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 680اجللسة رمق حمرض  

ء : التارخي ر 24ه ( 4144 رجب  2  الثال  .م)3202 ينا
شار    الرئاسة:  ريالسيد  املس قد جملس ل  الثالث اخلليفة  ،  فؤاد  س  رئ

شارن.   املس
ت قة  ثالثو ساعتان   :التوق ة  وثالثون دق قة و   الثالثة، ابتداء من السا ق ا

 . الزوال عد ب  الثالثة عرشة
ٔعاملدول   ٔسئ الشفهية.  :ا اقشة ا  م

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

شار السيد   ري املس س اجللسة: فؤاد قد   ، رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي 

اىه   .وامحلد  محدا ال ينفذ وال ي
تاح اجللسة  لن عن اف ٔ.  

ران احملرتمان، السيدان     الوز
شارات احملرتمات،    السيدات املس

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

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

ا معاجلة  يف  الرشوع  ل  ٔعاملنا، وق دول  يف  ة  املدر الشفهية  ٔسئ 
ت  ال د من ٕا ىل ما  لس  ٔمني احملرتم ٕالطالع ا لسيد ا لكمة  ٔعطي ا

  ومراسالت. 
ٔمني.  لكمة لمك السيد ا   ا

لس:  ٔمني ا شار السيد جواد الهاليل،    املس
س.    شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

لس من جملس النواب بـ :  ب ا  توصل مك
ارة  15.95بتغيري القانون رمق   69.21مرشوع قانون رمق    - املتعلق مبدونة الت

ٔداء؛  ال ا ٓ اصة ب ٔحاكم انتقالية   وسن 
داث وتنظمي مؤ   - ٕ عية ملوظفي  مقرتح قانون يقيض  ج ٔعامل  ا سسة 

دي الربملان؛  قا   وم
رمق    - قانون  رمق    53.22مرشوع  بقانون  املرسوم  ىل  ملصادقة  يقيض 

ٔول    9، الصادر يف  2.22.770 ٔحاكم 2022ٔكتور    4(  1444ربيع ا ) سن 
افة؛  لص لس الوطين   اصة 

املتعلق    41.10مق  من القانون ر  4و  2مقرتح قانون يقيض بتغيري املادتني    -
ستفادة من صندوق التاكفل العائيل؛  ديد رشوط ومساطر   بت

املادة    - متمي  ب قانون  رمق    11مقرتح  الرشيف  الظهري  سن   1.58.250من 
سية املغربية.    قانون اجل

ي تقدم به بتارخي   ٔحرار مقرتح القانون ا وحسب فريق التجمع الوطين ل
ر    9 رمق 2023ينا قانون  مبثابة  الرشيف  الظهري  متمي  و بتعديل  القايض   ،

يف    1.77.216 شوال    20الصادر  املتعلق   )1977ٔكتور    4(   1397من 
ديدة   بصيغة  بتعويضه  وقام  د،  التقا رواتب  ملنح  جامعي  نظام  داث  ٕ

ديدة. ل  ضيات  متميه مبق ه و ضيات م ذف مق   مقرتح، وذ بعد 

من   الرئاسة  هبا  اليت توصلت  ٔسئ  ل سبة  ل ر    17و ٕاىل    2023ينا
ي اكلتايل:    رخيه، فه

ٔسئ الشفهية:    - ؛  24ا  سؤ
ابية:    - ٔسئ الك ؛  175ا  سؤ
ابية:   - ٔجوبة الك .  14ا  جوا

ر الوز السيد  من  مراس  وردت  مع    كام  لعالقات  امللكف  املنتدب 
صادي واملقاو  ق ر إالدماج  ٔن السيد وز لام ب اللها  الربملان، حييط من 
الرتاب  داد  ٕا رة  وز السيدة  عن  وب  س والكفاءات  شغيل  وال الصغرى 
ة  ٔسئ املو ابة عن ا الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة يف إال

دول ٔ  ة يف  هيا املدر لزتامات ٕا رة  لسة اليوم، الرتباط السيدة الوز عامل 
  طارئة. 

ٔحرار   س فريق التجمع الوطين ل وتوصلت الرئاسة كذ من السيد رئ
داد   ٕا رة  وز السيدة  ٕاىل  ه  املو الشفوي  السؤال  ل  ٔج ت ٕاىل  ريم  بطلب 
مج  الرب مي  تق حول  املدينة  وسياسة  وإالساكن  والتعمري  الوطين  الرتاب 

ح. الوطين م   دن بدون صف
املادة   ضيات  ملق شارن،   168وطبقا  املس لس  يل  ا ا النظام  من 

ٔسئ الشفهية،   لسة اليوم ل لكمة يف هناية  توصلت الرئاسة بطلبني لتناول ا
  وهام:

حول مشاركة   - عية  ج العدا  ة  سق مجمو م به  تقدم  ٔول  ا الطلب 
ة يف هلس  ويل لسيا ىل احلكومة املغرب يف املعرض ا ل  ٔح نيك، وقد 

لها مع هذا الطلب؛  ربت عن تعذر تفا ل احملدد، واليت  ٔ ل ا  دا
لشغل حول   - ميقراطية  ة الكونفدرالية ا سق مجمو الطلب الثاين تقدم به م

ىل  ل  ٔح عي، وقد  ج ياط  ح دمات الصندوق الوطين ملنظامت 
واليت   احملدد،  ل  ٔ ا ل  دا مع  احلكومة  ل  لتفا استعدادها  ربت عن 

ة الحقة.  لسة معوم رجمته يف  ٔن تمت  ىل   الطلب، 
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س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ٔمني احملرتم.    شكرا السيد ا

داد  رة ٕا لسيدة وز ة  ٔسئ املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
وب عهنا يف اجلواب الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة، وس 

ٔمني    - ا السيد  ذ  ٕاىل  ٔشار  صادي   -كام  ق إالدماج  ر  وز السيد 
شغيل والكفاءات.   واملقاو الصغرى وال

ري  ت  البنا سوية  "رخصة  ه  موضو ٔول،  ا ٓين  ا لسؤال   ٔ ونبد
  القانونية". 

لتقدمي  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  ؤال. الس

  تفضل اليس سعيد. 

يش:  رن شار السيد سعيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ديدة   رخص  القانونية  ري  ت  البنا سوية وضعية  فٕان  تعلمون،  كام 

ٔطرها املرسوم  66.12تضمهنا القانون   ة   2.18.475، و يف ديد ٕاجراءات و بت
ل   ث د سوية والهدم، ح ح رخص إالصالح وال ذ يف  م ر   8زي التنف ينا

مضن 2020 سوية  ال رخص  ىل  احلصول  طلبات  ٕايداع  ل  ٔ دد  و  ،
هتت يوم   ني، واليت ا ر    8سن ب    3، مع متديد  2022ينا س ٔشهر مضين 

ته فعليا يوم   هتت صالح ٔي ا ريل سنة    8ا احلجر الصحي،  ٔ2022 ،
ال، وهو ٓ ا ٔمام فراغ تنظميي خيص  ر،  من عنارص   لنكون، السيد الوز

ة من امللفات العالقة، ويرض مبصاحل   ىل مجمو النظام العام، مما انعكس سلبا 
. حلق يف السكن املؤطر دستور متتع    املواطنني من ا

الفراغ   هذا  لسد  ذة  املت إالجراءات  عن  ر،  الوز السيد  سائلمك،  ا 
ٔجرٔته. رسيع يف  ل   التنظميي، ونطالبمك 

  وشكرا.

س اجل    لسة: السيد رئ
شار احملرتم.   شكرا السيد املس

ر.    جواب السيد الوز

واملقاو   صادي  ق إالدماج  ر  وز وحبسو،  السكوري  يوس  السيد 
شغيل والكفاءات، نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء املنصوري،   الصغرى وال

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة:  رة ٕا   وز
س   . شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
شارن،    السيدات والسادة املس

ا وفاة يف العائ   د  رة اليل وقعت لها وا ٔنوب عن السيدة الوز ٔوال، 
ىل هاذ  ٔن تغيب  لتعازي هباذ املناسبة، ولهذا اضطرت  لها، وكنتقدم لها  د

ليمك  .اجللسة لعذر قاهر، كام ال خيفى 
ه السيد امل  ي طر سبة لسؤال ا يف ما قال، ل شار احملرتم، فعال  س

اء هبا   ري القانونية يه الرخص اجلديدة اليل  ت  سوية البنا ل  الرخص د
ليه   لكمتو  لتعمري، واليل تغري بـ    90.12القانون اليل  يتعلق  ، 66.12اليل 

د  اء وا ل التعمري والبناء، موراه  ال د الفات يف ا زجر ا يتعلق  اليل 
إالصالح املرسو  ل  د الرخص  ملنح  ات  ف والك إالجراءات  دد  تي اليل  م 

ذ يف   زي التنف ل  سوية، واليل د ر    8وال يفام  2020ينا ل،  ٔ ى ا هت ، وا
ل  ىل الرخص د ل احلصول  ل ٕايداع الطلبات د لمك، د اء يف السؤال د

سوية.    ال
ل ٔ ادي جيي من  ىل هاذ اليش اليل  رو  ل ما نتذا ٕاصالح   ولكن ق

ل هاذ  ل هاذ العملية هاذي، احلصي د ىل احلصي د الوضع، الزم نتلكمو 
ٔنه تقريبا   ل الوزارة،    2900العملية فهيا  طلب فقط اليل توصلت به املصاحل د

الفات اليل  ل ا لعدد د سبة  ل دد ضعيف  سوية، وهو  ل ال الطلبات د
  اكينة. 

س   2900ومن هاذ   ل  الطلبات متت ال ل امللفات، يه  52وية د % د
ال  ٓ ح  سوية يه مسطرة معقدة، ومت ف ل ال ٔن املسطرة د خصنا نعرتفو 
سوية، ويف  ن من رخص ال د دد املستف ديدة لتوسيع  رشوط  ديدة 
مرشوع  د  وا كون  ش  لية  ا ا وزارة  مع  تتعمل  الوزارة  إالطار  هذا 

ي سوف يصدر، ٕان شاء هللا ش مرسوم مشرتك، ا ال،  ٓ ٔقرب ا ، يف 
كة  سوية هذا امللف، اليل هو من امللفات الشا ة وإالماكنية ل يعطي الفس
ل  د هودات  ا رمغ  واليل  ل  ثق إالرث  د  وا  ، احلصي د  وا هو  واليل 
رىق ٕاىل  ل الطلبات اليل توصلت هبا ال  يف ما قلت، العدد د الوزارة، 

ٔو ا لك  ل املش قي د  .الفات اليل اكينةالعدد احلق
 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر احملرتم.   شكرا السيد الوز

رة يف املصاب اجللل   الص العزاء لسيدة الوز شارن،  مس جملس املس
ٔرسهتا الصغرية ٔمل هبا وب ي   .ا
لفريق احملرتم.  ب    التعق

 .تفضلوا

شار   يش:   السيد املس رن  سعيد 
س.   شكرا السيد الرئ

ر، السيد     الوز
ذ ٕاجراءات   ٔن الوزارة  لمك، وكنمتناو  ىل اجلواب القمي د شكرومك  ك
بصدد  ٔننا  ومبا  الفرصة،  تفوتنا  ال  الوضعية، حىت  هذه  سوية  من  رسيع  ل
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ٔن الوزارة يف ٕاطار،  اقشة قانون التعمري وإالجراءات اليت يتضمهنا، ومبا  م
لقانون  مراجعة شام  ٕاطار  رة احملرتمة، يف  الوز السيدة  اصة يف خشص 
ىل قرارات الهدم، قرارات الهدم يه  ر، بغينا نتلكمو  التعمري، السيد الوز

شملها قانون التعمري، لكن، السيد ال ر احملرتم، التطبيق قرارات ٕادارية ك وز
ل  ماكن اليل مشلو القرار د ٕ ٔنه  ينص  لقانون العام اليل  اضع  ري  لها  د
لو يف الطعن   ىل احلق د لمسطرة القضائية يف الطعن واحلفاظ  الهدم يدوز 

  يف هاذ القرارات إالدارية. 
شمله ٔهنا  ٔرض الواقع هاذ القرارات ممكن  ىل  ر،  ٔنه، السيد الوز ا  ٕاال 

ش تطعن يف   لناس اليل مشلها هاذ القرار  عطاش الوقت  ٔ معني وما ت خط
ت مدى حصة هاذ  ادي تث قى السلطة القضائية يه اليل  احملامك، واليل ت

 .القرار إالداري
ىل مراجعة   دامة  لوزارة اليل  ر، وهاذي رسا  ، السيد الوز

ش ما يبقاش هاذ الفر  ٔي قرار ٕاداري شام لهاذ القوانني،  ٔن  اغ القانوين، 
ٔي مواطن مشلو رضر من   لقانون العام، و اضع  شمل..  كون ت ٔنه  الزم 
ت  ه عند السلطات القضائية، وما جنيوش حىت هندمو بنا ٔنه يطعن ف حقه 
إالدارة  وتنوضعو  الطعن،  ملساطر  ندوزو  اد  هظة  بتلكفة  تقامت  اليل 

 .ية اليل مايش قانونية ومايش سلميةواملواطن يف حرج، وتنكونو يف وضع 
 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار احملرتم.   شكرا السيد املس

ر، ف تبقى من الوقت  ب، السيد الوز  .التعق
ر  .تفضلوا السيد الوز

شغيل والكفاءات،   صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج  السيد وز
داد   رة ٕا الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة  نيابة عن السيدة وز

  املدينة: 
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

احلقوق   بني  التوازن  ٔو  ة  املزاو ٕاطار  يف  ٔيت  ي د  ب  التعق فعال، 
عندها   واحلكومة  رة  الوز والسيدة  ر  الوز السيد  ٔنه  وكتعرفو  ات،  والواج

وامل  املواطنني  ل  د احلقوق  ش  قوية  إالرادة  د  ه وا ف مبا  حترتم  واطنات 
لكمة.    ا

ستاطعو   ش  خمففة  املساطر  د  وا كذ  عند  كون  ش  نيا، 
لو يف مساطر معقدة وطوي   ٔهنم يد ٔهنم يتفاداو  هيم الرضر  الناس اليل وقع 
كون  ىل الرصامة اليل خصها  هلم، وحنافظو كذ  ش سرتجعو احلقوق د

ال.  ة يف هاذ ا   فاملراق

س اجللسة:   السيد    رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

بدون   مدن  الوطين  مج  الرب مي  "تق ه:  موضو الثاين،  السؤال  ٕاىل  منر 

ح"، حسب بطلب من الفريق.     صف
ت  رامج صيانة البنا قة فشل  ه "حق ٕاذن منر ٕاىل السؤال الثالث موضو

ملغرب".  لسقوط  ٓي    ا
شارن من ف د السادة املس ٔ لكمة  ٔحرار. ا   ريق التجمع الوطين ل

ء، تفضل.    اليس زر

ن كريان:  ء ا شار السيد محمد زر   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ية،  السك ت  البنا اهنيار  تنايم ظاهرة  من  العتيقة  املدن  ساكنة  تعاين 
جعة يف تدبري ملف  ة غياب اسرتاتيجية  الس مع لك مومس مطري، ن

رشية.  ر املادية وال لسقوط اليت ختلف العديد من اخلسا ٓي  ت ا   البنا

ر،    السيد الوز
لسقوط؟  ٓي  ت ا   هل فشلت الربامج السابقة املتعلقة حبامية البنا

ٔنة هذه الساكنة؟  مك العملية اليت ميكن إالدالء هبا لطم   مفا يه ٕاذن ٕاجراءا

س اجللسة:    السيد رئ
شار   احملرتم.  شكرا السيد املس
ر.    جواب السيد الوز

شغيل والكفاءات،   صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج  السيد وز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة   رة ٕا نيابة عن السيدة وز

  املدينة: 
ىل طرح السؤال. شار احملرتم  لسيد املس   شكرا 
يف ما تتع ىل هاذ السؤال،  لجواب  سبة  رخيي  ل رفو هذا موضوع 

وتعاقب   امة  بصفة  لنا  د و  وا ل،  املرا من  لعديد  ومر  قة،  احلق يف 
ٔزيد من   سيق مع خمتلف الفرقاء املعنيني   78احلكومات، وقعت  ة بت اتفاق

ذ   د املبلغ ٕاجاميل فاق    2012م ال، بوا رمه،   7يف هاذ ا ل ا ماليري د
تتعرفو   ٔن  دا،  بري  لغ  م د وهو  وا خصها  لسقوط  ٓي  ا املباين  هاذ 

دها  ٔمور، والوزارة بو د اخلربة وما ٕاىل ذ من  مة، وخص وا إالماكنيات 
تقريبا   متت    2.2حتملت  ٔنه   ، احلصي اليوم  دود  ٕاىل  رمه  ا ل  د مليار 

ٔصل    16معاجلة   سبة تقريبا    41ٔلف بناية من  ٔي ب ٔلف اليل يه حمصاة، 
40% .  

ش   د الساكنة تتع لسقوط عندها وا ٓي  ت ا بطبيعة احلال هاذ البنا
لها هو تقريبا   العدد د ٔرس  ا ٔوساط، هاذ  ا فهاذ  داها  ٔو  ٔلف   40فهيا 

ٔصل   هلم من  ش د ل الع ٔرسة   76ٔرسة اليل متت حتسني الظروف د ٔلف 
  اليل اكنت حمصاة. 

ة، ومن ه  ري اكف النتاجئ بطبيعة احلال  لمك بال  تبقى  السؤال د اء  نا 
راهات:  ن ٕا   شك، ولكن اك
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الهنيار،  - لسكن املهدد  لطابع التطوري  سمى  ن هنا ما  ٔوال، اك
ن تطورات  ٓخر، راه اك شوفوه فهاذ العام تيدوز العام اجلاي والعام ا اليل ك

لو؛  ة د ال فالب   تتوقع يف هذا ا
الع   - ٔن  لية واحضة،  ق ٔنه غياب معطيات  ل  ل إالحصاء ود ملية د

ل السلطات؛  د التجند من ق د اخلربة ووا ٔمور حتدد راه معلية تتطلب وا   ا
ىل الرتاب الوطين   - نا نوسعوها  ال ٕاىل ج ية يف هذا ا نقص اخلربة التق
  لكه؛ 

ٔرس املعنية.  - ل ا  وحمدودية د

ة املادي ة من الناح ٓخر املطاف احللول املقرت ٔنه يف  كون  ٔي  ادي  ة 
رجمة  بري مهنا يمت حتملها من طرف السلطات، مما يعين بطبيعة احلال  يف جزء 

.   وموازنة ومزيانية وما ٕاىل ذ
د الرؤية اسرتاتيجية   ٔهنا دارت وا الوزارة، فهاذ احلكومة اجلديدة معلت 

ات اململكة. 2022-2026 لقدام يف مجيع  زيد فهاذ الورش هذا    ش 
 ٔ ن  فاملر ا لها اك ار البيضاء 6وىل د ل ا سطات،    -ات: اجلهة د

ة، فاس ش، طن ط، مرا اس، العيون-الر ة امحلراء، هاذ اجلرد    -مك الساق
شخيص ما يناهز   ٓن من  ط    6000مكن حلد ا   10سال و  –بناية جبهة الر

ة وتقريبا  ىل صعيد مدي  4000الف بناية جبهة طن الهنيار  ددة  نة  بناية 
د العدد  ٔنه خص وا ٔخرى تنعرفو  واص مرة  هودات م ار البيضاء، وا ا
لني ما بني اخلربة وما بني املزيانية وما بني جمهودات الوزارة، ٕان  ل املتد د
ىل هاذ  اطر الناجتة  ل ا زيدو من تقليص احلجم د ٔننا  متناو  شاء هللا، 

لسقوط.  ٓي  ات ا   الب
  وشكرا.

  س اجللسة: السيد رئ 
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ء.  ب الفريق احملرتم، اليس زر   تعق

ن كريان:  ء ا شار السيد محمد زر   املس
ر.    شكرا السيد الوز

ور   سري هبا معاجلة وضعية هذه ا فامقة، والوثرية اليت  قة، الظاهرة م حق
البا ما  لية السقوط، واليت  ور ا اتنا، فهاته ا د بطيئة وال تليق بطمو
املغربية، مهنا   الهوية واحلضارة  رمزهتا يف صيانة  لها  العتيقة  املدن  كون يف 

ار ال  ة، تطوان وا اس، طن ط، فاس، مك بيضاء، وخصوصا مقاطعات الر
ات مؤخرا جراء اهنيار   ٔسف وقعت هبا وف عام مرس السلطان الفداء اليت ل
ور   ت، ٕاذ تعترب من النقط السوداء اليت حتتضن عرشات من ا بعض البنا
ا ٕاىل  الؤها، ومل يمت هد ت مت ٕا زال هناك بنا ث ال  لسقوط، ح ٓي  ا

ىل ساكنة ا  شلك خطرا  ٓن،  دم استفادة د ا ىل  هيك  جلوار واملارة، 
يش.  ي يثقل اكهلها املع ٔرس اليت اكنت تقطهنا، اليشء ا   ا

ىل معلية تدعمي هذا   لسقوط ينص  لية  ملباين ا ٔن القانون املتعلق  كام 

ٔمهيته يف جتنب وقوع   ليه، رمغ  ني ٕان قانون التعمري مل ينص  ت، يف  البنا
التقلي الكوارث ويف  كون بعض  املصاريف  ٔن  املؤسسات،  ل  من تد ل 

ا تدهور  الرفع من  ي يؤدي ٕاىل  ٔمر ا ا اتق املالك والقاطنني،  ىل 
ادة النظر   د يف هذه العملية وٕا ل وا د ت، كام وجب حتديد م هذه البنا

  يف القوانني املؤطرة لها.
م  الظاهرة واحلد  ل حمارصة  ٔ من  اجلهود  اكفة  تعبئة  ليمك  هنا، ، 

ة  العموم املؤسسات  وخمتلف  الرتابية  ات  وامجلا احمللية  السلطات  خنراط 
مع التقين   بهتم  لسقوط وموا ٓي  ور ا ىل تدبري ا رشف  ٔخرى، اليت  ا
ىل الساكنة هباته الظروف، يف ٕاطار   رها  ٓ ٔداهئا و مي  ارشة تق واملادي، مع م

ليه وزارمك رشف  ي  مج الوطين ا   . الرب
ات  اطق و ارضا يف لك م ٓي لسقوط  ور ا وٕاذ يبقى هاجس هذه ا
ٔهيل املباين  ديد احلرضي وت لت املغرب، طاملا مل تفع دور الواك الوطنية 
ذ الربامج العمرانية والربامج   ىل تنف هيا إالرشاف  لية سيعهد ٕا ٓي لسقوط  ا

ة ا س ٔ ٔهيل ا ديد احلرضي وت لت لسقوط. املتعلقة  ٓي    لعمرانية واملباين ا
ٔحرار،  ل الوطين  التجمع  الفريق  مس  ر،  الوز السيد  نطالبمك،  ا 
ة من سباهتا العميق وجتميع جمهود  ٕالرساع يف ٕاخراج هذه املؤسسة العموم
شاورية حول إالسرتاتيجية  لقاءات ال ات ا و يف هذا إالطار وتزنيل خمر ا

ديد احلرض  لت لسقوط. الوطنية  ٓي  ور ا   ي، مبا فهيا ا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

التعادلية،  دة  والو ستقالل  لفريق  الرابع  السؤال  ٕاىل  ٓن  ا منر 
لها".  ه "مقاربة سياسة املدينة وجماالت تد   وموضو

سطي السؤال.  شارن  د السادة املس ٔ لكمة    ا
  . اليس صبحي تفضل

شار السيد محمد صبحي:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم.    السيد الوز
لها.  ة خبصوص سياسة املدينة وجمال تد   سائلمك عن املقاربة احلكوم

