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 603 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 ماي 11(هـ 1442 رمضان 28الثال
شار السيد: الرئاسة س اخلامس، اخلليفة امحليد الصوريعبد  املس   .لرئ
ت دىو ساعتان  :التوق ة  وثالثون ٕا قة، ابتداء من السا احلادية عرشة دق

قة  ق ةوا ا الثام  .صبا
ٔعامل ٔسئ :دول ا اقشة ا  .الشفهية م

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

شار السيد س اجللسة عبد امحليد الصوري، املس   :رئ
﷽  

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

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
  شارات احملرتمات،السيدات املس 

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

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

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

ت ال   .وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

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

 ﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر    ة احملرتمة،السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس مقرتح  ب ا ى مك لس السيد رشيد املنياري  ٔودع عضو ا
متمي املادة  ريم ٕاىل  املتعلق مبدونة  65.99من القانون رمق  277قانون 

  .الشغل
الل ا لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا لفرتة املمتدة وبلغ 

رخيه ما ييل 2021ماي  5من    :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 19: دد ا  سؤ

ابية - ٔسئ الك ؛ 15: دد ا  سؤ
ابية - ٔجوبة الك  .جوا 46: دد ا

دة  لو ستقاليل  س الفريق  كام توصلت الرئاسة مبراس من رئ
ه ٕاىل ل سؤال الفريق املو ٔج اللها ت رة  والتعادلية، يطلب من  السيدة وز

ٔرسة حول  عية واملساواة وا ج وضعية واك التمنية "التضامن والتمنية 
عية لسة الحقة" ج   .ٕاىل 

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ة  ٓخر اجللسة، تقدمت به مجمو توصلت الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف 

مي ىل احلكومة الكونفدرالية ا ل  ٔح ال احملددة، و ٓ ل ا لشغل دا قراطية 
اوب مع هذا الطلب لت ربت عن استعدادها    .اليت 

لسة  ارشة بعد  د، م ىل مو ٔننا سنكون  لام ب ري، حنيطمك  ٔ ويف ا
راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  امة  لسة  ٔسئ الشفهية، مع  ا

مت 12.18ىل مرشوع قانون رمق  ة القانون اجلنايئ والقانون بتغيري و مي مجمو
ٔموال 43.05رمق    . املتعلق مباكحفة غسل ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة املنتدبة لوز ني  لسؤالني املو ٔعامل هذه اجللسة  دول    .. سهتل 

  .. نعم اليس

ل شيخي شار السيد ن   :املس
دات املهمة ل املست د العدد د ن وا دة اك سبة مللف الو ل ، ال 

ٔن  ٔقرتح   ٔ ة، و  لقضية الفلسطي لنا، وال ف يتعلق  الرتابية د
ا  يل اح ن امللفني، ا رغب يف ذ ف يتعلق هبذ اول اللكمة من  ي
ىل مواقف واحضة مرتبطة هباتني  اصنا نعربو  رشيعية  مكؤسسة 

ٔتن ٔن  انيب  رشفين من  اول اللكمة يف بداية هذه اجللسة النقطتني، و 
ال  ا الشديدة الستق ٔوال، عن ٕادان مس فريق العدا والتمنية لنعرب، 

ايل"ٕاسبانيا املدعو  راهمي  ي تالحقه "ٕا ساريو، ا شيات البول ل ، مزتمع م
رش الجتار يف ال سانية و لتقادم، تتعلق جبرامئ ضد إال سقط    .هتام ثق ال 

د حسن هذا السلوك  اىف مع قوا دتنا الوطنية والرتابية ي املعادي لو
ولية، وكشف تواطؤ احلكومة إالسبانية  بلوماسية ا ٔعراف ا اجلوار وا

ال مزتمعه هبوية مزورة الل استق   .املفضوح مع تنظمي انفصايل، من 
رية من هذا الشهر  ٔ م ا ٔ ٔيضا هبذه املناسبة، وحنن يف ا كام جندد 

ان الصهيوين ضد الشعب الفضيل،  ركهبا الك لجرامئ اليت  ا الشديدة  ٕادان
اليا  هتويد مرسى رسولنا الكرمي، وحنيي  الفلسطيين وسعيه املسمتر 
ه  ٔسطوري لعموم الشعب الفلسطيين وٕاخواننا املقدسيني يف و الصمود ا
ا املتغطرسة الصهيونية، اليت ترضب بعرض احلائط لك قرارات الرشعية 

ولية   .ا
لقضية  ٔيضا، وبقدر ما حنيي موقف بالد املساند  وهبذه املناسبة 
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ة لتعزز هذا املوقف،  ة، وندعو ٕاىل تعزز اكفة املبادرات الرام الفلسطي
اكر الشديد لاكفة اخلطوات اليت  نعرب يف نفس الوقت عن استغرابنا واس

ان الصهي وين الغامش، يف الوقت تندرج يف ٕاطار الهرو التطبيعية مع الك
دي يف سلواكته  ه عن ال رد ي حنتاج ٕاىل مواقف قوية جتاهه،  ا
شلك  ٔن  غي  ٔنه ال ي ىل  العدوانية جتاه الشعب الفلسطيين، كام نؤكد 
ة مع  ىل اكفة التعبريات الشعبية املتضام لتضييق  ظروف اجلاحئة مر 

  .الشعب الفلسطيين
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة السيد   :رئ
  .شكرا

ذ اللكمة؟  ن يش فريق بغا    واش اك
لبار   .اليس ا

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

رصد   ب املاكئد اليت  س لهيا،  ش املغرب اليوم وضعية ال حيسد  يع
  . اجلريانمن طرف 

متىن من هللا يف هذه  وهاذ اجلريان.. اليوم الشهر املبارك، املعروفني، 
ٔن الطريق  ادة الصواب،  ريني ٕاىل  ٔن هيدي ٕاخواننا اجلزا الشهر الفضيل 
ة العامة  اليت ميشون فهيا اليوم وخيططون لها اليوم سوف لن ختدم املصل
ل بنا ٕاىل  ٔهنا ستعكر صفو اجلو، ورمبا ستد لشعوب املغاربية، بقدر ما 

اه   .ما ال حيمد عق
ش متىن يف هذا الشهر ال  ادة الصواب لنع رجع ٕاخواننا ٕاىل  ٔن  فضيل 

ه، وهو  مل طاملا انتظر ر  17، هاذيك "احتاد املغرب العريب"يف  فربا
ال امل احلسن الثاين، ورمح  1989 سعى ٕاىل تطبيقها، رمح هللا  مازلنا 

ٓنذاك ن حرضوا    .هللا القادة الرؤساء ا

س،   السيد الرئ
شجب الت ٔيضا ل اسبة  و يه م ه ا هن ي  رصف اهلمجي ا

ٔن يتصدى  ويل  متع ا ني، ونطلب من ا ىل ٕاخواننا الفلسطين إالرسائيلية 
ساين ي هو سلوك ال ٕا   .ملثل هذا السلوك، ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شارن د املس ٔ   ..اللكمة 

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
ٔصا واملعارصة كذ  ازر اليت حنن كفريق ا ٔن نندد وبقوة  ريد 

ذ  ٔعزل م م، هاذ الهدم  4ٔو  3متارس ضد الشعب الفلسطيين ا ٔ
حن  دة، ف ٔمم املت ظمة ا ني م ٔ ني العامل وحتت  ٔ ل حتت  ري والق هت وا

ال امل  سها  ، فٕاننا نندد ونضم "جلنة القدس"مكغاربة، كدو يرتٔس رئ
ٔحرار العامل سامهون يف فضح هذه املامرسات صوتنا ٕاىل مجيع  ن  ، ا

ة اليت تبعد هاذ العامل الرشيق، تبعده عن السالم الق ٔ   . الصهيونية الال 
د لهذه القضية هو دو  ٔو د وا ٔن احلل الوح وننادي كذ ب

ولية ات ا ة، كام يه يف االتفاق امصهتا القدس الرشق ة مستق و   .فلسطي
ٔن نندد مب ريد   ، ربطنا معها عرى وكذ ا قامت به اجلارة ٕاسبانيا اليت 

دا، وهناك كذ  بري  رخي   ، و رخي مشرتك مع هذه ا التارخي، عند 
ذ سنوات، نندد  ربطنا م صادية اليت  ق اجلوار، وهناك كذ املسائل 
ساريو املهتم  ٔكرب ٕارهابيي جهبة البول لت  ث استق مبا قامت به، ح

ني الغتصاب وامل ٔ طاف، وحتت امس مزور، وهذا حتت  الخ هتم كذ 
  .العامل

برية  القات  ربطنا معها  وحنن كربملان مغريب نقول لهذه اجلارة اليت 
ٔن ٕاسبانيا يه   ، انب الفضي انب احلق و كون ٕاىل  ٔن  رخيية،  دا 

ٔن هذه اجلهبة إالره اطق مغربية و ي م ٔن هذه املناطق اجلنوبية فه مل ب ابية ٔ
ٔن  ٔعامل ال يصلح وال من قمية هذه اجلارة إالسبانية  اليت تقوم هبذه ا
ن ميارسون إالرهاب يف هذه املناطق  ل هذا النوع من إالرهابيني ا ستق

  .الشاسعة
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك لفريق    .اللكمة 

شار السيد عبد امحل    :يد فاحتياملس
س   .شكرا السيد الرئ

س    السيد الرئ
ا الوطنية،  شرتايك ال ميكن، وانطالقا من قدسية قضي مس الفريق 
سبانية، اليت  ه خبطاب الشجب والتنديد ٕاىل سلوك احلكومة  ٔن نتو ٕاال 
ل  لعالقات مع بالد يف س ٔن تضحي  ريد  ميقراطية و حضت بقميها ا

ال جمرم حر  ابع يف جرامئ اغتصاب استق ة مرزقة، م س جام ب ورئ
  .وتعذيب

ري  ن هذا السلوك  ٔن ند ، كفريق وكربملان مغريب ال ميكن ٕاال 
ٔبيض املتوسط، وهو جزء  ري املسموح به، يف ٕاطار حميط حبر ا ول و املق
ٔن ترصف  ريد  ا الوطنية، حمبوكة مع اجلارة اليت  ىل قضي من مؤامرة 

ا الوطنيةٔزماهتا ا ىل حساب قضي لية    .ا
س، مع الهجمة اجلديدة  ٓن يزتامن هذا اليشء، السيد الرئ يف نفس ا
اصة ٕاخواننا  سالم،  ش  ىل احلق الفلسطيين يف الع ان الصهيوين  لك
واصل،  ٔسبوع من حرب رشسة ومقع م ذ  ن يعانون م املقدسيون ا

د يتحرك ٔ سيل يف شوارع القدس وال  ماء    .ا
ىل  ٔممي  ويل والصمت ا ن الصمت ا ن هذا السلوك وند ، ند
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ما يتعرض  الشعب الفلسطيين، ونطالب جمددا حبامية الشعب الفلسطيين 
امصهتا القدس  ة و و الفلسطي من بطش ا الصهيونية وٕاقامة ا

  .الرشيف
 ٔ دة، وهو اخليار ا ني ٕاىل التالمح والو سمل وندعو ٕاخواننا الفلسطين

ري اجلوار فهو  ٔو  ىل اجلوار  د  ع ٔما  هتديد الصهيوين،  ة هذا ا ملوا
شود   .مسار طويل، ولن يؤدي ٕاىل الهدف امل

س   . شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .احلركة الشعبية

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

ٔن من ه ٕاخواننا يف حنن يف فريق احلركة الشعبية البد  يض ف مىض ف
ركب يف حق ٕاخواننا  جلرامئ اليت  ٔخرى ف خيص التنديد  الفرق ا
ىل  يل هاذ الناس تعداو  اصة يف هذا الشهر الكرمي، ا ني، و الفلسطين
ا  ٔسف واح ة، ولكن ل ر دي ٔديو شعا ي يل  هذه الرشحية من املواطنني ا

س كت ل  شوفوها د لهيم هذه املناظر ت ٓخرن واقفني  صيل والناس ا
  ..لرشاشات وبـ

ول  دة وا ٔمم املت متناو من ا ٔ هذه وت ا تندينو هذه املس ولهذا اح
يل قة ا ش تعطيه حقه  ..الصديقة والشق ىل الشعب الفلسطيين 

ة  و الفلسطي كون ا ش  يفام قالو إالخوان  يل هوما فعال  ولتني ا وا
امصهتا الق   .دس الرشيفو

يل  و إالسبانية، ا قة ا يل يه يف احلق ارتنا، ا ن ترصفات  كام ند
ٔسف ما  ات رشاكة وعند حسن اجلوار، ولكن ل عند معها اتفاق
ش  اتقها  ىل  ذت  ٔ يل  ل هذه املسائل ا ٔرسار د ٔشنو يه ا اش  عرف

ٔوراق مزورة، وهذا ندينه  ري رشعية وب د الطريقة  ل بوا وشجبه تد
  .شدة

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
سان ليس    .اللكمة 

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

ا طالبني تناول اللكمة يف موضوع ما  س، فاح سبة لنا، السيد الرئ ل
يل اليوم سقط  ات يف القدس الرشيف ويف غزة، وا يقع يف فلسطني و

هن 26فهيا  لتايل هذا  9م شهيدا من ب و يف هناية اجللسة، و ٔطفال، طالب
هناية اجللسة ادي خنليوه    . املوضوع 

ل هبوية  يل د ايل، وا راهمي  لمدعو ٕا ال ٕاسبانيا  ستق ٔما ف يتعلق 
ال خشص هبوية مزورة، كام  ن استق ن هذا الترصف وند حن ند مزورة، ف

ٔهنا حتامك  ىل  و إالسبانية  ه قضا نطالب ا ٔنه ف هذا الشخص هذا، 
اوي قضائية  ساريو، اكينة د ل جهبة البول ىل هذا الزعمي د ة  قضائية مرفو
سوبة  ىل القضاء ليقول لكمته يف اجلرامئ امل ىل احملمكة و ال  ٔنه يت نطالب 

  .لهذا الشخص هذا
سامه يف بناء  ٔن  ٔن حتمك العقل و ر  ارتنا اجلزا ٔننا نطالب من  كام 

خلصوص امل لها و ل اجلارة د ول د ٔن حتسن اجلوار مع ا غرب العريب، و
ري، ٕاال  لشعب اجلزا خلصوص  كن جلريانه، و ٔنه املغرب ال  مع املغرب، 

ٔخوة رتام ولك ا   .لك 
ه  لرتاجع عن غهيم وس مهنج ملا ف ر  لتايل نطالب حاكم اجلزا و

ة الشعوب املغاربية   .مصل
سشكرا السيد    .الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لشغل حتاد املغريب  ٔعضاء  د  ٔ   .اللكمة 

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

ليه ٕاسبانيا  ٔقدمت  ٔوال، ما  ن،  لشغل ند حتاد املغريب  بدور يف 
ساء وال ل ال ٔن يق ي ما ف  رم إالرهايب ا ضان ا ٔن من اح ال و ر

ٔطفال ل ا   .كون ٕارهابيا مبعىن اللكمة، وكذ يق
ه مع هذه اجلارة اليت  الق ادة النظر يف  ال ٕال ، ندعو املغرب م ف
ث الهجرة الرسية وال  د ممزية، ال من ح القات  ٔسف،  ربطنا هبا، ل
ٔساس  ىل  سهيالت اليت مننحها ٕالسبانيا  ث الصيد البحري ولك ال من ح

  .عالقات املمزيةهذه ال
ي  لك، فه ي قضية مواطنني مغاربة  ة، فه ف خيص القضية الفلسطي
الل إالرسائييل من  ح ليه  ٔقدم  ا،  نندد وشجب لك ما  قضي
ىل  ني، وخصوصا يف القدس، ضدا  ري يف حق الفلسطين يل من هت تق

اصة املادة  ولية الرشعية،  ليه املنظامت ا ن حقوق م 17لك ما تنص 
شدة كذ لك  ن  ، وند ٔ ري القرسي يف هذه املس هت سان اليت حترم ا إال

ني مجيعا   .ما تقوم به ٕارسائيل يف حق الفلسطين
ني من  نا الالمرشوط مع الفلسطين ٔيدينا وننوه ونعلن تضام شد ب كام 
ة  حىي املقاومة الفلسطي امصهتا القدس، ف ة و و الفلسطي ل ٕاقامة ا ٔ

  .ىي النضال الفلسطيينوحي
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
عتداءات  شدة  ن  عي ند ج ستوري  حنن بدور يف الفريق ا
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ني ىل ٕاخواننا الفلسطين   .الصهيونية 
ول  ن كذ الترصفات اليت قامات هبا اجلارة إالسبانية ف يتعلق بق ند
ساريو هبوية مزورة، وندعو كذ اجلارة  نفصالية البول دخول زعمي اجلهبة 
القات اجلوار واستحضار التارخي املشرتك بني  ر ٕاىل استحضار  اجلزا
دتنا الرتابية،  ن والكف عن السلواكت واملناورات املعادية لو الب

ح احلوار مع السلطات املغربية ف يتعلق لقضية  وندعوها كذ ٕاىل ف
ٔوىل، قضية الصحراء املغربية   .الوطنية ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لوزارة املنتدبة  ني  لسؤالني املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
خلارج،  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  ر الشؤون اخلارج ى وز

ان جتمعه ملغاربة املقميني اخلارج وا دة املوضوعامللكفة    .ام و
ه  عي، وموضو ج ميقراطي  ستوري ا والبداية مع سؤال الفريق ا

ا لسنة " ئية إالجيابية اليت تعرفها  2021معلية مرح يف ظل التطورات الو
  ".بالد

ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار السيد امللودي    :العابد العمرايناملس
س   .شكرا السيد الرئ
ن، ر ن الوز   السيد

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ة  ٔن الصيف والعط الصيف تصف شهر ماي، يعين  ٓن يف م حنن ا

ٔو لـ احئة  ل ئية  ٔبواب، احلا الو د"ىل ا ري مس " 19- وف تقرة مازالت 
ٔمام هذا الوضع  لتايل  ان العامل، و ٔو ببايق ب سواء بب املغرب 
ٔن  اصة كنعرفو  ائيا،  ش وضعا است ايئ فاجلالية املغربية تع ست

ا"و" معلية عبور" مل يمت تنظميه  2020لمومس الفائت سنة " معلية مرح
ني و لتايل فاجلالية املغربية تقريبا سن ب اجلاحئة، و لعودة س شوقة  يه م

  .ٔرض الوطن
يل  ار حول الرشوط ا ٔخ ٔمام تضارب ا رة، و فاليوم، السيدة الوز
ٔرض الوطن  ريد العودة ٕاىل  الية اليت  ل ادي توضعها احلكومة املغربية 
ا  مك اليوم توضيح الرؤية ف يتعلق بعملية مرح الل هذا الصيف، فرنيد م

ٔن ، وهل هن2021لهذا املومس مومس  ٔم  ظمي هذه العملية  امس ب اك قرار 
جلاحئة   .الوضع دامئا مرتبط 
رة   .وشكرا السيدة الوز

  

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ال مغاربة العامل"السؤال الثاين موضو ذة الستق   ".التدابري املت

شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد    :امحليد فاحتياملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ن، ر ن الوز   السيد

ر،   السيد الوز
شارون،   السادة والسيدات املس

رة،   السيدة الوز
ريد بعض إاليضاءات  شو العامل،  يع ايئ  لسنة الثانية ويف ظرف است
ا، وهل هناك  حول تصور احلكومة املغربية لهذه السنة لعملية مرح

شاور مع است ٔفق واحض؟ هل هناك  ال؟ هل هناك  عدادات لالستق
ٔم لن تمت؟ ولك التفاصيل املرتبطة  مت هذه العملية  ان العبور؟ وهل س ب

  .هبذا املوضوع
رة ،وشكرا   .السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
الستعدادات  ىل السؤالني املتعلقني  ابة  رة لٕال لسيدة الوز اللكمة 

ال املغ خلارجالستق   .اربة املقميني 

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

﷽  
ىل سيد املرسلني   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدات وال    سادة املس

رفع عنا هذا البالء يف هذه  ٔن  انه وتعاىل  ٔل هللا سب س اركة،  م م ٔ
م املباركة ٔ   .ا

ىل طرحمك لهذا  شاران احملرتمان،  ٔشكرمك، السيدان املس ٔوال، 
ٔهنا " معلية عبور"السؤال ف يتعلق بـ  يل كام كتعرفو  وهذه العملية، ا

قة معلية، وامحلد  متزي، تعرف جناح حق ذ سنوات ينظمها املغاربة  ، م
لها، وعندها الناس  يل عندها املهاجرن د ان ا ىل مستوى لك الب فرد  م
ٔعطيمك مؤرش فقط  هتا، و ٔ لها اململكة املغربية لك مكو خلارج، تتعب لها  د

ٓخر سنة  ء،  ٔن حيل بنا هذا الو ل  ، يف زار املغرب، وامحلد  2019ق
اح  3ٕاطار هذه العملية  مت بن اح، كام س مليون مغريب، وامحلد  متت بن

اية  ة، وهذه العملية اليت تنظم حتت الر ة السام لتوجهيات امللك وفقا 
ة لصاحب اجلال دمحم السادس حفظه هللا   .السام

ٔسف  ٔنه ل شارون،  لممت، وكام قلمت السادة املس الشديد مما كام 
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ر  ٔ قة  ستطع سنة حق ٔهنا مل  ٔيضا يه  بتو  كام 2020ت هذه اجلاحئة  وا
امعلية "و" معلية عبور"معنا تنظمي  ة  يفام" مرح دامئا كنظموها، وذ ن

يل لكها  ال ا ستق ان  يل حمكت ب يل حمكت بالد وا ئية ا ة الو الظرف
ل احلجر الصحي ا د ة ٕاما اكنت يف  ٔهنا  ٔيضا اكنت يف ت الظرف ٔو 

ئية  ا الو ل لنظر  لتايل  اكنت حبرى خرجت من احلجر الصحي، و
ٔن ننظم ت  ستطع  ل العامل مل  ال ود ستق ان  ل ب ل بالد ود د

  .2020العملية يف سنة 
سبة لسنة  فام تتعرفو هذه العملية يه تنظميها ما 2021ل ، فك

 ٔ ه فقط اململكة املغربية،  ٔقل يتحمكش ف ىل ا  3ن هذه العملية عندها 
  :الرشوط

ٔول - ٔن كام : الرشط ا ال،  ستق ان  سيق الوطيد مع ب هو الت
لتايل هذه  يل يه ٕاسبانيا وفرسا وٕايطاليا،  ان العبور ا اصة ب ٔن  تتعرفو 
ئية  لتايل احلا الو ان العبور، و ارش وطيد مع ب سيق م العملية تمت بت

ل هذه ا ظمي هذه العملية، د هلم ب سمح الوضعية د ٔن  ان وجب  لب
ان،  ال مهنم هذه الب ستق ان  ٔن لك ب بو مجيعا  بو وكنوا ويفام كتوا
ٔو املرور  لها  ح احلدود د سبة لف ل ٔهنا  ٔو  ا الطوارئ  قة يف  ٔهنا  ٕاما 

