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ريل  13( 1442شعبان  30 ٔ2021( 

 353 اجللسة رمقحمرض 

ء: التارخي ريل 13(هـ 1442 شعبان 30 الثال  ).م2021 ٔ
شار : الرئاسة ل، عبد القادر سالمةاملس ساخلليفة الرابع    .رئ
ت ٔربع :التوق ة و قةعرشة  سا ة  ،دق قة  الثالثةابتداء من السا ق وا

 .بعد الزوالالسابعة 
ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا   .م

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

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
 ﷽  

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

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شار    ون احملرتمون،السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

ٔسئ  شارن، خنصص هذه اجللسة ل لس املس يل  ا ) الشفهية(ا
لهيا   .وجواب احلكومة 

ٔعامل هذه  دول  ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
ٔصا عن نفيس ونيابة عن مج  ٔن اجللسة، يطيب يل،  ب،  ٔعضاء املك يع 

لول شهر رمضان  ٔمجل الترباكت مبناسبة  هتاين و ٔحر ا نتقدم ٕاليمك ب
مين والرباكت خلري وا ىل امجليع  ٔن يعيده  ل    .املبارك، سائال املوىل عز و

د  ىل لك ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٓن س وا
ت ال   .من مراسالت وٕا

ٔمح شار السيد  لساملس ٔمني ا   :د توزي، 
س   .شكرا السيد الرئ

 ﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
ريل  ٔ تاح دورة  لس من اف ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا بلغ 

ء ٕاىل يو  ريل  13م الثال   :ما ييل 2021ٔ
ٔسئ الشفهية - ؛ 28: دد ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 11: دد ا  سؤ
ابية - ٔجوبة الك  .جوا 42: دد ا

ٔحاكم  ٔنه طبقا  لس  ٔعضاء ا مل السيدات والسادة  ي ٕاىل  هن كام 

ستور، واملادة  68الفصل  لس،  273من ا لم يل  ا من النظام ا
امة، ختصص ملناقشة سيعقد ا لسة  ٔسئ  لسة ا ارشة بعد  لس م

ليس  س احلكومة يف اجللسة العامة املشرتكة  ت اليت قدم السيد رئ البيا
ريل  12الربملان ليوم االثنني  ئية احلا " ، حول2021ٔ : ململكةالو

بة التطورات رتازية وإالجراءات املوا   ".والتدابري 
ىل م رشيعية ختصص وسنكون  امة  لسة  ارشة بعد ذ مع  د م و

ىل مشاريع القوانني اجلاهزة التالية   :راسة والتصويت 
طقة  08.20مرشوع قانون رمق  - ا م ٔفريق ىل معاهدة  ه  يوافق مبوج

لقاهرة ) معاهدة بليندا(الية من السالح النووي  ) مرص(املوقعة 
ريل  11يف   ؛1996ٔ

ىل امليثاق إالفريقي  45.20 مرشوع قانون رمق - ه  يوافق مبوج
 ٔ س  ٔد ىل الطرق، املعمتد ب ر  31يف ) ٕاثيوبيا(لسالمة  ينا

 ؛2016
ة  54.20مرشوع قانون رمق  - ىل اتفاق تعديل اتفاق ه  يوافق مبوج

ط يف  لر ريا، املوقع  التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية 
 ؛2020ٔغسطس  24

ٔن  59.20قانون رمق مرشوع  - ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
ت بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  يازات واحلصا م

مترب  ط يف فاحت س لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت  ؛2020الوال
لبنك  60.20مرشوع قانون رمق  - ٔسايس  ىل النظام ا ه  يوافق مبوج

ة الت  ر يف الب يوي لالس ٓس يونيو  29حتية، املوقع ببكني يف ا
2015. 

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ة  ٓخر اجللسة تقدمت به مجمو توصلت الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف 
ىل احلكومة  ل  ٔح ال احملددة، و ٓ ل ا لشغل دا ميقراطية  الكونفدرالية ا

دم استعداده ربت عن  اوب مع هذا الطلباليت  لت   .ا 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ه لقطاع العدل،  ٓين املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ه رمقنة حمامك اململكة   .وموضو

سيري؟    نقطة نظام يف ال
  .تفضل

شار السيد املبارك الصادي    ):نقطة نظام(املس
سشكرا السيد ا   .لرئ

يل،  ا ضيات النظام ا سيري هاذ اجللسة، وتفعيال ملق ري يف  ا،  اح
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ش  شارن  لسادة رؤساء الفرق والسادة املس سمح  يل  ا اليوم النظام ا
ام لام احلكومة يف مواضيع عندها ارتباط مبا هو وطين    .حييطو 

اوب مع الربمل دم الت ل  ٔ د د املبد ان، اليوم، احلكومة كتكرس وا
ل مع هاذ املؤسسة،  ش تتفا ا تنطلبو احلكومة  وهذه املرة الثالثة واح
ٔساس، حىت يش  يل ما عندو حىت يش  كر هاذ التعامل ا وستغرب وس

داد س طق  طق ٕاال م   .م
ري قادرة  دة يف قراراهتا،  ٔهنا مس ىل  ٔخرى  واليوم احلكومة تؤكد مرة 

ا  و هباذ مساء احلكومة يف لك ىل احلوار مع الربملان، واح ش ادي ن
د ما من حقو يفرغ  لنا، وحىت يش وا ور د ٔن هذا ا ماكن وزمان، 
يل من حقها الرقابة ومساء احلكومة يف القضا  رشيعية ا هاذ املؤسسة ال

ملواطنات واملواطنني يل كرتتبط    .ا
ادي نط ل  ٔسبوع املق ٔنه ا س،  رحو هاذ ونؤكد لمك، السيد الرئ

ل هذه احلكومة مع القضا املرتبطة  ٔن تتفا ٔسابيع املق ٕاىل  السؤال وا
اوب مع طرح  ٔن هاذ احلكومة ال تت ٔخرى،  ٔكدوها مرة  ا تن ملغاربة، واح

  .القضا املرتبطة مبشالك املغاربة
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا، شكرا

ٔن هاذ املاو ٔنت ٔن  ،دةما تتعرفو ب اطة جيب  يل واحض، إال ا النظام ا
لحكومة،  ٔعضاء الربملان، الرئاسة صيفطت  فقة مع احلكومة و كون م
سامه، الرسا د راه  ش  اد ٔنين ما  اوبت قالت لمك ب احلكومة 

  .وصلت
ه  ر العدل، موضو ه لوز ٔول مو ارشة ٕاىل السؤال ا رمقنة "ندوزو م

  ".حمامك اململكة
شرتايك، لمك اللكمة لتقدمي السؤالهذا السؤ  لفريق    .ال 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
 ، ظومة العدا ببالد ذ سنوات يف ٕاصالح م رشعت بالد م
واحملمكة الرمقية لك جتلياهتا يه جزء مركزي من هذا إالصالح، وقع هناك 

  . رامك، حصيح
ل احملمكة الرمقية؟ريد ا ن وصل هاذ الرتامك د ٔ ٔن نعرف    ليوم 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر العدلالقادر عبد نالسيد دمحم    :، وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارن ارك سعيد لاكفة السيدات والسادة املس   .ٔوال، رمضان م

ىل الس شار،    .ؤالشكرا، السيد املس
ٔنه عبارة  د التوضيح  يه تعبري " احملمكة الرمقية"يف البداية البد من وا

د حممكة رمقية ،جمازي   .ال تو
الم  ٔو ٕادماج وسائل االتصال، الوسائل العرصية لالتصال وإال الرمقنة 
ات، قطاع العدل عنده  ىل التحول الرمقي يف العديد من القطا د  سا

لعدا رتبط  د اخلصوصية  ج احلق، ولرمقنة وا ٔنه مرفق معياري تي  ،
ٔن احملمكة افرتاضية،  دود معينة، فاحلديث عن احملمكة الرمقية يو ب ه  ف
ل احملامكة وطقوسها  في معه مجيع املواصفات الكونية والتارخيية د مما ت
ٔمام املهتم  لقايض  دانية  ة الو ا ية والرتافع وشلك الق احلضورية والتوا

  .ري ذ ٕاىل
ٔمر يتعلق  ية هو استعامل جمازي، ا ٔو ا ٕاذن فاحملمكة الرمقية 
يل يف القطاع  ل وسائل االتصال، وا ا العرصية د ولوج الستفادة من التك
ىل  زع الطابع املادي  ال  د العدد إالجراءات، م ح وا ل العدا ت د

ن  .(la dématérialisation des procédures)إالجراءات  ٕاذن اك
لغ،  يل ت ن مفوض ا ، اك كون ماد ال التبليغ  د العدد املساطر، م وا
ن معمتد يف  كون ال مادي عن طريق الربيد إاللكرتوين، واك والتبليغ ميكن 

زع الطابع املادي عن إالجراءات د العدد املنظومات القضائية، ٕاذن    .وا
ن د ع إاللكرتوين حىت هو راه مستف ن التوق ن التبادل  اك ه، اك م

ل خطة  ن املنصة د ال اكينة املنصة احملايم، واك إاللكرتوين بني املهنيني، م
د العدد املنصات إاللكرتونية  ميكن توزع وا ل العدول، و العدا د

لتواصل ما بني لق فضاء  ن  ، اك ل العدا ال  ..لمهنيني د م
)www.mahakim.ma ( ،ح ما بني املتقاضني، ما بني معوم املرتفقني ت

ن ما يعرف بـ   les techniques de(التواصل مع احملامك عن بعد، واك
visioconférence ( يل يات املناظرة املرئية عن بعد، ا ل تق د

ري ذ ٔثناء احلجر الصحي ٕاىل  ا يف احملاكة عن بعد    .استعملناها اح
ظومة العدا ٕاذن هاذو و  م يف م ر ٕادما يات نتد ل التق د العدد د ا

د  فاع ووا اد وحقوق ا ش تبقى احملامكة  ة وشارية  بطريقة توافق
وفرة ٔمور تبقى م ل ا   .العدد د

سمى بـ ، ٔو ما  ري"فوزارة العدل وضعت خمططا  طط املد " ا
ه" ل  (le schéma directeur)" خمطط التوج التحول الرمقي ملنظومة د

ه التدرج ، ف ٔن نتقدم  ،العدا ه اندماج املنصات، عوض  شارية، ف ه ال ف
ىل حسب إالبداع  ىل حسب إالماكنيات و ية  يف الرمقنة مبشاريع جزئية تق

ل القطاع ل املهندسني د   .د
ل املشاريع ىل العديد د ي  ٓن عند خمطط توجهي   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
رشكر   .ا السيد الوز

س الفريق   .لمك اللكمة ،السيد رئ
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شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
ري  و لنا، فقط  يل قدم ىل املعطيات ا ر،  شكرا، السيد الوز

