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 307 رمق اجللسة  حمرض  
ء : التارخي ٔوىل 11  الثال سمرب 6ه (4144  جامدى ا  .م)2202 د

شار    الرئاسة: جملس السيد  املس س  لرئ الثاين  اخلليفة  شني،  اخش ٔمحد 
شارن.   املس

ت و و   ساعتان  :التوق د  قةوا دق ة  عرشون  السا من  ابتداء   العارشة ، 
قة  ق اوا ٔربعني صبا  . ا

ٔعاملدول   ٔسئ الشفهية :ا اقشة ا   . م

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

س اجللسة:  شني، رئ ٔخش ٔمحد  شار السيد    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 
تاح اجللسة  لن عن اف ٔ.  

ران،    السيدان الوز
شارات، السيدات    املس

شارون،    السادة املس
ٔحاكم الفصل   يل    100معال ب ا ضيات النظام ا ستور، ووفقا ملق من ا

شارن املس لس   خيصص  ،لس   والسادة  السيدة  ٔسئ  اجللسة  هاته  ا
شارن ٔجوبة املس   لهيا.  احلكومة و

ل ٔسئ  تناول  يف  الرشوع  وق ة  الشفهية  ا ٔعامل،  دول  يف  املدر ل   ا   ٔح
لكمة نة  السيدة  ىل  ا ٔم لس  ٕالطالع  ا  مراسالت  من  د  ما  ىل  ا

ت.  ال   وٕا
لكمة نة.   لسيدة ا ٔم   ا

شارة  ة  السيدة   املس ه  صف نة   بلفق لس:   ٔم   ا
  الرحمي.   الرمحن   هللا   سم 

س  السيد   شكرا    احملرتم.  الرئ
ن ا رن  لسيد   احملرتمني،   الوز

شارون  والسادة   السيدات    احملرتمون،   املس
شارن،  ٔودع ب جملس املس ى مك ة  ٔسبق س احلكومة  السيد رئ

الفصل   ٔحاكم  ستور  78طبقا  ا  يوافق  93.21  رمق  قانون  مرشوع  ،من 
ه ة  ىل  مبوج ٔن  173  رمق  إالتفاق   ٕاعسار   عند  العامل  مستحقات  حامية  ش

ل  من  املعمتدة  1992  معلهم  صاحب  ولية   العمل  ملنظمة  العام  املؤمتر  ق   يف   ا
  . 1992 يونيو 23 يف جبنيف املنعقدة والسبعني التاسعة دورته

من   الرئاسة  هبا  توصلت  اليت  ٔسئ  ل سبة  ٕاىل    2022نونرب    29ل
ي اكلتايل:    رخيه، فه

ٔسئ الشفهية:  - ؛  24ا   سؤ
ابية:  - ٔسئ الك   ؛ سؤ 23ا
ابية:  - ٔجوبة الك .  30ا   جوا

هناية هذه   ارشة بعد  د م ىل مو ٔننا سنكون  ب املوقر  لس  كام خنرب ا
ىل:  راسة والتصويت  رشيعية ختصص ل امة  لسة    اجللسة مع 

ات من العموم    18.18مرشوع قانون رمق    - ظمي معلية مجع الترب يقيض ب
ريية يف  ٔغراض  دات  نية؛ وتوزيع املسا  ٕاطار قراءة 

ٔجزاهئا وعنارصها    86.21مرشوع قانون رمق    - ة النارية و ٔسل يتعلق 
ريهتا؛   وتوابعها وذ

اء املائية البحرية،   84.21ومرشوع قانون رمق   - ٔح ي يتعلق برتبية ا ا
نية؛   وكذ يف ٕاطار قراءة 

القانون رمق    19.22مرشوع قانون رمق    - ب   05.12بتغيري  ظمي  املتعلق 
 .  نة املرشد السيا

س.    شكرا السيد الرئ

س   السيد    اجللسة:   رئ
نة.  السيدة شكرا ٔم   ا

لية،   ا ة لقطاع ا ٔسئ املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل ٕاذن 
رشية واليت جتمعها   لتمنية ال ر، حول املبادرة الوطنية  لسيد الوز ورحب 

دة املوضوع.    و
لشطر  والبداية مع سؤال الفر  لية  ه "احلصي املر شرتايك وموضو يق 

رشية".  لتمنية ال   الثالث من املبادرة الوطنية 
لكمة شار.   السيد تفضل ،  ا   املس

شار    املوساوي:   السا  السيد   املس
س السيد شكرا   احملرتم.   الرئ
ران   السيدان    احملرتمان،   الوز
شارون  والسادة   السيدات    احملرتمون،   املس

ر  السيد  رشفين، ٔلمك  ٔن  احملرتم،  الوز لية  احلصي  عن  ٔس   لشطر   املر
رشية؟ لتمنية الوطنية املبادرة من  الثالث      ال

  وشكرا.

س   السيد    اجللسة:   رئ
شار.  السيد شكرا   املس

اليت  املعيقات  سبات وجتاوز  املك مثني  ه " الثاين موضو ٓين  ا السؤال 
رشية".  ادرة التمنية ال ه م   توا

د السادةا ٔ ٔصا فريق من  لكمة    واملعارصة.  ا
شار.   السيد   املس

شار  يش:  ليد   السيد   املس   الربن
ر  السيد  سائلمك مك  حول  احملرتم،  الوز سبات   لتمثني  اسرتاتيجيا   مك

ه اليت  املعيقات  وجتاوز رشية؟  لتمنية الوطنية املبادرة  توا   ال
  شكرا.
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س   السيد    اجللسة:   رئ
   شكرا.
ة  من  الثالث   السؤال ميقراطية  الكونفدرالية  مجمو ه  لشغل،  ا  وموضو

رشية".  لتمنية الوطنية املبادرة يف الشباب "ٕادماج   ال
شار.   السيد   املس

شار    زيه:   حلسن   السيد   املس
رشية؟   لتمنية الوطنية املبادرة يف الشباب ٕادماج عن سائلمك   ال

س   السيد    اجللسة:   رئ
شار.  السيد شكرا   املس

ٓين  السؤال ه  الرابع  ا ٓفاق  "حصي  موضو  لتمنية   الوطنية  املبادرة  و
رشية" د ال شارن السادة ٔ   لشغل.  املغريب  حتاد فريق من املس

س.   السيد تفضل   الرئ

شار  ن  نور   السيد   املس   سليك:   ا
ر،  السيد  سائلمك لتمنية    الوز الوطنية  املبادرة  ٓفاق  و حصي  عن 

رشية؟    ال

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لتمنية  السؤال اخلامس يف نفس املوضوع، حول "مشاريع املبادرة الوطنية 
رشية".     ال

دة   لو ستقاليل  الفريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  وا
  والتعادلية. 

س.    تفضل السيد الرئ

ل:  شار السيد عبد القادر الك   املس
س،   السيد    الرئ

ران،   السيدان    الوز
  . املوضوع نفس يف سائلمك

س    : اجللسةالسيد رئ
ل.  ٔستاذ الك   شكرا ا

لسادة   رشية"،  ال لتمنية  الوطنية  "املبادرة  ه  موضو السادس  السؤال 
ملغرب.  لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق    والسيدات املس

شارة.    السيدة املس

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

ر   السيد    ، احملرتم   الوز
لتمنية   عن سري ٕاجناز الربامج واملشاريع اليت تندرج مضن املبادرة الوطنية 

ر؟  سائلمك السيد الوز رشية،    ال
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة السيدة شكرا   . املس

ر  ، ٕاذن تفضل السيد الوز ٔسئ ا ىل  ابة  ر لٕال لسيد الوز لكمة  ا
لمنصة وال تبقى، حبال  لعكس. جتي  مك.. ال    حبال، خوذو راح

يت السيد عبد الوايف   لية: لف ا ر ا   ، وز
س   السيد    احملرتم،   الرئ

شارون  والسادة   السيدات    ، احملرتمون   املس
ٔعطى صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا   كام تعلمون، قد 

لتمنية   ٔيده، انطالقة الورش املليك، املبادرة الوطنية  رشية يوم  و ماي   18ال
عي، وفق ٕاسرتاتيجية 2005 ج ، هبدف حماربة الفقر والهشاشة وإالقصاء 

لني املعنيني  شارية مع خمتلف الفا ىل البعد الرتايب واملقاربة ال ركز  مشولية 
  حلقل التمنوي. 

ت اجلهود املبذو يف هذا إالطار، والتعبئة القوية اليت شهدهتا   وقد مك
ٔوىل  املبادر  ا لتني  املر الل  والثانية  2010-2005ة  من    2011-2018، 

رامج  ٔحسن  ويل  امليا مضن تصنيف البنك ا لرتبة الثالثة  الل بالد  اح
عية الهادفة. ج   املبادرات 

لربامج املنجزة  مي  ، اكن من الرضوري ٕاجراء تق ىل الرمغ من لك ذ و
ىل ماكمن النقص   وٕاجياد السبل الكف لتحسني وقع وذ هبدف الوقوف 

ركزي  سهتداف الربامج  ث مت ف يتعلق  ات املسهتدفة، ح ىل الف املبادرة 
ات  ا ل ابة  لٕالست عية  ج واخلدمات  التحتية  ات  الب ىل  اجلهود 

  املستع ومعاجلة العجز املرتامك. 
لني امجلعوي  ري املنتظم لبعض الفا اميل املشاريع كام مت سجيل الطابع  ني 

وكذا   استغاللها،  اسمترارية  هيدد  شلك  املنجزة،  ٓت  ش امل بعض  وتدهور 
ٔداء املايل. ىل ا ان  ٔح لب ا ٔ ركز يف  ع املشاريع،  ليات لت ىل  د    ع

لته الثالثة، اليت اعمتد   متعي الرائد، هو يف مر واليوم، هذا املرشوع ا
االٕ  هتا  ورؤ فلسفهتا  بلورة  السديدة، يف  ة  امللك التوجهيات  ىل  سرتاتيجية 

لسنة   العرش  خطاب  يف  الواردة  ت  الصات 2018والس  ىل  و  ،
ىل  الته  ركزي تد الل  ث حقق نق نوعية من  ني، ح لتني السابق املر
لهنوض  راجمه  ه  توج ىل  وكذا  رشي،  ال لرٔسامل  الالمادية  اجلوانب 

ال الص  ٔج رشي ل ات يف وضعية صعبة وٕاطالق  لرٔسامل ال دة، ودمع الف ا
ل.  ديد من املبادرات اخلالقة لفرص الشغل واملدرة ل ل    ج

عتبار   بعني  مج  لرب اجلديدة  الهندسة  ذت  ٔ ٔساس،  ا ىل هذا  و
فاملبادرة  السابقة،  سبات  املك ىل  احملافظة  ىل  احلرص  مع  ه،  التو هذا 

رشية مكرشوع مل لتمنية ال ات املعنية  الوطنية  ة القطا سامه مع بق يك جممتعي 
هبدف   وذ  والتعلمي،  ة  الص مستوى  ىل  والس  املوضوع،  هذا  يف 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

3 

ٔوىل  11 سمرب 6( 1444جامدى ا  ) 2022 د

رشي.  لرٔسامل ال   املسامهة يف الرفع من مؤرشات بالد املتعلقة 
التمنوي   منوذج  ا ددها  اليت  ٔهداف  ا بني  مفن  التذكري،  ل  س ىل  و

رشية ٕاىل قمية  اجلديد، الرفع من مؤرش التمنية ا ٔفق    0.75ل بدل    2035يف 
تضافر اجلهود   0.5من   الل  ٕاال من  قه  الهدف ال ميكن حتق اليا، وهذا 

ذ املشاريع.  ٔثناء تنف لتقائية املطلوبة  ق    وحتق

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

لتمنية   ددت املبادرة الوطنية  سعى ٕاىل  لقد  سيني  رشية هدفني رئ ال
وحتسني  املواطنني  رامة  صيانة  يف  ٔول  ا الهدف  ىل  يت حبيث  قهام،  حتق

ة اليت  ينام الل مواص ا شهم، من  ذ سنة   ظروف  ٔطلقهتا املبادرة م
جمني: 2005 ر ذ  الل تنف   ، وذ من 
التحتية   - ات  الب مستوى  ىل  اخلصاص  تدارك  ٔول:  ا مج  الرب

ٔقل جتهزيا؛ واخل االت الرتابية ا ٔساسية   دمات ا
اص يف وضعية هشاشة.  - ٔش بة ا مج الثاين: موا   والرب

الل تذليل املعيقات  ل، من  لهدف الثاين يف بناء املستق ف يتعلق 
جمني  ر د  ع وذ  الفرد،  اة  ح مر  طي  رشية  ال لتمنية  ٔساسية  ا

ٔال وهام: ن،  ديد    ٓخرن 
لشباب؛   - صادي  ق ل وإالدماج  مج الثالث: حتسني ا  الرب
دة.  - ال الصا ٔج رشي ل لرٔسامل ال فع  مج الرابع: ا   والرب

جمها   ر رشية" تعمل يف ٕاطار  لتمنية ال ولتذكري، فٕان "املبادرة الوطنية 
ي رصدت  مزيانية   ٔول، ا ة احملد  4ا ينام ىل مواص ا ثة ماليري درمه 

ٔخرى،  ا ة  العموم الربامج  مع  م  ام  س ا يف  ني،  السابق لتني  املر الل 
ات التحتية واخلدمات   الل املسامهة يف تقليص العجز يف الب وذ من 
القروية  الطرق واملسا  شاء  ٕ ف يتعلق  اصة  ٔساسية، و ا عية  ج

لرشب والكهربة ملاء الصاحل  ية والزتود  ٓت الف ش ة   وامل القروية وكذا الص
ٔمه   يعتربن  ن  ني، ال القطا ن  املقدمة يف هاذ والتعلمي وحتسني اخلدمات 

رية يف  ٔسباب الفوارق   دى املؤرات الك ش وٕا هتم عية والهشاشة وا ج
رشية.    مؤرش التمنية ال

شلك مسامهة يف   مج  ٔن هذا الرب وجتدر إالشارة يف هذا إالطار، ٕاىل 
العامل   يف  عية  ج و الية  ا الفوارق  من  احلد  مج  ر يف  الوطنية  املبادرة 

  القروي.  

