومع مرا فاء اج اية  سجيل ٕاىل  عي من رسوم ال ج ين السكن  رب  31مق ليه  2021يونيو  21بدل  2021دج ي وافق  اء يف مرشوع القانون املايل ا كام 

رة  .جملس النواب   .وشكرا السيدة الوز
س اجللسة رة  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيدة الوز

داد الرتاب الوطين والتعم رة ٕا شار احملرتم  :ري وإالساكن وسياسة املدينةالسيدة وز ل معرب الكراكرات،   .شكرا السيد املس مج التعمري د ر رو  ٔننا ند ن  ا مستعد ادة طبعا اح اص مبعرب الكراكرات ٕال مج  ر رو  ٔننا ند ن  لووبطبيعة احلال مستعد ي  .إالعامر د يل قلت ق يف ا ٔيضا املناطق اجلنوبية لكها  ا ف خيص  ل  اح ات د ٔشنو هوما احلاج شوفو  ش  ٔننا جنلسو  اتنا  ٔننا ب ن  مستعد
اوبو معمك يف ٕاطار هاذيك  ش نت لهياالسكن ف خيص املناطق اجلنوبية،  رتو  يل ذا   .اخلصوصيات ا

س اجللسة رة  :السيد رئ ري موضوع من طرف فريق العدا   .شكرا السيدة الوز ٔ والتمنية، السؤال املوايل وا ه  ح"وموضو مج مدن بدون صف ر شار تفضل  ".حصي    .السيد املس
وري شار السيد عبد السالم يس  س،  :املس رة،  السيد الرئ ، مازالت   السيدة الوز ح ببالد هودات اليت بذلت يف حماربة دور الصف مج ارمغ ا ات املنتظرة واملسطرة مضن الرب لوطين النتاجئ احملققة دون الطمو ذ سنة  ي انطلق م ح، ا سائلمك، السيدة 2004مدن بدون صف ا   ، مج رة، حول حصي هذا الرب   .شكرا  .الوز

س اجللسة ىل السؤال  :السيد رئ ابة  رة، لٕال   .اللكمة لمك، السيدة الوز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا ش  :السيدة وز مج   .ار احملرتمشكرا السيد املس ر ح"خبصوص  يل يه ميكن اعتبار حصي هذا " مدن بدون صف مج يه حصي ا ٔي احلصي احملققة يف ٕاطار هذا الرب مج  ٔن الرب ٔوال، خصنا نعرفو ب الش؟ ٕاجيابية،  د ما،  جيابية ٕاىل  ٕ د ميكن يل نقول  سهتدف وا مج  ر لو اكن  نطالقة د ذ  مج م ٔكرث من  240.000هاذ الرب مج اليوم قام مبعاجلة  يل يه  290.000راكة، هاذ الرب ٔرسة ا
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سبة  ٔيضا ب لها و ش د ل الع ت الظروف د من العدد % 64اليوم حتس ن د يل اك ح ا ل هاذ دور الصف و اكنت   .د ٔن ال  450ٔلف، هاذ  450والت اليوم تقريبا  290يف ما عرف د ٔلف اليوم ميكن يل نقول ب ٔهنا وصل تقريبا وا ش ل % 60تعاقد  د ل  450.000 مج د ر ل يف  ش تد ٔهنا  ش ن  عاقد ا م حراكة اليوم اح ل دور الصف مج احلكويم،   .املعاجلة د ليه ف خيص الرب يل هو البد نوقفو  ن مؤرش ا رو ٔيضا اك ٔن خصنا ند يقول ب مج احلكويم  اصها  60.000الرب يل  تعاجل ٔرسة ا د 2021حىت لـ  2017ما بني  ا مقنا مبعاجلة تقريبا وا د  40.000، اليوم اح سبة تقريبا وا ٔي ب ادي شاد طريقو %66ٔرسة  مج راه  ، ٕاذن الرب راهات   .يف ما تنقولو د إال يعرف وا مج  ٔن الرب ٔيضا هو  شريو   يل ميكن لينا  راهاتا ناها، هاذ إال ارف ا لكنا  يل اح ل  ا ىل التنايم د ٔوال،  جتة،  حية، يه  ني كتجي هاذ اجليوب الصف ٔيضا م يل كنعرفو  حية ا ستقطب اجليوب الصف يل يه  د املناطق ا ٔن خصنا جنهزو وا ٔرشت ب  ٔ يل  ٔال ويه وا ح،  رو دور الصف يد ش  هيبطو من البادية  يل  دة واملدن الصغرية ٕاىلهاذوك الناس ا ٔيضا هاذ املراكز الصا ٔن  ٓخره، وميكن يل نقول ب يل بقات،   ش جنمعو هاذ اجليوب ا مكلوه بطبيعة احلال  ادي  مج  د الرب مج راه اليوم تقريبا وا ٔن هاذ الرب ساوش ب د % 59ولكن ما  من وا ل  موع د ح، هذا مجيل % 82ا ل املدن راه يه اليوم مدن بدون صف د د ش نعاجلو مدينة ر  26دا، بقات وا لهيا اليوم  شتغلو  ا  يل اكينة فهيااه اح ح ا يل   .هاذوك دور الصف مج ا يل خرجت عن هاذ الرب د التوصيات ا ا بصدد ٕادماج هاذيك ٔما ف خيص وا ت، اليوم اح لحسا ىل  ٔ لس ا ٔيضا ا ا  ا اخر مج، واح رو يف هاذ الرب يل غند يل ليوم راه التوصيات يف الرؤية اجلديدة ا مج ا د الرب ش خنرجو وا لية  ا ٔيضا مع وزارة ا ليه  شتغلو  ك
هنا اليوم ش ا ا  يل اح اوب مع هاذ اخلصوصيات ا   .يت

س اجللسة رة  :السيد رئ ب  .شكرا السيدة الوز شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس
وري شار السيد عبد السالم يس  لمكشكرا، السيد  :املس ىل اجلواب د رة،  ٔنه من هنار   .ة الوز رة، اكينة مفارقة، هاذ املفارقة  مج سنة يف ما قلت، السيدة الوز ٔرس  2004انطلق الرب ل ا ل إالحصاء د اكن العدد د د  451.816ٔرسة، اليوم عند  270.000 زادت وا ٔنه  ٔرسة، مبعىن 

ل  181.000 سبة د ل ٔرس ايل%67ٔرسة  ٔول  290.000 استافدو ، ا يل اكن عند يف ا ا إالحصاء ا مبعىن  270.000يف ما قلمت، اح

ي مت ٕاحصا يق عند  20.000ه بـ ؤ جتاوز العدد ا مبعىن  160.000و ن ٕاشاكلية ٔن   .اك ة و لقة مفر ٔننا ندور يف  رة، يعين  ٔهدافه ٕاذا مل يمتهاذ الوضعية، السيدة الوز مج لن حيقق  ف البناء العشوايئالرب د العدد   .  توق باطئ يف وا ٔو م وقف  رية شبه م ٔ مج يف السنوات ا ل املدن، خصوصا املدن الكربىالرب ش : د ط، سال ومرا ار البيضاء، الر ا، وهذا قد يعيد هذه املدن ٕاىل نقطة الصفرا ش   . س ش، مرا ل مرا منوذج د رة، نعطيك ا سنة اليوم، السيدة الوز ه  2004 ٔن  16.000اكنت ف واور  ل ا د العدد د ىل وا ة  ٔرسة موز
ال احلرضي؛ اليوم،  ه دواور يف ا ح ولكن ف ش ما فهيش دور الصف رة، إالحصاء مرا ل  30.000السيدة الوز دة د ، تعاجلت مهنا %90مبعىن الز د العدد تقريبا ىل 14.200زادت .. وا . 2004سنة  يف هاذ املدة هاذي  اجلنا  يل  ٔول جتاوزهنا بـ  16.000مبعىن جتاوز  21.000ا يل اكنت يف ا ا لها، مبعىن مجيع املدن  9000ومازال اليوم  5000 ور د ظر ا ٔرسة ت

ة لقات مفر وران يف  ل ا ش هاذ  .غتعرف نفس الوضعية د ديدة، هاذ املقاربة  رة، خصنا مقاربة  وح ٕاىل مىت؟ من  اليوم، السيدة الوز ش يبقى مف مج ما ميك اليوم  2004املرشوع، وهاذ الرب رة، املقاربة  2020 ، السيدة الوز وح ٕاىل ما ال هناية؟  ل البناء واش غيبقى مف ف د ٔوال التوق وازية،  د املقاربة م كون وا ٔنه خص  ت هو  ة واحلد من التقس ل املراق العشوائية، العشوايئ وشديد الوسائل د ساءل عن القانون  الفات 66.12وهنا ن ل ا د والزجر د مج   .ل ل الرب ل الوترية د رسيع د ٔ الثانية هو ال ٔو املس ادي يزتاد العدد، وكذ املقاربة الثانية  ٔرس احملصية، ٕاىل ما رسعناش الوترية  يل اكملعاجلة ا ن دواور ا ل حوار مع املالك، اك ح د ل املالك الف ٔرايض د سامهو حبلول ينة يف  ش  لحوار مع اجلهات املعنية  ن  ل اخلواص ومه مستعد حد واور ولهاذ دور الصف رة  .لهاذ ا   .شكرا السيدة الوز
س اجللسة ىل مسامههتا، ما بقى عندك حىت يش وقت  .شكرا  :السيد رئ رة  ه ل  .شكر السيدة الوز ٔول املو لسؤال ا قل  ه ون قطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو ٔجراء القطاع اخلاص من التعويض عن فقدان الشغل" ٔحرار  ".استفادة  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   . اللكمة 

