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 620 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٓخر جامدى  29 الثال ر 1(هـ 1443 ةا   )م2022 فربا
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔولاخلليفة ، دمحم ح سل ا جملس  رئ

شارن   .املس
ت دساعتان و  :التوق قة، ٔربعونو  وا ة  دق قة  الثالثةابتداء من السا ق وا

  .بعد الزوال العارشة
ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

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

شار  ني، السيداملس س اجللسة دمحم ح  :رئ
﷽ 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح هذه اجللسة لن عن اف ٔ.  

ن، ر ن الوز   السيد
ر،   السيد الوز

كام ا    .مرح
شارون،   السيدات والسادة املس

ٔحاكم الفصل  ستور 100معال ب يل  ،من ا ا لنظام ا لس ووفقا 
شارن ٔسئ الشفوية اليت تفضل ال  ،املس سيدات خنصص هذه اجللسة ل

شار وال  سمتع وسادة املس ا، وبطبيعة احلال س ٔجوبة احلكومة ٕاىل ن بطر
  .لهيا

ٔسئ الشف لكن ق  ٔعامل ل الرشوع يف تناول ا دول  ة يف  هية املدر
ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة يف البداية  ىل هذه اجللسة،  لس 

ال د من مراسالت وٕا   .تما 
ٔمني   .تفضل السيد ا

شار    :لسا ٔمنيمصطفى مشارك، السيد املس
س   .شكرا السيد الرئ

﷽ 
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ن، ر ن الوز   السيد
ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمونالسيدات والسادة امل    .س

ٔعضاء الفريق احلريك مقرتح قانون يتعلق بتغ  متمي القانون رمق ٔودع  يري و
ةاص اخل 38.09 ٔم   .لواك الوطنية حملاربة ا

متمي  عية مقرتح قانون بتغيري و ج ة العدا  ٔعضاء مجمو ٔودع  كام 
ٕ  1.75.398ٔحاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  داث املتعلق 

اصة ٔحاكم    .اجلامعات وسن 
ضيات املادة  شارن 168وطبقا ملق لس املس يل  ا  ،من النظام ا

لس ب ٔسئ طلبات تناول ال 6ـ توصلت رئاسة ا لسة ا لكمة يف هناية 
  :الشفهية

عية - ج ة العدا  ٔول تقدمت به مجمو داد "ع حول موضو  ،ا اح
ساقطات املطرية ٔخر ال  ؛"ت

ٔيضا حول موضوع  - عية  ج ة العدا  قرار "الثاين تقدمت به مجمو
ام مبهام  لق تدبني قضائيني  اصب م اراة ولوج م ح م ر العدل بف وز

دة ٔمازيغية املسا عية والرتمجة ا  ؛"ج
الف "الثالث تقدم به الفريق احلريك حول موضوع  - ٔ ٔسعار ا الء 

ٔمسدة  ؛"وا
عية حول موضوع الرابع تقدمت ب - ج ة العدا  فاء "ه مجمو اخ

اطق املغرب ل يف خمتلف م  ؛"طوائف الن
ملغرب حول موضوع  - لشغل  حتاد الوطين  اخلامس تقدم به ممثل 

ل" فاء الن  ؛"ظاهرة اخ
ٔحرار حول موضوع  - السادس تقدم به فريق التجمع الوطين ل

اراةإالجراءات اليت اختذهتا وزارة العدل ل " تدبني قضائيني  ولوج تنظمي م م
ٔمازيغية عية والرتمجة ا ج دة  ام مبهام املسا   ."لق

ال احملددة ٓ ل ا ىل احلكومة دا لت مجيعها  ٔح ربت  ،وقد  واليت 
ل مع مجيع هذه الطلبات لتفا   .عن استعدادها 

ضيات املادة  شارن 296وطبقا ملق لس املس يل  ا  ،من النظام ا
الل الفرتة املمتدة من تو  لس  ر  25صلت رئاسة ا رخيه  2022ينا ٕاىل 

  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية  -  ؛سؤ 38 :دد ا
ابية  - ٔسئ الك ؛ 103 :دد ا  ٔسئ
ابية  - ٔجوبة الك  .جوا 12 :دد ا

ريا ٔ لسة  ،و ارشة بعد  د م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر ب حنيط ا
ٔسئ الشفهية مع  رشيعيةا امة  ىل  ،لسة  راسة والتصويت  ختصص 
لتحكمي والوساطة اال 95.17مرشوع القانون رمق  ةيتعلق  مث مرشوع ، تفاق

لتنظمي القضايئ 38.15 قانون رمق   .يتعلق 
ل ٔربعاء كام سيعقد ا د ا ر  2س يوم  ة احلادية  2022فربا ىل السا

رشيعية ختصص  ةعرش  امة  لسة  ا  يق صبا ىل  راسة والتصويت 
ٔكتور  ،النصوص اجلاهزة تام دورة  لسة اخ ارشة    .2021تلهيا م

س   .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

داد الرتاب  ة لقطاع ٕا ٔول املو ٔسئ احملور ا قل ٕاىل معاجلة  ٓن ن ا
ري تال "حول  ،ياسة املدينةالوطين والتعمري وإالساكن وس  عمري والسكن 

دة املوضوع ،"ئقالال ٔسئ جتمعها و ا دفعة  ،وهذه ا و سنقوم بطر
دة ٔسئ ،وا ىل هذه ا رة اجلواب  وىل السيدة الوز   .وبعد ذ س

سط  ٔحرار ل شار من التجمع الوطين ل ٔعطي يف البداية اللكمة ملس و
  .السؤال

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد   :ين املوكاملدا املس
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رالسيد   ن،ان احملرتمن الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

رة،   السيدة الوز
لتعمري  رشيعات القانونية املرتبطة  قامت بالد مبجهودات لتجويد ال

ال ب التطورات اليت يعرفها ا ل حتسني وذ  ،ليك جتعلها توا ٔ من 
ليات حتفزيية جلعل املواطن  حي وٕاقرار  رونق مدننا وحماربة السكن الصف

كرامة يف سكن الئق ش  ،املغريب يقطن  ه لك مواصفات الع تتوفر ف
  .الكرمي

رة احملرتمة،   السيدة الوز
سامه  ئق التعمري وحتصيهنا وجعلها  ل جتويد و ٔ جممك من  ر ما هو 

ورة  صادية الوطنيةيف حتريك ا   ؟ق
ري الالئقملوما يه السبل الكف    ؟واص حماربة السكن 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة شارن من  ،السؤال الثاين لفريق ا د املس ٔ فليتفضل 
  .الفريق ذاه

  .تفضل

شار السيد يش املس رن   :سعيد 
رة،   السيدة الوز

ة يف جمال التعمري واما يه السياس ة ة احلكوم ذة ملوا لتدابري املت
ري الالئق   ؟السكن 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .السؤال الثالث 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد ل املس   :عبد القادر الك
رة،   السيدة الوز

ذةسائلمك عن إالجراءات وا ري الالئق يف جمال السكن  لتدابري املت
  والتعمري؟

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .السؤال الرابع 
شارن د املس ٔ   .تفضل 

شار السيد   :يوس مالل املس
س احملرتم   ،السيد الرئ

ان، ن احملرتم ر ن الوز   السيد
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
اليةي ٔسايس يف جمال التمنية ا ويف هذا  ،عد قطاع التعمري قطاع 

بة إالطار  ،إالطار ذة لتجويد العرض وموا سائلمك حول إالجراءات املت
  ؟التنظميي يف جمال التعمري

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شرتايك لفريق  د السادة ،السؤال اخلامس  ٔ   .فليتفضل 
س   .تفضل السيد الرئ

شا   :يذيايوسف  ر السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
سائلمك عن خطة معلمك ملعاجلة إالشاكالت املرتبطة بقطاع السكىن 

  .والتعمري

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ملغربلالسؤال السادس  لشغالني  حتاد العام    .فريق 
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة ل املس ة خور ي   :ف
س احملرتم،   السيد الرئ

ان، ن احملرتم ر ن الوز   السيد
ر احملرتم،   السيد الوز
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وية اليت يعرفها الت عمري يف بالد عن رؤيتمك ملعاجلة إالشاكليات الب
ري ة السكن  سائلمك السيدة  وموا رةالالئق    .الوز

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عيةالسؤال السابع  ج ة العدا  مو ري  ٔ   .وا

شار السيد حامين املس   :املصطفى ا
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرت  سؤالنا رامج حتسني ظروف السكن "مة حول لسيدة الوز
  ."السكين العرضري الالئق وتنويع 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة، لسيدة الوز ٓن اللكمة  داد الرتاب الوطين والتعمري  ا رة ٕا وز
ابة  ،وإالساكن وسياسة املدينة ٔسئ يف لٕال ىل مجيع هذه ا دة  دفعة وا

دة املوضوع هنا و   .اليت جتمع ب
رة   .تفضيل السيدة الوز

رة، املنصوري الزهراء فاطمةالسيدة  داد وز  والتعمري الوطين الرتاب ٕا
  :املدينة وسياسة وإالساكن

﷽.  
س،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
شكرمك وبغيت يف البداية  يل طرح ٔسئ املهمة ا ىل ا  يل اليوم  

ري الالئق لتعمري والسكن  علقة  يل م ادي جناومك يف ، وا ف 
ت التعمري ببالد شاكلية وحتد ٕ ٔول املتعلق  لشق ، واالشقني، الشق ا

يل هو السكن    .ري الالئقالثاين ا
ئق  ست فقط و ئق التعمري ل ٔن و ف خيص التعمري تيعرف امجليع ب

ية سمح  ،تق يل ت ئق ٕاسرتاتيجية، ا ل مجيع بل يه و لتزنيل د
ة عي  ،السياسات العموم صادي واج د التصور اق وكذ تتوضع وا

لنا يل  ،لرتاب د اصة يف الوقت ا لتمنية ببالد و التحوالت املرتبطة 
متدن،  سبة ا ل  رتفاع د د  ٔدي لوا متدن %63 :2021تت سبة ا  ،من 

ٔفق  ن املفروض ومن الرضوري ف ما ميكن لنا، وم ،%73 :2050يف 
كون ش نلقاو ش  اكنزيمات  ٔكرث مرونة فعا  وم ئق    .وشفافةعند و

ٔسايس يعاين من ولكن رمغ ذ هاذ القطاع د يل هو  ل التخطيط ا
ة مو د ا يف تتعرفو وا راهات،  ل إال د معقدة، ، د ٔوال مسطرة 
ٔي وثيقة واش تتعرفو ٔن  لهيا ختش ي ، وثيقة ب ل 33ص صادق  د  م

يل تيعطيو ش تمت املصادقة  ا ة النظر، من بعد  ع،  113 خصو توق
ة يه املعد ق ش تعرفو إالشاكلية احلق ل ٕانتاج هذه الوثيقة و  6ل د

ٔن الوثيقة معرها  سنوات، يف   .تسنوا 10ني 
لنا ما معرو ،ف لنا  التخطيط د طور ت يتالءم مع الواقع، الرتاب د

دا مة  د الطريقة  ذ لنا  ،بوا ٔ تيكون  ،سنوات 6ولكن الوثيقة مع ت
د الضغط وتيجعل غياب املالءمة ما بني الواقع والوثيقة ف  ،وا

ة ا يل ما تيليق ٕاىل حىت    .التخطيط ا
ٔن تصاممي من إالشاكالت احلق  ،كذ ئق التعمري، تتعرفو ب ل و ة د ق

لها  هتيئة املدة د ططات 10سنوات ملزمة  10ا التوجهيية  سنوات، وا
لنا  سنة، ف تنجمدو 25 د الرتاب د ٔو  10وا سنوات،  25سنوات 

قى  ه ت صاد يف بالد والتصور  ةت سنة، يف الوق  25هاذ التوج ق يل  ا
ري ف خيص  ج الك ادي ت اصة مع، ٕان شاء هللا، هاذ احلكومة  و

لنا  ر، الرتاب د امدة، ف  س والبد  خصيتطور والوثيقة تبقى 
ش حنفزوالنظر ون ونعاود ٔكرث مرونة  ئق ب ر عطي و   .س

ن وا من املشالك ،كذ ئق التعمري اك ل و ة د ق ٕالشاكليات احلق
ذ ا ناء وتنف يد دم اق ٔ ئق التعمري  ٔن و ال احملدد، تتعرفو ب ٓ ملرافق يف ا

ة  ،وذاك اليش) les zonings( تتوضع مو د ا  نتاعولكن تتخصص وا
سامه يف  ٔهنا  ة رمغ  ة، ولكن املصاحل اخلارج لمرافق العموم ٔرضية  البقع ا

د ٕاجناز  ئق ما تتوضعش نفس إالسرتاتيجية وما تتكوش وا هذه الو
ة، وهاذوك البق ٔرضية ٕاىل ما لتقائية ما بني التعمري واملصاحل اخلارج ع ا

قاو ناوش ت ن هاذ إالشاكل  10 تق نية، ف اك ري م سنوات بقع 
  .كذ

لنا ل املدن د لوزارة ن مواثيق معامرية، وااك ،ف خيص امجلالية د
ري ملزمة بقوة  كون عندها هاذ املواثيق، ولكن  ش مجيع املدن  اشتغلت 

بدون قمية  (un document de référence)القانون، ف كتبقى 
  .قانونية

ة ت ،ورمغ ذ هود من طرف بالد وحلد السا د ا  %80دار وا
ٔصل  ئق التعمري، من  ة 1500من الرتاب مغطي بو دمه عن 1200 ،جام

قي هو  هتيئة، ولكن إالشاكل احلق هلم وخمطط بتصاممي ا ئق التعمري د و
ئق  ري مغطاة بو يل تنعرفواملدن الكربى  تة ا ٔن املدن  التعمري، يف الوق ب

د الضغط معامري و ه يل تيعانيو من وا ا ما ا ا سنوات واح ل، ومش ثق
ت النواق تنفعلو يل بي اءات ا ست ٔمور بلجنة  لهاا ٔعطت  ،ص د يه 

ٔت  صادية ولكن يف نفس الوقت بد نطالقة اق د  فعة ووا د ا وا
ل جلنة  ا من هذا املنطق د لنا، خرج راهات يف الرتاب د لق ٕا تت
اءات مجيع  ست ئق التعمري ويف غياب جلنة  اءات ويف غياب و ست

ات  لناش راه القااع املدن الكربى تيعانيو من إالم امجلا ميك نوين ما 
لو ، وهذا ما ميكنرخصو تة  لناش نق لنا يبقى مجمد يف الوق ش الرتاب د

ر، س ل  ة د ق ن فرص حق يل اك ر يه فرص  فاش تنقولوو  ا س
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لنا لشباب د   .خللق الشغل 
ل إالجراءات ة د مو د ا اليش مؤخرا  ذوها ،انطلقت الوزارة يف وا

يل هو من هنار تعي ئق التعمري ا ديد من و ل  ٔنتجنا ج ت احلكومة، 
يل  ر، واملنطق ا س هو تتكون الوثيقة  وم وننطلقك ٔكرث مرونة لتحفزي 

د  د إالماكنية يف ٕاطار وا لهيا يف املايض ولكن تتكون وا  كتصادق 
د ضبط املسطرة راحب ،كناش التحمالت كون وا راحب ما بني -ش 

مثر زيدومك يف املس زيدومك طبقة، ميكن لنا   (le COS1)والرتاب، ميكن لنا 
لرتاب ، ٔشنو هو الرحب    ؟ولكن 

اءات هو  ست اليش مضبوط وحمدد و  هاذالفرق ما بني جلنة 
يل معايري يف  د كناش التحمالت ا تلزتم به إالدارة ويلزتم به غ ٕاطار وا

ادي يعطينا امل قة  مثر، وهذا يف احلق لنا املس ٔكرث وميكن الرتاب د رونة 
ل هذا الرتاب وهذه امل بتاكر دا   .دنيويل تيجيب 

ئق التعم ،كذ االت امليرتوبولية،ٕاخراج و لم ٔن النظام  تتعرفو ري  ب
ن ٕاكطار قانوين اليوم ٔرض الواقع  ،امليرتوبويل مازال ما اك ىل  واقع  ولكن 

ٔن عند املدن الكربى واحمل  ش بنفس الو يط يبان لمك ب اد لها ما  رية ثد
يق اليوم خن عتان   ملدينة بال ما خنممو مموالتمنية، ف ما ميكن لناش 
لهاا ه التخطيط هو التخطيط  هاذو  ،حمليط د ا ف يل انطلق امليرتوبويل ا

ش وو ة، مرا ار البيضاء، طن ل ا ل املدن الكربىم ة د مو د ا   .ا
ذ بداية هذه ا ،كذ يد  19نتجنا احلكومة م ٔ  هاذتصاممي هتيئة، 

بنا  ش وا ل ما جتي احلكومة، ولكن الطريقة  هتيئة انطلقت ق تصاممي ا
يل 3العمل جعلتنا يف ظرف  قة حصي ا خر هبا ت  ٔشهر وهذه يف احلق نف

ش  19 يهتصاممي هتيئة  19ٔن  يل اليوم عندها إالماكنية  ة ا جام
ٔساس قانوين،  ىل  ل رخص  ح د لتعمري يف  120.000كذ الف ار  هك

ر %50، 2040ٔفق  ة لالس ة   %50و مو لسكن واملرافق مو
  .والطرق

يف تتعرفو ف الوزارة عندها بعد اسرتاتيجي  خيص التدبري احلرضي، 
يل هو  ص، ال ا يل هو تدبري ملفات الرتاخ تخطيط وعندها بعد معليايت ا

لنا، تتدرس سنو ما  29واك حرضية  30عند  لوزارة د يل مرتبطة  ا
مشاريع كربى  %20مشاريع صغرى،  %80ملف،  100.000يفوق من 

ر س   .ٔو مشاريع 
ا يف هذه احلكومةوحت ر كام الزتم ل  ،فزيا لالس ة د مو د ا در وا

ل  3 هاذإالجراءات يف  ورية الوزارية د ٔوىل يه ا رية، ا ٔ  6ٔشهر ا
رب  ادة دراسة  ،2021دج متكن من ٕا يل املف  3500واليت  لقمية ا

ية،  3500رفضت  2021درمه، مليار  27إالجاملية  ٔسباب تق ملف 
ٔسباب قانونية اود طلبنا من الواكالت  ،ٔسباب ٕادارية مايش  يل  ا

ٔن  ،احلرضية يعاودو فهيا النظر ت لنا ب يل بي درمه اكنت مليار  27وا

                                                 
1 Coefficient d’Occupation du Sol 

لت د يف املساطر إالدارية اودتامدة    .د
يل در طلبنا من مجيع الواكالت احلرضية  ،كذ من إالجراءات ا

سهيل  مثرن واملهنيني ل رشاك املس ٕ لمشاريع  لية  راسات الق تعممي ا
ص ىل الرتاخ ل مايش ميشي ،احلصول  لمنصة د ارشة  و بطريقة م

لية ،خصالر  راسة الق د ا كون وا مثر  ،بل  سمح لهذاك املس ف ت
كون عندو ص ش  ىل الرتاخ لحصول    .ٔكرث سهو 

صة  ٔداء م سيق مع  ،"رخص"املسامهة يف حتسني  وهاذ اليش بت
لية ا صة  ،وزارة ا د ٕاجيابية "رخص"ٔن م قة  يق  ،يف احلق ولكن 

ال وهاذ اليش راهد تتعاين وا ٓ ا مع البطء ف خيص ضبط ا وزارة  انطلق
لية يف ا شتغلا يل ت لجينة ا د ا كذ معمنا الرمقنة لضامن  ؛ ٕاطار وا

  .احلاكمة اجليدة والزناهة
ق الالمتركز خبلق  ىل حتق  ،واكالت حرضية كربى 12العمل كذ 

الس  ش ما نعطيوش ا لينا  ٔن يف ٕاطار اجلهوية املوسعة تيصعاب 
ليات د الس املنتخبة  يل  لاجلهة، ا شتغال حبال الواكالت احلرضية ا

د الضغط يف التدبري احلرضي لهيا وا قاش لها الوقت  ،اليا  ولكن ما ت
د التخطيط سمح لها توضع وا يل  لية ا ا  ،الاكيف والكفاءات ا

ٔسايس ن  ،والتخطيط  شوفو د اك وي اجل ات ططأن ت هوية، خمطط 
ش رف الواكت من طاهيجو تبدون تصور و  كون يف  احلرضية تيصعاب 

ل الساكنة لنا مستوى إالنتظارات د ل  ،د ا يف هاذ التصور د  12ومش
ىل مرشوع قانون شتغلو  يل ت   .واك حرضية ا

ة من النصوص القانونية املرتبطة  ادة النظر يف مجمو ىل ٕا يد  ٔ والعمل 
لني يف ٕاطامل يف ٕاطار  ،لتعمري يل شاورة مع اكفة الفا ار املناظرة الوطنية ا

ء نفعلوها متناو ٕان شاء هللا من بعد هاذ الو يل بدينا ورشات  ،ت اع م وا
شاور ة ٔن النص ،ال لنا حلد السا سنة وما  30 ـل وصلتوص القانونية د

ل بالد ٔبدا مع الواقع د ىش  ش ت ن عند هاذ ال ،بقا موح يف هاذ طواك
ش ٕان شاء هللا عاود فهيا هذا يف ولكن يت ،نعاودو فهيا النظر احلكومة 

  .ٕاطار املشاورة
ٔن ه تتعرفو القروي، مللتعمري يف العاا يل تيعانو مهنا اب ذو من املشالك ا

اصة رؤساء امجل او ٔصل  2021الل سنة  ،تا ص  21من  رخ طلب 
ملوافقة 63% ت  ٔقل من هتم امل  72مهنا  ،حض ات  مرتو،  1000سا

ٔن اك تتعرفو ارب ل الهك دة د ولكن هباذ  ،ينة يف العامل القروي ذيك القا
يل  ٔن تالتدابري ا ٔلف مرتو، نعلن  ىل  رخصو  ش  ميكن لنا  دارت اليوم 

متثلش الواقع ٔرقام ما  ت اليوم يف العامل القروي ما  ،ا لبية البنا ٔ ٔن  ا ب عرف
ص مايش الضغط من طرف إالدا ص وهاذ الرتخ ش عندهاش الرتاخ رة 

لعكس اة املواطن  يل تيضمنو السالمة ، تصعب ح ص ا راخ بل هنا 
ة  ن مجمو قة اك ل املواطن ويف احلق دان الرت  عد راهات يف م ص إال خ

  .يف العامل القروي
ن مساط رتمش املواصفات واجلودة اك يل ما تت اين ا ن م ر معقدة، اك
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رتمش اخلصوص و  يل ما تت ن غياب السالمة، املباين ا ية املعامرية احمللية واك
ٔطري ال  د اجلبل وال يف  ،تقينال ت ن يف وا يل سا ٔن املواطن ا وتنعرفو ب

ش مييش عند  ليه  يل بعيدة من املركز تيصعاب  ة قروية ا د امجلا وا
يل املهندس،  ري ويصا ري يف املركز الك ن  وب التصممي ااملهندس ما اك