يق موضوع نقاش،  لها  انب من الرتاب د ٔ ل املواطنني ا يل د يق ا
ٔخرض واش ممكن كون جواز السفر ا ادي  اقش واش  يق ..ي ؟ هناك 

يل ممكن  ان ا لب ٔهنا اعمتدت لواحئ  يل  ان اكع ا ٕالضافة ٕاىل ب نقاشات 
سمح هلم ميل  انب عندها ٕاما  ٔ يل هوما مقميني  لها ا ٔن املواطنني د

رج ٔو ميل  ايت  رو احلجر الصحي ا اصهم يد عو يقدرو يف بعض رجعو 
يل يه  ول ا ادي خيلصو غرامات ٕاذا مشاو  ٔهنم  ىل  دث  ول تت ا
يل  ة، ا يق الوضع مل يتضح لهذه السا لتايل  اص ميشيو لها،  ة  ممنو

ة؛ دث يف هذه السا   كنت
يل يه مرتبطة هبا تنظمي  - ٔ الثانية ا ا"املس ٔيضا يه " معلية مرح

 ، يئ يف بالد يئ هو مستقر، لكن الوضع الو يل امحلد  الوضع الو ا
د الوضع  ٔيضا اع ان و سيق مع هذه الب اصة الت ة،  ٔيضا مجمو تبقى 

ٔكرث ال هو حمدد  ستق ان  يئ يف ب   .الو
، فاحلكومة عقدت هنار  لجنة الوطنية  19لرمغ من ذ ريل وا ٔ

لية  ا يل يه جلنة ترتٔسها وزارة ا ل البت يف لك لعملية عبور ا ٔ من 
يل  ة لتوفري الرشوط ا ة الضام ك لوجس ستعدادات وإالجراءات ا
ٔن  ل  ٔ لقاء من  لجنة هذا ا لتايل عقدت ا ٔهنا تنجح هذه العملية،  ممكن 
متناو هللا  يل  ٔو ا م القريبة  ٔ ، ٕان شاء هللا، يف ا ا ن يف  كون مستعد

ذ ٔن نت رس لنا  ٔنه ي انه وتعاىل  كام " معلية عبور"القرار، سواء لتنظمي  سب
يفام نظمناها السنة الفائتة ويف  ائية  ٔو تنظمي معلية است يه، كام ننظمها 

و سنة  ا"حصيح ما نظمناش  2020ما شف ، ولكن نظمنا معلية "معلية مرح
ل  سمح لنا الظروف يف القريب العا او ٕان شاء هللا  يل كنرت ائية ا است

خلارج ٔننا نظمو معل  اللها املغاربة املقميني  ستطعو من  ائية كربى  ية اس

  .جييو
ٔو  ٔو ابنة  ن  ٔرسة مغربية يه عندها ٕاما ا دة مهنم ولك  ٔ وا ٔتفهم و  ٔ
ٔي  ٔم لك مغريب ومغربية يف  يل و ٔم د لها، لك صباح ا ٔقارب د د ا ٔ

ادي يطلق هللا الرساح سول ٕامىت    .ٔرسة ك
ٔل هللا س ل لتايل  ٔمور يف القريب العا رس ا ٔن تت انه وتعاىل   سب

ٔيضا  علق  ٔن كام قلت ولكن م علقش فقط ب يل ما م ل اختاذ القرار ا ٔ من 
ان العبور الربي والبحري واجلوي،  ل العبور، سواء ب ان د لب خصوصا 
ا  ٔيضا اح فام قلت لمك  ، فك ٓن مازال ما اكيناش الرؤية اكم يل حلد ا وا

ة والوزارة املنتدبة بدينا مايش يف ك  ستعدو يف جلنة العبور، وزارة اخلارج
ال  ل، ٕان شاء هللا، استق ٔ اكمل من  مج م ر ستعداد، ولكن عند 
عددة، سواء يف  ت م ىل مستو ال عودهتم  خلارج يف  املغاربة املقميني 

اكمل ف يتعلق خبدمهت مج م ر ٔيضا يف  م وتقريب إالدارة مستوى العبور و
هيم   .ٕا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

لفريق  ٔعطي اللكمة  رة،  ىل جواب السيدة الوز ب  يف ٕاطار التعق
عي ج ميقراطي  ستوري ا   .ا

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
يل تضمنهتا املدا ٔجوبة ا ىل هاذ ا رة  لمكشكرا السيدة الوز   . د

رة، فاجلالية املغربية يه اليوم  لمك، السيدة الوز اء يف اللكمة د يفام 
اصة من طرف وزارمك،  د التواصل،  ة لوا ٔو يف هذا الوقت يه حمتا
ة مازالت الرؤية مل تتضح بعد،  ٔنه حلد السا د التواصل دامئ، كام قلمت،  وا

المة استفهام، سواء  ة  لتايل بقى موضو عبور " معلية"ىل ما يتعلق بـو
ائية  ست لعمليات  ادي تدوز لو ) le plan B(ٔو ما يتعلق  يل  ا

ل  لهيا التنظمي د   ".معلية عبور"الوزارة ٕاذا تعذر 
ائية، ٕاىل تعذر تنظمي  ست لكمتو يف هاذ احلاالت  يل  معلية "فهاذ ا

ا ادي توضع بعض"مرح الرشوط، هاذ  ، فهنا واش احلكومة املغربية 
يل فهيا التضارب،  ل املدا وا لهيا يف البداية د لكمنا  يل  الرشوط ا

ىل  رص  ٔنه يق ىل  ٓخر يقول ) le test PCR1(العض يقول  لعض ا و
د الفرتة  ٔنه رضوري ولزويم يدوز وا م يف احلجر الصحي يف  10ىل  ٔ

لتايل لزوما، السيدة ادق احملددة سلفا، و د الف غي توضيح  ٔ رة، ي الوز
الية ل   .الرؤية 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

                                                 
1 Polymerase Chain Reaction 
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شرتايك لفريق    .اللكمة 

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

و يل قدم ىل إاليضاءات ا رة  لوز   .شكرا 
ئية، سواء  ٔن الوضعية الو ٔسئ مازالت معلقة، حنن ندرك  لكن هناك 

ٔو يف بالد مازالت مقلقة، والقرارات يف ب ان العبور  ٔو ب ان إالقامة 
ا اكلعادة يصعب  ، لكن معلية مرح احلامسة يصعب اختاذها يف هاذ املر
ائية،  كون هناك معلية است ٔن  ٓن، لكن من املفروض  ٔن نفكر فهيا ا

كون عند احلكومة املغربية الي ٔن  يض  ائية تق ست د هاذ العلمية  وم وا
ان العبور، وكذ التواصل مع اجلالية  ٔو ب ان إالقامة  اجلواب، سواء ب
كون يف  ائية  ست ش املغاربة واملغربيات املعنيني هباذ العملية  املغربية، 
ٓخر حلظة، يفصلنا عن  ٔمر حىت  ش ما يبقاش ا ٔمر هذا،  لمهم هاذ ا

لتايل ما بقاش 20شهر يونيو  رمح.. يوما، و   .الزمان ال 
كون قامئة، ما  ٔن  ة جيب  ك لوجس ٔن التحضريات ا ٔقول ب  ٔ  ،
كون  اص  ٔو البحري احلكومة  ٔو الربي  خيص وسائل النقل سواء اجلوي 
يل  د الرؤية واحضة، وكذ دول إالقامة يف ٕاطار العالقات ا عندها وا

ر هذه ال  يف ستد ٔن نعرف  ان اكينة مع دول إالقامة جيب  عملية وب
يل عند اليوم مع ٕاسبانيا، جيب حىت  العبور، وحنن ندرك إالشاكالت ا
ب هاذ املوضوع  س من السهل تغي ٔن ل عتبار،  ذها بعني  ٔ هاذي ن

  .ٔنه موضوع حساس وموضوع جوهري
ٔعتقد يف  اكمل،  مج م ر ، ٕاىل اكن اليوم احلكومة عندها  كذ

ل رات  كون تقد اص  ، ما يه الرشوط احلالتني  ئية يف بالد وضعية الو
ادي خيرجو يف هاذ العملية يل  ٔو ا لقادمني  كون سواء  اص  يل    .ا

ٔمور عند امجليع، سواء عند  كون الصورة واحضة وا اص   ،
كون ش  ٔو عند امجليع  ٔو عند املسؤولني يف بالد  ٔن .. مغاربة العامل 

رة، ة، السيدة الوز ٓش  حلد السا ارف  د ما  ن الضبابية، حىت وا اك
ادي منشيو يفاش  ن و   .اك

ىل املستوى الرمسي لهاذ  ات  ن قليل من التوضي اء اك ، ر
  .اجلهات املعنية

  .شكرا
س اجللسة   :السيد رئ

ه  سياسة استقطاب الكفاءات املغربية من "السؤال الثالث موضو
  ".دول املهجر

شارن من ف د املس ٔ ٔحراراللكمة    .ريق التجمع الوطين ل

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
متحور حول ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت : سؤايل اليوم 

ٔدمغة والكفاءات املغربية من دول  ل استقطاب ا ٔ ذها وزارمك من  س
اد ربهتا وضامن ٕا ا وربطها بوطهنا؟املهجر لالستفادة من    ة ٕادما

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

ىل طرحمك هذا السؤ  شار احملرتم،    .الشكرا لمك، السيد املس
زية  ة الو ٔن احلكومة يف الظرف شار احملرتم،  ٔكد لمك، السيد املس ن
ٔننا  ٔننا حنققو حتول حموري ف يتعلق بتعبئة الكفاءات، استطعنا  استطعنا 
ٔن  ه هو  مج وطين لتعبئة الكفاءات، الهدف م ر امحلد  اليوم عند 

ٔن تعبئة الكفاءات اخل ل  قلو من هذيك املقاربة د اصة بوزارة الشؤون ن
ارضة يف لك وزارة مؤسسة  كون  ٔو الوزارة املنتدبة، وٕامنا  ة  اخلارج
ر  الس ٔو  خلربة  القة ٕاما  يل عندو  وطنية وقطاع والقطاع اخلاص ا

ل هاذ الناس وال زية استطعنا .. د ة الو لتايل عند اليوم يف هذه الظرف
لتايل عند 5ٔننا نعبؤو  مج ووزارات،  ر ل  7  مج د ر رامج، 

مع وزارة الرتبية الوطنية والتكون والتعلمي العايل يف " ٔاكدميية الكفاءات"
ذ،  د التنف يل هو ق شتغل مع  5000جمال التكون ا كفاءة 

)l’OFPPT2 ( رامج معلية، يف التكون عن بعد، كمتدمه يف يف 
ٔمة رامج تو ر هلم  ٔهنا تد ك استعطت  لوجس مع مراكز يف شىت بقاع  ا

ر  ٔ تد  )les certificats( يف) l’homologation(العامل، استطاعت 
ٕالضافة ٕاىل  ل التكون،  ستافد مهنم بعض املراكز د ش  لهاذ الوليدات 

رو ٔننا ند يل يه اليوم  3نطلقو .. ذ مع وزارة الطاقة استطعنا  رامج ا
ة فق ىل اتفاق   . طتطلقات، ما كنتلكمش 
ه مع  دا در م  مج  ر ه واكلتني " 13اجلهة "ٔيضا،  با ف يل موا  -ا

ة" –وهلم الشكر  ٔورو و 8بـ " واك التمنية البلجيك ل ا واك "املليون د
يل يه كهتم  9بـ ) l’AFD3" (التمنية بفرسا ٔورو، ا ل ا  4مليون د

مثر  صادية واملس ق بو الكفاءات  ش نوا   .ناجلهات 
ا  انني  12اليوم طلق لومه فر ستق بومه الناس ك مرشوع، رامه كنوا

ادي نطلقو  ٕالضافة   ، ٔمهية لبالد د يف جماالت ذات   40من اجليل الصا
ىل  رو  ٔول مرة  200كنتذا ٕالضافة  مرشوع نطلقوها مع هذه اجلهات، 

ر يف لك هذه اجلها وية لالس ارطة طريق  ت ادي تويل عند 
ٔربعة ويه  ٔيضا ) des projets pilotes(ا ٕالضافة  ش ممكن نعممومه، 

يل يف هذا إالطار ) appel à projets( 200ٕاىل مشاريع، مرشوع  ا
ة يف هذا إالطار اه مع واك التمنية البلجيك   .هذا، طلق

ٔن احلكومة من  ا يف هذه الرؤية اجلديدة كنمتناو  ، اح ٕالضافة ٕاىل ذ

                                                 
2 Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail 
3 Agence Française de Développement 
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كفاءة  10.000احلكومات املتتالية، ٕان شاء، هللا منشيو لـ  2030هنا لـ 
ٔوراش التمنوية  ارش يف بالد يف ا ري م ٔو شلك  ارش  شلك م  ٔ تعب

رابيا و ال امل حفظه هللا وطنيا و يل طلقها   500.000الكربى ا
، اليوم يه طو  يل قلناها، امحلد  يل هذه العملية ا ٕالجراءات ا مثر  ر مس

د تلقي ممتزي من طرف  برية ووا ابة  ست د  ٔيضا وا ذ وهناك  التنف
يل اليوم در  ة ا ٕالضافة ٕاىل ورش الص انني،  ٔهنم فر هذه الكفاءات 
ىل  مج معيل ٕاجرايئ  ر ، يف طور بلورة  ا، امحلد  معهم لقاءات واح

هتم يف هذا الورش  ىل املستوى الرتايب لتعب احليوي املستوى الوطين و
ٔطلقه سيد هللا ينرصو يل    .ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد دمحم البكوري   :املس
لمك ىل اجلواب د رة،    .شكرا، السيدة الوز

مس فريق التجمع  ن  ٔد ٔن  ٔود  ليمك،  ب  ل التطرق ٕاىل التعق وق
لس املوقر الفعل الفاضع و  ٔحرار هبذا ا ارة الوطين ل ل ول  ري املق

داع مع مصاحل اململكة املغربية الرشيفة  إالسبانية اليت تعاملت مبكر و
ىل رٔسها  رتباط شعهبا مبؤسساته و هتا ومقدساهتا، واملمتزية  املصونة بثوا
ه  ي مسحت مبوج ستفزازي ا كرن هذا الفعل  ة، مس املؤسسة امللك

ٔراضهيا جبواز سفر مز  ت املدعو ٕاسبانيا بدخول  رم العصا   ". ايل"ور 
ي  اعشية، وا ت إالرهابية ا ات والتنظ هنل من معامج املاف ٔسلوب 
لسلطات إالسبانية  سبانيا وال بتارخيها العريق، مؤكدا  ٕ ال يليق ال 
بلوماسية،  ٔعراف ا ايف ل ٔن هذا السلوك م ولشعب إالسباين املتحرض 

ٔن التربرات اليت  ن  ٔن هذا ومربز عة، حبيث  ري مق ة و ري اكف ساقهتا 
شيات " ايل"إالرهايب  ٔراضهيا املل ر وتدربه فوق  ي حتتضنه اجلزا ا

ها  ٔن توقع ٕاسبانيا حبموهتا يف رشا ران، استطاعت  الشيعية اليت تؤطرها ٕا
هبا ا ٔن جتعلها تصطف ٕاىل    .واستطاعت 

لحظة  دود ا اشاه مدريد ٕاىل  ي مل تت ه اليشء ا ستطع توضي ومل 
ة السياسية،  ا ابت عهنا الش ث  لشلك املنطقي الشفاف والواحض، ح
ئق  ٔراضهيا بو كون خمرتقة وضعيفة ٕاىل مستوى دخول  ٔن  ٕاذ ال يعقل 

دوف ات من دم املغاربة احملتجزن ب ي يق رم ا   .مزيفة لهذا ا
صدى ٕالسبانيا  ٔن املغرب س ولغريها من ، فٕاننا نؤكد لٕالسبان 

رية  ٔ ٔن مصاحل هاته ا ول اليت حتاول إالساءة لب ولتارخيه العريق، و ا
ه   .مع املغرب،  ندعو ٕاىل مراجعة جوهرية لهذا املوقف وتوضي

رة،   السيدة الوز
قة هاذ العمل  رة، يف احلق لنا، البد، السيدة الوز ا ٕاىل السؤال د رجو

ٔس به وممكن يل درتو راه ال ب ال بعض النتاجئ، لكن البد  ا ٔن يعطي مستق
ٔننا تقريبا  فشلنا يف استقطاب هذه الكفاءات  -نقدر نقول   -من إالقرار 

لتايل جيب  اتنا يف هذا إالطار، و ت دون طمو ٔن مجيع الربامج بق و
ىل رٔسها توفري  اذبية،  ٔكرث  ٔخرى  رامج وببدائل  التفكري من فضلمك يف 

ندماج املناخ السيايس و سهيل  عي الرضوري ل ج صادي و ق
منيته من  ل املسامهة يف بنائه و ٔ لوطن من  السلس والعودة الطبيعية 

عددة   .مواقع م
، وسعى ٕاىل توفري لك  ىل ذ رصار  ٕ شتغل  ٔن بالد  يد  ٔ وا

مك ربمت عهنا يف جوا ، وقد قلمت و ق ذ   .إالماكنيات لتحق
رةال ةوشكرا لمك السيد   .وز

س اجللسة   :السيد رئ
ه  سهيل معلية عبور مغاربة العامل "السؤال اخلامس موضو ٕاجراءات 

ورو احئة    ".يف ظل 
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال
ه  يل "السؤال الرابع موضو ره موضوع التبادل ا ٔ ي  اجلدل ا

ائيةلمعل ٔغراض ج ول    ".ومات بني املغرب وبعض ا
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة احملرتم   ة،السيدة الوز

ٔطراف هتم  عددة ا ة م لف احلديث عن اخنراط بالد يف اتفاق
دال واسعا وقلقا يف صفوف  ائية،  ٔغراض ج لمعلومات  يل  التبادل ا

  .مغاربة العامل
رة، حول  سائلمك، السيدة الوز لرٔي العام  را  يف هذا إالطار وتنو

ثيات هذا املوضوع   .ح
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا
رةال لسيدة الوز   .لكمة 

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

شار احملرتم   .شكرا لمك السيد املس
مة توضيحية ف يتعلق هباذ  ٔربعة عنارص  ىل  ٔكد  ٔوال، بغيت ن

ٔمر، و د ا ل  4لتايل بغيت نعطي وا ٔمر د ل هاذ ا عنارص توضيحية د
ة ٕاطار،  تفاق ٔمر يتعلق  لمعلومات، ا لية التبادل إاللكرتوين  ة  اتفاق
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ل  ادل املعلومات د ٔنه ي ل  ٔ ة دارها املغرب من  تفاق تعلقش  مك
ٔوىل؛    اجلالية، ا

ة إالطار يه هتم احلاكمة اجلبائية، ي ول هاذ االتفاق ل ا ة د عين مجمو
ل  حلاكمة اجلبائية من ) OCDE4(د ٔن يتعاونوا ف يتعلق  ىل  اتفقوا 

ٔ الثانية؛ هترب الرضييب، املس ل ماكحفة ا ٔ  
لس احلكويم  لهيا ا يل صادق  ة إالطار ا ٔ الثالثة، هذه االتفاق املس

ٔهنا مازال  2019يف يونيو  الش؟  ذ،  زي التنف ل  ل مل تد املسطرة د
ش املصادقة  لها يف الربملان مازال راه يه عندمك، مازال ما مت املصادقة د

ٔساسية   .لهيا يف الربملان وهذه مر 
ٔصل فهيا  ات إالطار ا لك االتفاق ة إالطار  ٔ الثالثة، هذه االتفاق املس

وازية مع كون م اصها  لهيا  ٔهنا ميل كنصادقو  سجمة مع .. هو  وم
ٔي اتفاق ال  رشيعات الوطنية عند قانون مؤطر  رشيعات الوطنية، ال

يل هو حامية املعطيات الشخصية  ٔطراف ا عدد ا ٔو م ٕاطاري، سواء ثنايئ 
خلارج مواطنون مغاربة،  لمواطنني، هؤالء املواطنون املغاربة املقميون 

ٔن تنفذ القانون اجلار  لتايل يف لتايل احلكومة املغربية ال ميكهنا ٕاال  ي، و
يل هو حامية املعطيات الشخصية  ة إالطار مؤطرة هبذا القانون ا هذه االتفاق
مك وشوف فهيم  شوف ف يل هوما املواطنني املغاربة، ال، بغيت  فراد ا ٔ ل

  .اكملني

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

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

رة احملرتمة،الس    يدة الوز
مك ىل جوا   . شكرمك 

ىل  يد  ٔ مك نود يف الفريق احلريك الت ا لنا مع توضي يف ٕاطار تفا
ات التالية قرتا   :املالحظات و

رة احملرتمة، ضعف التواصل حول  ٔسف، السيدة الوز ل ل س ٔوال، 
ات ا لتوضي خلارج، تفعيال  لالزمة من قضا هتم اجلالية املغربية املقمية 

ٔطراف حول  عددة ا ة م ىل اتفاق ع  ثيات التوق طرف احلكومة لرشح ح
ال  ح ا ة، ف دم توضيح مضامني هذه االتفاق لمعلومات و يل  التبادل ا
لق ارتباك يف  خلارج و ا  الي ٔجج خماوف  ٔويالت، وهو ما  ٔمام الت

ز  ذ  زي التنف ة  ٔن دخول هذه االتفاق امن مع ٕاشاكلية صفوفها، خصوصا و
ستفادة من سكن  ع اجلالية املقمية ببلجياك، ومضهنا اجلالية املغربية من  م

عي   .اج
يق هاذ الناس اكع ما ٔنه  رة، دا كتقويل ب ولكن .. ٔنت، السيدة الوز

ن  لنا دا يف بلجياك تيفرغومه من املسا ٔن الناس اجلالية د ا تنقولو  ب اح

                                                 
4 Organisation de Coopération et de Développement Economique 

اليا هلم دا  ل اجلالية د د العدد د ىل هذه املسائل، وا ، وسقصيو 
عية ن اج هنم مكسا اطي يل اكنو  ن ا يل طردومه من املسا   .املغربية ا

رة،   السيدة الوز
ه  ىل توج افظة العقارية  لم لواك الوطنية  ر العام  ٔقدم السيد املد

ٔي  ح  دم م ىل  رة ملصاحل وموظفي الواك حيهثم فهيا  معلومات عن مذ
ٔن هاذ اليش راه مس  يب، وهنا كتبان لنا ب ٔج ٔي طرف  ا  الي ممتلاكت 

لنا يف رة هذه، كذ .. اجلالية د ض ودار هذه املذ ري  ر مايش  هذا املد
ات ظلت مهبمة  ٔن هذه التوضي لرضائب، ٕاال  رية العامة  وكذا بالغ املد

ل العمل هبذا االٕ  ٔج ٔن ت جراء هو مؤقت وٕان تفعيل يف ظل التلميح، ٕاىل 
ا 2021بعد  - ال حما  -هذا التبادل وارد  رة، اح ، ولهذا، السيدة الوز