ٔيضا عندما قلت  لصيغة " احملمكة الرمقية"لتوضيح  ٔن احملمكة الرمقية  ٔقصد 
ر، ال وجود لها يف  ٔي ب يف العامل، لكن ما اليت وصفهتا لنا، السيد الوز

ٔقول هو ٔن  مت : ٔريد  ٔن  هل استطعنا سواء يف الشق إالداري اليوم 
ٔطراف  ا رمقية يف ٕاطار املعامالت اليت جتري بني ا ولوج د التك وا
ل احملامك من  رشية د ا من متكني املوارد ال ل احملمكة؟ هل متك القضائية دا

الرضورية ٕالدارة هاذ التصور الرمقي التكوينات الالزمة ومن الكفاءات 
  والتحول الرمقي؟

ليه  ٔن نصطلح  ٔو ما ميكن  ، هناك الشق القضايئ  لعدا (وكذ
متناو يف )الرمقية ء،  اءت مع الو اصة  ذهتا بالد و ٔ يل  ، هل التجربة ا

راكام ٔن حنقق  لينا، هل استطعنا  ٔن متيش  شجعنا يف  هاذ الشهر الكرمي 
ٔن نواصل هاذ املسار، ولكن يف ٕاطار حفظ حقوق املستق ىل  ل 

ٔطراف القضائية؟ فظاملتقاضني وح   لك ا
هل يف ٕاطار التعاون بني الهيئات القضائية، الهيئات ذات  ،كذ

ال؟  ٔن نصل ٕاىل احملايم الرمقي، م ال  لقضاء، هل استطعنا م   رتباط 
ٔن نصل ٕاىل التحكمي الرمقي يف ا ٔيضا  ملعامالت املادية، هل استطعنا 

؟    يعين العقود وما ٕاىل ذ
حملمكة الرمقية امة  ٔقصد بصفة    .هذا ما 

ل حتدييث لٕالدارة .. اليوم، هاذ ٔن هاذ التحول الرمقي هو مد تنعتربو 
ديث هذا  ،دثحصيح . القضائية يف بالد يق ما وصلناش، ولكن الت

ٔوال، بطبيعة احلال ٔسايس،  هذا حيتاج،  ل  ٕاىل كفاءات، وحيتاج  مد
ٔيضا ٕاىل مزيانيات خضمة،  بالد اليوم، السؤال  ٕاىل حتفزيات وحيتاج 

يل اكن مطروح   : ا
  هل هاذ املسار هو مشجع؟ 

ٔن نواصل هذا املسار  ىل  ي جيعلنا قادرن  ا الرتامك ا هل حقق
ٔشياء العادية، احملامكة املبارشة  ٓن لك ما تضمنه ا ونضمن يف نفس ا

  تعامالت املبارشة؟وال 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ري يف هذا القطاع، موضو ٔ لسؤال الثاين وا ادي ندوزو  ٕاذن 
عي" ٕاصالح خطة العدا" ج ميقراطي  ستوري ا   .لفريق ا

  .اللكمة لمك

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

رة، السيدة   الوز
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لجميع ارك    .بداية رمضان م

ر احملرتم،   السيد الوز
نة  ٔقدم  ٔهنا  ىل  ٔو التوثيق العديل، نعرفو  سبة ملهنة العدول  ل
ات  دة حتوالت وٕاصال دة حمطات و رخيي عرف  ٔن مسارها  ملغرب، و

يل هو  1914هري كربى، ابتداء من ظ  ظم ا ٓخر قانون م يف  16.03حىت 
ر  14   .2006فربا

ل املنظومة  ٔساسية دا لقة  ر، فالعدول مه  كام تعلمون، السيد الوز
ظومة  صالح م ٕ الل الورش إالصال املتعلق  القضائية املغربية، و
دة  ىل  ار نقاش  ٔ سنوات هاذي، ف ي بد ، وا ، خطة العدا العدا

دة ويه املتعلقة  نقط، سوف ىل نقطة وا ر،  ٔركز معمك، السيد الوز
رسها 16.03من القانون املشار ٕاليه  35ملادة  يل ت ة ا ملراق يل تتعلق   وا

ىل لك العقود اليت ختضع لترصفات السادة العدول،  حملمكة  قايض التوثيق 
لضبط فالسادة العدول ر حول هاذ النقطة  يل  ، تنعرفو فهاذ النقاش ا

ا د بريا،  2021 يف ااح نة العدول عرفت تطورا  ٔن  ىل  وكنعرفو 
ملساواة مع اكفة املهن  ٔصبحت هاذ املهنة  لتايل  ٓخرها هو ولوج املرٔة، و
ٔوان  ٓن ا لتايل ف ٔو احملاماة يف جمال القضاء، و ٔخرى، سواء املوثقني  ا

هيا   .ملراجعة املادة املشار ٕا
ود اليوم معر  مكف ر ،فة رٔ   .السيد الوز

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر العدل   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ات السياسة العامة  اقشة تو امة م لسة  لينا يف  ادي يتعذر  رمبا 
لنا فهيا ٔشنو الرٔي د د القانون و د املادة يف وا ٔن نناقش وا    .لحكومة 

ال لعدول، ٕاىل قلت  ،ىل لك  وح مع الهيئة الوطنية  هناك حوار مف
ن ٔو مثانية  د السبعة  ىل وا ٔن وزارة العدل عندها وصاية  ن :  ب اك

ري ذ ساخ واخلرباء، الرتامجة، ٕاىل    .احملامون، املوثقون، والعدول وال
لعدول يه الهيئة اليت متزيت ب ٔن الهيئة الوطنية  دد ميكن نقول ب ٔكرب 

ذي السابق  ب التنف ىل مستوى املك ات يف وزارة العدل، ال  ج من 
ل السادة  الس اجلهوية د لقاءات مع ا ذي احلايل وال ا ب التنف وال املك
ل الرائدات  ال الوفد د ىل استق ٔنين كنت حريص  العدول، خصوصا 

ل الفوج  ة، 2018د ة السام اية امللك لر يل حظي  ال امل  ا ٔن 
، وكنت  ٔمام املرٔة املغربية لولوج خطة العدا لو  لتوجهيات د ح الباب  ف
ر القضائية،  وا ساء يف لك ا ل هاذ ال ندماج د ىل  ٔن  حريص نطم

الىق مع املسؤولني اجلهويني ش ت اسبة    .واكنت م
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ل ذي وصلنا معه ٕاىل مسودة د ب التنف  ٕاذن هناك حوار، املك
لسة  ٔول  يل انتخب يف  ذي احلايل ا ب التنف مراجعة القانون، لكن املك
، وحنن  ىل هاذيك املسودة وسلمناها  رب عن رغبته يف إالطالع  معه 
سمترارية ويف ٕاطار احلوار،  ظر تفا مع هذه املسودة، يف ٕاطار  ن

ا  يل اح رشيعية هاذي ا ستطعو يف هاذ الوالية ال ٔننا  فهيا اليوم ونطمح ب
ه  ديث عرصي، ف ، قانون  ل خطة العدا د القانون د ٔننا نقدمو وا
ٔنمت  راعي، و ٔيضا  ىل الرمقنة، لكن  ا املعلومات و ولوج ك ىل  اح  انف
متزي هبا هاذ املهنة  راعي اخلصوصية اليت  شار احملرتم،  تفضلمت، السيد املس

ٔهنا موروث ثقايف  ٔخرى،  يق املهن ا لعناية عن  ، وحظيت  م يف بالد
يل تضبط الولوج  ر ا ٔطروها بظها يل  ل خمتلف امللوك والسالطني ا د
ىل  كون  ٔحرص ما  لها، فالوزارة يه  لها واملامرسة د هيا واخلصوصية د ٕا
ٔوضاع  اة ا اح ومع مرا نف ل هاذ املهنة، مع  ىل اخلصوصية د احلفاظ 

يوجلو لها يل  ل الناس ا يل ميكن د ذ املهنة هاذي، ومع حىت التطورات ا
لمغاربة  ٔمن التعاقدي  قة تتعزز ا يل حق حتدث يف ٕاطار تعزز هاذ املهنة ا

ىل توثيق معامالهتم وحقوقهم   .وسهر 
راجع يف هاذ القانون  ٔن  غي  ٔنه ما ي فائلني وب وح وم ا يف حوار مف فاح

غي تعدي سيعدل، وما ي مت سرياجع، وما ي ليه س غي تعززه واحلفاظ 
  .ذ

شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

س، لمك اللكمة ف تبقى لمك من الوقت   .السيد الرئ

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
ور  ا ا ر، يه تعرف نقاشات، واح هيا، السيد الوز النقطة املشار ٕا

اه احل رة ان لنا هو ٕا ا د يل اح ال ا كومة للك النقاشات السائدة يف ا
ليه، والهدف من السؤال هو معرفة مسار إالصالح املتعلق هباته  كنتلكمو 

ٔخرى ٕالضافة ٕاىل نقط    .النقطة، 
ىل بعض الترصفات  يل تيقومو العدول ممكن إالبقاء  حفىت الترصفات ا

لسادة القضاة، ولكن ممكن بعض ا ة  يل نقدرو تبقى حتت املراق لترصفات ا
ة لهيا هاذ املراق   .رفعو 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة، ورحب  ر  شكر السيد الوز
ل  لتفا رن  ن الوز رة والسيد لسيدة الوز معنا يف  -الشك  –كذ 

  .هذه اجللسة
ٔوقاف والشؤ  ه لقطاع ا لسؤال املو قل  ه ون ة، وموضو ون إالسالم

لعامل القروي" لهيا  ٔمئة والقميني  د وا   ".ٔوضاع املسا
ٔصا واملعارصة دمه مشكورا ،والسؤال لفريق ا ٔ   .فليتفضل 

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد احلو املربوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السيدة والسادة الوزراء،
شارون احملرتم   ون،السيدات والسادة املس

لجميع رمي    .رمضان 
ة والشعب املغريب  ٔرسة امللك ني وا ٔمري املؤم رمي جلال امل  رمضان 
ىل  ورو و ء  لينا و رفع  ٔن  انه وتعاىل  قاطبة، وندعو ورجو هللا سب

رشية مجعاء   .ال
مك  ظر جوا ر، نبلغمك ورافع ون يف ٕاطار وشلك السؤال، السيد الوز

ىل وجتاومك، وال تعق  ٔرد  ٔعقب ولن  ب، ٕاذن لن  ىل التعق ب وال رد 
اها  ا شف ر، نبلغومك  ب، بغينا السيد الوز ب ٕان اكن هناك تعق تعق

لمك معها ل د   .وبغينا التفا

ر،   السيد الوز
د يف العامل  ٔن يالحظ الفرق بني املسا د  ٔ ىل  لصعب  س  ل

د يف العامل القروي دة يف العامل احل. احلرضي واملسا د ج رضي مسا
البا ما يتلكف مبا  ة  ٔوقاف والشؤون إالسالم خر هبا، وقطاع ا وفاخرة ونف
اليا ما تقوم به  ٔمئة واملؤذنني، وحنيي كذ  عتناء  جيب من جتهزيات و