ئق د  نتاع وجيي لٕالدارة ويعطي الو احملافظة، هاذ اليش لكه تيجعل وا
ين بدون البطء ىل املواطن وتيفضل ي يل تيصعب  د الثقل ا  ووا

ص   .رخ
ة  ،ورمغ ذ مو د ا قة دارت وا تاع إالجراءات ن الوزارة يف احلق

لهيا هاذ املساطر  سطات املساطر اكن  سط هاذ املساطر وفاش  ش ت
ا يل تبني لينا اح ٔن ما  تفعل، وا ل احملطة ب مي د د التق من بعد وا

ٔقالمي، وانطلقت اليوم الوزارة يف محالت ثمفعالش بنفس الو  رية يف مجيع ا
ش يتفعلو هاذ  لها  سية مع الواكالت احلرضية والرشاكء د حتس

سيط  ،إالجراءات ل ت يل تتعرفو د ويف نفس الوقت نطبقو القانون ا
  .املساطر

نمن هاذ إالجراءات    :اك
ري  - واور  ئق التعمرياملحتديد مدارات ا   ؛غطاة بو
ات القروية - ىل امجلا ئق التعمري    ؛تعممي و
داث جتز  - ٔو التدرجيييئشجيع ٕا   ؛ات ذات التجهزي احملدود 
ة  - يل حلد السا ية املعامرية ا دة التق اجلهات وقعو  6وكذ املسا

ة مع الوزارة ولكن م ل زال ما تااتفاق فعالت وٕان شاء هللا التفعيل د
ٔن اعترب  55.19القانون  سيط املساطر، يف نفس الوقت  ل ت د

د  د وا ة، و سطات مايش اكف ٔهنا ت ٔن هاذ املساطر رمغ  ب
يل  ات ا ل مقرت ٔرضيات د مناقشة مع وزارة ل ها ختضع  خص ا

لية، هاذ اليش ف خيص العامل القروي ا   .ا

ٔن السكن  شوفو احملور ري الالئق، تنعرفو ب يل هو السكن  الثاين ا
يل  ٔي بالد ا ادية وترتتفع و يل  متدن ا سبة ا ل  ة د ري الالئق ن

ادي فهاذ  تيطور رتفع، واملغرب  لو  متدن د ل ا سبة د منى راه ال وتي
سيج العتيقثالو  ل ال ن كذ إالشاكلية د   .رية، واك

مج خيص مدن بدون صف ف ، 2004يف تتعرفو يف  ح، انطلق الرب
مج، الغالف املايل  300استافدو  ٔرسة من هاذ الرب ل  40ٔلف  مليار د

يل سامهت الوزارة ب رمه ا هود ا 10ـا رمه، رمغ هاذ ا ل ا ري مليار د لك
يل قامت به بالد  ادي نبني  ىقت ا ٔن  ل الوزارة،  ر د وهذا فقط التقد

 ٔ يق ليمك ب ل إالحصاء،  ة د ق ن مشالك حق ٔرسة اليوم  150ن اك ٔلف 
يل مزال م الت ومزال ما ا يق تتعاين من هاذ  ىتلقا ر ل و هيا 

ح   .الصف
حي، ك لسكن الصف شار املسمتر  ن راهات كثرية،  ام قلت ليمك ٕا

ح،  ٕاشاكلية إالحصاء تنحصيو اليوم وتن  يو الصف سناو شهر وال شهرن 

ادة نق ٔن ٕاما تتكون ٕا اصة يف املدن الكربى، تتعرفو ب ص يف العقار و
ني املاكن الهيلكة ل  يف  كون هاذ الرتح ش  ل، و  خصٕاما تيكون الرتح

د العقار و  ل خص وا راه وهاذ الظاهرة د ة عقار كثري لهاذ إال نا حلد السا
ح، ورمغ ذ م هنائية، والعقار االصف نا احللول ا قلص زال ما لق ادي وت

اصة املدن الكربى ل املدن و   .دا
اع الساكن وضعف ضعف القدر   تقائية ما بني الرشاكءل ة الرشائية م

زاف، كذ الرب -وهذا واقع  - لكم  منوذج التمنوي اجلديد ت مج وا
ىل رضورة  هيرض  ل التعمري احلكويم  قي د لتقائية، إالشاكل احلق

ري الال ل السكن  ا ولكن ا ،لتقائيةئق مشلك حاكمة وغياب ود ح
ٔوالفهاذ احلكومة عند وزارة  ش مجيع  ،لتقائية  نيا اكينة رغبة قوية  و

ٔساسية لبالد لني ينخرطو مجيع فهاذ املشاريع ا   .الفا
ت ٔن وصل ،سمترو يف نفس املقاربة شميكن ليناا ف خيص احللول مف

د الن ادها، يه  مايش ساه ولكن  ٔرسةٔلف  300 ،ةعطات وا
ات خص و  ،ٔلف 150يق  ولوج ىل التك د  ع ديدة،  شوفو مقاربة  نا 

ن د د حيرص املستف لق جسل وطين مو  ،اجلديدة لضبط إالحصاء، 
ٔن ٕاىل  يل تتعاين فهاذ  %90 ـحىت ل %80وتتعرفو ب اع الساكنة ا م

ولكن  ،من هاذيك الوضعية الظاهرة يه حبسن نية وعندها ٕارادة خترج
د  يل ه 20وال  10تتلقى وا ش يبداوو ا ستغلو فرص  يل ت  ما مرزقة وا

طقة ملنطقة وهاذوك قلو من م ش ليناا م ي ا كدو نبقاو شميك  اح
مثرو فهيم هخص و  ،س ا ف يل انطلق ل ا رو هاذ الس   .نا ند

دود ا ٔو يف احمليط يف  ني املاكن  ادة إالساكن يف  ٔن ٕاىل ٕا ملمكن، 
مج ا فهيا تناكنا  ..فشل هاذ الرب يل مش عد وذالفكرة ا ها و الساكنة ت

ني ترتزق، فني تيقراو من عد البالصة م ىل املدن و وليداهتا وت  اجلديدةها 
صادية ونفسية ل  ..وال ٔزمة اق لقو  ٔرسوتن   .هاذوك ا

اليا يه من  ،ف ش ميكن لنا حنققيوش املقاربة  التعزز  خصها و ، و
اص ما ام لفائدة هذه الساكنة، وكذ -بني الرشاكة، قطاع  قطاع 

دد لني  ات يف بعض املرات ما ، خصوصا اجلهات ،ٕارشاك فا ٔن امجلا
سامهو وتنوليوعندهومش إالماكني ش  متويل ات    .عند مشالك ا

لسقوط يهخيص ف  ور املهددة  لسقوط، ظاهرة ا ور املهددة   ا
ادية وتتطور، تتطور،  ٔمور  امني وا ام و دا و ة اليوم و ظاهرة دينام

ال احلرضي 80% د يف ا ت تتوا مهنم يف املدن  %42 ،من هاذ البنا
ل هاذ املباين يف املدن العتيقة، حىت يه  (donc) العتيقة، لبية د ٔ ا

ة  راهاتمن تتعاين من مجمو   :إال
  ي ث   phénomène( ف قلنأوال صعوبة إالحصاء، ح

dynamique(،  ؛يتضبطف صعيب  
   شتغلو يف هاذ يل ت ٔن الرشاكت ا النقص يف اخلربة، تتعرفو ب

سيج العتيق قال يل عندمه  لال د اخلربة وتنلقاوو ا هاذ  ا
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  ؛الصعوبة
  ن د لمستف سبة  ل متويل    ؛صعوبة ا
  لبية هذه املنازل، تتلقى ٔ ٕاما الورثة ٕاما  الوضعية القانونية املعقدة 

لق  ن ٕاما راهن، وهاذ اليش تي يل سا مول امل ما يش هو ا
قي قانوين   ؛ٕاشاكل حق

  ت ٔولو ة وحتديد ا اق س ة  ؛وغياب  اق س هاذ غياب 
يد بصعوبة إالحصاء ٔ   .مرتبط 

  :تنقرتحو ،لول

  ح يل قلنا يف الصف ٔ ا لتقائية، نفس املس  ؛ٔوال تقوية 
   ات املوقعة  6تفعيل لها  يلااتفاق لغ د يل  412م مليون درمه وا

سامه الوزارة ب  ؛مليون درهام 186 ـت
   ٔن هذا لثا وتنعترب ب قي هو تفعيل  ،احللهو و ٕان شاء هللا، احلق

ديد احلرضي و ال لت لسقوط، واك الوطنية  ٔهيل املباين املهددة  ت
ٕالماكنيات املادية هاذ الواك تعطاوها ا ٔول مرة، ٔول مرة

ادي تويل هاذ  ٔسايس،  يل هو دور  ش تقوم بدورها ا رشية  وال
ادي يل  لتقائية ا ادي ختلق هاذ  سمح لنا، ٕان  الواك يه 

اوبو لها  شاء هللا، نت لس إالداري د يل ا مع هاذ الظاهرة، وا
كون، ٕان شاء هللا، د دا يف ادي  ه وا يل تنقرتح ف  الصباح وا

ة النقط   :مجمو
ادي نصادق ٔوىل  ل و، ومتىن نصادقوا ىل إالسرتاتيجية العامة د  ،

شيط  لسقوط وت ور املهددة  لق مرصد وطين  ، ولكن كذ  الواك
ٔن د ٕاىل ما  وٕاجراء اخلربة لهذه املنازل، هبدف تصنيفها حسب اخلطورة، 

اش ث ما عرف يل بغينا ح ة ا اق س ت  اكيناش ذيك  ٔشنا يه البنا
لينا ا د در هاذ التصنيف يصعب  ٔقل خطورة، وما  ٔكرث خطورة من 

د العمل كون عند وا   ).efficace( ش 
ل القصور  ن كذ الظاهرة د لسقوط، اك ف خيص املنازل املهددة 

ٔنه ه تنعرفوو  والقصبات، سيج ب د ال يل و وا ن  وتنعزت ا به مكغاربة، اك
يل تيضم  2026-2022مج الرب هيم  148ا يل   130.000قرص وقصبة وا

  .مغريب ومغربية
د السؤال من طر  لاء يف وا يل مرتبط  شار ا رض عف السيد املس

ش حنارب دة  ٔن الطريقة الوح قة هاذ الظاهرة  والسكين، امجليع تيعرف ب حق
ل  ح د امة ريالصف مج الالئق بطريقة  ر عي وعرض سكين اج هو 

كون يف ٔعطى صاح سكين  ل انتظارات املغاربة،  اجلال  باملستوى د
عي  ج مج السكن  ش  2020-2010نرصه هللا، انطالقة لرب لضامن الع

ل املغاربة، ورضوري نعطي ٔرقامالكرمي د   :مك بعض ا
ل  ىل  ٔلف 250املنتوج د دة  ٔلف 560درمه مت ٕاجناز واحلصول  و

ية يف ال   .يف العامل القروي 576عامل احلرضي وسك
ل ىل متٔلف درمه  140 ف خيص املنتوج د  28 ٕاجناز واحلصول 
ىل ش  ية  دة سك ة بهادة املطابقة، امجليع تيعرف ٔلف و ٔن هاذ االتفاق

رب  هتت يف دج ٔوراش مسمترة حىت2020ا يق ا  2026 ـل ، ولكن 
ج تقريبا  ادي ت ية و  100و دة سك ادي ميكن لها ت ٔلف و يل  اوب تا

  .مع انتظارات سوق السكن
ٔن  حج  ٔن تنعتربوه  مج رمغ  ل ٔ هاذ الرب ة د مو د ا نتج وا

ية عرف كذ  دات السك در  ،نواقص يف اجلودة ويف تنويع العرضالو
ٔن الطلب احلايل ت لنا ب يل بي لوزارة ا لية  دات  2 دراسة دا مليون و

اوبو مع  ٔكرث امل طبقة ال مهنم  %73نتظارات املغاربة واش نت توسطة وا
  .هشاشة

شوف هاذ الظاهرة وتبقى بعيدة من هاذ  هياش  يد الوزارة ما ميكن  ٔ
ش نب  ف ،الربامج ٔشياء  ىل جوج ا مج ادي نعمتدو  و هاذ الرب

انب  ٔن ما بغيناش مج سيايسمايش الفكرة هو نب  ،و بع ر بغينا  ،و 
ا  ةاح رتياح ادي يتعاملو معه املغاربة  يل  مج واقعي وا   .ر

ادي نعمتد يل  ٔوىل ا يل تيويص وا منوذج التمنوي اجلديد ا   :ليه هو ا
لمواطن  - 1  ؛مع املبارش 
عي  - 2 ج زج   ؛ال
 .اجلودة يف البناء  - 3

ادي نعمتد يل  ٔ الثانية ا ادي تنف  واملس يل  ح لهيا يه املشاورة ا
ل  ىل خمتلف مجعيات د ىل املنعشني العقاريني و ىل املهنيني و ىل امجليع 
ىل معايري  ين  مج م د الرب ٔماممك وا ش ٕان شاء هللا جنيبو  املسهتلكني 

يل  رة، ..وييل وييل ..علناجي وا يل  ر شي ،هللا ٔعطىهاذ اليش ا  نياملرا
لينا الهرضة كثرية، ا راه معروفة  رشمك وخنيل الوقت شوية  ف اح ت

ب   .لتعق
ت معا يل تضام ٔخت ا شكر ا   .وت

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

رة ىل جواب السيدة الوز ب  ٓن منر ٕاىل التعق   .ا
ٔحرارٔعطي اللكمة يف البداية لفريق التجمع    .الوطين ل

ب لتعق شارن  د املس ٔ   .تفضل 

  :جواد الهاليل شار السيداملس 
س احملرتم،   السيد الرئ

ني، رتني احملرتم   السيدتني الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن   احملرتمني، السيدات والسادة املس
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رة ،ٔشكرك ي تضمن معطيات  ،السيدة الوز ىل جوابك القمي ا
  .مة

ٔسف ا مهناك ،ل راجع ورثمت قطا ٔ يف العرش  ابري  اعرف   ،ريةية ا
ليه العديد من القطاع اعمتد  ،الوزراء من مشارب سياسية خمتلفة تعاقب 

ه الكربى، عية يف معاجلة قضا رق ٔساليب  ه  ىل  ابت ف تقائية ل قطاع 
اب ستقرار و ه  رة ،لهذا نؤكد  ،ف نا ،السيدة الوز ك  ثق رية ف الك

كة ودراملٕالصالح هذا القطاع  ليه من ح بريةا تتوفرن  ٔنك  ،ية  اصة و
ىل  ر و س ىل  ئق التعمري  ا و دا إالشاكليات اليت تطر تعرفني ج

ة  ،تنظمي هيلكة العمران ببالد ٔكرب جام رٔسك وحسن تدبريك لثاين  حبمك 
ا فٕان الر ملغ ش،  سبه مع هذه رب ويه مدينة مرا ي جيب  هان ا

ي هتا هو ٕاصالح القطاع ا لب ٔ ٔهدافه،  احلكومة و بريا يف  ٔخرا  يعرف ت
ىل ما سطره دستور  ٔدى ٕاىل توسيع العمران 2011جع بعيدا  ث  ، ح

ظم ري م   .شلك 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ري  مك الك ٔحرار يثق يف قدرا ىل ٕاصالح فريق التجمع الوطين ل ة 

عية اليت عر ءٔوضاع التعمري ومال ج صادية و ق ه مع املتغريات  فهتا م
  :البالد، ويقرتح يف ٕاطار مسامهته البناءة ٕالصالح هذا القطاع ما ييل

 ؛ضامن استقرار مؤسسات التعمري  -
تقوية الواكالت احلرضية ورفعها ٕاىل املستوى اجلهوي والقطع مع   -

 ٔ  قالمي؛الواكالت املستق والضعيفة يف مستوى ا
هتيئة احلرضية  - خصصة يف ا غيري مما سيفرض ت  ،لق مؤسسات م

ئق التعمري وتن  ٔرض الواقعذف و ىل   ؛ها 
رامك اخلربات   - رشي مع وضع ٕاسرتاتيجية لكسب و كون العنرص ال

دان التعمري  ؛الالزمة يف م
ىل   - لسهر  ال العمراين  ه يف ا ش والتوج لتف از فعال  داث  ٕا

لقطع هنائيا مع البناء العشو    .ايئضامن قانونية لك العمليات العمرانية 

دان التعمري ل حامية املواطنني من الشطط يف م ٔ ساند  ،ومن  فٕاننا 
لقطع  ان  معتصورمك الهادف  ل اء وا ست سؤو امل ري الرخص و
بة وحيميه من املعوقات  ،وتعويضها بنظام تعاقدي ميكن املواطن من املوا

ق مش لم إالدارية اليت حترمه من حتق الفني    ءسااريعه وعرض ا
شودة ر ببالد والتمنية امل س لعمران و   .القانونية، ويف ذ حامية 

ريا لينا حكومة ورملان  ،ٔ راجعة املنظومة القانونية التعبئة ملجيب 
ر  سا ٔسس اللتعمري وجعلها مرنة  الل  دات دون إال  يقوم يتاملست

  .لهيا تنظمي العمران

رة احملرتمة،   السيدة الوز
بريا مر  ٕان ري تبطا بتطبيق قانون التعمري العامل القروي يعرف ٕاشاكال 

ٔصالامل مك  ، خلصوصية القرى واجلبال ببالدطابق  ٔ ه  ومما ال شك ف
ٔن احلل هو استصدار قوانني  ٔيضا  دا هذا إالشاكل وتدرون  تدرون ج

الئق  مبا ميكن املواطن القروي من ضامن سكن ،ديدة تالمئ القرية املغربية
ٔبنائه   . و

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ري الالئق وما  ،يف هذا إالطار ٔمهية موضوع السكن  ستحرض معمك 

ي حيظى به  ،ت يفرضه من ٕاشاكالت م البالغ ا ه مك مجيعا  وشار
اصة ف يتعلق بضامن سكن الئق للك املغاربة ،هذا املوضوع متاشيا مع  ،و

ال امل دا تطلعات  ديد يضع  ه  ٔسس لتو ي   حفظه هللا، ا
ت العمرانية اليت جتسدها ظاهرة السكن  الالت احلرضية والتفاو لالخ
ىل شلك مشاريع  رمجهتا  ة من احللول متت  مو كرس  العشوايئ، كام 
عي  ج شاء السكن  ري الالئق وٕا ٔساس ٕاىل ٕاهناء السكن  هتدف 

منو احلرضيوتؤسس لسياسة معرانية ت ي  ىش مع ا ي تعرفه بالد وا ا
ىل ٕاجنازه لك ثقة وثبات اهدة    .شتغلني 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
اكر جمهود بالد ل حماربة السكن  ال ميكن ٕا ري املبذول يف س

ستدعي تمم ،الالئق ل ضا  ٔ ني العام واخلاص، من  افر اجلهود بني القطا
عي الئ دة ومرافق توفري سكن اج خفضة ومبواصفات ج لكفة م ق 

  .ساسيةٔ 
ٔو الطبقة  ات الهشة  لف لسكن الالئق سواء  ة  زايد احلا ٕان 

لتعمري  ،املتوسطة سيط املساطر املفروضة املرتبطة  ستلزم ت ت 
صالو  لتجزئ ،رتاخ ية اليت تعرف مشالك  اتاصة ت املتعلقة  السك

ٔو ت ة من املدن  رات القطاع اخلاص يف جمال  برية مبجمو س املتعلقة 
لسكن صص  ا -العقار ا ٔن ظاهرة  -ر البيضاءمنوذج مدينة ا ث  ح

لتايل حتتاج املدينة ٕاىل السكن  اهئا، و ٔح رشة يف  ري الالئق الزالت م
ظومة التعمري ة قوية يف م ا يف  ،ر مع وٕادرا ظومة ا ادة النظر يف م مع ٕا

  .ريقوانني التعم
رب  ،ويف هذا الصدد لشلك املطلوب  ٔبناك  ندعو ٕاىل اخنراط ا

سب فائدة معقو لقروض العقارية ب   .ورشوط حمفزة سهيل الولوج 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
مت هبا  فقون مع املقاربة اليت ج ٔحرار م ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

الالت املتوارثة، واليت تعوق  خ ر والتمنية والتعمري، وملعاجلة   س
لهنوض هبذا القط كفي  ة السياسية ما  ا اع وٕاجياد احللول من الش

، م  ديدة مع مث املناسبة  ح جسور  ه احلكويم الرايم ٕاىل ف نني التو
ىل رفع لك هذه  اهدة  ٔنك ستعملني  خمتلف املهنيني، وحنن واثقون ب

ق السكن الال الالت املوروثة لتحق لمغاربةخ   .ئق 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
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س اجللسة   :السيد رئ
شار ،شكرا رتام الوقت ،السيد املس   .ىل ا
ٔصا واملعارصة اللكمة   .لفريق ا

شار   .تفضل السيد املس

شار  يش السيداملس رن   :سعيد 
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ق يف السكن الالئق هو حق دستوري تضمنته كام تعلمون فٕان احل

ستور، 31املادة  الل العرش سنوات ٔ ٕاال  من ا ن هذا القطاع عرف 
امل  ٔن  ث  راجمه، ح بريا يف ٕاجناز  ٔخرا ملحوظا وتعرثا  رية ت ٔ السابقة ا
حية  اء الصف ٔح سبة ل ل ادة إاليواء  امس يف معلية ٕا امل  الوقت هو 

ٔن الت ادة إاليواء والعشوائية،  ٔخر احلاصل بني معلية إالحصاء ومعلية ٕا
د مرتفعة، وذ راجع  لكفهتا املالية  بري العملية وجيعل  شلك  يعقد 
لها  يل يمت إالحصاء د ٔرس يف الوقت ا ٔن ا رة، ٕاىل  ٔساس، السيدة الوز

سيطة ٔرس صغرية،  لو :كون  ة د هلم  2و الزوج والزو ٔبناء د ل ا د
ٔخر معلية شبا ني تت ادة إاليواء هاذ الشباب تيكربوب،  وجو، ، تيزت ٕا

رو هلم وحىت ه تيد   .ما تيصبح عندمه احلق يف السكنو ٔرس صغرية د
د وعوض ما نتلكم ، ٔرس وا ٔرس مربة،  ونتلكم وترنجع ةمع  مع 

ه 3ىل  ونا نتلكمع يعين رج  لكفة  ٔرس،  ل ا ة ومعلية معقدة،  ظد
ادة إاليواء  العامل ل الزمن ما بني إالحصاء وٕا شتغلوخص د ش  اعمجي نا 
لو نقرصو ة د   .املدة الزم

ة  ل احلرص، فٕاقلمي جرسيف يف  ىل س س  ل املثال ول ىل س
حية هامشية اء الصف ٔح ل ا ة د ني  ،الرشق عند مجمو ر ح ٔخص 

يل مت بداية االٕ  يل هام  محرية و غياطة ا هلم ا ل الساكنة د حصاء د
هتاء 2003سنة  ة مازال ما مت  يل من ، وحلدود السا هذه العملية وا

