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 065 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرربيع  13  الثال  .م)2202 نومفرب 8ه (4144  ا
السيد    الرئاسة:  شار  بلقشوراملس السالم  اخلليفة  عبد  س   امساخل ،  لرئ

شارن  . جملس املس
ت قة  وثالثون  سعو ساعتان    :التوق ة    ،دق قة   الثالثةابتداء من السا ق وا

 . بعد الزوال الثالثة
ٔعامل:دول   ٔسئ الشفهية.  ا اقشة ا   م

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

س اجللسة:   شار السيد عبد السالم بلقشور، رئ   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.   ىل    والصالة والسالم 
تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  
ٔعضاء احلكومة،    السادة 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل   يل    100معال ب ا ضيات النظام ا ستور، ووفقا ملق من ا

والسادة  السيدات  ٔسئ  اجللسة  هذه  خنصص  شارن،  املس لس 
ٔجوب شارن و لهيا. املس   ة احلكومة 

ٔعاملنا لهذا   دول  ة مضن  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
د من مراسالت  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لكمة لسيد ا ٔعطي ا اليوم، 

ت.  ال   وٕا
ٔمني.   لكمة السيد ا   فلمك ا

  تفضلوا. 

ٔمني اجللسة:  شار السيد جواد الهاليل،    املس
  الرمحن الرحمي سم هللا 

س.    شكرا السيد الرئ
س احملرتم،    السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

لس من جملس النواب مبشاريع القوانني التالية:    توصل ا
ٔجزاهئا وعنارصها    86.21مرشوع قانون رمق   - ة النارية و ٔسل يتعلق 

ريهتا؛   وتوابعها وذ
رمق   - قانون  رمق    96.21مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 

ٔسهم حلاملها   اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  رشاكت املسامهة وسن 
ٔسهم ٕامسية؛   ٕاىل 

ملناطق الصناعية.  102.21مرشوع قانون رمق  -  يتعلق 

هناية  لكمة يف  ا لتناول  بطلبني  شارن  املس جملس  رئاسة  توصلت  كام 
ء  ٔسئ الشفهية ليومه الثال  ، هام: 2022نونرب  8لسة ا

"تعرض طلبة  السطي، حول  ا  شار  املس به  تقدم  ٔول،  ا الطلب 
وقد  والنصب"،  يال  لالح اس  مبك ٕاسامعيل  موالي  جبامعة  الباكلوريوس 
لها مع   تفا تعذر  ربت عن  ل احملدد، واليت  ٔ ا ل  ٕاىل احلكومة دا ل  ٔح

 هذا الطلب. 
لشغل، حول   الطلب ميقراطية  ة الكونفدرالية ا الثاين، تقدمت به مجمو

ل  ٔ ل ا ل ٕاىل احلكومة دا ٔح لبضائع"، وقد  "وضعية قطاع النقل الطريق 
اوب مع هذا الطلب.  لت ربت عن استعدادها   احملدد، واليت 

، فقد توصلت الرئاسة من   ٔسئ سبة ل ل رخيه    2022نونرب    2و ٕاىل 
  مبا ييل: 
ٔسئ الشفهية:  - ؛   63ا  سؤ
ابية:  - ٔسئ الك ؛  45ا  سؤ
ابية:  - ٔجوبة الك   ٔجوبة.  6ا

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ٔمني.    شكرا لمك السيد ا

ه   ٔول، واملو ٓين ا لسؤال ا ٔعاملنا هذا  دول  ركة هللا، سهتل  ىل  و
ٔوض هنوض ب ك حول "ا س لو   اع السائق املهين". لقطاع النقل وا

لوي.  شارة لبىن  ٔو املس ا السطي  شار  لسيد املس   لكمة 
شارن.   د املس ٔ   تفضل 

شار.  لكمة السيد املس   لمك ا

ا السطي:  شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السادة املس

د نة السياقة، مت ٕا رسمي  سعي بالد لتنظمي  اث نظام السائق املهين و
سامه يف حتسني الوضعية   ٔن تفعيل هذا النظام مل  ري  بطاقة السائق املهين، 
برية  لك  ن تعرتضهم مش لمشتغلني يف هذا القطاع ا عية واملهنية  ج
املسمتر  والتكون  املهين  السائق  بطاقة  لكفة  و عية  ج محلاية  مرتبطة 

ٔسعار ا   حملروقات. وارتفاع 
ىل   ر  ر هبا السائق ٔسعار احملروقاتٔسطر السيد الوز ٔ ، طبعا اليل ت

  املهين واملواطنني معوما.  
لسائق املهين   عية  ج ر، عن تزنيل امحلاية  سائلمك، السيد الوز ا 

هنوض بوضعيهتا.   سيط مساطر البطاقة املهنية وا   وت
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  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.   لسيد الوز لكمة    ا

  تفضلوا. 

ك:  س لو ر النقل وا   السيد محمد عبد اجلليل وز
  سم هللا الرمحن الرحمي 

س ا   حملرتم، السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدة والسادة املس

عية   ج امحلاية  تزنيل  حول  السؤال  ىل  شكرا  شار،  املس السيد 
ل  د لوضعية  هنوض  وا املهنية  البطاقة  مساطر  سيط  وت املهين  لسائق 

  السائقني املهنيني. 
ل  سرتاتيجي د ٔجرٔة الورش  ىل  يف تتعرفو، هاذ احلكومة معلت 

ري  امحل عية لفائدة السائقني املهنيني  ج ل ورش التغطية  اية، والتزنيل د
ل املراسمي:  ٔجراء وصدرو جوج د   ا

ري سائقي   -1 ين،  لسائقني احلاملني لبطاقة سائق  اص  مرسوم 
ٔجرة؛   سيارة ا

ٔجرة. -2 سائقي سيارة ا اص  ٓخر   ومرسوم 

تني بني الوزارة والصندوق الوطين   رام اتفاق متاشيا مع هاذ املرسومني، مت ٕا
و الصندوق  ش نواف ادلو املعلومات إاللكرتونية و ش ن عي  ج لضامن 
سهيل معلية االتصال  ين قصد  ىل بطاقة سائق  بالحئة السائقني املتوفرن 

ن النظ  خنراط يف هاذ   امني. هبم والرشوع يف معلية 
كون السائقني   مج  متول ر ٔن الوزارة  ٔخرى، بغيت شري ٕاىل  ة  من 

ٔويل   100املهنيني، تتخصص سنو حوايل   لتكون ا رمه  ل ا مليون د
اسب مع ظروف  كون هذا التكون ي ٔن  ىل  والتكون املسمتر مع العمل 

نه، كام   الل معلية مراجعة مدته ومضام اء طلبا  ن السياقة، من  اكن 
ىل مراكز    56من السائقني املهنيني، وتنعمتدو   الوة  لتكون اخلاص،  مركز 

ب التكون املهين وٕانعاش الشغل.   مك
كون حوايل   ٓن، هاذ السنة مت  ين رمس السنة   22.000حلد ا سائق 

سبة   سهتدفوه واليل   %50يف قلت، وهو ما ميثل  من العدد اليل كنا ت
.  سا 45.000هو    ئق سنو

ارشوه مع املهنيني، مقنا   هذا، ويف ٕاطار مسلسل احلوار القطاعي اليل ت
هتم ملف السائقني املهنيني.    ٔيضا بتعيني جلنة مشرتكة 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  ل التعق ٔ شار احملرتم من  لسيد املس لكمة    ٔعيد ا

  تفضلوا. 

ا السطي:  شار السيد    املس
ر.    شكرا السيد الوز

ر،  الوز السيد  يض،  يق النقل  قطاع  وحتديث  عرصنة  احلال،  بطبيعة 
ٕاليه، فقطاع النقل  ة  ة املو السياسات العموم التقائية  ىل ضامن  احلرص 
وبناء   ة،  ري حكوم ة و ٔخرى حكوم ات  قطا مع  ل  يتدا قطاع عرضاين 

حتاد   يف  فٕاننا  من  ليه،  ة  مجمو ليمك  نقرتح  ملغرب  لشغل  الوطين 
عتبار:  ذوها بعني  مك  ٔ متناو  ر،  ات، السيد الوز   مقرت

رية اليل خمتيت هبا ويه هنج حوار بناء مع املنظامت النقابية    - ٔ النقطة ا
لسائق   ٔن "مجعية النور  ٔسف  لو مع اكمل ا س وامجلعيات املهنية، وهنا 

لناظور، يمت   املهين"  مل  ٔسف  ا اكمل  مع  طلب  لمك  وقدمت  لقاء  طلبت 
ل معه؛     التفا

ني   - ق ىل املهنيني احلق ىل حتسني حاكمة توزيع الغازوال املهين  العمل 
مع مع التقلبات اليت يعرفها سوق احملروقات، هاذ املوضوع  ومالءمة قمية ا

ه، شوافرية  ر ٔ ا  ر، سبق قشناه معمك السيد الوز وصلوش سبق لنا  ما ت
يس صغري يف سال قايل وال   ٔ تنقول  اليوم كنت مع سائق طا مع، 

ل شديت؛    ر
ه   - ف خص  هذا  ٔمر  ا هاذ  تيدي،  اليل  رمية  ال مول  احلال،  بطبيعة 

ستافدو السائق املهين   ٔقل  ىل ا ٔن بطبيعة احلال  ر،  ابعات السيد الوز م
  ٔو ال الروسيطة ينقصو هلم مهنا؛  

ر، مت - دلو السيارة، السيد الوز ٔجرة اليل اس ٔحصاب سيارات ا كني 
بدلو  اكنو  السائقني  العدد  د  وا ٔن  ىل  تتعرفو  القدمية،  احلال  بطبيعة 
ة  ٔوىل، ولكن ما استافدوش من املن هتاء امله ا السيارات القدمية بعد ا

  درمه؛   80.000اليل خمصصة هلم اليل يه تقريبا 
مج اكن متكني السائق ا - عي، هاذ الرب ج مج السكن  ر ملهين من 

يف   احلال 2007انطلق  بطبيعة  خصهم  ولكن  لو  د مي  التق رو  ند ن  مز  ،
؛     املهنيني كذ

متكني السائقني من ٕايداع ملف جتديد رخصة السياقة والبطاقة الرمادية    -
ٔصيل ة ٕاىل التنقل ملاكن ٕايداع امللف ا رية دون احلا ٔي مد ، بطبيعة يف 

ٔمور  ا هاذ   ، ذ ٕاىل  وما  الرمقنة  ل  د القضية  ه  ف اليش  هاذ  ا  اح احلال 
؛   ر، كذ   خص، السيد الوز

ملهنيني وشغي القطاع، هاذ القضية    - لتالعب يف الترصحي  د  وضع 
عي ما تيعطيومهش يعين   ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ل الترصحي  د
يازات  ستافدو، بطبيعة احلال من ام ش  ة  ق ات احلق ة والسا ق م احلق ٔ ا

عي؛   ج لضامن    اليل تيخولها الصندوق الوطين 
ر، حامي  - ة السائق املهين من اعتداءات املهاجرن الرسيني، السيد الوز

ل خصوصا يف  ة د عتداءات اليل طرات يف مجمو د العدد د تنعرف وا
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ىل جتنهبا؛  ٔو احلرص  ٔمور كذ جيب العمل    الطرق السيارة، وبعض هاذ ا
ة   - ىل حتسني ظروف نقل العامل والعامالت يف الضيعات الفالح العمل 

ة؛   ب كرثة حوادث السري املميتة يف صفوف هذه الف   س
احلال،    - بطبيعة  مهنا،  وإالكثار  ة  سرتا ات  توفري  ىل  احلرص 

ل  د إالشاكلية  احلال،  بطبيعة  كذ  ساوش  ن وما  املهنيني،  لسائقني 
الطرق  يف  ٔقل  ا ىل  ولكن  لمواطنني، حصيح  ن  مز "جواز"  "جواز"، 

 ٔ ىل ا كون  اصفة ما بني "جواز" يعين اليل لعموم املواطنني.. السيارة    قل م
س   . وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:   السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب يف بضع ثواين.  ر، تبغي التعق   السيد الوز
  تفضلوا. 

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
شار.  شكر السيد املس ري    نبغي 

ٔ ات تندرسهم وكن لطبع هاذ املقرت ٔنه البعض و عتبار، ولو  ذمه بعني 
ل الوزارة.  الش يف نطاق املسؤولية د   مهنا ما دا

  شكرا.

س السيد    اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

سجيل".  ة املواطنني مع مراكز ال لسؤال املوايل واملتعلق بـ "معا   منر 
لشغل.  حتاد املغريب  د.. من فريق  ٔ لكمة    ٔعطي ا

شارةتفضيل     احملرتمة.  السيدة املس

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

جبودة   لالرتقاء  ذة  املت إالجراءات  حول  ر،  الوز السيد  سائلمك، 
؟  اخلدمات املقدمة ملرتفقي مراكز   سجيل السيارات ببالد

س اجللسة: السيد    رئ
  .شكرا
لكمةلمك  ر.  ا   السيد الوز

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
شارة.   شكرا السيدة املس

ىل هذا السؤال املهم.    شكرا 
دات إالدارية اليل   سجيل السيارات مضن الو يف تتعرفو، هاذ مراكز 
سلمي رخص السياقة  و ف يتعلق خبدمات القرب يف جمال  تتلعب دور ح

ىل  وس  ة  لسالمة الطرق مركزا    87جيل املربات، وتتوفر الواك الوطنية 
ٔحناء الرتاب.  ىل خمتلف  ة  لو فهيم السيارات املوز س   ش نقدرو 

ٔن هاذ الواك وقعت يف يونيو  مة، هو  ة اليل يه    2021ولكن، احلا
ش يبداو  ة "الربيد بنك" و"الربيد اكش"،  ة رشاكة مع مجمو لعمل  اتفاق

ل رخص السياقة،   ديد والنظري د زتال امللفات اليل تتعلق بت سلمي وا ب
سجيل املربات، وهذا بالصة   سبة لشهادة  ل مركز اليل   87ونفس اليشء 

واك اليل ميكن هلم يتجهو   800اكنو تيقدرو ميشيو لو املواطنني، عندمه دا  
كون يف  سلمي وىل  ٔنه هاذ ال سبة لها، اليل تيجعل ب ل ٔحسن، ال  ظروف 
ل امللفات.  لمعاجلات د سبة  ل ال وال    لالستق

ل  ٔيضا ق ل اخلدمات  د العدد د ادي يمت ٕاضافة وا هاذ اخلدمة هاذي 
ل  ىل س ت  العر ة  ملك تفويت  ىل  ال  نتلكمو م ونقدرو  السنة،  ٓخر 

  املثال. 
ل املبادرات، د العدد د ٔخرى، الوزارة قامت بوا ة  ٔنه    من  ث  ح

ش يقدر املواطن   لمعطيات مع مصاحل امجلارك  اعمتدت التبادل إاللكرتوين 
ة مع   ع اتفاق ٔيضا توق ت، متت  ل العر ل التعشري د ٔكد من الشواهد د يت
هوما   خيزتلو  يقدرو  ش  اجلديدة،  السيارات  ئعي  و ومستوردي  ممثيل 

ل السيارات.   سجيل د ت اخلاصة مبلفات ال   البيا
ع  طالع وت املوظفني من  و  منك ش  ٕالكرتونية  صة  ٔيضا م اعمتد 
ٔيضا،  انطالقة  ٔعطينا  و املربات،  تفويت  خبصوص  املس  التعرضات 

ت.  سجيل العر ٔرشيف مركز  رسعو، معلية رمقنة    وت
ٔهنا تقرب املواطن من املرفق العام.  ٔوراش لكها من ش   وهاذ ا

  شكرا.

س   اجللسة: السيد رئ
ر.    شكرا لمك السيد الوز

حتاد لكمة لفريق  لشغل.  ا   املغريب 
  تفضلوا. 

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
لمك، واليل يه فعال دا يف   ٔجوبة د ىل هاذ ا ر  شكرا السيد الوز

ا لشغل.  إالطار اليل كنطالبو به اح حتاد املغريب  ل    كفريق د
سيط املساطر   هودات املبذو وهاذي اليل كنمثنوها لت ىل الرمغ من ا
ل  ة د ٔن هناك معا قة مازال كنالحظو  ا يف احلق ستفادة، اح سري  وت

ب طول   املواطنني س سيطة،  دمات  ل بعض اخلدمات اليل يه  ٔ من 
املت مدة   ئق  الو ىل  من  احلصول  وبعض  كتضاض  ال،  لسيارة م علقة 

ال.  ستق سجيل وكذا غياب فضاءات  ل مراكز ال   الفوىض دا
ات   ر، بعض املرات لالنتظار سا يضطرو املواطنني، السيد الوز ث  ح

ل الشمس احلارقة.  ٔشعة د ٔو حتت ا ،  ٕاما يف الشتاء    طوي
ال   ٔصلية م ىل البطاقة الرمادية ا ل املثال، اكينني  ٔما احلصول  ىل س
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ل هلم، وهاذ  ٔ يبقى يت ميشيو و ر، اليل دوزو شهور ومه  س، السيد الوز
املرتفقني   سة  ومعا البزتاز  والوسطاء  السامرسة  ل  لتد الفرصة  ح  ي اليش 

  مبحيط هذه املراكز. 
ٔهنا:  لشغل، كنقولو  ا فاالحتاد املغريب  ر، اح ٔسباب، السيد الوز   وا

ة، وبعض   ٔوال، ضعف  - ت احملتضنة لهذه املرافق العموم ة البنا مسا
يتعارض واملعايري املطلوبة يف   ي  ٔزقة ضيقة اليشء ا ل  د دا املرات تتوا
ت يه  برية من هاذ البنا سبة  د ال ٔن وا ة، مع العمل  املؤسسات العموم
مرفق  ضان  الح س  ول لسكن  خمصصة  اكنت  ٔصل  ا ويف  مكرتاة  ت  بنا

  معويم؛ 
ٔن   - ر،  قلتو، السيد الوز رشية،  عند اخلصاص املهول يف املوارد ال

ا حوايل   ل يوم ستق ش ك ال مركز مرا  15مرتفق وما عندو ٕاال    1600م
ٔعوان؛  يني و ٔطر ٕادارية وتق   موظف بني 

قلتو،   - ما  يف  ٔهنا  اليت من ش الشام  الرمقنة  د  اع ٔخر يف  الت ن  اك
من ختفف  ٔن  ر،  الوز املسطرة    السيد  وطول  ملقرات  الهائ  الطوابري 

غياب  ٔو  لضعف  نظرا  ٔصلية،  ا ئق  الو خمتلف  داد  ٕال املعمتدة  لية  ا ا
ت ذات احملرك؛  ٔرشفة الرمقية حلظرية العر   ا

قة    - فاحلق الرمادية،  ٔو  السياقة  رخصة  ئق  الو بعض  ىل  احلصول 
ٔن البطاقة الوطنية رمغ لية،  ا لها بعد املرات ما   كنحييو وزارة ا ٔمهية د ا

لهيا.  ٔسبوع وكنحصلو    كتفوش 
املرفقني   ال  استق ظروف  وحتسني  جودة  ذات  دمات  تقدمي  ٕان 
ٔهنا رشط  ٔنه، كنقولو  ا  ة املطلوبة كتطلب م ا ة والن دمهتم وفق الرس و
ٔتية من   مة م الغ  ا م يحصل يوم ٔنه  اصة و لهنوض هبذا املرفق،  ٔسايس 

مغات واخلدمات املؤدى عهنا من طرف املواطنني. خمتلف ال   رسومات وا
ر،    السيد الوز

ىل: لشغل نؤكد  حتاد املغريب  ا يف فريق    اح
اسب وجحم املدن؛  - داد ت ٔ اسبة وب ت ٕادارية م ٔمهية توفري بنا   ٔوال، 
اشتغاهلم   - وظروف  لموظفني  عية  ج ٔوضاع  هنوض  ا نيا، 

رشية؛  ف الضغط عهنم بتعزز املوارد ال   بتحفزيمه وختف
رب إالدارة إاللكرتونية.   - جناز ورش الرمقنة  ٕ رسيع  ٓخرا، ال س  ريا ول ٔ   و

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.     شكرا السيدة املس

ر؟  و السيد الوز ر.. بغيتو تعق   السيد الوز
  تفضلوا. 

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
ىل هاذ  فقني  ا م ٔنه اح ب شارة،  نقول  السيدة املس ري  ٔ بغيت 
مي اليل مقمت به، ولكن هاذ اليش اليل كتطالبو به خصو شوية   التجسيد والتق

د  ش يعملو، وا ن  اهد دمو  لها رامه تي ل الوقت والواك والناس د د
ش املواط  ستاحقوه. القفزة نوعية    ن حيس هباذ التغري اليل ت

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ليوم،  ٔعاملنا  دول  يف  الثالث  السؤال  هو  املوايل،  لسؤال  منر  ٕاذن 
ٔصا واملعارصة.   اص بفريق ا ظومة نقل املسافرن" و ه "ٕاصالح م   وموضو

شارن تفضلوا.  د املس ٔ  

دي وحيىي:  شار السيد    املس
س احمل   رتم، السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني، 
شارن احملرتمني،    السادة املس

ٕالصالح  ذوهنا  س اليت  التدابري  حول  احملرتم  ر  الوز السيد  سائلمك 
ظومة نقل املسافرن؟    م

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
شار    احملرتم. شكرا السيد املس

ل املواطنني   ىل احلرية د ٔنه كنتلكمو  زاف  هاذ السؤال هذا واسع 
وفرة لهاذ الوزارة، قطاع النقل الطريق  امة، حسب املعطيات اليل م بصفة 

ٔمن   رب احلافالت تي من التنقالت ما بني املدن    %35حبال دا املسافرن 
ٔجرة    %15لمربات اخلاصة و  %44مقابل   ٔوىل لسيارات ا ة ا ر من ا
  لنقل السكيك.  %6وكذا  

ٔمر اليل يتطلب   ٔمهية النقل العمويم لمسافرن، ا هاذ املعطيات تتوحض 
رب تطور وتنويع العرض  ظومة النقل  ش نطوروه ونصلحو م معل جامعي 

ه. ىل الرفع من سالم   وجتويده والسهر 
لنقل السكيك سبة  ىل  ل وفر  لسكك احلديدية ت ب الوطين  ، املك

ش يوسع خطوط السكك  ىل املدى املتوسط والبعيد  خمطط اسرتاتيجي 
رامج   23مدينة عوض    46احلديدية وربط   ٕالضافة ٕاىل  اليل مرتبطة اليوم 

الرفع  ىل  تيعمل  كام   ، املتنق واملعدات  احلالية  الشبكة  ٔهيل  وت ديث  لت
  دمات. املسمتر جلودة اخل

من   دد  انب  ٕاىل  الوزارة  تتعمل  يل  ا ا اجلوي  النقل  جمال  يف 
ات رشاكة،   رام اتفاق الل ٕا الس اجلهوية، من  ٔيضا ا ات الوزارية و القطا
ة من املدن، ولقات هاذ املبادرة  ش تطور عروض النقل اجلوي بني مجمو

ٔنه تضاعف النقل ا  برية من طرف املواطنني، حبيث  ابة  رب  است يل  ا
رية. ٔ الل العرش سنوات ا رات    الطا
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اليا رشاكة   لنقل الطريق لمسافرن، هاذ الوزارة تتعمل  ٔما ف يتعلق 
ظومة   ش نصلحو م ديد  ش يوضعو تصور  لية واملهنيني  ا مع وزارة ا
و  ا صاصات  خ عتبار  بعني  ذو  رب احلافالت و املسافرن  نقل 

   جمال النقل. لجهات يف
لعامل القروي   ٔيضا ٕاصالح النقل  اليا  ٔوليات اليت يمت تدارسها  من بني ا
ة  ة، السالمة الطرق لمحطات الطرق ٔهيل  لني يف القطاع، من ت ٔهيل الفا وت

حلافالت وكذا جودة اخلدمات.    اخلاصة 
ان  ٕاىل  تعمل  الوزارة  فٕان  لمسافرن،  ويل  لنقل ا يتعلق  ف  ب  ٔما 

ىل  ويل البحري واجلوي والطريق  ة ورشاكت النقل ا املؤسسات العموم
ل العط   روة م الل فرتات ا اصة  ويل،  مالءمة وتنويع عروض النقل ا

ا.  ة اليت تزتامن مع معلية مرح   الصيف
الل هذه   ويل  سجيل انتعاش ملحوظ يف حركة النقل ا لفعل، مت  و

الل   ، بلغ2019السنة مقارنة مع   ويل  اع يف النقل اجلوي ا معدل اسرت
ٔوىل من هذه السنة    9 لنقل البحري بلغ هذا  %75ٔشهر ا سبة  ل ٔما   ،

ة.  %82املعدل    الل العط الصيف
  ٔشكرمك. 