هلم، راه  ل د ىل املستق ٔنومه  بغينامك توحضو لهذه اجلالية وحىت هوما تطم
عو هاذ  خوفني، ما تالوش عرفو واش ي ل اجلالية والو م د العدد د وا

يل عندمه هنا وال يترص  يل عندمه لهيه، راه اليش ا فو يف ذاك اليش ا
ٔمرن رة ما بني  ا   .الناس والت 

رة،   السيدة الوز
ٔخرى، وبعد ٕالغاء  ة  ا"من  لسنة املاضية بفعل تفيش " معلية مرح

الن احلكومة عن تنظمي  ظر اجلالية بفارغ الصرب ٕا ، ت ورو معلية "فريوس 
ستفرسمك، السيدة ال" عبور ا  لرٔي العام لهذه السنة،  رة، تنورا  وز

ل  اصة اجلالية عن م ا"الوطين، و   .لهذه السنة" معلية مرح
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ة ا يق يش  رة،  لسيدة الوز   .اللكمة 

ة والتعاون إالفريقي  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  السيدة الوز
خلار  خلارجواملغاربة املقميني  ملغاربة املقميني    :ج، امللكفة 

شار احملرتم،    السيد املس
ان  ٔي معل اكن يف ب لتايل  ة عندمك يف الربملان،  ق ة  ٔ قلت االتفاق
روج هذا  يل  ة إالطار ا ش مرده ٕاىل هذه االتفاق ال ما ميك ستق

ٔمه ل . التوضيح ا ٔ رية الرضائب  واصلني، كام قلمت، مد ا م نت ودارت اح
ٔعطت  ية و رية التق لرضائب يه املد رية العامة  ٔهنا يه املد بالغ 

ية   .املعلومات التق
ٔن  يفام قلتو  ٔيضا  ٔ الثالثة،  افظة العقارية"املس لم " الواك الوطنية 

ٔنه ما يمت ٕاعطاء  ىل املستوى الوطين والرتايب  ه فهيا  رة كت ٔصدرت مذ
خلارج، حرصا من حىت يش معلومة ختص املمتل ل املغاربة املقميني  اكت د

ٔعتقد  لتايل  خلارج،  ل املغاربة املقميني  ىل حامية املمتلاكت د احلكومة 
شار مكرشع  اصنا نتعاونو وانتوما خصوصا السيد املس ا كنتقامسو و ٔننا اح

ة هنا يف الربمل ق ة  يديو هلم واالتفاق ٔن راه الناس  ش تقول  ان مل ما ميك
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  .ستمكل مسطرة املصادقة

س اجللسة   :السيد رئ
ه  سهيل ٕاجراءات عبور مغاربة "السؤال اخلامس موضو ٕاجراءات 

ورو احئة    ".العامل يف ظل 
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
سشكرا السيد    .الرئ

  السادة الوزراء،
ر، ن والسيد الوز   السيد

شارون،   السيدات والسادة املس
رة،   السيدة الوز

ادة طرح هذا السؤال يف نفس  و من ٕا ادي تعف قة كنتو  يف احلق
مك ما اعطيتوش اجلواب الاكيف  ٔ ٔسف نعتقد ونظن  احلصة، ولكن مع ا

ش  ظرومك اليوم  ي يل  لمغاربة ا سبة  ىل العملية ل تعطيومه جواب 
ل العبور يف    .2021د

رة،   السيدة الوز
ل  لمغرب من الصيف د اش  يل ما  لنا ا راه اكينني من اجلالية د

اش هاذ 2019 ل  2021، وٕاذا ما  لصيف د ادي جيي حىت  ما 
لمغرب ما شافوش  3، تصورو معي 2022 لش  سنوات الناس ما غتد

هلم، ما شافوش ٔرس د ٔفراد  ا يل توىف لو فرد من  ن ا هلم، اك العائالت د
يل عندو مصاحل،  ن ا ئق ٕادارية، اك يل عندو و ن ا العائ ما شافوش، اك

يل عندو  رات، يعين ا يل عندو اس ن ا اص احلكومة  3.. اك سنوات 
اصها  لتايل  ل هاذ املواطنني، و ة د ل املعا قة تقدر احلجم د يف احلق

ٔجوبة واحضةتعط   .هيم 
ش  لمك ما اكش واحض، ذاك اليش  ٔسف الشديد، اجلواب د مع ا
ىل  لكمتو  ٔول من السؤال،  ه سابقا يف هاذ الشق ا لت مع ما قدم تفا
ال، هذه  ستق ان  ٔو ب ان العبور  سيق مع ب سيق ورضورة الت الت

لخرو رجمة  ٔت كتوضع  ٔت كتربمج وبد ٓن لكها بد ان ا ج من احلجر الب
شوفو دول  ا ت ٔت خترج وراه اح ح، الناس بد ٔهنا دارت التلق الصحي، 

ر، يف شهر  6كتعطي يف شهر  ادي تد ٔشنو    .8يف شهر  7ها 
ل،  ليه ق يل اكنت  ٔمور كتخرج من ذاك الوضع ا ٔت ا ٕاذن بد
يل  ٔكرث من املبادرة ا ادرات  ذ م لنا  ٔن احلكومة د لتايل املفروض  و

ع لك  ج ل  يل قلتو د ستعدادات ا رة، هذه  لهيا، السيدة الوز متو 
ل  ارفني فعال املغرب،  19د ا  ادي، اح ك  ىل لوجس ريل كتلكمو  ٔ

ال  ال عودة هاذ الناس، هاذ يف  ، ولينا كنجحو، وقلتو يف  امحلد 
ادي ادي تضمن و يفاش احلكومة   عودة هاذ الناس هو موضوع السؤال، 

الل هذا  ائالهتم  شوفو  رجعو  ش هاذ الناس املغاربة  توفر الظروف 
ائالهتم يف هذا الصيف، الوضعية عندمه  ٔن ٕاذا ماشافوش  الصيف، 
ٔن هاذ  رة، جواب واحض  مك، السيدة الوز سناو م كون صعبة وي ادي 
ستعد،  اصو  لمغرب  ل  يل بغا يد ه حىت هو استعدادات، ا اليش ف

شتغل راه ) congé(ذ اصو  لو، وٕاذا اكن  ٔمور د د ا اصو يو و
ش  ٔمور حىت هوما  ل ا د العدد د اصو يوفر إالماكنيات، وا

لو، املهم اكينة ) l’hôtel(ستعدو،  سكن وال العائ د ادي  وال فني 
د اصها تو   . ظروف 

ري واحض لمك  ٔسف، اجلواب د   .مع ا
رة، متىن، السيدة الوز يل  ت لمك جتيبو يش ٕاضافة ا يف هذا الرد د

هلم لنا يف اخلارج وشفي الغليل د   .سمعوها إالخوان د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

شار احملرتم   . شكرا السيد املس
ن عند العامل اليوم هوما العلامء  يل اك ٔن الوضوح ا ٔ كنت واحضة، 
ٔن يقولو لنا ٕامىت  ٔساس  ىل  شتغلو  يقودوه، والعلامء املغاربة ك يل  هوما ا

حو، مىت ويف   .ادي نف
جلا حلكومة ف يتعلق  علق  يل م ٓخر ا يك، اجلانب ا لوجس نب ا

ة البحرية، اجلوية، الربية ما يتعلق  ل املال ططات د ف يتعلق 
د التجربة يف العملية  ا رصد وا ٔن اح رصيد  بة، مبا فهيا  ملوا
بة  يل فات، وعند جتربة ف يتعلق مبوا يل در العام ا ائية ا ست

يطلع املواطن امل ال حىت هذيك العملية لكها ميل  ستق غريب من ب 
ٔطقم الطبية هللا  لمغرب حىت كريجع ف يتعلق بتجهزي البواخر  يوصل 

يل يف البحر رتازية .. جيازهيم خبري ا رتام مجيع التدابري  يمت ا حبرا ورا، 
ال،  ستق ٔمن الصحي املتعلق هبم، بنا، ببالد  وضامن السالمة وا

  . ملغرب
اريوهات واحضة، القرار، رصيد هاذ ال  ليه واكينة س شتغلو  علمية ت

يل بقي  ل رمضان، وا يل اكنت يف رمضان، ق يف ما يف مجيع القرارات ا
ال، ميل  ستق ٔن ما اكش الوضوح عند العامل حىت عند ب  ادي 

ربون به كون القرار، ٕان شاء هللا، ست   .ادي 
لتايل جوايب اكن واحضا يف ٕاطار م ٔسف و ا تفرضه هذه اجلاحئة، ل

  .الشديد

س اجللسة   :السيد رئ
ت شار ف تبقى من توق لسيد املس   .اللكمة 
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ال املاكوي شار السيد ر   :املس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

هترب من املسؤلية، كام دارت يف  امسحي يل نقول لمك راه احلكومة 
نا ت  ل العالقني حشال هاذي وبق اد القضية د م  ٔ ل ا د العدد د سولو وا

ا   . اوب
لقاح وعندو  ر ا د السيد دا لجنة ) Test PCR(وا ل ا ٓش د

ٔشنو هو  لش؟  الش ما يد ل لبالده؟  ش يد العلمية يف املوضوع 
لجنة  ش لك يش فني ما تطرح يش مشلكة نلصقوها يف ا املشلك؟ ما ميك

لجنة العلمية تتعطي نصاحئ، ول ذ قرارات، ومع العلمية، ا ٔ كن احلكومة ت
ٕالجراءات  ل املغاربة  ش تد ذ قرارات  ٔ ٔسف احلكومة ما قادراش ت ا
ادي نعاود نقولها لمك  ذ، امسحو يل، هربتو من املسؤولية و ٔ اصها ت يل  ا

ٔخرى   .مرة 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

رة   ..السيدة الوز

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

ٔي مسؤولية وما تنلصقوها  شار، من  متلصوش، السيد املس ا ما ت اح
ذ  ٔن القرار عندما يت د، وهاذي مسؤولية مشرتكة وفهيا  حلىت يف يش وا

 ٔ ئية،  يئ وفق املعطيات الو القة بتطور الوضع الو ٔمر عنده  ن هاذ ا
ا ما  ارمك، اح مت ٕاخ لجنة العلمية، س ه لكهم الرشاكء مبا فهيا ا ي تقر ف ا

هتربوش   .ت
ٔخرى  لملف ال هاذ امللف، ال ملف العالقني وال امللفات ا سبة  ل
ٔن املغاربة تيفهمو، رامه  ملوضوعية والوضوح،  لصدق و سام  وجب 

او إالخوان ت  ٔهنم ميل سدينا احلدود من مارس حىت ليوليوز فاش  يفهمو 
ٔننا در قرار  ء،  الش حتمكنا يف الو لنا العالقني، هذاك اليش اليوم  د

الق احلدود يل هو ٕا بري، ا رتازي    . ا
ساهل يف هاذ القرارات الكربى وصلت  ٔن ال ت  ول بي ل ا التجربة د

ٔن املغاربة فامهني ميل تنقولو هلم ٕاىل ما وصلت ٕاليه، ا رتموا ذاكء املغاربة، 
غي  ٔمه يف العروبية ت دته و خلارج  ٔن هذاك املغريب  مك الصحي  ٔم ٔن 

ٔمن   ..هاذ ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار شار، من فض السيد املس   ..السيد املس

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

سوا هذا املوضوع، املوضوع ما فهيش سياسة س   .ال 

لك  ذهتا بالد  ٔ يل  رتازية ا قلنا اليوم منتثل ٕاىل إالجراءات 
ٔن هاذ  ٔعتقد  لتايل  ة وبوضوح ومبوضوعية، و توافق وطين ولك مصداق

ٔيضا  املوضوع وجب لمزيد  ش نعطيو الرسا  ضامني  ه م كون ف ٔن 
ذها بالد يف هذا  ٔ يل ت رتازية ا لاللتفاف وراء لك إالجراءات 

  .إالطار

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

ة،  ه لقطاع الطاقة واملعادن والب ٔول املو قل ٕاىل السؤال ا ن
ه  ٔهيل مطار "وموضو ت املزنليةت   ".ح النفا

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .للكمة 

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

ر،   السيد الوز
ن، ر ن الوز   السيد

شارون احملرتمون، ٔخوات املس   إالخوة وا
ابل موقوتة  ت املزنلية العشوائية ق ة شلك مطارح النفا ضد الب

ات الرتابية عن تدبري  اصة يف ظل جعز امجلا لمواطنني،  ة امجلاعية  والص
  .هذا امللف احلارق

ذة  ر احملرتم، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا
ٔهيل هذه املطارح ومعاجلة وضعيهتا   .لت

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

ٔن هذه مسؤولية  مة، ويه  ىل نقطة  ٔكدمت  لمك  فعال يف السؤال د
ل بالد  ٔن هذه القوانني د كون واحضة،  ش القضية  ري  ات،  امجلا
لنا، بناء هريم لك املؤسسات عندها  ل البالد د ستور د لنا، هذا ا د

لنا، مس و د ات، ا ٔن مسؤولية امجلا ؤولية، لكن مع ذ رمغ 
ش  ا يف اجتاه  ة مبا فهيا احلكومة السابقة واحلالية، مش احلكومات املتعاق

ات الرتابية   .ندمعو امجلا
ٓن وصلنا تقريبا حىت  يل ا ري ا مج الطموح الك  21ٔنمت تعلمون الرب

رات،  رمه اس ل ا رمه تقريبا وصلنا ف يتعلق ملي 21مليار د ل ا ار د
ت  ٔكرث من %96جبمع النفا يل كمتثل  ات الكربى ا مجلا اصة   ،80% 

ل الطمر والتمثني ٕاىل حوايل  ٓن يف املراكز د ت، وصلنا ا ل هذه النفا د
ٓن 63% ىل املطارح العشوائية، تقريبا ا مطرح عشوايئ،  53، واشتغلنا 

رجع لهذ ادي  ٔن نفصلو ما بني ٔ  ل املطرح العشوايئ،  ا املوضوع د
ة وما بني مطارح عشوائية  ره امجلا ة تد لجام بع  يل هو  املطرح العشوايئ ا



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

11 

 )2021 ماي 11( 1442 رمضان 28

سمح ة، طبعا ٕاذا اكن الوقت ك اضعة حلىت يش جام يل ما    .ا
د العمل  ه وا مج، طبعا هاذ اليش راه ف د الرب ٓن در وا ا

ا ه وزارة ا ه مشرتك، ف مع، ف لنا هو ا ور د ة، طبعا ا لية ووزارة الب
ات ه الزتامات امجلا   .وزارة املالية طبعا، وف

ل  مج د ر ن تقريبا  ٓن اك ش  2024و 2021املليار ما بني  6ا
ل املدن مث  20ٔيضا  د العدد د سبة لوا ل ديد  مطرح  47مركز 

ن م ٔنه اك ٔكدو  يل نبغيو ن طارح ما ملكف هبا حىت يش عشوايئ، لكن ا
ش  يل اكينة يف البالد  ل مجيع املطارح العشوائية ا د، در جرد د وا

ة يل ما ملكفة هبا حىت يش جام اص هبا ا مج  ر رو لها    .ند
ات  يل ملكفة هبا امجلا رو الفرق ما بني املطارح العشوائية ا ٕاذن ند

ٔول بـ  ٔجنز اجلزء ا مج  ر يل تدار لها  ٓن يف هذه  21وا  4مليار، وا
اية  يل  يل ما ملكف هبا  6سنوات ا ل املليار، واملطارح العشوائية ا د

ل  د العدد د و الناس يف وا د العدد كريم د جبانب وا حىت يش وا
ب  رت د  ٓن ق ه ا دد ٔ اص، وقد  مج  ر رو لها  ادي ند ن هذه  ٔما ا

حلاكم ٔمور املالية مث ف يتعلق    . ةا
ل املطارح  ٔمر د ب، هذا ا ادي خنمت ونقول بعد ذ يف التعق لكن 
دا، ال  الية  ات  لجام سبة  ل ٔن اللكفة  دة، كنعتقد  حيتاج ٕاىل حاكمة ج
لية  ا رها وزارة ا يل كتد راسة ا ٓن ا ت وال املطارح، و ا مجلع النفا

كون واك  ديدة، رمبا قد  املهم .. وطنية، رمباش نفكرو يف حاكمة 
ات  ٔن امجلا ت  ل املطارح والنفا ديدة حلاكمة هاذ اليش د ٔسلوب 

ش تتلكف  ست لها إالماكنيات املالية    .%100فعال كام قلمت ل

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

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

هودا ركنعرفو ا يل كتقومو هبا السيد الوز   . ت ا
 ، ت املزنلية ببالد ٔهيل مطارح النفا ال واستحضارا لرهان ت وتفا
لعامل القروي  اصة  الش قلنا لمك هذه الهرضة،  ر،  اصة، السيد الوز و
لعامل القروي راه اليد قصرية والعني بصرية السيد  ات   تتعرفو امجلا

ر، راه ما عندوش حىت ت، وهذا هو الوز اد جيمع هذوك النفا ش   
لهيا  يل تدوز  ة وال يش طريق ا ش يش جام ٔي ما اكي ن،  يل اك اخلطر ا

ل ٔز ل ا وام د ٔ   .وما تلقاش ا
ت  مثني النفا هودات املبذو يف جمال معاجلة و ٔمهية ا ل  س ٔوال، 

ت املزن  مج الوطين لتدبري النفا ي حقق ٕاىل املزنلية يف ٕاطار الرب لية، ا
ل  ت دا ٔس هبا، خصوصا ما يتعلق مبعاجلة النفا ٔرقاما ال ب دود اليوم 
ٔيضا جبمع  ٔو ما يتعلق  ة  ت واملطارح املراق مثني النفا مراكز طمر و

ملراكز احلرضية؛ نية  ت بطريقة    النفا
ر احمل مج الوطين، نود، السيد الوز رتم، نيا، يف ٕاطار تزنيل هذا الرب

طط امخلايس  ل ا الن عنه  2021- 2017استفسارمك عن م ي مت إال ا
رسيع وترية ٕاجناز املشاريع املسطرة يف  سهتدف  ي  ذ سنوات، وا م
مي  رية إالقلميية وتق ططات املد داد ا ع ٕا الل ت مج الوطين، من  الرب

ططات لرتيبة املالية ذات الص بتزنيل هذه ا مي  لزتام  انب تق ٕاىل 
عقود التدبري املفوض املتعلق جبمع وتنظيف وكذا ٕاجناز واستغالل مراكز 

  .الطمر والتمثني
دة مدن من  ٔزقة وشوارع  لب  ٔ ل ما تعرفه  س ويف هذا الصدد، 
سائل اجلدوى عن هذه العقود  ل يف هذا الشهر الفضيل، مما  ٔز رامك ا

يفام قلتو، لتدبري املفوض،  ر، هذه مايش مسؤولية  اخلاصة  السيد الوز
ات احلرضية؛   .الوزارة هذه مسؤولية امجلا

ا  س ات احلرضية جنحت  ر، ٕاذا اكنت بعض امجلا نيا، السيد الوز
ل مراكز الطمر  ت املزنلية، خصوصا دا يف رفع حتدي معاجلة النفا

ات القروي ى امجلا ة حبدة  ة واليت والتمثني، فٕان إالشاكلية مازالت مطرو
ٔمكلها، ٕاذ تعرف تفيش  %85شلك  ٔقالمي ب ات الرتابية، بل يف  من امجلا

ٔثري  ر، مدى ت ٔنمت تعلمون، السيد الوز ة، و ري املراق املطارح العشوائية و
ة بفعل التدبري املايل حبوايل ىل الب ة العامة و ىل الص رية  ٔ   ..هذه ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر،  ة بعض الثواينالسيد الوز   .ق

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

بة طبعا، راه هاذ اليش تيدار  اص موا فق معك،  ات القروية م امجلا
ء والطرق ٕاذن هاذ املوضوع ات يف املاء والكهر دد القطا بة يف  .. موا

ٔن نفخر مبا ات احلضارية بالد جيب  ات  لكن امجلا حتقق فهيا، امجلا
ٔو يش  اء بعض احلاالت تيكون ٕارضاب  ست احلضارية اليوم نظيفة، 

  .ٕاشاكالت مع الرشاكت، نظيفة
ات احلضارية اليوم جنحو فهيا السادة املنتخبني،  ل امجلا اليوم، مناذج د
اء فهيا حتوالت لكها  ٔح اطق سوداء،  ٔكرث من ذ حتولت م بل ا

ات خ ىل خرضاء، ٕاىل سا ات نتلكم  رضاء، ميكن ٕاىل بغينا حنصيو امجلا
الف، يعين  ىل عرشات ا ري ميكن نتلكمو  ش ارات، ال ل الهك ات د م

 ٔ يل تنعرفها  ٔ فهيا 15.000ٔقل مدينة، املدينة ا يل    .ا
اصة  ه تنافس  ات الرتابية وف ٔخرض يف امجلا ن حتول  اليوم، اك

ٔن ننوه بذ شتغلو احلرضية،  جيب  زيدو  اصنا  ، ولكن مازال 
ة ممتزية   .ش نوصلو لن

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ة"السؤال الثاين موضو ىل الساكنة والب   ".زايد التلوث وخطورته 
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ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار السيد عبد الرحمي   : المكييلاملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
ىل اختاذها : سائلمك ما يه إالجراءات والتدابري اليت ستعمل الوزارة 

ة يف املدن  ل احلد من ظاهرة التلوث وحامية حصة املواطن والب ٔ من 
رية؟   الصغرى والك

  .كراش

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

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

ٔمور لكها يف احلياة يف  ٔنه ا ٔول هو  ٔمر ا سمح، ا جياز، الوقت ال  ٕ
ة والت  ل الب رشيعي، اليوم يف اجلوانب د اصها ٕاطار  منية التدبري 

رافقها عند ما يقارب من  رشيعي،  100املستدامة وما  قانون  28نص 
ريها، وتقريبا  ة والتمنية املستدامة والتلوث و لب االت املرتبطة  يف اكفة ا

اربة التلوث،  72 اص مب ن خمترب  تربات، اك دد من ا مرسوم وقرار، مث 
دد  ار، مث  ٔخ ىل ا ٔسابيع راه اطلعمت  ل  ٔنه ق ة،  ل املراق من الفرق د

يل دامئا  ة، مث الربامج املتعددة ا لتايل البد من هذه املراق ن ترصفات، و اك
ت املزنلية، حماربة التلوث الصناعي  لهيا يف التطهري السائل، النفا لكمو  ت

ٓن وصلنا لـ  يل ا ذ تقريبا  125ا ٔ يل  مي،  120مرشوع ا ل السن مليار د
ورة، حماربة ال  ش وزا ل سال ومرا ارب د ار، بدينا الت ل الف تلوث د

مج  140رجمة  ر داد  ل دمع املناطق الصناعية، ٕا رمه د ل ا مليون د
ل حماربة التلوث  ل 2030-2021ديد د مج د ديد، مث الرب مج  ر  ،

