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 ائةبعد امل نيالثثالو  اخلامسة اجللسةحمضر 
 

 دجنرب 20ه )0441 الثاينربيع  32 االثنني :التاريخ
3102.) 

 رئيس جملسل اخلامسالنائب  حممد والزين السيد: لرائسةا
 .النواب

لساعة اابتداء من  ةقدقي عشرسبعة و ث ساعات ثال :التوقيت
 .والدقيقة الرابعة زواال الثالثة

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي؛ -
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث  -

 العلمي؛ 
 واملعادن والتنمية املستدامة؛الطاقة  -
 الشغل واإلدماج املهين؛ -
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ -
 الشباب والرايضة؛ -
 ابلتنمية املستدامة؛ كتابة الدولة املكلفة -
 كتابة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية؛ -
 نتدبة املكلفة ابلشوون العامة واحلكامة؛املالوزارة  -
صناعة التقليدية واإلقتصاد لاب املكلفة الدولةكاتبة  -

 االجتماعي.

 

 

 :لسيد حممد والزين، رئيس اجللسةا

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

مبقتضيات مواد من الدستور وعمال  011طبقا للفصل 
النظام الداخلي جمللسنا املوقر، نلتقي جمددا يف جلسة لألسئلة 

 20الشفهية برسم هذه الدورة اخلريفية ويتضمن جدول أعمالنا 
سواال شفهيا هتم القطاعات التالية: الصناعة واإلستثمار 
والتجارة واإلقتصاد الرقمي؛ الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

والبحث العلمي؛ الطاقة واملعادن والتنمية  والتعليم العايل
املستدامة؛ الشغل واإلدماج املهين؛ األسرة والتضامن واملساواة 
والتنمية اإلجتماعية؛ الشباب والرايضة؛ القطاع املكلف 
ابلتنمية املستدامة؛ التجارة اخلارجية والشوون العامة واحلكامة 

بداية  ذا مسحتموالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، وإ
نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فلتتفضل السيدة 

 .األمينة لتالوهتا مشكورة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم أشرف املرسلني،

 :توصل مكتب جملس النواب من فريق العدالة والتنمية ب

 72و 75قانون تنظيمي يقضي بتغيري املواد  مقرتح-أوال
املتعلق  002.04من القانون التنظيمي رقم  012و

 ابجلماعات؛
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ني قانون تنظيمي كذلك يقضي بتغيري وتتميم املادت مقرتح-اثنيا
يتعلق  003.04من القانون التنظيمي رقم  010و 25

 ابلعماالت واألقاليم؛

من  015قانون تنظيمي يقضي بتغيري املادة  مقرتح-اثلثا
 املتعلق ابجلهات؛ 000.04القانون التنظيمي 

قانون يقضي إبحداث اجمللس الوطين اإلستشاري  مقرتح-رابعا
 .للصحة، مث مقرتح قانون يقضي إبحداث الوكالة املغربية

ابلنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
دجنرب  20إىل  34ا جملس النواب من اتريخ اليت توصل هب

سواال شفواي،  54، توصلت رائسة جملس النواب ب3102
جوااب عن أسئلة كتابية ومت سحب  55سواال كتابيا،  035

 .سوال شفوي واحد، شكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة األمينة، حضرات السيدات والسادة النواب 
 073فيما خيص الطلبات املقدمة بناء على املادة احملرتمني، 

من النظام الداخلي، فقد تفاعلت احلكومة مع املواضيع التالية: 
موضوع أداء مستحقات عمال شركة مناجم سكساوة إبقليم 
شيشاوة، عن فريق األصالة واملعاصرة، موضوع اإلضراابت 

خذة لتسوية تاملتوالية ملوظفي اجلماعات الرتابية وكذا التدابري امل
ملفهم املطليب لضمان السري العادي واملنتظم هلذه املرافق عن 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية وموضوع احلوار 
اإلجتماعي أسباب التعثر واآلفاق املرتقبة عن الفريق احلركي،  
كما توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى 

ين قات مع الربملان واجملتمع املدرئيس احلكومة املكلف ابلعال
 : خيرب فيها مبا يلي

طلب السيد وزير الرتبية والتكوين املهين والتعليم العايل  :أوال
تقدمي األسئلة املوجهة إليه مع بداية اجللسة  والبحث العلمي

