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 334 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ٔوىل 28الثال ر 12(هـ 1442 جامدى ا  ).م2021 ينا
شار السيد عبد : الرئاسة وحاملس سٔول ، اخلليفة االصمد ق   .لرئ
ت قة  :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا ا عرشة دق ساعتان وٕاث

  .الثانية عرشة بعد الزوال
ٔعامل اقشة : دول ا ٔسئ الشفهيةم   .ا

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

شار السيد عبد الصمد وح، املس س اجللسة ق   :رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔمجعني ٓ وحصبه  ىل  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

رة، ر،السيد الو  السيدة الوز   ز
شارون احملرتمون، شارات والسادة املس   السيدات املس

ل  ٔحاكم الفص 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
ٔسئ الشفهية امل ل الرشوع يف تناول ا ٔعامل هذه ق دول  ة يف  در

ٔمازيغية اجلديدة  لول السنة ا ٔن 2971اجللسة، ومبناسبة  سعدين   ،
الص املمتنيات،  هتاين و ٔحر ا لجميع ب ٔمازيغ "ٔتقدم  اريك أساكس  م

  ."ٔماينو
ٔمني الٕ  لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٓن  د من وا ىل ما  لس  طالع ا

ت ال   .مراسالت وٕا
ٔ اللكمة لمك    .مني احملرتمالسيد ا

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

  سم هللا الرمحن الرحمي
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔعضا ٔسئ  سبة  لهيا، فقد توصلت ل ٔجوبة احلكومة  لس و ء ا
سمرب  30الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  رخيه مبا ييل 2020د   :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 20: دد ا  سؤ

ابية - ٔسئ الك   .سؤ 19: دد ا

د  ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ط ا ٔح ٔن  ٔود  ري،  ٔ ويف ا
لسة  ارشة بعد هذه اجللسة مع  راسة م رشيعية، ختصص  امة 

ة من النصوص اجلاهزة ىل مجمو   .والتصويت 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ه لقطاع  ٔول املو ٓين ا لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ه  ة وموضو   ".حمطات معاجلة املياه العادمة"الطاقة واملعادن والب

 ٔ ٔصا واملعارصةاللكمة  شارن من فريق ا   .د السادة املس
شار ٔحرار؟ تفضل السيد املس   .تفضل نيابة عن فريق ا

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
س احملرتم "ٔزول فالون"   .السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتقدم ٕاىل الشعب ،بداية ٔن  ٔحر  البد  املغريب وٕاىل صاحب اجلال ب

ها يوم  ٔمازيغية اجلديدة، واليت خن هتاين مبناسبة السنة ا ر من  13ا ينا
مثن فهيا  2971 ـلك سنة، هذه السنة تؤرخ ل اسبة  ٔمازيعية، ويه م سنة 

ال امل محمد السادس حفظه هللا لتكرس  ادة  ه بالد بق ما حقق
ٔمازيغية لكغة رمسية   ..ا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار شار احملرتم.. السيد املس شار.. السيد املس   .. السيد املس

شار احملرتم،   السيد املس
ٔمازيغية مس مجيع السادة  ..هللا خيليك، السنة ا الرئاسة راه معلهتا 

شارن علقة  ..املس يل اكنت م ة ا ال، هللا جيازيك خبري، شوف احلا
سيري اجللسة  احلق  د املشلك، السيد ب ادي ختلق لنا وا فهيا، ولكن 
س، هللا جيازيك خبري   .الرئ

س،   السيد الرئ
سؤال وانتوما رها  شار، راه الفريق  ..د شار، السيد املس السيد املس

ل مقرتح،  روها دا ل احلكومة، د روها دا سيري احلكويم د لمك يف ال د
روها مس مجيع  ..د شارات ولكن هللا جيازيك خبري  شارن واملس املس

ليمك بت    ..الرئاسة 
  .شكرا جزيال

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

ر احملرتم،   السيد الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارات احملرتمون، شارون واملس   السادة املس
ة ف سائ ر، عن حصي وزارمك وقطاعمك يف الب لمك، السيد الوز

ملنجزات املتعلقة مبحطة معاجلة املياه العادمة وتطهري املياه وتعمميها  يتعلق 
اطق اململكة   .ىل خمتلف م

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .اللكمة لمك، السيد الوز

حعزز السيد  ةو  ،ر ر الطاقة واملعادن والب   :ز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔمازيغية، حنمد هللا عز  لسنة ا ٔه امجليع هبذه السنة،  ٔ بدوري 
ال امل  ادة  دة بق ، يف ٕاطار الو ىل هذا التنوع الغين يف بالد ل  و

لنا   .ويف ٕاطار ثوابت البالد د
ىل هذا السؤال، ون  شار احملرتم،  ٔنه موضوع ٔ بغي نشكرا، املس كد لمك ب

يل حتظى بعناية  ٔمه املواضيع املهمة ا امة من  ل التطهري السائل بصفة  د
ب بعض التفاصيل ٔثناء التعق ٔعطي بعض العناون، ورمبا  ذ زمن،    .م

ه  ديد وٕامنا قدمي، ومتت ف س  مج ل ر ٔنه هذا  ٔول  العنوان ا
مة، وصلت ٕاىل  رات  ل ا 32اس سنة،  15رمه تقريبا يف مليار د

ٔقل  ىل ا ٔنه  ىل  يبني  رمه،  2وهذا يشء  ل ا مليار  200املليار د
ٔولوية،  هيم يف البداية املدن طبعا يف البداية  ، اكن  مي سنو ل السن د
مج  ر كون  ش  ات الوزارية مت اختاذ قرار  ولكن بعد ذ مجيع القطا

ٔيضا املر  ه  ه املدن وف دمج ف يل كتوصل تقريبا لم  1200 ـاكز القروية ا
  .مركز قروي

ٓن  ل احلاكمة، شكون  70ا مرشوع متت دراسته، اكن مشلك د
ر  ادي يد يل  رشاف  هاذا ٕ ات الرتابية؟ مت االتفاق  اليش، واش امجلا

كون هناك مع العمران ومع الواكالت ٕالجناز هذه  ٔن  ىل  لية  ا وزارة ا
اصة يف ال ٔن نعامل القروي، و املشاريع،  ه ميكن  ٔصعب  كد لمكٔ لك هذا من 

اصة يف العامل القروي ٔرض، و ٔنه تيخصك حتفر حتت ا وخص  ،املشاريع 
يتوسع، فٕاذن هذا من املشاريع املهمة  يل  متدن ا ل  42ٔيضا مع ا مليار د

ٓن ٕاىل سنة  رمه من ا لنا هبذا  ،2040ا م البالد د ىل اه هذا دليل 
  .عاملوضو 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار    :ادل الربااكت السيداملس
لمك ىل اجلواب د ر،    . شكرا، السيد الوز

يل دارت الوزارة  هودات ا د ينكر ا قة ما ميكن حىت يش وا يف احلق
ل حمطات معاجلة املياه  ة د شاء مجمو اصة يف تطهري املياه وكذ ٕا

ال، وشكر احلكومة ال ٔصبحت رائدة يف هذا ا عادمة، هذا اليوم بالد 
ل ما  ادي نقول  ق ر،  يل دارت، ولكن، السيد الوز هودات ا ىل ا

و انتوما هذا القطاع ل حمطات  ،تق ة د برية، اكنو مجمو راه اكنو مشالك 
ٔ وسط التجمعات الساكنية، رمبا ال ش ل املياه العادمة تت ٔمر، د غريب يف ا

ل  شاء احملطة د لضبط ٕا ٔزيالل ونعطيك  ل املثال ٕاقلمي  ىل س نعطيك 
يل يه، السيد ا، و "واوزغت"معاجلة املياه العادمة مبنطقة  ة ا د الب

ياز، مشات تدارت حمطة معاجلة  م ة  ٔجشار الزيتون وفالح ر، غنية ب الوز
ر، رشاو املياه العادمة وسط جتمع سكين، اكنو النا  des(س، السيد الوز

lots de terrains ( ات تدارت احملطة بدون و، بناو، و ش يب متاك 
ل  ة د ىل الص ل احلفاظ  ٔي معايري د د وال  ل التبا ٔي معايري د اة  مرا

  .املواطنني
يل  ىل املواطنني ا ر،  ٔصبحت هاذ احملطة نقمة، السيد الوز اليوم 

ل معاجلة  ساكنني متا، والغريب يف ٔنه تدارت احملطة د ٔمر وصل املدى  ا
د  ىل بعد وا دارت تيلومرت  2املياه العادمة وسط احلومة، ومن وراهئا 

)la décharge (ر، و لكيش هاذ اليش  )la décharge(السيد الوز
  . يخوي يف حبرية بني الويدان

ة  د املعلمة سياح ر، بني الويدان وا برية، ٔنت تتعرف، السيد الوز
ل السياح لهاذ املنطقة ة د ٔسامك وجتلب مجمو ل ا روة هائ د   .وفهيا 

هتربو من هاذ املنطقة ر، ت  ،د اليوم والو السياح، السيد الوز
 ، اء يف خطاب صاحب اجلال يل تنقولو كام  ٔن سوء التدبري، ا الش؟ 

يناش   .احلاكمة ما 
ر، وتنعرفوك  مك، السيد الوز ٔنك تنطلبو م ر،  ٔنت، السيد الوز

ل هاذ  ، شوف املشلك د ا ل بع ل وتتد يل تتد سان ا د إال وا
ل احلرشات،  ة د اد مجمو برية، و ٔمراض  لساكنة يف  ت  ٔن سب احملطة، 

ر، مٔن  لسيارة وما خصيل تدوز من متاك، السيد الوز اج  سد الز ك 
يل اليوم  يل ساكنني متا، ا لناس ا ىل هاذ دزا  د التلكفة  ت وا

و ويتلكفو خيلصو املاء ) au lieu(الناس،  سك ٔهنم  ل هاذ الناس  د
يل  ن ا ميرضو، اك ٔوالدمه  ىل  د التلكفة حصية  زادت وا والضوء، والو 

ىل هاذ الناس زادت  يل  لربو، مشالك حصية ا ر،    .مريض، السيد الوز
د ا  ر، تدار وا ك، السيد الوز لجنة ملعاينة هاذ املنطقة تنطلبو م

نو  ل ٕام ن اد يل تدار لهاذ ) un traitement(نو، وشوف واش اك ا
ٔهنا  ش ما تبقاش هاذ الراحئة، وال ٕاىل اكن هاذ احملطة  تحول، ما ت الناس 
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ل  د التلكفة د رو وا د احملطة وند رو وا ادي ند ا  ش اليوم اح ميك
روها وسط الناس   !الفلوس، وند

ش هاذي، ا لية، ما ميك يل يه مشاريع مستق ر، مشاريع ا لسيد الوز
ار،  ار والقرى تتك ن املدن تتك ل العمران، اك ن الزحف د ٔنه راه اك

ارج خص  ٔننا هاذ احملطة تدار  ة عند  اق كون هاذ الفكرة اس نا نفكرو 
  .املدينة

ش نتجنبو، السيد ) la décharge(وكذ  ارج املدينة  تدار 
رال   ...وز

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت، شكراا   .هت
ر يف ٕاطار الرد   .اللكمة لمك السيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم،   السيد املس

ل معاجلة املياه،  ل هذه احملطات د ٔمام الرٔي العام، مشاريع م نبغي 
ل فرز ا كون احملطات د ٔن  شطة ال ميكن  ٔ ل ا دد د ت، حبالها و لنفا

راسة  كون ٕاال بعد ا ٔن  ة، ال ميكن  ىل الب ٔثري  ل الت راسة د ٕاال بعد ا
ة ىل الب ٔثري  ل الت   .د

ٔثري،  د الت ش وا ة، ال يعين ما اكي ىل الب ٔثري  ميل تنقولو دراسة الت
ول حسب املعايري ا ٔثري تيكون مق شاطلكن الت ٔي  ٔنه   سياق ..ولية، 

ول حسب املعايري، البناء  ٔثري، ولكن تيكون مق ل الت ه شوية د السيارة ف
ول حسب املعايري ٔثري ولكن تيكون مق ه ت   .ف

ة ال  ىل الص ال و ىل ا ر خطري  ٔ ٓخر ٕاذا اكن فهيا فعال  فمبعىن 
ادي حناول   ٔ ة،  ىل الب ٔثري  ٔن متر يف دراسة الت لكف جلنة، ميكن 

ن تعطيين مزيد غي تمن املعطيات، ون  امز ىل هاذ املوضوع هذا، ت طلعو 
مة  ٔن  ٓن ٕاىل هذه احملطات  ٔننا حنن حمتاجون ا ىل  لرٔي العام  ٔكد  ن

ولوج الية، ميكن تتلكم هذه حمطة قدمية يش  ادا، وبدات تدار بتك
ري  ؟شوية   .وش نتفامههاكك 

متيش من  احملطات اجلديدة لكها ٔصبحت ملكفة،  ٓن  مليار حىت  30ا
ىل الفرشة املائية  60 ـل ٔن يؤر ال  يل تتعاجل فهيا لك ما ميكن  مليار، لكها ا

ت،  مثني النفا ري ذ مبا فهيا مراكز  ىل احمليط وال حىت الراحئة، ٕاىل  وال 
د اللكفة تيخص ٔيضا فهيا وا لنا، لكن  ل البالد د ه د  هذا هو التو

ٔعطيين املعطيات  شوفها،  ادي   ٔ ه،  يتحملها امجليع، وهذا هو التو
ىل هذا املوضوع، ٕان شاء هللا   .ونطلع 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔصا واملعارصة، والسؤال املوايل يتعلق  خلصاص "دامئا مع فريق ا
 ".احلاصل يف جمال الكهربة القروية

د السادة امل  ٔ شارنتفضل    .س

شار    :امحمد امحيدي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ذة من طرف وزارمك  ر، عن إالجراءات املت سائلمك، السيد الوز

ة ساكنة االهائل يف جم اخلصاص )لتدارك( ء القروية لوقف معا ل الكهر
ءبعض ال لكهر لشبكة الوطنية  ري املرتبطة    .قرى واملدارش 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

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

ل ٔ  ش نق ك اخلصاص ولكن ما ميك ل م ٔن اخلصاص "الهائل"نق  ،
ىل ه، كنتلكمو اليوم  ا جرد ن، اح يق  707 تقريبا اك يل  واور ا ل ا د

اليش راه قلتو هنا ونعاود نقولو،  هاذقصة، ولكن راه يف ٕاطار ماذا؟ 
ٔخرى خمتلفة لنا كام يقال حىت يفهم ولكن نقولو بصيغة  ، راه البالد د

د الوقت وصلنا % 18سنة، من بعيد، كنا يف  20رجعت من بعيد يف  وا
ء% 99ىل اليوم راه كنتلكمو % 22 ـل يل عندمه الكهر   . ا

هلم يف  د الربجمة د بقات لنا هذا العدد، راه امحلد  تدارت هلم وا
ل املسكن  يل كتقل اللكفة د واور ا دد من ا  8ٕاطار مسامهة امجليع، 

يل كرئسها السادة العامل  لجنة إالقلميية ا ساينو ا ا ك ل املليون راه اح د
رو لنا  ل ش ميكن يد لها والتد ت نربجموها ومت حتديد اللكفة د ٔولو ا

ٔكرث من ذ نظرا لبعدها  يل يه لكفهتا  ، وا الل السنوات املق لها  د
د  ٔنه هذاك املرة كنت مسيهتا املناطق البيضاء، هذا وا من الشبكة، 
يتدار يف  يل  د قال يل سوداء، تعبري تقين، حبال ا التعبري تقين يش وا

يوصلهاش الشبكة، هذه قرر االتص يل ما  االت، املناطق البيضاء يه ا
ش  لية  ا ا تندرسو مع وزارة ا ديد، راه اح منوذج  د ا رو لها وا ٔننا ند

زية نوصلو ٕان شاء هللا ل لنا اوست% 100 ـيف فرتة و و لٕالخوان د ج
ل ال  يل يف هذه املناطق ما وصلهاش الشبكة د لنا ا ٔخوات د ءوا   .كهر

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس
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شار  ٔمحيدي السيداملس   :امحمد 
هودات اليت قامت ف  ٔن ا ر، ال ننكر ب اليش هذا  هاذفعال، السيد الوز

ىل الصعيد الوطين، خصوصا هناك  ء  ل الكهر ل ربط الشباكت د د
د اخلصاص، خصوصا إالحصائ  ٔن هناك وا ، قلت ب ا د يل اعطيت يات ا

يل %79 ـوصلتو ل ت من طرف صاحب اجلال واخلطب ا ، وهناك تعل
ري ذ من ل العامل القروي ٕاىل  ٔهيل د ر فهيا يف ت يتذا ا .. دامئا  ولكن اح

ىل اخلصاص ولو ذيك  2021يف  رو فهيا % 30ميل كنتلكمو  يل كنتذا ا
يل كتبقى، و يل بق% 30ٔن هذا خصاص ا ، %30حوايل  79ات، قلتو ا

ية ف  ر، هو املسائل التق ل، السيد الوز قي د ن ٕاشاكل حق ولكن اك
ىل  هاذخيص  يئ  ل التيار الكهر ل انقطاع د ل  هاذاليش د اليش د

اش  يل  هاذالعامل القروي، ما عرف د العدد ا ٔن وا اي،  ني  إالشاكل م
النقطاع  شاكو يف العامل القروي  ٓخر، مث لن ي ني و ء بني  ل الكهر د

لني،  د ٔن هناك م ر،  لمك السيد الوز لوزارة د اصة  حنمل املسؤولية 
الس املنتخبة، جملس اجلهة،  لني، هناك ا ل املتد ة د مو د ا هناك وا

الس إالقلميية، ٕاىل  الس الرتابية، ولكن ح نتلكم، السيد  ..ري ذا ا
 ٔ ر، ب ل صاحب اجلال الوز ن اللك يتحمل املسؤولية، وهناك خطاب د

لو  ه اخلطاب د ٔن مجيع املسؤولني، وو ة بوضوح ب يل هرض لك رصا ا
ٔمحر وكذا، وبدون استحياء وكذا،  يوقفو يف الضوء ا مجليع املسؤولني ميل 
ٔن  يل كنالحظو مؤخرا ميل كنقولو ب ار البيضاء ا ري دليل ما وقع يف ا و

  .حملو املسؤوليةكنت
ٔسف ما معر  ر، ولكن ل ا كنتحملو املسؤولية، السيد الوز اح

يل نالحظ  الس املنتخبة ا ٔو ال يف ا ا يش مسؤول سواء يف الوزارة، 
ٔضعف  لو،  ستقا د ادي يقدم  ٔنه  وارث طبيعية كتوقع وب شوف  ك

منوذج حيتذى به، مع العمل د ا ٔن  إالميان ٕاذا بغينا نعطيو وا ٔن جيب  ب
ل  د من السنة د ة 2020ستف د احلا ء، واكن وا ٔن اكن هناك و  ،

دة الرتابية،  لو ول العظمى  ل بعض ا رتاف د ياز وهو  م يل يه  ا
ٔن ا بغينا ب ٔن  ،ؤسسات املنتخبة وشعبااملحكومة و  ،اح نا نغتمنو هذه خص ب

ٔكرث اع  ش اسرت ٔن  ..الفرصة، هذا  ه الثقة من ٔن فعال ب املغرب ف
ٔكرث  اع والثقة  ويل، ولكن بغينا اسرت د فطرف املنتظم ا ٔكرث يف التوا

ل صاحب  لسياسة الرشيدة د رتاف  ويل و ىل الصعيد ا لنا  د
ينادي بتحمل املسؤولية رها دامئا و يق كنتذ يل  لو ا   .اجلال واخلطب د

ادي منشيو يف هذا ال  ٔن  ا بغينا ب ه هذا وبغينا نفرسو اح تو
ل امل ٔسف الشديد كنبقاو نالحظو ذيك اخلطب د ٔن ل ق،   ،والتدق

سياسيني مكسؤولني، ولكن  قكنبقاو نتصنتو لها مكنتخبني  ذ والتدق  التنف
ٔسف ش ل لها ما اكي لها والتزنيل د   .د

  .شكرا
  

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ر، يف ٕاطا   .ر الرداللكمة لمك، السيد الوز

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

لنا  ون راها واقفة، البالد د لنا  ، وٕاال البالد د فقش معك بتا ما م
ن كنتقدمو واملؤرشات اكينة، لكن طبيعي  اد ٔمام، و امحلد  زايدة ٕاىل ا

ميكن لها توقع ب ول  اة لك الشعوب ولك ا اصة يف ح داث، و ٔ عض ا
اء مما يقع يف العامل،  ٔمور طبيعية، مسيهتا طبيعية، راه لسنا است ٕاذا اكنت 
لها ندرسوها، هل اكن ممكن  ٔسباب د ة ا ري تيخصنا حنددو ذيك السا

ل؟ و  ٔن نتفاداهانتفداوها؟ هل ممكن  شتغل  هاذيف املستق يل ك اليش ا
ل  هاذليه،  ن صندوق د الش اك ن جلنة اليش  الكوارث الطبيعية واك

