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 230 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ريل 19(هـ  1443 رمضان 17 الثال   .)م2022 ٔ
شار  :لرئاسةا س جملس ل الرابعاخلليفة ، املهدي عمتونالسيد املس رئ

شارن   .املس
ت قةساعتان  :التوق ٔربعون دق ة و قة  عرشة ةاحلادي، ابتداء من السا ق وا

ا   .السادسة صبا
ٔعامل ٔسئ :دول ا اقشة ا  . الشفهيةم

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

س اجللسة شار السيد املهدي عمتون، رئ   :املس
﷽ 

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

ٔعضاء احلكومة احملرتمون   ،السادة 
شارات احمل   رتمات،السيدات املس

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

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

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

ت ال   .وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا شار السيد مصطفى مشارك،    :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،السيد   ات والسادة املس

لس مشاريع القوانني التالية ىل ا ال جملس النواب  ٔ:  
ل الوطين  80.21مرشوع قانون رمق  - 1 داث الس ٕ

؛   الفال
متمي القانون رمق  81.21مرشوع قانون رمق  - 2  40.80بتغيري و

لبحث الزراعي؛ داث املعهد الوطين  ٕ   املتعلق 
متمي القانون رمق  66.19رمق مرشوع قانون  - 3  2.00بتغيري و

اورة   .املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا

ٔحاكم املادة  لس، توصلت  168وطبقا  لم يل  ا من النظام ا
ٔسئ الشفهية ليومه  لسة ا الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف هناية 

ء  ريل  19الثال لشغالني2022ٔ حتاد العام   ، تقدم به فريق 
ٔثري ارتفاع : "ملغرب حول موضوع ذة لتفادي ت إالجراءات املت

لمواطنني واملواطنات ىل القدرة الرشائية  ة  ، "ٔسعار املواد الطاق
ّربت عن  ل احملدد، واليت  ٔ ىل احلكومة يف ا ل  ٔح وقد 

اوب معه لت   .استعدادها 
ٔحاكم املادة  شار  296ومعال ب لس املس يل  ا فقد  ،نمن النظام ا

الل الفرتة املمتدة من  لس  ريل  12توصلت رئاسة ا رخيه  2022ٔ ٕاىل 
  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية -  .سؤ 139: دد ا
ابية - ٔسئ الك  .سؤ 34: دد ا

س  .شكرا السيد الرئ

س اجللسة  :السيد رئ
ٔمني  .شكرا السيد ا

ٓين لسؤال ا ٔعامل اجللسة هذه اجللسة  دول  سهتل  ٔول ٕاذن   ا
ه  نتقال الطايق والتمنية املستدامة وموضو ه لقطاع  تدبري قطاع "املو

ولية   ".احملروقات وتداعياته ا
ٔحرار شارن عن التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد كامل صربي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
رة،   السيدة الوز
ٔخوايت امل  شارون،ٕاخواين    س

ويل بفعل تداعيات  صاد ا ق ي يعرفها  ت ا ضطرا ٔمام 
ري مسبوق يف  ٔدت ٕاىل ارتفاع  ة اليت  ٔزمات الصحية والسياسية املتعاق ا
ر  ٔ ٔولية، مما اكن   يق املواد ا سعر املواد البرتولية والغاز ومعه 

سبة صاد الوطين، ارتفعت معها  ق ىل  برية  التضخم،  وتداعيات 
ٔثقل اكهل املواطنني ي    .اليشء ا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ذة من طرف احلكومة لتدبري قطاع احملروقات يف  ما يه التدابري املت

ىل املواطنني؟  لفه ذ من تداعيات    ظل ارتفاع سعرها وما 
  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ابة رة، إال   .ىل السؤال، تفضلو السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة ليىل بنعيل، وز
  .صباح اخلري

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   والسيدات والسادة املس

اهتا من  يا ستورد دامئا لك اح فكام تعلمون فٕان املغرب دو 
ي ختضع لتقلب لتايل فه ات السوق العاملية، وتعزى احملروقات من اخلارج، و

ٔزمة ثالثية يف هذا  ٔكرب  ٔساسا ٕاىل  ٔولية  ٔسعار املواد ا رية يف  ٔ دة ا الز
وسياسية ٔزمة ج صادية و ٔزمة اق ٔزمة حصية و  .القرن ويف القرن املايض، 

ة احلالية اليت يعرفها قطاع الطاقة، فٕان قطاع  ىل الظرف فعالوة 
ٔكرب يف ٕاشاكلي) 3(احملروقات يعرف ثالث  سامه يف تذبذب  ات هيلكية، 

ولية وتتعلق يف ٔسواق ا   :ا
ٔكرث من : العرض - رات ب س يف السلس  %30عند اخنفاض 

لمحروقات يف الطلب؛ لية    الق
ٔدت ٕاىل ارتفاع التضخم يف  - ورو  احئة  ٔزمة املالية احلالية و ا

ل املثال  ىل س ٔعطي  ل احملروقات،  ٔسواق د دة ا ت املت الوال
سبة  ة ب ٔمرك ٔورو  %8.5ا ام؛ %7.5و ىل    ام 

ٔوراق التداول - ٔسعار و ريبة  لثا، إالشاكلية الثالثة يه    . و
لمواطنني وتنافسية  ىل القدرة الرشائية  ٔثري هذه التذبذب  د من ت فلل

دا ث ارتفعت اع ن ح صاد، فقد واصلت احلكومة دمعها لغاز البو ت ق
ٔكرث من  مقارنة مع السنة املاضية، واصلت  %28صندوق املقاصة ب

ول،  ٔسعار الف ه  ي عرف رتفاع ا ء رمغ  ٔسعار الكهر احلكومة دمع 
ٔسعار الفحم احلجري  150% ام، و ىل  ام، وهام  %500ام  ىل  ام 

ٔطلقت احلكومة يف شهر  اليا، كام  ء  ني يف ٕانتاج الكهر سي مادتني رئ
ايئ ملهنيي قطاع النقل الطريق مارس ست مع    . املايض معلية تقدمي ا

الل  ة من  ويع املصادر الطاق درت احلكومة ب  ، ٕالضافة ٕاىل ذ و
ف  ي سميكن من ختف م، وا لجوء ٕاىل الغاز الطبيعي مكصدر طايق  ا
ٕالضافة ٕاىل تطور استعامل  ء،  ىل الكهر اصة  ت  ٔثري هذه التذبذ ت
ال الفال عوض احملروقات والطاقات  لري يف ا الطاقات الشمسية 

ددة يف املناطق الصناعية   .املت
ة  اق ال لهذه التقلبات بطريقة اس ، ولتصدي مستق ملوازاة مع ذ و
ليات الالزمة لتعزز الصمود  داد ا ىل ٕا ة  ك ومبهنجية حممكة، فالوزارة م

ٔزمات وه ل هذه ا ة م ٔي معلية يف موا ب  ٔن توا ليات اليت جيب  ذه ا
ٔي معلية ٕالصالح القطاع ٔسعار و   .حترر ل

ل املثال ىل س عطيمك    :ف

ٔهداف  - عي ب ج مع  صاد وا د خمطط ٕاصال شامل لالق اع
ات؛ ٔثري هذه إالصال عتبار ت ذا بعني  ٔ   واحضة، 

شارية؛ - د مقاربة    واع
ة يف  هنج اسرتاتيجية تواصل - ىل الشفاف ٔساسا  واسعة تعمتد 

  املعطيات؛
رشيد  - ل  ٔ دي من  ة شلك  ة الطاق ا مج الن ر د  واع

  سهتالك؛
صادية الهشة - ق شطة  ٔ ات املستحقة وا لف مع  ه ا   .وتوج

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب ف تبقي لمك من الوقت شار، التعق   .السيد املس

شار السيد كامل صربي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ات ىل هاذ التوضي رة،    .شكرا، السيدة الوز
د النقصان يف  ن وا ٔنه اليوم اك رة، كنظن  ا، السيدة الوز اح
مة وهاذي  د  يل يه  د إالجنازات ا التواصل، حبيث هاذي وا

مة د  يل يه    . تصورات كذ من طرف احلكومة ا
يل  ا ا ٔننا املواطن املغريب وال اح رة، هو  مك، السيدة الوز تنطالبو م

ٔن اليوم  ٔقل يتوصل هباذ املعلومات هاذو،  ىل ا د  ٔي وا مثرن وال  املس
ٔهنم  ٔحزاب،  ال لبعض إالخوان، لبعض املسؤولني، لبعض ا حو ا تنف

ري واقعية يل يه  ٔمور ا   .كريوجو 
ٔي ىل  لكم  ٔو من  فاليوم، املواطن ميل ت رملاين، سواء من املعارضة 

ٔن  ٔنه لسوء احلظ  د النوع من الثقة يف الشخص، ٕاال  لبية، فاكينة وا ٔ ا
نة  ش ختلق الف ستغل بعض املعطيات  لنا اليوم الناس ت يف الوقت د

ري الئقة   .وتعطي معلومة 
د املشلك  لمك القمي، عند وا رة، يف العرض د ، السيدة الوز كذ

ٔوساط اليو  ٔوساط املهنية ويف ا داول اليوم يف ا يل ت يل تنطرحوه ا م ا
ل  ل املواطنني هو املشلك د نعرفو ) stockage(د ل احملروقات، ف د

يل هو الناظور  بري ا يل هو اسرتاتيجي  د املرشوع ا ٔنه اكن وا لكنا ب
ة  مو د ا ه وا ل توقع ف ٔ يل هاذ امليناء تدار من  ن املتوسط ا ل اخلزا د

ل احملروقات   .د
ه  حمل ف رة، نعرفو شكون ت هاذ املرشوع هذا بغينا، السيدة الوز

الش هاذ املرشوع هاذي  وقف؟ واش هاذ  9املسؤولية،  سنوات وهو م
رن حىت هوما ال حياسبون من طرف السادة الوزراء؟  السادة املد

ش فالوزارات السابقة اكنت عندها هاذ التصور، هاذ امل  رشوع ال يعقل 
ل ختزن احملروقات وكون عند هاذ ٔ ناء من  و م ني .. نب كونو مر

ٔخر  يفاش هاذ املشاريع فهيا هاذ الت ٔزمات هاذو،  اليوم يف ٕاطار هاذ ا
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  اكمل وما اكيناش حماسبة؟ 
يل هو  ر ا ٔو الوز  ، ش جتيو رة،  مك، السيدة الوز ٕاذن تنطلبو م

ىل هاذ امل  ٔمسؤول  ات يف هاذ املس ش يعطينا توضي   .رشوع هذا 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة، ما بقاش عندمك الوقت  ٔن، السيدة الوز لسؤال الثاين  ندوزو 
ب   .لتعق

ه  ٓين الثاين موضو ذة ٕالطالق وٕاجناز املشاريع "السؤال ا التدابري املت
ٔولوية يف ق ددةوالربامج ذات ا ء والطاقات املت   ".طاع الكهر

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة، والسادة الوزراء احملرتمون،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

  رة،السيدة الوز
ٔولوية  ذة ٕالطالق وٕاجناز املشاريع والربامج ذات ا ما يه التدابري املت

ددة؟ ء والطاقات املت   يف قطاع الكهر

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
رة   .تفضيل السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
س،   سيدي الرئ

شا   رون احملرتمون،السيدات والسادة املس
رسيع املشاريع  ذة من طرف هذه الوزارة ل ف خيص التدابري املت
ددة طبعا،  ء، مبا فهيا الطاقات املت ٔولوية يف قطاع الكهر والربامج ذات ا
ددة  ل الرفع من حصة الطاقات املت ٔ ة من  ة السام وفقا لتوجهيات امللك

يل تفوق  ٔة، ا ش ٔفق % 52يف القدرة امل   :، فقد مت ما ييل2030يف 
د  52ٔوال، ٕاجناز  د ق ددة اليت تو ا من الطاقات املت مرشو

لها  اكوات  4ستغالل، القدرة إالجاملية د ر ما يناهز  (GW)ج واس
د  53، 56% رمه، ويو ل ا ٔو إالجناز  59مليار د د التطور  مرشوع ق

رسع بقدرة ٕاجاملية تتفوق  يل خصو ي اكوات  4.5ا ر  (GW)ج واس
رسيع  52يناهز حوايل  رمه، فمت اختاذ العديد من التدابري ل ل ا مليار د

ددة ذات قدرة ٕاجاملية تفوق  هاذ املشاريع، خصوصا يف قطاع الطاقات املت
اكوات  1000   .(MW)م

ث مت  - 1 ددة، ح ئية تنافسية م هر زويد املناطق الصناعية بطاقة 
ٔول مرشوع بقد ص  اكوات  50رة الرتخ سهتدف املنطقة  (MW)م

د  يطرة، وتو لق د  3الصناعية  اطق صناعية ق ٔخرى يف م مشاريع 
؛ يل عند ص يف إالطار ا   الرتخ

ددة،  - 2 دات إالنتاج الطاقة املت جتهزي حمطة حتلية املياه املربجمة بو
ا بقدرة  ٔول مرشوع مبنطقة ا ص  ث مت الرتخ اكوات  40ح م

(MW)  ار البيضاء؛و سبة حملطة ا ل ىل املرشوع  ارية  ٔشغال    ا
دلت"خبصوص  - 3 رسيع ٕاجناز " نور م لني املعنيني ل يمت العمل مع الفا

دلت"مرشوع  راوح ما بني " نور م ادي  ٔولية   800و 400بقدرة ٕاجاملية 
اكوات    .(MW)م

الن عن نتاجئ طلبات عروض مشاريع الطاقة الشمس  - 4 ية رابعا، إال
اكوات  400الفوطو ضوئية بقدرة ٕاجاملية تبلغ  ويه يف موقع  (MW)م

ٔيب اجلعد،  7عند  ني بين مطهر، احلاجب وجرسيف،  ل املواقع،  د
رودانت؛   سيدي بنور، قلعة الرساغنة و

ملؤسسات التعلميية  - 5 ٔهيل الطايق  لت جمني  ر داد  الرشوع يف ٕا
مج الكهربة القروية ر ت التابعة ) 1PERG(الشمويل  الستكامل  والبنا

ق  ع التحق اس وت  (MRV)لوزارة العدل، والرشوع يف تطور نظام الق
ات  لمنت ىل القمية املضافة  ة وإالعفاء من الرضيبة  ة الطاق ا لقطاع الن

ٔلواح اليت  ا يف صنع ا عرفت حىت يه تضخام  - كام تعلمون  -واملواد ا
ٓون ٔسعار يف ا رية يف العامليف ا ٔ   .ة ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف التعق   ..السيد املس
  .تفضل

شار السيد امخلار املرابط   :املس
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز

ة  ات امللك كرس التو ة الهادفة ٕاىل  مثن إالجراءات احلكوم ٕاننا 
 السادس نرصه هللا، يف جمال الطاقات احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم

ة، واملعرب عهنا يف ة الطاق ا ددة والتمنية املستدامة وكذ الن   :املت
ولية ذات الص يف هذا  - ٔوال، انضامم املغرب تقريبا للك املعاهدات ا

  امليدان؛
ستور؛ - ة يف ا كرس حق الب نيا    و
لن - لثا ٕاطالق ٕاسرتاتيجية وطنية  ٔفق و ة يف  ة الطاق   .2030ا

رة،   السيدة الوز

                                                 
1 Programme d'Electrification Rurale Global 
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ق  سبة  - كام قلمت  -ٕان طموح املغرب هو حتق ة وبلوغ  ٕاسرتاتيجية طاق
ٔة حبلول % 52 ش ئية امل ، والرفع من سقف 2030يف ٕاجاميل الطاقة الكهر

ئة من  ف ت الغازات ا يف املسامهة احملددة وطنيا يف % 45.5تقليص انبعا
ٔمه، فاتورة إالنفاق احلكويم املقدر بـ ، وخفض 2030ٔفق   9.9طبعا، هذا 

  .مليار دوالر سنو
الل السنوات العرش  هود احلكويم املبذول  ، فٕان ا ورمغ ذ
ىل موقع املغرب، حسب املنتدى  ٔخرا ملحوظا، ينعكس  رية يعرف ت ٔ ا

ث حيتل املغرب املرتبة  صادي العاملي، ح لثة امليا واملرتبة الثا 66ق
  .2021عربيا بعد قطر وإالمارات، بتعزز حتول فعال يف جمال الطاقة لـ 

ا،  لطاقة يف شامل ٕافريق ٔكرب مستورد  ون املغرب مازال  ٕالضافة ٕاىل 
ء  ددة يف مزجي الكهر سبة مصادر الطاقة املت ٔن هدف رفع  ، %52وكام 

دم ضامن السياد ٔو  ٔن هذا يثري كذ ٕاشاكلية حول دمع  ة، ٕاال  ة الطاق
لمغرب يف % 48اصة يف تغطية ما بقي يعين  ة  ات الطاق يا ح من 

سم 2030ٔفق  كون يف سياق دويل م ادي  ، خصوصا وهاذ اليش 
ولية   .رتفاع الغالء والتحوالت اجليوسياسية ا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔمل من ا شارن، ن لس املس ٔصا واملعارصة مب حلكومة ٕاننا يف فريق ا

سجم مع  ٔمن إالسرتاتيجي الطايق، مبا ي اختاذ اكفة التدابري الالزمة لضامن ا
رشيعية  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا ال امل مبناسبة اف خطاب 

ٔصا واملعارصة هبذه املناسبة ٔوىل، وكام نقرتح يف فريق ا   :ا
شجيع الرشااكت بني - 1 الل  ة من   القطاع مضاعفة اجلهود احلكوم

  العام واخلاص؛
ر والتنافسية  - 2 س ىل  دة  رسيع بتعديل القوانني لتكون مسا ال

  وحتسني حاكمة القطاع؛
زة  - 3 ٔ ة وطنية يف جمال ا سمترار يف سياسة دمع وشجيع صنا

ت الشمسية؛ ا ٔلواح والس ال اك ددة، م   املستعم يف الطاقة املت
ٔجناز قدرا - 4 ة؛السعي حنو  ة ٕاضاف   ت ٕانتاج

ريا ٔ   ..و
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ء"السؤال الثالث موضو   ".الء فاتورة املاء والكهر
شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد يوسف ايذي   :املس
س،   السيد الرئ

رة،السي   دة الوز

ء اليت  الء فاتورة املاء والكهر البية ساكن املغرب من  تعاين 
ل احملدود، خصوصا يف ظل  ات ذات ا ىل الف ال  ٔصبحت عبئا ثق
لهم  ىل د رت سلبا  ٔ ورو اليت استزنفت املواطنني و احئة فريوس 

  .اليويم
ٔسباب اليت ىل ا رة احملرتمة،  سائلمك، السيدة الوز  جتعل ارتفاع ا 

ري معقو  و وخميفة و ان  ٔح ء يف بعض ا ٔمثنة فاتورة املاء والكهر
ب؟ ب وال رق ٔمثنهتا بال حس قى  ؟ وٕاىل مىت س ا ٔح و    ومق

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة   .السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
  س احملرتم،السيد الرئ 

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
يل  ىل الزبناء ا ئية املطبقة  ٔسعار بيع الطاقة الكهر يفام تتعرفو حتدد 
لرشب والواكالت  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  لمك بعني  هوما 
ٔو  س احلكومة  ل السيد رئ ء مبوجب قرار، قرار د املستق لتوزيع الكهر

نه لهذا الغرض بعد استطالع طبعا رٔي ا ة املفوضة من  لسلطة احلكوم
عتبار  ذ بعني  ٔسعار املشرتكة بني الوزارات، وهاذي تتا ل ا لجنة د ا

ٔسعار ل ا ر املالية د ٓ صادية وا ق ر  ٓ عية وا ج ر  ٓ   .ا
ر املن  سعرية املعمول هبا وطنيا مبوجب قرار الوز ى فمت رش ال تدب 

لشؤون العامة واحلاكمة بتارخي  س احلكومة امللكف  ، 2014يوليوز  21رئ
ر  دة يف نظام التعريفة ٕاىل شهر ينا ٓخر ز وفقا لنفس القرار،  2017ومتت 

دة ما بني  د  2017و 2015واكنت الز ٔشطر % 10.7تقريبا وا ملعظم ا
ل احملدو  ل ذوي ا ري الشطر د سهتالك من  ل    .دد

 Lydec et Redal)فالتعريفة املعمتدة من طرف الرشاكت املفوض لها 
et Amendis)  لها، حتدد يف ٕاطار لها والضبط د ة املراجعة د يف عندها 

الس  ٔي ا يل مربمة ما بني السلطة املفوضة  ة التدبري املفوض ا اتفاق
  .املنتخبة والرشكة املفوض لها

ساب فريكز النظام التعريفي اجلار  ني ال ىل طريق ي به العمل 
هم  اوز اسهتال ن ال يت ىل الزبناء ا الفاتورة، تطبق التعريفة التدرجيية 

عتبار طبعا القدرة  150الشهري  ذ بعني  ة وكتا يلوواط يف السا
نتقائية  د التعريفة  ل حمدود، ويمت اع يل عندمه ا لمواطنني ا الرشائية 

سبة لبايق ال ه ل د ف ي يتوا سعرية الشطر ا لهيم  زبناء وتطبق 
ري املعقلن لهذه املادة احليوية سهتالك  هم، وذ لتفادي    .اسهتال

لمناطق التابعة  سهتالك املزنيل  ل  د املعطيات د ه وا فاكن ف
ب الوطين يف سنة  لشطر % 66، 2021لمك متون  ن ي من الزبناء ا

يل  عي يعين ا ة،  100عندمه اسهتالك يقل من ج يلوواط يف السا
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د التعريفة التدرجيية، وهذه الفاتورة % 83 ع هم  رة اسهتال مهنم متت فو
اوز  ٔن تت ساب الرسوم 163ال ميكن    .درمه شهر مع ا

رية  ٔ ٓونة ا ٔسعار احملروقات يف ا لرمغ من ارتفاع  النقطة الثانية هو 
هيا، فٕان هذ ٔرشت  ئية كام  ىل الفاتورة الكهر رتفاع مل ينعكس  ا 

ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  لمك هنايئ، واملصاحل احمللية  لمواطن ا
لهيا يف هذا  رد  ت اليت  لشاك ة  ىل ٕاعطاء العناية الاكف لرشب حترص 
 ٔ ٔي خط ا ثبوت  ام يف  ٔكد من حصة المكية املسهتلكة، مث الق لت ٔن  الش

قي مع لت ٔكرث من اسهتالكه احلق عديالت الرضورية حىت ال يؤدي الزبون 
لزبون ٔداء ٕاذا فاق املبلغ املعدل القدرات املالية    .سهيالت يف ا

ة  ة الطاق ا مج الن ر ور احملوري لنقطتني،  كام جتدر إالشارة ٕاىل ا
ء لكهر   .والهيئة الوطنية 

س اجللسة   :السيد رئ
  .رةشكرا السيدة الوز

ب شار، التعق   .السيد املس

شار السيد يوسف ايذي   :املس
رة،   السيدة الوز

ضيات  ىل املق دثوش  رة، ما كنت لنا، السيدة الوز ا فالسؤال د اح
ٔن  لمواطن،  ء  سعرية املرجعية لبيع الكهر رة وحتديد ال لفو القانونية 

ٔ واحضة د املس   .هاذي وا
هنب املنظم  ىل ا دث  الل حنن نت يتعرض ليه املواطن من  يل  ا