ل الهواء   .رصد د
ىل لكمو  ٔنه ميل ت ٔمه ما تقرر،  ن  ولكن بغيت خنمت ب التلوث اك

اص فهيا حتول  ات  ات، هاذ القطا ىل بعض القطا جت  يل هو  التلوث ا
ات  ة، فالصنا يل تيجي من الصنا ل املثال التلوث ا ىل س ذو  بري، 
ٔقر صاحب اجلال حفظه  ٔن  دا ٕاال بعد  بري  م  كن يعطاه اه السابقة مل 

ش منشيو يف ٕاطار التمنية املستدامة  شهللا  ة، ما اك ل الب   .مع امليثاق د
ل ٕاال  يفام اكن يق ر  س هناك اس يئ ل مي الب ل التق اليوم القانون د

سمى بـ  ل ما  رتم املعايري د ة، وكون تي يعين ) les rejets(رتام الب
ل  ..السوائل، هاذ ٓن التقرر د ٓن ميل تقدم ا دد من ) 5les CRI(ا

                                                 
5 Centre Régional d’Investissement 

لعرشا شغل املشاريع  ٔهنا  ة، رمغ  ٔهنا ال حترتم املعايري البي ت رفضت، 
رات س ل  الف وماليري د   .ا

ة،  ٔهنا ال توافق الب ب  س برية ولكن رفضت  ، نتاجئ  طبعا، امحلد 
لية  رات املستق س ة والتمنية، مث اليوم مجيع  ٔن التوازن بني الب

ٔن حترتم مقومات و  ططات البد  ل وا ل التمنية املستدامة ود ٔسس د
ة   .الب

ن اشتغال  ٓن اك يل ا ٔدراك ما النقل، ا ل النقل وما  ن اجلانب د واك
لنقل املستدام، هذا طبعا  ش منشيو  ة مع مجيع الوزارات  وزارة الصنا
ٓنية  يل تدار  ٔمور ا دا، ولكن ا بري  د الوقت، هذا حتول  ذ وا ٔ ادي ي

ٓنية وتتوف ل تدار  اصة القانون د ر لها إالماكنيات وتتطبق فهيا القوانني، و
يئ إالسرتاتيجي مي الب   .التق

س اجللسة   :السيد رئ
ب لتعق شارن  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

برية يف املؤمتر  د اخلطوة  حتت ) COP22(فعال، بالد خطت وا
يف ما  ر،  ن، السيد الوز يل اك ري ا  ، ادة الرشيدة لصاحب اجلال الق
يل اكينة كتعاين مهنا  ل املطارح ا ىل املشالك د يل والصديق  ٔخ د قال ا
ل  د العدد د ن وا يفام قلنا اك البالد، البالد لكها تعاين مهنا، هو املشلك 

يل اكينة جبوار املدن   .املطارح العشوائية ا
قني ال  يل تدارت، ولكن مازال  برية ا يوم، فعال اكينني جمهودات 

ش تعاون يف هذه املشالك  اصها  يل  ة ا يل يه حمتا ات ا اكينني 
ة،  ا ٔي  يل بدون حراسة بدون  يل اكينة عشوائية، ا ل املطارح ا د

ن يل اك شها والتلوث ا يل كتع ب الضا واملشالك ا   .اشاك ال
ن هناك ال  اك رشيد م ا عند يف مدينة  بعض املطارح العشوائية، اح

رسب  شها فهيا التلوث وال يل كتع برية ا د املشالك  روة وعند وا وا
ٔهنا كتلوث  ر  ٓ يل كمتيش ل ر، هاذيك املياه ا ٓ يل كمتيش ل ذيك املياه ا

يكون رش ورشب مهنا احليوان، ٕاذن هنا  رشب مهنا ال يل ك د  املاء ا وا
ة يل اكنت تعاين مهنا يف املسائل البي برية ا   .املشالك 

يل اكينني اليوم والت رشاكت  ن رشاكت ا ر، اك ن، السيد الوز واك
ر  يل كتد يل كتدار ٕاقلميية ا ديثة ا ا  ولوج ر ) recyclage(بتك يل كتد ا

ر  ء وكذ كتد ل الكهر ا وكنكونو استفد مهن) des engrais(توليد د
ري يكون ذاك اليش قليل  برية،  ٔرض  ش يش  اكينة .. مجيعا، وما تتطل

دامني  ر  ٔاكد د التجربة يف  يل فهيا دا وا اك اليش ا واش وصلو 
ش ما يبقاش  ٔور  ن يف  يطمحو  وال مازال، ولكن هاذ اليش اك

ة سلمية من مجيع.. التلوث ما يبقاش ا ٔن هاذيك الرشكة كهت .. كون ب ن
لينا  ن حبجر، و ا اكع لكنا من هذه املشالك وكنكونو رضبنا عصفور اح

ل البالد   .املشلك د
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رشيد  ال عند يف مدينة  ا م ل الهواء، اح لتلوث د سبة  ل ٔما 
د  ل  100عند وا ن مشالك دا هاذ اليش دا د دة صناعية، اك و

يل هوما حلد السا رات ا ل الشود ش الوسائلالغاز د تلوث .. ة ما عند
متناو من هللا ٕان شاء هللا .. الهواء، فلهذا بغينا برية و تيخصها ٕاماكنيات 

روها اصمك تد يل  مكلو املشاريع ا زيدو    .ش 
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
ٔجوبة ل ا   .عناون د

ٔو  ر ا ل العقار، اليوم املدن ٕاذا بغات تد بري د ل، اكينة مشلك 
ه يف  د دا، فهاذ اليش و مطارح عندها مشلك يف العقار وهو ملكف 
اولو حنلوه، وفني ما كمتيش ليش بالصة  ل املدن وكن د العدد د وا

ٔقل رضرا اولو نلقاو املاكن ا ات كن ا   .كتكون اح
ٔمر الثاين هو اللكفة، امجل ٔقل من ا ات اكنت كتعطي  درمه  100ا

ٔكرث من  ا والت كتطلب لها  ولوج  200لطن، اليوم ٕاذا در هذه التك
لكمنا  يل  ل احلاكمة ا ت املالية،  موضوع د ات التواز درمه، امجلا

  .ليه
اصة  دراليات صناعية، و ة مع ف ٔمر الثالث هو اليوم فعال در اتفاق ا

ر  ش ند ت وهذا إالمسنت  ل هذه النفا لتمثني الطايق د سمى  و ما 
د مج راه ق ل .. الرب ٔيضا ماليري د ادي يتطلب  يل  ادي نوقعوه قريبا ا

ش فعال يوقع حتول رامه    .ا
ة وقعنا  ر الصنا ىل النقل املستدام، مع وز لكمت  ٓخر،  ٔمر ا ا

لطاقات ا زودو مجيع املناطق الصناعية  تني  ش اتفاق لغاز  ددة و ملت
ة  ٔن هذاك تفرضو الب ىل يف الطاقات،  ٔ ول ونعوضو ما هو  نعوضو الف

ل القطاع الصناعي ٔيضا التنافسية د   .ويفرضو 
ل القرارات وإالجراءات  د العدد د ىل وا سمحش نتلكم  الوقت ما ك

جتاه، وبالد راه حتتل ش منشيو يف هذا  يل ميكن لنا  مرتبة  والربامج ا
ش  ن رصيد ما اك نه اك ٔ املي  ٔن هذا راه حتدي  ول،  قدمة من ا م
ة وصناعية  ولوج ك ن حتوالت  اصك تعاجلو، مث اك ة  رتم الب ي
، يف  قدمة، امحلد  رات، وحتتل بالد حسب التقارر مراتب م واس

ال   .هذا ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه السؤال الث احئة "الث موضو ملغرب بعد  فرص التحول الطايق 
  ".ورو

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

رصة ٔمال م شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ن، ر ن الوز   السيد

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

منو يعد التحو  ائية حنو مسار ا ة است ل الطايق ببالد رافعة طاق
زخر ب من ٕاماكنيات وما  ىل ما  دا  رسيع به اع لتايل فال ٔخرض، و ا
ٔو املالية  ٔو املقاوالت  لمواطنني  ري، سواء  لك سبات يعد  رامكه من مك

ة   .العموم
ر احملرتم، عن إالجراءات اليت سائلمك، السيد الوز اختذمتوها من  ا 

لتحول  رسيع  ٔيضا وال ددة  ق الرفع من حصة الطاقات املت ل حتق ٔ
زال لفهتا وما  ر اليت  ٓ ورو وا   .الطايق يف سياق يعرف 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ٔيضا  اور هذا  حيتاج ٕاىل وقت وكنمتناو كنت طلبت مك مرة بغيت نت
شارات يف التفاصيل، لكن نعطي  ٔخوات املس شارن وا مع إالخوان املس

ادي جتاوز  ٔخرى، بالد  ٔحتمل  2030يف  %52عناون مرة  و
ل  ادي نوصلو لها ق ٔخر يف 2026مسؤولييت، وميكن يل نقول   ، وقع ت

ة، ولكن الربامج ا.. و 2000 د إالجناز  52ٓن املطرو ٓن ق يل ا مليار ا
ديد  ٓن خمطط  دد ا ٔ ددة،  ل  2030-2021يف جمال الطاقات املت د

ل الغاز، مبعىن  ددة وشوية د ىل الطاقات النظيفة املت ين  الكهربة لكه م
  .لكها نظيفة

ل  ني مستق ني، والهيدرو ل الهيدرو ارطة طريق د ٓن  دد ا ٔ
رامه، الطاقة  ل ا ملاليري د مة  رات  ٔن حيتضن اس واملغرب مقدر  
دد  ل الطاقة احليويةٔ ت اخلرضاء  ارطة الطريق د مبعىن هذه النفا

ىل الطاقة البحرية كام طالب  شتغلو  ٓن ك واملزنلية حنولوها ٕاىل طاقة، مث ا
ٔهني  ٕالضافة ٕاىل اخلارطة اليت  ل الغاز ال امل حفظه هللا،  نا د

ا  ، حقق ء، امحلد  ٔن الكهر ة  ادي يتحول حنو الصنا يل  الطبيعي ا
  .فهيا

لتصنيع،  ا  ناش مش ٕالضافة لهاذ اليش ميكن نقول  ما اكتف لكن 
ل  د العدد د ىل وا ل الطاقات،  ىل التصنيع د شتغل  ة  مع الصنا

ا  لها ومش ل الطاقة التصنيع د ت د ل البحث العلمي املكو ال د يف ا
رشية   .واملوارد ال
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ل، عقد  لعقد املق ل التحول الطايق  ن د ٔخرى، هذه عناو مرة 
ادي حنققو الهدف، يعين هاذ اليش  ياز، و م ددة  الطاقات النظيفة واملت

ٔرقام، استفد من التجربة السابقة .. ٔرقام مايش هاذ اليش راه 
جيابياهتا وسلبيا ل ٕان شاء هللا عقدٕ ابتداء من هذه السنة .. هتا، والعقد املق

د إالجناز توحض ذ يل يه ق ٔرقام ا   .وكام قلت لمك ا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة لسيدة املس   .اللكمة 

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

مك وما تضمنه من عناون ٕاجناز  ىل جوا ر،  ات شكرا، السيد الوز
ددة   .وحصي مرشفة يف جمال الطاقات املت

لشغل  حتاد الوطين  بداية، ننوه يف فريق العدا والتمنية ومضنه 
هودات املقدرة اليت مقمت هبا، واليت بفضلها متكن ب من تبوؤ  ملغرب 
ٔوسط يف  ا والرشق ا مة، سواء املركز الثالث مبنطقة شامل ٕافريق مراكز 

"MENA6 " ب املاكنة ٔ ٔيضا بفضلها تبو  66حسب التحول الطايق و
نتقال  115امليا من بني  لتايل ف يعد حبق رائدا يف جمال  ، و دو

منوذج الطايق املغريب  ويل، كام يعد ا ن إالقلميي وا ىل الصعيد الطايق 
متويل  ة، وكذا خطة ا ة الطاق ا ددة والن ىل الطاقات املت املبتكرة القامئ 

دة، حتت توجهيات  ات الوا ق الطمو ىل سري ب حنو حتق دليال 
  .صاحب اجلال نرصه هللا

ٔ ب لهذه املراكز يف هذه السنة  ىل الصمود  2021تبو ري دليل  هو 
الل اجلاحئة، مفجموع املشاريع املربجمة  ان عرفهام القطاع  ستدامة ا و

رمت مل تعرف توقفا، س ٔو الكهرمائيةاليت ذ ٔو الرحيية    .واء الشمسية 
بة  ني هبدف موا لهيدرو لجنة الوطنية  داث ا رمت من ٕا ننوه مبا ذ
سويق ومتكني ب من تطور  ارطة الطريق لتطور البحث العلمي وال
اصة  ارطة طريق وطنية  بة وضع  ٔيضا موا الية من الكربون،  ة  صنا

ا نية وبلورة  ريها لطاقة الهيدروج لتيارات البحرية و اصة  رطة طريق 
  .من إالجنازات

رسيع  ر، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية ندعومك ٕاىل  اما، السيد الوز خ
دات  ىل مستوى الو ٔمناط إالنتاج  ل تغيري  ٔ ات من  تطور الصنا
ىل الطاقة التقليدية  ة والصناعية الكربى، واليت الزالت تعمتد  إالنتاج

ىل الطاقة اخلرضاءوتوجهي  ٔكرث  د  ع ل  ٔ بهتا من    .ها وموا
ىل  لمشاريع الكربى ال  مي مسمتر  ر، ٕاىل تق ٔيضا ندعومك، السيد الوز
ة من  سىن تفادي مجمو ىل مستوى التزنيل، حىت ي ٔو  مستوى التخطيط 

الالت اليت شابت البعض من هذه املشاريع   .خ
  .وشكرا

                                                 
6 Middle East and North Africa 

س اجللسة   :السيد رئ
راللك لسيد الوز   .مة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
ش ٔ كنمتىن  لجنة .. طبعا  د الفكرة اقرتحوها إالخوان يف ا اكنت وا

ب  ل الطاقة مع املك ىل الربامج د مة استطالعية لٕالطالع  ش 
كون مزيد من  ،(MASEN7).. الوطين ومع املؤسسات لكها ش 

ٔمه التحوالت؟املعطيات ومزيد من التف ٔشنا يه    اصيل، 
ن  ا  2اك ولوج لطاقة، التك القة  يل عندها  رمه ا غي نذ املعطيات 

يل  ل الهواتف، يعين ا ال د شبه التغري احلاصل يف ا ة، تقريبا  رس تتغري 
ايل هاذي  ٔن  10اكن  ص، راه اليوم بدينا كنتلكمو  ٓن رخ ٔصبح ا سنني 

ذ لو واط ميكن لنا  ٔقل من الك لكمو  20وه ب مي، راه سابقا كنا ت سن
ىل درمه و 80ىل  يناش  20و ل ما  ن  8سنني  7سنني،  6ق سنني اك

ال د الصعوبة يف هذا ا ن وا لتايل اك دا، و بري  د التحول    .وا
صاد  ق ىل مستوى الطلب، ٕاىل ما طلعش  ٔمر الثاين هو التحول  ا

دا، الطلب بري  د الشلك  دود  بوا ، و %3ادي يبقى حمدود يف 
ل  ٓن عند فائض د ، بدينا %20ا ، جزء من هاذ الفائض، امحلد 

ء ل الكهر ر د سترياد والتصد رو التوازن بني    .تنصدروه وبدينا تند
ة،  شار، اليوم مع وزارة الصنا لسيد املس ٔكد ما قلته  غي نعاود ن ت

ٓن، تنافسية الصنا ا ا ىل اتفق ) taxe carbone(ات مث نتفادو الرضيبة 
ٓن وقعنا  رية، ا لنا تصد ة د ا الصنا ٔن اح ت،  غاواط يف  8نبعا م

ش جنيبو الغاز  ع  ىل الغاز الطبيعي، اكن عند اج املناطق الصناعية مث 
ات كثرية ٓن صنا ة مطلوبة ا لصنا   .الطبيعي 

ٔكد لمك، ٔيضا، اليوم ميكن يل ن شارات،  مث  شارن واملس السادة املس
ادي  الص تقررت لكها  د  عية، املسا ج ات  ن تنافس بني القطا اك
ٓن  عية وقعنا معها، املدارس ا ج ضية  لطاقات، اليوم املرافق الر متيش 
ل  سهتالك د ٓن يف منط  ن حتول ا جتاه، مبعىن اك ادية يف هاذ 

ىل الصعيد الو    .طينالطاقة 
لقطاع اخلاص،  ديدة تتعلق  ٔكد لمك قوانني  ريا، امسح يل، ميكن ن ٔ و
ايت،  لحكومة هو إالنتاج ا ٔمانة العامة  ٓن عند ا ٔمه قانون راه ا ولكن 
يل تيحتاج،  ج جزء من الطاقة ا لمواطنني املسهتلكني ي ادي يعطي  يل  ا

ة و  ادي خيلق حىت هو حتول يف املنظومة الطاق ٔن وهذا  ت، البد  التواز
عتبار ذها بعني  ٔ   .ن

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ئية "السؤال الرابع موضو ٔسالك الكهر ٔمعدة ا جتهزي وٕاصالح 
ملناطق اجلبلية   ".املهرتئة 

                                                 
7 Moroccan Agency for Solar ENergy 
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ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار السيد   :دمحم البكوري املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔقالمي اململكة من وضعية  ات و تعاين ساكنة املناطق اجلبلية مبختلف 
ساقطات  الل مومس ال اصة  ئية املهرتئة،  ٔسالك الكهر مرتدية لشبكة ا
امئة  ة ا ب ٕاهامل الصيانة وغياب املتابعة املسمترة واملراق س املطرية، 

ٔمعد عر واخلوف ل ا من ا لف  ي  لسقوط، اليشء ا ة املهددة 
  .ى معوم املواطنني

ر احملرتم،   السيد الوز
ل جتهزي  ٔ ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت ستقومون هبا من 
ئية املهرتئة، بغية رفع الرضر وٕابعاد اخلطر  ٔسالك الكهر ٔمعدة ا وٕاصالح 

  ملسهتدفة؟عن ساكن املناطق اجلبلية ا
ٔن  اصة و ٔكرث من مرة، و اه  ٔن طرح ٔن هذا السؤال سبق  ٔعتقد  و

ديد د خطرية، نعاود هذا السؤال من  ٔصبحت   ٔ   .املس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

ء دامئ ء واملاء ما هو دامئا موضوع الكهر ٔنه الكهر عاود،  ا ت
صاد الوطين ق ل املواطنني و لحياة د سبة  ل مني  فرقوشاي و   .ت

ل  ر يف الصيانة د س ٔوال، جحم  د الرمق،  طبعا نبغي نعطي وا
ٔمعدة،  ل ا ٔ عندي إالحصاء د ٔن  ئية،  املليار يف  2.2الشبكة الكهر

مي  220، 2020 رات مليار سن س ىل  لصيانة الشبكة، ما كنتلكمش 
ذات  ىل الصيانة ا لكم  ء، ال، ت ل  2.2يف إالنتاج، ٕانتاج الكهر مليار د

ل الشبكة لصيانة د ار ف يتعلق  هود ج د ا ن وا رمه، مبعىن اك   .ا
ء يف العامل  ل الكهر ٔمعدة، انمت تعلمون، ملا موقع التعممي د طبعا هذه ا
اصة املناطق اجلبلية ما اكش ممكن  القروي، جزء من العامل القروي و
ش ميكن لنا  ل النقل التقليدية  د وسائل د ات، فمت اع ميشيو الشاح
لتايل  ر ٕامسنت وال احلديد، و ش تد فة، ما ميك يل يه خف ٔمعدة ا نوصلو 

ٔمعدة   .اكنت ا
تتجي يش  طبعا املناطق تعرف هتاطالت مطرية، بعض املرات

ت بعد املرات اجنراف الرتبة ضا دات، بعض املرات تتجي ف يل . ر ولكن ا
ٔنه يف  ه، زد يف  170.000سنوات  10ميكن يل نقول لمك  ري يل  معود ا

ني  ري يف السن وسطة،  د الوترية شوية م اديني يف وا الوترية، كنا 

رية  ٔ ريتني، الثالث سنوات ا ٔ يل 100.000ا ذا  معود ا مليون  256ا
رمه مبعىن  ل ا   .مليار 26د

ٓن مربجمني يف  ش ميكن لنا  160سنوات  3ا رمه  ل ا مليون د
ب نعطيك املناطق اجلبلية،  ٔثناء التعق نعوضو، ولكن ميكن ٕان شاء هللا 
لية حشال  ٔقالمي ج ٔو جوج ا يل  ٔ عندي إالحصاء، لك ٕاقلمي ج اصة 

يل ٔمعدة ا ل ا الف د ش ميكن ٕان ا ٔشنو ٕان شاء هللا مربجمني   تغريت و
ش الشبكة  ب الوطين  ة املك ٔن مصل ن  ٔكرث، فٕاذن اك شاء هللا نغريوه 

ش ميكن لو ة .. شتغل  لتايل هو املصل ع، و ب الوطين تي ٔن املك
ل الزبناء كون دامئا فهيا الصيانة وكون الرضا د ٔن الشبكة  لو    .د

سالسيد    :جللسةا رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار    :دمحم البكوري السيداملس
ىل هذا اجلواب ر،    .شكرا، السيد الوز

ئية  ٔمعدة الكهر بري يبذل يف صيانة وبناء ا قة هناك جمهود  حق
ٔرض الواقع، يه  ىل  ساقطة، خصوصا املهتالكة مهنا، وقد رصد ذ  امل

ات القروية مجلا البا يف املناطق النائية واجلبلية، خصوصا  د    .تو
لمسامهة يف جتديد هذه  هتا ضعيفة وحمدودة  ات ٕاماكن هذه امجلا

ٔمع قة يف توفري ا ٔهنا تطرح، كام قلتو، ٕاشاكليات حق دة، خصوصا و
مج تعممي الكهربة  ر ىل  دة هباته املناطق وتؤر  لساكنة واملتوا ء  الكهر
دة يف اجلبال ويف املغرب العميق، ٕاضافة ٕاىل  لساكنة املعوزة املتوا القروية 

ىل مستوى سالمة وحصة الساكنة ا    .إالشاكليات اليت تطر
، نظرا حن ٔمك ىل مستوى الوطن ب ٔمعدة  ن نتفهم بطء ٕاصالح هذه ا

ء  لامء والكهر ب الوطين  اصة وضعية املك لظروف هذه اجلاحئة، و
شها   .والصعوبة املالية اليت يع

ٔعطيمت ٔرقام اليت  ٔن .. ا ٔمتىن  ىل الواقع،  ر،  رسدمت لنا، السيد الوز
يد  170كون ٕاجناز هاذ  ٔ ة، و ق ىل القضاء بصفة ٔلف حق مك حريصون  ٔ

ه  ا، ملا ف ىل هذه الظاهرة هبدف جتديد الشبكة احلالية وٕاصال هنائية 
ات  ىل لك امجلا ء  ة توسيع وتعممي الكهر ه مصل ة الساكنة، وملا ف مصل

دة يف ختوم اجلبال   .النائية والبعيدة واملتوا
ىل اع  رسعوا من وترية إالصالح،  ٔن  ٔمتىن  لتايل  ٔن اجلواب و تبار 

ٔن رسدمت بعض  ٔرقام، وسبق لمك  قة هبرت ل ٔ يف احلق ٔعطيمت،  ي  ا
ورة  ل يف ا يل طرحت ق ٔسئ ا الل ا ا من  ٔمام عة  ٔجوبة املق ا
هود مازال تقريبا  ٔن ا ديد هو  ه من  ٔسباب طر رشيعية املاضية، و ال

ة الرتابية ا ٔم يف امجلا ٔسوق لمك هنا  لتابعة ٕالقلمي تطوان حمدودا و
لس املوقر ل هذا ا متثيلها دا رشف  ٔ ي  ش ا   .وشفشاون ووزان والعرا

ر  .وشكرا السيد الوز
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سالسيد    :اجللسة رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

رالسيد  ة وز   :الطاقة واملعادن والب
ىل رضورة وفد من جملس  ٔكد  لمك تزييد ي ب د ٔ هاذ التعق

شارن جيلس  ٔوىل املس ب الوطين، راه داروه إالخوان يف الغرفة ا مع املك
واصلو معنا  ذاو التفاصيل، ولكن مع ذ رهن إالشارة، راه ميل ت وا
ا  ٔح لو معهم،  فا ا ت مك متثلون املواطنني، راه اح ٔ السادة املنتخبني، 

دد من املشالك ش حنلو  ر العام    .تتكون حىت لقاءات مع السيد املد
ٔلف معود يف  28اكنت  2013-2010، نبغي نطمئنك ٕاىل قلنا و

ٔخرى  4سنوات،  4هاذ الفرتة يعين  سنوات  4، يف هاذ 38سنوات ا
رسيع الوترية  ش تعرف  رية  ٔ مرات ما اكن ينجز،  3مبعىن  103.000ا

م هباذ املوضوع ن اه ٔنه اك ىل    .مبعىن دليل 
ٔزيالل  ت معود 6600بين مالل يعين و و ٔرقام،  ٔ تنعطيك هاذ ا  ،

اورها  لية،  17.000وما  طقة ج ش، احلوز  17.000م ٔرقام مرا هاذ ا
ريوش 6000خلصوص  يعين معود، بغيت  5000، بغيت الناظور وا

لهيم، السيد لكمتو  يل  ىل احلسمية والشاون ا احلسمية .. نتلكم 
يل تغري 23.000، شفشاون ووزان 12.800 ن فعالمعود ا ٔنه اك  ، ..