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ر.    جواب السيد الوز

صادي واملقاو   ق ر إالدماج  شغيل والكفاءات،  السيد وز الصغرى وال
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة   رة ٕا نيابة عن السيدة وز

  املدينة: 
دة والتعادلية.  لو ستقاليل  شار احملرتم من الفريق    شكرا لسيد املس
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قلو من التعمري   دا، ت م  بطبيعة احلال، سياسة املدينة هو موضوع 
ل  التد سرتاتيجية عندها  د  وا اعمتدت  والوزارة  املدينة،  سياسة  ٕاىل 
د  وا تتوقع  ات  امجلا مستوى  ىل  ٔنه  حميل،  البعد  د  وا عندو  لو  د

اتقها امل ىل  ذات  ة، والوزارة ا ل السياسات العموم ة لتقائية د صاح
بطبيعة   ىل املستوى احمليل، هاذ اليش  يكون  اليل  العمل  ل  ٔطري د والت
ش  لني،  الفرقاء احملليني واملتد شاوري مع  كون يف ٕاطار  احلال خصو 

لهيا.    كون هاذ املشاريع املندجمة اليل كنتلكمو 
ىل   ع تقريبا  ذ تقريبا هاذ    200معليا مت التوق ة م ري   8اتفاق ٔ ة، سنوات ا

اليل هو   دا  بري  د املبلغ  بلغ وا ر معويم  س د  ل   63بوا مليار د
ه تقريبا   رمه.   11درمه، الوزارة حتملت ف ل ا   مليار د

ل   ش د ت من حتسني ظروف الع رات مك س ماليني   10هاذ 
املصادقة   فقط متت  احلكومة  هاذ  تعيني  د  املواطنني واملواطنات، وم ل  د

ة مببلغ  ا  40ىل   دة فقط، ومسامهة   3تفاق رمه يف سنة وا ل ا ل مليار د د
رمه.  1.2الوزارة بـ  ل ا   مليار د

ٔول واملهم عند يف سياسة املدينة هو حتسني   بطبيعة احلال، املوضوع ا
دمات ومرافق القرب،    les services publics locaux et)الولوج ٕاىل 

les équipements publics) .  
د  تت وا عندمه  تيكون  ات  امجلا ل  د صاصات  خ ٔنه  ب عرفو 

داد وصيانة هذه املرافق.  مة بطبيعة احلال يف جتهزي وٕا صاصات    خ
قصة التجهزي،  اء  ٔح لية ل ا ٔهيل شباكت الطرق واملسا ا نيا، ت
ل وال ٕاذا   رايب ق دة بطبيعة احلال، ٕاذا اكن يش تقسمي  كنلقاو يف مدينة وا

اء يف ذات اك ٔح الفات ما بني ا خ د  نو يش ٕاماكنيات معينة تنلقاو وا
كون  ش املواطنني  ٔمور  ل موازنة هذه ا ٔ ٔيت رامج الوزارة من  املدينة، وت

ات.   عندمه نفس احلقوق ونفس الولوج
الرتاب   رب  العتيقة  لمدن  ة  والسياح صادية  ق اجلاذبية  تقوية  لثا، 

  الوطين.  
ال  د ٕاذن،  صة القول الوزارة عندها ٕاماكنيات مادية، ولكن عندها وا

ل (  ٔ د املبد ٔهنا حترتم ذاك  ن يف يش la subsidiaritéاملقاربة  اليل اك  (
احمللية،   املبادرات  ب هذه  متيش وتوا والوزارة  ل،  تيد اليل  مستوى هو 

مة يف    وتتعرفو عمدة ملدينة  لها  رة حبمك كذ التجربة د ٔن السيدة الوز
ٔهنا بطبيعة   كفي  ٔظن لها من الوعي ما  ش،  ل مرا البالد اليل ويه املدينة د
ورؤساء  ات  امجلا رؤساء  ب  وتتوا قرب  عن  لك  املش هذه  تتعرف  احلال 

لك، يف ٕاط ل هاته املش ل  ٔ ات الرتابية عن قرب من  ار إالماكنيات امجلا
ىل املستوى املركزي   واحلكويم يف الوزارة. املرصودة 

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز
ستقاليل لفريق  ب    . التعق

شار     محمد صبحي:  السيد املس
ىل املعطيات اليت تفضلمت بعرضها، واليت تعكس  ر،  شكرمك، السيد الوز

املصداق  وذات  اجلادة  سياسة  إالرادة  وتطور  هنوض  ا يف  احلكومة  لهذه  ة 
هودات  ٔوراش، اليت تعرفها املدن املغربية وا الل العديد من ا املدينة من 

لمواطنني.  شية    املبذو لتحسني الظروف املع
حن جنيب عن املسائل اليت   ساءل اليوم يف سياسة املدينة، ف عندما ن

ٕالشاكليات والعوائق اليت الزالت  ٔيضا    تتعلق  ة، و منية املدن من  ه  توا
ت التمنية بني املدن الكربى واملتوسطة والصغرى، ومهنا   ت يف مستو التفاو
وزان والصورة،   اء العتيقة يف العديد من املدن  ٔح إالشاكليات املرتبطة 
لسقوط،  ٓي  ا ور  ا حية،  الصف اسمترار التجمعات  الالئق،  ري  السكن 

الفات يف البناء، وهذه العجز السكين،   ارتفاع معدل البطا يف احلوارض، ا
ديدة  ستوجب مقاربة  رها  سعنا الوقت  ري ال  ريها الك إالشاكليات و

لك املدينة.    ملش
ذ توليمك مسؤولية  ٔن جمهودات قطاعية هامة بذلت خصوصا م حصيح 

لم الفعيل  الواقع  ىل  هودات  ا ٔثري هذه  ت لكن  القطاع،  يف هذا  يبقى  دن 
ٔهداف وحماور   ديدة لمدينة ب ة ٕاىل التعزز ويفرض التفكري يف سياسة  احلا
ات  سيق مع امجلا لت ٔكرب  منوية  ٔدوار  لواك احلرضية  ديدة تعطي  م  اه
ة العتيقة. س ٔ عتبار لرتاث املعامري لمدن ول   وتعزز حاكمة التعمري ورد 

السي  اليوم   ، ذ ٕاىل  ٔكرث  ٕالضافة  م  ه الرضوري  من  ر،  الوز د 
ين   ستوجب اليوم ت ي  رتوبول)، وا ٔقطاب احلرضية الكربى (م مبوضوع ا
لضوا احمليطة  رب هنج يدمج الفضاءات  سياسة مرنة لتمنية املدن الكربى، 
مشة  طورة وضوا  ٔمام مدن م كونو  ر،  هبا، ما بغيناش، السيد الوز

ا   كام هو احلال يف بعض لك اليت تطر ٔوربية، واملش ا ول  ا العوامص يف 
ىل  تمت  ٔن  جيب  ال  الكربى  واحلوارض  املدن  منية  فٕان    ، الضوا

  حساب املدن الصغرى. 
ر   .وشكرا السيد الوز

س السيد     اجللسة:  رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

السؤال   ٕاىل  ٓن  ا ادة  منر  ٕا مج  ر ه " املباين  اخلامس، وموضو ٔهيل  ت
العام   حتاد  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا لسقوط".  ٓي  ا

  ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال. 
  رىض، تفضل.   محمداليس  

شار     محمد رىض امحليين:  السيداملس
س.    شكر السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون، السيدات والسادة    املس

لية  ا ور  ا ملعاجلة  ذة  املت التدابري  حول  ر،  الوز السيد  سائلمك، 
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ت القدمية.    لسقوط والبنا
شار.    شكرا السيد املس

س اجللسة:    السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر. اجلواب ر، تفضلو السيد الوز   ، السيد الوز

صادي واملقاو الصغرى وال  ق ر إالدماج  شغيل والكفاءات،  السيد وز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة   رة ٕا نيابة عن السيدة وز

  املدينة: 
شار والفريق احملرتم. لسيد املس   شكرا 

ل اجللسة   ل يف البداية د قة لسؤال اكن تطرح ق متة يف احلق فعال، يه 
ىل  ه، نيابة  زيد نتوسع ف ش  لسقوط، وتتعطيوين فرصة  ٓي  ور ا ىل ا

رة.    السيدة الوز
ىل السؤال الثاين هذه ظاهرة   ٔول وال  ىل السؤال ا اوبنا  يفام قلنا 

ل évolutiveتطورية ( برية، ملا ) ال ميكن القضاء  ة  شلك هنايئ ورس هيا 
دد  ىل مستوى الرتاب الوطين يف  ربة ولتفرعها  حتتاج من ٕاماكنيات ومن 

  من اجلهات. 
ديد احلرضي   لت ل الواك الوطنية  ور د ٔول مرة، ا فعلت  الوزارة 
لها   سرتاتيجية د ٔول مرة  لسقوط، اليت اعمتدت  ٔهيل املباين املهددة  وت

ل   السنة 2026-2022د يف  تعقد  اله  اليل  إالداري  لها  د لس  ا يف   ،
ىل: ركز  سرتاتيجية  اله بدات كتفعل املؤسسة، هاذ  ش    املاضية، 

ٔوال،   خصها،  لسقوط  ٓي  ا ور  ا معاجلة  ل  د إالشاكلية  ٔوال، 
ديث،  د اجلرد اكمل و ه وا شخيص مدقق وف د ال شخيص، خصها وا ال

يوقع  ات اململكة؛ ٔن    تطور لهاذ املباين يف مجيع 
ل هاذ املباين   ٔصناف د ن  ٔن اك لتفاصيل كنلقاو  نيا، ميل كندوزو 
ل هاذ املباين حسب مستوى   د التصنيف د لسقوط، ٕاذن خص وا ٓي  ا
ت حسب   ٔولو و ل  التد بطريقة  كتعرفو غيكون مرتبط  اليل  اخلطورة 

  اجلغرايف؛ الغالف املادي وحسب التوزيع 
هاذ  حسب  ل  التد هاذ  ل  د ت  ٔولو ا حتديد  احلال  بطبيعة  لثا، 

لهيا؛    اخلطورة اليل كنتلكمو 
ل   إالشاكلية د ٔن  صادي،  اق عي وسوسيو  ببحث اج ام  الق رابعا، 
دران فقط، يه كذ ٕاشاكلية  ست ٕاشاكلية  لسقوط يه ل ٓي  املباين ا

ال جغرايف د  د ا د اجلو، وا ٔرس، وكنتلكمو وا د ا ل وا ل احلياة د
فهاذ  شو  تيع اليل  الناس  ل هاذوك  ش د الع ىل حتسني ظروف  كذ 

اء.  ٔح   املناطق، فهاذ ا
ىل   ذن هللا، سمتكن الوزارة من التوفر  ٕ هاذ إالجراءات، ٕان شاء هللا، 
ىل سالمة   مي هذه الظاهرة، حفاظا  ع وتق لمعلومات ومرصد وطين لت بنك 

  واطنني. امل

ة،  اق س هو  يخصو  اليل  هذا  املوضوع  هاذ  القول،  الصة 
مثن، خصها   عندها  فقط..  ش  كت ما  ة  اق س مثن،  عندها  ة  اق س
ور   لنا فهاذ ا ش كنقدرو نعرفو مسبقا اخلريطة د اخلربة وخص إالماكنيات 

لسقوط، وهذا هو احملور اليل تطرقت لو الوزارة شلك   ٓي  ش ا ٕارادي، 
ل  د لقضية  ستجب  ك وكون  ٔذىك  كون  التخطيط  د  وا ر  تد تقدر 
ن جمهودات راه يه تبذل  ية كذ اك ة التق ٔنه من الناح اخلطورة، وكتعرفو 

  اليوم. 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

لفريق احملرتم.  ب    التعق

شار السيد محمد رىض امحليين:    املس
مك.  ىل جوا ر،    شكرا، السيد الوز

ٔكرث من   ىل نفسها، هناك  دث  ٔرقام كت ري   980واليوم ا ٔلف بناية 
ات اململكة،   ت   %57مستغ يف الوسط احلرضي يف معظم  من هاذ البنا

لها   العمر د اوز  املدن    30يت د مفعظم  كتوا اليل  القدمية  ت  البنا سنة، 
ا يف  ٔصبحت  العتيقة  اجلاذبية واملدن  ىل  سلبا  يؤر  مما  دهورة،  م  

ل هاذ املدن.  ة د ة والثقاف صادية والسياح   ق
لو س لغ    ك ٔن العجز السكين اليوم هو م ية   385.700ٔيضا  دة سك و

ش يوصل لـ   مليون حبلول سنة   2.9ىل املستوى الوطين، ومن املنتظر 
ري املعروفني والكراء 2030 ل املالك  ٔخرى د ٕالضافة ٕاىل ٕاشاكليات   ،

ريها.  سيط و   ال
مج معل ر د  زلو وا ش  ٔصبح من الرضوري اليوم  ٔهيل   ا، فقد  لت

كون معلية  ات اليل  ش نعطيو اقرتا هذه املباين، وفهاذ إالطار كنقومو 
والقطاع   العام  القطاع  بني  ما  الرشاكة  ٕاطار  يف  ادي  اليل  معل  مج  ور

ٔمالك ( ل جتار ا ديد د شاط عقاري  د ال ش نطلقو وا  lesاخلاص، 
marchands de biens immobiliers  مثني ) وهاذ اليش غميكن من

هاذ  لتمنية  سيكون  ث  ح العتيقة،  املدن  وهاذ  املباين  هاذ  اء  ٕاح ادة  وٕا
د ( ول، در وا بري من ا دد  شاط املعمول به يف  ر benchmarkال ٔ  (

ىل خمتلف اجلوانب.    ٕاجيايب 
ناول   ا يف م ٔكرث تنو ادي يوفر عقد عقاري  السكين  فعىل املستوى 
متع،  ة العريضة من ا رتاما لهاذ الف ٔن اليوم ا خصوصا الطبقة املتوسطة، 

-des centresحرام خنليو الطبقة املتوسطة متيش لهوامش املدن وعند (
villes) اليل  ريها  البيضاء و ار  ا ل  م برية  ل مدن  د  (les centres-
villes) اليل (sont délaissés  لهوامش وكنضيعو الوقت ) اليوم كمنشيو 

ٔتعاب التنقل، ( اليل   des (centres villes)) عند  alors queواملال ف
ة ٕاىل هذا.  ا ستعملومه لهاذ الطبقة املتوسطة، ويه يف    نقدرو 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

7 

ر 24( 1444 رجب 2  ) 2023 ينا

ىل  العمراين  الزحف  من  احلد  ٔيضا  والطايق،  يئ  الب املستوى    ىل 
حنو  الطايق  نتقال  وتعزز  ة  الفالح ٔرايض  وا الطبيعية  املناطق  حساب 
السيا  املستوى  ىل  ٔيضا  و الكربون،  خفضة  ٔيضا م و املستدامة  املدن 
ل هاذ املدن.  لرتات املغريب دا ة  ش نعززو اجلاذبية السياح   ادي ميكن 

) هاذ  جاملية  ىل  ر،  الوز السيد  ساءلومك،  ت -les centresواليوم 
villes  شوفو فهيم حبال ش خنليومه ت هلم ما ميك ) اليل فقدو من الرتاث د
ل (l’activité) هاذ (doncهاك، ( ) les marchands de biens) د

عتبار.  ذمه بعني  ش  د، ومتناو  سا   ادي 
مة   ة  ائدات رضي ستفادة من  ىل املستوى املايل  ٔيضا  ن هناك  اك

شوفو .  ميل ت و ائدات خلزينة ا لش    اليوم هاذ املباين ما تد
قانوين   إالطار  د  وا كون  ش  كنطالبو  ٔيضا  شاط  ال هاذ  لتطور 
ني،  ل متكني القطا ٔ ٔمالك العقارية من  شاط هاذ جتار ا ورضييب واحض ل
دفرت  د  وا وفق  اخلاص،  والقطاع  العام  القطاع  يف  صاديني  ق لني  الفا

ش  ول، التحمالت  بري من ا دد  شاط املعمول به يف  كون تطور هاذ ال
ش نعاجلو  شتغلو سو معا اليد يف اليد  ش  ستعداد  ٔمت  ىل  ا  واح
هتا والقمية اليل  ث بنا ٔث اء وسط املدن وت ادة ٕاح ٕا هاذ إالشاكلية، هبدف 

ل اململكة املغربية. ملوروث د   تتليق 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ئق التعمري".  ىل و داد واملصادقة  ه "إال   السؤال السادس موضو
ميقراطي   ا ستوري  ا ة  مجمو من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا

عي لتقدمي السؤال.     ج
  اليس عبد الكرمي. 

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

ر، السيد     الوز
داد واملصادقة  ٕ سيط املساطر إالدارية املتعلقة  ما هو تصور الوزارة لت

ئق التعمري؟   ىل و

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.     شكرا السيد الرئ

ر.  لسيد الوز لكمة    ا
  تفضلوا. 

شغيل والكفاءات،   صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج  السيد وز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة  نيابة عن السيدة وز  رة ٕا

  املدينة: 

ىل طرح هذا السؤال.  شار احملرتم  لسيد املس   شكرا 
لتخطيط   د التعبري حضاري  ل التعمري يه بطبيعة احلال وا ئق د الو
د النظام  ىل مستوى الرتاب اليل خصو يعطي بطبيعة احلال وا اليل تيكون 

د ل التمنية اليل تتكون يف هاذيك   واليل خصو يعطي وا رشاف د س
لرتاب.  منوي  د التصور معراين و   املنطقة، وكتعطي وا

لني تقريبا   دد املتد ٔن  لفعل، املسطرة احلالية يه مسطرة معقدة، 
ال   33 ٓ ل التعمري يه  ئق د ىل الو ل املصادقة  ٔ ال من  ٓ ل، ا د م

، وقد تصل ٕاىل   ت   6سنوات، فهاذ    6تتكون طوي ٔولو ا ميكن  سنني 
ىل  د العدد املعطيات  ة تتغري وتتغري وا ميوغراف ة ا ينام ميكن ا تتغري و
لكمنا   ادة النظر يف نص القانون اليل  ٔصبح من الرضوري ٕا الرتاب،  

ٔول، اليل هو   ٔوىص   90.12ليه يف السؤال ا ل التعمري، وهو فعال ما  د
لتعمري ولٕالساكن. به احلوار الوط   ين 

د العدد احملاور:  ن وا د التصور، اك   الوزارة يف هاذ إالطار عندها وا
ور اليل خصها تلعبو الواكالت احلرضية، دور   ٔشنو هو ا ٔول:  احملور ا
ل تقوية هاذ التخطيط الرتايب؛  ٔ ىل املستوى اجلهوي وإالقلميي من    ديد 

ئق التعمري واليل تيعمتد ال   90.12احملور الثاين: هاذ القانون   ظم و يل ت
لو:    ىل املبادئ اليل تتعرفوها رمبا يف إالصالح د

لني؛  -1 دد املتد ل   تقليص د
ة؛  -2 ق ال هو ٕاشاكلية حق ٓ ال، ا ٓ  ضبط ا
ٔمور   -3 ش تقدر ا كون ال ممركز، ال متركز يف القرار  القرار خصو 

ي  ن  ا لناس  سبة  ل ٔكرب  ة  الرس د  وا يف  ل متىش  د ملصاحل  عنون 
 املواطنات واملواطنني اليل قرابني هلم؛ 

التعمري   -4 ئق  و وضع  يف  املرونة  دا  م  موضوع  وهو  ريا،  ٔ و
ر، رمبا  يف دا ال  ل بالد يف هاذ ا وتعديلها، تنعرفو التارخي د
ي تقوم به  ٔنه إالصالح ا ال، وكنظن  مايش مرشف يف هاذ ا

ٕاصالح هو  اليوم  ات    الوزارة  العق هاذ  جتاوز  ل  ٔ من  م 
د   لوا ندوزو  نقدرو  ش  اكينة  اليل  والعملياتية  ة  السيكولوج

لك وما فهيش.. (  ). sans complexesالتعمري بدون مش
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ة احملرتمة.  مو ب ا   تعق

شار السيد عبد الكرمي شهيد:    املس
رات لك   س ٔن استقطاب  صادية العاملية و ق .. موضوع املنافسة 
ٔهيل املغرب لبواديه وحوارضه والتحمك املعقلن يف التوسع  ٔنواعها رهني مبدى ت
الية،   ا التمنية  ق  بتحق الكف  صادية  ق و عية  ج ت  التواز لضامن 

ات الرت  لجام هبا تغطية شام  ٔن توا ي جيب  ابية التابعة لنفوذها الرتابية وا
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منو.  هتيئة وتصاممي ا ططات التوجهيية وتصاممي ا ئق التعمري، سواء ا   بو

ر،    السيد الوز
هتا،   مبستو التمنية  ٔهداف  ق  ٔمهية قصوى يف حتق يس  ك التعمري  ٕان 
ىل  االت الرتابية والرفع يف قدراهتا  ٔهيل ا ي يلعبه يف ت ور ا لنظر ٕاىل ا
ش املواطنني،  فٕان  لق الرثوة وحتسني ٕاطار  ر و س استقطاب 
عية  ج ٔبعادها  عتبار  بعني  ذ  ٔ ت ٔن  جيب  التعمري  ئق  و داد  ٕا

الل:  متع املدين، وذ من  صادية ورشك الساكن وا ق   و
املندجمة    - لمشاريع  صصة  املناطق ا رب توسيع  ديدة  ة  دينام لق 
 ٔ صادية واخلدماتية؛ وا ق   شطة 

الثغرات   - من  ستفادة  مع  ر،  س اطق صناعية جللب  م لق 
ارب السابقة؛  ة يف الت لك املطرو   واملش

مع    - ية  السك الت  التك لبعض  العمراين  الواقع  ملالءمة  رامج  د  اع
ٔو العكس، بعيدا عن القرارات الزجرية؛    القانون 

رية؛ حتديد احملاور  - ا ة املهيلكة والس الطرق ا   الطرق
صصة    - ٔرايض ا سبة ل ل ئق رفع اليد  سلمي و دم  دراسة ٕاماكنية 

ة، رمغ مرور املدة القانونية ٕالجناز هذه املرافق؛    لمرافق العموم
افة الساكنية ببعض املناطق؛  -   خفض الك
اجلدي   - التنطيقات  حسب  ة  العموم املرافق  رجمة  ومالءمة تعديل  دة 

ث   ة من ح عابية املرتق س ات ٕاىل هذه املرافق لطاقهتا  ات امجلا يا اح
  دد الساكن؛ 

سيج    - ال يف  ا  ٕالدما التجهزي  الناقصة  اء  ٔح ا ٔهيل  لت مج  ر د  اع
ه.  اذب   العمراين املنظم والرفع من 

ر،    السيد الوز
املزتاي الضغط  ٔن  حصيح  القروي،  ال  يتعلق  شهدته  ف  ي  ا د 

رسيع وثرية  ٔدى ٕاىل  ات برتاب اململكة  امجلا ري من  ك ة  الفالح ٔرايض  ا
ىل شلك  الت معرانية  ك كون  ة العقارية، مما سيؤدي ٕاىل  يت امللك تف
لتايل ظهور  ٔساسية واملرافق الرضورية، و لتجهزيات ا قر  فرقة تف ن م مسا

الالت جمالية س  دجمة السكن العشوايئ، ويه اخ منية م ق  تحول دون حتق
ال.  ها مستق االت، ويصعب تدار وازنة لهذه ا   وهتيئة م

الل  ليات الكف بضبط هذه الظواهر، من  كام جيب البحث عن ا
ة مبوجب   الفالح ىل املناطق  التعمريية املطبقة  ضيات  النظر يف املق ادة  ٕا

ات، وذ لهيا هبذه امجلا هتيئة املصادق     بـ :تصاممي ا
روم ٕاىل:  - ة  ملناطق الفالح اصة  ديدة  داد تصاممي هتيئة    ٕا
ة وهوامش مراكز    - ملناطق الفالح ٔرايض  يت ا تفادي املزيد من تف

ات؛    هذه امجلا
ٔهداف خمطط   - بلورة صيغة مرجعية لتدبري العمراين هبذه املناطق، وفق 

هتيئة امل ه لهتيئة العمرانية وتصاممي ا ىل احلفاظ التوج لهيا، مع الرتكزي  صادق 

والسامح   مثيهنا  و املعنية  لمراكز  اورة  ا واملناطق  الضاحوية  االت  ا ىل 
 . شاط الفال رات اليت تتالءم وال الس ايئ    شلك است

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ر؟ يف بضع ثواين.  ب السيد الوز   هل من تعق

شغيل والكفاءات،    السيد  صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج  وز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة   رة ٕا نيابة عن السيدة وز

  املدينة: 
شار،    السيد املس

ات تصب   ات، وهاذ املقرت ملقرت ب د هو غين  ٔن التعق كنظن 
لهيم، اليل ال لكمت  ٔربع اليل  ت ا وزارة تتعمل فهيا يف ٕاطار التعديل يف اخلا

ل القانون   زاوجو ما بني رضورة  90.12د ٔنه  ، واملهم فهاذ اليش اكمل هو 
د املرونة   ه وا التخطيط اليل بال بيه تتوقع الفوىض والتدبري اليويم اليل ف

صادية والتمنية احمللية.  ق ل املقاولني والع  ور د بو ا   ش نوا
  وشكرا.