 .نظرا إللتزامات حكومية طارئة

ن مالسيدة كاتبة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية هي  :اثنيا
ستتوىل اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بقطاع الصناعة واإلستثمار 
والتجارة اإلقتصاد الرقمي، وعليه تطلب إدراج السوال الوحيد 

 .املرتبط هبا مباشرة بعد اإلجابة عن هذا القطاع

حضرات السيدة والسادة نشرع اآلن إذا مسحتم يف بسط     
اع الرتبية ونستهلها بقطاألسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا 

الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي عدد 
األسئلة مخسة، السوال األول حول التوجيه املدرسي للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم 

 .واإلشرتاكية، فلتتفضل السيدة النائبة لوضع السوال مشكورا

 :يدة ثراي الصقليالنائبة الس

شكرا، سوالنا لكم السيد الوزير يتعلق ابلتوجيه املدرسي 
انطالقا من أمهيتو يف جناح املسار التنموي والتعليمي والتكويين 
ألبناء وبنات بلدان، ونعتربه يف التقدم واإلشرتاكية مفتاحا 
أساسيا من أجل حتقيق أهداف التنمية البشرية والنموذج 

ض لتوجيه املدرسي يفر التنموي اجلديد، هاد املوضوع دايل ا
يا اإلنفتاح على العامل القروي يف املناطق النائية، حيث يغيبه نسب

املعلومة، ونوكد على ضرورة الرفع من عدد احلصص التوجيهية 
وختصيص أايم هلاد املوضوع واإلبتكار يف طريقة تقدمي املعلومة 
حول الشعب واملهن، ال سيما يف مرحلة اإلعدادي والثانوي 

ال وسائل اإلعالم والتكنولوجيات احلديثة وكذلك وإستعم
تنظيم زايرة املهنيني إىل املوسسة التعليمية لتحسيس التالميذ 
حول الشعب املختلفة واآلفاق اليت تفتحها، حتديث الدراسة 
يف قطاع الصناعة التقليدية واملهن الفالحية وتشجيع الشباب 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

3 

اكبة ألطر املو على اإلخنراط فيها، توفري العدد الكايف من ا
حلاجيات التوجيه املدرسي حنو الشعب العلمية واحلرفية املنتجة 

 السيد الوزير، نتابع وننوه مبجهوداتكم يف تكوين .لفرص الشغل
مغاربة الغد، فما هي احملطات والوسائل اليت وضعتموها يف 

 .جمال التوجيه املدرسي لشبابنا؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائبة، اجلوابكم لكم السيد الوزيرشكرا السيدة 

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة النائبة احملرتمة،

شكرا لكم على هذا السوال القيم، كما تعلمون السيدات 
يوم التوجيه املدرسي الوالسادة النائبات والنواب احملرتمون، 

يشكل مدخال أساسيا يف منظومة الرتبية والتكوين، صاحب 
اجلاللة، نصره هللا، أعطى تعليماته ابش يكون هاد التوجيه 
املدرسي يدار بطريقة مبكرة، واليوم احلمد هلل الوزارة عندها 
واحد التصور شامل اللي كيضمن مواكبة املتعلمني ابتداء من 

، يف اإلعدادي ويف السنة األخرية من السنة هناية اإلبتدائي
اإلعدادية الثالثة، وأيضا ما بعد البكالوراي، هاد التصور يقتضي 
أن يضمن اكتساب مهارات وكفاية دايل متعلم اللي غادي 
يسهل املأمورية والطموحات وامليوالت دايل هاد املتعلم حىت 

نزيل ما د تينخرط يف املسار اللي راد، هاد كاين اليوم حنا بصد
نسميه ابملشروع الشخصي، املشروع الشخصي كيبتدئ إن 
شاء هللا يف اإلعدادي، أيضا كان غادي نعرفوا ابملهن، غادي 
يكون واحد اكتشاف املهن يف إطار واحد العدد من األوراش 
حىت نعمم هاد املبادرة على املستوى الوطين وأيضا سنعزز 

نكون هاد األستاذ و  وحندث املهام دايل األستاذ الرئيسي
الرئيسي حىت غادي يعطي واحد التوجيه وواحد املواكبة هلاد 
التلميذ، علما أن اليوم عندان واحد العدد دايل األطر املوجهني 
اللي حقيقة العدد دايل دايهلم اللي كيكون هو قليل وغادي 

 ..نرفعوا من هاد الوترية

 :السيد رئيس اجللسة

 وقت، السيدة النائبة اهنتشكرا السيد الوزير، انتهى ال
الوقت دايهلا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 

