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  329رمق  اجللسةحمرض 

ءا :التارخي  .)م2020يونيو  30(ه 1441ذو القعدة  8 لثال
شار السيد  :الرئاسة س اخلامس، اخلليفة امحليد الصوريعبد املس  .لرئ

ت ة  ،ائقدق وعرشة تانساع  :التوق قة  الثالثةابتداء من السا ق  العارشةوا
 .بعد الزوال

ٔعاملدول  ٔسئ الش  :ا اقشة ا   .فهيةم
------------------------------------------------------------------------------  

شار السيد عبد  س اجللسةامحليد الصورياملس   :، رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارات احملرتمات،السيدات امل    س

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

ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس

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

ت ال   .وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

 ﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  رة احملرتمة،السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل  لس، طبقا  ب ا ى مك س احلكومة  ٔودع السيد رئ

ستور، مرشوع قانون رمق  78 نة العامالت  45.18من ا ظمي  يتعلق ب
عيني ج   .والعاملني 

و امللكف  ر ا لس مبراس من السيد وز كام توصلت رئاسة ا
عتذار السيد  اللها  سان والعالقات مع الربملان، خيرب من  حبقوق إال
ٔسئ  لسة ا ٔشغال  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة عن حضور  ق ر  وز

لزتامات طارئة ء، نظرا الرتباطه    .الشفهية ليوم الثال

لس يف الفرتة املمتدة من  ٕاىل  2020يونيو  23كام توصلت رئاسة ا
لس، وذ  2020يونيو  30 ٔعضاء ا ٔسئ السيدات والسادة  بعدد من 

  :اكلتايل
ٔسئ الشفهية - ؛ 19: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛  47: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .ٔجوبة 10: دد ا

ارشة بعد  د، م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر ب ري، حنيط ا ٔ ويف ا
رش  امة  لسة  ىل هذه اجللسة، مع  راسة والتصويت  يعية، ختصص 

ة التقليدية 50.17مرشوع قانون رمق  شطة الصنا ٔ   .يتعلق مبزاو 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

لس  ب ا ٔقره مك ٔسبوعية، كام  ٔسئ الشفهية ا مج ا تزنيال لرب
ٔولوي عطاء ا ٕ سيق مع احلكومة، القايض  ة لت ات احلكوم ة ملساء القطا

لس هذه اجللسة ملساء قطاعي  ، خيصص ا ورو احئة  املرتبطة بتدبري 
ٔرسة عية واملساواة وا ج ة والتضامن والتمنية    .الطاقة واملعادن والب

لسيدة  ه  ٔول املو ٔسئ احملور ا ٔعامل هذه اجللسة ب دول  سهتل 
ج رة التضامن والتمنية  ٔرسة، والبداية مع سؤال وز عية واملساواة وا
ٔصا واملعارصة حول  ات "فريق ا إالجراءات اليت اختذهتا الوزارة محلاية الف

ورو احئة  ٔثريات  ٔة ت   ". الهشة من وط
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

شارة السيدة جناة مكري   :املس
سشكر    .ا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
رة،   السيدة الوز

ٔمه املطالب احليوية  ٔن حماربة الهشاشة تعد من  شفت  ورو  ٔزمة 
سائلمك السيدة  ا  يفام اكن نوعها وموضوعها،  ٔزمات،  جلعل خمتلف ا

رة، عن التدابري وإالجراء يل اختذهتا الوزارة محلاية الوز الية ا ستع ات 
ات الهشة؟   الف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  التدابري الوقائية من إالصابة بداء فريوس "السؤال الثاين، موضو

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

شار    :سن سليغوةالسيد احل املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز
ٔعزاء،   زماليئ ا

رة،    السيدة الوز
ىل عهنم واملرشدون وبعض املسنني  ٔطفال املت ش ا كام تعلمني، يع
عابية ملراكز إاليواء  س ىل يف ضعف الطاقة  عية صعبة، تت ا اج ٔوضا

الل فرتة احلجر لهذه الرشحية، ورزت هذه الوضعية  شلك واحض  الصعبة 
ٔمام ٕاشارات املرور حفدث وال حرج ٔما الشارع العام و   .الصحي، 

رة سائلمك السيدة الوز ٔؤكد  -ما يه إالجراءات الواقعية : ا،  وهنا 
ن يف الشوارع؟ -ىل الواقعية  اص املرشد ٔش ذة لتدبري وضعية ا   املت

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه السؤال ال  ة تداعيات "ثالث، موضو ذة ملوا حصي إالجراءات املت

ات الهشة ىل الف ورو    ".احئة 
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

ارك مجييل شار السيد م   :املس
س   .شكر السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شار    ن،السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ات يف وضعية  ىل الف ، خصوصا  ورو احئة  ف من تداعيات  لتخف
درت  اصة،  ات  يا اص ذوي اح ٔش ن و هشاشة من مسنني ومرشد
رتازية والوقائية محلاية هذه  ة من إالجراءات  وزارمك ٕاىل اختاذ مجمو

ات   .الف
رة، عن حصي سائلمك، السيدة الوز  هذه إالجراءات وعن ا 

؟ ات يف املر املق بة هذه الف   خطتمك ملوا
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ر السلبية "السؤال الرابع موضو ٓ د من ا ل ٕاسرتاتيجية احلكومة 

ات الهشة ل املتوسط والف ٔرس ذات ا   ".ىل ا
شارن من الفريق احلريك لتقدمي د السادة املس ٔ   .السؤال اللكمة 

ٔمحد شد شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارن،   السيدات وإالخوان املس
ذة من طرف احلكومة  رة، حول التدابري املت سائلمك، السيدة الوز
ٔرس املغربية،  ىل ا ورو  احئة  لفهتا  ر السلبية اليت  ٓ د من ا ل

اصة الفقرية وا   .لهشةو

س اجللسة   :السيد رئ
ه  إالجراءات والتدابري اليت قامت هبا الوزارة "السؤال اخلامس موضو

ات اخلاصة يف ظل احلجر  يا ح ٕالنصاف الرشحية العريضة من ذوي 
ا الطوارئ الصحية ي رافق ٕاقرار    ". الصحي، ا

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .تقدمي السؤالل 

  .اليس البكوري

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

اسبة لنطلب  اع ٕاقلمي سيدي ٕايفين، ويه م رى اسرت اليوم حتل ذ
احئة  رسيع وترية التمنية يف هذا إالقلمي العزز، خصوصا بعد  من احلكومة 

رة، عن إالجراءات وا سائلمك، السيدة الوز لتدابري اليت اختذهتا ورو اليت 
د، وحامية القدرة  لعني املست ة تداعيات هذا الفريوس ا وزارمك ملوا

ٔزمة العاملية لمواطنات واملواطنني يف ظل هذه ا   .الرشائية 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ورو"السؤال السادس موضو ساء يف زمن    ".العنف ضد ال

شارن من  د السادة املس ٔ لشغل اللكمة  حتاد املغريب  فريق 
  .لتقدمي السؤال

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
س   .شكر السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ة تفامق  الم قات إال راسات والتحق جسلت العديد من التقارر وا
ا الطوارئ  الن  ة ٕا ساء، ن شار ظاهرة العنف املامرس ضد ال ان

ورو احئة  ب  يد لبعض احلقوق، ما س د وما صاحهبا من تق  املست
ليات  زة العدا و ٔ ال دون وصولهن ٕاىل  ساء املعنفات و ة ال معق معا
حملامك،  ٔمام قرار تعليق العمل  اصة  االت العنف،  لتبليغ عن  نتصاف 
ساء حضا العنف،  ٕاضافة ٕاىل ضعف إالجراءات والتدابري الكف حبامية ال
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ت، ع ل الب د معهن طي الوقت دا ي يتوا دم ٕاماكنية ٕابعاد املعتدي ا
ٔو  لعنف  والنقص احلاد يف املراكز املتخصصة واشرتاط ٕاثبات تعرضهن 
ىل  ن لعدم توفرهن  ٔمر صعب لتعذر خرو شواهد طبية، وهذا  إالدالء 

  .رخصة التنقل
ها املرٔة قد زاد من  ٔن الهشاشة والفقر اليت توا دهتا ظروف كام 

ىل بطاقة  ساء ال يتوفرن  لب ال ٔ ٔن  احلجر الصحي، خصوصا و
(RAMED1)  خرطات يف لضامن "ولسن م الصندوق الوطين 

عي لص من "ج مع املست ال دون استفادهتن من ا ي  ، اليشء ا
ورو" احئة    ".صندوق تدبري 

ٔن تبادر احلكومة ٔمل  لشغل، ن حتاد املغريب  يف هذه  وكنا يف 
االت العنف  د من  ل ة  اق ختاذ ٕاجراءات نوعية واس ة العصيبة  الظرف
واء هذه الظاهرة،  ٔخرت كثريا يف اح ٔهنا ت ري  ه،  ضد املرٔة وحامية حضا
صات رمقية  داث م قوس اخلطر ٕاىل ٕا ٔت احلكومة بعد دق  ث جل ح

ساء ا ت ال ت العامة لتلقي شاك ىل صعيد النيا ة  ٔن وهاتف ري  ملعنفات، 
ساء لعرس  ري مالمئة مجليع ال ٔهنا  ر هذا إالجراء ظلت حمدودة،  ٓ
اصة الرمقية،  ة،  ٔم رب الوسائط الرمقية، نظرا لتفيش ا ٕاماكنيات التبليغ 

ا   .يف صفوف الض
ىل لشغل،    :ومن هنا نؤكد، اكحتاد مغريب 

ة  - ىل اتفاق لتصديق  رسيع  ٔن العنف وال  190ال ن ش ٔما تحرش يف 
ولية، والتوصية  ظمة العمل ا التابعة لها  206العمل الصادرة عن م

ة من العنف؛ ٓم ة معل    لتعزز الرتسانة القانونية وتوفري ب
ساء  103.13تفعيل القانون  - لياته محلاية ال لته وضعف  ىل 

 والتكفل هبن؛
الم يف  - راسية ووسائل إال ىل املقررات ا اجتاه جممتع شتغال 

 العدا وإالنصاف واملساواة، وهذا يتطلب ٕارادة سياسية؛
د  - ىل النوع واع مراجعة احلكومة مقارهتا لظاهرة العنف املبين 

داهتا ومتفصالهتا،  ة تقارب الظاهرة يف مشوليهتا وتعق مقاربة حقوق
صادي والعنف  ق ٔنواع العنف اكلعنف  ٔكرث ببايق  م  ه و

ىل وضعية املرٔة النفيس  ، اليت لها نفس اخلطورة  ري ذ وما ٕاىل 
عية؛ ج ا يف جممتع التمنية واملساواة والعدا   واندما

ذ  - ة يف رمس وتنف ة تضمن التقائية السياسات العموم لية حكوم وضع 
 سرتاتيجيات القطاعية؛

ٔطفالهن حضا العنف - ساء و ل لتكفل  لقرب  ال   .لق 
ذوهنا يف ظل تفامق ظاهرة العنف؟   مفا يه إالجراءات اليت س

  .وشكرا
  

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔرسة،  عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية  لسيدة وز اللكمة 
ٔول ٔسئ احملور ا ىل  ابة    .لٕال

عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :رسةٔ السيدة مجي املصيل، وز
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .امحلد  رب العاملني والصالة والسالم 
س احملرتم   .السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اللها ل معمك من  لتفا ٔسئ  ىل هذه ا   .حتية لمك مجيعا، وشكرا 

، اشهتا بالد ٔن هذه الفرتة اليت  داية، ال شك  فرتة الطوارئ  ف
متع املغريب،  الصحية وفرتة اجلاحئة، قد جعلتنا حنيي مجيعا قمي التضامن يف ا

، "مغرب التضامن"ولهذا فٕاذا اكن هناك من شعار لهذه املر فهو شعار 
نت  ٔ متع املغريب، واليت  ذرة يف ا ٔن نفخر هبذه القمية املت حفق لنا مكغاربة 

ٔننا، امحلد ، ما زالت هذه املنظومة يعين يف اكفة قوهتا  اجلاحئة فعال 
هتا ومعقها ا   .وسالمهتا وم

ٔن إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة يف هذه اجلاحئة  يد  ٔ فاليوم، 
ٔسئلتمك،  يل يه يف وضعية هشاشة، كام تفضلمت يف  ات ا لف واملتعلقة 

ام به  امة، يعين ما مت الق يل يه ٕاجراءات  ن دمع مفهناك ٕاجراءات ا
ٔو  عي  ج يل مس يف صندوق الضامن  ٔرس ا ٔرس، سواء ا ارش ل م

يل يه يف  ٔرس ا ٔي  (RAMED)ا ستفد من  يل يه مل  ٔرس ا ٔو ا
رامج وٕاجراءات مرتبطة  دمة، فٕاضافة ٕاىل لك هذه الربامج اكنت هناك 

دة ىل    .لك قطاع 
طالق مجمو ٕ رشف يف هذه املر  من خطط  ةوقطاع التضامن 

يس الواقعية وهتدف ٕاىل  ك ة من اخلدمات والربامج اليت  العمل ومجمو
ىل  ة  لتايل فقد اكنت هناك مجمو ات، و القرب، قرب مع هذه الف
ىل  ليقظة مركز وجلان يقظة  داث جلنة  مستوى التعاون الوطين، مت ٕا

اصة احلاالت ا ع احلاالت يف وضعية صعبة، و يت لمستوى اجلهوي، لت
  .يه يف وضعية الشارع

هودات املبذو من طرف امجليع والتعبئة اليت عرفها  ة لهذه ا وكن
س  ة من الربامج، ول ، فمت ٕاجناز مجمو عي يف هذه املر ج القطب 
ٔمه هذه الربامج اليت مت،  ٔننا حنققوها، مفن  ٔرد  ٔهداف وضعناها و فقط 

، جنحنا فهيا مكغاربة ول  مج "س فقط كقطاع التضامن، وهو امحلد  ر
اص يف وضعية الشارع ٔش ٔنه اليوم "ا ٔسئلتمك، فاستطعنا  ، كام تفضلمت يف 

ول القالئل  ار  - املغرب امحلد  اكن من ا ٔن نقولها لك اف غي  من  -ي
اص يف وضعية  ٔش ال يف وقت رسيع ل دت  ول القالئل اليت و ا

ات، فوص  ن مت  6324ماي ٕاىل  4نا يف ل الشارع مبختلف الف خشص ا
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ة لتقدمي اخلدمات الصحية، بتعاون  ٕايواؤمه، بتعاون مع مصاحل وزارة الص
ات الرتابية واكفة  ة، بتعاون مع اكفة الرشاكء، امجلا مع السلطات العموم

لني   .الرشاكء والفا
ٔننا نضب ٔوال،  اللها  ٔهنا استطعنا من  و طوهذه اخلدمة اليت مت تقدميها 
لعدد، اليوم مت حسب تقريبا  ل ما اكش هناك ضبط  ٔن ق  950العدد، 

ي  %20طفل من الشارع يف هاذ العملية، وطبعا اكن  من مجمل الرمق ا
ٔطفال وبعض املهاجرن ساء وا ه ال ه ف   .قدم

ا،  ل ٕاجنا ٔ بة للك السلطات من  طبعا، هاذ العملية اكنت فهيا موا
، بعد ف، يعين إالجراءات الصحية  واليوم، امحلد  اختاذ تدابري التخف

م اكنو فقط يعين  د العدد  لبية وا ٔ ٔن ا واحلجر الصحي، اليوم استطعنا 
عهتم من الوصول ٕاىل بيوهتم،  ٔو عندمه مشالك م ل  ري س ا ميكن نقولو 

اعهم ٕاىل بيوهتم ل ٕار ٔ ادرات من  ، تعمالت م   .فاليوم، امحلد 
متع املدين  ةطبعا هاذ العملي اكنت فهيا كذ مشاركة من طرف ا

الية د الروح وطنية  ن فهيا عن وا ٔ ي    .ا
ن ىل تقدميها، اك دمات اليت حرصنا يف هذه الفرتة  ل سبة  ال   :ف

ات  - لف عية  ج دة  دمات ورامج مرتبطة مبحور امحلاية واملسا
  الهشة؛

ع والتوج  - س مع النفيس و   ه؛حمور ا
عية والوقاية؛ - ج   حمور اليقظة 
س -   .حمور التواصل والتحس

ات  ٔن تضع صف ٔوىل،  ٔسابيع ا ذ ا ٔهنا توضع م حرصت الوزارة 
اصة  ة  اقة، صف اص يف وضعية ٕا ٔش ل ا ة د ة، صف اصة لك ف
ٔننا  ل  ٔ ملسنني، من  اصة  ة  ٔطفال، وصف اصة  ة  ساء، صف ل

لني يلمجيع اخلدمات ا كون موجودة رهن ٕاشارة الفا  كنقدموها والربامج 
ا يل كتحتا ات ا   .امليدانيني واحملليني، ويف نفس الوقت رهن ٕاشارة الف

، استطعنا يف هذه الفرتة  ٔنه، امحلد  ٔكد  ففي هذا السياق، نبغي ن
لطفو  ل حامية الطفو"ٕاطالق خطة  ٔ ، وهاذ اخلطة "خطة معل من 

ال يل من  ة ل ل ا بة اليوم ٔطفال عندمه  3852ها متت املوا يل هوما  طفل ا
سبة  ل مة  ة اكنت  ٔول ن لتايل ف ة، و بة اليوم وضعية ٕاهامل، متت املوا

ٔطفال ٔن هاذ ا ٔو العامللنا  يل هوما يف وضعية ٕاهامل  ٔطفال ا  ، سواء ا
ل ولو ٕاصا س ، مل  شتغلو معهم، امحلد  يل ك عيني ا دة بج ة وا

ٔنه مت اختاذ لك  ىل  ء يف ٕاطار هذه املراكز، وهاذي شهادة  هباذ الو
ٔطفال ل حامية هاذ ا ٔ رتازات من  ياطات ولك    .ح

سجيل  سبة ملراكز املسنني، مل يمت  ل ٔكرث من  - كذ  داد  ٔ ا
ا ٕاصابة ب  -  2700 ٔية  سجيل  د"مل يمت  يف هذه املراكز، " 19-الكوف

ٔطر،  نال م ن وال كذ من طرف ا د يل هام مستف اص ا ٔش طرف ا
برية  ة يقظة  يل اشتغلت، ون ان اليقظة ا ل بري  ة معل  وهذا ن
ىل  لني  ة ومع لك الفا ة كذ التعاون مع مصاحل وزارة الص ون

  .املستوى الرتايب
ٔنه مت حسب  ، قلت  انب الطفو ، يف  مت  206طفل و 950مت كذ

ٔن ٕار  ها، ويه  ٔرسمه، وهاذي كذ اكنت مقاربة اعمتد اعهم ٕاىل 
ٔمه مر كنقومو هبا يه  يكونو يف وضعية الشارع  يل  اص ا ٔش ا
ٔنه  ٔكرب معلية  الت  س ٔرسمه، واليوم  اعهم ٕاىل  ٔرسية ٕالر الوساطة ا

قة ما  4000ٔكرث من  ٔرسمه، وهاذ العمل يف احلق اعهم ٕاىل  خشص مت ٕار
به ٕاال املغاربة، هذا التضامن وهاذ القمي ما ميكن يقومو هبا ٕاال  وميكن يقوم

د  ريا لقات وا ٔ ٔهنا و ٔرس فرحت  ٔن  يف  املغاربة، شهد يف هاذ الفرتة 
ٔب ٔخ ،املفقود،  ٕاما  دا ، ٕاما  سانية معيقة  د القمي ٕا   .  ٕاما طفل، بوا

ل  ة هاذ اليش ما ميكن يتدار ٕاال يف جممتع من م متع املغريب ارصا
  .والتضامن املغريب

سبة  74ٕاذن مت كذ ختصيص  ل عية  ج دة  لمسا فريق 
دات حامية الطفو املوجودة يف  ب و ، وهاذ الفرق اكنت توا لطفو

ٔقالمي، وتوفري  ة من ا ل  300مجمو ٔ ل ضامن، من  ٔ عي من  امل اج
ٔطفال ا ٔن عند  اية ضامن توفري هاذ اخلدمات،  يل هوما يف مراكز الر

ل إاليواء، واكن  يل اكنو يف مراكز د ٔطفال ا ن  عية طبعا، واك ج
، استطعنا يف  يل رشعنا، وامحلد  غي تقدميها وا دمات اليت ي كذ 