ل إالشاكالت ة د ٔرس املربة،  ،تتعرف مجمو بعة من هذه ا اصة  و
هلم ٔن الساكنة د رة ،اصة  ليمك  وكام تتعرفو ،السيدة الوز ش  اف ما 

ايني  ٔن او شواحمليلنتوما من تدبري الش ٔن هذه الساكنة تيع يف   هو 
د صعبة يف قلب املدينة شوفوخص   ،ظروف  رسيع من  ليات  نا  ل

ادة إاليواءم هذه العملية  اء ا ،اع ٕا ٔح ة وهذه ا ٔكرب يف  ية تعد ا لسك
  .الرشق

ٔ الثانية رة، يه قانون التعم ،املس ري يف العامل القروي، كام السيدة الوز
لوقانون ا تتعرفو  ..لتعمري ال يفرق بني العامل القروي واحلرضي، والتطبيق د

لمدن،  ىل العامل القروي احملاذي  ىل العامل القروي  ونتلكمك ما كنتلكمش 
سبة  يشء معقد،  ل لو، املواطن القروي املساطر إالدارية  يف العمق د

د االٕ  ش وا ين سقف فني حيمي اسان ما ميك سيط يبغي ي هبامئ مواطن 
لو وجنيو هندموه ل  ات والسلطات يف يد ٔ تضع رؤساء امجلا ه، وهذه املس

ل املواطن والقان ل املساطر ٕاحراج ما بني الوضعية د ون والتطبيق د
لو   .د

ري ٔ رة ،يف ا التجربة املرتامكة  ،ٔن الوقت كزيامحين السيدة الوز
ٔن احمليل ة السياسية يف تدبري الش ا لمك والش مك  ايدا ٕاال تفاؤالما ز  د ٔ

روتادي  ٔحسن تدبري د   .هذا القطاع 
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ى الوقت هت شار ،ا   .السيد املس

  .شكرا
دة والتعادلية اللكمة لو ستقاليل  لفريق    .املوالية 

شار السيد ل املس   :عبد القادر الك
﷽  

س،   السيد الرئ
رتني،السيدتني    الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
ش نغري من  ،ٔوال ٔنين اضطريت  ٔؤكد يف بداية هذه املدا  ٔن  البد 

لمك رة ،املدا انطالقا من اجلواب د ه نفيس  ،السيدة الوز ت ف يل لق ا
رة ٔنك مد تخبة و ٔنك م دد من احملطات، وهذا طبيعي هو  وبغينا  ،يف 

ٔنت ك و ٔنه  ف رة  يل يهذوز رة الرتابية امجلاعية يه ا ل املد ك الشخصية د
رزة ر واملنتخب وبني قطاع ا ،كون  ن تنافر بني املد لتعمري ٔنه فعال اك

  .يف خشص الواكالت احلرضية
ل قادمة،  ،هذا القطاع الثق ظومة قانونية م ، 95.90، 12.90ٔوال م

اكم يف جمالخص ضوابط البناء  د املدونة م سهل  نا وا يل ت التعمري ا
دة القانونية يف جمال التعمريالولوج ٕاىل ال   .قا

منوذج التمنوي، جيب  اوب مع التحوالت املرتبطة  ئق التعمري ال تت و
ر ئق رافعة لالس كون هذه الو لكمتو ،ٔن  لتايل  دة واملدة ىل امل و

ٔقل نقادو ىل ا اصة ف يتعلق بتصممي ا  طوي  هتيئة مع الوالية املدة 
كون يف البداية  ة  مج معل امجلا ر رو  يل تند ات، وحبال ا ل امجلا د

ادة النظر يف وثيقة تصاممي  طوالاليد عند  ٕ هتيئةف يتعلق    .ا
لكمو ايل  الف ا ال احلرضي  خ لني بني ا ليه السادة املتد

ال القروي  ية، و مقاربة سياسية، مايش مقخصوا  الرؤساء هاذاربة تق
شوفو فهيم لكيش، هراه املنتخبني  هاذو  لهيم الناس ت يل و تيصوتو  ما ا

هلم حيلو خص ية حمافظة  ولكهنم تيصطدمو ،هلم املشالك د رؤى تق
الطني هاذرجعية، مايش  ة بقراءات القانونية قراءات جمان الولكن  ،الناس 

ادة النظ نلصواب، ٕاذ مك بغينا هذا ٕا ب العالقة بني الواكالت ف رت ر و
ة العامة ش املنتخب ال  ،احلرضية واملنتخبني مبا خيدم املصل لتايل ما يول و

، الرٔي امللزم اوز ف يتعلق مبسؤولية  ..دور  د النوع من الت هذا وا
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ة، املنتخب، املسؤولية السياسية واملدنية واجل  س امجلا ل رئ نائية د
لتايل  ،هيتحمل مسؤوليت وخصو  هنا هاذو ناش حمتاج د الفرم ما بق ي وا

ني  حملاسبة، حمتا ة، ربط املسؤولية  يف املغرب اليوم، اليوم عند املراق
  .حملو مسؤوليهتم يف ٕاطار القانونٕاىل رؤساء ت

لهيا لكمتو  صة الرخص  ل م ادة  خص ،ٕاذن هاذ املوضوع د ٕا
ٔسايس ولكن ما ي، ال النظر ش معرث وما تحول رمقي  ش معيق وما يول ول

د النوع من  ه وا ش ف ٔ تنعترب هاذ ال يول بريوقراطية الرمقية، ٕاذن 
رو ن ند  نعرثو الرمقنة ولكن مايش املنصات يه بريوقراطية رمقية مز

ل املواطنني   .املصاحل د
ا بغينا  زاف، سياسة املدينة، اح ليه  لكمتوش  ٔهيل املدن ما  ت

رامج  فدواست نعاودو ل دارت  ةعلقم من  ني ٕاىل تد ٔهيل املدن وحمتا بت
رخيها معل ٕاجيايب لفائدة املدن زيدو، الوزارة يف    .نطورو هاذ العملية بغينا 

برية املدن العتيقة، ٕاذن الواك  ٔزمة  لهيا وراه   لكيش ومايشلكمتو 
سمى ب اصة ما  لهيا  لكم  ادق"ـت القة راه سكن ما ع  ،"الف ال بدور ندو 

ح وال  اء العشوائية وال ٔ الصف اء ح ٔح  هيلكة، سكن ما ميكنامل ري ا
ٕاذن هذا  ،مع هاذ التطور 2020ويف سنة  21لوش يبقى يف القرن 

  .و اجلدية يف التعاطي معهخصموضوع 
ور  ٓ ا اء ي  ا ٔح لهيا يف ا لكمتو  لكم  ،هيلكةامل ري لسقوط 

ل دمع الطبقة ات د يل  احلكومة  كون خصاملتوسطة، السكن ا ه مو و 
ليه ولكن حلد لطبقة املتوسطة    .شٓن ما اكيامكنتوج مت احلديث 

ف عي اس ج ٔن السكن  ىل  ذٔظن  لو بال ما نتلكموش  ور د ا
عية  ج ىل إالشاكالت  لصيانة واجلودة وما نتلكموش  اجلانب املتعلق 

ل ا ٔنه ت لساملرافقة لهاذ املوضوع د عي يف املدن  ج د  لنا حطيكن  وا
مؤسسات مرافق، ما عندمه ٕاماكنيات ولوج العدد من الساكن ما عندمه 

اتق  ىل  ات و اتق امجلا ىل  ربوية، وهذي مشلكة تتوضع  ة  رفهيية ثقاف
ام، ٕاذن  شلك  و  ادة النظخص ا ف ،رنا ٕا توج اس ور  ذهذا م ا

لو   .د
ل السكن يةغ  الطبقة املتوسطة ٔزمة د  ،سكن ما عندها ٕاال هاذ ا

لطبقة املتوسطة  توج  ابت م لها  يف ٕاطار وٕاىل احلكومة يف هاذ الوالية د
ٔمه يشء يف معلها لفائدة هاذ  دمع هاذ الطبقة املتوسطة غتكون دارت 

عيةالطبقة وا ج ت  ىل التواز   .حلفاظ 
ح  بري دارتدور الصف ال يف ،جمهود  بريت مدينة سال م  ،دار جمهود 

عية ة اج ٔزمات يف ،ولكن ما اكيناش مصاح لقو مشالك و  املناطق تن
ادي ميشيو انتظرو ٔشنو يه 4 ،سنني 3من هنا  فني  العواقب  سنني 
ل ل هاذ معلية الرتح ال مجعو ؟د ل م لكيش اكن مفرق يف مدينة  الرتح

دة عندك  اء مجعت 10و ٔح ل ا دة مع  م يف هيد طقة وا د ويف م وا
ر االٕ لك  يل ميكن    .ملوضوعبط هباذ ات شاكالت ا

ٔعتقد  ل الواكالت احلرضية  ىل اجل واكالت الاملوضوع د هوية ما إالبقاء 

ش ما  ا يف مدينة سال ما ميك ال اح ل املدن، ٕاذن تيخصنا م الواكالت دا
ط اح لر ا قريبني  يل و ه ..اكوش عند واك حرضية، حشومة اح ما ا

كون البناء وتيخصنا ط عند الفضاء فني ميكن  لر متناو  ،منشيو  ٕاذن ت
مك رة ،ىل يد ل ،السيدة الوز   .هاذ املوضوع يت

د ل قطاع وا ٔن هذا موضوع مايش د ٔظن  ات  ،ٕاذن  ل قطا د
ل  عددة، د رل م ل من الوز مك املنتخب ق اطبو ف   .تقائية ولكن تن

  .شكرا

س اجللسةالسي   :د رئ
شار شكرا، ىل الوقتالسيد املس  ،.  

لفريق احلريك   .اللكمة 

شار السيد   :يوس مالل املس
س احملرتم   ،السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
مك ىل جوا   .شكرمك 

ه نود يف الفريق احلريك  ل مع املعطيات الواردة ف ويف ٕاطار التفا
  :التطرق ٕاىل بعض النقاط

ال البداية يف ٔوال،  مثن  ٔن  هودات املبذو يف قطاع التعمري  ياالبد  ا
ٔطر الوزارة واحلكومة  ن  ل ٕاجيا وإالساكن من  س تعدد السابقة، ٕاذ 

سرتاتيجي و  ٔوراش والربامج يف هذا القطاع  ة تنوع ا وما عرفه من دينام
النعاكسات  ةرمغ الصعوب ة  ة املطبو ورالسلبية الظرف  .وجلاحئة 
رة، قطاع إالساكن والتعمرينيا،  رمغ نتاجئه ومردوديته  ،السيدة الوز

رامج دة  لية تعاجل  ،اجليدة احملققة يف ٕاطار  ة مستق حيتاج ٕاىل رؤية حكوم
مي موضوعي لسياسة التعمري يف  ىل تق مشوليهتا ٕاشاكليات القطاع، بناء 

ري الالئق ورامج تطور وحت  السكين العرض  سنيولربامج حماربة السكن 
عي ج لسكن    .املتعلق 

ٔنه يدوز اون املغرب  يل  مج ا ر عي هو  ج ٔنه يقطع مع  .السكن 
ح يف اء السكن مدن الصف ٔح ري الالئق ٕاىل قار  املدن الكربى مع 

ل  ل اليوم مع املغرب د القة 98وال  96املغرب د وهاذ اليش  ،راه ال 
ٕ خص  ليه  ل ، جيابيةنا نوقفو  ل ق يف ما قال الزم ولكن وصل الوقت، 

ٔننا نعيد ٔننا   ومين،  ه  ه، ف خيص دمع املواطنني، ف و ه وجنودو نمث النظر ف
  .خيص جودة البناء، ف خيص املرافق وجودة احلياة

رة، جندد يف الفريق احلريك طرح ٕاشاكلية البناء  لثا، السيدة الوز
ش نطرح إالشاكلياتوالتعمري يف العامل ال اد ث  ،قروي، وهنا ما  ح

ل ملعاجلة هذا هينا هلم وطرحي سبق  ٔن املد لتفصيل، ولكن تنعتربو  م 
يل يف نظر اكن جمحف 66.12املوضوع هو مراجعة القانون رمق  يف حق  اا

ال دراسة ٓ سيط املساطر وتقليص  ختاذ تدابري تنظميية لت  العامل القروي 
ٔمهية اجلانامللفات، دون إ    .املؤسسايت بغفال 
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ادي  ،ويف هذا إالطار يل  لتعمري، ا داث واك قروية  ليمك ٕا نقرتح 
ال الق ب مشاريع التعمري يف ا ش توا ة  روي، كون عندها الصالح

لو مك تد ٔ ليمك  ل دمع  وتنقرتحو  ٔ يف رشااكت مع جمالس اجلهات من 
ل القري ن د سيط والسا راسة، ذاك الفالح ال اكليف ا سيط يف  ة ال

زاف  الية  الية و لها  يل التاكليف د الهندسة، الرخصة يف العامل القروي ا
لو ال د ث  ش يل م سيط ا سان  د إال سبة لوا   .ل

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك اللكمة   .لفريق 
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :يذيايوسف  يدالس املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ل  ،ٔوال ل التعمري يف بالد ود ال د ل ا اكر احليوية د ال ميكن ٕا

بري  يل جزء  يل تيعاين مهنا وا اء يف اجلواب مهنا إالشاكالت املتعددة ا
رة لمك، السيدة الوز   .د

ىل الكن  ٔكد  شرتايك ن ا يف الفريق  ل 3ح ٔساسية د راها    :النقط 
ة وبني املدن بعض  ٔوال، الية بني املدن والقرى من  دا يف ا ا يهتال 

ل بعض املدن،  هتيئة د ئق التعمري وال ف خيص ا ال ف خيص تعممي و
ن بعض  س لها من املدنية ٕاىل اليوم يف بالد اك ب يمس، فصع املدن ل

ا يف االيوم و  ٔربعاء ما عندوش احلق يف واش املوا 2022ح طن يف سوق ا
ة؟ ة ما عندوش احلق يف  شواريع حبال طن واش املواطن يف اليوسف

شاجلراد ه حبال مرا لرتف ٔبيض  البد من مقاربة مشولية تضمن  ؟ي وفضاء 
ش فهيا يل تيع ل املدن ا هتيئة د ٔدىن يف ا د احلد    .لمواطن املغريب وا

ٔشار ٕاليه الثانية املرتبمث، النقطة  لني، ما سبق و ل املتد لتعدد د طة 
ل البناء وتوح  شارون خبصوص الرخص د بني  اطر مااملس دالزمالء املس

رة، اليوم املواطن  العامل القروي واملدن برية، السيدة الوز لق ٕاشاكالت 
ه  ت خييب ف ر ب س  وخصمعزات  2يف البادية يف اجلبل ٕاىل بغا يد

لمنصة وحيط الرخصة، يعين يش نفس املسطرة،  قل ومييش  ويضطر ي
وال يل ما مق ة ا ارش الرتفا شلك م ٔدي  يل تي اع ش، اليشء ا

ل الهجرة القروية ٔحزمة  املؤرشات د ل  ري والتناسل د اء  ٔح الفقر وا
ىل هوامش املدناملهيلكة و  ح  ل الصف ور د   .ا

لتايل ل العامل القرو ،و ايل، هاذ املوضوع د ل استع ه من  ي البد ف
ل املواطن  راهات د لنا وإال ل البادية د راهات د عتبار إال ذ بعني  ٔ ي

  .يف العامل القروي
لسك ٔساسية يه الولوج  ٔو  نمث النقطة ا يف الالئق سواء يف املدن 

لطبقات الوسطى والفقري  ا  ق ٔصبح اكبوسا حق يل اليوم  ة، البد القرى، وا
ه من خ ة ف ق لسكن  طوة حق متكني املواطن املغريب من احلق يف الولوج 

  .الالئق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 
زاف، ش الوقت  ٔ  تفضيل متا ما عند غية جتي لهنا؟حسمن ا   ن 

، تفض ش الوقت، تفضيل ال شارةما عند  حرصا ..يل السيدة املس
  ..ىل ضياع الوقت

شارة السيدة ل املس ة خور ي   :ف
س   .شكرا السيد الرئ

ة  ينام رة وكذا  سعنا يف البداية ٕاال التنويه جبواب السيدة الوز ال 
ح  ىل إالنصات وٕارشاك وف هنا والقامئة  ذ تعي ٔطلقهتا يف القطاع م اليت 

كة امللفات املعقدة  ها"طق والقطع مع م والشا ة قضيناها برت ا   ".مك 
ونل  رة ،سوف توا ٔدبيات  ،السيدة الوز سمى يف  معض صارت 

لني"التدبري العمويم  ، ويه معض حتتاج ٕاىل كثري من الصرب "تعدد املتد
ت وحتق رام  قواحلمكة والفطنة لبلوغ الغا رب ٕا ٔهداف املسطرة، وذ  ا

ا ٔن رشاكة  ،ت الرتابيةرشااكت قوية مع امجلا والس جمالس اجلهات، ذ 
دها  قة وقوية ما بني الوزارة واجلهات و ري و الكف بتطحق يق السكن 

  .الالئق
داد الرتاب الوطين ،طبعا الالت اليت يعرفها ٕا خ  ،ال ميكن فصل 

ديدة  ، ولعل سياسة  الية املهو ت ا داد الرتاب الٕ ويف مقدمهتا التفاو
شلك ال االت الرتابية  ىل إالنصات واملساواة ما بني اكفة ا وطين قامئة 

ال جوهر ق  مد ري الالئق ملعاجلة حق لتعمري وحملارصة السكن  ة الزمة 
ع  ج ملرونة  متزي  ئق  ٔيضا ٕاىل و ي حيتاج  ق التمنية ا ية لضامن حتق

  .الشام
ري الالئق القة مبوضوع السكن  سعن ،و لتحوالت ال  زتاز  ا ٕاال 

واليت تعرف  ،النوعية اليت عرفها هذا املوضوع يف العديد من املدن الكربى
ال امل حفظه هللا، ويه  اية  رشاف ور ٕ ٕاجناز مشاريع كربى حتظى 
لك ٕارصار وعزمية،  حتوالت تعكس مسار التمنية والتقدم اليت تعرفها بالد 

ٔن نفوت فرصة احلوا نا  رة دون التنويه ال ميك ر اليوم مع السيدة الوز
ساور رشوع الوزارة يف احلوار القطاعي مع ا  ،شكملنظامت النقابية، وال 

رة ذون مجيع  ،السيدة الوز عي سوف تت ج مك حبسمك النضايل و ٔ
إالجراءات ٕالنصاف الطبقة الشغي العام يف القطاع بوصفهم رشاكء 

ني يف تزنيل رؤيتمك ق   .يف هذا القطاع احليوي حق
  .وفقمك هللا
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ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ل  عيةٔ ق ج ة العدا  مو ٔعطي اللكمة  ٔصل  ،ن  ٔن ا ر ب ٔذ فقط 
يل هو  ا كون من املقعدتنن ٔ يف النظام ا ذن من  ،اول اللكمة  ٕ ٕاال 

ٔنٔ  عندما ٔ رئاسة اجللسة،  ني ونصف الحظ ب ق هاب  ،هناك دق ا
ٔكرث من ذ ستغرق  ب ورمبا  لزمان، عندما  ،وإال ه هدر  فذ ف

ية حمرتمة    .دقائق فهذا يربر 7ائق وال دق 6دقائق وال  5كون احلصة الزم
يل، لنا ٔ ٕاذا  ا ليه فالنظام ا صوص  يل م ٔ ا ٔن تغريو هاذ املبد ردمت 

شتغا ٔ رمبا يف  ا بد يل تقدموفرصة واح ا ىل تعديل النظام ا  ل 
ال و  ات يف هذا ا ىل هاذ التدبري نقرت غري هاذ املادة اليت تنص 

لسة ش مشلك ،ل   .ما عند
عيةد تفضل السي ج ة العدا  شار عن مجمو   .املس

ٔكرث من ..    .دقائق 5ال عندمه 

شار السيد لطيف مستقمي املس   :عبد ا
يناش، فالقانهاذي ما اكيناش  يل ما  ا يلون ا ا . يف النظام ا

ري  لمنصة من حقها 2كون عندك    .دقائق وبغات تقدم 

س اجللسة   :السيد رئ
ذن من رئاسة اجللسة ،ال مايش من حقها ذن من رئاسة اجللسة ،ٕ ٕ.  