لغ   م ي خصص   ا الثاين،  جمها  ر الل  من  املبادرة  تعمل    4كام 
الل ا سبات احملققة  ىل تعزز املك ني، ومن  ماليري درمه،  لتني السابق ملر

ٔولوية، تتوزع   ة ذات  دى عرش ف اصة وذات جودة ٕال الل توفري عناية 
يف  ساء  وال اخلاصة  ات  يا ح وذوي  واملرىض  مسنني  اص  ٔش بني 
مبراكز   وذ  وضعية صعبة،  والشباب يف  ٔطفال  ا وكذا  وضعية هشاشة 

خصصة لها وك  م بة الرضوريتني  دة واملوا املسا ادة وتقدمي  ٕا ىل  العمل  ذا 
والتكون   مع  ا طريق  عن  ا  ٕادما سري  وت صادي  اق السوسيو  ا  ٕادما

بة.    واملوا
الثالث،   جمها  ر الل  من  رشية"  ال لتمنية  الوطنية  "املبادرة  وسعى 

ي رصدت  مزيانية   سري   4ا ٔهنا ت لول من ش ماليري درمه، ٕاىل توفري 
لشباب، وذ م صادي  ق ال  إالدماج  دمات لالستق الل تقدمي  ن 

جبل  احملدثة  الشباب،  صات  م ل  دا لفائدهتم  مع  وا ه  والتوج وإالنصات 
ددها   ل   100ٔقالمي وعامالت اململكة، واليت فاق  صة، وكذا حتسني ا م

عي  ج صاد  ق صادية احمللية، عن طريق دمع  ق واملسامهة يف التمنية 
يل التع دا واملقاوالت الصغرية والتضامين، من ق اونيات واملقاوالت الصغرية 

  واملتوسطة. 

لغ  ٔما   ي خصص  م مج الرابع، وا ماليري درمه،   6ىل مستوى الرب
املال  الرٔس  وتطور  مثني  ٕاىل  ال  من  اهدة  الوطنية  املبادرة  عمل  ف

ل احلياة هبدف ٕازا املعيقات واحلواجز اليت تعرت  رشي يف اكفة مرا ض ال
ٔم والطفل واملسامهة  رب املسامهة يف حتسني حصة وتغذية ا رشية  التمنية ال
اصة يف املناطق القروية والنائية، وكذا   ٔويل، و مج تعممي التعلمي ا ر يف 
ىل مستوى التعمل وحماربة الهدر املدريس،  ت  ف من مظاهر التفاو التخف

ٔسطول ال  دمات إاليواء وتعزز  الل توفري  نقل املدريس وتوفري دروس من 
ٔطفال   ى ا ح  ة املدرسية ودمع التف ان، وكذا تعزز الص مع املدريس  ا

ة.  ضية والثقاف ية والر شطة املوازية الف ٔ   والشباب عن طريق تطور ا
رشية"   لتمنية ال ٔن "املبادرة الوطنية  وجتدر إالشارة يف هذا إالطار، ٕاىل 

الل املر احل  ة  2023و 2019الية يعين ما بني ٔجنزت  دود السا وٕاىل 
ه   هنا    25.500ما مجمو ب من  لتعلمي    8000مرشوع وشاط  مربجمة  دة  و

ٔربعة قدر بـ   لربامج ا ٔويل مببلغ ٕاجاميل  ماليري ونصف درمه، وتضاف   10ا
ٕاجناز حوايل   املمتث يف  ني  السابق لتني  املر جزات  لية م املر لهذه احلصي 

ه   43مرشوع وشاط مببلغ مايل ٕاجاميل قدره    43.000 مليار درمه سامهت ف
  مليار درمه.    28املبادرة بـ 

ٔكرث من   ىل مدى  رشية  لتمنية ال ت املبادرة الوطنية  ٔثب سنة    17لقد 
لقرب   الل هنج سياسة  ، وذ من  رشية ببالد فعاليهتا يف جمال التمنية ال

امل الساكنة  ٔوضاع  هنوض ب الكربى هبدف ا ت  د الت ة، ورفع  عوزة من 
متع من   لعب دورها اكمال يف ا دة  ال الصا ٔج رشية بغية هت ا لتمنية ال

نية.   ة    ح
لعل   ٔدوار،  بعدة  رشية  لتمنية ال الوطنية  املبادرة  الغاية، تضطلع  ولهذه 

سق لمشاريع املبتكرة، ودور املع وامل رزها دور احملفز واحملتضن  ملنظومة   ٔ
رشية.     التمنية ال

تعمل  رشية  ال لتمنية  الوطنية  املبادرة  ٔن  ىل  يد  ٔ الت ٔود  اخلتام،  ويف 
ق التقائية قوية بني خمتلف  ل حتق ٔ اهدة لتوفري اكفة الظروف املالمئة من 
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لية   املستق ٔهداف  ا ىل  والرتكزي  لرباجمها  ل  ٔم تفعيل  هبدف  لني  املتد
ٔمهي يس  ك متدرس الكربى اليت  ة قصوى اكلطفو املبكرة والتغذية ودمع ا

منوذج التمنوي  بة تزنيل ا صادي، وكذا موا ق وحماربة الهشاشة وإالدماج 
اكفة  ٔيده  ٔراده صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و ي  اجلديد ا
ندماج والريق  لفرص واملساواة و اكفؤ  رمي و ش  ٔفراد شعبه الويف من 

ء.  زدهار وال   و
  والسالم. 

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

لفريق   لكمة  ا ٔعطي  ر،  الوز السيد  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف 
  شرتايك.  

شار   . تفضل السيد املس

شار السيد    املوساوي:  السا املس
س.    شكرا السيد الرئ

ىل عرضمك. ر    شكرا السيد معايل الوز
رشية  وحنن   لتمنية ال ٔطوار املر الثالثة من املبادرة الوطنية  ش  اليوم نع

ٔيده انطالقهتا   ٔعطى صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و ي  ا
رب    19يوم   ىل مقاربة  2018شت ركز  ٔن هذه املر  ٔشار ٕاىل  ث  ، ح

ه ال ادة توج سبات مع ٕا ددة هتدف ٕاىل حتصني وتعزز املك ربامج سعيا  م
ات الهشة،   دة ودمع الف ال الصا ٔج رشي والعناية  لرٔس املال ال لهنوض 
ددة لفرص  ل وا ديد من املبادرات املدرة ل ل  د ج ٕالضافة ٕاىل اع

  الشغل. 
الل سنة  ل املثال ال احلرص،  ىل س خصص ما يناهز    2022لكن، 

مج    515 ر عية"، مليون درمه يف ٕاطار " ج الية و تقليص الفوارق ا
مج  ٔن املساهامت اليت خصصهتا املبادرة لهذا الرب ني  ٔرقام يت ث لغة ا مفن ح
و تتحمل  لتايل فٕان ا يق الرشاكت، و تبقى مساهامت مرتفعة مقارنة مع 
متويل مشاريع املبادرة مع غياب  صصة  دات املالية ا ع ٔكرب من  القسم ا
املبادرة  قمية  زايد  يق املسامهني، مما يطرح  الربامج من طرف  متويل هذه 
ٔعباء ومصاريف  و مزيدا من ا الوطنية يف املر اجلديدة ٕاشاكلية حتمل ا

  ٔخرى.
ٔكرب   دد  و يف استقطاب  ا سائلمك عن اخلطط وٕاسرتاتيجية  وهنا 

متويل هذه الربامج.    من الرشاكء 
ستدعي من "املبادرة الوطنية ٕاننا يف الفريق  ٔن املر  شرتايك نؤكد 

إالدارات  تظمة بني خمتلف  يف اجلهود وتعبئة دامئة وم ك رشية"  لتمنية ال
ات حملية وجممتع مدين.  ة وجام   وبني مصاحل ومؤسسات معوم

غي استقطاب  الالت اليت تعرقل مسار املبادرة، فٕانه ي خ اوز  ولت
عي ومده الكفاءات اجلديد ج ٔقسام العمل  ٔداء  ٔو الرفع من مستوى  ة 

سية  لجنة الرئ عتبارها ا ة الرضورية  س لو رشية وإالماكنيات ا ملوارد ال
ىل وسائل رشية ومادية كف لضامن  ات املسهتدفة  لٕالدارة، مع توفر امجلا

ٔطريية.  لتدبريية والت ا  ا   ق
ر احمل هودات الصارمة اليت ويف اخلتام، السيد الوز اليا  شيد  رتم، 

لتمنية  رامج املبادرة الوطنية  ل التزنيل الفعيل ٕالجناح  ٔ تقوم هبا وزارمك من 
ٔيده. ال امل نرصه هللا و ادة  رشية بق   ال

ر.    وشكرا معايل الوز
س.    شكرا السيد الرئ

س   : اجللسةالسيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لكمة لفريق ا   ٔصا واملعارصة. ا
شار.    تفضل السيد املس

يش:  ليد الربن شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،   السيد    الوز
ىل ما تفضلمت به من معطيات واليت   مك و ىل جوا ر  شكرا السيد الوز
رب  ملواطن املغريب  هنوض  ل ا هود املبذول يف س ىل ا ي تدل  ٕان تدل فه

ن صاحب اجلال امل بوابة التمنية   برية من  ي حتظى بعناية  رشية وا ال
ٔيده.    محمد السادس نرصه هللا و

املعمتدة   جيابية حصي التدابري  ٕ ل  س ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا
اليت   لمملكة  التمنوية  لرفع من مؤرشات  الفقر والهشاشة وذ  من  د  ل

ىل ماك ىل املواطن املغريب و ٔن املبادرة تنعكس  اذبية اململكة، الس  نة و
الربجمة  عتبار  بعني  ذها  ٔ رب  منو  ا معاد  يف  توازن  ٕاقامة  ٕاىل  تدعو 
م  لساكنة، يف جتاوز  ة  ات الواقعية والتطلعات املرشو اج ل والتخطيط 
نت عنه قصورها وحمدداهتا يف هذا إالطار،  ٔ ي  نضباط التقليدي ا من 

ا  مع  سيج متاشيا  ال يف  الشباب  ٕادماج  ٕاىل  الهادفة  ولية  ا ٕالسرتاتيجية 
ق التمنية رضورة قصوى لمجمتع.  ٔن حتق صادي واحلياة العملية، خصوصا    ق

ٔمهية ما حتقق يف هذا الباب   ىل  ٔن نؤكد  ر احملرتم،  نود هنا، السيد الوز
ٕاشاكلية   ومعاجلة  املغريب  املواطن  شة  مع ٕاطار حتسني  يف  ٓن  ا الفقر  حلد 