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

س   . تفضلوا السيد الرئ

شار     امخلار املرابط:  السيد املس
ي   ا املزتايد ا م ع من اه ر احملرتم، ي يار لهذا السؤال، السيد الوز اخ
ٔمهية الرفع  عتناء ب هنجها احلكومة واملمتثل يف  ه مع السياسة اليت  شرتك ف

ابة ٕاىل تطلعات امجليع.  دمات النقل لالست   من جودة 
ه تؤرق  اليت  ساؤالت  ال تلف  ستجيب  مواطن وهذا  لك  اجس 

رب الطرق الربية والبحرية واجلوية، س عندما يتعلق  ٔن التنقل  ش ومواطنة 
ملناطق احلرضية الكربى، وكذا ف بني اجلهات اليت تعرف تفاو يف   ٔمر  ا

لهيا.   ن  ال الوافد   البىن التحتية املعدة الستق
ادل ما بني مجيع الف عية ٕان الوصول ٕاىل وسائل النقل شلك  ج ات 

وانتفاعهم  اهتم  اج ىل  احلصول  من  املواطنني  متكن  ضامن  الل  من 
د مهنم  خلدمات اليت يوفرها القطاع بتلكفة تناسب القدرة الرشائية لك وا
ٔو القروية، مع   ملناطق احلرضية  ٔصعدة، سواء  ىل مجيع ا ة  ٓم يف ظروف 

ن ٔولئك ا ل  ٔفراد، م اقة،    اعتبار خصوصية بعض ا دون يف وضعية ٕا يو
ة.   لهيا يف السياسات العموم غي الرتكزي  ت اليت ي ٔولو   يعترب من ا

مثن  شارن،  لس املس ٔصا واملعارصة مب ومن موقعنا كفريق حلزب ا
رشية  لتمنية ال ٔداة  مبثابة  ٔن النقل يعد  اعتبارها  ات احلكومة يف  اليا تو

رتام   وا عي  ج ندماج  ي و ا والتصور  احلرارية،  ت  نبعا تقليل 
لس املوقر  اسبة سابقة يف هذا ا ر احملرتم، يف م دافعمت عنه، السيد الوز

ٔمناط  من  راعي خصوصيات لك منط  لوزارة  ديد  نظام  بتزنيل  دمت  وو
مكن يف تعزز احلاكمة  ٔن الهدف من هذه املنظومة اجلديدة  ن ب النقل، حمدد

ٓنية مهنا. يف القطاع، وا اصة ا تلف القضا وإالشاكالت و ع املسمتر    لت
شجيع حرية   روم  صادية  اق اخنرطت يف سياسة  ٔن بالد  ب العمل  مع 

ليه الفصل   من دستور اململكة، وهو   35املبادرة والتنافس وفق ما ينص 
ضيات قانونية تضبط املامرسة التنافسية  رشيعيا مبق ي مت جتسيده  ٔمر ا ا

ٔسعار.    وحرية ا
ٔسف يتخبط يف العديد   ٔن واقع القطاع الزال مع ا ري  الزال، ولكن.. 
ليه مغربنا وفق التطلعات  كون  ٔن  ىش مع ما جيب  لك اليت ال ت من املش
يدعو  ما  وهو  نرصه هللا،  السادس  امل محمد  اجلال  لصاحب  ة  السام

حتق  ل  ٔ من  اجلهود  اكثف  ىل  العمل  ٕاىل  هذه مجيعا  لتطور  املبتغى  ق 
ٔمهيته.  ىل  يد  ٔ غي الت   املنظومة، وهذا ي

لتعاطي   مك ستعملون مبا يف وسعمك  ٔ ر احملرتم،  ولنا اليقني، السيد الوز
ىل الرمغ من الوضعية الصعبة اليت جيتازها  ة لهذا القطاع  لك املل مع املش

  امللف اليوم. 

س اجللسة:    السيد رئ
شار،شكرا السيد  ى الوقت.   املس هت   ا

ر؟   ب السيد الوز   عندمك تعق
الرابع   السؤال  وهو  املوايل،  لسؤال  سمنر  ب  تعق هناك  كن  مل  ٕان 

ىل قطاع النقل".  ٔسعار احملروقات  ٔثري    ملناسبة ويتعلق بـ"ت
شارن من الفريق احلريك.   د السادة املس ٔ لكمة    ا

  . اليس السباعي، تفضل

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

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔسعار احملروقات   ر ارتفاع  ٔ مع العمويم فٕان  ر، رمغ ٕاقرار ا السيد الوز
ٔسعار   مع مل مينع من ارتفاع  ٔن هذا ا ه الزال قامئا، كام  ٔنوا ىل النقل مبختلف 

ٔساسية والسلع. خمتلف املواد    ا
د من هذه   ل ذة  ر احملرتم، عن التدابري املت سائلمك، السيد الوز ليه  و

  نعاكسات السلبية؟ 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.  تفضلوا،   السيد الوز

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
ىل طرح هذا السؤال.   شار احملرتم    شكرا السيد املس

ل احملروقات بطريقة   ٔمثنة د ل ا رتفاع د ٔنه ميل بدا  ر  بغيت بداية نذ
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ٔول  ٔسعار احمللية، وهذه  ىل ا ويل وانعكس  ىل الصعيد ا ري مسبوقة 
ٔسعار احملروقات، قررت احلكوم دة بعد حترر  ة  مرة اليل وقعت فهيا هذه الز

وتتفادى  املواطنني  ل  د الرشائية  القدرة  ىل  حتافظ  ش  ل  تتد
زودو  ش  ت اليل ميكن يوقعو يف حرية التنقل، وهاذ اليش لكو  ضطرا
مايل  دمع  تقدمي  الل  من  وذ  الرضورية،  ملواد  ٔوراش  وا ٔسواق  ا

ارش ملهنيي النقل الطريق.  ايئ م   است
مع    2022ذ مارس  ويف تتعرفو طلقت احلكومة م  معلية تقدمي هذا ا

اليا   و  م ستافد  ك اليل  ايئ  صة   170.000ست م الل  من  عربة 
هلم.   عو فهيا الطلبات د قدمو لها الطلبات ويقدرو ي   ٕالكرتونية ت

مع مببلغ ٕاجاميل   6من املهنيني املسهتدفني من    %95استفاد   د احلصص ل
  مليار درمه.    3.5يناهز 

ٔعط  ىل احلصة السابعة من  كام  سجيل احلصول  نطالقة اليوم ل يت 
ٔسعار احملروقات.   مع وذ يف ظل اسمترار ارتفاع    ا

ٔسعار   ت هيلكية ٕالشاكلية تقلبات  ا ٓخر، وبغية تقدمي ٕا ىل صعيد 
القهتا بقطاع النقل الطريق، الوزارة تقوم بعرض مرشوع قانون  احملروقات و

لنقل اخلاص  سة  طالبو هباذ املرشوع   املقا اليل اكنو  املهنيني  ىل  الطريق 
الل متكني  ٔن هاذ املرشوع يقوي املنظومة النقلية من  ل القانون، من ش د
النقل  ٔسعار  مالءمة  ىل  دمه  سا ت قانونية  لية  ىل  التوفر  من  املهنيني 

ٔسعار احملروقات.     و
هيدف كذ ٕالزام الطرفان، الناقل والشاحن، ملراجعة هنام   و ٔمثنة النقل ب

ىل  يتغري سعر احملروقات بني التارخي اليل مت االتفاق  يف معلية النقل، ميل 
ه تقدمي اخلدمة نفسها.  ادي يمت ف   مثن اخلدمة والتارخي اليل 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.  لسيد املس ٓن  لكمة ا   ا

  تفضل. 

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

ر،    السيد الوز
ه نود   ات الواردة ف ىل التوضي ب  مك، ويف ٕاطار التعق ىل جوا شكرمك 

ىل ما ييل:  يد  ٔ   يف الفريق احلريك الت
ٔسعار احملروقات ببالد    - رتفاع املتوايل واملسمتر  ٔن  ٔوال، ال شك 

ٔساسية   ٔسعار املواد ا ىل ارتفاع  ىل اكن  وقع وخمي  والسلع واخلدمات، و
ه احلكومة عن ٕاجياد وصفة  لمواطنني، يف وقت جعزت ف تدين القدرة الرشائية 
صادية  ق ٓنية ملعاجلة هذه إالشاكليات وتداعياهتا  جراءات معلية و ٕ ة  ق حق

عية.  ج   و
املالية لسنة   ٕاجراء يو بوجود    2023مفرشوع قانون  ٔي  مل يتضمن 

ا ى  سياسية  ارتفاع ٕارادة  عن  النامجة  ٔزمة  ا ر  ٓ من  ف  لتخف حلكومة 
  ٔسعار احملروقات. 

ك    - س لو ر احملرتم، كام تعلمون يعد قطاع النقل وا نيا، السيد الوز
د وف ٔزمة " را ب ٔ ات ت ٔكرث القطا صاد الوطين، ومن  ق ٔمه مركزات  - من 

ٔسعار احملروقات، فاحلكومة بدل ٕابداع رؤي19 رتفاع  اكم حبلول "، و ة م
ٔصنافها  اكفة  ظومة النقل  الالت م تلف إالشاكليات واخ معلية وشام 
املمتثل يف   واملؤقت  والظريف  ٔسهل  ا عي  الرتق احلل  ٕاىل  ٔت  الت ٔشاكلها،  و

ىل املقاوالت.  ىل النقا و مع العمويم    توزيع ا

ر،    السيد الوز
مع ل ا د العدد د ٔن وا قة تيوصل  ٔنتوما قلتو دا ب  هو اليل يف احلق

د   لو مشات ما اكيناش ما    3تقريبا وا ر د ٓ رمه، ولكن ا ل ا مليار د
متون وال اخلرض  زاد، ال ا ىل املواطنني، لكيش  لو  ر د ٓ ا ش هذه  ن
مع  اش هذا ا زاد، ما عرف اص ما بني املدن لكيش  ٔش ل ا وحىت التنقل د

ٔن يف احل  مييش؟  ٔن ميل فني  هبا املواطن،  لو ما حسش  ر د ٔ ا قة  ق
ٔو ال  ٔو مول احلاف  ة  لمحروقات، خص هذاك مول الشاح مع  تنعطيو ا
يس تلقاه   مول.. خص خييل ذاك السعر اليل اكن، دا راه ٕاذا ربت يف الطا

  زادو. 
يفاش..  مع،  اش هاذ ا ر، ما عرف   ولهذا، السيد الوز

ر،   الوز السيد  ل  نيا،  س النقل،  لقطاع  املقدم  مع  ا من  لرمغ 
ٔسف جلوء العديد من وسائل ىل رفع   ل النقل العمويم واملقاوالت النقلية 

دمات النقل..    ٔسعار 

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

ر؟ ب السيد الوز   هل هناك من تعق
  تفضلوا. 

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
شار. شكرا    دا السيد املس

ىل  رد  ري  ل النقط. 2ٔ بغيت    د
زادش، وهاذي واحضة ومعروفة.  ل املسافرن ما    النقل العمويم د

ل  ل البضائع، النقل د لهيا هو النقل د ٔخرى اليل كتلكمو  القضية ا
ل  ٔنه النقل د ري  ل البضائع،  زاد يف النقل د كون  البضائع حمرر، وممكن 

مة يف التضخم ويف املواد  الب  د الصفة  لش بوا لو ما تيد مثن د ضائع وا
لك   لمش فة يف النقل  دات الطف ية، ما ميكن ليناش لنا حنملو الز سهتال
لسوق  علقة  ٔخرى اليل م ية، اليل راجعة لقضا  سهتال ل ارتفاع املواد  د

لطلب والعرض.    و
  وشكرا.



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

7 

ٓخرربيع  13  ) 2022 نومفرب 8(  1444 ا

س اجللسة:   السيد رئ
ر. شكر    ا السيد الوز

ململكة".   ه "توسيع شبكة املطارات  ٓن منر لسؤال اخلامس، موضو   وا
ٔحرار.  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ لكمة    ا

شار، اليس    بودس تفضل. السيد املس

شار     محمد بودس:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارن، السيدات     والسادة املس

ر النقل،    السيد وز
املطارات   شبكة  لتوسيع  هبا  ام  الق تعزتمون  اليت  إالجراءات  يه  ما 

  ململكة؟
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
  .شكرا
ر.  تفضل   السيد الوز

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
ىل تقدمي هذا السؤال.   شار    شكرا السيد املس

ىل   يتوفر  املغرب  ٔن  ب ر  نذ مهنا    25بغيت  دويل،   19مطار،  مطار 
عابية   س اليا الطاقة  لغ  ل اململكة، وت قة خمتلف اجلهات د وتيغطي حق

لمطارات املغربية   اوزش   39إالجاملية  ، يف وقت ما يت مليون مسافر سنو
ل   25 رب هذه املطارات. مليون د   املسافرن سنو اليل تدوز 

حملطة اجلوية اجلديدة   املاضية  السنوات  الل  تعززت  الشبكة  وهاذ 
لها   ش املنارة، اليل كتوصل الطاقة د املليون، وكذا احملطة اجلوية    6ملطار مرا

لها ٕاىل    -اجلديدة ملطار فاس عابية د س رتفع الطاقة  س، اليل   2.5سا
ٔوىل ملطار محمد اخلامس، اليل رفع طاقة املطار  مليو ٔيضا احملطة اجلوية ا ن، و
  مليون.  14ٕاىل 

تاح احملطات اجلوية اجلديدة لك من مطارات لكممي والرشيدية  ٔيضا اف مت 
لناظور بطاقة  العروي  ورة، فضلت عن احملطة اجلوية اجلديدة ملطار  وزا

عابية تصل ٕاىل    .مليون مسافر سنو 2اس
ط ديدة مبطار الر اء حمطة جوية  واص ب ٔشغال م ٔخرى، ا ة  - من 

ال   سع الستق مليون مسافر يف السنة، ٕاضافة ٕاىل ٕاعطاء انطالق   4سال، ت
"تطوان مطار  توسيع  انطالق    -ٔشغال  ٕالعطاء  والتحضري  الرمل"  سانية 

حلسمية.   ٔشغال مطار الرشيف إالدريس 
ب   املك يتوفر  ٔخرى،  ة  توسيع من  مج  ر ىل  لمطارات  الوطين 

اصة يف مطار   ب منو حركة النقل اجلوي، و ش يوا ة من املطارات،  مجمو
ار البيضاء.  ويل ل ر وكذا القطب ا ٔاكد ة و ش، طن   مرا

  وشكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لسيد لكمة  شار احملرتم اليس بودس يف ٕاطار التعق  نعيد ا   ب. املس

شار     محمد بودس:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

رمس  مج الوزارة  ر ىل  اء بعد اطالعنا  زول هاذ السؤال  ٔسباب 
يت   ،    2023-2022س ببالد اجلوي  لنقل  التحتية  ة  الب تعزز  جمال  يف 

ه  ث مل جند ف خلارج، ح املغربية  ٔبناء اجلالية  الف من  ة ا ف معا وختف
ٔصيل مطارها املتوقف لعرشات السنني. حق  ح وت زة يف ف   ٕاقلمي 

ر    ، السيد الوز
ٔبناؤها من مغاربة  بريا يف هذا الباب، و فا  ش ح زة تع ٕان ساكنة ٕاقلمي 

ددمه   يفوق  ي  وا رب    50.000العامل،  الت جوية  ٔتون يف ر ي سمة، 
ز  ٔبناء املنطقة من  شها  ة يع دة، وهذه معا ة ورسيف مطاري فاس وو

ريوش.  سور وا ت، م و ٔقالمي  برية من  ٔجزاء    و
الت  ل الر ستق فة ليك  زة استفاد من معلية ٕاصالح طف ٕان مطار 
ٔخرت كثريا يف ٕاعطاء انطالقة  ىل القطاع ت الوطنية، لكن الوزارة الوصية 
زخر هبا هذه  ة والصناعية اليت  ٔن املقومات السياح ىل اعتبار   ، شغي

ٔقالمي املذ دة لشباب ا ٓفاقا وا ح  ذابة وتف ىل املنطقة العززة  هيك  ورة، 
 . و ىل خزينة ا   املوارد املالية اليت تدر 

لقاءات مع   لعديد من ا رملاين، مقت  شار  ايم مكس يف ٕاطار ممارسة 
رٔسهم  ىل  ورة، و املذ قالمي  ٔ ل املنمتني  ه  ار املغرب و ل  اجلالية دا ٔفراد 

رغب يف الق  هيا مشاريع كربى بدول املهجر  ام مبشاريع  ٔطر وكفاءات مغربية 
ٔ لنقل املسافرن ولشحن اجلوي يعرقل  ي دم وجود مطار  رية، لكن  اس

 . رات، خصوصا الصغرية واملشغ س ىل هتريب    هذه الرغبة ويعمل 
إالقلمي   هاذ  لساكنة  اصة  لتفاتة  ام  لق ر،  الوز السيد  ٔدعومك،   
ات  الب ردي  و التلف  وٕايقاف  هتا  معا من  ف  لتخف اورة  ا ٔقالمي  وا
ي  ىل هاذ امللف ا ٔ، وإالرشاف خشصيا  ٓلك من الصد والتجهزيات اليت تت

دانية ٕاىل مطا  رة م ز ام  سيان وإالهامل، وكذا الق زة والوقوف طا ال ر 
ارش.   شلك م   ىل هذه احلقائق 

ل   ق من  موقع  ملمتس  فٕان  العامل    8000ولٕالشارة،  مغاربة  من  فرد 
هذا   س احلكومة يف  رئ السيد  ٕاىل  توجهيه  قد مت  زة  ٕاقلمي  من  درن  املن

شلك ٕاجيايب.   ل معه  ٔمل التفا ىل    الباب 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احمل   رتم.  شكرا السيد املس
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ر؟  ب السيد الوز   التعق
  تفضل. 

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

ال   ا لكام  قريب  املطار  ما اكن  لطبع لك  املطارات  ل  د القضية  يه 
ٔمورية،   امل سهل  ت املغاربة  املواطنني  لها  متيو  تي اليل  املنطقة  وال  احلرضي 

ٔن امل  ٔنه ولو  ن هو  طار موجود ما تنلقاوش الطيارات اليل املشلك اليل اك
ل املسافرن ضعيف.   ٔن العدد د شوفو ب ٔنه ت  ،   ادي يبغيو جييو 

د   ن وا ٔنه اك ان ب راسات راه دامئا تنقومو هبا وداميا تنحينوها وميل ت فا
جلدو  نقومو  ل الطريان املدين ف رات د املطار اليل ميكن  جيذب الطا

لو يف الرب  ل اململكة. د   جمة املطرية د
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.   لسيد الوز ٔخرى    شكرا مرة 

ه "تقوية التنافسية  ب وموضو ومنر لسؤال املوايل وهو السادس يف الرتت
لبضائع".    ملقاوالت النقل الطريق 

حتاد العام ملقاوالت املغرب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ لكمة  ا
  السؤال.  لتقدمي 

شار احملرتم.    تفضل السيد املس

شار السيد عبد إال حفظي:    املس
ر احملرتم،    السيد الوز

لبضائع؟     ما يه السبل الكف بتقوية تنافسية النقل الطريق 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     تفضل السيد الوز

لكمة.     ا

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
ىل طرح هذا السؤال. شكرا السيد  شار    املس

بري يف  سامه شلك  ٔوال، ت لبضائع  ٔن قطاع النقل الطريق  شري  بغيت 
ويل،  الصعيد ا ىل  الوطين وال  الصعيد  ىل  ارية، ال  الت املبادالت  منية 

صاد الوطين.  ق   وٕاذن كذ يف تنافسية 
ت  واليل  وية  الب لك  املش من  ددا  يعرف  مازال  القطاع  من  هذا  د  ت

راهات، مقنا يف ٕاطار احلوار   اوزو هاذ إال ش نت لو،  التنافسية واملهنية د
ٔنه ميكن  ا ب ت اليل مع املهنيني شف ٔولو د العدد دا مع املهنيني ٕاىل حتديد وا
يف تتعرفو،   متثل  القطاع،  ٓنية اليل تيعرفها  ا لك  اوزو املش لها تعاو نت

ت يف  ٔولو ل ا   التصور: هاذ مخسة د

تلفة؛  - شاهبة ذات امحلو إالجاملية ا   حلل ٕاشاكليات املربات امل
لبضائع ومزاوهتا والبقاء   - ن النقل الطريق  مراجعة رشوط الولوج ٕاىل 
  فهيا؛ 
ٔمثنة النقل الطريق؛  - ىل بلورة تعريفة مرجعية    العمل 
ٔسعار احملروقا - ٔمثنة النقل و سة بني    ت؛ ومرشوع قانون املقا
ىل ٕاصالح بيان الشحن ورمقنته.  - ريا، العمل  ٔ ٔيضا    و

إالجراءات   من  ة  مجمو تفعيل  ىل  الوزارة  اشتغلت  ٔخرى،  ة  من 
هتا.   ل اسمترارية معل املقاو النقلية ودمع تنافس ٔ   والتدابري من 

ر:  ٔمه، نذ  ومن ا
    من ف  لتخف لمهنيني  واملبارش  ايئ  ست املايل  مع  ا تقدمي 

ٔسعار احملروقات؛   انعاكس ارتفاع 
  لسنة املالية   250ختصيص ديد احلظرية    ؛ 2022مليون درمه لت
  لسائقني بتلكفة سنوية تبلغ   مليون؛   100مواص جمانية التكون 
  عية؛ ج   انطالق استفادة املهنيني من امحلاية 
 سيط ورمقنة املساطر إالدارية. وكذ رسيع معلية ت    

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.  لسيد املس ٓن  لكمة ا   ٔعطي ا

  اليس حفظي، تفضل. 

شار السيد عبد إال حفظي:    املس
ر احملرتم،    السيد الوز

هودات   ىل ا نان  م لشكر و ٔتقدم ٕاليمك  ٔن  امسحوا يل يف البداية 
النقل  وزارة  ىل  إالرشاف  مسؤولية  توليمك  ذ  م تبذلوهنا  ئمت  ف ما  اليت 

ني.   ه الناقلني الطرق ل تذليل الصعاب اليت توا ٔ ك من  س لو   وا
ربط وزارمك مع ىل مستوى الرشاكة املمتزية اليت  حتاد    وهننئمك كذ 

ة  الشفاف لزتام ومن  املغرب يف ٕاطار من املسؤولية ومن  العام ملقاوالت 
لمك، السيد   ٓخر جتلياهتا يه التعاطي إالجيايب د ومن الرزانة ومن املوضوعية، 
اء تفعيل إالجراء اخلاص  حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕالر ر، مع اقرتاح  الوز

اسية واملعيار  ٔورو ملواصفات املق   ". 6ية لنظم "
ملناسبة ال نطري   ، وحنن  ام ا ب  س من  إالنصاف ول ب  ومن 
ٔن  ٔىب ٕاال  ٔنه  س احلكومة،  ىل السيد رئ ين  لتايل ن ه، و س ف دا مبا ل ٔ
يف  لها  صص  املبارش ا مع  ا رب  الطريق  النقل  مقاوالت  احلكومة  ب  توا

ٔدى   الية واليل  قة قاسية واستع امه املوو ٕاليه، ولكن يف ظروف حق
ت احملدودية  ٔثب ٔفرز لنا بعض النواقص اليت  ارتطامه مع الواقع العميل امليداين 
كون  ٔن  ل  ٔ ي مت معمك من  التفاق ا رمك  ٔذ ر  لتايل السيد الوز لو، و د
سق م هو التفعيل إالجرايئ  ال ٕاىل  طلقا ومد لقة وم مع املبارش ٕاال  ا
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نظ ل  وات د ق يف  ه  وتطر وزارمك  تعده  قانون  مرشوع  رب  سة  املقا ام 
ة واملصادقة الربملانية.    ومساطر املصادقة احلكوم

نظام   وهو  التعاقدية،  العالقات  يف  ة  الشفاف ريس  نظام  يه  سة  املقا
ٔو اخنفاضا،  ا  اكزوال ارتفا كذ ميكن من عكس التقلبات اليت تعرفها مادة ا

ىل مستوى التعريفة املتعامل هبا. ٔقول التقلبات ارت  ٔو اخنفاضا  ا    فا
بغ   ُس ٔهنا  ٔهنا  سة من ش ٔن هاذ املقا ر،  ٔنه، السيد الوز اليوم، كنظن ب
التنافسية  لتايل  التعاقدية، و ل هاذ العالقات  ة دا ٔن بعض الهدوء والطم
يف  دون  ستف املغاربة  الناقلني  ٔنه  كذ  يض  تق ر،  الوز السيد   ، كذ

بية  املس ٔج ا ري مسموع)  م  ه.. ( د م ستف ىل غرار ما  ائل اجلبائية 
اكزوال املهين ومن نظام كذ الرضيبة   اهنا من مفهوم نظام ا ىل صعيد ب

ىل احملروقات، ولكن بـ    %. 20ىل القمية املضافة املطبقة 
ٔشري ٕاىل.. ٔن    ولن تفوتين هذه املناسبة دون 

س اجللسة:    السيد رئ
ى الوقت.   هت شار احملرتم، ا   شكرا السيد املس

ر.    السيد الوز

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

ا   ٔنه اح ب لو ونقول  ل د ىل التد شار  شكر السيد املس ري  بغيت 
ىل  ل البضائع و ل النقل د لك د ش حنلو املش تنعملو مجيعا مع املهنيني 

ٔقل خنففو مهنا.    ا
ٔولية تقامسناها   رجع لها، يعين در الصيغة ا سة بغيت  ل املقا النقطة د
ش يعطيو  ادي يتوصلو هبا املهنيني  ٔخرى، وقريبا  ات الوزارية ا مع القطا

ادي نعملوها ٕان شاء هللا يف املسطرة.  هلم فهيا مث  ة النظر د   و
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ٔخرى السيد الو  ر. شكرا مرة    ز

  ." علق بـ"حوادث السري ببالد لسؤال املوايل، وهو سؤال م   ومنر 
دة   لو ستقاليل  شارن احملرتمني من الفريق  د السادة املس ٔ لكمة  ا

  والتعادلية.  
شار اليس الطرمونية تفضل.    املس

ن الطرمونية:  شار السيد ع   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
عية ونفسية  مما ال شك ف صادية واج لكفة اق ٔن حوادث السري لها  ه 

هودات التمنوية  ىل ا شلك سليب  ا فاجعة بوسكورة، وتؤر  هظة منوذ
 .   املبذو

زيف حوادث   ر عن ٕاسرتاتيجية الوزارة لوقف  سائلمك السيد الوز ا 
  السري؟

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.  لكمة السيد الوز   لمك ا

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ل حوادث  ٔنه القضية د ميس مجيع املواطنني،  هذا السؤال هذا يعين 
شغل امجليع.    السري يف بالد ك

لسالمة   وطنية  ٕاسرتاتيجية  ىل  تتوفر  لنا  د البالد  ٔن  ب ر  نذ بغيت 
بني   ما  لعرشية  ة  دد   2017-2026الطرق من  نقلصو  مهنا  الهدف  واكن 

سبة   ات ب ٔفق سنة   %50الوف الل  2026يف  ٔوىل  5، ولكن  سنوات ا
لهدف  ل % (le médian)ما توصلناش  سناوه د   . 25اليل كنا كن

الرها  5 ل  متثل  د لهيا  شتغال  جيب  ٕاسرتاتيجية  من  87ت   %
ىل املستوى الوطين:  ىل  ة الق   مجمو

لون؛  %28 - ىل را ل الق   د
الت:  - ات الثنائية وثالثية الع را   %؛ 24مستعملو ا
دها:   - مجة عن حوادث السري اليل تتورط فهيا مربة بو ات اليل  الوف
  ؛ 16%
ٔعامرمه عن  - ٔطفال اليل تقل  ىل يف الطرق  10سنة:   14  ا ل الق % د

  املغربية؛ 
ات النامجة عن حوادث السري اليل تتورط فهيا مربات النقل   - والوف

  %.  8.7املهين: 

ببالد   املس  السري  ة حلوادث  املؤق إالحصائيات  هذا،  ىل  ٕاضافة 
ٔوىل من سنة    5الل   ا تنازيل، وخصنا    22ٔشهر  املنحى  د  تتوحض وا

ٔنه اخنفاض 2019ٔنه مايش يف املستوى املرغوب مقارنة مع    مثنوه ولو ، حبيث 
سبة  ىل ب ل مقارنة مع سنة 6.3دد الق س  %2019  .  