ء املسهت شهر ل الكهر رة د ايل يف الفو   .الت
ش حرص  ب الوطين ما اكي اليوم، ال الرشاكت املفوض لها وال املك
ٔنه  يجعل  يل  شلك شهري، اليشء ا ء  ل الكهر ة العدادات د ىل مراق

ٔن ٔشطر املرتفعة التلكفة،  لوه عنوة ل يد يل العداد املواطن  ه ميل تت
ٔنت تتصيفط لو الفاتورة  ٔول والثاين و ل الشهر ا س ء ت ل الكهر د
سعرية مرتفعة،  يل فهيا ال ٔشطر ا شلك قرسي ل لو  رية راك كتد التقد
لمك، السيدة  ل الوزارة د ل املصاحل د ل د يتطلب التد ٔمر  وهذا 

ٔنه مايش معقول رة،  سعرية حمددة  مايش معقول املواطن !الوز اليوم اكينة 
ل الرشاكت  ب التقصري د س احلكومة وس ل رئ يف قليت فالقرار د
سعرية  ء املسهتلكة ب ب الوطين يويل خيلص الكهر ٔو ال املك املفوض لها 

ة يل تيفرضها القانون، هذا من    .ري ا
ل  ٔنه هاذ املوضوع د شرتايك  ساءلو فالفريق  ٔخرى، كن ة  من 
 ، ات قوية يف بالد ا ل اح ء واملاء اكن موضوع د ل الكهر الفاتورة د
يل  ات ا ا الح رو  ة، كنذ يل اكنت يف طن ات ا ا الح رو  كنذ
ل هذا  الت د اش امل ة ما عرف ق، حلد السا ح حتق اكنت يف املضيق، وتف

امكة واحملاسبة  لم د  ة ما تقدم حىت يش  ق، حلد السا هنب التحق ىل ا
ل املغاربة لجيوب د   .املنظم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  رية"السؤال الرابع موضو س يئ مضن املشاريع    ".ٕادماج البعد الب

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

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد ٔنصاري املس لطيف ا   :ا
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ل ضامن التوازن بني  ٔ هنجها الوزارة من  سرتاتيجية اليت  ما يه 

ولية؟ عي مبا يتالءم مع املعايري ا ج صادي و ق يئ و   البعد الب

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة   .السيدة الوز

ن  رة    :تقال الطايق والتمنية املستدامةالسيدة وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ذ سنة  يئ مضن املشاريع التمنوية، مت م فوعيا برضورة ٕادماج البعد الب

ة، وذ  12.03ٕاصدار القانون رمق  2003 ىل الب ٔثري  املتعلق بدراسة الت
رت  ٔثريات هبدف وضع التدابري  د من الت ل ازية وإالجراءات الوقائية 

ة ىل الب لمشاريع واحملافظة    .السلبية احملمت 
ىل  ة الهادفة ٕاىل احلفاظ  ططات والربامج البي ة من ا مت وضع مجمو

طبيقا ملضامني قانون  ٔمهيهتا، ف س ب ومت  12.03الرثوات الطبيعية والتحس
لجنة الوطنية مرشوع اس 982حفص  2021الل سنة  ري من طرف ا

ة ىل الب ٔثري  راسة الت ان اجلهوية  ل   .وا
ذ مضامني القانون  ٔسس التمنية املستدامة وتنف رسيخ  ل  ٔ ومن 

ش ندجمو  99.12إالطار رمق  ة والتمنية املستدامة  لب ثاق وطين  مبثابة م
ط سرتاتيجيات وا يئ مضن السياسات والربامج و طات البعد الب

د القانون  سرتاتيجي، مت ٕاصدار وا يئ  مي الب لتق ة وٕاخضاعها  العموم
ٓخر  د  يئ لتعديل القانون  49.17وا مي الب ٔن التق حول دراسة  12.03ش

ة ىل الب ٔثري    .الت
ه ن ف دات ولكن اك دات ما غنعطيمك اكع املست   :ٔمه املست

ططات وتصاممي  - ٔو ٕاخضاع السياسات والربامج وا التمنية القطاعية 
سرتاتيجي  يئ و مي الب لتق ة  ىل الب ٔثريات  كون لها ت ٔن  اجلهوية احملمتل 

ل القانون؛   يف النص د
ة؛ - ىل الب ٔثري  راسات الت   حتديد الحئة املشاريع اخلاضعة 
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راسة  - ٔساسها يمت ٕاخضاع املشاريع  ىل  وكذا حتديد املؤرشات اليت 
ىل الب  ٔثري    ة؛الت

سبة : يف نص القانون كذ - ل يئ  مي الب سيط رشوط التق ت
ٔحصاهبا فقط  لزام  ٕ ة ضعيفة، وذ  ٔثريات بي لمشاريع الصغرى اليت لها ت
ىل  ٔثري  راسة الت ة عوض ٕاخضاعها  ىل الب ٔثري  لت سطة  بتقدمي بطاقة م

ة   .الب
ٔنه يف ٕاطار تفعيل هذا القانون رمق  ٔن  49.17كام  يئ، مت ش مي الب التق

سرتاتيجي  يئ  ٔمني الب لت ليات املتعلقة  داد املساطر وا الرشوع يف ٕا
رية لتطبيق  س ٔحصاب املشاريع  بة  يئ، وذ ملوا اص الب ف و

نه، وقد مت  لتمنية  - كام تعلمون  -مضام سرتاتيجية الوطنية  مي  تق
ارطة الطريق ملراجعهتا يو  ٔمام املستدامة و س املايض  لجنة "م امخل ا

لتمنية املستدامة لجنة " الوطنية  س احلكومة، وصادقت ا اليت يرتٔسها رئ
داد إالسرتاتيجية اجلديدة ٕ ارطة الطريق ولكفت هذه الوزارة    .ىل 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب؟ شار هل من تعق   السيد املس
  .تفضل

شار السيد ٔنصاري املس لطيف ا   :عبد ا
ات والقوانني ىل لك هذه إاليضا رة،    .شكرا، السيدة الوز

د من  ل ة  ٔن بالد اخنرطت يف ٕاطار اجلهود الرام جتدر إالشارة ٕاىل 
ماهتا،  ة يف صلب اه ة وجعل حامية الب لتغريات املناخ ر السلبية  ٓ ا

ت احلرارية و  نبعا ىل احلد من  لعمل  ٔساسية وذ  ة ركزية  جعل الب
داث  ات، وجتسد هذا يف ٕا ن ذ ال لس الوطين "لتمنية، وهذا م ا

ة سيق " لب سيا يف الت شارية تلعب دورا رئ ي يعترب هيئة اس ا
ٔعيدت هيلكته سنة  ي  ة، ا لني يف جمال الب شاور بني خمتلف املتد وال

ٔهدافه1995   :، ومن 
  حتديد السياسة العامة؛ -
رشيعية؛ - راسات واقرتاح النصوص ال ع ا   ت
ة - لب س املواطنني ورش املعلومات املتعلقة    .توعية وحتس

ة  دد من املشاريع الكربى الرام جناز  ٕ ة ببالد  سم السياسة البي وت
يئ والتمنية املستدامة، واليت من جتلياهتا سن  ق التنوع الب امليثاق "ٕاىل حتق

ة لب ٔخرضخم"و" الوطين  ٔخرض"، "طط املغرب ا ر ا س ، "خمطط 
ة،  ريها من القوانني اليت توجت بدسرتة الب ة و ك ياس البالس ٔ قانون ا

ٔخرى   .هيك عن خمطط الطاقة الشمسية والطاقات النظيفة ا
باس احلراري بفعل  ح ال ظاهرة  ويف السياق احلايل، ومع استف

صادية امللوثة   ق شطة  ٔ ة ا ٔحضت حامية الب ة،  ة والتغريات املناخ لب
ويل، وتبلورت  متع ا مات ا ٔي وقت مىض يف صلب اه ٔكرث من 
شرتط  ول يف سن قوانني  ري من ا ديدة جتسدت يف عزم الك ت  حتد
ة  ٔسواقها معايري صارمة محلاية الب ات الصناعية والغذائية  لولوج املنت

، السوق ) la décarbonation(واحلد من الكربون  ىل ذ اال  وم
ل ما يفوق  ستق ٔوروبية اليت  ٔفق % 65ا من صادراتنا واليت تعزتم يف 

لية اجلديدة  2023 ات املصدرة لها اليت ال تتالءم وا ترضيب مجيع املنت
 le nouveau mécanisme(لتعديل الكربون يف احلدود 

d’ajustement carbone aux frontières.(  
مثرن العمل  اتنا الوطنية ومصدرينا ومجيع املس ىل صنا ا صار لزاما 
روم احلد من الكربون، وذ  ولية اليت  ىل املالءمة مع هذه املعايري ا
منية  ىل فرص الشغل و اتنا واحلفاظ  ت ىل تنافسية م هبدف احلفاظ 

سم  ر وامل ويل املتو اصة يف هذا السياق ا صاد الوطين،  ر اق لتو
ىل وزارمك، السيدة  نا و ىل حكوم ٔيضا  ا صار ٕالزاما  ٔزمات،  وا
لقوانني الصارمة  لمقاوالت يف هذه الظروف اخلاصة  سند  ٔن  رة،  الوز
ٔن هيمت  ٔمهية مبا اكن  اتنا، ومن  ت هيا م ٔسواق اليت نصدر ٕا سهنا ا اليت 

ٔي ىل املستوى الوطين واملقاوالت و مثرن  ضا احلكومة هبذا مجيع املس
شودة صادية م منية اق ٔي  بريا  ة صار حتد  ٔن موضوع الب   .املوضوع 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب رة، يف ٕاطار التعق   .السيدة الوز
ه  ة "السؤال اخلامس موضو ٕاسرتاتيجية الوزارة لتحصني السيادة الطاق

  ".لبالد
د السادة ٔ حتاد العام ملقاوالت  اللكمة  شارن من فريق  املس

  .املغرب لتقدمي السؤال

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة احملرتمة، عن اسرت  اتيجية الوزارة لتحصني سائلمك، السيدة الوز

؟ ة لبالد   السيادة الطاق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .تفضيل السيدة الوز
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نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن حتصني السيادة الطا رمك  ٔذ ٔن  ٔود يف البداية  ل يف ف ة ببالد يد ق

ت لهذه الوزارة، الس  ٔولو مات احلكومة، ويعترب من بني ا صلب اه
ٔزمة  ٔزمة يف القرن و ٔكرب  متزي ب ٔهنا  رو  ة احلالية بال ما نذ الل هذه الظرف
ىل  ٔثريها  ىل الصعيد العاملي ومدى ت ٔولية  ثالثية وتذبذب للك املواد ا

ة الوطنية  ة الفاتورة الطاق حصني السيادة الطاق ، ف و ولمسهت
سلسل حممك لـ  متحور حول    :حماور 3ببالد 

ة - 1 ة الطاق ا   وجيب اختاذها جبدية هذه املرة؛: الن
ددة؛ - 2   رسيع مشاريع الطاقات املت
االت مبا فهيا الغاز الطبيعي - 3 ولية يف مجيع ا ٔسواق ا   .الولوج ل

ة الطا ا سهتدف فف خيص الن ة  ة الطاق ا ة، فٕان ٕاجراءات الن ق
صاد يف  ق ث  ات ذات إالماكنيات الكربى من ح ٔساس القطا
رة  ة وإال ة والفال ت والصنا اصة كام تعلمون قطاع النقل والبنا الطاقة، 

ال ة، فقد مت يف هاذ ا   :العموم
ة من الربامج ورسيع استكامل إالطار ا لتنظميي ٕاطالق وٕاجناز مجمو

ذ بعني  ٔ ة، ل ة الطاق ا لن ة وحتيني اسرتاتيجية وطنية  ة الطاق ا لن
شمل حوايل  متكن  82عتبار التحوالت اليت عرفها القطاع،  تدبري س

سهتالك الطايق حبوايل  صاد يف  ق اق ٔننا نقدرو %20من حتق ٔظن   ٔ ، و
ٔكرث من  ٔفق % 20نوصلو  ري اكيف2030يف  ٔنه هذا   ،.  

لهيا، ولكن لكمنا  ا  ددة، اح   :ف خيص الطاقات املت
اليا  - د  ٔيضا  59يو رسعو فهيم، ومتت بلورة  اولو  يل تن مرشوع ا

ق  سامه يف حتق ٔن  ٔهنا  ة من املبادرات والربامج اجلديدة اليت من ش مجمو
ٔمن الطايق؛   ا

د التطور مبا ف - د ق مج رسيع وثرية ٕاجناز املشاريع اليت تو ر  400هيا 
اكوات  ة مشسية فطو ضوئية هبدف دمع املقاوالت  (MW)م طاق

ديدة؛ لق فرص شغل    املتوسطة والصغرى و
لمرشوع الشميس  - ٔوىل  دلت"تفعيل ٕاجناز املر ا   ؛"نور م
ٔسعار  - خفض التلكفة، ب لكربون م خفضة  نية م تطور طاقة هدروج

؛ صاد   معقو وتنافسية وجمزية اق
ية والرشوع يف بلورة خريطة الطريق لتطور طاقة  - ووضع جلنة تق

  .التيارات البحرية

نتقال الطايق  رسيع وثرية  رشيعية ل ات ال وتمت مواص إالصال
هتم مرشوع قانونني، قانون   ، لقانون  40.19ببالد  13.09املغري واملمتم 

ي هيدف ٕاىل حتسني ددة، وا لطاقات املت ٔعامل  املتعلق  اخ ا م
ي  ندماج الصناعي، وا سيط املساطر وتعزز إالنتاج الالممركز و وت

لربملان، ٕاضافة ٕاىل مرشوع  ليه  لمصادقة  هنائية  ٔطوار ا اليا يف ا د  يو
ليه من طرف  يل تتعرفوه حىت هو، متت املصادقة  ايت، ا القانون إالنتاج ا

لس احلكويم يف نومفرب  ال  2021ا   .ته ٕاىل الربملانوٕا
  ..ف خيص الغاز الطبيعي

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
مك ىل جوا رة    .شكرمك السيدة الوز

ة العاملية  ا لهذا السؤال يف ٕاطار الظرف ٔيت طرح فريق ويف تتعرفو ي
سم ب  ل سيادهتا اليت ت ول العظمى حول مستق ساؤل العديد من ا

ولية ٔسواق النفط ا ي تعرفه  ري ا رتفاع الك ة، يف ظل    .الطاق
برية  ٔشواطا  ٔن بالد قطعت  ويف هذا الصدد، البد من إالشارة ٕاىل 

ال امل نرصه هللا سنة  ت من  ٔطلقت بتعل ث   2009وهامة، ح
رك ة،  ة ٕاسرتاتيجية طاق ا ددة والن ىل تطور الطاقات املت ٔساس  ز 

ء من  ت املشاريع احملدثة من رفع حصة توريد الكهر ث مك ة، ح الطاق
ددة من  ق هدف % 37الطاقات املت ٔفق % 52وذ بغية حتق يف 

2030.  

رة احملرتمة،   السيدة الوز
 ٔ ، سواء تعلق ا لهيا بالد رية اليت تتوفر  مر يف ظل املؤهالت الك

ٔو  سيج الصناعي  ٔو ال ات التحتية  ٔو الب ملزجي الطايق الرحيي الشميس 
ي جيب استغال  ٔمر ا يئ، وهو ا املوقع اجلغرايف املثايل والربط الكهر
ٔن  اصة و ٔخرض،  ني ا رات يف جمال الهيدرو س ل جللب  ٔم شلك 

دام الطاقة % 12هذه املادة ستغطي ما يصل ٕاىل  العاملي حبلول من است
ددة 2050ام  لطاقة املت ولية    .حسب الواك ا

ق السيادة  ٔن حتق رى ب حتاد العام ملقاوالت املغرب  ا، فٕاننا يف 
ىل  ين  صاد م د اق ٔىت ٕاال مبضاعفة اجلهود اليت هتدف ٕاىل اع ة لن يت الطاق

ليه، وما حيم من فر  ات القامئة  ٔخرض والصنا ني ا ر الهيدرو لتصد ص 
الل ٔور من    :ٕاىل 

لب  - 1 ىل  ني والعمل  اكم ٕالنتاج الهيدرو ظومة م وضع م
سهيالت وحتفزيات  ح  الل م ال، من  بية يف هذا ا ٔج رات ا س

ة السيارات والطريان؛   ىل غرار ما تقوم به بالد يف جمال صنا
ة لتوفري  - 2 ىل التقائية السياسات العموم يك العمل  س لو مع ا ا

اء العقاري  لية ووسائل النقل وتوفري الو الاكمل من موا وحمطات الت
ريها؛   و
  شجيع الرشااكت بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛ - 3
بتاكر  - 4 ر يف البحث العلمي و س حتسني حاكمة القطاع و
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ا؛ ولوج   وتوطني التك
ليت - 5 رسيع ٕاصالح القطاع وفا   ه؛رضورة 
الل دمج الشباكت  - 6 لقطاع، من  لتحرر التدرجيي  كام نطالب 

ئية ذات اجلهد املتوسط يف احمليط احملرر   .الكهر

رة احملرتمة،   السيدة الوز
منوذج التمنوي اجلديد جعل املغرب بطال ٕاقلمييا يف  ٔهداف ا من بني 

ت الكربون وحتديد لكفة  الطاقة الطاقة ذات املستوى املنخفض من انبعا
دود  ئية يف  لوواط 0.5الكهر لك ات / درمه  لصنا سبة  ل ة  سا

افة، وذ حبلول سنة  ك لطاقة    .2035املسهتلكة 
حتاد العام الهادفة ٕاىل توفري  ىش التقرر مع رؤية  ويف هذا املنظور ي
يف قلت  ث التاكليف،  ٔساسية لتنافس صناعتنا من ح العوامل ا

رة سبة الكربونالسيدة الوز   .، واحلد من 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ٔمن الطايق ببالد"السؤال السادس موضو   ".ا
لشغل حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

سط السؤال شار ل   .تفضل السيد املس

لوش شار السيد بوشعيب    :املس
ياطي من املواد سائلمك، السيدة ا ح زون  رة، عن واقع ا لوز

؟ ٔمن الطايق ببالد ذة لضامن ا   البرتولية وإالجراءات العملية املت

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
رة   .تفضيل السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
ٕالطار القانوين ادي نبدا  ٔوال،    :ف

يل هو صادر يف  09.71يف ما تتعرفو يلزم القانون رمق   ٔكتور  12ا
ىل خمزون 1971 شاء واحلفاظ  ٕ تج فال  ٔو م ٔو صناعي  جر  ، لك 

ٔن املرسوم رمق  شاطه املهين، و ادة  اولها  ات اليت ي ياطي من املنتو اح
يل صدر يف  393.76 ر  17ا ا 1977فربا سبة ملوزعي املنتو ل يل  ت ا

ات  60البرتولية السائ ومراكز التعبئة يف  يعاهتا من هذه املنتو يوم من م
  .يف السوق الوطنية

ىل  يل اكينة يف البالد، يتوفر املغرب  ة ا فف خيص القدرات التخزي
ة من املواد البرتولية السائ تصل ٕاىل  مليون مرت  1.5قدرات ختزي

، و %93مكعب،  ملوا ص  لغازات  572مهنا م سبة  ل مرت مكعب 
ن،  ن والربو ل البو ملوا %88البرتولية املسيل د ص    .مهنا م

ادي  يفاش تتوزع هذه القدرات  ىل  مفا نعطيمكش التفاصيل 
  : نعطيك
متثل  1.165.000الغازوال عند تقريبا  - يل  يوم من  57مرت مكعب ا

  سهتالك؛
ول عند تقريبا  - سهتالك 39والف ىل القدرة . يوم من  هنرض 

ء  لكهر ب الوطين  ىل مستوى املك زون  ساب ا ة دون ا التخزي
لرشب؛   واملاء الصاحل 

ن تقريبا  - از البو سهتالك 41و   .يوم من 

ل الرفع من  ٔ هنجها املغرب من  ة اليت  ففي ٕاطار السياسة الطمو
لبالد ول  ياطي  ح زون  ات السوق الوطنية، مستوى ا اج ٔمني  ت

بة ٕاجناز املشاريع املربجمة من طرف اخلواص  ىل موا تتعمل هذه الوزارة 
ٔكرث من  ة لتخزن املواد البرتولية تصل ٕاىل  د القدرة ٕاجاملية ٕاضاف ٕالجناز وا

ر مايل يناهز  890.000 س ٔفق  3مرت مكعب،  رمه يف  ل ا املليار د
2023.  