شاهئا ذ ٕا ٔن م   .مؤسسة دمحم السادس يف هذا الش
د نثري هذا الفرق بني العامل احلرضي والعامل القروي ف خي ص املسا

دا وجتهزيا وتدبريا ش ده  لعامل القروي ومبسا ٔفضل    .لنطالبمك بعناية 

ر،   السيد الوز
ة من القميني  ها حنن يف رمضان ابتداء من الغد، ٕان شاء هللا، وهناك ف
لهيا فهم  ه اخلصوص، حسب ما اطلعنا  ىل و ني ومه املؤذنني  ين ا

ٔن نق ، ميكن  د هزي الغ  ات رمزية، يتقاضون م رام ٔهنا ٕا درمه،  500ول 
اءات يف مستوى  700 ست اء بعض  ست ش  2000درمه،  درمه، 

اء احملسنني، مبناسبة الصدقات،  س ر؟  مكلو السيد الوز ادي 
  .السلاكت واجلنازات

ن  ن سلاكت، ما اك ن صدقات، ما اك دا، ٕان شاء هللا، ما اك من 
يف ستك ٔخرى،  اسبة  ن سريفعون حىت يش م ون وضعية هؤالء ا

ٓذان ٕاىل مسامعنا  ٔن  5ا سعى مجيعا ٕاىل  ي  مرات يف اليوم؟ يف الوقت ا
يين  ٔن ا لش ش الكرمي ليتفرغوا  كسبوا قوت الع ٔن  ٔمئة جيب  هؤالء وا
ٔمن الرو  يين وضامن ا سامه يف حتصني احلقل ا ، وذ  بصفة اكم

  .لشعب املغريب
ر، ٕاىل اكن هناك  ٔو مشلك مزيانية، حنن معمك، السيد الوز ٕاشاكل 
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ٔي ٕاصالح رضوري يف  مك من معاجلة هاذ الوضعية و ٔي مزيانية متك يف 
يين   .جمال احلقل ا

د لك مرافقها، مبا  ات يف العامل القروي، مسا د قامئة ا ريد مسا
ستغين عن ذ مبحض  لمؤذن، ٕاال من  فهيا مسكن لٕالمام ومسكن 

  .ٕارادته
دلت ف خيص هذا  ٔسمل لمك ملمتسا من ٕاقلمي م ر، س وهذا السيد الوز

ٔن   .الش
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ق ٔمحد التوف ة، السيد  ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :وز
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

وام، ٕان شاء هللا ىل ا ممك  ٔ مك ويف    .رك هللا لمك يف رمضا

شار احملرتم،   السيد املس
رمتوه ٔننا نقامسمك لك ما ذ ىل سؤالمك، وتعلمون    . شكرا لمك 

نيا لكها،  وية يف ا ٔ ب قضية الفرق ما بني البادية واملدينة هاذي مس
د هيمت خصوص ٔ ال ما اكن  ىل لك  ني يف العامل ولكن  ين لقميني ا ا 

ٔمري  ت من  ا فهيا بتوجهيات وتعل يل اح ، احلا ا القروي، امحلد 
ري بل ال تقارن مبا سبقها ك ٔحسن  ٔعزه هللا،  ني    .املؤم

شار احملرتم، اكن  يل يه  6تتعرفو، السيد املس رامه ا ل ا ماليني د
ٓن، امحلد  ني، ا ين ذوها القميني ا ٔقل مليار وتيا ىل ا ذو   430، تيا

وقفة، ٕان  رمه، وهاذ السريورة هاذي مسمترة ما هياش م ل ا مليون د
ي ال  ٓخر مظاهر هاذ التحول ا ٔن  ٔبدا، نعاهدمك  شاء هللا، ولن تتوقف 

ني  ين لقميني ا زاد  ٔنه  ته  ٔعطى تعل ني  ٔمري املؤم ٔن  درمه  300يتوقف 
سمترسنوات،  4لك سنة ملدة    .وٕان شاء هللا، س

ٔساس،  خلصوص يف البادية هو ا ل الرشط  مث عند القضية د
يل اكن عندو الرشط  ش ا الس العلمية  سنعمل مبساعي مشرتكة مع ا
 ٔ ٔهنا مس دث،  يل ما اكش عندو يت ٔنف، وا ست يل توقف  يزتاد وا

ة،  رخيية، دال ثقاف ال  د ا ة يف ب مايش فقط عندها وا دال دي
ا ة وٕاما ام بني امجلا لت   .هو 

ٔمسو ىل  قني بعاد  ة املؤذنني  ٔن الف ارفني متاما ب ا  ولكن هاذ .. اح
لني يف التغطية الصحية  ٔهنم دا سمترار  متىش، ٕان شاء هللا،  ٔمور لكها  ا

ل  ني من اخلدمات د ين ة القميني ا بق دون  ستف ٔهنم  سسة مؤ "مجيعا و
ني ين لقميني ا عية  ج ٔعامل  ري ذ" دمحم السادس ل   .ٕاىل 

لهيا فقني  ٔ هاذي م و، هاذ املس حن معمك، ما حتتاجو ال تعق ري . ف
ٔ املزيانية  ٔن القضية ٕاىل اكنت مس شار احملرتم،  ٕاىل قلت، السيد املس

اقشة املزيانية كنقول  لمك ٕايوا هذاك اليش نتفقو فهيا، لكام اجمتعنا معمك يف م
يل وقع  ال حىت ا قرر هنا، فعىل لك  ادي تقولو يل من بعد راه كت يل  ا

ري اكيف دا، ولكن  م    .يف مستوى املزيانية راه هو يشء 
اصنا  ٓن 3قلت لمك  يل اكينة ا ٔقل هاذ املزيانية ا ىل ا   .ٔضعاف 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

قل ٕاىل قط ادي ن ٓخرٕاذن    . اع 
ىل مسامهتمك كذ يف هذه  ر  شكر السيد الوز قل، ت ٔن ن ل  وق

  .اجللسة
ة التقليدية، ولكن السيدة  ة والصنا السؤال املوايل لقطاع السيا
ٔهنا سوف لن حترض يف  ىل  ربت  ذر؟ و رة اعتذرت، واش عندها  الوز
اول  ش ي د من احلكومة  ش يش وا هذه اجللسة؟ وكذ ما ن

ىل السؤالاجل   .واب 
ليه املادة  ادي نطبقو  لتايل  يل تنعطيو  292و يل، ا ا من النظام ا

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا يل هو مجمو يل دار السؤال ا لفريق ا ة  الصالح
ٔو ال ت لشغل، واش بغيتو تطرحو   لوه؟ٔ السؤال 

  .لوه لمك ذٔ ٕاىل بغيتو تطرحوه تفضلو، وٕاىل بغيتو ت

ساناملس    :شار السيد عبد احلق 
س   .شكرا السيد الرئ

درا ما حترض  رة  ٔن السيدة الوز ادي نطرحو هاذ السؤال  ا  اح
ة هتربت  ، وحلد السا ٔكرث غيا ادة ما تتحرضش، من الوزراء ا الربملان، و
رشاكء  ٔو  يل طلبناها لها، سواء كربملانيني  لقاء ا من لك طلبات ا

عيني، النقاب لشغل اج ميقراطية  لكونفدرالية ا ة التابعة  لسيا ة الوطنية 
يل  س احلكومة، ا ل السيد رئ ت د لقاء ورفض تطبيق التعل رفضت ا

ل  لو د شور د حو حوار  2017يف امل اصهم يف ٔهنم  ىل  حث الوزراء 
عيني ج   .مع الرشاكء 

ب احلوار ورفضت، ويه فوق هذا لقت  ٔ رة  رة  هاذ الوز ولكه وز
لقطاع اخلاص و    . تبذر املال العام وحتاول تفويت ممتلاكت ا

غية تفوت  رة  ٔو التكون  12هاذ السيدة الوز ل التدبري  معهد د
دقة، فهيم  ة والف ري  3السيا يف السيا ري غتفوت  ادي تفوهتم، 

ٔطر، و ٔطر  9ما غيتفوتوش غيبقاو يف الوزارة، و 3ا هلمغيتفوتو    .د
هترب من  ٔسف، يه  رة، مع اكمل ا سولو السيدة الوز بغينا 

ٔمر  ٔن يف ا ادي ختلهيم  3، "ٕان"اجلواب، وهذا يظهر  ل املعاهد  د
ساءلو شكون هوما هاذ  ا تن لخواص، اح عندها يف الوزارة ليك تفوهتم 

  اخلواص؟



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

6 

ريل  13( 1442شعبان  30 ٔ2021( 

ٔن تفوت املوظفني ٕاىل وزارة الرتبية الوطنية،  ٔيضا  ليمك ريد   
ل الطبخ يف وزارة الرتبية الوطنية؟ ٔستاذ د ر ا ادي يد   ٔشنو 

ل من  ٔن نق دا، ال ميكن  ٔمر خطري  ٕان ما حيدث يف هذا القطاع 
ٔنه عند فهيا  س احلكومة قال ) super(هذه احلكومة  وزراء، والسيد رئ

ش  ٔنه اكينني ) super(ما عند ا فعال تنلقاو ب ) super(وزراء، واح
رفض احلكومة وز لام و اطة  ٔو ال إال ر نطلبو مساءلته  ش وز راء، ما ميك

ٔهنا جتاوب رفض  ستجوبوها و ش  لهيا  رة نعيطو  ش وز . جتاوب، ما ميك
  يف؟

ش  رة ما مشات ال عند املواطنني  ٔشنو هؤالء الوزراء؟ وهاذ الوز
هلم وال يه ستذ ذ الثقة د ش  ت  ا نت هب بعد ذ عندمه يف 

ديدة ساؤالت  ٔمر يطرح  ، وهذا ا   .ذ
ل يف  ،يف نق ٔعضاء احلكومة،  رة والسادة  ٔن وز س،  السيد الرئ

ٔيت، واتصلنا  ٔن ت رفض  سها يف احلكومة و رفض تطبيق رئ رة  ٔن وز ل  نق
ه يتصل  ر املالية طلبنا م هبا هنا يف الربملان، يف وزارة املالية، السيد وز

ريد تفويت هذاهبا وقالها لها    .ومع ذ 
س ٔمر، السيد الرئ ىل هذا ا سكت  ٔن    .حنن ال ميكن 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا، شكرا، شكرا