 .النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد بوشنيف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

نشكركم السيد الوزير على ما أنتم سائرون عليه، لكن 
السيد الوزير البد من املالحظات مع نظام العتبة املعتمد حاليا، 
نسائلكم ألسنا يف حاجة لتالميذ متميزين يف جمال القانون 
واآلداب، اثنيا مع غياب خمرجات مميزة على مستوى املسالك 

ة املنبثقة بشعبة العلوم التجريبية أمل تصبح هذه املسالك مضيع
وهاد احلجرات وعدد األساتذة، يف غياب التنسيق مع املرصد 

رت هدرا  ن مسالك املاسالوطين لسوق الشغل أمل تصبح الكثري م
 .كذلك وتوسيعا جملال البطالة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ال 
 .يبدوا، السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

نتكلم  لي عطاين الفرصة ابششكرا للسيد النائب احملرتم، ال
أيضا على التوجيه ما بعد البكالوراي، اليوم احنا نضع واحد 
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السيد النائب احملرتم نعطي الفرصة للجامعات ابش حتقق واحد 
التوجيه حقيقي ما بعد البكالوراي ال سيما يف النظام اإلستقطاب 

 داملفتوح، اليوم واحد العدد دايل الطلبة كيتواجدو راسهم يف ها
املسالك ولكن إن شاء هللا غادي يكون واحد واحد املواكبة 
دايهلم حىت يلجون املسالك اللي كيمكن هلم ينجحوا فيها، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السوال الثاين وهو سوال متعلق 
بدعم وتطوير البحث العلمي للسيدات والسادة النواب 

لمة ق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، لكم الكاحملرتمني من الفري
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، شنو هي اإلسرتاتيجية دايل الوزارة دايلكم 
 .لدعم وتطوير البحث العلمي ببالدان

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة لكم السيد الوزيرشكرا السيد النائب، 

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، يف دقيقة ما غاديش نستاطع 
ابش هنضر علي هاد اإلسرتاتيجية ولكن غري بغيت نوضح أبن 

لرتبية املضافة ملنظومة االبحث العلمي ابلنسبة لنا هو القيمة 
والتكوين ملا له وقع على التعليم العايل، جودة التعليم العايل 
وأيضا على التنمية اإلقتصادية واليوم احلمد فتحنا ورش كبري 
إلعادة هيكلة البحث العلمي الوطين وأيضا دعم هاد البحث 
العلمي واإلبتكار، ألن اجلانب اإلبتكاري جد مهم، بغينا 

 واحد البحث منت،، واحد البحث اللي غيكون يكون عندان
عندوا واحد األثر على التنمية اإلقتصادية للبالد، امليزانية 

مليون درهم اللي مت  511املرصودة جد مهمة تقريبا واحد 
التوزيع دايهلا على اجلامعات، فيما يتعلق مبيزانية اإلستثمار 

خري هو األوميزانية التسيري واحد العدد دايل طلبات العروض 
برانم، بن خلدون يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، اليوم  
كنهيوو واحد الربانم، اآلخر يف الذكاء اإلصطناعي بقيمة مالية 

مليون درهم، واحد العدد دايل الشراكات الدولية  71دايل 
مع اإلحتاد األورويب اللي غادي يعطي فرصة  prima وال سيما

ة أيضا يدان املياه والزراعة ودايل التغذيللباحثني املغاربة يف امل
 ..مليون دايل األورو 31

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب لكم السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

بطبيعة احلال البحث العلمي رافعة اقتصادية أساسية، ويف 
 منني كتكون أزمة اقتصادية كيخفضو من مجيع البلدان املتقدمة

امليزانيات إال امليزانية دايل البحث العلمي، وهذا دليل قوي، 
يف املغرب كاين بعض املشاكل، كاين بعض املشاكل للولوج 
لسلك الدكتوراه املسطرة معقدة جدا، كاين أيضا الوضعية 

 تهضركاملادية واملعنوية دايل بعض األساتذة الباحثني مث ملي  
مع بعض الطلبة كيقولو لك أبهنم منخرطني يف البحوث دايهلم 
ولكن ما عارفينش يف آخر املطاف واش الشركات غادي هتتم 
بداك اإلبتكاردايهلم، خصنا ندعموا الشركات هنا كنهضر على 
الشركات الصغرى واملتوسطة ابش تستثمر يف اإلبتكار خصنا 