شار السيد دمحم البكوري س  :املس ر،  .شكرا السيد الرئ رة،  السيد الوز   السيدة الوز



شارن    2020كتور ٔ دورة  –مداوالت جملس املس

21 

ٓخر  15 سمرب فاحت( 1442ربيع ا  )2020 د

شارن، ا  ٔقرت  إالخوان املس ٔجراء القطاع اخلاص من التعويض يف  زيية لالستفادة من وزارمك استفادة  ٔنه مت وضع رشوطا تع ٔنه يالحظ  ٔجراء من ذفقدان الشغل، ٕاال  مة من ا الت دون استفادة رشحية  ر،   .هذا التعويض،  زيية؟  السيد الوز ف من هذه الرشوط التع لتخف   ما يه التدابري املعمتدة 
س اجللسةالسي ر  .شكرا  :د رئ   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز وز س  :السيد دمحم  شارن،  .شكرا السيد الرئ ر النقاش   السيدات والسادة املس ٔ م ولكن  ل هاذ السؤال فعال هو موضوع  ل التعويض عاملوضوع د لصندوق د ٔمر يتعلق  ة فقط، ا س يف هذه القا رامك اليوم ن ل ه  ذ هناية الوالية السابقة، وف ٔ تقريبا م ش يل ت ستفادة يه   . امحلد فقدان الشغل ا ملناسبة  ستفادة، و ل  ا من مع ملدة حصيح اكينة رشوط د ي مت طرده تعسف ري ا ٔ ل ا ٔشهر،  6استفادة د
ىض القانون يف رشط ل الرشوط،  3.. الرشوط حمددة مبق رشطني د ىل   :ٔساسيني ٔمر يتعلق برضورة توفره  ى  780ا يوم معل مرصح هبا  الل  عي  ج لضامن  سنوات السابقة لفقدانه لعم  3الصندوق الوطين  ٔن  260و رية طبعا جيب  ٔ الل السنة ا رية،  ٔ الل السنة ا ى مهنا  ال  ىل العمل مرة ) 7l’ANAPEC(كون مس حث  ٔنه ت ل  ٔ من  ٔنه ٕاىل اليوم حوايل ٔ  ش ذ  ه م   .. بدمع مايل فاق 77.826خرى، استفاد م

س اجللسة ر  :السيد رئ شارة، ما تقاطعوش السيد الوز ، السيدة املس   .من فض
ر الشغل وإالدماج املهين ٔجنزها الصند  . مليون درمه 962بدمع مايل فاق  77.826..   :السيد وز راسة اليت  شتغال بعد ا لضامن اليوم  اريو وق الوطين  يار الس اريوهات الثالث، مت اخ يار من بني الس عي مت اخ ٔنه ج متناو، ٕان شاء هللا،  ل القانون،  ٔول، هو اليوم موضوع تعديل د لو مبا خيفف الرشوط ا ل التعديل د ٔ لربملان قريبا ٕان شاء هللا من  ٔول، وغنيوصل  ىل الرشط ا صار فقط  ق ذفو الرشط الثاين مع احلكومة و   . مليون درمه سنو هاذ الصندوق 54غتدمع بـ 

                                                 
7 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 

  .شكرا
س اجللسة ر  :السيد رئ شار  .شكرا السيد الوز   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد دمحم البكوري ر، اليت   :املس مللموس هذه إالشاكلية، السيد الوز مك واحض، يقر  هيا سؤالناجوا زيية لالستفادة من هاذ هناك . تطرق ٕا دمني لفعل رشوط تع بري من املست دد  رتفع هناك  ٔن الواقع ال  ٔوضاع تفامقت يف التعويض، حبيث  دوا من دمع هذا الصندوق، ا ستف لشغل مل  ن  ة، الفاقد لهيا بعض املؤسسات العموم ٔطلعتنا  ٔرقام اليت  ة ظل هذه اجلاحئة، ا ٔكرث من ىل رٔسها املندوبية السام ٔن هناك  سائلني هل  500.000لتخطيط، تؤكد  لمقاوالت، م ٔو اجلزيئ  ري فقد شغ جراء إالقفال التام  ٔ
ٔجراء فاقدي الشغل من دمع هذا الصندوق؟ ر،   استفاد هذا العدد من ا اقش معمك   السيد الوز ملناسبة س لاملية، و اقشة مرشوع قانون  ٔن املبالغ املرصودة مرشوع املزيانيات القيف لك م د، ٕان شاء هللا، جند  ذ طاعية يوم  ٔحوال مستوى تنف ٔحسن ا اوز يف  ٔو يف التدبري، ويه ٕاجراءات تنظميية ، ٕاذن هناك %40لصندوق ال تت ة ٕاما يف الرصف  ق ة والنصوص التنظميية املرتبطة ٕاشاكلية حق ادة النظر يف املراسمي التطبيق ليمك ٕا ل لهذه إالشاكلية، اليوم   .اءهبذا إالجر تفرض  ل مستع ر، املطلوب  ة، خصوصا يف ظروف هذه اجلاحئة، ٕاىل هذا ، السيد الوز عية والنفسية اليت الشغي املغربية حمتا ج ر  ٓ ٔة ا ٔقل من وط ىل ا ف  لتخف شها فاقد الشغلالصندوق  عي  . يع ج يل اليوم  املناسبة رشط لطرح وضعية صندوق الضامن  ي حيتاج ٕاىل ا عية، وا ج برية يف تدبري ورش امحلاية  ديدة يف عندو مسؤولية  ة  ٔساليب التدبري العتيق وتفرض دينام ٔطر وكفاءات تقطع مع 

ة ٕالجناح هذا الورش الوطين  ٔطر الاكف عيمعاجلة امللفات العالقة وتعززها  ج لتغطية الصحية  ري املرتبط  الالت العالقة الك خ عي ة ومعاجلة لك  ج حكومة وٕادارة الضامن  مك  سبات وحتصيهنا وتطور اكفة مرافق به، ويه مسؤولية مشرتكة ف ب عيني لتعزز املك ىل ورشاكء اج راكز  ٔداءه وتطوره دون  عي ملا خيدم  ج   .شكرا  .حامية املصاحل الضيقةمؤسسات الضامن 
س اجللسةالسيد ر  ر، ف تبقى من الوقت  .شكرا  :ئ  .اللكمة لمك، السيد الوز
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ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز الل هاذ السنة تقريبا   .شكرا السيد الرئ ن  د د، حبوايل  13.871دد املستف مستف
الل  84 ٔوىل، مبعىن 9مليون درمه يف  ال الرشوط .. ٔشهر ا ىل لك  و هن لضامن يه واحضة، من ب ى الصندوق الوطين  ا به  كون مرص ٔن  ا  عي و   .ج طاعها مايش ا لصندوق هاذ املبالغ يمت اق صصة  لمبالغ ا سبة  ل
يل قني .. ا ٔجراء ومن مشغلني كام  طاعها من  و تتدمع، ولكن يمت اق و دا عي، اليوم ا ج لضامن  معت خنراطات يف الصندوق الوطين  ذ بداية الصندوق بـ  زتيد دمع بـ  250م مليون  54مليون درمه، اليوم  ل  لهدف د ٔننا نوصلو  ل  ٔ ىل  2027درمه لك سنة، من  زيد  ٕاىل ما  د سنو من هنا ٕاىل هناية سنة  58.500 الل السنة  2027مستف رية غنوصلو لهذاك العدد سنو ٔ   .شكرا  .ا

س اجللسة ه ن   .شكرا  :السيد رئ لسؤال الثاين، موضو الية يف سوق الشغل"قل  ت ا شارن من فريق العدا والتمنية  ". التفاو د السادة املس ٔ   .تفضل اليس السعدوين، اللكمة لمك  .اللكمة 
شار السيد سعيد السعدوين س،  :املس ر،  السيد الرئ شارن احملرتمني،  السيد الوز ل تقليص الهوة بني   ر احملرتم، السيد الوز  السيدات والسادة املس ٔ هودات اليت تبذلها بالد من  ططات والربامج التمنوية، لرمغ من ا رب مج من ا الية والرتابية،  ت ا برية بني خمتلف خمتلف املكو ت  شفت عن وجود تفاو شيطفٕان بعض النتاجئ واملعطيات  ٔهيل ال اصة ف يتعلق بت دم ات اململكة،  عيةني املشتغلني و ج ٔعامل وامحلاية  ات ا ر احملرتم  .استقرار ولوج الشغل وتنظمي ب سائلمك السيد الوز الية   :ا  ت ا   .شكرا  يف سوق الشغل؟ما يه إالجراءات اليت تنوون اختاذها لتقليص هذه التفاو