هنائية لسنة   ني    2021وإالحصائيات ا   2015% مقارنة مع سنة  2.41تت
ل إالسرتاتيجية، مقابل   او، 25اليل يه السنة املرجعية د % اليل كنا كنتو

ٔهد  ل بعض ما بلغناش ا سجيل د لية إالسرتاتيجية، ولكن عند ال اف املر
  النقط إالجيابية.  

ش   ادي تنجز دراسة  ٔنه  ادي تقوم به الوزارة ٕان شاء هللا هو  اليل 
ل   ٔويل د ا سرتاتيجي  طط  ٔشنو هوما    5تقمي ا نفهمو  ش  سنوات 

لخم  طط الثاين  لو ونقدرو نعدو ا ل الضعف د اية  املاكمن د سية اليل 
ل حوادث السري يف الطرق  ش حندو من هذه املشلكة د و،  من بعد م

  املغربية. 
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س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ٕاطار   ٔخرى يف  مرة  الطرمونية  ستقاليل، اليس  لفريق  لكمة  نعيد ا
ب.     التعق

  تفضلوا. 

ن الطرمونية:  شار السيد ع   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ة  لسالمة الطرق ٔول لٕالسرتاتيجية الوطنية  طط امخلايس ا ذ ا بعد تنف

رق نتاجئه ٕاىل مستوى تطلعات املنتظرة، فٕان مجيع    2017-2026 ي مل  وا
الل  من  احلكومة  تعمل  ٔن  ب ٔملون  ي مدين  وجممتع  ومواطنني  ٔمة  ا ممثيل 

املبذو وتعزز   هودات  ا ٓفة حرب مضاعفة  ة  ٕاىل موا ة  الرام املبادرات 
لـ  امخلايس  العمل  مج  لرب الوطنية  إالسرتاتيجية  ٔهداف  وبلوغ  الطرقات 

)1NARSA  سبة ىل الطرق ب ات  دد الوف ىل مستوى تقليص   (50 %
ام  ٔفق    . 2026يف 

يتطلب   املسطرة  ٔهداف  ا بلوغ  ٔن  ر،  الوز السيد  ه،  ف ومما ال شك 
ابة   ٓيس اليت ختلفها حوادث السري وتضافر جمهودات مجيع  است جامعية ملنع امل

ىل املستوى الوطين واحمليل،   ة  ىل ملف السالمة الطرق الهيئات اليت تعمل 
ٔرقام املقلقة  ا ٔو الزجر، خصوصا يف ظل  لوقائع  الشق املتعلق  سواء يف 

اململك طرقات  اليت الزالت  اخلطرية  ت  وإالصا ات  الوف لها لعدد  ا  ة مرس
 . ىل املسار التمنوي ببالد متعية الثق  صادية وا ق   ولكفهتا 

ستوجب   ٔمر  ا دة والتعادلية فٕان  لو ستقاليل  ر الفريق  ويف تقد
الل:  ٔكرث من صعيد من  ىل    ٔساس العمل 

اليت   ٔوال، الطرق  ة  مراق معليات  بني  اكميل  شلك  سيق  الت تعزز 
ىل توفري الوسائل واملعدات الالزمة سطرهتا خمتلف ا جلهات املعنية القادرة 

ا؛  ا ذ    لتنف
الل    نيا، الفات قانون السري من  لية  ة ا تقوية معليات املعاينة واملراق

مبا   اململكة  ات  رب خمتلف  لرادارات اجليل اجلديد  احلالية  تعزز احلظرية 
الفات؛  رصد خمتلف ا   سمح 

حيتلها ه  لثا، اليت  احملورية  املاكنة  ٕاىل  لنظر  ة  الطرق لرتبية  م 
ىل مستوى  ة، سواء  رشي مضن املنظومة الشام لسالمة الطرق العنرص ال
ىل  السري  د  قوا رتام  ثقافة ا تعزز  الم يف  متع املدين وإال ا ٔدوار  تعزز 

ىل صعيد تقوية دور املؤسسات التعلميية ومؤسس ٔو  ات الشباب الطرق، 
التواصل  وات  رب خمتلف وسائل وق متع  ل ا والطفو برتسيخ ثقافهتا دا

ل مدرك لقمي حفظ النفس والغري.  شئة ج   بغية ت

 
1 National Road Saefty  (ة لسالمة الطرق  (الواك الوطنية 

ر،    السيد الوز
ية  ٔم ا املقاربة  تعزز  ٔمهية  ٕاىل  لتطرق  ٕاال  املقاربة  زوا  كمتل  ال 

التزني ويف  الفات،  ا وزجر  الفني  ا بضبط  طط والقضائية،  السلمي  ل 
ال القضاء   هودات اليت يبذلها ر وهني يف هذا إالطار  ة، م السالمة الطرق
ٔطر الطبية. رك املليك والوقاية املدنية، ٕاضافة ٕاىل ا ٔمن الوطين وا   ومصاحل ا

ة ورسيع   ت املطرو د متكن احلكومة يف رفع الت ٔن  متىن  ويف اخلتام، 
ٔهدا طط لبلوغ ا زال ا ٓيس اليت ختلفها حوادث ٕا ف املعلنة واحلد من جحم امل

  السري. 
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس
ر؟  ب السيد الوز   تبغيو التعق

ب.  ش تعق   ما اكي
النقل  لوزارة  ة  املو ٔسئ  ا سلس  يف  ري  ٔ ا لسؤال  منر  ٕاذن 
ملناطق  ة  ٔسطول وسائل النقل العموم علق بـ"تعزز  ك اليوم، وم س لو وا

  اجلبلية النائية".  
ٔحرار بطرح السؤال مشكورا.  ٔفراد التجمع الوطين ل د  ٔ   فليتقدم 

ل:  شار السيد عبد إال لف   املس
  س. شكرا السيد الرئ 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
شارن،    السيدات والسادة املس

العمويم   النقل  ٕاىل  تولوهنا  اليت  الالزمة  والتدابري  إالجراءات  يه  ما 
؟    ملناطق اجلبلية املسهتدفة ببالد

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ر يف ٕاطار  لكمة لمك السيد الوز ىل السؤال. ا   اجلواب 

ك:  س لو ر النقل وا   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،    السيد املس

ة   العموم النقل  اخلصاص يف وسائل  السؤال حول  هاذ  ىل  شكرك  ك
  فاملناطق اجلبلية.  

لعامل القروي   لنقل  ٔمهية البالغة  ٔن هاذ احلكومة كتدرك ا ٔكد ب بغيت ن
 ٔ اجلبلية،  العز عن  لمناطق  ور هام يف فك  ا د  يلعب وا نه ميكن لو 
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 . الية ببالد   الساكنة القروية وحيقق العدا ا
يف   اعمتدت  اكنت  الوزارة  ٔن  ب ر  نذ ل  1986بغيت  د العدد  د  وا  ،

من   انطالقا  العمويم،  النقل  تطور  ش  القروي،   1986املبادرات  لعامل 
لق النقل املزدوج ولكيف   ٔنه مت  ث  ات ح ش تقدم اقرتا ان إالقلميية  ل ا

د العدد  سبة لهاذ النقل املزدوج، كام مت ٕاصدار وا ل ان املركزية  ل لهاذ ا
د دفرت التحمالت سنة   ت واع ور ٔطري استغالل 2013من ا ل ت ٔ ، من 

لعامل القروي.    دمات النقل 
ىل صعيد   راسات امليدانية  ل ا رش   58دد د اكة مع  ٕاقلمي تنجزت 

ش حتد املعطيات الالزمة هبدف وضع خمططات  الس احمللية  السلطات وا
مللفات  ٔولوية دامئا  ا ٕاقلمي، كتعطى  ىل مستوى لك  النقل  منط من  لهاذ ا
ان  ل هتا من طرف ا ا لنقل بعد ٕا لجنة الوطنية  ل ا النقل املزدوج من ق

لنقل.    إالقلميية 
ٔخرى، الوزارة يف ٕاطار ا ة  لنقل من  صصة  لرفع من جودة املربات ا

اصة  ة  مج جتديد حظرية املربات، م ر لعامل القروي كتخصص مضن 
ف   180لهاذ النقل بـ   ل التخف ٔ ديدة، من  ناء مربة  ا اق ٔلف درمه يف 

ٔسعار.  ر اسمترار ارتفاع ا ٓ   من 
ايئ اليل ق ست مع  ل يعين يف ا ٔيضا د و احلكومة  النقل املزدوج  دم

لمبتغى، حبيث    1800بـ   يوصلش  درمه لك عربة، ولكن هاذ اليش لكه ما 
دمات  يعانيو من ضعف  زال ساكن العامل القروي واملناطق اجلبلية  ٔنه ال 

  النقل. 
نعملو ادي  ش   ولهذا  املتقدمة،  لجهوية  لية، وتفعيال  ا ا مع وزارة 

النقل  ال  مف لها  د صاصات  الخ تقوم  اليل خصها  اجلهوية  الس  ا بو  نوا
ه طبيعيا النقل القروي.  لها، وم ال الرتايب د ل ا   دا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار احملرتم، اليس لف  لسيد املس لكمة  ب. ا   ل تفضل يف ٕاطار التعق

ل:  شار السيد عبد إال لف   املس
س،    السيد الرئ

ر،     السيد الوز
ىل املعطيات اليت تفضلمت بتقدميها لنا يف هذا الباب ف  ٔشكرمك  بدوري 
ن  ملناطق اجلبلية النائية، مؤكد ة  ٔسطول وسائل النقل العموم خيص تعزز 

ة املواطنني وا ة يف هذا الباب معا لتنقل يف وسائل النقل العموم ملواطنات 
  هبذه املناطق. 

ىل رٔس الوزارة،  ي تقومون به  لعمل املقدر ا ننوه يف هذا الصدد 
دمات القطاع العمويم والرفع   وخصوصا يف الشق املتعلق بتحسني جودة 

  من السالمة الطرقة. 

ر،    السيد الوز
زال ظاهرة  ش ساكنة املناطق اجلبلية النائية ظروفا مزرية، ٕاذ ما  تع
ي يثري خسط وتذمر   ل هذه املناطق، اليشء ا رشة يف  النقل الرسي م
اص ال يوفر الرشوط الالزمة  ٔش منط من نقل ا ٔن هذا ا ث  الساكنة، ح

لخطر.  اهتم    لجودة والسالمة ويعرض ح
ىل رضورة رس  ا  بة اجلهات  نؤكد يف فريق يع ورش الالمتركز إالداري وموا

شارية حلل هذا امللف، ففي   ين مقاربة  الل ت يف هذا امللف الشائك، من 
اتية  صاصات ا خ ىل مستوى نقل  ي يعرفه هذا الورش  ٔخر ا ظل الت
ة ونقص يف املوارد املالية،  ك س لو ل ضعف إالماكنيات ا س لجهات، 

  جلهات. اليت تعاين مهنا ا
نظرا   املعقد،  امللف  هذا  معاجلة  ىل  العمل  ٕاىل  احلكومة  ندعو   ،
مجموع  يف  الساكنة  ىل  املبارشة  صادية  ق ٔثرياته  ولت عية  ج ه  لراهن

الل:    الرتاب الوطين، ومن 
ية؛   - مج وطين يؤطر هذا الورش جبوانبه املالية التق د احلكومة لرب   اع
حتمالت    - دفرت  ين  ل  ت ٔ من  دة  ىل  ة  لك  خصوصية  راعي 

راعي جودة  الية،  دمات النقل املزدوج وفق مواصفات  استغالل 
ة؛  رتام السالمة الطرق لساكنة، ومعايري ا   اخلدمات املقدمة 

وتعزز    - اخلصاص  لسد  واخلاص  العام  القطاع  بني  الرشاكت  تقوية 
ملناطق اجلبلية الن  ة  ث سيقوي  ٔسطول وسائل النقل العموم ائية، ح

ىل  ٕالضافة ٕاىل القضاء  اصب الشغل،  لق م ر، سي س فرص 
ري املهيلك.    القطاع 

ات اليت  قرتا عتبار  ذ بعني  ٔ ر، ٕاىل ا وٕاذ ندعومك، السيد الوز
اوب مع   الت روم   ، ت مستع ٔهنا رها ىل  ا، نؤكد  رب عهنا يف فريق

واملواطنا املواطنني  ٔطري  انتظارات  وت القروي  لعامل  العمويم  النقل  مع  ت 
ليه متاما.  ٔفق القضاء  ري املهيلك يف    القطاع اخلاص 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ر؟  ب السيد الوز ش تعق   ما اكي
ٔشغال   ىل مسامهتمك القمية معنا يف  ر  ٕاذن، هكذا نتقدم لمك السيد الوز

  وٕاىل فرصة قادمة.  هذه اجللسة،
رة التضامن   ٔشغال هذه اجللسة، وز رة معنا يف  لسيدة الوز رحب  كام 

ٔرسة.  عي وا ج   إالدماج 
س احلكومة امللكفة   ى رئ منر لقطاع املوايل، وهو قطاع الوزارة املنتدبة 
ٔسئ ذات  ، وهناك ثالث  ٔسئ لعالقات مع الربملان، وسهتل سلس ا

دة    املوضوع. و
ه "مشاركة   عية، وموضو ج ة العدا  ٕاذن يف البداية مع سؤال مجمو
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ميها".  ذها وتق ة وتنف داد السياسات العموم متع املدين يف ٕا   ا
شار احملرتم.  ٔستاذ الفاضل، السيد املس   تفضلوا ا

حامين:  شار السيد املصطفى ا   املس
س احملرتم،    السيد الرئ

ر احملرتم، السيد     الوز
داد   ٕا املدين يف  متع  ا لتوسيع مشاركة  سائلمك عن جمهودات وزارمك 
املتعلقة   ستور  ا ضيات  مق وتفعيل  ميها  وتق ذها  وتنف ة  العموم السياسات 

شاور العمويم؟   ل
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

املع  "التدابري  ه  موضو الثاين  شارية  السؤال  ال القدرات  من  لرفع  متدة 
متع املدين".    ملؤسسة ا

ٔصا واملعارصة.  ٔفراد فريق ا د  ٔ لكمة    وا
شار احملرتم.    تفضل السيد املس

يش:  ليد الربن شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
متع شارية ملؤسسة ا لرفع من القدرات ال   املدين؟   ما يه التدابري املعمتدة 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا لمك.

متع   ه "مشاركة ا دة املوضوع، وموضو والسؤال الثالث دامئا يف ٕاطار و
عي. ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو ة"    املدين يف السياسات العموم

شارن احملرتمني.  ٔعضاء املس د ا ٔ   فليتفضل 
ش دي وا ة؟  ما م   معنا يف القا

ىل  الرد  ل  ٔ من  احملرتم،  ر  الوز لسيد  ارشة  م لكمة  ا ٔعطي  ٕاذن 
دة املوضوع.  ٔسئ ذات و   ا

  تفضلوا. 

امللكف   احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز يتاس،  مصطفى  السيد 
مس احلكومة:    لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

ٔشكر   ٔن  شارن احملرتمني  طبعا يف البداية البد  السيدات والسادة املس
نوهيا   د من املواضيع اليت  املوضوع، اليل هو وا يار هذا  خ ىل تفضلهم 
احلكومة  ل  دا ٔيضا  و الربملان  مع  لعالقات  امللكفة  الوزارة  قصوى،  ٔمهية 

  العتبارات كثرية. 
ضيات دستورية، حتدث  لهيا يه مق لكممت  ضيات اليل  ٔن املق ٔوال، 

ل سنة  ع ستور د لهيا ا متع املدين حيظى 2011هنا ونص  ٔن ا ٔيضا  ، و
ٕاىل  البداية  يف  فالبد  ٔساسية،  ٔدوار  ب ويقوم  متع،  ا ل  دا قصوى  ٔمهية  ب
ليات املعمتدة من طرف احلكومة لتعزز مشاركة  ر خبصوص ا مسحتو يل نذ

ض  ل تزنيل املق ٔ ة من  متع املدين يف السياسات العموم ستورية  ا يات ا
ث معلت   بري، ح شارية اليل معلت فهيا بالد جمهود  ميقراطية ال املتعلقة 
لعرائض وامللمتسات  داد وٕاصدار القانونني التنظمييني املتعلقني  ىل ٕا الوزارة 

رشيع.    يف جمال ال
ات الرتابية، اليل  لجام كام مت يف نفس السياق ٕاصدار القوانني التنظميية 

شارية تتعط  ليات  داث  ٕال الرتابية،  ٔيضا  ات  لجام صاص  خ هاذ  ي 
رشاكة مع جملس النواب  شاور وحتدد رشوط تقدمي العرائض، ف لحوار وال

عات املطلوبة من   دد التوق رب تقليص  ٔوال،   5000مت تعديل هذه القوانني، 
س 4000ٕاىل   ل لعرائض، و سبة  عات هذا ب دد التوق ٔيضا تقليص  بة ، و

عات من  دد التوق ٕالضافة ٕاىل 20.000ٕاىل   25.000لملمتسات تقليص   ،
سخ من بطاقة التعريف الوطنية،  ٔو امللمتس ب ذف رشط ٕارفاق العريضة 
ىل الحئة  ع  ل متكني املواطنني من التوق ٔ د الرمقنة من  ٕالضافة ٕاىل اع هذا 

مع العريضة وكذا الحئة دمع امللمتس.   ا
تزن  ل  ٔ مشاركة ومن  ل  ٔ ومن  القانونية  النصوص  هذه  مضامني  يل 

الل:  بهتا من  ىل موا ، معلت الوزارة    فعا
مت    - ث  الرمقية، ح الوسائل  د  ع تعلقت  املشاريع  من  ة  ذ مجمو تنف

لمشاركة املواطنة ( داث البوابة الوطنية  ) وتطور eParticipation.maٕا
املواطنات   قريبا  سمتكن  ث  ح ٕايداع  دماهتا،  من  وامجلعيات  واملواطنني 

شار اليس بودس  م اليل قالو السيد املس قاطع مع ال العرائض ورمبا هذا ت
زة؛   خبصوص العريضة املتعلقة مبطار 

)  tacharokia.maٕاطالق البوابة الوطنية لتكون امجلعيات عن بعد (
ٕالضافة ٕاىل ٕاطالق مح  تواصلية    وٕاغناهئا هبدف تعزز قدرات امجلعيات، 

شارية وٕاطالق وحتيني تطبيق "موبيل"  ميقراطية ال ليات ا وطنية حول 
ٔمازيغية   وا العربية  لغة  القانونية  التعديالت  وفق  شارية،  ال ميوقراطية  ل

 والفرسية. 
اخلطة  ٕاطار  يف  الزتام  عندها  قلت  ما  يف  الوزارة  هذا،  ىل  الوة 

ة  لحكومة املنف لزتام رمق  2021-2023الوطنية  ، خبصوص 19اليل هو 
ستور  ليه ا ينص  شاور العمويم اليل  ل ٕاخراج مسودة القانون املتعلق 
ح النقاش مع مجعيات  ، املسودة موجودة، لكن البد من ف د فصو ٔ يف 
ات وزارية ليك  ني، سواء اكنوا قطا لني العموم ٔيضا مع املتد متع املدين و ا

ج وثيقة قانونية   . ن سهو لهيا  ٕالجامع وتمت املصادقة    حتظى 
متع  ا ملؤسسات  شارية  ال القدرات  من  الرفع  املعمتدة  لتدابري  سبة  ل

ر:  ٔخص    املدين، 
شارية؛   - ميقراطية ال مج اجلهوي لتكون امجلعيات يف جمال ا ذ الرب  تنف
ال   - ميقراطية  ا ليات  حول  سية  حتس وية  لقاءات  شارية،  تنظمي 
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زيد عن  ل مجعوي؛  2700شارك فهيا ما   فا
شارية    - ال ميقراطية  ا جمال  املكونني يف  بتكون  اص  مج  ر ذ  تنف

داد   ٕا ٕاىل  ٕالضافة  شيط،  الت ية  وتق والرتافع  ة  العموم السياسات  مي  وتق
الئل العملية؛  ة من ا  مجمو

بة هيدف إ   - داث مركز لالتصال واملوا ىل متكني املواطنني  ويف اخلتام، ٕا
ىل اخلصوص من لك املعلومات املتعلقة هبذا   متع املدين  معوما ومجعيات ا

ال.    ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا لمك السيد الوز

عية.  ج ة العدا  مو لكمة  ٔعيد ا ب،    يف ٕاطار التعق
شار احملرتم.     تفضلوا السيد املس

شار السيد املصطف حامين: املس   ى ا
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل هذا   ابة  ول إال ىل ق ر،  ٔن حنييمك، السيد الوز يف البداية، البد 
ستورية املمتزية لهذه الوزارة، رمغ  ه تعبريا عن املاكنة ا رى ف ي  السؤال ا

يس   ك روتوويل يف احلكومة، فوزارمك  هبا  لنظر ٕاىل رت ٔمهية دستورية 
ميقراطية  ، سواء ا ارهتا بالد ميقراطية اليت اخ طبيعة مسؤوليهتا يف تفعيل ا
ذية،   رشيعية والتنف سري التعاون بني السلطتني ال عتبار دورمك يف ت متثيلية،  ا
ادئ  م تفعيل  يف  وزارمك  دور  عتبار  واملواطنة،  شارية  ال ميقراطية  وا

دادا  املشاركة   ٕا ة،  العموم السياسات  يف  املدين  متع  ا ومشاركة  املواطنة 
 . ذا وتق   وتنف

شاور العمويم  ل ٔدوات القانونية واملؤسساتية  مفع جناح بالد يف ٕارساء ا
بري  ينا خصاص  ات الرتابية، مفازال  ىل مستوى امجلا واملشاركة املواطنة 

واملؤسسا القانونية  ٔدوات  ا مستوى  ميقراطية ىل  ا املبادئ  لتفعيل  تية 
ة  العموم السياسات  داد  ٕا مستوى  ىل  املواطنة  واملشاركة  املواطنة 
ميقراطية  ا الهيئات  بعض  شهدها  اليت  امجلود  ا  ٕاىل  لنظر  الوطنية، 
القانوين  لنظر ٕاىل غياب السند  ستور، و لهيا يف ا شارية املنصوص  ال

الفصل   يف  ٕاليه  امجلعيات من    12املشار  مبسامهة  يتعلق  ي  وا ستور،  ا
ميقراطية  ا ٕاطار  يف  ة  احلكوم ري  واملنظامت  العام  ٔن  الش بقضا  املهمتة 
ة وكذا يف تفعيلها   ى السلطات العموم داد قرارات ومشاريع  شارية يف ٕا ال
ىل غرار ما تضمنته القوانني  ات تنظمي هذه املشاركة  يف ميها ورشوط و وتق

داث هيئات التنظمي  ٕ ات الرتابية، وضعف املامرسة املتعلقة  لجام سبة  ل ية 
الفصل   هيا يف  ٕا شاور املشار  ىل   13ال ة  العموم السلطات  بعمل  املتعلق 

داد   عيني يف ٕا ج لني  شاور، قصد ٕارشاك خمتلف الفا داث هيئات ال ٕا
مي ام  ويه  ميها،  وتق ذها  وتنف وتفعيلها  ة  العموم لوزارمك،  السياسات  كن 

رشيعية لوضع ٕاطار قانوين  ٔطريها بنصوص  ىل ت ٔن تعمل  ر،  السيد الوز
معمك  اوب  س الربملان  ٔن  يد  ٔ وا املواطنة،  واملشاركة  العمويم  شاور  ل

  لفعالية املعتادة. 
لتجربة اليت   سرتشد  ٔن  ر احملرتم، البد  يف هذا السياق، السيد الوز
مي الشباب، حبيث   اتية لتق ة املوضو مو الل ا لس من  اضطلع هبا هاذ ا
متع املدين يف  ة املاسة ٕاىل رضورة ٕارشاك ا ت احلا ٔثب رات امليدانية  ٔنه الز

لسياسة العامة إ  ل املتعلقة  . مجيع هاذ املرا ذا وتق   داد وتنف
  وشكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة.  ٔفراد ا د  ٔ لكمة  ب دامئا، وا   يف ٕاطار التعق

يش:  ليد الربن شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
اليت  ملعطيات  تفضلمك  ىل  و مك  جوا ىل  هودات    شكرا  ا ىل  تدل 

طرف  من  برية  بعناية  حيظى  ي  وا لقطاع،  هنوض  ا ل  س يف  املبذو 
ٔيده.    صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

ٔكتور   تاح دورة  ستحرض اخلطاب املولوي الف ر،  وهنا، السيد الوز
ٔن "2014 ٔبنائه ومجليع القوى احلية امل ، بقو  لك  ة  ا ؤرة،  املغرب يف 

اعتبارا   اجلادة  ادراهتا  م شجع  ئنا  ف ما  اليت  املدين،  متع  ا هيئات  اصة  و
سامه يف النقد البناء وتوازن   ة  سلطة مضادة وقوة اقرتاح ورها إالجيايب 

. السلط ال امل م  ى  هت   "؛ ا
من   لرفع  املعمتدة  التدابري  جيابية حصي  ٕ ر،  الوز السيد  ل،  س ٕاننا 

لهيئات   القدرات ٕالماكن القانوين  متع املدين، مقارنة  شارية ومؤسسات ا ال
د دستور اململكة يف  ذ اع   . 2011املدنية م

ٔمهية ما حتقق يف هذا الباب   ىل  ٔن نؤكد  ر احملرتم،  نود هنا، السيد الوز
ل  سن تدابري من ق شارية  ميقراطية ال ٓن يف ٕاطار تطور وتقوية ا حلد ا

داث   كون ٕا مج  ر وٕاطالق  بعد  عن  امجلعيات  لتكون  الوطنية  البوابة 
د  لمجمتع ملدين واع امة  ادرات  داث م لني امجلعويني وٕا تقوية قدرات الفا

داث   13 متع املدين وٕا زة ا ا داث  لمجمتع املدين وٕا يوم وطين  مارس 
بلوما ا ٕاطار  يف  الوطنية  القضية  حول  املدين  الرتافع  املوازية  مرشوع  سية 

لزتام رمق   ٔيضا تزنيل  ة"   17و ف ل حكومة م ٔ مج "رشاكة من  ر يف 
ريل  ٔ اليت انضمت  احلكومة املغربية يف القمة العاملية ملبادرات الرشاكة يف 

متع املدين. 2018 داث بوابة الرشاكة مع مجعيات ا   ، وٕا
ر احملرتم، سيج امجلعوي، السيد الوز ل ال ٔن تد ة من    ٕاال  تصادفه مجمو

العام  ٔن  الش قضا  ل املدين مضن  التد ه  ىل و تنعكس  اليت  راهات  إال
ة، وجتعل من تعزز قدرات امجلعيات  ومشاركته يف بلورة السياسة العموم
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لمجمتع املدين وتفعيل الرتسانة القانونية   ستورية  ٔدوار ا يه كف بتحريك ا
رب سن حتف  رشية  اوز  وتقوية قدراته ال تت ٔدوار  لها من  ملا  ة،  زيات ٕاضاف

صادي والتمنوي.  ق متعي ٕاىل البعد    البعد املدين وا

ر،    السيد الوز
ل العمويم والقطاع اخلاص مع   ل إالجيايب بني الفا ٔفق هو الفا يبقى ا

عي والتمنية املستدامة.  ج متع املدين ٕالحلاق السمل    هيئات ا
  شكرا.