ل الكوارث الطبيعية   .ليا د
رامج يف اكفة  رامج، اليوم  ت صاحب اجلال لكها ترتمج ٕاىل  تعل
ل  ء، القطاع د ل الكهر ل املاء والقطاع د ات مبا فهيا القطاع د القطا
ٔهن ، لكها تنفذ  ري ذ ل املدن ٕاىل  ل التمنية د ا الطاقة والقطاع د

ل لمستق سبة  ل ال امل طبعا يه توجهيات  ت    .خطا
ىل  مك مك مرة  %99، %79مايش % 99لكمتو ولكمت  وطلبت م

ب الوطين  زورو املك ٔرقام  يصدقوش ا يل ما  من بعض إالخوان ا
ٔرقام ىل ا ء ويطلعو    . لكهر

ر بعضزيد  ىل  ..نذ هرهتا، تقع يف 41.200كنتلكمو   هاذ دوار متت 
ٔو 42.000 ر  ل وز لنا اكملني، مايش رصيد د يل يه رصيد د .. دوار ا

ٔن تنقطع بضع  لهيا ميكن  ل البالد، ميل كنتلكمو  هذا رصيد اكمل د
ل الكهر 20دواور،  10دواور،  ظومة د ٔي م ادي يف   ءدوار، هذا 

كوش فقط متىن ما  ل،  ٔصعب املنظومات، ولكن يتد اصة يه من   و
كوش بعض  ٔن كتوقع فهيا ٕاشاكل كتعاجل مع السلطات، ميكن ما  الرسقة 

الت داث الطبيعية، فامحلد  اكينة تد ٔ اوز ا يل يه كت ٔمور ا   .ا
ري  د الرمق، او رية، مت  5 هاذمسح يل بغيت نعطي وا ٔ سنوات ا

ب الوطين ء من املك ل الكهر ر يف القطاع د رات  ،اس يل اس
رمه،  30طاقة، ال ل ا مي، يف إالنتاج  3000مليار د ل السن مليار د

ر يف العامل القروي س   .والتوزيع والنقل مبا فهيا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو سرتاتيجيات "ن مدى التقائية 
ٔهداف التمنية امل  ططات الوطنية لبلوغ  وهو موضوع من ، "ستدامةوا

دة والتعادلية لو ستقاليل    .طرف الفريق 
شار احملرتم   .تفضل السيد املس
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شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔهداف التمنية املستدامة، كتعرفو، السي لنا هو حول  د السؤال د

ٔنه بالد  ر، ب د  2015لزتمت يف إ الوز ل  17ىل وا ٔهداف د ل ا د
يل2030التمنية املستدامة حبلول  ٔمور، مهنا ما هو  ، ا ل ا علقة بعدد د م

عية، املساواة،  ج ة، التعلمي، حماربة الفقر، العدا  د اكنت الص وا
ٔهداف، و  ل ا من طرف بالد  هو الزتام طبعا ..ي تتطلبهاذالعدد د

ل  ستور د لهيا ا ينص  يل  ٔساسية ا ل يف احلقوق ا ٔيضا دا ، 2011و
ٔكد من مدى  لت سيق  ع من طرف احلكومة وت ٔهداف ت كتطلب هذه ا

ٔرض الواقعإ  لها يف  ذ د ل التنف ع د ٔيضا الت ٔهداف و   .لزتام بالد هبذه ا
ٔشنو يه إالجراءات ا لنا هو  ساؤل د يل كتقوم هبم احلكومة ٕاذن ال

ذ هذه  ٔكد من تنف ش تت يل وضعت  ٓليات ا ٔو ا يل قامية هبم  ٔو ا
ٔهداف؟   ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

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

ٔخرى هذه حصي ،ٔوال لنا، مرة  يف  ، معل جامعيهن البالد د
ل  يتد يل  يل كرياقب، ا ينفذ، وا ينفذ  يل  لنا لك من موقعه، ا البالد د

ىل املستوى القطاعي   .ىل املستوى الرتايب، 
دة، وال  ٔمم املت لنا، مجيع التقارر اليت تصدر اليوم يف ا هن البالد د

ل  ٔوائل د لنا يف ا ر البالد د ول ف يتعلق املؤسسات املستق كتد ا
ة، يعين  لب ة، ف يتعلق  لتغريات املناخ لتمنية املستدامة، ف يتعلق 

ىل مؤرشات، و ه يوها  د، ما عندمه هاذما تي ابيو حىت يش وا ي و ما 
ا هاذالش حيابيو،  رو راه طبعا يف بعض املؤرشات راه اح يد و 

ش، طبعا يه نفس املؤسس ني صاو ما مز ر العملية، ولكن كنت ات كتد
ن هذه الربامج اه الش اك لهيا، وهذا  شتغل  ا  ش اح يل ما مز ذيك ا

الية ستع   .املتعددة فهيا الربامج 
شار  ن جلنة وطنية، السيد املس ٔن اك يل در هو  التمنية املستدامة، ا
ىل  ية، در  ن جلان تق س احلكومة، اك يرتٔسها السيد رئ احملرتم، 
ل  ل املعلومات د مستوى لك قطاع وزاري نقط اتصال، در نظام د

ٓخر تقرر رفعناه يف سنة  سمترار،  رفع تقرر  ع،  طوعي،  2020الت

دة حول مدى  ٔمم املت رفعو تقرر ل ل إ تطوعنا  ا هبذا التزنيل د لزتام
  .التمنية املستدامة

سرتاتيجية ا د التقارب بني  رو وا يل قدمهتا بالد يف اليوم كند
شار، يف  2017 لهيا، السيد املس لكمتو  يل  ٔهداف ا ل  17وما بني ا د

  . التمنية املستدامة
ات مسيناه  مج ٕالزايم مجليع القطا ر الية "ٔكرث من ذ در  م

النية، لك ٕادارة فني وصلت ومدى "إالدارة ا إ ، وتنخرجو املؤرشات  لزتا
ٔهداف التمنية   .املستدامة بتطبيق 

ٓن يقع  يل لكها ا دث عن اكفة الربامج ا سمح لنت طبعا الوقت ال 
ل التمنية املستدامة، من الربامج  ٔهداف د سجم مع ا تعديلها ليك ت

ريها ة التحتية و لب صادية مرورا  ق عية ٕاىل الربامج    .ج

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار، اليس   .اكويامل اللكمة لمك السيد املس

شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
ىل هذا التوضيح ر،    .شكرا، السيد الوز

ىل  ٔ لس ا ل ا د د قة مرده لتقررن، وا لسؤال يف احلق ا  طرح
يل حط  عي، ا ج صادي و ق لس  ل ا ٔيضا د ت وتقرر  لحسا

ٓليات   ٔو وضع  سميوها احلاكمة  ل هاذ  ىل الضعف د ٔكد من يدو  لت
يل تتلكم  ان ا ل ل بالد يف هاذ املؤرشات هاذي، وهاذ ا لزتام د

ر،  ٔن 2019يف هناية  2018اله توضعو تنظن يف لهيم، السيد الوز ، مع 
لنا اكن يف  نا 2015لزتام د ٔخر حكويم، بق د الت ، يعين اكن وا

ل التمنية املستدامة، وا ىل إالسرتاتيجية د شتغلو  قة ت يل يه يف احلق
ل  ٔهداف د ٔكرث من  ٔخرض  صاد ا ٕالق القة  يئ وعندها  ذات بعد ب
د  رو وا ٔنمت تقولون بغيتو حتاولو تد التمنية املستدامة، ولكن من بعدها 
ن، ٕاذن  ل التمنية وهاذ إالسرتاتيجية، مز ٔهداف د لتقائية ما بني ا

شلك مسمتر خص كون  ع    .هاذ الت
ن النقطة  ٔن اليوم اك لضبط،  ا هاذ السؤال اليوم  الش طرح الثانية 

ٔن هاذ  ىل  د"ديث  ٔخر  "19-وف ٔو تت ل  ٔ ادي تقدر تت لو  والنتاجئ د
ٔهداف،  ل ا د العدد د ال ميكن الوصول لوا ىل البعض مهنا م لكم  ت

د ىل وا ىل الفقر، يف بالد كنا نتلكمو هذا مؤخرا  لقضاء  سبة   ل
ل  ب هاذ اليش د س لفقر  ل  ادي تد يل  ل الناس ا مليون تقريبا د

د   .الكوف
ٔن  ن هنا،  يل اك ٔيضا تتطرح ٕاشاكلية اليوم مع هاذ العمل ا ة  الص
لوقاية  علقة  ل الربامج م ٓخر د د العدد  ا وا س د،  ىل الكوف لرتكزي 

ل التعل ، التعلمي اجليد، هاذ اليش د ري ذ مي عن بعد تيطرح ٕاىل 
ن فعال تعلمي  ٔرس، واش اك ل ا ساؤالت يف ظل غياب إالماكنيات د
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؟ د عند   ج
لعمل الالئق و  سبة  صادي منو ل كامش اق ن ا صاد، اليوم اك ق

ل  ن بعض % 6د الل السنوات، اك لو  ر د ٓ اكن ميكن تبان لمك ا
يل ميكن  ات ا ٔو ال  3ها خص القطا رجع  سنني 4سنني  ش ميكن 

ل يل اكنت ق لها ا االت د   . ل
ساء ل سبة  ىل  ،ل ىل مستوى الشغل، ال  ، ال  مجل املشالك 

ىل  ديث  ن  ساء، اك ل سبة  ل ٔ ينقص يف بالد  شاط بد مستوى ال
ري ذ ل احلجر ٕاىل  الل الفرتة د ساء، خصوصا    .العنف ضد ال

ٔ ي ٕاذن ما بغ  ىل مجيع ا ، ولكن )17( هداف السبعة عرشش ندوز 
ىل  د  ل الكوف ر د ٓ ل ا مي د د التق ر وا ٔن احلكومة تد سناو  تن

لنا خبصوص هاذ املؤرشات   .لزتامات د
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
  .شار احملرتمشكرا السيد املس 

د، ولكن  فعة"حصيح يه ضارة الكوف   ."رب ضارة 
ٔثناء  يف  هاذكنظن املغرب ٕان شاء هللا  اجلاحئة وامجليع يالحظ 

رامج يعاد فهيا النظر اكمتعاملنا معها وامحلد  وبعد اجلاحئ ٔكدون    .ة م
ٔكرث مما اكن يف  ٔكرث،  قوى  عي س ج لها، هاذ البعد  مث العرشية وق

بري  صاد النظيف اليوم حتول  ق صادي التحول حنو  ق ٔيضا اجلانب 
لنا  ة د ٔن اليوم الصنا ة  ر الصنا ة وقعنا مع وز ال يف جمال الصنا م
ة  ة ٕاىل بغات تبقى صنا ل الب تتحول ٕاىل الطاقات النظيفة واىل املعاجلة د

س ش نتفاداو الرضيبة ما   taxe(مى تنافسية وميكن لنا نصدرو 
carbone (ت ىل إالنبعا   .الرضيبة 

ات اجلديدة، طبعا ال  ولوج رات خضمة يف جمال التك ن اس اليوم اك
ٔنه احلرية نقصات، ولكن  زاد  ادي  ادي يزتاد، البطا  ٔن الفقر  شك 
لنا وتيخصها تطور  يل وضعهتا البالد د ٓليات ا دد من ا ملقابل هناك 

ش ميكن لنا فعال نتفاداو ٔكرث يف املستق ل  هاذل  ٔثري د د"الت   ."وف
ات القطاعية  د، التو ل الكوف ٔثري د منوذج التمنوي، الت ولكن كنعتقد ا

ات ٕاسرتاتيجية لنا قطا يل عند البالد د ل البالد  ،ا سرتاتيجي د املوقع 
ي  بار بداو  ٓن  دد ا لنا رشاكء  لنا ويد د   .لون مباليريقو يف البالد د

لها يف جمال  ،اليوم رمه، ق ل ا يوقع مليار د ة  ر الصنا السيد وز
ل الطاقة، بعدها، ٕان شاء هللا يف جمال  ال د لها يف ا املعادن، ق

فائلون، ولكن  ا م ٔعتقد اح ا،  ولوج نا مجيعا خندمو لك من خص التك
كسب   .الرهان وموقعه، وٕان شاء هللا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الرابع وموضو ة"ن وهو موضوع من ، "حامية الب
ة الك لشغلو طرف مجمو ميقراطية     .نفدرالية ا

سان شار اليس    .تفضل السيد املس

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

ر السيد   ،الوز
ىل إالجراءات اليت اختذمت  ة سائلمك  ام هبا محلاية الب ٔو تعزتمون الق

  .يف بالد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ابة ر، يف ٕاطار إال   .اللكمة لمك، السيد الوز

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

برية حتتاج ٕاىل 3 ٔسئ  ٔسئ لكها، تبارك هللا،  ل ا ٔول .. دقائق م
م  لنا من مرجعية كرن ٕاجراء  و البالد د ٔننا منك جعو لها يف القضا هو 

متع  ٔن ا رشيعات املتعددة القوانني  ٔوال، مث ال ستور  ة هو ا ل الب د
دد املسؤوليات يل كت رشيعات ا ل   . يتحرك 

ملاء، كتتعلق  دد من القوانني، تتعلق  ىل  و  ملناسبة رامك صادق و
 ٔ ل لغابة، تتعلق  ٔنواع د ت، تتعلق ب لنفا وساط الطبيعية، تتعلق 

د  ٕالضافة ٕاىل ذ وضع وا ٔمور،  ل ا د العدد د التلوث، تتعلق بوا
شيات املتعددة،  شتغل، مهنا املف ٓن ك يل ا ل املؤسسات ا العدد د
ل  رك املليك، عندك احلراس د ة، عندك ا ل الب شني د عندك املف

ت، عندك  دد الغا ل املعادن،  شني د ل املقالع، عندك املف شني د املف
هنا  سيق ب د الت لجنة، وا د ا شتغل طبعا وفق وا يل ك من الهيئات ا

الالت املرتبطة هبا خ   .ملعاجلة لك 
ٔويل، نعاود يف  يل ا ش خنمت اجلواب د ٔضف ٕاىل ذ اليوم هذا  مث 

ٔي مرشوع اليوم اس ل  ب ال يق لو املالية التعق ري رمغ الفوائد د
ا وال بي عية ٕاال ٕاذا اكن مق ج   .و

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شارة احملرتمة ٔو السيدة املس شار    .اللكمة لمك السيد املس

شارة  اء  السيدةاملس  :كسابال ر
س   .شكرا السيد الرئ
ر،   شكرا السيد الوز
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رة،   السيدة الوز
شار    ون،السيدات والسادة املس

يل  ىل هذه املعطيات ا ر،  شكروك، السيد الوز   .عطييتاك
ىل  ينص  يل  ستور ا ن ا ٔن اك ينفي  د ما  قة حىت وا يف احلق

ة يل 2011بطبيعة احلال دستور  ،الب لهيا وا ا  يل صادق ن القوانني ا ، اك
ة من املؤسسات، ولكن  ٔيضا الهيئات ومجمو ن  ا، واك ل م اكنت حىت ق

ٔر  ٔشنو كنلقاو؟ىل    ض الواقع 
د  ٔن املغرب يتك يل كتقول ب ن تقارر ا ٔن اك ر، ب كنلقاو، السيد الوز

ة  ل تلوث الب ٔ د ل  33يف هذه املس مليار درمه هذه تقارر، التقرر د
رشاكة مع الوزارة املعنية عند 2016 ويل  يل خرج من البنك ا   .ا

يل كتقول ب ٔخرى ا ٔيضا تقارر  ن  ل املسؤولني اك ٔن الترصحيات د
ل تقريبا ميكن متيش  د يف املغرب الوفاة د ٔن نتك يل كتقول ب ني ا احلكوم

ٕالضافة  6000 ـحىت ل يخصنا نتعاملو معها،  خشص يف السنة، هذه وقائع 
ٔساسا عند يف  ٔن التلوث  لها ب ة العاملية قالت يف التقارر د ظمة الص م

مج عن الص  لتايل املغرب هو  ة، و ٔ  هاذاليش يطرح حىت  هاذنا املس
اصة بعض املشاريع  رات الكربى وهذه املسائل هذه،  سبة لالس ل

ل املنافع ، هاذالكربى ٔ د ٔن ميل  ..املس ٔرضار،  املعاد ما بني املنافع وا
ت  ل النفا رسيع الصناعي هناك ٕانتاج د ل ال ال يف املناطق د شوفو م ك

ا يف املغرب كنتجو ال  ت السامة يف  12سامة، واح ل النفا ٔلف طن د
ة  ا ن يش  لصو مهنا، اك ش كنت ٓليات  ش ا املغرب، وما عند

(vraiment) لصو مهنا يل كنت ٓليات ا ش ا   .سيطة ولكن ما عند
ا  اصة د واح ت الصلبة، و ل النفا ٔيضا د هنا تطرح إالشاكلية 

ىل  دو "كنتلكمو  ل  "ف ت د لنفا رو  د"ٓش كند ت "وف اصة النفا  ،
ىل  ٔن املياه العادمة كتحتوي  د الوقت كنقولو ب ٔن اكن وا املزنلية؟ 
يفاش  يفاش كنتعاملو د مع الناس كتداوا يف ديورها،  الفريوس، 
ت املزنلية، مع هذه الكاممات، مع  كنتعاملو مع هذا املعطى ومع هذه النفا

يفاش نتعاملو معها؟هاذ امل   عقامت، 
ن بطبيعة  ة اك ل تلوث الب ال د ن يف هذا ا ر، اك ٔيضا، السيد الوز

لك  ىل املصانع،  لكمنا  ا  يل اح ة احلال تلوث الهواء ا مو د ا ىل وا منا 
ري  ٔم   ٔ ال الغابوي، نعطيمك  ل ا ٔيضا تدمري د ن  ٔشياء، واك ل ا د

ٔمم"يف  اهويم"، "شاطئ ا ب لوبيات العقار، "شاطئ ا س ة  ، تدمري الب
ٔيضا املناطق الرطبة حبال  ات اخلرضاء يف "الفوارات"تدمري  ، تدمري املسا

لها ما  ت الصلبة التدبري د ٔشياء، النفا ل ا ة د مو د ا املدن، تدمري وا
ري مالمئ ش،  ر وا ،اكي ٔشياء كنجي وند ل ا ة د مو د ا د احملطة وا

ىل  ر  ٔ يل كت ر السلبية ا ٓ ىل ا ال، بغض النظر  وسط الساكنة م
  .الساكن

ري يف ت ك  ٔن  ال ب شوفو م يد، ولكن ميل ك ٔ ر  ٔ ىل دراسة ا تلكمو 
ل  لشارع هذا د ل البحر طلع لنا حىت  رية املاء د ٔ ٔسابيع ا طريق الا

(côtière) ار البيضا ط وا لية ما بني الر ن السا ٔنه اك ء وتنلقاو ب
ىن حمامرشوع  ٓن تي   .لشاطئ ذيا

س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ب ىل التعق ر، يف ٕاطار الرد    .اللكمة لمك، السيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
رخص وفق القانون، مي ت املرخصة  س هناك لك البنا كن ٔوال، ل

ش  ٔ ما عند رخص وفق القانون، طبعا  ري املرخصة،  ت  البنا
ٔن ال  ٔم ولكن املشاريع وفق القانون، ال ميكن  رت بعض ا تفاصيل، ذ

  .ختالف القانون
ذؤوطبعا، حنن مس د  ينيلون سواء كنا تنف رشيع، ميل تيدار وا ٔو 

ة، ه التوازن بني التمنية وبني الب اول تبقى يف  املرشوع راه تيدار ف وتت
ر  ادي تد لهيا، وٕاال راه ما  حىت يش طريق  شدود املعايري املتعارف 

رش حىت يش حبث  ديدية، ما غتد رش حىت يش سكة  سيار، ما غتد
ٔن  طقة صناعية،  رش م رش يش طاقة، ما غتد ىل املعادن، ما غتد

البا اكنت فهيا ا د املنطقة  ادي متيش لوا ٔو املنطقة الصناعية  ة  لفال
اول تقلل  ة، تت ٔنت تتوازن ما بني التمنية وما بني الب ٔجشار، ف اكنت فها ا
اوز املعايري  ٔن تت ولية، ولكن طبعا ال ميكن  ٔرضار وفق املعايري ا من ا

ا ملزتمني هبا يف بالد يل اح   .ا
لهيا  لكمت  يل  ٓخر، هاذ املاليري ا ل  42ٔمر  تطهري ال مليار د

ت، السائل، ع  ماليري يف معا  10رشات املاليري يف معاجلة النفا
ٓن ٕاىل  ت الصناعية من ا ، اليوم املناطق الصناعية لكها ال 2030النفا

ت الصناعية ل ٕاال ٕاذا اكنت فهيا الطاقات اجلديدة ومعاجلة النفا   .تق
ت  ر النفا شطة املرتبطة بتدو ٔ ص للك ما يتعلق  اليوم الرتخ

اصة ال  ل يف و ت اخلطرية، لك هاذ اليش يد ة هاذنفا ينام ل ا  د
الب، اليوم احلياة لنا، هللا  سهتداف ونظام إالنتاج لكه  ..البالد د نظام 