ٔننا نتقدمو فهيا كثريا، ويه  اجلهاز الرتايب املندمج محلاية "هذه الفرتة 
يل انطلق ف، استطعنا يف هذه ال"الطفو مج التكويين ا ٔننا نوفرو الرب رتة 

شمل تقريبا  8يف  ادي  ة، يف ٕاطار  100يونيو و ل حميل يف ٕاقلمي طن فا
لجهاز الرتايب املندمج، ومن بعد مهنا  ة  يل اكينة يف طن لجنة إالقلميية ا ا

ارب يف  ة 8ادي تتعمم الت   .مدن منوذج
س  ل مج التكويين  ادي ميتد ملدة بٕاذن، انطالق الرب يل   6ة لنا ا

ٔكرب  ٔن  خصصني،  رابيني م لني  املني وفا ادي خيرج لنا  ٔشهر، و
عية  ج عي ويف اخلدمة  ج ظومة العمل  نا يف م حتدي ميكن يوا

خصصة رشية مؤه وم   .هو توفري موارد 
ٔو  عي  ل اج يل ميكن لنا نتلكمو نقولو هذا فا ذا هاليوم مىض الزمن ا

ة التخصص، والتخصص تيكون  ر عي، اليوم وصلنا  امل اج
مج يف  لمية، اليوم انطلق الرب د  ىل قوا يعمتد  يل  لتكون، والتكون ا

ذ  ة م ٔن ما  8طن ىل مستوى املنظومة املعلوماتية،  يونيو، وكذ 
ظومة  ٔطفال ولكن البد من م ليات محلاية ا ش فقط نوضعو  كف

  .يةت معلوما
ادي تعطينا مسار امحلاية  يل  ا فهيا كثريا، ا املنظومة املعلوماتية تقدم
يل اكنو يف وضعية الشارع مسار امحلاية  ٔطفال ا ٔطفال، هاذ ا سبة ل ل

  .هلم
اقة،  ىل مستوى إال طبعا، الربامج اليت مت اطالقها اكنت كذ 

ٔرقام اليت اقة، وهنا نعطي بعض ا اص يف وضعية ٕا ٔش د  ا ٔعتربها 
مع النفيس  بة وا ٔنه يف ٕاطار املوا ٔننا استطعنا يف هذه الفرتة  معربة ويه 
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ٔطفال، تعبئة  اصة ا اقة، و اص يف وضعية ٕا ٔش ٕاطار  3462ل
رون خصص يد ٔطر  4500كنوصلو حىت ما بني .. م ا من هاذ ا ماكملة يوم

مع النفيس، ويف النطق كذ وص  نا ٕاىل ل املتخصصة يف الرتويض وا
اص يف  4500 ٔش ٔرس وما بني ا ٔطر وما بني ا ا ما بني هاذ ا ماكملة يوم

مع من هذا النوع،  يحتاجو فعال  اص اكنو  ٔش ٔن هاذ ا اقة،  وضعية ٕا
متدرس  مع وا اوز مجيعا، ومراكز ا يت راه  ٕ لقت املدارس يعين  ٔ

دم الل  اقة اسمترت من  ٔطفال يف وضعية ٕا سبة ل املداومة  ةل
  .الرتبوية

مكلو يف املناقشة ف تبقى من الوقت   .ٔكتفي هبذا القدر، ونعاودو 

س اجللسة   :السيد رئ
رة التضامن والتمنية  ىل جواب السيدة وز ب  يف ٕاطار التعق

ٔصا واملعارصة ٔعطي اللكمة لفريق ا ٔرسة،  عية واملساواة وا   .ج

شارة السيدة جناة مكري   :املس
سر شك   .ا السيد الرئ

ت  متعن، ومتن يل اسمتعت   لمك ا ىل الرد د رة،  شكرا، السيدة الوز
ٔرض الواقع ىل  ن  يل اك كون هذا هو ا ٔنه    .فعال 

ورو وما تبعها من جحر  احئة  يف كتعريف،  رة،  ولكن، السيدة الوز
ىل ت كثرية  ات الهشة من صعو ىل ما تعانيه الف  حصي سلطت الضوء 

ٔنظمة  ٔمهية ا ىل  ٔيضا هاذ اجلاحئة  شفت لنا  ات احلياة، كام  خمتلف وا
يل وضع الوزارة  ٔمر ا ٔرسي، ا عي وا ج سك  ق ال عية يف حتق ج
ديدة كتنضاف لها،  ت  ٔمام حتد ىل القطاع،  عتبارها الوصية  لمك،  د

ٔر  ىل  يل ما ملسناهاش  لمهام املعتادة وا   .الواقع ضٕالضافة 
رة،   السيدة الوز

ة جلال امل دمحم السادس، نرصه هللا،  اق س طبعا بفضل النظرة 
هودات امجلاعية، استطعنا التصدي ملعظم تداعيات هاذ اجلاحئة، بل  وا
ٔولوية  ه ا كون ف ديد،  س ملغرب  ٔس برية يف اجتاه الت ٓمال  ٔعطت لنا  و

لج  عتبار  الية، م لتوفري امحلاية ورد  عية وا ج يع وتقليص الفوارق 
رمية مجليع املواطنني واملواطنات   .ضام حلياة 

ورو يه  احئة  ٔن  ٔصا واملعارصة، نعترب  سبة لنا، يف فريق ا ل
محلاية  الفرصة التارخيية لتطور وحتسني السياسات والربامج ذات الص 

ام مبراجعة معيقة وش عية، والق م لطرق تدبري ومتويل املنظومة اج
د  ليات امحلاية واع سهتداف، لضامن مشولية  ق طرق  وجتويد وتدق

رة ة، ال مقاربة ٕاحسانية، السيدة الوز   .طبعا مقاربة حقوق
رة،   السيدة الوز

اقة،  ٔطفال يف وضعية ٕا اية ا سبة لنا، الزمامرة، عند مركز ر ل
اد و  ه هلم  يل مو مع ا ل صا سلموهش د ، يعين 2018ل ومازال ما 

ني ل سن ري د ٔ احئة . الت رة، حىت يف ظل  ، السيدة الوز ختييل معا

شو هاذ املسرين؟  يفاش غيع لتايل  اء، و ست د  ش وا ورو ما اكي
دامني  ٔهنم غيتابعو؟ طبعا رامه اكنو  ش  هلم  ويفاش غتكون النفسية د

ىل - ا  رة يف قلتو، و مك السيدة الوز يفاش غيتابعو   -لسا عن بعد؛ 
هلم هام بعدا؟ ٔو النفسية د   مع هاذوك الوليدات 

سبة لنا ٕاقلمي سيدي بنور عند  ل رة،  ة،  25اد، السيدة الوز جام
ش  ا ما عند ما غنتلكمش عن سوء تدبري املراكز، بل غياب املراكز، اح

ش مر  ، ومسعتك، السيدة كمركز التدرج املهين، ما عند ز حامية الطفو
ش  ٔصال، ما عند ش  ا ما عند هلم، اح ىل التدبري د رة، كتلكمي  الوز
ساء، اكينة بناية بدون  ل دار املسنني، وحىت الفضاءات املتعددة الوظائف 

ص رخ   .دمع وال 
ٔن  ٔظهر  ٔويل لتبعات اجلاحئة  رة، الرصد ا ٔسف، السيدة الوز ول

انني ساء  ري من  ال ٔكرث من سلبيات احلجر الصحي، حبيث اكن الك
لجوء  وش من مغادرة البيوت وا ساء ما متك دد من ال االت العنف، و
يل  هيك عن العنف املؤسسايت ا ٔي اكن، هذا ف خيص العنف املزنيل، 

دات املالية  ٔثناء توزيع املسا يل(RAMED)ٔحصاب جتسد  رصت  ، ا اق
ىل متكني ر  ٔرسة بفقط    .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

شار السيد    :احلسن سليغوةاملس
س   .شكر السيد الرئ

شكرمك  ٔن  ىل هاذ املعطيات، كام نود  رة  ٔوال، شكرا السيدة الوز
رية والقمية اليت مقمت هبا و  هودات الك   . قومون هباتىل ا

ٔسف  دية، ولكن، مع ا البد من هذه إالشادة ملا نعرفه عنمك من لك 
هيا وإالحصائيات املقدمة، فٕان الوضع  ٔرشمت ٕا هودات اليت  الشديد، رمغ ا
لحكومة،  دها، بل  س مطمئنا، وهنا فٕاننا ال حنمل وزارمك املسؤولية و ل

ش ٕ الل توقفه  ا ال يصادف  لحكومة، مفن م ة ابل  ٔمحر مجمو رة الضوء ا
هيم حجافل املهاجرن؟ ٔضيفت ٕا ن والشيوخ والعجزة و ٔطفال املرشد   من ا

ساؤالت ٔسف الشديد، هناك بعض ال   :مع ا
ال  - ساء ور ٔثناء حتراكهتم  رون  ٔعضاء احلكومة ال  هل السادة 

دون؟ س   صغار 
ٔطفاال يف معر الزهور عرضة لالحنراف ومه يف س - رون   نٔال 

متدرس؟    ا
شارات املرور يطلبون  - ٕ اصة  ات  يا ح رون بعض ذوي  ٔال 

  لقمة اخلزب؟
؟ - ٔفارقة كذ رون ٕاخواننا ا   ٔال 
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ت يف جملس احلكومة؟ ٔولو ٔولوية ا شلك هذا املوضوع  ف ال    فك
ٔنه  ، ونؤمن ب رة، ويؤملنا ويؤملك كذ ما حيز يف القلب، السيدة الوز

سول وجيذن  يؤملك، وهو وجود ف  بل العمر ميارسن ال يات يف مق
ٔن ماكهنا الطبيعي هو فصل  ني  ٔو ما شابه، يف  اج  التعاطف مبسح الز
ستطعن مقاومة إالغراءات  ة؟ وٕاىل مىت  راسة، مفا هو مصري هذه الف ا

ن رشد امل امل حنرافات اليت يعج هبا  ارة، الرسقة؟: و درات، ا   ا
 ٔ اقشة ا زيد عن عقد من ر ال ميكن م ه تغريا ملا  ر ف قام يف ظل واقع مل 

ة، مما يدفعنا ٕاىل  داد هذه الف ٔ د  ٔسف، ازد ل حبرسة و س الزمن، بل 
م و  ٔي اه ٔن احلكومة ال تويل  ىل ال القول  ة، ويت عناية الالزمة لهذه الف

ٔرادت احلكومة  ٔن لو  ذ بوضوح يف املزيانية الضئي لهذا القطاع، 
  ..فعال

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .اللكمة لفريق العدا والتمنية

ارك مجييل شار السيد م   :املس
ا، ومثن  ٔمام يه  يل قدم ىل هاذ العرض ا رة،  شكرا، السيدة الوز
الل هذه الفرتة، اليت عرفت  هودات اجلبارة اليت قامت هبا الوزارة  اليا ا

د  ات الهشة وا ن االف ر ٕايواء املرشد مع، وخنص  ة ماسة ٕاىل ا حلا
هتم من انتقال  الل فرتة احلجر الصحي، محلا اص يف وضعية صعبة  ٔش وا

  .العدوى هلم
وات الوطنية ملناهضة العنف  رب الق ام حبمالت توعوية  مثن الق كام 
الل فرتة احلجر الصحي، ومثن كذ ٕاطالق  ٔطفال  ساء وا ضد ال

مج اقة ب  ر ىل شهادة إال   . ٕاقلمي 26رمقنة مسطرة احلصول 
ٔن تعم هاذ املسطرة هاذي وهاذ رمقنة احلصول  رة،  متناو، السيدة الوز
ستطيع  ٔقالمي البعيدة اليت ال  ٔقالمي، خصوصا ا يق ا ىل الشواهد، 

  .الوصول ٕاىل املركز
الل هذه اجلاحئة، نقدم لمك الت وزارمك   وخبصوص حصي تد

  :املالحظات التالية
ٔكرث . 1 ات ا ىل الف ٔفرزهتا هذه اجلاحئة  ىل ضوء املتغريات اليت 

مع هذه  ديد وٕاسرتاتيجية واحضة  هشاشة، البد لوزارمك من وضع تصور 
ىل وضع هذه  ة  ك ٔن الوزارة م ٔن يف العرض ورد  ٔظن  ات، و الف

اح؛ متىن لها الن   إالسرتاتيجية، 
ٔيضا ف يتع. 2 لفرتة اليت تيل رفع احلجر الصحي، فٕان العديد من لو ق 

شاطها، مما يطرح  ٔنف  ست اقة س اص يف وضعية ٕا ٔش املراكز املستق ل
ع اليت تقوم هبا وزارمك يف ظل النقص  ة والت ليات املراق ساؤالت حول 
ٔو مراكز التعاون الوطين،  رشية بوزارمك،  ي تعرفه املوارد ال ري ا الك

ليل العميل ل ت املضمنة يف ا رتام إالرشادات والتعل ىل مدى ا وقوف 

ٔصدرته وزارمك؛ ي    ا
اص الصم  - 3 ٔش ا ا ل نقصا يف استعامل لغة إالشارة اليت حيتا س

س مبعايري الوقاية الصحية  الل محالت التوعية والتحس لتواصل  والبمك 
  وخمتلف امحلالت اليت تقوم هبا وزارمك؛

لمدربني  - 4 ٕالشارة  رضورة توفري كاممات تناسب طبيعة التواصل 
ل املراكز  لغة، سواء دا اص مستعميل هذه ا ٔش ومقويم النطق ول

ا؛ ار ٔو لالستعامل    املتخصصة 
ن مت  - 5 ٔطفال يف وضعية صعبة، ا ىل ٕادماج ا ريا، العمل  ٔ و

الل فرتة احلجر الصحي لالستفادة م ملراكز  ستقرار  نٕايواؤمه  ٔجواء 
الل هذه الفرتة ٔطفال  اشها هؤالء ا   .اليت 

ٔعامل واملبادرات اليت قامت هبا  ٔشغال وا ويف اخلتام، جندد التنويه 
  .الوزارة

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 

ٔمحد شد شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة، نود يف الفريق احلريك  ليف ٕاطار التفا مك، السيدة الوز مع جوا
ات التالية قرتا   :سجيل املالحظات و

نت عهنا خمتلف . 1 ٔ روح التضامن الوطين اليت  جندد التنويه 
ت من احلد من  ة حكمية، مك ادة ملك ت الشعب املغريب بق مكو

الل املبادرة ا ، من  ورو عية جلاحئة  ج نوعية املمتث يف ل التداعيات 
ي استفاد من دمعه املبارش  داث صندوق لتدبري تداعيات اجلاحئة، وا ٕا

ٔرس؛ 4.3حوايل    مليون من ا
ٔرس املعوزة  ىل رضورة مواص دمع ا يد  ٔ ويف هذا إالطار، جندد الت

ٔزمة  شها يف هذه ا ٔرس كثرية  -والفقرية اليت فقدت مصدر   -ويه 
ات اليت مل ٔحضى  وٕادماج الف يت عيد ا اس اصة يف م مع،  شملها ا

ة  ة كتكون معا ي ٔن هاذ املناسبة ا خول املدريس، وكنعرفو ب املبارك وا
ٔرس الفقرية، وخصوصا بعد هاذ الفرتة هاذي ل ا ٕاذن خصنا . كثرية د

خول  ة وكذا ا ي لتفاتة يف هاذ املناسبة ا د  رو وا ٔن ند رضوري 
  ؛املدريس

رة،ل ا. 2 عي يف  سيدة الوز ج هودات املبذو لتحسني الوضع  رمغ ا
ظومة امحلاية  شفت عن واقع الهشاشة والفقر وضعف م ٔزمة  املغرب، فا
ة يف  زال مطالبة ببذل جمهودات ٕاضاف ، فاحلكومة ما  عية ببالد ج

ستفادة 9هذا النطاق، فرمق  ٔرس الفقرية اليت طلبت  من  مليون من ا
ة ورضورة  عية املنهت ج ٔكدت حمدودية السياسات  مع،  صندوق ا

  مراجعهتا؛
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ات . 3 مع بعض الف دثت  ٔ رة، هناك بعض الصناديق  السيدة الوز
عي"الهشة والفقرية ك  ج سك  مع وال صندوق دمع "و" صندوق ا

ٔرامل " عيةجواك التمنية "، فضال عن مؤسسات التعاون الوطين و"ا
هتا وفعاليهتا وجناعهتا طي  ل ضعف مردود س ٔننا  ريها من الربامج، ٕاال  و

ٔرس الفقرية والضعيفة؛ ة ل ق ة حق ، وهناك فعال معا   اجلاحئة املتواص
ا يف  - 4 عي وٕادما ج مع  ليات ا امئ املتعلق مبراجعة  مطلبنا ا

ىل هتا  شت دة، بدال من  ظومة مؤسساتية وا اصة بعد  م ات،  دة قطا
د؛ عي املو ج ل  لس ىل القانون املنظم    املصادقة 

الل هذه  - 5 ٔي تدابري  رة احملرتمة،  ، السيدة الوز مل نلمس كذ
هتم مع احلجر  ات اخلاصة، اليت اكنت معا بة ذوي احلاج مع وموا اجلاحئة 

  .املزنيل مضاعفة وكثرية

س اجللسة   :السيد رئ
شاريشكرا الس    .د املس

بات ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .اللكمة 
ٔحرار   . امسحي يل، اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

رة   .امسحي يل، السيدة والوز

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

بة  رة، الرٔي العام جسل نقصا لقطاعمك يف موا لك صدق، السيدة الوز
ات  يا ح الم اذوي  ٔن إال لام  الل احلجر الصحي،  اصة  خلاصة، 

بة، فهاته  س واملوا ته لعب دورا طالئعيا يف التحس لك مكو الوطين 
هنية،  اقة ا د وإال لتو ل رٔسها املصابون  ٔكرث ترضرا، و الرشحية تعد ا
ث  ات مسمترة، ح ال ستلزمه من  اقات احلرية، وما  الصم والبمك وإال

ٔن  ىل املستوى الصحي والنفيس بفعل هجسلنا  انت  ذه الرشحية املعاقة 
ة املكوث املسمتر يف املزنل،  ت التغذية ن ت النوم واضطرا اضطرا
ا ٕاىل  ٔح ر والقلق، وصل  سوب التو ٔدت ٕاىل ارتفاع م ويه لكها عوامل 

كتئاب   .د 
رة، قد مقمت مببادرات وجمهودات محيد شكرمك ةٕاذا كنمت، السيدة الوز  ،

بة هذه  لمك وموا ٔخر لتد ة، فقد جسلنا بعض الت ري اكف لهيا، ولكن 
ات  الرشحية بعد انقطاع حصص العالج النفيس وانقطاع حصص العال
ث ازداد  ٔرس املغربية، ح ىل ا بريا  الطبية وشبه الطبية، مما شلك عبئا 

ٓخرن ىل ا ات و ىل ا   .العنف 
عي ج ىل املستوى  ٔوضاع بعد ارتفاع  ،ٔما  اقة ا فقد فامقت إال

ات وغياب التواصل وضعف حظوظهم يف التعمل عن بعد،  ة املشاح در
ٔوساط الفقرية ويف العامل القروي ل ا   .خصوصا دا

ٔرس بفعل  ى ا ل  صادي فٕان تناقص املداخ ق ىل املستوى 
ٔوضاع هذه الرشحية كذ شطهتا، قد فامق  ٔ   .توقف 

رة، يف تقامس واملغاربة،  ٔعطاو املثال، كام قلمت السيدة الوز  امحلد، 
ٔكرث من  ش والتضامن والتالمح،  ٔن  5الع يد  ٔ ٔرسة استفادت، و ماليني 

ات اخلاصة،  يا ح ىل خشص من ذوي  دة من تتوفر  ٔرس املستف من ا
هتييء لها  ل ا ٔ ستفادة من هذه اجلاحئة وتداعياهتا من   جيب 

ادة النظر يف طرق تدبري الوزارة من هذا اجلانب المستق ا البد من ٕا  ،
ىل رٔسها ظاهرة احلجر  ٔزمات و ل هذه ا ستوعب م ٔداهئا ليك  وتطور 

ات اخلاصة يا ح وي    .الصحي، خصوصا 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
بات ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .اللكمة 

رة التضامن والت  ٔرسةمن السيدة وز عية واملساواة وا ج   :ية 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
لمجهودات اليت تقوم هبا وزارة  رمك  لمك وتقد ىل حسن تفا ٔشكرمك 

  .التضامن، وكذا اكفة الرشاكء
الص  اسبة الست نت، مر اجلاحئة، يه م ٔ ٔن هذه املر  يد  ٔ