ٔعطها  سيري ٕاىل . ذناالٕ ٔ مل  ل اجللسة وال ىل التنظمي د بغينا حنافظو 
ادي  ظامراه هذا هو الن د  ون لك وا يل،  ا يلا يل  ذ ا ر ا بغا ويد

ٓخر   .بغا هذا شلك 
ٔول ٕاذن ري يف هذا احملور ا ٔ ب ا لسيد  ،منر ٕاىل التعق واللكمة 

عية ج ة العدا  شار عن مجمو   .املس

شار السيد حامين املس   :املصطفى ا
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرت شك لسيدة الوز ٔيضا    .مةرا 
ٔوال  رة،  ومش السيدة الوز ٔن مربرات الفشل ما عند ىل  ٔعتقد 

ٔهل رابية و مك مسؤو  ٔ نيا  ة،  مك مسؤو حكوم  درىٔ الرتاب  ٔ
راهاته شعباته وٕا   .ب

ٔن  ة و لثا  ظر  لتقائية، زارةعندمك يف الهندسة احلكوم لتايل ن و
مك تنجحو ٔ مك  ة العدا ، الوعر يف تدبري هذا القطاع م وندعومك يف مجمو

عية ٕاىل وضع تصور واحض ملعاجلة ٕاشاكالت البناء والتعمري  وٕالطالق ج
ظومة و ديد من م ل  ىل احلرية  ئقج ين  ظور م التعمري، م

ىل السكن وٕاجياد  لطلب املزتايد  ابة  ست ة و صادية وحرية امللك ق
طق بديل ملنطق التحفزي  ولربامج السكن  لمنعشني العقارينيات اجلبائية م

ىل ٕاطالق مرشوع وطين  خفض التلكفة والعمل  عي والسكن م ج
ري املرخص  حي والبناء  ة من السكن الصف اء املتبق ٔح ايل ملعاجلة ا استع

منوية قامئة  ة  سكن يف القرى ال ىل يف املدن املغربية وٕاطالق دينام
  .والبوادي املغربية

ٔيضا لها يف ٕاطار نطت  ،و لزتامات د ب  لمك توا ٔن الوزارة د مك  لب م
ح، عند الن مدن بدون صف ل الربوج ومدينة  سياسة ٕا التجربة د

ٔن الوزارة تويف هبسطات رابيني  مك مكسؤولني  ظر م وك التحفزيات اذ، ن
ات املعنية هب لجام ة  يل مو ح اذا ل مدن بدون صف الن د   .ٕا

س احملرتموشكرا السيد    .الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
فذمت الوقت شار ،اس شار ،السيد املس   .شكرا، شكرا السيد املس

بات ل التعق فذ احلصة د رة ٕاذ ،بعدما اس قل ٕاىل السيدة الوز ا ن
ب   .اكنت راغبة يف التعق

رة تفضيل قة ونصف ،السيدة الوز   .عندك دق

رةالسيدة  داد وز   :املدينة وسياسة وإالساكن التعمريو  الوطين الرتاب ٕا
س   .شكرا السيد الرئ

شارن ،شكرا لمك مع هذه  ،السيدات والسادة املس ل د ىل التفا
يل ٔساسية ا عي ث  املواضيع ا قة عندمه شق اج ل وشق قيف احلق

م صادي    .اق
 ٔ لها عندي  ٔبعاد د ية، وا وزارة تق دة مرات  هذه الوزارة تقرات 

ست  ش حنققوتق ل لية  ية فقط  ٔهداف ٔهداف اج ية، التق عية و
صادية وفاش تنقولو لق فرص الشغل يف بالد  اق صادية يه  ٔهداف اق

 ٔ ٔن ا ل بالد يعرف ب ل بالدهش الشباب د لو دا ل د   .مل واملستق
ٔوىل ف خيص  ٕاذا مسحتو شارة يه ا ادي جناوب السيدة املس ليا 

ٔوال وفرصة ٕاذا مسحتواحلوار  عي،  ش هنين مجيع املوظفات  ج ليا 
ٔعامل  ل مؤسسة ا ت د ا نت اد مرينا من مر  واملوظفني يف القطاع 

ىل الطريقة الراق ري هننهيم  عية وما ميكن ليا  ش دازو دوك ج ة 
ت ا ٔن  وونو ،نت وح وما معروىل يقني ب عي مف ج ادي  احلوار 
 ٔ ي،  هت ة ٕاذا ما اخنرطوش منٓ تني ٔي سياسة معوم ٔن  معنا املوظفات  ب

ا عند تصور سيايس ولكن  وناش حنققن لي واملوظفني ما ميك نتاجئ، اح
ري ندمعهم وشتغل قي وما ميكن ليا  لعمل احلق يل تتقوم  اليد  إالدارة يه ا

  .مهيف اليد مع 
ح ة ،ف خيص مدن بدون صف لن عهنا  59 ـوصلنا ل حلد السا ٔ مدينة 

ٔصل  ح من  يل  ،85بدون صف ن مدن ا ليمك، اك ش وكذب  ولكن ما جن
ح، وتتعرفورجع فهيا  دا الصف ٔن هذا القطاع قطاع معقد  ٔن قد ما  ،ب

ٔشنو هو املاكن فني ادي متشيو لوزارة  ادي تعرفو  ة  التعلمي ووزارة الص
طار املدرسة دار ال شتغلو ت  ا ، الس يف الرتاب، وما  وشتغلك ثقافة، اح
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لثقة  ري نعزت  ٔن م ميكن ليا كذ  اع املواطنني مكنتخبة وتيظهر ليا ب
زاف يف هذه الوزارة فعاين  يل    .التجربة احمللية د

ادي  خصالصة القول  ،ولكن حكومة  ا  كون عند اجلرٔة واح
ٔماممك ب ،كون عند اجلرٔة ٔلزتم  رة  وز  ٔ ادي نعاودو النظر يف و ٔن 

ٔصبحت النصو  يل  ش ماص القانونية ا ،  اشت ل بالد ٔبدا مع الواقع د
رو اليد يف اليد  ش ند لبية ومعارضة  ٔ ري نطلب لمك  وهذه ما ميكن ليا 

ٔ بناء  ٔ سياسية هاذي مس ديد ف خيص  رخئن هذي مايش مس
غي اجل ٔسايس وت ن  ،رٔةالتعمري، وهذا هو ا يل اك ٔن تتعرفو الضغط ا

ك ىل القطاع، تتعرفو لوبيات، تتعرفو املشالك  ن كذ  ؟ا ولكن اك
ات :س حبسن نية عشني عقاريني والناس من القطاع و  ،رؤساء جام م

يل حىت ه ش نغريو هاذ قطاع التعمريو اخلاص ا   .ما عندمه رغبة 
ل جناو  ادي حناولو ،ف خيص العامل القروي نتظارات د بو هاذ 
ل العامل القروي  دة خرجت ملاملواطنني د دة، هاذ املراكز الصا راكز الصا

د  راسة وا يل  550ا جزخصتقريبا مركز ا ٔول  ،و ي ، 77ويف الشطر ا
ش ولكن  رة ترنفض هاذ السنة  وز ش 77نطلقو يف ن ٔ  ، تنطلب 

ش رؤساء اجلها 12يف  نطلقون  متىن  سة اجلهة ينخرطو معوت  يف ات ورئ
ب) pilotes 12( ،12يف  نطلقون ٔن تنفضل  ،هاذ التصور  مهوونوا

يل  كون يف خصونصححو ا يل  ة ا د الن و يتصحح ونوصلو لوا
يل  77نطلقو يف ن مستوى انتظارات املواطنات واملواطنني وال  و وا رك

تة مع املدن اجل 77 د الوق يف در يف وا  ،ٔ   .ديدةخط
س لجنة مع السيد الرئ ٔ راه مستعدة يف ٕاطار ا  ..ٔعتذر و

سالسيد    :اجللسة رئ
  .ٕان شاء هللا

لمك معنا يف هاذ  ىل املسامهة القمية د رة احملرتمة،  شكرا، السيدة الوز
  .اجللسة

قل بعد ه ٔسئ املتعلقة  ذان صص ل ٔول ٕاىل حمور الثاين ا احملور ا
ة وال  عي والتضامينبقطاع السيا ج صاد  ق ة التقليدية و حول  ،صنا

ايل" ستع مج  ذة ف خيص  الرب مع القطاع السيا وإالجراءات املت
عي والتضامين اتقطا ج صاد  ق ة التقليدية و ة، الصنا ، "السيا

دة املوضوع هنا و يل طرحت يف هذا احملور لكها جتمع ب ٔسئ ا ٔقرتح  ،وا و
لرد  رة  لسيدة الوز دة، وبعد ذ نعطي اللكمة  سطها دفعة وا ليمك 

دة ٔسئ اليت ستطرح دفعة وا   .ىل ا
شارن من فريق  ٔو املس شارات  د املس ٔ ٔعطي اللكمة يف البداية  و

ٔحرار لتقدمي السؤال   .التجمع الوطين ل
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة  ء الزمزايم السيدةاملس   :ش
ة  مع قطاع السيا مة  ايل  مج استع ر داد  ٕ قامت احلكومة 

ن  ركته من تو هتا اجلاحئة وما  د ٔ ٔزمة اخلانقة اليت  عيات داه بعد ا
ىل القطاع السيا عية  صادية واج ٔول قطاع اهنار يف  ،اق ث يعترب  ح

ٔرسه   .العامل ب

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ل فريق التج ايئ ٕاذا كنا دا ست ٔحرار ننوه هبذا اجلهد  مع الوطين ل

ره ٓ ف من  ل التخف ٔ مع القطاع من  ي قامت به احلكومة  ٔن  ،ا ٕاال 
شتغلون يف القطاع  ن  ٔنواعهم وا ة ت املهنيني مبختلف  يف اهبم ضبابية يف 

مك ٕاىل توضيح  ٔن إالجراء يبقى فضفاضا، وحيتاج م مع، حبيث  تزنيل هذا ا
برية ٕاذا  ٔكرث، ٔنه سيطرح لمك ٕاشاكليات  ة تزنيل ٕاجراءاته، حبيث  يف يعين 

مع ن من هذا ا د ان املستف   .مل يمت ت

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ة؟ ومن  مع قطاع السيا ايل  ستع مج  ما يه طبيعة هذا الرب

ه؟ د م ستف   س
مك ة التقليدية  ٔفق  هل هناك دمع يف ،وحبمك ارتباط قطاع الصنا ا

ٔوضاعهم ال تقل سوءا عن  صا ٔن  ىل اعتبار  لصناع التقليديني، 
ة؟ نيي السيا   ٔوضاع 

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ٔصا واملعارصة   .السؤال الثاين لفريق ا
شار    .السؤال ميدلتقتفضل السيد املس

شار    :عبد الرحامن وافا السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،السيدة ال   وز
مع القطاع  ايل  ستع مج  ٔمه مركزات الرب سائلمك حول 

ة التقليدية  ؟السيا ة والصنا ذة ٕالنعاش السيا وما يه التدابري املت
عي والتضامين؟ ج صاد  ق   و

  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .السؤال الثالث 
شار تفضل   .السيد املس

شار  لمي السيداملس   :دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
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شارات احملرتمات، شارن واملس   السادة والسيدات املس
ة؟ لسيا ات املرتبطة  مع القطا ذة    ما يه إالجراءات املت

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لفريق احلريك السؤال   .الرابع 
شارت   .فضل السيد املس

شار  لوي السيداملس   :موالي ادرس حسين 
﷽  

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

مع القطاع السيا يف  ايل  مج استع ر د  ىل اع ٔقدمت احلكومة 
ئية ة التقليدية ،ظل اجلاحئة الو مع قطاع الصنا شمل هاذ ا   .يف وقت مل 
سائ ليه،  ات و ذة ٕالنقاذ هذا القطا لمك عن التدابري املت

  ؟إالسرتاتيجية
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك السؤال   .اخلامس الفريق 
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :يذيايوسف  السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
مع ال سائلمك ايل  ستع مج  قطاع السيا وعن لول الرب

ة التقليدية لصنا لهنوض  ذة    ؟إالجراءات املت

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ملغرب السؤال لشغالني  حتاد العام    .السادس لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

شار  لول دمحم حرمة السيداملس   :ا
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
مع القطاع ومرا مضمونعن  ايل  ستع مج  ل تزنيل الرب

ة  ة والصنا ات السيا ذة ف خيص قطا السيا وإالجراءات املت
عي والتضامين ج صاد  ق رة سائلمك ،التقليدية و   .السيدة الوز

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت امل السؤال   .غربالسابع لفريق 
شارة   .تفضيل السيدة املس

شار  ة التازي ةالسيد ةاملس   :ئ م
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شها مقاوالت  ٔزمة اليت تع رة، حول الوضعية املت سائلمك، السيدة الوز
ملغرب؟   القطاع السيا 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .راشك

لشغل السؤال حتاد املغريب    .الثامن لفريق 
  ..تفضيل

شارة    :مرمي الهلواين السيدةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
مع القطاع السيا والعاملني به؟ ذة    ما يه إالجراءات املت

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ة الك السؤال مو ميقراط و التاسع  لشغلنفدرالية ا   .ية 

شار  زيه لسيدااملس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ

مع القطاع  ذة  رة، عن إالجراءات املت سائلمك، السيدة الوز
اصب الشغل ىل م   ؟السيا واحلفاظ 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ملغرب السؤال لشغل    .العارش لالحتاد الوطين 
شار   .تفضل السيد املس

شار    :السطي ا السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
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رة،   السيدة الوز
ٔزمة  اوز  ة لت د"سائلمك عن سياستمك السياح   ؟"وف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شارن لسيدة والسادة املس   .شكرا 
رة احملرتمة ٕاذناللكمة  ة  ،لسيدة الوز ة والصنا رة السيا السيدة وز

صاد ق عي والتضامين التقليدية و ىل خمتلف هذه  ،ج ابة  لٕال
دة ٔسئ دفعة وا   .ا

صاد ، السيدة فاطمة الزهراء معور ق ة التقليدية و ة والصنا رة السيا وز
عي والتضامين   :ج

س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل  شكرمك جزيل الشكر  ٔمام جملسمك، ت لوقوف  رشف اليوم  ٔ

لينا يل طرحهتا  ٔسئ ا   .ا
شها العامل  يل تيع ٔزمة الصحية ا ة، ونظرا ل سبة لقطاع السيا ل

ر كثري  ٔ ث مت  اوبالد خصوصا، القطاع السيا ببالد ت ٔزمة، ح هباذ ا
دد السياح الوا ري مسبوق يف  سبة سجيل اخنفاض  ىل اململكة ب ن  فد

د يف يف  %71و 2020يف  79% هاذ اليش  ؛2019مقارنة مع  ،2021وا
برية يف ل  هاذ شلك خسارة  مليار درمه  90مليون وافد و 20العامني د

سبة ملداخ  لعم الصعبة لل ة  ة اخلارج   .السيا
شاور مع املهنيني ٔزمة، قامت احلكومة بعد ما  ة هذه ا يق  وملوا و

ٔخرى مت  ة  مع هذا القطاع، ومن  ايل  لني بوضع خمطط استع املتد
ٔهيل العرض السيا رامج لت دة    .وضع 

طط  مع القطاع، مت ٕاطالق هذا ا ايل  ستع لمخطط  سبة  ل
  :مليار درمه والهدف هو 2بقمية 

شغل  :ٔوال يل ك اصب الشغل يف هذا القطاع املهم ا ىل م احلفاظ 
؛د بري من اليد العام   د 

دهتا  :نيا راهات املالية ومسا ة إال ة من موا متكني املقاوالت السياح
اف ، يف التحضري ملر است شاط السيا طط وضع  ال  5وهذا ا

  :ٕاجراءات معلية
   ٔول هو متديد التعويض اجلزايف احملدد يف درمه  2000إالجراء ا

الل  ٔوىل د 3شهر  د من هذا  :2022ل ٔشهر ا ستف
التعويض مؤسسات إاليواء السيا املصنفة، واكالت 
، وكذ  ون، النقل السيا ٔسفار، املرشدون السياح ا

ة املصنفة؛   املطامع السياح
   لصندوق شرتااكت املستحقة  ٔداء  ل  ٔج إالجراء الثاين هو ت

عي ملدة  ج لضامن    ٔشهر؛ 6الوطين 
  ٔحصاب  إالجراء الثالث ة لفائدة  ال القروض البنك ٓ ل  ٔج هو ت

ادق ورشاكت النقل السيا ل  ،الف ٔج وقد تصل مدة هذا الت
ادي تقوم بدفع الفائدة . ٕاىل سنة و  سبة لهذا إالجراء ا ل

الل سنة  شاط  لية ملدة تعادل التوقف عن ال  2021املر
ل  ٔوىل د ٔشهر ا ا2022وكذ ثالث  دي ، هذا إالجراء 

ىل خزينة هذه الرشاكت وميكن من تفادي احلجوزات؛  خيفف 
  سبة لهذه إالجراء :إالجراء الرابع ادي ختلص قمية  ،ل و  ا

ني؛ ادق لسن ٔحصاب الف ىل   الرضيبة املهنية املستحقة 

   بة هيدف ٕاىل موا رمه  ل ا ه مليار د يل ف إالجراء اخلامس وا
ش  ادق  حو وس الف انب يعاودو يف ٔ لو الزبناء املغاربة وا تق

ٔحسن الظروف، يل  يف  ادق ا مع لك الف د من هذا ا وستف
ح احلدود،  ادة ف ة مع ٕا رس شاطهم  اف  راغبني يف است

ه لعمليات الصيانة وا مع مو ديد والتكون، وهذه وهذا ا لت
لهندسة غ املسامهة  رب الرشكة املغربية  ىل دفعتني  تعطى 

ة  ل امللف، 50% ،(la SMIT2)السياح  %50و ميل يتق
 .البايق بعد ٕاجناز املرشوع

دة مشاورات مع  ات بعد  ٔن هذه إالجراءات  والبد من إالشارة 
ىل مسامههتم يف  شكرمه جزيل الشكر  يل ك املهنيني ومجيع الرشاكء ا
مع القطاع السيا يف هذه الظروف  هيدف  يل  مج ا الوصول لهذا الرب

  .الصعبة

شاور مع اجلهات  ال، مقنا ب ٓ ٔقرب ا ولتفعيل هذه إالجراءات يف 
ة  لتعويضات اجلزاف داد مرشوع املرسوم اخلاص  ٕ ٔخرى  املتد ا

داد مشاريع  ات 4وٕا ل اتفاق   :د
 ٔوىل ٔداء  :ا ل  ٔج عي لت ج لضامن  مع الصندوق الوطين 

  ؛شرتااكت املستحقة
  و د :الثانية ل سداد ر فع الفائدة امللتحمل ا ٔج لية مع ت

ة   ؛القروض البنك
  ٔحصاب  :الثالثة ىل  و لقمية الرضيبة املهنية املستحقة  لتحمل ا

ادق   ؛الف
  ادق :والرابعة ل مليار درمه لفائدة الف و د   .هتم دمع ا

س احملرتم،   السيد الرئ

                                                 
2 Société Marocaine d'Ingénierie Touristique 
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔهيل  سبة لت ىل  :العرض السيال ٔساس  ركز خطة معلنا 

طلبات  ة لفهم م لسيا ب الوطين املغريب  يل قام هبا املك راسات ا نتاجئ ا
ت هذه  ، ومك يب واملغريب ف خيص املنتوج السيا ٔج الزبون ا
ة  لسيا اصة املتعلقة  راسات من حتديد سلوك الساحئني وتوقعاهتم،  ا

ة والسيا ضية الثقاف ة القروية والر ة والسيا كولوج ويف الهواء ة إال
ٔعامل ة املؤمترات وا ة الشاطئية وكذ سيا ويه  الطلق والسيا

)MICE3(.  
يل مطلوب من طرف  رات يف املنتوج السيا ا س شجيع 
الت الرشكة  ه تد ادة توج ث متت ٕا انب واملغاربة، ح ٔ السياح ا

لهندسة السي ٔمهية الطلب، ومتت املغربية  ة ملالءمة العرض مع نوعية و اح
بة هذا  450مرات لتصل ٕاىل  3مضاعفة مزيانية الرشكة  مليون درمه ملوا

ه   .التو
رب  ة  بة املقاوالت السياح لنا ف خيص موا وكنواصلو اجلهود د
اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ومقاوالت  مع،  اص  مج  ر

شيط السيا ال، الت ي تعرفه بالد يف هذا ا لخصاص ا ، نظرا 
يق املدن ىل  ادي نعمموها  ر و ٔاكد ش و ة مبرا   .وبدينا بعملية منوذج

ش  بتاكر  ر و س يار املغرب يف جمال  خ ر كذ  بغيت نذ
ش، وهذا  ا يف مرا ة العاملية يف ٕافريق ٔول فرع ملنظمة السيا كون عند 

ىل املستوى العامليادي ميكن م ة املغربية    .ن ٕاشعاع السيا
شتغلو يف ٕاطار  ات احمللية  اكتارش وك ٔخرى وامجلا ات ا مع القطا

اذبية املنتوج السيا ومالءمة العرض السيا مع  ىل حتسني 
لسياح   .املتطلبات اجلديدة 

ة ة الثقاف لسيا سبة  مثني  :ل رامج  ن مد 8متت مواص املسامهة يف 
ة،  ط، سال، تطوان وطن اس، الر ش، الصورة، فاس، مك عتيقة، مرا
مج تنويع  ٔصي ور ادق  مج حتويل القصور ٕاىل ف ر ٕالضافة ٕاىل 

ة ملدينة ورزازات   .العروض السياح
ٔعامل ة املؤمترات وا سبة لسيا ر هنا مرشوع مركز املؤمترات  :ل نذ

ل  ر مايل ٕاجاميل د س ش  رمه، وهاذ  1.1واملعارض مبرا ل ا مليار د
ل  ستق ادي ميكن لو  رجع املغرب من  10.000املركز  ادي  مشارك و

دان ٔوىل يف العامل يف م ات ا مع العمل جتربة  ،)MICE( بني العرش الو
ٔعامل مكن من الربتغال يف امليدان كتبني ٔ  ة املؤمترات وا ن تطور سيا

ة فهاذ البالد وبقوة   .تطور السيا
ة كولوج ة وإال ة البي لسيا سبة  ة رشاكة  :ل ىل اتفاق ع  مت التوق

املتخصصة يف تصممي تطور وتدبري ) UTOPIA( وتعاون مع مؤسسة
د  اطق طبيعية، ويه تتوا ة الواقعة يف م النوادي والقرى السياح

                                                 
xhibitionsEonferencing, Cncentives, Ieetings, M 3 

شاء  ة هو ٕا دة والصني، والهدف من االتفاق ت املت ، كندا، الوال ٔورو ب
ة ة البي لمواقع السياح   .شبكة 
ة القروية لسيا سبة  مع  :ل ية وا دة التق ر يف تقدمي املسا س مت 

ل املثال الربامج اخلاصة  ىل س ر  ة، ونذ منية سياح مج  ر ذ  املايل لتنف
ة فاسجلهات اجلنو  لمملكة و ة بين مالل - بية  اس و يفرة - مك   .خ

لية ا ة ا لية حوايل  :ٔما ف خيص السيا ا ة ا فكمتثل السيا
ت يف مؤسسات إاليواء السيا املصنفة، وما بني  30% من ليايل املب

لية  2019و 2010 ا ة ا ل السيا منو السنوي د مقارنة مع  %7.6اكن ا
2.5%  ٔ   .انبلسياح ا

لرتوجي  ة واسعة  الم ام حبم ٕا لية مت الق ا ة ا شجيع السيا ول
الد"لمنتوج املغريب حتت شعار  امات التواصلية "نتلقاو ف رب مجيع ا  ،

ريها والعمل  عي و ج من الوسائل السمعية البرصية وشباكت التواصل 
ث املنتوج وا ة مالمئة من ح تجعات سياح داث م ذ ىل ٕا ٔ ٔسعار، ت

لساحئ املغريب عتبار القدرة الرشائية    .بعني 
داث  ىل ٕا صاد واملالية  ق سيق مع وزارة  كام تعمل الوزارة بت

ة لتايل ٕانعاش  ،شياكت سياح مما سيخفف من ثقل مصاريف السفر، و
لية ا ة ا   .السيا

يل  ح احلدود وا داد ملر ما بعد ف ادي وف خيص الرتوجي وإال
ر  7كون ٕان شاء هللا يوم االثنني  ب 2022فربا رب املك دت الوزارة  ٔ  ،
جم ر ة  لسيا ٔسفار  االوطين املغريب  ظمي ا ىل رشااكت مع م ركز 

 ,،)Global Caravane( ،(FTI Touristik)، (TUI): العامليني
وكذ  ،(Transavia)، (EasyJet)، (Ryanair) ورشاكت الطريان

سويق واملنصات الرمقية حبالرب است  عامل خمتلف وسائل الرتوجي وال
)tripadvisor (ٔو )Expedia ( ث مت التعاقد يف ة مع  35ح  15اتفاق

ح  انب بعد ف ٔ ة ولتوافد السياح ا لسيا رشيك لضامن انطالقة قوية 
  .احلدود

ىل الصعيد العامل ة املغربية  لو لرتوجي  داد مح تواصلية  ي، كام مت ٕا
ات  ن لتفعيل هذه االتفاق د ا وا ريها، واح عبارة عن وصالت ٕاشهارية و

انب وهذه امحل ٔ   .التواصلية مبجرد عودة السياح ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