ر  ٓ ر، ولكن ا ٓ ٔنه عنده  راجع  ٔن  ٔنه البد  ىل  هبنا معه  ه العامل وان ان
متن ماكنيات خضمة،  ٕ دثت تعاجل  ٔ لهيا اواليت  ، وامحلد  البالد نقدرو 

لنا ماشية يف هذا املسار   .د
متيش مايش تتجي  ب، املياه العادمة  ٔ مايش طب ٔخرى  قضية 
ون راه لكيش  ل الفريوس يف املياه العادمة  لتايل هاذ القضية د يور، و
قرا يف يش  يل ت ش ا غ ٔ ما ت متيش، ال  مات، هاذ املياه العادمة راه 

يور، لو اكن دل، املياه العاحصافة يتقا قاش عند يف ا متيش ما ت مة 
رش يف لك دار   .غيبقى لاكن راه الفريوس ان

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا
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ىل مسامهتمك ر  ه ، شكرمك السيد الوز ٔول املو لسؤال ا قل  ون
ٔرسلقطاع التضامن والتمن  عية واملساواة وا ج ه  ية  اص "وموضو ٔش ا

ٔوى بدون   ".م
شرتايك   .السؤال موضوع من طرف الفريق 

شارة احملرتمة   .تفضيل السيدة املس

شارة  اء البقايل الطاهري السيدةاملس   :ر
س،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة، عن ٕاسرتاتيجية الوزارة  اص سائلمك، السيدة الوز ٔش محلاية ا

ٔوى   .بدون م
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .اللكمة لمك السيدة الوز

عية واملساواة املصيلالسيدة مجي  ج رة التضامن والتمنية  ، وز
ٔرسة   :وا

شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
ٔمازيغية سعيدة،  ،بداية سنة  ٔتقدم لمك وللك املغاربة  ٔن  امسحوا يل 

ٔسعدئساك"ـف اريك  ٔم   .لجميع "س 
يل مه بدون  اص ا ٔش ىل هذا السؤال، مفوضوع ا ٔشكرمك  بداية 
يل تتكون  ة ا ة يه ف ٔن هذه الف م، وطبعا تعلمون  ٔوى هذا سؤال  م

عية ج ٔو  اطر الصحية  تلف ا ش الهشاشة وعرضة    .تتع
ٔن هاذ املوضوع ف رامج، لهذا فوزارة التضامن مع لك الرشاكء،  ه 

يل تتقدر  ائية ا ست يل يه دامئة مسمترة ورامج حبسب احلاالت  رامج ا
د ويف احلاالت احلجر الصحي يف  ، كام اكن يف فرتة الكوف تعرفها بالد

االت الربد الشديد ٓن ويه  شوها ا يل تنع د وكذ يف احلا ا   .الكوف
يف ما مة،  رامج  ة اليوم هناك  ىل  فٕاذن هذه الف قلت، تعمل 

ٔول حصي ميكن لنا  ادة إالدماج، لهذا  ىل ٕا عية و ج ٔوضاع  حتسني ا
ٔثناء فرتة احلجر الصحي، وهاذ احلصي  يل اكنت  لهيا يه احلصي ا نتلكمو 

ٔكرث من  ٔقول  160ٔعطتنا جتهزي  فضاء بفضل اخنراط لك  160فضاء، 
ات الرتاب  يل اكنت عندها فضاءات ميكن املؤسسات املعنية مبا فهيا امجلا ية ا

ريها من  ة و لسلطات العموم ٔن هذا، ٕاضافة كذ  لها ختولها لهاذ الش
ية مغربية، حيق لنا  ٔعطتنا معلية ٕايواء يف معلية تضام يل  لني، وا املتد

ٔكرث  زيد من  ٔعطتنا ٕايواء ما  خرو هبا،  ٔننا نف خشص  6000مكغاربة اكملني 
ٔكرث من  لعملية يف شهر ماي، و م  ه ري إاليواء و ذ ما اكش فقط 

لني والتغذية، ولكن  ة ولك املتد ل مصاحل وزارة الص اية مع تد ل الر د

يل  ،ٔكرث من ذ دا ا عية، وهذه يه املهمة  ج متت معلية الوساطة 
ٔكرث من  ادة ٕادماج  ٔرسمه، وهذا  4000ٔعطتنا ٕا خشص رجعو ٕاىل 

د العم ٔن هذا كنعتربو وا ٔننا يف مغرب التضامن و يمن فعال  دا  م  ل 
اص يف وضعية الشارع ٔش ل ا ما مت  ..ملناسبة اكن حمطة، املوضوع د

الم دويل ملا قامت  ل امجليع، اكن حمطة تنويه من طرف ٕا تدبريه بفضل تد
دا  مة  قدمة و به اململكة املغربية من تدابري يف فرتة اجلاحئة، تدابري م

يل هومهن اص ا ٔش ا    .ما يف وضعية الشارعو ا اه
ات  ،طبعا كذ اليوم يف مومس الشتاء هناك جلان يقظة، هناك اج

مة  ه جمهودات  يل كمت ف لية عن طريق التعاون الوطين، وا ا مع وزارة ا
ات   .محلاية هذه الف

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شارة   .اللكمة لمك السيدة املس

اء البقايل الطاهري السيدةشارة املس    :ر
رة،   السيدة الوز

ل هذا املشلك تبقى  ٔ ذة من طرف وزارمك من  إالجراءات املت
ىل  ىل املستوى املركزي وال يمت تفعيلها  سة القرار، قرارات ٕادارية  ح
ن  رشد ساء وامل ٔطفال وال املستوى الرتايب، فشوارع املدن تعج ليال 

ٔوى، ومرا ال بدون م رفض استق سري بعشوائية و عية  ج اية  كز الر
ة الربد  ة من مو م احلر ٔ ش يف هذه ا ٔننا نع ة الهشة، وخصوصا  هذه الف
ل من طرف  ٔي تد ل بقلق غياب  ٔحناء الوطن، وس القارس يف مجيع 
متع املدين  ة من طرف مجعيات ا ت يوم تصة، بل نتلقى شاك إالدارات ا

ناسؤولني لهذه املؤسسات عن عن رفض امل  رشد ال م   .ستق
ة، واكن  م ملسؤويل التعاون الوطين عن السا كام نالحظ غياب 

عية ج دات  دات املسا ام جبوالت ليلية رفقة و ٔحرى الق   .لهيم 
رة،   السيدة الوز

ندعومك ٕاىل رضورة إالرساع يف الرشوع يف تفعيل التدابري وإالجراءات 
ذة،  ٔن املت ر اليت ميكن  واو ساء احلوامل القاطنات  ل ع  اصة ت

لعز ٔرس  ،تتعرض  ٔغطية ل مج توزيع املؤونة الغذائية وا ر داد  وٕا
لعز دة يف املناطق املهددة    .املتوا

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ب رة، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيدة الوز

رة  ٔرسة منالتضاالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
ٔرقام  ىل  دثو  ن قرارات ٕادارية، كنت ٔنه اك ىل  ٔحتدث  ٔ ال 
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ا يمت التوصل هبا  ٔي  يل يه اليوم مسمترة، و ومعطيات يف معلية إاليواء ا
دوبيات التعاون الوطين  لوعن طريق م يل كتعرفو هذه العملية  ..يف تد ا

ل السلط يمت ٕايواء كتدار بتد ل مجيع الرشاكء  اص،  هاذة وتد ٔش ا
ٔي الحئة عندمك مدو  ىل  اوحنن ندعومك  دوبية التعاون الوطين  هبا م

مت ٕايواء  اص هاذاملستوى إالقلميي، وس ٔش   .ا
لمؤسسة اطبعا ٕاذا يش خشص  د الشخص يف وضعية الشارع  دا وا
ش  ٔطفال مفا ميك ل ا خصصة من ٔ خصد ٔن تقدم و مييش ملؤسسة م ل 

الل  ه اكملني من  يل كنتعاونو ف د املوضوع ا اية الالزمة، وهذا وا  الر
ٔوال ستطعو  ،التبليغ  ش فعال ك ه هذه احلاالت،  الل توج ومن 

ل الربدٔ ن   .طروها يف هذه الوضعية د

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو ثاق جامعي رضورة إ "ن داد م
دة والتعادلية، "ديد لو ستقاليل    .وهو موضوع من طرف الفريق 

ٔستاذة الزويم   .تفضيل ا

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ٔن  اولت  متع،  ستجيب النتظارات ا ٔن  يف ٕاطار حماو احلكومة 

ع ثاق اج ٔمسته م ديدتلزتم مبا     .ي 
ذة يف هذا املوضوع؟    رى ما يه إالجراءات والتدابري املت

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

رة   .اللكمة لمك السيدة الوز

رة  ٔرسة التضامنالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
ىل هذا السؤال شارة    .ٔوال، شكرا، السيدة املس

عي، كام ج ٔن اليوم مجيع التعاقدات  موضوع امليثاق  ليمك،  ال خيفى 
يل يه موجودة اللها مت  ..ا يل من  ستور هو وثيقة تعاقدية، وا ٔصال ا

ىل  اصة ميل كنتلكمو  ة من احلقوق و مو س  ٔس ادة الت س وٕا ٔس الت
ىل  يل يه يف وضعية صعبة، كنتلكمو كذ  ات ا ات الهشة والف الف

مج احلكويم هو تعاقد ليه  الرب يتقدم يف الربملان، ويمت التصويت  يل  م ا
  .يف الربملان
عية  ،اليوم ج ة املنجزة لكها يف جمال امحلاية  السياسات العموم

ال  يل من  عي ا ل يف ٕاطار تعاقد اج عية لكها تد ج دة  واملسا
ة ات يف ٕاطار مقاربة حقوق هنوض حبقوق هذه الف ىل ا   .كنحرصو 

س  السيد   :اجللسةرئ
  .شكرا

شارة   .اللكمة لمك السيدة املس

شارة    :دجية الزويم السيدةاملس
رة   .شكرا السيدة الوز

ستور  عتبار ا ذ بعني  ٔ ٔن ن رة، طبعا جيب  ٔسف، السيدة الوز ل
ي يدعو  لهيا، وكذ ل ا لحقوق واملبادئ املنصوص  تطبيق الفعيل 

ولية ال ل املعاهدات واملواثيق ا ٔ د من  يت تتطلب وضع مج من القوا
اقة ٔحصاب إال   .تزنيلها، وذ محلاية املرٔة والطفل واملسن وكذ 

رة،   السيدة الوز
د" سائلمك عوضا عنا، هاتني الفاصلتني  "وف ٔصبحت  ٔمطار  وا

مج  دثني عن الرب راجع احلكومة تعاقداهتا ٕاذا كنت تت تني ليك  اكف
دث ا ،احلكويم ثاق حنن نت ة م ىل صيا ليوم عن رضورة البحث والعمل 

ٔن  صادية، اليوم جيب  ت اق دث عن تواز ٔمس كنا نت ديد،  عي  اج
ٔكرث  ٓن  ٔصبحت ا عية،  ج ة  عية، عن احلا ج و  دث عن ا نت
ٔن نغوص يف شعارات دجبهتا  لتايل ال ميكن  ٔي وقت مىض، و ا من  ٕاحلا

ة من الفقرات  ت مجمو ا ٔن نبحث عن ٕا مج احلكويم، بل البد  يف الرب
عية ج ة  ق ٔسئ احلق ة ل ق   . حق

د" ٔن  "وف رة، وال ميكن  ٔمطار حتارص وحتارصمك، السيدة الوز وا
ستقاليل  راها حنن يف الفريق  ساؤالت اليت  ننفلت من هذه ال

ٔو موضوعية، والبد من ٕازا الضبابية يف التعامل بني احل لس  كومة وبني ا
  .الربملانيني

ٔهداف الكف  ٕاذن البد من وضع مرجعية مضبوطة الضوابط حمددة ا
ثاق  ل م ٔ ديدة من  رام تعاقدات ورشااكت  ديدة ٕال عطاء دفعة  ٕ

ادة الثقة يف املؤسسات ه حنو ٕا ديد، يت عي مغريب    .اج
رة،   السيدة الوز

صادية و  ق ة البد من وضع الضوابط  عية وكذ الثقاف ج كذ 
ة سك  ،وكذ البي رامة املواطن وضامن ال ىل  لحفاظ  رشط 

سجمة ق التمنية املستدامة وامل عي وحتق   .ج
ق  ٔساسية وحتق رة، من الولوج ٕاىل اخلدمات ا البد، السيدة الوز

ة وإالدما عي واملعارف والتكون والتمنية الثقاف ج ٔشاكل الرفاه  ج و
عي ج   .التضامن واحلوار 

ديدة دث عن حوار مدين وعن تعاقدات  رة، نت  ،نعم، السيدة الوز
ديدة كذ ٔمن  ،وعن احلاكمة املسؤو ،وعن حامية  وعن التمنية وعن ا

صادي ٔمن الرمقي ،ق ٔشياء  ،وعن ا ة من ا ٔمن الغذايئ ومجمو وعن ا
ٔن حتمي املواطن ٔهنا  ستحقها اليت من ش ي هو    .املغريب ا
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س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ب رة، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيدة الوز

رة  ٔرسة التضامنالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
س   .شكرا لمك السيد الرئ

ٔمطار اخلري، واليت معت مجم ىل  انه وتعاىل  ة ٔوال، حنمد هللا سب و
ري واكنت  شرية  كون  يل ما ميكن ٕاىل  ٔقالمي، وا ة من ا من املدن ومجمو
ا حنمد  ، فاح شتغلو يف القطاع الفال يل ت ة من املغاربة ا مو ٔنة  طم

ٔمطار ىل هاذ ا انه وتعاىل    .هللا سب
ان املتقدمة يف تدبري اجلاحئة، وهذا  ،"دوف" بالد اكنت من الب

مل  ٔعطى لٔرقام و يل  ا الب ا ل  6 ـبالغ املالية اليت سلمت، اح املليون د
ايس، وهاذ  د ويف وقت ق ل الكوف يل استفادو يف الفرتة د اص ا ٔش ا

شارة   .اليش، انتوما تتعرفوه، السيدة املس
ىل  لكمو  ٔن ميل ت ٔننا  اص، مبا  ٔش سبة ل ل  ، ٔكرث من ذ

ىل م  ش نتلكمو  ثاق، ما ميك عي، م ثاق اج عي هكذا، م ثاق اج
صادي، سيايس   . اق

ه يف  ي و صادي  21ولهذا اخلطاب املليك ا ق لس  لم ر  فربا
عي ورضورة ٕاجناز هاذ امليثاق هبذه  ج ىل امليثاق  عي ولكم  ج و

ة يعين الروح ة والبي ٔبعاده الثقاف عي، و صادي، اج   . اق
ادي نت ٔو ال اليوم ٕاىل كنا  ىل احلصي  ٔو نتلكمو  ىل املنجزات  لكمو 

كون مج احلكويم، طبعا هذا ما يش يف السؤال، خصنا  ىل الرب  ونتلكمو 
دث عن  ، حىت نت ىل املعطيات اكم ش نتلكم  لجنة  يف ٕاطار ا

  . املعطيات اكم
برية، ولكن  اتنا  ا طبعا طمو عي، اح ج ال  ٔما ما نقوم به يف ا

اص يف وضعية اجن ٔش م  ه ٔول مرة اليوم  ازاتنا كذ معزتون هبا، ف
بري مايش يف النظري، مايش يف  م  ه ة اليت حظيت  اقة، هذه الف ٕا
ٔدت  ة، يف الربامج واليت  شايئ، ولكن يف السياسات العموم التنظري إال

ىل مستوى  عي"ٕاىل اليوم عند  ج سك  دا دمع  "صندوق ال م 
ىل  لكمو  ٔرامل، ميل ت ساء ا متدرس، ال اقة يف ا اص يف وضعية ٕا ٔش ل
ٔكرث  رب،  ٓخر دج ٓخر ٕاحصاء  ، و ستفدن شهر لوايت  ٔرامل ا وضعية ا

ارش وحامية ومساندة  107.000من  د، هذا يعين دمع م ستف ٔرم  امرٔة 
ارشة   .م

عية، وه ج لحامية  ة  ىل سياسة معوم ٔنه كنتلكمو  جز  ٔمه م ذا 
ٔن من نقاط الضعف  ا كنعرفو  لني، واح لتقائية بني اكفة املتد يعطينا 
لتقائية، اليوم هذه  ٔي سياسة هو غياب  شلك يف  يل ميكن  ٔو ا

ٔكد  عية كت ج ة املندجمة يف امحلاية  كتقوم  2030-2020السياسة العموم
ىل عية، كتقوم  ج دة  ٔمني  ىل مركز املسا مركز جزء مهنا كذ الت

اية  دمات الر ٔساسية، تطور  عي، توسيع التغطية الصحية ا ج
مع  رامج ا ن من  د ظومة اسهتداف املستف عية وحتسني م ج

عي   .ج

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو  ،"65.15ٓفاق دخول القانون "ون
  .وهو موضوع من طرف فريق العدا والتمنية

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
  .سم هللا الرمحن الرحمي

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
ان، ن احملرتم ر ن الوز   السيد

شارات احملرتمات، شارون واملس   السيدات والسادة املس
ذ  سؤالنا، السيدة ٔفق الزمين املتوقع لتنف رة، هو حول ا الوز

زي  عية ودخو  ج اية  ضيات القانون املتعلق مبؤسسات الر مق
ذ   .التنف

رة   .شكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة   .اللكمة لمك السيدة الوز

رة  ٔرسة التضامنالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
شار احملرتمشكرا ال    .سيد املس
م، كام تعلمون القانون  ،فعال ريل  12الصادر يف  65.15هذا سؤال  ٔ

عية حرص  2018 ج اية  وضعية تنظميية،  26واملتعلق مبؤسسات الر
يل فهيم كرثة النصوص التنظميية  وضعية  26(هذا من النصوص القالئل ا

مراسمي والبايق مشاريع  3نص تنظميي، فهيم  22مت ترصيفها يف ) تنظميية
ٔخرى، سواء يف املالية  ة  قرارات، وفهيا قرارات مشرتكة مع سلطات حكوم

  .ٔو يف العدل
اصة، ومتت  ،اليوم ىل املصادقة، و ا  ٔنه متت إال الوضعية يه 

ىل مرشوع املرسوم املتعلق  لس احلكويم  ، صادق ا املصادقة كذ
ٔحاكم القانون رمق  اية  65.15بتطبيق بعض  املتعلق مبؤسسات الر

مة  ٔهنا  ني كنعتربو  ٔسبو ل  يل وقعت ق عية، هذه املصادقة ا ج
ش يمت  ٔن هذا النص، هذا املرسوم  ال، كتعرفو  ح لنا ا ٔهنا ستف دا، 
ٔن هذا القانون هو  ا كثريا،  ا وق ذ م ٔ لس احلكويم  ليه يف ا املصادقة 

هنوض مب دا يف ا م  اصة يف معرية قانون  عية،  ج اية  ؤسسات الر
  .اخلدمات
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د التطبيق قانوين ما عندوش سوابق، يعين  ٔمام وا ٔننا  ٔسف هو  ول
لتايل  ه سوابق، و ست لنا ف ال ل د ا ٔسسو معرية وضبط وا  هاذكن

ل كذ  ٔ ىل جتارب دولية، من  اح  نف ل  ٔ ذ وقت من  ٔ اليش 
لني،  لني يف امجلعيات واملؤسسات اليت املشاورات مع الفا اصة الفا

عية ج اية    .شتغل يف جمال مؤسسات الر

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ات ىل هذه التوضي رة    .شكرا السيدة الوز
لنا فع ا السؤال د خراج هذه اح ٕ رسعو  ٔن  ه، يه  ال هذه الغاية م

ٔن  ٔننا نعمل ب ٔمهية هذا القانون  رتبط ب ٔمهيهتا  ٔمهيهتا،  النصوص التنظميية 
ي مازال ساري املفعول،  14.05القانون  ي ينظم هذه املؤسسات، وا ا

ي  اء بعده هذا القانون ا ائية، و ة است دث يف ظرف ٔ ٔنه اكن قانون 
ضيات املهمة واليت ستطور العمل اليوم نعت ة من املق اء مبجمو ٔنه  ربه 

ل هذه  سبة لهذه املؤسسات، ستجعلها دا ل عية  ج واخلدمات 
كون  ٔن  ارج هذه املؤسسات، ميكن  كون  ٔن  املؤسسات، وميكن 
كون عند  ٔن  كون بدون مقابل، ولكن ميكن  ٔن  ٔصال  مبقابل، ويه 

ج اية  ىل مؤسسات الر ن يتوفرون  ن ا سور اص امل ٔش عية ل
ٔن حتدث هلم مؤسسات  ل، وممكن  اية الد عية مبقابلر   .ج

ر املؤسسة،  ،ٔيضا مة، ومزي بني املؤسس ومد ات  ٔعطى صالح ٔنه 
د الصورة قامتة، واكن فهيا مشلك  د الضبابية ووا قة اكن وا وهذا يف احلق

ج اية  سبة ملؤسسات الر   . عيةل
ات تدبريية يف جمال  ر صالح لمد اليوم عند قانون ميزي ويعطي 
حها  ٔمور اليت م ري ذ من ا داد الربامج، ٕاىل  التدبري إالداري واملايل، ٕا