واملقاربة   شاور  وال ل  التفا ٕاطار  يف  ذورها  من  والهشاشة  وإالقصاء 
رب بوابة   متع املدين  لني املعنيني مبن فهيم هيئات ا شارية مع خمتلف الفا ال
ٔولوهتا   رشي  العنرص ال اليت جعلت من  رشية"  لتمنية ال الوطنية  "املبادرة 

الل  من  وذ  يس،  الرئ وحمورها  ٔوىل  وهنج ا اجليدة  حلاكمة  لزتام 
ىل مستوى  به  ام  الق ما مت  بري  ارتياح  سجيل  ٕاطار  القرب يف  سياسة 
االت الرتابية   ٔساسية يف ا ات التحتية واخلدمات ا تدارك اخلصاص يف الب
ٔكرب يف بعض  بذل جمهود  نطمح يف  املقابل الزالت  لكهنا يف  ٔقل جتهزيا،  ا

  املناطق. 
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ر احملرتم، السيد     الوز
ايت يف ٕاطار   وع بني املوضوعي وا ستعرض بعض املالحظات اليت ت
اللها  سعى من  رشية،  لتمنية ال مك يف ورش املبادرة الوطنية  ال جتويد تد
د   ل س  اءت املبادرة حملارهتا ول عية، واليت  ج لك  ٕاىل جتاوز تفامق املش

حتمالت دفرت  د  اع رب  فقط،  لك    مهنا  بني  املساواة  ل  ٔ من  منوذ 
ه  التوج مع  وتناسق  املعلومة  ىل  احلصول  يف  احلق  مع  املدنيني  املنافسني 
النتاجئ  ق  بتحق ديد  من  ستفادة  وربط  املساطر  سيط  ت يف  العمويم 
ة اليت   دائية بني الربامج احلكوم ق ق  ٔهداف واملؤرشات احملددة وحتق وا

ٔهداف املبادرة  رشية. تتقاطع و لتمنية ال   الوطنية 
ر.    وشكرا السيد الوز

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لشغل.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا لمجمو ٓن  لكمة ا   ا
  تفضل اليس. 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
ر،   السيد    الوز

لفائدة   رشية"  ال لتمنية  الوطنية  "املبادرة  ٕاطار  يف  املبذو  هودات  ا
صادية  ٓفة البطا والتحفزي مع بلورة مشاريع واق ىل  ل التغلب  ٔ الشباب 

  . و ل تبقى مق عية مدرة ل   واج
ت   د من الصعو يفها ل ك ر، البد من بذل املزيد من  لكن، السيد الوز

ه هذه ا ات املبارشة اليت توا قرتا متع، وهنا غنعطي بعض  لرشحية من ا
رشية".  لتمنية ال   لتجويد وٕادماج الشباب يف "املبادرة الوطنية 

خصصني يف جماالت   - ال الشباب من طرف م ىل استق ٔوال، العمل 
اهتم  لطمو واملستجيبة  املالمئة  التاكون  فرض  حنو  وتوجهيهم  شطهتم  ٔ

  ومشاريعهم؛ 
بة  - دة    موا لمسا الل تنظمي ورشات معل  الشباب يف مشاريعهم من 

  ىل الولوج ٕاىل فرص الشغل؛ 
ٔعامل؛  - دة ا   ودمع ر
عي والتضامين.   - ج صاد  ق  وتعزز 

ر، السيد   ص واملساطر املتعلقة مبنصاهتا، واليت ذ ٔ الرخص والرتاخ مس
ا مشاريع الشباب ال  ٔح ر، واليت تعطل وتفشل  مج الوز ل يف الرب يت تد

اصة يف العامل القروي، واملطلب   رشية،  لتمنية ال لمبادرة الوطنية  الثالث 
ام   والق املساطر  ت  سري  وت سهيل  هو  الشباب  لهؤالء  ٔسايس  ا

مج التايل.  شجيع اخنراط الشباب يف الرب اءات    ست
إ  مبقرات  تتعلق  وكذ  ٔساسية   ٔ مس يه  الثانية   ٔ املس داث  مث 

رامج حتسني  اة يف  ٔهداف املتو ا يف بلوغ ا ق ائقا حق املشاريع، واليت تعترب 
لشباب.   صادي  ل وٕادماج اق  ا

طرف   من  ذة  املت إالجراءات  غرار  ىل  ر،  الوز السيد  كذ  مث 
الكربى  واملقاوالت  لرشاكت  اخلاص  ر  س خيص  ف  احلكومة 

 ٕ  ، كذ الصغرى  وحىت  وحتفزيية واملتوسطة،  صناعية  اطق  م داث 
داث مشاتل صناعية   ٕ شمل كذ هذه املقاوالت الصغرى  ٔن  ة،  نو م
مهنا   د  ستف الرتابية،  ات  امجلا مع  رشاكة  وورشات  حمالت  ىل  حتتوي 
ني  رشية ملدة سن لتمنية ال اميل املشاريع املدمعة من طرف املبادرة الوطنية 

بعدها   يلزتم  مرشوع،  امل  يف لك  لٕالخنراط  الورشة  ٔو  احملل  مبغادرة 
لمقاولني اجلدد امللتحقني.  ال  رك ا صادي و ق سيج   ال

لمشاريع،  صص  مع ا سقف ا ر، تتعلق  ٔخرى، السيد الوز ٔ ا املس
ٔن   ىل   100.000ذ  قادرة  تنافسية  مقاو  تعطينا  ٔن  ميكن  ال  درمه 

ق سيج  ال يف  طفرة  داث  وٕا مع  سمترار  اصة  عي،  ج صادي 
ونظن   ٔولية،  ا واملواد  والتجهزيات  الطاقة  مصادر  تلف  ٔسعار  ا ارتفاع 

ٔن   ٕاجيابية   200.000ونقرتح  د  ر  ٓ ستكون   مع،  ل سقف  درمه 
صادي احمليل، ويبلغ   ق سيج  ىل ال اميل مشاريع و ىل  عيا  صاد واج اق

ٔهداف املرجوة م  ق ا مج. ال حمال لتحق  ن الرب

ر،    السيد الوز
دة  رامكون استفادات من  ن  د ٔن بعض املستف ري، نالحظ  ٔ يف ا

ٔوراش"... ٕاخل.   ادرة"، " ة، "م   مشاريع من خمتلف املبادرات احلكوم
العملية  هاذ  من  د  ل لية  وضع  التفكري  يتعني  ر،  الوز السيد   ،

ٓخره.  ة.. وٕاىل    لمراق

ر،    السيد الوز
ات ٕان   قرتا ه  رشية واجب إالسهام ف لتمنية ال مج املبادرة الوطنية  ر

ٔهداف.  ق ا   لتجويد نتاجئه رضورة ال حميد عهنا لتحق
ر.    شكرا السيد الوز

س   السيد    اجللسة:   رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب املوايل   لشغل.  املغريب  حتاد لفريق التعق
س.   السيد تفضل   الرئ

شار  ن  نور   السيد   املس   سليك:   ا
س،   السيد    الرئ
ر  السيد    ، الوز

لتمنية   ٔن املبادرة الوطنية  لشغل نعترب  حتاد املغريب  لفعل، ٕاننا يف 
ول،  ا حيتذى به يف العديد من ا فردا ومنوذ ا مغربيا م رشية شلكت ٕابدا ال
عي والسيايس الوطين بفضل هيلكة  ج لسياق  ه  رز جناعته ومالءم ٔ

لقت د ٔن  ٔمه نتاجئها  ث اكن من  سيريها، ح ىل وحاكمة  منوية  ة  ينام
القطاع  شيط  وت عية  ج الهندسة  وتطور  الوطين،  الرتايب  املستوى 
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عي.    ج
ىل   اصة  ٔهدافه،  برية من  سبة  لقد حقق هذا الورش املليك الهام 
ٔساسية  ات التحتية واخلدمات ا مستوى تقليص وتدارك اخلصاص يف الب

ٔقل جتهزيا، وموا  اص يف وضعية هشاشة وحتسني االت الرتابية ا ٔش بة ا
رشية   ال التمنية  مؤرشات  وحتسني  لشباب  صادي  ق وإالدماج  ل  ا
ملناطق اليت هبا مؤرشات الهشاشة   ات الفقرية واملعوزة، الس  لف سبة  ل
رجمة مزيانيات ومشاريع هامة،  الل  ته، وذ من  ىل مستو ٔ والفقر يف 

ج  ل لنظر محلوالهتا  ىل مرا ذي  الل خمطط تنف ، ومن  عية الن
 . مي عند هناية لك مر   يمت ٕاخضاعها لتق

ىل  ملموسة  ٕاجيابية  نتاجئ  ا  ر، حقق الوز السيد  ني،  السابق لتني  فاملر
ٔمل احلياة عند الوالدة، املدة  رشية،  ت التمنية ال مستوى العديد من مكو

راسة، املدة املتوقعة يل إالجاميل الفردي.  املتوسطة ل ا راسة، والناجت ا   ل
القصور   ه  ٔو التصدي  من  سمتكن  الثالثة  املر  ٔن  اليقني  ولنا 
رشية   ىل املؤرشات التمنية ال ارش  شلك م ٔساسية اليت تؤر  واملعيقات ا
ة، ورفع حتدي استدامة إالجنازات  ٔساسا يف قطاعي التعلمي والص  ، يف بالد

سبات ال  عية والرتابية حسب  واملك ج ت  قها اكحلد من التفاو يت مت حتق
عي.  ج   النوع 

ٔحسن الظروف، نؤكد يف فريق  ٔهداف املسطرة يف  ل بلوغ ا ٔ ومن 
ىل: ٔكرث  ىل رضورة مضاعفة اجلهود والرتكزي  لشغل    حتاد املغريب 

تفعيلها  - رشية اليت جيري  التمنية ال رامج  ر  ٔ مي  ىل   ٔوال، تق لوقوف 
ىل قلهتا وتعزز مواطن القوة وٕان اكنت يه املهمينة؛     مواطن الضعف 

سيق التام بني    - لتقائية وضامن الت اصة لتفعيل  نيا، رمس خماطر 
ت الربامج القطاعية ورامج املبادرة.    مكو

فاع عن مصاحل   لشغل، املنظمة العريقة يف ا حتاد املغريب  وٕاننا يف 
،    وحقوق ، وٕاذ نعزت هبذه التجربة املمتزية والفعا سبات الطبقة العام ومك

جتدد استعدادها لالسمترار يف املزيد من رفع وثرية التضامن مع الطبقة العام  
شلك يويم.    املغربية اليت تبارشه 

ر.    وشكرا السيد الوز

س    : اجللسةالسيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

ب املوايل  دة والتعادلية.  لفريقالتعق لو   ستقاليل 
  تفضل. 

شار السيد  ل:   القادر  عبد املس   الك
س.    شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان    الوز
ل   ٔساسيةهذه حلظة   رشية بعد مرا لتمنية ال ملناقشة املبادرة الوطنية 

طور  يف  ومر  إالجناز،  طور  يف  ومر  متت  لتني  مر ٔساسية، 

رشاف.     س
ي وصل ٕاىل   مج ا ازع هو الرب رشية بدون م لتمنية ال املبادرة الوطنية 

املغاربة  مجيع  تيعرفوه  اليل  مج  ر املغرب،  ل  د والقرى  املدارش  ىل لك 
مج اليل  ر ٔن هذا  ة،  ة والربامج العموم الف العديد من الربامج احلكوم
لتايل  ل املواطنني واملواطنات، و ات واليويم د استطع اليوم يالمس احلاج
لو  ٔداء د ملنطق اليل جيود ا كون  ٔن  مج جيب  لتفاف حول هذا الرب

 ٔ مة،  ٔساسية و د املؤرشات كذ  ش ويعطينا وا ش  ن املبادرة ما اكن
كون وسي   ش  فرقة،  عية م رامج اج دها يف وسط  تبقى معزو بو
ٔنه تنلقاو بعض  لتقائية يف هذا املوضوع  ل  ن ٕاشاكلية د لاللتقائية، واك
ات  رو قطا رو املبادرة، يش تد قاربة يف نفس املناطق، يش تد املشاريع م

ٔخرى، ٕاذن موضوع  ة  كون معوم ٔسايس وتيخصو  لتقائية هو موضوع 
ة.  ات العموم ٔو مع القطا ات الرتابية    ارض، سواء مع امجلا

ستدامة، فعال اليوم وصلت املبادرة لسن الرشد،   سنة    18موضوع 
مي بعض املشاريع اليل يه قلي مايش كثرية ما   رجعو لتق تقريبا، ٕاذن البد ما 