س اجللسة ر  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الوز

س  :ر الشغل وإالدماج املهينالسيد وز شار  .شكرا السيد الرئ ش   .شكرا السيد املس ٔن اليوم ما ميك لرضورة هاذ املوضوع هذا،  د هذا معلوم من الواقع  الف والتبا شغيل بني اجلهات، نظرا لالخ ل ال ٔن نقارن يف موضوع د
ٔما لك،  صادي  ق شاط  هتا حىت يف ال ن بي ال نقارنو شاط  بني اجلهات والتبا ش م صادي ما ميك ق شاط  ل شغيل تيكون مرتبط تلقائيا  صادي الوطين ال ق شاط  ستقطب ال ار البيضاء اليت  ل ا لتايل اجلهة د لهيا، و كون بعيدة  ٔخرى اليت  ال ا دى اجلهات م ٕ بري  ططشلك  الل ا اولنا نتعاملو معه من  ٔن هذا واقع،  عتبار، ملا جعل الوطين  ٔ تنظن  ذا هاذ املوضوع بعني  يل ا ال، ا ىل لك  شغيل،  ل

الل  ل اجلهوية، من  لهيا احملور د شتغل  يل ت ٔساسية ا بري من الربامجمن بني احملاور ا شخيصات مجليع اجلهات،   . دد  رو  ٔننا ند ة، عند شخيصات مجيع اجلهات لسوق الشغل يف نقول  اليوم استطعنا  ل اجلهات  3لك  منوذج التمنوي د لها مرتبط  شغيل د ل ال مج د ات املتعلقة هباذ املوضوعاجلنوبية، هذا اكن الرب ٔمام صاحب اجلال االتفاق يل اكن توقع  ٔخرى اليوم استمكلنا   .ا لجهات ا سبة  شخيصات  9ل ل اجلهات ال د ىل الربامج د لها ومشتغلني  الس د سيق طبعا مع ا لت ة  ل اشتغال بعض اجلهات ل لك  ال د ىل لك  ل اجلهات عند إالحصائيات  شتغال فهيا، ولكن هناك د ىل  لون  ا مق   .وشكرا  .تفاوت مؤكد ف بني هذه اجلهاتاشتغلنا فهيا بعض اجلهات اح
س اجللسة شار  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد سعد السعدوينامل  لمك الرصحي  :س ىل اجلواب د ر،  ىل مستوى   .شكرا، السيد الوز لها  ت فارضة الواقع د ن تفاو ٔرشمت اك بطبيعة احلال كام 
ر، املغرب امحلد  اخنرط مضن  ٔرشمت، ولكن، السيد الوز امليا يعين يف التمنية املستدامة، وهاجلهات، كام  ول  ة من ا مج بطبيعة مجمو لها اذ الرب يل املبتغى د سرتاتيجيات والربامج ا ة من  ا مجمو ٔرس ر احلال املغرب  ت بني اجلهات، ولكن السيد الوز يل انتوما هو تقليص هاذ الفوارق وهاذ التفاو ل إالجراءات بطبيعة احلال ا ة د مو د ا ا غمنشيو لوا شتغلو هبا من ٔ اح لهيا وت شتغلو  ل الشغل وٕانتاج الرثوة   .ل تقليص هاذ الفوارقت ل هاذ املناصب د ٔوال، التوزيع العادل د
ة  مو د ا ىل مستوى اجلهات لكها، ومهنا وا ل الرثوات  والتوزيع د
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ال  شتغلو هبا، ٕان شاء، مستق يل  يل اشتغلتو هبا وا ل إالجراءات ا ر د شغيل وجتويد  ٔداء مهنا تفعيل ٕاسرتاتيجية ال ات امج ٕانعاش الشغل وحتسني  ٕالسرتاتيجية القطاعية وتعزز دور امجلا الل ربطها  ال؛املؤسسات من  ل   الرتابية يف هذا ا ٔ ليات الالزمة واختاذ إالجراءات الناجعة من  ٔمهية النقطة الثانية ٕاجياد ا شغيل، مع ٕايالء ا ل ة  ٔم كون وحمو ا ظومة الرتبية و مي شامل القصربط م ام بتق ملغرب والق شيطني  سبة سوق ال لرفع من  ٔكد من جناعهتا؛وى  لت شغيل  لواك الوطنية   لربامج ٕانعاش ال ٔمر  ليات الوساطة، سواء تعلق ا مي لثا، مراجعة  لقطاع اخلاص وتق ٔو مبؤسسات الوساطة  لمقٕالنعاش الشغل والكفاءات  ٔفق حتسني ٔداء وفعالية الواك الوطنية  اوالت الصغرية واملتوسطة يف  الية وتوجهيها ٕاىل   حاكمهتا؛ ا، رابعا، مراجعة وجتويد التحفزيات القطاعية وا ىل مستوى جحم ونوعية فرص الشغل اليت حتد دة  ات الوا ىل الشهادات، القطا لشباب احلاصلني  اصة  كون  رامج  داث  غي ٕا لعامل القروي، مبا وي ىل ولوج سوق الشغلاصة  دمه  ر  .سا   .شكرا السيد الوز
س اجللسة ب  .شكرا  :السيد رئ ىل التعق ر، يف ٕاطار الرد    .اللكمة لمك، السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شار،   .شكرا السيد الرئ ٔشنو يه   السيد املس ش نعرفو فعال  ها  شخيصية در ٔ ملا قلت دراسة 
اال ارة ا ٔو الت ة  ال ٕاىل اكنت الصنا ٔن م ة،  شغيال يف لك  ٔكرث  ٔو ت ا ة  ٔو السيا ة  ٔخرى الفال ة  كون يف  ار البيضاء ممكن  ريها يف ا ش التكوينات و الش؟  شغيال،  ٔكرث  ٔخرى ا صادية ا ق شطة  ٔ طقيق ا شغيل يف لك م ٔكرث  شاط ا ة حسب ال كون مو رو  يل تند ة، ا ليه هتت،  -يف ما قلت   -عند اليوم . هذا مشتغلني  راسات ا ادي ا رامج وقعنا مع بعض اجلهات، بعض اجلهات، ٕان شاء هللا،  ال در اليوم   .نوقعوها معها ف قريب، ولكن هبذه الفلسفةعند  ىل لك  فق معاك  ٔ م ل الربامج،  مي د لتق سبة  ل

ر  ٔهيل ا مج ت ٔخرى ر يق الربامج ا هناية،  ىل ا لو قريبة مرشفة  شغيل ال اسة د ل ال هلم " ٕادماج"ال " حتفزي"د راسات د ٔيضا مربجمني ا ش هاذو  رون واش هذيك الربامج الطريقة  ن سا ٔ شوفو فعال ٕاىل  ٔو ال ما تتحققش؟ خص ش  ٔهداف  جعة؟ تتحقق ا ري  ٔو  جعة  شتغل  ت
ٔوال؟ يه الل حتسن  ٔن هذا من  ٔ تنظن  ، و ري ذ نة ٕاىل   مز

يل غتدار لها، ٕان شاء هللا، غتكون عند هاذ  يل تتدار لها، ا راسات ا   .وشكرا  .اخلالصاتا
س اجللسة ة الكونفدرالية   .شكرا  :السيد رئ قل ٕاىل السؤال الثالث، وهو موضوع من طرف مجمو لشغلون ميقراطية    .ا

شارة السيد اء الكساباملس س  :ة ر ر،  .شكرا السيد الرئ ت النقابيةسائلمك حول إالجراءات اليت تقوم هبا وزارمك محلاية احلق يف ممارسة   السيد الوز حلر   .وشكرا  .العمل النقايب واحلد من املس 
س اجللسة ر  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س شكرا السيد  :السيد وز شارة،  .الرئ سان، هذا ال جنادل   السيدة املس ل إال ٔسايس من احلقوق د ىض هاذ احلق النقايب حق  ولية، محمي مبق ات ا ىض االتفاق ستور، ومحمي مبق ىض ا ه، محمي مبق ىل ف ٔقل  ىل ا شلك واحض وشلك رصحي، وبالد وقعت  د مدونة الشغل  ظ 2وا ل م ات عندها ص د ل  2مة الشغل، اتفاق ات د ل االتفاق د ل املقاوالت ٔجراء دا ل حامية ا ل  2، هاذ 87و 135: حق التنظمي ود د سجم معها رشيع الوطين ي ذ وال زي التنف لني  ات دا ستورية والقانونية املؤطرة واحملمية   .االتفاق ملبادئ ا رش  ال ما غنذ س ىل لك  ل ىل هاذ واليت حتمي هاذ احلق، لكن  ٔيضا  شتغل  لوزارة  ٔو ال بة  ي نقوم به  شتغال ا ٔن  ٔ ما غنقولش  ال  ىل لك  ٔن نتصورها املوضوع،  د مجليع إالماكنيات اليت ميكن  شني النتاجئ اليت يعطهيا كف بوضع  ذل من طرف املف ل هاذ احلق، ولكن هناك جمهود تي ل اخلرق د ىل اد ن  ل الشغل مشكور ل املقاوالت، سواء من د رو دا يل تيد ٔوال من لعمل ا ل املقاوالت،  ىل التنظمي النقايب دا س والتحفزي  ريها الل التحس ٔمر خبرق هذا القانون و ة اليت الل الوقوف وٕاجناز حمارض عندما يتعلق ا ف لك ال من إالجراءات اليت تؤطرها مدونة الشغل وتدار  ٔننا نقوموىل لك  شارة  .هبا جيب     .وشكرا السيدة املس
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س اجللسة شارة  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيدة املس
ر حلرش شارة السيدة  ت النقابية وحرية التنظمي مكفول   .شكرا سيدي  :املس ٔن حق احلر ىل  ىل رٔسها الهدف فعال كام قلمت  ولية و س اجللسة  ..نالثامن مستور ومكفول مبدونة الشغل واملواثيق ا شارة، ٕاىل اكن ممكن تغريي امليكروفون،   :السيد رئ   .من فضٕاىل اكن ممكن، السيدة املس
ر حلرش شارة السيدة  ت  :املس   .هللا خيليك التوق