س اجللسة: السيد     رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ىل تدبري   ٔثريها السليب  لني وت ه "كرثة املتد لسؤال السابع، موضو منر 
  قطاع إالساكن". 

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

ة، تفضيل.  ي ٔستاذة ف   ا

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

التعازي   ٔحر  ب ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  مس فريق  ٔتقدم  بداية، 
ٔن يلهمها   ر  ني من العيل القد ىل هذا املصاب اجللل، را رة  لسيدة الوز

  وذوهيا الصرب والسلوان. 
ىل   ٔثريه السليب  لني وت ٓيت، عن كرثة املتد ٔما خبصوص السؤال، فهو اك

ر؟  سائلمك السيد الوز   تدبري قطاع التعمري وإالساكن 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ر.    جواب السيد الوز

شغيل والكفاءات،   صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج  السيد وز
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسي  رة ٕا اسة  نيابة عن السيدة وز

  املدينة: 
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شارة احملرتمة، من الفريق احملرتم.    شكرا، السيدة املس
لني،   ل إالساكن وسياسة املدينة فعال يعرف تعددا يف املتد القطاع د
القامئ بني   الرتابط  لنظر ٕاىل  ىل قطاع التعمري  ٔمر ينطبق كذ  ا وهذا 

ٔجوبة اليل مقنا هبا يف ه ٔسئ وا ن يف ا ني، وراه  ذ القطا ذه اجللسة م
  البداية. 

لني يف القطاع:   ل تعدد املتد   املظاهر د
ية تعرتضها مساطر طوي ومعقدة    - رامج سك رو  ٔوال ميل كنجيو ند

ر ٔ ي اليل  اليشء  لني،  املتد هاذ  مع  عددة  م لكفة    وٕاجراءات  ا ىل  سلبا 
منوذج  ىل ا ية وبطبيعة احلال  ل هذه الربامج السك ل إالجناز د ىل املدة د و

صادي   هلم (business plan)ق   ؛ د
كذ  - العقارية  ٔنظمة  ا رو   ،تعدد  ليه كند اليل  العقاري  اء  الو ٔن 

ٔنظمة؛    املشاريع ٕاذا اكنو تعدد ا
املؤطرة  - القانونية  النصوص  ت  من  وش هو  العقار  ٔنه  تنعرفو  ٔن   ،

و احلديثة،  ت ا ٔو يف بدا ل ما تبان  ذ القدم، ق يهنا م االت اليل مت تق ا
ه  ال، وما يطر لها فهاذ ا لفات د ا ان عندها  لك الب لتايل بالد  و
ل النصوص القانونية من ٕاشاكليات ف خيص تعبئة  ت د ش هذا التعدد وال

ية املسطرة، خصوصا الربامج اليل العقار ا ل ٕاجناز الربامج السك ٔ لالزم من 
د السياسة ٕارادية؛  و عندها فهيا وا   تتكون ا

ليه يف السؤال  لكمنا  ل التخطيط احلرضي، اليل  لثا، املسلسل د
ة  دد إالشاكليات اليل مطرو ل التعمري اليل  ئق د رب الو رمبا السابق، 

راهات. يعرف حىت هو    دد من إال
ة   اية سام ر ه الوزارة  ٔطلق ي  ٔوال احلوار الوطين ا فإالجراءات هو: 
ات  املقرت من  ة  مجمو عنه  متخضت  ي  وا ينرصو،  هللا  سيد  ل  د
ىل  الوزارة  واليت معلت  لهيا  لكمت  اليل  راهات  إال ملعاجلة  والتوصيات 

دد املالمح د ات كربى ست ىل شلك تو ة بلورهتا  ل السياسة احلكوم
دان التعمري وإالساكن.    اجلديدة يف م

ل التعمري وإالساكن، هذه   ة، هاذ اليش د د احلا ري نقول وا بغيت 
ٔطريية وتنظميية،   راهات قانونية وت عددة، ٕا لها م راهات د مواضيع ثق وإال
مثرن، مس ه  ف عندك  ٔن  لني،  واملتد مادية،  راهات  ٕا معلية،  راهات   ٕا

ه حرية  ه ساكنة، عندك ف عندك   (une mobilité urbaine)  عندك ف
ٔمور.  ل ا د العدد د ه وا   ف

م وبفضل هاذ احلوار الوطين   ور  د ا لتايل، يعين الوزارة تلعب وا و
قى   دد التوصيات، وبطبيعة احلال ت ىل  د إالجامع  ن وا امحلد  اليوم اك

د ا  ٔنه الوزارة تلعب وا شاور مع  ىل  ي تلزتم به يف ال ٔكرب، وهذا ا ور 
ات اجلديدة  ٔنفسهم لهاذ التو دو  ش حىت هوما تيو صاديني  ق لني  الفا
صادية اليت   ق ىل السياسة  قطعة  ة م سياسة حكوم فاجؤشاي  وما ت

ٔو تطور هذا القطاع.  ع تطور    ت
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرت    م. شكرا السيد الوز

ب.  لفريق احملرتم يف ٕاطار التعق لكمة    ا
ٔستاذة.    تفضيل 

شارة   ل:   السيدة املس ة خور ي   ف
ات واملعطيات املهمة اليت تفضلمت   ىل هذه التوضي ر  شكرا السيد الوز
اه حول هذا القطاع، سواء   ٔن طرح سبة لنا ما سبق و ل هبا واليت تؤكد 

اقشة املزيانيات   ٔسئ ٔثناء م لسات ا الل خمتلف اجللسات،  ٔو  الفرعية 
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة   رجمهتا يف قطاع ٕا اليت متت 
ىل عهد   ة اليت عرفها هذا القطاع  ينام ٔساسا التنويه  ي هيم  املدينة، وا

ه السيد هن ي  طق احلوار ا شارية وتغليب م ة هذه احلكومة واملقاربة ال
رة.   الوز

القطاع   التعبئة امجلاعية وإالصالح هبذا  املنطلق وبغية ضامن  ومن هذا 
دى  رة ٕا ملغرب ٕا لشغالني  حتاد العام  سرتاتيجي، فٕانه هيمنا يف فريق 
ٔن السيدة  ها القطاع واليت ال ساور شك يف  إالشاكليات الهيلكية اليت يوا

اية الالزمة و لر رة حتيطها  م الرضوري. الوز   ه
ات يف  ٔمام ٕاجناح مجيع إالصال د إالشاكليات الهيلكية اليت تقف  ٔ ٕان 
لني، ويه ٕاشاكلية تؤر شلك سليب،  جمال السكىن والتعمري هو تعدد املتد

مثر.  ٔو املس ىل املواطن    سواء 
ة  لمنا عهنا من ٕارادة صلبة يف موا رة ملا  لسيدة الوز ، هنيب 
ٔساس  ىل  لني  إالشاكليات ويف ٕاجياد احللول ٕاىل وضع ٕاشاكلية تعدد املتد

ه القطاع.    إالشاكليات الهيلكية اليت توا
ي نظمته السيدة   رتياح سري احلوار الوطين ا ري من  ك بعنا  لقد 
ىل لك   ه املشارون ٕاىل هذه إالشاكلية، و ي تطرق ف رة مؤخرا، وا الوز

ة يف ال، فٕاهنا ٕاشاكلي ا ة ٕاىل اجلرٔة والش ديدة، ولكهنا حبا ست  ات ل
ٔن يمت   ول  ٔنه مل يعد من املق رب ٕاصالح القوانني املتقادمة، وكذ  لها 

هودات.    ٕاهدار الطاقات وا

ر احملرتم،    السيد الوز
سيط  ت وجوب  ىل  تنص  اليت  القوانني  من  العديد  بالد  ٔقرت  لقد 

املواطن كام   ٔمام  لقانون رمق  إالجراءات  مثر، سواء ما يتعلق   55.19املس
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية الصادر يف    2020مارس  19املتعلق بت

ة.    ٔو ما يتعلق مبيثاق املرافق العموم
قطاع  قدم يف  القوانني موضع  ٔن جتد هذه  من الرضوري  ت   ،

صادية وا  ق ت  لنظر ٕاىل الرها ليه، وكذا  السكىن والتعمري  متعية املعلقة 
، تتطلب  ورو احئة  ت  صادي اليت عق ق نتعاش  ا  ون  لنظر ٕاىل 

لني. لقطاع ويف مقدمهتا ٕاشاكلية تعدد املتد   معاجلة إالشاكليات الهيلكية 
س.    شكرا السيد الرئ
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س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ٔسئ امل  ٓن ل قل ا صادي واملقاو الصغرى ن ق ة لقطاع إالدماج  و
واليت    " املقاو ل  دا املهنية  املساواة  "تعزز  والكفاءات، حول  شغيل  وال

دة املوضوع.    جتمعها و
ه "تعزز ثقافة  ٔحرار وموضو والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطين ل

ريات".  ٔ ٔجراء وا   املساواة بني ا
د السادة امل  ٔ لكمة  سطي السؤال. ا شارن    س

ٔستاذة فاطمة تفضيل.    تفضلوا، ا

شارة     فاطمة احلساين:   السيدة املس
ر،    السيد الوز

كرس  ل  ٔ اصة من  ٔمهية  ريات  ٔ ٔجراء وا يس املساواة بني ا ك
ر، وإالجراءات  العمل الالئق، يف هذا إالطار، ما يه التدابري، السيد الوز

ل املقاو ودمع معل املرٔة؟اليت ستقومون هبا لتعزز ثقا   فة املساواة املهنية دا
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا السيدة احملرتمة. 

شغيل".  مج ال ر ه " ٓين الثاين موضو   السؤال ا
دة والتعادلية. ستقاليل لو شارن من فريق  د السادة املس ٔ لكمة    ا

لمي تفضل.    اليس محمد 

شار   لمي:  السيد املس   محمد 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ل تعزز ثقافة املساواة   ٔ شغيل من  مج ال ر عن ر سائلمك السيد الوز
ل املقاو ودمع معل املرٔة؟   املهنية دا

س اجللسة:    السيد رئ
شار    احملرتم. شكرا السيد املس

ٓين االثالث يف نفس املوضوع.   السؤال ا
شرتايك لتقدمي السؤال.  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ لكمة    ا

س يوسف.    السيد الرئ

شار   ٔيذي:  السيد املس   يوسف 
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
املهنية   املساواة  ثقافة  لتعزز  ذة  املت إالجراءات  ىل  ل  سائلمك  دا

؟   املقاو

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

لشغل   السؤال حتاد املغريب  ٓين الرابع دامئا يف نفس املوضوع لفريق  ا
  لتقدمي السؤال. 

ٔستاذة فاطمة تفضيل.    ا

دريس:  شارة السيدة فاطمة    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
لمرٔة وتقليص    تعترب قضا حقوق املرٔة صادي  ق متكني  واملساواة وا

صاد  ول اق ٔمه املؤرشات املعمتدة يف تصنيفات ا سني من  الفجوة بني اجل
ق التمنية املستدامة، ما   صادي وحتق ق ز التقدم  ٔمه راك دى  عيا، وٕا واج
لعام  املستدامة  التمنية  ٔهداف  مضن  اخلامس  الهدف  دة  املت ٔمم  ا جعلته 

2030 .  
تعزز   ل  ٔ مج معل وزارمك من  ر ر، عن  الوز السيد  سائلمك  ا، 

ل املقاو ودمع معل املرٔة.   ثقافة املساواة املهنية دا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ميقراطية   ة الكونفدرالية ا مو ٓين اخلامس يف نفس املوضوع  السؤال ا
  لشغل. 

  اليس حلسن تفضل. 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.    شكرا السيد الرئ

ضامن   ل  ٔ من  اختاذها  املزمع  إالجراءات  عن  ر  الوز السيد  سائلمك 
ل املقاو ودمع املرٔة؟    املساواة املهنية دا

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ٓين السادس دامئا يف نفس ا   ملوضوع. السؤال ا
لتقدمي   عية  ج العدا  ة  من مجمو شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا

  السؤال. 
حامين، تفضل.    اليس ا

شار   حامين:  السيد املس   املصطفى ا
س.    نؤكد نفس السؤال السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رسيخ ثقافة املساواة ه " ".  السؤال السابع موضو ل املقاو   املهنية دا
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فريق من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  لتقدمي   ا واملعارصة  ٔصا  ا
  السؤال. 

  اليس احلسناوي تفضل. 

شار     حلسن احلسناوي:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ل تعزز   ٔ مج معل وزارمك من  ر ر احملرتم عن  سائلمك السيد الوز
ل املقاو ودمع معل املرٔة.ثقافة املساواة    املهنية دا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لسيد لكمة  .   ا ٔسئ ىل ا ر يف ٕاطار الرد    الوز
ر.    تفضلوا السيد الوز

شغيل والكفاءات:  صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني   ، السيدات والسادة املس
ا ٔنه  و،  ا يف وق م، و يف   بطبيعة احلال، هذا السؤال هو سؤال 

لس املوقر، وكام تعلمون  ل ا نتداب احلكويم وكذ د السنة الثانية من 
ي تتعلق ٕاجامال  منوذج التمنوي وا ٔفرزها ا دد من التوصيات اليت  هنا 

د   ٔخر، تقريبا بوا ه م املغرب ف ساء، واليل  شاط ال ل   10لرفع من  د
رفعوها يف السنوات القلي  . النقط اليل خصنا    املق

عددة واليل رمبا اكن   دي، تنلقاو عندو جوانب م شوفو فهاذ الت وميل ت
ىل  ة  ة مل ا ٔصبح  د الوقت فقط موضة من املوضات، ولكن اليوم  فوا

عي. ج ىل املستوى  صادي و ق ىل املستوى  متعي، و   املستوى ا
شوفوه وكند  شوفو، ك دي بطبيعة احلال ميل تنجيو  رسوه يف وهاذ الت

ىل  ىل مستوى املقاو و ٔخرى  ت  ٔنه يتفرع ٕاىل حتد لو تنلقاو  العمق د
ين، بطبيعة احلال،  ٔول، ويف شق  مستوى بطبيعة احلال املشغلني يف شق 

ر.  س لق املقاو و ىل مستوى املبادرة احلرة و   هو حتدي كذ 
ٔرقام اليل كتعر  ٔنين نقول لمك بعض ا ٔول  ٔهنا يه  البد يف ا فوها رمبا، 

ل  ساء، املعدل د ل ال ٔرقام رمسية، فسوق الشغل يعرف ضعف املشاركة د
شاط بلغ تقريبا   ال،   %70.4، مقابل تقريبا  2021سنة    %20.9ال ى الر

ذ سنة  راجع م   . 2015وهو 
دمو راه تقريبا   ساء اليل تي دد ال شغيل،  ىل مستوى ال مليون    2.4و

ل املشتغالت س  ش 2021نة  د لصو، ما تيعن ٔهنم لكهم ت ش  ، ما تيعن
ٔجر وهذا من   ا العمل ولكن ما عندوش  ن  ث اك لصو، ح ت ٔهنم لكهم 

ٔي تقريبا   من ٕاجاميل   %22.3الظواهر اليل اكينة عند يف بعض املناطق، 
 . شيطة املشتغ   الساكنة ال

ساء ال تتعدى   ل املقاوالت املسرية من طرف ال سبة د ، سبة  %16ال

اتيني   ا املقاولني  مجموع  من  املقاوالت  ساء   les Auto) ال
Entrepreneurs)    سبة ٕاىل هاذوك  %24ما تتعداش اليل   300.000، 

ٔكرث مما متس  ساء  اتيني، والبطا بطبيعة احلال متس ال ل املقاولني ا عند د
ال، الس يف الوسط احلرضي، الوسط القروي البطا دا  ساء شوية الر ل

ال  ٔجر، حبال دا يف ا ٔهنم ما يتلقاوش  دمو ولو  ٔهنم تي ال  ٔقل من الر
ساء عندمه  ال ال ال.  %5.3مقابل  3.8%القروي م   ى الر

دد من  العوامل تتعرفوها اليت حتول دون ولوج املرٔة ٕاىل سوق الشغل، 
ري  الك العوامل  من  تتكون  ٔبناء  ا ربية  ٔنه  ت  بي راسات  العامل  ا ة، 

ل العالقة ما بني   ، د ٔرسة كذ عي اليل تيكون يف وسط ا زوج  الج
ٔخرى  عوامل  جممتعية،  مايش  رمبا  ٔخرى  عوامل  ن  اك ولكن  ة،  والزو
اليل  التنقل  ال  م حبال  سميوها،  نقدرو  وية،  ب ٔو  عية  اج ٔو  صادية  اق

د مقر العمل بعيد ما ار ملقر العمل، ما  ن خماطر يف   تيكون من ا د اك
ٔقل. كون معل املرٔة  ادي  د بطبيعة احلال    التنقل، ما 

لعمل  ه  لكف ف ٔو املشغل ت لمقاو  ل  ٔخرى يه الطريقة د القضية ا
ال تنلقاو   ل، م املرٔة والر التاكفؤ ما بني  ٔو  املساواة  املرٔة، يف هذه  ل  د

ل املقاوالت عندمه حبال ال بري د د العدد  ل حبال املرٔة، مايش حبال وا ر
ىل  د  سا روش سياسات  ل حبال املرٔة يف احلقوق؟ ال، يعين ما تيد الر
دة وتتعرفوها حبال   لمسا ت، ف خيص ظروف  معل املرٔة ف خيص التوق

(les crèches)   دمو ش تن ل التنقل، وكذ يف الطريقة  وفهاذ اليش د
ا رو  ش تند الطريقة  ٔو  الناس، وهاذ الناس،  ل  املسارات د ٔو  ات  لرتق

اط، ٕاذا اكن رضوري تبقى يف اخلدمة حىت لـ  د إالح اليش يقدر يعطي وا
ل   8 د العدد د طبيعة احلال وا رىق، ف ش  ٔطر العليا  سبة ل ل ليل  دا

ٔمور وال  ٔهنم يضحيو هباذ ا الناس اليل عندمه مسؤوليات يف املزنل تيفضلو 
ٔوقا   ت العمل. يبقاو فوق 

ل لمك يف  ش ند ٔ ما بغي ل إالحصائيات،  د العدد د ن وا ٕاذن اك
ىل  نوقفو  ري  بغيت   ، كذ وب  مك اجلواب  كون  ادي  راه  ٔرقام،  ا
ٔمور  ل ما نقول لمك هذه ا ري ق لها،  ل املعاجلة د ىل الطريقة د إالشاكلية و

ام هبا، واليل بدينا يف   ا نعزتم الق ٔنه هاذو اليل اح ىل  جزء مهنا، بغيت نقول 
ٔو  ٔنه املغرب وقع  ة املؤسساتية يف وضعية مرشفة،  ا من الناح ب راه اح
ولية رمق  ل العمل ا ة د ال، خصوصا االتفاق ات فهاذ ا ىل اتفاق صادق 

كوش متيزي يف   111، و100 ٔجر، وما  ملساواة يف ا ىل التوايل  ني  املتعلق
شغيل و ال ىل جمال  لقضاء  املتعلقة  ٔممية  ا ة  االتفاق دام، وكذ  ست

ل سنة   املرٔة د متيزي ضد  ا ٔشاكل  ستور 1979مجيع  ، وبطبيعة احلال ا
ل اململكة يف الفصل   ىل قدم املساواة    19د ل واملرٔة  متتع الر ٔنه  يقول  اليل 

عية ج و صادية  ق و والسياسية  املدنية  ت  واحلر ة   حلقوق  والثقاف
ة.    والبي

لمرٔة يف   9املادة   امحلائية  التدابري  من  ة  تقر مجمو الشغل  مدونة  ل  د
ٔهنا املساس بطبيعة  ٔى عن لك املامرسات اليت من ش كون يف م ش  العمل، 
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ٔجر بني  متيزي يف العمل ويف ا لها، الس ف يتعلق مبنع ا حلقوق د احلال 
ساوت القمي سني، ٕاذا  ٔو املرٔة.اجل ل  ل العمل اليل تيقوم به الر   ة د

نو ولكنا نتقامسه   ارف ا لكنا  شخيص كنظن راه اح ل سبة د  ل ٕاذن 
لهاذ  نتعاطاو  ٔو  املشلك  هذا  اوزو  نت بغينا  ٕاذا  د  يوم،  لك  شوفوه  وك
ٔى  م ال  عددة،  م ت  مستو ىل  خندمو  دي، خصنا  شلك  إالشاكلية 

ىل ٔ  يظن  ٔو قانون بطبيعة احلال تيعرف عهنا، اليل  نه مبجرد ٕاصدار مرسوم 
ٔسايس  ل ا م، املد ٔمور، ولكن القانون يبقى  ٔنه سوف لن يغري كثريا ا
ل الشغل اكينة   ل الشغل، املدونة د ال هو املدونة د ل القانون فهاذ ا د

  اليل عند اليوم.  2004يف 
عي   ج ل احلوار  ات د ر ب ويف ٕاطار ا ٔر ت ومع  ا مع النقا اتفق

ٔخرى يف مدونة  إالشاكلية، من مضن ٕاشاكليات  نعاجل هاذ  ٔن  ىل  العمل 
، معليا العمل 2023الشغل اليل بغينا نتلكمو فهيا ٕان شاء هللا من هنا ليوليوز  

(travail partiel)   ة كون من املواضيع املهمة اليل غتكون مطرو ادي 
ل  ش نوفرو  د إالطار قانوين اليل ىل الطاو  هلم وا ٔجراء د مقاوالت وا

كون يعين جزيئ.  س يف ٕاطار معل اليل يقدر  شغلو  ٔهنم    غميكهنم 
اليل  املقاوالت  بو لك  نوا ٔننا  عي  ج احلوار  كذ يف  ا  اتفق نيا، 

ات جامعية،   ر اتفاق ل   (les conventions collectives)بغات تد ٔ من 
رو هاذوك شجيع العمل د ش ند مع مادي  د ا الل وا ل املرٔة، من 
(les crèches)  .لهاذ املقاوالت  

ل   ل املساواة املهنية بني الر زة د د اجلا لثا، عند بطبيعة احلال وا
زة هاذي يف دورهتا السابعة هاذ العام، تقريبا شارت فهيا   واملرٔة، هاذ اجلا

د   ل املقاوالت، وهاذ العام بغينا منشيو بعيد، وبغينا نرتمجو  400وا هاذ  د
زة هاذي ٕاىل مرسوم يدوز يف جملس احلك كون فهيا كذ اجلا ومة، وبغينا 

ل يف   12 املرٔة والر املساواة املهنية بني  ل  املوضوع د ٔن  وية،  زة  ا
عندها   اليل  املقاوالت  يف  بري  شلك  مطروح  ري  هو  العمل  ل  د احملل 
مطروح  هو  ولكن  ال،  ا فهاذ  السياسة  عندها  واليل  برية  ٕاماكنيات 

دد من خلصوص يف املقاوالت الصغرية وامل  توسطة، ومطروح كذ يف 
  اجلهات. 