يه   ٔشنو  نعرفو  وخصنا  شاي،  ا ن  جن اك ٔنه  يه  ٔسباب  ا ٔسباب،  ا
ٕاشاكلية يف تدبري بعض املشاريع، وشكون هوما الناس اليل تولكت هلم معلية  
راجعو  ٔنه  ديدة، ولكن مع  ميكن منشيو ٕاىل مشاريع  لتايل  ل التدبري، و د
ش ميكن لها كذ تعاود  مع  بعض املشاريع اليل تيخصها بعض النوع من ا

ر إالقالع.     تد
ٔساسية،  سمترارية من املواضيع املهمة وا ل  ، وهذا املوضوع د كذ
االت  منشيو  خصنا  الرابعة  املر  يف  ٔنه  ٔظن  ديدة  مواضيع  كذ 
ة احملتوى،  ل صنا انب د ل الرمقنة، اليل هو  عددة، اليل يه اجلانب د م

ال، تدارت مشاريع ولكهنا   لهيا ٕاق ىل ٔن هذه املغاربة عندمه  ري معممة 
ش  تيطل ما  ٔنه  جتاه،  فهاذ  منشيو  تيخصنا  الوطين،  الرتاب  مستوى 

مع.  بة وا ة واملوا   ٕاماكنيات كثرية ولكن يتطلب نوع من املصاح
س كذ املدن الكربى راه حىت يه  ٔسايس، ما فهيا  ٕالضافة ليشء 

ل البؤس ٔحزمة د ن يف ا ٔنه اك رجعو لها، رمغ  اليل اكينة يف   خصنا نعاودو 
كون معنية  ٔهنا  ة كذ يف هاذ املر الرابعة  هاذ املدن، حىت يه حمتا

رشية".  لتمنية ال   ٔكرث بربامج "املبادرة الوطنية 
ر.    شكرا السيد الوز
س   . شكرا السيد الرئ

س   : اجللسةالسيد رئ
ل.    شكرا السيد الك

مل لشغالني  حتاد العام  رية لفريق  ٔ لكمة ا   غرب. ا
شار   . تفضل السيد املس

شار السيد  يين:  محمد املس ح   ا
س.    شكرا السيد الرئ
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ر،  مك السيد الوز ملغرب جوا لشغالني  حتاد العام  اليا يف فريق  مثن 
لتمنية  الوطنية  ٕاطار "املبادرة  قها يف  حتق اليت مت  ملنجزات  زتاز  وجندد ا

ٔوراش ٔمه ا د  ٔ رشية"، واليت تعد  عية الكربى اليت حتظى بعناية    ال ج
، حفظه هللا ونرصه.  ال امل ارشة من  ابعة م   وم

عية  ج ٔوضاع  هنوض  ا ىل  املتواصل  حرصه  ٕاطار  يف   ، وذ
ات الهشة واملهمشة، وٕان الناظر يف قرى  لمواطنني واملواطنات، والس الف

ٔمهية ا ىل  ات بالد سيقف  عية،    ومدارش وحوارض  ج ٔدوار  وا
اليت سامهت يف  رشية"،  ال لتمنية  الوطنية  "املبادرة  لعبهتا  اليت  الطالئعية، 
ٕاجناز العديد من املشاريع والربامج لصاحل الساكنة، ومهنا ما يتعلق بفك العز 
ريها من املبادرات النوعية، اليت   وشباكت املاء ودمع امجلعيات والتعاونيات و

ت العديد م ل قار. مك ىل د ه اخلصوص من التوفر  ىل و ساء    ن ال
  ، رشية يف بالد ة السديدة ملسار التمنية ال د مالمح الرؤية امللك ٔ ٕان 
املر  لرشوع يف  ة ذات الص  السام ة  امللك لتوجهيات  ما يتعلق  هو 

متثل ف ييل:  مة، و رامج    الثالثة من هذه املبادرة، واليت تضمنت 
ٔساسية   تدارك  - ات التحتية واخلدمات ا ىل مستوى الب اخلصاص 

عية؛  ج   و
اص يف وضعية هشاشة؛  - ٔش بة ا  موا
لشباب؛   - صادي  ق ل وإالدماج   حتسني ا
دة.   - ال الصا ٔج رشية ل لتمنية ال فع   ا

رية،  ٔ ا سنة  العرشن  يف  بالد  يف  رشية  ال التمنية  ملسار   ، وكذ
لك  املغربية  و  ا ي بذلته  ري، ا الك هود  ا التطور وهذا  سيلمس هذا 
عية   ج و  ز ا ال امل حفظه هللا، لتوطيد راك ادة  مؤسساهتا، بق

ات الهشة واملعوزة، وهو جمهود وطين   ٔوضاع الف هنوض ب د وا ٔ بري لعل 
عية،   ج رز حمطات هذا املرشوع املليك التارخيي املتعلق بتعممي امحلاية  ٔ
ال امل حفظه هللا.  كة  عية يقودها لك تبرص وح   وذ حبق ثورة اج

  وشكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك السيد بات السادة ا  ا ل مع تعق ر يف التفا شارن. الوز   ملس
  تفضلوا. 

لية:  ا ر ا   السيد وز
س،    السيد الرئ

شارن،    السيدات والسادة املس
ٔ ما غنقدمش روها السادة   ٕاىل مسحتو يل  ٔ ساؤالت اليل  ىل ال ٔجوبة 

ت اليل  د ادي نتقامس معمك، وٕاىل مسحمت، بعض الت شارون، لكن  املس
ها املبادرة.    كتوا

مج مغريب حمض، يعين ما   ر تنعرفو اكملني املبادرة هو مرشوع مليك، 
ت  ة حتد ٔخرى، هو ابتاكر مغريب ملوا طقة  لو من يش م متش النقل د

اح مغر  ل املبادرة، يه هاذي، هذا هو رس الن بية، وهذا هو يعين الروح د
ل  ٔ مج مغريب، داروه املغاربة من  ر ادرة مغربية،  ٔهنا م ل املبادرة،  د

  املغاربة. 
ٔنه  ب ارف  امجليع  لو راه  اح د والن ٕان شاء هللا،  ينجح،  ادي  ولهذا 

ٔنه بني لك م مينعش ب حج، لكن هذا ما  مج  مت دراسة  ر ل ت ر من املرا
ه  ٔو اح،  الن ه  ٔو شوفو  ت السابقة،  املر  مي  تق مت  وت السابقة  املر 
ميكن  ش  النقص  ن  اك وفني  فهيا  منشيو  ل  ٔ من  اح  الن ه  ٔو النقص، 

  يتدارك. 
لمر   ادي يوصل، ٕان شاء هللا،  مج الثالث واليل  اليوم، فهاذ الرب

لو السنة امل  رية د ٔ ل واليل    2023ق  ا مي د د التق ن وا ٓن اك بدينا من ا
لو تقريبا   ٓن العمر د مج اليل ا ام، يعين بلغ    18املر الثالثة، فهاذ الرب

ش جياوب  اء  مج اليل  ر ٔنه  سمتر بطبيعة احلال  سن الرشد، واليل 
لو يعين ب ور د ل املواطنني، ويقوم  ات د .ىل بعض احلاج   طريقة فعا

ٔم   ني اليوم، نعطيمك بعض ا ت اليل هوما مطرو د هناك بعض الت
الفوارق  تقليص  مج  ر " يف  املبادرة  ل  د املسامهة  خيص  ف  ال  م مهنا: 

ل املبادرة، اليل كتبلغ تقريبا   ٔول د الية"، واليل هو يعين احملور ا  500ا
  مليون درمه. 

د لك  مج  الرب ٔنه  هو  فهاذي  الفوارق  إالشاكلية  ل  د مج  الرب ل 
مج   الية، ور ش   50ا ل املبادرة، مايش مسامهة  مليار درمه، املسامهة د

يقوم  ٔن املشاريع اليل  ٔمسيتو.. يه مسامهة فقط،  رها من  ذ مشاريع ود
يتعلق  ف  برية،  مالية  جمهودات  كتطلب  اليل  مسامهة  يه  مج  الرب هبا 

، ف يتعلق  ٓخره.ملسا لرشب... ٕاىل  ملاء الصاحل    لطرق، ف يتعلق 
لتقائية،   ىل  د  سا ش  فقط  كتجي  املبادرة  ل  د املسامهة  ٕاذن 
لمناطق اليل يه  كون عندها اسهتداف  ش هاذ الربامج  د يعين  وسا
ل  مج د سبة لينا، البد حىت هاذ الرب ل ل فهيم، وهاذي  املبادرة خصها تد

الف  هو، تقليص  املق حىت  السنة  لو  د هناية  ا غيوصل  اليل  الية  ا وارق 
ٓخر، املبادرة خصها تبقى دميا طرف فهاذ النوع  مج  ر كون  ٔنه  واليل الزم 

ل الربامج.    د
لتقائية، إالشاكلية   ل  الثانية اليل كتطرح، يه ٕاشاكلية د إالشاكلية 

  ، الد برية ف لتقائية يه ٕاشاكلية  ل  ادة د ن، و ديد لني  د ن م ٔن اك
كون  داد الربامج خصها  ل ٕا داد رامج، فهاذ املر د يكون ٕا ث  يعين ح
لهذا   فات،  الوقت  يكون  الربامج  ٕالجناز  كنوصلو  ث  ح ٔن  لتقائية، 
لني   املتد مع  والعامل  الوالة  السادة  رشاف  ٕ السادة..  مع  الوطنية  املبادرة 

الصعيد ىل  ني  د   احلكوم كون وا ش  ارشة  بطريقة م سامهو  ك احمليل، 
هودات، اليل  ل ا كوش تبديد د ش ما  لتقائية فالربامج  ل  النوع د

لتقائية كمتيش وكتضيع.  ش هاذ  ادة وٕاذا ما اكن   كمتيش 
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نا،  ت اليل كتوا د شري لها، ويه من الت النقطة الثالثة، اليل بغيت 
مج ال: فهاذ الرب ٔ   م دة، هو مس ال الصا ٔج يعين احملور الرابع اليل هو ا

ا   شف ٔنه اك ٔسايس،  ٔنه  هاذ،  بدينا  ث  فالبداية ح ٔويل،  ا التعلمي  ل  د
راري  د ا سا ٔويل ك ٔنه وٕاذا ما اكش التعلمي ا يعرف هاذ القضية، ب ولكيش 

م فاال لو  كون التحصيل د ش  لمدرسة،  لو  ل ما يد   بتدائية. الصغار ق
ذات   سيق مع وزارة الرتبية الوطنية، وزارة الرتبية الوطنية ا لت ٕاذن 
لمناطق  ل املراكز احملددة، املبادرة مشات  ل املدن ودا ٔويل دا التعلمي ا

ه   ف ه وال اكن  ف مج  الرب واور،  بناية و  10النائية وا رممي    5000الف 
لـ   اليوم وصلنا  ٔن  ا  شف ٔن ف خيص   8000وٕاصالح، اك ب ا  شف بناية، اك

ت اليل ميكن لنا ستعملوها،  واور بنا ل ا ناش دا الرتممي وإالصالح ما لق
لها  جورة اليل خصها تعاود البناء د ت  ٔن  ٕاما كنلقاو بنا ش،  اكي م
ادة  ٔن ٕا ٔكرب من البناء، لهذا قرر ب ادة مزيانية  ديد، واليل كتطلب  من 

د ل إاللتقائية مع وزارة ٕاصالح، ح د النوع د ن وا ا فالبناء، واك  ومش
ل ٕان   لنا هنا فالقريب العا ٔن الهدف د جتاه،  ش منشيو فهاذ  التعلمي 
ٔن املدن   ىل املدن،  واور، بطبيعة احلال ما كهنرضوش  شاء هللا، مجيع ا

واور ومجيع امل  كون فهيا تعلمي  ملكفة هبا وزارة الرتبية الوطنية، مجيع ا ناطق 
ٔطفال ما بني   ل ا ٔ بتدايئ.  6و  4ٔويل من  لتعلمي  ل ما يلتحقو    سنني، ق

شطة اليل   ٔ ل.. ما نعرفش ا ة د ىش مع مجمو ي وبطبيعة احلال، هذا 
اصة النقل املدريس اليل   زاف،  مني  ٔن النقل  يتدارو اليل هوما  تتعرفو ب

زاف مة  لية  يات يف العامل   املدريس هو  اصة الف ٔنه  اليوم حملاربة الهدر، 
ملوازاة مع دور الطالبة، لكن النقل املدريس اليل  ٔن بطبيعة احلال  القروي، 

برية يف هذا امليدان.  ٔمهية  د ا   كنعطيو لو وا
ل   مكل ف خيص احملور الثالث اليل هو مشاريع مدرة ل ش  ريا،  ٔ

ٔشاروا بعض إالخو  ش اليل  ا اش، املبادرة ما  ٔنه مسامهة املبادرة ما اكف ان ب
كون  خص  يعين  ش،  ميك ما  املرشوع  ل  د املايل  التحمل  ذ  ش 
د وٕالجناح املرشوع،  سا ش  متويل، املبادرة تتجي  املرشوع عندو وبعض ا
ذهتا ميكن حنمكو  ٔن، وٕاذا ا ش،  متويل التام راه ما ميك ذ يه ا ش  ٔما 

ذ ىل ا ارشة وا ش املسامه بصفة م لفشل، وٕاذا ما اك ٔساس  ملرشوع من ا
ل املرشوع.  ٔقل د ىل ا دة املقدار  اتقو و   ىل 

ش املشاريع ما   سيق  ن ت ة، راه اك ٔخرى احلكوم ف خيص الربامج ا
ٔوراش" ومن هذا، ميل  ذش من هذه ومن " ذش من امجليع، ما غيا

مييش يف ا ذ مرشوع  ذ مساهامت من  يا د، وما عندوش احلق  جتاه وا
  رامج خمتلفة.  