.  
ٔن حتدث الالت اليت ميكن  لهيا  ،ٔيضا رتب عن لك ٕا رتب 

ات، حبيث ميكن ٔ  ر صالح لمد ح  ٔنه م ٔمه ٕاجراء  ٔيضا  ن جزاءات، و
كون  ا ما  ٔح امعة اليت اكنت  ذ القرار بغض النظر عن اجلهات ا يت
ريمه، خصوصا  ٔو  ٔطفال  ر، من ٕايواء  مؤرة يف اختاذ قرارات السيد املد
ٔطفال املمدرسني  ات ا ة لف عية املو ج اية  سبة ملؤسسات الر ل

ل البعد السيايس ه ٕاشاكل د ا تيطرح ف ٔح   .وهذا اكن ٕاشاكل 
لنا، بغينا يويل  ٔسئ د ا ملا تنطرحو هذه ا رة، اح اليوم، السيدة الوز
ا تيكون عند يف هذه  ٔح ٔن  يل ميكن نقولوه،  ٔفق زمين ا د ا عند وا
ش خترج وهذه  رسعو  مك  ٔ اء املسمتر، بغينا  ست البالد السعيدة 

ٔنه النصوص مت عرض  مك فعال  ٔ مة قليت لنا ب لس ٕاشارة  ىل ا ها 

ٔن يمت عرض مجيع النصوص التنظميية املتعلقة، وخصوصا  ٔملنا  احلكويم، و
ٔ العمل هبذا القانون   . القرارات ليبد

س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

رة، اللكمة لمك ا السيدة الوز   .مرح

رة  ٔرسة التضامنالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
شارشك   .را السيد املس

ذ  زي التنف ل هذا القانون  ٔو يد ٔن هذا التفعيل  رمت  هو فعال كام ذ
اية  دا، لتطور وجتويد اخلدمات املقدمة يف مؤسسات الر م 

ش نقول هذه املؤسسات ما عندهاش  اسبة  عية، وهذه م  12ج
د من ستف ٔن هذه املؤسسات  ت تقول  ا نا بعض الك  12 صندوق، لق

كون عند  رهناش   12صندوق، ولكن ما عندهاش  12صندوق، ما 
ه من التعاون الوطين، من الوزارة، من  مع املو د من ا ستف صندوق، 

ة من الرشاكء   .مجمو
ة،  ٔمهية ٕاخراج هذه النصوص التطبيق ا واعون يف الوزارة ب فعال اح

ٔمانة العامة اليوم متت املصادق ىل املرسوم التطبيقي، ولهذا يف احلوار مع ا ة 
ح لنا الباب لبايق القرارات  ادي يف يل  ٔنه هو ا ري  وهذا نعتربه فاحتة 
اية  م ويعترب من القوانني املتقدمة يف جمال الر واملراسمي، فعال هذا القانون 
د  لية والبعدية، وهذا وا ٓليات الرقابة الق ٔنه تفعيل  اصة  عية،  ج

ٔن هذ م  لية املوضوع  لرقابة الق ىض هذا القانون  ه املؤسسات ستخضع مبق
ل  ٔ ىل املستوى إالقلميي من  يرتٔسوها السادة العامل  يل  ان ا ل من ا

ن د ع وضعية املستف   .ت
ابعة  ن م ا، واك يفام قلت واعون وشتغل يوم ا  طبعا هذه املراسمي اح

رشيعية يف الو  لعملية ال ع مع الفريق امللكف  م مع وت سيق  زارة، بت
ٔقرب  ل ٕاخراج ما تبقى من هذه النصوص يف  ٔ لحكومة من  ٔمانة العامة  ا
ٔمر  ٔن تتعرفو هذا ا ٔقريب وقت،  رخي ولكن يف  ش  وقت، ما غنعط
ا نطمئنمك، السيد  لتايل، ولكن راه اح مرتبط مبعرية اخلدمات وجتويدها و

دا يف ٕاجناز هذه املرا قدمون  شار، م   .سمياملس
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ه  ال لفائدة "السؤال الرابع موضو ستق شاء مراكز إاليواء و ٕا
ات ٔ ٔطفال وا ميقراطي "ا ستوري ا ، وهو موضوع من طرف الفريق ا

عي   .ج
س احملرتم شار، السيد الرئ   .تفضلو السيد املس
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شار    :امللودي العابد العمراين السيداملس
سشك   .را السيد الرئ

ان، ن احملرتم ر   الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اص املعرضني اخلموضوع السؤال يتعلق مبراكز إاليواء  ٔش اصة 
ٔطفال ساء وال ا ل ٔمر    .لعنف، سواء تعلق ا

يل كتقوم هبا وزارمك يف هذا  هودات ا رة، ا كنعرفو، السيدة الوز
ال، ويه  ة ا ٔرض الواقع، مفن الناح ىل  ٔعطت مثار  جمهودات هامة و

رشيعية فهناك القانون  ذ يف  103.13ال زي التنف ل  يل د رب  12ا شت
ساء وتفعال2018 يل جرم العنف ضد ال ت بعض املؤسسات لتزني ، ا

يل  ىل صعيد احملامك، وا ان احملدثة  ل ٔمر  ٔرض الواقع، يتعلق ا ىل 
ٔمن الوطيناخنرطت معهم  رية العامة ل   .يف العملية كذ املد

اصة يف  ،لكن ال،  ع إالحصائيات يف هذا ا الل ت املالحظ من 
ٔن اكن هناك  ىل  الل فرتة احلجر الصحي، تنعرفو  ٔي  ظل اجلاحئة 

لعنف يل تعرضو  ٔطفال ا ساء وكذ ا اصة ف يتعلق  ،العديد من ال
لعنف  يل تعرضو  ساء ا ىل ل هلم، تنعرفو  ٔزواج د اجلسدي من طرف ا

ة توقف العديد من املصانع يف ٕاطار  الل فرتة احلجر الصحي ون ٔنه 
ٔزواج  ات مع ا لتايل صبحو بعض الزو ل احلجر الصحي، و التدابري د
د العنف بني  لق وا ىل العمل، وهذا  ل البيوت ميل توقفو  هلم دا د

ٔزواج   .ا
ة املعنفة سواء هنا يف ٕاطار ال  ٔ الزو ال، يعين ميل تتل ع يف هذا ا ت

ٔو  يتعلق يف  ى الرشطة القضائية  لنيابة العامة، فهنا اكن إالشاكل 
ة  ة، ميل تتكون عند الزو ت الزوج عنفة، هنا تيصعاب امل الرجوع لب

اصة ٕاىل اكن ذاك العنف اجلسدي اجلسمي يف  ة،  ت الزوج ردها لب ش 
ن د غياب مر  رة، اك ٔنه تتعرفو، السيدة الوز اكز إاليواء تفامق الوضع، 

م،  دة وإالرشاد، لكن مراكز إاليواء يه يف غياب  ل املسا اليا مراكز د
يل يه يف  د احللول ا متع املدين تيقومو بوا ل ا واكنو هاذ امجلعيات د

عية،  ٕاما تيا رق قة  ٔو ال تيكر ذاحلق دق  ال الف يو بعض املنازل لهاذ و م
ة ت الزوج رجعو لب ستطعوش  يل ما ت ات املعنفات ا   .الزو

ل القانون  ضيات د ل املق لتايل هنا التفعيل د املشار ٕاليه  103.13و
م هباذ  ه رة،  مك، السيدة الوز لتايل فالوضع يتطلب م قصة، و ظلت 

س ل شاء مراكز إاليواء  ل ٕا ال د   .نفضد الع  اءا
رة   .وشكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة   .اللكمة لمك السيدة الوز

رة  ٔرسة التضامنالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
يل هن يف وضعية صعبة وتيحتاجو مراكز لٕاليواء،  ساء ا هو موضوع ال

ىل امل  ىل شبكة  ستوى الوطين، وهذه الشبكة اليوم عند اليوم نتوفر 
ىل مستوى  65 ٔطفال موجودة  ساء وكذ ا ل عدد الوظائف  فضاء م

لثة مع التعاون الوطين ٕالجناز  ة  ين،  20الرتايب، واليوم عند اتفاق فضاء 
كونو عند يف احملص عند هناية هذه السنة  ادي  عدد  85مبعىن  فضاء م

ساء، ل د اللكفة  الوظائف  كفلت بوا يل  مبا فهيا وظيفة إاليواء، ٕاضافة وا
ل  يل يف الغالب حنرص  86مالية د رمه، هذه الفضاءات ا ل ا مليون د

ٔو جتربة ربة  يل عندها  كون يف ٕاطار رشاكة مع مجعيات ا ٔهنا    .ىل 
ساء،  ل سبة  ل ل الفضاءات املتعددة الوظائف  وهاذ املوضوع د

سبة لن س هناك ل ٔن ل ا اليوم مراكز إاليواء موجودة، ولكن املالحظ هو 
يل  ٔنه الوضع الطبيعي ا ٔكد  ال، وهنا نبغي ن ليه، ميل  ونا نتلكمخص ٕاق

ىل املستوى  كون  ٔهنم  ساء، الوضع الطبيعي  ىل  ٔطفال و ىل  لكمو  ت
ة  ٓم ة  د الب شو يف وا ريه اليت ال تضطرمهٔهنم يع ٔو  ب العنف   ،س

دماته دوا من  ستف ىل فضاء ل   .ٔهنم يقلبو 
سبة لنا هذه الفضاءات موجودة، وتنعتربو هذا  ل ٔنه اليوم  ٔكد  ولكن ن
اهضة العنف ضد  لني املهمتني بقضا م م، واليوم تنقول للك الفا ٕاجناز 

ىل  ٔنه يف بالد نتوفر  ساء،  ساء ووقف العنف ضد ال  20مركز و 65ال
ٓخر هذ جز يف  داس م    .ه السنة، وهذا ٕاجناز 

ٔنه كام ال خيفى  ف فقط بتوفري الفضاءات،  ك ٔنه مل  ٔ الثانية  املس
مة، ولكن  ات نعم  ات، الب نا خص ليمك، املشلكة مايش هو يف توفري الب

، لهذا  كون مؤه ال  كون والعام يف ا يل  رشية ا هاذيك املوارد ال
مج مبناسبة امحل ر ا  ٔطلقهنا هذه ٔطلق يل  ة عرش، ا  الوطنية الثام

مج ٔ السنة، كنا  ر مج مسيناه  ر ا  كفل هيم "كفل"طلق مج  ، هاذ الرب
ل  لقدرات للك العاملني يف هاذ السلس د هنوض  تطور القدرات وا
ساء طبعا، وفهيم  ل يل فهيم الفضاءات املتعددة الوظائف  التكفل، ا

ع وامجلعيات الرشكة  امجلعيات الرشكة، س ٔنه مراكز  وهنا نبغي نقول ب
ىل املستوى الرتايب يف التوعية، يف إالرشاد، يف  بري  لوزارة تقوم بدور 

بة، ولكن ه، يف املوا ي رصد لهاذ العملية  ..التوج نعطي الغالف املايل ا
ليوم  2012من  اهضة 60حىت  ت ملراكز م رمه اليت و ل ا  مليون د

ىل  شتغل  ٔننا  م  د العمل  يل تنعتربوه وا ساء، وا  3العنف ضد ال
ٔساسية   .الوقاية، وامحلاية والتكفل: حماور 

متع من لك مظاهر العنف، ويف خص  و مقاربة الوقاية، حنميو ا نا نب
مج  ر ىض احلال، ٕاذن  و مقاربة امحلاية والتكفل ٕاذا اق نفس الوقت نب

ىل  ٔكرث من  3التكفل ممتد  ه  كون  37سنوات وف و  دة، يعين كنب و
سل س فقط التحس ده العلمية الرصينة ول   . قوا

م عند  د  د صدى  مج وو ا هذا الرب ٔطلق دد املشاركني ميل 
ٔكرث من  عني  ن امش 400املت ٔنه اك ٔكد  ي ٔوىل، وهذا  ورة ا رك يف ا
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ارات التعامل مع م  الك  د الرغبة يف ام عية، وا ج ل هذه الظواهر 
ٔصي قة ظواهر بعيدة عن قمينا املغربية ا يل يه يف احلق   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

قل ٕاىل السؤال اخلامس ساء "ودامئا يف نفس املوضوع،  ،ن ال
  .، وهو موضوع من طرف فريق العدا والتمنية"املعنفات

د ٔ شارة احمل.. اللكمة    .رتمةتفضيل السيدة املس

شارة  الل السيدةاملس ٔف   :رمية 
س   .شكرا السيد الرئ

رات احملرتمات،   السيدات الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رة،   السيدة الوز
ظومة إاليواء والتكفل  هودات اليت قامت هبا وزارمك لتطور م رمغ ا

ٔن العديد من هذه الفضاءات ساء حضا العنف، ٕاال  ة  ل ا زال يف  ما 
ا  بة وإاليواء،  ه واملوا ال والتوج ستق ىل مستوى  دماهتا  ٕاىل جتويد 
ظومة  ذوهنا لتطور م رة، عن إالجراءات اليت س سائلمك، السيدة الوز

ات املتد يق القطا سيق مع  لت ساء حضا العنف  ل   .إاليواء والتكفل 
س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

رة   .اللكمة لمك السيدة الوز

رة  ٔرسة التضامنالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
س   .شكرا السيد الرئ
شارة،   السيدة املس

ساء  اهضة العنف ضد ال ٔن موضوع م رت يف السؤال السابق  يفام ذ
ٔن مظاه ىل اعتبار  رامج وزارة التضامن،  ٔولوية يف  شلك  ر إالقصاء هذا 

يل عندها  يل يه سلبية وا عية ا ٔن تو مظاهر اج والعنف ما ميكن ٕاال 
ٔضف  دا،  صادية مقلقة  صادية ولكفة اق لكفة، اليوم العنف عندو لكفة اق
ٔم  ٔو من  ظر من سيدة معنفة  ٔن ن ٔنه ال ميكن  ٕاىل ذ اللكفة النفسية، 

سامه فعال يف  ٔهنا  كواالٕ معنفة  ٔهنا  متع وٕاجيابية يف نتاج و ة يف ا ت ن م
ٔرسة ل ا متع، بغض النظر عن دورها الرتبوي دا   .ا

ىل املستوى القانوين يف بالد إالطار  ،قلت ٔوال،  ٔنه اليوم الربامج، 
ىل  يل عندها قانون ينص حتديدا  ول ا ا من ا دا، اح قدم  رشيعي م ال

م، عند ساء، وهذا يشء  اهضة العنف ضد ال ىض م لجنة الوطنية مبق  ا
ساء حضا العنف"هذا القانون، عند  ل لتكفل  لجنة الوطنية  يل "ا ، وا

ة ذات العالقة هبذا امللف، ٕاضافة ٕاىل  ات احلكوم يف عضوهتا لك القطا

رك املليك  بري، ا هود  د ا يل كتقوم بوا من الوطين ا ٔ رية العامة ل املد
لني  ، وخمتلف املتد الل هذا التاكمل والتعاون بني كذ يل فعال من  ا

د التصور  ٔقل وا ىل ا كون عند  ٔنه اليوم  لني استطعنا فعال  لك املتد
اهضة هذه الظاهرة ة م ف   .واحض لك

ساء، وهذه  ،اليوم ة ملناهضة العنف ضد ال ىل سياسة معوم شتغل 
ا فهيا كثريا، ٕاطار اسرتاتيجي يف العمق،  هو ٕاطار السياسة تقدم

ذ  ٔ لني  لتقائية بني اكفة املتد ي سيحقق  اسرتاتيجي، وهذا إالطار ا
ا وق لني يف  ابري  ام لني، سواء الفا ع للك الفا س شاور و ل ال ٔ من 

ىل املستوى  لجنة الوطنية، املنتخبني  ة املعنية، ا ات احلكوم القطا
ىل املست ،الرتايب ٔرشكنا املنتخبني  كون هلم دور ٔول مرة  وى الرتايب ليك 

ة ٔي يف ٕاخراج هذه السياسة العموم   .ور
ع  ،كذ س ل  -يف ما قلت  - مت  للك من هيمت هبذا املوضوع د

ٔنه  لتايل نعترب  ع، و س ساء، مبا فهيا امجلعيات ومراكز  العنف ضد ال
مة ومقدرة، سواء يف توفري فضاءات التك هودات  يفام اليوم هذه ا فل 

م هبا كذ  ه يل كنعتربو  رشية ا ملوارد ال م  ه رت، سواء يف  ذ
  .جوهري

ملوارد  م  ه طورة يف غياب  ظومة م ٔننا نتصورو م ال ميكن 
ة الل النصوص التطبيق يل يه من  رشية، ٕاضافة ٕاىل املعرية وا القانون  ،ال

يل كذ ستكون دفعة قوية يف جمال 65.15 معرية وضبط اخلدمات  ا
يلاملقدمة يف هذه املراكز، ٕاضافة ٕاىل  ه  روتوول حامية وا شتغلو ف ك

ٔن  ٔخرة،  ا يف مرا املت لفضاءات ال  هاذواح ادي جييو  يل  ساء ا ال
ستقاللية  ال، ولكن البد من بناء القدرات لبناء  ستق كفي فقط 

متع ندماج يف ا   .و

س اجلل    :سةالسيد رئ
شارة   .اللكمة لمك السيدة املس

شارة  الل السيدةاملس ٔف   :رمية 
هودات اليت قامت هبا  ىل ا مك و ىل جوا رة  شكرا السيدة الوز

ساء حضا العنف ل ظومة إاليواء والتكفل    .وزارمك وتقوم هبا لتطور م
ة عرش لو  يارمك ملوضوع امحل الوطنية الثام مثن اخ ٔن  ٔوال  قف البد 

ي اكن هذه السنة هو  ساء، وا ساء حضا "العنف ضد ال ل التكفل 
  ."العنف

رة،   السيدة الوز
عية  ج صادية و ق ٔن لكفة العنف  ممك، اللك يعمل  اء يف  كام 

ٔوردهتا  رية اليت  ٔ هظة، املعطيات ا لتخطيط"يه  ة   "املندوبية السام
ي  شهر،  12الل  2019مت ٕاجنازه يف يف حبهثا الوطين حول العنف، وا

رمه 2.85 ـاللكفة إالجاملية تقدر ب ل ا   .مليار د
ٔن العنف  ر يف الوقاية، ولكن مبا  س رة، هو  الرهان، السيدة الوز
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ي  ظومة إاليواء والتكفل ا ساء هو واقع، فالبد من تطور م ضد ال
ساء حضا العنف ل ست. سيحقق الكرامة  دعي اخنراط لك وهذا طبعا 

لني والرشاكء يف تطور هذه املنظومة   .الفا
لني  سيق بني الفا رة، هو ضعف الت ما يالحظ، السيدة الوز
ممك، قامت الوزارة يف رشاكة مع التعاون الوطين  اء يف  املعنيني، كام 

ٔزيد من  متناو،  65هتيئة  مج التكفل لتكون العاملني، ت ر فضاء، وكذ 
رة، السيدة ا ٔقالمي وعامٔ لوز ىل مجيع ا ل هاذ املراكز  الت نه يمت التعممي د

ٔن القانون  عية هو  65.15اململكة، كام  ج اية  املتعلق مبؤسسات الر
اوز ثغرات القانون  ٔنه يت اول  دم  ،14.05طبعا ٕاضافة نوعية و ولكن 

ة حيول دون تفعيل هاذ القانون، ي  صدور النصوص التنظميية الباق وا
عية  ج اية  دمات مؤسسات الر نا من معرية  ذ سميك زي التنف دخو 

ضيات القانون   .وجتويدها، وطبعا مالءمة هذه املؤسسات مع مق
رة،   السيدة الوز

دمات يف  ل ساء حضا العنف  يف اجلهود لضامن ولوج ال ك البد من 
ٔن حنقق  االت ويف مجيع السياقات، ال ميكن ب منية وال لك ا ٔن نتصور  ٔو 

سائية وازنة، سواء يف اختاذ القرار السيايس،  دميقراطية بدون مشاركة 
ق هذا دون حمارصة ظاهرة  ٔو العلمي، وال ميكن حتق صادي، الثقايف  ق

هيا سامح مع مرك دم ال لهيا و ساء والقضاء    .العنف ضد ال
س   .شكرا لمك السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دود  رة، يف    .نية 27اللكمة لمك، السيدة الوز

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

سيق لت سبة  ساء  ،ل ة ملناهضة العنف ضد ال السياسة العموم
ساء سيق بني  ووقف العنف ضد ال ىل موضوع الت يه اجلواب الوطين 

ة ا هنم، وهذا تيعطي الن لتقائية ب ق  لني وحتق   .خمتلف املتد
ٔ الثانية، الحئة املراكز وضعن ها يف فرتة احلجر الصحي يف بوابة ااملس

يل اكنت  مت ختصيصها يف فرتة احلجر الصحي ٕاليواء  امركز  63الوزارة، وا
يل ه ساء ا صة ما تعرضو ال لتايل مع اسمترار م لعنف يف فرتة احلجر، و ن 