لب ٔ لية واكنت  اطق ج ٔرض الواقع، .. هذي م ىل  ن ٕاجناز يتحقق  اك
ر العام ومع  ش جنمتعو مع السيد املد ٔخرى رهن إالشارة  ولكن مرة 

  .الوزارة ونعطيو مزيد من التفاصيل، طبعا دورمك الرقايب تيعاو كثريا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه السؤال  ملغرب"اخلامس موضو ة    ".احلد من ارتفاع الفاتورة الطاق
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

شار  ٔمحد توزيااملس   :لسيد 
لتقليص من  ذها احلكومة  سائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت تت

ة   .الفاتورة الطاق
  .شكرا

سالسيد    :سةاجلل  رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

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

لكمو  ة راه ت ٔخرى بعناون، الفاتورة الطاق هاذي فرصة ولو مكرة 
اله وصلنا لـ  2020 سهتالك  راجع يف  ٔنه وقع  اس،   50مايش مق

رمه،  76وصلنا  2019مليار، لكن  ل ا رمه،  76مليار د ل ا مليار د
ٔنه  ٔكد  ش نعرف، فاش مستوردة؟  %90ٔ نبغي ن ري  مستوردة 

يل يه حتدي  ٔخوات وإالخوان يعرفو هاذ الفاتورة ا ش ا ٔرقام  غنعطيمك ا
ستعملوه  ة وت ستعملوه يف الصنا يل ت ال ا لنا، الفحم م لبالد د سبة  ل

ء تقر  شلك تقريبا  8يبا يف الكهر يل ت رمه ا ل ا ، بغينا %11مليار د
ستعملوه يف السيارات  يل ت ) en général(ذو الاكزوال يعين الغاز ا

ذ  رمه،  36يعين  %48هذاك تيا ل ا رمه،  36مليار د ل ا مليار د
ىل البزنن املمتاز  ال  يل  4فميكن نتلكم م ول ا رمه، الف ل ا مليار د

س  ةت رات طبعا  3تقريبا : تعمل يف الصنا رمه، وقود الطا ل ا مليار د
ذ  19 ٔرس  5يا سهتلكوه يف ا يل تي ن ا از البو رمه،  ل ا مليار د

ء  11، %86ٔكرث  البا يف الكهر يل  رمه، مث الغاز الطبيعي ا ل ا مليار د
يل تقريبا  ة ا   .2.5شوية يف الصنا
ء ٔ بغيت نعطيمك هاذ  ٔنه يف جمال الكهر ىل  ٔكد لمك  ش ن ٔرقام  ا

، يف جمال  ٔن ماشني، كام قلت  ء  ادي نتحمكو فهيا، جمال الكهر
ل استفد من التجربة غمنشيو يف الطاقات  ددة والعقد املق الطاقات املت

اصو حتول ٔخرى هذا  االت ا ددة، لكن يف ا   .املت
ش  ٓن اشتغلنا  الش ا ستعملو الغاز الطبيعي يف هاذ اليش 

ٔن ما زال ما  ٔكرب،  ستوردو اجلزء ا سهت ولكن  ٔهنا ت ة  الصنا
ادى تبقى ما دام  ىل الصعيد الوطين، فالفاتورة  برية  شافات  ش اك عند

شافات كثرية كون عند اك ٔننا  ش هللا  ستوردوه، ما كت   .ٔن لكيش ت
عددة، ولكن  ستعملو طبعا هاذي فهيا قراءات م لك ما اكن ممكن 

ال يف النقل  رو التحول حبال م ددة، لك ما اكن ممكن ند الطاقات املت
ٔول قرار حنيدو  ئية ) TVA8(املستدام بدينا  ىل السيارات الكهر

ش نعمموها  ن حتول  ٔن تعمم يف إالدارات، وراه اك ٔساس  ىل  والهجينة، 
  .يف إالدارات

ة كام قلت لمك ىل اليوم مع الصنا غاوات زائد الغاز  800 وقعنا  م
ٔن هاذ اليش  ادي خيلق حتول، ولكن التحول راه بطيء،  الطبيعي، هذا 
ستكشافات، فٕاذن هذا  ش  ل عقود، مث ما عند رامك د ل الفاتورة  د
ش نتحمكو يف الفاتورة، انطالقا من  ه  ا ماشني ف يل اح د التحول ا وا

كون نظيفة، ش  ء  ش  الكهر ٔخرى  ات ا ٔيضا يف القطا ولكن 
ددة اصة الطاقات املت ه حمليا،  ٔن ن   .ستعملو ما ميكن 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

كرثة  ر  ٔن هاذ السؤال يتوا شوفو  ا هاذ السؤال، وت يف الواقع طرح
ٔن هاذ السؤ  ىل احلكومة، ملاذا؟  كرثة  ر  ة يتوا ل الب ل الطاقة ود ال د

ٔوال، هاذ التحول  ، هو رائد يف ما خيص،  ي ٔوال، كام قلتو ق املغرب، 

                                                 
8 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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ٔن املغرب استضاف  ليه الزتامات ) la COP22(الطايق،  ش، و يف مرا
ستضيف مايش صدفة استضاف املغرب هاذ  دا عندما   la)برية 

COP22) او ا دو تقريبا، فهيا رؤساء حكومات، ٕاىل هاذ  196يل 
يل فهيا هاذ التحول الطايق ف ا ل التخف ىل هاذ املوضوع د   . الب واتفقو 

بري، بالد  ه جمهود  هاذ التحول الطايق يف املغرب يف الواقع درتو ف
دا ف خيص الطاقة الرحيية، ف خيص الطاقة الشمس  بري  ية دارت جمهود 

رات خضمة، ملكفة، ولكن املغرب اختذ القرار  ٓخره، وهاذو راه اس ٕاىل 
يل يه تقر  ة ا اصو خيفض من هاذ الفاتورة الطاق ٔنه  مليار  80ىل 
و ل ا دا من املزيانية د برية  سبة  يل يه  رمه سنو ا ل ا   . د

ل  اصو يعطي م جتاه، واملغرب  ن يف هاذ  اد ا  يف هاذ ٕاذن اح
  . جتاه

ىل هاذ التحول الطايق هباذ  ة  ار يل  اكينني بعض املسائل ا
يل هوما  رتو ا يل ذ ن ا دا يف هاذ املياد رية  رية الك س جنازات 
يل هو مسائل  كون الضبط، الضبط ا اص  يل ساه  بعض املسائل ا

ىل  ت  كون يف البنا ش  كون الضغط  اص  ت  كون يف البنا ٔنه 
سمى سمى .. فهيم ما  ال ت ل الطاقة م زاف د سهت  البناية ما تبقاش ت

لغاز ) une résilience( بـ سبة  ل ت، كذ  لبنا سبة  ل يف الطاقة 
ه  يل ف رمه 11ا ل ا   .مليار د

يدي تقريبا  ٔن بالد القطاع الفال  ىل  اد تنكروها  دامئا تنقولها و
د برية  لغاز، تيدهيا القطاع سبة  يل تتدار  ا من هاذ إالماكنيات ا

  . الفال
ٔخرض ف  طط ا ن يف ا يل اك مع ا ٔنه ا ىل  تنقولو تنطلبو لك سنة 
كون هاذ  شجيعه،  ل املسائل يف القطاع الفال ل د العدد د خيص وا

يل استعملو الطاقة الشمسية ف خيص الفال مع ف خيص الناس ا ة، ا
يق  يق ) TVA(هاذ اليش مازال ما وصلناهش،  سان  يق إال اكينة، 

مع فاش  الية، وذاك ا يق  ر الطاقة الشمسية  د الفالح ٕاىل بغى يد وا
كونو خنفو من هاذ الطاقة  ش ميكن  جتاه  اصو مييش يف هاذ  مييش 

ستوردوها كذ يل ت ل الغاز ا   .د
ر  كون كذ يف النقل، يف إال اص  ة  رة العموم ة، إال ة العموم

سبة ل هود  د ا ت .. وا ا اكينة احلر ات احمللية وا مجلا انتوما تدفعو 
ة، ٕاىل ما  س جام ات احمللية، ولكن ٕاماكنياهتا راك تتعرفو، انتوما رئ لجام
دا املسهت  ري  ش حتول هاذ القطاع الك ٔنه  ىل  ش ٕاماكنيات  عند

شوفو  لطاقة ٕاىل اصنا  ٔسايس،  ل النقل احلرضي،   الطاقة د
زاف تيدهيا النقل  ل الطاقة،  زاف د لو، راه تيدي  إالشاكليات د
لو فهيم  يل ميكن تد لتايل هنا بعض املسائل ا ار، و احلرضي يف املدن الك
ىل هاذ  ات احمللية، مع الناس املسؤولني  رشااكت، بعمل مع امجلا

  .سهتالك
ل يف هاذ املوضوع، الوزارات إالدارات  اصها تعطي م إالدارات 

سمى بـ ل يف هاذ ما  اصها تعطي م دا  رية  ة"الك ة الطاق ا ، "الن
ة" ة الطاق ا اصنا " الن وها  ٔن البناية ميل تن ل،  ا نعطيو م اصنا اح

كون  وها    .ف خيص هاذ الطاقات) efficiente(نب
د العدد د يل ميكن تنقص لنا من هاذ الفاتورة ٕاذن وا ل املسائل ا

ىل  اري وتؤر كذ  ىل املزيان الت دا والضخمة، اليت تؤر  رية  الك
و ل ا   .املزيانية العامة د

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

ات، ولكن تنقول  هاذ  ىل املقرت شكرك  ٔ ت فعال هذا تيحتاج، 
ا يف ٕاطار التحفزي والتوعية، رمبا  ا مش ٔح ه، لكن  ا ماشني ف املسار اح

راه ل إال لمر د اصنا ندوزو  ان  ٔح  .بعض ا
لفظ-ٔ تنظن  ميكن لنا منشيو  - املعذرة ٕاىل استعملت هاذ ا ٔنه  مبعىن 

ة يف ٕاطار يف ال اليوم اختذ قرار يف إالدارات العموم ٔن نلزم، م جتاه   
الية إالدارة هو التحول حنو لك ما هو مستدام، ال يف  ل م طط د ا
رة، ولك سنة  ستعمل وال يف إال يل ت طريقة البناء وال يف السيارات ا

ل ا ل الكهربة واملزيانية د ل املزيانية د ض د ملاء، بل مزيانيات تيوقع ختف
ل  ٔسفار هذا راه قرار اختذ حىت ق ل ا ل الهاتف، حىت د ٔخرى حىت د

الية إالدارة ل يف ٕاطار خمطط م القة، دا ملناسبة، ما عندو    .اجلاحئة 
ٓن بدينا  ل البناء املستدام، واليوم ا وقعنا مع وزارة السكىن خمطط د

مت  ٔ ات،  ل القطا د العدد د ىن تعطى فرصة نقول لمك مجيع مع يف وا
ة كام قلت لمك ٕاجراءات، اليوم  ذيناها مع الصنا يل ا إالجراءات ا

)TVA (جتاه ادي منشيو ٕان شاء هللا يف    .يف السيارات، 
د الرمق غي نعطي وا م : ري  ة ال ميثالن جبو رة العموم ة وإال الفال

ش  %8ٕاال  ري  ل الطاقة،  سهتالك د ذو هاذ الرٔي، ومع من 
ة،  ة والفال مج مع وزارة املالية ومع وزارة الصنا داد الرب ٔمتمنا ٕا ذ 

ن جناح تقريبا يف  ٔن اك ة،  لفال شجعو الطاقة الشمسية   40.000ش 
نا الطاقة الشمسية  مة، لق لرٔي العام- ضيعة واعطات نتاجئ  ٔقل  -ٔقولها 

يل هو مدمع حبوا ٔقل لكفة من الغاز املدمع بـ %40يل لكفة من الغاز ا  ،
40%.  

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهته ر    .شكر السيد الوز
عية  ج ه لقطاع التضامن والتمنية  ٔول مو لسؤال ا قل  ون

ه  ٔرسة، وموضو ال ظاهرة العنف والتحرش ضد "واملساواة وا استف
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ملغرب ساء    ".ال
د ٔ لشغل  اللكمة  حتاد املغريب  شارن من فريق  السادة املس

  .لتقدمي السؤال

شارة    :وفاء القايض السيدةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة   .السيدة الوز
ال ظاهرة  د من استف ل لحكومة  ما يه التدابري الفعلية والواقعية 

؟ ساء ببالد   التحرش والعنف ضد ال
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
رةاللكم لسيدة الوز   .ة 

ٔرسة، املصيلالسيدة مجي  عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :وز
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

س،  السيد الرئ
ىل هذا  ٔشكرمك  ٔن اليوم ظاهرة العنف ضد  كدؤ السؤال، ٔ ٔوال، 

لسالمة اجلسدية والنفسي ٔخطر املظاهر املهددة  د  ٔ شلك  ساء  س ال ة ل
د ٕاىل إالحصاءات  ىل مستوى العامل، ولكن ٕاذا  فقط يف املغرب، ولكن 

ن هو الرتاجع، البحث الوطين ما بني  يل اك  2009ىل املستوى ا
يل تنجز 2018و ٔو ا ٔجنزته وزارة التضامن  ي  ، سواء البحث الوطين ا

لتخطيط، انتقلنا يف املغرب من  ة  يف  62.8ىل مستوى املندوبية السام
ٔرقام رمسيا 54.4ٕاىل  2009 يل وقع يف ا خنفاض ا ٔكد هاذ  ، هاذ الرمق تي

ة ملناهضة  هودات الوطنية وتعززت الربامج املو ٔنه ٕاذا تضافرت ا ٔكد  تي
ساء، ميكن لنا نقلصو من هاذ الظاهرة   .العنف ضد ال

ة من الربامج اليت مت ٕاطالقها، يف مقدم ىل مجمو ٔكد  هتا ولهذا، نبغي ن
ساء يف بعدها  ىل ٕاسرتاتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد ال ٔننا اشتغلنا 
ٔن هاذ إالسرتاتيجية  ، وتنعتربو  الوقايئ، الزجري، التكفيل وامحلايئ كذ

لني   .يه مثرة معل مشرتك بني اكفة املتد
ا فضاءات  ٔننا اليوم طلق م، هو  يل هو  ٓخر، ا ٔمر  ىل  نؤكد كذ 

ٔو مؤسسا عددة  ساء، هاذ شبكة الفضاءات م ل عددة الوظائف  ت م
تحنا  عية، ويف ما الحظتو، اف لقرب اج ات  ٔهنا ب دا  مة  تنعتربها 

ٓخر  رية، هاذ الشبكة اليوم كتعزز يف  ٔ ٓونة ا ة مهنا يف ا ، 2021مجمو
ٔقالمي،  85غنوصلو لـ  ساء يف خمتلف ا ل عددة الوظائف  يل م مؤسسة ا
ا نعمل  اطق اململكةواح شمل لك م   .ىل توسيع هاذ الشبكة ل

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة لسيدة املس   .اللكمة 

شارة    :وفاء القايض السيدةاملس
رة،   السيدة الوز

ن العمل لها  ٔما ن العامة و ٔما ٔرس وا ظاهرة العنف ضد املرٔة يف ا
، وتعرق صاد عيا واق ىل تطور جممتعنا اج ٔي انعاكسات خطرية  ل 

، وقد زادت وترية  ة لسمعة بالد ات س منوي، وتعطي انطبا مرشوع 
عية  ج صادية و ق ، نظرا لتداعياهتا  ورو احئة  العنف يف ظل 
اصة الاليت يعشن  ساء،  ىل رشحية واسعة من ال والصحية والنفسية 
ش والاليت ترضرن بفقدان شغلهن ومصدر رزقهن  هتم الهشاشة وا

ىل لك هذا كثرية، وهذا ما يطرح السؤال ورسحيه ٔم  الف، وا ن 
  : العريض

متع لضامن  دت احلكومة لهذه الرشحية اليت متثل نصف ا ٔ ماذا 
ساء؟    اخنراطها الفعيل يف التمنية اليت لن تتحقق بدون ال

رة،   السيدة الوز
ع الواقع مقلق ويعكس فشل الوزارة الوصية واحلكومة اليت تتعاطى م

ٔقرب مهنا ٕاىل إالحسان عوض  جراءات جخو  ٕ اسبايت و شلك م الظاهرة 
ٔرسي  ساء حضا العنف الزو والعنف ا صادي، مفئات ال ق متكني  ا
ويف الشارع تعانني من ضعف التدابري وحمدودية إالجراءات اليت تضمن 

ٔدىن من سلس اخلدمات اليت تو  ، وغياب احلد ا فر الوصول ٕاىل العدا
زايد، السيدة  لمعنفات، وحىت العنف الرمقي  بة  امحلاية والتاكفل واملوا
ٔطفال حضا العنف،  ساء وا ل لتكفل  ليات  ن يه الهيئات وا ٔ رة، ف الوز
ساء املعنفات  مع ومرافقة ال ع وا س ال و الستق اليت تتلكف 

ات؟   والناج
ٔن  لشغل،  حتاد املغريب  ا،  ٔنواع العنف سبق لفريق نبه ٕاىل خطورة 

ٔساسيا  ائقا  شلك  ي  ن العمل ا ٔما ي تتعرض  املرٔة العام يف  ا
ٔمام تطور  2020سنة  %18ٔمام وصول املرٔة ٕاىل سوق الشغل،  و

مسارها العميل ووصولها ٕاىل مراكز القرار املهين، بل حيرم العديد من 
ة ورشوط معل الئق،  ٓم اة معل  ري العامالت من ح لقطاع  اصة 

سائية وغياب  ث استغالل قوة العمل ال املهيلك والقطاع الزراعي، ح
عية ج   .امحلاية 

ة  ىل االتفاق  190وكنا قد طالبنا احلكومة املغربية بتعجيل التصديق 
مك، يف خشص السيد  ولية، ورمغ الزتام حكوم ظمة العمل ا الصادرة عن م

ر الشغل، مازالت بالد  ويل الهام ووضع وز ىل هذا الصك ا مل تصادق 
د من تفيش الظاهرة، يف  ل ة  اكفة التدابري وإالجراءات اليت توفرها االتفاق
ٔسس دو القانون  ادئ و ىل ضوء م ٔفق القطع مع هذه املامرسات، 

  .واملؤسسات
د  ل رة، تتطلب ٕارادة سياسية والتقائية  ٕان الظاهرة، السيدة الوز

سن  مهنا وما هو يض رؤية ٕاسرتاتيجية ٕالدماج املرٔة يف التمنية بدءا  يق
ا يف املناجه التعلميية ة وٕادرا ات لها يف السياسات العموم ر   .ا

  .وشكرا
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س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

رة لسيدة الوز   .اللكمة 

ٔرسةالسيدة  عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :وز
شارةش   .كرا السيدة املس

ٔن  بون الربامج والسياسات اليت نعلن عهنا،  كونو توا مك  ٔ ٔمتىن  ولكن 
هودات  ستحرض ا لمك ال  ب د وها يف التعق يل طرح ٔمور ا كثري من ا

يل امحلد  فهيا اليوم تعبئة وطنية ، وا رية املبذو   .الك
ساء حضا ل لتكفل  ات اليوم عند جلنة وطنية   العنف فهيا القطا

ة واملؤسسات املعنية   . احلكوم
كون ىل  لتكفل يقوم  مج  ر لتكفل،  مج  ر   .. اليوم عند 

لكم يف الواقع، هاذ اليش يف الواقع، ال، هاذ اليش   ..ت

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .من فض السيدة املس

عية واملساو السيدة  ج رة التضامن والتمنية  ٔرسةوز   :اة وا
س،    السيد الرئ

ٔن س،  يل هللا خيليك، السيد الرئ   ..الوقت د

س    :اجللسةالسيد رئ
ٔ ال   .اله، زيدي 

رة السيدة  ٔرسة التضامنوز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
لكم يف  ٔ ت ٔخرى،  لكمش يف يش بالد  لكم يف الواقع ما ت ٔ ت

لجمعيات من م  60املغرب ويف الواقع،  يل مشات  رمه ا ل ا ليون د
ساء لتقوم  2020ٕاىل  2012 ع امللكفة مبناهضة العنف ضد ال س مراكز 

بة س ويف املوا لها يف التوعية ويف التحس ور د   . كذ 
يل  ٔسبوع املايض، وا اه يف ا يل طلق روتوول امحلاية ا ىل  لكمو  ت