س اجللس    ة: السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ستوري   ة ا ٔعضاء مجمو د  ٔ ر، واستدراك  الوز السيد  مك،  بعد ٕاذ
ل  د فرصة  نعطيومه  ولكن  السؤال،  طرحوش  ما  ٔهنم  رمغ  ميقراطي،  ا

لمك. لجواب د ٔهنم اسمتعو  ب مبا    التعق
شار احملرتم.    تفضلوا السيد املس

شار السيد عبد الكرمي     شهيد: املس
س،    السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
عي وتعزز   ج ستقرار  ق  ٔساسيا يف حتق متع املدين مكو  يعد ا
مع  ي يتطلب مزيدا من ا ، اليشء ا شهده بالد ي  ميقراطي ا نتقال ا
فعالية يف  كون ذا  ، وحىت  ملهام املنوطة به دستور ام  لق لتقوية قدراته 

  صنع القرار. 

ر،     السيد الوز
و يف جمال  ود ا ت  شت ٔن الفراغ القانوين يؤدي ٕاىل  كام تعلمون، 
شاور   اصل يف مهنجية تنظمي معلية ال ن  ٔن هناك تبا شاور العمويم، كام  ال
ة واملؤسسات املنتخبة، مما حيول دون متكني  اليت تطلقها السلطات العموم

متع املدين من   ظامت ا مي القرارات واملشاريع  م ع وتق داد وت املسامهة يف ٕا
ة.    السياسية والسياسات العموم

ر،    السيد الوز
د يف بنائه   س ق،  ٔكرث مما مىض ٕاىل ٕاطار قانوين دق ة  ا حنن اليوم يف 

متع املدين   15و  14ىل الفصلني   ة مشاركة هيئات ا يف ستور، حيدد  من ا
مي القرارات واملواطنات واملواطنني وال ع وتق داد وت عيني يف ٕا ج لني  فا

ىل  شاور،  وال احلوار  ليات  و هيئات  الل  من  ة،  العموم والسياسات 
ٔطراف  ات  اصة حبقوق والزتامات وواج ضيات  ٔن يمت وضع مق ٔساس 
لهيا، وذ  ٔهداف اليت يقوم  شاور العمويم، وحتديد املبادئ وا معلية ال

ٔطري الع ل ت ٔ متع املدين واملؤسسات.من    القة بني ا
ار تقوم به وزارمك يف هذا الباب، وذ  ر، معل ج ة، السيد الوز رصا

لفرتة   الوطنية  العمل  ىل خطة  إالطالع  الل  لورش   2023-2021من 

سبة  بلغت  ي  وا املواطنة،  املشاركة  حمور  اصة يف  ة،  املنف احلكومة 
ٔربعة58.3ٕاجنازه  ٔساسية ويه:   % واملتكون من    حماور 

إالجناز    ٔوال، سبة  بعد،  عن  امجلعيات  لتكون  وطنية  بوابة  داث  ٕا
 ؛ 55%

متع   نيا، مع العمويم املمنوح ملنظامت ا ة ا ليات لتعزز شفاف ٕارساء 
سبة إالجناز   %؛ 56املدين، 

العمويم    لثا، شاور  ل قانوين  رب وضع ٕاطار  املواطنة  املشاركة  تعزز 
سبة إالجناز   والتطوع   %؛ 50التعاقدي، 

داد    رابعا،  ل حتسني مشاركته يف ٕا ٔ متع املدين ودمع قدراهتم من  تعبئة ا
سبة إالجناز  ة،  ذ السياسة البي ع وتنف   %. 72وت

ر،    السيد الوز
شاور العمويم ٕاىل   ىل العمل ٕالخراج مرشوع قانون ال ون  ك مك م ٔ لام 

اسبة لٕالشا ي م لرمغ من التطور النوعي والمكي، ٔرض الواقع، فه ٔنه  ىل  رة 
ل امجلعوي،  ٔسسة الفا ملغرب وسعيه املزتايد ٕاىل م متع املدين  ي عرفه ا ا
الالت اليت الزالت تعرتي هذا املكون، واليت حتول  خ ٔن العديد من  ٕاال 

ستورية والقانونية يف املشاركة يف السياسات العموم  ٔدواره ا امه ب ة،  دون ق
  وميكن تلخيصها يف ما ييل: 

اصة ذات   - لفعل امجلعوي،  خول  بري من املواطنني من ا عزوف 
متع املدين؛  لجمعيات وهيئات ا شار الواسع  ن ٔاكدميي رمغ    التكون ا

لني  - ة بني الفا ٔو ضعف التواصل يف موضوع السياسات العموم غياب 
ة  عيني واملؤسسات العموم   واملنتخبة.. ج

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
لمك.  فذتو الوقت د   اس

كون  ادي  ب، و ر احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد الوز لكمة  ٔعيد ا ٕاذن 
ت  موع، بقات  9عندمك يف التوق   .4يف ا

لعالقات مع الربملان،   س احلكومة امللكف  ى رئ ر املنتدب  السيد الوز
مس احلكومة: الناطق ال    رمسي 

الت  ملدا ننوه  غي  س،  الرئ السيد  يل،  مسحت  ٕاىل  بغيت،   ٔ
لفعل  ٔن  شارون،  ق هباذ امللف هذا من طرف السادة املس ق ٕالملام ا و

دا، وتقريبا، مايش غنقول تقريبا، ولكن   م  % 100هذا ملف اليل هو 
شخيص ٔ  ال ىل مستوى  يعين لك.. سواء  معمك  قامس  ىل مستوى ت و 

ات.    قرتا
مة يف  ٔعطاه ماكنة  ستور  دا، ا م  د الورش اليل  الفعل هذا وا ف
ة لكها تتلكم  ة السام لهيا. يف نفس الوقت اخلطب امللك لكممت  الفصول اليل 

دا لفائدة الوطن.    ىل هاذ الرٔسامل املهم 
تعملش ما  نقول  ش  اد املقابل؟ ما  تعمل يف  ٔنه اشنو  ٔعتقد  ، ولكن 
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مثنو  ٔننا  ٔسهل  ا من  اكن  دميقراطي،  الرتامك  د  وا عندو  اليل  ب  ماكننا  ٕ
الش احلكومة   متع املدين، هذا هو  ل ا ال د ورصدو الرتامك اليل عند فا
لس احلكويم  ديدة، اليل امحلد  مت تقدميها فا اخنرطت يف اسرتاتيجية 

ل الس  ذات الطابع د ة. وا   ياسة العموم
ىل بعض العنارص اليل فهيا فالسؤال املوايل، لكن   حصيح، يه غنتلكم 
ٓن  ٔننا ا لجنة، حصيح  ل ا رة هاذ املوضوع دا ٕا لس املوقر  متس من ا ٔ
شارن، لكن البد نلقاو   ىل قانون املالية فالغرفة الثانية، جملس املس لون  مق

 ٓ ٔن مبثل هاذ النقاش ا د احلزي،  ل وا ة، دا ل هاذ القا ن اليل تبادلناه دا
ل املسارات اليل  ة د ٓفاق كتظهر ومجمو ل ا ة د ة احملرتمة، مجمو هذه الق

 . الد ستافدو مهنا لصاحل التجربة املدنية ف ٔننا    ممكن 
ىل   كتقوم به  ور اليل  رمك لهاذ الوزارة وا ىل تقد شكرمك  ٔيضا  غي 

ىل املس  دا، ويف نفس املستوى السيايس و د  ميقراطي وهذا مف توى ا
نلخص  ميل  رمبا  ٔن  العمويم،  شاور  ال قانون  عند  نتوقف  غي  الوقت 

الت لكهم لكها تنصب حول هاذ املوضوع هذا.    املدا
هاذ   كفي  اكن  ستور،  فا ليه  التنصيص  مت  دا،  م  معطى  هذا 

لهيا، و  لكمت  ا املسودة اليل  ٔهنا تعمل إال لزتام اليل احلكومة  ي  هت ي
لزتام "رمق   ة، لكن 19معالت احلكومة، اليل هو  " يف ٕاطار احلكومة املنف

ٔنه نلقاو   ب ٔعتقد  م،  لرضورة يه املصادقة، هذا ورش  ا مايش  راه إال
الته  ٔن تمت ٕا ل  يش صيغة مشرتكة بني الوزارة وما بني الربملان ملناقشته ق

سي شلك ىل مسار املصادقة ال ه النقاش  ل من ذ نوسعو ف يك، وق
ٔن هذا   ل اخلروج واملصادقة الرسيعة،  ت د ش نعطيوه الضام ف،  مك
ىل  لتو  و لزتام  نفذت  فقط  ٔنين  ب سمى  ن ش  بغي ما   ٔ م،  ورش 
ٔن ال نبخس هاذ  لحكومة، ولكن جيب  ٔمانة  ىل ا م  ى ال هت احلكومة وا

ميقر  السياسية وا لحظة  ه ا ٔو ه من  ٔي و ىل  ح  ف ٔ م ف املهمة،  اطية 
ن  ليه، وطبعا اك الرشاكة فهاذ املوضوع هذا، وجنيبو هذاك القانون ونتلكمو 
ل يف هذا   ني اليل مهنم وزارات حىت يه عندها تد رشاكء اليل هوما معوم

ال.    ا
احلكومة   كتعطيه  اليل  املدين، هو ورش  متع  ا ل  الورش هذا د فهاذ 

ور    ٔمهية ٔكرث حول ا ادي نعطي معطيات  لجنة ٕان شاء هللا  قصوى، ويف ا
متع املدين وحول التصور اليل كتجيب احلكومة.  يقوم به ا   اليل 

دم   د  ىل وا دم الثقة، ولكن غنتلكم  ل  جلو د خنمت ما غنقولش 
راسة   ٔمع، فا شلك  ة  متع املدين مع املبادرات العموم ل ما بني ا اليل التفا

ىل  ركز فقط  و  متع املدين وا ٔنه العالقة ما بني ا ا ب شف تعمالت، اك
متويل،   ال املتعلق  ري ا ٔخرى من  دة  القة و ش يش  متويل، ما اكي ا
ل احلكويم ال تلقى   يقوم هبا الفا ة من املبادرات اليل  ٔنه مجمو ليل هو  وا

متع املدين ى ا م  ه قشوها  كثريا من  ، وهذه من القضا اليل خصنا 
وح.    شلك مف

متع املدين، هذه حلظة   ل ا زة د م سوف ننظم اجلا ٔ ىل بعد  ٓن  حنن ا

زة مايش  م هباذ اجلا ه ٔسف  متع املدين، ل دا من حلظات تتوجي ا مة 
اوز   ات لن نت ب الرتشي ٓن  ا سدينا ا ال اح  200ملف،    200بري، م

ٔقل  ر  ىل ا ه  ٔنه    240شيح يف جممتع مدين ف ب ٔلف مجعية، هذا رمق يبني 
متع   اه هاذ ا ٔن نثري ان شتغال طويل، ليك ستطيع  مازال املسار طويل و
كتعمل  اليل  ملبادرات  و لقضا  م  ه ل  د رة  ا ل وجنيبوه  املدين 

ورات الثالث ذيت الرمق مقارنة مع ا ني ا ٔنه تقريبا  احلكومة، م ب ت  ، لق
كون الثاين فـ   د (le classement)ادي  ٔوىل اكنت وا ورة ا ٔنه رمبا ا  ،

ٔوراش اليل   230وال    220 د من ا ة، فهذا وا ري اكف طلب، لكن تبقى 
شلك جامعي.  لهيا    شتغلو 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔسئ ري يف ٕاطار سلس ا ٔ علق السؤال ا ة لوزارمك، وهو م  املو
ٔهيل قدرات امجلعيات".    بـ"ت

لشغالني.  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ لكمة    ٕاذن ا
لكمة.  شار احملرتم، لمك ا   تفضل السيد املس

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

ٔهي سائلمك  عن إالجراءات والتدابري اليت اختذمت لت ل قدرات امجلعيات، 
ر احملرتم.    السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    تفضل السيد الوز

لعالقات مع الربملان،   س احلكومة، امللكف  ى رئ ر املنتدب  السيد الوز
مس احلكومة:    الناطق الرمسي 

ىل طرحمك لهاذ السؤال.  س احملرتم،    شكرا، السيد الرئ
شلك التصور هو   لهيا بعض العنارص  ادي نعطي   ٔ إالسرتاتيجية، و

  رسيع. 
ل هاذ إالسرتاتيجية،  املركزات د د من  الرفع من القدرات.. هذا وا
ٔكرث،   ادي خيصها وقت  ٔن  لجنة،  فا قشوها  إالسرتاتيجية  ٔننا  كنفضل 
ىل بعض املركزات، فهاذ  س نتلكمو  ٔن املناسبة رشط، ما فهيا  لكن مبا 
ل  د التجربة  ىل  اطلعنا  ٔوال،  لهيا،  شتغلو  ك بدينا  فاش  إالسرتاتيجية 

ٔكرث   20حوايل   م  ا عند اه ول اليل اح ىل ا ش  دو فالعامل، وما ركز
ٔمراك الشاملية وبعض دول  ىل  حنا شوية  انف هبم فالسنوات املاضية، بل 

ٔن د ا يا، اليل فهيا وا ٓس ة وبعض دول  متع املدين ٔورو الرشق ل ا ظمة د
ىل هذا اليل كنعرفو.    اليل كتختلف 

ا،  ٔر ٔن حيقق  متع املدين حيق   ة، ا ٔمرك دة ا ت املت ال فالوال م
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لو  و، غنق الد لكو تطوع، مايش هذا غنو متع املدين عند ف ا ا هاذ   اح
اه هاذي  ىل جتارب   60وال  50اليش اليل بن ح  ٔن ننف سنة، ولكن جيب 

متع املدين.  شتغل ا يف    ديدة ليك نفهم 
ل املركزات:    مخسة د

يبقاش   - وما  احلكومة  س  رئ عند  كون  ة،  العموم السياسة  سيق  ت
لني خمتلفني؛   املتد

ل الت  - لجمعيات، مصطلح د دا،  التطور التنظميي والهيلكي  م  طور 
سامه   لها ليك  رفع من املستوى والقدرات د بغينا مجعيات تتطور و

ٔخرى؛  دة   يف الرفع من قدرات مجعيات و
متويل؛  - ري يف ا  تعزز الرشاكة وما تبقاش فقط 
ل   - ة د ه مجمو ة القانونية، هذا ورش ف ٔهيل الب رسيع استكامل وت

 القوانني؛ 
-  ٔ الرمقنة،  د  اع هو  الصعيد  واخلامس  ىل  موجودة  وزارة  ا  اح ن 

ىل املستوى اجلهوي.  شار  ش ان  املركزي وما عند

ىل   23 اها  بن لكها  لكن  مفصل،  شلك  لجنة  فا ا  نقد مرشوع 
ت،   د الرصد لهاذ الصعو متع املدين، در وا ا ا يوا ت اليل   9الصعو

ت اوزو هاذ الصعو ش نت ا هاذ املشاريع  ت وبن ل.  صعو  فاملستق
اليل   لو  د ٓفاق  امجلعوي  شغيل  ال مة:  العنارص  ل  د د جوج  وا
شاور حول   ٕاطار ال يعطي يف  ٕالماكنيات اليل  العمويم  شاور  يعطي وال

ة.    السياسات العموم
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار تفضلو.  ب، السيد املس   يف ٕاطار التعق

شار السي لطيف مستقمي: املس   د عبد ا
ىل املعلومات القمية.  ر،    شكرا، السيد الوز

ستور،   ىل الرمغ من عرش سنوات من صدور ا ٔنه  ام  مثة ٕاحساس 
ٔحاكم ذات  ا رب  املدين، الس  متع  ا ٔها  تبو اليت  اجلوهرية  املاكنة  ٔن  ٕاال 

شارية مازالت مل تعرف الطريق ٕاىل التزن  ميقراطية ال   يل السلمي. الص 
ٔعامل الوطنية  سعنا اليوم ٕاال التنويه وإالشادة  ، ال  ىل الرمغ من ذ و
ئت تقوم هبا العديد من امجلعيات اجلادة،  سانية اليت ما ف عية وإال ج و
الت  التد من  العديد  ة يف  العموم لسلطات  ٔكرب سند  شلك حبق  اليت 

ي ظهر   ٔمر ا جبالء يف التعبئة اليت اخنرطت اليت تمت هنا وهناك، وهو ا
ٔوراش".  مج " ر   فهيا العديد من امجلعيات ٕالجناح 

وزارمك   ام  ق نقدر  ٕاذ  ملغرب،  لشغالني  العام  حتاد  فريق  وحنن يف 
متع املدين   لعالقات مع ا ديدة  داد اسرتاتيجية  ، وذ لضامن 22-26ٕ

متع املدين، ليصبح رشاك فعلي هنوض مبهام ا ا يف ٕاقرار وتزنيل السياسات ا
عي يف  ج الم  ٔصبح حيتلها إال ٔن املاكنة املزتايدة اليت  ة، نعترب  العموم
الم اجلديد يف  ر إال لني حسن اس النقاش العمويم تتطلب من مجيع الفا

دمة املواطنني.  سيج امجلعوي لٕالسهام يف  ٔهيل ال   ت
ٔدرجت   قد  املدين  متع  ا مع  لعالقة  اجلديدة  إالسرتاتيجية  اكنت  ولنئ 
ٔن إالشاكل  ٔربع الكربى لها، ٕاال  ت ا متع املدين مضن الرها هيلكة قدرات ا
ٓن ذاته  ات لهذه الرؤية، ويف ا مكن يف نظر يف ضعف مت بعض القطا

اليا شلك يف نظر فرصة مجلعي هود املبذول  متع املدين لالنتقال  فٕان ا ات ا
نتقال  من التدبري التقليدايت ٕاىل التدبري احلديث، مع لك ما يتطلبه هذا 

ليات العمل والتواصل.  ة وعرصنة    من حتديث وشفاف
اقشة املزيانية الفرعية لقطاع فرصة لتعميق النقاش حول   كون م لسوف 

يد اليوم   ٔ ٔنه من املهم الت ، بيد  ٔمهية مضامني إالسرتاتيجية لك هذه القضا ىل 
إالرادي  خنراط  ىل  وجو  يتوقف  ا  جنا ٔن  ىل  و دادها  ٕا مت  اليت 

شاريك.    لجمعيات مبنطق 

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

ر، تفضلوا.  لسيد الوز ب  لكمة يف ٕاطار التعق   ٔعطي ا

س احلكومة امل ى رئ ر املنتدب  لعالقات مع الربملان،  السيد الوز لكف 
مس احلكومة:    الناطق الرمسي 

س.    شكرا السيد الرئ
ٔشنو  الثاين  الشق  سرتاتيجية،  ىل  ٔول  ا الشق  لكمت يف  طبعا 

ل الرفع من القدرات؟ ٔ   هوما يعين إالجراءات من 
شتغلو ىل    ت ٓن  ىل الصعيد اجلهة   2ا وية  كون  ادي  ل الربامج  د

12 .  
بدينا   امجلعيات معوما،  ل  د القدرات  من  لرفع  يتعلق  ٔول  ا مج  الرب
ٓن يف ٕاطار   ا ا ارب، بدينا يف فاس، اح ل الت ل اجلهات، جوج د جبوج د

ادي منشيو ٕان شاء هللا من   ىل طلبات العروض و الن  هتييء لٕال بعد  ا
ىل الصعيد الوطين.  لكممي، مث سنعمم    مهنا 

ميقراطية   ا جمال  يف  امجلعيات  بتعزز  يتعلق  الثاين  اجلهوي  مج  الرب
ىل   ٔيضا سيكون  ٔول، وهذا  ا يف السؤال ا شارية اليل  ة، ومن    12ال

لمكونني امجلعويني.  ٔقطاب  داث  مت ٕا   ال س
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة   : السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ى  املنتدبة  لوزارة  ة  املو ٔسئ  ا سلس  ٔهنينا  قد  كون  وهكذا 
ش نودعوك السيد   اد لعالقات مع الربملان، وما  س احلكومة امللكف  رئ

امك الوزارية. ار وهاذي  ٔنت و ا ٔن  ادي تبقى معنا  ٔنت  ر،    الوز
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لقطاع املوايل وهو قطا ٔنتقل  ٔرسة، و عي وا ج دماج  ع التضامن و
عية". ج اية  ه هو "ٕاجراءات دمع مؤسسات الر ٔول وموضو   والسؤال ا

شار احملرتم تفضل.  شرتايك، السيد املس ٔفراد الفريق  د  ٔ  

شار السيد سامعيل العالوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة، عن إالجراءات اليت تن وون اختاذها لٕالرساع  سائلمك، السيدة الوز
عية.  ج اية  مع مؤسسات الر   بتوفري لك ما الزتمت به احلكومة 

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    تفضيل السيدة الوز

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج  ار، وز   السيدة عواطف ح
  شكرا.

  سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ

شارن احملرتمني، السيدات     والسادة املس
ىل هذا السؤال.  ٔشكرمك    يف البداية، 

عية مبختلف عامالت    2022رمس سنة   ج اية  دد مؤسسات الر بلغ 
اململكة   ٔقالمي  ستغلها    1094و ال،   1078مؤسسة،  ا يف  ام  مجعية 

ٔكرث من   اية اليوم  لت ٕاىل  د من خمتلف   108.000واستق دة ومستف  مستف
ات يف وضعية هشة.    الف

رب مؤسسة التعاون الوطين   الوزارة  مع، فقد اعمتدت  ٔما خبصوص ا
اية   ة من التدابري إالجرائية الكف بدمع امجلعيات املسرية ملؤسسة الر مجمو
لتقائية   ٔيضا يف ٕاطار  عية العام هبا، و ج عية واملراكز واملربات  ج

ا مفهوم احلاضنة   ما بني واك التمنية لق عية والتعاون الوطين، فقد  ج
ه  كون ف ادي  ٔيضا  عية، وهذا  ج اية  ل مؤسسات الر عية دا ج

ن.  د بة املستف د املسامهة ملوا   وا
رمس سنة   مع، فقد مت  الغ ا ختصيص ورصف   2021ٔيضا، خبصوص م

ٔما ف خيص    130 مع    فارفعنا هاذ  2022مليون درمه،  مليون درمه   1.5ا
عية   ج اية  ٔن هدف مؤسسة الر ٕالضافة ٕاىل  لفائدة نفس املؤسسات، 
ٔخرى  مالية  مبوارد  قدرات امجلعيات  فاوت حسب  شلك م ٔيضا  د  ستف
ٔول مرة كام  اليا يعين و ٔن  ٔشري  وع الرشاكت، و وع مصادرها ب واليت ت

اللزتام   ٔمكن نلزتمو  اولنا ما  اليا يه توزع  قلنا  اليا يه  ٔننا املنح  لنا  د
عية.  ج اية    ىل مؤسسات الر

س اجللسة:    السيد رئ
رة.     شكرا السيدة الوز

شار احملرتم.  لسيد املس لكمة    ٔعيد ا
ٔستاذ تفضل.    ا

شار السيد سامعيل العالوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

مك.  ىل جوا رة    شكرا السيدة الوز
رة،     السيدة الوز

مؤسسات  تطور  سهتدف  قطاعيا  جما  ور ا  حكوم جما  ر متلكون 
ٔوضاع  لهنوض ب جما وطنيا  ر ل املثال  ىل س عية، ومتلكون  ج اية  الر
صعبة   وضعية  يف  ساء  وال ٔطفال  اك ات  الف لبايق  اليشء  ونفس  املسنني، 

اقة.  اص يف وضعية ٕا ٔش   وا
راه، السيدة رة، يف الواقع جيعلنا نطرح السؤال:  لكن، ما    الوز

ٔفضل؟    ماذا ينقص احلكومة لتقدمي ا

رة،     السيدة الوز
مبوضوع  ارش  م ري  شلك  القة  لها  املالحظات  من  ة  مجمو ل  س

هيا.    السؤال، البد من إالشارة ٕا
ال؛  ٔوال،  لني يف هذا ا   غياب إاللتقائية يف معل املتد
اص يف وضعية الشارع؛ ضعف التدابري امحل نيا، ٔش ة ل   ائية املو
شار التوظيف الهش، خصوصا يف    لثا، رشية املؤه وان ق املوارد ال

رشاكة مع امجلعيات؛  سري   بعض املؤسسات اليت 
ريا، ٕاذ   ٔ ات،  الف مبختلف  املهمت  املؤسسايت  سيج  ال ضعف  ل  س

ني تتوزع   %75شلك دور الطالب   عية، يف  ج اية  من مؤسسات الر
صعبة    305 وضعية  يف  ساء  وال ٔطفال  املهمتة  املؤسسات  بني  مؤسسة 

دا.  دد قليل  لمسنني وهو  اقة ومؤسسات  اص يف وضعية ٕا ٔش   وا
ل   ة  ىل س ٔصل    -املثال، جبهة در اللت من  مؤسسة ٕاذا   126ف

ينا   ٔطفال يف وضعية    118است ل د  وا مركز  فقط  د  يو لطالب،  دارا 
ساء يف وضعية   4صعبة و  ل د  اقة ومركز وا اص يف وضعية ٕا ٔش مراكز ل

لمسنني.    صعبة ومركزن 
ة ا مع نالحظ املعا رة، ٕاىل موضوع ا لعودة، السيدة الوز رية اليت  و لك

عية،  ج اية  الر مؤسسات  تدبري  يف  الرشكة  امجلعيات  فهيا  تتخبط 
ه  س ٔخر رصف املنح امللزتم هبا وما  خصوصا اجلانب املايل والناجت دامئا عن ت

لعاملني واملمونني.  لك مادية    ذ من مش

رة،    السيدة الوز
عية يف ظل التحو  ج و  ٔمناط هذا القطاع يعترب مرٓة ل ة و ل يف الب

مك العمل  ستوجب م راجع التاكفل، مما  ٔرس وطغيان القمي الفردية و ش ا
ليات  لبحث عن  شرتايك ندعو احلكومة  الفريق  بري، وحنن يف  شلك 
عية وتوسيع جمال التحفزيات  ج اية  مع املايل لفائدة مؤسسات الر لرفع ا

شجيعهم ة لفائدة اخلواص ل ت مادية لهذه املؤسسات،    الرضي ا ح ٕا ىل م
ٔن  اعتبار  ىل  رشية وحتسني ظروف معلها،  سبة املوارد ال تعزز  ٔيضا  و
التكفل  لهيا مستوى  ركز  ٔساسية اليت  رشي من املقومات ا العنرص ال
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ل هذه املؤسسات..  اص يف وضعية صعبة دا ٔش بة ا ٔطري وموا   والت

س اجللسة:   السيد رئ
ى الوقت، شكرا.  شكرا السيد هت شار احملرتم، ا   املس

رة؟  ب السيدة الوز ن يش تعق   ٕاذن اك
  تفضيل. 