ه  ة، موضو ه لقطاع الطاقة واملعادن والب لسؤال املو قل  التلوث "ون
  ".ملدن

دي ٔستاذ  ٔو ال ا ٔمعو  ٔستاذ  ن، ٕاما ا د السيد ٔ   .اللكمة 
دي تفضل    .اليس 

دي جشري شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

دة  الية من التلوث الناجت عن  ت  تعرف بعض املدن املغربية مستو
ىل حصة  لغازات السامة، مما يؤر  شار املسمتر  ن ٔساس  عوامل، و

ة ىل الب   .املواطنني و
ر، عن سائلمك، السيد الوز د من  ا  ل ٕاسرتاتيجية الوزارة املتبعة 

ٔصبحت تؤرق املغاربة؟   هذه الظاهرة اليت 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ح ة، السيد عزز ر ر الطاقة واملعادن والب   :وز
  .شكرا

س هناك  ر، لكهم ) super(امحلد  يف هذه الوزارة حبال حبال، ل وز

س احلكومة، وٕان اكن البد من التعامل إالجيايب بني  خيضعون لتوجهيات رئ
  ..الربملان والوزراء، هذا من حق امجليع طبعا السياق

رة سابقا ٔن اكنت وز  ، غي نقول راه حبال حبال، امحلد  يل  ..ٔ  ا
ل املدن و %70نبغي نقول ظاهرة التلوث  ل  %70من التلوث د من 

ٔيت ة ي ٔسباب  ملشلكة التغريات املناخ ٓخر القرارات  من املدينة، هذا 
اصة  ٔيت من الطاقة،  3كثرية، و ث ت نبعا ٔنه هاذ  ٔسباب،  ل ا د

اية من ما هو  يل  ٔيت من الطاقات ا بري مهنا ي ل الطاقة، جزء  إالنتاج د
ب  ة، الس ب الثاين هو الصنا ول، الس اصة الشاربون والف ٔحفوري، 

ل 3الثالث هو النقل،  سية د ٔسباب رئ ذت . ا ٔ لنا  و البالد د
ذت هاذ اليش بعني  ٔ عتبار، القوانني لكها، الربامج لكها  هاذ اليش بعني 

  .عتبار
ذ زمن  ل التحول حنو النقل، راه م ٓن هو احملاو د ٔمر مقنا به ا ٔول 

لبالد د ل  يل تد ٔشنو نوع السيارات ا ىل  ذينا قرارات يف النقل  لنا، ا
د  ش ح ذينا قرارات  ذينا قرارات يف الفحص التقين، ا ) 1TVA(ا

ئية والهجينة  لط (Hybride)ىل السيارات الكهر يل تت مابني  ا
ىل مستوى احلكومة ..امسو ذينا قرارات  شجعو وا ش  ، هذه قرارات 

كونو سيارات  %10ش سنو  ادي  كونو  ادي  يل  ل السيارات ا د
ئ    .ية وسيارات جهينةهر

ٓن الطاقة  ش ا ىل مستوى الطاقة، ما اكي ذينا قرار  ٔمر الثاين ا ا
ل احملطات  د العدد د ا وا ، وقف ٔحفورية، امحلد  ج  ادي ت يل  ا
كون لكها  ادي  ول، العرشية املق  ستعمل الف يل اكنت  ة ا الطاق

ء ل الكهر ددة يف إالنتاج د   .طاقات م
 ٔ ٓن مع قانون ا ه ا ٔنه التلوث الصناعي سابقا اكن، ولك مر الثالث وهو 

س  ة، ل رتم املواصفات البي ل ٕاال ٕاذا ا س هناك مصنع يق يئ ل مي الب التق
لهيا يف  صوص  يل م ة ا رتم املواصفات البي ل ٕاال ٕاذا ا هناك مصنع يق

ل حماربة التلوث الصناعي يف مج د ر د العدد القانون، وتدار حىت   وا
ل املناطق   .د

سمى بـ  ة مبا  ا الصنا ٔلزم اص "ٕالضافة ٕاىل هاذ اليش، طبعا،  ف
ل الهواء"الطايق د العدد داحملطات د رامج، ودر وا ميكن . ، هذه لكها 

ٔن السؤال  خلصوص،  ل الهواء  نقول لمك هاذ اليش حصيح، التلوث د
ل الهواء، هذا ٓن، كام قلت  ادي يف التلوث د يل ا د املعض ا فعال وا

د العدد من الربامج الفرعية ف يتعلق هبذا  ن وا مج فهيا واك ر ن  لمك، اك
  .املوضوع

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار لسيد املس   .اللكمة 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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دي جشري شار السيد    :املس
ات ىل التوضي ىل اجلواب و ر    .شكرا السيد الوز

ٔصل السؤا ٔن  هيم انبعاث الغازات السامة، فعال  ه لمك  يل هو تو ل ا
ب نتطرقو كذ لبعض  ٔنه يف ٕاطار التعق س  ولكن ٕاىل امسحتو ما فهيا 
ت، ٕاذا  سامه يف هاذ التلوث هذا، خصوصا النفا يل ت ٔخرى ا العوامل ا
ذ شوية  عطل تيا ت ت ل النفا ٔن يف بعض املدن التجميع د لمنا 

ٔنه ه ل الوقت، حىت  نبعاث د ب يف كذ يف  س اذ التعطال ت
ل الهواء لتايل التلويث د   .الغازات، و

ل املدن، الرصف  كذ املياه العادمة، يعين الرصف الصحي، يف 
سامه يف  ٔنه هو كذ ت اصو يتطريطا حىت  ش  الصحي، املاء الطريقة 

ان تيصب يف ٔح ٔنه يف بعض ا لام  جماري املياه، ويف  تلوث الهواء، ٕايوا ٕاذا 
ل املثال  ىل س ذ  ٔ ة، ون ان كذ يف بعض الضيعات الفالح ٔح بعض ا
ا ليه يف  ٔنه تطرق ر،  يل بال شك تتعرفوه، السيد الوز د إالشاكل ا وا
ل املياه العامة  غري، يعين املشلك د ل ت ة هو د دة مرات يف هاذ الق

غري تتصب يف الضيعات الف ل مدينة ت ب د س ة، وهاذ اليش هذا ت الح
يل  ٔمور ا ل ا د العدد د ل الرواحئ الكرهية، يف وا د العدد د يف وا
ل  ات د ىل املزرو ب يف خسارات حىت  س لتلوث، كذ ت تتعلق 

  .الناس
قة راه  ،لهذا ل التلوث حق ر، هاذ املشلك د ٕاجامال، السيد الوز

ذ هاذ اليش هذا جبدية،  ٔ و ت يتفامقاص ا   .ٔن راه املشلك بدا 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر ف تبقى لمك من الوقت   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار احملرتمامل شكرا السيد    .س

ت من  ن حتول ٕاجيايب ف يتعلق جبمع النفا  %10ٔ املدن معوما اك
س  يل اكنت بطريقة  ة وصلنا ٕاىل ا دة،  %80يك امحلد  بطريقة ج
ىل مستوى املدن ٓن    . ا

رات خضمة، راه املدن اكنت تتعطي  ٔت اس ٓن بد  40درمه  50ا
ٔصبح مطلوب مهنا تعطي  ت، اليوم راه  ش ميكن مطرح النفا  150درمه 

ت  200درمه  ش ميكن لنا ال امجلع وال فرز النفا درمه، وهذا ملكف 
لها، والتد ر د ىل مستوى املدن ميكن نقول ) l’assainissement(و

ٔكرث من    .%80ٕاجامال وصلنا ٕاىل نتاجئ تصل ٕاىل 
اصنا  قة يف العامل القروي، ميكن املدن  يق عند ٕاشاكل حق يل  ا

د شوية يف  ل  ،)la dose(زيدو وا رو حمطات د اليوم راه ولينا تند
ٔح  ساوي  يل ت رمه، املياه العادمة ا ل ا مليار، ويه  60ا  مليار د

جتاه هذا، ولكن اخلطورة اكينة يف  رات يف هاذ  ن اس ادية، مبعىن اك

ات  ٔنه مرتبط بصنا ه،  غلب ف ٓخر م ٔما اليشء ا ل الهواء،  التلوث د
اصها  جنازات قدمية  ٕ ٔهيل، وهذا ما و ) la mise à niveau(و الت

ليه   .شتغل 

س  :اجللسة السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتك القمية معنا يف هذه اجللسة   .وشكرك كذ 
عية واملساواة  ج ٓخر، قطاع التضامن والتمنية  قل ٕاىل قطاع  ون

رة يف مخس ارضة معنا السيدة الوز يل  ٔرسة، ا ، السؤال  )5( وا ٔسئ
ه  ه من طرف الفريق احلريك، موضو ٔول مو   ".ر والهشاشةحماربة الفق"ا

س الفريق، تفضل   .السيد رئ

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

رة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لجميع ارك سعيد    .رمضان م

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔرقام رشية يعرف الفقر والهشاشة ببالد  ا رمغ تعدد خمططات التمنية ال

ٔزمة  اصة يف ظل  د"مقلقة،    ".19-وف
رة احملرتمة، حول ما ييل سائلمك، السيدة الوز ٔساس    :ىل ها ا

ة اليت اسهتدفت حماربة الفقر  - لربامج احلكوم ميمك  ما هو تق
 والهشاشة؟

ال؟ -  وما يه اخلطوط العريضة ٕالسرتاتيجية احلكومة يف هذا ا
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤالاللك ابة  رة لٕال لسيدة الوز   .مة 

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

ة  ة والعاف لص ارك سعيد لمك مجيعا، ممتنيايت لمك  بداية رمضان م
  .والسالمة

 ٔ سبة لهاذ السؤال هو اليوم البد من الت ل ة من ٕاذن  ٔن هناك مجمو يد 
ة والربامج اليت وضعت، والهدف مهنا طبعا هو مزيد  السياسات العموم

ىل لك مظاهر الهشاشة والفقر   .من القضاء 
ٔزمة  د"طبعا  صادية " 19-وف ق املية وتداعياهتا  ٔزمة  اليوم 

عية يه كذ ج ٔمه. و ىل  يد  ٔ سبة لنا اليوم يف بالد البد من الت  ل
لحامية  ة املندجمة  لهيا، ويه السياسة العموم شتغال  ة مت  سياسة معوم
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عية   .ج
دا، ويعترب من  م  عية هو موضوع  ج ٔن موضوع امحلاية  تعلمون 
ىل  ت احلكومة  ك ٔساسية يف حماربة الفقر والهشاشة، وقد ا احملاور ا

ىل م الل الرتكزي  عية، من  ج راجعة شام ومعيقة ملنظومة امحلاية 
ٔساسية، من بني هذه احملاور دجمة : ٔربعة حماور  ة م داد سياسة معوم ٕا

عي ج ٔمني  عية والت ج دة    .مبكوهيا املسا
ة من الرشاكء يف جمال  سامه ٕاضافة ٕاىل مجمو طبعا، وزارة التضامن يه 