سبة  دالعدي ل ت  زام ٔن هذه اجلاحئة  يد  ٔ لجميع، و سبة  ل روس  من ا
ة من  ، يعين املر اليت نقمي فهيا مجمو تصف املر لوزارة التضامن مع م
ٔو  اقة  ٔو يف إال شتغل هبا سواء يف الطفو  ة، اليت  السياسات العموم

مي هذ ادة تق اسبة يف ٕاطار ٕا ي م ، فه لمرٔة كذ سبة  السياسات  هل
عية يف احلسبان ج اطر  ل هذه ا   .لوضع يعين م

ىل سياسة  ، احلكومة تتوفر  ٔن يف هذه الفرتة كذ ٔؤكد  ٔن  ٔريد 
دة  ٔن وزارة التضامن ملكفة بلجنة املسا عية، و ج ة يف امحلاية  معوم

عية   .ج
مثن  ٔن  عية يف بالد تطورت كثريا، والبد  ج ، اليوم ذاخلدمة 

ٔوحض يف ٕاطار السياسة  ه تصور  عية يعين عند ف ج دة  موضوع املسا
رامج وهناك خمططات واحضة ٔوحض، وهناك  ة، هناك تصور    .العموم

يل  شارن، حول بعض الوضعيات ا مك، السادة املس سبة ملالحظا ل
ا  ٔو يف وضعية الشارع، اح ا ٔ تنقدرو نلقاوها، يف يعين وضعية هشة  طلق

دمة  عي"هذه السنة  ج ىل تعمميه يف لك املدن " إالسعاف  وحرصنا 
اه خبدمة  ٔرفق  ، لطفو يل عند فهيا اجلهاز الرتايب املندمج اخلاص  ا

عي، والوزارة وفرت تقريبا  ج ل هذه  20إالسعاف  ٔ مليون درمه من 
كون اخلدمة الطبية واخلد ش فقط  كف ٔنه ما  ية ولكن ماخلدمة،  ٔم ة ا

ات عية لهذه الف دمة اج كون هناك  ٔن    .البد 
لها  ور د ٔن تتعرفو ا بري،  عية تتقوم بدور  ج وهاذ إالسعافات 
اول  يل تتلقاها يف وضعية صعبة تت تتجول يف املدن ويعين احلاالت ا

ذها تلقى لها احلل يف ٕاطار املراكز املتوفرة ٔ   .ت
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، دامئ سبة كذ يل  ال ساء ا عية، اليوم ال ج يف ٕاطار امحلاية 
و احلكومة، يعين  يل قدم مع ا ٔلف،  300داملليون و 5استفادو من ا

ساء،  20% ا  ٔلف 300داملليون و 5من هاذ  %20مه  ساء، اح مه 
ٔرس  ساء املعيالت ل سبة ال ٔن  ، %16.4إالحصائيات الرمسية تتعطينا 

يل ا ساء ا سبة ال مع املبارش س ولكن  ، وهذا رمق %20تفادو من هاذ ا
دا م  دا، كنعتربوه رمق    .م 

ٔطفال، هناك خطة محلاية  سبة ل ل و كذ موضوع يعين  طرح
ل اجلاحئة  ا فهيا ق ، انطلق يل، امحلد  سول، وهاذ اخلطة ا ٔطفال من ال ا

ٔنه  ٔعطتنا  ٔشهر تقريبا  96و ٔربعة  ل  مت ٕانقاذمه،  لطف 96طفل يف املدة د
د  ٔننا خنرجو الناس من وا كفي فقط  ٔنه ال  ٔهيل،  لت رامج  واليوم اكينة 

  .الواقع ولكن خصنا نلقاو هلم البدائل
ٔهيل  ل الت ٔ رامج من  ٔعطتنا يعين ٕاماكنيات لوضع  ولهذا، فهاذ الفرتة 

ل هاذ الوضعيات يل مه يف م اص ا ٔش   .ل
ساء اشتغلنا يف ه ل سبة  ل مج ذاليوم  ر ىل  متكني "ه الفرتة  ا

ساء ل صادي  مج تيقوم مبقاربة "ق ر ٔنه  دا،  م  مج  ، وهاذ الرب
ادي يتقدم يف جلنة وزارية قريبا، ٕان شاء هللا، وتنعتربوه هو  دجمة و م
ساء،  ات من ال شها بعض الف يل ميكن تع ىل الهشاشة ا قي  اجلواب احلق

لنا هو إالسه ور د ٔهيلهم ما يش فقطأن ا ما يش نوصفو .. م يف ت
ساء ل ال ٔهيل د سامهو يف الت ٔننا    .احلاالت ولكن 

يل تعطات لها وبفضل  ، املرٔة املغرية، بفضل املاكنة ا واليوم امحلد 
االت،  ري من التقدم يف العديد من ا ة، حققت الك ة السام إالرادة امللك

صادي البد  ق ال  مج، ٕان شاء هللا، ٔ فكذ يف ا ن نقوم هباذ الرب
ل  ٔ لجنة من  كون فرصة ونقدموه لمك يف ا ادي ميكن  ادي يتقدم و

ليه   .سليط الضوء 
ش  ل امجلعيات ما توصال ة د ٔن مجمو ل  و د يل طرح القضية ا
ل اجلاحئة  ٔنه يف هذه الفرتة د ري مسبوق،  يل عندي رمق  ٔ الرمق ا مع، 

ل  مراكز دمع لغ د اقة تلقت م اص يف وضعية ٕا ٔش ل  129ا مليون د
لها  يل الوضعية د ىل امجلعيات ا لكم  رمه، يف هذه الفرتة، ولكن ت ا
لجمعيات،  ش الوزارة عن طريق التعاون الوطين، تعطي  ها، ما ميك مسو
لكومش  شارن ما ميك شارات والسادة املس وحىت انتوما السيدات املس

لو  ري مكمتٔ تق هلم  يل امللفات د اص ا ٔش مع ل   .ننا نعطيو ا
ا  داء مجيع امللفات، واح ٔ اهزة ل رب التعاون الوطين،  فٕاذن، الوزارة، 
ٔكد  ٔ تن ٔن لك امللفات تتفك، و حرصنا، مبجرد ما بدات اجلاحئة، حرصنا 

سلميها ا لها مضبوطة قانونيا مت  يل امللفات د يل معٔن لك امجلعيات ا  ا
سويو  ٔهنم  يل عندو يش مشلك يف امللف طلبنا مهنم  ستحقو، ا ت
ش يتواصلو ٕاىل عندمه  وح  هلم، وجعلنا  هاتف مف الوضعيات د

ٔسئ   .بعض ا
ٔشارت لو السيدة  يل  ل العنف ا ىل القضية د ٔكد  ٔنين ن ٔريد كذ 

ساء، ال خيفى   سبة ملوضوع العنف ضد ال ل شارة،  ٔنه اليوم ل املس يمك 
صة  رب تطبيق ذيك، "لكنا معك"اكينة م رب رمق هاتفي و شتغل  ، املنصة 

ٔطلقت يف رشاكة مع  ٔن هاذ املنصة  ٔننا نوفرو  اولنا  التايل التبليغ،  ف
ساء املغرب" شتغل " حتاد الوطين ل ملناسبة  24/24ويه  ة، و سا

اشو احلج شتغلو فهيا ما خرجوش،  يل ت ٔهنم يضمنو  رالناس ا ل  ٔ من 
م خصنا نعرفوه   .هاذ اخلدمة، وهذا يشء 

ة  ٔعطتنا املندوبية السام يل  راسة ا وفرة، ا لتايل اكنت اخلدمات م و
ٔنه تقريبا  ٔكدت  لهيا تغيري،  %82لتخطيط،  ٔرس ما وقعش   %18من ا

ت اشت بعض الصعو يل    .فقط يه ا
ا الطوا ٔن احلجر الصحي اكينة  يد  ئ الصحية، هناك يعين ر ٔ

ٔثريات نفسية  سهبا، ولكن اكينة كذ ت عية تن صادية واج ٔثريات اق ت
يل مه يف وضعية هشة اص ا ٔش ان عند ا يل ت   .ا

برية،  اقة تبذالت جمهودات  اص يف وضعية ٕا ٔش سبة ل ل ولهذا، 
سوالت تعلميية سوالت تعلميية، ك سو تعلمي  22: ٔول مرة وفر ك ية، ك

كون يف  ش  ٔمازيغية  ة ومعلنا لها الرتمجة  الم وات إال ث يف الق وكت
ت  خصصني، لق ت لنا من طرف م سوالت لق ناول امجليع، هاذ الك م

قدمة د م ٔهنا تعمالت مبعايري    .ٕاشادة دولية، 
مة  لشهادة، الشهادة  سبة  ل اقة،  اص يف وضعية ٕا ٔش سبة ل ل

ٔهنا مقدمة  ملاذا؟ ما يش يه ٔهنا يه مقدمة خلدمات،   100ورقة، ولكن 
ل  ٓن يعين  105ٔلف، اليوم ملف د اقة ا ٔلف خشص يف وضعية ٕا

يل  لتايل فاخلدمات ا ٔصبحت مرمقنة عند وزارة التضامن، و هلم  امللفات د
ة لمعايري الرضورية يف الشفاف كون، غتكون واحضة وتتخضع    .ادي 

يل املٕاذن  ٔرامل، اليوم وصلنا هوضوع ا ساء ا ٔن ال م، هو  و كذ 
ادي نقول املبلغ املايل،   ٔ ٔرامل  ساء ا مع، ال  2يف ٕاطار صندوق ا

ساء  373داملليار و ل ال ستفادة د لغ  رمه، هو م ل ا مليون د
ساء تيعيلو  ٔرامل، وطبعا، هاذ ال د  178ا مية، هذا وا مي وي ٔلف ي

ري يف اجلاحئة، هذا تضامن، ويف ما  ،تضامن وطين دامئ ما يش فقط 
ذرة ٔصي واملت ٔشياء ال تقع ٕاال يف هاذ الب ذو القمي ا   .قلت، اكينة 

يل فهيا، ما  ات وبعض املشالك ا و بعض امجلا يل طرح سبة، ا ل
لهيا تفاصيل، ولكن نبغي  ش  لتايل ما عند ش عندي يف السؤال، و اكن

ل ما خنمت ٔكد ق ٔنه يف هذه الفرتة مت ٕاخراج قانون العامل  ن هاذ اللكمة، 
قدمة  د م د،  ىل الربملان، وهذه خطوة  ال قريبا  ادي يت عيني  ج
ٔو يعين  رجتالية  ، غنتقلو من  عية يف بالد ج ٔهيل معل اخلدمة  يف ت

ة رتاف ل الضعف عند البعض ما يش عند اللك، ٕاىل املهنية و  ،شوية د
د  ة تتعين جودة اخلدمات وتتعين املعرية، وهذا وا رتاف واملهنية و

بري   .الورش وطين 
ٔننا نفعلو مزيد من الرشاكة مع  عية كتحتاج  ج ٔن اخلدمة  ٔكد  نبغي ن
ات الرتابية،  ٔدعو اكفة يعين املسؤولني من امجلا ٔ هنا  ات الرتابية، و امجلا
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ٔن عند العديد مهنم  نا يف هذه الغرفة احملرتمة، ٕاىل مزيد من ه وتنعرف 
ٔن  دها  ش وزارة التضامن لو ل هاذ املراكز ما ميك ٔن القضا د التعاون، 
ات الرتابية ميكن لنا نقدمو  ت، ولكن مع امجلا د ستجيب للك الت

دمات القرب دا و مة  مة و   .دمات 
ٔن  سعاو  الل املزيانية املتوفرة ت ا اليوم، من  ا اجلودة، معرية هذه ناح

لرشاكة مع  ٔبواهبا  ح  ٔن تف ات الرتابية  ٔن امجلا ٔوان  ٓن ا اخلدمات، ولكن 
و  ستاج ٔننا  ل  ٔ ٔننا نطورو اخلدمات، ومن  ل  ٔ هذا القطاع من 
يد  ٔ عية،  ج صادية و ق ت  د ٔن ما بعد اجلاحئة الت ت،  د لت

ات الهشة، و ىل بعض الف لتايل غنحتاجو مزيد من سرت بظاللها 
التضامن، مزيد من الصمود، مزيد من التعاون بني لك املؤسسات مبا فهيا 
كون عندها يعين  يل ميكن لها  هتا، ا ات الرتابية مبختلف مستو امجلا

ٔن   .ٕاضافة نوعية يف هاذ الش
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامههتا القمية رة    .شكر السيدة الوز

ةون  ة لقطاع الطاقة واملعادن والب ٔسئ احملور الثاين املو   .قل ٕاىل 
ه  ٔصا واملعارصة، وموضو رتفاع املهول "والبداية مع سؤال فريق ا

ء   ".لفواتري املاء والكهر
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

راهمي اشك  شار السيد ٕا   :يلاملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
وال،  ا  ء اليت توصل هبا املغاربة ارتفا جسلت فواتري املاء والكهر
ٔشهر من احلجر الصحي  الل ثالثة ا ٔن رشاكت التوزيع اعمتدت  اصة و
دة يف ظل الظروف  اءت هذه الز سهتالك فقط، و ر مؤرش  ىل تقد

عية جلاحئة لا ج صادية و ق ب التبعات  س يت مير مهنا املواطنني 
  .ورو

رتفاع املهول يف  ر احملرتم، عن دواعي هذا  سائلمك، السيد الوز ا 
ٔرس املغربية؟ ٔثقل اكهل ا ي  ء، ا   فواتري املاء والكهر

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ٔثريات ارتف"السؤال الثاين موضو ىل ات ء  ع فواتري املاء والكهر
ٔرس يف فرتة احلجر الصحي   ".ا

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

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

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

ٔخوات وإالخوان احملرتمني،   ا
ر،يالس    د الوز

الل  ٔرس املغربية  ىل ا ء  الء فواتري املاء والكهر ٔثري الفاتورات و ت
  .روو احئة 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ة وخطهتا "السؤال الثالث موضو حصي وزارة الطاقة واملعادن والب

ورو احئة  ة تداعيات  لية يف موا   ".املستق
شار د السادة املس ٔ   .من فريق العدا والتمنية ناللكمة 

رصة ٔمال م شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
يق  ات بب كام  ل القطا ورو مشلت  نعاكسات السلبية جلاحئة 

  .دول العامل
ر احملرتم، عن حصي  سائلمك، السيد الوز لتدابري وإالجراءات اا 

رشفون  ات اليت  ىل القطا ة تداعيات هذه اجلاحئة  اليت اعمتدمتوها ملوا
  لهيا؟ 

ٔزمات  ات وتفادي  لمق ٕالنعاش هذه القطا لمر  وعن خطتمك 
صاد البالد؟ لتايل اق ات و   حممت قد متس هذه القطا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ورو ل ا"السؤال الرابع موضو احئة  ذة يف ظل  تدابري القطاعية املت
لية ٓنية واملستق   ".وتداعياهتا ا

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

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

ر احملرتم،   السيدة والسيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،ل ا   سيد الوز
احئة  د من تداعيات  ل ذة  سائلمك حول إالجراءات القطاعية املت
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؟ ٓنية واملق   ورو ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  إالجراءات والتدابري اليت قامت هبا الوزارة "السؤال اخلامس موضو

د وحامية القدرة الرشائية  ورو املست ة تداعيات فريوس  ملوا
  ".لمواطن

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  .السؤال راه قلته تقريبا
ر، حول إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا  سائلمك، السيد الوز

د، ورو املست ة تداعيات  قدرة الرشائية لوحامية ا وزارمك ملوا
ٔزمة العاملية؟   لمواطنني واملواطنات يف ظل هذه ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  زون الوطين يف احملروقات"السؤال السادس موضو   ".وضعية ا

شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد دمحم رحيان   :املس
س،   السيد الرئ

رة،دالسي  ة الوز
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني، ٔخوايت املس   ٕاخواين، 
ذة لتدبري وضعية  ر احملرتم عن إالجراءات املت سائلمك السيد الوز

زون الوطين من هذه املادة احليوية؟   ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ل تنافسية "السؤال السابع موضو ٔ يئ من  التحول الطايق والب

صا   ".الوطين دق
حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .املغرب لتقدمي السؤال

شار السيد عبد ا   : حفظيٕالاملس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز

رة احملرتمة،   السيدة الوز
  ارن احملرتمني،شالسادة املس 

ة ل  ٔساسية لٕالسرتاتيجية الوطنية الطاق ٔهداف ا ٔن ا كام يعمل امجليع، 
ددة، هو ضامن مسامهة هاذ  2009 ٔوال، ف خيص الطاقات املت هو 

سبة  ددة ب ل  %52و %42الطاقات املت ٔفق د يف  2030و 2020يف 
ة، التق  ة الطاق ا لن سبة  ل يئ، وكذ  يص من هاذ ل املزجي الكهر

سبة  امة ب سهتالك الطايق بصفة  ل  سبة د سبة ل  %20و %5ال ل
امة 2030و 2020   .يف الطاقة 

ال، يعرتف  هبذا  هرة يف هذا ا ات  املغرب ب رائد وجنح جنا
ت هو  د ت جيب رفعها، من بني هذه الت د ن بعض الت ٔنه اك دوليا، ٕاال 

ل الطاقات ددة يف املزجي الطايق ما يش يف املزجي  ٔن هاذ احلصة د املت
يئ، يف املزجي الطايق لكو يف   ،لكو) le mix énergétique(الكهر

اوز تقريبا  ٔهنا ال تت دا، حبيث  سبة ضئي  ٔهنا  تنظن،  %8.3تنلقاوها ب
قى  ارج ت ل سبة  ل قى التبعية  ت %91.7وت ىل التواز ، مما يؤر 

لمملكة، ة  لطبع انعطافات ف خيص  اخلارج ٔنه  يل خصنا  ٔ ا وهذه مس
سبة لبالد ل   .التمنية املستدامة 

ري  ٔ ر، الت ري احلاصل، السيد الوز ٔ ت يه الت د ، مضن الت كذ
اما مع القانون  س لتحرر، وذ ا قي  يل  13.09احلاصل يف التزنيل احلق ا

ادي  يل  زلشاي، ا رر لنا إالنتاج ف خيص ذيك حييق النص التنظميي ما 
ل  ل اجلهد املتوسط، ما نتلكموشاي ) moyenne tension(احللقة د د

ن هو اجلهد العايل  يل اك شاي، اليوم ا ي ٔن ما  ىل اجلهد املنخفض 
دا   .والعايل 

ل احلاكمة  لية د ل ا قي د ري احلاصل يف التزنيل احلق ٔ وكذ الت
ل إالسرتاتيجية، ا ء، وهذا د ني الكهر ل تق يل يه الواك الوطنية د

ىل تزنيل القانون دة سنوات  ٔن من بعد مرور  ٔسف   قة ن   .يشء حق
ب الوطين  يل تيقوم هبا املك ٔدوار ا متوقع وا ، ف خيص ا كذ
ل الضبابية،  د شوية د قة، فهيا وا قى يه ادوار، حق ء واملاء، ت لكهر

شت رة  ل غٔنه  ال احللقة د ل املنافسة، م اىم دا ل ي ل ويمتوقع كفا
ل  ل النقل د ال د اكر يف احللقة، م ح ٔخرى عندو  رة  إالنتاج، و
د  لق وا اىم يف ٕاطار املنافسة يف التوزيع، وهذا تي ي ء، وكذ  الكهر

ٔ.. النوع ، وهذه مس ٔنه الواك يل  ٔنه ضابط يف نفس الوقت يف انتظار  ا
ال   .خصها توحض مستق

حتاد العام ملقاوالت املغريب  ٔنه حيز يف نفسنا يف  ح قوس  هنا تنف
بية ملدة ثالث سنوات،  ٔج ب عهد بصفقة ٕاىل رشكة  ٔن املك ريا،  ٔ

ر )sulfate d’alumine(ف خيص  50% ٔ ٔهنا كت لطبع  يل  ، وا
ٔفضلية الوطنية، بغيت ٔ ا د ىل م ىل  لرضب عرض احلائط  نتلكم 

ٔخرض املغريب ٔوريب وامليثاق ا ٔخرض ا   ..امليثاق ا
  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ورو"السؤال الثامن موضو ٔزمة  الل    ".تدبري الطاقة 
ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

عي لتقدمي السؤال   .ج

شار ال    :يد امللودي العابد العمراينس املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ر،و السيد ال   ز
الل هاذ  برية  ٔو جمال الطاقة عرف تغريات  ٔن قطاع  ىل  نعمل مجيعا 
ىل الطاقات  راجع الطلب العاملي  ب  س ٔزمة بفعل اجلاحئة، وذ  ا