ولوج إىل نسهلوا هلم ال نقدموا هلم تدابري ضريبية حمفزة خصنا
التمويل، ألنه اإلبتكار حىت هو رافعة مهمة دايل التنمية كيخلق 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

5 

فرص الشغل وكيحسن احلياة اليومية دايل املواطنني، خاص 
احلكومة تكون واعية أبنه الشراكة بني القطاع العام واخلاص 

 .اليوم ضعيف وخاص يتقوى ابلسرعة الالزمة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف 
 .يف املوضوع؟ تفضل

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، امليزانية املخصصة للبحث العلمي ضعيفة 
وتشتت، أكثر من ذلك يف القانون املايل احلايل سنة يعين 

كانت هناك ميزانية خمصصة إلنشاء كلية متعددة   3102
ت إبقليم اتوانت، أصبحنا نسمع أبن هناك حماولة اإلختصاصا

لتحويلها من مجاعة مزراوة إىل مجاعة أخرى، نريد الكالم 
 .الصحيح، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر يف 
 .املوضوع؟ ال يبدوا، لكم الكلمة السيد الوزير احملرتم

 أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهينسعيد  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

الكلية ابقة قائمة بذاهتا إبقليم اتوانت  السيد النائب احملرتم،
يف موقع خاص الوعاء العقاري حنددوه، هذا هو اللي كاين وإن 
شاء هللا غادي نديرو واحد الزايرة ميدانية ابش نتفقذوا هاد 

ع اللي مقرتحة، ابلنسبة للعالقة مع القطاع اخلاص اليوم املواق
خلقنا واحد املنح، الدولة كتأدي واحد املنح ابش ميكنو الطلبة 

 ..يشتاغلوا على مواضع مع القطاع اخلاص وينميو القدرات

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، عفوا السيد الوزير، انتهى الوقت، منر إىل السوال املوايل، 
لق ابلتعاقد مع األكادمييات ووضع مشاريع هو سوال متع

موسسات السيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، لكم الكلمة السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

 شكرا السيد الرئيس،

شاكل نسائلكم عن تقييمكم بطبيعة امل السيد الوزير احملرتم،
يف إطار التعاقد مع األكادمييات وكذا نتائ، وضع  املرتبطة

 مشاريع موسسات؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضل

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب، يف إطار الالمركزية و الالمتركز اليوم 
الوزارة احلمد هلل أعطت وفوضت واحد العدد اإلختصاصات 

اتمليزانية كتفوض لألكادميية  %01لألكادمييات اليوم أكثر من 
وكتستغل هاد طلبات العروض، الصفقات، األمور كامال كتدار 

ضا، كل التوظيف أيعلى مستوى األكادميية، ابلنسبة لعملية 
شي كيتم على مستوى األكادمييات اليوم عندان واحد التدبري 
جد متقدم وال ممركز على مستوى األكادمييات، كاين واحد 
السلطة دايل الوصاية دايل الوزارة، ألن الوزير هو من يرأس 
جملس اإلدارة لتتبع هاد األوراش واحلمد هلل كاين واحد التناغم 

 السلطة الوصية السلطة احلكومية الوصية والليبني األكادميية و 
احنا ابغني نزلوا إن شاء هللا هو واحد التعاقد حسب واحد 
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العدد دايل املعايري دايل النتائ، وهاد الشي فاش إن شاء هللا 
 .منخارطني

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

شكرا السيد الوزير، التعاقد أ السيد الوزير عطا واحد اإلحتقان 
 ..من طرف األساتذة

 :السيد رئيس اجللسة

 .قرب شوية ميكرو ابش يسمعوك

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

التعاقد عطا واحد اإلحتقان أ السيد الوزير من طرف 
 070.04خرجتو درتو واحد املذكرة  3األساتذة هذا واحد، 

 يف شأن

 

االسرتاتيجية الوطنية ملشروع موسسة، إال أن تنزيل هذا دالئل 
 :الوزارة املتعلقة مبشروع املوسسة فيه مشاكل كثرية

 فهم ضبايب للفلسفة املوطرة ملشروع املوسسة؛ -أوال

ضعف اخنراط املديرين واألساتذة والشركاء يف بلورة  -اثنيا
 املشروع؛

 ر اجتماعات أان كرئيس مجاعة ترابية معراه كندي السيد الوزير،
راه الوزارة ما  voila املديرين دايولك فسميتو، كيقول أوّدوي