ل التكفل  روتوول د اهزة ميكن تيعطي  ىل فضاءات  لكم  ساء، ت ل
ة يف موقع  يل موضو شارة، تدوري وشويف اخلريطة ا ، السيدة املس

  ..فضاء 85الوزارة، 

سالسيد    :اجللسة رئ
شارة ، السيدة املس   .هللا خيليك، من فض

رة تفضيل   .السيدة الوز

رة السيدة  ٔرس  التضامنوز عية واملساواة وا ج   :ةوالتمنية 
ات  85..  ل القرب، ب ات د يل يه ب ىل املستوى الوطين ا فضاء 

ل التعاون  لقة د شلك  ٔهنا ت طالقها،  ٕ ا معزتن كثريا  عية، واح اج
يل موجودة يف وزان  لني يف هذا املوضوع، مهنا ا سيق بني اكفة املتد والت

ريها ة ويف  اس، يف طن يل يف مك ها مؤخرا وا يل زر   .من املناطق وا

ٔمهية هو هاذ البعد  يل هو ال يقل  ٓخر ا ىل موضوع  ٔكد كذ  ن
صادي  مج اق ر ٔيضا ٕاطالق  متكني"الرشااكيت والتعاون و ، مبعىن "مغرب ا

عملوشاي مبقاربة ٕاحسانية، حنن خفورون هباذ املنجزات   . ما ت
سو  كون رفعت من م يل ممكن  ٔثريات ا ب طبعا اجلاحئة اكنت عندها ت

ساء متع مبا فهيم ال يل تعرض  ا   .الضغط ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة ةشكرا السيد   .الوز

ستقاليل  س فريق  ل من رئ ٔج ٔنه طلب الت ش السؤال الثاين ورد 
دة والتعادلية   . لو

ه  لسؤال الثالث موضو عية"ندوزو  اية إالج   ".وضعية مؤسسات الر
د السادة املس  ٔ ميقراطية اللكمة  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو

  .لشغل لتقدمي السؤال

شارة  اء  السيدةاملس   :كسابال ر
س   .شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
اية  لهنوض بوضعية مؤسسات الر ذة  سائلمك حول إالجراءات املت

عية   .ج
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

رة السيدة  ٔرسة التضامنوز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
ٔن  ىل هاذ السؤال املهم،  شارة،  شكرمك، السيدة املس ٔوال، ت
دة  شتغلو يف موضوع املسا ٔننا  ا  متك عية  ج اية  مؤسسات الر
يل بالد  عية، ا ج ٔسايس يف جمال امحلاية  يل هو مكون  عية ا ج

يل هو  اليوم امحلد بري، وهاذ الورش ا د الورش وطين  ل يف وا  تد
اية  عية والر ج دة  ته املسا عية ومن مكو ج ورش امحلاية 

عية   . ج
ىل  ىل املستوى الوطين  وفرو  عية  1175ت ج اية  لر مؤسسة 

ٔكرث من  ل دور  800مرخص لها، فهيا  يل يه مؤسسات د مؤسسة ا
  .والطالبةالطالب 

خلدمات  هنوض  بري يف جتويد اخلدمات وا طبعا الورش الوطين اليوم 
ليه هو يف  شتغلو  يل ت عية، ا ج اية  املقدمة يف جمال مؤسسات الر
ة  جمال معرية اخلدمات وجتويد اخلدمات عن طريق ٕاصدار املراسمي التطبيق

لقانون  رش  65.15، القانون 65.15املتعلقة  يل ت يف اجلريدة الرمسية يف ا
شتغال يف هاذ املؤسسات غيغري 2018 ادي يغري رشوط  يل  ، وا

يل يه موجودة يف القانون  ا اليوم يف 14.05الرشوط ا ، هاذ القانون اح
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ة  ش خنرجو املراسمي التطبيق لحكومة  ٔمانة العامة  ٔخرة مع ا ل املت املرا
ل جتويد اخلدمات املقدمة يف املؤسس ٔ جتويد : ات، وطبعا رهاننيمن 

رشية ملوارد ال هنوض    .اخلدمات وا
شارن  و يف جملس املس رشية صادق ملوارد ال هنوض  ويف ٕاطار ا
عيني، واليوم راه تعرض يف  ج ىل قانون العامل  ٕالجامع  ن  مشكور

شلك  ادي  يل  يس  -وال شك-جملس النواب ا ٔساسية، بل حمور رئ لبنة 
ٔسا شتغلو يف هاذ ومركز  يل ت عيني ا ج هنوض حبقوق العامل  يس يف ا

كون  ادي  رتاف وهاذ التمثني  هنوض وهاذ  املؤسسات، وطبعا هاذ ا
هنوض هبا يف هذه  بري يف مزيد من جتويد اخلدمات وا ور  د ا لو وا

  .املؤسسات

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة لسيدة املس   .اللكمة 

شارة  اء  السيدةاملس   :كسابال ر
س   .شكرا السيد الرئ

ات ىل هذه إاليضا رة،    .شكرا، السيدة الوز
ل يف  ٔنه تيد دا،  م  قة كام قلتو هاذ املوضوع هذا هو  ويف احلق
يل  ٔسف الشديد ا عية، ولكن ل ج ل امحلاية  ري د ٕاطار املرشوع الك

ٔ عندي معطيا ٔن  ٔ بطبيعة احلال تنقول لمك  شوفو  رمبا  2018ت ت
يل  ٔن حسب هاذ املعطيات ا ان ب يل ت ري حمينة، ولكن ا كون معطيات 
رتو  ري مرخص لها، ذ ل املؤسسات  ٔصال د ة  مو د ا ٔن وا عندي هو 

يل مرخص لها   .ا
ة،  ق يل تتعاين من ٕاشاكلية حق ل املؤسسات ا ة د ٔيضا مجمو ن  اك

يل عن متويل ا متويل، ا اصة يف جمال ا ٔكرث من و  ٔ ىل  %50دي  عمتد  ت
ىل  ٔن املسؤولية ملقاة  ٕالضافة  دا،  إالحسان والبايق ذاك اليش ضئيل 

ر ٔنه تيد قي،  ستدامة .. اتق امجلعيات، وهذا ٕاشاكل حق ما اكيناش 
ة ٔن هاذ امجلعيات ما ميكن لهاش توفر املوارد املالية الاكف سمترارية    .و

ٔيضا املشلكة  يل يه يف اكينة  رتوها وا يل ذ رشية ا ل املوارد ال د
ل هاذ املؤسسات عية دا ج اية  لر ٔسايس  قة عصب    . احلق

عية، ولكن  ج ل امحلاية  ن القانون د ن اك شوفوه مز يل ت ا
ٔسف يف بعض املرات القوانني ال تفعل والقانون  يل صدر يف  65.15ل ا

ة حشال من مرس 2018 د فقط حلد حلد السا ٔعتقد وا وم تطبيقي خرج؟ 
ٔ هاذي ن تعطيل لهاذ املس لتايل اك ة، و   .السا

ل هاذ  دمني دا رشية هاذ الناس هاذو املست لموارد ال لرجوع  و
عية  ج اية  ٔكرث من  %90مؤسسات الر شغلهم امجلعيات و فهيم ت

ة فهيم ما  ٔجور، ومجمو ٔدىن ل دموش الثلثني ما عندمهش احلد ا تي
عي،  ج ة فهيم تقريبا الثلث ما عندمهش حىت الضامن  لعقد، مجمو
ل العامل  ٔن هاذ القانون د قة، ومتناو  هلم هشة حق لتايل الوضعية د و

هلم ٔوضاع د هنض  عيني    .ج

ىل التعاون الوطين،  ٔيضا  مك انتوما مرشفني  ٔ ٔيضا هناك ومبا  ن  اك
ٔطري وتيقومو التعاون الوطين  لت يل تيقومو  هلم هوما ا اصة املوظفني د و

عية، لكن  ج اية  ل املتابعة لهاذ مؤسسات الر ة د مو د ا بوا
ل املطالب  ة د مو د ا هلم عندمه وا ٔسف الشديد حىت الوضعية د ل
ل هاذ الناس  ٔوضاع د هنوض  لو معها يف ٕاطار ا مك تتفا ٔ متناو  يل  ا

اية ه لر عية و ج ٔعامل  هنوض  ، وبطبيعة احلال يف ٕاطار ا اذي اكم
ل  ن عندمه مشلك د لتايل اك لك، و عية  ج محلاية  عية و ج

ب كون موا اصو  يل  ٔسايس ا   .النظام ا
يل هو ما هواش فقط  اميل الشهادات ا سوية  ل  ن مشلك د اك

لمك و  ل الوزارة د ن موظفني حضا مشلك د ىل الصعيد الوطين، اك لكن 
ل  قي، ما عندمهش مؤسسة د يل عندمه ٕاشاكل حق سبة ا ة املك ٔقدم ا
ت النقابية  ىل احلر ل التضييق  ن مشلك د عية، واك ج ٔعامل  ا
مك يعين  ٔ رة  متناو السيدة الوز اس،  ش، موقع مك اصة يف موقع مرا

  . حتلو هاذ املشالك هاذي
د الشوية الوقت-ٕالضافة  اية  -يق يل وا سبة ملؤسسات الر ل

ٔن  ٓن جتاوزت  كون ا يل عندي  ٔن هاذ املعطيات ا متىن  عية  ج
ٔكرث من  د الثلثني وال  ال وا ٔن م يل تنعرفو ب ل هاذ املؤسسات  %60ا د

ٔقل من  فقو  ىل إالطعام ت ري  ال  ل م لفرد  6إالنفاق د ٔو درامه 
ات،  دا ما ميكن لوش يليب احلاج د يف اليوم، هاذ اليش هزيل  املستف

كتظاظ يف هاذ اش وتتجعل  ٔن املوارد املالية ما كف وجتاوز .. ٕالضافة 
د العديد من هاذ املؤسسات ة وا مو د ا عابية لوا س   . الطاقة 

اوزو هاذ املشالك مك تت ٔ رة،    .متناو، السيدة الوز
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

رة السيدة  ٔرسة التضامنوز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
شارة   .شكرا السيدة املس

يل هو مرصود من  ن جزء ا مع املايل اك سبة  ل ٔنه  ٔكد  ٔوال، نبغي ن
التعاون الوطين، جزء مرصود من وزارة التضامن يف ٕاطار الرشاكة، 

رصد ما بني الت رمه سنو  180حىت  150عاون الوطين  ل ا مليون د
عية الكربى هاذ  ج لمربات  سبة  ل لهذه املؤسسات، وزارة التضامن 

رمه، وطبعا اكينة موارد  15السنة اعطينا هلم تقريبا ما بني  ل ا مليون د
ٔن هذه املؤسسات تتقوم  ٔن املفروض  يل تتكون مضافة،  ىل ٔخرى ا

سيري، جمهود ذايت يف  ل يل تتقوم  هود ذايت من طرف امجلعيات ا د ا وا
ٔمر سمح لها هباذ ا   .منية املوارد، والقانون ت

ل هاذ املؤسسات وشلك هاذ  لعامل دا لقضية املرتبطة  سبة  ل
د الصورة منطية، ونقولو راه  ٔوال، ما خصناش ننطلقو من وا الفضاءات، 

يل . عندها مشالك املؤسسات لكها عية ا ج اية  اكينة مؤسسات الر
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ا  يل تتقد شتغل يف مستوى اخلدمات ا يفاش ت شوفها  ا تزنوروها وت اح
ٔطفال يف  ٔطفال، يف متدرس ا ىل مستوى ا دا وعندها نتاجئ  دة  ج
ن مؤسسات عندها  عية، اك ج هلم من بعد يعين يف احلياة  إالدماج د

يل عندها بعض الصعو ىل املؤسسات ا شتغلو  ٔننا ت ب،  ت، وحنن نوا
ري مرخص لها كذ يمت  يل  يل يه مرخص لها، واكينة مؤسسات ا ا

ىل الرخصة ش حتصل  لها القانوين    .استكامل امللف د
يل تتقوم به هاذ املؤسسات اليوم مؤطر بقانون  طبعا هاذ العمل لكه ا

ة لـ  يل هو مراسمي تطبيق   . 65.15ا
ٔول املتعلق  لها امحلد  خرج املرسوم ا ة، اخلروج د املراسمي التطبيق

يق  65.15لقانون  ىل  شتغلو  ا ت صدر يف اجلريدة الرمسية، اح
ات  سامه يف معرية وجتويد اخلدمات املقدمة لهاذ الف ادي  يل  النصوص ا

يل هو سياق امحلاية  د سياق وطين ا عية طبعا، وحنن يف وا ج
عية جزء ال يتجزٔ مهنا ج اية    .والر

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ادرات "السؤال الرابع موضو مثني م الل  سائية من  دمع املقاو ال
ت ساء ودمع مشاريع ٕادماج املقاوالت الشا   ".ل

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .الالسؤ 

شار    :ادمحم امحيدي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
سائية الشابة  لمقاوالت ال ي تقدمونه  مع ا ما يه حصي ا

سائية؟   ولمبادرات ال
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

ٔرسةالسيدة  عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :وز
شارشك   .را السيد املس

س،   السيد الرئ
سائية، هاذ املوضوع اليوم  سبة ملوضوع املقاو واملبادرات ال ل ٔوال، 

ىل املستوى الوطين ونعزت لمتكني .. نتوفر  دمج  مج وطين م ر ىل  نتوفر 
ساء،  ل صادي  متكني"ق يل هو مثرة رشاكة "مغرب ا مج ا ، هاذ الرب
ات  ظمة بني خمتلف القطا ة، املؤسسات الوطنية، ومت ٕاجنازه مع م احلكوم

ليه يف جلنة  دا، متت املصادقة  م  مج  ر دة، وتنعتربوه  ٔمم املت املرٔة ل
ة 2020وزارية يف يوليوز  ا مقنا مبجمو ، ومت تقدميه يف اليوم الوطين، واح

ىل مستوى ا ات الرتابية، سواء  ة من امجلا ات مع مجمو ل االتفاق جلهات د
ٔننا نقولو  كفي فقط  ٔنه ال  ٔقالمي لضامن التزنيل الفعيل،  ىل مستوى ا ٔو 
ىل  ر  ٔ ق ا لية الرتابية لتحق اصنا نوضعو ا رامج وطنية، ولكن  عند 

ٔكرث من  لتايل اليوم  ات  12مستوى الواقع، و يل توقعت، واتفاق ة ا اتفاق
جتاه د يل لكها يف هاذ  ىل ٔخرى ستوقع ا مج  ل ضامن تزنيل هاذ الرب

  .املستوى الرتايب
سبة  ٔن  ٔجنز حول املقاوالت بني لنا  ي  طبعا البحث الوطين ا

اوزوش  سريو املقاو ما ت يل ت ساء ا سبة ضعيفة، %12.8ال ، هاذي 
مج ة لهاذ الرب ٔكد احلا   . وتت

ملرٔة املقاو م  ه ٔساسية  مج مضن حماوره ا ، وميل هاذ الرب
عي  ج صاد  ق ىل املرٔة املقاو واملرٔة املتعاونة يف ٕاطار  لكم  ت
ري املهيلك،  يل هوما يف القطاع  ساء ا والتضامين، وطبعا مل نغفل كذ ال
ساء  عي والتضامين طبعا ال ج صاد  ق ساء يف  وميل تنقولو ال

ة التقليدية معنيات مجمو ات يف الصنا ٔقالمي واجلهات احلرف ل ا ة من د
لغ هذه  يل بلغنا اليوم يعين م عها، وا ات اليت مت توق الل االتفاق ومن 

ات إالجاميل  رمه 220االتفاق ل ا   .مليون د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار    :ادمحم امحيدي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ٔ مج ال  لهيا هاذ الرب رو  يل تتذا ٔن هاذ الربامج ا هودات ب د ينكر ا

وه يف " متكني" يل قدم ، 2020ا ورو احئة  ل  يل اكنت الظروف د ، ا
سات املقاوالت  ساء رئ ة جيب إالشادة مبا تقوم به مجعية ال ولك رصا

ر  يل تيقومو به رمغ إال ة ا لك رصا ار  هود ج د ا اهات ملغرب، وا
ل املقاوالت، سواء املقاوالت  شوها ذاك اليش د يل تيع واملشالك ا
شوها، سواء يف  يل تيع راهات ا دا، الصغرية واملتوسطة، وإال الصغرية 
بري  د العدد  ٔن وا هلم، خصوصا تنالحظو ب ل اخلدمات د سويق د ال

ٔن ك %45تقريبا  دمايت،  شتغل يف ما هو  يل هاذ املقاوالت ت ام قلت ا
بعني  يل  ٔو يف اخلدمات ا ارة  ة التقليدية يف الت ل الصنا القطاع د

ة ارة والصنا ل الت   .لغرفة د
يل تتعرض لهاذ املقاوالت، مث هناك  ة ا ديدة لك رصا هناك مشالك 

ه  يل ف ٔمانة ا يك مؤسسة  ل احلكومة  مع د يل  33رمغ ا مليون درمه ا
يل عندها مشالك، عندها مشالك تتقدم، ولكن املقاوالت  راهات ا وإال

دا برية وبرية  ة، مشالك    .لك رصا
اوز  رة، قلت ال تت ولكن إالحصائيات  %12كام قلمت، السيدة الوز

ا  يل عند اح ٔمر %12وصلت فعال لـ  2015ا ، ولكن الغريب يف ا
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يل اكن 2018 احئة ال والو، إالحصائيات ا يق ما اكنت ال  ٔهنا اكنت  ت 
يل تنقولو %10راجعت لـ  مع ا ٔن هاذ ا قي معناه ب ، هذا ٕاشاكل حق

يل تتقدمو احلكومة ويف هاذ يش يف هاذ الربامج ا ساء وكذا، ما اكي   ..ل
ا  رة، اح يل تنقول، السيدة الوز ٔن إالشاكل ا ٔمر  ولكن الغريب يف ا

 ٔ ل املشالك ب د العدد د لقاو وا يل ت ن يف هاذ رؤساء الغرف ا
امة، ولكن  لحضيض واملواطن بصفة  يل وصلت  ات، املقاوالت ا القطا
ستقاليل  ىل الفريق  اوبت  لمك دا يف احلكومة  مك والزم د صديق
ٔن  ل املواطن ب سوهايش، واش املشالك د س ٔمور ما  ٔودي ا تتقول لو 

يل عندو تتقول املسائل  ٔزمات واملشالك ا يل توفاو  سوهايش ا س ما 
ش هنلكو هاذ املواطن؟  و  زنيدو نتضام ٔشنو  و،  اصنا غنتضام   و

ن  ل املواطنني اك ا تنجيو تنقلو اهلموم د ة اح د احلا ٔن وا معىن ب
ٔن تيخصها حترك، حترك يف هاذ  عتبار، احلكومة ب ذ بعني  اص يؤ يل  ا

ء، راه ا كون ٕاسرتاتيجية واحضة ما وراء الو ء و ل الو حلكومات دا د
رتجع يف  ٔمور  ش ا صاد الوطين  الق يفاش إالقالع  العامل دا تيفكرو 
ة ال  ق ن ٕاشاكالت حق ٔن اك ة،  راها الطبيعي لك رصا ل  القريب العا
لو، ف  ل هاذ املقاوالت ف خيص اليد العام د ٔداء د ل ا ة د من الناح

يل عندو قداو الغرض  خيص املستلزمات ا ر ميل ت مع املقاوالت ميل تيد
ري  راهات ٕاىل  عندمه معامالت جتارية معهم، عندمه الشياكت، عندمه إال

  .ذ من املشالك
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

رة السيدة  ٔرسة التضامنوز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
ل مسؤوليهتا وتقوم لك واجهبا يف ٕاطار هاذ ٔوال، احلكومة طبعا تتحم

صاد مل تؤر فقط ٔن اليوم ظروف اجلاحئة اق دة،  .. الظروف املست
ة من املبادرات مت  سائية، ولهذا مجمو ىل املقاو مبا فهيا املقاو ال رت  ٔ
شلك الهدف الثاين  ٔنه اليوم ت ىل  ليه  يد  ٔ ٕاطالقها، وٕاضافة ٕاىل ما مت الت

متكني مغرب" ملقاو "ا هنوض  شلك هو ا ، احملور الثاين الهدف الثاين ت
عي والتضامين وكذ يف ٕاطار  ج صاد  ق سائية وحتفزيها يف ٕاطار  ال

ايت شغيل ا   .ال
ورة السادسة  ا ا ا طلق يل تطلقت، اليوم اح مة ا رامج  طبعا اكينة 

زة  ساء املقاوال" متزي"جلا عي ملزيد من حتفزي  ج صاد  ق ت، سواء يف 
مج  ر ادرة  ام، تطلقت كذ م شلك  مع " انطالقة"ويف املقاو 

متويل هو مبثابة  لمقاو وٕاعطاء فرص ا سبة  ل دا  م  متويل  ٔن ا املايل، 
مج  ر سائية،  اء املقاو ال يل تتطلق يف "انطالقة"ٕاح ٔخرى ا رامج   ،

عية واك التمنية"ٕاطار  ة من املناطق " ج مع وزارة التضامن يف مجمو
دا، ٕاضافة ٕاىل اليوم متليك  مة  يل تنعتربوها  مرتبطة بقروض الرشف، ا
ساء احلق  يل تيعطي ال م، ا عترب ٕاجناز  يل ت ٔرايض الساللية ا ساء ا ال

لمقاو ويوجلو  ٔهنم يوجلو  ٔرايض، وهذا كذ تيخول هلم  يف متليك ا
ر يف هاذ اجلانب هذالال   .س

سالسيد    :اجللسة رئ
ه  ة املندجمة "السؤال اخلامس موضو ل مرشوع السياسة العموم م

عية  ج   ".2030-2020لحامية 
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
سشكر    .ا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ن، ر ن الوز   السيد

ة  ل مرشوع السياسة العموم ستقاليل هو م سؤال الفريق 
  املندجمة؟

رة،   السيدة الوز
ا  رزا، مرشو د  ي يعترب  ددمت ٕالجناح هذا املرشوع ا ٔ ماذا 
ال امل دمحم السادس نرصه  اء به  ي  ا، ٕانه املرشوع ا خضام وطمو

  .هللا
ٔو عن ما يه  رة، عن املشاريع  سائلمك، السيدة الوز فعال، سوف لن 

د لو إالماكنيات . النتاجئ ا و اليوم مرشوع يف البداية نتاعو واش اح
لنا من  خوفو، س والسؤال د يل ت اح؟ هذا ا ل الن لـ  2020د

سع من الوقت2030   . ، مبعىن عند م
انني هذاك  التاجر الصغيور، هذاك املوظف املستقل، املواطنني فر

رة، لهاذ املرشوع  ريا، السيدة الوز رشو  ست ني، املهنيني لكهم ت احلرف
ل سيد هللا ينرصو   .الطموح د

ش تنجزوه ٕان شاء هللا؟   ٔشنو درتيو 
رة   .شكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