ل تعزز  ٔ اء يف اخلطاب ومن  زون الوطين من املواد البرتولية كام  ا
ٔكد  ي  ٔوىل، ا رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا املليك مبناسبة اف
اكم  ظومة وطنية م داث م ىل رضورة ٕا ال امل نرصه هللا  ه  ف
ىل دراسة  ٔساسية، تعمل الوزارة  لمواد ا سرتاتيجي  زون  تتعلق 

ياطي، وذ يف ٕاطار إ  ح زون  ديد لتدبري ا ماكنية ٕارساء نظام 
ع  ىل الت رشاكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وإالدارة تعمل 
ق واخلاص لوضعية القطاع الطايق الوطين واقرتاح إالجراءات املناسبة  ق ا

ٔكرث ادي تعرض القطاع  ا التعرض ويه  دها يف  من  اليت جيب اع
ٔكرث من التذبذب   .صدمات و

زون  ىل حتديد املواد املعنية  كام تعمل هذه الوزارة يف نفس إالطار 
لبالد مبا  ة  سرتاتيجي والتدابري اليت جيب وضعها لضامن السيادة الطاق

ادة النظر يف إالطار القانوين ه ٕا   .ف
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب، تفضلالسيد ا شار يف ٕاطار التعق   .ملس

لوش شار السيد بوشعيب    :املس
رة،   السيدة الوز

ذ سنة  ت م لحسا ىل  ٔ لس ا ٔطلقها ا رات اليت  ذ  2015رمغ الت
ياطي من احملروقات وخطورة  ح لمخزون  ة  خبصوص الوضعية احلر

لمحروقات، بعد تو  ولية  ف ارتباط السوق الوطنية بتقلبات السوق ا ق
ر " سامري"رشكة  ٔي ٕاجراءات تذ ذ احلكومة  شاطها التكرري، مل تت ل

ياطي  ح زون  ث الزال ا شهادة احلكومة نفسها، ح لتدارك الوضعية 
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اوز  دنية ومل يت ت م سبة  26من املواد البرتولية يف مستو ل يوما 
ٔقل من  43لاكزوال و ٔي  لغاز،  سبة  ل ا يوما املوىص هب 60يوما 

ٔسعار  لتايل ارتفاع يف  ٔسعار احملروقات، و و يف  ات  ة ارتفا والن
ٔساسية   .السلع واخلدمات ا

لكفة  لرشب سرتتفع  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  وحسب املك
اسية يف حوايل  دة ق ٔن تعرف ز رشاء احملروقات والطاقة اليت من املنتظر 

سبة  48ىل لتصل إ  2022مليار درمه سنة  25 مليار درمه وارتفاع 
ئية ٕاىل  يف نفس السنة  %64احملروقات من لكفة ٕانتاج الطاقة الكهر

ة 2021سنة  %44عوض  ينام خلطر خبصوص ا ، وهذا ما ينذر 
اصة  ة  ٔزمة طاق عية، وقد يؤدي ٕاىل  ج صادية والوضعية  ق

ا اسمترار ارتفاع ا ء يف  سبة لتوليد الكهر ولية ل ٔسعار يف السوق ا
ىل  لطبع تقع مسؤولية هذا الوضع  بة، و يف غياب ٕاجراءات معلية موا
ة، مما  ث غياب الرقابة احلكوم د سواء، ح ىل  احلكومة احلالية وسابقهتا 
رتام القانون  لمواد النفطية بعدم ا لرشاكت املوردة  ا  و ال مف رك ا

ىل خمز  لهيا التوفر  ي يفرض  كفي ملدة ا ٔن  60ون  يوما، حبيث 
ٔحوال  ٔحسن ا اوز يف  ياطات هذه الرشاكت ال يت مع  30اح يوما رمغ ا

ام بذ لق   .املقدم لها 

رة،   السيدة الوز
ة سيرتك الباب  ة اكف ة ختزي كررية حملية وغياب ب ة  ٕان غياب صنا

ٔسعار وال لتحمك يف ا لمحروقات  لرشاكت املستوردة  ا  و رفع من مف
حتاد  صاد الوطين،  فٕان  ق متع و ىل حساب ا هوامش الرحب، 

ىل لشغل يؤكد    :املغريب 
ايل لرشكة  - شغيل استع ادة  ىل رضورة ٕا مع " سامري"ٔوال، 

لك من احملمدية وسيدي قامس؛ ة    ستفادة من قدراهتا التخزي
نتقال الطايق من وضع  - رسيع من وثرية  رامج نيا، ال

ٔمن الطايق،  ٔفق تعزز ا ة يف  سرتاتيجية الطاق بة لتزنيل  وٕاجراءات موا
ٔسعار تنافسية؛ ددة ونظيفة ب لق طاقات مستدامة وم شجيع   مع 

الية لتجميد الرضائب املفروضة  - ري اختاذ تدابري استع ٔ ويف ا
دة يف فاتورة الكهر دم الز ا وضامن  ة ولو مؤق ء، حفاظا ىل املواد الطاق

لمواطن   .ىل القدرة الرشائية 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل مسامههتا القمية رة    .شكر السيدة الوز
ب؟ تفضيل  .التعق

  

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

ل املنت زون الوطين د ىل وضعية ا مكل  ات البرتولية، هو ش  و
ٔو  30يقارب  لهيا  40يوم  ات، وهاذ الوضعية اكن  يوم حسب املنتو

  .سنة املاضية نفس الوضعية 20تداول يف 
ذو  يا لهيم  يل تتلكمو  لون ا ياطي الفا ح زون  ٕاضافة ٕاىل ذ ا

لزتام مايل ملا يناهز  د  ذو من  45وال  30وا يل تيا يوم ٕاضايف ا
ىل السوق ٕاض لمغرب، كنتلكم  اية، قادمة  يل  ٔمني البضائع ا ة لت اف

ٓونة سعر البرتول ما بني  ل ا ة د  110و 100احملروقات، وهاذ فهاذ الظرف
ٔو  زون يقدر بنحو مليون طن  مليار  8دوالر فلك يوم هو شهر من ا

د رمه يف شهر وا ل ا   .د
ة التكررية فالبالد وا ٔن الصنا ٔ كنحبذ  سرتاتيجي هام ف زون 

لك  لهيم  ىل هاذ السؤالني نتلكمو  فصلني، وٕاىل بغينا نتلكمو  سؤالني م
لوه فاالسرتاتيجية  ة التكررية نعاود ند لصنا لو  هدوء ٕاىل بغيت نعاود ند
لك  ٔ ولكن  ٔملو فهاذ املس ل البالد نقدرو نت سرتاتيجية د فاملنظومة 

ة، ويف قضية ٔ اعطيتمك املعطيات  هدوء ولك شفاف سرتاتيجي  زون  ا
يل كنا فهيا هاذي  نة ويف وضعية ا د الوضعية مز ٔننا فوا يل كتدل ب  20ا

  .سنة املاضية
ة  يل توصلنا هبا رمغ الظرف ىل الغاز الطبيعي، هاذ العقود ا رية  ٔ نقطة 

يل توصل  يعرفها العامل يف جمال الطاقة، هاذ العقود ا يل  نا هبا توصلنا الصعبة ا
ىل  يبان  يل  ىل التفاؤل ا ت الرشاكت العاملية وتمن  هبا من طرف كرب
ٔمثنة، فهاذي  السوق املغربية ف خيص المكيات املطلوبة وٕان شاء هللا كذا ا

ة لهذه البالد ٔمن الطايق والسيادة الطاق ل ا   .دا حىت يه فاملنظومة د
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رةشكرا    .السيدة الوز

ن حىت يش مشلك، خوذو املوضوع  اكينة السهو ولك هدوء وما اك
  .الوقت الاكيف

ىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسة رة  شكر السيدة الوز   .ٕاذن 
ه  ه لقطاع العدل، وموضو ٔول املو ٓين ا لسؤال ا قل  ذ "ون تنف

لنت احلكومة ق  ٔ ، واليت  ولها يف ٕاطار التوصيات املقدمة لبالد
سان لس حقوق إال سان مب وري الشامل حلقوق إال   ".ستعراض ا

لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .ملغرب لتقدمي السؤال

سط السؤال شارة ل   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة ل املس ة خور ي   :ف
س،   السيد الرئ
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ر،   السيد الوز
ولها عن م لنت احلكومة ق ٔ ذ التوصيات املقدمة لبالد اليت  دى تنف

سائلمك السيد  سان،  ويل الشامل حلقوق إال ستعراض ا يف ٕاطار 
ر   .الوز

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر، تفضلو   .معايل الوز

ر العدل لطيف وهيب، وز   :السيد عبد ا
س   .شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة،الس    يدة املس
شارون،   السادة املس

ٔخر ات م ا  لجميع وا ارك سعيد    .ٔوال، رمضان م
ه  سان اكنت ف ويل الشامل حلقوق إال ستعراض ا اجلوانب  3هاذ 

يل عرفت 2017، 2012، 2008 ه جوالت ثالث ا  244، عرفت توج
لمغرب،  ت  يل تو ل  244توصية ا ل د يل ب 105متزيت بتد  ا

قد، تتجيو تقدمو التقرر  يل تت ان يه ا ٔن الب ب  105انتقدو، كتعرفو ب
يل، هاذ  لمغرب، امسح ا ٔو قدم مالحظات   105يف العامل قدم انتقادات 

ام فهيا  191ب نتجت عهنا توصيات بلغت  شلك  ٔيدت  يل ت توصية، ا
ضة لكيا، توصية مرفو  26توصية مرفوضة جزئيا و 18توصية، مهنا  44

لت من طرف املغرب،  244والبايق من  ىل لك  9توصية لكها ق توصيات 
يل  ل القضا ميكن نتطرقو لها ا ة د مو د ا رفضهتا املغرب مرتبطة بوا
نضامم ٕاىل قانون روما،  دام،  ل إال هتم إاللغاء د يل  يه القضا ا

ة، رفع الت ٔسل رشيع الوطين مع جتارة ا ريهامالءمة ال   .جرمي ٕاىل 
ادي يمت يف الشهور املق  يل  ل وا ع املق ج ىل  لني  ا مق ٓن اح ا
ٓن املندوبية  تصال مع ا ديد  د التقرر دوري  ٓن وا هنيؤو ا ا  واح
ع ٕاىل املواطنني وٕاىل امجلعيات  ىل مستوى مجيع اجلهات لالس قل  ت

ة ملعرفة ما يه التطورا ت اليت عرفهتا هاذ التوصيات واملؤسسات العموم
  .هاذي

اجلنا تقريبا  ٓن  يل تقدمت لنا يف التقرر  942ا توصية من التوصيات ا
ٔن هاذ الوضعية هذه راه  لام  ٔن العمل مازال مسمتر،  السابق، حبيث 
اله يف  ا مازال  ا مازال احلكومة احلالية اح وضعية احلكومة السابقة اح

ع مع احلكومة احلالية شهر نومفرب ٕان شاء هللا مي ٔول اج كون  ادي  كن 
ش هادوك حىت هوما؟ صعيبة  سمعون ٓ ما ك ف هيم هذا التقرر، وسرن

 .مشلكة املواص يف رمضان
  

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٓين الثاين موضو لسجناء "السؤال ا ل العديل  ٕاصالح وتطور الس
  ".املفرج عهنم

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

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل مستوى  ام هبا  ات اليت تعزتم الوزارة الق سائلمك حول إالصال
ادة ٕادماج السجن ل العديل لتعزز دورها يف معلية ٕا اء املفرج وثيقة الس

  .عهنم
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .تفضل السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
لسجن  يجي  د  دا، وا بري  ل السجناء مشلك  هو املشلك د
اته لكها، قلنا  ل ح عو هذا الس ي لو ومن بعد  ٔ د ل اخلط مثن د ٔدي ا ي

مترن يف هذا ٔودي خص هاذ اليش نوقفوه، ما ميكن لناش نبقاو مس 
ش خيرجو من جمال  ٔننا حنفزو السجناء  ٔنه احلل هو  املوضوع هذا، وقلنا 
ل  د النقاش دا ن وا ٔفضل،  اك ٔحسن وا إالجرام ٕاىل جمال ا
ش نعيدو النظر يف هذه الوضعية  القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية 

  .هذه
ٔو  راسة  د ا ر وا يد ث  د ح نة ٕاما ٔوال، الوا د التكون ٕاما  وا

ارة  نة الن كتوراه ٕاما  ازة، ٕاما ا د إال د الوظيفة معينة ٕاما وا وا
اتو من  ش ميكن لو يبدا ح زيدو لو هذه السابقة  لهيا، مفمكن  ويحصل 
بلوم ٕاذا عندو السابقة القضائية، ٕاما ما  ا تعطيه ا ٔنه وا ديد، 

لوهش اكع يف الوظيفة العموم ال تيق الص، وال يف الوظيفة اخلاصة، م ة 
ٔحصاب املعامل يطلبو السوابق، شهادة السوابق العدلية،  ىل  كندا كمتنع 
اتو اخلاصة  سولوهش، هاذيك ح حتت طائ العقوبة اجلنائية، تتقول لو ما 

مثن مييش حفاالتو ٔدى ا لو    .دوز السجن د
عتبار هذه إالجراءات لك  سطو هذا رد نيا، بغينا هاذ رد  ها بغينا ن

د  ر، ٕاذا دازت وا روه تلقايئ، عن طريق المكبيو ٔوال بغينا ند عتبار، 
عتبار تلقائيا ى املوضوع، يتعطى  رد  هت ش جرمية وا   .املدة ما درت

شهادة فهيا  ٔدلو  ال ٕاىل السجن و نيا، حىت ٕاىل قدم الطلب يتقدم م
  .عتبارحسن السلوك والسرية وكذا نعطيوه رد 
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يل اكن فهيا ٕاىل وضعية  رجع من الوضعية ا لمواطن  حو الباب  معناه نف
لنا هو ٕادماج املواطنني  ور د ٔن ا لو،  ٔفضل وكون مت إالدماج د
ل  ادي نعيدو النظر يف هذه القضية د متع، لهذا  مايش هو ٕاقصاؤمه من ا

متكن املواطنني من  بري حىت  شلك  ل العديل  ال الس الرجوع ٕاىل ا
متعي   .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شار يف ٕاطار التعق   .السيد املس

  .تفضل

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ل العديل يعترب وسي متكن من حتديد املايض  ٔن الس نعمل مجيعا ب
ام ال ي قىض عقوبته، بل وشلك مصدرا  لمهتم ا طالع القضاء إالجرايم 

متع،  ٔن اقرتفها يف حق ا ٔمر  لمعين  ٔفعال اليت قد سبق  ىل طبيعة ا
شلك موضوعي وحمايد، متكن فقط من  دادها  فهو يعد مبثابة وثيقة يمت ٕا

  .حتديد مدى خطورة الشخص املهتم
ٔن متكني  ش ر احملرتم،  ٔفصحمت عنه، السيد الوز لنظر ٕاىل ما  و

ندم ت السجنية املسجونني من  لعقو اج يف سوق الشغل بعد قضاهئم 
شلك رصحي يف ترصحي سابق، وٕاذ  احملكومني هبا، حبيث وحضمت ذ 
ة من  ت هذه الف لرفع من معنو ي وضعمتوه  شاطرمك هذا التصور ا
م  متع ٕالدما ن بعقوبة رفض ا د ٔنفسهم مق ن جيدون  املواطنني ا

ىل واعتبارمه كغريمه من املواطن اكفة احلقوق املدينة، و متتعون  ن  ني ا
وهيم  ٔنفسهم و عتبار  ىل شغل ميكهنم من رد  رٔسها احلق يف احلصول 

  .ٔيضا
لية العود  ح عتبار  ذ بعني  ٔ نا يف الوقت نفسه ندعومك ٕاىل ا ولك
ىل  ٔن تعمل وزارمك  ىل رضورة  ٕاىل اجلرمية من طرف هؤالء، ونؤكد 

ل العديل حتديد تصو  لس ضيات القانونية  ر مشويل يف معلية ٕاصالح املق
ة اخلاصة  ح ما بني املصل ىل الرتج لعمل  ام هبا، وذ  رومون الق اليت 
هنم  متك ل العديل،  يازات تنظيف الس دون من ام ستف ن قد  فراد ا ٔ ل

ة الع  ليا من طلب الولوج ٕاىل خمتلف جماالت الشغل العامة واخلاصة واملصل
سمح بعدم التوجس من العود  ت اليت  ىل الضام ٔساسا  لرتكزي  لمجمتع، 

  .ٕاىل السلوك إالجرايم، كام سبقت إالشارة ٕاىل ذ

ر احملرتم،   السيد الوز
ري  ا  ي نعتربه تو مك، وا مثن تو ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا

ة من امل عتبار وضعية هته الف ذ بعني  ٔ واطنني وينخرط يف مسبوق، ي
ٔزمة اليت  نايم، ويه ا شلك م شها املواطن  ٔزمة الثقة اليت يع ٕاطار معاجلة 
عي،  ج ا السمل  ىل خمتلف م شلك سليب  ٔن تنعكس  ٔهنا  من ش

ٔمل يف العودة ٕاىل جوانب  ن يفقدون لك  اص ا ٔش سبة ل ل س 
هم ت بفعل سلو حهم  احلياة الطبيعية بعدما قضوا عقو إالجرايم، ففي م

سياهنا،  مية يودون  ٔ ت  ر شدمه ٕاىل ذ ٔي سابقة قضائية  الية من  وثيقة 
ساب  الن زتاز  ساب مواطنني حيملون مشاعر  كون قد سامهنا يف اك

ٔخطاء سامح والعفو عن ا ي يعرف بقمي ال ٔصيل، ا   .ٕاىل جممتعهم املغريب ا
هن ٔن نعزز الثقة يف وهبذه السياسة العاد اليت س ستطيع  جوهنا 

ٔصا مغربنا، وحندد تصورا  خر ب ٔفراد نف ا  ربط ما بي العالقات اليت 
ىل  ركز فقط  ائية هتدف ٕاىل الوقاية من الوقوع يف اجلرمية وال  لسياسة ج

  .السياسة العقابية
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر يف ٕاطار التع  بالسيد الوز   .ق
  .تفضل

ر العدل   :السيد وز
لسوابق العدلية اكينني  سبة  ل يل كتكون 3ٔو  2ٔوال،  ، الثالثة يه ا

لسوابق لكها وال تتغري، ولكن ال يطلع  2فهيا هاذ السوابق، رمق  تتحط 
رو فهيا السوابق وتنعطيوها،  3لهيا العموم، البطاقة رمق  يل تند يه ا

ادي ن  ادي نلغيوها،  ش ما هاذيك  االت حيددها القانون،  لغيو يف 
ل، تتوقع  ال نعطيمك م ٔنه راه اجلرمية مايش فعل ٕارادي، م نبقاوش منشيو 
سان مسؤول  ٔ، تتلقى ٕا ل اخلط ادثة سري وتتكون الق يش ظروف تتوقع 
لو  ة عندو يف السابقة د سان مسؤول يف مؤسسات معوم ٔو ٕا و  يف ا

ٔ، هذاك املواط ل اخلط ل الق ادي يفهم فاش تنقول الق ن العادي واش 
ادثة سري؟ ٔ؟ واش    ..اخلط

متع، دور هو ندجمو  رم من ا ا مايش دور خنرجو ا لهذا خصنا اح
متع رم يف ا   .ا

لش، ٕاذن ٕاىل مىش دار يش  ر  العوائق ما يد ليه، ٕاىل تد وبناء 
ازة، وعند د تيجينا طلب  ٔو دار يش ٕا العفو طلب إالفراج دكتوراه 

لو ما عندمه والو،  ساء د كتوراه، عند  س تيجيب  ا ىل  د  املق
عتبار هاذ  ذ بعني  ٔ ٔنت خصك ت كتوراه يف السجن، و ٓن عندمه ا ا

ال امل يف .. الوضعية هاذي، هاذ الناس قراو واجهتدو كذا ٕاىل مشاو
عتبار هاذ املوضو  ذ بعني  لو تيا ذو العفو د ا تنا ع، وحىت اح

عاملو مع القضية هاذي   .العتبار هاذ املوضوع ح ت
حو هلم  لنا نضمومه لينا وحناولو نف ٔبناء الوطن د ا دور هو  ، اح
ادي  ٔمل وحناولو ندفعو هبم،  خص يتعاود النظر يف هذا، و ب ا

ادي تعط  يل  و جيي قانون يف ٕاطار املسطرة اجلنائية ا ش ت يمك احلق 
  .فهيا
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  .شكرا
س سمح السيد الرئ   .ٔس

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ٓين الثالث موضو ذ "السؤال ا ذة لضامن ورسيع تنف إالجراءات املت
ات الشغل زا هنائية الصادرة لفائدة العامل يف ملفات  ٔحاكم القضائية ا  ."ا

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

شارة السيدة فاطمة إالدريس   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ق العدا  ٔمه ٕالحقاق احلق وحتق ٔحاكم القضائية يه احللقة ا ذ ا ٕان تنف

ٔمام القانون وفق املادة  ستور، فال قمية  126وضامن مساواة امجليع  من ا
ٔحاكم القضاء  ٔحاكم قضائية ال جتد ذ كام هو احلال العديد من  لتنف طريقها 

ٔو  القات  ٔو إال ٔمر حبوادث الشغل  هنائية، سواء تعلق ا عي ا ج
ا الطرد التعسفي اع ٕاىل العمل يف  ٔو إالر ة    .التصف

هنائية لصاحل العامل دون  ٔحاكم ا ٔن الغاية من التقايض يه النطق  و
اع حق نه من اسرت ٔمام تعنت اجلهة متك اصة  وقه ومستحقاته، 

ىل القوانني  ٔحاكم القضائية وحتايلها  قارها ملنطوق ا دمة واح املست
ٔحاكم لصاحل العامل،  الف ا زال  عية، ٕاذ ال  ج وهروهبا من املسؤولية 
ال  ذ،  ٕاما م ٔو امجلاعية، موقوفة التنف ات الشغل الفردية  زا سواء يف 

يل كنلقاو رب الع يغادر الوطن وكتغلق الرشكة ا يب و ٔج يكون  مل 
لها من طرف  ىل املمتلاكت د يون وحمجوز  ارقة فا ٔصال  تتكون 

رشكة  ال  ار البيضاء، وال  (Rony’s)الزبناء، وكنعطي هنا م ذية  ٔ ل
اري  ٔصل الت ىل القانون بترصحي عنوان صوري ل ايل  ال كت الرشكة م

رشكيت ري العنوان احلق ال  ه، وكنعطي هنا م د ف يل تتوا  Fad(قي ا
Lory وLina Wash ( قل من عنوان القدمي س وال الرشكة كت لمال

رشكة  مس  ديد مع تغيري  لها لعنوان  ة ) Intertronic(د لصنا
لهيا سنوات اكحلمك الصادر يف  ٔحاكم اليت مرت  ريها من ا إاللكرتونية و

ربطن) APM2(حق رشكة  ديدة السيد الوز ٔم    .ة وا
د  ٔحاكم استزنفت وقت و ذ  ري يف تنف ٔ وال هذا الت فمل يعد مق
اع ولو جزء من حقوقه املعروضة  ليه فرصة اسرت ب العامل وضيعت  وج
ني  ذ، ٕاىل  ت اليت تعرتي التنف ب الصعو س لجوء ٕاىل القضاء  ل ا ليه ق

لرش  الت واملعدات احملجوزة  الهتا ا   .اكت م
لشغل  حتاد املغريب  ، نعتربها يف  لول بدي ٔال تفكر احلكومة يف 

                                                 
2 APM Terminals 

ة كـ   : مل
ذ  - ن جيدون صعوبة يف تنف اص ا ٔش داث صندوق لتعويض ا ٕا

رامة العامل؛ ل حيفظ  ٔحاكم الصادرة لصاحلهم، ضام    ا
ىل من قانون املسطرة املدنية يف اجتاه تطبيقه  285تعديل الفصل  -

ات الشغل؛ زا   لك 
ٔحاكم الصادرة يف جمال الشغل، مع  - ذ ا ف اص ب شاء نظام قانوين  ٕا

ل لنفاذ املع ضيات القانونية املتعلقة    .سهيل معل احملامك يف تطبيق املق

ر،   السيد الوز
هنائية اليت تعترب  ٔحاكم القضائية ا ذ ا رتام تنف ىل ا ٔنمت املسؤولون 

ٔسبا ٔمه  ا من  دوى املساطر القضائية س ب فقدان الثقة يف التقايض ويف 
و  نتقال حنو ا ة القضائية وصعوبة يف  ا ومظهرا من مظاهر ضعف الن

ميقراطية، دو احلق والقانون   .ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر   .تفضل السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
شارة،السيدة    املس

ٔحاكم  ذ ا د تنف ن هو يو ٔ ٓن  دا، ا ٔكرثه تعق د املوضوع  يت لوا ج
صاص؟ واش عند السلطة القضائية وال  خ ث موقع  القضائية من ح

  .عند إالدارة القضائية؟ خصنا نقررو
ٔسابيع  ع مع السلطة القضائية ا ، عندي اج ٓن مازال ما قرر حلد ا

لس لكه ومن  يل عندي معهم املناقشة هو هاذ املق ا مضن املواضيع ا
  .املوضوع، خصنا حنسمو هاذ املوضوع

ٔن  يكون هناك جمال قضايئ ال جيوز  ٔ ٕاكدارة قضائية  ل  ٔتد ح 
ذ بني اخلواص بني  اصة حنن يف جمال التنف ذ، و ل ف خيص التنف ٔتد

ىل ر رشكة والعامل، كتطرح لينا مشالك، خصنا نقلبو  شلك الصيغ،  مد
ىل الطرد، خصنا  ٔمني  رو الت اطر ند ىل ا ٔمني  ٔن هناك ت ٔعتقد مبا 

د  ش ختيل وا ح % 10نفكرو فيش صيغ، د الرشاكت ملزمة  ٔر من ا
يحتفظو ) CGEM3(كتبقى مكبلغ حمتفظ به،  يل تيعرفو لهاذ اليش  هوما ا

رجع لي ش  قى  يل ت ح ا ٔر د املبلغ سنوي من ا ا بوا ه الرشكة يف 
ٔزمة   .وجود 

د % 10خصنا نفكرو فذيك  كون وا اص يوضع % 4و فصندوق 
ث  ، مفن ح و د الواك لبيع مجيع مصادرات ا ٓن در وا ، ا و لفائدة ا
ٔن  اله، جيب  د املرشوع ومشا و ا دار وا ٔورويب  د ا كنوقفو وا