عي والتضامين، ج صاد  ق ة التقليدية و سبة لقطاع الصنا  ل
ر ٔ ٔخص  هذا القطاع ت ٔخرى، و ات ا بايق القطا ٔزمة الصحية 

انب، مع العمل  ٔ ىل السياح ا زاف  ٔهنا تعمتد  ية،  ة التقليدية الف الصنا
ميثل  ة التقليدية  من اليد العام يف  %18ٔن هذا النوع من الصنا

شاطها  اع  ة التقليدية اخلدماتية اسرت ني استطاعت الصنا القطاع، يف 
ة يس هو املواطن املغريبٔ  ،رس   .ن زبوهنا الرئ
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ىل  ٓن  شتغلو ا سية 2وك   :حماور رئ
  ٔوال، هيلكة وتنظمي القطاع؛  -
سويق ،نيا  -   .تطور العرض وال

بري من الصناع  :ف خيص هيلكة وتنظمي القطاع دد  ٔن  املالحظ هنا 
ري املهيلك، مما جعل هيلكة وتنظمي شتغلون يف القطاع  القطاع  التقليديني 

ايس مت استصدار  ، و ويف وقت ق ة ومستع ة مل ا ٔصبح 
ة لتفعيل مضامني القانون رمق  شطة  50.17النصوص التطبيق ٔ املتعلق ب
ميكن من تنظمي  ة التقليدية، وهذا القانون  نة وتطورها، ومت  172الصنا

ة التقليدية  لصنا ل الوطين  لس صات ٕالكرتونية  داث م ٕا
"rna.gov.ma" سجيل الصناع التقليديني ابتداء ة ل و ، وهذه املنصة مف

ر  24من  لو يف  2022ينا س لو فهيا من بعد ي س ش ميكن هلم ي
عي ج لضامن    .الصندوق الوطين 

ة التقليدية  يل اكنت مطلب لغرف الصنا وهذه من إالجراءات املهمة ا
ظوم رسيع تعممي م ادي متكن من  ىل القطاع واملهنيني و ة التغطية الصحية 

شاور مع اكف ذا ب ٔنه تنف ت ة الرشاكء، مع العمل  ة لتعل ة  امللك السام
ست 750.000 ادي  فدو من التغطية الصحية، وقد مت اصانع تقليدي 

ة التقليدية  شاور مع غرف الصنا ة ب استصدار مجيع النصوص التطبيق
س  تفادة من هذه املنظومة، وكنقومو متكني اكفة الصناع التقليديني من 

رب معليات  كذ بعمل مشرتك مع الغرف لتزنيل هذا الورش املهم 
س والتكون والتواصل   .التحس

سويق سبة لتطور العرض وال ذ الربامج املمتث  :ل متت مواص تنف
داث  ات التحتية احلالية وٕا ٔهيل الب ة وت لتجمعات احلرف مع التقين  يف ا

لعامل ب لعرض والبيع ودور الصانعة  ديدة عبارة عن فضاءات  ات حتتية 
د  سامه الوزارة يف  64القروي، وتو ة حتتية يف طور إالجناز، كام   8ب

يل يه  حلرف التقليدية، وا متزي  يل  مثني املدن العتيقة ا ٔهيل و رامج ت
ذ ٓن يف طور التنف ش، :ا اس، الصورة، مرا ن فاس، مك تطوان،  اك

ة ٔخرى مربجمة ،سال وطن ٔن هناك مدن عتيقة    .ومع العمل 
روجي  بة املهنيني ف خيص  ام مل وملوا ة التقليدية، مت الق ات الصنا نتو

سويق املتوج املغريب يف العديد من املدن املغربية  (Aradei)حبم كربى  ل
ة،  منوذج ارية الكربى، وهتدف هذه العملية ا ادي نعملو ملراكز الت يل  ا

لهم  ني لتحسني د لحرف ، ٕاىل توفري فرصة  ٔشهر املق الل ا ىل تعمميها 
ٔزمة الصحية ف من تداعيات ا   .لتخف

سويق  ل ات املتعلقة  ملوازاة مع هذا، متت مواص تزنيل االتفاق و
ال، ومت ٕاطالق مح تواصلية ) Artisanat( إاللكرتوين مع املنصات يف ا

عي لرتوجي  رب ج وات السمعية البرصية وشبكة التواصل  خمتلف الق
ة رشاكة مع  ىل اتفاق ة التقليدية، وكذ وقعت الوزارة  ات الصنا تو م
رشوط تفضيلية  ديد  توج متوييل  ش نقدمو م ة  مؤسسات بنك

ري املالية لفائدة مجيع الصناع التقليديني بة    .ولموا
 ٔ ال ما تت ش مستق ة التقليديةو ية ،رش الصنا من  ،اصة الف

لرمغ  ٔنه  مج لتعزز الصادرات، واملالحظ  ر ة، وضعنا  تقلبات السيا
ية اخنفضت يف  ٔن صادراتنا التقليدية الف ٔهنا  2020من  ٔزمة، ٕاال  ب ا س

هتا يف  اف  %13 ـب 2020مقارنة مع  %50وارتفعت  2021اسرتجعت 
  .2019مقارنة مع 

لمنتوج  مت ،كذ ىل تطور شامل  ركز  ديدة  ت  داد مقار ٕا
سويق، ومت الرشوع فعليا يف  ٔولية وإالنتاج وال رب توفري املواد ا املغريب، 
يق  ىل  ٔفق تعمميها  ار يف  هاذ املقاربة ف خيص فرعي الزربية والف

ات الثالثة مع ممثيل املهنيني ووزا رة الفروع، ويمت ذ يف ٕاطار االتفاق
صاد   :واملالية ق

ٔوىل  - ة ا لني مبزيانية  :االتفاق مج دمع تنافسية الفا ر مليون  25هتم 
 درمه؛

ة الثانية والثالثة  - هيمو الربامج الوطنية ٕالقالع فرع الزربية  :االتفاق
ار واخلزف مبزيانية  رمه 23القروية وفرع الف ل ا   .مليون د

لق مرا ياز وسمتكن هذه املقاربة من  م  Les centres(كز 
d'excellence( داث مقاوالت اضنات ٕا ) les incubateurs( و

  .لتحسني جودة املنتوج والرفع من الصادرات

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

م يف  يل هو قطاع  عي والتضامين وا ج صاد  سبة لالق ل
ر  شغيل، بغيت نذ ٔرقامال ه  :بعض ا تعاونية  40.000هاذ القطاع ف

عاون و 650.000و تعاضدية، ويف هذا القطاع  63مجعية و 210.000م
ىل راسات حول تعزز  تنعملو  داد ا ٕ علق  يل ت يلك ا مرشوع 

عي  ج صاد  ٔقطاب لالق داث  إالطار القانوين والتنظميي لهذا القطاع وٕا
ات اململكة، ذ التدابري  ىل مستوى  رسيع تفعيل وتنف ىل  كام نعمل 

منية التعاون ب  وهذا غميكن من رفع  )ODCO4( إالسرتاتيجية، مك
يل اخلام من  ا لق  %8اليا ٕاىل  %2مسامهة التعاونيات يف الناجت ا و

ديد سنو 50.000 صب شغل    .م
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل اجلوابشك رة،    .را، السيدة الوز

بات، قل ٕاىل التعق ٓن ن ٔعطي اللكمة يف البداية لفريق التجمع و  ا
ٔحرار   .الوطين ل

شارن د املس ٔ د  عندك تقريبا ،تفضل  تقدم  ..نية 40و دقايق 4وا

                                                 
opérationCoéveloppement de la Dffice du O 4 
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  .من املاكن د

شار السيد ل املس   :عبد إال لف
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز

شارن احملرتمني،السي   دات والسادة املس
ايل اليت  ،يف البداية ستع جممك  ر ىل  مك الواحض  ىل جوا ٔشكرمك 

ه، ٕاميا  اء يف وق مج  ر ، فهو  مع القطاع السيا قامت به احلكومة 
ا يف فريق التجمع  ىل م م، هيدف ٕاىل احلفاظ  ٔنه ٕاجراء  ٔحرار ب الوطين ل

ٔهيل اصب الشغل وت ة ملر ما بعد  م دق ٓت الف ش د"امل   ."وف
لماكنة  م الرٔي العام الوطين، ونظرا  ه ر  ٔ ٕان هذا املوضوع است
ث  صادي الوطين، سواء من ح ق الهامة اليت حيتلها القطاع السيا يف 

شغيل ٔو يف ال يل اخلام  ا ظل  ويف ،يف ٕانتاج الرثوة ،مسامهته يف الناجت ا
ٔزمة اسمترار تداعي د"ات  ، ننوه يف الفريق  "وف شاط السيا ىل ال

شارية اليت اعمتدهتا احلكومة مع خمتلف  ملقاربة ال ٔحرار  التجمع الوطين ل
مع هذا  ايل  ستع طط  لني يف القطاع السيا ٕالقرار هذا ا الفا

ة الصعبة 2القطاع بقمية  ة سياسية  ؛مليار درمه يف هذه الظرف ٕاهنا جشا
ٔزمة لحكومة تتحمل مسؤوليهتا يف هذه ا بة مسؤو    .وموا

متوه ي بذ هود إالرادي واملعترب ا رة  رمت السيدة الوز لتزنيل  لقد ذ
ة،  نعتقد  مع ٕانعاش قطاع السيا مج  إالجراءات املعمتدة يف الرب

نية وطني كفاءة  ٔن جتربتك الناحجة يف القطاع اخلاص و ا  ل فريق ة دا
مك من تزنيل  هنا سمتك مة خببا التدبري الناجع الرصني والصارم اليت متتلك

ٔهيل هذا القطاع مثر ف - مقاربتمك يف ت ي اس عند جتاوز  - بالد كثريا ها
ٔزمة ٕان شاء هللا   .ا

عي والتضامين  ج صاد  ق ة التقليدية و ٕالضافة ٕاىل قطاع الصنا و
ي يعاين بدوره ظروف  رب اجلا ددة  ٔفق ٕاعطائه انطالقة م احئة، يف 

ات جممتعة ملا بعد هذه  ت وضامن التقائية هذه القطا ٔولو ادة بناء  ٕا
رسيع وثرية تزنيل مضامني هذا  سبة ٕالينا هو  ل ٔمه  اجلاحئة، ٕان الرهان 

ايل ليك نعطي ن  ستع مج  ه، مؤسسني الرب رم لقطاع  ديدا  فسا 
ديدة شعارهمل رتقاء "ا ر  لقطاع و املسؤولية وإالقالع الشامل 

نيي القطاع ٔوضاع  ٔحصاب النقل السيا  ،"ب شمل  مع ل مع تعممي هذا ا
ون  ٔهنم يوا ، وخصوصا و لني يف القطاع السيا ولك املهنيني واملتد
صاد الوطين  ق ٓفاق القطاع السيا يف  علقني بتوسيع  ت م د هذه الت

ىل ٔ  ىل وبنائه  ا  ينة ومستدامة، ويف هذا إالطار نؤكد يف فريق سس م
ىل ما ييل شتغال    :رضورة 

   ة  صياتتزنيل تو ة والصنا منوذج التمنوي يف قطاع السيا ا
عي والتضامين؛ ج صاد  ق  التقليدية و

   لو سيق يف إالطار مع وزاريت التجهزي واملاء والنقل وا ك  الت س
ىل النق ادة لالشتغال  ا البحرية وٕا ر يف موان س ل البحري و

ناء  ىل رٔسها م ة الكربى و ستقطب السفن السياح توظيفها ليك 
ر؛  ٔاكد

   ايل ين ٕاطالق خمطط استع ة  معرضورة ت ات الصنا قطا
عي التضامين ج صاد  ق ات  ،التقليدية و ٔهنا قطا ىل اعتبار 

ة؛مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع ال   سيا
   بهتا لتنويع الطلب لية ودمعها وموا ا ة ا شجيع السيا مواص 

انب، وسنحرص من موقعنا  ٔ مبزجي ذيك بني السياح املقميني وا
دة تزنيل هذا الورش الهام مبعية الفريق من كفاءات  ىل مسا
اوز  اعتنا السياسية لت لني يف القطاع وفق ق ومشاركة اكفة املتد

راهات هذه امل   .رٕا
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار السيد شكرا   .املس

ٔصا واملعارصة ب لفريق ا   .اللكمة يف ٕاطار التعق
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السي   :د عبد الرحامن وافااملس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هاذ العرض القمي رة،    .شكرا، السيدة الوز
اكمل ما عند ويف قة عرض م ساكنة احلق ا  ري هو اح  ما نقولو، 

يعاين مهنا  يل  ة ا ق ىل مشالك حق ش هنرضو  نا اليوم  ش ج مدينة مرا
 ، ل النقل السيا ش، مبا فهيم الناس د القطاع السيا يف مرا
ا، موالني  يل جفامع الف ة ا ني، الناس ذوك احلاليق ن السياح املرشد

يل هو ٓخر ا د القطاع  شا ووا ل  الكوا ورش اكع فهاذ املشالك د ما مذ
يل ه ة ا راء السيارات وواكالت و السيا ةما واكالت    .السيا

رة،   السيدة الوز
يت يف وسط اجلاحئة، تنلومو  ٔنه ج ش نلوموك  ناش  ا هنا ما ج اح
ن هاذ القطاع،  ش مز را يل ما د هيا ا سمح  احلكومة السابقة هللا 

مك سبة لهاذ الناس  ،رةالسيدة الوز ،وكنطلبو م ل بري  د  د و تبذلو 
ٔبناك  هيم ا كرفصو وداو  عو حواجيهم و مشني ومكرفصني و ٔهنم  هاذو 

قة تيعانيو مشالك كثرية هلم، ويف احلق   .السيارات د
ش لكيش واقف،  دامة يف مرا ة ما  ا ة حىت  لسيا سبة  ل

ا مغاربة هنرضو  دامة واح يل  دة ا ة وا ٔرسة، ا ة هو قضاء ا برصا
ش خيلصو  ة ما عندمهش  لسيا ش  ا ٔنه لكيش اكن  لكيش تطلق، 

زاف كرفصو  ٔوالدمه، خرجومه من املدارس، و   .املدرسة 
ة من الناس  عتبار هاذ الف رو بعني  رة، تد فاملرجو، السيدة الوز

زاف قة مرضورن  يل فاحلق   .ا
رة   .وشكرا السيدة الوز
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  :س اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق  ين؟ ..احلريكاللكمة  ب  ن يش تعق   مازال اك
يق عندمك  شار    .دقائق 3تفضل السيد املس

شار  س السيداملس   :حسن مش
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
هودات  لمك القمي، من هاذ املنرب كنبغي نوه  ىل هاذ العرض د شكرا 

لمك ف ىل رٔس هاذ الوزارةد ة  ،ور وصولمك  ل الصنا والس القطاع د
د الرتسانة قانونية ومراسمي  ل وا عي فالتزنيل د ج صاد  ق التقليدية و
شتغلو هبذا القطاع  يل ت لني ا ل هاذ الفا ٔطري د يل غتعطي ت تنظميية ا

هلم هلم والهيلكة د ٔطري د ستافدو من التغط  ،والت ية الصحية، وكذ 
لها يل رسعتو من التزنيل د تو هبا وا يل ج ة ا   .املراسمي التطبيق

ل املبادرات  ،ولكن ة د ٔنه مجمو ك  رة، تنطلبو م السيدة الوز
ٔنه هاذ القطاع ت ها خص والتدابري  ة التقليدية، والس  اذ يف قطاع الصنا ت

ة يس مع السيا شلك رئ ٔنه مرتبط    .تبني 
مع د ،اليوم ل القطاع ا مع د ة البد من ا ل السيا ل القطاع د

ل هاذوك احلرف  مع د كون، والس ا ة التقليدية حىت هو  ل الصنا د
يل يه م رةاواملهن ا ة واقفة، وهذا حييلنا، السيدة الوز  ،زال حلد السا

متويل ل ا يل هو مشلك  ،ىل املشلك د متويل ا ل ا وهاذ املشلك د
قي فه د التصور حق كون وا ٔن  ة التقليدية، الزم  ل الصنا اذ القطاع د

متويل  ل ا لني  صاد ل الفا ٔنه يليب املتطلبات د يل ميكن  هباذ القطاع ا
ديدة ه ويف نفس الوقت يعطهيم انطالقة  رةا ..يف هذا ف  ،لسيدة الوز
ش ة مرا ىل صعيد  د املبادرة  شكرو السيد  - اكنت وا يل ت ٔسفي ا

د الصندوق  لق وا ل  ٔ م من  د املبلغ  يل اكن رصد وا س اجلهة ا رئ
يل هاذ  ة وا د املؤسسة بنك ل الصناع التقليديني مع وا مع د ل ا د

مك ٕان شاء هللا  ٔ متناو  لمك،  ىل الطاو د ة راه يه  لو معها االتفاق تتفا
  .ٕالجياب

رة   ،السيدة الوز
يل استاملقاوالت وال الصنا ،اليوم ات فاع التقليديني ا دو من املنتو

لها، الزم نفكرو  سديد د ل ل احلجر الصحي اليوم هام مطالبني  ة د البنك
ست هاذٔنه حىت  سديد االناس  ل  ستحقاق د ل  ري د ٔ فدو من الت

ة ل السيا ىل غرار القطاع د يون    .هذه ا
رة، ا لمك، السيدة الوز اء يف العرض د مة،   ارة إاللكرتونية  لت

الل احلجر الصحي است لنا  ٔن القطاع د م من اولكن تتعرفو ب دد  فدو 
هلم ات د ولكن هذه  ،الصناع ومن التعاونيات يف الرتوجي ويف بيع املنتو

ى  لني و ى الفا رخسوها  ش  د الوقت  ديدة البد لنا وا ثقافة 

سو  ٔ ست ٔهنم  ارة إاللكرتونيةالصناع التقليديني حىت    .ويولفو هذه الت
رة ٔخرى، السيدة الوز  ٔ سويق، مقمت  ،ٕاذن مس ة ال ح هو من 

يل است مة ا ات فدو امببادرة  ل التعاونيات يف املسا ة د مهنا مجمو
ارية الكربى،  ىل طول السنة ونطالبت الت كون  سمتر و ٔنه هذه العملية   ،ب

ست ٔنه  م داوميكن  دد  ل التعاونيات وما تبقاش فد مهنا  ل الصناع ود
ن د ل املستف د العدد حمدود د ىل وا رصة  ويف نفس الوقت كنبغيو  ،مق

نية لني من غرف  ىل ٕارشاك مجيع الفا لمك  يف ،شكرومك  التصورات د
ات من عندمك يل  ل القوانني ا   .يف التزنيل د

رة   .شكرا السيدة الوز

سالسيد    :اجللسة رئ
شار السيد شكرا   .املس

ستقاليل لفريق    .نية 40و دقائق 2عندك  ..اللكمة 
مك جتيو ٔ ىل  ك؟نا نغريو هاذ خص .. ترصون لكمك  يل،  ا   النظام ا

شار  لمي السيداملس   :دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة   ،السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

ش شارن واملس   ارات احملرتمني،السادة والسيدات املس
رة   ،السيدة الوز

هتا وتبذلها احلكومة هودات اليت بذ ش مكغاربة  ،مثن ا وحنن اليوم نع
ىل غرار  ة، و ديدة تتاكمل مع قطاع السيا ات  ة يف قطا مهوم هذه الف
ٔسفار والصناع التقليديني ورواد احللقة  ء ا ني وو ن السياح املرشد

ة  ات احلفالت وسائقي السيارات السياح ٔحصاب املطامع واملقايه وقا و
ريمه راء السيارات و ء  ث  ،وو شوهنا، ح ىل الوضعية اليت يع

دد  ب هلم يف العديد من املتاعب ويف  س دود ت ل القات املتكررة  إال
شتغل دون  ٔن  بري من املهن اليت حيتضهنا القطاع السيا واليت ال ميكن 

ح مطارات اململكة املغر    .بيةف
ٔشهر  ذ  ٔن العام ٕاال م سيري الش سمل  ٔن احلكومة مل ت وٕاذا كنا نتفهم 
ة  مع القطاع السيا ملوا ايل  ستع طط  قلي فٕان انطالق ا
ة  د يعترب دفعة قوية لقطاع السيا ورو املست احئة فريوس  تداعيات 
اع سرت اصب الشغل وجتنب ضياعها و ىل م ٔهنا احملافظة   من ش

دث عنه رمغ  ي نت مع ا ٔن ا ل  س ة القطاع، لكن  التدرجيي لعاف
ٔحصاب  ة و دق دات الف مة من العامل والعامالت يف الو ة  ٕاجيابياته فٕان ف
ستفد من هذا  ني مل  ن السياح ات من املرشد النقل السيا وبعض الف

ذ مارس  ملرة م مع  ب الرشوط ، 2020ا س اليا  ه  ستفد م  اليتومل 
ري املهيلك وسبة  شتغلون يف القطاع  مة مهنم  سبة  لهيم،  تتطلب 

عي ج ى الضامن  ري مرصح    .ٔخرى 
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ٔن خصصته  ي سبق و مع ا ىل اسمترارية رصف ا وهن احلكومة 
ن ىل  فع  لقطاع، بل ونلمتس مهنا الرفع من قمية هذا ا  ييلعاملني 

شية  لظروف املع ل املواد القطاع نظرا  ٔسعار  الصعبة، مع ارتفاع 
هتا ٓخر وال لحكومة السابقة يف  ٔساسية واكنت هدية    .ا

ٔن تعمل رة، فٕاننا نلمتس من احلكومة    ..للك ما سبق، السيدة الوز
س   .شكرا السيد الرئ

س السيد    :اجللسةرئ
شار  ى الوقت، شكرا السيد املس هت   .ا

لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا
شارتفضل ال    .سيد املس

شار السيد   :لوي حسينموالي ادرس  املس
﷽.  