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س،    السيد الرئ

ل   د ٔخرة  املت املنح  برصف  قامت  اليل  يه  الوزارة  ٔوال   ، ا بع ٕاذن 
ٔكتو  2021و   2020 املنح كترصف دا من شهر  ٔول مرة  ادة و اليل  ر 

ٔقل التنويه هباذ العمل اليل مقنا به هاذ  ىل ا سمرب ٕاذن هذا  متيش حىت 
  السنة. 

د يف ٕاطار القانون   ع رشية، هناك مسطرة  ٔيضا، ف خيص املوارد ال
ة  45.18 ة در ٔن  رشمك ب ٔ ٔن  ٔود  ٔن يدامهين الوقت  ل  اللت    - ، وق ف

رجمة    2023هاذ السنة يف   مت  ل    10س د الغالف ٕاجاميل د  40مراكز بوا
لو من   ات الرتابية والنصف د لو من اجلهة وامجلا مليون درمه، النصف د

ٓخرن.    الوزارة ورشاكء 

س اجللسة:   السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز
ٔسئ املوالية ويه  ٔعطي   5ٕاذن منر ل دة املوضوع، و ٔسئ وجتمعها و

سط سؤا واملتعلق   ل  ٔ من  ٔصا واملعارصة  ا لفريق  البداية  لكمة يف  ا
لعامل القروي".  اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش ٔوضاع ا هنوض ب   بـ"ا

س.    تفضلوا السيد الرئ

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
  س. شكرا السيد الرئ 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ذها   س اليت  وإالجراءات  التدابري  حول  رة،  الوز السيدة  سائلمك، 

اقة يف العامل القروي.  اص يف وضعية ٕا ٔش ٔوضاع ا لهنوض ب   وزارمك 
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ٔخر ٕاخراج املراسمي   ه "ت بقانون  السؤال الثاين موضو التنظميية املتعلقة 
لفريق    97.13 هبا  هنوض  وا اقة  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ا حقوق  محلاية 

  شرتايك". 
شار احملرتم.    تفضلوا السيد املس

رض:  شار السيد عبد إال ح   املس
س.     شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
شارون،    السيدات والسادة املس

رة، عن   الوز املراسمي التنظميية  سائلمك، السيدة  ٔخر ٕاخراج  ٔسباب ت
لقانون إالطار رمق اقة   97.13 املتعلقة  اص يف وضعية ٕا ٔش محلاية حقوق ا

هنوض هبا.    وا

س السيد     اجللسة:  رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

اقة من حقهم  ٕا اص يف وضعية  ٔش ه "متكني ا السؤال الثالث موضو
شغيل".    يف ال

لسيدة امل  لكمة  لشغل.  ا ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارة ممث مجمو   س
شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
اقة   اص ذوي إال ٔش ا البطا يف وسط  اوز معدل  مرات من    4يت
رة، عن إالجر  ا سائلكن، السيدة الوز ذة معدل البطا الوطين،  اءات املت

اقة من حقهم يف الشغل؟  اص يف وضعية ٕا ٔش   متكني ا

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.     شكرا السيدة املس

ه "تفعيل القانون إالطار   ٓن منر لسؤال الرابع، وموضو املتعلق    97.13وا
هنوض هبا".  اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش   حبامية حقوق ا

د   ٔ لكمة  ٔحرار، ا ل الوطين  التجمع  من  شارة  املس السيدة  ٔفراد.. 
  تفضيل. 

شارة     فاطمة احلساين:   السيدة املس
س،    السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ام هبا لتزنيل وتفعيل القانون إالطار  ما يه إالجراءات اليت تعزتمون الق

هن 97.13رمق  اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش   وض هبا؟ املتعلق حبامية حقوق ا
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
املغرب"  يف  اقة  إال ذوي  اص  ٔش ا "واقع  ه  موضو اخلامس  السؤال 

لشغل.   حتاد املغريب    لفريق 
شارة تفضيل   . السيدة املس

شارة     مرمي الهلواين:  السيدة املس
س،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز
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تيقارب  اليل  اقة  ٕا اص يف وضعية  ٔش ل العدد املزتايد  الرمغ من  ىل 
د من بني    7% ٔرسة وا ٔرس يف املغرب تتعاين مع    4من الساكنة مبعدل  ا

اص يف وضعية   ٔش ا حلقوق  ٔممية  ا ة  االتفاق ىل  بالد  ومصادقة  اقة  إال
زيد عن   اقة والربوتوول امللحق هبا ملا  دارها ، وٕاص2009سنة من    13ٕا

إالطار   اقة   97.13لقانون  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ا حقوق  حبامية  املتعلق 
معل  وخمطط  ة  الف هبذه  لهنوض  دجمة  م ة  سياسة معوم ين  لت سويق  وال

لهنوض حبقوقهم.    وطين 
سط  ٔ اقة تيعانيو من  اص يف وضعية ٕا ٔش رمغ هذا اليش اكمل مازال ا

اصة ت،  املستو لك  ىل  سانية  إال إالدماج   احلقوق  مستوى  ىل 
ٕاىل  املنعدمة  الشبه  ات  الولوج انطالقا من احلق يف  صادي،  اق السوسيو 
ىل  ٔدل  عية، وال  ج العمل وامحلاية  ستقرار يف  الشغل و احلق يف 

تقارب   واليت  ة  الف هذه  صفوف  املرتفعة يف  البطا  سبة  ٔن   %68ذ 
سبة   ة، ختصيص  العموم ات  القطا رتام  دم ا ب  اصهبا    %7س م من 

من   ٔكرث  ف اقة،  ٕا وضعية  اص يف  ٔش ل ٕاطار    %32املالية  يف  شتغلون 
ايت، وٕاذا اكن   شغيل ا لقطاع اخلاص حسب نتاجئ   %39ال شتغلون  مهنم 

ٔكرث من   الفهم احلظ   %62البحث الوطين، ف ن  ري مرصح هبم، وحىت ا
ٔو استغالهلم   ورصح ٔسباب  ب من ا ٔي س ستغناء عهنم  هبم قد يمت 

ٔجرية.  اكمل حقوقهم الشغلية، مبا فهيا احلقوق ا   دون متتيعهم 
دت هبا احلكومات السابقة هاذي   اقة اليت و وجنيو هنا حلىت لبطاقة إال

مك عن   20ٔكرث من   ال ة، رمغ ٕا دود السا ام ومازال ما شافت النور ٕاىل 
هل يه  ذ   ماهيهتا،  يعرف  د  ٔ ال  ٔن  والغريب  ديدة،  اسبات  م يف 

اص  ٔش سمح ل زال  د مهنا؟ يف وقت ال  ستف عية؟ ومن  ٔو اج ة  حقوق
اقة استعامل وسائل النقل مبنطق الشفقة وإالحسان.    يف وضعية ٕا

رة، عن  الوز السيدة  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  سائلمك يف  لهذا، 
امإالجراءات اليت  اقة    تعزتمون الق اص يف وضعية ٕا ٔش لهنوض بواقع ا هبا 

؟    ببالد

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

.. ٔسئ ىل  لرد  رة،  لكمة لمك، السيدة الوز   وا
  . (pupitre)، تفضيل لـ تفضيل

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س. شكرا السيد    الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ة من الوقت   حت يل هاته املسا ٔ ٔشكر الفرق امخلسة اليت  يف البداية، 
ٔسئلتمك، سواء   يرتدد كثريا يف  ي  السؤال احملوري، وا ىل هذا  ابة  لٕال

ٔمهية اليت  ىل العناية وا ابية، وهذا يدل  ٔو الك ة يف   الشفوية  حتتلها هاته الف

رافعمك عن وضعيهتا.  مك و شغاال   ا
املركزات   عن  ٔحتدث  ٔن  ٔسئلتمك  عن  ابة  إال ل  ق يل  امسحوا 

  واملرجعيات اليت تؤطر معل الوزارة وبلورة ٕاسرتاتيجيهتا: 
السادس، نرصه   امل محمد  ة لصاحب اجلال  السام ٔوال، التوجهيات 

تعزز ٔ  ٕاىل  الهادفة  ٔيده،  و ات هللا  ف لك  والعناية  عية  ج و  ا سس 
اقة؛  اص يف وضعية ٕا ٔش اصة مهنا ا متع، و   ا

يد   ٔ ره من ت اصة ما تضمنه يف تصد ضيات دستور اململكة،  نيا، مق
ٔو  س  ب اجل س متيزي  ٔشاكل ا ىل الزتام اململكة املغربية حبظر وماكحفة لك 

ء   ن ٔو  ٔو املعتقد والثقافة  لون  ٔو ا اقة  ٔو إال لغة  عي واجلهوي وا ج
ام اكن، ٕاضافة ٕاىل ما تضمنه الفصل  ستور؛  34ٔي وضع خشيص    من ا

اص يف وضعية   97.13لثا، القانون إالطار  ٔش املتعلق حبامية حقوق ا
هنوض هبا؛  اقة وا   ٕا

منوذج التمنوي اجلديد؛    رابعا، ا
مج احلكويم.    امسا، الرب

هنوض لك هذه   تنا من بلورة ٕاسرتاتيجية، جعلنا يف صلهبا ا املراجع مك
اقة.  اص يف وضعية ٕا ٔش   وضعية ا

س،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔتطرق ٕاىل مجمل النقط اليت اكنت موضوع  ٔن  اول يف معرض جوايب  ٔ س
مك:    ساؤال

طط الوطين الثاين لهنوض حبقوق   -1 اقة؛ ا اص يف وضعية ٕا ٔش  ا
اقة؛  -2 مي إال ديد لتق  ٕارساء نظام 
امحلاية   -3 دمع  ٕاطار صندوق  يف  اقة،  ٕا اص يف وضعية  ٔش ا دمع 

عي؛  ج سك  عية وال  ج
ة"؛  -4 مج الوطين "مدن ولو  الرب
اقة؛  -5 اص يف وضعية ٕا ٔش لتكفل  داث مراكز  مج ٕا  ر
 الرشاكت والرمقنة.  -6

العٔوال،    - الثاين  خمطط  الوطين  - 2022الش    :2025-2022مل 
ٔن السياسة املندجمة محلاية الطفو يه اكنت  2025 ، فاكن 2020-2015؟ 

ٔول   ا ذي  التنف طط  مج   2020-2015ا الرب د  وا كون  خص  واكن 
لجنة   2020-2025 ش خنرجوه، معلنا ا ليه  شتغلو  اليل ما تدارش، فدا ت

ية اليل اجمتعت واليل اليا  التق ٔعطت التصور، ودر لقاءات مع امجلعيات، و  
، هو معلناه   ٔسابيع املق ادي خيرج يف ا مج اليل  حنن يف بلورة هذاك الرب

ل   التصور د نعمتدو هذا  ش  تنعقد  ادي  الوزارية  لجنة  ا -2022ولكن 
ٔطفال 2025 ه، طبعا، وضعية ا ل ف خيص الطفو اليل دا ف ، هذا دا

اقة؛ يف    وضعية ٕا
لهنوض حبقوق    - طط العمل الوطين  ميية  راسة التق ٔيضا، ٕاطالق ا
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اقة   ٕا اص يف وضعية  ٔش رب    2021- 2017ا ، يف 2021الل شهر دج
اص يف  ٔش لهنوض  الوطين  العمل  طط  ٔساسية  ا بلورة احملاور  ٔفق 

اقة    ؛ 2026-2022وضعية ٕا
شاورية مع لك من ال - لجنة  تنظمي لقاءات  ٔعضاء ا ة،  ات احلكوم قطا

املدين  متع  ا مع  وكذا  احلكومة  س  رئ السيد  يرتٔسها  اليت  اقة  لٕال الوزارية 
اقة؛    العامل يف جمال إال

ىل    - الوطين  لمخطط  اجلديدة  ات  التو بلورة  ىل  العمل  مواص 
ٔوىل؛  مي املر ا   ضوء نتاجئ تق

اقة، هذا    - مي إال ديد لتق ىل  ٕارساء نظام  لمك، تت ٔسئ د اء يف ا
ذ  ٔ الل تنظمي العرض وا اقة من  مي إال الغاية من ٕارساء النظام اجلديد لتق

ٔهداف التالية:  ق ا ٔفق حتق عتبار الطلب يف    بعني 
ود اليت حتول دون    - مي الق اقة: تق ٔوال، ٕاقرار صفة الشخص يف وضعية ٕا

اقة، مع حتديد   اليا شهادة مشاركة الشخص يف وضعية ٕا اته، يعين  يا اح
ٔوال معيقة، ما تتعطيناش  وسطة  ٔو م سيطة  اقة  ري واش ٕا اقة تتعطى  إال

اقة؟  ٔشنو يه إال ق    لتدق
شارك    - ٔن الشخص  ىل  اقة  يفاش تتحول هاذ إال نيا، ما تتعطيناش 

) متع،  ا بـdoncيف  سمى  ما   ( )l’inclusivité( ) )  l’inclusivitéهاذ 
) دا،  مة  النظام doncيه  ات يف  عية  ج الطبية و املقاربة  هاذ   (

ولية؛  ت ا ىل املقار اقة اليل هو معمتد   اجلديد لٕال
مع - دمات ا لحقوق ٕاىل خمتلف    ؛ تعزز الولوج 
اص يف   - ٔش ات ا يا ىل اح ة بناء  ه السياسات العموم بلورة وتوج

اقة، كام ٓيت:  وضعية ٕا ٔخلصها اك ة من املقومات،  ىل مجمو  ركز هذا النظام 

  لشخص، اليل عية  ج عتبار عوامل املشاركة  ذ بعني  ٔ ي
ل بني احلا الصحية وعوامل احمليط،   ىل التفا لهيا، وركز  لكمت 
ق   عية، حتق ج ات الطبية و يا ح مي شامل وحيدد  ويقوم بتق

جع ومو لتقائية  اسهتداف  لموارد كام حيقق  رشيده  لتايل  د و
ٓن  ات والوزارة، وهذا ما حنن بصدده ا  ؛ بني القطا

  ) ،دها اع مت  اليت س مي  التق ٔدوات  داد  ٕا )  doncهتاء من 
ىل   ه مكلناه عرضناه  هتينا م اقة ا ديد لٕال هاذ النظام ٕارساء نظام 
اليل غنتلكم   اقة  إال بطاقة  داد  ٕا ليه طبعا يف  امجلعيات واعمتد 

  لهيا؛ 

   ٔطباء ا لفائدة  ٔوىل  ا مي  التق ٔدوات  الستعامل  دليلني  داد  ٕا
عيني ج العاملني  لفائدة  والثاين  الصحي  مي  التق ىل    املرشفني 

كوينات هلم   عية، اكنت  ج مي عوامل املشاركة  ىل تق املرشفني 
اقة؛  مي إال ستعملو هاذ النظام اجلديد لتق يفاش    ش يعرفو 

   يطرة الق وٕاقلمي  ط  الر عام  صعيد  ىل  مي  التق ٔدوات  بار  اخ
ريل   ٔ شهر  اقة   2022الل  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ا مبشاركة 

لني احملليني؛ ٔنفسهم، كام مت تنظمي دو  لفا ني  كوين   رتني 

   لهيا يف املادة داد مرشوع مرسوم ٕالصدار البطاقة املنصوص  ٕا
ىل.. ٕاذن    23 لعطف  ع  من قانون إالطار وٕاطالق مسطرة التوق

مسطرة  يف  اليا  وراه  اقة  إال بطاقة  ٕاخراج  مرسوم  من  هتينا  ا
ال  ٔ مايش  ٔنه  ولو  سؤال  اكن  البطاقة  وهاذ  ادي  املصادقة،  يل 

دد من اخلدمات   ا من  ادي متك اقة  ليه، يعين بطاقة إال جناوب 
داد دفرت حتمالت نظام    ..وحىت فاش معلنا ٕا ىل  شتغلو  اليا ت

اقة، فهاذ  اقة وبطاقة إال مي إال املعلومايت الالزم لتدبري هاذ نظام تق
وإالدماج   التضامن  وزارة  من  لني  املتد من  دد  ه  ف النظام 

ىل ج  شتغلو  ٔيضا ت ٔخرى اليل  ات  ٔرسة ولكن قطا عي وا
ادي ميكن   د، و عي املو ج ل  ه تطابق مع الس كون ف ش 
ٔيضا يف  دمات الطبية واخلدمات الشبه طبية، ولكن  ل من الولوج 
ه  كون ف ٔيضا  ادي ممكن  عية  ج لحامية  ظل الورش املليك 

عية ج اخلدمات  من  بطريقة  ستفادة  اكمل  اليش  وهاذ   ،
ىل بطاقة   ٔنه يعمتد  ٓين  كون  لو يقدر  ٕالكرتونية، يعين التحيني د

  اليل يه بطاقة ٕالكرتونية؛ 

  ل ت وا دفرت التحمالت اخلاص مبختلف البيا داد  امللكفة  إا ن 
اقة؛  مي إال ٔو بتدبري نظام تق ذ  ف   ب

 خصيص اقة، ف اص يف وضعية ٕا ٔش لثا، دمع ا ما يقارب    ٔيضا، 
لك سنة اكنت يف    500 مج احلكويم   2022مليون درمه يف الرب

رجمهتا يف    قسمناها اكلتايل:  2023ٔيضا مت 
ية  50 - لمعينات التق رمه    ؛ مليون ا
اقة  340 - ٔطفال يف وضعية ٕا متدرس ا رمه    ؛ مليون ا
شغيل    48  - دا يف  م  ل وهذا  ل املدرة  شطة  ٔ ل مليون درمه 
ٔش نا  ا اقة، صف ٕا روه   2021-2020اص يف وضعية  هاذ اليش اليل تند

ش  ٔسف ما اك ل املشاريع، ولكن مع ا نتقاء د ٔن ما اكش اكن داز  اليا 
هلم يف   متويل د مع 2021- 2020ا اليا اكنعطيو ا ا  رتاما لهاذ الناس اح ، فا

ة  ا ليش  ل هاذ الشياكت اليل تنعطيومه فني ما مش لناس د تنعطيومه 
ل   حت املشاريع د هلم، واملنصة تف ل املشاريع د نتقاء د   ؛ 2022اليل مت 

ال لـ  - ستق ٔهيل وسيري مراكز    مليون درمه؛  28املسامهة يف ت
صادي اليل هو    - ق متكني  مج جرس ا ر ٔوىل من  ورة ا ٕاطالق ا

لها   اليل خصصنا  الرمقية  املنصة  لمك  قلت  ال    48اليل  الستق درمه  مليون 
  ؛ 2022مليون درمه لسنة  48طلبات املشاريع اليل الغالف املايل هو 

اص   - ٔش دد من ا ىل  ٔول مرة وهذا سهل  سجيل الرمقي  د ال اع
لو عن بعد؛  س ٔهنم ي اقة    يف وضعية ٕا

لمساطر اخلاصة  - مج ورمقنهتا؛ لحتيني    رب
ا    - اقة، هاذ السنة متك ٔطفال يف وضعية ٕا دمع حتسني ظروف متدرس ا
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د   سجيل تقريبا وا دات   23من  ٔيضا اع دا، ورفعنا  م  ٔلف طفل وهذا 
لك طفل، اكن   مع  درمه   1200درمه تقريبا يف املعدل طلعناها لـ    700ا

لي ٔول كنت دفعت  ٔ من ا دا وهذا  م  لك طفل، وهذا  سبة  ٔن ل ه 
كون   كوش    12التغطية  شهر، فهاذ اليش اكمل مقنا به هاذ   11شهر وما 

  السنة؛ 
لغ    - م ٔدية  من    156ت ٔكرث  درمه  املنح   156مليون  ٔخرات  مكت درمه 

اقة رمس السنوات املنرصمة،   ٔطفال يف وضعية ٕا مج متدرس ا صصة لرب ا
ن ل السنوات الفارطة حىت يه صف مع د ش معطي ا   ا هاذ الوضعية؛ما اك

زة اخلاصة واملعينات؛  - ٔ ناء ا   اق
لغ  - ية.   -قلهتا  -مليون   50ختصيص م  لمعينات التق

بري من املدن،  د العدد  اليا راه وا ة"،  مج الوطين "مدن ولو الرب
ا قرر يعين ( مه يف  déjàولكن اح ادي تعمم مجيع    23ويف    2022) زد

كون  ادي  ة". املدن املغربية،  مج "مدن ولو ر   فهيا 

س،    السيد الرئ
شارن،    السيدات والسادة املس

ن    امسا،  اقة، اك ٕا اص يف وضعية  ٔش ل صب    200ٕادماج املهن  م
اح املباراة يف   ، 2022ٔكتور    17اليل خمصص من طرف احلكومة، ومتت بن

ٔرسة،   عي وا ج دماج  لها، وشارت وزارة التضامن و اكن إالطالق د
شارو  ك ا  اح ولكن  ة،  العموم الوظيفة  طرف  من  ظمة  م املباراة يه  ٔن 

سهيل ية   ل لمباراة، فاكن سهلنا تق اقة  ٕا اص يف وضعية  ٔش ا ولوج هاذ 
من   ٔكرث  واكن  الوطين،  والتعاون  ملراكز  بعد  عن  مرتحش   1900التناظر 

مجيع   توفري  مىت  بعد،  عن  ان  م ودوزو  لمراكز  او  اليل  ومرتحشة 
سهيالت؛    ال

ٔزيد من   ٔيضا  ٔت مؤسسة التعاون الوطين  ل  ٕاطار ملتابعة د  100عب
ة  ة رشاكة مع وزارة الصنا ع اتفاق ك، توق س لو اص ف خيص ا ٔش هاد ا

لتخصيص   ارة،  مع    100والت اخلاص،  القطاع  يف  الشغل  ل  د صب  م
ة   ٔنه هاد الناس تعاونو معنا وهام مجمو رومه  ات نذ ان" مجمو ة   "مر ومجمو

)LabelVie اص ٔخرى مع قطاع  زيدو مبشاريع  ا بغينا   ٔيضا؛ ) واح
اقة،    سادسا، ٕا اص يف وضعية  ٔش كفل  داث مراكز  ٕا مج    79ر
ل.. ري مسموع)   مركز د م  داتنا  digitalisésلكها (( ) هاذ العام، وسا
 Pزاف فالرمقنة

ارة   - الت وزارة  مع  وقعنا  اليل  الرشاكة  لمك  قلت  كام  الرشاكت  تعزز 
اليا مع   شتغلو  لهيا، وك لكمت  ة ومع هاذ املؤسسات اخلاصة اليل  والصنا

)2CGEM) ومع  (3UGEP  ٔيضا و املغرب  لمقاوالت  العام  حتاد  مع   (
دو يف إالدملاحتاد العام  سا كون هناك  ش  ل مقاوالت واملهن،  اج د

 
2 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
3 Union Générale des Entreprises et Professions 

اقة؛  اص يف وضعية ٕا ٔش   ا
عية - ج عامل  ٔ ة رشاكة مع مؤسسة احلسن الثاين ل ع اتفاق ٔيضا، توق

كون عندمه استفادات،   ش حىت هوما  لقدماء العسكريني وقدماء احملاربني، 
اقة؛  اص اليل هوما عندمه كثار يف وضعية ٕا ٔش ٔن هناك    اصة 

ة رشاكة مع مؤسسة  - ع اتفاق ل    توق لصم، بغالف مايل د ٔسامء  ال 
  ؛22مليون درمه لزرع القوقعات هذا فـ  10

اص يف وضعية   - ٔش اجمة لفائدة ا ضة ا مع الر ة رشاكة  ع اتفاق توق
اص يف  ٔش ضية املهمة  دد من التظاهرات الر اقة، وحرضت بنفيس  ٕا

اقة؛    وضعية ٕا
متزي   - ا يف  اقة  ٕا وضعية  يف  ساء  كرمي  ىل ٔيضا  حصلت  تلميذة   ،

لها؛  ٔيضا التكرمي د ٔطراف، فاكن  تورة ا ، اكنت م اكلور   الب
اجلهات يف   - ىل مجيع  معممة  دا  دمايت"  املنصة " استغالل  تعممي 

  اململكة؛ 
ري    - و  م استفدات  اكنت  ٔن  ق"  "رف مج  ر خشص    180توسيع 

و  ستافد م ش  ٔرسة؛  18اليا، وسعناه    ٔلف 
ٔيضا إ   - رمقية لتلقي وتدبري الطلبات دمع مشاريع متدرس  ال نصة  امل طالق و

ف  هود  ا ف خيص  رية اكنت  ٔ ا النقطة  هاذ  اقة،  ٕا ٔطفال يف وضعية  ا
  خيص الرمقنة؛ 

عية، اليل    100كون    - ج ٕاطار من التعاون الوطين وواك التمنية 
 ؛ يني مكونني مرجع   (des formateurs référents)هوما دا 

جما لتكون  - ر ٔيضا ٕاطالق  ات  1000و د يف مجيع  دة ومسا مسا
) بني  ما  رشاكة  عي")  ’4INASlاململكة  ج لعمل  الوطين   "املعهد 

ىل  ٔكد  عيني مكونني، وكن املني اج كون عند  واجلامعات املغربية، حىت 
القا خيص  ف  راه  املرسوم،  د  و حىت يه  د  ع  97.13نون  مسطرة 

ٔو يف مسطرة املصادقة.    طبعا، فهو يف طريق 
  وشكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
شارن احملرتمني.  لسادة املس سط جواهبا  ىل  رة  لسيدة الوز   شكرا 

ٔصا واملعارصة  ، البداية مع فريق ا ب سلس لتعق   . ونعود 
  تفضلو. 