س اجللسة   .معلوم، مضمون، مضمون  :السيد رئ
ر حلرش شارة السيدة  ٔ نقول  ما تت  :املس ن، واملغرب  ة ما هاذ اليش لكه اك ليو حىت اتفاق لهيا ٕاال  كونفدرالية  87تتوقعوش  ت النقابية، وحنن نطالبمك  ل احلر لهياد ع  لتوق لشغل  ر،   .دميقراطية  زاف   السيد الوز برية وبرية  ٔنه امللفات  د العينة، عينة  ادي نعطيك وا  ٔ

لمك لقطاع د ديدة، غنبدا  ٔن ميارس حقه  "امت دايدو"السيد   : واحلاالت  ٔراد  ٔنه  ئه،  لعنف الن سه، رضبو ونقلو تنقل تعرض  لعنف من طرف رئ ذي   .تعسفيالنقايب وحقه مكوظف، تعرض  ب التنف ريد "يف " دمحم بوضاض"هناك كذ السيد عضو املك ٔنه "املغرب س هدده،  يب وساقط من طرف رئ م  لعنف  رشيعي يف ، تعرض  لكم عن الرشكة   .إالرضابنظم مارس حقه ال ٔ ٔرجع وس هيا وس ٔرجع ٕا ٔخرى س ات  ار البيضاء فرع تيط مليل عام الربنويص، وكذ فرع هناك كذ قطا لصلب  ل هلم العاملية  ونوا ماكتب نقابية، وق ٔهنم  ل املاكتب  ت عام مديونة، مت الطرد د و لنقا لومك وما نطردومكش ٕاىل مش ري ميكن لمك نق عية ٓخرن من  ج ت  ا نت ث قربت  لشغل، واش ح ميقراطية  يل مضمون الكونفدرالية ا هلم ا يار د خ غي ختربق وتنرضبو العامل يف  حلقوق؟ ولت اخلريطة ت ٔنه هاذ الرشكة ميل طردت العامل بدات   هلم  ر، ب هناك كذ السيد الوز

راك، من مدونة الشغل، و  16تتخرق الفصل  ٔ دد مهنم  تتجيب عامل 
يل وقعت لو  حوادث الشغل وراه مريم د يف وذاك العامل اجلدد فهيم ا سيج ورشكة ) SPAMATEX(هناك كذ عند رشكة   .ب الرشكة ل ال د ش  يل وقع حىت يه نفس املشلك) TELMA(كذ يف مرا كون  وا ٓخ ب  كون مك اود  لو، و ٔول مت الطرد د ب ا ٔنه العامل بغاو املك اود حىت هام ر  ٔنه حقهم هذا، مفاذا ما فعلت إالدارة؟  و حبقهم  ش و ي ٔنهيوا يف فاس، يف " ٔوزون"عند  ..طردهتم يعين التنظمي النقايب تيوازيه ب ن  دة، اك اس، يف و وكنا در مسرية ) les zones franches(مك كونفدرالية لقطاع  .كنقابة  رنجع   ٓن  ٔ  ا اللمك  نه ال هيممك، ولكن من  ٔ داالعام ولو  حش معه احلوار اليوم و يل ما تف لكم مع احلكومة، قطاع التعلمي، ا ٔ..  

س اجللسة شارة  :السيد رئ ٔول، شكرا 30انضافت، لمك   . شكرا، شكرا السيدة املس يل مشات يف ا ر، تفضل، اللكمة  .نية ا صص لسؤالمكالسيد  ..اللكمة لمك السيد الوز ى الوقت ا هت شارة ا   .ة املس
ر حلرش شارة السيدة  س  :املس ه عطب  . امسح يل، امسح يل السيد الرئ ٔول امليكرو اكن ف ٔن يف ا ري    .ٔن امليكرو 

س اجللسة   .نية 30راه زدت    :السيد رئ
ر حلرش شارة السيدة    .صايف  :املس

س اجللسة رلمك اللكمة ال   :السيد رئ   .سيد الوز
ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شارة،  .شكرا السيد الرئ سم   السيدة املس ٔنه حىت ت ٔ تنظن  شارة،  ٔوال احلاالت اليت رسدت، السيدة املس ستحرض املواقف  ٔن  ملوضوعية الالزمة جيب  ا اليت نعلهنا  هتا مواقف ٔن بعض الوقائع حك ٔ تنظن  ست الوقائع كام يه، و ست كام يه، ل ل

ت املتعلقة  يك لك الروا ست  دة، ولكن ل ا، حكام ينصف زعام يقدر عندك رواية وا ق كون حكام حق لتايل حىت  ستحرض لك لوقائع اليت رسدت، و ٔن  ة املطلوبة جيب  ف لك لعدل ينصف بني الناس  دث  ٔو نوازل حمددة، هذاك اليشيت ت املتعلقة بوقائع  يل قلت، السيدة  الروا ا
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ة ست حصي ه بعض الوقائع ل شارة، ف ٔن املرشع ملا حتدثت عن حامية   . املس ٔ تنظن  ل الطرد  االت د ل سبة  ل
د  ث مدونة الشغل، احلق النقايب واحلق يف التنظمي، محته بقوا ٔجراء ملا يمت طردمهاملرشع، ح ل ا هناك  واحضة، حتدثت عن املمثل النقايب واملمثل د ا ٔمر طردا تعسف ها، وٕاال يعترب ا اصة يمت سلو ت حىت يف هاذ الوقائع   .مسطرة  ي ي ٔ يف هذه احلاالت، ال، يف هذه احلاالت ا لجن إالقلميية تنعقد،  ل ذ ا ا، ق ٔن الطرد تعسف ت فهيا  اتالقضاء، يث لبت يف الزنا لجن إالقلميية تنعقد  بري اليوم من ا دد  ٔن  ات الفردية اليوم حنن بصدد التعامل معها  تنظن  بري من الزنا دد  ة اليت امجلاعية،  ف لك ارج القانون  ٔن نترصف  ة اليت يطبقها القانون، ولكن  ف ري ممكنلك ٔو ذاك، هذا    .وشكرا  .يتصورها هذا 

س اجللسة ر  :السيد رئ قل ٕاىل السؤال الرابع موضوع م  .شكرا، شكرا السيد الوز حتاد املغريب ون ن طرف فريق  شار احملرتم  .لشغل   .تفضل السيد املس
توم شار السيد دمحم ح س  :املس ر،  .شكرا السيد الرئ فاظ  26رمغ ٕاقرار قانون التدبري املفوض يف مادته   السيد الوز ح ة  فاظ حبقوق ىل ٕالزام ح ىل رضورة  ديم التدبري وتنصيص مدونة الشغل  مبست

سبات ٔجراء والعقود السالفة، فٕان رشكة  ومك دد من املدن املغربية ال حترتم هذه القواننيامللكفة بتدبري قطاع " ٔلزا"ا دي هذه   .النقل احلرضي يف  د ل ذة لوضع  ر، عن التدابري املت   .الرشكة يف خرق القواننيسائلمك، السيد الوز
س اجللسة ر، لالٕ   :السيد رئ ىل السؤالاللكمة لمك، السيد الوز   .ابة 

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شارن،  .شكرا السيد الرئ شار احملرتم  السيدات والسادة املس ي توصلت به يتعلق بوقائع يف   .شكرا السيد املس ل السؤال ا ال املوضوع د دى املمثلني النقابيني ىل لك  ة تعود ٕال ة، مدينة طن ٔنه ممثل ىلنفس الرشكة مبدينة طن ٔنمت تقولون  س ممثال نقابيا،  ٔنه ل ٔن الرشكة تقول  ال رمغ  ه القانون لوزارة الشغل وإالدماج املهين  لك  ٔنه ما ي ٔ نؤكد   نقايب، ولكن 

ش الشغل مث  ل مف ٔوال، د ل،  الل التد فذته من  ل به اس ٔن تتد
ث الطرف مبو  ش ٔمام  لجنة إالقلميية و ٔ تنقول قفه، املشغل مبوقفه بعد ذ عقد ا لقضاء، ولكن  ٔن امللف اليوم  ٔ تنظن  لجوء ٕاىل القضاء و ٔولك مت ا ة املطلوبة،  ف لك ملصاحلة  ٕاجامال هاذ إالشاكالت حصيح يؤطرها القانون  صاصات يف بداية املسطرة املتعلقة  خ ٔولك هلٕالينا القانون ببعض  ل الشغل  شني د ل املصاحلة، ٔساسا، املف صاص د القة لنا هبام القانون إالخ ٔخرى ال  ة  مت يف  ات ف سبة لـ   .ٔما البت يف الزنا ات امجلاعية  9ل ل الزنا ىل التدبري د ادي هنرض  ٔشهر ٕاىل 

س فقط  مة ل الل، هاذي معلومات  ال  ىل لك  سبٕاجامال عند  ل سبة لهاذ السؤال فقط، ولكن عند  ٔوىل من ل ٔشهر ا سعة  ة ل سوية لـ  47.916معاجلة  2020سنة  ال ٕاجياد  ىل لك  ، ومت  ا فرد زا ٔصل  53356 سبة  109.415شاكية من  دود %48.76ب لتايل يف  شتغلو، ال حتملو ما مل حيم لنا القانون، و لنا ت صاص د شار  .خ   .وشكرا السيد املس
س اجللسة شارا  .شكرا  :السيد رئ   .للكمة لمك السيد املس