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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دو إالطار القانوين د و فورا، خصنا نو ل ا ل فورا تد يفاش تد لها 
ات العاملية ني ٕاهناء الزنا ملبالغ ٕاىل  ع ذاك اليش وحنتفظو    .وت

رو  ٔ ما عرفت شوفو ٕاىل بغيتو تد ديدة،  ة  ا خصنا نفكرو فيش 
ٔنه  ٔسئ الشفوية فيش ندوة ونفكرو شنو يه الصيغ،  ارج ا يش لقاء 

اص ذ عندي قطاع  ل التنف ث تتطرح ليا مشلك د اص  ح مع قطاع 
ر؟ هذا شغل القضاء وز  ٔ ر    .ٔش ميكن ند

د ما  ذ واكنت هناك ٕاماكنية، هذا ٕاذا ما ال يو ٕاىل مىش دار التنف
ر ر؟ ما عندي ما ند وز  ٔ ر  ٔشنو غند   .حيجز 

ر لوش ؟ ما ند ٔ ر لو    .ح ميتنع الشخص شنو ميكن ند
ٓن تنقول حتقري املقرر القضايئ خصو مييش عند القايض، حب  يث حلد ا

صايص،  صاصك، واشنو يه اخ ٔشنو يه اخ ددي  لسلطة القضائية 
ا يف حوار، ميكن حنلوه،  ش نعرفو هذا املشلك، هذا ميكن حنلوه اح
ٔخرى،  ة  ل  هنم صعيب تتد ث تيكون القطاع اخلاص ف ب ولكن ح

شغاالتو ومييش يد كون يش حمايم قاد  ل العامل  ر خص احملايم د
ر دعوى، يضبط  اد مييش يد ط الفلوس و ٔول حيجز ويق إالجراءات من ا
ر، سولو احملامني  وز  ٔ ه  ل ف ش نتد ٔول وهذا ما ميك شغاالتو هو ا

ٔفضل مين   .جياوبومك 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارة يف ٕاطار   ..تفضيل السيدة املس
ه  ٓين الرابع موضو ة القضائيةاحمل"ٕاذن السؤال ا ا   ".مكة الرمقية والن

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

شار   .تفضل السيد املس

لمي شار السيد دمحم    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارات احملرتمني شارن واملس   ،السادة والسيدات واملس
ر،   السيد الوز

سطري ورش احملمكة  ظومة العدا ببالد مت  يف ٕاطار ٕاصالح م
ام جبميع إالجراءات عن بعد،  متكن احملامون واملرتفقون من الق الرمقية، ليك 

ة الت الورق ة ٕاىل التنقل ٕاىل احملامك واحلد من استعامل الس ا   .دون 
ن و  ٔ ر احملرتم،  سائلمك، السيد الوز ليه  صل هذا الورش و

ث إالجناز؟ وما مدى مسامهة احملمكة الرمقية يف حتسني  إالصال من ح
ة القضائية؟ ا   معلية التقايض وتقوية الن

 .وشكرا
  

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .تفضلو السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
الل الرمقنة،  ٔن يتطور القضاء املغريب ٕاال من  ٔنه ال ميكن  ٔعتقد   ٔ

د خصنا حن ش الوا سان، ما ميش ٕال سان  ل إال رصو هذيك العالقة د
د إالجراء، ولكن يف  ر وا د إالجراء وال احملايم مييش يد ر وا لمحمكة يد
رها  دة، مستحيل، كتد ر الرمقنة مرة وا ش تد نفس الوقت ما ميك

)étape par étape ( سعاو لها واكينة ٔ هذه ك ، وهذه املس مر مبر
ر  رو هذه مد ش ند رة واعطيناها مجيع إالماكنيات  ية عينا السيدة املد

ىل مستوى وزارة  ىل هذه املشاريع ال  دامني  ٓن  ا ا املشاريع واح
اليا يش  ن  رية اك موظف مبا فهيم املهندسني،  250العدل، هذيك املد

رو الرمقنة  ٓخر معلية در هو)étape par étape(قلنا اليوم خصنا ند  ، 
سو هذاك املشلك  ش حن ل الطريق بواسطة الهاتف  ٔداء الغرامات د

ن، مث يل اك   :ا
؛ - ت املنقو لضام ل الوطين إاللكرتوين    ٕاطالق الس
لغرامات؛ - ٔداء إاللكرتوين    تفعيل ا
هلم - ع م   .متكني القضاء من ت
ش تتطور - د فهيا النظر،  ٔ ا ودر هذيك بوابة احملايم  ٔكرث  ومش

لبطاقة بال مييش  ٔداء  الل ا رة ويؤدي من  ر املذ ش يويل احملايم يد
  . لمحمكة بال مييش

د  ٔوىل، بغينا من هنا وا ا يف البداية ا سنوات  4ولكن راه مازال اح
قل ٕاىل  ٔن احملايم ال ي ل احملامك لكها ٕالكرتونية، وكون  كون العمل د

ن، اجللسة تعقد احملمكة، اجللسة ال تعقد حبض ور احملامني وحبضور املترضر
د التجربة اكينة يف احملمكة  رة وا رة، املذ ر، يصيفط املذ بواسطة المكبيو
رة، القايض  يصيفط املذ يحرضش احملايم، احملايم  ولية، ما  اجلنائية ا
يعاود جياوب  ادي جياوب فهيا،  يل  لطرف ا يصيفطها  رة  ملذ يتوصل 

د هذاك الطر  رة ف كتدوز وا لسة  دقائق مث 6لـ  3املدة من املذ رو  تيد
ئق إالثبات مث  يل يه و ئق ا ٔصول الو يدليو ب دة حبضور امجليع  وا
د يف  لسة، فقط لك وا ٔو  لسة  ن  ، بال ما اك لمداو ل امللف  يد

لو ب د   .املك
سل روها،  ٔخرى بغينا ند ٔشياء ا ة من ا مو د ا مي اكينة وا

مج  د الرب ٔعطاتنا وا ٔمن الوطين هللا جيازهيا خبري  ٔحاكم، ود ٕادارة ا ا
ر البطاقة الوطنية مور التيلفون د ونعرفك  ٔنك تد ٔمور، فهيا  سهل ا ك
تصال مع إالدارة املركزية، ويف  ٔنت واش حمايم وال مايش حمايم  شكون 

ساب كتبان يل الصورة  ٔنت تتلكم يف الوا ، وكتبان يل الوقت  د
ش  ٔمن الوطين  يل اكينة يف ٕادارة ا الصورة د وكتبان الصورة ا

ري ذ امني ٕاىل  لم ٔنت حمايم مع ٕاعطاء رمق خص    .نعرفك واش 
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ادي  لهيا  دامني  ا  ٔشياء اح ل ا ة د مو د ا ا يف وا ، مش كذ
ل الربامج  3خترج من هنا القريب ٕان شاء هللا، بعدا  ادي خترج د

شوية، ولكن خص  ادي منشيو شوية  ل و ٔسبوع املق  étape par(ا
étape ( لهيا وال احملامني ن  لنا قاد رو لكيش ال املوظفني د راه ٕاذا بغينا ند

ا  ٔمور ش لهيا، ولكن نطورو ا ن  لنا قاد لهيا وال احملامك د ن  لنا قاد د
ا، وميكن لنا نوصلو لهذه الرمقنة هذ   .هفش

ندس  ش جتيب  ٔموال، ما ميك ٔهنا حتتاج ٕاىل  لها  والرمقنة املشلكة د
ٔو  20.000بـ  درمه ختدمو عندك يف الوزارة، يف الرشكة  17.000درمه 

ٔن يف الرشكة تيعطيوين  70.000تيعيطوه  درمه تتعيط  تيقول  كفاش 
ٔنت  70.000 هنار بـ  8جني خندم عندك  ك درمه؟  16.000سوايع يف ا
س   .ال 

س  رو؟ السيد رئ ادي ند ٔش  مثن،  ايل ا ال هذا  د هاذ ا
ليه، امحلد  ميكن يعطينا  احلكومة عندو املوضوع غناقشوه، عندو تصور 

رية وشوفو ٕان شاء هللا ٔ م ا ٔ ات هاذ ا   .يش اقرتا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب   ..يف ٕاطار التعق
 (il y a un problème de sono)راه ) la régie(ن يف إالخوا
زربة) l’écho(حىت    .ما تيعطهياش 

شار ب تفضل السيد املس   .يف ٕاطار التعق

لمي شار السيد دمحم    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

دة والتعادلية ننوه وشيد هبذا الورش  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
ي اعمت دة إالصال الهام ا ه ٕاىل  ٔننا نود التن ، ٕاال  دته بالد

ٔساسا يف غياب النص القانوين املنظم  مالحظات، واليت تتجسد 
اكامت عن بعد   .لم

خراج مرشوع القانون املتعلق  ٕ ملناسبة، ندعو احلكومة ٕاىل إالرساع  و
ٔو  ٔن املهنيني  لكرتونية يف إالجراءات القضائية، كام  ستعامل الوسائط 

ٔط غي ا ٔن ي ٔننا نود  الية، ٕاال  حملامك، وٕان اكنوا ذوي كفاءات  ر العام 
نة من املهن  ىل صعيد لك  هنم من التكون املسمتر والتخصص الالزم  متك

  .القضائية
جع، البد من جتهزي احملامك  ني و شلك م والستكامل بناء هذا الورش 

ام ٕادارة ٕالكرتونية بدون ب  ل هذا ٕاذا مل ميكن تصور ق ة حتتية الزمة، ويد
الل  ٔمر يف ٕاطار توفري الوسائل املادية الستغالل إالدارة القضائية من  ا
ات يف لك حمامك اململكة وتوفري التجهزيات واحلواسب  الم تعممي إال
رامج  ىل  ٕالضافة ٕاىل رضورة التوفر  والهواتف وشباكت االتصال، 

ىل مع طورة، لها القدرة  شلك معلوماتية م ت ونقلها وتبادلها  اجلة البيا
لني يل ورسيع بني خمتلف الفا   .تفا

ن  ىل مستوى تدبري مرفق القضاء من تبا ولعل هذا يطرح ٕاشاكال 
ات احلديثة وصعوبة استعاملها،  ولوج ىل التك ت احملامك يف التوفر  مستو

ب ذ غياب التواصل الرمقي بني إالدارة القضائية واملهن   .القضائية كام يوا
كون لها ٔن  ٔن احملامك البد  عتبار  كون هناك حتدي تقين  ٔن  غي    ..ي

س اجللسة   :السيد رئ
شار، شكرا   . شكرا السيد املس

ر، يف ٕاطار بعض   ..تفضل، السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
ش  ادي يوصلمك،  ن قانون الرمقنة راه هو يف جملس احلكومة  ٔوال اك

ادي حيدد طريقة ومعل الرمقنة تناقشوه يف الشه يل  ل ٕان شاء هللا، ا ر املق
  .يف احملامك

ري  2عند  ش نعطيمك كمنوذج بغينا  لهيم،  دامني  ٓن  املشاريع ا
د  رو وا يل مزوج شكون،  (la plateforme)ند ل العقود شكون ا د

د  اه د وا ىل هاذ اليش ما عرف يل شاري شكون، تنقلبو  شكون ا
ر ما تعرفوش واش مزوج وال ما  كون ٔاكد ط ٕاىل مىش  مزوج يف الر

شد شهادة العزوبة هنا  ري نعطيو ذيك شهادة العزوبة ت ش  مزوجش، 
د نعرفو شكون  رو وا شد شهادة العزوبة، قلنا ند ٔخرى  مييش لبالصة 
رو هاذ العقود، هذا  ٔقل، قلنا ند ىل ا مزوج وشكون ما مزوجش بعدا 

 ٔ ه حقوق م هذا  ه ضبط وف ٔمور وف ل ا زاف د ه  ه إالرث وف ن ف
  .املرٔة

ٔخرى هاذ  ٔ الثانية ا رو فهيا عقود ) la plateforme(املس بغينا ند
ناء  مي شكون، ف يل  اش شكون ا ري احملفظة، ما عرف ٔرايض  ل ا د

د  رو وا ادي ند ري  (la plateforme)ليه قلنا   la(فهيا لكيش تد
carte nationale ( ٔشنو يه لو تتعرف  ٔمالك د د وتتعرف ا

ٔش   .نعرفو بعضياتنا.. وضعيتو العائلية، تنعرفو بعدا 
س ٕاىل طولت شوية  - ٔ  يل السيد الرئ ل  - امسح ا هذاك العقد د

ٔوالد ما  يل املرٔة  دة تيزتوج تي د يف و ن وا الش، قلهتا؟ اك الزواج 
د  تيعطهيا ال نفقة، تيجي لس وا ر تي مييش عند املقدم راه  6ٔاكد شهور 

مييش يزتوج  ٔخرى، و شد شهادة العزوبة  ن عندو شهادة السكىن، ت سا
ين  يل   ٔخرى وتي ٔودي هاذ اليش خصو  4مرة  ٓخرن، قلنا هلم  ٔوالد 

سو شوية من هاذ اليش، هاذي ما  ش حن لو  ش يويل ند يتضبط 
مك مك، هاذي ما جعبا   ..شجعبا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٓين اخلامس موضو لسؤال ا ٔسايس ملوظفي "ندوزو  تعديل النظام ا
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  ".هيئة كتابة الضبط
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لشغل لتقدمي السؤال

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارات، شارن والسيدات املس   السادة املس

ٔسايس  لشغل مرشوع تعديل النظام ا ميقراطية  قدمت الكونفدرالية ا
لسات احلوار القطاعي ليوم   24ملوظفي هيئة كتابة الضبط يف ٕاطار 

اص هبيئة كتابة 2022مارس  ٔسايس  ٔن مالءمة النظام ا ، خصوصا 
ا الضبط مع النظام ا ٔمرا مل ٔصبح  ٔسايس ملوظفي السلطة القضائية 

لوضعية إالدارية واملالية ملوظفي العدل، ارتباطا بقرار  لهنوض  ال  ومستع
ستورية رمق  ام 19/89احملمكة ا ىل  ٔضفى الصبغة القضائية  ي  ، وا

  .هيئة كتابة الضبط
ر، عن إالجراءات اليت تعزتمون اخت سائلمك، السيد الوز اذها  

ٔسايس اخلاص هبيئة كتابة الضبط حتفزيا هلم  رسيع وثرية تعديل النظام ا ل
نعاكس املايل يف مزيانية    .2023بدءا بربجمة 

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .تفضل، السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
يض فهي اه يف هو الوضعية تق ادة النظر، وهذا املوضوع هذا طرح ا ٕا

ات  قرتا ت، وطلبنا مهنم يعطيو  يل اكن عند مع النقا ع ا ج
ات هذه  قرتا ا السيد الاكتب العام يتوصل يف الوزارة هبذه  هلم، ولكف د
يل يطالبو هبا،  د الورقة حول ما يه املطالب ا رو وا ادي ند ومن بعد 

ٓن ما تعطى هلم، وكذ ما ٔوال احلق يل عندمه وحلد ا سبة ا وق املك
  .يطلبون يف تطور وضعيهتم

ن يف احملامك  اصة املوجود ل كتابة الضبط  ٔنه املوظفني د ٔؤكد  ب  ٔ
ة  لها، وهذه رغبة مل رفعو من املستوى د دا، وخصنا  ة  وضعيهتم س

ٓنذاك شوفو  ادي    ..و

س اجللسة   :السيد رئ
ر هللا خيليكالصو    .ت إالخوان، الصوت السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
سمع ي نا حمامني صوتنا ما  ن، ما بق يل اك يل عندي هو ا   .الصوت ا

ل كتابة  ل املوظفني د ل الوضعية فعال د فقلت هذا املوضوع د

ات  قرتا ت يعطيو  ظرو النقا الضبط تتطلب املراجعة، تتطلب، ون
هلم و  ٔشنو يه إالماكنيات د شوفو  ادي  لهيا  هلم، وبناء  التصورات د

ة ممكن  ا يل ميكن نوفروها بتفاوض مع وزارة املالية، وٕاذا اكنت يش  ا
س عندمه ارتباط  س يف احملامك و ٔهنم  الش ال؟  ابة الضبط  نقدموها لك

مي ارشة مع املواطن، املواطن  القة م ارش مع املواطنني، عندمه  يش م
شارة مع موظف  س ر  شوف موظف كتابة الضبط، ويد لمحمكة راه ك
يبلغ وموظف كتابة الضبط  يل  كتابة الضبط، وموظف كتابة الضبط هو ا
ذوها بعني  ادي  ا  ل إالجراءات، اح ة د مو د ا ينفذ وا يل  هو ا

  . عتبار، وشوفوها
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
بتفضل، السيد امل  شار، يف ٕاطار التعق   .س

زيه شار السيد حلسن    :املس
ر،   السيد الوز

يل  ة كتابة الضبط، ا ٔمهية هذه الف ر،  ليمك، السيد الوز ال خيفى 
ل العدا ٕاذا ما قلناش من  ل املنظومة د ز د د الراك ٔ ا  كنعتربها اح

، ملا لها من كرثة امل  ل العدا ٔو العمود الفقري د ٔمعدة  هام إالدارية، ا
ٔمه عنرص يف  ٔحاكم، نعتربها  لسات، ٕاصدار ا ل يل والبعدي  التحضري الق

  .هيئة احملمكة
م هبا ال ماد وال معنو  ه ر، رضوري خص  ، السيد الوز

م ستحق من اه ، ملا    .وال ٕادار
اما مع  س ٔصبح من الرضوري ا ر، يف هذا إالطار  ، السيد الوز

ٔسايس املعرب  ٕارادة ٔوال تعديل نظامه ا ة،  الوزارة لتحسني وضعية هذه الف
ه اخلطوط  ٔن يمت عقد اتفاق ٕاطار حتدد ف لسات احلوار القطاعي  عنه يف 
ٔسايس لهيئة  ضيات النظام ا لزتام هبا، تعديل مق مت  العريضة اليت س

ٔن موظفي هيئ ٔن مرفق العدا  خصوصيته و لام  ة كتابة كتابة الضبط، 
م  ا ٔن  ة املسؤولني القضائيني، و نيا ٕالرشاف ومراق الضبط خيضعون 

شية العامة القضائية صاصات املف ل مضن اخ   .املهنية تد
ر ٕاىل حتصني املهام املهنية ملوظفي  وهبذه املناسبة، ندعوك السيد الوز

ٔننا خنىش نية حرة، خصوصا  ات  دم تفوهتا لف ٔن  هيئات كتابة الضبط و
ملهام  ٔسباب جمهو ملقايضة  سامه  ٔن  ٕالدارة املركزية  بعض اجلهات 
ستورية  ٔصلية لعمل هيئة كتابة الضبط، اليت حيصهنا قرار احملمكة ا ا

19/89.  
بلوماسية  دى املهام ا خلارج ٕا وتبقى حماو تفويت خطة العدا 

ملل دم إالملام  ٔو و املغربية، تعبريا ٕاما عن  فات الكربى لوزارة العدل 
ظومة العدا اض ٕارادة م لقطاع ٕال ر  ٔجواء تو لق    .حماو 

لشغل مل تتوصل مبرشوع  ميقراطية  رخي اليوم فٕان الكونفدرالية ا وحلد 
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  ...القانون

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .تفضل السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد امل  ا ..س  .مرح

  .شكرا جزيال
ر   .تفضل السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
كونو واحضني واش من   ، ل خطة العدا رت هاذ املوضوع د ٔ ما دام 
ل وزارة العدل وخطة العدا عندها  لموظفني فقط د إالنصاف منشيو 

بلوماسية يف السفارات، املهام د لمهام ا لها ما ميشيوش  ل العدول د
ٔما متشيو  ري إالنصاف،  ٔ بغيت  مغاربة العامل؟ وهذاك يف مصمي وظيفهتم، 
لمك  يل د ٔ ما عندي مشلك، ولكن إالنصاف، ا ٔنتوما ميشيو العدول 
ل العدول، ٕاىل بغيتو تعطى لمك حقوق يف  ل العدول د يل د لمك، وا د

ٔخر  ن  ٓخرن، نصفو  س  اب الضبط وانصفو  ك ن، لك وزارة العدل 
ر شغلها   .نة تد

ٔنتوما بغيتوها ما  ٔنه خطة العدا العدول ما نصيفطوهومش،  مايش 
ٔكرث  الش غنحرم العدول مهنا؟  نصيفطوش العدول، حنرمو العدول مهنا، 
ة هاذ  قشو مع وزارة اخلارج رو نصف، نصف، و ٔودي ند من هاك، قلت 

لقانو ظمة  نة م ٔنه خطة العدا  ر خطة املوضوع،  ش من حق تد ن، 
هلم  ٔديو إالجراءات د العدا هنا يف املغرب بنظام قانوين فهيا العدول وتي
يل يه جزء من الرتاب الوطين وتقول  ال  لسفارة ا وتيوصلو ومنيش 

رها موظف يف كتابة الضبط   ! يد
صفني، وٕاىل بغينا  كونو م صفني  كونو موضوعيني، ٕاىل غنكونو م

يل وندق كونو معقول ة د ٔشنو يه املصل كونو معقولني، مايش يقلبو  ني 
لموظفني  ش  ه هتم ٔنه راه ف ٓخر بدعوى  د  يل مايش حنيدها لوا لهيا وا
ىل حقوقهم  هلم حيافظو  ش د هتم ل كتابة الضبط، كتابة الضبط ا د
يل ما معرمك وصلو لها، حىت يش موظف  ة ا ر د ا سمى وا وعندمك ما 

  .ارة القضائية خصنا نوصلو لها كذيف إالد
ٔخرى لكوش حقوق املهن ا لهيا ولكن ما    .ال، حقوقمك دافعو 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ملهن "السؤال السادس، موضو ٕاصالح إالطار القانوين املتعلق 
  ".القضائية

ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ عية لتقدمي اللكمة  ج
  .السؤال

شار   .تفضلو السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

العديد من املهن القضائية اكخلرباء القضائيني، احملامون، املوثقون، 
ظومة الع ر م سا   .داالعدول، الرتامجة هلم ٕاطار قانوين ال 

ر، عن إالجراءات العا املزمع اختاذها من  سائلمك، السيد الوز ا 
ل تعديل إالطار القانوين لهذه املهن القضائية؟ ٔ  

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .تفضل السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
فق معك ٔ م   .ٕاىل مسحو 

ٓن دوز املفوضني القضائيني، ، د  ا لعدول خطة العدا بغينا 
ٓخر رمضان، مث  ش خنرجوها من هنا  نة احملاماة  ل الوزارة  كناقشو دا
قى املوضوع  رباء، احملاسبني راه داز مرسوم يف احلكومة وت ل ادي جنيو 

اصة اخلرباء ظم،  ل اخلرباء وخص ي   .الثاين هو هاذ اليش د
لعدل هوما اخل رباء، خصنا يتعاد فهيم النظر ويتعاد ٔكرب مشلكة كريجع 

ني  ني مشلك مؤسسايت وطار ٔنه اخلرباء راه طار النظر يف وضعيهتم، 
اليق، هاذ املوضوع هذا يثريين كثريا وستفزين كثريا، لهذا  ٔ مشلك 
ش نضبطو هاذ العملية  ل اخلرباء  ادي نعيدو النظر يف الوضعية د

ٔن اخل  ىل نتاجئ احلمك القضايئهاذي،  بري  ٔثري    .بري عنده ت
ادي نعيدو  فق معك هاذ املهن  ٔ م ، خص يتعاد فهيم النظر و