س   ،السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

سجيل بعض  مك الهام ونود يف الفريق احلريك  ىل جوا شكرمك 
ات قرتا   :املالحظات و

مع القطاع السيا رمغ ٔ  ٔوال، ايل  ستع طط  ٔمهية ا ل  نه س
ت القطاع واملهن  شمل خمتلف مكو ٔنه ال  حمدود يف قميته املالية، كام 
ٔسفار والنقل  مج شامل هيم واكالت ا ر املرتبطة به، لهذا فاملطلوب هو 

ني ومؤسسات إاليواء ن السياح  ،)les auberges( السيا واملرشد
ة ،اصة يف العامل القروي ر اجلهات در ٔخص  اللت و  -و ة ف

ريهام -فاس اس و   ؛مك
لول ٕالنعاش القطاع نيا، رة، من  ، السيدة الوز اصة  ،البد كذ

الق احلدود املتكرر ب ٕا س ورو وما يعرفه  احئة  وكذا دمع  ،يف ظل 
ٔرس املغربية ووضع خطط  اسبة ل لية وتوفري عروض م ا ة ا السيا

اصب الشغل يف القطاع؛ ىل م   لحفاظ 
ي يعد  القة لثا، ة التقليدية ا شري ٕاىل الصنا ٔن  ة البد  لسيا

ٔزمات الصحية وال ٔكرث ترضرا يف هذه ا ات ا القة ختفى  من القطا طبعا 
عي ج صادي و ق ة ودورها  لسيا   .الصناع التقليديني 

ة  ،ويف هذه إالطار لصنا ٔي دمع لهذا القطاع وال  ل غياب  س
ذ بداية اجل طط التقليدية م ستغرب ٕاقصاءه يف ا ٓن، كام  د ا احئة ٕاىل 

ة التقليدية  ليه وزارمك املوقرة يف الصنا ٔرشفت  ي  ري ا ٔ ايل ا ستع
ٔرس وشغل  ،كام تعلمون ش مهنا ماليني ا رة، تع مليون  2.5السيدة الوز

ٔولية، اليت ٔسعار املواد ا الء  انقة عقب  ٔزمة  شون  ستعمل  واليوم يع
وليف ا شلك  سديد ديوهنم،  ،لقطاع  ىل  اجزن  توا  ٔن الصناع  كام 

ٔي جواب لهذا  دة مرات ومل نتلق  وقد راسلنا الوزارة يف هذه امللفات 
ع مع ممثيل رة، ٕاىل عقد اج لول  نتطلع، السيدة الوز لبحث عن  القطاع 

ة  .ٕالنقاذ هذه الصنا
  .وشكرا

رة،   السيدة الوز
شوفو معمك   ..بغينا 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار السيد شكرا   .املس

  .شرتايك لفريقاللكمة 
س اتفضلو    .السيد الرئ

شار    :يذيايوسف  السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة مك ،السيدة الوز معان جلوا ٕ دد من  ،اسمتعنا  ل  ٔمهية د ورمغ ا
طط اء هبا ا يل  ىل  إالجراءات ا ايل لكن تبقى قارصة  معاجلة ستع

يل فرزهتا اجلاحئة يف القطاع رية ا الالت الك خ   .جحم 
ري  ادق واملطامع  اء الف ب است رة عن س ساءلو السيدة الوز وهنا ن

مع اجلزايف؟  ري املصنفة  هاذاملصنفة من ا ادق واملطامع  ل الف ة د الف
ات  ل الضيافة مه الف ب دور د ٔر ٔ و  اكرث ترضرا من اجلاحئة، ما

اءمه من هذا إالجراء يفاش يمت است   .كنفهموش 
،  ،كذ ال السيا لني يف ا ة من الفا ٔي ٕاجراء جتاه مجمو غياب 

ٔحصاب  ة التقليدية  ات الصنا ل املنتو ئعي د ما  (les bazars)ٔساسا 
ن حىت راء  اك ل  ل الواكالت د ب د ٔر ة، ا يش ٕاجراء دامع لهذه الف

ٔ  ،السيارات كذ ٔمشل ف ايل حيتاج ٕاىل مقاربة  ستع ٔنه إالجراء  عتقد 
ال السيا ىل قدم املساواة لك املهنيني يف ا ه  د م ستف ٔوسع ل   .و

ٔوال دمع تحتدث  لية،  ا ة ا ىل دمع السيا رة،  و، السيدة الوز
لية حيتاج ٕاىل دمع القدرة ا ة ا ل املواطن، فني هو  السيا الرشائية د

ة هذا املواطن ا ر السيا ادي مييش يد لية؟ الناس راه وصلت يل  ا ا
يل  ..ٕاىل عية ا ج ل الظروف  عي والقساوة د ج جحم اخلصاص 

ل املواطن  ،لفهتا هذه اجلاحئة حتتاج ٔوال، ٕاىل دمع القدرة الرشائية د
نيا ل القطاع ،وحتتاج،    .ٕاىل دمع التنافسية د

شوف ،اليوم منشيو  ا ميل  ة يف العامل الناس اح دق و املؤسسات الف
ٕاال يف املغرب،  (la haute saison et la basse saison)اكم عندها 

ىل  ة يه نفسها  ادق ويف املربات السياح ل إاليواء يف الف التعريفة د
ة يف هذا إالطار خصطول السنة،  ل وزارة السيا   .تد

ريا ٔ ة التقليدية ودمع الصانع ال  ،مث  رمتوه، الصنا ٔعتقد ما ذ يل  تقليدي ا
مك خبصوصه يب رة، يف معرض جوا قى دون املستوى املطلوب السيدة الوز

يل نأنه الص لمنتوج ا سويقه  ل ما نفكرو يف دمع  ع التقليدي اليوم ق
جو  ديد، الناس خص ي ش يدمياري من  نا نفكرو يف توفري إالماكنيات 

ي  ني ما  يالكو يف رٔس وصلت حلافة إالفالس، سن ة و ا عو حىت 
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ٔولية  خصاملال، وصلو اليوم حلافة إالفالس،  اصة يف املواد ا قي  دمع حق
ديدة يل ميكن الصانع التقليدي من انطالقة    .ا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ر العدل ا لسيد وز ٔننا  ئرحب  ىل  ر  ٔذ ملناسبة  التحق بنا، 
دسنكو ارشة  ن مع مو رشيعية م صصة جللسة  هتاء اجللسة ا بعد ا

ٔسئ الشفهية   .ل
ملغرب اللكمة يف لشغالني  حتاد العام  ب لفريق    .ٕاطار التعق

شار  .تفضل السيد املس

شار السيد لول دمحم حرمة املس   :ا
س   .شكرا السيد الرئ

رة ران، ،السيدة الوز   السيدان الوز
ش   ارن،السادة والسيدات املس

مع القطاع  ايل  مج استع ر لنت عن  ٔ حسنا فعلت احلكومة عندما 
ال اجلوي الوطين  الق ا ٕ ري القايض  ٔ ٔدى القرار ا السيا بعدما 
ي مازال يعاين  ديدة لهذا القطاع ا كسة  ارية ٕاىل  ة الت ٔمام حركة املال

ت م هتا من الويالت، جراء تداعيات اجلاحئة والقرارات اليت صاح وا
ة طرف   .السلطات العموم

ٔنه  لنت عنه احلكومة، ٕاال  ٔ ي  مع املايل ا ٔمهية ا ىل الرمغ من  و
ٔرضار البليغة اليت مست شغي هذا القطاع لنظر ٕاىل ا ري اكيف    .يظل 

ملغرب السلس اجلديدة من  لشغالني  حتاد العام  مثن يف فريق  وٕاذ 
ي رصدت ٕاجراءات دمع القطاع اليت  ايل ا ستع طط  تضمهنا هذا ا

لغ ملياري درمه د من  ، احلكومة م ل ري اكف  ٔسف يظل  ٔنه مع ا ري 
ي يعرفه القطاع لرود ا ىل الرمغ من  ،التداعيات السلبية  والس و

ٔنه مل يتضمن تدابري ختص العاملني  ،التدابري اجلريئة اليت تضمهنا ٕاال 
ة والعامالت يف بعض ا مة يف السيا ٔدوارا  ملؤسسات اليت تلعب 

ئت املنظامت  ،ببالد ىل الرمغ من املناشدات والنداءات اليت ما ف
ا اليوم وٕان اكن هيم  دي ٔن  ة، والواقع  ها لوزارة السيا النقابية تو
ٔنه يف العمق  ور ٕاال  ايل املذ ستع مج  ساؤل عن مضامني الرب ال

 ٔ لغ ا صاد الوطين هتم ستدعي نقاشا  ٔساسية لالق مهية حول رافعات 
ٔجراء والعامل ة  ،رشاحئ واسعة من ا ٔولئك العاملني يف قطاع السيا سواء 

صاد  ق شطة اليت تندرج مضن  ٔ ٔو خمتلف ا ة التقليدية  ٔو الصنا
عي والتضامين   .ج

ايل  ستع مج  حلكومة ٕاىل تطور هذا الرب اما، هنيب  وخ
ه،وإالج لية اليت  راءات الواردة ف ا ة ا رتبط بتحفزي السيا خصوصا ما 

اصب الشغل واملسامهة يف بقاء القطاع،  ىل م سامه يف احلفاظ  ٔن  ميكن 
ئية العاملية،  ٓفاق الوضعية الو ي مازال يلف  س يف ظل الغموض ا

ٔكرب يف  ٔن القطاع البنيك بدوره مدعو ٕاىل مسامهة  ىل ذ  الوة  و
ات الهشة  ىل الف ٔزمة  دة تداعيات ا ف من  لوذات ختف   .احملدود ا

س   .شكرا السيد الرئ

س السيد    :اجللسةرئ
شار السيد شكرا   .املس

  .حتاد العام ملقاوالت املغرب لفريقاللكمة 
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة  ة التازي السيدةاملس   :ئ م
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،ال    سيدة الوز
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مك ىل جوا رة،    .شكرا، السيدة الوز

ٔمهية املنظومة  نا التذكري ب حتاد العام ملقاوالت املغرب من واج كفريق 
صاد املغريب، هاذ  ات احليوية لالق ي من القطا ، فه ة ببالد السياح

رة،  وٕاسرتاتيجي ولكن راه تيعاين،م القطاع   يعاين واكنت السيدة الوز
ل اجلاحئة من ضعف املوارد والسياسات الناجعة، زادت اجلاحئة  تيعاين ق
 ، و لرمغ من املبادرات اليت اختذهتا ا الق، و ب إال س ته  من معا

ح احلدودخص  سمترو حىت بعد قرار ف ادي  ٔن هاذ التداعيات    .نا نعرفو 
ىل العديد من رشاكت ) 5CGEM( فريق ديدة  رصد ٕاشاكليات 
ٔساسية، د و الطريان،  ة  ن اكنوا تيعتربو املغرب و الت ا عهدي الر م

روز ظاهرة الهجرة، جهرة الكفاءات الوطنية،  ٔخرى،  ول  جهو  والو ت
رة ادي ينقص من تنافسية القطاع السيدة الوز   .وهاذ اليش راه 

رة،   السيدة الوز
ايل بقمية  حلكومةإاقرار  ة  2طط استع مع السيا مليار درمه 

ه اخلصوص ىل و نيي القطاع  د و  ،الوطنية و ننوه به، ك هو قرار ج
ن رصد مطالب  هودات مقنا    : القطاعييولتعزز هذا ا

  راء  تٔوال، ٕادراج واكال ٔسفار والنقل السيا وواكالت  ا
الندوات وخمتلف السيارات ورشاكت تنظمي التظاهرات و 

طط؛ ة مضن ا ية والثقاف  التظاهرات الف
  ت احمللية؛ ة من الرسوم واجلبا  ٕاعفاء املقاوالت السياح
   سديد القروض ٔخر يف  ىل الت دات النامجة  لز و  حتمل ا

ة؛  البنك
  ني؛ ة التقليدية ودمع املهنيني واحلرف ايل ٕالنقاذ الصنا  خمطط استع
   ريا، السيدة ٔ لعمل و ص  ىل الرتخ رة، اشرتاط احلصول  الوز

                                                 
5 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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، راه ما يش معقول،  ساء العامالت يف القطاع السيا ل لييل  ا
رة، يف القرن  ساء يف املغرب  21السيدة الوز ها ترصحي خص ٔن ال

ش ختدم، هاذ اليش راه  رة،خصووصاية   و يتغري، السيدة الوز
ارف هاذ اليش  .ميكن ما يش لكيش 

خ  ٔن وزارمك  ،تامويف  ٔن عند الثقة  رة،  نقول لمك، السيدة الوز
ته، ٕان  اف سرتجع  ة  ش قطاع السيا يق املؤسسات  شتغل مع  ادي 

  .شاء هللا
س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شارةشكرا السيدة  فذمت الوقتاملس   .، اس
لشغل حتاداللكمة لفريق    .املغريب 

شارةتفضيل السيدة ا   .ملس

شار    :مرمي الهلواين السيدة ةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ث  ات احليوية املهمة ببالد من ح القطاع السيا من القطا

يل اخلام ب ا  ـ، من واردات العم الصعبة ب%7 ـمسامهته يف الناجت ا
ٔكرث من  ،20% شغل  ٔنه ت ، هاذ مليون من اليد العام نصفٕالضافة 

ب هاذ اجلاحئة، و  س لو  لها فقد املناصب الشغل د اليد العام اجلل د
ٔكرب  ة التقليدية، وهو من  مة اكلنقل والصنا ٔخرى  ات  ٔيضا بقطا ارتباط 
ال اجلوي  الق ا ب ٕا س رت جراء تداعيات اجلاحئة  ٔ ات اليت ت القطا

انب الو  %79املتكررة، حبيث فقد  ٔ ن، وترضر مهنا من السياح ا افد
ٔسفار، رشاكت ال ادق واملقايه، واكالت ا ديم الف نيي ومست عديد من 

ني ن السياح   .راء السيارات واملرشد
ٔن توقف احلكومة  ، الت اجلوية اكن من الرضوري  تعليق الر

ٔخرا اء م ولية، وٕان اكن هذا القرار    .ا

رة،   السيدة الوز
ايل ا ستع طط  ل  يل خصصت هاذ ا  2احلكومة مزيانية د

ا لضامن استدامة املقاوالت،  مع القطاع  اصب و مليار  ىل م احلفاظ 
ٔن هذه إالجراءات مبا  ري  ة القطاع،  اع التدرجيي لعاف سرت الشغل، 
نيي  شمل لك  ال القروض ال  ٓ عية و ج ة واملستحقات  فهيا الرضي

ٔسفار وو واكالت ا ادق واملطامع القطاع،  راء السيارات وكذ الف اكالت 
لتايل وجب تعمميهاامل ري    .صنفة، 

ن خصصت و لقطاع املرصح هبم وا دمني والعامل  لمست سبة  ل
حتاد  ٔول من هذه السنة، نطالب يف  ا يف الربع ا هلم احلكومة دعام جزاف

ٔداء القروض ل  ٔج دوا كذ من ت ستف ٔن  لشغل  ىل  املغريب  ة  البنك

  .غرار املهنيني

رة،   السيدة الوز
ه  لف ي  لنظر حلجم الهشاشة ا ا  ٔمهيته يظل ظرف ىل  مج  هاذ الرب
رشيعي  ادة هيلكة القطاع واستكامل الورش ال اجلاحئة، ما يتطلب ٕا
سامه يف  دجمة  ىل رؤية مشولية م نية  والتنظميي يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية م

ة مستدامة ىل تطور سيا صادية  قادرة  ق اطر  ة ا الصمود يف موا
ة والصحية ٔساس  ،والبي ىل  ة جمالية  ٕاسرتاتيجية متكن من ٕارساء سيا

رشي لضامن العمل الالئق لفائدة  ر يف العنرص ال س النوعية واجلودة و
عي  عية شام وحوار اج صف وحامية اج ٔجر م ساء والشباب من  ال

ل ٕاقالع سيا شامل ومستدام مسؤول وفعال ٔ   .ومن 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة  .شكرا السيدة املس

ة الك اللكمة لشغلو مو   .نفدرالية 
شار   .تفضل السيد املس

شار  زيه السيداملس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
رة   ،السيدة الوز

ٔسايس ة مكون  ٔن قطاع السيا ليمك  صاد الوطين ال خيفى  ق  يف 
ملغرب لشغل  دا  ٔكرث ٕا صادية ا ق شطة  ٔ   .وجماالته تعترب من ا

ل  ة د الل اجلاحئة مبجمو سمت معاجلة مشالك هذا القطاع  لقد ا
ري من املقاوالت  لك لق مشالك هيلكية  رتباك، مما  الالت و خ

ارش شغيلته،  شلك م ب الفا يف القطاع، كام مست  ٔر ث انقطع  ح
عي ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ٔداء  ٔو ا  ،العمل عن الترصحي 

دون  ستف ن مل  ىل ذ ا لتايل حرم هؤالء من التعويضات، زد   ةتالب و
لطرد مبربر  هيك معن تعرضوا  ٔصال،  بري  ددمه  بعدم الترصحي هبم و

ٔزمة،  ٔجراء جراء ا لتقليص ا ادق ما وقع يف مجم م ل الف ة د و
ادق بورزازات "مواكدور" ر، بعض الف ٔاكد شب   .ٕاخل ...، مرا

رة،   السيدة الوز
ت الوطنية  شارة النقا ريا مررت دون اس ٔ ذة  ٕان إالجراءات املت

ٔمر و لك ليه لتدارك ا ة، و ادق والسيا لف لشغل  ميقراطية  نفدرالية ا
ىل م ٔخرى ٕاىل رضورة احلفاظ  اصب الشغل يف هذا القطاع ندعومك مرة 

اها سالفا   .احليوي لالعتبارات اليت سق

رة   ،السيدة الوز
الل  ٔن اسرتاتيجية معل احلكومة من  ٔكرث هو  ستغراب  ما يثري 
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ٔنية لقانون املالية  ة  2022قراءة م ٔي خطة ٕانقاذ لقطاع السيا ختلو من 
مج احلكومة احل ر هتليل والتطبيل يف  و ىل الرمغ من ا الية 

ىل رٔسها سط احلقوق  ٔ قد  البية القطاع يف ٔن  عية، واحلال    ..ج
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل اللكمة يف حتاد الوطين  ٓخر لكمة ملمثل  ب    .ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

شار    :ا السطي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رةالس    ،يدة الوز
اش واش  ن، لكن ما عرف صص هو مز مع ا بطبيعة احلال هاذ ا
ل التوزيع قد خيتل  ٔمر د ٔن هاذ ا ىل اعتبار  رشتو جملس املنافسة  اس
اش  ستافدش، ما عرف ستافد ويش ما  ل التوزيع العادل ويش  ٔ د املس

  ..السيدة
ٔمر الثاين  ال قلتو غتنعقد وسولت هاذ السؤ  تسبقجلنة اليقضة ا

ب هاذ  ش توا لجنة، واش جلنة اليقظة ما عندها غرض، ما عندها  ا
مع؟ ل ا   امللف د

روها إالخوان، واكالت  رضرة راه ذ ات كثرية م ٔمر الثاين هو ف ا
ة ة، واكالت السيا ل السيا ٔسفار، النقل بطبيعة احلال د   .ٕاخل ...ا

ا  ة ا ىل السيا ٔمر الثاين هرضتو  ن ا رة، مز لية، السيدة الوز
ش  شجعوها، ما عرف لية  ا ة ا ة السيا ىل الشياكت السياح دوييت 

مة نة فكرة  الش؟ خصولكن  ،يه مز بطبيعة  املبادرة وإالرساع هبا، 
هيم الشيك ٔن املغاربة ٕاذا عطي كون  بنفس احلال  ادي  ٔعتقد  القمية، 
ٔم ٔخرى لفائدة املعنيني هبذه ا ل  ةمداخ ل السيا   .ر د

ن، ولكن ارتفاع  ادي حتل مز ٔجواء  مث البد بطبيعة احلال، قضية ا
ٔمر شلك صارو  ر  ل التذا   .مفهوم ري القضية د

ن  ،بطبيعة احلال ٔجواء،خص مز ٔسعار  نا حتل ا كون ا لكن كذ 
ٔبناء املغاربة اسبة خصوصا    .م

ة ٕاىل ا ة التقليدية يف  ل الصنا ه يف القطاع املهيلك،  امللف د ٕادما
ه العاملني متكني  عيةب ف ج ل اخلدمات    ..طبيعة احلال القضية د

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس
رة لسيدة الوز ب اللكمة   ..ٕاذا اكنت هناك رغبة يف التعق

ن؟   اك

رة   .تفضيل السيدة الوز

ة وا رة السيا عي والتضامينالسيدة وز ج صاد  ق ة التقليدية و   :لصنا
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لمك هبذه  م د ه يل كتبني  بات ا ىل مجيع هذه التعق ٔشكرمك 
سبة  سامه ب يل ك ل املغاربة وا بري د دد  شغل  يل  ات املهمة ا القطا

صاد ا ق ٔكرث من مة يف    .من الناجت الوطين اخلام %15لوطين 
ايل هو ستع طط  ل هذا ا يس د ٔن الهدف الرئ ر ب   :بغيت نذ

اصب الشغل؛  - ىل م   ٔوال، احلفاظ 
شاط ٕاىل طبيعته  - ادة ال   .نيا، التحضري ملر ٕا

اصب الشغل ىل م حلفاظ  ٔول اخلاص  لهدف ا سبة  فالتعويض  :ل
هيم مج  يل يه مؤسسات إاليواء يفام قلت  ة، وا يع املقاوالت السياح

ة  ، املطامع السياح ٔسفار، النقل السيا السيا املصنفة، واكالت ا
ون   . املصنفة واملرشدون السياح

شاط ٕاىل طبيعته ادة ال لهدف الثاين وهو التحضري ملر ٕا سبة   :ل
ٔهيل مؤسسات إاليواء السيا والق  ىل ت لصيانة ومعليات مت الرتكزي  ام 

ٔن هذا  ٔنه من ش ٔحسن الظروف،  ال الزبناء يف  إالصالح الستق
ف  ال، ومقنا بتخف ٓ ٔقرب ا شاط السيا لطبيعته يف  ادة ال التحضري ٕا
ىل هذه املؤسسات  ىل هذه املؤسسات وفوائد القروض  الرضيبة املهنية 

ل سداد القروض من ٔ  ٔج ، وذ لت ىل النقل السيا ل تفادي و
ىل  ورو اكنت لها عواقب كثرية  ٔزمة  ٔن  ىل املمتلاكت، مع العمل  احلجز 

ات املرتبطة به ،الصعيد العاملي والوطين ة والقطا اصة قطاع السيا  ،و
ر   .ومن الصعب تعويض مجيع هذه اخلسا

لنا  ،و ىل التواصل إالجيايب إ املهنجية د ٔساس  عمتدت 
شغاالهتم وٕاجياد احللول املناسبة، واملسمتر مع املهني ع ٕاىل ا س ني و

راهات املالية يف هذه الظروف ذاو  عتبار بطبيعة احلال إال ينا بعني 
  .الصعبة

ة  ،ولتذكري ٔفق ٔخرى  ة  طط هناك تدابري حكوم إالضافة لهذا ا ف
عي،  ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا ات السيا د مهنا قطا ستف

مج  ر ل  شغيل  "ٔوراش"م ي هيدف ٕاىل  الل  250.000ا خشص 
يت  مج  ،2023و 2022س ر ي هيدف ٕاىل دمع  "فرصة"وكذ  ا

الل تقدمي قروض من دون فوائد  الشباب وتعزز روح املقاو عندمه من 
متويل يف ٕاطار  100.000تصل قميهتا ٕاىل  صندوق دمحم "درمه، وٕاجراءات ا

ر   ."السادس لالس
ايلو ستع لمخطط  ٕالضافة  ٔنه  سبق اختاذ  ،البد من التذكري 

ة من التدابري لفائدة القطاع ث مت ،مجمو   :ح
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ح تعويض شهري قدره   - ٔجراء  20درمه ملدة  2000م شهر لفائدة 
عي؛ال ج لضامن   قطاع املنخرطني يف الصندوق الوطين 
ٔداء مسامهة هذه املقاوالت يف الصندوق الو   - ل  ٔج لضامن ت طين 