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

واملالية   ت  "اجلبا مبوضوع  املتعلقة  الثاين  احملور  ٔسئ  ٕاىل  ٓن  ا قل  ن

دة املوضوع.    احمللية"، وجتمعها يه كذ و
ه  ٔ مع سؤال الفريق احلريك، موضو ت احمللية. نبد   اجلبا

س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد  ارك املس   السباعي:   م
س.    شكرا السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
اتية   ا لموارد  ٔساسية  ا املركزات  دى  ٕا احمللية  ت  اجلبا شلك 

 ٔ ىل هذا ا ات الرتابية،  ر احملرتم، حول  لجام سائلمك، السيد الوز ساس 
ات  امجلا مالية  اللها  احمللية ومن  ت  اجلبا نظام  لتطور  ذة  املت "التدابري 

  الرتابية".  
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

فريق   من  شارن  املس لسادة  املوضوع  نفس  يف  الثاين  ٓين  ا السؤال 
  ملقاوالت املغرب. العام حتاد 

شار.    تفضل السيد املس

شار السيد عبد    دي:   الكرمي املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارن    احملرتمني، السيدات والسادة املس

احمللية   ت  ل تزنيل ٕاصالح اجلبا ر احملرتم حول م الوز السيد  سائلمك 
قة عن املناظرة الوطنية؟     وفق التوصيات املن

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ية  والتق املالية  بة  "املوا ه  موضو الثالث  ٓين  ا السؤال  احملور  نفس  يف 
ات الرتابية و  هنائية الصادرة ضدها".  لجام ٔحاكم القضائية ا ذ ا   دمعها يف تنف

عية.  ج ة العدا  شاري مجمو د مس ٔ حامين،  ٔستاذ ا لكمة ل   ا
شار.    تفضل السيد املس

شار السيد  حامين:  املصطفى املس   ا
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

بة املالية والتق  ر احملرتم عن املوا ات الرتابية  سائل السيد الوز لجام ية 
هنائية الصادرة ضدها.   ٔحاكم القضائية ا ذ ا   ودمعها يف تنف
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  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا. 

شارن عن فريق  لسادة املس ري يف نفس املوضوع  ٔ السؤال الرابع وا
ٔحرار.    التجمع الوطين ل

شار.    تفضل السيد املس

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال:   املس
س.    شكرا السيد الرئ

الصه" ف يتعلق   ر احملرتم عن مشلكة "البايق است سولو السيد الوز ك
ات احمللية.    برضائب ورسوم امجلا

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

ر   لية السيد وز ا   : ا
س    احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
وزارة  فٕان  احمللية،  ت  اجلبا نظام  لتطور  ذة  املت لتدابري  يتعلق  ف 
سهبا يف ٕاطار  غي  ت اليت ي ٔمه الرها لية تعترب تطور هذا النظام من  ا ا

ا متكني امجلا ، وذ  ه بالد ي اخنرطت ف ت مسلسل اجلهوية املتقدمة ا
. ملهام املنوطة هبا قانو ام    الرتابية من الق

رمق   القانون  ٔن  ث  لقانون رمق    07.20ح املتعلق    47.06املغري واملمتم 
رب   ليه جملسمك املوقر يف دج ي صادق  ات الرتابية ا ت امجلا  2020جببا

قا ملسعى الرفع من   ت احمللية حتق روم تطور نظام اجلبا ضيات  قد تضمن مق
ات الرتابية.  م ل امجلا   داخ

دة تدابري، من    ويف هذا ىل اختاذ  لية  ا إالطار، فقد معلت وزارة ا
هنا:    ب
من    - الرتابية  لرسوم  إاللكرتونيني  ٔداء  وا لٕالقرار  تنظميي  ٕاطار  وضع 

رمق   املرسوم  بتارخي    2.22.176الل  والقرار  2022مارس    29الصادر   ،
لية  ا ر ا صاد واملالية رمق املشرتك لوز ق الصادر بتارخي  733.22ووزرة 

ريل   ٔ ضيات املادة  2022فاحت   168مكررة واملادة    168، وذ تفعيال ملق
ات الرتابية؛  47.06املكررة مرتني من القانون رمق  ت امجلا  املتعلق جببا

ات الرتابية    - ت امجلا ا ل ج دمج لتدبري مداخ د نظام معلومايت م اع
(GIR-CT)   ،ات الرتابية لجام الرفع من القدرة التدبريية  ل  ٔ وذ من 

النظام شسيع ميكن هذا  ث  من    يح اهتا  الرتابية ومجمو ات  امجلا ل  مداخ
ل؛ فاهئم لمداخ فع بطريقة ٕالكرتونية عند اس  استخراج وصول ومصاريف ا

 47.06حول تطبيق القانون رمق    2021ماي    5ٕاصدار تعلميية بتارخي    -

ة  ات الرتابية واليت هتدف ٕاىل عرض التعديالت املدر ت امجلا املتعلق جببا
ان  ة املتعلقة هبا مع ت سهيل إالجراءات التطبيق لتفصيل وكذا  هبذا القانون 

ذها.  ل تنف ٔ   إالجراءات اليت جيب اختاذها من 
وزارة  مصاحل  فٕان  لمملكة  العامة  اخلزينة  مصاحل  مع  ورشاكة  هذا، 

لية بصدد تطور نظاما ات الرتابية  ا  )Reporting-GIR (ا مجلا ص 
ع  ت لرصف من  ٓمرن  ا لني، والس  املتد ٔنه متكني مجيع  ي من ش وا

ل.    معليات حتصيل املداخ
ار   دم قدرة الت ٕالجراءات اليت ميكن اختاذها ملعاجلة مشلك  ف يتعلق 

رامك من مستحقات مرت  ات الرتابية ىل الوفاء مبا  بطة برضائب ورسوم امجلا
الصه" ف يتعلق هبذا   ، وسوية "البايق است ورو احئة  بفعل تداعيات 
ات الرتابية   بة امجلا درت ٕاىل موا لية  ا النوع من الرضائب، فٕان وزارة ا
ه  الل توج ا الطوارئ الصحية من  ر السلبية املرتتبة عن  ٓ ا ة  ملوا

ور ا من  عامالت دد  وعامل  اجلهات  والة  والسادة  السيدات  ٕاىل  ت 
ه  ىل و الرتابية مهت  ات  امجلا جمالس  ورؤساء  اململكة  ٔقالمي  و مقاطعات 
املتعلقة   ىل تطبيق اجلزاءات  الصحية  الطوارئ  ا  اخلصوص انعاكسات 
حول  الرٔي  وٕابداء  الرتابية،  ات  امجلا طرف  من  رة  املد املالية  ملوارد 

ث معلت  ساؤالت   ت احمللية، ح لرصف ف خيص اجلبا ٓمرن  بعض ا
ٔداء بعض  ٔو  ال القانونية ٕاليداع إالقرارات  ٓ ة ٕاماكنية مالءمة ا ىل ٕا
ىل  املفروضة  الرسوم  الس  ات،  امجلا لفائدة  املستحقة  وى  ٔ وا الرسوم 

ا.  ة مؤق ٔمالك العموم   شغر ا
ٔو ض املبالغ املؤداة  ة    ٕاماكنية ختف راء املرافق العموم ٔداؤها عن  الواجب 

املعنيني  طرف  من  واملرابد  واملساحب  ٔسبوعية  ا ٔسواق  ا والس  امجلاعية 
  ٔمر. 

رمق   القانون  مبوجب  ٔنه  إالطار،  هذا  لتذكري يف  ر  املتعلق    27واجلد
الل سنة  ات الرتابية، فقد استفاد امللزمون  ت امجلا   ، مبا ييل:2021جببا

د التحصيل  إ   - ة ق ات املوضو يون اجلبائية املستحقة لفائدة امجلا لغاء ا
لغها عن   ٔو يقل م ساوي  ٔهنا حتصيل   200واليت  ش ٔو اليت يؤرش  درمه 

ٔو يقل عن   ساوي  ري مؤدى  لغ  ٕالضافة ٕاىل   200جزيئ نتج عنه م درمه، 
ال  ومصاريف  ري  ٔ الت وفوائد  دات  والز ر  ا وا الغرامات  تحصيل ٕالغاء 

يون؛   املرتبطة هبذه ا
لرضائب    - ر التحصيل املتعلقة  ر وصوا ا دات والغرامات وا ٕالغاء الز

ات الرتابية واليت    والرسوم واحلقوق واملسامهة وى املستحقة لفائدة امجلا ٔ وا
الصها   است يمت  ر  مل  ينا فاحت  ل  املعنيني 2020ق امللزمني  ام  ق رشيطة   ،
ٔصل هذه ال سديد  ل ب ٔ وى  ٔ رضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وا

  . 2021يونيو  30ٔقصاه 

ت إالشارة ٕاىل   ت احمللية، وج ذة ٕالصالح اجلبا لتدابري املت ف يتعلق 
  ما ييل: 
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متمي القانون رمق   27ٕاصدار قانون رمق   - ت   47.06بتغيري و املتعلق جببا
ٕاطار   يف  وذ  الرتابية،  ات  حول امجلا الوطنية  املناظرة  توصيات  تزنيل 

ت املنعقدة ليوم  ريات؛  2019ماي  4و  3اجلبا  لص
لية بتارخي    - ا ر ا ت السيد وز حول تطبيق    2021ماي    5ٕاصدار تعل

رمق   متميه   47.06القانون  و تغيريه  مت  كام  الرتابية  ات  امجلا ت  جببا املتعلق 
 ؛ 27لقانون رمق 

لرسوم الرتابية  وضع ٕاطار تنظميي مل   - لكرتونيني  ٔداء  سطرة إالقرار وا
ٔداء الرسوم بطريقة الكرتونية وفق  ي ميكن امللزمني من ٕايداع إالقرارات و وا

ملرسوم رمق   ات احملددة  ف ر    2.22.176الرشوط والك والقرار املشرتك لوز
لية ووزرة املالية رمق  ا ر؛   733.22ا  السالفي ا

داد مسودة  - ٔجور عن اخلدمات   ٕا وى وا ٔ مرشوع قانون يتعلق 
ل تعويض  ٔ ات الرتابية، وذ من  املقدمة والغرامات املستحقة لفائدة امجلا

الرسوم واحلقوق   39.07القانون رمق   ف يتعلق ببعض  انتقالية  ٔحاكم  سن 
ات احمللية، وكذا تعويض القان  وى املستحقة لفائدة امجلا ٔ ون واملساهامت وا

ٔحاكم انتقالية ف يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق واملساهامت    39.07رمق   سن 
ات احمللية؛  وى املستحقة لفائدة امجلا ٔ  وا

احمليل والس    عقد  - ٔن اجلبايئ  لش املهمتني  لسات معل مع خمتلف 
ائية   ج ٕاصالح  ل  ٔ من  لمملكة  العامة  واخلزينة  لرضائب  العامة  رية  املد

ة رمق    امجلا إالطار  لقانون  الواردة  ات  التو وفق  املتعلقة    69.19الرتابية 
 ٕالصالح اجلبايئ. 