عطاتنا والو ما عندان والو، أان داير معهم اتفاقية عاطيه مدرسة 
دايل األعوان،  05مليون درهم و 33مليون الدرهم،  33دايل 

ا ما عندهملي كنقول الوزارة أش اعطاتك، تيقول لك الوزارة 

والو، املديرين كيتشكاو، ما عطيتوهم والو، ما عندهم والو، 
أول دخول للسيد الوزير للربملان اعطيتك سوال دايل احلالة 
الكارثية دايل الداخليات وقلت لك، واحد أ مسيتو حالة كارثية 
دايل الداخليات وقلت لك زوران إقليم قلعة السراغنة، حلد اآلن 

 لغى دايل اهلضرة اخلاوية راه ما كاين حىتراه كانتبادلو يف ال
 .حاجة السيد الوزير هللا جيازيك خبري

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف 
يف املوضوع؟ تعقيب إضايف يف املوضوع ال يبدو، السيد وزير، 

 .فيما تبقى من الوقت

هين طنية والتكوين املسعيد أمزازي، وزير الرتبية الو  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، آخر جملس إداري ترأسته دايل 
مراكش آسفي وقلعة السراغنة معنية، هنار اخلميس اللي فات، 

مليون درهم،  211مليار و وامليزانية دايل مراكش آسفي
واإلجنازات دايل هاد األكادميية جد متقدمة، حقيقة هي جهة 

كن كاين دايل العامل القروي، كاين إكراهات، ول %75تقريبا 
واحد اجملهودات كبرية اللي تنجزات، اليوم حناي يف إطار إعادة 
النظر يف احلكامة دايل األكادمييات، بغينا نعطيو أكثر 
استقاللية للموسسات التعليمية، ابش كل موسسة تكون 
عندها واحد امليزانية ابش تدبر هبا املوسسة دايهلا، كاين 

كنش يكون واحد آمر إكراهات من طرف وزارة املالية، ما مي
 la ابلصرف مفوض له يف كل موسسة، بغينا خنلقو واحد

régie  لكل موسسة ابش ميكن ميكن هلا تدبّر هاد األمور
دايهلا، ولكن املديرية اإلقليمية عندها واحد العدد دايل 
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اإلمكانيات اللي كتأهل هبا املوسسات، احنا ماشيني فهاد 
 ..بشراكة مع مجعياتمشروع املوسسة إن شاء هللا 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر للسوال املوايل وهو سوال عن 
سياسة احلكومة لربط التعليم ابلتشغيل للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، لكم 

 .الكلمة السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حلسن حداد

 را السيد الرئيس،شك

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت إختذهتا احلكومة من 
 أجل مالءمة التكوين مع الشغل؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الكلمة

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

لسيد النائب احملرتم على هذا السوال الوجيه، بغيت شكرا ا
غشت، كان  31غري نذّكر اخلطاب امللكي السامي دايل 

واحد التقييم على مالءمة التكوين مع سوق الشغل واحلكومة 
بصدد إجناز واحد الوثيقة مهمة، وأيضا تنظيم واحد الورش 

 ووطين دايل التكوين والشغل، على مستوى التكوين املهين، ه
االنفتاح على املهن اجلديدة وإعادة النظر يف هاد التكوينات 
واملهن والقيام بدراسات قطاعية لإلستجابة املباشرة هلاد املهن، 
وأيضا إحداث معاهد من جيل جديد اللي غيكونوا معاهد 
مندجمة يف واحد البيئة سوسيو اقتصادية وصناعية؛ ابلنسبة 

عادة ليوم وطين يف مراكش إلللتعليم العايل أيضا، نظمنا واحد ا
النظر يف اهلندسة البيداغوجية ملسلك اإلجازة مسلك اإلجازة 

يف املوسسات ذات اإلستقطاب املفتوح، اللي اليوم كنشكل، 
اللي كتستقطب أكرب عدد دايل الطلبة، ابش هاد املسالك 
يكون عندهم واحد الكفاايت ابش ميكن لنا نعطيو للطلبة  

سوق ل ية وذاتية اللي كتمكنهم للولوجكفاايت ومهارات حيات
 .الشغل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، لكم تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، هناك بعض التجارب على املستوى الدويل 
اللي بينت النجاعة دايهلا، وأان تنظن أنه آن األوان ابش انخذو 
هبا، كاين مثال هناك بلدان اللي وضعت منح للبحث عن 
العمل، كاين بلدان اللي وضعت إطار قانوين للتشغيل املوقت 