توم شار السيد دمحم ح ر  :املس ع   .شكرا السيد الوز س ٔن  ٔن قلمت  - ولو  لطرفني،  - كام سبق و كون  ٔن  س ممثل جيب  مك تطبيق ما مقمت به، ٕاذن ٕاذا اكنت الرشكة تقول ل حتاد املغريب  ؟ (le représentant du personnel)لعامل، ما هو تعريف ممثل العامل نطلب م ب نقايب مبقر  ٔم هو املنتخب من طرف العامل يف مك لشغل مكنظمة وطنية  حتاد املغريب  لشغل، هل تصدقون 
ٔمسي..تصدقون لس لن  لم رتاما  لشغل لزنع   . ؟ ا حتاد املغريب  الرمغ من املبادرات اليت قام ويقوم هبا  ل ف عي املزتايد دا ج قان  ح يل  ستوري يف ، مازالت ٕادارة هذه "ٔلزا"رشكة ف دية يف هضمها حلقوق العامل وحرماهنم من حقهم ا ء النقايب، ضاربة عرض احلائط لك قوانني البالد، مبا فهيا الرشكة م ن سهتتارالتنظمي و ه  ٔو ٔن نعرض بعض  ٔعضاء املاكتب النقابية ورفض  : دستور اململكة، وميكن  ٔجراء  ال هذه املاكتب؛ فصل ا ٔجور  استق سهتدف توزيع الشغل، ا متيزي  ٔشاكل ا لك  ولية معاملهتم  ات ا ٔحاكم االتفاق ٔديب، وذ يف خرق سافر ملدونة الشغل و ىل القابضني 154، 135، 98والت د فرض  ٔن معلية التضييق وصلت  ٔي وصل، وهو، بل  ىل احلائط دون  ة يف ثقب  ل اليوم سهل  ريم املداخ قم من بعضهم خصوصا النقابيني مبتابعهتم بعدم ٕابالغ ما  ٔن ت  املبالغ؛ىل إالدارة 
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ٔسايس  سبة ملن اكن هلم قانون  ل عية  ج سبات  ال (رضب املك م ٔلزا دامئا ار البيضاء رشكة  ٔساسا تعرف خماطر  ).ا ي  ة والسالمة هبذا القطاع، فه ىلٔما ظروف الص زداد كثرية تؤر سلبا  لعاملني، وها يه    ..تفامقا احلا الصحية والنفسية 
س اجللسة شار، شكرا  . شكرا  :السيد رئ   . السيد املس

توم شار السيد دمحم ح رتام إالجراءات..   :املس ة اسهتتار هذه الرشكة بعدم ا   .شكرا  ..ن
س اجللسة صص لسؤالمك  :السيد رئ ى الوقت ا هت شار، ا را  . السيد املس   .للكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شار احملرتم، معروف، املمثل النقايب وتعرفه   .شكرا السيد الرئ ٓخرون، هوما تيقولو املمثل النقايب، السيد املس ٔنقل  كام يقو ا  ٔ ٔصدق  ٔ ال  يل قالتو هو همدونة الشغل، و م، ال هذاك اليش ا شار، هذاك ال ل املقاوالت مايش ما ذاك السيد املس ت دا رو النقا يل تد ور ا يل ا سبة ا ل  ٔ م ولكن  بري ودور  ٔسايس ودور  ٔ تنقول  دور  لعكس  ة اليت تنعرتفش به، ال  ف لك ل حاميته وحتصينه  ٔ م وحامه املرشع، وشتغل من  ة ودور  ت بل ملصل ة النقا س ملصل ة املقاو تؤطر ل ٔجراء وملصل ل هؤالء ا ٔجراء والرفع من الوعي النقايب دا ٔطري ا ىل ت د  سامه وسا كون يف صاحل املقاو ويف صاحل ٔيضا، مما  ٔن  لنا، وذ ال ميكن ٕاال  ٔجراءاملقاوالت د شار  .ا س، السيد املس   .شكرا السيد الرئ
س اجللسة د هللا خيليك السيد  . شكرا  :السيد رئ ، ال تو سة، من فض سة، السيدة الرئ ادية من فضة الرئ ٔ ت  ه   .حماد اصب الشغل يف "السؤال اخلامس موضو سبة فقدان م ارتفاع  ات احليوية شارن من الفريق "العديد من القطا د السادة املس ٔ ، وهو    .ستقاليل

لبار شار السيد عبد السالم ا س  :املس   .شكرا السيد الرئ

ر،ال  ات، ماذا توصلمت به من   سيد الوز اصب الشغل يف العديد من القطا ت ٕاليقاف هذا الزنيف؟فقدان م ر ٔو من املد   .شكرا  املندوبيات 
س اجللسة ر  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شار  .شكرا السيد الرئ س وطنيا هاذ املوضوع خصو   .شكرا السيد املس ل اجلاحئة هو واقع ل الل املر د ويلصا  ىل املستوى ا زيد   .فقط، ولكن  دث عن فقدان ما  ولية يت ظامت العمل ا ل م يل  400ىل اليوم التقرر د ٔرقام ا ويل، ا ىل املستوى ا لتخطيط يف بالد يه واحضة،مليون وظيفة بدوام اكمل  ة  ويف الفصل الثالث  لنهتا املندوبية السام رتتفع بـ  ٔن البطا  لنت  يل  ل النقط وٕان اكن، وٕان اكن، دامئا  3.3ا ٔرقام السنوية د بري، ا شلك  د  ست معربة، ال تف ٔرقام الفصلية ال تعرب، ل لتقارر السابقة دامئا الفصل ا ٔن دامئا ٕاىل رجعنا  الش؟  يل كهتم،  ٔرقاميه ا ٔول والثالث تتكون ا سوق الشغل  ا لها مرتفعة العتبارات مرتبطة  ىل لك د ريها  ساقطات و ل ٔعامل املومسية والرتباط بالد  ل الوطنية ول لق الفرص د يل تت صادية ا ق شطة  ٔ ل ا ىل هاذ املستوى هذا،   .الشغلال من بعض الفروع د بري  ٔن هناك ٕاشاكل  ٔكد  فعال  ٔ غن
ٔزمة،  جراءات كثرية وغنقول  إالجراءات مرتبط  ٕ ام  ىل املقاو ا فقد مت الق لحفاظ  ٔساسا  ل دمع املقاو تدارت  ٔ يل تدارت من  رية ا ال امل الك ل  ت ال د ل الشغل، اخلطا ىل املناصب د ٔساسا  يل تدارت من هاذواحلفاظ  ٔيضا إالجراءات ا ٔكرث من مرة، و ٔمر  .. تؤكد هذا ا ٔثناء سوا سمترار، سواء  ل  ٔ ل التحمالت ء يف متكني املقاوالت من قروض من  ٔداء د لها من ا ٔو بعده، سواء إالعفاء د لها احلجر الصحي  ٕالضافة ٕاىل إالعفاء د  ، ري ذ ل الصعوبة و عية يف الفرتة د يل عرفهتاج ت ا ة الصعو ري، ن ٔ ل الت سامه يف احلد من هاذ الل  من الغرامات والفوائد د ٔن هاذ إالجراءات لكها س ٔ تنظن  لتايل    .وشكرا  .إالشاكل هذااجلاحئة، و

س اجللسة س  .شكرا  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الرئ
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لبار شار السيد عبد السالم ا س  :املس ر،  .شكرا السيد الرئ ان   السيد الوز ٔ لقول،  ٔمل  د وقفة ت دة ٕالرضاء الوقت لقراءة صالة البد من الوقوف وا رسحي العامل دفعة وا ان الوقت ل ٔ ت؟  ىل النقا نع؟اجلنازة  شبع وتق ٔن  رد  ر،   بعض البطون اليت مل  لعامل، ولكن هاذ احليف ظل اجلاحئة وبفضل السياسة الرشيدية لسيد هللا ينرصو اكن   السيد الوز لمقاوالت، دمع  ات، دمع  يل هناك دمع من القطا ٔن املشغل تيقول يل ا ا اتنا من احلكومة،  ٓيس  ال، امل ري م ليك  ش نطردرسد  ص  رخ ٔن احلكومة اعطاتين  يل رشق يل نطرد  ودي هذا راه . وتيقول لنا  ة، ال ا ٔقدم ٔن هو ما عندوش ا ب نقايب وطرد  ش الشغل) INDOKA(هذا، ٕايه امسيتو مك اس، ما تيجي عند مف دي  يف مك ن  ىل عينك   ٓخرن  ن  د سمتع لنا طرد العامل وعوضهم بو لقانونما ت هودات،   .ٔنه ال يؤمن  اس وا لشغل مبك رية إالقلميية  شكرو املد بري، ت ٔمل  ادي جيي عندها؟عند  يل  لص من العمل النقايب، هاذ   ولكن شكون ا ٔمكن الت نطع حياول ما  شكروالرشكة فاحلاهذا مشغل م ٓمال يف السيد  ج قدور، ك رية إالقلميية، وعند  لو الطيبةاملد ملبادرات د ٔنه  اس مشكورا،  ل امل ٕاقلمي مك املشالك  تي السهتتار بعدل وزاهة، وال ر،   .سمح  ا  السيد الوز يل  ل النقابة؟ ا ٔبواب د الني ا يفاش غنبقاو  لنا يف الكونفدرالية،  عند راه تيعرضاليوم تنقول مبرارة،  ٔ مسعت إالخوان د لخطر،  ٔن عند راسو  شهدو  ا ت لشغل، واح لنا يف إالحتاد املغريب  ٔمور مسعت إالخوان د دم ضبط ا لها هو هتور املشغل و ب د يل الس عددة، ا ات م لقانونقطا دم الرصامة يف التعامل مع هؤالء املسهترتن    .و
س اجللس س  :ةالسيد رئ ر  .شكرا السيد الرئ   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شار  .شكرا السيد الرئ ىل العامل، ال   .شكرا السيد املس ش جيري  د  ص ليش وا ش الرتخ يل احلكومة ما كتعط صاصات ا الخ ٔدرى  ٔنت  ٔمر هذا ال يف مدونة الشغل،  يل عندها ارتباط هباد مينحها امل وجود لهاذ ا ة ا ات احلكوم لحكومة والقطا ش جيري رشع  د  ص ممكن نعطيوه ليش وا رخ ش يش  املوضوع هذا، ما اكي