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
ٔن  ٔود  مك الشامل والقمي. يف البداية  ىل جوا رة،    ٔهنئمك، السيدة الوز

يوهيا   اليت  املولوية  لعناية  ر  نذ اليل  سعيدة،  اسبة  م كنغتمنها   ، كذ
ي حيث   عي، وا ج ال امل محمد السادس نرصه هللا، لهاذ القطاع 

ٔرسة وٕاقرار جممت ىل العناية  ة  ع اللته دامئا يف العديد من خطبه السام

4 Institut National de l'Action Sociale 
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عي الوطين.  ج ضامن، حيقق إالدماج    م
ة  احلكوم هودات  ا اليا  مثن  واملعارصة،  ٔصا  ا فريق  حنن يف  نيا، 
من   ة  مجمو اختاذ  الل  من  جتسدت  واليت  السنة  هذه  الل  املبذو 
الفقرية  ٔرس  ا ش  ظروف  لتحسني  املسبوقة  ري  و والتدابري  إالجراءات 

  والهشة. 
اقة من مثن كذ طلب   اص يف وضعية ٕا ٔش مع متدرس ا العروض 

ٔزيد من   ه  د م ستف ي س سك"، وا عية وال ج  23"صندوق امحلاية 
  .ٔلف خشص

رة احملرتمة، البد من إالقرار    ،لكن ، السيدة الوز هودات املبذو رمغ ا
ٔن العناي ال،  اة يف هذا ا ٔننا ال زلنا مل حنقق النتاجئ املتو اص ىل  ٔش ة 

اكملها، وٕامنا  ٔو حكومة  د ذاته  ست مسؤولية قطاع حكويم يف  املعاقني ل
، من حكومة ورملان وجممتع مدين ومجعيات.  اكم   يه مسؤولية جممتع 

ٔمهية  رة، ٕاىل نقطة من ا اهمك، السيدة الوز ٔثري ان ٔن  ملناسبة  ٔود  و
الية يف هذا ا لعدا ا ٔمر  ٔن  مباكن ويتعلق ا ىل  ٔن ما نالحظه  لباب، 

ىل الرشحية اليت يه  هود املبذول من طرف احلكومة املوقرة انصب فقط  ا
لعامل القروي فهو ضئيل  ٔن ما خصص  ني  ملدن واحلوارض، يف  موجودة 
ٔن الشخص  ىل  رة احملرتمة،  ساوش، السيدة الوز دا، خصنا ما ن وضئيل 

تيعا راه  القروي  العامل  يف  تتعلق  املعاق  اليت  ٔوىل  ا ني،  اثن ني  اق ٕا من  ين 
متثل يف  وية اليل  اقة ب ين من ٕا اود  اقة اجلسمية والصحية ويعاين  ٕال
صادية ويف النقل.  ق ٔساسية ويف املشاركة  لعالج ويف اخلدمات ا   الولوج 
متيل شوية   ش  املوقرة  من احلكومة  رة، كنطلب  الوز السيدة   ،

لعامل   القروي.  الكفة 
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ى الوقت.  هت شار ا   شكرا السيد املس

ب.  شرتايك يف ٕاطار التعق لفريق  لكمة    ا
شار احملرتم.    تفضلوا السيد املس

رض:  شار السيد عبد إال ح   املس
س.    شكرا السيد الرئ

مثن   ملناسبة  و رة،  الوز السيدة  مك،  جوا ىل  اليت  شكرا  هودات  ا
لهنوض هبذا القطاع املهم.   تقومون هبا 

رة،    السيدة الوز
اص    97.13رمغ صدور القانون إالطار رمق   ٔش املتعلق حبامية حقوق ا

املراسمي التنظميية  ا هذا لعدم صدور  اقة مل يمت تزني ٕاىل يوم ٕا يف وضعية 
ٔكرث من   تضمن  ٔن  املمكن  من  مغريب يف  3اليت   وضعية  ماليني مواطن 

ضياته.  ستفادة من مق اقة    ٕا

رة،    السيدة الوز
كرس  دم  ىل  متيزي، كام جيب العمل سو  ة إالقصاء وا ريد لهذه الف ال 
ىل  ٔحصاب حقوق والعمل كذ  ة  املقاربة إالحسانية والتعامل مع هذه الف

اقة.   ٕاصدار بطاقة الشخص يف وضعية ٕا
رة، ك  زاف ودات  هاذ البطاقة، السيدة الوز الش تعطالت  ساءلو  ن

مشخص،   راه  مسكني  املعاق  ٔن  من  لرمغ  كثري  هو  اليل  الوقت  د  وا
وجيب   بري،  شخيص  يحتاجش يش  وما  ن  و واحض  لو  د شخيص  ال
لو يف   ت د ستفادة  ورفعو من املعنو ل  ٔ سيط حىت املساطر من  ت

متع.    ا
رة، ك  ن حمسنني  ومن هذا املنرب، السيدة الوز ن مجعيات واك نحييو اك

كون  ري  د التنظمي خص  رو مع هاذ الناس هاذو بوا سا اليل كريافقو وك
ش  ش الرمقنة وما حمتاج هم وما حمتاج ٔطرمه ويو ن اليل ي ستفادة، اك

ش مشلك.  ه ما اكي ا يف وق   زاف، رسعو الوثرية وهاذ اليش ٕاىل 
رة،   ملناسبة، السيدة الوز ية و ة ب ة رشاكة مع جام سائلمك عن اتفاق

ظرو العديد   ي عية، هاذ املركز اليل  ج اية  اء مركز الر الزمامرة املتعلقة ب
  من املواطنني ومن ساكن مدينة الزمامرة. 

رة وشكرا   . السيدة الوز

س اجللسة:   السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لكمة لفريق التجمع  ٔحرار ا ب. يف ٕاطار ا الوطين ل   لتعق
ٔستاذة   تفضيل.  ،ا

شارة السيدة فاطمة احلسايين:    املس
س،    السيد الرئ

شارات،  شارن واملس   السادة املس
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شكرومك ش    ك ىل هاذ املعطيات الهامة اليل تفضلمت بتقدميها اليل ما عند
إالطار  قانون  لفعل،  اكينة  سرتاتيجية  د  لوا التحضري  ٕاطار  يف  ا  اح
هنوض هبا  اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش اقة املتعلق حبامية حقوق ا ٕال اخلاص 

ٔخر    2016صدر من    97.13صدر   ل، اكن هناك ت ٔخر كام قال الزم بري وت
ٔجرٔة، وهاذ  د ا ش وا ة اليش اليل تيجعل ما اكي يف تزنيل املراسمي التطبيق

قدم من   د الغموض، عندي القانون م ن وا يل اك ٔجرٔة تت ، ولكن 2016ا
ٔخر يف ٕاصدار هاذ املراسمي. د الت   اكن وا

عية،  ا اليوم يف سياق دو اج ة، اح ٔن هاذ الف شوفو ب ٕاذن، اليوم ت
قدمة، ولكن لكمتو  ىل املرجعيات، كثري عند املرجعيات يعين القوانني م

ٔشنو هاذ الناس يف هاذ  ش  لينا اليوم ما عرف ٔجرٔة اليل يه اليل تت هاذ ا
اقة تفقر.  ن الفقر، يعين إال برية، اك راهات    الوضعية، عندمه ٕا

ىل عية  ج و  عية، اليوم تعمتد ا ا اليوم يف دو اج ل    4  اح د
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عية، يه امحلاية من خماطر  ج ة لهاذ التغطية  املركزات، اليل يه املوج
ة  جزاف تعويضات  ختويل   ، لطفو املرتبطة  اطر  ا من  امحلاية  ٔمراض،  ا
املرتبطة  اطر  ا من  امحلاية  امحلاية،  هاذ  شملها  ال  اليت  ٔرس  ا لفائدة 

ة وامحلاية من خماطر فقدان الشغل قة لشيخو دوش يف احلق ، ولكن ما تنو
اقة.    برصحي العبارة امحلاية من إال

ل  ل الطفل د متدرس د ٔن ا ربو ب ال ميل ترنجعو تن اقة ملكفة، م فإال
د راه تناهز ما بني   ٔرسة اليل   8000و  5000التو درمه، شكون يه هاذ ا

ش   زاف، راه ما ميك برية  من ادي تقدر؟ حىت وكون عندها ٕاماكنيات 
ٔطفال يف هاذ الوضعية.  ٔهنا تتلكف هباذ ا لها    إالماكن د

ستحقاق يف   د  ا عند وا ش    2023ٕاذن، اح ٔن املغرب ملزم  وهو 
يف  سان  إال حلقوق  الشامل  ويل  ا ستعراض  ٔما  لو  د التقرر  يتقدم 
ل  لس د اقة، سبق لهاذ ا لس حول إال يف، واكن سبق لو هاذ ا ج

لو املنعقدة ما بني  حقوق االٕ  ورة د ٔنه يف ا  2017غشت    31و  14سان 
د املالحظات،   لنا وا ه  لسياق   2ٔنه و القة  اليل عندمه  مالحظات 

اص يف  ٔش عية، وهو ارتفاع معدل ا ج و  ل ا الوطين اليل هو د
ٔيضا غياب ٕاطار قانوين  ىل مورد مايل قار،  ن ال يتوفرون  اقة، ا  وضعية ٕا

ٔرسمه  و تضمن  اقة،  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش اص  عية  ج لتغطية 
اقة.  لكفة إال ىل حتمل  دمه  سا دمات الصحية وملوارد  ل   الولوج 

ٔشنو، يعين اليوم خصنا برصحي العبارة بعد ما مسعنا   ٕاذن اليوم تنقولو 
مت التحضري، يعين ما خصناش املق  ٔنه ت ن اكن جمهود،  لمك،  اربة،  لعرض د

ش،  متثل ما عرف متع  س رشحية من ا املقاربة إالحسانية ما خصهاش، هاذو 
العدا   يناش  ما  اجلهات،  اقة يف  إال د  وا اكينة  دراسات،  رو  ند خصنا 
سبة  د ال رب وا ريوش زر  ن بعض اجلهات مؤخرا كنا يف ا الية، اك ا

اقة، خفصنا دراسات يف ها ل إال دا د   ذ الباب هذا. مرتفعة 

س اجللسة:   السيد رئ
ى الوقت.  هت شارة احملرتمة، ا   شكرا السيدة املس

ميقراطية   ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  احملرتمة  شارة  املس لسيدة  ٓن  ا
ب.    لشغل يف ٕاطار التعق

  تفضلوا. 

شارة     فاطمة زاكغ:   السيدة املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
اص  ٔش ة ا ، تعمقت معا صادية اليت متر هبا بالد ق ة  يف ظل الظرف
هنوض هبا مبوجب   و حبامية حقوقهم وا ة هشة، الزتمت ا اقة كف ذوي إال

جلريدة الرمسية بتارخي   ذ 2016ماي    19قانون إالطار الصادر  ٔنه وم ، ٕاال 
ىل خروج هذا القانون إالطار ٕاىل  ذ، مل ما يناهز ست سنوات  زي التنف

ضياته، حبث   دم فعلية مق يتحقق، وذ بفعل الغياب الفعالية يف تفعي و

اصب شغل  توفري م العام خبصوص  القطاع  ىل مستوى  نتاجئ تطبيقه  ٔن 
واضعة.  د م   تظل 

البطا يف صفوف هذه   معدل  فٕان  اخلاص،  القطاع  ىل مستوى  ٔما 
اوز امل ة من املواطنات واملواطنني تت ٔربع مرات،  الف ٔكرث من  عدل الوطين ب

ب يف ذ ٕاىل  د ضعيفة، ويعود الس شغيلهم تظل  سبة  ٔن  ىل  الوة 
املشغلني  ظمة  اخلاص وممثيل م القطاع  مقاوالت  را احلكومة يف حث 
اقة، وذ  اص ذوي إال ٔش ٔوضاع ا هنوض ب و  انب ا لمسامهة ٕاىل 

املادة   ضيات  مق قانو  15بتفعيل  مق  من  إالطار  ىل 97.13ن  تنص  اليت   ،
و ومقاوالت  ا تعاقدي بني  ٕاطار  مبوجب  الشغل  ملناصب  سب  حتديد 
س  لتحس ٔي مسعى  ب ام  الق ٕاىل  احلكومة  تبادر  مل  ٔنه  كام  اخلاص،  القطاع 
ة ملا لها من كفاءات يف  ٔن تلعبه هذه الف ي ميكن  ور إالجيايب ا املقاولني 

صادية، إ  ق . التمنية  هنا من حقوقها اكم   ذا ما مت متك

رة،    السيدة الوز
متثل يف صندوق دمع  املؤسساتية،  ى وزارمك إالماكنية  لقد توفرت 

ضيات عي ٕالعامل املق ج سك  لق    ال املتعلقة بربامج إالندماج املهين و
ىل املناصب املدرة   رشف  ي  اقة، ا اص يف وضعية ٕا ٔش ل لفائدة ا ل

الالت حتول دون متكني هذه  دة اخ ٔن  تدبريه مؤسسة التعاون الوطين، ٕاال 
دد لها، ومهنا:  ي  لية من بلوغ الهدف ا   ا

سلمي شياكت   - ستفادة من متويل املشاريع والتباطؤ يف  د مساطر  تعق
ني؛  ان لسن ٔح متويل، اليل تتوصل يف بعض ا  ا

ع فعال ٕالجناز  - ة وسبة إالجناز؛ غياب ت ىل صدق لوقوف   املشاريع 
ستفادة   - الت دون  ل واحلواجز اليت  معلية الرمقنة مل حتد من العراق

  من متويل املشاريع. 

رة،     السيدة الوز
واملواطنني   املواطنات  من  ة  الف لهذه  ة  ق احلق لتفاتة  هو  املطلوب 

هنم من حقوقهم اكم وفاء اللزتامات بالد ولية   ومتك ملواثيق واملعاهدات ا
عية،   ج صادية و ق ٔساسيا يف التمنية  عتبارها عنرصا   ، الص ذات 
التدبريية  قدراهتم  مع  القطاع  هبذا  لعاملني  م  ه رضورة  ىل  الوة 

هيم ملهام املسندة ٕا ام  لق هنم من الوسائل الالزمة    . ومتك
ات تضمني ٔن من بني املقرت ٔ  كام  ة مس  القانون اجلديد لصفقات العموم

ىل يف  الشغل تت ٕاىل احلق يف  الولوج  اقة من  اص ذوي إال ٔش ا متكني 
قدمة  م ومؤسسات  الرشاكت  ساوت  ٕاذا  ما  ا  يف  ٔنه  ىل  التنصيص 
مدى  ٕاىل  الرجوع  فميكن  والتقين،  املايل  العرض  ث  من ح ة  لصفقة معوم

اقة يف  اص ذوي إال ٔش ىل الصفقات.. شغيل ا   املقاو املتبارية 
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ى الوقت.   هت شارة احملرتمة، ا   شكرا السيدة املس
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شارة احملرتمة.  لشغل السيدة املس ٓن لالحتاد املغريب  ب املوايل ا   التعق
  تفضيل. 

شارة السيدة مرمي الهلواين:    املس
رة،    السيدة الوز

يف   ري  الك البطء  هو  لقدام  زيد  امللف  هاذ  ش  خمل ما  اليل  اليشء 
يق املراسمي التنظميية هو غياب سن  رشيعية وٕاخراج  استكامل املنظومة ال

دم   ليات   الغرامةالغرامات و دم تفعيل  ا خمالفة الضوابط القانونية و يف 
بة.    الرقابة واملوا

ة، السيدة   قي لهاذ الف د مقاربة إالدماج احلق ع رة، ما غيكون ٕاال  الوز
هم يف اكفة الربامج والسياسات  رب ٕارشا دجمة،  منوية شام وم ة و حقوق
ٔولوية يه لهاذ  عية، فا ج اصة يف سياق تزنيل ورش امحلاية  ة،  العموم
عي  ج و والصحي  النفيس  ٔمني  لت ة  ا ٔكرث  وا هشاشة  ٔكرث  ا ة  الف

استفادهتا الشغل   وضامن  لسوق  الولوج  يضمهنا  اليت  ٔهيل  والت التعمل  من 
يازات  م ستفادة من بعض  ٔولوية يف  ستقرار يف العمل، وملا ال ا و

ٔذونيات حلل معض صعوبة إالدماج يف سوق الشغل.    اكمل
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

رة، هل هناك من رد ب؟  السيدة الوز   ىل التعق

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
  شكرا.

شارن.  شكرمك السيدات والسادة املس   ٕاذن ت
د   وا ىل  شتغلو  ت الية  ا العدا  خيص  ف   le système)ٔوال، 

d’information géographique)  معلوماتية املنظومة  د  وا يعين   ،
ش نقدرو نعرفو   جمالية اليل غتبني اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش ه اكينني ا لنا ف

املنظومة  ل  د املرشوع  وهاذ  الية،  ا لعدا  و  ستاج نقدرو  ش  يعين 
د إالقلمي اليل هو  قدمة مع وا د الرشاكة م قدم وعند وا املعلوماتية راه م

) انطلقت  بطريقة  لهيا  اشتغل  اليل  راكن  هاذ ) وهو  Smart Cityٕاقلمي 
ٔخرى.  ادي يتعمم ٕان شاء هللا يف اجلهات ا   املرشوع 

لمك   الت د اقة، فوسط التد النقطة الثانية، ويه ف خيص بطاقة إال
القانون   ٔن هاذ  ا  رت تن  ٔ ، وما اكن  2016ا يف    97.13كتقول اكم و

ىل   لكمت لمك  الل سنة راه  ا  ة تفعلت، دا اح ا ل النقط   2حىت  د
اقة اليل هو مة   مي إال دا اليل معلناها يف هاذ السنة، اليل يه نظام تق

ٔشنو  شوفو  ش  املية  املقاربة  د  وا اكن  ٔن  بري  الوقت  د  وا ذا  ا
اه.  و وخرج هتينا م اه، ا ستعمل واخرج   ت

اقة سلينا مهنا التصور اكمل، املرسوم هو يف مسطرة  ٔيضا، بطاقة إال
ية قصرية،   د الفرتة زم الل وا بري  د إالجناز  املصادقة، يعين هذا اكن وا

اليل   2023وسنة   النصوص  تبقى من  ما  ٕاخراج  ىل  شتغلو  ادي  ا  اح
الل سنة   ار  ة، لكن اكن معل ج بق ٔن هاذ بطا2022م دا  قة ، واملهم 

مايش راه  معلوماتية،  ظومة  م يه  اقة  راه (carte comme ça)  إال  ،
، لكن  ي لهيا ق لكمت  دد من اخلدمات راه  ظومة معلوماتية اليل فهيا  م

د.  عي املو ج ل  لس رتبط  ٔهنا تتقدر    املهم 
شغيل ( ٔيضا الرشاكت مع القطاع  %7ف خيص ال ) يف القطاع العام، 

لك  راه  املقاربة  اخلاص  كوش  ما  ش  ٔكرث  شتغلو  ت ولكن  لهيا،  مت 
شطة مدرة justementإالحسانية ( ٔ لق  ىل  د  ع كون هناك  ش   (

ل مجيع املواطنني واملواطنات.  شتغال م ٔو  ل    ل
  وشكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ٔخرى.    شكرا مرة 
ه السؤال السابع وموض ساء". "و   العنف ضد ال

لشغالني  العام  حتاد  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  وا
  ملغرب.

ٔستاذة.    تفضيل ا
شارة احملرتمة.    السيدة املس

شارة   ل:   السيدة املس ة خور ي   ف
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن    احملرتمني، السيدات والسادة املس
سائلمك  ساء  ال ضد  العنف  ة  ملوا ذة  املت والتدابري  إالجراءات  عن 

رة؟    السيدة الوز
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    تفضيل السيدة الوز

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
  ىل هذا السؤال.  شكرمكك 

مي القانون   ٔوال الوزارة قامت بتق ساء،    103.13ف خيص العنف ضد ال
امحلائية،   املقاربة  ه  ف تتعرفو  اليل  القانون  هذا  لو،  د العرض  يمت  ادي  و

صادي.   ق متكني  ل ا ا املقاربة د   الوقائية، التكفل، وزد لو اح
ٔكرث من   سمى بفضاءات   82وهذه السنة فعلنا  ٔو ما  ساء  مركز محلاية ال

المات  لنا فهيا  ايل، ود ستع ساء اليل فهيا إاليواء  ل عددة الوظائف  م
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امه،   بو هاذ   17اجلودة ومك ش يوا ٔعطينامه سيارات  من هذه الفضاءات، 
لعنف.  لقة التكفل  ساء يف    ال

ٔشهر الش  82املق هاذ    وٕان شاء هللا يف ا ٔن عند  82،    82؟ 
  عام وٕاقلمي.  

ش اكن  الن مرا لزتام مع جملس ٕا ٔن   ، ٔقل من ذ فٕاذن اكن الزتام 
لهيا وفعلنا    65فضاء، ما اكن مفعل مهنا حىت يش فضاء، فعلنا    65 وزد 
ادي منشيو حىت لـ  82 لهيا ٕان شاء   86، ونقدر نقول   ادي نعلنو  و

هلم من هللا  مع د رفع ا ساء، و  120.000الل مح حماربة العنف ضد ال
لك مركز، رفعناه لـ  لك مركز.   200.000درمه    درمه 

لكم، هذا يف ٕاطار الرشاكت راه   ٔ ٔن  ٔود  ٔيضا، و مة  ٕاذن هذه نقطة 
ٔيضا اليل نبغي   ساء،  ش لوقف العنف ضد ال الن مرا لهيا مع ٕا لكمت 

ع خصصنا لها  (les centres)نقول هو  س مليون درمه، ويف  7مراكز 
ادي خنصصو لها    مليون درمه.    10السنة املق 

ٔكرث من    ،اليا بو  ري    69كنوا ، من  les EMF)5(مركز، هاذو من 
ع، السنة   ري س ل  الفضاءات املتعددة الوظائف، هناك الفضاءات د

لها.   مع د رفعو ا ادي    املق 
ل   ٔرسة ود ل ا ٔمه من هذا وذاك هو املقاربة د ٔن ا شري ٕاىل  ونبغي 
بة  ٔرسة، هو موا ل ا ٔيضا حماربة العنف دا ساء هو  ٔننا حماربة العنف ضد ال

كوش ه  ش ما  ٔرسة  رتام طبعا بني  ا كون هناك  ش  ذا العنف، 
ٔرسة.  ت ا   مكو

ه  ساء اليل ف ل ال فهذه املقاربة يف إالسرتاتيجية اجلديدة، هناك احملور د
ة اليل  ٔرسة ملعاجلة هذه الظاهرة الس ل ا حماربة العنف ولكن هناك حمور د

ٔرسة.  ل ا متع من دا   اكينة يف ا
  شكرمك. ك 

س ا    جللسة: السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب.  شارة احملرتمة يف ٕاطار التعق   السيدة املس
  تفضيل. 

شارة   ل:   السيدة املس ة خور ي   ف
س.    شكرا السيد الرئ

ة معقدة تتطلب   عية وثقاف ساء ظاهرة اج ٔن العنف ضد ال من املؤكد 
جعة، تغيري ثقا ة  داد سياسات معوم فات ٕالضافة ٕاىل تطبيق القانون وٕا

عددة  وذهنيات، وهو عنف ال ميكن فص يف جممتعنا عن تنايم مظاهر م
  لعنف. 

املنصات   رب  ر  وا م شلك  شاهدها  ٔسف  ا اكمل  مع  ٔصبحنا 
عية، ولعل العودة ٕاىل تقرر رئاسة النيابة العامة لسنة   ، تؤكد 2020ج

 
5 Espaces MultiFonctions 

ساء ال دد  ٔن  يؤكد  التقرر  فهذا  ساء،  ال العنف ضد  حضا   هول ظاهرة 
بلغ   طبيعة    18.750العنف  هو  ه  ف افة  ٕا ٔكرث  ا ولكن  خميف،  رمق  وهو 

العمد   ل  الق غتصاب  45اجلرامئ،  لعنف  724،  ، 601، هتك العرض 
از   ح طاف و ٔرسة  1192، السب والقذف  235خ   . 4299، ٕاهامل ا

اجلن  املسطرة  وقانون  اجلنايئ  لقانون  املرتبطة  الشام  املراجعة  ائية  ٕان 
ٔنواع العنف  ىل مركيب شىت  ت  شديد العقو شلك فرصة ل ٔن  يتعني 
 ، ولية ذات الص ساء، وذ يف ٕاطار املالءمة مع املرجعية املعيارية ا ضد ال
واملاكنة  املرٔة  لصاحل  ستور  ا ٔقرها  اليت  ٔساس  ا لحقوق  جتسيدا  وكذا 

ها.   ٔها ٕا   اجلوهرية اليت بو
ٔننا  ومع استحضار وجوب الت  عامل الزجري احلازم مع هذه الظاهرة، ٕاال 

ٔن وزارمك مدعوة وشلك  ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  فريق  نعترب يف 
ل ٕاىل تطور التعاون مع وزارة الرتبية الوطنية لتطور املضامني الرتبوية   مستع
ارض بقوة يف هذا الصنف  ٔن املشلك الرتبوي  لعنف ضد املرٔة  املناهضة 

التواصل   من جسور  تطور  ىل  العمل  هيك عن وجوب  هذا  العنف، 
ري  س ٔجنع السبل ل ة حول  ٔوقاف والشؤون إالسالم والتعاون مع وزارة ا

هتدد قمينا وجممتعنا.  ي  يين حملارصة هذا اخلطر ا ٔطري ا   الت
متويل   ولية  ليات التعاون ا اما، ندعو وزارمك ٕاىل حتسني توظيف  وخ

ادرات م  امجلعيات اجلادة واملؤسسات م رب ٕارشاك  ة  وثقاف تواصلية  دانية 
هيا.  عية حملارصة هذه الظاهرة وفضح مرك ج   التعلميية والوسائط 

  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شارةشكرا السيدة    احملرتمة.  املس

رة؟ ب السيدة الوز ن يش تعق   اك
  تفضيل. 

رة التضامن وإالدماج  ٔرسة: السيدة وز عي وا   ج
  شكرا.