دة  اصة يف هذه الفرتة، املسا مة  ٔهنا  يل تنعتربوه كذ  عية، وا ج
ظومة  م، وهو اسهتداف وحتسني م ٕاضافة ٕاىل التحسني، وهو حمور 
ٔن  عي، وتنعترب  ج مع  رامج ا سهتداف من   ، سهتداف يف بالد
يل  د، ا عي املو ج ل  داث الس الل ٕا دا من  مة  هاذي خطوة 

ه اليوم ىل ٕاخرا يث  ن اشتغال ح   .اك
دة  ٔمههتا يف جمال املسا ٔكدت  عية، كام  ج طبعا موضوع امحلاية 
دا،  مة  يل تنعتربوها  ة من الربامج ا ر مبجمو ٔذ ٔن  كفي  عية،  ج
ن  يل اليوم اك عي، ا ج سك  عية وال ج رامج صندوق امحلاية  مهنا 

مع امل  اصة  ٔكرث من رامج  يل وصلنا  ٔرامل، ا امرٔة  110.000بارش ل
ٔكرث من  ل  د املعدل د د من هذا الصندوق بوا ستف  190.000ٔرم 

ٔكرث من  دون من هذا الصندوق، فهيم  ستف مية  مي وي مي  12.000ي ي
ستافدو، بطبيعة احلال، ما فهياش  يل ت اقة وا يل مه يف وضعية ٕا متية ا و

س  ل ٓخرننفس الرشوط  ٔطفال ا   .بة ل
ٔمهية، ويه الربامج  ،وكذ ٔخرى ال تقل  رامج  ىل  ٔكد  ميكن ن

ساء يف وضعية صعبة،  يل مه يف وضعية صعبة وال ٔطفال ا ة محلاية ا املو
الل ٕاطالق  ساء"من  ل صادي  ق لمتكني  مج الوطين املندمج  ، "الرب

ات مع ة من االتفاق ال مت عقد مجمو يل من  ات الرتابية وجمالس  وا امجلا
مج ل ضامن التزنيل الفعيل لهذا الرب ٔ   .اجلهات من 

س اجللسة  :السيد رئ
س الفريق   .اللكمة لمك السيد رئ

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

رة،   السيدة الوز
ل معه مك والتفا ىل جوا   .شكرمك 

، خصوصا يف سياق حماربة الفقر والهشا واستحضارا لرهان شة ببالد
د"ٔزمة  عية، نود يف الفريق احلريك " 19-وف ج صادية و ق وتداعياهتا 

ات التالية قرتا   :سجيل املالحظات و
لتمنية  اليا النتاجئ اجليدة احملققة يف ٕاطار املبادرة الوطنية  مثن  ٔوال، 

سهتدف ورش مليك طموح  لها الثالث،  رشية يف مرا ات يف  ال دمع الف
ىل  اص يف وضعية هشاشة وتدارك اخلصاص  ٔش بة ا وضعية صعبة وموا
ٔقل  االت الرتابية ا ٔساسية  ات التحتية واخلدمات ا مستوى الب

 جتهزيا؛
ٓخر إالحصائيات الرمسية الصادرة عن  رة، وفقا  نيا، السيدة الوز

لتخطيط، تضاعف معدل الفقر  ة  مرات ومعدل  7املندوبية السام
ٔزمة  عية  ج صادية و ق الهشاشة مرتني يف املغرب، بفعل التداعيات 

د"  ".19-وف
ختاذ  عي املقلق، ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل  ج ٔمام هذا الوضع  و
د مقاربة مشولية ملعاجلة هذه  تدابري حملاربة الفقر والهشاشة وإالقصاء واع

ل ذ دمع ىل شهر  إالشاكلية، ومد لون  اصة وحنن مق ٔرس املعوزة،  ا
صادية  ق ورو  احئة  راهات  رمضان املفضل واملزتامن مع ٕا

عية؛ ج   و
خراج  ٕ لثا، ص مبا سبق، نتطلع يف الفريق احلريك ٕاىل التعجيل 

د" عي املو ج ل  لساكن"و "الس ل الوطين  زي الوجود،  "الس ٕاىل 
رسيع وثرية إ  الت"داث وذ ٕاىل  لس عي  "الواك الوطنية  ورش اج

ال ضامن احلاكمة والعقلنة يف تدبري املنظومة وتوسيع  هام، نتو من 
عي ج مع   .ا

متعي املتعلق  لورش املليك ا لتنويه  ٔيضا  اسبة ساحنة لنا  ويه م
سامه  ي س عية، ا ج ملتعلقة يف حتسني املؤرشات ا - ال حما  - محلاية 

طلعني ٕاىل التعجيل احلكويم بتزنيل هذا الورش  عية، م ج لهشاشة 
  إالسرتاتيجي؛

ا يف احلركة الشعبية، نعترب  اما مع مرجعي س رة، ا رابعا، السيدة الوز
منية الوسط  ٔسايس حملاربة الفقر والهشاشة وإالقصاء هو  ل ا ٔن املد

ال  ٔن القروي واجلبيل وتقليص الفوارق ا ىل اعتبار  عية،  ج ية و
ة خريطة الفقر والهشاشة  ٔرقام نا ب مطبو فاوتة جماليا وي ب  .م

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة، ف تبقى لها من الوقت لسيدة الوز   .اللكمة 

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

مكشك ا ىل مقرت مثينمك و ىل    .را 
ري مسبوقة  عية  عية اليوم يعترب ثورة اج ج ٔن ورش امحلاية  يد  ٔ
ٔن  ات يف وضعية هشاشة  ديدة من الف ات  ي سميكن ف ، وا يف ب
رمت،  ات اليوم كام ذ ٔن من هاذ الف عية، ونعمل  ج متكن من امحلاية 

  ..ٔمهية

س اجللسة  :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ساوي ل ٔوزع الوقت بني احلكومة وبني الربملان   ٔ   .امسحي يل، 
ه  ٔحرار، موضو هنوض "السؤال الثاين لفريق التجمع الوطين ل ا
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  ".بوضعية املرٔة القروية واجلبلية ببالد
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س،   السيد الرئ
ش   ارون،ٕاخواين املس

شارات،   ٔخوايت املس
رة،   السيدة الوز

رة، حول التدابري وإالجراءات الالزمة اليت تعزتم  سائلمك، السيدة الوز
لهنوض  ة املناسبة  ٓنية خللق الب لول  ل ٕاجياد  ٔ وزارمك اختاذها من 
ٔهنا تعاين من مشالك  ، خصوصا و بوضعية املرٔة القروية واجلبلية ببالد

ق ة حق هودات ومعا ة، رمغ ا ٔم ش والفقر وا هتم ة ا ة، جراء العز ن
  .اليت تبذلوهنا

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

شار   .شكرا السيد املس
ٔنه   يد  ٔ ٔن اليوم هو موضوع املرٔة القروية  ماتنا،  شلك صلب اه

اصة يف جمال  لعامل القروي،  ه  لك الربامج اليت تقوم هبا احلكومة وتتو
ري يف جمال  هود الوطين الك ات التحتية، توفري الفضاءات الرضورية، ا الب
ٔن املرٔة القروية يه يف معق ويف صلب  يد  ٔ ة،  متدرس، يف جمال الص ا

م ه   .هذا 
سبة ي  ل اه وا ٔطلق ي  مج ا ٔن الرب يد  ٔ لوزارة التضامن اليوم، 

ٔنه هيم كذ املرٔة  ساء،  ل صادي  ق متكني  ٔمهيته يف جمال ا ىل  نؤكد 
ة من التدابري اليت مت ختصيص املرٔة القروية هبا،  القروية، وهناك مجمو

ٔنه اكينة وا ٔن كنعرفو اليوم  ٔهيل،  د احلرية اصة يف شق التكون والت
صاد  ق خرطات يف جمال  يل م ت ا ساء القرو سبة ال مة يف 
بري، كنا  شلك  يل ارتفع  رب تعاونيات، هاذ العدد ا عي التضامين،  ج

ٔكرث من 2015سنة  2200يف  ا يف  دد التعاونيات  6200، اليوم اح يف 
ساء، فاليوم ال  سريها  ٔو ك ساء  يل كتقودها  سائية ا الل ال ه من  تو

ٔقالمي،  ة من ا ة من الرشااكت مع مجمو يل مقنا مبجمو متكني، وا مغرب ا
ارش من  شلك م يل كمتس املرٔة القروية  ات ا يل عندمه  ٔقالمي ا وفهيم 
ل  ٔ صادي ومن  ق ال  ساء يف ا صف لهاذ ال ل ضامن ولوج م ٔ

بهتا كون املرٔة القروية وموا   .كذ 
اصة واليوم هاذ  ات،  هودات اليت تبذلها احلكومة يف خمتلف القطا ا

ل التعلمي مرتفعة،  سبة د د ال ٔعطا وا يل  اة القروية، وا يف متدرس الف

ل التعلمي  مة، %99سبة التعممي د د  د و يات فهيا  سبة الف يل  ، وا
كون  ادي  يل  ر ا ٔ د ا يل عندها وا رامج ا ٔمام  ٔننا  ىل  ٔكد  د ي وا

شلك  ا  ملرٔة القروية وحبقوقها وٕادما هنوض  دا يف جمال ا م  ر  ٔ ا
ارش   .م

ٔطلقهتا وزارة التضامن،  ٕاضافة ٕاىل الفضاءات املتعددة الوظائف اليت 
ٔكرث من  د الشبكة تتضمن  هيا  65اليوم عند وا  20فضاء، وسيضاف ٕا

يل قريبة فضاء، وفهيا فضا 85لنصل ٕاىل  2021فضاء يف ٕاطار هاذ  ءات ا
يل  ل القرب ا ات د ٔننا حنققو ب ساء يف العامل القروي، والغرض مهنا هو  ل
ساء حىت حنقق هلم  كون ال ساء و بة ال ساء وموا ل ال ٔهيل د لت تتقوم 

صادي ق عي و ج   .فرص لالندماج 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

س الفريق   .اللكمة لمك السيد رئ

شار    :السيد دمحم البكورياملس
ٔن وضعية املرٔة القروية  مك، ٕاال  ىل جوا رة،  شكرا، السيدة الوز

مك اء يف عنارص جوا دا مما  ٔكرث تعق ا  ة نظر فريق   . واجلبلية من و
رية اليت تضطلع  ٔدوار الك سط ا ٔو ل سط املشالك  ال ل سمح ا ال 

ا احلامس يف تعزز  ت وٕاسها ساء القرو التمنية الزراعية وحتسني هبا ال
شتغل  ي  ىل الفقر يف القرى واجلبال، فه ٔمن الغذايئ والقضاء  مستوى ا
ة  ق ة حق هود تقاب معا ٔن هذا ا ل يف هاته املناطق، ٕاال  ٔكرث من الر