دامة " لكنا معك" يل اكنت  دمة 24/24ا ة وتوفر    ..سا

سالسيد    :اجللسة رئ
رة  .شكرا السيدة الوز

ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة   .شكرمك 
ر  ى وز رة املنتدبة  لسيدة الوز ه  ٔول املو قل ٕاىل السؤال ا ون

ه الشؤون اخلارج  خلارج، وموضو ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني 
، وهو موضوع من طرف الفريق "تصور احلكومة ملعاجلة ٕاشاكلية الهجرة"

  .احلريك
س   .اللكمة لمك السيد الرئ

شار السيد    :محد شدٔ املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون وامل  شارات،ٔخوايت، ٕاخواين املس   س
بة  ذة لتطور سياسة الهجرة ببالد وموا سائلمك حول إالجراءات املت
ئية وانعاكساهتا  ٔزمة الو اصة يف ظل تداعيات ا مغاربة العامل، 

عية ج صادية و   .ق

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة املنتدبة   .اللكمة لمك السيدة الوز

رة املنتدب زهة الويف، الوز ة والتعاون السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز ة 
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :إالفريقي واملغاربة املقميني 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
س،   السيد الرئ

ىل طرحمك هذا السؤال املتعلق  شارون،  مشكورون، السادة املس
ٔيضا ملف املغار  خلارج، ٕاذا لهجرة، ٕاشاكلية الهجرة معوما، و بة املقميني 

ستفاضة عن املوضوع يف لك جوانبه دث  لجنة ونت ٔيت  ٔن ن   .ٔردمت 
 ، شاكلية الهجرة، بالد امحلد  ٕ لشق املتعلق  كام تعلمون، نبداو 

لتوج ذا  لهجرة، هيتنف ة، اعمتدت ٕاسرتاتيجية وطنية  ة السام ات امللك
سانية يف فلسفهتا، مشولية يف مضموهنا ٔيضا مسؤو يف مهنجيهتا ٕا اليوم . و

م مع الوزارات واملؤسسات الوطنية سيق  ىل تزنيلها بت   .حنن نعمل 
ٔن امحلد  بفضل الربامج  كدٔ ن شار احملرتم،  يل  11، السيد املس ا

ٔيضا من  لهيم هذه إالسرتاتيجية، و مع لك الوزارات،  اهدف 27تتوفر 
ٔهنا حتقق وتبداااستط ال امل  عت بالد  يف مسلسل تزنيل رؤية 

ٔيضا ف  ملسؤولية املشرتكة يف تدبري هذا امللف، و حفظه هللا ف يتعلق 
دثو  ٔن اليوم ت لتعلمي، حبيث ب ملضامني إالسرتاتيجية ذات الص  يتعلق 

ىل  3636ىل  ٔيضا  دثو  ٔسالك التعلميية، ت يب يف ا ٔج  3204طفل 
هلم طفل ف يتعلق هب ٔيضا حملاو إالدماج د ٕالضافة  اذ املومس الرتبوي، 

هلم السوسيو  ندماج د ٔيضا  ىل املستوى  ة،  ىل مستوى الص
صادي   .اق

ٔ ن خلارج،  بة املغاربة املقميني  شار كد لمكٔ ف يتعلق مبوا ، السيد املس
ىل  ت، املستو 3احملرتم، اليوم حندث التحول، وحصيلتنا مرشفة 

ٔول شتغل وعند : املستوى ا خلارج، اليوم  تعبئة الكفاءات املغربية 
ٔوراش  ىل مستوى ا لني  كونوا فا ٔن  ل  ٔ رامج معلية، اليوم تنفذ من 
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مج  ر ٔاكدميية "، )MRE Academy(الوطنية التمنوية، عند 
مج معل نوصلو  "الكفاءات ر ب التكون وٕانعاش الشغل، عند  مع مك

مج مع  500ـ ه لب ر لمقاولني، عند  فدرالية العامة  مثر مع الك ٔلف مس
ة مع شبكة  ر الص ٔ والسيد وز رٔست  ا  وزارة التعلمي، اليوم صبا

ٔكرث من  يل عندمه  لعامل ا ٔصل مغريب  ٔطباء من   10.000الكفاءات ا
ذ خطة معل معلية ٔساس تنف ىل  خلارج،  ب    .طب

ي ٔيضا  بة ٕالضافة  ايل ملوا ىل خمطط استع شتغل  ٔننا  ف ما تتعرفو 
ال، عند فهيا  ستق ان  يل تتعرفها ب صادية ا ق ٔزمة   3تداعيات ا

ا  لجنة نتلكمو، مش ل احملددات وجنيو  الورش  ..لرمقنة ورش تفعيلد
 ٔ ، ٔسابيع املق صلية املرمقنة يف ا ادي نعرفو إالدارة الق يل  صيل ا يضا الق

عية  ج ٔيضا ٕاىل مرشوع امحلاية  ٕالضافة  عية،  ج مرشوع اخلطة 
يل غيكون قريبا ٕان شاء هللا  .ا

سالسيد    :اجللسة رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شار   .اللكمة لمك السيد املس

ٔمحد شد شار السيد    :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔوضاع مغاربة ال مك واستحضارا  ال مع جوا ة تفا عامل يف هذه الظرف
ات  قرتا ىل املالحظات و يد  ٔ ئية الصعبة، نود يف الفريق احلريك الت الو

  :التالية
لنا إالجيايب مع السياسة  - ٔوال، يف البداية جندد يف الفريق احلريك تفا

ٔسس لها صاحب اجلال امل محمد  اجلديدة لتدبري ملف الهجرة اليت 
اصة  ٔن حتولت بالد من ب عبور ٕاىل ب السادس نرصه هللا،  بعد 

ة  لمهاجرن، وهو ما جيعل احلكومة مدعوة لتطور سياسة معوم ال  استق
بة مغاربة  انب تطلعنا ٕاىل تدابري معلية ملوا اكم ٕالجناح إالدماج، ٕاىل  م
ٔي فني اكينني  ئية اليت تعرفها بالد إالقامة،  ٔزمة الو العامل يف ظل ا

صادية املهاجرن  ق ٔوضاعهم  ىل  ر سلبية  ٓ لنا، وما جنم عهنا من  د
ٔم ٔمني عودهتم املومسية ٕاىل وطهنم ا ىل ت عية والعمل  ج  ؛و

سامه مغاربة العامل يف التمنية  - رة، كام تعلمون  نيا، السيدة الوز
ين مصدر لتحويل النقد عية لبالد ويعدون  ج صادية و العم  ..ق

لمغرب، واليت بلغت حوايل  بية  ٔج ٔن 2019مليار درمه سنة  65ا ، ٕاال 
ٔفراد اجلالية  ىل  عية اكنت وخمية  ج صادية و ق تداعيات اجلاحئة 
ٔحضى  ال، مما  ستق ول  عية  ج ت  ا راجع إال رسحي العامل و بفعل 

بهتم ود رة، وكذا احلكومة ملوا لمك، السيدة الوز ٔمرا رضور معه تد معهم 
ال   ؛ومستع

متتع املغاربة املقميون يف اخلارج حبقوق املواطنة  - رة،  لثا، السيدة الوز
ستور اليت  ، ويف هذا الصدد ندعو احلكومة ٕاىل تفعيل فصول ا الاكم

ٔم، وتضمن  ابية ملغاربة العامل ويف بالدمه ا نت تؤطر املشاركة السياسية و
ٔيضا يف ا فاع عن مشاركهتم  شارية وهيئات احلاكمة  س ملؤسسات 

  .مصاحلهم وحقوقهم
ادة هيلكة جملس  ٕ ىل رضورة التعجيل  يد  ٔ ويف هذا إالطار جندد الت

ستور ليه يف ا صوص  خلارج ليلعب دوره كام هو م   ؛اجلالية املغربية 
ٔيضا ٕاىل ما ييل - رة، يف الفريق احلريك   :رابعا، نتطلع، السيدة الوز

ٔمهية الرفع من وترية  ىل  خلارج نؤكد  يف ظل تنايم تيارات التطرف 
ٔفراد اجلالية يين  ٔطري ا   ..الت

سالسيد    :اجللسة رئ
  . شكرا

ى الوقت ،شكرا هت   . ا
ل الثواين، ٕاىل زد   10راه زد  ..زاد ،ال لحكومة خص د زيدو  نا 

امل الزمن السيد ش نتحمكو يف  لزمالء  شار وزيدو    .ٔعتذر ..املس
ه  منية "السؤال الثاين موضو خلارج يف  دور الكفاءات املغربية 

صاد الوطين ٔحرار ،"ق   .موضوع من طرف فريق التجمع الوطين ل
شار   .تفضل السيد املس

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ

  ."ٔزول فالون"
رة،   السيدة الوز

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،الس    يدات والسادة املس

ٔتقدم ٕاىل الشعب املغريب وٕاىل صاحب  ٔن  سط السؤال البد  ل  ق
ها  ٔمازيغية اجلديدة، واليت خن لول السنة ا هتاين مبناسبة  ٔحر ا اجلال ب

ر من لك سنة، هذه السنة تؤرخ ل 13يوم  ) 2971 :املقصود( 1971ـ ينا
مث اسبة  ٔمازيغية، ويه م ال امل سنة  ادة  ه بالد بق ن فهيا ما حقق

لغة  انب ا ٔمازيغية لكغة رمسية ٕاىل  محمد السادس حفظه هللا لتكرس ا
  .العربية

س اجللسة   :السيد رئ
  ..السيد 2971

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
2971.  

س اجللسة   :السيد رئ
  .1971مايش 

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
 ، ٔ ٔ قلت  س، ال ال  ش الوقت، عفاك السيد الرئ ال ال ما تضيعو ل
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يل قلت 2971راه    .ا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .1971مايش  2971ري فقط نصحح 

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
ر التارخيي سنة ..  د ٔ ذ خطاب  لغة العربية م انب ا لكغة رمسية ٕاىل 
ستورية اليت تضمهنا دستور  2001 ات ا ٕالصال هتاء 2011ومرورا  ، ا

ٔمازيغية يف  لغة ا مازيغية، فٕاذا اكن ورش تزنيل ا ٔ قرار القانون التنظميي ل ٕ
ٔحرار، فٕان  ٔوليات حزب التجمع الوطين ل د  ٔ ا احلياة العامة  لك م
ٔساسية اليت جيب امليض  ٔوراش ا د ا ٔ ل ٕارساهئا يبقى  ٔ النضال من 

ة   .فهيا لك جشا
ل ستعد دا ه  ويف هذا إالطار،  ٔن نطرح مقرتح قانون جنعل ف حزبنا 

رخي  ي يضمن  13من  ر عيدا وطنيا لتعزز هذا اخلط الوطين ا ينا
ة،  ا الثقاف ىل هوي تنا الوطنية، وحيافظ  ت لاكفة مكو احلقوق واحلر

ت"ويعزز  لنا "متغراب   .د
رة احملرتمة لرجوع ٕاىل السؤال، السيدة الوز   :و

ذها وزارمك من ما يه التدابري واالٕ  ة اليت س اق س ل ٔ جراءات 
خلارج  شيطة  ادة النظر يف سياسة التعامل مع هذه الكفاءات املغربية ال ٕا

لمملكة؟ صادية  هنا من املسامهة يف التمنية السوسيو اق   متك
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة، يف ٕاطار اجلواب   .اللكمة لمك، السيدة الوز

ة والتعاون إالفريقي  السيدة ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  الوز
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :واملغاربة املقميني 

شار احملرتم،   السيد املس
اريك" ٔماينو ام ٔل  "ٔساكس  ٔس ٔمازيغية،  مجليع املغاربة هبذه السنة ا

كون هناية هذا النف ٔن  انه وتعاىل    .ق الصعبهللا سب
ل مع سؤالمك م،  ،ف خيص التفا ىل طرح موضوع  ن  مشكور

خلارج، اليوم  يل هو تعبئة الكفاءات املغربية املقمية  ٔولية ا ليه  شتغل 
داث التحول من  ىل ٕا ٔننا معلنا  ينا حصي مرشفة،  شتغلو و ا ك اح

لني يف خلارج معوما فا كون املغاربة املقميني  ٔن  ل  ٔوراش الوطنية ٔ  ا
خلارج وقلبه  ٔن لك مغريب ومغربية  هلم  لرغبة د ذا  ٔوال، تنف والرتابية، 

اتنيا، ؛ ملغرب يا ري املزدوج  ٔول اح لرٔسامل الك املغرب ف يتعلق 
خلارج ي رامكته الكفاءات املغربية    .ا

ٔول مرة عند  يل هو  دثنا إالطار ا ٔ لتايل، اليوم  مج وطين و ر
خلارج، بغينا نوصلو   كفاءة مغربية  10.000لتعبئة الكفاءات املغربية 

  .ها يف املؤسسات الوطنية والوزارات القطاعيةؤ نعب
ٔسسة هاذ تعبئة  ىل م شتغل  ٔننا  ٓلية الثانية هو  ٔو ا واحملور الثاين 

مج  ،مؤسسة وطنية ،الكفاءات، حبيث لك وزارة ر كون عندمه  بغينا 
ٔن اليوم مركز  ه، حبيث  اص بتعبئة الكفاءات، هذا ما جنحنا ف وحمور 
ديد  مج  ر يل هو  اص ا مج  ر التكون املهين وٕانعاش الشغل عندو 

ال  يل من  ٔاكدميية الكفاءات ا مج  ارشة مع  4500ر شتغل م كفاءة ت
ال امل حفظه هللا يل طلقو  ري ا ب التكون يف املرشوع الك  ف مك

  .يتعلق مبدن املهن والكفاءات
ة  ة والصنا ٔيضا وزارة السيا ، وقعنا مع وزارة  ٕالضافة ٕاىل ذ
ٔننا منشيو يف  ٔساس  ىل  ة التقليدية  ة والصنا التقليدية والتضامن والسيا

صاد  %80نصل ٕاىل  2030 الق بة التعاونيات ف يتعلق  من موا
ر اخلرب  ،التضامين الل اس يل رامكوها مغاربة العاملمن  رية ا  ،ة الك

هلم هلم، املهنيني د ىل  ،امجلعيات د صاد التضامين  ق ل  يف الورش د
  .املستوى الوطين والتضامين

ٔاكدميية  ،ٔيضا يل هو  مج ا ر ا  ٔخرض، طلق صاد ا الق ف يتعلق 
ٔننا )MRE Academy Green(الكفاءات اخلرضاء  ٔساس  ىل   ،

مث ة والطاقات س بتاكر يف جمال الب رو الرٔسامل املزدوج يف البحث، يف 
ال  يل طلقها  رية ا ٔوراش الك ٔخرض ف يتعلق  صاد ا ق ددة و املت

كولو يل هو التحول إال د ا   .امل حفظه هللا يف املرشوع الوا
د مع  ،ٕالضافة ٕاىل ذ مج وا ر زلني تنفذو  ا   )CGEM1(اح

يل هو بغينا من هنا ل مثر عن طريق  500.000ـ نوصلو ل 2030ـ ا مس
يل  ،خمطط معيل ننفذه معهم ٔيضا الرشااكت ا ٔيضا واستصحبنا   3و

اح  3 ــرشااكت اليوم ب ا معليا لن رامج معلية تقدم منوذ ل  ٔ اجلهات من 
مثرن ديد من املس لب  رات مغاربة العامل و   .اس

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا، شكرا

رة   .شكرا السيدة الوز
شار احملرتم   .اللكمة لمك السيد املس

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
  .شكرا

مك خبصوص دور الكفاءات املغربية يف  فق معمك يف لك ما تضمنه جوا م
ٔكرث من  ٔن  صاد الوطين، حنن نعمل  ق ماليني من مغاربة العامل  5منية 

دون بدول ٕاقامهتم  د  ،يف خمتلف قارات العامليتوا مة تو ورشحية 
ئت تدافع عنه  هئا ٕاىل الوطن وما ف روح ان شبعة  ة م ، هذه الف ٔورو ب
شتغل  ٔمة ومقدساهتا،  ليه يف لك احملطات، ودامئا ملتفة حول ثوابت ا و
سامه  ٔن  مة  ريد رشحية  مة اليوم  رامك جتربة  يف خمتلف مراكز القرار، 

                                                 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

17 

ٔوىل  28 ر  12( 1442جامدى ا  )2021ينا

منية  هايف  ارب اليت رامكهتا يف ب إالقامة، لكن  ،ب مثرة لك الت مس
مج  لرمغ من لك الربامج اليت وضعهتا احلكومات السابقة كرب ٔسف  ول

نمك" ريها من الربامج تبقى يف  "يوم املهاجر"و "كفاءات بالدي"و "ف و
ة ري اكف   .نظر 

خنراط يف املسلسل ا متكن هذه الرشحية من  ميقراطي ٕاذن مل 
ر  لق دوا رب  ت، ٕاما  ا ارش والرتحش لالنت شلك رصحي وم والسيايس 
ساء  لشباب وال ا يف الالحئة الوطنية اخلاصة  ٔو ٕادما ة  اصة لهاته الف
ٔفاكرمه وجتارهبم اليت  ة لتمنية بالدمه ب ق ل ٕاعطاهئم الفرصة احلق ٔ من 

ان إالقامة   .تقامسها مع ساكنة ب
  .وشكرا

س اجللسةالسيد    :رئ
  .شكرا

ىل مسامههتا رة  ٔول ، شكر السيدة الوز قل ٕاىل السؤال ا ه املون و
ه  ضة، وموضو ، "سياسة مالعب القرب"لقطاع الثقافة والشباب والر

ٔحرار   .وهو موضوع دامئا من طرف فريق التجمع الوطين ل
س سايل السيد الرئ   .تفضل بقى واقف حىت 

شار  ٔد السيداملس   :عيحلسن 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ات  د سياسة مالعب القرب يف ٕاطار اتفاق ىل اع ٔقدمت الوزارة 
ٔمهية هذه السياسة وسهيل اخنراط  شعارها ب ات الرتابية الس مع امجلا

نفسا لتفريغ طاقهتم يض قريب مهنم وم   .شبابنا يف حميط ر
ر احملرتم،   السيد الوز

سيري امل ا من سوء ال ٔن سياسة مالعب القرب تعرف نو الحظ 
سيق  ة غياب الت ددها ضئيال ن لمالعب املنجزة، واليت يبقى  سبة  ل
ضية، ٕاضافة ٕاىل  احملمك والفعال بني اجلهات املولك لها تدبري هذه املرافق الر
مج سياسة ر داث املالعب املسطرة يف  ي يعرفه ٕا ري ا  التعرث الك

  .مالعب القرب
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔسباب تعرث ٕاجناز هذه املالعب؟  -   ما يه 
؟ -   وما يه اجلهة اليت تتحمل املسؤولية يف ذ
سهل  - سيري هذه املالعب بطريقة  وهل من تدابري فعلية لتحسني 

هيا؟    ولوج شبابنا ٕا
مي املوضوعي لوزارمك خبصوص سياسة مالعب القرب -   ؟وما هو التق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر احملرتم   .اللكمة لمك السيد الوز

ن  ضةالفردوسالسيد ع ر الثقافة والشباب والر   :، وز
س   .شكرا السيد الرئ

  .سم هللا الرمحن الرحمي
ليمك،   السالم 

ل  ث تيوضعنا يف الصورة د م، ح يل هو  ىل هاذ السؤال ا شكرا 
ة  ل الب ال الرتايب، هاذ مالعب القرب عندها إالشاكل د التحتية يف ا

ضية،  ل املامرسة الر ال د دة إالق ث اكينة ز دا، ح ور ٕاجيايب  د ا وا
اصة يف هاذ السياق اخلاص، تتعرفوه اكينة  ) les conséquences(و

راعيو الولوج  لق عند الشخص، ويخصنا  يل تت مشالك نفسية ا
لهيالمامرسة، يف هاذ الو  لكمتو  يل  راهات ا ن إال   :ضعية اك

صصة لهذه املشاريع؛ - 1 ٔوعية العقارية ا ل ا يل هو قانوين د راه ا  إال
ات التحتية  - 2 ر هاذ الب ميكن تد يل  رشية ا ل املوارد ال ن الق د اك

يل ضية وا  ..الر
لصيانة وإالصالح د - 3 متيش  يل  راهات يف املوارد املالية ا ل اكينة ٕا

ات التحتية  .هاذ الب
ل الشباب لهاذ  ن ٕاشاكل يف الولوج د ٔن اك ٔيضا  هنا والحظنا 

ضية ة التحتية الر ظومة الب دا ،م مة  ت  هاذ اليش  ،واكينة تفاو
كون  يل  ل ورشات ا جتاه د ش منشيو يف  الش تندرسو إالماكنية 

ش جنيبو اخلدمة  نق  ة م سناو جييو ه بدل ما لعند الساكنةالعموم ما و ن
ة التحتية   .لب

سهتدف  ٔن ت منية ملعب القرب، تتعرفو ب ل  مج د ف خيص الرب
ال القروي والشبه  ٔيضا بعض الٔساسا ا ه  ٔو الشبه احلرضي، وف قروي 