تحول يل الوغري القار، كاين اللي وضعت ميكانيزمات لتسه
من التكوين إىل الشغل ومن الشغل إىل التكوين، كاين اللي 
وضعت مصاحل داخل اجلامعات وداخل املدارس اللي كتكلف 
ابملشوار املهين دايل الطلبة أو دايل التالميذ منذ البداية، كاين 
اللي دعمت الكفاايت مثال دايل املكونني يف ما خيص يعين 

اين اللي ركزات على الكفاايت الولوج إىل سوق الشغل، أو ك
احلياتية أو املقاوالتية كما قلت السيد الوزير مهمة جدا، ولكن 
اللي أساسي كذلك هو إشراك الشباب فهاذ األمور هاذي أو 
يف ما خيص هاذ املسألة دايل الشغل دايلو، كاين اللي وضعو  
كذلك حتالفات على املستوى احمللي ما بني القطاع اخلاص 

املدين وكذلك املنتخبني من أجل يعين أنه إجياد األمور واجملتمع 
يعين إجياد حلول لقضااي التشغيل، إذن هاذي راه واحد، واحد 
املقاربة اللي هي مشولية وتبتغي يعين واحد األمور مبتكرة جيب 

 .أن أنخذ هبا وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف 
 . املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة احملرتمةيف

 :النائبة السيدة جنية لطفي

السيد الوزير، يف إطار مالءمة فرص التشغيل مع التعليم، 
نطالبكم ونسائلكم عن إحداث مسالك إجازات جامعية 
وشعب يف اإلقتصادي اإلسالمي لتأهيل أطر وكفاءات من 

يه ا، وما مسي علأجل تطوير النظام اإلقتصادي اإلسالمي عموم
 .املوسسات املالية التشاركي على وجه اخلصوص؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر، دائما يف 
 .املوضوع ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا، اجملهودات اللي كانت قامت هبا اجلامعة هو تنويع 
العرض البيداغوجي، واليوم احلمد هلل مغاديش نبقاو كنقتصرو 

املسالك حبال داب يف كلية احلقوق أو  2إال على واحد 
اإلقتصاد، القانون ابلعربية، القانون ابلفرنسية أو اإلقتصاد 

، أيضا ة األوىلولكن تنويع العرض البيداغوجي اقتداء ابلسن
 31إضافة هلذا صاحب اجلاللة نصره هللا يف اخلطاب دايل 

غشت أكد على ضرورة إحداث مراكز اللغات األجنبية ابلنسبة 
 .هلاذ الشباب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، منر للسوال املوايل وهو 
لعامل ابسوال متعلق ابلنقل املدرسي أو مشكل النقل املدرسي 

القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 
 .والتنمية، لكم الكلمة السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمينة فوزي الزيزي

 شكرا السيد الرئيس،

م السيد الوزير، ال خيفى عليكم املشكل اللي تيعانيوه التعلي
ذلك السيد ل يف العامل القروي خاصة املتعلق ابلنقل املدرسي،

 الوزير أنتما تتعرفو بطبيعة احلال أبن النقل املدرسي عندو عالقة
مباشرة بنسبة اهلدر املدرسي، خاصة يف صفوف اإلانث، ذاك 
الشي عالش تنسألكم السيد الوزير اليوم عن اإلجراءات اللي 
غتقومو هبا إن شاء هللا يف الوزارة من أجل توفري النقل املدرسي 

ي؟ ومن أجل يعين ضمان تكافو الفرص يف جمال ابلعامل القرو 
 .التعليم ابلعامل القروي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، اجلواب السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

بغيت  ،السيدة النائبة احملرتمة شكرا لكم على هاذ السوال
غري نشري أبن األمهية دايل النقل املدرسي يف برام، الدعم 
واحلماية اإلجتماعية واحلد دعم متدرس واحلد من اهلدر 
املدرسي، وهاذ السنة يف الدخول املدرسي اإلشكالية الكربى 
اللي كانت واحد العدد داالحتجاجات يف القرى جاية من 

ع مدرسي كريج النقل املدرسي، غري اإلختصاص دايل النقل
للمجالس الرتابية، واليوم احلمد هلل الوزارة كتشتغل، ولكن مبعية 
هاذ اجملالس الرتابية، هلذا خاص يكون واحد اجملهود مجاعي 
حىت نعطي الفرصة ابش حنققو واحد العدد دايل املستفيدين، 