كون عند   ادي  مرة  ٔول  ل   12ف د الثقافة  شجيع  ل وية  زة  ا
ل واملرٔة فالعمل واملساواة املهنية فهاذ املقاوالت هاذ السنة،  املساواة بني الر
واملقاوالت  املتوسطة  ملقاوالت  اصة  زة  ا ٕاىل  احلال  بطبيعة  ٕالضافة 

برية. الصغرية،    ٕالضافة ٕاىل املقاوالت اليل يه 
رو   نتذا ش  الفرصة  د  السبة، وا د  ري وا قة راه  فاحلق زة  هاذ اجلا

د   ش   10ىل املوضوع، ودر وا ٔساسية  ل احملاور اليل يه كنعتربوها  د
ة لصاحل املساواة املهنية  ق ن سياسة حق اللها كنعرفو واش اك نقدرو من 

  وال ال. 
ل  ٔوال، هل ه  لمساواة يف العمل ما بني ر نا فاملقاو ٕاسرتاتيجية 

ل رب العمل؟ ل فالثقافة د   وامرٔة؟ واش هاذ اليش دا

د   وال وا وبة  مك الوثيقة  د  فقط وا ش  كتعن ما  إالسرتاتيجية  ولكن، 
ن  زة اليل كتقرر، واش اك ٔ ٔنه غتكون متثيلية يف ا لزتامات ال، كتعين 

د اليل ملكف   دة اليل ملكفة بدمع املساواة املهنية بني  يش وا ٔو يش وا
مع. ىل هاذ ا ا من احلاالت  سهر فني ما اكنت يش  ٔي  ل واملرٔة؟    الر

ٔ حىت يه   س والتكون يف جمال املساواة فالعمل، هو مس نيا، التحس
  مة.

شغلو   ك ش  الطريقة  القضية،  ٔنتوما    (le recrutement)لثا،  و
قلت    كتعرفوها ٕاذا  ان  وت سان  إال يجي  شغيل،  ال ل  د املقابالت  يف 

ا ذاك  ات العمل، و ، ٕاذا قال  واش بغييت تبقا مور سا لمشغل د
ٔ عندي الزتامات   يكوش قانوين، ٕاذا قلت لو امسح يل   tout)اليش ما 

de suite)  .يحيدك  
ٔقل   ات  ٔكرث يف سا تج  كون م ٔنه العمل يقدر  ىل  ب التجربة تبني 
ا   لكفة، واح د ا ري هاذ اليش عندو وا وفرة،  ولكن ٕاذا اكنت الظروف م
لقطاع  كون رشكة  و  ة حىت ا لكفة إالضاف ٔنه هاذ ا بغينا فاملر املق 

ش نقدرو نعاونو  اق هاذ الثقافة.اخلاص ولقطاع العام يف حتملها،    ىل ان
كون ٕاال   ٔرسية كتعرفو ما ميكن  ات املهنية واحلياة ا ق بني الواج التوف

ل    (l’aménagement) بـ لسياسة    (les horaires de travail)د و
ىل هاذ  ، راه ما بعيداش  ي ىل التعمري وسياسة املدينة ق راه كنا كنتلكمو 

ي  اليل  الشق  يف  ش املوضوع، الس  ما اك ٕاذا  احلرضية،  لتنقالت  تعلق 
(transport public)   ل يكوش العمل د ن راه ما  مضبوط ومؤمن، مز

ٔبوة جبوج.  ٔمومة وا ل ا ساوه، امحلاية د ساوه،  ري   املرٔة، 
لمرٔة اليت  سبة  ل دا، الس  مة   ٔ تدبري املسار املهين هاذي مس

مي ين، ميكن تنجب، ميكن طفل ميكن طفلني،  املسار  د  فوا كن ثالثة، 
كون بطبيعة احلال  ش  سبة لهاذ املسار املهين ما ميك ال ٔقل، ف ٔكرث وميكن 
ٔنه   فالفكرة يه  ل،  الر تتكون عند  اليل  ٔسس  الطرق وا بنفس  املنافسة 
عوش نفس املسار املهين ولكن  ا ما تن ٔنه رمبا و لجميع  كون ٕاماكنية  خص 

ٔحسن. تنوصلو لنفس النت   اجئ ٕاىل ما اكش نتاجئ 
د  ل وا سني يف شغل مجيع املناصب: وهنا كتد سابعا، املساواة بني اجل

ل  د العدد  (la pénibilité)القضية د اها فوا ا شف ن بعض واح ٔن اك  ،
ميشيو  ال اليل  د املناصب الر ٔنه وا ور  د ا دلو وا من املقاوالت اليل ت

ساء ميشيو شجعو ال ال   لها وت شجعو الر ساء ت ميشيو لها ال اصب  لها، وم
دا هاذ  ش ت سمى.   (la mixité)ميشيو لها    ك

ش نبقا   ش ما بغي دا وراه فالتف مة   ٔ ٔجرية هاذي مس السياسة ا
لضبط،  الصدد  فهاذ  تنخرجو،  اليل  ش  التف ل  د ٔرقام  ا قوة  نعطيمك 

ىل   ين  س ومعاجلته وٕارشاك ممثيل وبطبيعة احلال الوقاية من العنف م اجل
دة يف وسط املقاو اليل فهيا   د احلاكمة ج ٔجراء، فني ما اكنت عند وا ا
منيو ومنشيو فهاذ الثقافة  ٔجراء، كنقدرو بطبيعة احلال  ل ممثيل ا إالرشاك د

  هاذي. 
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ش من نفسها،  ر هاذ اليش ٕاىل ما بدا وزارة ما ميكن لهاش تد فالوزارة 
ا اليل   سائية خيص  واح دة ال ل الر مج د د الرب امرٔة    100مقنا به در وا

مسيناه   املايض  الشهر  ل (direction femme) بديناه  د الوزارة  من 
ساء اليل  ه ال شغيل والكفاءات، ف صادي واملقاو الصغرى وال ق إالدماج 

ل ه القطاع د شغيل واملقاو الصغرى، وف ل ال التكون   عند فالقطاع د
شغيل ه الواك الوطنية ٕالنعاش ال ل التكون املهين وف ب د ه املك  .املهين، ف

ش   د الفضاء وحرضت لو خشصيا  وميل اعطينا لهاذ الناس هاذو وا
ٔشنو بغاو حنسنو هلم فقط فالعمل عندمه،  شتغلو طلبنا مهنم مايش يقولو لنا 

ىل ا ا اكملني مسؤولني  ٔن اح ل ال، قلنا هلم  شغيل د لشغل والكفاءة وال
ش الوزارة  امة فالبالد، وطلبنا مهنم يعطيو مشاريع يفكرو فهيا  املرٔة بصفة 

د   ن وا ٔرض امليدان، وامحلد  اك ىل  دامني    12تبلورها  مرشوع رامه 
ر.  هناية شهر فربا ادي يعطيو ٕان شاء هللا النتاجئ من هنا  ه و   ف

ٔن   نقول هو  بغيت  و  اليل  برية ومعقدة، وا إالشاكلية يه ٕاشاكلية 
يف  الهيلكية  إالجراءات  ل  د العدد  د  وا لو  وغند ملزتمة  يه  واحلكومة 
ادي تبان ٕان شاء هللا من د شهر ونصف يف  حاكمة سوق الشغل اليل 
ا   شغيل اليل اح ل ٔو إالسرتاتيجية الوطنية  شغيل  ل ٕاطار السياسة الوطنية 

لهيا وا ني  ك ادي هنيلكو هاذ املوضوع مضن م يفاش  ليل غتعطينا كذ 
شغيل   ال سياسة  ت يف جمال  ٔولو  la stratégie nationale de) ا

l’emploi)     لهيا برية اليل احلكومة معبئة  يف ما تتعرفو ٕاسرتاتيجية  اليل 
ىل املستوى   لها  ش نعطيمك التفاصيل د ادي جيي الوقت ٕان شاء هللا  و

في. المكي  ىل املستوى الك   و
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

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

شارة   . تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احلساين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر     احملرتم، السيد الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ر وهباذ   ٔعطا السيد الوز قة هاذ المك الهائل من املعلومات اليل  فاحلق
شكرمك  ا ك ني، فاح كونو مر رشاف ما ميكن لو ٕاال خيلينا  س الغزارة و
ه احلكومة الرايم ٕاىل ٕاقرار املناصفة وتعزز  ىل هاذ اجلواب اليل تيعزز تو

ىل  كنتلكمو  ا  واح العمل  ب  ٔر ى  متع، خصوصا  ا يف  املساواة  ثقافة 
ريات.  ٔ   ا

لنا ف خيص تعزز ماكنة املرٔة  و د ذلو ا هود ت د ا ن هناك وا فاك

 ٔ ملبد ٔوال  ستوري  التكرس ا الل  مقارنة مع دول اجلوار من  متع  ا يف 
هيك عن العناية املولوية املناصفة واملساواة وتعززها برتسانة ق  مة،  انونية 

ٔسالفه املنعمني  ىل عرش  ذ اعتالئه  ي ما ف م ، ا ة جلال امل السام
ٓخرها  متع، و ا ل  دا هبا  الالئقة  املاكنة  املرٔة يف  ىل وضع  يلح يف خطبه 

رى   اللته    23اخلطاب املليك السايم مبناسبة ا ا فهيا  لعيد العرش، واليل د
ساء يف بوا ال وال لمساواة بني الر ة ٕاىل تصور ٕاجيايب  لغة مطمئنة وراق د ا

متع  ىل مستوى ا ، وكذ  و ىل مستوى ا ٔو امجلعي  الوعي امجلاعي 
املؤسسايت  التفعيل  صعيد  ىل  وكذا  املؤسسات،  من  ريها  و واملقاو 

رشيعي ملواص هذا إالصالح.    ال
كام رية،  ٔ وا العام  س  فاملرٔة  الرئ والسيد  ر  الوز السيد  تنعرفو   

ل  حمت  دان معلها، بل واق زال قمية مضافة يف م واحلارضن، ظلت وما 
نية وتدبريية  ت جبدارة واستحقاق عن كفاءة  ٔثب صاصات و خ االت و ا
ادي يدمع  ٔنه  ليه  ا ٕاىل فعلنا هاذ اليش وحرصنا  ٔنه يف  الية، ما من ش

لنا.  صاد د   ق
لرمغ   ل جممتعنا،  ورية الزالت قامئة دا لك هذا، يف ظل سيادة ثقافة ذ
ل جتاوزها   ٔ سبات، واليت سعى مجيعا لك من موقعه، من  من لك هذه املك

س..  ل ساوية  وازن، يوفر فرص م ٔفق بناء جممتع م   يف 
ٔننا الزلنا مطالبني ببذل املزيد  ٔحرار  ونعتقد يف فريق التجمع الوطين ل

ريات   من ٔ ا لني، لك من موقعه، محلاية  اجلهود وتضافرها بني مجيع املتد
القانونية   ت  الضام لك  وسليحهن  ٔفضل،  ظروف  يف  اشتغالهن  وضامن 
مزاوهتن   ٔثناء  يتعرضن   قد  ي  ا واحليف  التعسف  ٔشاكل  ة لك  ملوا

ٔن حرمان املرٔة من حقوقها ومن الرشوط الرضورية ل  ا  ة م ا تمنيهتا  لعملهن، ق
ا يف مغرب اليوم.    مل يعد ممك

الباب،  هذا  ٔسايس يف  ل  الفا د  وا ٔهنم  ت،  النقا ٕاىل  ه  ٔتو وهنا 
مع  توافقي  النفس  د  بوا ا  مش احلكومة  ٕاطار  يف  اليوم  ا  اح وخصوصا 
ل املرٔة جيب   ٔن هاذ املقاربة د ٔسسة احلوار، وكنعتقد  ت، وعند م النقا

ارضة، كام قال ا كون  رو احلكومة مع  ٔن  ر، يف النقاش اليل تد لسيد الوز
ت.    هاذ النقا

هودات اجلبارة اليل كتقوم هبا احلكومة،   ر، ال ننكر ا ٕاذن، السيد الوز
دي رفع   ىل السري بعيدا يف هذا املنوال، بدليل رفعها لت ازمة  اليت تبدو 

شيطات من   ساء ال ٔفق    %30اليا ٕاىل    %20ٔو    %19سبة ال  2026يف 
مج احلكويم ومييش مع   الرب جمها احلكويم، واليل اكن بتوصية من  ر يف 

 . يق القوانني عند ستور ومييش مع    ا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

دة  لو ستقاليل  لفريق  لكمة  ا ٔعطي  ب،  التعق ٕاطار  يف  دامئا 
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  والتعادلية. 
شار.    تفضل السيد املس

شار   لمي:  السيد املس   محمد 
ٔن  ىل عرضمك القمي يف جمال سوق الشغل،  ر احملرتم  شكرا السيد الوز
لناش  سم ه زاف ما يتقال وزاف ما يدار، ولكن الوقت ما ت سوق الشغل ف

ل سوق الشغل. ش نذ ٔو املهمة دا   رو مجيع النقط العالقة 
وطين،  قانوين،  ٕاطار  ىل  يتوفر  املغرب  ٔن  ب ر،  الوز السيد  ولهذا، 
ٔشاكل  شغيل، ومينع لك  امل ال ل يف  ٔ املساواة بني املرٔة والر د كرس م

ٔسايس لسوق الشغل.  ولية مككون  لمعايري ا متيزي وفقا    ا
ٔهيل الت من  البد  هنا  هاذ   ومن  ٔن  الرشاكء،  بني  والتقارب  والتكون 

لو.  ٔلك د لشغيلني واملقاو ويعطي ا ة  ٔن   التقارب ما تيعطي ٕاال الطم
دة والتعادلية ننادي برضورة ٕاعامل   ستقاليل لو ، فٕاننا يف الفريق 
رسيخ ثقافة املساواة املهنية، سواء   ل  ٔ ن العمل، من  ٔما ٔ املساواة يف  د م

ب يف صف ٔر رب تعريفهن وتوعية  د سواء،  ىل  ٔو املشغلني  ساء  وف ال
ن العمل، مع ضعف التطبيق السلمي   ٔما ادئ املساواة يف  العمل بتطبيق م
صادية،   ق ات  ة من القطا ه املساواة يف مجمو ٔو ة  ملدونة الشغل يف موا
شىت  يف  العمل  فرص  لق  يف  املغرب  يعرفه  ي  ا التقدم  مع  خصوصا 

،  ا سب البطا ا ما من  ة يف التقليص نو ك دث دينام ٔ ي  االت، وا
ساء.  ل ة  ٔوضاع احلقوق ىل ا ي مل ينعكس ٕاجيابيا    وا

ٔجراء   ىل صعيد متثيل ا دا  ٔن متثيلية املرٔة تبقى ضعيفة  ل  س كام 
ىل مستوى الهرم النقايب.  ائبات  شطة، وٕاهنن شبه  ٔ   وا

دون   الفرصة  تفوتين  اصة وال  احلكومة  ٔعطهتا  اليت  ٔمهية  ننوه  ٔن 
شاطهن من   ددت هدفها هيم الرفع من معدل  ساء، و شغيل ال  ٔ  20ملس

ٔفق    %30اليا ٕاىل   الل 2024يف  ٔن يمت تفعيل هذا الهدف من  ىل   ،
ساء   ى ال الهشاشة  لمرٔة وحماربة  صادي  ق شاط  ال مع  وضع خمطط 

ل احلياة.    من لك مرا
ليمك ورمحة هللا. وال    سالم 

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

شرتايك.  لفريق  لكمة    ا
س تفضلوا.    السيد الرئ

ٔيذي:  شار السيد يوسف    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
القاو ٔننا ت شرتايك  شخييص اليل   نعرب يف الفريق  معمك يف اجلانب ال

ها املرٔة املغربية يف  ت اليل كتوا ىل مستوى الصعو لمك  ا يف اجلواب د

 . ل املقاو   العامل د
ال   ا يتعدى  موضوع  هو  املساواة  ل  د املوضوع  هاذ  ٔنه  ىل  ونؤكد 

قي اليوم يف ٕاعطاء املر  ن ٕاشاكل حق ام، اك شلك  ٔة  املقاواليت ٕاىل املساواة 
ة  ق و اكينة ٕارادة حق ٔنه ا ىل  متع املغريب، مع العمل  املاكنة الالئقة هبا يف ا

ال.    يعرب عهنا صاحب اجلال نرصه هللا يف هذا ا
ال   رجوها  لمرٔة واليت  رجوها  ىل املاكنة اليت  ٓخر ٕاشارة اكنت  و

ل العيب املن  ات د ٔ ال اليل حضاو به ا ستق ، هو  تخب املغريب، امل
 . يف بغاهتا بالد لمرٔة املغربية،    وفهيا ٕاشارات كثرية 

ة،  ق ن ٕاشاكالت حق ٔسف، يف اجلانب املقاواليت اك لكن، مع اكمل ا
هلم كتوصل ملا يفوق   سبة د ساء اليل ال ر، اليوم ال اليل  %20السيد الوز

ري الالئق،  ٔرس الزالو يمت استغاللهن يف العمل  اصة يف القطاع  يعولو ا
اصة يف املقاوالت  ساء،  ل ٔجور يعين مؤسفة اليل كتعطى  ن  ، اك الفال
شغلومه السيد   يجيبو اكتبات ك دد من املهن احملرتمة، اليل  ، يف  ل املناو د

بـ   ر  نلقاو    2022درمه، راه مؤسف اليوم يف املغرب يف    700،  600الوز
لو بـ  شتا   شهر. درمه يف ال  700و 600ساء ك

فهنا  استغالل،  شع  ٔ ساء  ال ستغلو  ك اخلدماتية  ات  القطا ل  د دد 
ساءلو ٔجرية،    كن ا العدا  الرقايب يف ضامن  الزجري واجلانب  ىل اجلانب 

ليه القانون.  ل العامالت وفق ما ينص  رتام احلقوق د   ويف ضامن ا
ل   د دد  يف  يس  اجل التحرش  من  املرٔة  ل  د ة  املعا اسمترار  ٔيضا، 
ذ يف  ٓ لو  ٔنه احلجم د ىل  ليه، مع العمل  املقاوالت، هو طابو مسكوت 

لقوة الت  لوضوح و ة هاذ إالشاكل  ال يف غياب موا ستف ضخم ويف 
  الالزمة. 

ساء لعدد   ل ولوج ال ىل املساواة د دثو  ا كنت ر، واح مث السيد الوز
قانون يقيض  شرتايك مبقرتح  ا يف الفريق  ٔن تقدم من املقاوالت، سبق و

املادة   ح  181واملادة    179بتعديل  ي مبا  الشغل  مدونة  ساء    من  ال ولوج 
المة استفهام  لقطاع املنجمي، ومت رفضه من طرف احلكومة، وكنطرحو 

ر يف هذا املوضوع.    السيد الوز
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ب.  لشغل يف ٕاطار التعق حتاد املغريب  ٓن لفريق  لكمة ا   ا
ٔستاذة، تفضيل.    ا

شارة السيدة فاطمة     دريس: املس
س.    شكرا السيد الرئ

ات.  ىل لك التوضي شكرمك  ر،    السيد الوز
رشيعات   س يف وضع ال فاملشلك ل امليدانية  املامرسة  الل  نا ومن  لك
ا من طرف  رتا ا فرض  دم  املشلك يف  ٔوىل  ا ة  ر لكن  والقوانني، 
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ب العمل.  ٔر   بعض 
ساء املغرب املنضوي حتت   1962مفنذ   حتاد التقديم ل س  ٔس رخي ت

سائية النق ٔصواتنا ال لشغل و حتاد املغريب  ل املساواة لواء  ٔ ابية حبت من 
اصة يف ظل  ىل القلق،  ولية تبعث  زال اليوم لك التقارر الوطنية وا وال 
تعدت  ساء  ال ٔرس من طرف  ا ا  ٕا سبة  ث  عية، ح ج التحوالت 

ل   16% س زال سوق العمل  لتخطيط، فال  ة  حسب املندوبية السام
ستورية   شه املرٔة، ٕاذ  هوة شاسعة بني الزتامات بالد ا  8والقانونية وما تع

لهبن ممتركزات   10ساء من بني   ٔ ٔما العامالت ف ارج سوق الشغل،  هن 
لخروقات السافرة   شطة ذات املردودية الضعيفة، وكثريا هن حضية  ٔ يف ا

متيزي.  ٔشاكل ا ت النقابية وخمتلف  حلر ضيات مدونة الشغل واملس    ملق
هودات املبذو ا ٔن املرٔة رمغ لك  ، ٕاال  مع املقاو ر،  الوز ، السيد 

ٔنه هو  لام   ، اصة يف القطاع الفال ت مجة  ه صعو زال توا املقاو ال 
سبة   ساء ب ل ٔول  ٔحسن   %44.8املشغل ا ست  ات ل يق القطا وحىت 

  اال. 
بري لرشاكت الوساطة والسمرسة   الزالت املرٔة العام حضية استغالل 

ال  شار  يف اليد  ٔجور زهيدة، الزالت حضية ان ات معل طوي و سا عام 
ري  ستغالل الك ن العمل و ٔما اصة يف  يس،  ظاهرة العنف والتحرش اجل
من   هترب  وا عية  ج احلقوق  ىل  از  وإال املهيلك  ري  القطاع  يف 

ٔجرا لعمل من نفس القمية مبا يناهز   ٔقل  زال  عية، ال  ج  %17املسؤولية 
رسحيات امجلاعية   سبة ال ٔوىل الرتفاع  زال الضحية ا ال، ال  ٔجور الر من 

د.  وف ٔزمة  القات الالقانونية، وهاذ اليش اتضح لنا يف عز    وإال

ر،    السيد الوز
ل واملرٔة بنفس   متتع الر ٔن  لرضورة  عية تفرض  ج ق العدا  ٕان حتق

لكي مبواطنة رتاف ا ٔشلك   احلقوق، كام تفرض  املرٔة وبدورها وجترمي لك 
العمل  ظمة  م ه  عرف كام  الالئق  العمل  ة  ب وتوفري  ضدها  متيزي  وا العنف 
لك ذ  ٔسايس  ل ا ٔن املد لشغل،  حتاد املغريب  ولية، ونعترب يف  ا

ة   ىل االتفاق ظمة العمل   206والتوصية    190هو املصادقة  ن عن م الصادر
ولية.    ا

  وشكرا.