ذ  ارية، الس تنف ٔداء النفقات إالج ات الرتابية يف  بة امجلا ٔما ف يتعلق مبوا
ٔحاكم القضائية، وجب التذكري مبا ييل:    ا

-  ٔ ات الرتابية من  بة امجلا ىل موا ل حرص هذه الوزارة  ٔم ل تدبري 
ائية اليت   ست صادية  ق ات، خصوصا يف ظل الظروف  ملالية هذه امجلا

  تعرفها اململكة؛ 
ذ املزيانية لسنة    - داد وتنف الل دورية ٕا ات الرتابية من  تذكري امجلا

خصوصا   2023 املالية،  لزتاماهتا  والوفاء  نفقاهتا  رشيد  و عقلنة  برضورة 
ارية مهنا  ٔحاكم القضائية؛ إالج ذ ا  واليت تتضمن تنف

ح   - ل م ٔ الرتابية من  ات  ة من امجلا لطلبات مجمو الوزارة  ابة  است
لزتاماهتا املالية اجتاه رشاكهئا؛  ىل الوفاء  دهتا   حصص دمع ملسا

ارية    - إالج النفقات  متويل  السنة وذ  الل هذه  املايل  مع  تقدمي ا
ة ال اوز  وموازنة مزيانية امجلا  800رتابية اليت تعاين من جعز مببالغ سنوية تت

دة حوايل   ات املستف دد امجلا ة   370مليون درمه، ٕاذ بلغ هذه السنة  جام
  رابية. 

ت مالية   ات الرتابية اليت تعاين صعو ره، فامجلا ىل ما سبق ذ سا  ٔس وت
ع م لتوق هنائية الصادرة ضدها مدعوة  ٔحاكم القضائية ا ذ ا ٔطراف يف تنف ع ا

 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée . 

ة  ىل مجمو ٔحاكم  ٔداء هذه ا ل تقسمي  ٔ لرتايض من  ىل االتفاق  املعنية 
ٔشطر.    من ا

من  لرصف  ٓمرن  ا السادة  ٕاشارة  لية رهن  ا ا وتبقى مصاحل وزارة 
ات الرتابية.  ل ملالية امجلا ٔم لتدبري ا بهتم  ل موا ٔ  

  والسالم. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

لفريق  يف لكمة  ا ٔعطي  ر،  الوز السيد  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار   
  احلريك. 

شار.    تفضل السيد املس

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

ران،    السيدان الوز
شارن،    ٕاخواين املس
شارات،    ٔخوايت املس

ر،  ىل اجلواب املفصل، رمغ اجلهود السيد الوز ر، شكرا  السيد الوز
بري  هود  ا د  ن وا ات، اك ل امجلا ات وإالشاكليات د تبعتو امجلا ٔنتوما 
ٔطر  ل ا هود فالتكون د د ا ن كذ وا هلم، واك فالقوانني وفالتزنيل د

يبقى هاذ   ٔنه  هلم، ٕاال  ٔطري د ات والت ل امجلا ل العجز مشلك د املشلك د
ات  امجلا ل  د ة  ومجمو اليش،  هاذ  كتعرفو  ٔنتوما  و ر  الوز السيد  وي،  ب
ل  ىل القضية د ٔوقات  لب ا ٔ دم املوازنة، وكتعمتد ف ل  ش مشلك د كتع

)1(TVA    ل ٔعطيتو  (TVA)اليل كتعطى هلم، واحلصص د د   وراه  وا
اليا.  بري    الرمق اليل هو 

ر،    السيد الوز
ٔنتوما هرضتو   ل، و د التدا ن وا ٔنه اك ٔنه إالشاكل اليل مطروح هو  رمبا 

ات.   اليا ما بني الرضيبة وما بني اخلزينة وكذ ما بني امجلا   ليه دا 
ٔنه  ل  د الصورة، د ر، بغيت حنط، نوضعمك فوا ٔنه السيد الوز ٕاال 

د   ة حتفزيية (la perception) دام فـ    (régisseur)وا د املن ذ وا
ٔشهر، حفني هذاك   ذ    (régisseur)لك ثالث  يا ة  ل امجلا درمه   300د

ل التحفزيات، خبصوص هاذ الناس  اة هاذ القضية د لتايل البد مرا فالعام، و
احملو  هو  هذا  ٔن  ات،  امجلا ل  د واملالية  الرضائب  لصو  ست ك ر اليل 

ة ويفام معروف  ٔنه امجلا عتبار  ش ميكن لنا خندمو التمنية، مع  ٔسايس  ا
لمك، السيد   دة د لتايل هذاك املسا ل املواطنني، و ٔول د اطب ا يه ا
شوها  يع لك اليل  ل املش ة د ف من مجمو مة والتخف ات  لجام ر،  الوز

  فالرتاب الوطين. 
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د امل  ل وا ٓخر د ن ٕاشاكل  ات يبقى عندمه  اك بلغ اليل ما خصش امجلا
ر، هاذ القضية طلبنا    5000ٔكرث من   هلم، السيد الوز درمه فالصندوق د

قل كتويل  ش كت ات اليل بعيدة،  ىل امجلا ٔنه فهيا صعوبة  دة مرات،  هبا 
لصت.  ٔكرث من هذاك الفلوس اليل است   ختلص 

شك ر، كنطلبو دامئا وك لتايل، السيد الوز ل و رية د رو إالخوان فاملد
الس  ن بعض ا ات، ولكن كذ اك لجام هلم  ع د ىل الت ات احمللية  امجلا
ٔهنم خيلصو حىت   هلم  ٔهنم فاملزيانية د وش  ات اليل ما متك إالقلميية وبعض امجلا
د   لتايل بغينا وا الس إالقلميية، و ىل بعض ا هلم، كهنرض هنا  املوظفني د

فعة   إالخوان رؤساء ا ل  ة د ر، وهذا بطلب من مجمو الوز السيد  مك  م
ل  ٔول د برية، وهوما فا شو ٕاشاكالت  يع ٔهنم  ىل اعتبار  الس إالقلميية،  ا

  املدفع. 
هلم،  ٔطري د ل إالخوان لكهم والت ىل التعاون د ر  وشكرا السيد الوز

ٔحاكم القضائ  ل ا ٔ د ٔطري يف املس كون ولكن مازال الت ية، اليل رضوري 
ه  ر.  (à l’amiable)ف لهيا السيد الوز   اليل هرضتو 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب.  لكمة لفريق  ب، ا   دامئا يف ٕاطار التعق
شار.    تفضل السيد املس

دي:  شار السيد عبد الكرمي    املس
ىل ر  هودات املبذو ٕالصالح  ٔشكرمك السيد الوز ىل ا مك وكذا   جوا

ٔساسيا يف النظام اجلبايئ املغريب،  ي يعترب مكو  ت احمللية، ا ظومة اجلبا م
ته  ام مكو س دم ا ب طبعه املعقد و عددة، وذ س ويعرف ٕاشاكليات م

ه.    وضعف جناعته وحاكم
ٔن رهان إالصالح اجلبايئ احمليل مت  راهات، تتطلب  ا، فٕاننا نعترب ب ليه ٕا

د: ٓن وا ٔهنا العمل يف  د تدابري من ش   ٔساس اع
صادي؛  ٔوال،  ق شاط    ىل حتفزي ال
الل    نيا،  دا وٕانصافا، وذ من  ٔكرث  لنظام اجلبايئ ليصبح  فع  ا

ت الوطنية. هتا مع اجلبا ددها وضامن ٕالتقائ ت احمللية وتقليص  سيط اجلبا   ت

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل   اجلهات  ىل حتفزي  تقوم  دة،  مقاربة مست ين  ت ىل  العمل  نقرتح 

الل من  بهتم  وموا مثرن  املس اجلهة   استقطاب  ل  دا الرضائب  ربط 
شجع  ٔن  ٔنه  ٔن حتصلها هذه اجلهات، وهو ما من ش ل اليت ميكن  ملداخ
ات التحتية وتوفري الظروف   لق الب ٔعامل و اخ ا ىل حتسني م مجيع اجلهات 

مثرن.    الالزمة لتنايم املقاوالت وجلذب املس
ال  مع  اسب  ي شلك  اجلبائية  الرسوم  بعض  مراجعة  يتعني  وضعية  كام 

ىش مع القدرة  كون الضغط اجلبايئ ي ، حىت  عية لبالد ج صادية و ق

، وكذا البد من معاجلة إالشاكليات اليت يفرضها   ر ببالد س ة و إالنتاج
لمقاولني. سبة  ل اصة  ال احلرضي، و ة  ري املب ٔرايض  ىل ا   الرمس 

ر احملرتم،    السيد الوز
فريق التالية   ٕاننا يف  إالجراءات  نقرتح  املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد 

ات اجلبائية احمللية:   لٕالصال
زال مرتفعة    .1 دد الرضائب اليت ال  استكامل اجلهد املبذول لتقليل 

ٔو  د  القوا ىل نفس  ٔو دمج الرضائب املفروضة  ٕالغاء  الل  من 
دا؛   خفضة  ائدات م  ذات 

ادة النظر يف نظام الرمس املهين؛    .2  ٕا
ستني ويه:   .3 تني رئ د الرضائب احمللية يف ف   توح

ق  - شاط  ىل ال   صادي؛ ٔوال، الرضيبة 
ىل العقارات.  -  نيا، الرضيبة 

امة    .4 مدونة  ٕاطار  يف  فصل  م كتاب  يف  احمللية  ت  اجلبا دمج 
يف   الرضائب  معل  مدونة  ٔو  واحمللية  الوطنية  لرضائب  لية  مستق

افعي الرضائب؛  ٔمن القانوين  رتام ا  ا
لية من    .5 ات الرتابية  ة ٕاىل امجلا ل الرضي ذ معليات نقل املداخ تنف

ات ملسؤوليهتا.     ليات التحفزي وحتمل هذه امجلا

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔن يمت التعجيل   ٔمل  حتاد العام ملقاوالت املغرب ن ري، فٕاننا يف  ٔ يف ا
يضمن   ايئ حميل  نظام ج بلوغ  ل  ٔ من  احمللية  ت  اجلبا ٕاصالح  تزنيل  يف 

الية.  لتمنية ا رافعة    ٔداءمه 
  وشكرا.

س    اجللسة: السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب املوايل عية.  التعق ج ة العدا    مو
حامين.    اليس ا

حامين:  شار السيد املصطفى ا   املس
س،    السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ملدري   ٔمل  ا متنح  واليت  مك،  جوا يف  املتضمنة  العنارص  ىل  شكرا 
ة  ر اكفة الفرص املمك ٔكرث الس جهتاد  لهيم  ات الرتابية مما يفرض  امجلا
ات الرتابية، فاملال عصب التمنية احمللية كام يقال.    لتعزز متويل مشاريع امجلا

ل العنارص اليل وردت، عنارص ة د مو اجلواب اليل وردت    يعين ا
ٔن  ٔمل،  ا ٔهنا فعال تعطي  ىل  ٔعتقد  ر،  لمك، السيد الوز يف اجلواب د
ية  بة املالية والتق متت ٕاشاكليات يعين تتعلق هباذ املوضوع وتفرض هاذ املوا
الصه"،  است "البايق  معض  ىل  كثري  لكمو  ت يعين  الرتابية،  ات  لجام
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واملايل   يت  املواز العجز  واملتوسطة معض  والفقرية  الصغرية  الرتابية  ة  لجام
ٔحاكم  مع من القمية املضافة، معض ا خلصوص، نتلكم عن احلصيص من ا
لتعويضات عن الرضر لصاحل اخلواص، توسيع   علقة  القضائية كام تفضلمت، م
ات الرتابية  ٔوعية عقارية لصاحل امجلا ات الرتابية، تعبئة  لجام املدار احلرضي 

ٔثري فوائد قروض التجهزي ذ ٔرايض امجلوع، ت لعقارات الساللية و داد  م ات 
ة يف 2FECامجلاعي ( ٕاضاف ىل املزيانيات، دمع املزيانية امجلاعية حبصص   (

ستدعي  ات  ل املشاريع واحلاج ة د مع إالضايف، ومتت يعين مجمو ٕاطار ا
ة   لجام ية  بة املالية والتق ة هاذ املوا الرتابية من طرف مصاحل وزارة اخلارج

لية).  ا   (املقصود وزارة ا
ٔي   ت، يعين ال ميكن  ور ر احملرتم، مبوضوع ا ف يتعلق، السيد الوز
مثن  ٔن  ه ٕاال  ٔن احمليل، ال ميك ل تدبري الش راهات د ٔن احمليل وإال لش مطلع 