عزال لفرتات طوي كون بعضها م اطق قد  شها املرٔة القروية يف م   .تع
ساء املغرب يف البو  ة  ٔقىص اجلبال تتوزع بني ما ٕان معا ادي والقرى و

ساء،  ل سبة  ل ث تغيب فرص الشغل  صادي، ح عي واق هو اج
ات  شاط الزرا لجوء ٕاىل  ل احلقول، مما يضطرها ٕاىل ا اء العمل دا ست
د  ٔو تضطر ٕاىل العمل يف ضيعات زراعية كربى، مما جيعلها تتك شية  املع

د فهيا ت الضيعات، كام تعاين معظمهن عناء التنقل ٕاىل املناطق اليت  تو
هيك عن مشلك  ٔثناء اشتغالهن يف ت الضيعات،  من ظروف صعبة 
اطق  ٔن هناك م ملغرب، ٕاذ  رز مشالك املرٔة القروية  ٔ ة اليت تعد من  ٔم ا

ة تقريبا  ٔم سبة ا ا من فرص %90قروية يف املغرب تصل فهيا  ، مما حير
هودا ربمت عهناالتمنية رمغ ا   .ت املقدرة املبذو يف هذا إالطار واليت 

رة،    السيدة الوز
ٔننا يف سنة  شهد ظاهرة  2021رمغ  زال  اطق مغربية ما  ٔن م ٕاال 

ب يف مشالك كربى، يف غياب ٕارادة سياسية "زواج الفاحتة" س ي ي ، ا
ٔب  ة ملنع هذه الظاهرة، وما يرتتب عهنا من ضياع حقوق املرٔة وا ق ناء، حق

هيا ما تتعرض ٕاليه املرٔة القروية من  ا ٕا ٔضف يه مشالك كثرية ومعقدة ٕاذا ما 
عنف جسدي واغتصاب وما تعانيه من فقر وهشاشة وق ذات اليد، ما 
هن يف كثري من  ىن قضا ٔتعاب حمايم يت ىل دفع  ري قادرات  جيعلهن 
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ة التحتية من مسا وطر  ٕالضافة ٕاىل عوائق الب ٔحوال،  ري ذ ا ق و
اطق املغرب العميق، من  عاهبا يف العديد من م دم اس وق املرافق و
ٔثناء  مستوصفات ودور الطالبات، ما يعرض العديد مهنن ٕاىل الوفاة 

ت ٔخر سبة  ل راسة  ابعة ا   .الوضع، ٕاىل انقطاع م
ملرٔة القروية واجلبلية يفرض التقائية الربامج  م  ه ٔن  رى   ،
ركزي  ل  ٔ ة من  ات احلكوم ىل العديد من القطا هتا  ة ٕاماكن املش
ن يف هذا إالطار  ت، مؤكد ٔولو ة فهيا وتوجهيها حنو ا الت احلكوم التد
هنوض  قي لبداية ا ل احلق عتبارها املد ة الفقر والهشاشة،  ٔن موا ىل 

ٔوضاع املرٔة القروية   .ب
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
سشكرا ال    .سيد الرئ

رة لسيد الوز   .اللكمة 

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

شار   .شكرا السيد املس
يات ويف التكون  ر يف متدرس الف س قي هو  ل احلق ٔن املد يد  ٔ

ٔهيل   . ويف الت
ة يف  طبعا، الربامج اليت نقوم هبا يف قطاع التضامن اصة الربامج املو

سيق بني  لتقائية والت ىل  لمرٔة تقوم  ة  وزارة التضامن والربامج املو
مج  ر لني،  متكني"خمتلف املتد ىل " مغرب ا ي حتدث عنه يقوم  ا

ة مؤسسات وطنية،  ات حكوم لني من قطا سيق بني خمتلف املتد الت
لتقائية،  ال لضامن  لني يف هذا ا ٔن احلكومة فا لتايل فاليوم كنظن  و

لتقائية  راجمها، وطبعا هذه  لتقائية يف  برية يف جمال  ٔشواطا  قطعت 
ليات احلاكمة لضامن حسن التزنيل ٔكرث من ذ نضع  ة، بل    .عندها جنا

س احلكومة، يه  مج هناك جلنة وزارية يرتٔسها السيد رئ فهاذ الرب
ٔم ىل التزنيل ا رشف  دث اليوم عن اليت  لتايل ال نت مج، و ل لهذا الرب

دجمة رامج م ىل  لكمو    .رامج مفككة، ولكن ت

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيد الوز

مج "السؤال الثالث لفريق العدا والتمنية حول  ضعف التعريف برب
ٔرامل   ".دمع ا

س   .اللكمة لمك السيدة الرئ

يل العرسي شار السيد    :املس
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

ٔرامل  مج دمع ا ر دات من  دد املستف ب ضعف  ساءل عن س ن
ىل  ساء املعنيات  لتعريف به وشجيع ال ة  ام حبمالت اكف دم الق و

ه   .خنراط ف
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .اللكمة لمك السيدة الوز

رة  ٔرسةالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :التضامن والتمنية 
ىل هذا السؤال شار احملرتم،    . شكرا، السيد املس
يل ه دات ا ساء املستف قة اليوم ال رمل و هو يف احلق ما يف وضعية 

دود  110.000عند  ،  110.869، 2021مارس  26امرٔة ٕاىل  ٔرم
مية، وطبعا هاذو اكملني 193.000حوايل  مي وي ائل وبدون ي  اكنوا بدون 

ذ سنة  يل انطلق م مج ا د هذا الرب ل اع   . 2015مورد ق
مع بفضل هذا  ذو ا يا يل  ٔطفال ا ٔطفال املمتدرسني من ا دد ا

مج  اقة،  12.300، و147.000الرب رت سابقا مه يف وضعية ٕا كام ذ
متدرس شواهد ٕامتام ا ري امللزمني  اقة    .وضعية إال

مج مع املنظومة اجلديدة طبعا، ه مج اليوم يمت تدبري الرب ذا الرب
ٔخرى، هذا من الربامج  رامج  لالسهتداف، هذا من الربامج، ٕاضافة ٕاىل 
عي  ج ل  الل الس سهتداف من  مج  ر ادي يتطبق فهيا  يل  ا

د   . املو
ه حتققت  ستفادة م م، و مج  ر مج  سبة لنا نعترب هذا الرب ل
ل عندمه مورد،  ستفدو ما اكش ق ساء ك ىل املستوى الفعل والعميل، ال
ٔن   ، يحقق معىن التضامن يف ب مج اليوم  ٔن هذا الرب وكنعتربو 
ه  كون ف ٔن  كون فقط جمرد شعارات، ولكن البد  ٔن  كفي  التضامن ال 

مج ات، واليوم بفضل هذا الرب ارش لهذه الف يل فهيا دمع م ة  رامج ا مجمو
ل  متردس د مكلو ا ٔهنم  ستطعو  رمل ك يل هوما يف وضعية  ساء ا ل ال د
لهيا  ري مما اكنوا  ك ٔحسن  كونو يف وضعية  ٔهنم  ستطعو كذ  ٔبناءمه، وك

ل   .من ق

س اجللسة   :السيد رئ
س   .اللكمة لمك السيد الرئ

يل العرسي شار السيد    :املس
ىل تو  رة،  ، السيدة الوز مثن شكرا  اتك، ولكن حنن بقدر ما  ضي

ٔن تصل للك املعنيات  متىن  عية املمتزية والرائدة، كنا  ج هذه املبادرة 
قي  دات ال يعكس العدد احلق دد املستف ٔن  ٔسف الشديد  هبا، ولكن ل
ساء تتوفر فهين  شلك مسمتر  لتايل نصادف تقريبا  لمعنيات، و

ستفدن من هذا ا ٔو لضعف الرشوط، ولكن ال  مج، ٕاما جلهلهن به  لرب
ٔمهيته،  مج رمغ  ش محالت واسعة تعرف هبذا الرب ٔن ما اكي التعريف به، 
دة  ىل نظام املسا لتوفر  ستفادة مرتبطة  ٔنه  د املساطر،  مث لتعق
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د"الطبية  سجيل يف احلا املدنية، (RAMED2) "الرم ل ، مرتبطة 
ٔطفال، مرتبطة بوجود عقد الوفاة، مرتبطة بعقد ا متدرس ا لزواج، مرتبطة 

ة مو د ا ٔمور اليت يصعب .. مرتبطة بوا ل ا ة د مو د ا مرهونة بوا
ستوعهبا وتنخرط  ٔن  ايل اجلبال  ٔ ة يف  ٔم سيطة ا ىل املرٔة القروية ال

ادرة ممتزية يل قلنا اكنت م مج، ا   . مضن هذا الرب
ب هذا الضعف، كام ساءل عن س ٔن ن ل والبد هنا  ساءل عن م  ن

ه  ٔو تتو روم  عية اجلديدة، اليت  ج مع مع تطبيق قوانني امحلاية  هذا ا
دة الطبية  مج هو (RAMED)ٕاىل ٕالغاء نظام املسا ٔن هذا الرب ، و

  .مرهون هبذا النظام
ىل  لحفاظ  ة التعاطي  يف ايق يف  شلك اس ٕاذن البد من التفكري 

مع ات املعنية به،  اسمترارية ودميومة هذا ا ى الف ٔمهية قصوى  ملا  من 
لوايت ال  ٔرامل ا دات، الس من ا دة املستف ة لتوسيع قا ة مل مث احلا
اة  بار السن، مع رضورة مرا س لهن معيل، خصوصا من  ٔطفال لهن ول

ضيات لت اليت  ٔن مينع امجلع بني هذا .. ٔيضا بعض املق ٔنه ال يعقل ب
مج ود سري"مع الرب لطلبة " ت ح املنح اجلامعية  دم م ٔو  لمتدرس 

  .والطالبات
ٓن املعروف  ٔن ا ديد البطاقة،  مك ٕاعطاء وقت اكيف لت متس م ٔ هنا 

ة بطاقة  هتاء صالح ٔمر  (RAMED)ٔنه مبجرد ا مع، وهذا ا يتوقف ا
متكني  ال معقو  ٓ د ا اصها تعطى وا ٔقل اكن  ىل ا ٔن  ري معقول 

سوة من جتديد بطاقة هؤ حىت ال يتوقف دمعهن،  (RAMED)الء ال
ٔن تتوسع  ٔمل  شهن، مث اكن ا د لع كون املصدر الوح ي يف الغالب  ا

ذ  ه احلكومة السابقة م ٔطلق ي  مع املبارش ا ن من ا د دة املستف  10قا
شمل الشيوخ  اقة، ل اص يف وضعية ٕا ٔش ٔيضا ا شمل  سنوات، ل

ه وهذا التطور لهاذ والعجزة ا ٔنه اكن هذا التو لتايل  ن ال معيل هلم، و
ىل السياسات  ر إالجيايب واملهم  ٔ مع املبارش اكن سيكون لها ا دة ا قا
ات احملرومة والهشة  ىل حتسني الظروف لهاذ الف عية ببالد و ج