 074.111: 3102-3105بعض األرقام كنا تقريبا ف
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سنة إن شاء هللا من املنتظر إانث، وهاذ ال %45مستفيد منهم 
دايل املستفيدين، ابلنسبة  002.111ابش غنوصلو لواحد 

للقنيطرة ألن السوال طرقتيو للقنيطرة يف إطار اجلهود املبذولة 
من طرف املديرية اإلقليمية، مت تعزيز خدمات الدعم 

تلميذ وتلميذة من هاذ  7111اإلجتماعي كيستافدو تقريبا 
تلميذة اللي   3711واحد  ثلو تقريبااخلدمة، واإلانث كيم

كيستافدوا يف إقليم القنيطرة، واللي بغيت نقول زعما خصنا 
البد نضاعفوا اجلهود ألن هذا هو املشكل احلقيقي اللي كاين 
ابش ميكنا نستاجبوا للطلبات كاملة، اليوم عندان واحد النموذج 

 الدايل املدارس اجلماعاتية النموذج مهم على مستوى القروي 
ما وازيناش معه النقل املدرسي ما غاديش نوصلوا لداك 

 .األهداف اللي اللي بغينا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب للتعقيب

 :النائب السيد البشري طواب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال أحد ينفي اجملهود الذي قامت به الوزارة 
وم به كذلك املتدخلني فهاد الباب هذا إال أنه ابلنسبة وما يق

للعامل القروي راه كاين عامل قروي وكاين عامل قروي كاين املناطق 
اللي هي سهلة الولوج وكاين مناطق صعبة الولوج، هذا النقل 
املدرسي فيه نوعان اليوم كاين النوع اللي هو دايل الدراجات 

ن يف ناطق املنبسطة مزاين ولكاهلوائية وهذا يعين مزاين يف امل
نفس الوقت راه تيخلق مشكلة ألنه هديك الوسيلة تتويل عائق 
ابلنسبة للتالميذ، مث كاين املناطق األخرى اللي هي وعرة 
واملناطق اجلبلية هادوك التالميذ اللي كيحبسهم الواد وال  
كيحبسهم الثل، ألايم أشنو نوع من النقل خصنا نديروا هلم، 

اللي كيدارزا هادوا فيهم مشكل أوال أنه اللي   احلافالت

كيسريوها هم اجلمعيات هاد اجلمعيات يف حد ذاهتم حىت مها 
تيكونوا عندهم مشكل هذا من جهة، من جهة أخرى السيد 
الوزير ابلنسبة للحافالت خصوصا اللي كتعطى من طرف 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كيطالبوا اجلمعيات ذات النفع 
العام وهذا تيخلق مشكل وهذا كنشوفوه يف واحد اجملموعة 
دايل احلافالت ابقيني يف العماالت إذن عالش ما يتعطاش 

 ..هلادوك اجلمعيات؟ اثنيا هاد النقل املرتبط

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك من 
 ئبتعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل السيد النا

 :النائب السيد عدي خزو

 شكرا السيد الوزير، يعاين تالميذ العامل القروي إبقليم تنغري
من نقص كبري يف النقل املدرسي وهذا السبب مباشر هلذا 
خاصة لدى الفتيات ومن أجل معاجلة هاد املشكل نطالبكم 
السيد الوزير توسيع اخلريطة املدرسية وتعميم النقل املدرسي 

 العامل القروي بكل اجلماعات الرتابية ابإلقليم، لفائدة تالميذ
إعفاء التالميذ يف وضعية هشة من أداء مصاريف النقل، توفري 
العدد الكايف من حافالت النقل حملاربة االكتظاظ، توفري النقل 
لذوي اإلحتياجات اخلاصة يف مجيع مستوايت التعليم، وشكرا 

 .السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد شكرا، 
 .النائب

 :النائب السيد رشيد البهلول

السيد الوزير، ال خيفى على أحد الدور الذي يلعب النقل 
املدرسي رغم احملدودية دايلو اجتاه التمدرس ابلعامل القروي واحلد 
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من ظاهرة اهلدر املدرسي، ولكن رغم اجملهود املبذولة من طرف 
س املتدخلني املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ابجملالجمموعة من 

الرتابية إال أن الدور دايل الوزارة دايلكم، السيد الوزير، كيبقى 
شبه منعدم كأن األمر ال يعين بشيء، السيد الوزير، القرب  
كيبات فيه غري مواله، راه انتما هم الوصي على القطاع راه 