عي واستصدار القانون رمق  سمح لواكالت  30.20ج ي  ا
ن ٔسفار بتعويض املبالغ املستحقة لزبناهئم عن طريق وصل   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔزمة ويه ثقل ٔ بغيت ن نت يف هذه ا يل  مة ا د النقطة  ىل وا كد 
يل كتضمن  القطاع ىل الربامج املهيلكة ا ري املهيلك، و ركز معلنا 

ذ بعض إالجراءات املهيلكة  التطور املستدام، وقد مت فعال الرشوع يف تنف
د سياسة  نة املرشد السيا واع ديد لتنظمي  اكستصدار مرسوم 
ادي ميكن من تقريب اخلدمات سيط املساطر إالدارية، وهذا املرسوم   ت

ة املهنية ىل الصعيد  ،إالدارية من هذه الف مت معاجلة امللفات  ث س ح
رب وضع  -يفام قلت  -احمليل، كام مت تنظمي  ة التقليدية  حرف الصنا

ل الوطين ووضع املنصة إاللكرتونية اخلاصة مما ميكن  )rna.gov.ma( الس
مثني معل الصناع التقليديني وحتسني  ظروف من حامية املنتوج الوطين و

يب ٔج   .شهم ومعلهم وكذ حامية املسهت املغريب وا
كون  ادي  ل الصناع التقليديني  ٔن املسامهة د ر ب  135وبغيت نذ

سبة لغري اخلاضعني لنظام  ل لعائ لكها  لتغطية الصحية  درمه شهر 
ست ادي  ايت واحملاسبة، و دة ولنظام املقاول ا دو فااملسامهة املهنية املو

لضامن  ا الصندوق الوطين  الصناع التقليديون من مجيع اخلدمات اليت يقد
ٔخرى ات ا بايق الف عي    .ج

ني  ،ويف ٕاطار هذا الورش املليك املهم ن السياح مت متكني املرشد
ستفادة من التغطية الصحية   .ؤرسمه من 

شتغلو اليد يف اليد مع ٔ وبغيت ن ادي  ٔننا  ري  ٔ اكفة الرشاكء كد يف ا
ٔحسن  شطة املهنية يف  ٔ رجع ا ٔزمة و ىل هذه ا ش نتغلبو ٕان شاء هللا 

  .الظروف
س   .وشكرا السيد الرئ

شارون   .شكرا السيدات والسادة املس

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة رة احملرتمة،    .شكرا، السيدة الوز

ٔسئ  ٔهنينا ا كون قد  ةوبذ  ن معا يف املدر   .احملور
ٔمر  ٓن ٕاىل طلبات تناول اللكمة يف هناية اجللسة، يتعلق ا قل ا ون

ة   .بطلبات تتعلق بقطاع العدل وبطلبات تتعلق بقطاع الفال
ٔعطي اللكمة  ة لقطاع العدل، و لطلبات املو ٔ يف البداية  نبد

ٔحرار شار من فريق التجمع الوطين ل   .ملس
ٔحرارفريق التجمع الو  ل تناول اللكمة يف هناية  ،طين ل عندمك طلب د

س الفريق س، السيد رئ اطة تناول اللكمة  ..اجللسة، السيد الرئ مايش ٕا
  .يف هناية اجللسة

ٔسيدي   .تفضل 

شار    :دمحم البكوري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔحرار مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ضيات املادة  نتد طبقا ملق

لغة  168 ٔمر طارئ هيم تزنيل ا لام ب لس  اطة ا يل ٕال ا من النظام ا
ليه ليل هنار من لك  ورش اسرتاتيجي هيمت به حزبنا وشتغل  ٔمازيغية  ا

سري بو  ث  ، ح ل تزني ٔ ي ثاملواقع من  دي ا ٔرسع يف ٕاجناز هذا الت رية 
ذ  ت لسنوات م دة تعرثات بق صة اش  ر التارخيي م د ٔ خطاب 

ة املشاعر هبذا  د ٔلفت د ٔطراف  لمزايدات والشعبوية من طرف 
  .املوضوع

وش، حبضور السيد  ٔخ س احلكومة، اليس عزز  رٔس السيد رئ لقد 
ع  ٔمازيغية حفل توق لثقافة ا ر املعهد املليك  ر العدل وحضور السيد مد وز

ٔمازيغية يف احملامك مك  لغة ا ادرة تزنيل ا ا، م ل فريق بادرة، نعزت هبا دا
ة ا مللموس و  رخيية، وٕاذا كنا ننوه هبذه املبادرة الش اجلريئة واليت تبني 

ٔمازيغية يف  لغة ا هتا يف تزنيل ا إالرادة السياسية لهذه احلكومة واكفة مكو
ٔمر البد  حملامك  ٔن البداية  ة، نؤكد  خمتلف إالدارات واملؤسسات العموم

ه طوق م ٔن هناك رشحية واسعة من املغاربة ال يفهمون م ىل اعتبار   ،
رصار  ٕ وهني  ٔحاكم القضائية الصادرة يف خمتلف الهيئات القضائية، وم ا
عيني، اليت  ج ن  د داث مؤسسة املسا ىل ٕا ر العدل  السيد وز

ا يف هيئة املنتدبني القضائيني،  ،هبا درمت دا ر، ٕاىل ٕا وقد السيد الوز
ا   .توفقمت، و امحلد، يف ٕاخرا

ر احملرتم،   السيد الوز
لهيا،  ال  اسب  ا مجيعا وسن ٔعناق ٔمانة يف  ٔمازيغية  لغة ا تزنيل ا
ىل رضورة مواص  ن  ة، مؤكد ا ٔن ننوه هبذه املبادرة الش سعنا ٕاال 

ىل خمتلف حمامك اململكة   .تزنيلها وتعمميها 
ليمك   .والسالم 

س اجللسةالسيد ر    :ئ
س   .شكرا السيد الرئ

عيةعن ٔعطي اللكمة ملمثل  ،يف نفس إالطار ج ة العدا  ، يف مجمو
ني ق   .دود دامئا دق

  .تفضل

شار ه السيد املس ن فق   :دمحم 
ىل املبادرة اوب د ،ٔوال ،ٔشكرمك  ل الت ل د لمك مع هاذ النقطة د
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اطة   .إال
ىل هاذ اخلطوة اك   نعتربها خطوة نوعية يف ٕاطارك يل شكرمك كذ 

ٔوال، وهو توظيف نوعي   .التوظيف 
لتفاتة ك  ىل  دة من املعضالت اليت يعرفها القضاء لشكرمك كذ  وا

ل املتقاضني  ل الرتمجة واحلق د لقضية د وردهات احملامك ف يتعلق 
ٔن يفهموا ٔمازيغ، حقهم يف  هلم ا ٔن يتواصلوا مع القضاة د   .و

شلك ممثر ك  لمك  اوب د ىل الت لمك و م د ه ىل    .شكرمك كذ 
لمك بعض  وهنا، ولكن يف نفس الوقت بغينا ننقلمثهاذ اخلطوات طبعا  

يل  متيزي، ا ٔوال ا ل  لقضية د ٔوىل هاذ التخوفات يتعلق  التخوفات، 
ستور املغريب ووتنعترب  ري معقول وخمالف  ول و ري مق ة بي ه متيزي  ا

لغة  ٔساس ا ىل  ٔي متيزي ولو  متنع  يل  لو، ا ملباراة د ف يتعلق 
لتوظيف   .و

ادي  يل هو  ٓن ا ل هاذ التوظيف ا ٔ د ملس التخوف الثاين يتعلق 
يل استعمل يف املبارا ٔسلوب ا يل استعملت وا لغة ا والقرار  تمييش وا

يل قلتهيرض  ٔ ا ل املس ا ما اح املناصب الشاغرة،  نهٔ ب وىل القضية د
ل  عية وال يف  ج دة  اصب شاغرة ال يف املسا ش م سبة لهاذ عند

رو الرتمجة، ويف نفس الوقت تنق ادي يد يل  ٔن هاذ القضية الناس ا ول ب
د النوع من التخوف من خمالفة القانون  حلق  55.00فهيا وا يل تتعلق  ا

ر  يل تيد لناس ا ل الرتمجة    .لرتمجةا ود
ٔمازيغية،  لغة ا ل إالملام  لقضية د علق  لنا الثالث ت التخوف د
ٔهنم  ٔمازيغية واحلال هو  لغة ا ل هاذ الناس  ادي نعرفو إالملام د يفاش 
بارات الشفوية؟  خ ٔو ال  ابية  بارات الك خ الل  مرتحشني، واش من 

لتايل تنقول د وو ح وا ٔنه ميكن هاذي تف د النوع من  ب ل وا الباب د
ل التوظيف   ..تنظن ،إالشاكالت يف العملية د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

صص لمك ى الوقت ا هت   .ا
ر ر 4، عندمك اللكمة لرد السيد الوز   .دقايق السيد الوز

لطيفعبد السيد  روهيب،  ا   :العدل وز
س   .شكرا السيد الرئ
ن املس    .شارنشكرا السيد

ل قة هاذ املوضوع د يل هنا ال حيتاج ٕاىل شكر،  ،ٔوال، حق احلضور د
رشيعية ليه احلضور يف مؤسسة  ر واجب  ٔنمت  ،الوز ٔحصاب القرار و ٔنمت 

ٔن يلزتم بتوجهياهتا وقراراهتا، هذا  ا و ٔن حيرت ر  ىل الوز السلطة اليت جيب 
  .حضوري هنا هو واجب

ىل طرح السؤال ىل طرح هذا  ،ٔشكرمك  ٔشكرمك  ي  ٔ ا الفة 
ٔنك بغييت  لتعبري السؤال س هناك متيزي ٕاال  لرٔي العام هذا املوضوع، ل

و  ،هناك متيزي ٕاجيايب وتقول ل ا ة ٕاىل فعل معني دا كون حبا ٔن ح 
يفرة، خص  طقة بين مالل وخ طقة الريف، عند م روه، عند م نا ند

طقة سوس،  ٔطفال  ،ساء يجيوعند م ان  ٔح مكة ٔمام احملجعزة وبعض ا
ناش  ٔن ما لق ها  ري در يل يوصل املعلومة، هذيك الرتمجة   يشيخص ا

ٔما هو نقل املعلومة ٔخرى،  ىل لغة  ٔن تقول ال ميكن ،صيغة  الرتمجة 
 ، لهيا دستور صوص  ادي تقول لهاصعيب م ولكن  ؟ٓش رمجة  ؟يك 

ري  تتكون عند يف ٕاطار اجلرامئ يف ٕاطار املطالب تتجي املرٔة بغات 
د العقد  ر وا ري تد ٔوالدها يف احلا املدنية تتجي يش جعوز بغات  ل  س

سمى  ٔشنو يه يش ما  ٔمور ما تتعرفش  ل ا زاف د شهادة يف احملمكة، 
لغة ل  ،ا ور د ش  هاذفا دها  سا عية  ج دة  ر إالجراءات تاملسا د
ش توصل ما تطلبه ٕاىل املسؤول ،ٔوال دها  ،و سا رو تش   خصد

لغة،  لكم معهاا ادي  يل  لغة ا   .تعرف ا
رو ٔن هناك ضعف يف هذا املوضوع هذا قلنا ند ، هالحظنا هذه القضية 

عيةم 100در  ج دة  ل املسا س احلكومة  ؛صب شغل د السيد رئ
ٔخرى دين مبناصب شغل  سا ادي  ٔنه  دين  هيا وا ني ٕا   .ٔن حمتا

س السلطة القضائية قلت تطلب يل  رئ ات ا يا ح  ما يه 
يل عندمه يف  ؟عندمك ات ا يا ح ٔ ٔعطاين الحئة من  قالمي ويف القضاة ا

يل  لواحئ ا ل القرب، وقلنا هذه ا س املنتدب مشكورا ال عطا السيداد رئ
ا  ادي نعمتدو ش نعينو، عند اح ني د ولكن  140لهيا  در حمتا

رو 100 ادي ند د  تقريبا هذه السنة وال  ادي  150وا ٔش  حسب 
اصب زايدة، مث العام اجلاي  س احلكومة من م نا خص يعطينا السيد رئ

د  رو وا ٔنه  كن نوفروش مي ،ٔخرى 100ند ٔي خشص مواطن مغريب 
لمعلومات والطلبات  لمسؤولني، ديوصل  لغة الو  ربية يل بغى العيتلكم ا
ٔمازيغية موجودة   .موجودة، ا

ادي نعرفو ي  ٔ فاش  ٔنه  ؟مازيغيةا ادي يرصحو  ادي يرتحشو الناس 
ٔ  يعرفو كونوا ادي  ٔوال  ل اجلهات، مث  مازيغية وال ال،  ت دا ا م

يل جنحو ل اجلهات ا يف اجلهات ) QCM(هاذو  ،لنا ادي خيرجو من دا
هلم، ومستوى املستوى ال  ش نعرفو هلم واملستوى القانوين د ثقايف د

ادي حيرض  رو الشفوي وهنا  ادي يد ادي جييو  هلم، من بعد  التعامل د
ٔشنو يه شوف  ادي  يل  ٔمازيغي ا ٔمازيغية معنا املعهد ا لغات ا   .ا

ار البيضاء  فقط %60عند  ال يف ا ٔنه م ٔمازيغية،  كون  يل  ا
رو العرب  ن واملسادي ند د ٔمازيغية، ولكن املسا عيني ية وا ج دات  ا

ٔساسية  ٔ   .مس
ٔخر  متيزي مرة  كون ا ادي  ث تتجي املرٔة ونقول  فني  ى، ح

يجيو ش  والطفل  ش ي تلمحمكة ما ميك عي  د اج ر مسا رتد مع  ذا
ل  املرٔة اصة املناطق  هاىل املشالك د لمحمكة صعيب و ادي جتيهبا  و

ر مساتك خصنائية والبعيدة، ال  رو دد ادي ند عية، ويك   ؟دة اج
سا ري ال ال؟ وال جنحو  ال؟ نا جنحوخص ء وخنليو الر   .ري الر
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شوفوم  ا ك دا ولكن اح ٔ معقدة  ٔشنو  س يارات و خ ٔشنو يه 
ش نوفرويه  يل اكينة  د إالماكنيات ا ٔن يف املناطق النائية الحظنا وا  ،

مو د ا ن، عينا فهيا وا ا در حمامك القرب مز ٔشياء، ها اح ل ا ة د
ن، إ  ة، إ ما   ٕاىل وا وهذاك القايضيالقايض شاب مز ما  ىليعرفش الشل

ة، إ  ادي ىليعرفش الريف يف  زيغت  يعرفش ل رو ما    ؟ند
و  ل املواطن، وا ها توفر خص املشلك مايش يف القايض، املشلك د

ة،  هاذ ،يةهذه إالماكن  ىل  هاذاليش راه مايش كنعطيوه م اليش ملزم 
و  رو وتوفر تا توصيل املعلومة وتبليغ املعلومة بني املعين واجلهاز  هاذد

  .القضايئ، هذه مسؤولية اكنت
ادي  نيا  عية دإ مث  ٔحباث اج ادي  هاذرو  ن القضائيني،  د املسا

عية يف سوس وال يف ٔحباث اج ر  يفرة وال، منيش ند  بين مالل وال يف خ
هلم،  لغة د لمرٔةتادي متيش وما كتعرفش ا عي  ر حبث اج يف  ؟د

ر لها إ تادي  هلم؟ ا م ىلد لغة د ش  خصكتعرفش ا هلم  لغة د تعرف ا
ٔرسة متيش ت ٔو قايض ا ش تبلغ القايض اجلنايئ  عي اليوم  ر حبث اج د

يل، نعطيمك   ..ٔكرث من هاك ٔو يشء من هاذ الق

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
ٔشياء ل ا زاف د   .بغيت نقول لمك 

سالسيد    :اجللسة رئ
لجنةيف  ،ليك ةرك   .يف هذه املواضيع ٕان شاء هللا ميكن نتوسعو ا

ىل ر احملرتمشكرا    . املسامهة السيد الوز
قل ٕاىل  ٓن ن ة لقال ا ةطلبات املو دة ، طاع الفال ليمك دفعة وا ٔقرٔ 

ر العالقات مع الربملان  وىل السيد وز رتبط بنفس القطاع وس ٔهنا 
مس احلكومة مشكورا ة، الناطق الرمسي  ر الفال  ،نيابة عن السيد وز

ىل هذه الطلباتلتف ل واجلواب    .ا
دة ٕاىل نٕاذ ت  ..ما عندمك حىت يش مانع نطرحومه دفعة وا  2التوق

يل تناول د ا اطة قدمية د وال عند يف النظام ا قائق للك طلب، وإال
  .اللكمة يف هناية اجللسة

)alors (لطلب املتعلق ٕاىل امسحتو ادي نبداو  ٔسعار "ـب ليا  الء 
ٔمسدة الف وا ٔ   .لفريق احلريك "ا

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد   :عبد هللا ماكوي املس
س،   السيد الرئ

  ادة الوزراء احملرتمني،الس
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ىل حضورمك يف ٕاطار التضامن احلكويم   .شكرمك 

سط املوضوع ل  ا يف الفريق احلريك بطلب  ،وق ٔننا تقدم ٔشري  ٔن  البد 
ٔسبوع املايض تناول اللكمة ذ ا ر ، يف هناية اجللسة م ٔبدى السيد وز و

ة شغل  الفال ي  ل حول هذا املوضوع الهام ا لحضور والتفا استعداده 
نا بعدم حضور السيد  ٔننا فوج ني ومرايب املاشية، ٕاال  ل ماليني الفال

ده يف الربملان، كام ر اليوم رمغ توا ٔن نتلقى اراسلن الوز ٔكرث من مرة دون  ه 
لتعاون وال ؤ هل هبذه الطريقة سن :ليبقى السؤال ،ٔي جواب سيق سس  ت

ذية و  ٔمةبني السلطة التنف ٔسلوب ؟بني ممثيل ا ح احلكومة  وهل هبذا ا تنف
  ىل املعارضة؟

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔمسدة الف وا ٔ الء ا ر ،خبصوص موضوع  ال خيفى  ،السيد الوز

ٔصبحت زايدة ب الف اليوم  ٔ ٔن ا ٔمسدة ب ،%30ـليمك  ، %200 ـا
ادي تتعرفوو  الف  ٔ الء ا ال وهو  ٔن  د الاكرثة مستق ب يف وا س ي

ٔننا ٕاىل ما ونو ،شهر رمضان دم توفر مادة احلليب يف رمحش  ىل يقني 
ش اد بري ما  كون خصاص  ادي  لشتا راه  او احلليب يف شهر نلق هللا 

الء  رمضان، وكتعرفو ٔمسدةٔن  ىل  ادي ا برية  د املعض  ب وا س
ة  برئصبح الي %200 ٔنهالفال د العبء  شلك وا ىل الفالح  وم 
ة   .والفال

رسؤايل الس ف  د  :يد الوز ل ذة من طرف الوزارة  ما يه التدابري املت
ىل الصعيد الوطين شو القطاع  يل تيع ري ا  ؟من هاذ املشلك الك
برية د الاكرثة  يل تيعرف وا ربية املاشية ا ل   ،وخصوصا القطاع د

ش نصيبو  ،ىل الصعيد الوطين%50 ـاحلليب اليوم راه نقص ب اد دا ما 
ش اد لحم، ما  لنا يف املغرب ا   ..نصيبو القطيع د

سشكرا و    .لمك السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار،  ىشكرا السيد املس هت   .الوقت ا

عية حول  اللكمة ملمثل ج ة العدا  ساقطات "مجمو ٔخر ال ت
  ".املطرية

شار   .تفضل السيد املس

شار  حامين السيداملس   :املصطفى ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ر االسيد   ن،ان احملرتمان الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
عية هب ج ة العدا  لام، يف ٕاطار املادة  اذنتقدم يف مجمو اطة  إال
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داداملتعلقة  168 ، ح ساقطات املطرية ببالد ٔن  ال ىل  ا   هاذٕاميا م
ىل  ام وذي بعد وطين و انعاكسات  املوضوع هو موضوع طارئ و

ني الصغار ةاملواطنني، الس ف ستدعي م الفال ن احلكومة والكسابة، مما 
ىل ، اختاذ ٕاجراءات مستع ٔعتقد  ل مومس فال صعب،  فاملالمح د

لتايل  ٔصبحنا مجيعا نتحسسها، و ٔمر هاذٔن  ا  ا ستدعي م هذا 
ٔن تتجند ل  ة  اق س ٔمر  هاذوستدعي من احلكومة يف ٕاطار التدابري  ا

الل تدابري مستع ختفف  متناوها ما الهذا من  يل  ر ا ٓ ل ا عبء د
اتق  ىل  برية  لها  ر د ٓ كوش ا ، ما  كوش وخمية يف القطاع الفال

ني الصغار يفام و  الفال يل  ل الفريق احلريك، الكسابة، ا ل د ا فالتد
د  ٔسبوعية كتعرف وا ٔسواق ا ٔنه اليوم ا يف مواد  رتفاعىل 

ل املاشية ٔ د الف، مواد ال ٔ   .ا
لتايل ٔمر هذا ما  هاذ ،و ٔيدي، وخنليو خص ا ويف ا  هاذناش نبقاو مك

ة الصغار و  زتيد  هاذالفال يل  ت ا ل بعض املضار الكسابة رهينة د
ل س  دها العامل القروي  هاذتف ر يعين يتك ٓ كون ا املوضوع، و

ده خلصوص، ٔقمل معيتك ستطعش يت شلك رمبا ما    .ها 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل ر، جتاوب  ن عند السيد الوز ىل جوج ..اك ندوزو و  تفضلون 
 ٓ   .خرنلجوج ا

ر   .شكرا السيد الوز
رتفضل السي   .د الوز

س احلكومة  ى رئ ر املنتدب  يتاس، الوز لكف املالسيد مصطفى 
مس احلكومة لعالقات مع الربملان، نيابة عن السيد دمحم  الناطق الرمسي 

ت ،صديقي ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   :وز
س   .شكرا السيد الرئ

حلضور ف  ،طبعا ر ا هاذسعيد  لس املوقر نيابة عن السيد وز
ي يف ة والصيد البحري، ا كون  الفال ٔن  قة هو ال جيد مش ب احلق

سبق طرح  ٔوىل، الرتباطات  ارض فالغرفة ا  هاذارضا معنا، لكن هو 
زامن املوضوع مع  ٔيضا سيحرض، لكن  ٔسبوع السابق اكن  املوضوع، ويف ا

ل  ته ق ي مت تدبري توق ع ا اطة اليت تفضلمت  هاذٔن تمت طرح ج إال
ٔنت شار احملرتم، و ة، وح و هبا السيد املس ضام ما قلتيوها، احلكومة م

ٔن جييب بدال عن  ٔو عضو فاحلكومة  ر  ٔي وز ة، ميكن  ضام كون م
ة، وهذا هو ما تقوم به احلكومة اليوم ر الفال   .السيد وز