الل  اليا من  لية  ا ا هذا وافقت وزارة ا راهات ولكن ٕاىل يوم إال
ادي متنح   553 ىل "صندوق التجهزي امجلاعي" يل  لقرب، ا ملعب 

متول ش    .القروض 
هتاء يف اجناز هذه  ٔساس، مت الرشوع يف معلية البناء لال ىل هذا ا و

ال املمك ٓ ٔقرب ا يل ةاملالعب يف  لهيا ا يل موافق  ، واكينة قروض ا
ع عند "صندوق التجهزي امجلاعي"متنحت من طرف  ، اكن عند اج

ل  ا رب  7ية يف وزارة ا ات احمللية،  2020شت لجام رية العامة  مبقر املد
ل  داث مالعب القرب د  18ومت التوصل بعقود القروض اليت مهت ٕا

  .ٕاقلمي
رية العامة  ىل املد لت  ٔح يل متت دراسهتا و ٔيضا امللفات ا واكن 

ن  ات احمللية، اك ا هذا، مجموع الطلبات ا 53لجام يل طلب ٕاىل يوم
وصل  يل حطيناها م   .53هبا ا

ٔكرث من  ل  لتعبئة د ٓن قامت الوزارة  ٔن حلد ا  400وميكن ليا نقول ب
ىل مستوى  ٔشغال  رمه النطالق دراسة ا ل ا   .ٕاقلمي وطنيا 19مليون د
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد    :ٔدعي حلسناملس
سشكرا    .السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔن سياسة بناء مالعب  يد  ٔ لوضعية،  فهمون  مك موضوعي، م جوا
ة الشباب وجعلها  لجميع، خصوصا ف ضة  القرب الغرض مهنا تعممي الر

  .قريبة من املواطن
ٔولوية  اء الشعبية ويف العامل القروي اكن  ٔح بناء هذه املالعب يف ا

ر هٕالشاكليات واليت مت احلسم فهيا يف ع احلكومة وتدبريه طرح بعض ا د الوز
ي تفوق يف ٕاطالق ار  لقرب يف اكفة  830شيد الطاليب العاملي، ا ملعب 

متويل كذ  ٔقالمي  ات مع جمالس العامالت وا ع اتفاق رب توق ٔحناء اململكة، 
  .من اجلهات

منوذ واملهم يف توفري  ر، هذا املرشوع ا ٔسف، السيد الوز لكن ل
ب عن الكفاءات  لشباب ال يقاب البحث والتنق ضية  ة التحتية الر الب
رة  دة، اليت تدمع الفرق الوطنية يف جمال  ضية الوا ضية والطاقات الر الر

ل الوطن ٔكرث شعبية دا ضة ا عتبارها الر   .القدم، 
ر،   السيد الوز

رؤساء جام ليه  ي اشتغلنا  ٔخر ٕاجناز هذا املرشوع ا ات ووضعنا ت
ىل مستوى جامعتنا بريا مع  ،املزيانيات اخلاصة به  ا  ب لنا حر ٔخره س ت

الساكنة، وجعلنا نصطدم مع طموح الشباب التواق ٕاىل هذه املالعب من 
ة ة در ٔسوق لمك منوذج  ه وصقلها، و ل تفريغ طاق اللت، جفميع  - ٔ ف

ظر اليوم ٕاجناز هذه املشاريع ال اكنت ٔقالمي اجلهة امخلس ت ، ٕاقلمي تنغري م
رهناش نعرفو  30عندها  د ما تنجز، ما  ة حىت وا ملعب حلد السا
ٔقالمي  ة ..19ا ة در ش - ٔن  اللت ما عند شوف يف املدن .. ف ٔ ت

ة 3، 2، 1مالعب القرب  ة در طقة ٕاال  اللت مازال  -يف لك م ف
ورمغ ذ عند الطاقات  ..تنلعبو يف الرتاب وتنلعبو يف احلجر وتنلعبو

ني يف الكرة رتاف يل يقدرو وعند    .وعند ا
ر،   السيد الوز

رجعو شوية لهخصراه  ةامك  ة در ل  يل د  -ذوك املناطق القروية ا
اللت، بين مالل يفرة، هاذ املناطق راه  -ف معخص خ   .هم ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  السؤال درات يف "الثاين موضو شار ا ة ان ذة ملوا إالجراءات املت

ٔصا واملعارصة"ٔوساط الشباب   .، وهو موضوع من طرف فريق ا
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السيد    :امحلايم محمداملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارات احملرتمني، شارن واملس   السادة املس

ر احملرتم، السيد   الوز
ٔوساط  درات يف  شار ا ة ان ذة ملوا سائلمك حول إالجراءات املت

  .الشباب
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر  ضة الثقافةالسيد وز   :والشباب والر
س   .شكرا السيد الرئ

دا، وايل  م  يل هو  ىل هاذ السؤال ا شار  شكرا السيد املس
ل هاذ الوطنت ل د ملستق   .علق 

شلك  ب الهندي راه مايش هو راه ت ٔن هاذ الق د الفكرة يه  ٔوال، وا
ٔقل من  يل  ىل املواطنني ا دا  ضاعف وبري  د اخلطر م ، راه ام 21وا

)l’impact ( ل بنادم راه مايش هو ميل تتكون عندو ىل املخ د لو  د
ٔقل، راه حبال ٕاال 21ٔكرث من  اكنو جوج خمدرات خمتلفة متاما، وهاذ  ام و
 ٔ ، حىت لخص املس ٔ ش خصام راه ما  21ـ نا حنسسو املواطن هباذ املس

س ذاك املصيبة ىل هاذ السؤال. املواطن يق شكرمك  الش ت   .هاذ اليش 
ضة، مت  ل قطاع الشباب والر ة د وف خيص السياسات العموم

ل  ه د ل مؤسسات الشباب والطفو شباب والتوعية دال التوج هلم دا
الل الربامج  ٔقالمي اململكة، ومن  رشة مبختلف عامالت و يل يه م ا
الل الربامج املومسية  شيط كام من  ل الت ل القراءة ود لها د شطة د ٔ وا

ل التخيمي مج د ر   .حبال 
ل  ٔوراش د ل القطاع يف الرشااكت مع ا ٔيضا املسامهة د واكينة 

ٓخرهال  س ٕاىل  متع املدين، وهنا  ،تحس لني يف ا ل الفا د العدد د ومع وا
ل الورشات  د العدد د ٔيضا اكينة وا لمرٔة املغربية، و حتاد الوطين  ر  نذ
د العدد  ل احلجر الصحي، راه مقنا بوا يل متت عن بعد يف املر د ا

عي ج شطة الفعا عن بعد يف املواقع  ٔ ل ا عية د ج ة واملنصات 
ل التواصل، واكنت هاذ ديو راه اكينني د يف  ..د  les)وتلقاو هاذ الف

pages Facebook) ضة ل قطاع الشباب والر واكنت بعض  ،د
ة  ىل الص ٔمهية احلفاظ  ل الشباب ب لتوعية د ديوهات كتخصص  الف

ري ٔهنا  ة  شوفو الص ث بعض املرات ت هلم، ح ة النفسية د  الص
ىل اجلسمو البدنية،  ل النفس  ٔثري د د الت ن وا ٔنه اك ساو    .ي
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ىل  ل احلفاظ  ٔمهية د ىل ا ل الشباب  ديوهات د ٕاذن اكنت ف
ٔشاكل إالرضار هبا عن طريق  حصهتم النفسية والعقلية وتفادي مجيع 
يل حىت ٔخرى ا ت  درات، ولكن اكينة ٕادما ىل ا لكمو   إالدمان، وهنا ت

ٔيضا  ارة والكحول ولكن  اصة ٕادمان السي لهيا، و ستحق نتلكمو  يه ت
)les écrans ( لشاشات حىت هو راه خيلق مشلك الشاشات، إالدمان 

ىل ) la déconcentration(بري حبيث تيؤدي  ر  ٔ وبعض املرات تي
يل  ٔمور ا رايس، هاذ اليش راه اكينة  اح ا لهيا، ومن خص الن رو  نا نتذا

يل النا دا ا م  ر نفيس  ٔ ن  ٔن راه اك ل احلجر الصحي بني ب ة د نا خص ح
عتبار   .ذوه بعني 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس
شار   .امليكرو من فض ..الصوت، السيد املس

شار السيد    :امحلايم محمداملس
س ىل التوضيح ..شكرا السيد الرئ ر    .السيد الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔنه مشلك خطري تٔنت بدورك  ٔساس  ىل  طرقيت لهاذ املوضوع قليت 
ل  يل بدات تتد ٔنواع ا ل ا ة د مو د ا ا تنعرفو وا ، اح شو بالد تتع

ل  ٔنواع د ل ا ٔم ما بقاوش ) la drogue(لبالد د ٔب وا اليوم ا
يفاش يقراو، تيفكرو يف الول  يفاش خيدمو  ل تيفكرو  هلم، اكنو ق يدات د

ري يف وليداتنا  ناش تنفكرو حىت يف القراية، ولينا تنفكرو  اليوم ما بق
ري جيلس  الوش، ما تنفكر لو ال خيدم وال يقرا وال والو  يفاش ما ي
ٔوالدمه واقفني هلم هنا،  ة الناس  مو د ا شوفو مايش مدمن، وا دا 

ة تب متناو هلم املوت، وزارة الص ليني ت ىل هاذ خص الو هبم م ل  ها تد
  .اخلط

ال ل إالدمان هاذ  :نعطيك م ، مركز د ر، عط البارح، السيد الوز
د" طادوم "ذو تيجيو يديو االناس ه عاجلو به،  وا وا ت ل ا النوع د

ل  ة د مو د ا ن وا ش، هنا اك التضارب يف البارح راه عط ما اكي
 ٔ ضة،  شوفو قطاع الشباب والر صاصات، هنا ميل تنجيو ت خ
ل إالدمان وما  القة هباذ اليش د يل ما عندو حىت يش  سبة يل ا ل
درات، هاذ اليش هذا  ل حماربة ا القة مع هاذ اليش د عندو حىت 

ليه، حبال وزارة خص كون مسؤو  ادي  و يتعطى جلهات خمتصة، 
ةا رك وهكذا ووزارة الص ٔمن وا لية وا   .هنا املشلك املطروح ،ا

ل هاذ  ال د مثرو يف هاذ ا س ني  ل الناس  ة د مو د ا ن وا اك
ل دة يف اكزا  ..القطاع د ة و ل إالدمان، اكينة مص ش هاذ اليش د

ش ما بغات ٔوالدمه فني ،تترضب  لني ب ش ما بغات، الناس وا  تتقطع 
ة عندمه  ،ادي يديومه ، السيد عندو (Clinique)عند الناس يف طن

(Clinique) لو و مدمن ما لقاش فني يديه ،د   .عندو و
ب  ب نفساين، تيجيب طب ٔخرى تتجيبو لنا طب  ٔ د املس اد وا
ب  د الطب يفاش غيعاجل وا يل مدمن؟  يفاش غيعاجل هاذ السيد ا نفساين 

د الو ت  شوف وا يل ت طار الرازي تنجيبوه هذاك ا لوه لس نجيبوه تند
د  لطو يش يف يش ومن بعد تنطيحو يف وا يل محق تن مدمن مع هذاك ا

ل املشالك؟ هنا تنطلبو من احلكومة توحض الرؤية و  ة د مو ه ال ا تو
دي  ٔ ىل  يل يه مضبوطة وترضب  كون معقو وا يل يه  د اخلطة ا وا

ديد هاذ الناس لو لنا هاذ املصائب لبالداه من  يل تيد   .ذو ا
د السيد قلت   د النوع حبال القرطاسة، سولت وا ربت وا  ٔ

يل هأشنو ه ديدةاذي؟ قال ا لت  ل دروكة د د النوع د   .ذي وا
د  رو وا ر احملرتم، بنات، بنات تيد شوفهم، السيد الوز اليوم بنات ت

د  ة، تتجيب وا ل النفو د  (compresseur)النوع د ل الرحي ووا د
ل  ة د مو شط، هنا ) le matériel(ا شوفو حنلو خص وتدار، م نا 

ل املدن ة د مو د ا ن وا ار: هاذ إالشاكل، اك ة، تطوان، ا  طن
ر، ه ٔاكد ش،  ة االبيضاء، مرا مو د ا ش وا ذو من املدن الكربى تتع

لينا من املدن املتو  ل املشالك،  ٔساس هاذ د ىل  ا تنطلبو  سطة، اح
كون  ش يتعاجلو من هاذ إالدمان و دة  الناس هاذو متدو هلم يد املسا
ل  ٔساتذة يوعيو ها العواقب د كونو اكينة  حىت يف املدرسة، يف املدرسة 
لنا  او شوية وهاذ الشباب د ش الناس يو لو  إالدمان، ها اخلطورة د

زيدوش ببال او شوية وما ٔخرىيو   .د ليش هتلكة 
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو لتحوالت "ن بة دور الشباب  موا
متعية دة والتعادلية"ا لو ستقاليل     .، وهو موضوع من طرف الفريق 

  .اليس املاكوي ..تفضل السيد

شار السيد  الاملس   :املاكوي ر
سشكرا ا   .لسيد الرئ

  السادة الوزراء،
ر،   السيد الوز

يل سابقا، دور  ل د ليه الزم لكم  يل اكن ت ٔيضا مع هاذ ا بعالقة 
ٔدوار يف حامية  يل ميكن تلعب بعض ا الشباب لعلها رمبا من املؤسسات ا
ل  لهيا الزم لكم  يل  حنراف وبعض السلواكت ا لنا من  الشباب د

ٕالضافة ٕاىل  يل،  يل ميكن تلعبو يف الرتبية يف صقل املواهب د ور ا ا
د النوع من التحوالت السوسيو  ا يف وا اصة واح لنا،  ل الشباب د د
ة وحىت الهرم الساكين يف املغرب تيطلب حبال هاذ  ولوج ك صادية،  اق

لها ىل املستوى المكي وحىت اجلودة د كون موجودة    .املؤسسات 
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سائلمك، السيد مع وتقوية دور  و  ٔشنو تتعمل الوزارة  ر،  الوز
  ؟دور الشباب

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ل هاذ دور الشباب تيطرح  ف خيص دور الشباب، التدبري د
ٔنه  ا ب رية شف ٔ د العدد دمشلك، والسنوات ا ن وا يل ل اك راهات ا إال

اولت  ليه و لكمت  بري وسبق ليا  د املشلك  يل جعلت وا رامكت وا
عية،  ج ات  ل القطا لجنة د ل هاذ الوضعية يف ا ليل د حنل الت
ٔشنو هو  ن  ش تفهمو مز ٔرقام  ري بعض ا ادي حناول نعطيمك  و

  .إالشاكل
ل امل ٔن العدد د ملغرب إالشاكل  ل دور الشباب  ، 642ؤسسات د

نا هو؟  365اكينة  ال القروي، املشلك ف ال احلرضي والبايق يف ا يف ا
ل  د العدد د ٔن وا د العدد  هاذاملشلك  ن وا دور الشباب مغلقة، اك

ة  ية، قانونية، الب ٔسباب تق يل نقدرو نفهموها يه  ٔسباب ا يل مغلق  ا
ٓخره   .التحتية ٕاىل 

يل كتعمل يف اك ٔطر ا ل ا ل دور  هاذن العدد د املؤسسة د
ٔقل من  825الشباب  يل ه 600ٕاطار، تقريبا  لوزارة و ا بعني  ما موظفني 

الس الرتابية، واكينة  244و ت وا اصة من الب  347موظف ملحق، 
ش  ٔن املؤسسة  ٔننا كنعرفو ب د فقط،  طار وا ٕ سري  يل ك مؤسسة ا

ٔقل هاخص سري  ىل ا شط واحلارس،  لها وامل ر د   .ٔضعف إالميان ،املد
رشية، وسبة اخلصاص در  ىل مستوى املوارد ال ن ٕاشاكل  ٕاذن اك
يتعلق بدور يل  ري ا رشية  ٔن اخلصاص يف املوارد ال نا ب  احلساب لق
ري  ل القطاع،  ٔخرى د ات التحتية ا ىل الب الشباب، ما كنتلكمش 

رتمو  1100ن دور الشباب اك ل ثالثة  هاذٕاطار، ٕاىل كنا غن املعدل د
ل الناس  العام قانون املالية  هاذٕاطار،  1100لك دور الشباب، لد

يف قطاع الثقافة اكنت ، (les postes budgétaires)ٔعطا صفر يف 
ضة وصفر يف قطاع االتصال 50عند صفر،    .يف الشباب والر

ا كنتفهمو الوضعية وال  صادي نقولو واح ق عي و ج سياق 
و املغربية، ولكن  ل ا يل كرتامك هاذاملزيانيايت د ي سنني هاذو مشالك ا

ل  ٔن يف إالطار د يل هو  ٔمل د منوذج التمنوي اجلديد،  هاذوسنني، وا ا
ذ القرار  و وال احلكومة وال يش قطاع  ش ميل ا منشيو يف إالجتاه 

ة حت  يل ش خيلق ب رشية واملالية، ا كون معها املوارد ال كون خص تية  ها 
رتقي  ل اخلدم هاذش  لمستوى د ة التحتية  يل  اتالب ة ا العموم

و فدور الشباب  طق نبقاو خنلقو ونب ش حىت يش م بغينامه، راه ما اكي
ا م شا واح رشية  ش املوارد ال ٔن الفلسفة  ..عند اصة  نا منشيو خص و

شيط مايش هو لَ يف ال  ل الهدف هو الت   .ينبْ فلسفة د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب اللكمة شار، يف ٕاطار التعق   .لمك، السيد املس

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
ر،   السيد الوز

امر  تك  شيك ليك لق ت  لمك ٔ ٔ ج ٔتفهم الوضعية د كرث مين، ولكن 
ٔن فعال وغتحيلوين يف احل  هود احلكويم،  ىل ا قة  اليش مايش  هاذق

لمك، ولكن  لمك خشيص، كنعرفو إالرادة د ل  هاذمشلك د القطاع هذا د
ضة وىل حبال ذيك  يل ) la variable d’ajustement(الشباب والر ا

ٔنه يويل  ٔربعة سنوات، صعيب معه  ٔربعة وزراء يف  عند يف احلكومة، 
د التصو  ري عند وا هود، من  د ا د العمل ويويل وا ر ويويل وا

ت املركزية عندمك،  ر ل املد د العدد د ىل وا يل عندي  ساؤل ا ال
سا يقومو بيه ءكن يل  ور ا ىل ا اصة  هاذل  لها،   هاذاملسؤولني د

ىل  يل مسؤو  رية ا رية الشباب والطفو  هاذاملد دور الشباب، مد
ة من  ا   ...هاذويش 

ىل املشالك، كنت كن  ٔش دارت  لكمتو  ظر تقولو لينا يعين احلكومة 
ش ميكن اش  مك  لهيا تبلوروها، ما هاذو يل كتلكمو   الرؤية ا

بري، هذا هو املشلك رمق اعطا ة، وهذا مشلك  رشية اكف كومش موارد 
د السيد د، د دور الشباب كتلقى فهيا وا نا ه ،وا يل ما املؤطرن او ف

ٔطرو  ات الرتابية يف  1500الشباب؟ عند  هاذغي ل امجلا ٔكرث د ٔو 
ل دور الشباب،  600املغرب و الل  100د السنوات  هاذٔقفلت 

يل  ن يف احلكومة، ا يل اك ني تناقض ا رية، هذا تي ٔ ٔربع، هاذا د  ي وا
عي  مخس سنوات دميا كتقول لينا احلكومة كتجيب قوانني ذات بعد اج

ٔن يش و  لواحض ب و لينا  شوفو اليوم، اليوم بي عي، ك ج ٔن  لش كهتمت 
ٔمهية  ٔمسيهتا الشباب ما عندها حىت يش قمية وما عندها حىت يش  ة  ا

ل هذه احلكومة   .دا
، هو  زيد الطني ب ل اجلاحئة، من هنار تعلنات اجلاحئة  هاذما  اليش د

الق   600 هاذيك، راه مغلقة، حىت دور الشباب هاذيكيف املغرب، مت ٕا
ش يش اجهتاد من  ش، وما اكي لهيا،  هاذد ما عند يل كتلكم  رية ا املد

ش  ٕاما العمل عن بعد،  ٕاما  ة  ا روتوول وال يش  رو يش  ش يد
ل التناوب،   د الشلك د حو شتغلو بوا ان،إاما يف ل  لب دد د ٔن 

شتغل، عنده ٔيضا ك لها يف امجلعيات  دور الشباب،  هاذا املقرات د
ٔطري من  د الت ش وا ٔنه ما اكي اسبة، و شط هبا، د لقاوها م ميكن ت
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ش  رو  ٔشنو يد ش يقولو هلم  رية املركزية  ىل  هاذاملد دور الشباب 
ٔقل  شتغل، و  600 هاذا يل اكينة ميكن  ٔيضا، اا عطيوها ٕاماكنيات 

ٔقل  ىل ا شتغلو، راه الوضع ادية املٕاماكنيات  ش ميكن  يل عندمك  ا
ىل  ٔن كنتلكمو  رش خبري،  ر، وهذا ال ي ٔكدتوه، السيد الوز يسء، 