س السيد     : اجللسةرئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ة مو ٓن  لكمة ا لشغل.  ا ميقراطية    الكونفدرالية ا
شار.    تفضلوا السيد املس

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

شكرو ك حول    فالبداية  ة  احلكوم الصورة  ٔعطا  اليل  ر  الوز السيد 
الكونفدرالية  ل  ا دا اح ، ولكن  املقاو ل  املهنية دا املساواة  ل  الرؤية د

ىل  ٔساسا  ركز  عية  ج العدا  ون  من  لرمغ  لشغل،  ميقراطية  ا
ري  ٔساس النوع يف الوسط املهين،  ىل  اكفؤ الفرص  متيزي و دم ا   املساواة و

ن  ويوا لبطا  عرضة  ساء  ال تظل  ث  ح  ، ذ عكس  يبني  الواقع  ٔن 
صادي واملهين،  ق ال  ت يف ا الهشاشة يف سوق العمل وسمتر التفاو
ث   الشغل، ح عقد  رام  ٕا ل  ق ل، سواء  املرا متيزي يف مجيع  ا ويظهر هذا 

ذ عقد الشغل، ح  ٔو عند تنف ث  تنعدم املساواة يف التكون وولوج الشغل 
ل مقر العمل.  اكفؤ الفرص دا ٔجر و   تغيب املساواة يف ا

ر،    السيد الوز
ٔهداف   ل حميط العمل، متاشيا مع ا ن حنن من رش ثقافة املساواة دا ٔ

ٔن   17 ٔم  ال؟  ا هاذ  ولية يف  ا العمل  ظمة  م املستدامة وسوق  لتمنية 
ر مع   رها السيد الوز سة اليل ذ زة البئ سموهنا  اجلا ، كت اليت  رتامايت  ا

ذ  رصيفها م ق هذه املساواة رمغ  زة املساواة املهنية كف بتحق   ؟2016ا

ر،    السيد الوز
لها الفشل،  ساء سيكون م راعي وضع ال ات ال  ٔي ٕاصال ٔن  ال حما 
لام  االت،  ساء يف لك ا ل ة  ق منية وال دميقراطية بدون مشاركة حق ٕاذ ال 

ا سان، ٔن  إال يؤمن حبقوق  لك جممتع دميقراطي  ٔساس  ا ملساواة يه جحر 
عي.  ج   ويتوق ٕاىل العدل 

لية  ٔن ا ل  ميقراطية لشغل، س ة الكونفدرالية ا مو ليه، فٕاننا يف ا و
ٔوضاع املرٔة، ضعف إاللتقائية يف  لهنوض ب ليات  ٔمه ا رشيعية تعود يه  ال

التمنوية والربامج  ٕادماج  السياسات  املؤسسات يف  ق  تدق ليات  ، وضعف 
عي.  ج   النوع 

ٕان إالجراءات املرتبطة بولوج املرٔة ٕاىل مراكز القرار، تعترب من املبادرات 
ٔشاكل  ت و سامه يف لك املستو عتبارها الضامنة جلعل املرٔة  ٔمهية،  ذات ا

عت  ٔولوية وطنية،  شلك  ساء  ون حماربة العنف ضد ال بار العنف القرار، 
سان.  اك جس حلقوق إال هت   ا

ر،    السيد الوز
هناك رضورة لوضع حقوق املرٔة يف مصمي لك ما تقوم به احلكومة، ونقطة  
لنوع  ابة  املست العامة  املزيانية  تفعيل  وثرية  ورسيع  جتويد  يه  نطالق 
ساء،  ال ات  يا الح ابة  مست ة  معوم سياسات  يضمن  مبا  عي،  ج

سني. وتقليص ا   لفجوات بني اجل
ولية رمق   ة ا ىل االتفاق لية   206والتوصية رمق    190املصادقة  كوهنام 

ام.  شلك  ٔساسية حملاربة العنف يف جمال الشغل  ليات ا   من ا

ر،    السيد الوز
بتجسيد  بداية  والرصد،  ة  املراق ليات  لنوع  املتعلق  اجلانب  حتسني 

ع لتفعيلها،  ة  ق احلق يش  إالرادة  مف لفائدة  املسمتر  والتكون  التكون  د 
ال.    الشغل يف هاد ا
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ر،    السيد الوز
مصاحل   وحيمي  رعى  خصص  م عي  اج قضاء  داث  ٕا ىل  العمل 

هنم.  ادئ املساواة ب كرس م ٔجراء، وسامه يف  ريات وا ٔ   ا

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ة   ب. دور مجمو عية احملرتمة يف التعق ج   العدا 
حامين.    تفضلوا اليس ا

حامين:  شار السيد املصطفى ا   املس
س،    السيد الرئ

ىل ما تفضل به يف معرض جوابه عن هذا   ر  شكر السيد الوز بدور 
ٔنه احلديث عن ثقافة املساواة هو  ديث ذو جشون،  ي هو  السؤال، ا

ديثا   س  ٔنه ل ىل  لحكومة،نعتقد  سبة  ل ىل قطاع  قطاعيا  رص  ال يق
شغيل، ا بني مجيع   ال ٔفق رسي  ٔن  ٔنه ثقافة جيب  ىل  وٕامنا هو نقاش نعتقد 
ات.    القطا

شخيص  د حول ال ٔ ٔنه ال خيتلف  رتو،  شخيص، يف ما ذ سبة ل ل و
ل   ساء د ال ل معدل معل  اليل رشتو د املعدل  نه ٔ   %20.9وفق هذاك 

ا ىل  احلكويم يلقي  مج  الرب يف  احلكومة  ٔنه  دي،  الت د  وا حلكومة 
ل   د معدل  من  %30سطرت  الرفع  ٕاىل  ضاه  مبق الزتمت  الزتام حكويم   ،
ساء ٕاىل  لنظر لهادوك املؤرشات %30معدل معل ال ٔنه  ىل  ، لكن نعتقد 

ٔنه هذا املعدل هذا سيكون بعيد املنال  ىل  كرس هذه الثقافة، نعتقد  ل  د
ة من معر احلكومة.يف هذ   ه الفرتة املتبق

ر، نقدرو نتوافقو معمك ف يتعلق   ل إالجراءات، السيد الوز ة د مجمو
ٔخرى تبقى   صالح مدونة الشغل وإالجراءات ا ٕ رشيعي املتعلق  ٕالصالح ال
ل  س هو الكف م، ولكن ل رشيعي هو  ٕاجراءات حمفزة، لكن هذا إالصالح ال

د بتكرس هذه ال  ىل ٕاصالح مدونة الشغل،  الوح ش نقرصوه  ثقافة وما ميك
اة  ل مرا ل هذه الثقافة د ٔنه نبداو هباذ التكرس د ٔقرتح   ٔ ٔنه خصنا.. 
الوظيفة   ل  د القطاع  يف  العام  املرٔة  ٔو  املوظفة  املرٔة  ل  د اخلصوصية 

سطري بع ادي ميكن احلكومة من  سب اليل  ٔ اء ا ٔنه هو الو ة،  ض العموم
ٔهنا تفعلها، بعيدا   ٔهنا تتحمك فهيا وعندها القدرة  إالجراءات اليل عندها القدرة 
يف   إالخوان  سبقوين  يفام  اليل   ، املقاو ل  دا املرٔة  ل  د العمل  عن 
ل  الثقافة د ل ما هيدد هذه  ة د ل املراق سبة د ٔنه ال هلم  الت د املدا

ٔنه من الصعب..  لمرٔة  سبة  ل   املساواة 
ل احلكومة،  و  رب النية د ا اخ رشيعي اح ا يف ٕاطار هذا إالصالح ال اح

ل تعديل الفصل   د املقرتح قانون د ا بوا ه 1958من ظهري    15وتقدم ، ف
د إالذن  عطاهئا وا ٕ ل املرٔة ف يتعلق  راعي اخلصوصية د ٔهنا  لية  د ا وا

ساءل عن م لتايل حنن ن دى تضافر ٕارادة لتغيب، واحلكومة رفضت، و
ل املساواة. ة هذه الثقافة د ل ٕاشا ٔ ى احلكومة من  ة  ق   سياسية حق

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ب يف هذا الباب.    ٓخر تعق
  اليس احلسناوي تفضلوا. 

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
ر   ىل عرضمك القمي واملمتزي،  نود يف البداية، السيد الوز ٔن هننئمك  احملرتم، 

ل  ل تعزز املساواة بني املرٔة والر ٔ هود احلكويم املبذول من  اليا ا ومثن 
ٔدوار الرائدة والطالئعية اليت تقوم هبا وزارمك  شيد  ن العمل، كام  ٔما يف 

العمل يف  لمرٔة  ٔساسية  ا واحلقوق  النوع  مبقاربة  هنوض  ا ل  ٔ رب  من   ،
رافق ذ من جمهود  زة املساواة املهنية"، وما  ا ة سابعة من " س ٕاطالقها ل
زة اليت متنح سنو حتفزيا  ا وتنظميها، ويه اجلا دا ٕ داد املرسوم املتعلق  ٕال
ة واخلاصة، يف  ادرات املقاوالت واملؤسسات العموم را ٕالسهامات وم وتقد

لمساواة يف العمل د  ل ٕارساء قوا ال.  س ساء والر ق املناصفة بني ال   وحتق

ر احملرتم،    السيد الوز
مك عنارص  امسحوا مع سياد نتقامس  ٔن  ٔصا واملعارصة  ا فريق  لنا يف 

ي سطر ق  منوذج التمنوي اجلديد، وا شخيص الوارد مضن تقرر جلنة ا ال
معدل مشاركة  الهشة والشباب، واخنفاض  ات  لف سبة  إالدماج ب الفرص 

لمرٔة  ال  صادية  ق املشاركة  ج عنه ضعف  مما ي الشغل،  ساء يف سوق 
  املغربية. 

ريات   ٔ ٔجراء وا ر احملرتم، فٕان املساواة بني ا وكام تعلمون، السيد الوز
كرس العمل الالئق، مما يضمن حسن تزنيل  ل  ٔ ٔمهية قصوى من  يس  ك

ستور ٔنه " ٔحاكم ا ىل  ي ينص يف فص التاسع عرش  ل واملرٔة  ا متتع الر
قد صادية   مىل  ق و والسياسية  املدنية  ت  واحلر حلقوق  املساواة 

ذته املادة التاسعة من مدونة الشغل  ٔ ة"، وما  ة والبي عية والثقاف ج و
اك   ٔ د ٔو حتريف من م ٔنه خرق  ي من ش س، ا ىل اجل متيزي املبين  مبنع ا

ملثل دم املعام  ٔو  شغيل.  الفرص    يف جمال الشغل وال

ر احملرتم،    السيد الوز
التمنية  ٔهداف  ىل  سلبا  ينعكس  الهش  املرٔة  ومتوقع  مشاركة  ٕان 
هنوض  ٔصا واملعارصة ندعو ٕاىل املزيد  املستدامة،  فٕاننا يف فريق ا
اجلبلية   واملناطق  القروي  ال  ا بني  لمرٔة، خصوصا  صادية  ق لوضعية 

هنا،   لمشاركة يف ومتك رسة  شجيع املبادرة الفردية، من قروض م يف ٕاطار 
ل  دا املسؤولية  مبناصب  دها  توا تعزز  مع  الرثوة،  لق  و التمنية  دورة 

  املؤسسات.

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

بات ف تبقى من   ىل التعق ر لرد  لكمة لسيد الوز ٓن ا   الوقت. ٔعطي ا
ر.  ركة السيد الوز   ىق يش 

ر.    تفضلوا السيد الوز

ر   شغيل والكفاءات:   إالدماج السيد وز صادي واملقاو الصغرى وال   ق
س.    شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني  شارات احملرتمات،   السيدات والسادة املس   واملس
احلال عند   بطبيعة  املوضوع  لهاذ  نطرقو  نا  ج ٕاىل  انتوما الحظتو  وها 
بعض  تنلقاو  احللول  ل  د ال  لم تنجيو  ميل  شخيص،  ال وعند  ٔرقام  ا

ارب املقارنة  ت، وتنلقاو حىت الت دد م  الصعو كفي وال  يف  ول ال  ن ا
ا خصوصيات   ال، وعند اح رمبا ما اكيناش يف مجيع  شفي الغليل يف هاذ ا

لكفاءات املغربية،   ل  ٔنه هاذ املوضوع يت ٔخرى، فال غىن من  متعات ا ا
ٔول.    هذا بعد املوضوع ا

قدمو   اليل  إالخوان  لنا  سمحو  احللول،  ة يف  الرتات د  وا ن  نيا، اك
ات  مقرت ش  رفض ما  احلكومة  قة  احلق يف  يه  القوانني،  ات  مقرت بعض 
ل تعديل  ٔ ات من  د املقرت ات وا ٔن ميل  ل الرفض، ال،  ٔ القوانني من 
و  عرف ما  يف  ٔخرى،  مواد  من  اء  است الشغل  مدونة  يف  املواد  بعض 

د املقاربة  ا كون وا عي  ج اتقها يف ٕاطار احلوار  ىل  ذات  حلكومة ا
هو  التارخي  د  وا ه  ف دة  ٔج ا دة، وهاذ  ٔج ا د  وا فهيا  فهيا؟  ٔشنو  اليل 
ت  عي مع النقا ج د املشاورات واسعة يف وسط احلوار  كون وا خص 

ٔكرث متثيلية.    ا
ات وتتداول  وبطبيعة احلال تنجيو لمؤسسة احملرتمة د قرتا د  لمك بوا

ٔو  ٔو انعدام..  قة  س هنا رفض يف احلق وميكن يوقعو فهيا تعديالت، فل
بـ  سمى  ما  رو  ند بغيناش  ما  لعكس  احلكومة،  ل  د إالرادة  غياب 
د املدونة طوي وفهيا   "التجزيء" يف ٕاصالح مدونة الشغل، واليل يه وا

ل  ل املواد، وخصها تد بري د د إالطار مشويل، وهاذ اليش،   دد  يف وا
لنا اليل در مع   ا يف املفاوضات د ذن هللا، ما بعيدش، اح ٕ ٕان شاء هللا 
ة نظر، ولكن  د عندو و ناع امجليع، لك وا ق ب العمل و ٔر ت ومع  النقا
ل  كون يف هاذ السنة د ات لكها  ٔن هاذ إالصال ىل  ا  ناع امجليع اتفق ق

لها هو يوليوز ، وهاذ2023 ٔفق د ل مدونة الشغل عند ا   .2023ي د
الشغل  ٔنه مدونة  كنلقاو  املوضوع،  ل  لتفاصيل د لو  ند كنجيو  ميل 
املرٔة   معل  ل  د إالشاكلية  ذ  ٔهنا  الزم  املوضوع،  من  جزء  تعاجل  الزم 
ش تعطي  ر  ات اليل خصها تد ٔشنو هوما الرتت واملساواة املهنية، وشوف 

ستعملو.امل ش  ستعملو وتعطي من احلقوق ما ميكن  ش    قاو ما ميكن 
لهيا  لكفة مادية،  د ا تعرفو هذه احلقوق دميا عندها وا ولكن خصمك 

 
1 Régime d'Assistance Médicale. 

ش  تتعط ما  ة  املصاح إالجراءات  رو  ما ند بال  القوانني  د  رو وا تند ميل 
ة.  ة وما تتفعلش الن   ن

ش   فعالش ا راه مايش طويل،  ل الوقت؟ و ذينا هاذ الشوية د ا
احلوار   رو  كند كنا  ميل  ال:  م ونعطيمك  املادية،  لكفة  ا يف  كذ  نفكرو 
ادي خندمو  ا  د إالجراء اح رو االتفاق در وا عي، ميل كنا كند ج

دمو  2023ليه يف هذه السنة   ٔنه السيدات اليل تي ل  ، در إالجراء د
وه يف معرض   يف ٔو طرح ن هذا إالشاكل وراه طرحوه  البيوت كتعرفو اك

لنا ما بني   ر د ىل   150.000و  100.000ٔسئلتمك، التقد وقلنا رضوري 
دو   ش سا ل،  ايئ يف قانون املالية املق كون ج د إالجراء رمبا  كون وا ٔنه 

الناس ش هاذ  لكفة  ل جزء من ا التحمل د د  كون وا ٔنه  هاذو   ىل 
ٔجور، اكنو بعض إالشاكليات يف السابق،  ٔدىن ل ذو احلد ا يترصح هبم و
ستافدو   يكون ك ٔن  لوش لسوق الشغل؟  الش هاذ الناس هاذو ما تيد

د"   ري تيدوزو لـ (  RAMED)1(من "رام ) تيفقدو، وتتقدر 2la CNSSو
د الرس  د" بوا لها وما ترتجعش لـ "رام برية. السيدة تفقد العمل د   ة 

ل امحلاية   ل املنظومة د د د ة اليل فهيا التوح امحلد  السياسة احلكوم
ادي  هللا،  شاء  ٕان  املشلك،  هذا  جعلت  الصحية  والتغطية  عية  ج

ل   د املشلك  هذا  لينا  وٕاذا  اوزوه،  ل   150.000وال    100.000نت د
ٔرس سبة مجليع ا ل ادي حنلو املشلك كذ  سبة لها الناس راه  ل  اليل 

ال.  دة كذ يف املزنل يف هذا ا ىل املسا ل املرٔة يعمتد    العمل د
ن ٕاجراءات كثرية مهنا ما هو حتفزيي، مهنا ما هو قانوين، ومهنا     – اك

ىل الويب    -يفام قلتو   التلفزة  د  رو وا ا قرر ند ما هو ثقايف، ولهذا اح
(Web)  شوفو زيدو  ش  ني ، اليل كذ  ش ما يبقاوش مشت اخلرباء 

ال. هلم يف هذا ا   ويعطيو النصاحئ د
س ٕاذا طولت.    وامسحو يل السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ة التكون املهين".  ه "تعممي م   ٕاذن منر ٕاىل السؤال الثامن، موضو
 ٔ شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ لكمة  حرار لتقدمي  ا

  السؤال. 
ل.    اليس عبد إال لف

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

ر احملرتم،    السيد الوز
املهين من طرف احلكومة  لفائدة التكون  ح دراسية  مت مؤخرا ٕاقرار م
راسة والتحصيل العلمي. ىل ٕامتام ا دهتم  ل مسا ٔ   لطلبة التكون املهين من 

2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
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ر،    السيد الوز
ململكة؟ ىل مجيع شعب التكون املهين  مت تعممي هذه املنح    مىت س

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ىل السؤال.  ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز لكمة    ا
  تفضلوا. 

ر   شغيل والكفاءات:   إالدماج السيد وز صادي واملقاو الصغرى وال   ق
س. شكرا    السيد الرئ

ارطة الطريق،   د  يفام تتعرفو عندها وا ل التكون املهين  املنظومة د
ل إالجراءات، اليل يف شق مهنا   د العدد د ارطة الطريق فهيا وا وهاذ 
ل التكون، ويف   ملناجه د ملؤسسات، ويف شق يتعلق  لتجهزيات و يتعلق 

) ملهارات،  سمى  مبا  يتعلق  ل les soft skillsشق  د العدد  د  ووا  (
ٔمور.    ا

ٔنه هادوك   ىل  نا  الل العمل اليل در هذه السنة لق الل اجلو و
اكينني   660.000 اليل  الناس  ل  ل   د د املنظومة  يف  دربني  وم ت  در م

املهين،   املهين    400.000التكون  التكون  ل  د ب  املك يف  اكينني  تقريبا 
)3l’OFPPT  (000.100   التكون ل  د اخلاص  القطاع  يف  اكينة  تقريبا 

د   ات   000.100ٔو حىت لـ    90.000املهين، وتقريبا وا اكينة كذ يف القطا
ة اليل عندها مع  ة مع الوزارة،  احلكوم ل التكون املهين يف ٕاطار اتفاق اهد د

د   د الربكة تقريبا وا لهيا وا لتدرج املهين    30.000وزد  سمى  اكينة ف 
رو ( لو تيد قاوش يقراو وتيد اليل ما ت ي ٔ )،  l’apprentissageالناس 

ل  20% ل ( %80و (théorie)د   ). la pratiqueد
هاذو لكهم اك الناس  فقط  هاذ  ة    40.000ن  املن ة،  املن عندمه  اليل 

ة تقريبا    2000، و1900،  1900مرات يف العام    3تترصف   ا  6300ويش 
رمه   150درمه تقريبا، ولكن إالشاكل اليل عند هو رمغ ذاك   ل ا مليون د

سبة   ها يف املزيانية ويه تتطور ب لمزيانية اليل اكنت    %20اليل در سبة  ل
ري اكيف. ري السنة امل   اضية، يبقى العدد 

لية ( ا ل ا ٓخر اليل هو د انب   lesاولنا حنلو املشلك كذ من 
internats  نا رات التفقدية لق ت يف بعض الز ٔنه ميل مش ٔ وقع يل ب  ،(

مع  و  سك ش  لو  وتري هلم  د واملدن  هلم  د املنازل  ليو  تي ء  ٓ ن  اك ٔنه 
لكفة    وليداهتم، هذيك العامني اليل خصص، وشوفو ا رو فهيا تقين م ادي ند

ىل املرٔة يف التكون  هنرضو  كريو هيم، خصوصا ٕاىل اكنت املرٔة، وكنا  ش 
لعمل.  ل ما جتي    يف ما قلتو ق

ٔوىل هو   الثالث، قلت لمك ا الثانية    40.000ٕاذن الشق  ل الناس،  د
ِرسة، و  15.000هو  ل ا ل الناس تقريبا اليل اكينني د ن القضية د لثا اك

 
3 Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail. 

لتلميذ   مايش  تتعطى  ة  املن د  وا ن  اك اخلاص  القطاع  يف  تيقراو  اليل 
ٔرس  ىل هاذوك ا ش تتحمل جزء من التلكفة  لمؤسسة  املتدرب، تتعطى 

  والعائالت. 
املهين إالشاكلية   عية يف جمال التكون  ج ال، إالشاكلية  ٔية  ىل 

ٔ طلب مين الس  س احلكومة، بعد ما مكلنا من إالصالح حمطوطة و يد رئ
عي يف التكون  ج د الشق  رو وا ٔننا ند ل التعلمي بدا والتعلمي العايل  د
ما   ش  لهيا،  دامني  ا  اح واحضة،  اسرتاتيجية  ٕاطار  يف  نبارشوه  املهين 

رمه، ما   150ما نبقاوش يف هاذ    40.000نبقاوش يف هاذ   ل ا مليون د
يف ما قلت    15.000هاذ    نبقاوش يف برية  ٔهنا جمهودات  ِرسة، رمغ  ل ا د

شلك   ،    %20لمك  و ا ددهتا  اليل  لٕالماكنيات  سبة  ل رتفاع  ل  د
ة.  ري اكف قى    ولكن ت

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ب الفريق احملرتم.    تعق
، تفضل.    اليس عبد إال

ل:  شار السيد عبد إال لف   املس
ر.    شكرا السيد الوز

رة هذا   لحكومة ملسا ي يعكس إالرادة القوية  مك، ا ىل جوا شكرمك 
ي  رية ا مثن اجلهود الك مج احلكويم، كام  الل ما تضمنه الرب ه من  التو
سوق  ٕاىل  الشباب  ولوج  سهيل  ل املهين  التكون  قطاع  ٕالصالح  تبذلوهنا 

و  امل محمد  الشغل،  اجلال  صاحب  ٔطلقها  اليت  إالسرتاتيجية  لرؤية  فقا 
لمتدربني.  ندماج املهين    السادس، حفظه هللا، هبدف ٕاجناح 

ٔساسا  متحور  ٕان إالسرتاتيجية الوطنية يف قطاع التكون املهين واليت 
ندماج املهين لفائدة الشباب، واليت   رشي وسهيل  مثني الرٔسامل ال حول 

ات الشغل،  مك اج اصيات و ه مع  يف التكون والسعي ملالءم ك ت من 
ظومة   سرتاتيجية ٕالصالح م ات ومركزات الرؤية  م مع تو ام  س يف ا

لرتبية والتكون 2030-2015الرتبية والتكون   ىل  ٔ لس ا دها ا ٔ ، اليت 
  والبحث العلمي. 