  .فهيم النظر
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ر    احملرتم،السيد الوز
ىل مستوى الرتسانة  ململكة  ليمك واقع املهن القضائية  ال خيفى 
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ٔنمت  ث  ٔمن القانوين، ح ٔمن القضايئ وا ىل ا ٔثريها السليب  القانونية وت
ي ال  لمهن القضائية ا ٔدرى هبشاشة إالطار القانوين  ايم كنمت والزلمت  مك

ٔنمت ، فرمغ لك ا2011يتالءم مع دستور اململكة لسنة  هودات املبذو 
ٔهيل وحتديث بعض  ة إالطار املؤسسايت يف ت ٔدرى بضعف فعالية وجنا

ال يل هوما : املهن القضائية، م رباء، حماسبون ا كتاب الضبط، حمامون، 
ل  ٔدرى ببعض العراق ٔنمت  رامجة، املوثقون، العدول،  رباء قضائيون، 

ل  ة التنظميية والعملية  ىل القانونية الوظيف ٔسطر  مهن القضائية، هنا 
صادية عشت  ق خبري حماسب ودكتور يف العلوم  ل، عبد ربه  العراق
يد جبدول هيئة اخلرباء القضائيني،  سجيل والتق ل ال ٔ مشالك كثرية من 
ٔماممك، يعين  ل  ر هذه العراق ٔذ ٔن  ٔستحيي  ٔعرفها واللك يعرفها و ل  العراق

ىل هاذ ا الو  ٔن ت ٔسطر ب يل اكينةهنا  ل ا   .لطلب هذا نظرا لهاذ العراق

ر احملرتم،   السيد الوز
ولية وإالقلميية يف  ىل املعايري ا ن  هودات املبذو الزلنا بعيد فرمغ ا

  .بعض املهن القضائية
ر سائلمك السيد الوز   :ا 

ر  ل حتديث وتطو ٔ توها من  يل ج لمك ا سرتاتيجية د ٔشنو يه 
؟املهن القضائية  ظومة العدا ثاق ٕاصالح م   ىل ضوء م

ة الوطنية : السؤال الثاين الم رشيعية السياسية إال لية ال ٔشنو يه ا
ولية حملاربة الفساد وختليق املهن القضائية؟   وا

لية احلاكمة القضائية ٕالصالح املهن : السؤال الثالث ٔشنو يه 
  القضائية؟

ام ذة من طرف ما يه التدابري: السؤال الرابع وشلك   والوسائل املت
لسلطة القضائية ورئاسة النيابة  ىل  ٔ لس ا شارك مع ا ل وزارة العدل 
العامة خبصوص حتديث ورش املهن القضائية يف ٕاطار من التنامغ والتاكمل 
منوذج التمنوي اجلديد؟  ٔن بلورة ا ش ة احلكمية والبصرية  مع الرؤية امللك

القضائية يف اجتاه احلزم والرصامة والرضب  الهدف هو استقاللية السلطة
ن ٔيدي املفسد   .ىل 
ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب تفضل ر، يف ٕاطار التعق   .السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
ٔن  ٔخرى ال ميكن  كونو واحضني، ٕاصالح املهن القضائية واملهن ا ش 

ىل التوازن، نف رباء لكيش، ولكن يمت ٕاال  ل ايم ونعطي  لم س غنعطي 
ٔنه حىت هوما حتت القانون  لو ب ة القضائية ويق لمراق ة خيضعو  لو املراق يق
ع القضايئ ٕاىل  ة والت ل املراق لكيش حتت القانون، ونوضعو املسؤولية د
ش هوما تيطلبو حىت  ة ٕادارية، ولكن  ة قضائية وال  ة معينة، 

ك، السيد تيقول  ال تقول لو مز راق ملقابل خصين  ن غنعطيك ولكن 
ش ٔ ما تعطين ش، تيقول   ن راق   .ما 

حنا  ه مجعية هيئات احملامني، ف حنا احلوار مع مجيع املؤسسات مبا ف ف
حنا احلوار مع املفوضني  ، ف حنا احلوار مع خطة العدا احلوار مع اخلرباء، ف

حو وما عند مش ادي نف ث تيعطو و لك يعطيو راه تيعاوننا من ح
 ، رو القانون كذ ٔشنو املطلوب، ولكن غند رو   ٔشنو مطلوب وند
س ما  ركة من ذاك يش  ٔن يعاقب،  نة معينة جيب  ٔساء ٕاىل  يل  ا
ركة من هاذ املوضوع هذا  نة قضائية،  نا هذا  لنا هذا صاح ن، هذا د اك

ٔمور وصلت لوا ة خصنا حنسمو فهيأنه راه ا ر   .د ا
ر العدل ما عندش السلطة  وز  ٔ رشيع عندي  نيا، سلطة ال
رتاما هلم  ذ رٔهيا ا رشيع، تنا ىل ال ي مسؤول دستور  ٔ ا القضائية 
هيم وتنطلب  شتغل معنا يف احملامك ويف مجيع القوانني، تنصيفطو  مكؤسسة 

عتبار رٔهيم وتن ذ بعني  اقش معهم إالجيايب ومايش ٕاجيايب، رٔهيم وتنا
ٔن ميارسها  ر العدل وجيب  ىل وز رشيع هذه سلطة حمدودة  ولكن ال
يل بغيتو، بغيتو  رو انتوما ا ستقاللية، حىت كنجي قداممك وتنعطيمك تد

يل دوز راه  و القوانني ا ليو، وها انتوما شف  87تبدلو بدلو بغيتو ختليو 
لنا لمك، ٕاميا  سامهو يف تعديل ق ني وخصمك  ٔنه راه انتوما مرش ا ب م

جتاه بغيتو حتاربو الفساد  بري، ولكن عفامك دفعو يف هاذ  شلك  رشيع  ال
رو راه هاذ التوازن وخنليو نبعدو  رو احملاسبة، د واعطيو املسؤولية ود

  ..هاذيك القضية
لجنة  ٔن ا ه ب اب اقرتاح تيقول ف ر العدل الفريس  دا راه وز

رها يف املغرب، سري ا ل نقابة احملامني يرتٔسها قايض، وسريو د ة دا ٔدي لت
رها  ٔ سري د ر يف نقابة احملامني هاذ املس ادي ند ٔننا  قول هلم يف املغرب 
رو  ٓن تند ا ا د، اح ٔو ال يش وا رها خلطة العدا  رباء، سري د ل

ٔحسن من ذاك تو  ادي جنيبوها لمك وٕاىل لق اليش اعطيوه لنا  التعديالت 
روه   .ٔخو ند

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ه  صالح "السؤال السابع موضو ٕ داد النصوص املتعلقة  ٕ رسيع  ال
ظومة العدا   ".م

ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 
ني   .تفضل اليس ح

ني شار السيد دمحم ح   :املس
داد  رسيع بوترية ٕا ل ال ٔ ما يه إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها من 

؟ ظومة العدا صالح م ٕ رشيعية املتعلقة    النصوص ال
  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
ة  مو د ا سبة لقانون املسطرة املدنية ووا ل كونو  ش  ري  هو 

لحكومة، راهد مانة العامة  ٔ ىل ا لنامه  ٔخرى  ة .. ل قوانني  قلت مجمو
لحكومة  ٔمني العام  ل القوانني مبا فهيا املسطرة املدنية عند السيد ا د
ادي  ال  ٓ ٔقرب ا البا يف  ٔخرى املعنية، و ه مع الوزارات ا يتداول ف

ل العمل، ها هو قانون ال  ة د مو د ا ىل وا سجون غيجيمك، ها حييلوه 
و  ل مصادرة ا ادي جيي القانون د ادي جيي،  قانون املسطرة املدنية 
ٔمانة  ىل ا ٓن  ادي حنيلوه ا وقانون املسطرة اجلنائية ساليناه فالوزارة 

لحكومة ٔمني العام  ىل ا ادي حنيلوه  لحكومة، ساليناه هنائيا    .العامة 
دتو هاذ املوضوع،  بقات لينا مالحظات السلطة القضائية مادام ج

ادي تصيفطو لنا، اليوم غتصيفط لنا املالحظات  مازال السلطة القضائية 
ٔمني العام  ىل السيد ا لنا  ٔ يل  ٔخرى ا ة من القوانني ا ن مجمو لها واك د
ادي جتي لعندمك،  ٓخره، مث  لو ٕاىل  ر فهيا املالحظات د ادي يد لحكومة 

  .معناه در هاذ العمل
بقى لينا القانون اجلنايئ هذه يه املشلكة الكربى، القانون اجلنايئ بغينا 

ل التصورات ة د مو د ا ه النظر وا   .نعيدو ف
لقايض لك من اركب هذا الفعل يعاقب  ش نعطي  ٔوال، ال يعقل 

ل الفرق ما  20سنة، تتعطي  30سنة وال  25سنوات ٕاىل  5من  سنة د
، جرامئ  15سنة وال  20فهيا  معناه؟ ويش جرامئ تتعطي ٔ ما تنفهمهاش 

يل خص تعطي  سنة،  20سنني تتعطي فهيا  4سنني وال  6سنني وال  5ا
ٔفضل   ٔ ت املالية،  لو العقو ، مث بغينا ند ت البدي لو العقو مث بغينا ند
ة  مو د ا ن وا ، اك ت بدي كون عقو ٔهنا  ىل  ت مالية  كون عقو

اع القضا يل  م ت ا ٔنرتن ل ا لوها، هتم هاذ اليش د ٔخرى خصنا ند
يل  يل بغا ويقول ا يل بغا وسب ا ىل ا ر يش تصورة ويتلكم  مىش تيد
ذو بعني  ٔخرى،  تنا ٔعامل  ل  ة د هتم مجمو زيد مع الطريق،  بغا و
اته وذاته من مجيع  ٔمور هاذي فهيا حامية الفرد يف ح عتبار هاذ ا

ٔوىلٕاماكني ٔ ا ل فهيا، هاذي املس   .ات التد
يل  ة نتاع الترصفات اجلديدة ا متع من مجمو ٔ الثانية هو حامية ا املس
لمواطن  بري، ويسء  شلك  ٓن  ستعمل ا يات احلديثة  ٔملهتا وجود التق

بري بدعوى حرية التعبري بدعوى كذا   .شلك 
ات احمللية وكذ ل رؤساء امجلا ر تطرح املشلك د يد ا  يل  ري ا ا و

ٔن  ىل  يتلكم  يل ما عندو مجعية  ن اكع ا ل املال العام اك د امجلعية د وا
فاع عن  عندو مجعية وهو اكع ما عندو مجعية، وتيقول مجعية حماربة وال ا
ام وما عندو ال قانون  املال العام، وهو اكع ما عندو مجعية معمرو دار مجع 

مسهتم ت ال والو، ويتلكم  ر الشاك   .ويجي يد
لية  ا يجي من ا يل  لو ا ة املال د ىل مراق يل مسؤول  امسح يل، ا
د يقدم شاكية ضد  ش يش وا ا ما ميك ليه اح لية، وبناء  ا ر ا هو وز
اطي  ل املال من عندو وهو ما  د ٕاال ٕاذا اكن هذاك املصدر د يش وا

ٔ تنعطي الرض  ل ويتلكمو تيقول ليك ال  لرضيبة ر يبة، سري اعطهيا 
  .وحتسهبا  ٕادارة الرضائب

ليه اش قلنا؟ قلنا ال ميكن تقدمي شاكية ٕاال من طرف السيد  وبناء 
الش هاذ  ٔمور،  ع ا يل تي يل تيعرف احلساب وهو ا لية هو ا ا ر ا وز
د  ٔن وا ٔشياء،  ل ا ة د ٓن فالسوق، قلنا مجمو يل اكينة ا بزتازات ا

رو الوقت غ  د تيد ري تيرتحش الوا يل يرتحش لينا، د  نوصلو ما غنلقاوش ا
ٔ سيايس ودوزت  حيت ضدي حبث و ٔحباث، ٕاىل ف ح ا به شاكية وتتف
ٔمام الناس؟  ة عندي  ق ٔش من رشعية  اي  امك  لم ادي  امني  ام وال 
سو لينا هاذ اليش،  ٔمام الناس؟ قلنا هلم  رتام عندي  ٔش من تصور ا

س هاذ   ..اليش خصو يت
زاف ما نقول   ..عندي 

س اجللسة   :السيد رئ
ر، عرفت، عرفت   .السيد الوز
ب، تفضل اليس   ..يف ٕاطار التعق

ني شار السيد دمحم ح   :املس
ه التصور  ددتو ف يل  ىل هاذ اجلواب، وا ر،  شكرا، السيد الوز

ل احلكو  لزتام د لفعل احلرص و يل تيعكس  مة العام لٕالصالح وا
ظومة العدا   . الستكامل ورش ٕاصالح م

ٔنه ٕاصالح  ل هاذ إالصالح و ٔمهية د ر، واعيني  ا، السيد الوز اح
داد هاذ إالصالح،  ه ٕا راهات اليت توا دات وإال لتعق مايش ساهل نظرا 
دية  وفرة وهناك وهناك  ر، إالرادة السياسية م لكن اليوم، السيد الوز

شا مثنو املقاربة ال متني ت نيني و ش مت ٕارشاك امجليع،  يل هنجتو  رية ا
زاف، راه تقريبا امليثاق  ا تعطلنا  ر، اح هبذا القطاع، ولكن، السيد الوز

ظومة العدا خرج يف  ل ٕاصالح م ٓن 2013د سنوات، البد  9، د ا
كون هذه  ش  ر،  من احلسم، البد من اختاذ القرار، السيد الوز

اهزة  دا، ال النصوص  برية وبرية  ليه انتظارات  ٔن  ٔقرب وقت،  يف 
ظر ٕاهناء هذا  مثرن وال املهنيني، اللك ي ملتقاضني وال املس ف يتعلق 
ٔقرب وقت،  كون هذه النصوص اجلاهزة يف  ٔنه  ىل  متناو  الورش هذا، 
كونو  ش  ورة  لها ٕان شاء هللا يف غضون هذه ا ا د وملا ال تمت إال

اكملية وحتقق ا ة  ف ك ظومة العدا  ل ٕاصالح م ستمكلنا الورش د
ظرها امجليع ه واليت ي اة م ٔهداف املتو   .ا

ر  .وشكرا السيد الوز
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .مكلتو الوقت السيد الوز
ه  ساء من تعويضات صندوق "السؤال الثامن موضو استفادة ال

عيالتاكفل    ".ج
ل  قة د ق د ا يق وا ٔمره،  لس سيد  شار؟ نعم؟ ا نعم السيد املس
ٔ معمك،  ر  م اعطيو اللكمة ملعايل الوز ٔيمت موضوع  ني، ٕاذا ارت اليس ح

فقني؟ فقني إالخوان، م   م
ر   .تفضل السيد الوز

لها طالع  ىل مستوى الغرفة الثانية، مستوى د ن حىت مشلك  ما اك
ن حىت مشلكبري امحل ا، ما اك ، تفضلو مرح   .د 

ر العدل   :السيد وز
س، راه ال ميكن ٕاصالح هذه املهن  دة السيد الرئ ري مج وا نقول 

ٔعطينامه مجيع ميقراطية .. ٕاال ٕاذا  ٔن متارس ا ات راه ال ميكن  لجام سبة  ل
ٔموال ابعة  ش هتز، راه م ة يف بالصهتا، ما ميك ا كون لك   ٕاال ملا 

، املواطن ٕاذا عندو  و ، هذا شغل ا و و هذا شغل ا مؤسسات ا
لو وعندو ممثيل الشعب جيي يقولها هلم،  ر املالحظة د يش مالحظة يد
وممثيل الشعب عندمه احلق يقولوها يف مؤسسة الشعب، ولكن نبقى لك 
ك  ٔ عرف مرة كنجي نقدم شاكية ضد هذا املسؤول وضد هذا املسؤول، و

ر التقرر  الش يد ث  ت ح لحسا ىل  ٔ لس ا قدميت الشاكية؟ ا
ىل  ٔ لس ا د شغلو املوضوع، ا ية وال حىت وا س الب لو راه ال رئ د
ملتابعة،  ي يقوم  ىل السيد الويل العام ا ارشة  ت حييل امللف م لحسا

ر به شاكية، اسبة ويد لم ىل  ٔ لس ا ل ا شد التقرر د د ت ما  وا
ه  ت مؤسسة دستورية تو لحسا ىل  ٔ لس ا ٔنه ا عندوش احلق، مبا 
ر  يل هو النيابة العامة والنيابة العامة تد تقررها ٕاىل مؤسسة دستورية ا
ل يف هذا املوضوع ال هاك وال هاك،  ر ما عندي حق نتد وز  ٔ شغلها، 

لوش يف هذا املوضوع   .وال نعطي وال سحب، ما كنتد
ل  ميقراطية هو .. يه راه ٕاذا ضبطنا لكيش يف ٕاطاروبناء  راه مايش ا

يل خصو يتدار،  ر هذاك اليش ا ميقراطية هو تد يل بغييت، راه ا ر ا د
يل  ن، شكون ا ٔنه لكيش ما مز ىل  ميقراطية عند  ا ولت ا اح
ر  يد يل  مك هذاك ا ٔ نور ر الشاكية؟ و يد يل  ن؟ هذاك ا مز

ٔش   رالشاكية    .يد

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ساء من تعويضات صندوق التاكفل "السؤال الثامن  استفادة ال
عي   ".ج

ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ   .اللكمة 

شارة   .تفضيل السيدة املس

لي مرسيل شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
سيط املساطر املتعلقة ما يه ام هبا لت  التدابري اليت تعزتمون الق

ستفادة  ٔمر من  ساء املعنيات  دة ال بصندوق التاكفل العائيل ومسا
  من تعويضاته؟

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر تفضلو   .السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
قش معك ما هو ٕاداري ادي   ٔ.  

يل عند يف  املشلك عي"ا ج وهو وصول املرٔة " صندوق التاكفل 
عي"ٕاىل  ج دة مطلقة ما "صندوق التاكفل  بري، وا ، هذا مشلك 

دات  ملسا سمى  ٓن در ما  تتعرفش توصل لهذا الصندوق، ا
ان  عيات دوز ام عية  on a recruté (100(ج دة اج مسا

ٔن يتلكمون  امه  ٔلزم د املسطرة يف هذا و رو وا ٔمازيغية، وبغينا ند لغة ا
ي  لطالق ا ٔنه ح يصدر حمك من احملمكة  عي، هو  ج التاكفل 
ع  عية لت ج دة  عي يه املسا ج ل التاكفل  ٔ يتقدم بطلب من 

ٔن خترج من احملمكة لمحمكة ٕاىل  ل    .املرٔة ح تد
رو هاذ املسطرة  د بغينا ند ل وا د امحلاية د لمرٔة وا ش نوفرو 

وي ما  ان  ٔن تتلكم لغهتا، ٕاذا تتلكم لهذا در ام عية و دة اج املسا
ان يف الريف، در  ان يف سوس، در ام هش وطين، در ام در
ان ودر دراسة ما  اس يف مجيع املناطق در ام ان يف فاس ويف مك ام

لغات اليت حيتا يل يه ا لغة ا ٔشنا يه ا ار البيضاء  ا يف هاذ املنطقة، ا
ٓخره ا ٕاىل    .تتحتا

قل السادة القضاة ٕاىل  ٔن ح ي شوفو  ادي  وقلنا ذاك حمامك القرب 
عية دة اج د املسا ريد . حمامك القايض املقمي متيش معهم وا ٔكرث من هاك، 

ٔشنو ٔن  عية من احملامك،  ج دة  يل عند يف  ٔن خنرج املسا املشلك ا
ل  عية وتريدوها اكتبة د دة اج عية؟ تتصيفطها مكسا ج دة  املسا

عية ال والو دة اج ر ال مسا س احملمكة، ما تد ل رئ ٔو ال د   .الويل امل 
رية اجلهوية ووقت ما بغاومه ميشيو  رومه يف املد ٕاذن غنخرجومه وغند

هلم وجييو يوفر  رو العمل د ٔن ٕاىل اكن يد ل التنقل،  و هلم إالماكنية د
ت عيات قو دات اج ستافذ من .. عند مسا ٔنه راه ما يش لكيش ت
مليون درمه؟ تتعرف حشال عند  20صندوق التاكفل، حشال تترصفو؟ 

ٓن؟ مليار  يل حمطوطة ا عي؟ ا ج ل التاكفل  الفلوس يف الصندوق د
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  .درمه

س اجللسة   :السيد رئ
رش   .كرا السيد الوز

ب شارة يف ٕاطارالتعق   .تفضيل السيدة املس

لي مرسيل شارة السيدة    :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ستفادة  قى  يل من طبيعة احلال ت دا وا يل خضم  لغ ا فعال رمق وم
يل  متع ا ل ا يل يه هشة د ة ا د الف املثىل من هاذ الصندوق تتخص وا

ساء املطل يل يف وضعية عوز ويف وضعية هوما ال ساء احلاضنات ا قات وال
  .هشة، كام قلت

غيو نعرفو حشال تقريبا  دا ت بري  يل هو  من طبيعة احلال هاذ الرمق ا
يل عندي تقريبا  د املعلومات ا ىل  ر،  ه السيد الوز  20.000ترصف ف

ا هذا، اكن  يل اكنو من بداية هاذ الصندوق ٕاىل يوم دة فقط ا مستف
ٔننا نوصلو  20.000 قى التواصل و استفادة فقط، من طبيعة احلال دامئا ت

ة  ا ٔمه  قى  دات من هاذ الصندوق ت ساء وهاذ املستف املعلومة لهاذ ال
ل صندوق التاكفل العائيل، يعين ما تنلقاوش  ل الضعف د ٔمه نقطة د و

يل معنيات هب ساء ا سبة لهاذ ال ل شلك واسع  ار  د إالخ ذا وا
  .الصندوق

ئق  لو ٔخرى مرتبطة  ل إالشاكالت  ة د ن بطبيعة احلال مجمو واك
ٔننا  ٔمر ملكف،  قى ا ش جتمعها هاذيك املرٔة، ت قى  يل ت املسطرية ا
يل هو  متكني ا د ا ساء ما تيكوش عندمه وا ٔن هاذ ال ا تنعرفو  اح

ب يف املس س صادي، ومن طبيعة احلال لك هاذ اليش ت حبقوق  اق
ٔطفال يس من . ا قى دور رئ هلم ت يل امحلاية د ٔطفال بطبيعة احلال ا ا

ا يف الفصل  يل  و املغربية، وهاذ اليش ا ستور  32ٔدوار ا من ا
ٔرسة 34وكذ الفصل  ل املواد من مدونة ا ة د   .ومجمو

منوذج التمنوي اجلديد  ل ا ٔيضا املرجعية د من طبيعة احلال هناك 
ذا لو اكنت وا عية، وح ج و  ىل ا يل تريكز  مج احلكويم ا لرب

يل هناك خمتلف  عية اليوم ا ج ل خمتلف الربامج  لتقائية د د  وا
ل  عية، واش هناك ٕاماكنية د ج عي وامحلاية  ج مع  ل ا صناديق د

ة  ٔكرث جنا كون  ش  ل هاذ الربامج اكم  اليوم؟ خصوصا التقائية د
ل  داث د شهدو إال ادي  ا  عي"اح ج ل  كون "الس ، رمبا خص 

لهيم  لكم  يل ما ت ٔخرى ا ات  ٔنه يمت ٕارشاك ف ٔيضا  ديدة وخص  مقاربة 
ت  ات العاز ٔ يل هوما ا لهيم القانون ا لكمش  د، ما ت حىت يش وا