ىل احملروقات، نية  البرتولية و ة  ٔسعار، لكن من  راجع ا ٔدى ٕاىل  مما 
ددة  لطاقات املت رية  ٔمهية الك رية وا ٔزمة إالسرتاتيجية الك شفت هذه ا

  .والطاقات اخلرضاء
صاد العاملي وكذ من  ق ٔن  ىل  ر، تعلمون  ، السيد الوز كذ
ٔن  ث  شلك معيق بفعل اجلاحئة، ح ر  ٔ ٓخر ت صاد املغريب هو ا ق
ل اخلزينة العامة، ويف ظل هذا  راجعت كذ مداخ راجع،  ر  س
ي ال  كامش، ا د  د الرود هو وا صاد الوطين عرف وا ق الوضع 

ال الطايق ىل ا كون  تداعيات   .حما سوف 
ىل جمال الطاقات  لهيا وضع الرهان  الد يتحمت  ٔمام هذا الوضعية، ف

ددة والطاقات  صادي، كتعرفو السيد ااملت ق ٕاقالع اق خلرضاء لتحق
ددة، ٕاال واخنفض املورد  ل هاذ الطاقات املت منى إالنتاج د ر، لكام  الوز

اري ىل املزيان الت ل الطاقة املستوردة وختفف العبء    .د
رمت القطاع يف ظل هاذ  يف د ر، نود اليوم معرفة  لهذا، السيد الوز

ٔزمة؟   ا
صادي؟وكذ ما يه رها ق ق هاذ إالقالع    مك لتحق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ل مصفاة "السؤال التاسع موضو احئة " السامري"مستق يف ظل 

؟: ورو ٔمن الطايق لبالد ٔمميها ضام ل   "ٔمل حين الوقت لت
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لسؤالالشغل لتقدمي 

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السادة املس

ل مصفاة  ىل مستق ر،  ، وخصوصا "السامري"سائلمك السيد الوز
ٔمل  كراء صهارجي التخزن لهذه الرشكة،  ٔمر قضايئ يقيض  بعد اصتصدارمك 

ٔم ٔممي هذه املصفاة، ضام ل ؟ نحين الوقت لت   الطايق لبالد
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ىل "السؤال العارش موضو ورو  احئة  ٔسعار النفط جراء  راجع 

  ".ٔمثنة احملروقات ببالد
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

شار السيد دمحم امحلايم   :املس
ساشكرا السيد    .لرئ
ر،   السيد الوز

شارات احملرتمني، شارن واملس   السادة املس
ٔسعار النفط جراء  راجع  ر  ٓ ىل  ر احملرتم،  سائلمك، السيد الوز

؟ ٔمثنة احملروقات ببالد ىل  ورو    احئة 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
الل فرتة "السؤال احلادي عرش  ه وضعية العامل املنجميني  موضو

  ."ر الصحيجاحل
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية

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

ر،   السيد الوز
الل فرتة احلجر الصحي هتم خصوصا    ؟العامل املنجميني ومعا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  س اخنفاض سعر احملروقات اكمدى انع"السؤال الثاين عرش موضو

لسوق الوطنية ىل مثنه    ".يف السوق العاملية 
شارن من فريق العدا والتمنية د السادة املس ٔ   .اللكمة 

يل العرسي شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ٓين الخنفاض  نعاكس الرسيع وا ٔو  دم انعاكس  ب  سائلمك عن س
ولية  ٔسعار ا ٔسعار السوق الوطنية؟ا   ىل 
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س اجللسة   :السيد رئ
ه  لص من "السؤال الثالث عرش موضو لت ذة  التدابري املت

ت   ".النفا
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ر   ،السيد الوز

ا ت املزنلية والصناعية  ورو من النفا هيا خملفات  صة، تنضاف ٕا
لص من هذه  لت هودات اليت تبذلها وزارمك  ٔدوات، مفا يه ا كاممات و

ت؟   النفا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔسئ احملور  ىل  ابة  ة لٕال ر الطاقة واملعادن والب لسيد وز اللكمة 

  .الثاين

ر السيد  ح وز ةعزز ر   :الطاقة واملعادن والب
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل موال رسول هللا و   .امحلد  والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ات يعين  ٔو قطا رية واملهمة، هتم قطاع  ٔسئ الك ىل هذه ا شكرا 

ة، ولكهنا ق عددة، طبعا حتت عنوان الطاقة واملعادن والب مةم ات    .طا
ن  لني ا لشكر ٕاىل اكفة املتد ه  ٔن نتو ب، البد مجيعا  ٔج ٔن  ل  ق
اح، واليت الزالت مسمترة، ومتىن ٕان شاء هللا،  اكنوا وراء هذه قصة الن

ة هذه اجلاحئة ء، يف موا ة هذا الو سمتر فهيا يف موا   .ٔن 
الم مبف ديدة، تطالعنا وسائل إال ار  ٔخ ا  ٔت ل لك يوم ت ٓت، ق ا

ع ثالث  ديدة وهناك اج الم هناك فريوسات  ٔقرٔ يف وسائل إال قليل 
 ، شلك حتدي لب د، طبعا هذا ما يصلنا، مما  فريوسات يف فريوس وا

رشية ل   .طبعا حتدي 
ٔعرف  ٔنه حسب ما  ىل  ٔخوات،  وهذا الفريوس، كام يعمل إالخوة وا

ٔنه هو ٔعرف،  ىل ما  ، اطالعي  ٔ ي مل يعرف  يف معري  د ا الوح
مصدره، سابقا كنا نعرف مصدر الفريوس وكنا نعرف املنطقة اليت يصل 
ولية واجلهوية  ل املنظامت ا ل وتتد لقاح ويقع التد ة كنا جند ا هيا ورس ٕا

ر ٓ كون   دود معينة، طبعا  ول وحيارص هذا الفريوس يف    .وا
ٔصل مصدره وال احللو  ٔن جتدها هذا الفريوس، طبعا ال  ل استطاعت 

تربات  دا، وال ا برية  ة  ولوج ك مل وٕاىل  ٔهنا وصلت ٕاىل  رشية، رمغ  ال
اصة هبا،  والرات، ولك دو لها مقاربة  ات املاليري ا لهيا م ٔنفقت  اليت 
ول  ٔمام هذا الفريوس حىت ا ، يعين وجعزت  كام تالحظون، لك دو

ٔكرث تقدما، اليت وصلت ٕاىل ما وصل   .ت ٕاليها

ال امل ومبسامهة  ادة  ، بق ة، امحلد  طبعا، بالد يف هذه الظرف
ل  ه العامل د ٓخر مواطن، وم لني ٕاىل  حلكومة واكفة املتد امجليع بدءا 
ٔن حنقق مجيعا لك من موقعه، من   ، النظافة، يعين استطاعت، امحلد 

راقب ومن موقع من يقوم لتوعية ومن موقع  موقع من ينفذ، من موقع من 
ري  ا الطوارئ، ٕاىل  ىل حصة املواطنني ويَُزنل يعين نظام  من حيرص 

ال   .ذ يف هذا ا
ا يعين كام تيقولو املغاربة  ٔمام متىن ٕان شاء هللا ما زال  ي قصة جناح  فه
ياط، حنتاج  ح لينا، مازال حنتاج ٕاىل  مازال ما قطعناش الواد وشفو ر

س ٕاىل هذا العمل  امجلاعي، حنتاج ٕاىل هذا التعاون، لك من موقعه، طبعا ل
ٔن ننظر من زاو خمتلفة  م  يل  ىل لك يشء ولكن ا ٔن نتفق  لرضورة 
ٔن  ال امل حفظه هللا وشفاه  هنا  ر نة، يعين  ليك تصل هذه السف

ٔمان ر ا   .تصل ٕاىل 
ٔعرض .. طبعا النتاجئ كام يعمل امجليع ٔن  ٔريد   ٔ ل  5معمك لكن  د

ون عند  ٔ ٔن  ٔمتىن  ساؤالت،  ت عن ال ا ٔحتدث عن إال ٔن  ل  العناون ق
لعمل الوطين يف  لعمل امجلاعي،  ٔن مخس عناون كربى  حسن ظنمك، و

ة هذه اجلاحئة   :موا
د  ٔن هناك تعبئة جامعية لك من موقعه، لك وا ري  ٔوال، العنوان الك

و، ون  ش نوا ن دار يد هللا كام قلت  ٔن اك ورو  ٔنه ما بعد  عتقد ب
ورو سنحتاج ٕاىل هذه التعبئة امجلاعية ٕاىل نفس  ساؤالت ما بعد 
ه  اليقظة، ٕاىل نفس احلرص، ٕاىل نفس التعاون، ٕاىل نفس اجلهد ليك نوا
ي  ٕالقالع ا هتت، ويف نفس الوقت ليك نقوم  ر اجلاحئة، هذا ٕاذا ا ٓ

ر السلبية وكرث من  تفرضه الظروف، وطبعا كام قلت ليك ٓ نقلل من ا
ر إالجيابية لهذه اجلاحئة ٓ  .ا

ل  ل املال، حفظ النفس ق صاد وق ق ل  ٔوال ق ٔمر الثاين، املواطن  ا
ه  ه بالد وامحلد  اكنت ف يل صارت ف ه ا ٓخر، وهذا هو التو ٔي يشء 

عية ر اج ٓ   .نتاجئ طبعا اكنت 
ري من إالخوة و العنوان الثالث هو ا عي، حتدث الك ج مع 

ملواطن،  ملاليني، يعين ف يتعلق  ٔرقام  ملاليري وعن ا ٔرقام  عن ا
عي ج مع يعين    .ملاليري ف يتعلق 

ٔمر الثالث  هنار ) الرابع :املقصود(وا صادية حىت ال  ق يه اليقظة 
رى اهنيارات لرشاكت واهني ، وحنن  صاد ات وحتول يف اق ارات لقطا

اه  ىل ما بن صادية ليك حنافظ  ق صادية، فاليقظة  ق اخلريطة العاملية 
ليه وننظر ٕاىل الفرص  ليه ما  صاد  ما  و ق لعقود من الزمن يف هذا 

ل ا يف املستق ٔمام ة    .املتا
ٔن تنجح امحلد  ري وهو متون السوق، استطاعت بالد  ٔ العنوان ا
ضطراب ف  يل اكن فهيا شوية د ٔوىل ا م ا ٔ اء ا ست ٔعتقد  ، ال 
ملواد الغذائية يف بعض املراكز، ف يتعلق  ملواد الطبية، ف يتعلق  يتعلق 
ٔن  ٔعتقد  ٔمر مجيعا، وامحلد   ينات الغاز، ولكن بعد ذ تداركنا ا بق
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ا ت امحلد  اشتغلت، السوق مزود بقرارات، بيقظة، حبرص لك القطا
الم  راها كثريا يف وسائل إال اء، من  ات اشتغلت بدون است لك القطا
ات، امحلد  الصيانة  ٔن لك القطا الم  راها يف وسائل إال ومن مل 

زويد السوق ات التحتية، يعين مت    .اسمترت للك الب
ية ليك نصل ٕاىل لك  ة يعين حتققت بطريقة ذ نتاج العملية 

زود السوق ا مجلارك ليك  ٔن نعاجل قضية لك ما يتعلق  ملواطنني، استطعنا 
ىل القدرة  ل هذه اجلاحئة  ر د ٓ ه ا ٔحسن الظروف وليك نوا يف 
لمواطنني، رشااكت نوعية بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف  الرشائية 

زويد الس ه ولكن  عددة، تصنيع ما حنتا عددة، جماالت م وق كام جماالت م
ل الغاز اصة يف جمال د  .قلت مبا حنتاج 

ساؤالت كثرية هو ه  ي اكنت ف ٔول ا لقطاع ا  ٔ ء،  ٔبد قطاع الكهر
ٔهنا وردت يف كثري  رتازية  ٔطيل كثريا حول إالجراءات الوقائية و لن 
ة اكنت  ٔن قطاع الطاقة واملعادن والب ٔقول ب ٔن  كفي  ، ولكن  ٔسئ من ا

ه قليل  ينا ٕاصابة موظف يف مركز من مراكز ف ت، ٕاذا است من إالصا
ب الوطين، ٕاصابة بعض العامل يف بعض املنامج، ٕاصابة بعض العامل يف  املك
ليقظة اليت  شتغل امحلد   اكم  ل الغاز، ٕاجامال بقي النظام  مراكز د

ٕالجراءات الوقائية و ة اليت اكنت،  ل املراق خلال د رتازية اكنت، 
ل، فامحلد   يل قام هبا مجيع من الوزارة ٕاىل لك املؤسسات اليت تتد ا

الش؟   معوما استطعنا، 
شتغلون، حامية املنظومة،  ن  ٔوال حامية هؤالء العامل واملوظفني ا
ء ما خصوش  زود السوق، طبعا خصو يوصل الكهر املنظومة اليت 

ه ينقطع، خصو يوصل املاء ما خصوش ينقطع ، خصو يوصل يعين ما حنتا
شتغل  يل ت ٔن ال تنقطع، مث خصنا الرشاكت ا ة جيب  لصنا ٔولية  من مواد 

دا بري  ٔن اكن لها دور  سمتر يف معلها  ٔن    .يف ٕاطار النظافة 
ات  ،و لب امجلا ٔ يل فهيا امحلد   ات ا ٔن امجلا تالحظون 

ٔن اكن هناك ٕابداع يف خلصوص املدن تالحظون  ل النظافة، و ال د  ا
ل الوقاية بتعاون طبعا مع اكفة  ال د ل التعقمي ويف ا ال د يف ا
ات  شكر اكفة املنتخبني، رؤساء امجلا ٔن  لني، ومن هذا املوقع البد  املتد

دثوا  الم مل يعطهم حقهم ليك يت ٔقولها إال ن  ٔلواهنم ا قاموا به  عاماكفة 
ة هذه اجلاحئةوما وفروه من ٕاماكنيات  ة يف موا ك س   .مالية ولو

ٔمر ٕاذا اكن هناك طلب  -كام قلت  -طبعا  ٔتوقف كثريا عند هذا ا لن 
يل ميكن يل  ٕالجراءات، ولكن ا ب لبعض التفاصيل ف يتعلق  ٔثناء التعق

رية  ٕاننقول  جيابياته الك ٕ دث عنه اليوم  ي نت يئ ا هاذ النظام الكهر
ٔن نعرتفوبعض نواقصه، ال لهيا .. بد  ادي نتلكمو  ٕاىل  -هناك نواقص 

سمح  ٔخوات،  -الوقت ت رو إالخوان وا يتذ هذا بين يف عقود من الزمن، 
عددة،  ابعا  من مواقع م مك اكن م ٔعتقد كثريا م راه اكن  2008و

يق ما وصلناش لها،  يل  ٓن املناطق ا ينا ا ء ٕاىل است لينا الكهر قطع  ت
لنا اح   .يف عرشن سنة %99.95ا وصلنا اليوم يف البالد د

ولية  ىل التقارر ا شارن، يطالعو  ٔدعو، السيدات والسادة املس  ٔ و
يف حصل؟ هاذ العرشات املاليري  ٔن يعرض جتربته  يطلبون من املغرب 
ه  ٔن ف رامه، هذا إالبداع املغريب  ل ا رامه، عرشات املاليري د ل ا د

و جو يه ا يل تي ني ا ه املنت ني، ف ه املوز ب الوطين، ف ه املك ، ف
ء ليك  ل الكهر لنقل د لهيا ف يتعلق  لكمتو  يل  ه هاذ ا ظومة، ف م

اصة الفحم ٔولية و ملواد ا زويد يعين  ه    .يصل، ف
د ذينا وا ملناسبة، يف هذه اجلاحئة ا يل در يف الغاز .. و حبال ا

ه ك ش ما يوقعش انقطاع يف هاذوك در  les(ذ يف الفحم 
centrales ( ش ما رشيو ملدة طوي  ء، استطعنا  جو الكهر يل تي ا

ة العاملية  ك س لو ايفني يوقع يف احلركة ا ٔن كنا  يوقعش لنا مشلك 
  .زويد السوق الوطنية

يئ وصلنا اليوم بعد حوايل  نة، س  22، 20ٕاذن، هاذ النظام الكهر
ىل  لكمو  ىل  %20 ،%18بعدما كنا ت لكمو  ، هاذي %99.50بدينا ت

اش يف هاذ مةاملنظو  مج ما توقف د العدد طبعا يف الرب ، بقات لنا وا
ٔن نصل ٕاىل  ش ٕان شاء هللا  ليه يف املرة املق  اجلاحئة وشتغل 

ادي نوصلو 100% ٓخر سيطرح طبعا ميل  ، ميكن ليا نقول لمك حتدي 
د التحول  100% هلم، ٕاذن وا ء د جو الكهر ادي يوليو ي املواطنني 

يئ   .ادي يوقع يف النظام الكهر
، املواطن يف العامل القروي، وتعلمون اكن يطلب فقط  ٔكرث من ذ
صادية  ق شطة  ٔ شعل الضو فٕاذا به حتول ٕاىل اخلدمات، ا ش 

ة، وستعمل ذ يف احلرف وستعمل ذ يعين  ستعمل ذ يف الفال
ٔو  ين من الكهربة القروية  قل ٕاىل مستوى  عددة، مبعىن سن يف مواضيع م
ل  ات د ل املنازل واحلاج ات د اج ل ستجبو  ش  امة  الكهربة بصفة 

صاد الوطين   .ق
يئ ٔ نقول .. فهاذ النظام الكهر متىن يعين  ٔ ت غي نقول لٕالخوان،   ٔ

س هن ٔسعار يه لمك بصدق ل ٔسعار، ا ت يه ا ٔسعار بق اك يعين ا
ٔسعار ٕاال بقرار  ل يف ا ٔن يتد د احلق  ٔن ما عندش يش وا ٔسعار  ا

ٔسعار ٔسعار بقات يه ا   .وبقانون، فا
ء  لكهر ب الوطين  ل املك ال د ٔنه ٕاىل بغيت نعطيمك م ي حصل،  ا

يل هو تزيود حوايل  ل امل 5.2، يعين %75ا  11واطنني، يعين داملليون د
ذاهاش،  يق ما ا لصهاش،  يق ما است ل  11مليون فاتورة  مليون د

ٔنه يف  ٔن اختذ قرار  ء  لكهر ب الوطين  ذاهاش املك يق ما ا الفاتورات 
ب الوطين  ملك هتا احلكومة  لك مكو و  هذه الفرتة ما منشيوش يعين ا

وش الضو وا  le(اس، ما حنيدوش ما خيلصوش الن أننا ما نطف
compteur(.  