لية يف مسا ا ا ي تضطلع به وزارة  املقدر ا هود  ات ا بة امجلا رة وموا
رشيد   ل  ٔنه املوضوع د د،  وف ل ما بعد  الرتابية، خصوصا يف املر د
ل  ل املشاريع د ر د س ة  ة ف يتعلق بضامن جنا ا ق الن إالنفاق وحتق
بة  الل املوا لها ذ ٕاال من  ٔن نضمن  قة ٕاال  ات، ال ميكن يف احلق امجلا

ا ت. املسمترة لوزارة ا ور الل هذه ا   لية من 
ورية املتعلقة   ا ا ٔطرح معمك إالشاكلية اليل تطر ر،  لكن، السيد الوز
ات، يف بعض احلاالت، السيد   مجلا ٔو برتشيد النفقات ف يتعلق  لتقشف 
ا بعض  ٔمام ٔننا جند  ٔ التدبري احلر،  د ٔهنا تعيق م ورية  ر، رمبا هاذ ا الوز

االت احلاالت، هناك مش متويل يعين تيكون مرصود سلفا لبعض ا اريع، ا
راسات، تيكون املرشوع  ن ا متويل، اك ن ا هتيئة احلرضية، مبعىن اك ل ا د
هباذ   مرهون  ٔنه  الصفقة  الن  ٕا ل  د إالشاكل  قى  ت ولكن  اهز،  يعين 

ت.   ور   ا
ٔنين ما نطرحش معمك ا ر  لقاء مك السيد الوز يل يف ٕاطار ا ملشلك  ويعز 

ة   اء "احلس ٔح ا ل  ة  1د ة الربوج، 2" و"احلس ٔم الربيع" يف جام " و"
ل الربوج من ٕاخراج  ة د ة امجلا دم استطا ٔمرن يعين من  ٔننا نعاين ا
ة لساكنة. د املطالب املرشو ابة لوا ست زي الوجود، و   هاذ الصفقة ٕاىل 

ٔكرث   ىل يعين ٕاعطاء مرونة  مك احلرص  ت ف يتعلق  فرنجو م ور لهذه ا
ات.  لجام اص    ملشاريع اليل عندها دمع 

ر.    وشكرا السيد الوز
س احملرتم.     وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا. 

ري ٔ ب ا ٔحرار.  التعق   لفريق التجمع الوطين ل
شار.    تفضل السيد املس

  

 
2 Fonds d'Equipement Communal. 

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال:   املس
س. شكرا السي   د الرئ

و.   ىل املعطيات اليل قدم ر    شكرا السيد الوز
يتعلق   ف  الصه"  است ل "البايق  ٔ د املس فهاذ  شري  بغيت  ري   ٔ

ملاليري.  ٔوال هو راه  ات احمللية،    برضائب ورسوم امجلا
رمبا   اليل  املواطنني  ىل  وعبء  احمللية  ات  امجلا ىل  عبء  هو  نيا، 
ن هاذ الرسوم وهاذ الرضائب وهاذ املستحقات ورمبا ما   ٔن راه اك يعرفو ب

دا من  يعرف م  القسط  د  ٔنه وا نعرفوه هو  يخصنا  اليل  وشاي، ولكن 
الصه" قد تقادم بفعل مرور الزمن القانوين، وهاذ اجلزء،  هاذ "البايق است
ٔساسية الثالثة اليل يه  هيم الرضائب ا اصة  هيم الرضائب،  القسط املهم 

ل  تايل احلل هو الرضيبة املهنية ورضيبة النظافة سابقا والرضيبة احلرضية، و
ل التقادم.   ٔ د   تطبيق القانون ف يتعلق هباذ املس

رية   لتايل هاذ إالدارات املعنية بتدبري هاذ الرضائب الثالثة اليل يه املد و
لمملكة خصها تطبق القانون ف يتعلق بتقادم  العامة لرضائب واخلزينة العامة 

ل  التلقايئ  إاللغاء  لتايل  و املستحقات  لتايل خص هاذ  و املستحقات،  هاذ 
زمعو يش شوية وحييدو هاذ الرضائب وهاذ املوضوع ما   اض واحملاسبني  الق

د.  ة، هذا وا ا   يحتاج ال قانون، ال دورية، ال حىت يش 
هذا  احمللية،  والرسوم  ت  اجلبا ل  د املوضوع  ٔن  ب كنعتقدو  ا  اح نيا، 

ٔنه راه الرس ات يعرفو ب م وخص امجلا وم والرضائب اليل كتعنهيم موضوع 
ٔن   ب كنعتقدو  ا  اح لتايل  و هيم،  سبة  ل دا  م  املورد  د  وا يه  راه 

ىل  كون  كون خصو  ت:  3إالصالح اليل خصو  ل املستو   د
الرسوم    - وهاذ  الرضائب  هاذ  ل  د املنظومة  ٔنه  هو  ٔول:  ا املستوى 

ىل   ل    2خصها تنصب  ل الرضائب، الرضائب د املهنة والرضائب  ٔنواع د
ل العقار؛    د

لاملية وندرجو    - احملور الثاين: واملهم خصنا نفكرو ونعدلو القانون التنظميي 
د  كون عند وا ش  قانون املالية  هاذ الرضائب وهاذ الرسوم يف ٕاطار 

ام؛  ش نناقشوه لك    الفرصة 
خ   - نية م د إالدارة  ٔ الثالثة: هو خصنا نفكرو خفلق وا صصة يف  املس

عتبارات  ىل  د إالدارة اليل بعيدة  ٔيضا وا ت، ولكن  تدبري هاذ اجلبا
ل احلاكمة ف يتعلق بتدبري هاذ الرضائب وهاذ  ٔن املوضوع د السياسية، 
ش  ىل غرار ما اكي نيني  كون فهيا  دا، خصها  م  الرسوم هو موضوع 

رية العامة رها املد   لرضائب واخلزينة العامة.  فالرضائب الوطنية اليل كتد
  وشكرا.

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



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

13 

ٔوىل  11 سمرب 6( 1444جامدى ا  ) 2022 د

لية:  ا ر ا   السيد وز
س،    السيد الرئ

اوش حىت يبداو ش املرة اجلاية فاجلواب ما غن اد    ما عرف بات  التعق
مة  ٔسئ اليل يه  اد طرحو  يل وإالخوان  ذيت الوقت د ٔن ا جناوب، 

ٔن   ٔسئ   2زاف، واليل كنظن ب ىل ا ش نقدر جناوب  لين دقائق ما غت
ساؤالت اليل تطرحو اكملني.    وال

شارن   املس والسادة  السيدات  س،  الرئ السيد  نقول،  بغيت  اليل 
ٔ املس هاذ  ٔن  املالية احملرتمني،  ىل  كهنرضو  لكن  احمللية،  ت  اجلبا ل  د  

ت يه طريقة لتحصيل املالية احمللية اليل هبا  ٔساس، اجلبا ٔن يه ا احمللية 
ش  ىل ٕاماكنيات  يتوفرو  الس  لرصف والسادة رؤساء ا ٓمرن  السادة ا

  خيدمو. 
ات يف بالد كتعاين من جعز لب امجلا ٔ ٔنه  ٔوىل: هو  وي   النقطة ا ب

اي  وي  لها، بطبيعة احلال هاذ العجز الب لها وفاملزيانيات د ل د فاملداخ
ر مهنا ثالثة (  ٔسباب، غنذ دة    ): 3من 

ن اليل    - اتنا مجيع املدن اك ٔول هو العدا اجلبائية: واكملني تنعرفو ب ا
لصو ورامك   ن الناس اليل معرمه ما  لصش، اك ن اليل ما تت لص واك تت

ن، تتع ٔنواع، سا ٔي نوع من ا لص يش رضيبة ب رفومه الناس اليل معرو ما 
لبية.   ٔ لص، مايش ق مه  ٓخره، معرو ما  ل، ٕاىل  ٔز رة، مجع ا   إال

ٔن يعين خص املغاربة.. ال، خص   ميل كنقول هاذ الهرضة، ما تنقولش ب
كون قليل، لو اكن لكيش ت  ائية بني املواطنني،  د العدا ج لص كون وا ي

زاف ما   ث  ٔكرث، ح لصو  تي الناس  ن  قليل، اليوم اك املقدار  كون  اكن 
دم العدا اجلبائية ف خيص الرضائب   ل  د النوع د ن وا لصوش، اك تي
ٓخره؛ هذا إالشاكل  والرسوم احمللية، وخصة رضائب السكن، النظافة... ٕاىل 

ٔول.    ا
ة الرتابية ما كتوفرش ش   إالشاكل الثاين: امجلا ىل ٕاماكنيات  ٔطر و ىل 

ة  د مجمو ن وا ٓن، اك ال اجلبايئ، هذا اكن ا دمة يف ا ٔحسن  ر  ختدم وتد
ل  ائية من الطراز العايل، واليل املداخ ات يف بالد اليل دارو ٕادارة ج امجلا
ٔسامء املدن، لكن  رش  ش ما خنلقش مشلكة، ما نذ رش  لومه، ما غنذ د

لقو اليل  ن مدن  ولهذا    اك دا،  مة  نتاجئ  ٔعطت  ائية واليل  ٕادارات ج
ات  لجام اصة بعض املدن الكربى، ومن بعد ندوزو  الس، و خص مجيع ا
د وكتمني  سا ك ٔن  ائية  ٕادارات ج ىل  وفرو  ت كونو  يتوفرو،  ٔخرى،  ا

ل.    املداخ
ات الرتابية   مة زاف، يه ما خيص حصة امجلا النقطة الثالثة: واليل يه 
اود  راسة و ا ا اود اح ىل القمية املضافة، بطبيعة احلال  من الرضيبة 
ات الرتابية، وفق  ىل القمية املضافة بني امجلا ديدة لتقسمي احلصة  طريقة 

رو فهيم.  ٔننا نتذا ة من املؤرشات، ميكن جيي وقت    مجمو
الق  ىل  الرضيبة  ىل  احلصة  ل  د اجلديد  التقسمي  هاذ  اود  مية ني 

اجلداد  املؤرشات  هاذ  ذو  ٔ تن ث  ٔن ح ب ٔعطتنا  ٔعطتنا؟  ٔشنو  املضافة، 

منيو ونطلعو   ات اليل خصنا  ن جام ن مدن، اك وكنطبقومه، بطبيعة احلال اك
ٔفضل ميل عندها احلق خصنا   ذ  ٔ ن مدن اليل ت لها، واك من مقدار احلصة د

و.     هنبطو م
لينا جنيو اليوم ونقو  رابية امسحو  بطبيعة احلال صعيب  ات  لو ليش جام

ش ما تنقدروش ننقصو.  ادي ننقصو لمك، وٕاىل ما زد زاف  ذو    لنا تتا
لتدرجي،   زيدو   ادي  ٔقل  ذ  ٔ ٔنه اليل تي د الطريق  ذينا وا لهذا ا
لمستوى  سوه حىت يوصل  ادي حن زنيدولوش، لكن  ٔكرث ما  ذ  ٔ واليل تي

دامني فهاذ القضية من ا  لو، واح ل نوصلو..  د ٔ  
ٔن  زاف،  ة ما غنطولش    نقط:  2رس

د إالطار   رشيد النفقات اليل اكنت دارت فوا ل  ت د ور ف خيص ا
ٔ دستوري حىت   د التدبري احلر، م  ٔ د بعد اجلاحئة، م ما  اليل هو  اص، 
ة  ث تيكون جملس امجلا ه، إالشاكلية فني تتوقع؟ ح اقش ف د ما ميكن ي وا

إالماك هيرض تتوفر  ما  د  وا راه حىت  ٕاماكنيات،  وعندها  لكها  لها  د نيات 
ر مشاريع،  غي تد ني ما تيكوش عندها إالماكنيات و معها، إالشاكل تيوقع 
ث مربجمني وفني هوما الفلوس  ٔنت مشاريع ح ر  د يفاش  ن ٕاشاكل،  راه اك

رمه؟    ش تد
لب املدن  ٔ ل، السنة املاضية من بعد اجلاحئة  يف بالد ما   نعطيمك م

سبق   ٔهنا  لية  ا ا النظافة، واضطرت وزارة   3قدروش خيلصو رشاكت 
ش ختلص رشاكت النظافة،   ات الرتابية  لجام رمه  اكن    (si non)املليار ا

شوفو يف بعضنا.  ادي نبقاو    غيوقفو الرشاكت و
ق   س ململكة   3مت  ىل تقريبا مجيع املدن الكربى  رمه  ل ا مليار د