ا ما اعطينا حىت يش   .ىل العامل ص، اح يقول ليمك يعطيمك الرتخ د  ش جيريٕاىل يش وا د  ص ليش وا ٔن الناس يبقاو .. رخ سعى ٕاىل  لعكس حنن  هلميف املن ل الشغل د ٔن الناس   .اصب د سعى ٕاىل  الل هاذ املر لكها  يل تدارت  هلمإالجراءات ا ل العمل د ٔقل . يبقاو يف املناصب د ىل ا ٔن اليوم   ، ٔ نؤكد  عي غنكونو وصلنا يف و ج لضامن  لصندوق الوطين  سبة  ل ش، مليون تقريبا، مع ا 2.5هناية شهر عرشة الترصحيات  ة مازال ما مت لترصحيات الورق ٔننا اسرتجعنا من  2 ٔربعة ٕاىل  1.6مليون مبعىن  يف هناية شهر  2.5يف شهر  ٔن ندمعه مجيعا شتغل مجيعا من   .عرشة، مبعىن هذا تقدم، هذا حتسن، جيب  ٔن  ٔيضا  ٔساحصيح غتكون بعض إالشاكالت، جيب  ٔن نبحث من املسؤول، ولكن ا لها، ال  ل احلل د ٔ ٔ سبة يل  ل ل وما س  ٔن هاذ املشلك يت سبة يل  ل ٔساس  ٔساسمايش هو املسؤول، ا   .يتعاودش، هذا هو ا
س اجللسة ر  :السيد رئ ٔصا واملعارصة، تفضيل   .شكرا السيد الوز شارةوالسؤال السادس موضوع من طرف فريق ا   .السيدة املس

ن الطالب شارة السيدة فاطمة الزهراء  س،ا  :املس ر احملرتم،  لسيد الرئ ٔجراء يف   السيد الوز ل ضامن حقوق ا ٔ ذة من  ٔمه التدابري املت ؟سائلمك حول  ورو ٔزمة    .وشكرا  ظل تداعيات 
س اجللسة ر  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شارن،  .شكرا السيد الرئ ىل لك ىل   السيدات والسادة املس كف القانون  شتغلو مبا  ٔجراء ك ال ضامن حقوق ا صادية لك  ق حلقوق  ٔمر  ل اجلاحئة، ٕان تعلق ا الل هاذ املر د ة ال  ل املراق ة د ف دد الك ، فاملرشع  ل املقاو ٔجراء دا عية ل ج ل املقاوالت، و ة د الل املراق شتغلو من  من وتطبيق قانون الشغل، ك شون مشكورون ش اليت يقوم هبا السادة املف ل التف رة د ٔو دامعة لهاذ إالجراءات   .الل الز بة  ٔوال موا ٔخرى بدي  ليات  ٔجراء ٔيضا وضعنا  ل ا ت والترصحيات د اصة لتلقي الشاك صة  الل وضع م من 
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ذ  ال، وهاذي اشتغلت م ىل لك  ل املشغلني  ٔيضا د ىل  15و ريل  ٔ
ىل ا زيد  نا ما  ٕالشاكالت  87.200ٔقل ٕاىل اليوم، وتلق ماكملة تتعلق  ٔجراء ل ا سعى   .د ات الشغل الفردية وامجلاعية،  زا ل  سبة لتدابري د ل ستافدو من احلقوق مث  ٔجراء حيتفظو،  ٔن ا ل  ٔ د من  ٔقىص  ٔهنم يبقاو يف امل وحناول ب سعى ٕاىل  ٔساسا،  ٔساسا،  هلم، ولكن  ل العمل د ناصب د ال هلم ما استطعنا ٕاىل ذ س شارة  .د   .شكرا السيدة املس

س اجللسة شارة  .شكرا  :السيد رئ   . اللكمة لمك السيدة املس
ن الطالب شارة السيدة فاطمة الزهراء  ىل هاذ املعطيات الهامة  :املس ر  احئة غيكون ل   .شكرا السيد الوز ل صادية  ٔن التداعيات إالق يد  ٔو ٕاخنفاض ها ٕانعاكسات سلبية ٔ ٔجراء، كفقدان معلهم  ىل وضعية ا ىل سوق الشغل و ٔزيد من ٔيضا  ريو، ومن املنتظر فقدان  ٔ ٔو ت لهم  صب شغل  700د ٔلف م سبة 2020الل  ت %14.8، وارتفاع معدل البطا  د ات ، هاذ الت لقطاع اخلاص وف ات العاملني  ىل مستوى ف ٔساسا  كنلمسها 

القهتا ا يختلف تدبري  يل  ديدة ا ة  ري املهيلك، وف لقطاع  ٔمر لعاملني  يل يه موضوع سؤالنا اليوم، ويتعلق ا ات، وا يق الف لشغل مع 
يل فقدو معلهم  لناس ا ارش من اجلاحئة،  شلك م يل ترضرت  ات ا صادلف شاط إالق ة اخنفاض ال الق وال ن لهم جراء إال انب تدبري ي وال نقص د ة، فهناك  ٕالضافة جلانبني المكي والنوعي لهاد الف  ، ىل املدى الطويل، خصوصا لمقاو ش معاجلة هاد إالشاكلية  ٔنه مغميك ٔزمة، ٕاىل الزمن،  لث مفعاجلة هاد إالشاكلية وتدبري هاد ا ٔن احلكومة طرف  ٔعود ملسائلتو ٔجراء، وهنا  انب ا ب العمل وٕاىل  ٔر مك السيد انب  ر احملرتم ة ٕاىل جتاوزت   .الوز ىل مواص دمع هاذ الف مع؟ٔوال، ما مدى قدرة احلكومة  ٔزمة فرتات ا ح، ما يه إالجراءات   تداعيات ا ا ٕان شاء هللا غنبداو مفر التلق نيا، واح ٔجراء و ة تلحق رضر دامئ  ٔزمة مؤق د ا ٔن وا ذة لتفادي  ة املت ملقاوإالضاف رسحي، فهو و اصب الشغل وتفادي ال ىل م ٔن احلفاظ  رب ؟  ٔساسا  مير  يل  شيط وحتفزي املقاو الوطنية، اليشء ا ستلزم ت ك

كون  رب إالستدانة، ) la demande(الطلب، يعين خص  س فقط  ٕالضافة لعدم ول ي  صادية فه ٔن قرارات جلنة اليقظة إالق شوفو  ني ك لحفاظ اسهتدافها مجليع اليف  ة  ري اكف ي  ات املترضرة، فه ات ومجيع الف الققطا رسحي وجتنب إال اصب الشغل وجتنب ال   .ىل م

ة التبادل احلر ملا لها من ٕانعاكسات سلبية  صاد الوطين، ويبقى وجيب كذ مراجعة ٕاتفاق ىل ٕاق شغيل و ىل ال ر العم) l’investissement public(ىل سوق الشغل،  ٔمه حمطات إالس دى  لمقاو الوطنية، خصوصا ويم ٕا سبة  ل شيط الطلب  صاد وت شيط إالق ت
شغيل ل م  عتبارها خزان  دا،    .وشكرا  .املتوسطة والصغرية والصغرية 

س اجللسة ر  .شكرا  :السيد رئ   . اللكمة لمك السيد الوز
ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شارة، السيدة  .شكرا السيد الرئ ٔرقام ذيك   املس يل تفقدات  700ري بعض ا اصب الشغل ا ل م ٔلف د سمعو، حىت 2020يف  ٔول مرة ك يل  ديد   ٔ ش هاد الرمق؟  ش ) le HCP8(، معرف ٔ مقل ٔ قلت  700ال، ال،  لعكس  عي بقا ٔلف، ال، ال، قلت  لضامن إالج ني فالصندوق الوطين  سبة لنا املرص ل يل هو شهر  100ليك  ٔن عند شهر مرجعي ا ه  2ٔلف،  ، 600مليون و 2اكنت ف ٔما 500مليون و 2د تقريبا غنكونو وصلنا  ) le HCP(ٔلف،  700،  ريها كتقول  يل درت البحث و سبة لـ  500ا ل ة % 14ٔلف، و حلد السا  ٔ لنت ) le HCP(ٔ كنظن  ٔ لنت فالفصل الثالث  ٔ يل  ما  12.7ا ش  ٔرقام14لن ٔ كنظن هاد ا يل   ..، وحىت  ات ا يق مسمتر، بعض القطا ات، اليوم  ل الف مع د سبة  ل