رة السيدة  ٔرسةوا التضامنوز عية واملساواة وا ج   :لتمنية 
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
عية  ج لحامية  دجمة  ة م ىل سياسة معوم ٔننا نتوفر  ٔوال، تعلمون ب

لمك  رتو يف السؤال د   . 2030-2020يف ما ذ
اكم دجمة وم ظومة م سعى ٕاىل بناء م ة   طبعا، هاذ السياسة العموم

سبات، وذ اليوم هاذ  رصيد املك مثني و يف جمال امحلاية، انطالقا من 
ة  ىل سياسة معوم ٔن عندها متت املصادقة  لجنة الوزارية وانتوما تتعرفو  ا
يل  عية، وا ج اية  عية والر ج دة  ملسا دجمة فهيا شق مرتبط  م
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اتية امل  لجنة املوضو دة وزارة التضامن ترتٔس هاذيك ا ملسا تعلقة 
عية   .ج

د الرثوة  شلك اليوم وا يل ت عي وا ج ٔمني  لت ٓخر مرتبط  الشق ا
ري  عية  ج ري مسبوقة يف املغرب احلديث، هذه الرثوة  عية  اج
عية نعزت هبا مكغاربة مجيعا، لك من موقعه  ج املسبوقة يف جمال امحلاية 

ال امل نرصه مكسؤولني ومكواطنني، كنعزت  ٔطلقه  ي  و هباذ الورش ا
يل يه  ات ا لف شار، املغاربة  ٔكدتو السيد املس يف ما  يد،  ٔ يل  هللا، وا
جز يف هاذ الوقت هذا لظروف  ٔمر ي ٔن هاذ ا زاف  انة  معنية يه فر
ة،  ت يف املزيانيات يف املالية العموم يل العامل لكه عندو صعو اجلاحئة وا

ة، العامل لك ة، يف املالية العموم ق ه، حكومات العامل كتعاين من مشالك حق
ٔن منيض يف امحلاية  ل  ٔ ىل مستوى من  ٔ ىل  وب اختذ هاذ القرار 

عية   .ج
اب  ٔ ٔمس يف جملس النواب  س احلكومة، ا طبعا، السيد رئ

ىل املوضوع املتعلق ٔ غنتلكم  بوزارة  لتفاصيل املطلوبة يف هاذ املوضوع، 
دة  اية واملسا لر القة  يل عندو  عية ا ج التضامن والتمنية 
ٔنه  ٔكد  لجنة نبغي ن لجنة، وهاذ ا عية، فطبقا اللزتاماتنا يف هذه ا ج
يل هو ورش امحلاية  ري ا اليوم ٕاضافة ٕاىل هاذ املرشوع الوطين الك

م ٔشهر موضوع تزنيل الرب ل  هيا ق ا ٕا ٔضف عية،  ج الوطين املندمج ج
اص املسنني اليوم يف  ٔش ٔن ا اص املسنني، تتعرفو  ٔش اخلاص 
نا،  يل سيوا ت، ٕاشاكل دميغرايف مستق د د الت ٔ شلكو  املغرب ت
لس احلكويم،  ي مت عرضه يف ا مج الوطين ا لتايل وضعنا هاذ الرب و

ل  لية هذه ا لية احلاكمة مضن  كون  ٔنه  جنة الوزارية اليت ومتت املصادقة 
س احلكومة   .يرتٔسها السيد رئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
ات ىل التوضي رة،    .شكرا، السيدة الوز

ات، هاذيك  ل بعض الف ة د اكن رضوري نوصل لمك بعض املعا
دة" ٔسا" املسامهة املهنية املو يل يه رشط  ستافد هاذاك ا ش  يس 

يفام اكن، فهاذيك  ٔو املهين  ٔو الصانع التقليدي  املسامهة "التاجر الصغري 
دة لناس هبا، " املهنية املو ل  برية ال ق ة  ان ٕاىل در ٔح تتوصل بعض ا

ٔسايس لالستفادة من  ش يه رشط  سددوها  ستطعوشاي  راه ما ت
عي، رمغ الوس ج لضامن  يل تطورت امحلد  الصندوق الوطين  ائل ا

ل  ري ذ" وفا اكش"د د ٕاىل  ل وا   .ود
ٔقل هاذيك  ىل ا ٔو تدمعو  سامهو  ش  ٓن وتنلمتس  ٔكد لمك ا ٔ تن ف
، س واخلدمة ما  ورو ل  املسامهة املهنية تنقصو مهنا، س الظروف د

صادية شوية راه لكيش تيعرفها، فا ق مللمتس اكيناش، س والوضعية 
ش  مع  رو لو وسائل ا اصنا ند ٕالجناح املرشوع املليك الهائل والضخم، 

  .جنحوه

سالسيد    :اجللسة رئ
ب ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .اللكمة 

ٔرسةالسيدة  عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :وز
س   .نعم السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ي  فعال، هذا ورش عية، وا ج دا يف جمال امحلاية  م  وطين 

لكف يف هناية ٕاجنازه  ادي  يل  ٔن هاذ الورش ا يد  ٔ خر به، و  51نعزت ونف
ٔمني  لت دا مرتبطة  مة  سهتدف قضا  يل ت رمه، وا ل ا مليار د

يل غتوصل  ٔطفال ا سبة ل ل لتعويضات  عي، مرتبطة  مليون  7ج
ٔطفا ل ا ستافدو، د يل  متكن من  3ل ا ادي  يل  ٔرس ا ل ا مليون د

ستفادة   .هاذ 
ٔعامل  ليه يف ا وفروش  يل ما ت اص ا ٔش د ا لتقا سبة  ل  ، كذ
لوه لك فرح  يد املغاربة استق ٔ يل  ري وا هلم، فهاذ الورش الوطين الك د

ىل ت ازمة  لو واحلكومة  ار، اليوم التزنيل د دة، ولك اف ٔج زني وفق ا
ة وفق خمطط  دة املوضو ٔج س احلكومة، وفق ا ٔكد السيد رئ يف ما 
ىل املراسمي والقوانني  مت املصادقة  ه، واليوم ت ل ٕاجنا ٔ واحض املعامل من 
ات  ة من الف رية مجمو ٔ يفاش يف املر ا ات، والحظنا  املرتبطة هباذ الف

ل ٔ هنا من  ىل قوان ل يف هاذ النظام متت املصادقة  ستافد وتد   .ٔهنا 

سالسيد    :اجللسة رئ
ه  الية يف جمال التمنية "السؤال السادس موضو ق العدا ا حتق

عية   ".ج
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

شار السيد   :العريب احملريش املس
س،   السيد الرئ

  ء،السادة الوزرا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رة، الية يف التمنية  السيدة الوز ق العدا ا يتعلق بتحق لنا  السؤال د
د  يل تتعرف وا اصة يف العامل القروي يف املناطق اجلبلية ا عية،  ج

ول   .اخلصاص 
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

رةالسيدة  ٔرسة التضامن وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
شار   .شكرا السيد املس
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ٔننا اليوم يف بالد يف  ٔعتقد  دا، و م  الية  ٔوال، موضوع العدا ا
برية لتقليص الفوارق  مج احلكويم هناك جمهودات  ا يف الرب ٕاطار الزتام

ه جمهودا الية تبذلت ف الية، وتقليص الفوارق ا ىل مستوى ا برية  ت 
ىل مستوى  ىل مستوى املوا  ىل مستوى الطرق  ات التحتية  الب
ىل مستوى الطاقات  سامه كذ  يل لكها ت االت ا ل ا ة د مجمو
دا يف  برية  ٔشواطا  ٔن بالد تنقطعو  ىل  سامه  يل لكها ت ددة، ا املت

الية   . جمال حماربة الفوارق ا
عية ىل مستوى التمنية  ج يل تنعتربوها والتمنية  رشية ا ال

هنوض هبا،  ٔساسية يف تطور بالد وا ٔساسيا وركزية  ال  تنعتربوها مد
ٔن وزارتنا وزارة  لنا، رمغ  ق الربامج د سعاو يف وزارة التضامن ٕاىل حتق ت
يل يه  ة ا شتغلو مع املؤسسات العموم رايب، ولكن ت داد  ما عندهاش ام

  .لوزارة لتزنيل لك الربامج والستفادة لك املناطقحتت وصاية ا
ٔم ا : نعطي  زة الرتابية املندجمة محلاية الطفو طلق ٔ زة  8ا ٔ

ا  ة، طلق ة من ٕاقلمي طن ٔول من طن ا ا ة، طلق ة،  8منوذج زة منوذج ٔ
ٔخرى مبعىن اليوم  10لـ  2021بعد ذ مرينا يف املر الثانية  ٔقالمي ا ا

جهز ٕالطالق  18 عند يل ما بني ٕاقلمي ت ىل املستوى الوطين ا ٕاقلمي 
ىل  ا  شار، ميل وقف زة الرتابية املندجمة، وكنتو معنا، السيد املس ٔ ا
بة محلاية  ل مركز املوا ل املرب د ابعة سري الورش د ٔو م ل  التدشني د

تح عندمك يف وزان قريبا ٕان شاء هللا ادي يتف يل    .الطفو ا
ٔقالمي وصلنا اليوم  ل ا ة د سبة  18وهكذا، يف مجمو ل ٕاقلمي وهذا 

م  ه لتايل  لنا، و ٔطفال املغرب هوما مستق ٔنه  يل تنعتربو  ، وا لطفو
ل ملستق م  ه   . هبم هو 

ساء  ل عددة الوظائف  لمرٔة، اليوم مؤسسات م سبة  ل  85كذ 
ىل املستوى الرتايب م ار البيضاء، ولكن فضاء  ٔو ا ط  ا درهناش يف الر

ها يف املغرب،  ٕان شاء هللا يف هناية  20ها يه موجودة و 65، 85در
سعى ٕاىل ٕاذاكء الوعي، ٕاىل 2021 لقرب  عية  ، ويه مؤسسات اج

ساء دو ال سا ٔننا  بة، ٕاىل    .التكفل ٕاىل املوا
يل تيقومو به التعاون الوطين الي ري ا هود الك  500ٔلف،  500وم ا

كون عندمه دبلومات  ٔهنم  كونو ومايش مشرتط فهيم  يل ت ٔلف خشص ا
عي، وهاذ اليش  ج دمه يف إالدماج  سا يل ت ذو شواهد ا ش تيا
ٔهنم ما مكلوش  اص رمغ  ٔش ٔن  يفاش  ىل املستوى الرتايب  شوفوه  ت

ٔه يل  نية ا ىل دبلومات  هلم استطاعو حيصلو  راسة د لهتم لٕالدماج ا
الية  مت يف جمال تقليص الفوارق ا بري ت عي، تنعتربو هذا جمهود  ج

عية ج   .و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

  

شار    :العريب احملريش السيداملس
رةشكرا    .السيدة الوز

اصة فالقطاع رة، ما كنختلفش معك، و قة، السيدة الوز  ٔ فاحلق
م، ولكن  هود  د ا ٔ تبعتو فعال تتقوم بوا ٔنت خشصيا،  ريه  يل كتد ا
ث هاذ  رة، ح ات، السيدة الوز ل القطا ة د مو د ا كنختلف معك فوا
هيم رمبا  الية هو سؤال  ق العدا ا ل حتق اه د يل طرح السؤال هذا ا

ٔن احلكومة جبميع  ٔ تنقول ب ٔعضاهئا، و د احلكومة جبميع  ن وا ٔعضاهئا اك
لعامل القروي واملناطق اجلبلية، وٕاال  ش  هتم د ا ن وا بري، واك التقصري 

ل  ري د رة،  و دارت  20اعطيتمك املثل، السيدة الوز يل ا ٕاقلمي ا
اصها  يل  ٔقالمي الهشة ا يل يه مصنفة من بني ا ٔقالمي ا إالحصاء، وهاذ ا

هود   د ا اصها وا مع و د ا   . بريوا
ٔعضاء احلكومة  ل  ش احلضور د هود هنائيا وما اكي ش ذاك ا مااكي
ىل  ري  ال  ٔم كثرية، نعطيك دا نتلكم  م فهاذ املناطق، ونعطيك 
يل يه  ن بعض املناطق ا دا، اك د التوزيع خطري  ن وا ، اك البطا

ا ن املناطق حبال م د مستوى البطا يعين تقلصت، واك طق وصلت وا
ل البطا %18.5الشامل مبا فهيا وزان، البطا ارتفعت لـ  سبة د ىل  ٔ  ،

ةـ تطوان ـ احلسمية ل طن   .يه وزان، فاجلهة د
ن  ر املالية، يعين اك ل السيد وز رتاف د ر، هذا ا سبة لالس ل

ل الفرد  ر د س ن الفرد،  ط، اك ال فالر ن  14م ٔلف درمه، ولكن اك
ال ٕاال  ةـ تطوان م ة طن يت لبعض املناطق حبال  يت لتازة وال مش مش

ل  ال دا ٔنت م د الفوارق خطرية،  ن وا لجهة، اك ل  ٔنت دا الشاون، 
ط،  14لجهة كتلقى  ل الفرد وفالر ر د س ار البيضاء  ٔلف درمه فا

ة ـ تطوان كتلقى  متيش جلهة طن ني كمتيش لوزان وال   1400ولكن م
طقي د ري م د التوزيع زعام  ر للك فرد، يعين وا س رمه، هذا هو 

ري  شلك زعام  ش ممهنج لبعض املناطق  ه ٕاقصاء وهتم ري معقول وف و
  . معقول هنائيا
ل الطرق  55هذاك  رة، د لهيا، السيدة الوز لكميت  يل  مليار ا

ن بعض ن بعض املناطق فعال فهيا الطرق، اك املناطق  وهاذي، الطرق اك
لهيا مشة، واملسؤولني  ٔمر ذيك .. مقصية،  مليار راه  55والغريب فا

لية،  ا ٔودي راه املشلك ما بني ا كنت هرضت مع اليس اعامرة، وقال 
لطرق  ل الفوارق متيش  يل تدار فذاك اليش د ٔشغال ا مرتبط، حىت ا

لها ر د ٔ ٔشهر كتلقاها ما بقاش ا ٓن عندها ستة  ٔن لكيش تصاوهبا ا  ،
ادي نعاجلو  اصها تدار، ولهذا ٕاال  ش  لشلك  مايش فذاك املواصفات و

ار، .. املناطق اجلبلية ونعاجلو هود ج د ا قة كتقويم بوا شكرك حق ٔ ت
ل العامل  لمناطق د لها  ات فاش فالتدبري د ل القطا ة د ولك مجمو

ري ٔن التوزيع  صف هنائياالقروي واملناطق اجلبلية،  ري م ادل و  .  
  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
لسيدة  رةاللكمة  ت الوز   .ف تبقى من التوق

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

الية  هودات الوطنية املبذو يف جمال تقليص الفوارق ا ٔنه ا يد،  ٔ
ات التحتية، فاملوا فغريها، وهذا اليوم  مة دا، فشباكت الطرق، فالب

يل  ىل املستوى الوطين، ٕاشادة وطنية ودولية، وا لتقارر  ٔصبح مصدر 
  .كنعزتو هباذ املنجزات

ٔم  رت بعض ا ٔ ذ يد  ٔ عية،  ج رشية و ىل مستوى التمنية ال
، نضيف كذ فامل  اص، هناك فقضا املرٔة والطفو م  سنني هناك اه

يضمن  يل  اص املسنني ا ٔش دمج ل مج وطين م ر اليوم شبكة، عند 
لني   .لتقائية بني اكفة املتد

ىل مستوى الرتايب،  اقة هناك مراكز  ، فإال يل يه  77كذ مركز ا
اقة اص فوضعية ٕا ٔش دة  ه واملسا   .مراكز التوج

ال غي من  سيق بني اكفة وهاذ الربامج لكها ن لتقائية والت ق  لها حتق
ٔسايس ل ا ٔن هو املد لني،  يل كتكون  املتد اوز بعض املؤرشات ا لت

  .مقلقة

س اجللسة   :السيد رئ
هالسؤال السابع  تلني " موضو اص ا ٔش رشد ا شار ظاهرة  ان

  ".عقليا
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي د السادة املس ٔ  اللكمة 

  .السؤال

يل العرسي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة، عن إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها  ، السيدة الوز سائ
متع مهنم هتم وحامية ا تلني عقليا، محلا اص ا ٔش رشد ا   .ملعاجلة ظاهرة 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

رة السيدة  ٔرسة التضامنوز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
شار   .نعم، شكرا السيد املس

س   .شكرا السيد الرئ
ٔمهية  عي  ج سك  ٔننا نويل لقضا التضامن وال ليمك  ٔوال، ال خيفى 
الل  مج احلكويم، سواء فالربامج اليت نقوم هبا من  كربى سواء فالرب

ل مؤ  م فهاذ مؤسسة التعاون الوطين كفا سسايت وطين يقوم بدور 
ٔمهها ة من الربامج من  الل مجمو ال، سواء من  مج مدن بدون : ا ر

ي  عي، ا ج مج إالسعاف  ر الل  ٔطفال فوضعية الشارع، من 

مة  عي رصد مزيانية  ج مج إالسعاف  ر سعى ٕاىل توسيعه، 
ٔنن مج،  يفام اكن إالسعاف لتعاون الوطين لتوسيع هاذ الرب ٔنه  ا كنعتربو 

لمواطنني، ال  ال امحلاية الصحية والسالمة البدنية  م مف يقوم بدور  الطيب 
ٔقالمي  ل ا ة د لو مفجو ور د يبان ا يل  عي ا ج يقل عنه إالسعاف 

ر يعطي ال يل  طلق فهيا وا يل م   .ا
اص فوضعية الشارع ٔش ل ا ، 160، مت رصد اليوم، هاذ املوضوع د

اص فوضعية الشارع يف فرتة اجلاحئة، هاذي  160كنقول  ٔش  160فضاء ل
لهيا،  يل كنتلكمو  عية ا ج اية  ري مؤسسات الر فضاء  160فضاء من 

يل فوضعية الشارع،  اص ا ٔش ل ا اليت رصدت فقط لهاذ العملية د
يل هوما خمتلني عندمه بعض اص ا ٔش يكونو مهنم  ا  ٔح املشالك  و

ن فهيا  ٔسف اك شبكة املراكز املتخصصة، ل الصحية، طبعا هذا مرتبط 
ضعف، وهاذ الضعف فهاذ املراكز ويف املتخصصني هو مايش وليد اليوم، 
ة تدبري  ة عقود ون ل هاذ احلكومة، ولكن هذا ن مايش هذا مشلك د

اصو يتعاجل ٔمكن هاذ املوضوع  اولو ما  ا كن  مبقاربة معني، فاليوم اح
ة اق   . اس

ىل  شتغلو  ٔرسي، ولهذا ك سك ا ة، تقوية ال اق ٔوال، مقاربة اس
ٔن  هنوض هبا،  ٔرسة املغربية وا ٔرسة، محلاية ا دجمة ل ة م سياسة معوم
ائيل  ب هو تفكك  ٔن الس يد  ٔ ل ما يوصل الشارع،  هذاك الشخص ق

ٔفضلٔو مشالك نفسية، ٕاذا متت معاجلهتا مبقاربة اس ة، النتاجئ غتكون    .اق
يل متت يف فرتة احلجر الصحي الشامل، ويف  لهذا، فالعملية الوطنية ا

ٔكرث من  10 يل مت جتميع  خشص فوضعية الشارع مبجهود  6500ماي ا
لني والرشاكء  لك الرشاكء، لك املتد لني و وطين من طرف لك املتد

ٔنه يف ٕاطار هاذ  اء، اعطاتنا  اعهم  4000، 6500بدون است خشص مت ٕار
ام،  قة كنعترب هاذ الرمق  ٔ فاحلق عية، و ٔرسمه فٕاطار وساطة اج ٕاىل 
ٔحباث فهاذ املوضوع، هاذ الشعب وهاذ  ٔن اجلامعة املغربية تعمل لنا  ٔدعو  و
ٔرسة بعد غياهبم  ٔعضاء من ا رجع ليه  ٔنه  يل مازال عندو قدرة  متع ا ا

ٔكد ي قة جممتع  ٔوارص  ملدة، هذا فاحلق برية من ا دة  د القا ٔن مازال وا
عية موجودة   .ج

اع  ات 4500ٕاذن قلت مت ٕار ىل مستوى كذ عند اتفاق ، اليوم 
ل  ٔ ديدة من  ات الرتابية لبناء مراكز  ة من امجلا ربطنا مع مجمو
ٔن الغرض هو  ادة إالدماج،  ل ٕا ٔ بة، من  ل املوا ٔ ضان، من  ح

ادة إالدماج كون دامئة ٕا اصها  ٔن هاذي مايش مراكز  ، مايش فقط هو 
ادة إالدماج ولكن فقط تقوم هباذ الوظيفة ل ٕا   .د

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

يل العرسي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
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يل درتو ال احلكومات املت هود ا قة كنقدرو ا ا فاحلق ة وال اح عاق
لشارع، ولكن  ىل عهنم  ل املت ٔمور د ريتني فهاذ ا ٔ ني ا خصوصا احلكوم
ىل نفسها وخطر  شلك خطر  يل ك ة اخلاصة ا ىل هاذ الف ساءلو  ا كن اح
قدمة من  ٔمن العام، هاذ الناس حفاالت م ىل ا ة و ة العموم ىل الص

ابل موقوتة، هيددون  يصبحو ق الالت العقلية،    .املارةخ
ىل ذاك امخلسة  ش نرتمحو  ٔنه  يل ) 5(هذه فرصة  ىل ا ل الق د

ىل مشارف توديعه،  يل حنن  داية هاذ الشهر الفضيل ا ت، ف او سقطو ف
ٔزهقت  ٔرواح  ل ا ٔن هاذوك مخسة د هن املغاربة بعيد الفطر مسبقا، 
ل الشامل راه تعج هباذ  من طرف خمتل عقيل، وهاذيك املناطق د
لعقل ولٕالدراك ولوعي وجيوبون الطرقات واملراكز  ن  يل فاقد اص ا ٔش ا
ىل  ٔمن العام و ىل ا ا  ق احلرضية وشبه حرضية، وشلكون خطرا حق

  .املارة
يل كهتم وزارة  ية ا ٔم ٔبعاد  لنا عندو  ٔن هاذ السؤال د ا كنعرفو  اح

ٔبعاد اج ة و يل كهتم وزارة الص ٔبعاد حصية ا لية و ا عية، وما ا
ٔمين  دجمة فهيا الشق الصحي وا د املقاربة م غنعاجلوش هاذ الظاهرة ٕاال بوا
زهق،  ٔرواح  ٔن   ، ا ىل  ش الوضع يبقى  عي، ولكن راه ما ميك ج و

ىل الغري، وهذا خطر .. ممتلاكت ٔنفسهم و ىل  شلكون خطرا  هاذ الناس 
يل مىش فهاذ املنط لك من جياورمه، راه ا ل الشامل، راه ما حمدق  قة د