  .وتوفري الكرامة هلم
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة  :السيد رئ
  .شكرا . .شكرا ،اشكر 

رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

مج ىل هاذ التمثني لهاذ الرب شار،    .شكرا، السيد املس
ي مت رصده  مليارن  م، اليوم الغالف املايل ا مج  ر هو هذا 

ل 876و ذ انطالقه سنة  مليون د رمه م ، طبعا املسطرة يه 2015ا

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 

مللف  لمصاحل الرتابية وتتقدم  ه  لسيدة تتو ميكن  سيطة،  مسطرة 
ٔن  بري هو  ٔن املسطرة ما فهياش ٕاشاكل  يل تبني  دد امللفات وا لها،  د

اوز  ى مصاحل وزارة  122.000دد امللفات املقدمة مل تت ة  امللفات املود
لية، ا من الطلب، مجموع امللفات اليت توصلت هبا  122.000حوايل  ا

امئة  لجنة املركزية ا شلك 120.000كتابة ا والت  ٔرامل املق دد ا ، و
دود 110.000هنايئ  لكم ٕاىل    .مارس 25، ت

رامج  ده يف  مت اع سبة لنا هذا من الربامج املهمة، ولهذا س ال ٕاذن ف
الل ت  د، وهذا سهتداف املبارش من  عي املو ج ل  طبيق الس

سمترارية ف هاذ  لية لضامن  ا العمل تنقومو به مع مصاحل وزارة ا
يل ه اصة ا ستافدو،  يل ت ساء ا ٔن ال مج طبعا ولضامن  ما عندمه و الرب

ستفادة سمتر هاذ  ٔنه  ٔطفال    .ٔطفال، يتحملن مسؤولية 
مج هو ٔ  مة يف هذا الرب يل يف وضعية ٔرشت ٕاىل نقطة  ٔطفال ا ن ا

ٔطفال، ولهذا  ريمه من ا ىل  رسي  لهيم املسطرة اليت  رسش  اقة ما ت ٕا
ٔكرث من  متدرس، عند  ل ا ستافدو بدون الرشط د  12.000هاذو ت
مج ستافد من هاذ الرب يل ت اقة ا يل هو يف وضعية ٕا مي ا   .طفل ي

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
  .شكرا

ه السؤال الرا لشغل، موضو حتاد املغريب  اص "بع لفريق  ٔش واقع ا
اقة يف املغرب   ".ذوي إال

ن دا   .اللكمة ٕال

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

رة،    السيدة الوز
ستور والقوانني  ضيات ا ذة لتفعيل مق سائلمك عن إالجراءات املت

اص يف وضع  ٔش اقةاملتعلقة    .ية ٕا
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
رة   .اللكمة  السيدة الوز

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

شارة   .شكرا السيدة املس
م  ه مك انه حيظى  ٔخف اقة، ال  اص يف وضعية ٕا ٔش ٔوال، موضوع ا

م بقضا بري من طرف احلكومة، وطبعا هنا ة لاله ة سام ت ملك ك تعل
ة،  ينا اتفاق ٔو  هنوض هبم، املغرب يؤطره  اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش ا
اص يف  ٔش ولية املتعلقة حبقوق ا ة ا ىل االتفاق ا موقعني ومصادقني  اح
ة، عند خمطط  اقة، عند قوانني مؤطرة، عند سياسة معوم وضعية ٕا
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ذي والسياسة ال هلم هو ضامن تنف ور د ذي ا طط التنف ة وا عموم
لني سيق بني اكفة املتد   .لتقائية والت

ٔوال، حنن مبناسبة  رية،  ٔ لهيا يف الفرتة ا ٔمه الربامج اليت اشتغلنا 
يصادف  يل  اقة ا اص يف وضعية ٕا ٔش مارس من لك  30اليوم الوطين ل

د البيان ومضناه مجيع املنجزا ل احلكومة سنة وضعنا وا ل الوزارة ود ت د
اص يف وضعية  ٔش ٔن املعلومة من حق ا يف هذا املوضوع، ٕالمياننا العميق ب

لك الربامج هيم معرفة  كون  ٔن  لني  اقة واملهمتني والفا   .ٕا
مج  ر دا، ٕاطالق  مة  يل كنعتربوها  غمنيش فقط لبعض الربامج ا

ة، يع" سمع" اق مييش مبقاربة اس يل  يل هوا ٔطفال ا ٔن ا ما يف و ين 
ل  ل ق اولو نعاجلومه يف هاذ السن د اقة مسعية كن سنوات،  5وضعية ٕا

ٔسامء  رشاكة مع مؤسسة لال  يل كتقوم به الوزارة  دا ا م  مج  ر وهذا 
بو هاذ  ٔننا نوا ٔخرى وطنية حملاو  رشاكة مع مؤسسات  ٔطفال الصم،  ل

ٔطفال ونوضعو هلم هذه القوقعة، والعملية مايش فقط يف القوقعة، ولكن  ا
اح هاذ العمل هذا ش نوفرو مجيع الرشوط لن ل  ٔ بة من    .اصها موا

اص يف وضعية  ٔش دا وهو دمج ا م  ٔقف كذ عند موضوع 
ة اقة يف الوظيفة العموم صب بداء من  650هذه احلكومة اليوم وفرت . ٕا م

ٓخرها بدينا ب 2018 ٓن،  صب يف 50 ـٕاىل ا ، 2019يف  200، 2018 م
صب ما بني  400ٔعطينا  2021اليوم يف  يل مرت  2021و 2020م وا

صة  ىل م د  ع هنا  رسة، من ب د م د  د ظروف  ع املباراة 
اقة اليوم " دمايت" ٔن شواهد إال يل تعطي  ٔطلقهتا الوزارة، وا اليت 

ذوها بطريقة م  ميكن هلم  اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش دا عن ا رسة 
  .طريق استعامل هذه املنصة

سلميها  23.000طبعا هبذا الشلك هذا وصلنا اليوم لـ  شهادة اليت مت 
ل كتوصل حىت لـ  ني اكن ق دا، يف  مة  يل يه    .لك سنة 5000وا

ة هبذه الطريقة وهذه العملية  سبة لنا إالدماج يف الوظيفة العموم ل
يل جتندت لها مصا يل تنظمت وا حل رئاسة احلكومة ومجيع الوزارات ا

مة، ويه ٕادماج  ة  ٔعطتنا ن اقة يف  400املعنية  خشص يف وضعية ٕا
سك  يل يه يف صندوق ال ٔخرى ا ة، ٕاضافة ٕاىل الربامج ا الوظيفة العموم
ية، مهنا  متدرس، مهنا املعينات التق عية، مهنا دمع ا ج عي وامحلاية  ج

بة و  ريها من الربامجمراكز املوا دة و   . املسا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .اللكمة  السيدة املس

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔنه ال خيتلف  يد  ىل املستوى إ ٔ ، ٕان  هودات املبذو ثنان عن ا
ش بقي هو العنوان العريض  مته ٔن ا ٔو امجلعوي، ٕاال  ي ال ميكن الرمسي  ا

د  ٔ ر حتت طلب  ، وخنص هنا  اقة ببالد ال توصيف واقع إال من 
ٔمرن  اقة يعانون ا اص يف وضعية ٕا ٔش ريوش ا ٔن ٕاقلمي ا شارن  املس

ٔو  ده  س و لتايل فهام، هذا إالقلمي ل ش يف هذا إالقلمي، و هتم ويعانون ا
دمه يف هذا االٕ  سوا و اقة ل اص ذوي إال ٔش اص يف ا ٔش قلمي، بل ا

قى يه العنوان  ٔحناء املغرب، وت ش يف مجيع  هتم اقة يعانون ا وضعية ٕا
، بدليل  اقة ببالد ال توصيف واقع إال ي ميكن من  العريض ا

اقة ال يتوفرون  %66ٕاحصاءات رمسية، فـ  اص يف وضعية ٕا ٔش من ا
ٔي مستوى تعلميي،  ومون من حمر  %55معطلون عن العمل،  %62ىل 

  .اخلدمات الصحية
اقة ومصادقة  اص يف وضعية ٕا ٔش ٔساسية ل ورمغ دسرتة احلقوق ا

رمت  - بالد  ىل  - كام ذ ولية والربتوول إالضايف وتوفرها  ة ا ىل االتفاق
ٔن العديد من هذه القوانني مل جتد  رسانة قانونية هامة محلاية حقوقهم، ٕاال 

ذ، اكلقانون  لتنف ات 10.03طريقها  لولوج عدما ٕان  ،املتعلق  كون م اكد 
ة ويف الفضاء العمويم  ىل مستوى وسائل النقل العموم عدما،  مل نقل م

ة،  ل إالدارات واملؤسسات العموم ة الربملان هنا يف جملس ودا وحنن يف ق
اقة  ٔو ذوي ٕا ات اخلاصة  يا ح ا من ذوي  اىن ضيوف شارن فقد  املس

ات هبذه املؤسسة: من هذه املشلكة   .دم وجود ولوج

رة احملرتمة،   السيدة الوز
اقة ينطلق من  اص يف وضعية ٕا ٔش عي ل ج ش  هتم ٕان ٕاهناء ا
ستور  لهيا بالد وتزنيل مضامني ا ات اليت صادقت  تفعيل االتفاق
حتاد  ، وحنن يف فريق  لقوانني ذات الص ٔسمل والفعيل  والتطبيق ا

لشغل ت جممتعنا لالرتقاء  املغريب  ملسؤولية امجلاعية مجليع مكو ا  ا م نا واق
ش الكرمي،  هبم يف الع ابة ملطا ست اقة و اص يف وضعية ٕا ٔش ٔوضاع ا ب
ة واقعية وشارية بدل املقاربة  د مقاربة حقوق ىل رضورة اع نؤكد 

لتجزيء ري قاب  اقة قضية جممتعية    .إالحسانية واعتبار إال
ىل رضورةويف   : هذا إالطار نؤكد 

ىل املستويني البيداغو  - نا التعلميية  ظوم ٔهيل م ٔوال، ت
ة يف ولوج تعلمي دامج ومستدام؛ سيت لضامن حق هذه الف لو  وا

ضامن حقها يف الشغل الالئق واملناسب لكفاءاهتا ومؤهالهتا وتوفري  -
ٔما ٔوقات و يف  ك هنا  ن العمل حسب نوع ظروف الشغل املالمئة، ومن ب

ة ملاكن  ات ووسائل تقري سريية من ولوج اقة وتوفري الرشوط الت إال
هنم من حقهم يف  ة وشجيع العمل عن بعد ومتك ولوج ليات التك العمل وا

 الرتيق املهين؛
شغيل  %7ٕاقرار حصيص  - ل اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش خمصص ل