هلم ف  سمترو يف العمل د ش الرشاكت  ٔهنم ميكن خيلصو الرشاكت،  ش 
ٓخره.    خيص النظافة، ف خيص املاء والضو... ٕاىل 

هلم من بعد، لكن اكن الزم   طاع د ق بطبيعة احلال هاذ الفلوس غيمت 
رو مشاريع   سبق لهاذ اجلهة ومنشيو ند ش  سبقو الفلوس، ما ميك ٔننا  لينا 

معروفني، ٔخرى   راه  ت  ٔولو ا ٔنه  هو  هو؟  ٔشنو   ٔ املبد ٔن  اليل يه.. 
ت،   ٔولو ٓخره. هاذو هوما ا يون، النظافة، املاء والضو، املوظفني... ٕاىل  ا

ل.  ٔخرى اليل يه خصها تدار يف املستق اد تتجي مشاريع    ومن بعد 
اليل  اخلامسة  ال  ٔو  الرابعة  املرة  هاذي  الصه"،  است "البايق  ريا،  ٔ 

ل "البايق   برية د لس املوقر، راه ٕاشاكلية  ىل هاذ النقطة يف هاذ ا رو  تنذا
لس ما عندوش احلق حييد هاذ الرضائب،  ش ا الصه"، راه ما ميك است

د   ات، وتيجي   40ٔو ال    30راه تقريبا وا ىل امجلا رمه مس  ل ا مليار د
لش يف مس  لس القدمي ما دا ديد تيقو ا يجي جملس  مييش حفالو،  يتو 

يقول  هذا اليل اكن..     الناس اليل من بعد 
ٔن يف هاذ   لش، راه ما اكيناش،    %90مليار،    40لام، ب راه ما غتد

اليل  ن  روها، اك ٔسباب ما عند الش نذ لعدة  ٔنه  ل،  ومعرها ما غتد
ٔشنو العمل؟ العمل هاذ "ال  ٔسباب،  طقي لعدة  ري م ن اليل  طقي، اك بايق  م

ال ابتداء من   لو، يعين منشيو م الصه" خص يمت احلذف د ، 2010است
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رشيعية خصهم يقرروا   الس ال لس املوقر مع جملس النواب، ا املهم خص ا
ا   اح قانون،  د، واش جنيبو  وا رها يش  يد ش  ما ميك ٔن  القضية،  فهاذ 

الصه"، خصنا نلقاو   ش حنيدو هاذ "البايق است طريقة من  جنيبو قانون 
ات  ل امجلا ىل املالية د ري سلمية  د الصورة  يعطي وا يعمر و ٔنه  الطرق 

  الرتابية بال فائدة. 
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
ىل التفسريات اليل تقدممت هبا.   ر    شكرا السيد الوز

ه "تدبري الكوارث الطبيعية".  لية موضو ا ه لقطاع ا   ٓخر سؤال مو
السيد   لتقدمي  تفضل  عي  ج ميقراطي  ا ستوري  ا ة  مجمو سق  م

  السؤال. 
  تفضل. 

شار السيد عبد الكرمي شهيد:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

لتدبري  وزارمك  طرف  من  ذة  املت إالجراءات  يه  ما  ر،  الوز السيد 
  الكوارث الطبيعية؟ 

  س اجللسة: السيد رئ 
ر.    تفضل السيد الوز

لية:  ا ر ا   السيد وز
س.    ٕاذا مسحتو يل، السيد الرئ

شارن،    السيدات والسادة املس
ل  د ل  التد ميكن  الطبيعية،  الكوارث  ر  ٓ من  ف  التخف خيص  ف 

ل احملاور:  3احلكومة يف    د
ل تدبري هذه الكوارث واحلد   ٔ ٔول هو مؤسسايت، اليوم من  احملور ا
اصة يف وزارة  لق ٕادارة  ٔمسيتو.. مت  ة  مو د ا لها ووا مهنا واملعاجلة د
ع بطبيعة احلال احلد  اصة اليل ت لكوارث الطبيعية، ٕادارة  لية ملكفة  ا ا

لهيا... ٕاخل.   ع العمل    مهنا، ت
لية   ا اطر اليل ختلقت يف وزارة ا اصة لتدبري ا ن ٕادارة  لتايل اك و

د ىل والعمل  العمل  ل  ٔ من  ني  لني احلكوم املتد مجيع  مع  سيق  بت لها 
ل.   ٓفات طبيعية يف املستق لك اليل ميكن طرح    دراسة لك املش

ل الوقاية من الكوارث الطبيعية، ويف  ٔ ر من  س احملور الثاين: هو 
ٓن  ر الكوارث الطبيعية، اليل حلد ا ٓ ل حماربة  ن صندوق د هذا الباب اك

ل تقريبا  مت  ر د اصة   4.11س ل احلد من الكوارث،  ٔ مليار درمه من 
ت... ٕاخل، وسامه يف هذا الصندوق   ضا ل الف ر د ٓ ن، ا ف خيص الود

اء من هاذ الصندوق هذا،   1.4مبا مقداره   مليار درمه، يعين تقريبا الربع 
لو هو بطبيعة احلال احلد من الكوارث الطبيعي ٔشاكل والهدف د ة جبميع ا

لها.    د
ه اليل تدار   اد بدا ف زاف واليل  م  ريا، احملور الثالث: واليل هو  ٔ و

ل   اكرثية"،   110.14مبوجب القانون د وهو "صندوق التضامن ضد الوقائع ا
ٔنه يعوض ضد الكوارث الطبيعية واليل هو ٕان شاء هللا  لو  واليل الهدف د

ٔن   ذ،  ل حلزي التنف ذ، اكن  ادي يد لش حلزي التنف ٓن مازال ما د حلد ا
سامه مازال ما اكش، اليوم اكينة. ش  لو  ن، لكن الرتيبة د   الصندوق اك

ن هاذ   ة الكوارث الطبيعية اك ل موا ٔ ل احملاور اليل   3ٕاذن من  د
لهيم احلكومة.     دامة 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

شار.  لسيد املس لكمة    ا
ب.    تفضل يف ٕاطار التعق

شار     عبد الكرمي شهيد:  السيد املس
ر،     السيد الوز

لظواهر   املرتبطة  اطر  لم تعرضا  ان  الب ٔكرث  بني  من  املغرب  يعد 
ث تذهب   ا، ح ٔوسط وشامل ٕافريق طقة الرشق ا ة يف م ة واملناخ اجليولوج

البنك   رات  ت تقد ت والزالزل ونو ضا الف ل  الكوارث م ٔن  ٕاىل  ويل  ا
ٔكرث من  ب يف خسارة املغرب  س ام. 575اجلفاف ت   مليون دوالر لك 

ر   دة توا ز ، ينذر التوسع العمراين الرسيع وتغيري املناخ  ىل ذ الوة 
ٔن  ويل  لبنك ا شف تقرر  ٔحوال الطقس وشدهتا، كام  الظواهر املرتبطة ب

قدرة مرشو تعزز  ىل  د  سا وجماهبهتا  الكوارث  اطر  املتاكم  إالدارة  ع 
داد   ٕا ود  بتعزز  املناخ  وتغيري  الكوارث  ة  الصمود يف موا ىل  املغرب 

  ٕاسرتاتيجية وطنية ٕالدارة خماطر الكوارث. 
وبناء   املؤسساتية  ات  إالصال شجيع  ٕاىل  هيدف  ي  ا املرشوع  هذا 

ر  س وتعزز  نظام القدرات  ومساندة  الكوارث  خماطر  من  احلد  ات يف 
ني العمويم واخلاص، هذا   ٔمني ضد خماطر الكوارث يغطي القطا لت تكر  م
ف مع تغيري املناخ والصمود يف   ىل التك ي عزز قدرة املغرب  املرشوع ا

الل:  ه الكوارث الطبيعية، من    و
ر الكوا  ٔوال: ٓ ادة تصممي الصندوق املغريب ملاكحفة  رث الطبيعية من  ٕا

ىل  القدرة  لتعزز  وطين  صندوق  ٕاىل  الطوارئ  ا  يف  ابة  ست ٔداة 
  الصمود؛ 
يف    نيا:  اطر  ا ضد  ٔمني  لت تكر  م نظام  د  رمق   2018اع القانون 
  ؛ 110.14
ٔوىل    لثا: داد إالسرتاتيجية الوطنية لتدبري خماطر الكوارث الطبيعية ا ٕا
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ديدة ٕالدارة خماطر   2031- 2021يف املغرب لسنوات   رية  حتت ٕارشاف مد
لية.  ا   الكوارث يف وزارة ا

ي  لعمل اجلبار ا ٔفوت الفرصة دون التنويه  ر، لن  وهنا، السيد الوز
ىل معاجلة  ق  ق لية وحرصمك ا ا ىل رٔس وزارة ا مك  ذ تعي تقومون به م

داث شغاالت ومهوم املواطن املغريب، فقد مت ٕا لك وا اصة   اكفة مش رية  مد
ات  القطا مع  سيق  بت املسامهة،  مة  هبا  تناط  الطبيعية  اطر  ا بتدبري 
اطر  ا بتدبري  املتعلقة  ة  السياسة احلكوم ذ  تنف املعنية، يف وضع  والهيئات 
رشيعية والتنظميية املرتبطة  داد مشاريع النصوص ال الطبيعية واحلد مهنا وٕا

املسامهة يف وضع خمططات   الطبيعية  هبا، وكذا  اطر  ا من  لوقاية  وطنية 
ة.  ليات املراق   و

مك   م متىن  املقاربة  وبنفس  ة  رشاف اس وبنظرة  ر،  الوز السيد  ٔنه،  ٕاال 
مج. سبات اليت حققها الرب ىل املك ىل استدامة التقدم واحلفاظ    العمل 

متتع   داث واك وطنية  ر، ٕا ليمك، السيد الوز ويف هذا الصدد، نقرتح 
ة املتد يف  ال ات احلكوم هتا القطا ستقالل املايل وإالداري تضم يف عضو

لسيد   ة وسند رئاسهتا  ري احلكوم تدبري هذا امللف، وكذ املؤسسات 
ة واختاذ   اق ث سمتكن هذه الواك من وضع سياسات اس لية، ح ا ر ا وز

رها وت ٓ اق الكوارث واحلد من  شعار واس   داعياهتا. تدابري دامئة الس
رتبط   وتدبريها  الكوارث  موضوع  ٔن  ر،  الوز السيد  ىس،  ن ٔن  دون 
عن   احلديث  ال  وملا  العاملية،  ة  املناخ لتحوالت  و لمغرب  العاملي  حمليط 

اوز البعد الوطين.  ٔسباهبا تت رها و ٔ ٔن    دبلوماسية لتدبري الكوارث، 
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ب.  بضع ثواين لتعق ر    السيد الوز

لية:  ا ر ا   السيد وز
س ما غنطولش.    ٕاىل امسحت السيد الرئ

رة هاذ  شار  اكمل احلق يف ٕا ٔنه السيد املس اليل بغيت نقول هو 
ٔن الكوارث  ٔ ب ٓن كت ٔنه التغريات اليل تيعرفها العامل ا املوضوع هباذ الطريقة، 
ة من   كون ممتك ٔهنا  ىل بالد  زايد مسمتر، هذا حيمت  الطبيعية غمتيش يف 

  ليات:
د من هاذ الكوارث؛  - ل   ٔوال، 
ا الكوارث؛ نيا - ل يف  لتد  ،  
هاذ    - من  يترضرو  ٔهنم  ميكن  اليل  لناس  دة  املسا ل  ٔ من  لثا، 

  الكوارث. 

ل احلد من   ٔول د ا دامة فهاذ إالطار، اكن الصندوق  واحلكومة راه 
سمتر العمل به،  ٓن و دام حلد ا دام وراه  الكوارث الطبيعية اليل اكن 

ر ٔ ىل  دة  ل املسا ٔنه   الصندوق د الكوارث حىت هو راه اليوم مت متكن 
  يبدا خيدم ٕان شاء هللا. 

اليل  الكوارث  ر  ٓ ة  موا ل  ٔ من  تعزز  خصها  اكم  املنظومة  هاذ 
ل.    غيعرفها العامل يف املستق

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ٔشغال هاته اجللسة ىل مسامهتمك القمية كام هو معتاد يف    . شكرمك 
ٔسئ الشفهية.  لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   وهبذا 

  شكرا لمك مجيعا. 
  رفعت اجللسة. 