ٔطفال املهملني   .وا

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشكرا السيد   .ة املس

ر   .تفضل السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
ام  ٔرقام يف  ش نعطيك ا يل تعطى 2.5، 2012ري    .مليون درمه ا

لصنا  21.618، 2022 مليون يف هاذ عرش السنوات لكها 
هيا . درمه يف عرش سنوات 594.615.953 ادي نعطيك هذه ٕاذا بغي

دد امللفات  ن هاذيك  دة اك اية مف  51.000، 50.000اكينة يش للك 
ٔطفال واش هاذو هوما فقط  يل اكينة، الفلوس راه تنعطيومه ل تقريبا ا

ٓخرن؟  ٔطفال  يل خصنا نتحملو وال اكينني  ٔطفال ا   ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهته القمية واجلادة يف هذه اجللسة ر    .شكر السيد الوز
ٔسئ قل ل ٔويل ون ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا لسيد وز ة   املو
ضة حول  ضة"والر لهنوض بقطاع الر مج الوزارة  واليت جتمعها " ر

دة املوضوع   .و
ه  ٔصا واملعارصة، وموضو مج "ويف البداية مع سؤال فريق ا ر

لهنوض بقطاع الر ضة  ٔويل والر   ".ضةوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ واللكمة 

  .السؤال

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ضة،  ٔمهية قصوى لقطاع الر ٔن احلكومة املوقرة تويل  اللك يعمل 
لهيا يف املر املق من وت  شتغل  ٔوراش املهمة اليت س عتربه من بني ا

ٔهيل هذا القطاع احليوي الهام ل تقوية وت ٔ.  
ي ستعمتده وزارمك من  مج ا سائلمك عن الرب ر،  ، السيد الوز

هنوض هبذا القطاع؟ ل ا ٔ  
مج الوطين لبناء  ل الرب سائلمك عن م لقرب؟ 800وكذ    ملعب 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ضة، "السؤال الثاين موضو ل تطور الر ٔ التدابري املعمتدة من 
ضة ٔويل والر   ".اصة بعد ٕاحلاقها بوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
 .ؤالوالتعادلية لتقدمي الس
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لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ضة، س وقد  لهنوض بقطاع الر ام هبا  ما يه التدابري اليت تودون الق

  اندمج مع قطاع وزارة الرتبية الوطنية؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ستوري السؤال الثالث، توصلت رئا ة ا سة اجللسة من مجمو
ه  لسؤال الرابع موضو ري، ٕاذن، ندوزو  ٔ ش خنليوه هو ا ميقراطي  ا

راسة" ضة وا   ".مسا الر
ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد جامل الوردي   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،الس    يدات والسادة املس
ضة  لر رتقاء  ل  ٔ ر، عن اجلهود املبذو من  سائلمك، السيد الوز

ضة املدرسية ميمك ملسا الر   .املدرسية وعن تق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ضة"السؤال اخلامس موضو هنوض بقطاع الر   ".ا
د الساد ٔ شرتايك لتقدمي السؤالللكمة  شارن من الفريق    .ة املس

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   زماليئ املس
ر هو لنا السيد الوز ضة : السؤال د لهنوض بقطاع الر ل  يف الس

؟    ببالد
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه ال  مج مالعب القرب"سؤال السادس موضو ر ل    ".م
شارن من الفريق احلريك د السادة املس ٔ  .اللكمة 

  

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

  ٕاخواين احلضور،
ات  سبة لالتفاق ل ل مالعب القرب  ر، م سبة لنا السيد الوز ل

ات يل تربمو مع امجلا   ؟ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ميقراطي  ستوري ا ة ا مو ل ا إالخوان واش التحقو بنا د
عي ج   .و

شار   .تفضل السيد املس

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

ر احملرتم،   السيد الوز
ي تقدم به السيد ر  مج احلكويم ا ٔمام لقد جعل الرب س احلكومة  ئ

ة واحضة  ت احلكومة، وتضمن الزتامات حكوم ٔولو ضة مضن  الربملان الر
ىل املستوى الرتايب، وٕانه  ضة املدرسية واجلامعية  ضة والر لر لهنوض 
ىل  برية  ضة الوطنية من ٕاجنازات  ب اجلحود التنكر ملا حتققه الر ملن 

ويل، لكن السيد  ت املستوى القاري وا ر هناك ٕاشاكالت وحتد الوز
ملالعب، وملا  ٔمهها ظهور ظاهرة الشغب  ضة الوطنية،  ه الر برية توا
ضة املغربية  ٔن الر ، كام  ضة ببالد ىل تطور الر ر  ٓ لهذه الظاهرة من 
لرتبية  اهتا التحتية وتنويع مساراهتا وربطها  ٔيضا ٕاىل تعزز ب ة  ا يف 

ىل القمي والتكون لتمتكن من  ٔطري الشباب  ضطالع بدورها يف ت
  .الوطنية واملنافسة الرشيفة

ر احملرتم، عن إالجراءات  ساءل معمك، السيد الوز و ن
ضة الوطنية ها الر ت اليت توا د ة هذه الت ة ملوا ططات احلكوم   .وا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

لسيد وز ابة اللكمة  ضة لٕال ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا
ٔسئ   .ىل ا

ر   .تفضلو السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا منوىس، وز ب    :السيد شك
س احملرتم،   سيدي الرئ

شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس
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لشكر اجل ٔتقدم  ٔن  ٔود  لسيدات والسادة يف البداية،  زيل 
د  ٔ عتبارها  ضة،  لر م  ىل اه ٔسئلهتم و ىل  شارن احملرتمني  املس
لحفاظ  عي وحماربة الهشاشة ووسي  ج ز التمنية ووسي لٕالدماج  راك

متع   .ىل حصة وسالمة الفرد وا
ة جتد مركزاهتا  سياسة معوم ضة  ليمك، فٕان الر فكام ال خيفى 

طل ة وم ستورية ويف التوجهيات امللك ٔساسية يف املرجعية ا قاهتا ا
منوذج  ٔوىل ا ضيني، كام  ضة والر لر اللته  ة والعناية اليت يوهيا  السام
ضة  امة ولر ضة بصفة  لر لغة  ٔمهية  مج احلكويم  التمنوي اجلديد والرب

ورها الفعال يف ٔساسا  اصة، وهذا راجع  منية الرٔسامل  املدرسية بصفة 
ندماج  ة و رشي ومسامههتا يف جماالت الرتبية والثقافة والص ال

عي   .ج
ٔويل يف قطاع  ضة والرتبية الوطنية والتعلمي ا ، فٕان دمج الر
ضة املدرسية ومن تطور  لر رتقاء  د سميكن ال حما من  حكويم وا

ٔن الر طلق  ضة الوطنية، وذ من م ضة املدرسية يه مشتل الر
ضيي  ر ضية،  ٔندية واجلامعات الر اصة ا ضة الوطنية، و لزتويد الر

  .النخبة
ٔوال  ٔساس  هنا  ر من ب دة اعتبارات، نذ مج  ٔملت هذا ا وقد 
ضة الوطنية، وذ من  ضة املدرسية والر لتواصل بني الر لق جسور 

  :الل
النف  - ضية  ضة املدرسية بغية توسيع متكني اجلامعات الر ىل الر اح 

دة املنخرطني؛  قا
ضة  - لر اصة ما يتعلق مهنا  دية و ضة القا ٔسس الر نيا، تقوية 

ضية وشبكة  ات التحتية الر ث ميكن استغالل شبكة الب لعموم، ح
ل متكني الساكنة من مزاو  ٔ ضية املدرسية من  ات الر املرافق والب

شطة الر ٔ ٔكرب ا دماته  ضة من تقدمي  لتايل متكني مرفق الر ضية، و
 دد من املواطنات واملواطنني؛

ٔطري  - ضية يف جمال الت ربات اجلامعات الر ستفادة من  لثا، 
ٔساتذة  ربة  ضة املدرسية واستفادة اجلامعات من  لر سبة  ل يض  الر

ش ٔ ٔطري البيداغو  ٔندية املنضوية الرتبية البدنية يف الت طة امجلعيات وا
شطة  ٔ ضية عند تنظمي خمتلف التظاهرات وا حتت لواء اجلامعات الر

ضية احمللية   .الر

شارون احملرتمون، شارات والسادة املس   السيدات املس
ىل  شتغال  ا مجيعا  يض م ضة يق لر م  ٕان رشف املغاربة واه

ل جع ٔ ضة املغربية يف مستوى استغالل اكفة إالماكنيات من  ل الر
ل رفع راية املغرب يف  ٔ ٔبطالنا من  ىل  نتظارات والتطلعات اليت تعقد 
ضية،  لمامرسة الر ديدة  ة  ولية، ويف الوقت نفسه ٕاعطاء دينام احملافل ا

ورو احئة  ٔكرث ترضرا من تداعيات  االت ا ٔهنا من ا   .اصة و

ديد خيص  ويف هذا الصدد، معلت الوزارة مج معل  ر ىل وضع 
االت التالية   :ا

ضية،  ات التحتية الر لمستوى العايل، الب ضة  لعموم، الر ضة  الر
ضة املدرسية ىل جمال الر   .ٕاضافة 

مج لسنة  ر داد  لعموم، فقد مت ٕا ضة  خيص  2022ف خيص الر
مج ال ضية، وهيدف هذا الرب ة من التظاهرات الر لق مجمو طموح ٕاىل 

سمح جبعل هذه  رامك س ٔساسها بناء  ىل  مت  رابية، س ضية  ة ر دينام
لعموم ة  ضية مو اسبات سنوية ر   .التظاهرات م

مج يف  ىل استفادة مجيع اجلهات من هذا الرب هذا، وحرصت الوزارة 
ات هتم فضاءات  ىل العديد من امللتق شمتل  ي  الية، وا ٕاطار العدا ا
ات ٕاضافة ٕاىل تظاهرات  واور، الشواطئ، الوا اء، ا ٔح لقرب، اك
ىل  الوة  ضات امجلاعية،  اسباتية ورامج طول السنة، هتم لكها الر م

ال القروي وهوامش املدن ذ ا ة لفائدة تالم سوية والسبا ة ال   .السبا
ة  مج السبا ر ث عرف  مج، ح وقد رشع يف تزنيل هذا الرب

سوية  قطع النظري، كام مت ٕاطالق دوري رمضان يف ال ال م مدن يف  10ٕاق
رة والكرة  رة القدم املصغرة ورة الس ورة اليد ورة الطا ضات  ر

ٔكرث من  سجيل  ، وقد مت  وري، مهنم  600املستطي فريق مشارك يف ا
سوية امجلاعية 100ٔزيد من  ضات ال لر   .فريق 

ىل املس  ضة  اصة العالقة مع اجلامعات ٔما خبصوص الر توى العايل و
ضة، ومن هذا  ضية اليت تعترب رشاك مع الوزارة يف تدبري مرفق الر الر
ين  ضية حيمكها ٕاطار تعاقدي ين جلامعات الر القة الوزارة  املنطلق فٕان 

ه والرقابة ع والتوج مع والت بة وا ىل املوا   .ٔساسا 
ل هناية هذه السن مت ق ٔنظمة هذا وس هتاء من مالءمة ا ة 

امعات  ل منوذ  ٔسايس ا ضية مع النظام ا ٔساسية مجليع اجلامعات الر ا
ضة سابقا ر الشباب والر ىض قرار لوز ذ مبق ضية املت   .الر

ضية فٕان هذا املوضوع يثري  متويل ودمع اجلامعات الر ٔما ف يتعلق 
يض ٔن الر لش عني  م املت ضية املغربية، ويف  دوما اه وكذا احلركة الر

متويل  ىل ا ضية تعمتد  لب اجلامعات الر ٔ ٔن  ٔود إالشارة  هذا اجلانب 
ملهام املنوطة هبا ام  لق   .املقدم من طرف الوزارة 

ة، مت هذه السنة ٕارساء جلنة مركزية  ا ل تعزز احلاكمة والن ٔ ومن 
مي حصي معل ا هيا تق جلامعات ورامج معلها وكذا مبقرر وزاري، عهد ٕا

ة السنوية لمن سبة  ل اهتا    .مقرت
ىل  كام ستعمل الوزارة انطالقا من النصف الثاين من هذه السنة 
هنا من  متك ضية  بة اجلامعات الر م يتعلق مبوا ارشة ورش هيلكي  م

ال، سواء ف يتعلق هبيلكية ٕادارهتا  ور املنوط هبا يف هذا ا هنوض  ٔو ا
رامج التكون والتكون املسمتر بهتا يف    .موا

ح ملف  ضة الوطنية مت ف لر والستكامل الورش املؤسسايت املهيلك 
ضيات القانون رمق  ذا ملق ضية تنف د امجلعيات الر املتعلق  30.09اع
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ضة، وحلدود  ريل  10لرتبية البدنية والر بلغ مجموع امجلعيات  2022ٔ
ٔكرث من املعمتدة حسب ا   .مجعية 1050جلهات 

مة  ىل شبكة  ضية، فالوزارة تتوفر  ات التحتية الر ٔما خبصوص الب
ٔوملبية ومالعب القرب  ٔوملبية وشبه  ضية ومن مساحب  ات ر من قا
ىل رضورة  ٔسايس هو العمل  ٔلعاب القوى، ويظل هاجسنا ا لبات  و

ٔن تبق ات التحتية، اليت ال جيب  شيط هذه الب د ت ع ى مغلقة وذ 
لول  شجيع  ات الرتابية مع  اصة مع امجلا لرشااكت الهادفة،  ىل  صيغ م
لقرب  ضية  شيط املامرسة الر تكرة يف التدبري، تضمن ٕانعاش وت ومناذج م

  .واستدامهتا
ات التالية، شلك هذا  ٔود تقدمي التوضي وخبصوص مالعب القرب، 

ة بني وزار  مج موضوع اتفاق لية الرب ا ضة سابقا ووزارة ا ة الشباب والر
معايري لالستفادة  3ووزارة املالية وصندوق التجهزي امجلاعي، ومت حتديد 

ىل اخلصوص ه ويه    :م
ات ذات الطابع القروي وهوامش املدن، اجلانب الثاين هو  امجلا
ضان اء العقاري الالزم الح افة الساكنية واجلانب الثالث هو توفري الو  الك

زاع ٔي  ال من    .امللعب 
ٔود تقدمي  مج،  مك خبصوص تقدم هذا الرب ساؤال ال مع  وتفا

ات التالية   :التوضي
ٔشغال بتقريبا  هتت ا د  24لقد ا ملعبا يف طور  206ملعبا، ويو
ٔشغال  د صفقات  ٔو املصادقة،  200إالجناز، وتو د  ع ملعبا يف طور 
رجمة ابتداء من السنة املق  مت  ة 350 وس   .ملعب املتبق

ٔشري  مج،  رتضت ٕاجناز هذا الرب ت اليت ا ومن بني الصعو
لعقار وكذا جتاوز بعض  سوية الوضعية القانونية  خلصوص ٕاىل مشلك 
ل  ىل مرا ر  ٔ ات إالقلمي، مما  صصة مجلا لحصص ا الس إالقلميية  ا

داد امللف   .ٕا
هتاء من وضع  ٔن الوزارة بصدد  ليات سمتكن من جعل مجيع كام 

لمرتفقني والقطع مع وجود  دمات  ضية تؤدي  ات التحتية الر الب
ٓت مغلقة ش   .جتهزيات وم

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات والسادة املس   السيدات املس

يق املواد التعلميية يف  انب  ضة املدرسية ٕاىل  سهم الر كام تعلمون، 
داد املو  ىل قمي املواطنة الفا ورسيخ ٕا الل الرتبية  اطن الصاحل من 

متيزي، فضال  ٔشاكل العنف وا سامح ونبذ لك  املبادئ الكونية وشجيع ال
روم تعزز حضور بالد يف  ة البدنية، كام  ىل الص ٔثريها إالجيايب  عن ت

لطاقات الر ضية الوطنية  ولية وتطعمي املنظومة الر ضية احملافل ا
دة   .الوا

ٔمك لالرتقاء  ىل بلورة مرشوع ب ومن هذا املنطلق، معلت الوزارة 

ه الوزارة مضن املنظور التمنوي اجلديد  ث جيسد تو ضة املدرسية، ح لر
ضية  شطة الر ٔ داد الظروف والرشوط الالزمة ملامرسة ا الل ٕا من 

ٔربع حم   .اوراملدرسية والتعبريية، ويتكون هذا املرشوع من 
ضة املدرسية مجليع  ٔول بدمع وشجيع ممارسة الر يتعلق احملور ا
ضية  لنخبة الر رتقاء  ت و املتعلامت واملتعلمني مبختلف املستو

ضية املدرسية والرفع من : املدرسية ٔدوار امجلعية الر الل تفعيل  من 
ىل مستوى لك ا  دا ىل تعممي ٕا  شاطها طول السنة والعمل اجلاد 

ٔسالك التعلميية ٔو خصوصية جبميع ا ة    .مؤسسة تعلميية معوم
ضة ودراسة ، ر وهو : نيا، هيم احملور الثاين مسارات ومسا

ربوية دراسية متكن املتعلمني املوهوبني  ة  داث ب مرشوع هيدف ٕاىل ٕا
دمج  اكمل وم يض معريف ومعريف م كون ر ستفادة من  ضيا من  ر

وازن من  صص وم راسة والزمن ا صص  ة ومالءمة بني الزمن ا
ٔخرى ة  يض من    .لتكون الر

رايس احلايل  رمس املومس ا ن من هذه املسا  د دد املستف وقد بلغ 
لني يف  940تلميذ وتلميذة، مهنم تقريبا  2900تقريبا  تلميذ وتلميذة مس

يض 20مؤسسة تعلميية ويف  60   .ختصص ر
ٔو مي  يل لهذه التجربة فقد مت تعممي املس مبجموع اجلهات، وعرف وكتق

، كام  دد املؤسسات احملتضنة  ىل مستوى التخصصات و تطور ملموسا 
ٔكرث من  ت  اح يف خمتلف املستو سبة الن مكعدل وطين % 95بلغت 

  .ام
ضية مبؤسسات  داث املراكز الر ٕ ٔما ف خيص احملور الثالث اخلاص 

لوسط القرويالتعلمي ا لوسط احلرضي و دادي و ويه : لثانوي إال
الني  بتدايئ  ذ مؤسسة التعلمي  ه التلميذات والتالم ة يف و و مف
دد  اسبة، وقد بلغ  ضية م ة حتتية ر قر لب ي تف القروي واحلرضي، ا

رايس احلايل  رمس املومس ا ضية  د مهنا  160املراكز الر ستف مركزا 
  .تلميذة وتلميذ 37.000 حوايل

يض املدريس شاط الر ل شاط : احملور الرابع يتعلق  مج ال ر ٕاذ يعترب 
يض املدريس لهذه السنة حتت شعار دمة "الر ضة املدرسية يف  الر

ذ ددها بـ " التلميذات والتالم شطة املدرسية واليت يقدر  ٔ  44افال 
ضات انطال   :قا من املبادئ التاليةبطو وطنية، هتم خمتلف الر

يض وتعمميه؛ -  تنويع العرض الر
الية بني اجلهات يف تنظمي البطو الوطنية؛ -   العدا ا
سني يف لك البطوالت املنظمة؛ -   واملساواة بني اجل
ٔلق - اجمة وٕاعطاهئا فرصة الت لرتبية ا م  ه  .و

ظمي مجموع من البطوال مج ب ت الوطنية اليت وقد انطلق هذا الرب
ذ ميثلون خمتلف اجلهات  بري من التلميذات والتالم دد  ٔمام  ال  حت ا ف
ٓن البطو الوطنية  ضية، ٕاذ مت تنظمي حلد ا راز طاقاهتم ومؤهالهتم الر ٕال



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

24 

ريل 19( 1443 رمضان 17 ٔ 2022( 

تلطة  رة ا رة ورة الطا املدرسية يف العدو الريفي ورة الطا
رة الس ورة الطاو ورة والكرة احلديدية والشطرجن و (badminton)و

ٔسبوع املايض اكنت تنظمي البطو الوطنية  املرضب ورة اليد، ويف هناية ا
رة القدم   .املدرسية يف 

ة  ىل الصعيد القاري، فكام تعلمون يرتٔس املغرب اجلامعة إالفريق ٔما 
ضة  لر ولية  س اجلامعة ا ئب رئ صب  ضة املدرسية وشغل م لر

  .املدرسية
ويل فقد  ىل املستوى القاري وا ىل تعزز حضور بالد  وحرصا 
ضة املدرسية مبدينة فاس،  لر ة  امعة إالفريق ل نظمت الوزارة امجلع العام 

ي عرف مشاركة  20ٕاىل  18يف الفرتة ما بني  دو  36مارس، وا
كوينات لفائد مج معل غين هيم تنظمي بطوالت و ر ة، وتوج بوضع  ة ٕافريق

ة ضة املدرسية إالفريق   .ٔطر الر

شارون احملرتمون، شارات والسادة املس   السيدات املس
سعى ٕاىل بلوغ ضة وقميها الن ل ه من روح احملبة ورش قمي .. ٕان الر ف

ب  س ٔصبحت  سامح، تصطدم يف بعض احلاالت بظاهرة الشغب اليت  ال
ٔسف ا تؤدي، ل ٔح ة يف املمتلاكت و ر فاد ر  خسا الشديد، ٕاىل خسا

ول هبا ٔمور ال ميكن الق رشية، وهذه  ٔرواح ال   .يف ا
ي  ٔرسا وجممتعا، فه ٔفرادا و سائلنا مجيعا،  ة  ٕان هذه املامرسات املش
ٔساسا  رتبط هبا  ة وما  الق ٔ ٔبعاد، ٕاذ تعين املنظومة القميية وا عددة ا م

لسلوك املدين إالجيايب، وتدعو ٕاىل م ل ملواطنة و ٔ زيد من التعبئة من 
ٔساسية  ىل جوانب  ركز  شارية،  التصدي لها، وذ وفق مقاربة 

اصة مهنا   :و
ٔهنا مسؤولية جامعية تلتقي مضهنا  - 1 س والتوعية  الرتبية والتحس

لني والرشاكء؛ الت مجيع الفا   تد
ضية لفائدة املنخرطني  - 2 ندية الر ٔ بة ل ٔطري واملوا ليات الت تعزز 

ضية؛وا   ملشجعني وحميب املنافسات الر
سيق مع السلطات  - 3 ة بت ٔنظمة املراق اكمريات و جتهزي املالعب 

تصة وٕاعامل ية ا ٔم   ..ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔصا  ر، اللكمة لفريق ا ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
ب   .واملعارصة يف ٕاطار التعق

شار الس    :يد حلسن احلسناوياملس
اليا ما تقوم به احلكومة  مثن  ٔصا واملعارصة  ٔوال، ٕاننا يف فريق ا

  .لفائدة هذا القطاع
لهنوض  هودات املشكورة واملبذو من طرف وزارمك  نيا، ننوه 

ضة ببالد   .بقطاع الر

ضة  هودات املبذو الزال قطاع الر ر، رمغ ا ٔنه، السيد الوز ٕاال 
قار  ىل رٔسها اف الالت وإالشاكالت، و خ ري من  ببالد يعرف الك

ة  ات الرتابية جبهة در قلمي  -العديد من امجلا ٕ ام و شلك  اللت  ف
ل املثال  ىل س ر  ٔذ ضية، وس اص من الفضاءات الر شلك  الرشيدية 
ة عرب صباح  ة عرب صباح زز وجام ية اجلرف وجام ال احلرص ب