تظم وتفع  شلك سنوي وم ة  من القانون  15يل املادة يف الوظيفة العموم
و والقطاع اخلاص حيدد  13.97إالطار  لوضع ٕاطار تعاقدي بني ا

بة وإالدماج املهين  .التدابري وإالجراءات التحفزيية واملوا

س اجللسة  :السيد رئ
ش   . شكرا، دا الصوت ما عند

رة، ف تبقى  من الوقت مع ٕاضافة  ذهيا 20السيدة الوز   .نية 
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ٔرسةالس  عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :يدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

مج مع  ر ٔ، عند  ٔبد ات، وبه  سبة ملوضوع الولوج ل  20ٔوال، 
مج اخلاص جبعل  ذ هذا الرب ل تنف ٔ سمترار من  عه  رابية ونت ة  جام

ة   .هذه املدن مدن ولو
ل  ٔنه املوضوع د رتو  سبة ذ دا، ل م  متدرس  متدرس موضوع ا ا

ربطنا  اجمة مع وزارة الرتبية الوطنية،  لرتبية ا اليوم عند خمطط وطين 
اقة، وحنن نتقدم فهيا  اص يف وضعية ٕا ٔش سبة متدرس ا ة لرفع  اتفاق

اقة يف املغرب اص يف وضعية ٕا ٔش ٔن ا ش تقولو ب بري،  عند .. شلك 
ر 165اليوم  ل ا مع مراكز مليون د متيش سنو من الصندوق  يل  مه ا

اقة اص يف وضعية ٕا ٔش   .متدرس ا

س اجللسة  :السيد رئ
  .شكرا

ستقاليل،  لفريق  ٓخر سؤال يف هذا القطاع ويف هذه اجللسة 
ه  الل اجلاحئة"موضو   ".تدبري دور الطالبات 

س   .اللكمة لمك السيد الرئ

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
سشكرا ا   .لسيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ذاهتا  يل ا رة، هو حول إالجراءات ا لنا، السيدة الوز السؤال د
سمتر دور الطالبات يف  ٔن  ل  ٔ ام من  شلك  ٔو احلكومة  لمك  الوزارة د

الل هذه اجلاحئة ه  ٔحسن و لها يف    .ٔداء املهام د
  .وشكرا

س اجللسةا  :لسيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
شار   .شكرا السيد املس

س،   السيد الرئ
ٔمهية مؤسسة دور الطالب والطالبة،  ىل  ٔؤكد  ٔن  ٔريد  ٔوال، 
رشة يف مجموع الرتاب  عية املن ج د شباكت السالمة  ٔ عتبارها 

رب  ددها ٕاىل هناية شهر دج ه  2020الوطين، ويبلغ  مؤسسة  895ما مجمو
ٔكرث  ن يصل ٕاىل  د د  86.806مرخصة، ومجموع املستف د، فهيم وا مستف

ور  يات يف هذه ا سبة الف ٔن  دا وهو  م  من مجموع  %54.76الرمق 
ٔكد الربامج املو  ٔكرث وهذا تي ث يه ا سبة إال ٔن  ن، يعين  د ة املستف

يات   .ٕاىل متدرس الف

لمتدرس، ولهذا  امعة  طبعا هاذ املؤسسات نعتربها من املؤسسات ا
ات يف هاذ املوضوع، وزارة الرتبية  ة من القطا ل بني مجمو ن تدا اك
ور الطالب، مؤسسة التعاون الوطين  ا  يل تتقد ح ا الوطنية عندها م

ا سنوية لهذه املؤسسات، تصل ٕاىل مليون  76ٔكرث من  كذ تقدم م
رتازية يف فرتة احلجر الصحي  د لك التدابري  رمه، وطبعا مت اع ل ا د
اص  ىل وضع دليل  ٔن هناك جلن يقظة، وحنرص وحرصنا  والزالت، 
رتم لك  ليل طبعا ا ن مهنا، وهاذ ا د حبامية هاذ املؤسسات وحامية املستف

رتازية اليت معلت هبا بال   .د يف فرتة احلجر الصحيإالجراءات 

س اجللسة  :السيد رئ
س   .اللكمة لمك السيد الرئ

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
لمك ىل هاذ الرد د رة،    . شكرا، السيدة الوز

ا  الش طرح لهيا يه املشلك  لكمتو  يل  رتازية ا هاذ التدابري 
ل دور الطالبات  االت د ىل  ا  ٔنه وقف يل عرفت فعال هاذ السؤال،  ا

بة، وهذا هو  ٔو املوا رتازية بدون إالجراءات املوازية  ذ هاذ التدابري  تنف
ٔل فهيا احلكومة  س يل كنا  قة مربط الفرس يف مجيع املساءالت ا يف احلق

ل  د"بعالقة مع تدبري اجلاحئة د   ".19- وف
الل اجلاحئة طرات هذه التعل لهيم  لكم  يل ت ور ا ت وهذه هاذ ا

ل الطالبات  ري العدد د ٔ ٔهنا تنقص يف ا يل كتقيض ب رتازية ا التدابري 
ستفدو ونقصو حىت لـ  يل ك يجيو لهاذ دور الطالبات، ا يل  ل  %50ا د

ستفدو،  يل ك يوجلو ا يل  ل الطالبات ا ل الطالبات  %50العدد د د
اد ٔن هاذ الطالبات  ٔساس  ىل  كونو مشاو الل السنة املاضية،  ي 

ل التواصل ويف غياب  يقراو عن بعد يف غياب طبعا الشباكت د يورمه 
اصة يف املناطق اجلبلية ويف املناطق القروية   .إالماكنيات، 

راسية هاذوك  ٔنه يف بداية هذه السنة ا يل حصل هو  ل  %50ا د
رة راسة، السيدة الوز يات انقطعو عن ا لكمتو اليوم اع . الف طيتو ٕاذا 

ل  ت 86.000الرمق د ساءل واش ن ٔ ما تالوش رجعو يقراو  40.000، 
ظرو تعطيو بعض املعطيات حول هذا الواقع  هذه السنة، هذا كنا ن

ري هك ن، مايش زعام قلنا    .اك من راسناذهذا، واقع هذا راه اك
ىل مستوى  اص املسؤولني اجلهويني  اصو يتدار هو اكن  يل اكن  ا

ن انقطاع  التعاون ٔن اك لمك فاش شافو ب ىل مستوى الوزارة د الوطين و
رجعو  ٔهنم  سولو وشوفو إالماكنية  ل هاذ الطالبات ميشيو  راسة د عن ا
الل  هلم  يل فقدو الشغل د ميكن نفهمو الناس ا ٔنه  يقراو هذه السنة، 

د الش هلم نقص وا ل د هلم، ا شاط د ٔو نقصو ال وية، هذه اجلاحئة 
ٔمور ٕاىل  رجع ا اوز هذه إالشاكلية و ٔن املغرب يت كنمتناو ٕان شاء هللا 
سرتجعو  هلم، وميكن  اصب الشغل د سرتجعو م جمارهيا، وهاذو ميكن 

يل انقطعو راه  يات ا هلم، ولكن الف ل د رجعو  %100ا ش  اد ما 
يل ما مي  ٔمور ا هلم ضاع، يعين هاذي  ل د ش يقراو، يعين املستق ك
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ل دور  ليه د لكمتو  يل  لتايل هاذ اليش ا الرجوع فهيا ٕاىل اخللف، و
ٔرسة ويف التضامن لكيش هاذ  اة القروية ويف ا ل الف الطالبات يف التمنية د
يبقى ما عندو حىت يش قمية ٕاذا  رة،  ليه، السيدة الوز لكمتو  يل  اليش ا

رج ٔهنم  ٔننا خنليومه  ع واستطعنا  ش ت ىل ما اكي عو يقراو، بال ما نتلكم 
يل اكينة  ل ق إالماكنيات ا سيري ود ل ال ل التدبري ود إالشاكليات د

ٔحناء اململكة   .عند هاذ دور الطالبات يف 
ٔمهية  جلدية وا ذوه  رة،  ٕاذن هذا موضوع بغينامك، السيدة الوز

راس يات  رجعو هاذ الف ش  ٔن هذا وحتاولو تغريو ما ميكن تغيريه  ة، 
لسكن  ل دور الطالبة، مايش يه فقط ماكن  ٔسايس د هو الهدف ا

  . وصايف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب لتعق رة  لسيد الوز   .اللكمة 

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
شار   .شكرا السيد املس

  .شكرا لمك
ٔن  ٔمتىن   ٔ ل التعممي، اعطيو ٔوال،  ل التضخمي ود لغة د نا ما منشيو 

ن،  لضبط فني اك عوه، اعطيو  ادي ن ا  ن املشلك واح لضبط فني اك
ع هذه  بة، هناك جلان يقظة، جلان مركزية وجلان ٕاقلميية ت ٔن هناك موا

ة، وطبعا دور الطالب والطالبة  م مع السلطات العموم سيق  ور، بت  ا

اصة يه  متدرس،  ع ا متدرس وت ل ضامن ا ٔ دا من  مة  مؤسسات 
لعامل القروي متيو  ي ٔو  ٔرس معوزة  يكونو يف  يل  ٔطفال ٕاما ا   .ا

راسة لهذا  ،طبعا يات ينقطعو عن ا اصة الف ٔن  ل  ٔن نق ال ميكن 
يل  عيات ا دات اج ن مسا ٔن التعاون الوطين اك ب، وانتوما تتعرفو  الس

بو و  ٔننا ما يوا ٔمتىن  شوفو هذه احلاالت، لهذا  عو ويمكن هلم  ميكن هلم ي
ري  لضبط، اعطيو  ل التعممي، ولكن اعطيو  لغة د كونوش يف ا

عوها ادي ن ا    .احلاالت واح
ىل مزيد من جودة اخلدمات املقدمة يف دور  ا  ٔنه حرصا م ٔكد  ونبغي ن

ٔهنا اليو  ٔمهيهتا و شلك الطالب والطالبة  اية  %75م  من مؤسسات الر
، املؤسسات املرخص لها  عية يف ب ٔكرث من 1174ج  800، فهيا 

  .ما دور الطالب والطالبةو ه
ٔن هناك اليوم جلنة ثالثية ما بني وزارة التضامن ووزارة  ىل  حرصنا 

رشية"الرتبية الوطنية و لتمنية ال ملدارسة سبل حتسني " املبادرة الوطنية 
ٔن امجلعيات املرشفة يه مدعوة ٕاىل مزيد اخلد لام  مات املقدمة وجتويدها، 

ٔن هذه  ل  ٔ جهتاد كذ يف إالبداع من  من تعبئة مواردها املالية و
ور واملهمة اليت وضعت لها ستجيب  كون مؤسسات    .املؤسسات 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔشكر امجليع   .شكرا، 

  .رفعت اجللسة