لعقل  سان فاقد  يلومرت فالطرقات وما تتالقاش ٕا ل  ش متيش مخسة د ميك
ٔي حلظة،  ارة يف  حل رشق السيارات  يل ميكن  قدمة، ا حفا هستريية م
ني  ل  ىل د ٔي حلظة، راه ميل الق ٔبيض يف  لسالح ا ميكن يعرتض املارة 

ت، راه فهيم طفلتني  و از شة  ني راجعني من املدرسة، مت إال ريئ
ش ٔمر ما ميك نتظار.. لهيم، هذا    . ال حيمتل 

يل  ب الهندي ا طقة الق اصة م ل الشامل، و ٔنه هاذ املنطقة د مث 
راسات  ٔنه نعمقو ا ا كنطالبو ب شلك الفت، واح ٔصال فهيا هاذ الظاهرة 

يل اك ش نبحثو فالرتابط ا ش العلمية واملوضوعية  ن بني اسهتالك احلش
ل فقدان العقل هباذ املناطق،  ب الهندي وهاذ الظاهرة د املنتج من الق
يل واقع فمترر هاذ القانون دون استحضار التداعيات  ٔنه هاذ امحلاس ا

ر وخمية وخطرية ٓ ٔصال سيكون   لو  عية د   .ج
ىل رضورة إالرساع  ٔخرى  ا نؤكد مرة  ٔن اح لتايل  ح هذا امللف و بف

عية،  ج اية  ة وقطاع الر ٔمن والص دجمة فهيا العدل وا جياد مقاربة م ٕ و
ا عند خصاص، كام قلت السيدة  ٔنه اح اصة و ل،  دو  ش نو
شفائية اخلاصة  ٔرسة لهاذ الناس وال فاملؤسسات إالس ول ال فا رة،  الوز

تصة، راه ع  ٔطر الطبية ا ب، عند  600ند هباذ الناس وال فا  34طب
ٔمر ملعاجلته ىل هذا ا اب  ك اصة، ٕاذن البد من إال شفائية    .مؤسسة اس

رة   .وشكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ل  رة الثواينيق  مخسة د   .السيدة الوز

  .شكرا
ىل مسامههتا رة    . شكر السيدة الوز

ه لقطاع العدل وم ٔول املو لسؤال ا قل  ه ون ذ "وضو ٕاشاكلية تنف
هنائية ٔحاكم والقرارات القضائية ا   ".ا

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

شار تفضل   .السؤال.. قطاع العدل.. السيد املس

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

ن  ن،السيد ر   الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

، ولكن نظرا الكتظاظ احملامك  سمهيايش معض ٔحاكم، هاذ ما  ذ ا تنف
دود  ٔحاكم، ولكن يف  ذ ا ٔخر تنف ٔو يت ٔخر  ٔن تت ول  مللفات، مق

ذ دم التنف ة تترضر مع  ٔصبحنا جند ف ٔننا اليوم  ري  ول،    .مق
اوب م لت ٔو  ام  لق دت وزارمك  ٔ ٔو مفاذا  طلبات املواطنني  ع م

  املتقاضني؟
  .شكرا

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

ن ر العدل السيد دمحم    :عبد القادر، وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
اد وتصدر عن قضاء مستقل،  زهية و ٔحاكم قضائية  ينا  ٕاذا اكنت 

ٔمام مظلمة  ولكهنا ٔمام معض كام تفضلمت، وكون  كون  ال تنفذ، فعال 
ٔساسية يف املنظومة القضائية، بل  لقة  ٔحاكم هو  ذ ا ٔن تنف ة،  ق حق
ول املتقدمة ويف بعض املنظامت اليت تعتين حبقوق  ٓن يعترب فا هو ا

ة القضاء ولفعالية احملامك  ا ٔقوى املؤرشات لن لعدا من  سان و ٔن إال يه 
ا ٔحاك   .تنفذ 

  ٔشنو هو الوضع يف حمامك اململكة املغربية؟ 
هود  د ا اليا، لكن وقع وا س م س هبذه الصورة، طبعا الوضع ل ل
ذية ممث يف  لتعاون بني السلطة القضائية والسلطة التنف بري، هذا موضوع 

هتين ا ا ٓن اح رشيعي وجمهود تنظميي، ا ا من وزارة العدل، هناك جمهود 
يل فهيا  ىل احلكومة ا ل املفوضني القضائيني وغنحيلوه  مراجعة القانون د
ٔحاكم القضائية،  ذ ا رسع يف تنف ٔن  ٔهنا  دا، من ش مة  ٕاجراءات 
جها احملامك  يل كت ع املؤرشات ا د إالسرتاجتية لت الوزارة عندها وا

ال اوز إالخ ملسؤولني يف احملامك لت للها وكتتصل    .التوكت
س  يرتٔسها السيد رئ يل  لجنة ا ٔسايس يف ا ٔيضا، عضو  وزارة العدل 
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اص القانون العام، ٕاذن هناك  ٔش ٔحاكم ضد  ذ ا ف احلكومة واملعنية ب
ل املراجعات د العدد د قانون املسطرة املدنية، مسطرة التبليغ، الرمقنة : وا

دد تنف ل  ل املؤرشات د د العدد د ٔعطتنا وا يل  ٔحاكم ا ذ ا
ٔننا نواصلو هاذ  لينا ٕاال  دا، وما  م  يل فهيا تقدم  رية، ا ٔ فالسنوات ا

هود   .ا
سيط، يف سنة  نعطيمك د الرمق   240ٔلف و 258اكنو  2020وا

ل اململكة، ما بني امللفات املعروضة وما بني  يل تنفذ فاحملامك د ملف، ا
ل  سبة د ذ وصلنا ل ل التن % 86.29التنف ن حىت لو د ذ، حصيح اك ف

ٔن % 1بقات  لل وسائلنا، والبد  فذة، فهذا يعترب  ري م من امللفات 
ة ليك تنفذ،  ك لوجس رشيعية والتنظميية وا هودات ال  ٔنتتضافر مجيع ا

هنائية الصادرة عن  126الفصل  ٔحاكم ا ٔن ا من دستور اململكة يقول ب
ذ، إاللزام، ي لتنف ٔو القضاء يه ملزمة  ٓو متاطل  ذها بدون شطط  عين تنف

قة  ، حق ال املعقو ٓ ، وهاذ ا الها املعقو ٓ ٔهنا تنفذ يف  ٔي تعسف، 
سائل املنظومة القضائية لكها ٓن    .ٔصبح مؤرش ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيداللكمة    .املس

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ىل التوضيح ر  م عندما جند شكرا السيد الوز ٔلف  258، وتوضيح 

يل  240و لو ملف ا سبة د يل وصلت ال ، هذا يشء %86تنفذ، وا
يل كتبذلوها يف وزارة العدل،  هودات ا ىل ا س بغريب  مفرح، وهذا ل
يل ما  لمك، ومدى املبادرات الطيبة ا جهتادات د ا كنعرفو مدى  فاح

ة د مو د ا ئمت تقومون هبا رفقة وا ال القضاء واحملامون ف ل إالخوة ر
قي ا احلق كون العدا مبفهو ٔن  ىل  ون  ك ته، م   .ولك من 

يل  ن بعض احلاالت ا ر، وسؤالنا هو اك املطلوب اليوم، السيد الوز
ذ ٔنه حمكوم لو فالتنف قى حمروم، رمغ  قى ضايع، ت   .يبقاو احملكوم  ت

ىل إالدارات العموم  نا القانون املعروف ٔ مكهنرضشاي  ة، راه ج
يفاش  9املادة .. لفصل التاسع يل  ل السنة املاضية، وا من قانون املالية د

لنا راه  فق واحلزب د ٔ م ة، هذا  ىل املؤسسات العموم ٔننا حنجزو  مينع 
ٔن ما ميكن ليه ودمعو،  ل العمل  اكن صوت  ٔننا نوقفو الع د لناشاي 

ل بعض املدن ر، هو  د يل مطلوب، السيد الوز فهاذ املناسبات، ولكن ا
ا منشيو لها  يل يه رضورية، وا زيدو جنهتدو وشوفو بعض احلاالت ا
ل احملكوم  كتكون وضعية ضعيفة وحمتاج حلقو،  ٔن الوضعية د لقصد، 
لمك والكفاءة  ليمك كنعرفو مدى املقدرة د س بعزز  لمتسو، وهذا ل فك

لمك، هللا   .  يوفقد
  .شكرا

  

س اجللسة   :السيد رئ
هالسؤال الثاين  ا مرشوع القانون " موضو ٔخر احلكومة يف ٕا ت

ستورية فع بعدم ا   ".التنظميي املتعلق 
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  . السؤال

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
سشكرا لمك الس    .يد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ل ما نوضع  ت، بغيت ق حلقوق واحلر ٔن موضوعنا مرتبط  مبا 
ن الرسوين،  ايف سل لص اه ٕاىل احلا الصحية  ٔثري إالن ٔن  السؤال، 

ي خيوض ٕارضا عن الطعام ملدة  اه  34ا ن رة  اللمك ٕا ريد من  يوم، 
ل محلاية احلق يف  ل التد ٔ ٔقدس احلقوقمن  ي هو    .احلياة ا

لطي  ل  ٔن يع م املباركة  ٔ ر يف هذه ا ورجو من هللا العيل القد
ريه من امللفات هنايئ لهذا امللف و   .ا

ٔخر يف  ٔسباب الت ٔخر و علق بت ر، وهو م لسؤال، السيد الوز ٔعود 
ستورية، رمغ صدور قرار  فع بعدم ا م، يتعلق  ا قانون تنظميي  ٕا
ذ حوايل ثالث سنوات ٕاىل اليوم، احلكومة مل تقم  ستورية م احملمكة ا

ا هذا النص املهم ٕ.  
ا هاذ القانون  ذوهنا ٕال ٔسباب وإالجراءات املستع اليت تت ا

  .املهم
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيداللكمة    .الوز

ر العدل   :السيد وز
شار احملرتم، يف ستور، فعال، السيد املس ل ا ٔحاكم د  ٕاطار تزنيل ا

اصة الفصلني  داد مرشوع قانون 134و 133و درت ٕاىل ٕا ، احلكومة 
ىل مسطرة املصادقة  الته  فع بعدم دستورية القوانني، ومتت ٕا تنظميي 
ستورية  ىل احملمكة ا الته  ل ٕا ليه، ق ني، وفعال متت املصادقة  يف الغرف

ٔنه قرارا يف ش يل صدرت  الل هاذ 2018مارس  6 ا يل قضت من  ، وا
ل  ٔحاكم د ضيات هاذ املرشوع هذا مع ا دد من مق القرار بعدم مطابقة 

ستور   .ا
يتعلق  يل  ىض هو ا ٔمه مق ضيات، لكن  ن هناك العديد من املق اك
يل  ة وا ل التصف لية د ٔو هاذ املرشوع، ا اهبا هاذ القانون  يل  لية ا

يتو  فوع بعدم اكن  ىل هاذ ا لية  ة ق د املراق د ممارسة وا مهنا هو وا
ستورية،  ىل احملمكة ا هتا  ا ل ٕا ٔمام حمامك اململكة ق يل كتمت  دستورية ا
يل تقوم  متثل يف حممكة النقض، يه ا ٔن  لية  ٔن هاذ ا ىل  اكنت نصت 

ٔكد من هاذ اجلدية وحتمي هاذ  ٔوال، تت ش،  ٔولية،  ة ا يل لتصف احلق ا
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ستور يف الفصل  ٔو ا لمواطن، حتمي هاذ احلق من  133القانون  اعطاه 
ستورية  لو، لكن احملمكة ا ٔكد من اجلدية د الشطط ومن التعسف وتت
ٔو  اوى  ٔن البت يف هاذ ا ري دستوري و ىض هذا  ٔن هاذ املق اعتربت ب

ستوري اصو يمت فاحملمكة ا ستورية  ات بعدم ا فو لتايل اكن هاذ ا ة، و
لية ل هاذ ا ل هاذ الصيغة د يض احلذف د   .يق

اصة ما يتعلق بتخويل النيابة  ٔخرى،  ضيات  بطبيعة احلال هناك مق
فع بعدم دستورية القوانني  ل ا عوى د العامة صفة الطرف يف ا

ٔخرى كثرية   .وٕاجراءات 
ٔمهية هاذ مرشوع القانون راه هو ثورة حق يل احلكومة، نظرا  ة ا وق

ستور،  الفة  ضيات القانونية ا د التطهري شامل مجليع املق يض وا كتق
اص  ح، اكن  ٔيضا ف ل املالءمة مع القانون، و ق د غي التدق لتايل ي و
ل حسن  ٔكد من إالجراءات د لت ات املعنية  د احلوار مع القطا ح وا يتف

لو   .التزنيل والتفعيل د
اهزا واحلكومة اعطات ميكن نقول لمك اليو  ٔصبح  ٔن هاذ املرشوع  م 

د الوقت اكف، ولكن  لنفسها الوقت، حصيح كام تفضلمت، اكن هناك وا
ٓن  لو ف بعد، ا ل النص وحسن التزنيل د لو هو اجلودة د الهاجس د

م املق ٔ ىل الربملان يف ا اهز وسوف حيال  ٔن النص    .ميكن نقول لمك ب
  .وشكرا

  :س اجللسةالسيد رئ 
لسيد  شاراللكمة    .املس

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
ات ىل هاذ التوضي   .شكرا 

م القلي  ٔ ش يف ا م، ما عرف ٔ لينا يف ا ال  ٔنه سي ٔلتقط فقط  و
رتو السيد  ٔنه فالواقع هاذ القانون التنظميي، كام ذ م،  ٔ املق وال ا

ديد رش  ر، املتعلق بت ستورية هو قانون الوز فع بعدم ا وط وٕاجراءات ا
ٔنه مرتبط بتزنيل الفصل  ٔمهية، مايش فقط  الية من ا ة  من  133ىل در

ٔقل هدفني ىل ا يحقق  ستور، ولكن    :ا
ٔول - هلم : الهدف ا حلقوق د يحسس املواطنني واملواطنات  هو 

فع ويطعن ش يدفعو  ستورية والس املتقاضني،  يل يه ا و فالقوانني ا
ٔثناء التقايض؛ ت  الءمش مع احلقوق واحلر   مك

ري من : والهدف الثاين - هو سميكن بالد من مراجعة وغرب الك
ٔو رمبا بعض ضياهتا مع احلقوق  القوانني  القوانني اليت تتعارض بعض مق

ل  ستور د يل مضهنا ا ت ا   .2011واحلر
ا هاذ القانون التنظميي رص  ٔسباب اح ة مازال عند لغز يف هاذ  ا
ٔنه القراءة الثانية متت فـ  ٔخر،  ر  6الت ستورية 2018فربا ، قرار احملمكة ا

ٔقرت  ل هاذ القانون، و ضيات د لها وحفصت املق لواجب د يل قامت  ا
ة من القوانني اكن فـ   19، لكن فـ 2018مارس  6دم دستورية مجمو

ل مت العرض د 2018يوليوز  ٔ ىل جملس احلكومة من  ل هاذ القانون 

ر، وفـ  ٓ ب ا ه السيد  2019يونيو  4رت لس الوزاري وتقدم ف انعقد ا
ىل قرار احملمكة  ر القانونية  ٓ ب ا رت ر العدل، سلفمك، بعرض حول  وز
يوان املليك يقول  يوان املليك، وبالغ ا ل ا ستورية، وصدر بالغ د ا

ٔن  ضيات اليت متت ا"حلرف ب لقانون التنظميي تتضمن املق لصيغة املعد 
ري مطابقة  ٔن  ه ب ي رصح مبوج ستورية، وا مالءمهتا مع قرار احملمكة ا
ة  ىل اخلصوص مسطرة التصف ضيات اليت هتم  ستور، ويه املق

ات فو ستورية جبدية ا ٓخره..." والتحقق من طرف احملمكة ا   .ٕاىل 
ٔن   ، لربملان، حنن لك معىن ذ ا  ري إال هاذ العمل مت، بقات 

ظومة العدا ٕاىل  ل ٕاصالح م ري د ٔن هاذ الورش الك ة ما نالحظه  رصا
ه يل صدرو ف ل القوانني ا اله ثالثة د ة    :دود السا

لقضاة؛ - ٔسايس  لنظام ا   القانون التنظميي املتعلق 
لسل - ىل  ٔ لس ا لم   طة القضائية؛القانون التنظميي 
لنيابة العامة -   .القانون املتعلق 

ت  حلقوق واحلر لك و يق القوانني اليت تتعلق مبنظومة العدا 
ٔدري  ٔو ال  ة احلكومة  ة مازالت يف ثال دود السا ، ٕاىل  لعدا املرتبطة 
فع ل ا ٔنه ال القانون اجلنايئ، ال املسطرة اجلنائية، ال القانون د ن يه،  ٔ 

ة ما زال ما  دود السا ستورية، ال التنظمي القضايئ ٕاىل  بعدم ا
ر سبة لنا السيد الوز ل عث القلق    .خرجوش، وهذا هو م

س   .شكرا لمك السيد الرئ

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

ضيات املادة  لمق شارن،  168وطبقا  لس املس يل  ا من النظام ا
ٔسئ الشفهية، توصلت  لسة ا الرئاسة بطلب لتناول اللكمة يف هناية 

ديث عن ما وقع  ل لشغل،  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا تقدمت به مجمو
ىل  عتداء  ٔقىص و لمجسد ا ام  لقدس الرشيف من اق ويقع 
رية عن  ٔ ربت ا ال حمددة،  ٓ ل  ىل احلكومة دا الته  املصلني، وبعد ٕا

د السادة استعدادها  ٔ ٔعطي اللكمة  ليه  اوب مع هذا الطلب، و لت
ة الكونفدرالية شارن من مجمو ني املس ق دود دق لشغل، يف  ميقراطية    .ا

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

ل ٕاجيا  ٔول مرة احلكومة كتتعامل ٕاجيا وكتتفا ٔنه  جيابية،  ٕ لو  س ك
ذ اللك ٔ   .مة يف هناية اجللسةمع طلب 

ميقراطية  ران، الكونفدرالية ا رة، والسيدان الوز اليوم، السيدة الوز
ام  ٔن تطرح مشلك ما يقع اليوم يف القدس الرشيف من اق ريد  لشغل، 

ري ساكن   ٔيضا حماو هت ٔقىص، و د ا ، "الشيخ جراح"لمس
ىل عتداء  د،  ة املس ىل املصلني يف  موائد إالفطار يف  عتداء 

ىل  ن البارح واليوم  يل اك ف ا ٔيضا القصف املك رك، و ٔ شهر رمضان ا
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لف  يل  ٔو  26غزة، وا ني، مضهنم  30شهيدا  شهيدا يف صفوف الفلسطين
اهلها جلنة القدس الرشيف، مطالبة  9 رٔس  ٔطفال، واململكة املغربية اليت 

ا، قرارا ضد هذه الهجم ذ قرارا جشا ٔن تت ىل ب ان الصهيوين  لك ة الرشسة 
ني   .الفلسطين

ب االتصال  س مك ٔو رئ سحب السفري  كون  هاذ القرار ما ميكن ٕاال 
الق مك  ٔيضا ٕا ب االتصال إالرسائييل يف املغرب وطرد يف ٕارسائيل و
  .السفري إالرسائييل من املغرب

ذ اللكمة، جتيب لن ٔ ل احلكومة اليوم مع هاذ طلب  ٔن تتفا ا كنمتناو 
كون يف مستوى ما حيدث ويف مستوى هاذ الشهر  احلكومة قرار 
ٔن نعرب  ستطيع  شها فلسطني، ليك  لحظة اليت تع الفضيل ويف مستوى ا
ٔنه املغاربة لكهم مع الشعب الفلسطيين وضد التطبيع، بغينا اليوم  مكغاربة، 

ليل املغاربة شفي  رة، جوا  مك، السيدة الوز   .سمعو م
  .شكرا

س اجللسةالسي   :د رئ
ر الشؤون لحكومةاللكمة  ى وز رة املنتدبة  لسيدة الوز ، ممث 

ني ق دود دق خلارج، يف  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    .اخلارج

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

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شغاالت اململكة  ة حتتل الصدارة يف ا ٔن القضية الفلسطي فكام تعلمون 
ال امل دمحم السادس حفظه هللا، جلنة  اهلها  املغربية، واليت يرتٔس 

اللته يف اتصا الهاتفي مع  ٔكد ذ  س محمود القدس، كام  خفامة الرئ
ىل  حلفاظ  ٔن اململكة املغربية تظل ملزتمة  ىل  يد  ٔ لت ٔبو مازن،  عباس 

ة مبرتبة قضيهتا الوطنية ة ، ماكنة القضية الفلسطي ا، فالقضية الفلسطي
قى قضية مجيع املغاربة ملك   ة ا وحكومومصري القدس الرشيف اكنت وس

ٔيضا ويه كذ  بلومايس اليويم وشعبا، وستظل  رز يف العمل ا عنوان 
ساين وامليداين ٔيضا إال   .و

داث  ٔ ر التطورات وا ىل ٕا بتو معنا  يفام وا ويف هذا الصدد، 
لقدس الرشيف  هتااكت  ٔن هذه  ىل  ربت  ٔن اململكة املغربية  رية،  ٔ ا
ر الشؤون  شارك السيد وز اليا  ملوازاة مع ذ  معل مرفوض، و

لتباحث اخلار  ىل املستوى الوزاري  اجلامعة العربية  ة يف لقاء دعته  ج
هتااكت   .يف هذه 

ٔيضا مبنظمة  شارك املغرب  ىل املستوى املندوبني،  يف نفس احلني 
ال امل  ادة  ٔن الزتام املغرب بق التعاون إالساليم، ومث كام يعمل امجليع 

ة، بدمع بت حفظه هللا، بدمع القضية الفلسطي  املقدسيني، هو الزتام 
  .وموصول

ىل رضورة  ئت تؤكد  ف خيص القدس الرشيف، فاململكة املغربية ما ف
ر  رتام حرية ممارسة الشعا ىل ا ىل الوضع اخلاص لهذه املدينة و احلفاظ 
لمدينة  ىل حامية الطابع إالساليم  ي تؤكد  ٔيضا دامئا فه ىل  ة،  ي ا

د  فاع عن الهوية التارخيية لهذه املقدسة وحرمة املس ٔقىص الرشيف وا ا
  .املدينة

ت مال القدس، ف يتعلق بدمع  ٔن هنا احلصي املرشفة لب يفام كتعرفو 
ىل املستوى  ىل املستوى الصحي،  طهم يف هذه املدينة  املقدسيني ور

ٔن وترية إالجناز لسنة  ىل املستوى الثقايف، حبيث   لرمغ 2020الرتبوي، 
ىل مجيع  بة املقدسيني يف الثبات ويف املرابطة  ، تواصلت ملوا ورو من 

ت هبذه املدينة الرشيفة   .املستو
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك   .ٔشكرمك مجيعا 

ٔسئ   .ورفعت اجللسة اخلاصة 