ل بالد   .الشباب د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

هالسؤال الرابع  لعامل القروي" موضو ضية  ة والر شطة الثقاف ٔ ، "ا
ٔصا واملعارصة   .وهو موضوع من طرف فريق ا

شار   .تفضل السيد املس

ادل الربااكت شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

شطة  ٔ شجيع ا ل  ٔ ات التحتية الالزمة من  لب قر  العامل القروي يف
ة ضية والثقاف   .الر

ل سائلمك، السيد الوز ٔ ر، عن إالجراءات املزمع اختاذها من 
هنوض هب لعامل اذا ضية  ة والر شطة الثقاف ٔ   .القروي ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم السيداللكمة لمك    .الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

اي من العامل  و راه  بري م ل املغرب جزء  ٔن مستق نعني ب لكنا مق
ل  برية د ش نطورو  هاذالقروي، واكينة رغبة  ل  هاذالوزارة  املنظومة د

ىل دور  ة التحتية يف العامل القروي والشبه القروي، ولكمت  الب
كون دور  ش  ادي حناولو ندرسو إالماكنية  الشباب راه قلت ليمك راه 

ادي جتيب لينا  يل  ، ويه ا نق ل  هاذالشباب م ة د اخلدمات العموم
ٓخره، ل  شيط الثقايف ٕاىل  ضة، الت ىل القراءة، الر شجيع  ٔ  هاذال ن ا ما

ش منشيو  اش  ت املالية ما كمتك ٔمسيتو التواز يل  يل بعض املرات ا ا
ة حتتية، ولكن هب ش منشيو  اذخنلقو ب ن ٕاماكنية  الوسائل املتنق اك

  .لقدام
ذل يف  ي يل  هود ا د ا ن وا ل الثقافة، اك ال د ة يف ا ا ين 

ل و  رسيع د ات رية ٕاجناز خمتلف املشاريع اتال ة املربجمة فاكع  لثقاف
داث  رمس سنة  21اململكة، ٕا ات القروية  رشاكة مع امجلا بة  مك

ل الوزارة لشباكت  2021السنة  هاذ، و 2020 مج العمل د يضمن الرب
رمس سنة  ة  ال القروي 2021القراءات العموم داث نقط القراءة  ، ٕا

  .ماسة -  جبهة سوس
لكمنا  ة، هنا وهنا بغيت نلح،  ل السياسات العموم لتقائية د ىل 

ش نوضعو  رشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية  يتدار  يل  هود ا د ا ن وا اك
لعامل القروي،  د العرض ثقايف خمتص  كون وا ش  مج،  د الرب وا
سيق مع وزارة الرتبية الوطنية، الستغالل  ات الرتابية وبت رشاكة مع امجلا

م ٕان  هاذاملدرسية، و الفضاءات  ر  ٔ د ا كون عندو وا ادي  مج  الرب
  .شاء هللا

اب  شجيع القراءة وتقريب الك ل القوافل املتنق ل ٔيضا التوفري د ن  واك
ل القوافل، فهيا  ىل حظرية د ل  5لمناطق النائية، وهنا الوزارة كتوفر  د

ات لها يف ٕاطار اتفاق ستغالل د يمت  الس  احلافالت  رشاكة مع ا
توغرايف  ٔن املركز املغريب الس ٔيضا ٕاىل  شري  إالقلميية، وبغيت 

(CCM2)  الس ل ا نق ويه رهن إالشارة د زة م ٔ ٔيضا  عندو 
ل ) CCM( ــالرتابية، يتصلو ب حلجز د ش يدوزو  هاذويقومو  القوافل 

رو يش  un festival(ٔمسيتو، حبال  ..لعندمه ويد
cinématographique (نقل كون م   .ميكن 

يل اكينة يف الوقت ىل الربامج ا ٔيضا، ما نتلكمش  ن  ري وقت  ..واك
ادة  ٔن ٕا ٓخره والتظاهرات ٕان شاء هللا، كنظن  ت ٕاىل  ا اجلاحئة املهر

شيط  ال الثقايف هاذت ل  ،ا لتطور د ال القروي رهني  والس يف ا
ٔنتو  ئية، و ىل الوضعية الو ىل الصعيد الوطين و شوفو التطورات  ما ك

د  ن مازال وا يل اك   ).l’incertitude(الصعيد العاملي ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد    .الوز

شار   .اللكمة لمك السيد املس

ادل الربااكت شار السيد    :املس
لمك ات د ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز

قة نطلب م لمناطق  ،مكيف احلق برية  ٔمهية  مك توليو  ٔ ر،  السيد الوز
ات التحتية  ل الب ن ضعف د ر، اك القروية، فاش كنقولو، السيد الوز

ش ضية يف املناطق القروية، راه كن ٓ وامل ساو املناطق اجلبلية،  ت الر
ٔزيد من  ل املناطق اجلبلية راه   1200اجلبلية راه ما فهيا والو، مجموع د

ة  ة فهيا  1200يف اجلبل، وجام ة يف اجلبل، ولك جام ، 14.000جام
  .سمة 18.000، 15.000

ة  ل املثال امجلا ىل س ٔنه نعطيك  ر، ب نقدر نقول ليك، السيد الوز
ل  ٔزيالل، راه فهيا  "لكفت"د قلمي  سمة، ما فهياش ملعب  18ٕ ٔلف 

ل القرب،  الناس،  هذا ملعب،.. اليش ما  ما كهنرضوش هاذد
هيك هذا ل الشباب يطالبون مبلعب القرب،  ة د ىل ذ  ..مجمو قس 

                                                 
2 Centre Cinématographique Marocain 
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، رمبا الوزارة  ٔزيالل، فاجلهة اكم ري يف ٕاقلمي  ات مايش  ل امجلا ة د مجمو
د  شاء وا ل ٕا مج د د الرب لمك دارت وا ملعب، ولكن الغريب  800د

يل بغينامك جت ر، والسؤال ا ٔمر، السيد الوز ة، ملاذا يف ا ليه برصا اوبو 
لمناطق القروية واجلبلية  سبة  ل ، السيد )par rapport(احليف 

لمناطق احلرضية؟ ر،    الوز
شاء  ل ٕا مج د ر ل  800الش اليوم درتو  ) béton(ملعب د

شوفو يف املناطق احلرضية هنا وليدات الناس يف املدينة تيلعبو يف  وك
صطنا ل العشب  ج بمالعب د لكر ر،   la( ــعي، السيد الوز

clôture ( ٔمان هللا وحفظه، ملاذا احليف؟ بغينا اجلواب واحض،  هاذيف 
ل  ة الثانية  هاذواش الناس د ر ل اجلبل واش مواطنني من ا املناطق د

ٔوىل؟ هاذو  ة ا ر ل املدينة مواطنني من ا   الناس د
ر، املساحب الب ، السيد الوز ىل ذ شوفو زد  ٔو امجلاعية، اليوم ت ية 

لبحر،  نفس ميكن يوجلو  اطق يف املدينة فهيا البحر، الناس عندمه م م
ر، مايش ضد زعام العامل  ا السيد الوز لبحر، واكينني مساحب، اح ميشيو 
شو يف املدن الكربى، ولكن  ا كنع ٔو املدن الكربى، رمبا اح احلرضي 

ر، التفاتة  املناطق حىت يه وشوفو فهيا مساحب،  هاذل بغينامك، السيد الوز
ن قساوة  لمسبح؟ اك و مييش  هيش و ملاذا املواطن يف اجلبل ما ميكن 
ر شاب،  د الوز ر، وا ٔنت، السيد الوز ة، رمبا  الطبيعة والقساوة اجلغراف

ر بغيناك ختيل البصمة د يف  ضة، ما  هاذوز ة والر وزارة الشب
اكينني والربامج اكينة، ولكن ) les stratégies(و دميا بغيناش وزراء يتعاق

ر،  ، السيد الوز لهيا سيد يل هرض  ن ٕاشاكل، بغينا احلاكمة ا دميا اك
ر يف العامل القروي،  ل السيد الوز د البصمة د كون وا ٔنت اليوم  بغيناك 

ادة النظر يف  ل  هاذبغينا ٕا مج د ر،  هاذالرب املالعب، السيد الوز
ش بغينا احليف و  ق ع، ما  ل القرب يف املستوى الرف يتدارو مالعب د

ش  ن، ما اكي د ن، وليدات و د بني هذا وهذا، بغينا مغاربة راه مغاربة و
ة الثانية ر ٔوىل ومغريب من ا ة ا ر   .فرق مغريب من ا

ىل دور الس  ا ما كهنرضوش  ر، مازال اح ، السيد الوز كذ
ة  هاذالشباب،  واملسارح ودور ا ٔول  ا  ليه، اح هنرضوش  اليش ما 

ر، يف  ٔخرى، السيد الوز اطق  ن م تنطلبو هو مالعب القرب، ولكن اك
قد  اطق حرضية تف ش هاذل م ل  ..، بغينا مصاحلت كذٓ امل ٔن مجموع د

رو ىل الشباب راه  لكمو  ل الشباب،  ةالشباب اليوم، ت هائ عند د
ر، الشباب،  هاذ نفس فني ميشيو ويتلهاو خص السيد الوز رو  م نا ند
رجعو هاه هاذ ادي  ٔن ٕاىل ما مشاوش  درات وزاف و الشباب،  ما ا

يل يه  روة عند شبابية ا لشباب، ويه  يسء  يل  ل املسائل ا د
ل البالد ل د   .املستق

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ

شار   .شكرا السيد املس
ه  اخلامس السؤال ىل قطاع "موضو ئية  ٔزمة الو تداعيات ا

  .، وهو موضوع من طرف الفريق احلريك"الثقافة
شار احملرتم، موالي عبد الرحام   .نتفضل السيد املس

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
ر،   السيد الوز

شارون،   ٕاخواين املس
س   .شكرا السيد الرئ

اريك"ٔوال،  ٔم اريك، ٕامازيغن  ٔم سنة سعيدة . "، ٕاميغربني لكؤساكس 
  .لجميع

ر،   السيد الوز
ىل  ل اجلاحئة  ل الثقافة هاذالتداعيات د   .القطاع د

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر السيداللكمة لمك    .الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  شار،    .السؤال هاذشكرا، السيد املس
ا ات املرسح مسدودة، املتاحف اليوم قا ت الس مسدودة، قا

 ، ل ) les galeries d’art(حملو ٔيضا د ، ٕاذن ومن التداعيات  حملو
اب  ل الك ل املعرض الوطين د ل د ٔج ئية مت الت الوضعية الصحية والو

رخي الحق  .ٕاىل 
ٔزمة  ل القطاع الثقايف اكن هو ) le donneur d’ordre(ا ٔول د ا

قص  ارفني  ة رامك  ة، السيا ل رمق % 80قطاع السيا تقريبا د
لها   .املعامالت د

يل ك  ٔيضا اكنت ح ا ٔر ل القطاع اخلاص، تا رها بعض الرشاكت د د
يل اكنت  اية ،(mécénat)لـ  كتخصصهاا ة الر حىت يه ما بقا مهنا  ،الثقاف

  .والو
ن هاذيف  رو ليمك، اك اول نذ يل كن مج  ..السياق ا ٔشنو اكنت الرب

ل الثقافة؟ ل القطاع د   د
ل  - ستفادة د ان من  3700ٔوال، اكنت  امل بطاقة الف

ل  د"التعويضات د ل اجلاحئة "وف ٔول د يل اكنت يف ا   ؛ا
ية، ورامك  - ل املشاريع الف مع د مج ا ر طالق  ٕ نيا، قامت الوزارة 

ٔكرث  و  ه  4000من ارفني راه استافدو م ان، ف اميل بطاقة الف ل   39د
لفن و رمه  ل ا اب 11مليون د لك رمه  ل ا   ؛مليون د
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ل  - قات د س  2020حقوق املؤلفني، يف  (BMDA3)ٔيضا اكنت ال
يل ه 35اكنت  انة ا يل مشات عند الف قات ا س ل ال ما و مليون درمه د

خرطني يف  سبة (BMDA)م ٔن   (BMDA)خنراط يف ، والحظنا ب
ل  ث الناس فهمو املنظومة د دا ح وكذ اكنت  ،(BMDA)ارتفعت 

ل  د )BMDA(الرمقنة د ن وا ل ) plateforme(، اك  BMDA(د
en linge ( ينخرط فهيا، واكنت مييش  د  يقدر الوا يل  اليش يف  هاذا

رب قام ب2020 ل  (BMDA) ــ، يف دج ل ا 12لتوزيع د رمه مليون د
مكلو السنة، و  ش  نة الفايتة مت يف  هاذٔيضا  جلنة اليقظة "الس

صادية مج مع "ق ر ل عقد  ع د ل  (CGEM) مت التوق درالية د الف
دا  مة  ل إالجراءات  د العدد د ة وإالبتاكرية، وفهيا وا ات الثقاف الصنا

ىل  سهلو  ل املقاوالت الثقاف) la trésorerie(ش  د العدد د ة وا
يل فهيا  ٔمور ا ل ا ة،) 4GPBM(د ٔبناك، القروض البنك  les(فهيا  ا

cotisations ( عي، فهيا إالعفاء ج خنراطات يف صندوق الضامن 
ٔمسيتو ل  لتمك د ل  ىل ا ٓخرهدال  ..من الرضيبة  ٔجور ٕاىل    .ا

د  ٔيضا وا ن  ل لعامل د (l’indemnité forfaitaire)واك
ٔكرث من  لها  يل اخنفض رمق املعامالت د ة ا يل % 50املقاوالت الثقاف وا

ف مؤقت عن العمل رمه يف توق   .بغات تد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار، اليس موالي عبد الرحام السيداللكمة لمك    .ناملس

شار السيد ريس املس   :عبد الرحامن ا
ر شكرا   .السيد الوز

قة ر،  يف احلق لهيا، السيد الوز يل كتوقفو  هودات ا ا تنعرفو ا اح
و  ل ا ٔطر لكهم، ولكن ميل كنجيو نقراو املزيانية د اللمك ا ومن 

قي 0.27كنلقاو  د التصور حق ش وا ٔنه ما زال ما عند ليا  يوحض  ، هذا 
ل الشباب هاذل  ل الثقافة وكذ د   .القطاع د

ر،   السيد الوز
ل ما جتيو، الظروف كنعرفو ال ٔوال، ق يل اشتغلتو فهيا،  ظروف ا
ل  د"كذ د ىل  "وف ٔنه كهترضو  هاذيفاش انعكسات  القطاع، ٕاال 

ىل  ر،  ا كهنرضو لمك، السيد الوز يلكني، اح يل  ىل بعض الناس ا
يل كنقولو  د وا يل ما وصلهوم حىت وا ن ا  (les folklores)الناس مسا

ل املناطق اجل  يل هد ٔن و بلية وا عشو،  ني ي اليا ما عندهوم م ما الناس 
ل املرسح   ت لكيش واقف، كنعرفو املسائل د ا كتعرفو مجيع املهر

  .قلت مسدود، كنعرفو الس مسدودة

                                                 
3 Bureau Marocain du Droit d’Auteur 
4 Groupement Professionnel des Banques du Maroc 

بري  د إالشاكل  شو وا يع يل  لناس ا ن جنيو  ٓن مازال ما اك وحلد ا
شتغل يل ك هيم، الناس ا د التصور  و يف الس ويف املرسح، كهنرضو وا

ل  كهنرضو )comparses( (les techniciens) ىل ىل املهندسني د
ل  ني د ىل املنت ل الصوت، كهنرضو  ىل املهندسني د السمع، كهنرضو 
ر، ولكن  ٔ تبعهتا، السيد الوز يل رمبا اكن بعض احلوارات معامك، و الس ا

ن وا اليا اك ٔنه  ني  يل بغات تصور يف يف  ٔفالم ا ل ا ة د مو د ا
ت هلم، بغيناك،  يل يتص يل ميد لهوم يد العون وا ش ا املغرب، ما اكي

ٔنك حتاول حتط  ر،  ٔنه  هاذالسيد الوز  ، مج د  هاذاليش يف الرب
ة  ٔفالم راه ما عندهومش يش مورد قار من  شتغلو مع ا يل ك الناس ا

، شتغل مغربية وكذ الس  ٔخرى ٕاال مع الس يل يه ك الس ا
شو فهيا يه املناطق اجلنوبية،  يل كنع خلصوص يف املناطق ا ة،  اخلارج
ة وقفات، والس  سبة لينا راه لكيش وقف، السيا ل ا  اجلنوب، اح

ىل  دة  ل  (les folklores)وقفات، ز ٔ د لهيم، املس يل كهنرضو  ا
ب  ،كنبغيومه كنلقاومهالثقافة، وهنار  يل يف ج الناس  هاذاليوم شكون ا

  و؟هاذ
ر،   السيد الوز

قي ل  خلصوص ل هاذالناس  هاذبغينا تصور حق املناطق  هاذيكو، 
ٔحواش تلقاوهوم، بغيتو الربة تلقاوها،  الكربى، مايش فوقت ما بغيتو 

هنار فني بغاومك ما يلقاومكشاي د ا   .وا
ىل املداخ ،كذ ل العم كهنرضو  ة د و من الناح ل ا ل د

 ، ل الس رية د ر،  هاذالك اليا، وهللا العظمي، السيد الوز الناس رامه 
ي هذا  ٔنتوما كهترضو ق د الوضعية اكرثية، اكرثية،  ٕاىل الناس وصل وا

ل هذا،  راه) BMDA(ـف ة هاذمس ا لني حفىت    .الناس رامه ما مس
ل الناس د ٔ د ٔطرو الناس خص ٔهنم ) CCM(ول وهذا خط هم ي

افقني، و  يل قراو، م لناس ا  هاذويعطيومه بطائق، مايش يعطيو البطائق 
يلكة خنليومه هكذا دامئا؟  ري  يل    الناس ا

ر،  لتايل، السيد الوز ل خصو ٔ د لمس اصة  د النظرة  مك وا
، هللا جيازمك خبري، ما ختليوش  ٔك هاذالس اليش  هاذرث من القطاع هذا 

ليتوه يل    .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

ه  مع "السؤال السادس موضو ني من ا اف اء بعض الص است
  .، وهو موضوع من طرف فريق العدا والتمنية"العمويم

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السيد احلسني العبادي   :املس
س  .شكرا السيد الرئ
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ران،   السيدان الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

 ، ورو احئة  الل  ة  اف لمقاوالت الص خصصت احلكومة دمع مايل 
ٔشهر  الل ثالثة  ني والعاملني هبذه املؤسسات  اف ٔجور الص ٔداء  مت 
ٔنه مت  د ولجميع، ٕاال  شلك مو رب،  ٔوىل، يعين يوليوز وغشت وشت ا

لبعض دون البعض ا ٔداء  اء    .ٓخراست
؟  ب يف ذ   سائلمك عن الس

ذوهنا حلل هذا  الية اليت س سائلمك عن إالجراءات إالستع مث 
  املشلك؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  شار،    .السؤال املهم هاذشكرا، السيد املس
كرر كت ل عرفو ما نعاودش  ور د ل  ا افة يف البناء د الص

ت فقط، ولكن  ا نت ميقراطية مايش يه  ميقراطية، راه ا املؤسسات ا
ل الثقة راه  متع، الرصيد د ل املواطن والثقة يف ا املؤسسات والوعي د

اليم ال إال ل ا ة د لص   .مرتبط ارتباط وطيد 
ٔن ا ميل ت ب ت لق يل اكن مع مجعيةج مج ا  FMEJ)5(  لعقد الرب

ش  ق ول ، 2019تقادا يف  ناش سند قانوين  ل اجلاحئة وما لق نا الزمن د
هود مع  اذنقومو هب د ا ائية، در وا يل يه است مع ا ل ا العملية د

ادي  ل النقطذوزارة املالية، قلنا    :و ثالثة د
ٔوىل - شمل  هاذكون يه  :النقطة ا مع ك ل لا ث من ق لكيش، ح

يل  مع، ويمت انتقاء ا ش يوصلو لينا طلبات ا رو بالغ  اكن كند
ذو ) les critères(مستاجب  ش، هنا قلنا غنا يل ما مستا وا

ذ% 100 ادي  يل طلب    ؛ا
ة - ا ل  :ين  مع، ما نبقاوش نعطيو  هاذالعقلنة د ل ا املنظومة د

لمقا ارشة  ٔجور، دمع م ٔجور، نتحملو ا ة ولكن منشيو نعطيو ا اف و الص
ني،  (direct)ميشيو الفلوس  اف ل العقلنةهاذلعند الص   ؛ي يف الباب د

ة - ا لث  ث ما اكيناش حصافة بدون حصايف،  :و ايف ح رو الص ند
ٔننا  ٔي  ايف يف قلب املنظومة،  رو الص ل  هاذند مع يويل حتمل د ا

ل ا ٔجور د نيا اف   .لص
ة ثالثية ما بني وزارة االتصال د االتفاق ل وا رام د وزارة  ،مت إال

ذو  ادي  ا واكن ملحق تعدييل، وقلنا  ش مش املالية والبنك الشعيب، 
ٔشهر يه  ٔول، وزد ثالثة  ٔشهر يف ا ل ثالثة  ٔجور د عتبار ا بعني 

                                                 
5 Fédération Marocaine des Editeurs de Journaux 

ليل القاطع هو  ٔشهر، وهنا ا ل ا صندوق الضامن " (CNSS6)ستة د
عي يل  ،"ج مع ا شاي، ٕاىل بغيتو تعرفو ا ذاه يش اراه ما اكي

سولوين بعض املرات كنقول هلم راه ما بقاش  ث ك ذيك حصايف، ح
اس، صايف راه وال  اكنت (le juge de paie)يه  (la CNSS)ت الق

ىل  ٔجور قسمها  سول حشال عندك كت ا يل  2ك مع ا هذا هو ا
  .الوضوح) donc( ييت،ذا

ذو، زد خص % 100ف خيص ميل قلت   150اكنت ) donc(هم 
ٔجور،  ل ا رمه د ل ا يل زد 30مليون د لمقاوالت مليون درمه ا ها 
ىل املالءمة من عند  اص  يل  يوضعو الطلب هاذ ،)tribunal(ا ري  و 

لبة سوداء وال رشو مايش  ي ٔهنم  هلم ويوريو ب رشو  د ي ة،  ا يش 
لني يف  ة ومس ت وال ورق ٔنرتن رشات يف ا صندوق الضامن "عندمه 

عي هلم،  "ج مع د ذو ا ٔلف  40ٔلف درمه،  30 (forfaitaire)يا
لني يف  50درمه وال  يل مس ل املوظفني ا ٔلف درمه، حسب العدد د
(CNSS).  