ة، اكلقطاع  دا، اكلسيا برية  ت  يل فهيا ٕاشاكالت وصعو ٔجراء يه هشة وا بري من ا د العدد  شغل وا يل ك ريها ا ٔلعاب واحلفالت و ل ا مع دد بري، ا شلك  يل متسات  ىل ا لحظة  دود ا لها مزال مسمتر ٕاىل  سبة لشهر  ل ال  ل  10لك  ال بالغ د ىل لك  لصو، راه اكن  ل بعض غيت ن مرسوم د ٔسبوع اك عي، هاد ا لضامن إالج س ٕان شاء هللالصندوق الوطين  مع، يوم امخل يل غتحظى  ٔخرى ا ات ا ٔن  .الف ال  ىل لك  متناو  ا غتبقى تدمع، ٔن يف .. متناو،  ل هناية املطاف و هنض هو احلرية د يل ممكن  ٔ كنظن، ا مع  ٔساس مايش هو ا لو، من ا شاط د اع ال ل اسرت ٔ صاد من  ٔن ندمع إالق صاد، جيب  ل اجلاحئةإالق شاطه كام اكن ق هنض وسرتجع  ٔن  ل    .وشكرا  .ٔ
س اجللسة ر  :السيد رئ   .شكرا السيد الوز

                                                 
8 Haut Commissariat au Plan 
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ه السؤال الس عية"ابع موضو ج ، وهو موضوع من "نظام امحلاية    .تفضل اليس مورو  .طرف فريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب
شار السيد معر مورو س  :املس ر،  .شكرا السيد الرئ شارون احملرتمون،  السيد الوز عية اجلاري به العمل ببال  السيدات والسادة املس ٔن نظام امحلاية إالج ذ ال شك  ديدة مهناد م الل مؤرشات  ت اليوم حمدوديته، من  ٔث شغيل املرٔة والبطا : إالستقالل، قد  وية يف امحلاية والشغل ومستوى جودته، وضعف  ٓخرهالف ىل الهامش ٕاىل  زايد الواقفني  ، حفظه هللا، يدعو يف خطاب العرش   .و ري لسنة وهو ما جعل صاحب اجلال ٔ ني قال ٔ 2020ا ازمة ،  ان ٕالطالق معليات  ، داعيا ن الوقت قد  الل السنوات امخلس املق عية مجليع املغاربة  ر لتعممي التغطية إالج مج معل 2021ٕاىل الرشوع يف ذ تدرجييا ابتداء من ينا ر ل ، وفق  ارية والتعويضات العائلية، ق مضبوط بدءا بتعممي التغطية الصحية إالج

شمل ال  شلك تعممي توسيعه ل ٔن  ىل فقدان العمل و د والتعويض  صادي تقا سيج إالق ري املهيلك يف ال عية رافعة ٕالدماج القطاع  رب التدابري اجلبائية التغطية إالج عية  ال امحلاية إالج ٔنظمة والرب   .وإالجراءات التحفزييةالوطين، تعززا وتوسيعا  ا ل ق ا حق ن، ويؤكد امج وهو مرشوع طموح يتطلب ٕاصال د ىل املستف ٔثريها املبارش  لرفع من ت اليا،  عية املوجودة  ىل احلوار إالج دة تقوم  د حاكمة ج ستوجب اع ٔن بلوغ هذا الهدف  ٔي اللته  ىل حماربة  ة واحلق وإالنصاف و ادئ الزناهة والشفاف عي البناء وم ٔو استغالل سياسويإالج عوات وا  .احنراف  عية، ٕان ا ة يف جمال امحلاية إالج ة السام ات امللك منوي لتو سائلنا إالنعطاف التارخيي لبالد حنو ٕارساء منوذج  رشي سائلنا مجيعا كام  سية لتمثني الرٔسامل ال عية وسي رئ ٔن امحلاية إالج عيديد، ذ  ىل الروابط إالج فراد واحلفاظ  ٔ عية ل ة، ويه وتعزز احلقوق إالج ٔمول لمنوذج التمنوي امل ٔساسية  ٔراكن ا ادا ٕاىل   .من ا ريدها، ٕاس عية اليت  ديدة اكلعمل ، البد ملساء امحلاية إالج ن  ساق  ٔ متظهر ب ٔت  وية العميقة اليت بد ايت والعمل املستقل واجلزيئ التحوالت الب شغيل ا اصب مرتبطةاملومسي والعمل عن بعد وال ٔجوبة  وم عية هبذه املهن اجلديدةبعقود الشغل حمددة املدى، وحنن معنيون بتقدمي  ساؤالت عن امحلاية إالج ل العمل ٕالبداع مشرتك   .للك ال ٔ ٔيدينا يف القطاع اخلاص  ٔبعادها مبا ٕاننا اليوم، مند  ا العميق واكفة  عية مبفهو عي يضم امحلاية إالج مليثاق اج

ىل امجليعحيقق السمل االٕ  ري  لك  عي وينعكس  عية   .ج ريد حامية اج ر احملرتم، عام ٕان كنا  سائ السيد الوز ريا،  ٔ ىل و ٔثري  كون لها ت ديدة  ٔسس  ناسق ب دمج وم ريد فقط ديدة يف ٕاطار نظام م ٔننا  ٔم  عي؟  سك وإالستقرار إالج ىل ال صادي و منو إالق عها؟ تعديل املنظومة احلاليةا رق   .وشكرا  و
س اجللسة ر  .شكرا  :السيد رئ  .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شار،  .شكرا السيد الرئ ارش   السيد املس ش يش سؤال م ٔن مطرح ٔ غنعقب  فق معاك فعال،  ٔ م
ٔمر حيتاج إ  ٔن ا فق معاك،  ٔ م ارش، ولكن  يل حيتاج ٕاىل جواب م ىل ىل ا رص فقط  ٔبعاد، ال تق عددة ا ديدة م عية  ل امحلاية إالج ظومة د ٔن اخلطاب م ٔ كنظن  ريها،  عية، املنظومة التقليدية املعروفة من تغطية حصية و ل امحلاية إالج لو اكنت واحضة يف التوسيع د ل املرش .. ليك تصلاملليك والتوجهيات د ٔنه احلجم د تصوروش  لنه صاحب ٔن مك ٔ ي  ، من تعممي التعويضات العائلية، من تعممي التغطية الصحية، من وع ا برية اجلال د، هذه حماور  ٔ إالشتغال فهيا اليوم وسمتتد تعممي التعويض عن فقدان الشغل، من تعممي التقا ٔ إالشتغال فهيا، بد ٔنه بد ٔ كنظن  لهنا صاحب اجلالدا،  ٔ ٔنه بعد مخس الل مخس سنوات اليت  اكم فهيا ، مؤكد  عية م ل امحلاية إالج ظومة د كون عند م ادي  ا سنوات  كونو رس ادي  لنا و شاط د ستمكلو ال ادي  لك  ٔربعة  ٔراكن ا دهذه ا ل   .القوا ة د نا املستقلني، الف د، بق لتغطية الصحية والتقا سبة  ل ٔن املنظومة االيوم  ٔجراء، هذا املستقلني،  شمل فقط ا يل اكينة اليوم  ىل هاذ املستوى مرتبطة هباذلقانونية ا يل اكنت  رية ا شلك واسع .. هو جزء من إالشاكالت الك ة القانونية وإالشتغال اليوم  ٔنه بعد جتاوز هاد العق ٔ كنظن 

ستطعو  ٔنه  ٔ كنظن  ة مع املستقلني،  ات احلكوم يل غتكون جنحو من طرف مجيع القطا ددها صاحب اجلال وا ال اليت  ٓ شلك هاذ املرشوع يف ا ل هذا املرشوع وبعده ستكون خمتلفة  ٔنه الوضعية ق ٔؤكد    ٔ
شلك لكي ٔ كنعتربو   .لكي،  يل  ق لبالد فهاد املرشوع، ا متناو من هللا التوف لتايل  ٔمه مرشوع بعد إالستو الد هو ٔنه مرشوع نقدر نقول ليك ميكن  ادي قالل ف يل  ة ا ف لك ل الشعب املغريب  ات د ٔن غهيم مجيع الف هيمهذا،  عية    .تضمن امحلاية إالج
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  .وشكرا
س اجللسة ه   .شكرا  :السيد رئ ساء يف سوق الشغل"السؤال الثامن موضو ، وهو "ترضر ال شارة احمل  .موضوع من طرف فريق العدا والتمنية   .رتمةتفضيل السيدة املس

رصة ٔمال م شارة السيدة  س،  :املس ران احملرتمان،  السيد الرئ شارون احملرتمون،  السيدان الوز ساء يف   السيدات والسادة املس راجع خطري يف وضعية ال رية عن  ٔ نت إالحصائيات ا ٔ
ٔثري  ن يف سوق الشغل وت ن وٕادما لهين، فالك املغرب، خصوصا ف يتعلق بولو ساء املغربيات فقدن معلهن وحتولن ٕاىل وضعية اجلاحئة  ، ما زاد من هشاشة وضعيهتن يف جمال الشغلري من ال ساء   .بطا ر احملرتم، عن ٕاسرتاجتية وزارمك محلاية ال سائلمك السيد الوز معهن يف ظل هذه اجلاحئة؟  يف سوق الشغل؟ا،  ذة    .شكرا  وما يه إالجراءات املت