شتغال مع وزارة الرتبية الوطنية هو قامئ.   ٔن  شري  ا نبغي    بع
ساء، الشعار    2022السنة هاذ   اكنت امحل الوطنية حملاربة العنف ضد ال

ساء   ل الوسط املدريس، حماربة العنف ضد ال لها هو حماربة العنف دا د
س ل الوسط املدريس وحتس يات دا ٔطفال  والف برضورة حماربة العنف   ا

ٔيضا.  ساء واكن ٕارشاك اجلامعات    ضد ال

س اجللسة:   السيد رئ
رة.   السيدةشكرا    الوز

ٔطفال".   شغيل ا ه "ظاهرة    السؤال املوايل موضو
دة   لو ستقاليل  الفريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  وا
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  والتعادلية. 
شار احملرتم.   تفضل السيد املس

لمي: املس    شار السيد محمد 
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
رشيعات الوطنية، فقد   ويل وال لقانون ا اك  هت ٔطفال ا شغيل ا يعترب 
ٔطفال املشغلني ممتركزة يف  ٔن ظاهرة ا لتخطيط  ة  ٔفادت املندوبية السام

ات  الف حسب الوسط القروي. قطا خ صادية معينة مع    اق
تعزتم  اليت  إالجراءات  رة احملرتمة، ما يه  الوز السيدة  سائلمك  ليه،  و

ٔطفال؟  شغيل ا ل حماربة ظاهرة  ٔ ام هبا من    احلكومة الق
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
رة.  لكمة لمك السيدة الوز   ا

ج  رة التضامن وإالدماج  ٔرسة: السيدة وز   عي وا
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ظاهرة  من  احلد  خيص  ف  مني  ن  مبؤرش  ٔ ٔبد ٔن  يل  امسحوا  ٔوال، 
يار املغرب  ال حبيث مت اخ الد يه رائدة يف هذا ا ٔطفال، ف ا شغيل 
ٔشاكل  ٔطفال والعمل اجلربي و شغيل ا د من  ل ويل  الف ا من طرف الت

ٔطفال. الرق املعارص  شغيل ا ب رائد يف جمال حماربة    ة 
راجع وامحلد  حسب البحث الوطين حول   ٔيضا، املؤرش الثاين هو 

لسنة   شغيل  دد   2021ال ٔن  لتخطيط،  ة  السام املندوبية  تنجزه  ي  ا
سبة  راجع ب ٔطفال املشغلني قد    . 2019مقارنة مع سنة  %26ا

ىل تزنيل السياسة املندجمة محلاية الطفو واليل  شتغل  ٔيضا، الوزارة 
زة الرتابية املندجمة محلاية الطفو  ٔ ، وهاذ ا زة الرتابية محلاية الطفو ٔ فهيا ا
فهيا   مبا  فهيا وزارة الشغل  اليل دا  املنظومة معلوماتية  د  فوا يه دا 

عت  الشغل  لقطاع  ة  اخلارج استغالل املصاحل  ٔسايس يف حامية  ل  فا باره 
ا   يال، راه اح يل ق يف ما قلت لمك فاملدا د اليا  ٔطفال يف الشغل، و ا

ش نقدمو  ..اشتغلنا  ادي تنعقد  لجنة الوزارية  ية انعقدت وا لجنة التق لها   ا
ل اليل هو   ذي املق مج التنف ل الرب ل السياسة   2025-2022التصور د د

ٔطفال  املندجمة   شغيل ا ل حماربة  محلاية الطفو واليل فهيا احملور، طبعا، د
ليه.    لقضاء 

إالسرتاتيجية اجلديدة،  ٕاطار  ٔخرى يف  ة  ٔشري من  ٔن  ٔود  ريا،  ٔ و
تكرة ومستدامة، معلت وزارة التضامن   دجمة وم عية م منية اج جرس حنو 

ديد من اخلدمات ل  ىل ابتاكر ج ٔرسة  عي وا عية لفائدة   ج ج
ٔرس. صادي ل ق متكني  ٔيضا ا ٔطفال، ولكن    ا

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
رة.   السيدةشكرا    الوز

ب.  شار احملرتم يف ٕاطار التعق   تفضل السيد املس

لمي:  شار السيد محمد    املس
ة.   ق ىل ما تقدمت به من معطيات حق رة احملرتمة    شكرا السيدة الوز

ٔطفال تثري قلق املغاربة،    ولكن السيدة شغيل ا زال ظاهرة  رة ال الوز
ٔو  ورا  ٔطفال، سواء اكنوا ذ بري ومزتايد من ا دد  ث متس هذه الظاهرة  ح
  ، كذ البوادي  يف  بل  والهامشية،  الشعبية  اء  ٔح ا يف  وخصوصا   ، ٕا
ٔطفال دون سن اخلامسة  ستقطب ا ة املغربية  دات إالنتاج فالعديد من الو
دات القطاع  ٔمه هذه الو لكفة، و ٔقل  عرشة، سعيا مهنم ٕاىل الرحب الرسيع وب

ت.   ٔو ضام ٔي حقوق    الفال واملهن اليدوية، وبدون 
ٔطفاال يقومون   ، جند  ٔو الصغرى ببالد وجبو يف شوارع املدن الكربى 

البيع يف   وكذ  واحلدادة،  ارة  اكلن ة،  نو وم كثرية  يدوية  ٔعامل  اككني  ب ا
ٔهنم قادمون   ليا  ٔطفال يبدو  ٔمل مالمح هذه ا ريها، فعندما نت والبقا و
ظاهرة  مع  يتقاطع  بل  د،  الوح ب  الس س  ل لكن هذا  فقرية،  ٔوساط  من 
رى فهيم سندا   ائدات مالية، و ىل  ش ولحصول  سول قصد مصدر الع ال

ىل مصاريف احلياة.  د    سا
والقوان رشيعات  ال تفعيل  شغيل فعدم  ل عرضة  ٔطفال  ا جعل  ني، 

ة اليت عرفها  لفظي والبدين، والس مع التحوالت السوسيولوج والعنف ا
فٕان  لتخطيط  ة  السام املندوبية  ٔوردته  ٕاحصاء  ٓخر  فوفق  املدين،  متع  ا

ٔطفال هتم   شغيل ا الل سنة    109.000ظاهرة  ٔي ما ميثل 2021ٔرسة   ،
ٔرس املغربية،  1.3% لوسط   من مجموع ا ٔساسا  ٔرس  متركز هذه ا ث  ح

ملدن، وحوايل  27.000ٔرسة مقابل  82.000القروي،    ..  %9.5ٔرسة 

س السيد    اجللسة:  رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ى الوقت.  هت   ا
ب السيدة الوز   رة؟هل من تعق

  تفضيل. 

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
ه نقول  نبغي  استغالل  ري  ٔو  ٔطفال  ا شغيل  ظاهرة  ىل  لقضاء  و 

امة، هناك رافعتني:  ٔطفال بصفة    ا
لحامية  املليك  الورش  اء  وهنا  ٔرس،  ا ٔوضاع  ب هنوض  ا ٔوال، 

يعين،   كون،  ادي  املق  السنة  الل  ه  ف اليل  عية،  املاليني   7ج
د العائالت  متدرس،  ا سن  يف  مه  اليل  ٔطفال  ا ل  د ادي تقريبا  هلم 

سن  يف  ٔطفال  ا عندهاش  ما  اليل  العائالت  ٔيضا  و مع  ا من  دوا  ستف
اليل،   دجمة،  م ظومة  م ىل  الورش  هاذ  ٕاطار  يف  وشتغلو  متدرس،  ا

)donc .ٔرس ٔوضاع ا هنوض ب ىل ا لكمت   ،( 
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ادي   ىل الرمقنة، حفاليا  ق، ولهذا كنعمتدو  ق الرافعة الثانية، هو الرصد ا
ال لو حىت  لق الطفل تيكون عندو ذاك ند طفو الصغرى، يعين ميل تي

ٔويل؟  ل لتعلمي ا ؟ واش د عوه واش راه هو يف الطفو لو، اليل كن الرمق د
اقة حىت هو  ٔطفال يف وضعية ٕا سبة ل ل ن مسار، حىت مسار دامج  اك
زة  ٔ ش ٕاىل خرج الطفل تنعرفوه راه خرج، وهذاك ا ليه،  ادي شتغلو 

هاذ الرت  ل  د ع  الت لها،  د الهدف  هو  هذا  الطفو  محلاية  املندجمة  ابية 
ٔو ال مايش يف  دية  ٔطفال، نعرفومه فني اكينني؟ واش هام يف ظروف  ا

دة؟   ظروف ج
د من الرصد،   سا ادي  ل املنظومة املعلوماتية  فٕاذن هاذ املقاربة د

لقضاء  سهتداف  لك وحتسني  ع املش ٔيضا ت  ىل هاذ الظاهرة. ولكن 
  وشكرا لمك.

س اجللسة:   السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ود املغرب يف جمال القضاء   مي  ه "تق لسؤال التاسع وموضو ٓن  ومنر ا
متزي ضد املرٔة".  ٔشاكل ا   ىل لك 

ٔحرار.  شارن من الفريق التجمع الوطين ل د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا   و
شارة احملرتمة، تفضيل.    السيدة املس

شارة     لسيدة هند الغزايل: ااملس
س،    السيد الرئ

رة احمل   رتمة، السيدة الوز
متيزي ضد  ٔشاكل ا ىل لك  ميمك جلهود بالد يف جمال القضاء  ما هو تق

  املرٔة؟
  شكرا.

س السيد    اجللسة:  رئ
رة.    تفضيل السيدة الوز

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س احملرتم،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ىل هذا السؤال.     ٔشكرمك 

احلرص   بفضل   ، وامحلد   ، بالد يف  يعين  الشخيص  احلرص  بفضل 
سامهت   هللا،  نرصه  السادس،  محمد  امل  اجلال  لصاحب  الشخيص 
سبات لصاحل   ة من املك ق مجمو ات اليت قامت هبا بالد يف حتق إالصال

هنوض بوضعيهتا، واكن التقدمي، كام   2022تعلمون، يف يونيو املرٔة املغربية وا
هنوض بوضعية املرٔة.  ل إالجنازات املهمة اليت وصلت لها بالد ف خيص ا   د

لتقررن اخلامس والسادس، حظ  ل هاذ التقرر اجلامع   يوهاذ التقدمي د
متيزي ضد املرٔة يف شهر يونيو  ىل ا لقضاء  ٔممية املعنية  لجنة ا ل ا لتنويه د

ري، واكن ٔ نت    ا ٔ رخيية  ، وحمطة  ود بالد هاذ الفحص فرصة لتقدمي 
ا املسمتر اللها اململكة املغربية عن الزتا سان   من  امئ حبامية حقوق إال وا
اصة.  ساء بصفة  امة وحامية حقوق ال   بصفة 

املرٔة  ومتكني  سني  اجل بني  ما  لمساواة  الوطنية  لجنة  ا داث  ٕا ٔيضا، 
اليل مت ل  ٕاكطار مؤسسايت  لس احلكويم د ليه يف ا املصادقة  يونيو   9 

اخلطاب 2022 بعد  اصة  التصور،  د  وا ية، حطينا  التق لجنة  ا عقد   ،
ل   لهنوض بوضعية املرٔة،    30املليك د بري  فع  د ا ه وا يوليوز، اليل اكن ف

كون هناك اشتغال يف ٕاطار  ش  ل املشاورات،  د التصور د ٔعطينا وا
د اخلطة وطنية   املقاربة هناك وا كون  ش  لني،  الفا شارية مع مجيع  ال

ٔشاكل  ىل مجيع  ٔ القضاء  كون فهيا طبعا مس ادي  لمساواة واملناصفة اليل 
متيزي ضد املرٔة.    ا

ساء  ىل العنف ضد ال لقضاء  ش  الن مرا ٔيضا ٕاىل ٕا ٔشري  ٔن  ٔود  و
ٔمرية اجللي ال يات اليل ترتٔسه مسو ا ه والف ي يعين عند ف  مرمي، وا

مة، ويف ٕاطار هاذ الرشاكة عند الزتامات، مهنا: الفضاءات  د الرشاكة  وا
اليا   لهيا،  لكمت  ساء و ل لقة التكفل  ساء اليل فهيا  ل املتعددة الوظائف 

ٔكرث من  ساء اليل مزنل فهيا القانون  82فعلنا    . 103.13مركز محلاية ال
(En tout cas)    ساء حضا العنف ل اجلانب الوقايئ، امحلايئ، التكفل 

ل هاذ الفضاءات.  صادي دا ق متكني  ل ا ليه املقاربة د   وزد 
  .شكرا

س اجللسة:    السيد رئ
شارةالسيدة   ب.  املس   احملرتمة، يف ٕاطار التعق
  تفضيل. 

شارة السيدة هند الغزايل:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

لمك. ات د ىل التوضي رة    شكرا السيدة الوز
الل   كرست   20لفعل عرفت وضعية املرٔة  سنة املاضية طفرة نوعية، 

ة لصاحب اجلال  السام اية  سبات بفضل الر املك ة من  اللها مجمو من 
متع،  ا من  العريضة  الرشحية  هذه  حلقوق  نرصه هللا،  السادس  امل محمد 

ا ادراته  م اكنت  ث  ٕاجنازات ح ق  ا يف حتق س السديدة  وتوجهياته  ة  لسام
ساء متيزي عن ال رفع احليف وا ٔرسة،    ،مة، ف يتعلق  ٔمهها مدونة ا من 

وكذ  ملرٔة،  املرتبطة  امللفات  مجليع  سبة  ل رخييا  عطفا  م اليت شلكت 
سني.  2011دستور  ٔ املناصفة واملساواة بني اجل د ىل م ي نص    ا

ا ىل مستوى قانون الشغل والقانون اجلنايئ،  وٕاصال ٔخرى  مة  ت 
ولية اليت   رشيعات توافق القوانني واملواثيق ا ظومات  د م ٕالضافة ٕاىل اع

ال.  لهيا املغرب يف هذا ا   وقع 
وقد سامهت هاذ الثورة الهادئة يف الرفع شلك ملموس من مشاركة املرٔة 

ة وحىت  يف احلياة العامة، خصوصا يف احليا صادية والثقاف ق ة السياسية و
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ىل  ت قدرهتا  ٔثب ث  ا، ح ات الف ة، واكن حضورها بعد هذه إالصال ي ا
ري من السلبيات  التغيري إالجيايب، ولكن رمغ ذ مازال واقع املرٔة يعاين الك
سيطر   عي يف جممتع ال زالت  ج ضطهاد  ٔشاكل خمتلفة من  ة من  واملعا

لمرٔة.ليه ا منطية  ورية والصورة ا   لعقلية ا
لك:  ٔمه هذه املش   ولعل 

عقد    - رام  ٕا بدون  تمت  اليت  والزجيات  القارصات  زواج  سبة  ارتفاع 
يئ،   عي والب ج صادي و ق لس  ٔلف طف يف   30الزواج، حفسب ا

لزواج لك سنة؛  ص لهن    املتوسط يمت الرتخ
سبة الهدر    - ت،  ارتفاع  يات خصوصا القرو املدريس يف صفوف الف

ة يف صفوفهن؛  ٔم سبة ا  مما رفع من 
ات    - ٔ ا ات  ارتفاع معدل وف ج عنه  ي ي املتدين ا الصحي  الوضع 

من   ٔكرث  ٔن  جند  ث  القروي، ح العامل  يف  الوضع  ساء    %28ٔثناء  ال من 
ارج املؤسسات الصحية؛  ت الزلن يضعن مواليدهن   القرو

عي؛ ضعف  - ج صادي و ق متكني  ة يف جمال ا ينام  ا
زايد مسمتر؛  - ساء يف   معدل البطا يف صفوف ال
ة    - الرجوع لتقرر املندوبية السام ساء حضا العنف، ف داد ال ٔ ارتفاع 

يعادل   ساء  ال ضد  العنف  شار  ان معدل  الوسط   %58لتخطيط،  يف 
ٔمن  يف الوسط القروي، وهو رمق  %55احلرضي و لقلق وهيدد ا ستدعي 

 . عي يف بالد  ج
لك.  ريها من املش   و

رة،    السيدة الوز
والكرامة،  التقدم  مغرب  بناء  ىل  ليؤكد  ري  ٔ ا العرش  خطاب  اء 
ستحقها، وتضمن كذ ٕاشارات واحضة  ستدعي ٕاعطاء املرٔة املاكنة اليت 

اليوم   فاملسؤولية  ٔرسة،  ا مدونة  عوة ٕالصالح  ا ٔن  امجليع  ش بني  مشرتكة 
متيزي، ٔشاكل ا هتا من اكفة  هنوض بوضعيهتا وحام وخصوصا   ٕالنصاف املرٔة وا

  . واملدين. ما يتعلق مبراجعة بعض بنود القانون اجلنايئ

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.     شكرا السيدة املس

ى الوقت.   هت   ا
ب.  س هناك تعق   ٕان اكن هناك..؟ ل

"ظاهرة   ه  وموضو العارش  ملناسبة  السؤال  وهو  املوايل  لسؤال  منر 
ٔطفال".   سول    ال

دة   لو ستقاليل  الفريق  من  احملرتمني  شارن  املس د  ٔ لكمة  وا
  والتعادلية. 

داد تفضل.    اليس 

داد:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة، ما يه إالجراءات اليت تت ذها احلكومة حملاربة ظاهرة السيدة الوز
ٔطفال؟    سول ا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
لكمة.  رة، لمك ا   السيدة الوز

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س.    شكرا جزيال السيد الرئ

شارن.    شكرا السيدات والسادة املس
معاجلة  ىل  ٔرسة  وا عي  ج وإالدماج  التضامن  وزارة  تعمل  ٔوال، 

سول يف ٕاطار اسرتاتيجيهتا اجلديدة   ٔطفال يف ال   "جرس"ظاهرة استغالل ا
فهيا يه  ا  مش اليل  املقاربة  ومستدامة،  تكرة  وم داجمة  عية  اج منية  حنو 

املندجمة   السياسة  يعين  هناك  اكنت  قلنا  كام  دجمة  م الطفو مقاربة  محلاية 
زة   2025- 2015 ٔ ش حبال ا دد من النقط اليل ما تفعال اليل اكن فهيا 

ة  سول ولكن هاذ املقاربة املش ل ال الرتابية املندجمة، فاكنت هناك خطة د
اصة معاجلة املوضوع   يه اليل دجمة، و د املقاربة م بغينا خنرجو مهنا، بغينا وا

  ٕاجامليته. يف 
ات من هاذ..   ٔ ٔطفال وا دجمة ٕالخراج ا عية م مفثال، يه مقاربة اج
ٔننا هنمتو   سعاو هبم، فالفكرة يه  ٔطفال ولكن تيكونو العائالت ت ٔن تيكونو ا
يف  ٔطفال  ا هؤالء  ٕادماج  واحضة،  إالدماج  مسارات  رب  لعائالت  ٔيضا 

مت الل التكون وا ٔرس من  ات وا ٔ بة ا ل احلفاظ املدارس وموا ٔ كني من 
قرب   عن  ع  والت دمات  ل الولوج  وحتسني  ٔرسة  الطفل  القة  ىل 
عية، راه  ج ليقظة  لية  الل وضع  شطة وسهيل إالجراءات من  ٔ ل

زة الرتابية املندجمة ٔ لهيا يف ٕاطار يعين ا   ؛ لكمت 
عية املتن  - ج دة  دمات املسا ٔيضا تعممي ما مسيناه دا   les)ق  و

SAS mobile : les Services d’Assistances Sociales mobiles) 
ٔعطينامه هاذ  ادي نعممومه يف مجيع اجلهات، راه هاذ السنة وسعنامه و اليل 

ىل صعيد مجيع اجلهات ل..  ٔيضا د   ؛ املقاربة 
ن  - د دة املستف ال وتوسيع قا   ؛ رمقنة مراكز التعاون الوطين الستق
لهيا  تزنيل سياسة - لكمت  ة، راه    ؛ معوم
ل   ،ٔيضا  - ل هاذ املشلك د ٔن احلل د ٔرسية،  ل السياسة ا مقاربة د

بة  ٔرسة، جيب موا ل ا ٔرسة، من دا ٔو العنف ضد املرٔة فهو من ا ٔطفال  ا
ٔرسية داجمة،  ليه يف ٕاطار سياسة  شتغلو  ٔرسة بربامج وهاذ اليش اليل ت ا

ىل سياسة لكمو    ؛ ٔرسية يف بالد ٔول مرة ت
دات    ،ٔيضا  - الو هاذ   ، الطفو حامية  دات  و شبكة   les)توسيع 
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)6UPE   هاذ بري  دور  يلعبو  هاذو  لعكس  هتمشو،  تة  الوق د  وا اكنو 
ادي  لنامه  ..امجلعيات، فلهذا  ٔطفال يف وضعية    د ع ا ل ت اود يف احللقة د

دمو يف   تي ٔهنم  معهم،  شتغلو  ش  مع  ردو هلم ا ادي   le)صعبة، و
terrain)    ٔو يف وضعية ٔطفال اليل هوما يف وضعية الشارع  دمو تيعرفو ا تي

  صعبة. 
كون  ش  فلهذا كام تقال املقاربة يه شام ولك من موقعه خصنا نتعاونو 

  ىل هاذ الظاهرة.  القضاء

س   السيد    اجللسة:   رئ
رة احملرتمة.  لسيدة الوز   شكرا 

ب السيد شار يف ٕاطار التعق   احملرتم. املس
  تفضل. 

شار    داد:   حلسن   السيد   املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ادشة ة و لنا، دا    هاذ الظاهرة يه ظاهرة مش ل البالد د لصورة د
سبة  ل ٔشنو هوما املعطيات اليل عند  رة،  اليل بغينا نعرفو، السيدة الوز

هاذي الظاهرة  يه   ؟لهاذ  ما  ٔرقام؟  ا يه  ما  معطيات؟  اكينة  واش 
  إالحصائيات؟  

ٔطفال   شغيل ا ٔنواع   ٔ ٔسو ، واش تنعتربو هاذ الظاهرة كذ من  كذ
ة  ىض االتفاق ل مبق ٔطفال 182د شغيل ا   ؟ ف خيص 

ر الوزارة  سبة واش موجودة هاذي يف الالحئة اليل يه تد ل وكذ 
شغيل يف هاذ إالطار هذا؟   سبة لوزارة ال   ب

هاذ   ل  التد دات  فني وصلنا   (les UPE)و(les SAS) ولكن، و
ٔنه   ٔشنو  (les UPE) فهيم  هو العمل اليل   من حشال هذا وهوما اكينني، 

هلم؟  ل د جعة التد   قاموا به واش 
(Les SAS)    جع؟ ما يفاش  جع،  هلم  ل د كذ واش هاذ التد

ل هاذ  مي د لتق سبة  د الصورة ب ، بغينا وا ري ذ يه املعطيات؟ ٕاىل 
ٔ هاذي.    املس

مة، السيدة   ، املقاربة املندجمة مع العائالت ومع املدارس، هاذي  وكذ
رة، ولكن فني وصلنا فهيا؟ واش هناك تقدم يف هذا إالطار هذا؟ واش  الوز
هاذ  ل  د زايد  ن  اك وال  نقص  ن  واك هاذي،  املسائل  هاذ  عو  تن ا  اح

ٔساسية.  يهاذ ؟الظاهرة ٔمور اليل    لكها 
قانونية زجرية كذ ف خيص هاذ   ٔخرى هل هناك مقاربة  ٔ ا واملس

اع  كذ  العملية هاذي، هل ميكن  رش  اجتارتبارها  دام    ؟يف ال است ٔنه 
سول.   شغيل ولقضا ال ٔطفال لقضا ال   ا

ٔنه  رصد لهذا من مزيانية؟  رة، يه ماذا  رية، السيدة الوز ٔ ٔ ا واملس
 

6 Unité de la Protection de l'Enfance 

ٔرقام وكذ  ب رفقها  جعة خصنا كذ  كون  لنا  د السياسية  بغينا  ٕاذا 
دات مالية دات مالية، هل هناك اع ٔن هذه  ع مرصودة لهذه الظاهرة؟ 

بري هناك من حيرتف هذه الظاهرة،   شلك  رت  اك ٓن  ظاهرة موجودة، ا
ٓن مل   د ا ها ٕاىل  ٔن املقاربة اليت اعمتد ٔن تنظن  ٔن   تؤتولكن  ٔلكها،  ب

ٔطفال، ال اكينني ال يف  ا شوفو هادوك  نبقاوش  لها هو فاش ما  ٔلك د ا
وال اكينني يف الطرق،  (les ronds points) الطروطوارات وال اكينني يف

ذ مدة راه ما  شوفومه راه هاذ اليش اليل كنعملو واليل معلناه م نا ت ٕاذا بق
لو..  ٔلك د   اعطاش ا

ٔنه  غرية يف هذا إالطار هذا،  د املقاربة اليل يه م ٕاذن، البد من وا
مرتب الشوارع،  ٔطفال  ل  د  ٔ ملس مرتبطة  هذه  املقاربة  ىل هذه  ملت طة 

سول، هذه لكها قضا جيب   رتاف يف ال عهنم، مرتبطة كذ بظاهرة 
ٔكرث جرٔة مما كنا   كون  لحكومة اليل  سبة  ل كون هناك مقاربة يعين  ٔن 
ل  د العملية د كون يعين مقاربة اليل تعمتد وا ليه يف احلكومات السابقة، 

ٔطفال  360 ل، ال مع ا ة ف خيص التد وال كذ ٕاجياد بعض العاملني   در
هلم،  ٔطفال ويعملو معهم يف املاكن اليل د عيني اليل هوما تيعملو مع ا ج
هلم ٕاىل  ات د ة احلاج ح ء من  ٓ م، العمل مع ا ولكن بعد ذ يمت ٕادما
اليل  املقاربة  د  وا لكها  هذه  القانونية،  املقاربة  دات  اع وضع   ، ذ ري 

ش   هذه ٔساسية  نوضعو  كذ  الظاهرة ولكن  هذه  رو  ند ٔننا  لنا  ميكن 
ال يف غضون   ٔنه املغرب م ال ب   4الرزمانة، ونقولو ب ادي يويل م سنوات 

سول.  ل ال ٔ ستعملون يف الشارع من  ٔطفال    بدون 
رة.    وشكرا السيدة الوز

س السيد     اجللسة:  رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

يت يف الوقت د هو هذاك.     ج
رة،  ب؟ هل ٕاذن السيدة الوز   هناك من تعق

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
شار احملرتم،    السيد املس

ه   لنا ف ذي الثاين، د مج التنف هتينا من بلورة كام قلت لمك الرب نعم، ا
امل املنظومة  اكنت  هاذ  لها  د العنارص  واليل  مفع  ش  اكن ما  اليل  علوماتية 