ر احملرتم،    السيد الوز
التكو  معاهد  دريب  م ة  ٕان  املن تعممي  حق  من  ون  ست املهين  ن 

لتخطيط يف  ة  لها املندوبية السام س ٔرس  عية حىت وٕان قدموا ل ج
ات القروية   ل امجلا ٕاىل العامل القروي م متي  هتا ت الب ٔرس الفقرية، و داد ا
ن تفوقوا س  كون يف املناطق النائية والعديد من الشباب املغاربة ا اليت 

، ال يضعون التكون التع اكلور ٔهييل واستطاعوا نيل شهادة الب لمي الثانوي الت



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

19 

ر 24( 1444 رجب 2  ) 2023 ينا

د قميهتا يف  ة اليت تت ب غياب املن س ٔولية  ياراهتم ا املهين مضن قامئة اخ
ٔشهر الثالث ٕاىل    1900 الل ا ٔشهر، مع رفعها  لك ثالثة   2500درمه 

ش، اكليف الع ري يف ظل ارتفاع  لك س  لغ ل ا من    درمه، م لكهنا تبقى نو
 . اكلور ىل الب ي يغري قرارات كثري من احلاصلني  مع ا   ا

ٔو   ٔو املدارس  ٔو املعاهد  امعات  ل ن يلجؤون  ، فٕان الطلبة ا
ىل املنح ٕان توفرت فهيم رشوط استحقاقها،  ٔقسام التحضريية حيصلون  ا

اء امللتحقني مبراكز التكون املهين، وهو ما ي  فا جتاه هؤالء، ٕاذ ست عد ح
لغ   بدفع م ٔهنم ملزمون  و اصة  كوهنم ٕاىل حمنة،  ىل   750يتحول  درمه 

التكون  معاهد  دربو  ي يتلقاه م التكون ا ٔن  سجيلهم، رمغ  ٔقل عند  ا
والتطبيقي،  النظري  لتكون  ٔوسع  جماال  ح  ي املتخصص  التقين  لشعب 

ٔهنم حم   رومون من حقهم.. مقارنة مع الشعب اجلامعية، ٕاال 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

الصغرى  ملقاوالت  هنوض  "ا ه  موضو التاسع،  السؤال  ٕاىل  ٓن  ا منر 
  واملتوسطة". 

سط   ٔحرار ل شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ لكمة  ا
  السؤال. 

  اليس مصطفى مشارك، تفضل. 

شار     صطفى مشارك: م السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

سائلمك؟  ملقاوالت الصغرى واملتوسطة  هنوض    حول ا
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.    رد السيد الوز

ر   شغيل والكفاءات:   إالدماج السيد وز صادي واملقاو الصغرى وال   ق
شار احملرتم،    السيد املس

يعاود جيي، وهو موضوع ذو  يجيو  ىل طرح هاذ السؤال اليل  شكرا 
ل املقاوالت املغرب وصل لـ   دد د ، 2021ٔلف مقاو فـ    295راهنية، 

ل املاليني درمه،   88% لها ثالثة د اوز رمق املعامالت د فهيا مقاوالت ال يت
ناهية الصغر ( سمى مقاوالت م غرى )، مقاوالت صmicro-entrepriseك

دم تقريبا   كت وسطة  العام املرصح هبا عند صندوق   %74وم ل اليد  د
سبة   ب الوطين  صاد  ق يف  وسامه  عي،  ج القمية   %38الضامن  من 

اتيني   %26املضافة، و دد املقاولني ا ر، و لتصد ة  من رمق املعامالت املو
مكلو الصورة تقريبا   ٔقل  300ش  ي  يفام قلت ق مهنم   %24من    ٔلف، 

ل إالجراءات اليل قامت هبا احلكومة، والزلنا سوف نعود  دد د ساء، اكن 
ٔكرب.  2023لهاذ املوضوع فسنة    شلك ٕارادي 

متويل كتعرفوها،  ل ا ٔنه اكينة إالشاكلية د ٔول هو اليل در  املوضوع ا
بعض  وتعرتيه  مة،  حصي  عندو  اليل  "انطالقة"  ل  د مج  الرب ن  اك

ت ا مج فقط، ولكن صعو ل الرب ت مايش د ، ويه صعو ت كذ لصعو
ل املقاوالت الصغرية واملتوسطة.  لنا د بة د ل املوا لنا ود ة د ل الب   د

سبة  ل ة  ا ٔصعب  ٔنه   ، لسيو يتعلق  ٔول اليل  ملوضوع ا نبدا 
وسطة يه ( ٔو م د املقاو صغرية  لها، ففقط  )  la capitalisationلوا د

ل املقاوالت الصغرية واملتوسطة يه اليل كتوصل لٕالماكنيات املادية    12% د
ا حنلوه؟  يفاش  وي،  د املشلك ب يعطي وا ة، هذا بطبيعة احلال    البنك

ر   س يف  مثرو  س ك ا  اح يفاش  هو  احلل  ل  د الطرق  مضن  من 
ر العمويم مي س ٔقل هاذ  ىل ا ش  و املقاوالت العمويم  ستافدو م كن 

ة اليل داز   ل الصفقات العموم ن مرسوم د الصغرية واملتوسطة، وكتعرفو اك
ٔول مرة ميكن  مة،  ٔمور  ل ا د العدد د اب بوا لس احلكويم واليل  فا
د  وا ن  اك العروض،  طلبات  يف  لو  يد هوما  حىت  اتيني  ا لمقاولني 

ل املساطر ل العدد د سيط د ٔقل من    الت سبة لطلبات العروض اليل  ل
5  ) هادوك  ل  د السقف  رمه،  ا ل  د املليون  ل   les bons deد

commande  ت    500ٔلف لـ    200) يدوز من ٔلف درمه، هادوك الضام
ايت مايش رضوري يعطي ( لمقاول ا سبة  ل )، les référencesهيبطو 

د ( هيا إالماكla noteيعطي فقط وا يفرس  لو، )  رشية د نيات املادية وال
) حسب  احملليني  واخلرباء  الوطنية  ٔفضلية  ل ٕالضافة  نعاونو   lesش 

marchés .يكونو   ) اليل 
ادي جيي، ٕان شاء هللا،   اد  ر: وهذا هو  س ل  نيا، امليثاق د
دا يف  د املرسوم اخلاص بدمع املقاوالت الصغرية والصغرية  ا و وراه اح

د املزيانية  ٕاطار   و خصها تعطي وا ٔن ا ر يعين  س ٔن  ر،  س
د ما   دا، حىت وا ش تعاون هاذ املقاوالت الصغرية  رب الرتاب الوطين 
ش نعطيو  يكون التكون، ولكن  بة،  ن موا ملكف هباذ املسؤولية اليوم، اك

ه صعوبة، وهذا ا ر عند ف س د املزيانية تعاون  اوزه، وا ادي نت ليل 
كون عندي الفرصة  متىن  مة، واليل  ٕان شاء هللا، فهاذ السنة مبزيانيات 

ٔمور.  رجع ندقق فهاد ا   ش نعاود 
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

لفريق احملرتم.  ب    التعق
  اليس مشارك. 

شار     مصطفى مشارك:  السيد املس
ا ىل  فق  م لك  ا الصغرى ٔن  املقاوالت  كتلعبو  اليل  الهام  ور 
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صادية، ولكن،  ق الع  ٔو  الوطين  صادي  ق سيج  ال واملتوسطة يف 
ت اليل  ٔزمات وصعو ب ر، الزالت تعاين هذه املقاوالت وكمتر  السيد الوز
ٔسف يؤدي  ٔوىل، واليل مع ا ة ا ر متويل  لها هو ا يس د ب الرئ الس

ر،  هبا ٕاىل إالفالس،   د الرمق، السيد الوز مقاو ٕاىل   12.000نعطيك وا
  . 2022دود 

ملا   ل  كتد املقاو  ملا  ر،  الوز السيد   ، ا بع القوس  د  وا ح  ٔف هنا 
طرف  من  بة  املوا يمت  ما  عوض  يف  القضائية"  سوية  "ال مبسطرة  سمى 
بـ   سمى  ملا  الن  إال مت  ت املقاوالت،  شاط  يف  تيفهم  اليل  خصص  م

("الساندي ل  د لبية  ٔ وا ما  les syndicsك"  التقين  الشق  خيص  ف   (
ار هذه املقاوالت.  ٔو ٕاق ل  زاف، مما يؤدي ٕاىل ق ه    تيفهمو شاي ف

ل احلكومة اليل كتقوم   هود د ر، ا لمك، السيد الوز هود د مثن ا حنن 
ر اجلديد ا س ثاق  خلصوص ما ورد يف م ليل به يف هذا إالطار، ومثنو 

ٕاخراج   رساع  ٕ ر،  السيد الوز ر، لهذا نطالبمك،  الوز ليه، السيد  لكمتو 
ضيات.. خصوصا املادتني   ة املتعلقة مبق ، واليل 20و  19هذه املراسمي التطبيق

ىل هذه املقاوالت.  ف العبء  د لتخف ٔمل الوح   هو ا
تكرة  لق مصادر م ٕاىل  ندعو  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  حنن يف 

كون لمت رب  قدراهتا،  وتعزز  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  بة  وموا ويل 
ل  ٔ ات، من  ا واملعلوم ولوج دات العاملية يف جمايل التك ىش مع املست ي
الوطين   صاد  لالق ٔساسية  ا دة  القا عتبارها  شها،  و اسمترارهتا  ٔمني  ت

ططات الكربى ولك طم ٔوراش وا لك ا يس  لني واحملرك الرئ ات الفا و
صاديني.    ق
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ه   ٓن ٕاىل السؤال العارش موضو ٔوضاع املعنوية واملادية املزرية  "منر ا ا
لشغل. حتاد املغريب  شغيل املؤقت"، لفريق    لعاملني رشاكت املناو وال

ٔستاذة مرمي، تفضيل.    ا
ك هو هذا؟ هذا  ر  ظره السيد الوز   السؤال اليل ت

شارة السيدة مرمي الهلواين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ساين   ىل موضوع ٕا سليط الضوء  لشغل  حتاد املغريب  نود يف فريق 
  ، شتغل حتت رمحة رشاكت املناو الف اليت  ٔرزاق ا ٔساس، الرتباطه ب

وج  من  الرمغ  بعض فعىل  مازال  عية  ج رشيعات  ال من  ة  مجمو ود 
حقوق  وهضم  القوانني  خمتصة يف رضب  لوبيات،  ٔحرى  ٔو  الرشاكت، 
مساطر  ىل  يال  الح ة  معوم صفقات  من  ستافدو  وت العام  الطبقة 

 
4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie. 

ر التحمالت.  ىل دفا ستحقاق، وضدا  ة و   الشفاف
ر، سنة   الوز السيد  ٓن،  ا امالت وعامل ومازال اكينني  2023حنن   

ٔقل من (  ٔجر  شتغلو ب ) وكثري مهنم ما عندمهش عقد 4SMIGع املناو ت
ٔفظع   ا ري مرصح هبم مبدة الشغل الفعلية، بل  ٔو  ري مرصح هبم،  معل و

ائلته بدل العامل فـ ( ٔفراد من  ن اليل تيرصح ب ة la CNSSاك ) وهذه الف
ش وحمرو  ل لقمة الع ٔ ٔي ظروف معل من  مة من احلرية النقابية رىض ب

اخلاص  ٔمن  ا شه حراس  يع ما  ال  الطرد، م من  شة يف خوف يويم  ا و
شتغلون  ن  ٔي حقوق.  12ا ة دون    سا

ة؟ ات العمل إالضاف ن يه التعويضات عن سا ٔ   ف
ة؟  ي ن هو احلق يف العطل السنوية وا ٔ  

شتغل   اليل  ن  ن هو احلق يف    7/7بل اك ٔ توقف،  م دون  ة  ٔ سا
ة والسالمة املهنية؟  ٔمومة يف ظروف الص ة ورخص ا   الرضا

النظافة  لعامالت  الصحية  والتغطية  العائلية  التعويضات  يه  ن  ٔ
متارة،   ريات،  الص من  لك  إالقلميية  ت  ر لمد التعلميية  ملؤسسات 

ل املثال؟ ىل س سات  قلمي امخل ٕ امالت إالطعام  اس و سات، مك   امخل
ر، يف العمل القار وحرية التنظمي النقايب؟ فني هو احلق   ، السيد الوز

لرشاكت اليت تعمل دون ترصحي؟   ع  ن هو دور الرقابة والت ٔ  
املادية   ٔوضاع  لهنوض  اختذمتوه  عام  ر،  الوز السيد  سائلمك،  ليه  و

؟    واملعنوية املزرية لعامل املناو

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احمل   رتمة. شكرا السيدة املس

ىل السؤال. ر يف ٕاطار اجلواب  لسيد الوز لكمة    ا

ر   شغيل والكفاءات:   إالدماج السيد وز صادي واملقاو الصغرى وال   ق
س.    شكرا السيد الرئ

شارة.   شكرا السيدة املس
لتو هاذ السؤال كنظن هو  ٔ رية، و ٔ ارض يف املرة ا ري  ٔ كنت  و

عني يف هاذ املوضوع.   يتقامسوه دد من املت   معاك 
د   وا ن  كتعرفو، اك يفام  لقانون  مؤطرة  املناو يه رشاكت  رشاكت 
يفام قلتو جزء مهنا   ن  الرخص اليل كتعطى لها من طرف الوزارة، ولكن اك

ٔكرث من  ن تقريبا  ىل القانون، اك ن هناك حتايل  رشكة فقط يه اليل  70اك
وكتجي   الرخص  العمل عندها  فرق  مع  ع  اج درت  ميل  ديدة،  رخص 

زيد حتسن.  ال  ٔن املنظومة القانونية يف هاذ ا ٔنه الزم  ىل  ت    لق
كون  ٔن الرٔسامل  ل املناو  ال: مطلوب من هاذ الرشاكت د نعطيمك م

د (  100 ٔهنم حيطو وا ) ضامنة اليل la cautionٔلف درمه، ومطلوب مهنم 
ٔلف   30ٔو    20) ومعليا كتلقى رشكة عندها رمبا  SMIGمرة (  50يه تقريبا  

) رو  تيد ال  l’intérimاليل  اطة م مي،   170) وفقط  السن ل  مليون د
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ٔنه ٕاىل قدر هللا وقع يش  يكون حمطوط هو  ل هاذ الضامن اليل  معىن د
عي،   كوش عند مشلك اج الص ما   170ٕاشاكل وتعطلو هاذ الناس فل

هيا خت ش  ل  les salairesلص (مليون ما ميك وال   10.000وال  5000) د
ل الناس.  3000   د

فق معمك كتعرفو ٔ م ة،  لمراق سبة  ل ر    نيا  ٔن الوزارة كتد ة هو  املراق
يقومو هبا   مة  داد  ٔ شية  ل التف ل املهام د داد د ٔ بري وا هود  د ا وا
د  وا ن  اك كتعرفو  ولكن  الشغل،  ل  د شني  املف الوزارة  وساء  االت  ر
بعد   ارشة  ٓنية وم كون  هيا  اليل ميكن  الزجرية  إالجراءات  ل  احملدودية د

ش، وهذا كن  ليه، ولكمنا  التف فقني  ا لكنا م شخيص اليل اح د ال ظن وا
يال   ليه ق لكمنا  لموضوع اليل  ٕالضافة  عي وجعلناه،  ج ليه يف احلوار 
ش نعطيو  ل مدونة الشغل  كون يف املراجعة د ادي  ت اليل  ٔولو من ا

ور ا  الفات ويف زجرها، رمغ ا ٔكرب يف ضبط هاذ ا ش الشغل قوة  ملهم مف
  اليل يقوم به اليوم. 

ش  التف ل  د الهيئة  هاذ  ل  د الهيلكة  احلال  بطبيعة  ذ  ٕاىل  ٔضف 
ليه مبا   دامني  ا لكو  ٔكرب وهاذ اليش اليل اح ، نعطيوها ٕاماكنيات  كذ

ل هاذ الناس. اص د د النظام  ه وا   ف
ل احلراسة،  ال الناس يف موضوع د لمشلك اليل مطروح مف سبة  ل

ليه هاذيك  ٔ   ادي نعاجلوه يف   12لكمت  قي، و ة فعال مشلك حق سا
ني تدارت مدونة الشغل   ٔنه م ما اكنوش عند    2004ٕاطار مدونة الشغل، 

ىل  تدارت  احلراسة،  املتخصصة يف  الرشاكت  من  الوقت  فذاك  كفي  ما 
ح le conciergeٔساس ( ات ور ار اليل يقدر خيدم سا ) اليل تيكون فا

ا د سا بوا ستعمل  ك ولت  اليوم  ولكن  قطعة،  م ات  سا سمى  ك ت، 
سبة  ل الزجر،  رو  تند وراه  اليق،  ٔ ري  و قانوين  ري  هو  اليل  الشلك 
دة  ة مع الوزارة وميل الو الوزارة فقط اكنو عند رشاكت اكن عندمه اتفاق

ر الرفع من ( ش تد د لها مسيتو.. SMIGما قدرا   ) ح
  شكرا.

س اجل    لسة  السيد رئ
ر.  لسيد الوز   شكرا 

لفريق احملرتم.  ب    التعق
ٔستاذة مرمي، تفضيل.    ا

شارة     مرمي الهلواين:  السيدة املس
ر.    شكرا السيد الوز

مك اختاذ ٕاجراءات ملموسة   ٔمل م ات املهمة ون ىل هاذ التوضي شكرمك  ك
دة من  القانون، اكلرشكة املستف ىل  ستقوي  يف حق هاذ الرشاكت اليت 

ث ذهب حضية هاذ الصفقة صفقة ت ط، ح لر ء  وزيع فواتري املاء والكهر
ٔكرث من   الرشكة    15عامل قضوا  رشيدمه من طرف  العمل، ومت  ام من 

فقط   طردمه  مت  ن  ا السيارة  لطرق  املناو  لعامل  ٕالضافة  دة،  املستف

ٔسباب نقابية.    ل
ديم لنقابة الوطنية لعامل ومست اضلون  رشاكت املناو    كام يتعرض م

ال رشكة عامل النظافة ( ب العمل النقايب، م ا لطرد التعسفي س ) SOSيوم
اضو الطعام، ولكن   لناظور واليل  معركة قاسية وصلت لٕالرضاب عن 

  شكون مسعهم.
ل   ٔ شع، ومن  ستغالل ال زيف هاذ  ل لوقف  ل العا لتد املطالبة 

اض   ٔن  لشغل  املغريب  لالحتاد  امحل  سبق  ٓخرها  برية  نضالية  معارك 
حتاد املغريب   ساء املغرب، وسيواصل  حتاد التقديم ل الوطنية اليت نظمها 
ة املستضعفة. ا عن احلقوق املهضومة لهذه الف   لشغل معركته النضالية، دفا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ٓن ٕاىل السؤال احل ات اجلو الثانية من  منر ا ه "خمر ادي عرش، موضو
عي".  ج   احلوار 

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.  د السادة املس ٔ لكمة    ا
  اليس يوس، تفضل. 

شار السيد يوس مالل:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
مك بذلت جمهود لتحريك جع   ٔن حكوم الف  عي. ال  ج   احلوار 

الشغي من   الطبقة  ىل  ات هذا احلوار وانعاكساهتا  ىل خمر سائلمك 
ٔجراء.    موظفني و

ٔمتىن   ٔجوبة، و ىل اسرتسالمك واستفاضتمك يف ا ٔهنئمك  ٔستغل الفرصة 
لنقاش ما   ه جتويد  لنا ملا ف ب د ل مع التعق لتفا د احلزي زمين  ٔن ختليو وا

  مة. بني املعارضة واحلكو 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ىل السؤال. ابة  ر لٕال لسيد الوز لكمة    ا

ر   شغيل والكفاءات:   إالدماج السيد وز صادي واملقاو الصغرى وال   ق
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

هنا   ارف ا  اح راه  كنظن  لو  د القصة  احلال  بطبيعة  عي  ج احلوار 
الظروف  د  وا ويف  مسبوق  ري  هود  ا د  وا بذلت  احلكومة  اكملني، 
ري  هود وطين كذ  د ا ت دارت وا دا، النقا صادية دولية صعبة  اق
دارو  كذ  العمل  ب  ٔر و املواقف،  صعوبة  دي، رمغ  شلك  مسبوق 

وا  االتفاق كذ  وهذا  عي،  اج االتفاق  د  لوا وتوصلنا  هود،  ا د 
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ر  عية وتيد ج عي ويؤسس لسنة  ج و  ز ا عي يؤسس لراك ج
عي.  ج ل احلوار    جوالت د

ش جو  رب ما اكن عي اليل در يف شت ج ل احلوار  ٔوىل د اجلو ا
وا مرتفعة  اكنت  ٔسعار  ا ٔنه   ، ولية سه ا املالية  السياسة  ملقروئية حول 

د  ري من الضبابية، ورمغ ذ احلكومة بذلت وا صادية اكن فهيا الك ق و
ي وقع مع   ري ا ٔ ا االتفاق  عي هو  ج ات احلوار  ٓخر خمر هود، و ا
ي هيم زهاء   ٔسابيع فقط وا ذ  ل السنة م اع التعلمي يف البداية د القطاع م

ل  د  300.000 د لرفع  ٕالضافة  واملوظفات،  املوظفني   (SMIG)ل 
ليه يف   SMAG)5(و ٔخرى، واحلوار اليل كنتلكمو  دد من إالجراءات ا و

ليه.  ل مدونة الشغل واكع هاذ اليش اليل كنتلكمو    ٕاطار التجويد د
ات ولك قطاع  دد من القطا ٔننا نتعاملو مع  فاليوم استطعنا و امحلد 

ل ذاك التحفزيات   قطاع در لو ملقابل د ل التحفزيات، و د العدد د وا
ٔخرت كثريا   ٔن بالد ت ساوش  ٔن ما ن د إالصالح،  ن وا بطبيعة احلال اك
عي  س حوار اج عي هو ل ج ات، فاحلوار  دد من إالصال كثريا يف 
ل  ل حقوق د ٔ ٔكرب ومن  ة  ل ٕانتاج ٔ ل احلوار فقط، ولكن من  ٔ من 

ل يف العامل لكه ال الشغ  لهيم، واملستق ادي يدافع  ش شكون  ، راه ما اكي ي
لها، وٕاذا   ذت املسؤولية د ٔ خلري، ولهذا احلكومة  رش  خلري، ال ي رش  ي

ل معمك يف هاذ   ٔنين تفا ٔ مستعد بطبيعة احلال  ب   3اكن عندمك يش تعق
سبة لهذا السؤال. ل ٔهنا قصرية  قائق    ا

  س اجللسة: السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ب الفريق احملرتم.    تعق
شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد يوس مالل:    املس
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ات:  ة من املالحظات واملقرت سجيل مجمو ل معمك حول    يف ٕاطار التفا
ر، حمدودية نتاجئ هذه اجلوالت من احلوار  عي ٔوال، السيد الوز ج

لمقاربة   الضيق  وي  الف الطابع  ل  س كام  والقطاعية،  مهنا  املركزية  سواء 
ٔجراء، يف ظل  ة يف التعاطي مع مطالب وانتظارات مجيع املوظفني وا احلكوم
لحوار   ٔساسية  ا امللفات  ٔساسية،  ا امللفات  ملعاجلة  مشولية  رؤية  غياب 

مبراجعة ا مطالبني  اح يعرفها،  عي لكيش  ٔجور، مراجعة   ج ا ظومة  م
ىل القمية املضافة  لرضيبة  اد  صفة و ة، مراجعة م ظومة الوظيفة العموم م
وب  د، بعيدا عن ج وتقدمي بديل اسرتاتيجي حلل مشلك صناديق التقا

سطاء.  ٔجراء ال   املوظفني وا

ر،    السيد الوز

 
5 Salaire Minimum Agricole Garanti. 

شهدتو ريل، ولكن اليوم حىت ذوك الناس اليل وقعو معمك    اس ٔ تفاق 
ة  ات سابقة بصيا اتفاق ٕانتاج  ادة  ٕا ٔهنم وٕاىل  ة  ا ق ٕاىل  ريل وصلو  ٔ اتفاق 

  ٔكرث قساوة.
عي،   ج ٔساس السمل  عي هو  ج ٔن احلوار  ر،  نيا، السيد الوز

ٔطرا توسيع  رضورة  ىل  ٔخرى  مرة  احلريك  الفريق  يف  احلوار  نؤكد  ف 
متع املغريب  ة ا ة، استحضارا لتطور ب سيك عي وجتاوز مهنجيته ال ج
ٔطري، وهو ما   ٔشاكل الت متعية و وية وا ديدة من القضا الف ال  ٔج وروز 
خراج مدونة الشغل، الس يف شقها املتعلق  ٕ ىل احلكومة إالرساع  ستلزم 