 ٔ دة،  اء يؤكد القا ست ميكن وقعات بعض احلاالت، احلاالت دامئا 
ىل  لكم  كون  11ت ا وقعت فهيا  1000مليون فاتورة، ميكن  اكع 

الالت،  رو يعين القسمة  11ا من  10.000بعض اخ مليون حفاولو تد
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ل هاذ احلاالت؛  سبة د غيت وستالحظون    .مليون 11نقول ف
رية، وهذا راه  لفاتورة التقد سمى  ر ما  ٔنه اكنت تد يل حصل هو  ا
ب الوطين  اري به العمل اكن املك ٔول مرة تيدار،  اري به العمل مايش 
سبة  ل لها  ور د ا ما تتقومش الفرق  ٔح ذ لك شهرن، و تيا

ىل ا رية بناء  رو فاتورة تقد يد ني، ف   .لفاتورة السابقةلموز
ل مارس  ىل الفاتورة د رية بناء  ٔنه دار فاتورة تقد يل حصل هو  ا

ريل السنة املاضية، ولكن راه ما ٔ ل  مشاش  السنة املاضية ود
اوهنم حبيث دار يعين إالماكنيات وصل  لص، اليوم ودار حماوالت،  ست ت

ة ولوج رب وسائل التك   .املواطنني 
ستعملون ملناسبة، اليوم الن ٓن بداو  ني لكهم ا يئ واملوز ظام الكهر

ٔيضا من حسنات اجلاحئة، يعين فهيا رضر  ة وهذه  ولوج الوسائل التك
كون فهيا نعم يعين كثرية، مفن احلسنات  ٔن  ولكن البد يف لك نقمة البد 
ات  ٓن يف كثري من القطا ٔصبحت تفرض نفسها ا ا  ولوج ٔن اليوم التك

اصة يف القطاع  ب الوطين و ٔن املك ٓن هو  اصل ا يل  ء، ا ل الكهر د
ل التوزيع ريه من الواكالت د  ..و

ادي نعطيو هلم يؤديو ملدة  ىل املواطنني  يل جتمع  ٔوال، هذاك اليش ا
سهيالت؛ 6ٔشهر،  6 ا يف ٕاطار هذه ال  ٔشهر، مش

ش يطلع ل  ل جمع ما غي يل ت ٔن هذاك اليش ا ) tranche(نيا، 
ىل الث قسم  ىل هذا السؤال، ت ت  ٔج ٔن  الثة والرابعة واخلامسة، سبق 
قاو يعين هاذوك ل  3 ا تصل ٕاىل  %75ش ت ل الزبناء  %80ٔح د

يل  عية ا ٔشطر اج يل هو  ٔول والشطر الثاين ا قاو دامئا يف الشطر ا ت
يل ما كناش  و واحلكومة، وا هنار ذينا فهيا قرار امدعومة من طرف ا

ء يف احلكومة السابقة، قلنا هذه  ىل مستوى الكهر يل در إالصالح  ا
ٔن متس ٔشطر ال جيب    .ا

ٔنمت تعلمون ٕاشاكلية  ه مل متس هنائيا، مع العمل  ٔشطر ف ملناسبة، املاء ا
مك  ٔنه جيي وحيد ٓخر مع اليس عبد القادر اعامرة ميكن  املاء هذا موضوع 

ٔي اح  يل دامئا اكنت ىل قصة املاء والن ن ا ٔما اء ا ست ي حتقق،  ضا ا
ٔقل الغالبية  ىل ا ٔثناء هذه اجلاحئة استطعنا  فهيا ٕاشاكالت، طبعا لكن 

ٔن تصل ٕاىل هذه املادة احليوية   .العظمى 
ش يوصل ٕاىل الشطر  اد ادي يتجمع ما  ٔنه هذاك اليش ميل  مفعىن، 

ل.. الثالث وٕاىل الشطر سهلو العملية د ٔداء، رمبا يف بعض  ادي  ا
هتم اكنوا يف  لب ٔ هتم اكنوا يف املنازل،  لب ٔ ٔن املواطنني  احلاالت، نظرا 

زادت  ا حسب، )la consommation(املنازل ورمبا  ٔعتقد اح ، ال 
يل  ٔ نقول لمك حسب ا ٔعتقد مايش كثري،  مايش كثري هاذ اليش، ال 

ينة د) la consommation(زادت  ادي  -ل الغاز زاف يه الق  ٔ
ىل احملروقات  ء %23زادت حبوايل  -جني نتلكم  لكهر ، ف يتعلق 
سهتالك حبوايل  سهتالك عندو %14نقصت  ب الوطين نقص  ، املك

شوفو %14حبوايل  اليل املفص يعين ت لت اولو منشيو  ٓن تن ، طبعا راه ا

)les ménages ( من %8حشال نقص؟ نقول حبوايل شيو تنقولو واش ، 
اصة  بري مهنا اكن توقف سواء و ة جزء  ٔن الصنا ىل اعتبار  ة،  يف الصنا

يل اكنت يف  ادي )la haute tension(ا ا  ، الضغط املرتفع، يعين فاح
ن هاذ الرتاجعات،  ليل فني اك ل الت رو العملية د ٓن تند شوفو ا

  .%14فرتاجعت حبوايل 
راجعت يف  ل الفاتورات مل تؤدى، وقع مل  11، و%14وون  يون د

ا اكملني معنيني  ٔعتقد اح ء، ال  لكهر ب الوطين  لمك سبة  ل ٕاشاكل 
يل هو املاء  زود هبذه املادتني احليويتني ا هبذه املؤسسة العتيدة اليت 

اة، يعين هاذ القضية واحضة ء وبدوهنام ال ح   .والكهر
ب ا ٔن تدمع املك ذات قرار احلكومة  ٔنه فا ىل  ذات قرار  لوطين، وا

ليه جتاه الرشاكت  شتغل معاه، ) l’écosystème(يؤدي ما  يل ت ا
ٔن احلكومة  ٔنه خيلصهم و شتغلو معاه  يل ت ات الرشاكت ا العرشات وم
ت مجليع الرشاكت  ٔعطى ضام ر املالية  ت، السيد وز اعطاتو ضام

ٔهنم ميشيو  ت  ة، اعطامه ضام ٔموال من واملؤسسات العموم ذو ا
لهيم ٕاىل الرشاكت الوطنية ٔبناك ويؤديو ما    .ا

ش ما  صاد الوطين  ق ىل  يل حتدثو  ه ٕاىل إالخوة ا ٔتو ملناسبة  و
ل، وا 11 اهو تيعاين وا ايعانيوش وا ش املداخ  امليون فاتورة ما اكي

يل  ش ما يعانيوش ا سهتالك  ٔنه كام قلت لمك تنقصات يعين نقص 
د ٔن عند وا اصة  ب الوطين، يعين  عاملو مع املك  ،)l'ardoise( ت

ش راه تنعاجلها  ٔمكن  اولو ما  ا تن سال واح د بضعة ماليري ت عند وا
ريه من  ب الوطين، مع  شتغلو مع املك يل ت روش الرشاكت ا ٔ ش ما يت

ذو ق ٔبناك و ٔو هاذو ٕاىل ا ٔنه يل روض املؤسسات، فقررت احلكومة 
لهيم ش يؤديو ما  ت لهذه املؤسسات    .وتعطى الضام

يل  ليات ا سمح، من ا ال ال  ليات، طبعا ا ٔيضا من ا وهذه 
ٔن ما تبقاش  صاد الوطين والرشاكت الوطنية  ق ش ميكن ندمعو  اختذت 
ل هاذ  ٔن نتحمل املسؤولية د ذو فلوسهم و ٔهنم خصهم   ، و سال ا

ت   .الضام
ساؤالت فٕاذ ىل ال ٔن جنيب  ء وٕان اكن ممكن  لكهر ا هذه ف يتعلق 

ال اوا غي نعطي م ء  ل يف الكهر ملستق رات، : ف يتعلق  س جحم 
سمى  ٓن بصدد وضع ما  رات، حنن ا س  le plan(جحم 

d’équipement( ادي حنتاجوها يف يل  ٔشنو هو التجهزيات ا  ،10 
 .سنوات املق

دود  دد ٕاىل  ب الوطين  ل املك ري د ٔ لس إالداري ا ويف ا
دود 2023 ب  2023، ٕاىل  ل املك رات د س كون جحم  ادي 

دو  ددة  -الوطين بو ىل الطاقات املت لكمش  ادي جنيو  -ما ت ا  اح
رمه،  25لها،  ل ا رات  25مليار د س ل  رمه د ل ا مليار د

و ل النقل،  ستاج و ٕاىل تطور الشبكة د لعامل القروي، وستاج
ملناسبة مع وزارة  يل وقع يف التوزيع،  ٓن التحول ا و ٕاىل ا ستاج
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وية، يويل  ش التوزيع يويل رشاكت  شتغلو  لية ت ا لية، وزارة ا ا ا
ٔنه  ليه  شتغلو  د إالصالح ت ل التوزيع هذا وا وية د عند رشاكت 

كون النقل هذا يف العامل تتقوم به يعين كون  إالنتاج مع القطاع اخلاص و
وية  ه رشاكت، يعين  كون ف ٔن  ء، والتوزيع  لكهر ب الوطين  املك
يل موجودة، وميكن  لواكالت ا ب  ب الوطين، نص لمك ب  ه نص كون ف
ر الوطنية  س ل  مثرن وطنيني حبال الصناديق د ه مس ل ف يد

اصة   .السيادية و
ي  ء فه ل الكهر ىل املنظومة د ٔنه ال خوف  ري بغيت نقول ب فٕاذن 
ات  ستجيب حلاج ٔن  اهزة  صاد الوطين،  ستجيب لالق ٔن  اهزة 
ٔ نصدر ٕاىل اخلارج يعين كنا  ٔنه عند فائض وبد ٔكرث من ذ  املواطنني، 

ستوردو حوايل  عند يعين و .. ، وامحلد  يف السنة املاضية%14ت
لفائض يعين ٕاىل  ا  ٔح لينا %28وصلنا  ادي يفرض  ادي ٔ  -، وهذا 

ىل هاذ اليش  ه  -جني ونتلكم  ايت، ف ٕاذا حتول املواطنون ٕاىل إالنتاج ا
راجعها يعين  ٔن  ب الوطين، فٕاذن املقاربة لكها جيب  ىل املك ٔثري  ت

ينا ٔن خنلق هذا التوازن بني هاذ احلرية ا ة ف يتعلق مراجعة، و م
ىل هذه املؤسسة العتيدة ء وبني احلفاظ  رات يف الكهر   .الس

ددة  ادي نعطي عناون، الطاقات املت ددة،  انتقاال ٕاىل الطاقات املت
ددة، استطعنا حنرصو  ل الطاقات املت طبعا اكنت ما توقفوش املشاريع د

لطاقات امل  سبة  ل يل تنحتاجوه  يل ىل قطاع الغيار ا ددة، ال املشاريع ا ت
كون  ٔن تتعرفو ميل تتكون مشاريع موجودة تيخصك  يه موجودة، 

د  ر الصيانة، ) stock(عندك وا ش ميكن  تد ل قطاع الغيار  د
لهيا، وا م اكنو  اامحلد  احرصنا  يل كنا تنحتا يعين بعض اخلرباء ا

ن، ولكن معوما ٔن  تيجيو من اخلارج ما اكنوش موجود استطعنا امحلد  
  .نتغلب مع بعض إالشاكالت اليت حصلت

ي دامئا  ت مسمترة هذه املشاريع، الرمق ا ٔطلقت، بق املشاريع اليت 
ددة مت ٕاجناز  ٔنه يف الطاقات املت ر به،  ل  49ٔذ رمه د ل ا مليار د

رات،  ٓن  4900س اص، وا ام وقطاع  مي، قطاع  ل السن مليار د
د  رات،  52إالجناز ق س ل  رمه د ل ا ل  5200مليار د مليار د

ل رات يف القطاع د س مي يعين    ..السن
شار احملرتم،  ليه السيد املس لكمتو  يل  ده ا القطاع اخلاص و
يل تعطات لو ما يقارب بضع  ليه إالخوان، القطاع اخلاص ا لكمو  وت

اكوات، هذا القطاع اخلا ات م ل  27ص وصل ٕاىل م رمه د ل ا مليار د
رات، مبعىن راه موجود،  رمه،  27س ل ا مليار  2700مليار د

رات، وخصصنا   س ل  مي د اكوات، در فهيا طلب  400سن م
شتغل  لجنة راها  لرشاكت الصغرى واملتوسطة، ا ش نعطيوها  عروض 

ٔولية  كون ا ٔن  هاذ النقطة ٕاىل اكن الوقت يعين ادي جني ل  -وفرضنا 
صاد  -مازال موجود  ق ٔفضلية الوطنية وشجيع  ىل ا ادي نتلكم 

سمح بذ   .الوطين ٕاذا اكن الوقت 

رشيعية، اليوم عند  ة ٕاجنازات كثرية، النصوص ال ة الطاق ا فٕاذن الن
ل الرشاكت  اص الطايق إاللزايم، عند نصوص د ل إالف النصوص د

ةالطا ة الطاق ا لن خصصة ف يتعلق  كون م ادي  يل  ة ا   .ق
يل  8اليوم اعطينا  ص ا ل الرتاخ ل الرشاكت  5و 3د ذو د غيا

ل ما  ا النصوص د اص الطايق، اليوم خرج ف خصصة يف  مغربية م
يل ) les normes(سمى ب  ليات ا ل ا ت د ل املكو يعين د

ار  ستعملو مع وزارة الت لسوق تنقولو ت متيش  لية  ٔي  ٔن  ة  ة والصنا
ري وال رشهيا  سهت الك لمواطنني حيض مهنا وال رشهيا، حيض مهنا راه ت

لهيا شتغل  ٔقل، هذه النصوص لكها  سهت    .راه ت
ايت،  ل إالنتاج ا دو النص القانوين د اليوم تنعدلو النص القانوين تنو

ريد سمح ملن  يف  ايت  ءه انطالقا من الطاقات  إالنتاج ا هر ج  ٔن ي
كونو  دود معينة خصنا  سمح، طبعا يف  ادي  يل  ددة، هذا النص ا املت

دود  مثرت ٕاىل  ٔنت اس ش  د  2040واحضني، راه ما غميك دريت وا
كون توازن  ٓخر البد  لطاقة ويف ا ه الزتامات، وفريت  يئ ف هر  -النظام 

يل ميكن، ما بني القطاع اخل - كام قلت  ايت ا نتاج ا اص والقطاع العام و
ة وهاذ اليش ٕاىل اكن  كون ٕانتاج ذايت يف الصنا ٔن  ٔنه مطالب  والس 
يئ  صاد الوطين ٕاىل حتول ب ق ة  ا ٔرجع ٕاليه،  الوقت كام قلت لمك س

  .وحتول طايق
ة، اليوم امحلد   ة الطاق ا  1000ولكن ميكن هاذي يه الفرصة، فالن

د ىل  مس شتغلو  ة، اليوم ت ة الطاق ا ىل مستوى الن شتغلو  ت
دد من دور الطالب والعجزة واملستوصفات واجلامعات  مستوى يعين 

اء اجلامعية واملدارس  ٔح ل ا ٔن نصل ٕاىل 1200واملربات د ريد   ،2000 
ة، وصلنا ٕاىل  ة الطاق ا لن ٔوىل ف يتعلق  ة  30كتجربة  ٔلف ضيعة فالح

يل  ر يف ا ٔكرث من ذ مت اس ستعمل يعين الطاقة الشمسية،   3ت
مي، مليار و 120سنوات  ل السن د  200مليار د الل وا  le(درمه من 
fonds ( مسيتو(MorSEFF2)  ستعمل الطاقة ات  شجع الصنا ش ت

ددة،  ادي يدار يعين اجلزء الثاين 260املت ٓن    .مرشوع وا
لا ل ذيتو قرار يف هاذ ا ىل إالعفاء د ٔوىل  س املوقر مع الغرفة ا

لطاقة الشمسية يعين  سترياد ) TVA3(يعين السقي  ، %20ىل 
ٔمثنة ب  ٔن تعمم الطاقة %20، وز %40تزنلت ا ٕالماكن  ٔصبح  ، مبعىن 

لقطاع  اصة ف يتعلق  ات، و ل القطا د العدد د الشمسية يف وا
  .الفال

ٔحت  ، ىل ذ صاد، هذه فرصة لٕالخوان وعطفا  ق دث عن 
شتغل  دة  ة، حنن حكومة وا ر الصنا اء السيد وز ٔعتقد  ٔخوات  وا
ات النظر حتسم يف ٕاطار جملس  الفات يف و م، مع اخ ام  س
اري به العمل راه اكنو  س احلكومة، هاذ القضية  احلكومة مع السيد رئ

                                                 
2 Morocco Sustainable Energy Financing Facility 
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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ٓن مه يف املعارضة  لبية وا ٔ دامئا هاذ اليش تريجع، حنن لسنا ٕاخوان يف ا
الفات،  د قد تقع اخ دا حنن ٕائتالف، وحىت يف احلزب الوا حز وا
م هو القرار  يل  ت، ولكن ا ٔحزاب ووقعت يف نقا ادية، ووقعت يف 

و، طبيعي خنتلفو، وه لف الش اخ م  هنايئ، هو املهم، مايش  د اا ذي وا
الف بني ٔن يقع اخ متع  ل نفس  القوة يف ا الف دا املؤسسات، اخ

ل احلكومة ت د الف بني املكو   .املؤسسة، اخ
ادي جنيبو قانون املالية التعدييل،  فقني  ٔننا م م، هو  يل  ولكن ا
ال الصناعي،  يئ والطايق يف ا رو التحول الب ادي ند ٔننا  ىل  فقني  م

ر، اليس ٔتذ ٔفضلية الوطنية، و ٔننا غنعززو ا ىل  فقني  ٔقرر  م حفظي، ملا 
ل التجهزي وانتقلنا من  ٔفضلية الوطنية يف القطاع د ب %37ا ، نص

ة التحتية يذهب ٕاىل  %95الرشاكت املغربية، اليوم  ل الب من الصفقات د
ة  ع مؤخرا يف قطاع الطاقة واملعادن والب الرشاكت الوطنية، واكن اج

لرشاكت الوطني ٔفضلية الوطنية  رو ما ش نعممو ا ربة الوطنية، وند ة ول
يل بغى جيي عند ) la compensation industrielle(سمى ب  ا

ل الطاقة ال د اصة يف ا ر عند مصانع  بري خصو يد  .يش مرشوع 
رمه يف البحث العلمي  800البحث العلمي قد نصل ٕاىل  ل ا مليون د

ٓن  شتغل ا ددة،  ل الطاقات املت ال د ىل التحول يف جمال الغاز، يف ا
ستعملو الطاقة  ستعمل الغاز النظيف وبغى  ة بغات  ٔنه اليوم الصنا
ٔخوات وهاذي فرصة  سني، بغيت نقولها لٕالخوان وا ني رئ النظيفة لسب

رها مجيعا ٔن نتد   .البد 
 ، سيج إالنتا ل سبة  ل ل إالشاكالت كربى  ن جوج د اليوم اك

ٔعتقد قالها السيد وز ٔكرث تنافسية و كون  يفاش  ٔنه  ة،  ر الصنا
ش نبقاو حمافظني  ٔيضا  ٔيضا،  ل البالد، ولكن  ات د اج ل ابة  لالست
صاد العاملي، الوقت ال  ق يل واقع يف  ة مع التحول ا ٔسواق اخلارج ىل ا

  .سمح ال نطيل
دا ٕاىل ما نتجناش  ٔنه  ٔنظف  ٔخرض و ج  ٔن ي ٔمر الثاين،  ولكن ا

ر يعين عندو بطري لنا تيلوث، مبعىن تيد قة نظيفة مبعىن ٕاىل كنا إالنتاج د
ري نظيفة،  رو طاقات  ىل الهواء، وٕاىل كنا تند ر  ٔ ة وتي ل الب التلويث د

ل الكربون  د الرضيبة د لينا وا ، )la taxe carbone(ادي تطبق 
د، وهو ا لينا وهو الزبون رمق وا ٔورو تفرضها  ٓن  يل ا لرشيك رمق ا

د   .وا
د  ل هذا وا لينا يف القريب العا فٕاذن، هاذ التحول املفروض 
ل  د العدد د ددة يف وا ٓن لتعممي الطاقة املت شتغل ا دي، و  الت
ٔيضا ف  ٔولوية، مث  املناطق الصناعية بدءا ببعض املناطق الصناعية عندها 

ال الطايق لغاز وشتغل يف ا لتفاصيل حول قريبا س  ،يتعلق  سمعون 
سبة  ل لطاقة ) hydrogène(ارطة الطريق  سبة  ل ارطة الطريق  و

  .احليوية
ش ميكن لها  ة  د التحول حىت يف املنظومة الطاق ن وا فٕاذن اك

صاد الوطين، جنيبو  ستجيب لالق ات املواطنني،  ستجب حلاج
ٔكرث من   ، رات عند مثرو يف املغر  12اس س زيدو العدد دو ت ب، بغينا 

ٔن الرشيك رمق  نع  ٔورويب مق رو رشااكت دولية لالحتاد ا هلم، ند  1د
وب البحر املتوسط هو املغرب   .ج

ٓن توقع مع املغرب  جتاه، ا ادية يف هاذ  يل  ٔوروبية القوية ا ول ا ا
دة مفاوضات  ات، يعين واكنت  ل االتفاق د العدد د ٔثناء احلجر وا وقعنا 
ددة وخنلقو القمية  ه حنو هذه الطاقات املت ٔن نتو ل  ٔ عددة من  مع دول م

ة الوطنية صاد الوطين ولحرية إالنتاج   .املضافة وستجيب لالق
ٔخمت ٕاذا اكنت هناك  حملروقات، و حملروقات، ف يتعلق  ف يتعلق 
الت،  ىل بعض التد ش تبقى ليا شوية دالوقت جناوب  يعين تزنرب 

يل ميكن نقول لمك ا ٔنمت تعرفون قصهتا، لكام استطعنا " السامري"حملروقات ا
سمح به القانون، ما  شغلوها حسب ما  ة نعاودو  ا ذو يش  حناولو 

الس ٔقرته هذه ا ي  لسني، جملس النواب  ،سمح به القانون، ا ا
روه شارن كند   .وجملس املس