ىل فضاء اغرس  قر مل تتوفر ولو  ريها تف ات لكها و ة فز هذه امجلا وجام
ملواصفات املطلوبة يض  د ر   .وا

ات احملرومة،  لتفات ٕاىل هذه امجلا ر، املطلوب   السيد الوز
ضية الالئقة هبا اء املالعب الر   .وذ ب

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية دامئا يف لو ستقاليل  لفريق  ب، اللكمة    .ٕاطار التعق
س   .تفضل السيد الرئ

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

ٔنة  ىل طم ٔعطيمتوها و ات اليت  ىل التوضي ر،  شكرا، السيد الوز
ضة  ل هاذ القطاع احليوي الهام، قطاع الر الشعب املغريب خبصوص م

اصة عندما ا برية،  ٓماال  ليه شباب املغرب واملغاربة قاطبة  ي يعلق 
ولية العاملية،  ات ا شيد الوطين يف امللتق رفرف راية املغرب، ويعزف ال

  .هذا يشء مجيل
ة  لشب ٔيضا عندما اندمج قطاع الرتبية الوطنية  يشء مجيل 

ضة، لتعم الفكرة  سود الرتبية "العقل السلمي يف اجلسم السلمي"والر ، ول
سامح  يض عق دامئا عقل مسوح وم ٔن الر الق امحليدة،  ٔ هتذيب وا وا

  .وطيب

ر احملرتم،   السيد الوز
رى  ٔننا  ع ٕاىل عرضمك القمي هو  س اه اليوم بعد  ن شد  ما 

ستعدادات  1050 رى  رى مالعب القرب،  مجعية، هذا يشء مجيل، 
ضة،  ر، املوارد لهنوض بقطاع الر ٔغفلمت، السيد الوز ٔغفلمت ورمبا  ولكن 

ح، العذاب  ة، ال م رق رشية ال  رشية، هاذ القطاع العرمرم من املوارد ال ال
ر ٔلمي السيد الوز   .ا

ٔدرى  ٔنمت  ٔنتوما و هبو احلكومة وهبومك  ٔننا  لنا هو  ور د هبومك وا ا ت اح
 ٓ س ا ن  يل تدجمو قرسا، اك س ا ن  يل ما استاطعوش جييبو ٔن اك ن ا

اء  د اخللط، فالر ة، ووقع وا شواهد العمل واش فالرتبية واش يف الشب
ر، لو تفضلمت  رناسلومك، السيد الوز ا  رشية، وراه اح ملوارد ال م  ه
يل البارح اكنو فهاذ  ضة ا ة والر ل الشب ٔطر د لقاء مع ا د ا بتوفري وا

ستضافة الفري لس  م ا يك ال ٔن ٕاىل مسعيت  ستقاليل، حبيث  ق 
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ٔملش ش العقل السلمي ما يت هلم راه ما ميك   .د

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

س   .الرسا وصلت، شكرا السيد الرئ
عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 

ب شار يف ٕاطار التعق   .تفضل السيد املس

شار السيد   :عبد الكرمي شهيد املس
ليه هو ما  يد  ٔ ٔود الت ىل هذا اجلواب، وما  ر، شكرا، السيد الوز

  :ييل
روة  قي حيدث  صادي حق ضة حمرك اق ٔن الر ٔوال، يمت إالقرار اليوم 

ال  شلك م ي  لمنو، فه ديد  من % 2.2وخيلق فرص الشغل ويه مصدر 
ٔورويب، وبغض النظر  حتاد ا ان  ارب سوق الشغل يف ب عن الت

ة السياسات  ساءل عن مدى جنا ال ن نا يف هذا ا العاملية اليت سبق
لرثوة والشغل؟ تج  ضة ٕاىل قطاع م ة الوطنية يف حتويل الر   العموم

يض،  برية يف تنويع العرض الر ضة الوطنية ٕاشاكلية  ه الر نيا، توا
عيا وٕاشعاعيا  مينة اج ضية  ٔن هناك جماالت ر ث  جتعلنا ال نعطي ح

ٔمام  برية  ٓفاقا  ح  ضات اليت تف ٔنواع كثرية من الر م الرضوري  ه
ني من  ٔو نو ىل نوع  م  ه ركز  ال مالعب القرب  الشباب، م

ساءل عن سياسة احلكومة ٔخرى، و ن ضات دون  لتنويع العرض  الر
ضات امجلاعية  لعديد من الر م  ه ذب  يض و   .والفرديةالر

ر، لثا، الزتامات احلكومة، ضة املدرسية  السيد الوز جتعل الر
ر يف  س دي  ضة الوطنية يصطدم بت واجلامعية يف صلب حمراكت الر
ملؤسسات الرتبوية واجلامعية وضعف تغطية  ضية  ات التحتية الر الب

ٔمع ٔقوى و ضية، مث هناك حتدي  ملربات الر ق عندما الرتاب الوطين 
لعدا الرتابية بني املدن والعامل القروي ٔمر    .يتعلق ا

ل ما حتدثنا عنه يف  ضة م لر رابعا، هناك ظواهر سلبية لصيقة 
ٔن هذه : السؤال ر،  ضية، فٕاننا نؤكد، السيد الوز ملالعب الر الشغب 

ها من الطر  ة حضا ا وتؤرق الرٔي العام الوطين ال من  فني، الظاهرة تؤرق
سمع اليوم عن  ندفاع الطفويل والشبايب لبعض شبابنا جعلنا  ٔن  ذ 
دد، وهو وضع حمرج ٕاذ ال  لهم  ٔبناء قرص يف السجن ومستق ذ و تالم
ل ٕانقاذ  ميكن ٕاسقاط العقوبة عن املذنبني يف نفس الوقت ال من س

لهم ومهنم قارصون   .مستق

ر،   السيد الوز
ٔن د ٔنبه ٕاىل  ٔطيل ولكن  وال عرفت منو هذه الظاهرة كربيطانيا لن 

هتا ة ملوا اق   .والربازيل ووضعت خمططات وسياسات اس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكرا   .املس

ىل  ب  ٔحرار دامئا يف ٕاطار التعق ٔعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل
ر   .جواب السيد الوز

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد جام   :ل الوردياملس
شار احملرتم،   السيد املس

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارن احملرمني،   السيدات والسادة املس

مج مسا  ر ارطة طريق  دد  ع،  ر مق مك السيد الوز جوا
ضة املدرسية مبختلف  لر هنوض  ي هيدف ٕاىل ا راسة، وا ضة وا الر

مج وإ  ٔن هذا الرب يف العديد من الربامج  اء نختصصاهتا، اللك يعمل 
راوح ماكنه حبمك  ٔسف  ٔخرى، ظل مع ا ة السابقة بصيغ  احلكوم
ا املد واجلزر اليت  نا الرتبوية و ظوم اشهتا م ت اليت  د راهات والت إال
ت،  دة جتاذ ي عرف  عرفها يف غياب رؤية واحضة لقطاع التعلمي، ا

ٔي ٕاصالح جريء وجشاع، د ٕاصالح وا جعلتنا ال نقر  ع نا فقط  كتف
ي عشنا مجيعا معمك  ىل قانون إالطار، وا ني املصادقة  عي ٕاىل  رق
ٔحرار من  ث كنا يف فريق التجمع الوطين ل ليه، ح معركة املصادقة 

اء هبا لصيغة اليت  ل ٕاقراره  ٔ ليه من  فاع    .السباقني ٕاىل ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ل حظه يف الرب ة املوضوع  ٔن الهندسة احلكوم مج احلكويم، حبيث 

ٔت عبثا،  ٔويل مل ي ضة ٕاىل قطاع التعلمي ا ٔضافت قطاع الر اجلديدة اليت 
ٔساسية يف خمتلف الربامج  دى املسا ا ضة ٕا اء ليجعل من الر وٕامنا 
ضتنا الوطنية،  ل ر يد معامل ومستق ٔ لك ت دد  ة، واليت ست البيداغوج

ث ستعمل املدر  ضية مبختلف ح شاف املواهب الر ىل اك ة  سة العموم
مج اكنت  انعاكسات  ب املدرسة يف هذا الرب ٔن تغي التخصصات، 
ابت عن حضور  ث  ضتنا الوطنية امجلاعية والفردية، ح ىل ر سلبية 
ري  رة القدم الوطنية والتطور الك اء  ست ٔلقاب  قد ل ولية واف احملافل ا

ه  ي عرف دى ا ولية، واليت تبقى اليوم ٕا ت الوطنية وا ىل اكفة املستو
ضة املغربية   .نقاط الضوء الر

زخر هبا إالقلمي،  ي  ضية ا لكفاءات الر ا  سات منوذ ٕان ٕاقلمي امخل
ٔلعاب القوى ومعها خمتلف  ٔن  ال جند  ه، م سمع عن جناح ولكن مل نعد 

ا من امجلود و  ش  ٔلعاب امجلاعية تع اسبة لننوه فهيا ا الضعف، ويه م
ٔس العامل  ٔهي ٕاىل هنائيات  لنتاجئ اليت حققها الفريق الوطين لكرة القدم بت

  .بقطر
ي قامت به  رتايف ا لعمل اجلبار و ٔن املناسبة رشط يك ننوه  كام 
ث  ق هذه النتاجئ إالجيابية، ح ة املغربية لكرة القدم يف حتق اجلامعة امللك
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ة، وهذا مل  جعلت من رة القدم الوطنية حتتل الصدارة يف القارة إالفريق
رتايف ىل العمل اجلبار و اء بناء  ٔت هكذا عبثا وٕامنا    .ي

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق  ر، اللكمة  ىل جواب السيد الوز ب  دامئا يف ٕاطار التعق
  .شرتايك

شار السيد عبد ال    :سالم بلقشوراملس
ٔخرى س مرة    .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ش  18 اد ش احلق، ما  لمك اسهتلكهتا لكها يعين ما عند قة د دق

ىل  اها  يل بن ا وا ادي نطر يل  ٔسئ ا الل ا ب من  لتعق متتعو 
ٔسف لمك، ل ل د   .التد

ٔننا يف حزب ٔوال رمغ  ر،  ال، السيد الوز ىل لك  من  ولكن 
ضة بوزارة الرتبية  ة ٕالحلاق الر مثن هاذ الهندسة احلكوم ا  املعارضة راه اح
ٔويل، وٕاشارة قوية ٕاىل كنا التقطنا فعال إالشارة يه ٕاشارة  الوطنية والتعلمي ا

ضة املدرسية لر هنوض  ريد ا ٔو احلكومة  ريد  و    .قوية ا
د التقهقر  يل عرفت وا ضة املدرسية ا سنة  20بري هاذ هاذ الر

ىل مستوى  ن  دا وكنا رائد ع طويل  يل كنا اكن فهيا  رية، وا ٔ تقريبا ا
لتوجه  ة  دة اخللف قي والقا يل اكنت يه املشتل احلق ضات املدرسية وا الر
ضات امجلاعية  ٔلعاب القوى وال يف الر ىل مستوى  ، ال  يض ببالد الر

يل كن ضات ا ل الر دد د ني فهيا قار ودولياوال يف  و   .ا دامئا م
و  ل ما تق س، ق لنا واحض لك املقاي ر، السؤال د اليوم، السيد الوز
ٔنظار صاحب  ٔمام  املسؤولية يف هاذ الوزارة احلكومة السابقة وقعت 

رب  17اجلال يف  ضة،  2018شت ل مس دراسة ور ة إالطار د االتفاق
كونو  اليوم هذا املرشوع الزال شبه ادي  لاكد  ٔنه  ىل اعتبار  عرث  م

رية  نوية يف لك مد يتوقع  مج اكن  ٔنه الرب ني  ة، يف  دة يف لك  وا
د  ٔفق نوصولو لوا ٔن هذا  100ٕاقلميية، يف  ىل الصعيد الوطين،  نوية 

ق ما  لتوف متكن  لتلميذ حىت  ٔساس ٕالعطاء الفرصة  ل ا املس هو املد
راسة و  ضة مساء، وكذ بني ا ا والر راسة صبا ٔنه يف ا ضة،  الر

ى  ل املواطن  دي وهتذيب السلوك د اح والت ل الن يعزز القمي د
ر، راه  ٔن اليوم كنتلكمو، السيد الوز لسهل،  س  ٔمر ل التلميذ وهذا 
ر  لسيد الوز اء تعطيو فرصة  ا تقريبا وحصحو ليا هذا الرمق ولو است اح

داملليون  8داملليون تلميذ يف املدارس تقريبا؟ هاذ  8ش عند يعقب وا
ل التعامل  ة د ق دا راه عندو لكفة مالية وعندو لكفة حق بري  تلميذ رمق 
لنا  ا كنتخوفو اليوم السؤال د مج اح ادي منشيو يف هذا الرب معه، ٕاىل 

ال يفاش انتوما مستق ادي جنحو يف هذا الرهان؟ و متناو  هو واش فعال  و

ادي  ش الفرصة اليوم كفاش  ٔخرى ٕاذا ما اكن رب وسائل  مك توحضوها لنا  ٔ
  .رحبو هذا الرهان
ضة  8اليوم عند  رو مس ر ادي ند داملليون تلميذ يف الفصل و

ضة والسؤال املطروح  ٔن الر لام  جتاه  ودراسة، وبغينا منشيو يف هذا 
ضة وانت ل الر س هنوض  يف ا لكمو هو  لمك  وما يف مسهتل اجلواب د

ل املستوى  ضة د لعموم، الر ضة  ٔنواع، ر ضات و ضة، يه ر ىل الر
ل املستوى العايل تتطلب موارد  ضة د ٔخرى، الر ضات ا العايل، الر
ويل، هذا  ىل املستوى ا ش ننافسو  ٔبطال و ش نتجو  برية  مالية 

صاص نبغيوه يبقى عند اجلا معات، اجلامعات عندها ٕاماكنيات تقدر خ
شارة وشوف املوارد املالية، ولكن الوزارة تتخصص  س شوف  تقلب 

ضة يف بالد ٔهنا تطور لنا الر ٔهنا  ٔن من ش ضة املدرسية    .يف الر

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لفريق احلريك ب اللكمة    .دامئا يف ٕاطار التعق

شار ال  ريساملس   :سيد عبد الرحامن ا
ر   .شكرا السيد الوز

ٔنه لك املواطنني وال  ل مين هو  يل ق قة كام قالو إالخوان ا يف احلق
ضة مع وزارة  ٔنه ميل تدجمت وزارة الر ريا  رش  ا كذ است اح

  .التعلمي
هم، الناس  ٔطر مل يمت ٕارشا ٔن ا ٔو  ٔولية  قة مكالحظة  يف احلق

ومه بدون ٕارش  د التحق لق وا هلم، وهذا  ذ الرٔي د ٔ هلم وال حىت  اك د
ٔقل  ىل ا ٔطر  مك حتاولو مع ا ٔ ر،  بري، كنمتىن، السيد الوز إالشاكل 

ٔشنو يه إالشاكليات   .تصنتو هلم وتعرفو 
ل  مة هو القانون إالطار د يل يه  ٔخرى ا  ٔ ن مس اء  51.17اك

ات يف املرشوع  ر ل ا ة د يل 11مبجمو ٔوىل ا لها ا ٔ د ات يف املس  
بتدايئ، كذ يف عوض  ٔويل بدل  ٔ من التعلمي ا ضة تبد يه القضية الر
ٔن هاذ اليش يمت إالخراج  ات كنمتىن  ر ل ا ة د ة ساعتني ومجمو سا
يل  لس وزاري ا د ا ه فوا شاي تداولنا ف ٔنه ما ميك لو عام قريب،  د

ل رٔسه سيد هللا ينرصو و  شوفو هاذ اليش يف الواقع د نه  ٔ بغينا 
ٔرض   .ا

لنا احملوري  ٔمه ويه السؤال د يل يه  ر، وا ة، السيد الوز ا لث 
ل  ل القرب، القضية د ل هاذ املالعب د ملعب  800اليوم هو القضية د

ل  800فعال اكينة  ة د مو د ا ٔوراق، كام اعطيتو وا  les(ملعب يف ا
marchés (يل ر، كنا كنمتناو ا دا السيد الوز بري  د الشلك   تعرثو بوا

د  قة 5ٔنك تبقى لمك وا لهيم حق ش جتاوبو  قائق    .ا
ات د  ل امجلا ة د ك صاحيب، مجمو ٔخرى، هو اكن فهيم   ٔ مس
ني  برية ما عندمهش اجلواب، يف  شو ٕاشاكالت  ع بقاو قدام املواطنني 
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يد يل  ل ٔن مايش هوما ا ة د ل هو امجلا ادي نعطيو م رو املارشيات، 
لوزارة، خرج  2013ورزازات من  لها  ة د ٔو املن لها  مع د ٔعطت ا

ا هذا مل يمت هاذ   3املاريش متت الصفقة تعرف شكون مول الصفقة ٕاىل يوم
قة وىل عندمه  يل يف احلق ات القروية ا شوفو امجلا اد  ت،  ل التريا د

يفاش   .هيرضو مع الشباب ٕاشاكل 
برية  د املعض  لت وا ل مالعب القرب  ٔ د ٔن هذه املس وكتعرفو ب
يلقاو فني ميشيو،  ٔقل الشباب  ىل ا ل حىت دور الشباب وىل  دا د
لو،  مك تعطيوه احلق د ٔ ر، كنمتناو  بري، السيد الوز د املتنفس  وىل وا

ل القرب الوليدات  د ٔنه بدون هذه املالعب د ادي ميشيو لوا لنا  د
ل  ٔ د ه كذ مس ربية، ف ه  يل ما كنمتناوهش هلم، وهذا ف ٓخر ا ه  التو

ٔكرث من ذا وذاك " العقل السلمي يف اجلسم السلمي" لبار، و كام قال اليس ا
ل هاذ مالعب  ل تدبري د ٔنه الطريقة د ر،  يل كنمتناوه، السيد الوز ا

لقو ٕاشاكل  يل هو  ر القرب ا ادي يد يل  اليا، شكون ا ات د  لجام
ر هاذي؟ ادي يد يل    هاذي؟ شكون ا

ات وما بني الوزارة املعنية  دة املوضوع ما بني امجلا كون و ٔنه  كنمتىن 
  ..ٔكرث من

خلصوص اجلنوب  ٔنه املناطق املهمشة و ر،  ، السيد الوز بغينا كذ
ك حىت للكممي، هاذ الناس راه ما  هلم وبغينا الرشيق من فك لوش احلق د

ل د التوازن يف القضية د   ..كون وا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  ٔاكدمييات اجلهوية "السؤال السابع موضو ٔطر ا ٔساتذة  ل ملف ا م
  ".لرتبية والتكون

سط السؤال شارن من الفريق احلريك ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شارتفضل السي   .د املس

شار السيد يوس مالل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔكرث من  ىل بعد  لحكومة و ٔحزاب املشلكة   7رمغ الوعود السخية ل

راوح  ٔاكدمييات اجلهوية  ٔطر ا ٔساتذة  زال ملف ا لها ال شك ىل  ٔشهر 
  .ماكنه

ات واخلط قرتا ىل  ر، ش سائلمك، السيد الوز يل اختذتوها  وات ا
  .حتلو هذا امللف هذا

 .شكرا
  

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر تفضلو   .السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ٔن هذا امللف هو من طبيعة احلال تعطيه الوزارة  ٔكد هو  ري بغيت ن

قة  اص، ويف احلق م  ه د  د وا رية مت وا ٔ الل هذه السنوات ا
ٔطر  ٔن النظام اخلاص ب يل يه ٕاجراءات جتعل ب ل إالجراءات ا العدد د
ة،  يل هو معمول ف خيص الوظيفة العموم ٔاكدمييات تقريبا نفس النظام ا ا
يل هو  ٔيضا هو موضوع ا ل التعاقد واكن  ٓخر ٕاجراء اكن هو املوضوع د و

ٔزواج و  اق ا لت علق  نتقاليةم   .املشاركة يف احلركة 
ستعداد  ىل  ربت  ل املرات،  د العدد د ىل وا ربت  الوزارة 
اولنا من  ا  ٔاكدمييات واح ٔطر ا وح مع  ش يبقى هذا احلوار مف لها  د
يل اهنا  ٔسايس وا ٔشغال هتييء مرشوع النظام ا ٔيضا انطالق  الل 

ٔسايس ن كون هذا النظام ا ش  ح ترنغبو  ش يف د، اكنت رغبة  ظام مو
شارك لبناء هذا املرشوع، ٕاال  شاور وال كون يبقى ال ش  ٔيضا  ال  هذا ا
يل تتقوم به ال الوزارة  اولت، ا يل  هودات ا ٔن رمغ هذا ا ٔسفو ب ا نت اح
يل يه  لقاءات ا ل ا د العدد د يل عندها وا ٔكرث متثيلية وا ت ا مع النقا

ت ش السمترار تمت بطريقة م ٔاكدمييات  ٔطر ا ٔسف لقرار  ظمة نت
ت من طبيعة احلال عندها  ا تنعرفو بيل هذه إالرضا ت، واح إالرضا

اصة يف العامل القروي ذ و ىل التالم م  د  ر  ٔ د ا   .وا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .السيد املس

شار السيد يوس مال   :لاملس
ر، حنن يف الفريق احلريك نعترب ملف ٕاصالح  ٔوال، السيد الوز
ٔشاكل املزايدات  ه وبعيد عن مجيع  ار ال رجعة ف ظومة التعلمي خ م
ات الكربى املنجزة يف  ٕالصال زتاز  ل ا س ٔن  السياسوية، وهنا البد 
لتوجهيات احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم  املر السابقة واملؤطرة 

متع املغريب مبختلف  ت ا جامع مجمل مكو ٕ ٔيده، و السادس نرصه هللا و
ات  ٔطيافه السياسية النقابية واملؤسساتية، ويف صدارة هذه إالصال
ٔشواط  يل تقطعات  ، وا القانون إالطار ملنظومة الرتبية والتكون امللزم قانو

  .مة يف طريق تزني
ستغراب ما تعرف ل  س ٔننا  اء قطيعة ري  ه املنظومة اليوم من اد

ل املثال يف  ىل س ىل  س، وهو ما يت لك املقاي حج  ومهية مع مسار 
ية احملددة  دته الزم ٔج ري املفهوم عن مضامني القانون إالطار ب الصمت 
يل الرتاجع عن نظام  ري مدروسة من ق لجوء ٕاىل قرارات  وامللزمة، ا

ع وك ي الباكلوريوس بدون مربر مق ف سن التدرس ا سق ذا قرار 
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مج ما  ر مع الرتبوي يف ٕاطار  مك نفسها يف حمور ا ه حكوم ان ما خرق رس
  ".ٔوراش"سمى بـ

مع  مة ن اك ميمك خلطورة ٕاسناد  ر، ولتق ٔسائلمك، السيد الوز وهنا 
يل ما  ٔطري ا ، ال ت يل ما تعطهم ال التكون البيداغو س ا ٔ املدريس 

ٔقالمي تعمت ٔنه يف بعض ا هلم، تريوج  نتقاء د ٔ الكفاءة يف  د ىل م دش 
ٔن  ر،  مع امللفات واش ما تتعتقدوش، السيد الوز ة  ٔ القر د ىل م تعمتد 
ل هاذ  ور د ل التدرس وتقزمي  ور د يف هاذ الشلك هذا تقزمي 