يل   امسحتو فٕاىل لموضوع ا ل  ش ند ٔن يل  ليه، حصيح   هاذلكمتو 
ة هاذالسنة  لظروف املناخ ة،  لتطورات املناخ ت مرتبطة  ي فهيا صعو

ٔنه  انه وتعاىل  ني من هللا سب يل كنمتناو را ، وا يل كتعرفها بالد الصعبة ا

ٔمطار ا    .يغي
يل  ،لكن س بداية نقدم بعض املعطيات ا ٕاال امسحتيو يل، ما فهيا 

حلا ايةمرتبطة  لت ٕاىل  س يل  ة، ا زلت  31  املناخ يل تقريبا  ر، ا ينا
د  ٔيضا السدود  75وا بري مقارنة مع السنة املاضية،  د الرتاجع  ممل، وا

دا، لكن احلكومة  يل ضعيفة  ل امللء ا سبة د د ال يل كتعرف وا ا
ل إالجراءات ة د   :قامت مبجمو

ل اخلرضوات الش  مج د ة ٔوال، طلقت الرب د املسا ىل وا توية 
ل ني، و  77 د شارك طبعا مع الفال ار، ب ٔهنم  وهاذٔلف هك و  ادي ميك
  .اصة الشهور املق ٕان شاء هللا ،يوفرو املواد طي الشهور القادمةش 

ٔنت  شار  ٔ كنعرفك السيد املس ىل مستوى إالنتاج احليواين، و
بري هب ن هناك ختوف مناملوضوع هذا، وطبع اذعندك ٕاملام  رتفاع  ا اك

ٔسعار ل ا ل إالجراءات وطلقات ، د ة د مو د ا احلكومة قامت بوا
ه  يل ف الف ا ٔ ناء ا ل اق ٔول د ن الشطر ا ل الربامج، اك ة د مجمو

ناء ونقل  ٔشنو ٔلف هك 570اق ٓن  ٔن كنعرفو ا ار من الشعري املدمع، 
و  ،يوقع يقل املطر، ا ستقرو حرك وميل كتحر تها ت ص خ ميل  ك ك

ٔسعار،  يل عندو يش شوية دٓ ا وفر، وا يكون الشعري م الشعري  لنذاك 
ت فالسلع يباقش ذاك املضار   .ما

ه : هناك الشطر الثاين ،ٔيضا يل ف سبة  260ا يل ال ار، ا ٔلف هك
لو بلغات  ل إالجناز د ٔول %.31د لو : الشطر ا ل إالجناز د سبة د ال

  %.94بلغات 
ل إالجناز وصلت  130: الشطر الثالث سبة د ار، ال   %.14ٔلف هك
ه  :والشطر الرابع يل ف ل  2.16ا د املبلغ د مليون  500مليون بوا

ادي يتطلق قريبا ٓخر  ٓن هو ا   .درمه، ا
ل  ل احلاالت د سجيل د ل ل املوايش، نظرا  ن التوريد د مث اك

ل املاء، هنا يل تقوم هبا احلكومةالنقص د ة من العمليات ا   .ك مجمو
غي نطم هاذتابع ٕاذن احلكومة ت   ٔ ٔن ٔ املوضوع، و ن الكسابة، ب

ة تتابع  شلك هاذاحلكومة ووزارة الفال دا، الهدف هو  املوضوع  ق  دق
كون ٔننا حنافظو ٔن  ٔسعار، الهدف هو  ة ف  وىل ا املر  هاذجفنب الفال

  .الصعبة
ٔمس لهيا، خبصوص ا لكمتو  يل  ل  نا منزيوخص دة وا ما بني جوج د

ٔمسدة ل العمق : ا ٔمسدة د ا اللكفة هاذا ي كنتجوها امحلد  حمليا، و
ش يبقى السعر  ل  و تتد ل إالنتاج مرتفعة، لكن ا ن د حمدود، مث اك

 ٓ ٔمسدة ا ٔهنا لكها كتصاوب من الغاز هاذزوتية ا يل فهيا مشلك،  ي يه ا
يل  الطبيعي وكتجي ٔسواق البعيدة، وكتعرفو املشالك ا ل ا ة د من مجمو

ٔسعار انتقلت من  لطن ل 400اكينة فالشحن، ا لطن،  1800ـٔورو  ٔورو 
يجي جفنب  انه وتعاىل  ٔنه هاذالبالد  هاذلكن رمبا هللا سب لرمغ من  ي، 

فس الوقت ما ٔسعار مرتفعة لكن ف لهي ا ال  د إالق ش وا ٔن اكي بري،  ا 
يل  اكيناش الشتا ما حىت إالنتاج ما ات ا ل الزرا ة د مو د ا ش وا اكي
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ٔمسدة هاذطلب تك    .ا
ٔيضا  وفر هاذاحلكومة تتابع  يل هو م   .املوضوع هذا، وا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لطلبني حول  ل"ٕاذن ف يتعلق  فاء طوائف الن ٔ ، "اخ ول الطلب ا
ة لس من مجمو ىل رئاسة ا عية ورد  ج   .العدا 

شارن د املس ٔ   .تفضل 

شار السيد حامين املس   :املصطفى ا
س ٔخرى السيد الرئ   .شكرا مرة 

لمك ل د س ،مثن التفا لس  ،السيد الرئ ب ا اللمك مك ومن 
ىل  لنيابة،  ة  ر الفال ٔيضا احلكومة يف خشص وز س و والسيد الرئ
ام طارئ  ٓخر، موضوع  ٔن موضوع  ش لام  اطة  ل مع طلب إال التفا

رتب عن  متثل يف وذي بعد وطين ل وما  فاء سالالت الن  هاذاخ
ليالت، ت والت ل الروا ة د ٔنه املوطنني و يعين  املوضوع من تناسل مجمو

شتغلو ف  يل ك ا وا ات املعنية من املربني الن القطاع هذا،  هاذوالس الف
وي، هو امل يل حبسب ا ٔنه هو قطاع ح ة،  ل وزارة الفال عطيات د

ٔن د القمية،  شغيل، وعندو وا ل تج  ل، م تج  ميل كنتلكمو  هقطاع م
ل يف د القمية اعتبارية والعسل عندو قمية  ىل الن املغرب فعندو وا

ٔنه  لمغاربة، و سبة  ل ٔهنا يه مصدر د هاذاعتبارية  ل احلرشة املباركة 
ل" :الو ٔو ربك ٕاىل الن   ."و

ل مع  ٔنه التفا لتايل  ا  هاذو يض م ق ا كربملان ااملوضوع هذا، ف ح
ٔنه  حكومة  لو مو دي، عهنتفا لحكومة يف طبيعة  شلك  ومنعن السمع 

الية ستع لمي وتقين ، إالجراءات  د اجلواب  ش نقدمو وا ٔوال، 
ت ا  ع، وحندو من تناسل الروا ٔيضا عن إالجراءات الكف مق تلفة، و

ل احليلو دون يعين تفامق يعين  ٔ فاء  هاذمن  ل اخ املشلك هذا د
ل   .سالالت الن

ر مسبقا س والسيد الوز   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شارن د املس ٔ ملغرب اللكمة  لشغل  حتاد الوطين    .من 
  .شارتفضل السيد املس 

شار السيد   :ا السطي املس
س   .شكرا السيد الرئ

ا ب لمك ما هو اليس وهيب مرح ن بعض الزمالء الوزراء د ك، ولكن اك
ٔسف،  ٔسف،يحرضوش عند مع اكمل ا ٔن  مع اكمل ا ٔجسل  ي هاذٔ 

يل وضعت ٓن ،مخس طلب ا ،  حلد ا ٔستجيب  ٔول طلب  اله 
ة ر الفال ش السيد وز ر ما ولكن  ،مشكور، ما اكي ليه اليس الوز ب 

ن مشلك   .اك
ري هذا حىتطب ب  ٔيضا مايش  ان،  يعة احلال،  ل  حىت حيرضوقضية ا

ان،  يف ل زيدو، اليش  هاذا لو مع اما بغيناش  ا بغينا الوزراء فعال يتفا ح
ةمفرو اذتاكن ممكن ن  ،الربملانيني ل جمو ٔخرى د ٔمور    .ا

فاء قضية  ل الٕاخ ل كام سبق الزم حامين، الن طبيعة احلال ب يس ا
رن كام كتعرفو،  ن الوز يل ب السيد ا حسب اخلام طبيعة احلال الناجت ا

ل العسل فاملغرب،  يل قريت، حوايل مليار درمه د يل مسعت وا ا
اصب الشغل  الفم   .بعرشات ا

ن رضر يد بطبيعة احلال اك يل احصيح،  ،ٔ ا تبعنا بعض إالجراءات ا ح
ر يوم  ،دارت احلكومة س احلكومة مع السيد الوز يل دار السيد رئ لقاء ا ا

ت،  زيدو نطمخص زال اطبيعة احلال ولكن ومع ذ مب الس املعنيني  نؤ نا 
  .امللف هاذف 

ش ما ر ،عرف ٔمور ،السيد الوز ن بعض ا   :حول اك
ل،  - ربية الن ٔمر واش  هاذٕاخراج دليل املامرسة السلمية يف  ا

)l’ONSSA6(  ال؟ ه والادية ف  
ا  - الل الظروف الطبيعية الصعبة و ل  لن ة التغذية املعطاة  مراق

  ؛اجلفاف
مج وطين لتلقمي اخلال - ر   ؛وضع 
ٓفات امل - ٔمراض وا مج وطين حملاربة ا ر ىل وضع  ل،  عدية يف الن

ل املثال لسالمة الصحية  ولكيف "روااالف" س ب الوطين  املك
ل  مج وقايئ شامل  هاذملتابعة د ر اليش، ومتناو كذ تزنيل 

ل املثال ىل س واجن  ىل غرار قطاع ا ال  ل امئة  ة ا   .واملراق

ٔن احلكومة  ىل  متناو  يل معنيني هب هاذتفرح يعين ،   اذالناس ا
ٔمر، وما ن  ل العسل،  ا ل الغذاء د ٔمهية د ساوش بطبيعة احلال ا

ل  فاء الن ملناسبة اخ يل بطبيعة احلال و ٔمثنة العسل، وا ٔدى ٕاىل ارتفاع 
لها هو املواطن   .الضحية د
س   .وشكرا السيد الرئ

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لحكومة   .اللكمة 
ر احملرتم   .تفضل السيد الوز

س احلكومة  ى رئ ر املنتدب  لعالقات مع الرب املالسيد الوز  ملان،لكف 

                                                 
6 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
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مس احلكومة ة  ،نيابة عن السيد دمحم صديقي الناطق الرمسي  ر الفال وز
ت   :والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا

س   .شكرا السيد الرئ
شارن ولفريقني احملرتمني ن املس لسيد   .طبعا الشكر موصول 

لس املوقر، ٔوال، احلكومة ما عندها حىت لم ش جتي   يش مشلك 
ل  كون مؤطرا دا ٔن  ٔنه النقاش العمويم جيب  ٔنه احلكومة تؤمن ب

ل  يل د ا الغرفة  هاذاملؤسسات، وهذا هو ما نقوم به، لكن النظام ا
لس  ل ا دث عن ٕاماكنية حضور احلكومة يف ٕاطار القرارات د املوقرة يت

يل كت  ستوري ا ٔ خشصيا تا ني شفت  ىل التوازن، لكن م  هاذلكم 
ىل السيد ا ه مرات ومرات، فمببادرة مين اقرتحت  ملوضوع هذا مت طر

ٔنين نوب ف  ة  ر الفال ٔين هاذوز ٔنه الرٔي العام  املوضوع هذا،  كنعرف ب
ٔن تقدمه احلكومة ظر ما ميكن  اللمك ي   .حول هذه القضا من 

ل العسل يف 7500 ىل املستوى  2021سنة  طن هو إالنتاج د
ي ل الشغل، ولكن ما  ،ام قلتفالوطين،  شار، فرص كثرية د السيد املس

ل من  اليش راه ما هاذساوش ن  ش ق ٔخرض"اك ، هذا "خمطط املغرب ا
ل  د من احلسنات د يل مايش لكنا كنتفقو هاذوا طط ا ٔ بعض  ..ا و

يل م م ا سمع بعض ال ق، املرات ك ٔخرض"ايش دق  "خمطط املغرب ا
ة ف  ٕاىل ا ٔقل نظم السالسل، ولت عند الب هاذدار يش  ىل ا الد 

ٔنين ظمة بدون  ف سالسل م يل مك ىل إالنتاج ا ل  ما نتلكم  والعقلنة د
  .القطاع هذا هاذ

ع  هاذمفبارشة بعد ظهور  ة بت املشلك هذا، قامت وزارة الفال
ب الوطين  س احلكومة ومع املك ) l’ONSSA(خشيص من السيد رئ

رة حول  لية، 23ز رهتا ٔلف  يل مت ز هتا يف خمتلف و  ا هتا ومعاي مراق
ٔنه هناك مت  لفعل ب ، وتبني  ، رشقا وغر و اطق املغرب، شامال، ج م
فاوتة،  ات م ل بدر ل الن فاء بعض الطوائف د ل اخ سجيل ظاهرة د
ت  ل واحلضا ال الن ىل  ٔجريت  ربية اليت  اليل ا عدت نتاجئ الت واس

كون مر  ٔن  ب يف ظهور هذه ب س ي  ل، هو ا ب الن ضا ما يص
  .الظاهرة

ل ،ويف هذا إالطار ب د رباء ) l’ONSSA( قام املك ل جلنة  شك ب
عددة التخصصات راسات حول هذه الظاهرة، كام  م ٔحباث وا ملواص ا

ل، هبدف  ربية الن نيي  ب التقصيات امليدانية، بتعاون مع  يعمق املك
دةحتديد العوامل امل    .سا

ول،  ة من ا سجيلها يف مجمو ٔن هذه الظاهرة مت  وجتدر إالشارة ٕاىل 
ٔن  ا، كام  ٔورو وٕافريق ل  ول د ة ويف بعض ا ٔمرك دة ا ت املت فالوال
ىل هذه الظاهرة، ربطت هذه  راسات اليت مت ٕاجراؤها  ٔحباث وا ا

ىل بعضها ادي نتلكم  ٔسباب    :الظاهرة بوجود 
ل ٔوال، العوا اصة يف م ة،  ة والبي يل  هاذمل املناخ السنوات ا

يل  ىل املراعي ا يكون  يل  ٔثري ا ساقطات والت ل ال د الضعف د كمتزي بوا

لهيا ذتغي   حلا الصحية ل  هاذى  ل، مث العوامل املرتبطة   هاذالن
ل ربية الن   .الطوائف، مث العوامل املرتبطة مبامرسة 

ر هذه ويف ٕاطار اجلهود املبذ ٓ لتقليص من  و من طرف الوزارة 
مج ب ر داد  ل، مت ٕا ربية الن ىل قطاع  لغ  130ـالظاهرة  مليون درمه م

ىل  ل الوقوف  ٔ دا، سوف يمت ختصيصه لهذه السلس من  بري 
ٔم   :املشالك، نعطيمك بعض ا

ام حبم وطنية ملع - ل ضد داء الق ال الن   ؛"رواالفا"اجلة 
ادة ٕاعام - ل املترضرة املٕا ال الن رب توزيع طوائف حنل ر  صابة 

  ؛ديدة
دة  - داد قا ٔحباث وٕا راسات وا ام  تالق ا  - بيا يل  وهذا هو ا

شار لمك السيد املس م د ل - فال سجيل مريب الن   .وطنية، ل

ع خشيص من السيد  ٔن الوزارة وبت ىل  ليه فاخلتام،  ٔكد  يل نبغي ن ا
س احل ري  هاذكومة، تويل رئ ٔن هذا مايش فقط  ٔمهية قصوى،  املوضوع 

ت االٕ  ل التواز ة د مو د ا يقوم بوا ٔنه  ة، وكنعرفو ب سامه فالسيا نتاج 
ة د ٔم لىل مجمو ٔزيالل، ف: املناطق، نعطي بعض ا معران، ٓ ف يت 

ل سوس، و  ىل  هاذفالنوا د  هاذالعسل عندو قميتو، فاحلكومة واقفة 
كون ٕان شاء  ال سوف  ق، وٕاىل اكنت معطيات مستق شلك دق املوضوع 

ة ل هذه الق دث دا   .هللا فرصة ليك نت
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ىل املسامهة القمية ر احملرتم    .شكرا السيد الوز

نا  كون قد استوف ٔعامل هذه اجللسةدو وهبذا    .ل 
ىل املسامهة لجميع    .شكرا 

لن عن ٔ   .رفع هذه اجللسة و

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

ب  :امللحق ا السطيتعق شار السيد  سياسة  " حول موضوع املس
د وف احئة  اوز تداعيات  ة لت ىل القطاع  19- وزارة السيا

و لرئا"السيا   :لسةاجل  ةس، سمل مك

ا السطي شار السيد    :املس
  الرحميمس هللا الرمحن 

س احملرتم   ،السيد الرئ
رة احملرتمة   ،السيدة الوز

شارون احملرتمو  ،نالسيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة سياسة "  يف موضوع الرقابية املس
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احئة  اوز تداعيات  ة لت دوزارة السيا   ".ىل القطاع السيا 19- وف
ي يعترب من  ة العاملني يف هذا القطاع ا اسبة ننقل لمك معا ويه م

ابني القطا ٔكرث ترضرا من تداعيات  ات يق  و ورو حئةات ا القطا
ة التقليدية رمغ إالجراءات والتدابري  ،املرتبطة به اكلنقل اجلوي والصنا

ذة  د من هذه التداعيااملت   :ت، ومهنال
  لسياح؛ ٔسواق املصدرة  ادة ربط املغرب   ٕا
   ه ة مؤسسات إاليواء اليت توا ٔهيل ومصاح ادة ت لية ٕال داث  ٕا

ت؛  صعو
  بة ورسيع تطور املقاوالت السياحم ة الصغرى واملتوسطة وا

دا  ؛والصغرية 
   سمح ملقديم اخلدمات، بتعويض  30.20ٕاصدار القانون رمق ي  ا

ىل شلك  ن، وذ  املبالغ املستحقة لزبناهئم عن طريق وصل 
دة يف السعر؛ ٔي ز ٔو معاد دون  دمة مماث   اقرتاح 

  ة املرصح هبم ٔجراء املقاوالت السياح يف الصندوق  استفادة 
ني من تعويض  ن السياح عي واملرشد ج لضامن  الوطين 

الل الفرتة املمتدة من فاحت  2.000جزايف شهري مقداره  درمه 
اية  2020يوليوز    .2021يونيو 30ٕاىل 

رة   ،احملرتمة السيدة الوز
اوز تداعيات  ٕان  ة لت ري اكف ٔمهيهتا  ىل  ىل هذه إالجراءات  اجلاحئة 

ذة القطاع احلساس، خصوصا يف ظلهذا  ال ٕ  التدابري املت الق ا
حورات هذا الفريوس  .اجلوي ملنع دخول بعض م

ات بد من التذكريالو لقطا مع املبارش  ٔن ا ال جزئيا وال  ب يبقى 
وية، و  الالت الب خ ىل  ملنافسة الرشيفة ويفرتض جييب  ميس 
شارة جملس املنافسة، ويؤدي يف ا لغالب ٕاىل تفيش احملسوبية والزبونية اس

و ارش  ستفادة من دمع م   .يف 
ٔن ة سيؤدي  كام  ارشة لبعض املقاوالت السياح لفة مالية م ٔ تقدمي 

دم استفادة  رتازات، ٕاىل استفادة بعض املؤسسات و ام اكنت 
ٔخرالبعض  ىل حساب املقاوالت  ،ا رية  الصغرية واستفادة املقاوالت الك

  .واملتوسطة
ملغرب لشغل  حتاد الوطين  شارن ٕاننا يف  لس املس ، وانطالقا مب

عتباره  ٔمهية هذا القطاع  صادي ببالد و من وعينا ب ق لمنو  ا قطاقاطرة 
لق قمية مضاف سامه يف   الية، ومن ام  ىل استقراره ة  ل احلفاظ  ٔ

ه  :دعو ٕاىل رضورةوحامية حقوق العاملني به ن وتنافس

   ة موثو ة سياح و ٔجواء وسويق املغرب  ح ا ود ف ف ق قة وختف
 ؛السفر حنو املغرب

   رب ختصيص ة  ات السياح لمنتو يل  ا سهتالك ا حتفزي 
ة مي مع شياكت سياح لفة مالية  سويقها بنصف قميهتا ٔ كن 

مي 200ٕان ختصيص ( لمواطن لشياكت  مليار سن ال  م
لزبناء سيضخ يف القطاع السيا  ة وبيعها بنصف قميهتا  السياح

لغ  ساب  400م ٔقل دون ا ىل ا مي  ما ينفقه الساحئ مليار سن
 ؛)من نفقات خمتلفة

  توج شجي د م الل اع لية من  ا ة ا ذي جودة ع السيا
لطبقة املتوسطة من ٔكرث  الستقطاب يتالءم مع القدرة الرشائية 

ا (عطلهتم يف اخلارج فضلون قضاء ي مليون مغريب خصوصا ٕاساب
ريا  ؛)...و
   م رشية العام يفه ادة  ملوارد ال الل ٕا هذا القطاع من 

ٔهيل؛  التكون والت
   صاد املهيلك ق ة التقليدية يف  دماج قطاع الصنا ٕ رسيع  ال

عية  ج ه من اخلدمات  لتغطية ومتكني العاملني ف املتعلقة 
ريها من اخلدمات؛ د و  الصحية والتقا

   ني العاملني يف ن السياح ملرشد مراجعة املراسمي املرتبطة 
ل  هلممبا يضمن ية بل املناطق اجل  ال احلرضيمزاو العمل دا  ا

م يف السن ب املرض بعد تقد س  ؛ٔو 
  د ل ل وضع  ٔ ل من  شجع ر السفرغالء تذاالتد ي ال  ىل  ا

ة ىل التنقل والسيا يل ، مع العمل  ا طالق ٕ شجيع الطريان ا
ديدة ٔمثنة تنافسية خطوط   ؛ب

   ىل حلفاظ  ة  لمؤسسات السياح مع العمويم املقدم  ربط ا
رشيعات الشغل؛ رتام  اصب الشغل وا  م

   خراج ٕ رسيع  لقانون رمق ال ة  املتعلق  80.14النصوص التطبيق
ٔخرىملؤسسات السياح ٔشاكل إاليواء السيا ا  ؛ة و

   ل يقيض ىل ٕاجياد  ٔقساط العمل  الص  ل است ٔج متديد ت
ٔزمة اية هناية ا يون ٕاىل  ؛ ا لنقل السيا سبة   ل

   لقطاع والرفع من لعاملني  صص  مع ا سمترار يف رصف ا
ش الكرمي طلبات الع  .قميته متاشيا مع ظروف وم

ليمك ورمحة   .هللا تعاىل وراكته والسالم 