ة  ٔن تصف نا ب شطة، نضنا " السامري"و ملا لق ٔ ىل ا مع إالبقاء 
ل الرشاكت،  8قوينا  شتغل، جوج مازال ما  6د يل ك ل الرشاكت ا د

بعة ل  يل  شتغلوش، الرشاكت ا رو ه"السامري"ت ٓن تيد  des( ماو ، وا
filiales ( رو  %100وال  %50ٕاما عندها رمه  6تيد ل ا داملليار د
ل  ش)chiffre d'affaires(د لصو  ، هبا  لصو العامل وت ت

ستعامل هاذ  ش تقول لنا رٔهيا ف يتعلق  لمحمكة  ا  املوظفني، نضنا مش
ل التخزن زيدو من القوة د ش    .التخزن 

رات يف التخزن تصل ٕاىل حوايل  س ل  3اليوم، جحم  مليار د
قلو من حوايل  ش ن رمه  يل هو فائض عند ونوص 30ا  45 لو ليوم ا

ل  ليات د يوم، مع  60ادي نوصلو ل " السامري"يوم، وٕاىل زد هاذ ا
ٔن تلزتم ب  ىل الرشاكت  ش نفرضو  يل تنعدلوها    .يوم 60القوانني ا

ح  رشيعات، هناك ف ادة النظر يف ال رية، هناك ٕا فهناك حرية اس
مثرن،  ٔمام املس ال  ذات املوافقة امل  15ا يل ا لو  3بدئية، رشكة ا د

لقطاع  لو  ش يد جو  بدينا تنعطيو امحلد   -كام قلت لمك  - وبداو تي
يل اكنت بعد ما كنا  200سهيالت يف املساطر، انتقلنا ٕاىل حوايل  حمطة ا

اله  رو  ل  60، 50تند د الطفرة يف جمال د ن وا حمطة، مبعىن اك
ل احملروقات، يف ا ال د ر، يف ا ل س ل الغاز، يف جمال د ال د

ددة   .الطاقات املت
شارن   .شكرا لمك السادة املس

س اجللسة   :السيد رئ
ٔعطي  ة،  ر الطاقة واملعادن والب ىل السيد وز ب  يف ٕاطار التعق

ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا
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ادل الربااكت شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر  ىل املقدمة شكرا السيد الوز لمك، وشكرك كذ  ىل اجلواب د
تحيت املدا د ش اف   .الشيقة 

ر،   السيد الوز
ش مشلك يف  ٔنه ما عند ادي يتضح لنا ب لمك  م د الل ال من 

ء ل املاء والكهر ل الفواتري د   .ارتفاع د
ر،   السيد الوز

لو هو امل ٔن اجلواب د ادي نقول  ب م د  ادي ال يل  غاربة ا
ن  بري عند املغاربة، اك قان  ن اح ر، اك ليه، اليوم السيد الوز جياوبو 
يل الزتم هبا املواطن  لزتامات ا املغاربة اليوم بعد احلجر الصحي بعد 
لو املنازل، هاذ الناس اكنو  حلجر الصحي ود ر، والزتمو  السيد الوز

ٔخوك مكره ال بطل الس  ر، ولكن بعد مكرهني هاذ الناس  شهور  3يد الوز
يل دارهتا احلكومة  رتازية ا ل احلجر الصحي وبعد التدابري  د
ات املترضرة من هاذ  دت الف ٔهنا سا شكرو احلكومة  يل ت دات ا واملسا
ر ما  عيا، ولكن السيد الوز يل ترضرت اج ات ا اصة الف اجلاحئة، 

ادي نوا رفعو احلجر الصحي و ادي  اش  ة ميك لنا مبجمو و املواطنني د
و الغ مالية  برية وم يل يه  ل الفواتري ا   .د

ر،   السيد الوز
ىل فراغ السيد  شيك  ش ت راه املغريب، املواطن املغريب راه ما ميك

ادي جنيو اليوم ونقولو ال ر و ر الوز الط، اليوم السيد الوز ٔنت  ، ال، راه 
لمواطن  راه املواطن املغريب راه قسنا  سو  لو وفاش تنق اجليب د

شيك، وٕاىل شاك ٔنه  رضر ورضوري  لو راه ت  راه شاك املغريب اجليب د
لو وشاك   ..لرٔي العام د

ا كربملان  ل املواطنني السيد ياح ة د ني اليوم جمربن نقلو لمك معا
ر، اليوم اكنت  لعدادات  3الوز كن قراءة  ل احلجر الصحي ومل  شهور د

د ال  لعدادات راه اكن وا ش قراءة  ر، وفاش ما اكن ) cumul(سيد الوز
ل هاذ  ادي ) les tranches( ،)c'est normal(د املواطن املغريب 
قل من  ات) tranche(ي لثالثة، هاذو رشو لثانية،  ٔوىل،  السيد  ،ا

ر ب د رشح تعطيه لهاذ املغاربة  ،الوز يل خصك تعطينا يف التعق ا
يل و ليطمئنو حىت ههنم ٔ  د املواطن ا دت وا و سا ش ا ما، راه ما ميك

رضر اعطاتو  ا اليوم لقى  1200درمه وال  1000اكن م لشهر، و درمه 
ل  د الفاتورة د كون 3000وا  un( درمه خصو خيلصها، خصو 

différé ( ر ول املتقدمة واجلريان (de paiement)السيد الوز ،  ا
ولنا اقشة هاذ الفواتري مايش يف هاذ الظرف، خنليو هاذ املواطن م . .د

ش  لو وكون عندو  سرتجع العمل د رضر خيرج خيدم وخيرج  يل م ا
ر  .خيلص هاذ الفاتورة السيد الوز

متناو  ٓن ت متناو من املغاربة ا احئة دازت،  راه اكنت قوة قاهرة، اكنت 

ٔم رجع ا ٔهنا تدوز و كفل التضامن ور من هاذ اجلاحئة  ارهيا، راه هنا 
ات املترضرة، راه ما  دت الف ر، راه احلكومة سا احلكويم، السيد الوز
ٔول وختلص هاذ  هنار ا ات من ا ين جتي لهنا وتعرض لهاذ الف او ش  ميك

ر ،الفواتري، ٕاىل اكن ميكن ادي توقفو هاذ  ،السيد الوز لو  تد
الصات ورشحو لنا يف التعق    ..لمكب دست

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

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

ر،   السيد الوز
هودات اليت تبذل  ٔنو عن ا لمك، فعال تنطم ل د لتد معان  ٕ اسمتعنا 

ء والفوا ٔو فوجئ امجليع، فوجئ تري، يف جمال هاذ الكهر  ،ٔ ٔننا نتفا ري 
روها  ري تند سمعو  لمواطنني به، هاذ الغالء كنا ت ل  امجليع بغالء ال ق
ىل من الكرا، دا صبحت واقع، س بعد  ٔ اكت، الفواتري، املاء والضو 

د  ل  3وا ٔو،  فا ا اليوم ت صادي، ها اح ق ل الرود  شهور د
ل  ذ املوظاملواطنني،  يل تيا ٔقل، ها ا ٔجراء، رامه ختلصو ب ل ا فني، 

اء  1000 ست ، املهم  ورو احئة  ٔقل من صندوق  ذ  يل تيا درمه، ها ا
ٔن الفواتري  ري  ٔجرته  رت  ٔ ة، فاجلل ت ل الوظيفة العموم املوظفني د

  .تفامقت
ظرو واملواطن  ،ارشحت لنا ميل هللا جيازمك خبري، فهمنا، ولكن كنا ت

لها واملاء تي ء والفواتري د لكهر هيمت  يل  ل الطاقة واملعادن ا ر د جي الوز
ر؟ واش قادرن  ر احلكومة السيد الوز ادي تد ٔشنو  ظرو  ، كن كذ
ل اكنت  يل املداخ دا ا ار الصغار والصغار  تعاونو املواطنني؟ هاذوك الت

ايل،و ضعيفة، وها ه د القدر خ ٔو بوا فا ري واش ها ما ت ذ القدر دا 
يل خصها  البا ذيك الرشكة املناو ا ٔن  ادي حنسبو،  اد  مؤقت؟ 
ٔن اليوم  اء، مبعىن  ٔح ىل ا تدور وشوف العدادات راه ما تدورشاي 
ٔشنو  ل املواطنني يه  دا د ري  ري والك نتظار الك خصنا مراجعة، و

سامه؟ واش الصندوق ر احلكومة؟ واش  سامه يف ادي   ادي تد
ارية  اصة القهاوي واحملالت الت لقطاع اخلاص،  اصة  ة؟  ف املعا ختف

  .الصغرية
ف من  لتخف دته  زيد تعاون ما ميكن مسا ٔن احلكومة  بري يف  ٔملنا 

ة   .املعا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  .اللكمة لفريق العدا والتمنية
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شارة السيدة  رص ٔ املس   :ةمال م
س   .شكرا السيد الرئ

ىل عرضمك وما تضمنه من تدابري وٕاجراءات  ر  شكرا السيد الوز
ء بغية  لتداعيات احملمت لتفيش الو ة  اق اعمتدمتوها يف ٕاطار مقاربة اس

احئة ل عية  ج صادية و ق نعاكسات  ر و ٓ   .ختطي ا
مك املعتربة ال مثني جمهودا ٔسهتل ب زويد السوق الوطنية يت مهت بداية، 

ت، بل اكنت هناك سالسة  دوث اضطرا الت دون  ينات الغاز و بق
  .يف الزتويد واستقرار يف الطلب

حتاد الوطين  ٔيضا، حنن يف فريق العدا والتمنية ومضنه  وشيد 
ت املواطنني يف هذه  هودات اليت تتعلق واليت مك ملغرب،  لشغل 

ة الصعبة ٔج  الظرف ٔيضا من ت ٔداء الفواتري املستحقة يف فرتة احلجز، و ل 
ٔداء رخي ا دو  ادة    .ٕا

نيي قطاع  بة  ٔيضا ما مقمت به من جمهودات مبعية احلكومة ملوا مثن 
هتم قد  الب ٔن  ٔو املقاوالت، خصوصا و ٔوراش التقليدية  املعادن، سواء ا

شاط ل ليا  ا مر ٔو انقطا   .عرف تعليقا 
رية يف يضا بتف شيد ٔ  س ٔفضلية الوطنية يف الفرص  ٔ ا د عيل م

لرفع من مستوى استفادة املقاوالت  لية هتدف  قطاع الطاقة واملعادن 
ني الطايق واملعدين يف هذه  لقطا ة  رية املتا س املغربية من الفرص 

ة احلالية   .الظرف
ة، البد من إالش ريا، وف يتعلق بقطاع الب ٔ ستعامل  ارة ٕاىلو ٔن 

ٔدى  ريها من وسائل الوقاية من طرف املواطنني  لكاممات الطبية و املزتايد 
ت الطبية  ت الطبية اخلطرية، هذه النفا ول يف مكية النفا ٕاىل ارتفاع 

ت يفرض ي  ٔمر ا ت املزنلية، ا ري معزو عن النفا   :جندها 
نا من الفرز  - ليات متك   در؛من املصٔوال، حتديد 
لص مهنا  - ت والت ليات متكن من مجع النفا نيا، ٕاجياد خطط و

ٔيضا  لقطاع، و ة تضمن سالمة املواطن، سالمة العاملني  ٓم بطرق 
ة؛   حامية الب

ىل  - ليات، واحلرص  ات احمللية من هذه ا ريا، متكني امجلا ٔ مث 
ملوازاة ل  ٔم ل التزنيل ا ٔ بهتا من  ٔطريها وموا مك يف مع جمه ت ودا

س   .التوعية والتحس
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لفريق احلريك   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

مك الهام والشامل ل مع جوا ٔن  ،يف ٕاطار التفا نود يف الفريق احلريك 

ات قرتا ة من املالحظات و ل مجمو   :س
ب املوضوعية الٔوال - هودات اجلبارة املب، من  ٔن ننوه  و ذبد 

ملاء  ٔمني الزتويد  ٔمن الطايق ببالد وت طي هذه اجلاحئة لضامن ا
ة  ء وبغاز البوطان، مع ما يتطلبه ذ من نقل وتوزيع يف ظل ظرف والكهر

ر موصول ك رتباك سالسل إالنتاج والتوزيع، والتقد ة  ، امطبو لسيد ذ
ٔساسية، من  ات ا ر، يف هذا إالطار لاكفة العاملني يف هذه القطا الوز

دمني؛ يني وسائقني ومست   ٕاداريني وتق
ٔرس جراء  - ل كذ تطلعنا يف تدابري ختفف العبء عن ا س نيا، 

ر  د مهنجية التقد ب اع س ول  سهتالك من ارتفاع  ه فواتري  ما عرف
دم رة و شلك شهري، مما جعل مجمل  ٕاحصاء يف الفو سهتالك الفعيل 

ري السداد  ٔ ٔداء وت ٔشطر العليا، لهذا فقرار املرونة يف  ل يف ا ٔرس تد ا
ددا من  ٔن هناك  اصة  ذر لهذه الوضعية،  ال  س  ٔمهيته ل رمغ 

الية؛ ت بفواتري خ   احملالت واملنازل ظلت مغلقة طي هذه اجلاحئة وفوج
لزتام د كذلثا، نو  - ل  ر، استفسارمك عن م ، السيد الوز

دم  اصة يف ظل  ٔسعار احملروقات،  ف  سق احلكويم املعلن خبصوص 
ٔسعار يف السوق الوطنية، حبيث ال ميكن  ىل ا اخنفاض السعر العاملي 
ح الرشاكت فقط، بل يف رضورة مراجعة  ٔر ٔ يف هامش  زتال املس ا

ي ، ويف هذا إالطار ظل مس  الهامش الرضييب كذ ا ا ىل  تقرا 
نتطلع ٕاىل ٕاجراءات معلية وملموسة بعد صدور تقرر جملس املنافسة يف 

  اجتاه رفع العبء عن املسهتلكني؛
ر، يف هذه اجلاحئة ومل  - اىن بدوره، السيد الوز رابعا، القطاع املعدين 

سرتاتيجي،  مع هذا القطاع  الية  ٔية تدابري استع عاملني اصة النلمس 
منوية ملموسة  رامج  ٔجرٔة  انب  يف القطاع املعدين التقليدي، ٕاىل 

لف املنامج ويف حميطها؛   سهتدف القرى واملدن العالقة 
لرشب  - ملاء الصاحل  زويد الوسط القروي  رامج  امسا، عودة ٕاىل 

ٔن  ر ب قة قلتو السيد الوز ي فاحلق فاملاء % 95فالضو و% 99وا
ٔن يد، لكفالزتو  ، يل يه معقو ة ا ا ليه يش  ش  ن هاذ اليش ما عند

ة ء حلد السا واور مل يصلها املاء والكهر ل ا د العدد د   .وا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔن ٔ بداية، الب ٔشكر خمتلف املهنيني، رشاكءمك د  ر و شكر السيد الوز
بمت معلهم  ث وا الل فرتة احلجر الصحي، ح يف تدبري القطاع، خصوصا 
ة  اكفة املواد الطاق زويد السوق الوطنية  ىل  امليداين وسهرمت مبعيهتم 

سبة  دة التوزيع ب ث متت ز از البوطان، ح ىل رٔسها  ، موازاة %23و
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س ليقظة واحليطة اليت اتبعمت مبعيهتم لضامن هتالك مع  وهني  والتخزن، م
ٔمن الطايق يف ب   .ا

ر،   السيد الوز
ء عرف  ٕاذا مسحت يل سعة صدرمك فٕان تدبري توزيع قطاع املاء والكهر
ٔو من طرف الواكالت، اليوم  لتدبري املفوض  سبة  ل بريا، ال  ارتبااك 

ء، ال جؤوا املواطنات واملواطنون تفا رتفاع صارو لفواتري املاء والكهر
رشية  ،  البد من توفري إالماكنيات ال مجل ت  حول هلم وال قوة، شاك
ادة النظر  بته وٕا ء وموا لامء والكهر ب الوطين  ة لفائدة املك ك لوجس وا
ىل اخلصوص،  عي  ج صادي و ق ور  يف طريقة تدبريه ليك يلعب ا

لقدر الاكيف واملفصل حيسس او  ٔعامل اليت يقوم هبا ورشح  ٔمهية ا ملواطن ب
ب  ك لحظة  ٔشطرها اليت تبقى  هتا و ري سط طريقة قراءة الفاتورة و وامل
ج  ٔخطاء اليت ت هيك عن ا ان،  ٔح ري مرئية يف بعض ا حبروف صغرية 

شتغل به الواكالت وظروف مع ي  ك ا لوجس ة هتا ا ل ن
ملواطن املس  ٔرض  ي  ية، اليشء ا ٔطر التق دمني وظروف معل ا ت

لعامل القروي   .الضعيف وخصوصا 
خلروج بقرار هنايئ  ر  سبة مللف احملروقات، نطالبمك السيد الوز ل
لمزايدات السياسية،  ا وما ختليوش هاذ املوضوع مطروح  كون جشا

ٔطراف اليت ربت صهوة ٔن بعض ا د  ث و رب من التحمك ح ٔن  ريد   
رسعو بقرار  ر  ة ملف احملروقات، بغيناك السيد الوز ىل مو ديد 
قي لرشكة  ل هنايئ وحق دو  ف وتو سق رسعو بقرار ال ف،  سق ال

لني من "السامري" لحوار الهادئ واملسؤول مع خمتلف املتد اخ  ، وختلقو م
د هنايئ لهذه امللفات املريضة اليت تب ل وضع  الٔ ظر قى  قة ٕاىل اليوم ت

  .الشفاء
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شرتايك لفريق    .اللكمة 

شار السيد دمحم رحيان   :املس
﷽  

ر،   السيد الوز
ل توزيع الوقود  ب احملطات د ٔر لمك مع  هودات د ىل ا شكرمك  ت

ٔوال لمك،  وب ليمك فالتارخي د ٔوىل هو   بعدالتقسيط، هذا مك النقطة ا
ل  ٔنه رشاكت احملروقات د ىل  رش الساكنة املغربية واملغاربة مجيعا  ن
ٔوال  ب،  ب وال رق يل بغات، راه ال حس ر ذاك اليش ا التوزيع راها كتد

د  ن وا ين زايد ن  35راه اليوم رامه  هنا فالاكزوال وزايد مي زايد  25سن
اود ف  ين  مي  دة(super sans plomb)سن   .، هاذي وا

ىل  ل مين بعض املالحظات  لكمو ق ، "السامري"إالخوان 
ري "السامري"  Société Chérifienne)، اكينة "السامري"، ما اكيناش 

des Pétroles)  يل يه لبرتول"ا يف سيدي قامس،  "الرشكة الرشيفة 
لهي ن  يل خمسور لها وهاذوك الفلوس ا لها والتخزن د ل د ذيك ا وهاامل

(conduite)  ٔموال يل يه ب ادية لسيدي قامس ا اية من املرىس  يل  ا
د  (la durée)هظة وعندها  ش ختدم وا لها  ل  200د ل د ام، امل

ل سيدي قامس فني وصل؟   هاذيك الرشكة د
ل توزيع  دثو رشاكت د ٔنه  ىل  ر، تتقولو لينا  نيا، السيد الوز

ٔو  ، مجل رة ال وقالوقود  ة راها دا ٔشغال العموم ن بعدا ا ل لك يشء اك
ن  د ما تتعطهيش، هذا راه اك ن يش وا د تتعطيه اك ن يش وا ، اك خ
لمك  ر، راه التارخي د ٔ خصمك، السيد الوز ف هذا، وهاذ املس ف، ح ح

دة لمك، وا قولو فاجلدية د ة وما عند م ملصداق شهد ليمك    .راه ت
يترصف فهيا شكون؟ وقلت ليك " سامريال"كة عندك رش  يل  دا ا

يل واش يش  رة د ا ش ا ان هتز دا تقريبا ٕاىل ما   5سيدي قامس 
ستغلش؟ وهاذ  الش ما  ٔش ذاك اليش،  ٔطنان وال  ل ا ماليني د

د  كون عندمه وا هيم راه  يل كرتخصو   cahier des)الرشاكت ا
charges) جني نعطي ٔ يل ما عندهاش املواصفات خصها  لرشكة مايش  ا

ر  ري تيكر دا هاذو  ،(les bacs de stock)تد شدو من وبدروك  ، ت
رو يش  اود تيد ار رامه حىت هوما  ار والرشاكت الك عند الرشاكت الك
عو  لوزينات وخيرجو ي سات ورسبو  رسبو ملوالني الطوب مصائب 