؟   املهنة الن
ٔاكدمي  ٔطر ا ٔساتذة  يد نيا، ف خيص ملف ا ٔ يات اجلهوية، جندد الت

رشيعي هو  سند ال ار التوظيف اجلهوي العمويم املؤطر  ٔن خ ىل 
ح ورش املراجعة الشام  ل ملعاجلة هذا امللف داعيني ٕاىل ف ٔم ل ا الس
سرتاتيجي يف  رشيع هذا اخليار  ة، بغية  لوظيفة العموم ٔسايس  لنظام ا

لجه ٔسايس    .وية املتقدمةالتوظيف العمويم مكركز 
لبية وال  ٔ حركة شعبية ال البارح يف ا ر،  لنا، السيد الوز املواقف د
ور  ة الوطن واملواطنني، ا ىل مصل نية  بتة وم اليوم يف املعارضة يه 
رش املواطنني وهاذ  ش ت ر،  متثلوها السيد الوز يل  ىل احلكومة ا اليوم 

الت الوعود  خلصوص من م ة هاذي  ابية، فني هو الرتسمي الف نت
اصب مالية يف  داث م ة؟ فني هو ٕا وإالدماج يف س الوظيفة العموم
دتو هبا هاذ  يل و ل الثلث ا دة د لمك؟ فني يه الز قانون يف املزيانية د

ة هاذي؟    الف

ر،   السيد الوز
متناو من احلكومة  ٔقل ت ىل ا مك  اجلواب صعيب، ولكن كنمتناو م

ٔهن لمك  ىل د ا حتىل مبيثاق الرشف السيايس، وتعتذر لهاذ الناس هاذو 
ش هبا يل ما وفا   .هاذ الوعود ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ب بقى عندمك شوية الوقت ٔردت التعق ر ٕاذا    .السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ري هاذ املو  مع الرتبوي ما تيعوضش ال،  مع الرتبوي، ا ل ا ضوع د

يل  ٔساتذة، هو دمع ٕاضايف وا ور دا ٔقسام، ما تيعوضش ا ل ا التعلمي دا
ل  ا استغلنا الفرصة د رشاكة مع امجلعيات، واح مت  ش هاذ " ٔوراش"ت

ش توسع  ٔوراش  يل تتكون يف  انة املالية ا ٕال ستاعن  امجلعيات ميكن لها 
مع الرتبويا ل ا   .ال د

د العدد  ن وا ٔرس، دا اك د ا سا قة راه ت مع الرتبوي يف احلق هاذ ا
ٔخرى، ٕاىل هناك  ٔطراف  مع  ارشة لهاذ ا ٔدي م يل يه تت ٔرس ا ل ا د
ن عيب؟  ٔرس واش هذا زعام اك د هاذ ا سا يل يه ميكن لها  مجعيات ا

ليه.. هذا خصمك   .خصنا ندافعو 
ا يف شتغلو اح ربوي خصنا ت مع   نفس الوقت من طبيعة احلال هاذ ا

كون عندو  لو ويفاش  ٔطري د يفاش الت ل  ٔيضا الطريقة د ش حنسنو 
ل التلميذ  ل املستوى د مي د ٔو تق ل التلميذ  لنتاجئ د رتباط  د  وا

ٔقسام ل ا   ..دا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه السؤال الثا ٔهيل وجتهزي املؤسسات التعلميية يف املناطق "من موضو ت
  ".النائية

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

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ذ وتلميذات املناطق النائية مبختلف ربوع اململكة من يعاين ت الم

ي  ب إالهامل ا س هيا املؤسسات التعلميية  لت ٕا الوضعية املرتدية اليت 
سيري وغياب وسائل النقل ة سوء ال ىل مر السنني، ن   ..طالها 

س اجللسة   :السيد رئ
شار، امسح يل   .باليت السيد املس

ن را) la régie(إالخوان يف  ل الصوت، راه اك ن مشلك د ه اك
و ما ) l’écho(مشلك، ولكن مشلك ميل تطلعو تيويل  قصو م وميل ت

ة ا سمعو حىت    .ت
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
سيري وغياب وسائل النقل املدريس وانعدام املرافق ..  ة سوء ال ن

ة التحتيةالصحية وضعف ال    .ب

ر احملرتم،   السيد الوز
ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة املزمع اختاذها من طرف وزارمك 
ذ  ي يؤرق تالم ٓين ملعاجلة هذا املوضوع ا ل الفوري وا ل التد ٔ من 

  وتلميذات املؤسسات التعلميية جبل املناطق النائية املسهتدفة؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رتفضل ال   .سيد الوز
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ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ٔهيل املؤسسات التعلميية  ل ت ٔوال موضوع د ليه هو،  ٔكد  يل بغيت ن ا
م  يل يه يف صلب اه ملرافق الرضورية، هذه يه املواضيع ا زويدها  و

د ا ل الوزارة هناك وا الل املزيانية د ا ال من  ل الوزارة، اح مج د لرب
لرشب، الربط  ملاء الصاحل  زويدها  ٔهيل املؤسسات التعلميية،  ت
ٔيضا تعويض  ٕالضافة ٕاىل بناء مرافق حصية مع  ء، توفري سياج  لكهر
يل يه طوي ميكن نعطهيا  د الالحئة ا ملفكك، وعند وا ة  احلجرات املب

  .لمك من بعد
مج تقليص الف ر يل نفس اليشء يف ٕاطار  عية، ا ج الية و وارق ا

ٔهيل  ىل ت يل يه معنية  ٔطراف ا ال الوزارة اشتغلت مع لك ا من 
ٔكرث من  1400تقريبا  نطالق  1150مؤسسة تعلميية وبناء  ذ  جحرة م

مج    .2017الفعيل لهذا الرب
د العملية  مج احلكويم در وا ا يف نفس الوقت يف ٕاطار الرب اح

ٔهيل  ل ت اصة تنظيف وصيانة املؤسسات د هذه املؤسسات التعلميية، 
يل يه دجمناها يف تعاقد مع بعض امجلعيات   .التعلميية ا

مج  ٔسابيع املاضية لرب نطالقة يف ا ٔعطينا  ٔن  ٔيضا ب وجتدر إالشارة 
يل يف ٕاطار  ٔهيل املؤسسات التعلميية ا دمج لت ايل شامل وم ل استع تد

سمتر حىت السنة املومس هو انطلق هذه  ادي  يل  ٔسابيع املاضية وا ا
، حىت لسنة  مج ٕاىل املسامهة يف تفعيل 2023املق ، وسعى هذا الرب

ٔولوية يف ٕاطار هذا  نظام الصيانة الوقائية وٕاعطاء من طبيعة احلال تعطات ا
مج ٕاىل العامل القروي   .الرب

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

هنوضاد ه ا لسؤال التاسع وهو موضو ب؟..ي ندوزو    عفوا، التعق
  .تفضل

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
فقون مج  ٔننا م ىل  ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔن نؤكد  البد 
ٔمهية ما حتقق من  ن  ن، مربز مك مشكور وتفصيال مع مضمون جوا

ا من ٕاجنازات يف هذا إالطار،  و ٔحضى قطاع التعلمي ورشا مف حبيث 
ة اليت مهت تفعيل التوصيات  دد من إالجراءات إالصالح الل تزنيل 
لرتبية  ىل  ٔ لس ا اءت هبا الرؤية إالسرتاتيجية اليت تضمهنا تقرر ا اليت 

شد بناء  ي ي اكفؤ الفرص واجلودة"والتكون، وا ، "مدرسة إالنصاف و
رتقاء  لتايل  ىل قانون إالطار و ملصادقة  متع، بدءا   51.17لفرد وا

نه مبهنجية  هتاء بتزنيل مضام لرتبية والتكون والبحث العلمي، وا املتعلق 
ىل املستوى الوطين رت العديد من إالشاكليات  ٔ.  

ش مع  ي يع ي يضطلع به هذا القطاع ا ور احملوري ا واعتبارا 

ىل وقع اخلصاص  ٔسف  رشية يف املؤسسات التعلميية ا ملوارد ال ري  الك
ل  كتظاظ دا ت  لرفع من مستو ب  س ي ي ملناطق النائية ا
ظر  دا، مدارس شاخمة وقدمية ت ت املهتالكة  راسية، البنا احلجرات ا

ذ قرابة  اب  40إالمتام وإالصالح م ة الق سنة، منوذج مدرسة اسغيدن جبام
يفرة، و  سكع ٕاقلمي خ ل ٔصبحت مرتعا  رت و اك كذا املدارس املهجورة اليت 

  .والفوىض
دود  اتية يف العامل القروي ٕاىل  ٔن مرشوع املدارس امجلا رى   ،
ممك حول  ٔثري اه ٔدائه، كام  ٔفق تعمميه وتطور  لحظة هو البديل يف  ا

ا رشف ي الزال قامئا يف العامل القروي، وهذا ال  مجيعا  البناء املفكك ا
ليه لتايل جيب إالرساع يف القضاء    .و

ملؤسسات  ٔكرب  ما  ٔن تولو اه ر،  ٔيضا، السيد الوز كام ال يفوتو 
ىل  يفرة  ة بين مالل خ ٔطلس، منوذج  ٔقالمي ا دة ب التعلميية املتوا
فء،  متدرس ويه ا سط رشوط وظروف ا ٔ اخلصوص، معوما بتوفري 

ة  ل مؤسساهتم وذ بتوفري حطب التدف ن يعانون كثريا دا ٔطفال ا ل
وية اليت  ٔعطاب الب دد من ا التعلميية من الربد القارس، يعكس اسمترارية 

رشوط اصة ما تعلق    ..تعيق حتسني مردودية املدرسة املغربية 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر بقات لمك شوية الوقت يف التعق    .ال.. ؟ .. بمعايل الوز
ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة ر  شكر السيد الوز عفوا؟ .. ٕاذن 

لقطاع وٕانصافهم"السؤال التاسع؟  رشية  ٔوضاع املوارد ال هنوض ب ل " ا د
لشغالني   .حتاد العام 

شارة   .تفضلو، تفضيل السيدة املس

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س،   السيد الرئ

هنوض ب رشية لقطاع الرتبية الوطنية والتعلمي عن ا ٔوضاع املوارد ال
س سائلمك السيد الرئ ضة وٕانصافهم  ٔويل والر   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر   ..السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ب هاذ احلكومة فالوز ذ تنص ٔن م يد  ٔ ارة عقدت اتصال مع هو الزم الت

لقاءات الهدف مهنا اكن هو  ل ا د العدد د ٔكرث متثيلية، ومت وا ت ا النقا
د اخلارطة طريق  عيني ووضع وا ج بناء الثقة بني الوزارة ورشاكهئا 

عي وتنظميه ج ٔسسة احلوار    .سمح مب
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يل يه امخل.. يف نفس ت ا ع الوزارة مع النقا س كام تعلمون، مت توق
ة يوم  ىل اتفاق س احلكومة،  18ٔكرب متثيلية  ر حتت ٕارشاف السيد رئ ينا

ل امللفات،  د العدد د ل وا هنائية د سوية ا ات هذا االتفاق ال ومن خمر
علقة هباذ امللفات مت املصادقة  يل يه م ٔن لك املراسمي ا شري ب وهنا الزم 

يل مت يوم  لس احلكويم ا   .رفربا 10لهيا يف ا
ذ يوم  ٔسايس اجلديد  9كام انطلقت م ٔشغال جلنة النظام ا مارس 

تظمة  يل يه م د الصفة ا د الطريقة بوا شتغل بوا لجنة ت د وهاذ ا املو
ٔسايس اجلديد  سعى هاذ من هاذ النظام ا ٔسبوع، الهدف مهنا  تتجمتع لك 

ىل م حملاسبة  ات يفىض ٕاىل ربط املسؤولية  الق ٔ ثاق  د م ٔ اع د
مثني املسارات املهنية ملوظفي القطاع،  ات،  التالزم بني احلقوق والواج
ذ،  ىل تعلامت التالم ر  ٔ ٔداء املهين وا ة  ة املهنية والوظيف وربط الرتق
ظومة  ادة النظر يف م ىل ٕا ٔيضا  شتغلو  ا ت جتاه اح ٔيضا يف نفس  و

كوين ٔيضا التكون املسمتر  ٔساس وجعل  ب مسار التكون ا يل هو يوا ا ا
ل هيئة التدرس   .نيي د

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

شارة تفضيل لسيدة املس ب    .التعق

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السادة املس

شارات احملرتمات،   السيدات املس
ات العام امسحوا لنا دى الف ستحرض اليوم ٕا ٔن  ر،  ، السيد الوز

ة مربيات التعلمي  ٔمر بف ٔكرث هشاشة، ويتعلق ا يف املنظومة واليت نعتربها ا
ٔسايس  د نظام  رتياح سري املشاورات حنو اع ٔويل، فٕاذا كنا نتابع  ا

لت رتقاء  يار الوزارة جعل  رتياح اخ ل ذ  نا ق د كام تلق علمي مو
مج معل  ر ت  ٔولو ٔول مضن  ٔويل ورسيع وثريته وتعمميه، املرشوع ا ا

سيري  ل ي رصدت  مزيانية  ر  951وا دات لالس ع مليون درمه، 
ٔوهتا الوزارة 274تناهز املليار و ٔمهية اليت  ىل الرمغ من هذه ا ٔنه و ري   ،

دات  ع ىل الرمغ من هذه  ٔويل و ري املسبوقة اليت رصدت لتعلمي ا
لق هذه  امس يف تزنيل هذا املرشوع ويف  ل حموري بل و ٔن فا ، ٕاال 

دم إالنصاف ٔويل مازال يعاين من الغنب و شودة يف التعلمي ا   .الثورة امل

ر،   السيد الوز
ٔزمة املنظومة  ٔويل يه مظهر من مظاهر  لتعلمي ا وضعية املربيات 

ل واليت حتتاج جوا معيقا  سىن تعبئة واخنراط هذا الفا من طرفمك حىت ي
ٓن ذاته فٕاننا نعترب اسمترار ٕاهامل  ٔويل، ويف ا لتعلمي ا رتقاء  احلامس يف 

ا وجيعلها جمرد شعار ة اجلودة من معناها ورو ٔطرو   .هذا امللف يفرغ 
ت اليت تناوهتا تقارر  ٔبعاد والرها ىل هذه ا ٔويل  لتعلمي ا ٔن  و

منوذج ا لهيا تقرر ا ٔحل  لتعلمي تضمهنا القانون إالطار و ىل  ٔ لس ا
هن عرضة  ٔن ترت ، و ره مبنطق املناو ٔن تد التمنوي، فٕان الوزارة ال جيب 
ٓرب  ٔي ٕاصالح لقضاء م س لبوس  ٔن تتل ٔلفت  جلشع بعض امجلعيات اليت 

  .ٔخرى

ر،   السيد الوز
متثل يف لمربيات    :املطالب املستع اليوم 

د ملوظفي وزارة  - ٔسايس املو ٔويل يف النظام ا دمج مربيات التعلمي ا
ي طال انتظاره؛   الرتبية ا

ىل  - شغل املربيات مبوجب عقود  ىل ٕالزام امجلعيات اليت  العمل 
ري رصف املستحقات؛ ٔ دم ت رتام حقوقهن و  ا

ىل  - اح  نف رب  لتكون والتكون املسمتر  مج وطين  ر وضع 
ار  سمح الت امليا، قصد متكني املربيات من املهارات اليت  ب الرائدة 

بتدايئ؛ ٔطفال لولوج التعلمي  ٔهيل ا  بت
ان وضامن  - ف معلية الطرد وعقود إالذ رب توق رامة املربيات  صون 

د الناظمة لعملهن؛ ة يف املساطر والقوا  الشفاف
هنجه - ا بعض التصدي بال هوادة لعملية التالعب والسمرسة اليت 

ٔويل  .امجلعيات يف قطاع التعلمي ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ب، تفضل ىل التعق ر الرد    .السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ٔن من طبيعة احلال املربيات هوما عندمه عقود مع  ٔكد هو  ري بغيت ن

ٔن مجعيات، وهذه ال لهيم قانون الشغل، والوزارة حريصة ب عقود تيطبق 
يل يه عندها تعاقد مع الوزارة الزم هذه امجلعيات حترتم  لك امجلعيات ا
يل ما  ٔن لك مجعية ا ىل استعداد ب ة  ا يف ٕاطار املراق قوانني الشغل، واح
يل عند مع هذه امجلعيات،  ادي نفسخو التعاقد ا ش هذا مسيتو  رتم ا

كون الزم  هلم  ل هذه امجلعيات احلقوق د بة د الل هذه املوا ش من 
ل  رفعو من املستوى ال د ش  بو هذه امجلعيات  ٔيضا نوا مضمونة و
يل هوما  ل هاذ املربيات ا ل التكون املسمتر د ٔساس وال د التكون ا

ل التعلمي ا م يف اجلودة د د  ور  د ا يلعبو وا ٔويل، من طبيعة احلال 
ر واو ل  ل القرب، تيد ٔويل يبقى تعلمي د ا بغينا هذا التعلمي ا  ..واح
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة ر    .شكر السيد الوز
ٔحاكم املادة  لس، توصلت  168وطبقا  لم يل  ا من النظام ا

حتاد العام   ملغرب بطلب تناول اللكمة يف الرئاسة من فريق  لشغالني 
ء  ٔسئ الشفهية ليوم الثال لسة ا ريل  19هناية  ، حول موضوع 2022ٔ

ىل القدرة " ة  ٔسعار املواد الطاق ٔثري ارتفاع  ذة لتفادي ت إالجراءات املت
لمواطنني واملواطنات ربت احلكومة عن استعدادها "الرشائية  ، وقد 

اوب معه   .لت
ٔعط ملغرب ٕاذن  لشغالني  حتاد العام  ارشة ملمثل فريق  ي اللكمة م

ني ق دود دق   .يف 
شارة   .تفضيل السيدة املس

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

ران،   السيدان الوز
ضيات املادة  اول اليوم اللكمة يف ٕاطار مق يل  168ن ا من النظام ا

ذة "حول موضوع  ىل إالجراءات املت ة  ٔثري ارتفاع املواد الطاق لتفادي ت
لمواطنني واملواطنات   ".القدرة الرشائية 

س  ٔمهية املعطيات اليت تضمهنا رد السيد رئ وٕاذ نؤكد يف هذا إالطار 
ٔن تقلبات السوق  ٔننا ندرك  ٔيضا  لس النواب، وٕاذ نؤكد  ٔمس مب احلكومة 

ٔسعار، و  ىل ارتفاع ا ارشة  ولية لها مسؤولية م ة ا لكن املغرب اليوم حبا
ة  ادئ، حنن اليوم حبا لك ما حتم من قمي وم صادية  ق ٕاىل الوطنية 
لوبيات  و محلاية القدرة الرشائية من املضاربة وا ل ا كذ لتد
ا  ٔفعال اليت جر ريه من ا صادي و ق اكر والتواطؤات والرتكزي  ح و

ستور 36الفصل    .من ا
ه احلكومة لبعض  ويف هذا إالطار مع اليت قدم ال ميكن ٕاال التنويه 

ٔنه  ه، ٕاال  ين النقل الطريق، وبرصف النظر عن املالحظات اليت رافق
ولية  ولية ستواصل التقلب والعالقات ا ٔسواق ا ري اكيف، فا يظل 
ة  ٔساس شفاف ىل  تكرة  لول م ة ٕاىل  ا مضطربة،  هناك 

لمواطنني واملواطناتمعلومات واملعطيات اليت سمل   .  
ة اليوم ٕاىل اختاذ القرارات التالية ٔننا حبا اصل القول    :و

ي يعدل قانون جملس املنافسة  - 1 ا مرشوع القانون ا ٕ إالرساع 
اكر والتواطؤات  ح ليات لضبط السوق وجر  نه من اكفة ا ومتك

  والرتكزي؛
ىل احلوار الرصحي ما بني احل - 2   كومة والربملان حول املوضوع؛إالبقاء 
ة؛ - 3   متكني الرٔي العام من اكفة املعطيات حول املوضوع لك شفاف
نيي النقل - 4   .سمترار يف دمع 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ني ق دود دق لحكومة يف    .اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

ر املنتد يتاس، الوز س احلكومةالسيد مصطفى  ى رئ امللكف  ،ب 
مس احلكومة   :لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

س،   السيد الرئ
اطة  ا هاذ إال ىل طر شارة احملرتمة  ٔشكر السيدة املس ٔيضا  ٔوال، 
لتمك لكها سوف  ٔربعة الواردة يف مدا ٔن النقط ا ىل  ٔكد  ونبغي يف البداية ن

عتبار، بدء ذها بعني  ٔ ي يمت  ملنافسة ا ٓن من القانون املتعلق  ا ا
ل  مع د ٔخرى املرتبطة  ٔيضا النقط ا ليه جملس احلكومة و صادق 

لتواصل احلكويم لعنارص املرتبطة  ٔو    .املهنيني 
ٔمام جملسمك املوقر  ٔقدم  ٔن  س،  لكن، بداية امسحوا يل، السيد الرئ

مع القدرات الرشائية بعض إالجراءات اليت قامت هبا هذه احلكومة 
ممك،  اء يف  يف ما  لهيا  ٔكدو  س نعاود ن يل ما فهيا  لمواطنني وا

ٔمام جملس النواب ٔمس  س احلكومة    .ٔهنا وردت يف مدا السيد رئ
ة من املواد الغذائية اكلقمح  ىل مجمو ٔوال، هناك تعليق الرمس امجلرية 

مع ل ا يل املتوسط د لني طبعا ا و لهذه املادة يبلغ ا ي تقدمه ا  ا
ن  747حوايل  از البو ر املايض، دمع  ذ بداية ينا مليون درمه شهر م

ٔكرث من  ي سيصل ٕاىل حوايل  مع، دمع السكر بـ  14ا ل ا  3مليار د
ي اكن  ء ا ىل استقرار سعر هذه املادة، دمع الكهر لحفاظ  ماليري درامه 

الت ة السابقة، اليوم احلكومة سوف تدمعه  ارج مجيع التد احلكوم
ىل  14حبوايل  دات  ٔسعار هذه املادة ز مليار درمه ليك ال تعرف 

يل ميكن توصل  ل احلكومة% 40املواطنني وا   .لوال تد
ٔن  2022ٕالضافة ٕاىل هذا لكه نتوقع خبصوص هذه السنة املالية 

ٔن تنضاف ٕا اوز خمصصات صندوق املقاصة يعين  ة  17هيا تت مليار ٕاضاف
ي سوف تقدمه احلكومة هود ا   .من ا

يل  صص ملهنيي النقل ا ليه وا لكمتو  يل  مع املايل ا ٔيضا ختصيص ا
مع، وطبعا  180هيم حوايل  د من هذا ا ستف ٔلف عربة، لكها سوف 

ني حوايل  ات اليت مجدت ملدة سن اصة الرتق ٔجور و ل ا دة د  8الز
ة من إالجراءات مليار درمه ٕالضافة ٕاىل مجمو ا هذه احلكومة   سوف تقد

ىل  اع القمية  اليت قامت هبا احلكومة لفائدة املقاوالت الوطنية، سواء اسرت
ي  ٔمس وا س احلكومة  ٔصدره السيد رئ ي  شور ا ٔو امل الرضيبة 

سامه ال حما يف هذا املوضوع ه ضيات اليت سوف  ة من املق   .ذايضم مجمو
س  .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔعامل هذه اجللسة، شكرا ملسامهتمك دول  نا  كون قد استوف   .وهبذا 

 .ورفعت اجللسة

  