رمه، فهيا  235قلت  ..وف خيص ل ا ل الصحف،  150مليون د د
ل  30 يل عندمه املالءمة، ) les forfaitaires(مليون درمه د مليون 15ا

لتوزيع يل مشات  رمه ا ل ا   ..د

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد    .الوز

ى الوقت هت   .ا
شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد احلسني العبادي   :املس
ر   .شكرا لمك السيد الوز

شري شقهيا الوريق وكذ بداية  وبة  افة املك لص ور الهام   ٕاىل ا
الل فرتة  ار  ٔهنا سامهت يف التوعية وإالخ افة اجلادة  إاللكرتوين، الص

  .اجلاحئة
ٔزمة مجليع هذه  صادية املت ق ىل الوضعية  شري  ونؤكد  كام 
مع ل احلكومة هبذا ا ة، وحنيي ومثن القرار د اف  املقاوالت الص

ايل كام قلمت طط إالستع ايئ يف ٕاطار ا  . ست
ايئ  مع هو است ٔن هذا ا ىل  ٔنمت كذ  ٔكدو  ٔكدو كام كت وكن

ني والعاملني هبا اف لص اصب الشغل  ىل م ل احلفاظ  ٔ   .لمقاوالت من 
مت البداية ٔحس مك  ٔ ة،  ر، لك وضوح وشفاف   .نقول لمك، السيد الوز

ر،   السيد الوز
ر  اختذمت مع ملنا مك بقرار لرصف ا ارشة بعد تعي قرار يف البداية م

ة الم يل اكن  ،ٕا ارشة، وا شلك  معلقكنظن مخسة م من طرف سلفمك 
عسف  . م

                                                 
6 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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ٔن احلكومة يف خشص  م نقول لمك ب ر، بنفس ال ٓن، السيد الوز ا
دمني والعاملني جبريدة  ني واملست ٔجور الصحف ار "وزارمك حتتجز  ٔخ

ٔن  "ماليو  لنا، هو  ٔشهر، هذا هو جوهر السؤال د ىل ثالثة  زيد  ملدة 
ٔخرى  ..هناك ٔشهر ا ٔديتو ثالثة  شلك واحض مث  ٔشهر  ٔديتو ثالثة 

هلم حوايل  يل العدد د ني ا اف اء هؤالء الص شلك  40لجميع، مت است
  .تعسفي وبدون قرار معلل

ٔن ٕاىل اك هاذ عية،  ٓيس اج لف م حصايف، راه  40ن احلجز يعين 
ب غمنشيو معمك،  ب؟ ٕاىل اكن يش س ٔرس، بغينا نعرفو ما هو الس عندمه 

ب ش س ٔنه  ..وٕاىل ما اك ا مع  هاذغنقول لمك ب القرار هو قرار تعسفي، اح
مت البداية،  ٔحس مك  ٔ ٔكدت لمك ب ا معامك وقلت لمك و حامية املال العام، واح

هن ش حتسنو حىت ا ٔن كنت كنمتناو كذ  امللف ٕاىل اكنت  هاذاية، 
ا معامك فهيا، ولكن  ىل هذه املؤسسة اح ٔجور، هاذيش مالحظات  ي 

ٔنه جيب، وكناشدمك من  ٔجور  هاذكنظن ب ل  ٔداء د مك جيب ا ٔ ىل  املنرب 
دمني، وٕاذا اكنت من مالحظات يف طريقة رصف، فهناك  ل املست د

لهيا ا هذا امللف  مك ٕا و ميك ٔن مؤسسات  ل ذ جيب  ، لكن ق
ل  ٔجور د ٔن تؤدوا ا عي و ني هاذتنظروا ٕاىل ما هو اج اف   .الص

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل املسامهة السيدشكر  ر  ٔول ، الوز لسؤال ا قل  ه لقطاع املون و
ه  هنائية"العدل، وموضو ٔحاكم القضائية ا ذ ا ، من طرف فريق "تنف

لشغلإالحتاد امل   .غريب 
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السيد محمد  توماملس   :ح
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔحاكم الصادرة لفائدة العامل يف  ذ ا دم تنف ديد عن  سائلمك من 

ات الشغل زا عي، وكذ رض  ،ملفات  شلكه ذ من رضر اج ملا 
؟   للك املنظومة القضائية ببالد

  .كراش

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ن ر العدل ،عبد القادر السيد محمد    :وز
  . شكرا

لجميع   .سنة سعيدة 

شار احملرتم، فال يصح  طوق سؤالمك، السيد املس ا من م ٕاذا انطلق
ات  زا ٔحاكم الصادرة لفائدة العامل يف  ذ ل س هناك تنف ٔن ل القول ب

ىل لك ب الشغل،  س غي ت ال ي ى  هاذ  احلمك، واملعطيات املتوفرة 
كذب ذ   .الوزارة 

ظومة قضائية  ٔسايس يف لك م ٔحاكم القضائية هو عنرص  ذ ا تنف
امئ دو  ٔنه من د ٕالضافة ٕاىل  اس فعاليهتا،  ىل مدى جناعهتا وق ومؤرش 

لثقة، الثقة يف إالدارة والثقة يف القضاء ذ احلق والقانون ومصدر  ، بل تنف
ٔن تنفذ،  ٔحاكم بدون  لقضاء، ال معىن ل يعطي الهبة  يل  ٔحاكم هو ا ا

ىل  126والفصل  ٔحاكم الصادرة  ٔن ا ىل  ٔكد  من دستور اململكة تي
ٔن تنفذ  ىل امجليع، يعين  ٔن تنفذ  ىل امجليع، طبعا  ٔن تنفذ  القضاء البد 

ىل امجليع ستور ،دون متاطل ودون شطط و اص  يقصد هبا ا ٔش ا
اص القانون العام ويف مقدمهتم إالدارة ٔش اتيني واملعنويني و   .ا

لها ،وزارة العدل صاصات د خ ٔحاكم  ،حبمك  ذ ا ف يه معنية ب
ا  رتام استقاللية السلطة القضائية طبعا، واح ملسارات لكها يف ٕاطار ا

ع املؤرشات املس يف ىل ت د إالسرتاجتية قامئة   حمامك اململكة عند وا
يل كنتوصلو هبا وكرنبطو االتصال مع املسؤولني القضائيني يف لك احملامك  ا
ة  ك س رشية ولو يل كتطلب تعبئة موارد  ش نلقاو احللول، احللول ا

ذ هاذومالية ل    .التنف
ٔن املؤرشات ذ  ..ري  ل التنف سيط، املؤرشات د ال  ري م نعطيك 

ذ وصلت ، 2019املدين فقط لسنة  ل التنف سبة د ٔن ال ميكن نقول  ب
ذ املنفذة يف احملامك اكنت 98% دد ملفات التنف ملف  376.520، مبعىن 

ذي، و  داهاذتنف مة  سبة  د ال ٔن . ي وا لنا يف التفاصيل  ب ٕاذا د
ٔمراض ٕاىل  ىل ا ذ  ن التنف ن حوادث الشغل واك زاع الشغل واك ن  اك

، جفميع ال  ا ري ذ ٔح دة،  سبة لسنة وا ل سب املتوفرة يه سب 
ل السنة واملتبقي من السنة  ،%110 ــتتوصل ل ل د مبعىن كتنفذ املس

شوفوها يف  املاضية، ٕاذا اكنو هناك بعض احلاالت اخلاصة فهذا ميكن 
س يف هذا السياق ٔخرى ول   .سياقات 

ٔن نوفر لك ىل  ا حريصني  يل ميكن نقول لمك اح الوسائل  ولكن ا
مة، يف  ن مؤرشات  ٔحاكم، مدنيا اك فذو هذه ا ش ي وإالماكنيات 

ٔيضا مؤرشات ال تدعو ٕاىل هاذ ن  يل طرحيت اك   ..املوضوع ا

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد    .الوز

شار   .للكمة لمك السيد املس

شار  تومالسيد محمد املس   :ح
س   .شكرا السيد الرئ

قة، السيد ال ٔن كنا كنمتناو يف احلق لمك  لجواب د ٔسفو  ر، كنت وز
فاع  بري من هذه امللفات يف ا ٔنك عشيت جزء  ل ٕاجيايب، خصوصا  تفا
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ٔن عند مناذج  ش نتلكم من فراغ،  اد ٔ ما  سان، و عن حقوق إال
ري يف هذه  ة واعطينامك حشال من مرة امللفات من هاذ النوع، و صار

رشيعية هذا كنظ ذ الوالية ال ىل تنف يل كنطرحوه  ن السؤال الرابع ا
ٔحاكم   .ا

عض ٔم  ف سيطةا س) Dollytex( :ال ار البيضاء هتريب  لمال
ٔمه  ٔخرى حيول دون املشغل  املنقوالت وحتويل طلبيات الرشكة لرشكة 

ذ،  ان"التنف ذية رو ٔ ذية سرون"و "ل ٔ دة فرار املشغل  ،"ل وا
ٔحاكمٔحاكم، والثانية رمغ إالنذارات مل تنفذ ارج البالد ومل تنفذ ا ، ا

رتز لوازم اخلياطة" س لينا"و "م لمال ،  ار البيضاء "واش  كذ
ل"و تصاالت  "مطاحن السا ي معر طويال، وكنا قد مقنا  هذا امللف ا

ارشة معمك   .م
ٔنه، هو صارخ كام قلت يف  ش ىل رسا  لكن املثال الصارخ وتتوفرون 

ٔحاكم القضائية هو رشكة حتقري ة ) APM Terminals( ا بطن
اع النقابيني، املسؤولني  ر ٕ ا  ٔحاك بتدائية  ٔصدرت احملمكة  املتوسط، 

ا اف ٔكدت است ن وت ى حممكة النقض، ومع  ،النقابيني املطرود ٔكدت  وت
ٔحاكم ذ هذه ا سمتر الرشكة يف رفض تنف   .ذ 

ٔكرب من القضاء  كون  ال) APM(يف البالد؟ سلطة ٔي سلطة   !؟م
ٔمانة الوطنية ومراس السلطة القضائية ومل  رمغ املراسالت اليت بعثت لمك ا

ٔن ٔي مسؤول يف هذا الش   .يتحرك 
ستور املغريب ينص يف الفصل  ٔن ا ر،  قة، السيد الوز ىل  126حق
ل  ىل امجليع، وذ ضام  هنائية  ٔحاكم القضائية ا ذ ا ة تنف مساواة بني ٕالزام

ىل  دث عن حق ال نفاذ   ٔن نت ٔمام القضاء، لكن ال ينفع  املواطنني 
ة ٔم الصار ، ٕاذن هذه ا ٔم ا اعطينامك  ذها  ٔرض الواقع، واح ٔ جيب 

زهية يف هذا  قات  جراء حتق ٕ ر،  ا نطالبمك، السيد الوز عتبار،  بعني 
ٔن   .الش

س اجللسة   :السيد رئ
  .شاراملس شكرا السيد 

ه  ٓل مرشوع احملامك الرمقية"السؤال الثاين موضو ، وهو موضوع من "م
ستقاليل   .طرف الفريق 

راهمي شار احملرتم اليس موالي ٕا   .تفضل املس

شار السيد موالي    :راهمي رشيفإ املس
  .سم هللا الرمحن الرحمي

س،   السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس
ىل  ات و ىل مستوى املعلوم ة  ق عرفت بالد كام العامل ثورة حق
ىل مجيع  ارش  شلك م ر ذ  ٔ يات االتصال والتواصل، و مستوى تق

ريها، واليوم ٕاذا اكنت تعين  عية والقانونية و ج صادية و ق ن  املياد
ل التقايض، احملمكة الرمقية هو استعامل هذه الوسائل احلديثة يف مجيع مر  ا

سائلمك، السيد  سجيل امللفات ووصوال ٕاىل احلمك، فٕاننا  ابتداء من 
ي يعين  ل تزنيل هذا املرشوع ا ٔ ذة من  ر، عن إالجراءات املت الوز

ظور مشويل ٕالصالح العدا ببالد   .احملمكة الرمقية وذ يف ٕاطار م
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر اللكمة   .لسيد الوز

ر العدل   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ظومة العدا يف  ل ٕاصالح م سرتاتيجيات د  30فعال كام تفضلمت، 
ٔسايس، وهو الرمقنة والتحول  يشء  رية يف العامل اكنت ممتزية  ٔ سنة ا
ا االتصال واملعلومة، وبالد بطبيعة احلال حىت يه  ولوج ك الرمقي وٕادماج 

خرطة  ظومة العدا م ل ٕاصالح م ليه وامليثاق د ة  ف ه وم يف هذا التو
ة يف هذا  ة السام مج احلكويم والتوجهيات امللك ، والرب ىل ذ يؤكد 

رشيعي وقانوين طار  ٕ ٔطري هذه الرمقنة  ٔيضا بت لرمقنة و رسيع  ل ٔن    .الش
ٔطر وامله  ٔن ا ال هذا؟ ميكن نقول  ب ندسني فني وصلنا يف هذا ا

ل وزارة  ري العدل د ري من الربجميات والك شتغلون ليل هنار وطوروا الك
يل كمتيش يف  جتاهات 3من املنصات الرمقية ا ل    :د

ٔو متكن املواطن من  - يل تقدم املعلومة  ن هناك الرمقنة املعلوماتية ا اك
  ؛ىل املعلومة القانونية والقضائيةإ الولوج 
ن هناك الرمقنة - يل  اك سيط املساطر، حفال ا إالجرائية يعين ت

ميكن لو يوضع املقال  ال احملايم  ٔم م ل ا د العدد د تفضليت واعطيتو وا
ل احملايم لو عن طريق املنصة د ت د قل من الب لو بال ما ي   ؛د

ٕالضافة  - ن واكينة الرمقنة  لمعلوماتية وإالجرائية، اخلدماتية، اك
ل ا ل ال دمات الس اريلعديل، الس ٔثناء احلجر الصحي ت اصة  ، و

د العدد ا وا يل قدم ٔداء إاللكرتوين، التبادل  :ا ع إاللكرتوين، ا التوق
دمات ولمساطر ل لتدبري الالمادي  سمى  ٔو ما    .إاللكرتوين، 

ٔن هذه  هاذ ه، وقريبا سوف نقدم املشاريع املق  ا ف اليش لكه مش
ست املشاريع هذه راه ة ايه ك ٔ سبق يل يف هذه القا فدو مهنا املواطنني و

ٔرقام واملؤرشات ل ا د العدد د يل  ،ٔعطيت وا واحملامكة عن بعد ا
ا  ٓن اليوم مكسب، لكن اح كون  هاذٔصبحت ا اليش لكه ما بغيناش 

سجم  اكمل وم د إالطار م ة، وضعناها يف وا جمرد تطبيقات ورامج مش
يل مسيناه ا ال وعندو ا ٓ يل عندو  لتحول الرمقي، ا ي  طط التوجهي

الهتا ويف أهد سجمة يف تد لني ومزيانيات م د ف وعندو وسائل وم
سيقها ويف تعبئة لك الرشاكء حولها   .ت
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار احملرتم   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد موالي    :راهمي رشيفإ املس
اء يف شكرمك الس  ات املقدمة، وكام  ىل هذه إاليضا ر،  يد الوز

م، ومل  ٔسايس و حملمكة الرمقية هو ورش  مك فٕان هذا الورش املرتبط  جوا
ىل ذ  ٔكدت  ة،  ٔصبح رضورة مل ار اسرتاتيجي، وٕامنا  يعد فقط هو خ

ىل ذ التوجهيات ٔكدت  ة و ة السام   .اخلطب امللك
ىل ل  اء  ة من بطبيعية احلال كام  مك، فٕان لهذا املرشوع مجمو سا

ة النظام القضايئ وفعاليته، ح  دث عن جنا إالجيابيات، عندما نت
ال التقايض وكذ تقريب اخلدمة القضائية من  ٓ دث عن تقليص  نت
رته يف هذا  ٔرد ٕا ة يف املساطر، ولكن ما  املواطنني ٕاضافة ٕاىل الشفاف

راهات، ة من إال لجوء  السؤال هو مجمو ورو ا احئة  ٕاذا اكنت يف ظل 
  :ٕاىل احملامكة عن بعد فٕان ذ يطرح ٕاشاكلني

س هناك نص قانوين يؤطر  ىل مستوى املرشوعية، مادام ل ٔول  ا
  ؛هذه العملية

سبة  ،كذ ل ٔنه  ىل  لرشعية، وهو  ٓخر املرتبط  إالشاكل ا
لمتقاضني، سواء امكة عن بعد تنفي احلضور الفعيل  ٔو املدعى  لم املدعي 

ٔمام الهيئة املوقرة   . ليه 
بطبيعة احلال هذا الورش ما ميكن ينجح بدون ٕاذا ما اكن وضع  ،كذ

رشي،  ٔهيل العنرص ال دث عن ت م، نت ه رشي يف صلب  العنرص ال
دي القضاء من حمامني، من  ٔو إالدارية وكذ مسا ٔطر القضائية  سواء ا

رب    .اءمفوضني قضائيني ومن 
سبة لهذا املرشوع  ل ل  ٔم كون هناك ضامن تزنيل  ٔنه  ىل  ٕاذن البد 

ظومة يل احملمكة الرمقية م عتبار قانون  ا ذ بعني  ٔ ، ت اكم قانونية م
لهيا، كذ القانون اجلنايئ، املسطرة املدنية والتغيريات  يل ممكن توقع  ا

ملبادالت إاللكرتونية،  ع إاللكرتوين، كذ القوانني املرتبطة   le(التوق
cachet électronique (عوك ظذ قوانني م   ة ـــــانونة قومــددة، م

يل  ية ا ة حتتية وتق رشية مؤه وكذ ب ، ولكن كذ وسائل  اكم م
الي كون  ب  ت بصب ٔنرتن ب وتوفر كذ شبكة من ا ، لكها اتوفر احلواس

وفرة كون م ٔن  ل احملمكة  عوامل البد  لمرشوع د سبة  ل ل  ٔم لتزنيل 
  .الرمقية

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر، ف تبقى من الوقتا   .للكمة لمك، السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
شار،   السيد املس

ٔن  ل، وفعال  ٔم ل التزنيل ا ٔ حتتاج  هاذاستعملتو هذه العبارة د املس
شاور حول ٕاىل التزني ل ع يف رئاسة النيابة العامة  ن اج دا اك ل و ٔم ل ا

لجنة الوطنية محلاية املعطيات اخلاصة وهنار  ،هذا، وهنار االثنني مع ا
لوزارة املنتدبة يف  ايت التابعة  ٔمن املعلوم ل ا رية العامة د ء مع املد الثال

فاع،  ٔمر ال يتعلق مبهاذا ٔن ا ٔساسيني،  خطط لقطاع معني، و رشاكء 
بل هو ملنظومة العدا فهيا احملايم واملفوض واملوثق والعدول والقضاء 

لني  ل املتد د العدد د ام،  خصوالنيابة العامة، وا س اهتم ا كون ب
ٔيضا  ٔن امللف  خصو لمتقاضني  سبة  ل وفر  ايت م ٔمن املعلوم كون ا

ل املتقايض وقرينة الرباءة ورسية التح قد ة  ،ري والتحق ق هذه ثورة حق
ٓن بصددها، و  لجميع، هو  هاذحنن ا ل احملمكة الرمقية هو شعار  الشعار د

  . شعار اسرتاتيجي بعيد املدى
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك لمكشكرا    .مجيعا 

ٔسئ   .ورفعت اجللسة اخلاصة 
لسة  ل قل بعد قليل  رشيعوسوف ن ل   .اخلاصة 

  .شكرا لمك