ة.    مش
يجيو ل  (les UPE)حفاليا وحضنا املسار من   اكينة    (les CAP)  ـحىت 
(la décision le juge)  ٔو ال   واش عية  ج اية  جنيبو مؤسسات الر

ٔن  دا،  م  ٔرسة املستق  ، ا ٔرسة املستق ا مفهوم ا ٔن اقرتح ٔرس؟  ا
ل  عية هو دا ج اية  ل الطفل مايش يف مؤسسة الر املاكن الطبيعي د
ليه. ٔرسة املستق اشتغلنا  لو، مففهوم ا ٔرسة د كون مايش ا   ٔرسة، ولو 

  شكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

لسؤال   منر  عي   11ٕاذن  ج إالدماج  ظروف  "حتسني  ه  وموضو
ات اخلاصة".  يا ح   لمسنني وذوي 

شارن من الفريق احلريك.  د املس ٔ لكمة    وا
شار احلريك الرشيف، تفضل.    السيد املس

ريس:  شار السيد عبد الرحامن ا   املس
س. شكرا السيد ا   لرئ

رة،    السيدة الوز
  السادة الوزراء، 

شارن،  شارات، ٕاخواين املس   ٔخوايت املس
ة   احلكوم إالجراءات  حول  سائلمك  صعب،  عي  اج سياق  ظل  يف 
السيدة   اخلاصة  ات  يا ح وذوي  املسنني  ٔوضاع  ب لهنوض  ذة  املت

رة؟   الوز

س السيد     اجللسة:  رئ
رة.  لكمة السيدة الوز   لمك ا

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ة  متع املغريب يه ف ة من ا دا، هيم ف ىل هذا السؤال املهم  ٔشكرمك 
ري نتكفلو هبا  ٔوال كنعتربوها مايش خصنا  ة  اص املسنني، اليل يه ف ٔش ا

اص بل يه رٔسامل رشي،   ٔش ىل ا لكم  ٔول من  مة وكنا  ربة  هيا  ٔن 
اص املسنني.   ٔش ربات ا مثني  شيطني و   املسنني ال

شيطني   املسنني  اص  ٔش ا خنليو  ٔننا  اجلديدة،  املقاربة  يه  هذه 
مع اليل  ٕالضافة ل ٔنه   ، ا هلم، فاليل نبغي نقول بع وستافدو من اخلربة د

مع   7زد    2022اكن مرصود يف   ع رشاكت  مليون درمه، فاكن هناك توق
اص املسنني بـ    40ٕاضايف لـ   ٔش ستافد   7مؤسسة ل ماليني درمه اليل ك

هذا    6000مهنا   واكن  عية،  ج اية  الر مبؤسسات  د  ومستف دة  مستف
ٔكتور  اص املسنني لفاحت  ٔش ع مبناسبة اليوم العاملي ل   . 2022التوق

ٔط ىل الت شتغال  الل تزنيل ٔيضا،  ري القانوين لهذه املؤسسات من 
القانون   ضيات  مق دفرت  65.15تفعيل  هاذ  يعين  اليل..  القانون  هذا   ،

ل  ستق ل مؤسسات اليل ك ليه يف هذه السنة د ادي شتغلو  التحمالت 
اص املسنني.   ٔش   ا

ل   ل التكون د مج د رب ر ملؤسسات  كون العاملني  ٔيضا   1000و
و  د  بني مسا ما  لو  د ع  التوق مت  اليل  ليه  لكمت  اليل  عية  اج دة  مسا

العلمي  والبحث  العايل  التعلمي  ووزارة  ٔرسة  وا عي  ج التضامن  وزارة 
عي واجلامعات.   ج لعمل  ٔيضا املعهد الوطين  بتاكر، و   و

العاملني   ربة  لتمثني  د  ع مسطرة  مرسوم  من  هتاء  ٔيضا،  و
اليل دفعنا هبا اليل يه  ج  ديدة  ىل مقاربة  ٔيضا نتلكم   le)عيني، و

care économie)   ادي د التاكمل اليل  اية، يعين هناك وا صاد الر ٔو اق
ل  دا التكفل  عيني،  ج العاملني  يعين  اص  ٔش ا هاذ  بني  ما  كون 
ما   عية  ج اية  الر مؤسسة  كوش يف  ما  املسن  الشخص  ٔن  ٔرس،  ا

ٔرسة ك ش فهيا، ولكن فا هنار، ولكن ما يبا ات فهيا يقدر يقيض فهيا ا وش ت
كفل به، هاذ اليش خصنا   عي اليل تيجي وت د العامل اج ن وا لو اك د
ٔرس املستق سواء   ٔن ا عية، ويفاش  ج ل امحلاية  لورش د ربطوه 

ٔرس مستق ٔ  ٔو  متي لها هاذ الشخص  ي ٔرس اليل  ش ا ننا ندمعوها ماليا 
لنا   ٔرس، وهذا جزء من الثقافة د ل ا لنا دا اص املسنني د ٔش خنليو ا
ل  ليه، فاكن التكون كام قلت لمك، ٕاطالق التكون د الو  وما خصناش نت

عية هاذ السنة امحلد  راه يف طور التزنيل.  1000 دة اج د ومسا   مسا
  شكرا.

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

ريس:  شار السيد عبد الرحامن ا   املس
ٔ بغيت  شكر هللا، و شكر الناس ال  رة، ومن ال  شكرا السيدة الوز

ىل هاذ القطاع هذا.  د الغرية  بري ووا هود  د ا ن وا قة اك   شكرمك فاحلق
بعني ها ا م رة واح ٔنه السيدة الوز لجنة ٕاال  ٔنه فا خلصوص  ذ القطاع و

قة اليل يه كمتثل  د الرشحية اليل فاحلق ىل وا لهيا كهنرضو  رشفو  اليل ك
دا،   300مليون و  4 برية  د إالشاكالت  شو وا اليا اليل تيع تقريبا مسن 

لهيم،  كهترضي  اليل  املراكز  فهاذ  كذ  وال  هلم  د العائالت  ٕاطار  يف  ال 
رة.    السيدة الوز

يفاش وصلو وفني واش   شفيت يف واقع احلال واش شفيت هاذ املراكز 
السيدة  بغينا  املراكز؟  هاذ  ىل  مقميني  اليل  الناس  وصلو؟ وشكون هوما 
جوج   ىل  يعانيو  تيعانيو  اكنو  ٕاىل  املسنني  هاذ  ٔن  ل  د قة  احلق رة  الوز

ٔرس اليل فاحل  اليا والت  ٔرس، اليل  ل ا قة خطرات، ال يف املراكز وال دا ق
عية  د املسائل اج شني وا ا شني، كنا  ا ٔرس  حشال هاذي اكنو هاذ ا

مة.    اليل يه 
ٔنت   دا، و بري  املشلك  د  لق وا ٔرس  ا ل  حنالل د اليوم هاذ 
لنا املغريب ٕاال   متع د ا فا لها وما ميكن لنا اح ور د ٔرسة وا ىل ا هرضت 

ىل ٔكدو  ٔرسة وحناولو ن رجعو ل ء وهاذ املسنني ما خصهم ٔننا  ٓ ٔن هاذ ا  
شو ٕاال يف ه اليل بغينا، السيدة   ايع هلم هذا هو التو ل العائالت د حلضن د

فهيشاي  ما  نتعاملو  لكنا  ٔننا  ش  دستوري  حق  هذا  بعدا  ٔن  رة،  الوز
لبية، ولكن هذا رمبا لكنا خصنا نتعاونو  ٔ مزايدات، ال من املعارضة وال من ا

  ليه. 
هترض   ٔ رة، رمغ هاذ الغرية اليل  لمك، السيدة الوز شوف املزيانية د   و ك
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لك   دا،  ليه ضئي  هترضو  سبة لهاذ اليش اليل  ل لمك  ليه، املزيانية د
ىل هاذ  هنرضو  ٔننا كهنرضو، سيد هللا ينرصو،  ظرو  كنا كن ة،  رصا

ٔهنا غتعطى   ل  عية، اكنت وعود د ج و  لمسنني فهيا    1000ا درمه 
اليل   400 الوعود  بعض  رة،  الوز السيدة  ما اكيناش،  العام  هاذ  درمه من 

بعض  شو  تيع اكنو  الناس  هاذ  الناس،  هاذ  بري عند  ٔمل  ا د  وا الت 
ا اليا    املسائل اليل يه اح ة  ل الفال ٔغنام وشوية د لنا  فاملناطق د

لق شة  الء املع دا.   حىت هاذ اليش اجلفاف و بري  د إالشاكل    وا

رة،    السيدة الوز
ة فهاذ الربامج لكها اليل   لك رصا ادي خترجو  يفاش  ش  ٔ ما عرف
يفاش غتخرجو هباذ املزيانية   رة،  بعك، السيدة الوز ٔ م ي و رسدت، من ق

 .   اليل يه ضئي
، هنرضو رة، وهذا    كذ ات اخلاصة، السيدة الوز يا ح ىل ذوي 

ىل العدا  هنرضو  دا، ودامئا  برية  برية وٕاشاكالت  ين  اود  د الرشحية  وا
الية.     ا

د املناطق اليل يه معروفة   ن فوا ليه اك هترضو  هاذ اليش رمبا اليل 
هن  ىل التعلمي وهذا  ات و شف ىل املس هنرضو دامئا  ىل حىت  يف ما  رضو 

د احملور  د املناطق اليل يه معروفة ووا ن يف وا هاذ املركز لكهم موجود
لهيا زاف مايش  ا بعاد  ة اح ق الية احلق ٔما العدا ا ليه،  هنرضو  اليل دامئا 

  شوية. 
شارن اليل سبقوين لكهم من اجلنوب الرشيق   رجع بيك إالخوان املس

ة ٔهنم.. -در اللت ما دام      ف
ون  س،  ٔودي السيد الرئ   لطيف. شوية هللا 

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:   السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

رة؟ ب السيدة الوز   هل من تعق

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
لها    (rapidement)اليل نبغي نقول   ري املزيانية د ٔن الوزارة مايش  هو 

دها، راه ىل   بو ال  ٔخرى، وميل كنتلكمو م ات ا سيق مع القطا ن الت اك
ٔطفال يف وضعية الشارع  ، سواء ا ٔرس املستق عية وا ج ورش امحلاية 
ارشة من   ش جيي م اد فهذا ما  املسنني،  اص  ٔش ا ٔو  ىل عهنم  املت ٔو 

عية، ٕاذن التقائية   ج دا، مزيانية الوزارة، ولكن هو يف ٕاطار امحلاية  مة 
عية.  ج و  ز ا ل احلكومة لكو هو تعزز راك   وراه املرشوع د

  وشكرا لمك.

س السيد    اجللسة:  رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ٔسئ املتعلقة بوزارمك.  ٓخر سؤال يف سلس ا ٓن ٕاىل    ومنر ا
هنوض بوضعية املرٔة القروية واجل  ري اليل هو "ا ٔ بلية  والسؤال الشفوي ا

 ."   ببالد
شار احملرتم.  ٔحرار، تفضلوا، السيد املس   فريق التجمع الوطين ل

شار     موالي املصطفى العلوي إالسامعييل:  السيد املس
  السيدة والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ل ما يه التدابري وإالجراءات   ٔ الالزمة اليت تعزتم وزارمك اختاذها من 
لهنوض بوضعية املرٔة القروية واجلبلية  ة املناسبة  ٓنية خللق الب لول  ٕاجياد 

؟    ببالد
  شكرا.

س السيد    اجللسة:  رئ
رة.    تفضيل السيدة الوز

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،     السيدات والسادة املس
القروي  لعامل  م  ه يعين  دا  م  هذا  السؤال،  هذا  ىل  ٔشكرمك 

  واملرٔة القروية. 
عية يف ممت سنة   ج ل امحلاية  ٔنه يف ٕاطار الورش د اليل نبغي نقول، 

ىل مجيع املغاربة، يعين اكنو  2023 يف   ادي يمت تعممي التعويضات العائلية 
ساء طبعا يف العامل القروي. ٔو ال يف العامل احلرضي ومبا فهيم ال   العامل القروي 

ه الرفع ف خيص  مج حكويم طموح اليل ف ات برب ٔيضا، احلكومة 
ساء من   ساء، الرفع من مشاركة ال بري %30ٕاىل    %20ال م  ، وهناك اه

ساء يف العامل القروي.     ل
مج "جرس"، متكني ال عي  ر ج ل وزارة التضامن وإالدماج  دة د ر

ل  ل صاحب اجلال ود ة د لتوجهيات السام ذا  اي تنف ٔرسة اليل هو  وا
بة   مبوا اجلهات  مع مجيع  فوقعنا  مج احلكويم،  الرب الزتامات   36.000يعين 

ا   ٔطلق اليا  اجلهات،  مجيع  يف  البيضاء،   3امرٔة  ار  ا يف  املنصات  ل  د
ٔكرث من  سطات،   ٔيضا يف لكممي واد نون، وصلنا  اس و   . 10.000فاس، مك

(Alors que)    ري ا عند  ٔكرث   3000اح ة، وصلنا  امرٔة يف لك 
هلم لكهم يف العامل القروي. 10.000من  ٔكرث من النص د   سجيل، تقريبا 

تنقول اليل معطية    فٕاذن  ٔمهية كربى  ا د  اليا هناك وا يعين  ٔن  ب لمك 
دة.  متكني والر ل ا مج د اصة فهاذ الرب ساء،    ل

 وشكرا.
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س اجللسة:   السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب.  شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس ٓن  لكمة ا   ا
  تفضل. 

شار     : موالي املصطفى العلوي إالسامعييل السيد املس
مك.  فقون متاما مع جوا   م

ٔقالمي  و ات  مبختلف  واجلبلية  القروية  املرٔة  بوضعية  مل  ىل  لك  وا
والفقر   ش  هتم ا ة  ن  ، العز جراء  ة  ق حق ة  معا ش  تع واليت  اململكة، 
ل  هودات اجلبارة اليت تقوم هبا املرٔة دا ور الهام وا لرمغ من ا ة،  ٔم وا

متع.    ا
سمح ا  ىل رٔسها  ٕاذ ال  رية اليت تضطلع هبا، و ٔدوار الك سط ا ال ل

الزراعية وحتسني مستوى  التمنية  تعزز  ا احلامس يف  القروية، وٕاسها املرٔة 
شتغل يف بعض  ي  ىل الفقر يف القرى واجلبال، فه ٔمن الغذايئ والقضاء  ا

هود تقاب ا ٔن هذا  ل يف هاته املناطق، ٕاال  الر ٔكرث من  ان  ٔح ة   ا معا
عزال.  كون بعضها م اطق، قد  شها املرٔة القروية يف م ة تع ق   حق

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ٔقىص اجلبال تتوزع بني ما   ساء املغرب يف البوادي والقرى و ة  ٕان معا
ل  اء العمل دا ست ث تغيب فرص الشغل  صادي، ح عي واق هو اج
ٔو تضطر ٕاىل  شية  ات املع شاط الزرا لجوء ٕاىل  احلقول، مما يضطرها ٕاىل ا

د عناء التنقل ٕاىل   املناطق العمل يف ضيعات زراعية كربى، مما جيعلها تتك
ٔثناء   د فهيا ت الضيعات، كام تعاين معظمهن من ظروف صعبة  اليت تو

  اشتغالهن يف ت الضيعات. 
القروية   املرٔة  لك  مش رز  ٔ من  تعد  اليت  ة  ٔم ا مشلك  عن  هيك 
ة  ٔم ا سبة  فهيا  الزالت  املغرب  يف  قروية  اطق  م هناك  ٔن  ٕاذ  ملغرب، 

ا من فرص   هودات املقدرة املبذو يف مرتفعة، مما حير لرمغ من ا التمنية، 
متع، مهنا   ىل ا امثة  راهات الزالت  ٕ هذا إالطار، واليت الزالت تصطدم 
املرٔة   حقوق  ضياع  من  عهنا  يرتتب  وما  الفاحتة،  وزواج  القارصات  زواج 
انب ما تتعرض  املرٔة القروية من عنف جسدي واغتصاب  ٔبناء، ٕاىل  وا

املغرب  يفامق   اطق  املرافق يف م ق  الفقر والهشاشة، خصوصا  الوضعية يف 
الطالبات وهو ما   التعلمي، املستوصفات ودور  ىل رٔسها مرافق  العميق، و
راسة. ابعة ا نقطاع عن م ٔثناء الوضع، وٕاىل    يعرض العديد مهنن ٕاىل الوفاة 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
التق  ضامن  ىل  العمل  ٕاىل  من  ندعومك  العديد  ىل  ة  املش الربامج  ائية 

ة  الت احلكوم ركزي التد ل  ٔ رب جتميع املزيانيات من  ة  ات احلكوم القطا
ىل  ن يف هذا إالطار  ملرٔة القروية واجلبلية، مؤكد م  ه وتوجهيها حنو 
قي   ل احلق عتبارها املد ة الفقر والهشاشة  ة وموا ٔم ٔولوية مواص حماربة ا

ة لب امللك التوجهيات  وتزنيل  واجلبلية  القروية  املرٔة  ٔوضاع  ب هنوض  ا  داية 

عي..   ج ة واليت ما ف تدافع عن مقاربة النوع    السام

س اجللسة:    السيد رئ
ى الوقت.  هت شار، ا   شكرا السيد املس

رة؟ ب السيدة الوز   هل من تعق
  تفضيل. 

 ٔ عي وا ج رة التضامن وإالدماج    رسة: السيدة وز
ٔيضا يعين    .اليل ميكن. ٔن هناك  ل، هو   le fonds de)ملا قلمت من ق

développement du monde rural) "منية العامل القروي ، "صندوق 
د يعين املرٔة القروية.  سا   اليل حىت هو ت

ة   ٔسا الزاك يف  ٔ كنت يف ٕاقلمي  ٔوراش"،  مج " ٔيضا لرب ونبغي شري 
ل   -لكممي بري د د العدد  شغيل وا ىل  د  مج سا واد نون، وهاذ الرب

بعض  ٕانتاج  يف  ٔو  املدرسية،  الوزرات  ل  د اخلياطة  يف  ال  م ساء،  ال
ٔيضا   ل التعاونيات،  ة التقليدية ود ل الصنا ات د مج "فرصة"، ر  املنتو

د لك قطاع،  ش لك وا لهيا  شتغلو  لتقائية يه اليل ت ٔيضا يعين هاذ 
ليه   متع املدين، القطاع اخلاص، يعين امجليع جيب  ٔيضا حنن مجيعا ا ولكن 
ادي  ٔ كنتفق معمك و هنوض بوضعية املرٔة القروية، و ش كون ا ٔن ينخرط 

ٔكرب ٕان شاء هللا يف الس  ٔكرث بوضعية املرٔة  نبذلو جمهود  م  نة املق لاله
  القروية.  

  .وشكرا لمك

س اجللسة:    السيد رئ
شارن  شارات والسادة املس مس السيدات املس رة،  ٕاذن، السيدة الوز

ٔشغال هاته اجللسة.  ىل مسامهتمك القمية معنا يف  شكرمك    احملرتمني 
ٔحاكم املادة   لس،  168وطبقا  لم يل  ا توصلت الرئاسة   من النظام ا

ة  مو ا به  تقدمت  هذا،  ا  ليوم لكمة  ا هناية  يف  لكمة  ا تناول  بطلب 
لشغل حول موضوع "وضعية قطاع النقل الطريق  ميقراطية  الكونفدرالية ا
عن   ربت  و احملدد  ل  ٔ ا ل  دا احلكومة  ٕاىل  ل  ٔح وقد  لبضائع"، 

اوب مع هذا الطلب.   لت رية،  ٔ   استعدادها، هذه ا
ليه، لشغل معنا    و ميقراطية  لسيدة ممث الكونفدرالية ا لكمة  ٔعطي ا

شارة احملرتمة ني.  يف هاته اجللسة، السيدة املس ق دود دق   يف 
شارة احملرتمة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ي تعرفه  رتفاع املضطرد ا ر  ي سامه يف ىل ٕا ٔسعار احملروقات وا

لبضائع، تفامقت   شوها قطاع النقل الطريق  وية اليت يع ٔزمة الب ال ا استف
لك.  صادي  ق شاط  ىل ال شلك خطرا داهام  ة املهنيني وهو ما    معا
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ر،    السيد الوز
ة التداعيات السلبية لهذه الوضعية  ٕان إالجراءات اليت اختذمتوها ملوا

ٔزمة   املهنيني، املت لفائدة  احلكومة  اليت ترصفها  املايل  مع  دفعات ا يل  ق من 
ٔزمة يف معقها.  ح معاجلة هذه ا ة وال ت ا قد ٕاىل الن   تف

ب متثيل املهنيني من املؤسسات التداولية كام  نية، فٕان تغي ة  ومن 
ة اليت  ل هو احلال  لسالمة الطرق لواك الوطنية  لس إالداري  لم سبة 

البضائع يف خرق سافر ا نقل  نيي  ممثل عن  ه حق  بدون و ه  م عد  س
املادة   ضيات  رمق    4ملق القانون  لتطبيقه    103.14من  الصادر  واملرسوم 

لقطاع،   ،2.19.732 ٔكرث متثيال  ه من الهيئات ا ٔن يمت تعي شرتط  ث  ح
لس إالداري ينعقد ٕاىل الي  ة، وا ي مل حيدث حلد السا وم وهو اليشء ا

ضيات  لمق سافر  لبضائع يف خرق  الطريق  النقل  لقطاع  ممثل  تعيني  دون 
ٔمهيته  رمغ  لقطاع  اقصاء  يعترب  ما  وهو  ر،  ا السالف  لقانون  القانونية 

  القصوى. 

ر،    السيد الوز
لبضائع لن يتحقق   ٔزمة العميقة اليت يعرفها قطاع النقل الطريق  ل ا ٕان 
ٔزمة لن حتل  ٔن هذه ا نيي القطاع، و اد ومسؤول مع ممثيل  ح حوار  ٕاال بف
ٔسعار احملروقات" بدل سياسة   ف  سق ريم ٕاىل " سن سياسة واحضة  ٕاال 

هنجها احلكومة.  ري القارة اليت  مع    ا
  وشكرا.

س    اجللسة:  السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ني.   ق دود دق لكمة لمك ملمثل احلكومة يف    ا
ر تفضل.    السيد الوز

ك:  س لو ر النقل وا   السيد محمد عبد اجلليل وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة،    السيدة املس
ىل طرح هذا السؤال.     شكرا 

صاد الوطين، احلكومة اختذت   ق ىل  ٔزمة العاملية وانعاكسها  يف ظل ا
ة  ش جتاوز الظرف لبضائع  بة قطاع النقل الطريق  ة من إالجراءات ملوا مجمو
، ومن بني إالجراءات اليل مت  شها بالد صادية الراهنة الصعبة اليل تتع ق

  تفعيلها: 
ته ا  ٔوال،  ايئ اليل و ست مع  ذ شهر مارس  ا ملهنيي    2022حلكومة م

لمواطنني، وتفادي  ىل القدرة الرشائية  قطاع النقل الطريق هبدف احملافظة 
ملواد الرضورية.  ٔوراش  ٔسواق وا زويد ا   ٔي اضطراب يف حركة التنقل و

ايئ حوايل   ست مع  لفعل، استفاد من هذا ا ٔي   170.000و عربة 
مع مببلغ    6املسهتدفني، ومت رصف  من املهنيني    %75ما يناهز   حصص ل

  مليار درمه.   3.5ٕاجاميل يناهز 
ىل احلصة   سجيل احلصول  رشع يف  ٔسبوع   7كام س الل ا مع  من ا

  احلايل.  
ٔسعار   تقلبات  ٕالشاكلية  هيلكية  ابة  ٕا تقدمي  بغية  املوضوع،  نفس  يف 

القهتا بقطاع النقل الطريق، ٕان الوزارة ستقوم ب عرض مرشوع احملروقات و
ىل املهنيني هبدف تلقي مالحظاهتم  لنقل الطريق  سة اخلاصة  قانون املقا
ٔن هذا املرشوع تقوية املنظومة النقلية  ا مسطرة املصادقة، من ش ل ٕاد ق
مالءمة  ىل  د  سا قانونية  لية  ىل  التوفر  من  املهنيني  متكني  الل  من 

ٔسعار احملروقات؛    ٔسعار النقل و
لسالمة    250  خصصت   نيا،  مليون درمه من مزيانية الواك الوطنية 

رمس سنة   ة  كسري وجتديد احلظرية، وانطلقت    2022الطرق مج  ر لفائدة 
مج   الرب هذا  من  استفادت  ريل  ٔ فاحت  ملنصة  سجيل  ال  1684معلية 

رمس السنة املالية القادمة؛  ىل الرفع من هذه املزيانية  ة، كام نعمل    شاح
كون السائقني املهنيني بتلكفة    لثا، مج  ر مليون درمه   800واصلنا 

ث استفاد حوايل   ين؛  22.000من مزيانية الواك الوطنية، ح   سائق 
اري   إالج ٔمني  الت بنظام  املتعلقة  املراسمي  ىل  احلكومة  رابعا، صادقت 

لسائقني املهنيني؛  ٔسايس عن املرض اخلاص    ا
س  ت نواصل  ريا  ٔ و مت  امسا،  ث  ح إالدارية،  املساطر  ورمقنة  يط 

دمات عن   2022الرشوع ابتداء من فاحت مارس   ل بتفعيل النظام املعلومايت 
ص  بعد، ميكن مقاوالت نقل البضائع حلساب الغري من جتديد بطاقة الرتخ

  اخلاصة مبرباهتم. 
رشته   ي  ا القطاعي  احلوار  مسلسل  ٕاطار  ويف  ٔخرى،  ة  ومن 

متثيليات املهنية لقطاع النقل الطريق، ٕان الوزارة تواصل الوزارة مع خمت لف ا
وحتديد   القطاع  هبذا  املرتبطة  والقضا  إالشاكليات  خمتلف  لتدارس  العمل 

ت العمل املشرتك.     ٔولو
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ني.   ق ق مت ا ر، لقد استوف   شكرا لمك السيد الوز

دول   نا  كون قد استوف ليوم.  ٕاذن، هكذا    ٔعامل هذه اجللسة الشفهية 
احملرتمني،  شارن  املس السادة  احملرتمات،  شارات  املس الت  الزم ٔشكر 

ٔعضاء احلكومة.  ن    السيد

  ورفعت اجللسة. 