كر لهم ٕان هذا م   .هاكذاك، ا
ل مين، هذا راه ذ املسدا ها ٔخ ق يف ما قال ا ف،  سق ل ال ٔ د

شوفو  ليك وهللا جيازمك خبري، راه خصمك  ريض  ر هللا  ٓ السيد الوز م 
ل  اهلم وشوفو هاذ املسائل د ل " السامري"من املغاربة وشوفو من  ود

(Société Chérifienne des Pétroles).  
س   .امسح لينا السيد الرئ

  .راشك

س اجللسةال    :سيد رئ
  .شكرا

عي،  ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا   .نية 50اللكمة 

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ي تفضلمت به ىل العرض ا ر احملرتم    .شكرا الوز
ر، هو هاذ  لمك، السيد الوز ات فالعرض د يل  د النقط ا ٔ ٔشري  س

شطة ات امل الطاق ٔ لهيا فا ٔصبح معمتد  اصة الطاقة الشمسية  ددة و ت
ىل العديد من  لكمتو  ، و ال الفال اصة ف يتعلق  صادية  ق
يل بغينا نثريو  ستعمل هاذ الوسي فالسقي، ا ٔصبحت  يل  الضيعات ا
اصة يف ظل هاذ  ة الصغار  ٔن الفال ر، هو  لو، السيد الوز اه د ن

ىل احئة اجل يحصلش  ٔسواق، فالفالح الصغري اكن ما  وميل اكنو تغلقو ا
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ٔمام هاذ الوضع  يل عندو،  هيم ذيك املاشية ا ش  يل كتع ذوك املواد ا
ات  ل السقى، ولكن اكن رابط هاذوك املض ر شوية د ش يد اضطر 
ة م ٔن بعض الفال ة  شاكو مهنا ٕاىل در ي يئ، واكنت الفاتورة  هر ار  ا ب

ىل مكلو  ل السقي، توقفو فالنصف وما حصلوش  ش هاذيك العملية د
ٔقل  ىل ا لضبط  ة  ر، هاذ الف مك، السيد الوز طلوبو م املنتوج، فك

هيا مع  د ا   .كون وا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 

شار السيد عب   :سان د احلقاملس
س   .شكرا السيد الرئ

، اكن  يل اعطيتو ضبة ا ات املق ىل التوضي ر  شكرا السيد الوز
د إالقرار قلتوه  ٔنه وا ل  س ٔكرث، لكن  ات  مك تعطيو توضي ٔ بود 
ل  صاد، وس ق ل من  ل من املال وق سان ق ٔن إال جيابية هو  ٕ س 

مك و  ىل لسا ا  يل  رتاف ا ٔن ٔيضا ا ن عند هو هو  يل اك  30التخزن ا
غيني نوصلو ل  لزتامات 40يوم و اقض مع القانون ومع  ي يل  ، اليش ا

يل وقفات  هنار ا يل حررتو السوق ا ل احملروقات ا ل الرشاكت د د
ٔو اكن "السامري" ٔسعار احملروقات، واش هاذ اليش اكن صدفة  ، مت حترر 

وقفات  ؟ ف ٔسعار يف  2015غشت  يف" ريالسام"خمطط  وحتررات ا
رب  ٔن جملس املنافسة  2016دج ن ال ضبط وال والو  تة ما اك وهاذ الوق

  .ااكن مجمد
ري  ٔن عند  ٔنمت كتعرتفو ب ٔن رشاكت احملروقات ما  30اليوم  يوم مبعىن 

ش وما دارش  لقضاء  (cahier des charges)الزتما و  لها، وامش د
و قر  ش وطلبتو م ل ار  كريو هذاك الصهارجي د وهذا " السامري"ٔنه 

ل املغرب لهاذ املصفاة هاذي، فاستصدرتو  ة د ت بوضوح وجبالء احلا يث
ة  الش حلد السا ر  ش لينا السيد الوز ل القضاء ولكن ما قلت القرار د
ة، راه شهر ونصف  الش حلد السا ل الكراء؟ و وقعش العقد د مازال م

لصدر القر  ٔو  8ماي حطيتو  14القضاء هنار  ار د ماي، شهر  14ماي 
د  ل البالد وا ىل اخلزينة د دة؟ ضيعتو  ٓن خمزنتو وال قطرة وا ونصف ا

لريق  5وال  4حوايل  لهيا  يقلب  ر املايل  يل وز رمه ا ل ا مليار د
ة الش مازال حلد السا ش لينا  ش يلقاها، وما قلت   ..الناشف 

ٓن ميل ش لينا اليوم امحلد  ما  ٔنتوما ا كريو، ما قلت و وقلتو  مش
اه كتجي  اود طرح اه و ٔن هذا سؤال طرح ٔمر بيد القضاء،  ش لينا ا قلت
الش ما  ل الكراء،  ٔمر د كتقول لينا امللف بيد القضاء واستصدرتو 

ل  ل املصفاة د ٔممي د ادة الت ل ٕا ٔمر د   ؟ "السامري"استصدرتوش 
ل  اكن اوٕاىل ا جنيبو مقرتح قانون د رشيع، اح ىل ال ري  رص  ٔمر يق

لنا،  لبالد د ٔمن الطايق  ٔمموها ونضمنو ا ٔممي هاذ املصفاة هاذي ونعاودو ن ت
شارن  ليو هاذ املصفاة كتضيع واملغاربة تيعانو راه مجيع املس ٔننا نبقاو تن ٔما 

ا كنعطيو ريع لهاذو  ل مين قالوها واح يل ق ل احملروقات ك الرشاكا ت د
لهيم د ما قادر  يل بغات فاملغاربة وحىت وا يل دارت ا   .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شار السيد دمحم امحلايم   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔن ر احملرتم  اشها مت تتعر ري السيد الوز يل  صادية ا ق ة  فو الظرف

يل يه والت  الية وا يل يه خ ٔمثنة ا العامل، البرتول فالعامل اخنفض من يش 
ش هنزو البرتول ونديوه عند بعض  ري  ول حتفزيات  كتعطى من بعض ا
ات واكنو  ا فاملغرب احلكومة سابقا حررت هاذ القطا ول، الحظنا اح ا

ظرو  ي ٔسااملغاربة  ٔسعار، .. س غيكونىل  ل ا اكينة املنافسة فاحلرية د
ىل  يل هو مسيطر  حمك ا لويب م د ا ن وا ا كنالحظو هنا اك ولكن اح
شوفو السيد  ت ك لو لسطاسيو املازوط وليصانص، الحظنا، بدينا تند
ن هو نفس املازوط، هرض مؤخرا اكينة  يل مز ن مازوط ا ر اك الوز

ل  ة د ن الشاكمجمو ش اجلودة واك ٔساس ما اكي ىل  ل الناس  ت د
يل قالو  ب حبال ا ب وال رق ن ال حس د الغش فاملازوط، هنا ما اك وا

ل  ل املصفاة د ة د ، كنا "السامري"إالخوان، ولو كنا استغلينا املسا
لنفع  ىل بالد  يل وقع فالعامل وتعود  ا من هاذ اليش ا استفد حىت اح

د ا ر احملرتم، ووا اش، السيد الوز ل، ولكن ما عرف ل املداخ ة د مو
حمك فهاذ القطاع؟ يل م   شكون ا

ر  يل بغى يد ٔسعار وا ل ا ارة واحلرية د ل الت فالبداية مسعنا احلرية د
ل هنا  شوفوش املنافسة، كتد كون املنافسة، ولكن ما ك ة و ا يش 

مثن كذا وكذ ٓخر كتلقاه زايد ا وكتخر كتلقى سطاسيون  لسطاسيون ا ج 
ب 30فرنك وال  40 ب وال رق ن ال حس   .فرنك ما اك

يل كمتيش من مدينة ملدينة  ات ا راقب هاذ الشاح ادي  يل  شكون ا
ل السيارات ٕاىل  د النوع د لقو وا ا، دا اليوم بداو تي يل كنعرفو اح وا

ل  ري شوية د ه  ري املازوط ف هيا  ةمعليت  ا  en)ختليك  يش 
panne)  ل ة د ل املشالك، مجمو ة د فالطريق، ولكن هاذو مجمو

ٔ وقع  يل تنعاود ليك،  ٔ هاذ اليش ا  ، ٔ ر احملرتم،  املشالك السيد الوز
ٔ بطوموبيليت مايش يش  د،  ٔ ٔ مايش يش  ر احملرتم،  يل السيد الوز

د   .وا
ر، بال شوفو، السيد الوز ا خصنا  شية فالطريق الصحيح، د مااح
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ا مكواطنني، وكنجيو هنا  اش، اح يل ما جعب ن بعض احلواجي ا ولكن اك
ا هنا كنبلغو  ر، اح وكهنرضو مايش مزايدة سياسية، السيد الوز
اء  ٔح ٔوالد ا ا  متع، اح سمعو يف ا يل ك قة ا ، كنبلغو احلق الرسا

ٔوالد املواطنني ا ا  نا من راوش، مالشعبية، اح س ج ا يش  ايش اح
ن  ، اك شو بالد ن مشلك كتع قة، اك ا كنوصلو احلق زلنا، اح يش قارة 
ره، هاذي  ٔحب وره من  ٔحب من  ل الاكزوال  رشاكت حمتكرة القطاع د

قة متلص من احلق سان ما خصوش  قة وخصنا نقولوها وإال   .يه احلق
ىل لهيا مؤخرا الناس مؤخرا قاطعت، قاط ري عت  ٔساس دا متيش 

ط  (l’autoroute)ف  لر ة  ري من طن ل الرشاكت،  ن جوج د اك
، فالن هنا وفالن  ل الرشاكت، فالن هنا وفالن هنا اكينني جوج د
ر يش سطاسيون ف  هيم بغيت ند مثر وتقول  ٔنت مكس ، وجتي  هنا

(l’autoroute)ن رشوط يقول ليك عند قوانني واك ش ليك ما ميك  ، 
مثر تعمل سطاسيون يف الطريق السيار ٔنت مكس   .كون و

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

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

ر،   السيد الوز
مك ٔ  ٔ قة العامل املنجميني كنظن  فا مسلطا كرث وعيفاحلق ٔن هناك ح ا ب

يدي  ٓس ة من العامل املنجميني، حبيث عندما نتلكم  ٔو هذه الف ىل هؤالء 
؟ (SMIG)واش العامل املنجمي اليوم تيخصو  ،(SMIG4)راه عندمه 
(SMIG)  يل ٔما الناس ا ٔرض،  شني فوق ا ا يل  لناس ا تنعطيوه 

جمي 600هابطني  ٔكرث راه تيخصهم قانون م د املسؤولية ، وهذا مرت و وا
ة راه تيخصها  ٔن هذه الف دا  مك تعون ج ٔ ا ال شك يف  اتقمك، واح ىل 

ح ٔر اصة، س ويه لكها  د العناية وعناية    .وا
ر،   السيد الوز

لنا امحلد  وبالد ميل  ا املغرب د ، اح ل املناو هاذيك الرشاكت د
عش ك  ش ت ال لهاذ الرشاكت  حت ا صاص البطا نا نتوف  هاذ ام

ٔو  شوفو عامل  ٔننا ك ٔما اليوم واحلال  دة الرشاكت،  وكنا نتو مسا
ل املنامج فشعارها الرحب والرحب والرحب فقط،  رشاكت املناو يف القطاع د
زي،  ستطعش نقولها ليك فهاذ الوقت الو ة، ممارسات ما  ممارسات مش

ٔ عندي يقني فاالجهتاد د ش ميكن لينا نوقفو هاذ الزنيف لمك ولكن 
ش يبقى اللك ين  ٔمام القانونوخنرجو القوانني    .ضبط 

، الكورو راه فهيا مساوئ، ولكن  ات هاذ الكورو يل  امحلد  ا
                                                 

4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

يل ما  افع، مغرب ما بعد الكورو خصو يتغري ما نلقاوش الناس ا فهيا م
يل ما  (SMIG)عندهومش   la)ش عندهومما نلقاوش الناس ا

CNSS5)، يل ما تيطبقوش القانون، شعار ذ  ما نلقاوش الناس ا
)l’informel( يل ري املنظم راه ما ، ا ة، القطاع  ة سا سمعو سا ك

ل الضعف  ، وفهمت املاكمن د ورو اشت  يل  خصوش يبقى فالبالد ا
ر احملرتم ستافدو، السيد الوز   .وفهمت اخللل فني هو، تيخصنا 

ٔ عند يقني ذوي الغرية وذوي النيات احلسنة نطرح سٔ ك  ؤال، راه 
يل ما بني  رية ا ٔهنم حياولو ينقصو من هاذ الفرق الطبقي، الفوارق الك ش 
عية ٕان شاء هللا  د العدا اج ريمه، تيخصنا تعم وا ٔجراء وما بني  ا

ل سيد هللا ينرص  ادة د لق ورو    .وفاملغرب، مغرب ما بعد 
  .اشكر 

س اجللسة   :السيد رئ
  .اللكمة لفريق العدا والتمنية

يل العرسي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ورو يه قصة  احئة  ة تداعيات  ٔن موا مت وصفا عندما قلمت ب ٔحس
ل لب ويف  س ٔن  جناح جامعية، فعال يه قصة جناح جامعية جيب 

ال املاحلكو  طليعهتا ادة    .مة بق
ر،   السيد الوز

ة  ة ملوا ات احلكوم يق القطا لتدابري اليت اختذمتوها مع  بقدر ما ننوه 
زويد السوق الوطنية، ال س  ٔمني  تداعيات اجلاحئة وجنحمت جبدارة يف ت
سابق والتخوف اليت اكنت يف بداية  ة ال ينات الغاز اليت نعرف در بق

ٔسف كذ تاجلاحئة،  ل ب س ٔننا  حملروقات رمغ  ٔمني السوق الوطنية 
خنراط الواعي لرشاكت احملروقات يف هذه امللحمة الوطنية  دم  شديد 
ٔن  الل تفضيلها ملصاحلها الضيقة واجلشع والرحب الرسيع، كنا نتوقع  من 
ٔسعار احملروقات يف حمطات التوزيع بقدر يوازي ما عرفه السوق  هنار 

ول  ٔنه ية، ولا يف  ، والزال السؤال معلقا  ٔسف مل يتحقق ذ كن ل
ارشة يف  ره م ٓ امليا جيد املسهت  ل النفط  رم د يف  دة دوالر وا ز

ٔكرث من  ل ب د  40حمطات احملروقات واخنفاض هاذ الربم دوالر تقريبا و
ٔننا نفرق بني  د حمدودة يف حمطات احملروقات، وحنن هنا ال شك  ره  ٓ

ب أ  ي طرح سؤال ر ٔمر ا لسوق، ا ب الرشاكت احملتكرة  ٔر حملطات و
حلاح، هاذ املنافسة يه اليت حمكت فلسفة حترر القطاع من  ٕ املنافسة 
ٔسف الشديد مل  ، ولكن ل ىل املسهت رها إالجيابية  ٓ ٔن تنعكس  ل  ٔ
ىل  يتحقق والزلنا نتطلع بتلهف لتقرر جملس املنافسة ليضع النقط 

ٔسعار احلروف هتيك قانون حرية ا ىل م ، بل ورتب اجلزاءات الالزمة 
                                                 

5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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  .واملنافسة
ٔسولكن،  ر، بغض النظر عن  ال ب ساءل معمك، السيد الوز ٔن ن

صاص جملس املنافسة ي : اخ قي ا لمثن احلق ٔنمت كقطاع لمك تصور  هل 
سبة الرضائب،   عتبار  ٔسعار احملروقات  ٓن  ليه ا كون  ٔن  سبة جيب 

ٔسعار هبذا املستوى؟ال ربك ا ٔهنا  ش  وية ما ميك سب م   رضائب يه 
لشلك املطلوب  ٔسف لعدم اخنراط الرشاكت  ٕاذن، كام قلت نت
ساؤالت اليت  ىل ال ٔن تقرر جملس املنافسة جييب  ىل  ونطالب ونلح 

ة   .الزالت مطرو
ىل  ىل الوطن و رشية و ىل ال ورو يه نقمة  احئة  ٔن  ال شك 

ربها وتداعياهتا لاكنت انطالقة لرمس البالد ر  ٔحسنا اس ، ولكن لو 
ة ة لضامن السيادة الطاق ق   ..اسرتاتيجية حق

س اجللسة   :السيد رئ
دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

لبار   .اليس ا

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

ر،    السيد الوز
اصة يف ظل هذه اجلاحئة، نا عن لكم  ت املزنلية،  لص من النفا الت

ت الطبية وما لها  كرثة عندما نالحظ النفا افو وكنتحفظو  اليوم كنا كن
، هاذ الكاممات،  ورو ت ما بعد  من خماطر، اليوم تضافت النفا
ٔدوات نالحظها  ل النظافة لكها  ٔشياء د ٔخرى هاذيك ا ٔشياء  القفازات، 

بري الشوا يف رع، نالحظها يف احلدائق، عيب، عيب، تيخصنا وعي 
ل ذيك الكاممات ش يعرفو مدى اخلطر د   .لمواطنني 

ل  ٔطنان د ا راه ا ٔطنان ٕاىل اكن ذيك اليش تيطبق حرف نيا، ا
ىل رٔس لك  يل تنغريومه  يل تيرتماو وا ر، ا  4الكاممات، السيد الوز

ه  يل ف ات، املعمل ا ٔرى نرضبو احلساب  2000وال  1000وال  600سا و
ىل حصة  ٔننا خصنا حنافظو  رتىم؟ ٕاىل ما كناش واعيني ب حشال من كاممة 
لينا مكغاربة، وهذا  الل ريم هاذ الكاممات، فراه عيب  املواطن من 
لمغاربة، فني يه اهلمة  ه  ر الطاقة واملعادن، هذا نداء مو ه لوز مايش مو

ل املغاربة؟ فني  يل يه الق د ة ا الق إالسالم ٔ ل النظافة وا مية د
اء  ٔح ل ا ىل هاذ النظافة د ش حنافظو  ة؟  الق السام ٔ كهتدف ٕاىل ا

لنا متع د ل ا ىل النظافة د لنا وحنافظو    .د
اء ٔن هاذ الكاممات راه خطر، هاذوك  ،ر سمعو  يل ك الناس ا

لقدف  يخصنا نتحفظو  هلم القفازات راه خطر، ف هاك، وهللا شفت د
ا  ن هاذ اليش؟ واش اح ل الباب وترييم الكاممة، فا السيارة ماشية وتي

شني فاملغرب؟ الناس ت  طورو راه خصنا نفكرو شوية، راه هاذ اليش يا
ٔن هاذ اليش راه زعام  د ما يعتاقد  تيرض ببالد وتيرض بنا وحىت يش وا

ٔخرى راه اح ٔو    .سهتدفنيا لكنا م ما غتوصلوش، راه بطريقة 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب  :السيد وز
بات ىل هذه التعق شارن    .شكرا السيدات والسادة املس

ة  ا ٔول  طبعا، لك من زاويته وحبس وطين وبغرية وطنية، نبغي نبدا ب
ٔفضلية الوطنية، هذا قرار وطين جامعي حن اليوم ٕاقرار ه لتعممي ا و التو

وسع يف  ٔ يف احلكومة السابقة وس ذه بد ات، وتنف جامعي يف اكفة القطا
لقانون  ٔشد لصاحل املقاو اخلاضعة  ورو سيكون  هذه احلكومة وبعد 

ع،  ة راه اكن اج ملناسبة يف قطاع الطاقة واملعادن والب در املغريب، و
ل احل  رات بعرشات املاليري د س جتاه،  سمتر يف هذا  صي وس

رامه جتاه ،ا سري يف هذا  ٔن    .البد 
  مازال عند الوقت؟

س اجللسة   :السيد رئ
قة 12يق    .دق

ة ر الطاقة واملعادن والب  :السيد وز
نا فهاذ امل ا ملا ج زيد فهاذي، اح ٔقل، نعاود  وضوع كنت كنظن عندي 

ل صاد  د ية، القضية قضية مصري اق ست تق ٔفضلية الوطنية، وهاذي ل ا
سهتالك فالبالد  ش ميكن لينا منط  ة  ٔوال يه قضية ثقاف  ، اكم وطين 

ة لص ٔفضل  ٔن يتحول ٕاىل اسهتالك  لنا   .د
ال الصحي ،و سمى  ،التحول فا ه حنو ما  و العامل لكه س