س اجللسة ر  :السيد رئ   .اللكمة لمك السيد الوز
ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شارة،  .شكرا السيد الرئ ل   السيدة املس ال د اصة فا رشيع الوطين حتظى بعناية  ىض ال ٔن املرٔة مبق ل املادة حصيح  ضيات د ر مق اصة، ممكن نذ من  346الشغل وحتظى حبامية  متيزي يل كمتنع ا س، التحرش مدونة الشغل ا ٔساس اجل ىل  ٔوساط العمل املادة 40املادة  يف العمل  ل  مينع التحرش دا يل  ة  152، املادة 40، ا لمرٔة ٕاضاف ائية  ال اليت تعطي حقوقا ٕاست ىل لك  ريها من املواد  ةو ل املرٔة وامحلاية املطلوبة لهذه الف لطبيعة د ٔ كنظن ٔ   .نظرا  احئة،  ل سبة  ل ساء من ٔما  ش ال ا ىل سوق ن اجلاحئة ما است لها  لها والتداعيات د ال، ولكن اجلاحئة إالشاكالت د ٔ الر لتايل  ال والشباب والشيوخ معت امجليع، و ساء والر سوق الشغل، معت ال ساء  ل ال م د ساء والولوج وإاله ل ال د د ٔن التوا ٕالضافة ٕاىل هاذ امحلايكنظن  شتغلو الشغل،  اصة كنا ك رامج  هلم ة القانونية هناك  ساء، والولوج د ل ال ل إالستفادة د ٔ ٔن لهيا وال زلنا وكنقويوها من  ال ممكن  ىل لك  ساء ٕاىل سوق الشغل،  ل ال سري الولوج د وال ت

ل  سبة د ىل ال ال  دث م مج % 49نت ر ن من  د من مجموع املستف ساء،  م من ال دوا مهنا  %98ٕادما ستف خلارج  شغيل  من فرص ال ساء، و مج % 31ال ر ٔساسية، " حتفزي"من  يل هو من الربامج ا ا ساء بـ " ٕادماج"ٕالضافة ٕاىل  ه ال د م مج % 40ستف ر ٔهيل"من  ال من " ت ىل لك  ريه  ساء و ه ال د م ستف كون تعاقدي  ٔن هناك عناية يف ٕاطار  ساء يف سوق الشغلإالحصائيات اليت تؤكد  ل   .وشكرا  .اصة 
س اجللسة شارة  .شكرا  :السيد رئ   :اللكمة لمك السيدة املس
شارة السيدة  رصةٔ املس س  :مال م ات ختص   .شكرا السيد الرئ مك وما تضمنه من توضي ىل جوا ر  ف من تداعيات اجلاحئةشكرا السيد الوز لتخف ت البد من رفعها، رمغ اجلهود ا  .إالجراءات اليت اعمتدمتوها  د ة من الت سني، التصحيح قد يؤدي ٕاىل ملبذو تبقى هناك مجمو ل تقليص الفوارق بني اجل ٔ سبة خصوصا من  يل اخلام الفردي ب ا حسب تقرر وزارة % 39.5ٕارتفاع الناجت ا

د من إالبداع والقمية  ستف صاد واملالية وٕاصالح إالدارة، وجيعل ب  كشف عن الرتاجع   .نصف الساكنةاملضافة ل إالق ة من التقارر الوطنية  سوق الشغل جراء اجلاحئة، فقد ٕاخنفض معدل الوضعية احلالية حسب مجمو ساء  د ال ويتني، وفقد اخلطري لتوا صب شغل حسب التقرر  230شاطهن بنقطتني م ٔما التقرر السنوي حول املٔلف م لتخطيط،  ة  لمندوبية السام ري  ٔ زيانية ا رمس سنة  ظور النوع  ىل النتاجئ من م ٔزم 2021القامئة  ن عن ت ٔ ٔكرث جراء اسمترار اجلاحئة ، فقد  ساء وقد تتفامق  ال وال لهشاشة   .حسب التقرروضعية الفوارق بني الر سم  ٔن وضعية املرٔة حىت يف الظروف العادية ت ىس  ٔيضا فٕان اجلاحئة ومعال ن ف،  ٔر عية توقف العديد من الرشاكت،  خصوصا يف ا لعاملني يف سوق الشغل والتغطية إالج نت عن ضعف الترصحي  ٔ
ٔكرث ساء  اوز التبعات   .واليت متس ال صص ٔمام هذه الوضعية الهشة ورمغ ما بذلمت من تدابري لت مع ا ٔقل ٕاستفادة من ا ساء تبقى يه ا ٔن ال احئة، ٕاال  ل ن، مك السلبية  لتعويض لمترضر مع اخلاص  ساء من ا ال% 35مقابل % 10عن فقدان الشغل ال ميثل سوى ثال جند معدل استفادة ال ىل تصحيح هذه الفجوة احلاص يف   .ى الر لعمل  ر،  الل ٕازا املعيقات اليت حتد ا، ندعومك السيد الوز ٔوال من  ساء،  ال وال ساءسوق الشغل بني الر ى ال شاط  اية  من ال دمات شام وسيطة التلكفة لر بتوفري 



شارن    2020كتور ٔ دورة  –مداوالت جملس املس

31 

ٓخر  15 سمرب فاحت( 1442ربيع ا  )2020 د

ىل املرٔة؛ رية  ٔعباء الك ف من ا ٔطفال ولتخف ال   ا ساوي بني الر لولوج امل سمح  ؛نيا، ٕاختاذ تدابري مستع  ساء من البطا ساء لسوق الشغل وحتمي ال مت   وال ٔكرث فعالية ف خيص حامية املرٔة من ا ن العمل، ومن يزي املبين لثا، ٕاقرار قوانني  ٔما ل  ٔو التحرش دا ٔو العنف  ٔو الشطط  س  يل عن العمل؛ىل اجل ٔو سلوك قد جيرها ٕاىل الت ة رمق   لك فعل  ىل إالتفاق ولية ضد العنف  190رسيع املصادقة  ظمة العمل ا لمرٔة؛م ن العمل هبدف ضامن امحلاية الالزمة  ٔما ة امسا، وضع مقاربة ا  والتحرش ب عي يف صلب السياسات العموم عي ما بعد لنوع إالج صاد وتعزز إالدماج إالج ذة ٕالنعاش إالق دـ"املت عية   ".19وف ىل تعممي نظام امحلاية إالج لعمل  ر،  ريا، ندعومك السيد الوز ٔ ي يقمن بهو اية ا صاد الر مثينا ٕالق ت البيوت،  شمل ر   .شكرا  .وتوسيعه ل
شارة  :س اجللسةالسيد رئ ر  .شكرا، شكرا السيدة املس   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين س  :السيد وز شارة،  .شكرا السيد الرئ ل مدونة الشغل   السيدة املس ضيات د ة القانونية املق ٔنه من الناح ٔ كنقول ليك 
ي حتدث ٔو تويل ت عنه، خصصت مواد حمددة محلاية املرٔة، سواء من التحرش ا متيزي يف الولوج  ث ا ء النقايب، سواء من ح ث إالن  سواء من ح

ٔنه  ٔ كنظن  ريها،  ٔو  س  ىل اجل لها بناء  ل العمل د دا، جيب دمعها، جيب التعريف املسؤولية دا مة  ٔشياء  لنا فهيا  ساء هبااملنظومة القانونية د س ال سبة لـ   .هبا وحتس ل ل ٔل 200ٔما  يل قلت د ٔلف،  le HCP (200(ف ا ٔكرث من  ساء من هذيك  500هوما راه قالو  ٔن ال ٔلف  500ٔلف، مبعىن  ة ٕاىل % 50قل  ا ساء يف  ٔن ال ٔ كنظن فعال  ىل املستوىولكن هذا ال يربر،  ل العمل، من .. حامية  ل الفضاء د ل املقاوالت ودا ٔ دا ٔمر  ساوي الفرص، وٕان اكن ا ل  شاكالت قانونية، ٔ ٕ لثقافة يف بعض املناطق، جيب جتاوزها كنظن ال يتعلق  ا  ٔح شاكالت واقعية و ٕ د يتعلق  لتوا لتوعية،  س،  لتحس رشيع دامئا، ولكن  ل س  ة املناسبة ل ف بري لك رو جزء  ريها، هذا كند ل فضاءات العمل و ساء دا ارشة اكلقرب من ال و، سواء مع م يل م متع املدين ا سيق مع مجعيات ا ٔو ال الت ام لقطاع  ل الق ٔ ىل هاد املستوى وكندمعها من  شتغل  س وك ر التحس لها يف هاد املستوىكتد   .وشكرا لمك  .لعمل د
س اجللسة ىل مسامهتمك  :السيد رئ ر  ىل مسامههتم ال   .شكرا السيد الوز شارن و   .قميةشكر مجيع السيدات والسادة املس

رشيعية، سوف يرتٔسها   .ورفعت اجللسة لسة  د  ارشة تو ٔنه بعد هذه اجللسة م ر ب ٔخ سالمة عبد القادرٔذ   .شكرا  .ا