متثيليات العام ت وا   لية. برتيبة النقا
عي   ج لحوار  الفعلية  ٔسسة  امل ٔن  ل  س إالطار،  نفس  لثا، يف 
املادية  الوضعية  انب  ٕاىل  شمل  ، ل تتطلب توسيع وتطور جماالت تد
الص   ذات  عية  ج صادية و ق والسياسات  عية  ج التمنية  قضا 

ذوي   اص  ٔش ا ووضعية  الية  ا العدا  وقضا   ، ات لشغي يا ح
ة ٕاىل جملسنا هذا مبناسبة  ة يف الرسا املو لتوجهيات امللك اخلاصة، تفعيال 

عية.  ج   ملتقى العدا 

ر احملرتم،    السيد الوز
ة، والس مبا فهيا شق   ميقراطيات تزنيل الربامج احلكوم ت ا ٔجبذ يف 

ابي نت لوعود  لزتام  د  عي، تتلزتم وا ج   ة. احلوار 
اش يف طاو   ىل بعد سنة ونصف ما شف لمك و ٔسف، احلكومة د ل
مع املبارش  ٔساتذة، تقدمي ا ٔجور مجيع ا ل رفع  عي رامج من ق ج احلوار 

سهنم   اوز  يت ن  ا املسنني  ح  م املعوزة،  ٔرس  درمه   1000سنة    65ل
ية، ا اية  الر بطاقة  رامة"،  " مدخول  مسيتوها  واليل  ختصيص   املوعودة 

ٔرسة ٕاخل...  لك  ب    طب
كون   نتداب  لها من  لمك يف هاذ السنة الثانية د ٔن الوزارة د كنمتناو 
قو  لعمل السيايس واملغاربة يعاودو ي ش تعيد الثقة  د الرؤية  عندها وا

هلم.    يف النخبة السياسية د
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ب.   السيد ىل التعق لرد  ر    الوز

شغيل والكفاءات:  صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج    السيد وز
ىل هاذ املسامهة كذ يف احلوار.  شار احملرتم،    شكرا، السيد املس

ل  د ر  التقد الف يف  اخ كون عند  ادي  احلال  بطبيعة  تنظن   ٔ
ٔنن عي، ٕاىل استطعنا  ج ات احلوار  ا نوصلو لهاذ احلوارات القطاعية  خمر

كون عندها   ٔهنا اليوم  ت  عي، ٕاذا استطاعت النقا ج فضل احلوار  ف
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ىل مستوى  روه  اطبني يف هاذ املستوى وهاذ التحكمي اليل تند د ا وا
ستقالل  ذ  ات اليل م د الف ش ننصفو وا رئاسة احلكومة ميل تنحتاجوه 

ل  ة د ال الف دامني يف التعلمي،   مل تنصف، م ل الناس اليل  ٔو د ٔجراء  ا
املعمل   ٔن  ىل  لت  ق هاذي  ل  ق حكومة  حىت  ن  اك ما  ٔنه  تتعرف  واش 

دادي يفوت السمل  ٔستاذ اليل تيقري يف إال   ؟ 11وا
وتيطلع،  دمو  وتي وظف  ت ميل  س،  الرئ السيد  سان،  إال ٔن  مبعىن 

تيوصل  40تيوصل   ومن  11السمل    ام  لـ    40،  والو،   60ام حىت  ام 
ت امللح مع السيد   ٔو بفضل طلب النقا ب  اتقها س ىل  ذات  احلكومة ا
حكومة هاذ إالجراء القوي..   بو  ل التعلمي، واليل كنا اكملني تنوا ر د الوز

ستافدو من هاذ اليش.  100.000 ل الناس    د
  شكرا.

س اجللية:    السيد رئ
ر احملرتم.  شكرا السيد   الوز

ت النقابية".  رتام احلر ه "ضامن ا   منر ٕاىل السؤال الثاين عرش، وموضو
ملغرب   حتاد العام لشغالني  شارن من فريق  د السادة املس ٔ لكمة  ا

  لتقدمي السؤال. 
ٔستاذة سلمية، تفضيل.    ا

شارة     سلمية زيداين:   السيدة املس
س.    شكرا السيد الرئ

رتام احلر ر. عن ا سائلمك السيد الوز   ت النقابية 

س اجلل    ة: س السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ر، تفضلوا.    جواب السيد الوز

شغيل والكفاءات:  صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج    السيد وز
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
خصو  قة  احلق يف  السؤال  من    هاذ  اكن  احلال  وبطبيعة  درايس،  يوم 

يل الوصوالت  عي، من ق ج شلك ملح يف احلوار  ة  املواضيع املطرو
يل العالقات الشغلية اليل تتكون، ومن   لماكتب النقابية ومن ق اليل تتعطى 
يل كذ يعين الضغط  ٔخرى، ومن ق نة وا اوزات اليت تقع بني الف يل الت ق

. اليل تيكون يف بعض ا خلصوص، والس القطاع الفال ات    لقطا
ري املهيلك   الصة القول فني ما تتكون الهشاشة وتنقربو من القطاع  و
شلك ملح، فني ما تيكون  طرح  ٓخر، فني ما هاذ املوضوع ت ٔو ب شلك 

اطبني يف املستوى  ٔو غياب ا   تيكون هاذ إالشاكل. غياب القانون 
ىل املستوى ال ىل ولكن ٕاذا اكن  قانوين واملؤسسايت، بالد راه موقعة 

ريل   ٔ ل  د لنا  د عي  ج فاحلوار  ليه،  ع  التوق ما جيب  ا   2022لك 
عية جعلت من هاذ الوزارة  ج عية، هاذ السنة  ج ل السنة  مبقارنة د

ل  لجن د ٕالضافة ٕاىل ا ت،  ارشة مع النقا القة م ٔخرى عندها  ووزارات 
ٔو اليل تيطرحو فهيا بعض إالشاكليات، جعلت  سوية ا ات اليل تتكون  لزنا

شغيل،   ل ال لية مع الوزارة د ا ل ا ٔن الوزارات لكها مبا فهيا الوزارة د من 
س احلكومة  رئ املالية، ومع  الوزارة  ة، مع  العموم الوظيفة  ل  الوزارة د مع 

ة من طرف خلصوص مكؤسسة جتمتع وتتداول يف إالشاكليات اليل م  طرو
دد من املواضيع.  ت يف    النقا

بالد   يف  مشلك  تيوقع يش  ٔنه  ىل  نقولو  لناش  ميك ما  اليوم  وكنظن 
ا، ال، ميل تيوقع مشلك امحلد  العالقات اليل عند  ليه عين وتنغمضو 
ٔهنا  الوطين  املستوى  ٔو  احمليل  املستوى  ىل  متكهنا، ال  اليوم  ت  النقا مع 

ٔو خت لو، ولكن هذا يبقى بطبيعة احلال راسلنا  ٔو تصيفط لنا وتند اطبنا 
ريل،   ٔ ل  ورة، هاذي د ا مبناسبة  ام به  الق نعزتم  ما  لتطور، وهو  قابل 
عي، يعين لك   ج ٔسسة داحلوار  امل ش نعطيو  عي  ج ل احلوار  د

ليه.  وية كام مت االتفاق  رب حوارات  لها    الوجود د
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد    رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ب الفريق ٔستاذة تفضيل.  تعق   احملرتم، 

شارة السيدة سلمية زيداين:    املس
ر،    السيد الوز
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
ت النقابية يف العديد   ردي احلر ىل واقع  مل يعد من املمكن السكوت 

ا العمويم، يف رضب خطري وخرق من مؤسسات  والقطاع  اخلاص  لقطاع 
ت  وحر التنظمي  حرية  ٔقرت  اليت  والقانونية  ستورية  ا ضيات  لمق سافر 

ول ومدان لروح دستور  ري مق ازدراء  النقايب، ويف  ي 2011  العمل  ، ا
ٔجراء   ٔن املنظامت النقابية ل ىل  ه  س ف فاع نص بوضوح ال ل سامه يف ا

هنوض عن حقوق   ات اليت متثلها ويف ا لف صادية  ق عية و ج واملصاحل 
ستور والقانون. رتام ا شطهتا حبرية يف نطاق ا ٔ سها وممارسة  ٔس   هبا، ويمت ت

ر،    السيد الوز
ىل   8هناك من مل يقرٔ الفصل   وس  من دستور البالد وسمتر يف ا

ي اكن  حقوق العامل والعامالت، هناك من مازال حين ٕاىل ال ر ا زمن الغا
يف سوف نفرس طرد العامل يف العديد من   ء النقايب جرمية، وٕاال  ن ه  ف

ملغرب.  لشغالني  ء لالحتاد العام  ن اروا  ٔهنم اخ   الرشاكت واملعامل، 
ر، مناذج   ىل ما نقول، وٕاليمك، السيد الوز ٔم  هناك العرشات من ا

ذو وفق ما  ٔن تت ات. مهنا ومتىن    مينحمك القانون من صالح
امجليع   يد  تق لضامن  الالزمة  التدابري  احلكويم،  التضامن  ٕاطار  ويف 
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ت:   ستور والقانون واحلقوق واحلر
ت   ٔوال، املضايقات والتعسفات اليت يتعرض لها العامل املنخرطون يف نقا

فا ملغرب مبعمل "ب لشغالني  ٓيت  حتاد العام  حلي الصناعي ب د  " املتوا
رب التقليص  ديدة يف مضايقة العمل النقايب  ٔساليب  ث مت ابتاكر  ملول، ح

العامل   ٔو  العام  تتقاىض  ٔن  ات العمل، مفا معىن   200التعسفي من سا
س هذا ظمل ما بعده ظمل؟  15درمه يف  ٔل ٔجر،    يوم 

ة من العامل من طرف رشكة التمن  لتدبري نيا، طرد مجمو ية احمللية امللكفة 
ٔخرى  ات اخلرضاء ومرافق  املفوض لقطاع النظافة والنقل احلرضي واملسا
العام   حتاد  نقابة  ضوي حتت لواء  النقايب م ب  سهم ملك ٔس ت برباكن، بعد 

ملغرب.    لشغالني 
ة" املنضوي حتت   س طن ٔماند ب النقايب لرشكة " لثا، يتعرض املك

حتاد ال  سط لواء  ٔ عددة وحيرمون من  ملغرب ملضايقات م لشغالني  عام 
رشوط ممارسة احلرية النقابية ويف مقدمهتا احلرمان من السبورة النقابية ومن  
ٔنه قاد  ٔخ حسن اخلرياوي، ال ليشء ٕاال  ث مت طرد ا النقابية، ح احلرية 

ملغرب هبذه   لشغالني  ب النقايب لالحتاد العام  ل املك شك   الرشكة.معلية 
س.    وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    وشكرا السيدة املس

ر ب السيد الوز   ف تبقى من الوقت.  تعق

شغيل والكفاءات:  صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج    السيد وز
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

احلال   بطبيعة  احلاالت  هاذ  مجيع  بعدا  رن  ٔ  املد مع  شوفهم  مستعد 
ٔنه إالجراءات املهمة والقوية اليل مقنا هبا فالوزارة  ىل  ر  لنا وتنذ اجلهويني د

ل املسؤولني.  %80فهاذ السنة املنرصمة هو تغيري    د
نني ٓخرن ما اكنوش مز ت املسؤولني ا ل مايش ح ، ولكن لضامن تفا

ل  كونو يف املستوى د ش  ٔحسن مع احلقل النقايب ومع املشغلني،  ٔكرب و
لنا.    نتظارات د

لسادة العامل  ل املصاحلة راها مفع اليوم، وكنتصل خشصيا  ان د ل ا
إالشاكليات  ل املصاحلة، ميل تيوقعو بعض  ان د ل ا ش يرتٔسو خشصيا 

شوفها بطبيعة احلال املستعصية حبال هاذ ٔ مستعد  لهيا، و لكمتو  و اليل 
د فوق القانون.  ٔ د  رتام القانون وال يو   يف ٕاطار ا

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة.    وشكرمك 

 
6 Moroccan Agency for Solar Energy. 

والتمن  الطايق  نتقال  لقطاع  ه  املو ٔول  ا لسؤال  ٓن  ا قل  ية  ون
ددة والنظيفة".  ه "الطاقات املت   املستدامة وموضو

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

س، اليس امخلار.    تفضلوا السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

التدابري حول  احملرتمة  رة  الوز السيدة  اخنراط  سائلمك  لتعزز  املعمتدة   
ددة والنظيفة؟    املغرب يف جمال الطاقات املت

  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
س احملرتم. شكرا    السيد الرئ

رة لسيدة الوز لكمة  ىل السؤال.  ا   يف ٕاطار الرد 

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ليمك.    السالم 

ٔصا واملعارصة لطرحمك  شار احملرتم عن فريق ا شكرمك السيد املس فك
ددة واجلديدة   ىل الطاقات املت ٓين  د  م وهو  د  لهذا السؤال اليل هو 

ل الطاقة.    والتخزن د
ف ما تتعرفو يف ٕاطار إالسرتاتيجية الطا اها، فك ٔطلق ة الوطنية اليل  ق

محمد   امل  اجلال  لصاحب  ة  السام ت  لتعل طبقا  لها  د د  ع ومت 
ددة  املت الطاقات  تطور  ىل  ٔساس  ركز  اليل  نرصه هللا،  السادس 
د اليوم  ددة تتوا ل الطاقات املت والنظيفة، مت ٕاجناز العديد من املشاريع د

ستغالل والقدرة د ٔة كتفوق فطور  ش غاواط.  4لها إالجاملية امل   ج
د   التطور وال ق د  ق ددة  الطاقات املت العديد من مشاريع  د  وكام تو

اوز تقريبا  ٔة اليل كت ش د القدرة م غاواط.  4.6إالجناز بوا   ج
و   يف ما شف اصة  ديدة، و رسعو مشاريع  ش  ا لكنا  مفؤخرا تعب

رسيع ٕاجناز مرشوع املرب ال  دلت" اليل عندو  ىل  شميس اليل هو "نور م
ٔوىل اليل تتوصل لـ  د القدرة ٕاجاملية فاملر ا غاواط.  800وا   م

ىل عقد الرشاء ما بني   ع  ريا مت التوق ٔ ب الوطين    MASEN)6(ف واملك
لرشب يف  ء واملاء الصاحل  رب  19لكهر ٔخر.  2022دج د الت   بعد وا

دمج   م هو  اليل  مج  الرب د  وا ل  د د  ع مت  السياق،  نفس  ويف 
ٕانتاج  دات  بو املربجمة  املياه  حتلية  مجيع حمطات  تدعمي  كريوم  اليل  ٕاضايف 

يف ما تتعرفو هاذ الوز  ددة، وكتويل  ٔمهية قصوى الطاقات املت د ا ارة وا
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احليوية  لك  الطايق  التمثني  ماكمن    (la biomasse) لتطور  واستغالل 
ل تطور (l’énergie marine)الطاقات البحرية   ، ٕاضافة ٕاىل املشاريع د

ٔخرض   ني ا   . (l’hydrogène vert)الهيدرو
هودات لتطور الرتسانة القانونية و  التنظميية وكتقوم هاذ الوزارة مبواص ا

ه اخلصوص، ولكن ال  ىل و ر مهنا  ٔذ ددة،  اليل كهتم قطاع الطاقات املت
  احلرص: 
ل    40.19مرشوع قانون    - م د ري املرشوع اليل هو   13.09اليل متم و

ددة؛  لطاقات املت   املتعلق 
ئية.   82.21مرشوع القانون رمق  - لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا   املتعلق 

ٔود هباذ ا ات و ٔعضاء جلنة القطا لشكر اجلزيل مجليع  ٔتقدم  ٔن  ملناسبة 
ني  ل هاذ املرشو راسة والتصويت والتحيني د ىل التعاون يف ا ة  إالنتاج
ٔعضاء جملسمك  شارن  ل القانون، والشكر كذ لسيدات والسادة املس د

لهيام.  ىل التصويت    املوقر 
لهيم وا ني غيكون  فعيل هاذ املرشو ىل تعزز  ف د ٕاجيايب  د الوقع 

مثرن   لمس وشفافة  الزمة  اليل يه  الرؤية  د  وا اخلاص وٕاعطاء  ر  س
لق   ٔيضا يف  سامهو  ادي  ا، و ولوج التك الوطنية ونقل  القدرات  وتقوية 

ئية الوطنية وتقوية سيج مقاواليت    منية حملية وضامن سالمة الشبكة الكهر
ن الطاقات اوطين  اد ن ختزن الطاقة. يف م اد   جلديدة وم

س اجلل    ة: س السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ب الفريق احملرتم.    تعق
  تفضلوا اليس امخلار. 

شار     امخلار املرابط:  السيد املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٔن   شك  محمد  ال  امل  اجلال  لصاحب  احلكمية  الرؤية  بفضل  بالد 
ددة من   رادة قوية يف رفع حصة الطاقات املت ٕ السادس نرصه هللا، اخنرطت 

حبلول   %52ونطمح ٕاىل الوصول، ٕان شاء هللا، ٕاىل    2020لسنة    42%
سنة  2030 ذ  م املعمتدة  ة  الطاق إالسرتاتيجية  مبوجب  كام   2009،  واليت، 

ددت  رت،  ٔساسية.ذ ٔهداف    ٔربع 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ىل   زيد  ة وبعد   13بعد مرور ما  د إالسرتاتيجية الطاق ىل اع سنة 

ٔن تصورمك، السيدة  ميمك ملنجزاهتا ورصد ماكمن القوة والضعف فهيا، نعتقد ب تق

 
7 Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et 

Radiologiques. 

ق النتاجئ اليت تضمنهتا التوجهيات   رة احملرتمة، سيؤدي ال حما ٕاىل حتق الوز
اء يف  ٓخرها ما   ، ل تطور القطاع الطايق ببالد ٔ ة، من  ة السام امللك

اللته يوم   رٔسها  لسة معل  ر  ىل ٕا يوان املليك   22البالغ الصادر عن ا
ٓفاق اجلديدة يف هذا  2022نومفرب   ددة وا ، خصصت لتطور الطاقات املت
ال.    ا

ىل ٔنه يتعني  رة احملرتمة،  ىل ما رامكه   ورى، السيدة الوز املغرب بناء 
ددة من   رسيع وثرية تزنيل الطاقات املت ال،  خر به يف هذا ا من تقدم، نف
لطاقة  ستعانة  ة وتقليص لكفة الطاقة، وملا ال  ل تعزز سيادته الطاق ٔ
ىل غرار   البحر،  اه  م ء وحتلية  الكهر ىل  املزتايد  الطلب  ٔمني  لت النووية 

ا ول  ا من  الوقود العديد  من  لص  والت التقليص  ٕاىل  تدعو  ٔصبحت  ليت 
متوقع يف  ددة والقلي الكربون، وكذ ا لطاقات املت ٔحفوري وتعويضه  ا

صاد اخلايل من الكربون يف العقود القادمة.    ق
والتلكفة   ٕاشعاعي  تلوث  ٔو  ات  ٕاشعا دوث  من  ة  البي اوف  ا ٕان 

ٔخر  العالية حملطات الطاقة النووية اكنت م سية وراء ت ٔسباب الرئ د ا ٔ ن 
ٔمثنة  ت هبذه الطاقة يف العامل العريب وإالفريقي، ولكن مع حتوالت  ستعا
لنت بعض  ٔ وسطة القدرة،  الت صغرية وم ٔحفورية ودخول مفا الطاقة ا
حملطات النووية يف توليد   ة لالستعانة  ة خططا طمو ول العربية وإالفريق ا

ئي ستعامل الطاقة النووية. الطاقة الكهر اه البحر    ة وكذ حتلية م

رة احملرتمة،    السيدة الوز
رية، اهمتت سابقا   لطاقة ا ولية  لتعاون مع الواك ا ٕان اململكة املغربية 
والزالت تدرس ٕاماكنية استعامل هذه الطاقة القلي الكربون يف مزجيها الطايق 

بعد   ولية ، وبالد مازالت مسمت2030ف  ا الواك  توصيات  تزنيل  رة يف 
ال النووي وإالشعاعي   ٔمن والسالمة يف ا رب الواك املغربية ل رية  لطاقة ا

ية   AMSSNuR)7("امسنور"   التق والعلوم  لطاقة  الوطين  املركز  وكذا 
لرشب،   CNESTEN)8(النووية   ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  واملك

ملوضوع. القة طبعا  ٔخرى لها    ومؤسسات 
اليت   لنتاجئ  ننوه  شارن  املس لس  مب واملعارصة  ٔصا  ا فريق  يف  ٕاننا 
رية، واليت نتجت   لطاقة ا ولية  حصلت يف ٕاطار تزنيل توصيات الواك ا

ل  ولية  ة التحتية النووية  بطلب من املغرب ٕاىل الواك ا مي الب رية لتق طاقة ا
 .   بب

ٔن رسعوا تزنيل هذه التوصيات  رة احملرتمة،  مك، السيدة الوز ونطلب م
ٔمن   متكن بالد كذ من استعامل هذه الطاقة وكذ يف الوصول ٕاىل  ليك 

ذايئ.  ٔمن    طايق و
  وشكرا جزيال. 

  

8 Centre National de l'Energie des Sciences et des Techniques 
Nucléaires. 
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س اجلل    ة: س السيد رئ
س، شكرا.شكرا السيد    الرئ

من   الية  ة  صنا حنو  املغرب  ه  "تو ه  موضو الثاين  السؤل  ٕاذن 
  الكربون". 

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

كتور زيدوح، تفضلوا.    ا

شار السيد محمد زيدوح:    املس
س،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز

شارات، زماليئ  شارن واملس   املس
املؤسساتية  السياسية  التدابري  عن  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  سائلمك، 
دمج؟ ٔخرض وم صاد    التنظميية واملالية اليت تعزتم احلكومة اختاذها ٕالقرار اق

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ىل السؤال. رة، ردمك    السيدة الوز

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

السؤال،  ىل طرح هذا  احملرتم  شار  املس لسيد  ٔوال  لشكر  ٔتقدم  و
الية من الكربون.  ة  ه املغرب حنو صنا علق بتو   اليل هو ت

نتقال   ٔوال، غنعطيمك ٔن  ا  ىل إالطار إالسرتاتيجي ٕاميا م د النبذة  وا
د  ىل وا ين  ٔخرض اليل م صاد ا ق م يف بناء هاذ  الطايق هو عنرص 

ددة، وطبعا بتلكفة تنافسية.  ديدة وم   الطاقة اليل يه 
ت  نبعا خفضة  م منية  ٕاسرتاتيجية  بلورة  ىل  الوزارة  هاذ  فعملت 

سيق بت الوطين   الكربونية  املستوى  ىل  معنيني  اليل  لني  الفا مجيع  مع 
مهنا   ئة،  ف ا الغازات  ت  انبعا طبعا  شمل  ت إالسرتاتيجية  وهاذ  والرتايب، 

لقدرة التنافسية.  لفرص الصناعية ومكاكسب    القطاع الصناعي مكصدر 
ل  ٔ لتمنية املستدامة من  ل إالسرتاتيجية الوطنية  ٔيضا حتيني د وتيجي 

مجيع حماور  حتديد ٔ  هتم  اس  لق واحضة وقاب  اليل يه  هداف ومؤرشات 
منوذج   اما، ٕان شاء هللا، مع تطلعات ا س ٔكرث ا التمنية املستدامة، وغتجعلها 
لني مبا  التمنوي اجلديد وانتظارات املواطنات واملواطنني، وٕارشاك مجيع املتد

ة، وسوف نطلق املشاورات الوطنية لهاذ إالسرت  اتيجية الوطنية فهيا الصنا
لني ٕان شاء هللا.  ني املق ٔسبو   لتمنية املستدامة يف ا

متتاز مبزيد من   ديدة  د الهيلكة مؤسساتية  ىل وا ٔيضا  الوزارة معلت 
خفضة  ء م لولوج ٕاىل الكهر ىل املنافسة وشجيع إالنتاج الالممركز  اح  نف

  الكربون مبا يف ذ لفائدة الصناعيني.