ة الوقائية، ن ، قويو املنلص ري ذ لو ٕاىل  ل املواطن من الصغر د ة د ا
يفاش ميكن ليه  سهتالك  ٔيضا يف منط  ٔمور ولكن  دة  ه  وهاذ اليش ف
انوت  د عندو  جو هو، حبال يش وا ي يل  يل قريب ليه ا سهت ا

لو ويبحث عن ل العائ د سهتالك د يل  ة وتي وهو .. وعندو الفال
ٔنه  سهتالكحمتاج، هاتيعرف  ه حنو  وهاذ اليش مايش انغالق،  ،ذ التو

ل قادة العامل راه  ت احلالية د ت السابقة بل حىت اخلطا ٕاىل تبعتو اخلطا
ن قادة فالعامل  ، واك ل البالد د ىل اسهت املنتوج د لكمو اليوم  ت

لو "..consommer"تريفعو شعار  و د ل ا ر السمية د ، ما وتيذ
ٔنبغي رها  ٔنه دامئا البد من  ش نذ يل كنتحملها  لمسؤولية ا رتاما  ا

ٔفضلية الوطنية،  ، فا ٔكرث من ذ ٔسامء، بل  ر ا ياط يف ذ ح
ٔفضلية  رة ا شارن والرٔي العام، هناك دول دا السيدات والسادة املس

ات واصلني ل% 30الوطنية فهيا  ، شنو املعىن %60 يف بعض القطا
لها؟   د
رو ٔ  رو  ،(une commande publique)نه ٕاذا اكنو غيد غيد
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بية ب  ٔج ىل من رشكة  ٔ هلم  كون الرشكة د ا  ٔن وا ة  صفقة معوم
ا عند فالقانون % 30 هلم، اح ذو الرشكة د ، وقلت ليمك ميل %15يا

اها امحلد  فالتجهزي والنقل واليوم ميكن جيي اليس عبد القادر اعام رة طبق
يل اكنت  30 نتاجئ، وصلنا اليوم يف ويعطيمك رمه ا ل ا % 63مليار د

قى  اله ت بية،  ٔج ، شنو %95 وصلنا اليوم ل% 37كمتيش لرشاكت 
لها؟   املعىن د

ٔكرث من  لها  يفوزو هبا  25املعىن د ل الصفقات  رمه د ل ا مليار د
ل احلكومة السابقة و  مة، وراه هذه احلكو رشاكت مغربية، وهذا قرار د

ادي  لفوسفاط و ب الوطين  ل املك منوذج د ذيتو ا ماشيني فهيا، وٕاىل ا
شتغل مع  ل التخزن، اليوم ت ل ما ندوز لهاذ اليش د لمعادن ق منيش 

د ات الرشاكت الصغرى واملتوسطة، بل   (l’écosystème)وا ه م ف
ه  ش يقوهيم، 500تدار صندوق ف رمه  ل ا شتغلو ٔهنم ت  مليون د

كون  ش  ٔ (la sous-traitance)معاه  لكمتو فهيا السيد ،  ن 
ٔننا  يل ميكن لينا  ربة وطنية ا كون نوعية وممتزية ونطورو  شار،  املس

  .نصدروها
ٔن هذا  ،و ىل  ٔعامل ومن ميثلهم  ال ا ساء ور َطْمنئ  ه  هذا تو

د ف من القول وال وا يار مايش ٕاىل بغيت تقول  ، هذا مصري ٕاىل خ
ش  ة الوطنية، ما ميك صاد الوطين وٕاىل بغينا نقويو الصنا ق بغينا نقويو 
ر،  الس القة  يل عندمه  ٓخرن ا ر املالية وال وزراء  ة، وز ر الصنا وز
رات، وملا جييبو هاذ  ة، ميشيو جيريو جييبو اس مبا فهيا الطاقة والفال

ساوى رات تي يل ميكن لو املنتوج  س يل تيدار يف بالد مع املنتوج ا ا
ه يل ماشيني ف ه ا را، هاذ القضية امحلد  هذا هو التو   .جيي من 

ٔ قلهتا  شار احملرتم،  لفواتري، اكن السيد املس ٔمر الثاين، ف يتعلق  ا
ىل شهور، طبعا راه هاذي  11 لص وغنوزعوها  ست مليون فاتورة مل 
و ية، هاذو راه مواطنني مغاربة ما غهيربوش، غنلقاو الصيغة  املغرب ا

ل هيم العملية د سطو  ش ميكن لينا ن ٔشهر .. املناسبة  ىل ا وغنقسمو 
ٔول  يل غيبقاو الشطر ا لشطر الثالث والرابع، ا ش ما يطلعوش 

عي يل هو اج   .والشطر الثاين ا
ٔو يف لط يف العدادات،  ر، وٕاىل وقع يش  راجعو هاذ  التقد ادي 

قص،  رشي ومعل تقين، العمل التقين  ٔن هذا معل  الغلط، الغلط وارد، 
راجعوه، يعين مايش عيب يف هاذ  نا  قص، فٕاذن ميك رشي  والعمل ال

ه ا ماشيني ف يل اح   .املوضوع هذا، ٕاذن كنظن هذا هو إالجتاه ا
رو السا حملروقات، ٕاىل تذ ٓن ف يتعلق  شارن دة والسيدوا ات املس

ك؟ من الربملان،  مك،  ل الربملانية، م احملرتمني، احملروقات خرجت جلنة د
ٓنذاك  لها، التوصيات،  لتوصيات د رجعو  ٔ بغيتمك  مشات اشتغالت، 
رو  ري نذ شتغلش لظروف معينة،  اكن جملس املنافسة مازال ما ك

شتغل، اليوم امحلد  شتغل الوضعية، ما اكش ك د  ك يعاجل وا وبدا 
ل املرات،  ٔعتقد ثالثة د ٔ خشصيا استدعيتو،  ل امللفات،  العدد د

يفام اعطينا التفاصيل  ل التفاصيل،  جملس املنافسة، واعطيتو التفاصيل د
قة، ف يتعلق ق ل الربملان، اعطيناها التفاصيل ا   :لجنة د

لج  - ىل هاذ ا ٔ ما كنتفورش  ٔ و ٔوال،  ين، يعين نة،  راق ر، يه  ز
  متثل الربملان، هذا واجب؛

ىل  - ستور املغريب، الولوج ٕاىل املعلومة، مايش فقط  نيا، ا
ري الربملانيني طبعا؛   الربملانيني، ٕاىل 

يطرحو  - ساؤالت اكنو  ىل ال ٔن جتيب   ، لثا، لكفت مبهمة ن مث 
حملرو ٓنذاك حول ف يتعلق  ٔ  قات، خرجتاملغاربة  بتوصيات، 

  :غنقول اشنو التوصيات
  ه؛ يل كنتحمل املسؤولية ف لقطاع ا ن توصيات مرتبطة    اك
 ٔخرى؛ ن توصيات مرتبطة مبؤسسات    اك
 لسوق ن توصيات مرتبطة    .واك

ه، هو حترر  يل كنتحمل ف لقطاع ا حلكومة و يل مرتبطة  التوصيات ا
ٓ إالخوان دئية  15عطينا ، اليوم اهاذ القطاع، قلنا ليمك  املوافقة م

يقول  واش عندها القدرة وال ماعندهاش  لرشاكت، بعض إالخوان 
  القدرة؟ 

ام  ل  ٔشهر وال املدة د ل ستة  د املدة د الش كتعطى وا طبعا 
ٔكد ماغيكونو مهنم ٕاال ستة وال  ٔ م شوفو واش اكينة القدرة، و ش ك

حنا ال،  سبعة وال مثانية، ولكن ف يل اكن (bravo)قلنا ا ال ا حنا ا ، ف
ٓن  ل الرشاكت ا زادش، وجوج د د عرشن سنة تقريبا ما  ٔقل وا ىل ا
ٔنتوما  هلم،  ٔسس يعين الرشكة د ذات وبدات كت شتغل، ا بدات ك
ذو هاذ  ٔ يعرفهم إالخوان، املهم ميل كت شار احملرتم، و كتعرفهم السيد املس

غيني لهيا العامل  يوصلو؟ التحرر فني  يتلكم  د املعاد  غيني يوصلو لوا
ٔية رشكة ما خصهاش تفوت  ٔن  ىل    .من السوق% 30اكمل 

يل ،ملناسبة ل الغاز ا رينو يف قانون د و، يف  هاذ اليش راه دا ايب
ايبني يف  ا  ل احملروقات، راه اح رو القانون د رو مراجعة ند انتظار ند

ل ٔن  القانون د د القسط الغاز  زود السوق ما تفوشاي وا ٔي رشكة 
ش  لينا، مايش فقط  ا هذا واجب  روه واح معني، هاذ اليش ما كند
ل، ومن  ٔمام هللا عز و الناس نعجبومه، هذا واجب، هذه مسؤولية 
زاف لك ما  د  ٔن لك ما كرب الوا ة هاذوك نفسهم، من مصلحهتم،  مصل

كرب و اكنت املشالك، و مز زاف ن  كونو عند  ٓخرن،  لكن مع 
لني يف القطاع، عند ثالثة  ل املتد شوفو الرتيبة د بار، مفليل ك يل  ا

يل عندمه حوايل  ن ا بار، اك ل الرشاكت  يل عندها %30د ن ا ، اك
يل عندها 20% ن ا يه  يهاذ% 7، 6، 5والبايق عندمه % 15، اك

يناش يش  دة فايتة الرتيبة، راه ما  ٔ عندي %40و ش نعطي،  ري   ،
لجنة وشافت  ات ا ٔرقام، بغيتو جنيو نعطيوها ليمك نعطيوها ليمك، وراه  ا

ص لهاذ اليش   .هذاك اليش، ومع ذ زد يف الرتخ
شار : التوصية الثانية زيدو يف التخزن، كام قال السيد املس ٔن  وهو 
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ش نوصلو ل زيدو يف التخزن  نا ليمك ثالثة د مليار يوم، قل  60 احملرتم، 
زتيد  يل  مثر، ا س ىل الرشكة ك يل تفرضات  رمه ا ل ا يوم فوق  15د

ل  33 ٓن، وٕاىل زد هاذ اليش د يل عند ا ادي " السامري"يوم ا
يوم، وغنبداو بعد اجلاحئة، يعين ميل تطلقات هاذ العملية  60نوصلو ل 

يل ما رية، الرشكة ا ت  60موفراش  س لهيا العقو ادي نطبقو  يوم 
ا بغينامه  رحبو اح ٔمر هذا،  ىل هاذ ا راجع  يل اكينة يف القانون، ال  ا

ن اجلودة، اكينة  ن قانون، اك ، هذا هو رحبو، ولكن البد اك املسهت
ع  مك مىش ي د ف ٔي وا مثر،  د اس ٔي وا غي ري التوازن،  رحب دار راه 

ل ا رتم املواطنني، ما كنعتقدش  لفلوس، ولكنشوية د يل كت ر دار ا يد
ىل حساب  كون  ش  رحب، ولكن ما ميك ش  اد مثر ما  س د  يش وا
يل دامئا طبعا وحقوق  ىل حساب املواطن، هذا هو التوازن، ا اجلودة و

، دامئا كنقول هذه يه الثالثية و مثر واكينة املواطن واكينة : ا اكينة املس
و كا ش هب، خصها  ل  يل ون عندها مداخ رو هاذ اليش ا ا كند

ري ذ ليه يعين ٕاىل    .كنتلكمو 
سيط املساطر ٓخر هو ت ٔمر ا شار، : ا يل هبا كام قلمت السيد املس ا

ش  190حمطة ٕاىل  60لـ  50انتقلنا من  يل  (monopole)حمطة، ما اكي ا
ستغرب ه ٔ ك ش، و ٔخ، ما اكي د ا يل اذ القضية قالها وا ل اجلودة ا د

ن راه لكيش السيارات، ثالثة  لصح  لهيا، لو اكن هاذ اليش  لكمت 
ين خصنا اود  ن بعض  ..مليون د السيارات واقفني، ودا  ال، ميكن اك

ٔ ال يل كتوقع،  ٔخطاء ا ٓن راه در طلب عروض .. ا الش ا هاذ اليش 
ديد، يعين فهيا االٕ  رو نظام  ةلكرتونيات دش ند ة اجلودة ومراق  ل مراق

(la traçabilité)  ل ٔربعة ي راه س  (les produits)د او  فطنا، راه 
ون  ش خنتاروها، ولكن  ا كنتفاوضو معهم  املية، راه اح ل الرشاكت  د
رملاين  ون راه موصل حىت  فعال اجلودة ما اكيناش ويوقفو الطوموبيالت، 

يق ون راه  ط،  فق معاك ولكن مايش واقفني، فلر ٔرجو .. عين م  ٔ
ٔن ميدح  ٔن متدح احلكومة وال  لرضورة  عتدال مايش  عتدال،  دامئا 
يعطي  ليه، دامئا هذا  يقول ما  وما  يل  عتدال ا ٔي قطاع، ولكن 

د النوع من اجلدية   .وا
ن التحرر، اجلود ٔيضا، ف يتعلق، كام قلت ليمك، اك ة، املساطر مث 

ات القضية  ل التخزن،  ٓن املساطر يعين، مث القضية د سطنا ا ش 
شتغل، راه  كون جملس املنافسة ك ٔن  ش  تاظرن  ف، كنا م سق ل ال د
ل  ىل هاذ املوضوع د شتغل  ٔدوية، وراه ك ل ا لو د خرج التقرر د

شت ٓن ك ر املالية ا ظر، وراه السيد وز ٔن هذا احملروقات، ن غل، 
ٔشنو  ف،  سق ل ال ىل موضوع د شتغل  علق بوزارة املالية، ك موضوع م
ىل  ٔمكن حيافظ  ادي حياول ما  ادي يضمن الرحبية و يل  ف ا سق هو ال
ا  ش ميك حرك  ٔيضا م ل املواطنني وخييل السوق  القدرة الرشائية د

لهيا شتغلو  د املعاد راه ك   .زودوه؟ فهاذ وا
، " السامري"نت هاذ قضية لتكرر، لو اكقضية ا ساه نؤممها، ساه

ذاها، لو اكنت  ا القطاع اخلاص ا ون  ٔستاذ، لو اكنت ساه  الش؟ 
ك قليت مة،  ك قليت  ك قليت فهيا الرحب،  ة هاذي،  ر .. ساه هباذ ا
اصل؟  يق  الش القطاع اخلاص  ة،  رس ا القطاع اخلاص وداها    راه 

ث ين خ  ح د اود  ن وا فق معاك، اك ٔ م ن حواجي،  صنا، اك
د  د احلرص، هذا وا فق معاك، (un bijoux national)الغرية، وا ، م

د مل، اكن وا ٔ لص؟ هللا  لص وال ما خصوش يت .. واش اكن خصو يت
ٓن،  ىل ا ا كنتلكمو  ٓخر، راه اكن مسار، طبعا اح ال دا هذا موضوع 

يل لكنا .. وصلت ٕاىل يل اكن، امجليع مسامه حىت وصلنا  ماسامهنا ا اكش وا
، هاذيك احلا ما بقاش قادّ  د احلا مليون وال  42ة ال ختلص ال لوا

د، وصلت ٕاىل هذه احلا سلفها يش وا   .رشي وال 
يل  ة ا ر التكرر، يف السياسة الطاق د جيي يد كنمتناو جيي يش وا

ٔن امل 2009انطلقت يف  وبة ب التكرر، ولكن راه ما غرب حيتاج ٕاىل مك
جتاه  و ماشية يف  رها القطاع العام، القطاع العام اليوم، ا ش يد ميك

ني،  ل التق ر النظام د ر (un système de régulation)ٔهنا تد ، تد
يل التنافس بني  ة اجلودة، و ل مراق ل املنافسة، نظام د نظام د

لني   .املتد
ادي يدار،ون اكن ممكن  نا راه  ري دا هاذ اليش خص.. لق .. ال، 

رجعو وتعاودو  ٔخرى ٕاىل بغيتو نعاودو  لكمتو، مرة  ش راه  ل دا ما 
ٔمور  ل ا َؤّوِ  ٔ سمع لٕالخوان، ودامئا  ٔ ك لكمو ما عندي حىت مشلك، 
روهاش؟ راه  الش ما ند ٔن لو اكن ممكن  غيت نقصد ب بطريقة ٕاجيابية، ف

  .كنري مم
ٔن هذا ال يفرتض ٕاال التخزن مم ٔقىص  10كن،  رمه،  ل ا مليون د

ر  ٔرقام،  20تقد ل ٕاصالح الصهارجي، راه عند ا رمه د ل ا مليون د
ر  رو فهيا،  12ٔقىص تقد وها ونقادوها وند ش نق ري  رمه،  ل ا مليون د

ادي متيش  دا  ذها، راه وهاذ اليش مايش ساهل، مايش حيمك احلمك 
رياحلمك يتحمك  د    ش خترج وا ري  د،  ش خترج وا ري  ىل دارك 

انوت سري نفذ، فهذا راه  ش خترجو من يش  ري  من دارك سري نفذ، 
د الوثيقة تعطى  ه، بعد خص وا  l’ONHYM) (و) l’ONHYM6(ف

ة القانونية واش عندها احلق؟ وبعد ذ خصها جتيب  شوفو من الناح
)un expert juridique (و)technique( هيم، بعد ري ٓن كرتو ، راه ا

لها سيكون هو التخزن، مايش  ور د ٔن ا رو التخزن،  ش ند ذو 
ل  رشى البرتول د كون ) brut(ش ا ش التكرر، هو  ٔن ما عند

يل غنوفروه   .التخزن ا
لرشاك ا يف التخزن املشرتك، مسحنا  ا مش ملناسبة اح ٔش و ٔن  ت، 

، قلنا القانون يقو  ر التخزن د لسوق خصك تد ل  يل بغى يد ل؟ ا
سمى ) doit disposer(يقول  لو، فدر ما  كون د مايش رضوري 
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ل التخزن ال د ر يف ا س ش يوقع نوع من    .لتخزن املشرتك 
ن تف ٔخرى، اك ملعادن، ٕاىل اكن ممكن جني مرة  اصيل كثرية ف يتعلق 

رشيعية، يف ا ات  ات جوهرية، عناون فهيا ٕاصال ملعادن، ٕاصال
ات مؤسساتية، فهيا املنامج التقليدية، فهيا  ، امحلد  2لكم 60.000ٕاصال

منوية يف  د الثورة  ر وا ر وغتد ح حنو إالس يل غتف دوز النص ا
ة ل در يل كرتاعي ا-املنطقة د اورها، وا اللت وما  ل ف حلقوق د

رخصة  3000نجميني التقليديني، فهيا البحث العلمي، فهيا التصنيع، فهيا امل 
يل اكنت لكها ٓن .. ا ها وا د ل يف التفاصيل، ولكها ح املهم بال ما ند

حنا  يل ف مثرن، فهيا اجلنوب من طرفاية ٕاىل اجلنوب ا لمس ادي نعطيوها 
ل ، فهيا هاذ)l’ONHYM(فهيا البحث عن طريق  دم،  القانون د املست

دة ي راه س  ، تقريبا هذه  ت، إالخوان راه رسلنا ليمك رسا فطنا ليمك النقا
دم املنجمي،  ل املست مك حول القانون د ش تعطيو رٔ اتنا شهور  و

ٓن) la CGEM7(ٔجوبة ورسلنا  ٔجوبة، ا اتنا  راه ٕان شاء هللا،  و
ل  د النوع د رو وا   ه ٕان شاء هللا ش جنيبو ) la compilation(غند
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رحبو  شتغل يف ظروف حسنة،  ٔن  دم  ش فعال هاذ املست لربملان، 
دمني   .الرشاكت ولكن البد من حامية املست

ار قامت به البالد  ٔيضا، نقول لمك هناك معل ج لبيع  ف يتعلق 
ل النظافة، اليوم عند لنا، طبعا اكنت التوعية، هنينو الرشاكت د دد  د

ص لعدد من الرشاكت من الرشاك راخ ت الطبية تعطات  ل النفا ت د
ت الطبية واخلطرية ل النفا ل الرش  15: د ٓن ثالثة د اكت رشكة، وا

د العمل كنقومو به ت الطبية، هذا وا ل النفا ص د  ،طالبني يعين الرتاخ
يئ وا لو يف التفاصيل الب لتفاصيل ولكن فرصة مق ٕان شاء هللا، ند

  .يناملعد
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته القمية ر    .شكر السيد الوز

  .شكرا ملسامهتمك مجيعا
ٔسئ الشفهية لسة ا  .ورفعت 