ة  مفن بني ا ع االتفاق ٔوال توق ذينا، اكن  ل املبادرات اليل ا ات د مو
املعنية   ٔطراف  وا ارة  والت ة  الصنا ل  د والوزارة  لنا  د الوزارة  بني  ما 
مصادر  من  ئية  الكهر لطاقة  الوطنية  ة  الصنا زويد  مج  ر خبصوص 

ددة فـ   د القد2022نومفرب    1الطاقات املت هيم وا مج  ر رة ٕاجاملية ، وٕاجناز 
لغ   دمع   400ت هبدف  ضوئية،  الفوطو  الشمسية  الطاقة  ل  د غاواط  م

ديدة.  لق فرص الشغل    املقاوالت املتوسطة واملقاوالت الصغرى، و
ة انطالقا من مصادر  ء املنت لكهر ٔصل  ىل وضع نظام شهادة ا ومعلنا 

و   ش يب و املسهتلكني الصناعيني  ش منك ددة،  ات الطاقة املت ٔن املنتو
ددة.  هلم تتجي من مصدر الطاقات املت   د

ر وشجيع الطاقات النظيفة،   اخ مالمئ لالس لق م ل  ٔ اما، من  وخ
ىل  لكمت  ادرة رشيعية،  ة من إالجراءات الستكامل م مو د ا ذينا وا ا
ىل تزنيل  ة معلنا  ة الطاق ا لهيم، وف خيص الن نصني اليل مت التصويت 

ورش امل  إاللزايم  الطايق  اص  الف املتعلق  املرسوم  هذاك  ل  د ضيات  ق
ة.  زة والتجهزيات الطاق ٔ ٔدىن ل ٔداء الطايق ا   املرسوم املتعلق 

الطايق   ٔداء  ا ل حتديد  ٔ من  املشرتكة  القرارات  ل  د وعند مشاريع 
ئ  الكهر واحملراكت  فات  واملك ات  لثال ة  الطاق والعنونة  ٔدىن  ومقنا  ا ية، 

ستعمل  ت اليل  زة  ٔ ل ة  الطاق لعنونة  املتعلقة  الوصفات  ىل  ملصادقة 
  الطاقة. 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ب الفريق   احملرتم، اليس زيدوح.   تعق

شار السيد محمد زيدوح:    املس
ىل اجلواب.   رة    شكرا السيدة الوز

ل   لت يف جمال د ٔن بعدا بالد د لو لك ارتياح ب قة، البد س يف احلق
ل صاحب اجلال اليل وضع املغرب  ة د اية سام ر ددة، وهذا  الطاقة املت

ة.  د السكة حصي   فوا
ٔننا  ب ٔساس  ىل  ا  السؤال، طرح هاذ  ا  اح ا  احلال ميل طرح بطبيعة 

لكم ٔوسيد الكربون الهوايئ. ت ة  ىل ٕازا   و 
الهوايئ   الكربون  ٔوسيد  ل  د الضغط  رة،  الوز السيدة  تتعريف،  كام 
ٔن اليوم كذ  لتايل ب ، و ستقرار املنا دم  ٔساسيا يف  ا  يكون س
و كذ  ىل.. وا لكمو اليوم  ة، ميل ت ىل الص لو املبارش  ٔثري د والت

ادي حتاولو ينخفضو  (COP 21) املغرب اكنت وقعت يف ٔنه  ة ب ىل اتفاق
ٔوسيد الكربون بـ    . 2030حىت   2010ما بني  %13هاذ 

ري   ٔن  شوفو اليوم ب سبة  (les émissions de gaz) ولكن ميل ت ب
د يف السنة يه   ن وا ه   2لسا ه ارتفاع ف ل الطن، يعين هذا تنالحظو ف د

(les émissions de gaz)  ر هاذاليل   .  (les effets de serre)تيد
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ا بصدده يف   ادي نقدرو  2030ٕاذن اليوم ما غنقدوش نلحقو ما هو اح  ،
ٔن بطبيعة  قى عند احلل هو ب ٔوسيد الكربون الهوايئ، و ت ننقصو هاذ 
لـ  ا وصلنا  اح اليل  ددة  املت الطاقة  ر يف  س ل  الوثرية د رفعو  احلال 

ا 38%   . %52دي نوصلو لـ ال حما و
هو  اليل  التنقل،  خيص  ف  العمل  د  وا رو  ند خصنا  كذ  ولكن، 

ل   لو هو د ٔساس د شوفو    %20ا ٔن ميل ت لتايل ب يئ، و من التلوث الب
اله   املغرب و  400اليوم عند  اليل كتكون يف  ئية يه  هر  900سيارة 

ء و (hybride)سيارة اليل يه   ليط ما بني الكهر املازوط، يعين كنقولو ، 
متع املغريب   ل ا د النقص يف إالحساس ويف التوعية د ن وا ٔن هناك اك ب
ر  ش تد دها ما ميك ٔن احلكومة بو  ، ش يتعامل وشارك احلكومة كذ

ٔوسيد الكربون.  ل  سبة املئوية د ش ميكن لنا خنفضو هاذ ال   لكيش 
ة، وهذا الب ل الصنا ٔن الضغط د  ، ة يف صلب  كذ كون الصنا ٔن  د 

ٔساسا  نتقال الطايق راه ما تنقولوش  نتقال الطايق، وميل تنقولو صلب 
كون رشيك greenwashingىل ( ش تنظيف، ولكن كنقول خصها   (

ولصاحل  العامل  لصاحل املشغل ولصاحل  لها  د لعمل  تقوم  ش حتاول  ٔهنا  ب
و املغربية.    كذ ا
ه   ، التو ادي يبقى كذ  و ٔخرض،  ني ا لنا ف خيص الهيدرو د

ادي  دة اليل  ٔخرض رمبا هو الطاقة الوح ني ا ٔسايس، وهذا الهيدرو ل  س
كون هو  ادي  لها  لها واملزية د الية من الكربون، ولكن الهدف د كون 
لكفة   لها، ولكن بطبيعة احلال ا التنقل د كون خزان وممكن كذ  ممكن 

ددة. د لطاقة املت سبة  ل دا  مة  مة و كون  ادي    لها 
ه   رة، والتو لمك، السيدة الوز ا عند الثقة كذ يف الوزارة د ولهذا اح
ل  سبة املئوية د ٔننا خنفضو هذه ال ب ٔسايس هو  ٔملنا ا ه و متشيو ف اليل 

  ٔوسيد الكربون. 
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار   احملرتم.  شكرا السيد املس

ٔساسية   ه "وضعية خمزون املواد ا الثالث موضو ٓن ٕاىل السؤال  منر ا
ة".    الطاق

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.  د السادة املس ٔ لكمة    ا
ارك تفضلوا.  س، اليس م   السيد الرئ

شار   ارك السباعي:  السيد املس   م
س احملرتم،    شكرا السيد الرئ

رة    احملرتمة، السيدة الوز
التدابري  وعن  ة،  الطاق املواد  يف  الوطين  زون  ا وضعية  عن  سائلمك 

ٔسعاره.  ٔمني خمزون اسرتاتيجي وضبط  ذة لت   املت
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ىل السؤال. لرد  رة  لسيدة الوز لكمة    ا

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

ىل طرحمك لهذا السؤال   شار احملرتم،  ىل هذا، السيد املس ٔشكرمك  و
ٔساسية  لمواد ا ٓين ويتعلق بوضعية خمزون  د  د هام و م،  د  اليل هو 

ة.    الطاق
د القدرات   ىل وا ٔوال يتوفر املغرب  ملواد البرتولية، عند   ٔ ادي نبد

ة ت  ، وتقريبا    1.9قريبا  ختزي ل املواد البرتولية السائ مليون مرت مكعب د
، حفسب   لغازات البرتولية املسي سبة  ل ل مرت مكعب  نصف مليون د

ٔكرث من  زون من املواد البرتولية تقريبا   30ٓخر املعطيات وصل مستوى ا
ل هاذ املواد.  سهتالك الوطين د ل    يوم د

ل، خصوصا  ويف هذا إالطار،   رسيع لك املشاريع د ىل  تتعمل الوزارة 
القدرات  هاذ  يتطور  ش  اليل  ة  التخزي لقدرات  اخلاص،  القطاع  ل  د
ٔكرث من   ادي توصل تقريبا  ة لتخزن املواد البرتولية اليل  ة إالضاف التخزي

ٔو ما يناهز تقريبا   ل مرت مكعب  ر    13نصف مليون د س يوم ٕاضايف، 
رمه يف سنة  2يناهز   مايل ل ا   . 2023مليار د

ٔن القانون رمق   ليمك  سبة لٕالطار القانوين، ما خيفاش  والقرار    09.71ل
ل هذا إالطار القانوين احلايل   76/393رمق   ن حمدودية د جتاوزه تقريبا، فاك

ياطي  ح زون  شاء ا ارش ال يف ٕا ٔن تقوم بدور م و  يخولش ل وما 
اد سرتاتيجي اليل يقدر ميكن اليل  زون  ٔو ال ف خيص ا متون  ي يعزز ا

ٔسعار.  ىل ا   ٔنه يؤر 
ذش بعني  يا ياطي ما  ح زون  ٔن إالطار القانون اليل يتعلق  كام 
سيج  ٔو ال سهت من طرف املغاربة  ٔساسية اليل ك عتبار اليوم املواد ا

صادي املغريب.    ق
ٔشري   ٔن  ٔود  سنة  ف ذ  م ٔت  بد الوزارة  هذه  املقاربة    2022ٔن  د  وا

ىل حتيني هذا إالطار القانوين، ويف نفس السياق  لعمل  لني  شارية مع الفا
ملواد   علقة  م نصوص  مشاريع  داد  ٕ ملكفة  لجنة  ا د  وا الوزارة  دثت  ٔ

ع بتارخي   ٓخر اج ر    13البرتولية، عقد  حبضور لك من وزارة   2023ينا
ب ق  ٔر درالية  درالية الطاقة وف ملغرب وف صاد واملالية وجتمع النفطيني 

احملطات  ومسريي  ب  ٔر الوطنية  واجلامعة  ملغرب  احملطات  ومسريي 
ة مع وزارة  لمواد الطاق ات التحتية  د جلنة ختطيط الب ملغرب، ومعلنا وا

شتغلو فهيا يف   لجنة   ،2022ٔكتور    13التجهزي واملاء، بدينا  كتعمل هاذ ا
ات التحتية   داد لك الب وازنة وٕا ىل ختطيط تدفقات الطاقة بطريقة م ٔيضا 
مت استغالل نتاجئ  ل حتسني هاذ القدرة التنافسية لمغرب، وس ٔ الالزمة من 
زون   ل تزنيل هاذ النظام اجلديد لتدبري ا ٔ راسة بعد استكاملها من  هاذ ا
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ياطي وتوزيع القدرات ا  رب ربوع اململكة. ح وازن  شلك م ة    لتخزي
يفام كتعرفو د    ف خيص الغاز الطبيعي،  ىل وضع وا معلت هاذ الوزارة 

ٔكتور   ذ  م الية  استع الية  2021اخلطة  ستع اخلطة  فهاذ  اكنت   ،4 
ىل  شتغلو  لس املوقر، واليوم ك لكمت فهيم فهاذ ا ٔن  خطوات، سبق يل 

ات التحتية.  لب يس  طط الرئ   اخلطوة الرابعة اليل كتمتثل فا
يق ادي خن  اكن  ء ولكن  ٔخرى.قطاع الكهر   ليوه ملرة 

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

لفريق احملرتم.  ب    التعق
ارك   تفضلو.  اليس م

ارك السباعي:  شار السيد م   املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ىل ما ييل:  يد  ٔ مك، نود يف الفريق احلريك الت ل مع جوا   يف ٕاطار التفا
ٔزمة احملروقات، ٔوال، ال ايق ب س ٔمام وعهيا  ٔن بالد  الف اليوم   

الرؤية   بفضل  الطايق،  نتقال  رسيع  جمال  يف  مة  ٔشواطا  قطعت 
الل  ة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، ومن  رشاف س
الطاقات  يف  خصوصا  رين،  ٔ ا ن  العقد الل  مة  رات  اس رجمة 

ددة.    املت
رة احملرتمة، عن مربرات  سائلمك، السيدة الوز ويف ظل هذه الوضعية، 
ة  لرمغ من تعدد الربامج املعمتدة ورمغ املن  ، ء ببالد ٔسعار بيع الكهر ارتفاع 
ل احلكومات  ء واملاء م ب الوطين لكهر اليت تضخها احلكومة يف مزيانية املك

ضبط جمال  يف  تدابري  ٔية  غياب  ويف  ات   السابقة،  القطا هبذه  احلاكمة 
  إالسرتاتيجية. 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ء،  لامء والكهر ب الوطين  ٔموال كتضخ فهاذ املك ا ل  د العدد د وا

ٔسف   ٔن احلكومة   (les factures)ولكن ل دة، رمغ  ري الز لك شهر فهيم 
ري  ٔقل  ىل ا   هاذ املسائل.   (stabiliser)بغات 

زون الوطين  كام   ٔجنز يف جمال توفري ا رة، عام  ستفرسمك، السيدة الوز
تاح  ه املليك السايم، مبناسبة اف إالسرتاتيجي من املواد النفطية، تفعيال لتوج
ة  ر الباقة الطاق ٔ رشيعية، وما هو  ٔوىل يف هذه الوالية ال رشيعية ا ورة ال ا

ٔوراش والربامج الطا ة املعمتدة وا سرتاتيجي املتنو زون  ة املعمتدة من ا ق
  الطايق؟ 

مع القدرة الرشائية لمواطنني   ري حول تدابري احلكومة  ويبقى السؤال الك
ٔسعار خمتلف  الء  ىل  املتواصل  ٔسعار احملروقات وانعاكسها  ارتفاع  ٕازاء 

  املواد الغذائية والسلع والنقل واخلدمات؟
سائلمك، السي اللمك نيا، يف نفس السياق  رة احملرتمة، ومن  دة الوز

الالت اليت يعرفها  خ ذة ملعاجلة  ة املت احلكومة، عن إالجراءات احلكوم
من   ريها  و املنافسة  جملس  تقارر  عهنا  شفت  واليت  احملروقات،  سوق 
صاد الوطين،  ق اصة يف ظل املؤرشات السلبية اليت يعرفها  املؤسسات، 

ري ويف بداية هذه السنة اليت   جتعل توقعات احلكومة يف سياسهتا املالية 
ىل  ٔ اء رشاكت احملروقات من سعر الرضيبة ا لتحقق، ويف ظل است قاب 

  . %40احملددة يف 
شافات النفطية  ك قة  ور الرٔي العام الوطين عن حق كام نطالبمك ب
الم مؤخرا وعن   رش يف خمتلف وسائل إال ملغرب ووفق ما  بعدة مواقع 

ٔزمة "السامري".  دات ملف    مست
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ي هيدد حصة وسالمة  ٔسود ا ه "الغبار ا منر ٕاىل السؤال الرابع، موضو
يطرة".    ساكنة مدينة الق

شرتايك لتقدمي السؤال.  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ لكمة    ا
  . اليس الساتفضل 

شار السيد السا املوساوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
رة احملرتمة، عن التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا   سائلمك، السيدة الوز

شلك خ  ٔصبح  ي  ٔسود ا ا الغبار  شار  د من ظاهرة ان ل طرا احلكومة 
يطرة ومدينة املرىس.  ىل حصة وسالمة ساكنة مدينة الق ا  ق   حق

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لكمة ىل السؤال.  ا ابة  رة لٕال   لسيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    السيدة وز
شار احملرتم، من الفريق  ىل طرحمك لهذا  شكرا، السيد املس شرتايك 

  السؤال. 
دة لرصد جودة الهواء، اليل   بتة وا ىل حمطة  يطرة تتوفر  مدينة الق
نية  ٔسابيع املق مبحطة  الل ا مت تعززها  د يف وسط املدينة، وس تتوا
ة مشرتكة مع الوزارة بدمع   د االتفاق ه، يف ٕاطار وا ٔوالد وج طقة  بتة يف م

يبلغ  رمه.  1.5مايل  ل ا   مليون د
الل املتابعة  يف ما تتعرفو ع جودة الهواء يف املدينة من  ، كمت معلية ت

دة  وا يه  اليل  الثابتة  احملطة  هاذ  من  واردة  اليل  املعطيات  لك  ة  اليوم
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راسات  ترب الوطين ل ل ا دة املتنق لرصد جودة الهواء د ومعطيات الو
لها مع املعايري والعتبات اليل    معمول هبا. ورصد التلوث، ويمت املقارنة د

الهواء يف مدينة   ٔن مؤرش جودة  ل هاذ احملطات  نت املعطيات د ٔ ف
ٔوىل من سنة  ٔشهر العرش ا ىل العموم ما بني ا يطرة  اكن يعترب   2022الق

رب يف   د التدهور فشهري نونرب ودج ، 2022دا، ولكن الحظنا اكن وا
لقاءات توا د ا دد من  وصل هاذ املؤرش ٕاىل املتوسط، فعقد وا صلية مع 

يئ، حتت ٕارشاف السلطة   ٔن الب لش متع املدين اليل كهتمت  ممثيل مجعيات ا
ل جودة  لهيم املعطيات والنتاجئ د ٔشهر املاضية، وعرضنا  الل ا إالقلميية 
ة   الب ة  ملراق إالقلميية  السلطة  مع  سيق  بت هبا،  مقنا  اليل  هودات  وا الهواء 

الوطين والرشطة ترب  واص   وا ة م اس واملراق الق ة، والزالت معلية  البي
عند   الزجر  معلية  وكذا  الصناعية  املناطق  فهيا  مبا  املدينة،  مواقع  مبختلف 

ضاء.    ق
يطرة، اليل عندها  لهيا مبدينة الق لكمنا  ف خيص احملطة احلرارية اليل 

ل   د القدرة د ء    615وا لكهر ب الوطين  غاواط، فٕان املك واملاء الصاحل م
ية حمدودة  لها بطريقة جزئية ولفرتة زم شغيل د يمت ال ٔنه  ىل  يحث  لرشب 
ا الطوارئ   ائية، ممتث يف  د است الل ظروف  ئية  مع الشبكة الكهر

ٔساسية.   عند توقف بعض احملطات ا
ىل استعامل  ب لالستغناء هنائيا  شتغل مع املك ، هاذ الوزارة ك ف

ل هاذ   ديدة، ذ يف ٕاطار خمطط التجهزي د ىل حمطات  د  ع احملطة و
ل،    2027- 2023 املق لس  ا ع  اج يعمتد يف  ٕان شاء هللا، سوف  اليل، 

ب.  ل املك لس إالداري د   ا
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ب الفريق .  تعق   احملرتم، تفضل اليس السا

  شار السيد السا املوساوي: املس 
س.    شكرا السيد الرئ

مك.  ىل جوا رة    شكرا السيدة الوز
املناطق،   بعض  رشة يف  املن ٔسود  ا الغبار  ٕاشاكلية  اليوم  معمك  نناقش 
لها مدينة املرىس والعيون  يطرة وق ارضة، ويه مدينة الق ا  شهد  وحنن 

س  اء  س ا من التذمر و ش ساكهنا  ٔسود اليت يع ب عودة الغبار ا
ستعمل   اليت  واملصانع  ئية  الكهر الطاقة  بتوليد  امللكفة  واحلرارية  لمعامل 

ٔو زيت وقود احلمير.  ول    الف
متع املدين   ٔعضاء ا ربية اليت قام هبا بعض  اليل ا وانطالقا من بعض الت

سيد الكربيت  ٔ ين  ٔن النتاجئ اكنت صادمة بفعل وجود ارتفاع  شلك تبني 
ٔمراض اجلهاز التنفيس   سامه يف خطر إالصابة ب ٔهنا مادة خطرية  لام  بري، 

ة ال قدر هللا.  ٔمراض اخلب موية وا ٔوعية ا   والقلب وا

ىل نص القانون إالطار رمق   ٔنه بناء  ليمك  ي يعترب    99.12ال خيفى  ا
القانون   ٔيضا  و املستدامة  والتمنية  ة  لب ثاق وطين  م املتعلق    03.13مبثابة 

التحتية   ة  الب اجتاه  ولية  ا املغرب  لزتامات  ومعال  الهواء،  تلوث  مباكحفة 
ة.  رس حول التغريات املناخ ة    املستدامة املعرب عهنا يف اتفاق

ٔولوية   هو  املشلكة  لهذه  لول  ٕاجياد  عن  والبحث  العمل  فٕان  ليه،  و
سبة لوزارمك.  ل   قصوى 

رة،    السيدة الوز
دا عندما   الال ٔشاكل  كشف شلك من  الهواء  تلوث  ٔزمة  ٔن  رى 

لتايل ٕان من   ه، و ش ف ي يع عي بغض النظر عن املاكن ا ج والظمل 
ٔطفاهلم  ٔو الصناعية، من حقهم ومن حق  شون يف املدن سواء العادية  يع
ذ بتقارر  ٔ ة حصية وتنفس هواء نظيف لك يوم، خصوصا ٕان  ش يف ب الع

ب يف  املنظم س ٔن التعرض لتلوث الهواء ي ىل  ة الصحية العاملية اليت تقر 
كرة.  7دوث    ماليني وفاة م

ستوجب اختاذ ٕاجراءات فورية   ة خطرية  ش يف ظل هكذا ب ا، فالع
ل هاته الظاهرة.  ل هاته الظواهر، وم د من م   ل

 ٔ لول لهذه ا ر احملرتم، ٕاضافة ٕاىل البحث عن  ليه، السيد الوز زمة  و
تظمة واختاذ قرارات  ة وامحلاية بصفة م مك تطبيق لك وسائل املراق نطالب م

  صارمة محلاية املواطنني من خماطر التلوث. 
س.    وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رة الرد دود ما تبقى من الوقت.  السيدة الوز ب يف    ىل التعق

رة    نتقال الطايق والتمنية املستدامة: السيدة وز
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ٔي نقاش.  ه  س ف ة نظيفة هو حق ل ش يف ب   هو طبعا احلق يف الع
ىل  ضاء، وكنحيلو  ق ه معلية الزجر عند  يف ما قلنا تيكون ف ا  واح

د احلل  القضاء ملا تيكون زيد وا ادي  يف معلية الغش فهاذ القطاع، ولكن 
الشبكة  ٔيضا هاذ  و  ش منك ة  الطاق ة  ا الن ه، هو جتربة  ٓخر زد د  وا

تظمة. شتغل بطريقة م ٔهنا  ئية    الكهر
ٓخر   اها يف  طلق كنا  د   2022فالتجربة يل  وا ٔعطت  ٔهنا  مهنا  نت 

ئي ىل الطاقة الكهر قص  خنفاض يف الطلب  يناهز تقريبا  يف    2.5%ة 
  . 2022ٔواخر 

التوزيع معرفة   ل  ب والواكالت د ا كندرسو مع املك وٕان شاء هللا اح
هلم سهتالك د خنفاض يف  ة اجلود،    الزبناء اليل جسلو هاذ  حسب ف

ة نظيفة.  شو يف ب ش نع نا  ادي ميك لث  ل    وٕان شاء هللا هذا 
  وشكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
رة.  لسيدة الوز   شكرا 

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة.    وشكرمك 
ا هذا.  ٔسئ ليوم لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   هبذا 

  رفعت اجللسة، شكرا. 

  