اللي ذكريت راه عدد   خاصكم تفكروا بعدا حلول ألن العدد
كيبقى حمدود وحمدود جدا، خاصة الوزارة تفكر على حلول 
ألن األمر كيهمها هي األوىل واألخرية، املتدخلني راه غري 

 .مسامهني ومواكبني معكم هاد العملية السيد الوزير وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب إضايف آخر ال يبدو، 
 .جلواب السيد الوزيرلكم ا

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

منظومة الرتبية والتكوين راه ماشي غري وزارة الرتبية الوطنية 
راه احلكومة واجلماعات الرتابية وكل شي، هذا مشكل دايلنا  

ايلنا البد نظافروا اجلهود دكاملني دايل املغاربة كاملني، خاصنا 
حىت نتمكن ابش نستاجبوا هلاد الطلبات، راه قلت السيد 
النائب احملرتم هادوك الوقفات يف األول راه تنغري تنغري اللي  
كاين واحد االستياء كبري ألن ما كانش التوفري دايل هاد النقل 
املدرسي، هلذا خاص مع اجملالس اإلقليمية إن شاء هللا اللي  

نشتغلو مع اجلهات أيضا، حىت نوفر هاذ اخلدمة  شكيفا
ونطورها، ألن هذا راه مشكل كبري والسيما فاملناطق اللي ما  
كاينش الولوج ليها، وما كاينش الطرق، كاين اليوم واحلمد هلل 
بالدان برانم، دايل تقليص الفوارق اإلجتماعية أيضا دايل العامل 

دد كون خلق واحد العالقروي واملناطق اجلبلية، أيضا غادي ي
 .دايل الطرق اللي غادي تيسر لينا هاذ اخلدمة هاذي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على حسن مسامهتكم يف 
هذه اجللسة، ومنر إىل القطاع املوايل وهو قطاع الصناعة 
واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي، وستتوىل اإلجابة عنه 
السيدة كاتبة الدولة كما أخربان سالفا، املكلفة ابلتجارة 
اخلارجية، السوال هو مرتبط خبطة العمل اإلسرتاتيجية لتعزيز 
محاية املستهلك املغريب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد أدراق

 السيد الرئيس، شكرا

السيدة الوزيرة، عن خطة الوزارة لتعزيز محاية املستهلك 
 املغرب نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 . شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  ارجية نيابة عناخل
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، أوال خاصنا غري نذكرو أبن  
اللي هو كيحدد  20.12كاين هناك واحد القانون دايل 

نفيذ فأبريل حيز التالتدابري احلماية، محاية املستهلك، اللي دخل 
، وهذا جا لتحديد احلقوق األساسية للمستهلك، 3100

واللي كتجى يف احلق يف اإلعالم واحلق يف احلماية دايل احلقوق 
دايل اإلقتصادية، احلق فالتمثيليات، الرتاج، اإلختيار، وأخريا 
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احلق يف اإلصغاء إليه، خبصوص برانم، التوأمة اللي كان مع 
واللي جات فيه ابلنسبة للخطة دايل العمل  اإلحتاد األورويب

اللي غادي تكون، اخلطة املشروع اإلسرتاتيجية اللي كاين يف 
، متت إحالته أكيد على 3133ل 3105سنوات من  7

الفرقاء املعنيني بكل القطاعات الوزارية بتطبيق القانون 
 :، وارتكز على احملاور التالية20.12

وزارية راقبة التابعة للقطاعات اليف حتسني عمل مصاحل امل :أوال
ني املعنية حبماية املستهلك، هناك برانم، تكوين للباحثني املنتدب

 20.12أو املراقبني للقيام أبعمال البحت فمخلفات القانون 
 واإلثبات دايهلا؛

تعزيز اإلطار املوسسايت، وذلك من أجل إحداث اجمللس  :اثنيا
 314عليه فاملادة  اإلستشاري األعلى لإلستهالك املنصوص

أو املهمة دايلو هو اقرتاح وإبداء الرأي  20.12من القانون 
حول التدابري املتعلقة إبنعاش ثقافة اإلستهالك والرفع من 

 مستوى محاية املستهلك؛

دعم احلركة اإلستهالكية، وهي دعم الفدراليات  :اثلثا
 ،واجلمعيات من أجل تعزيز القدرات دايهلم أو التمكني دايهلم

 ومواكبة املستهلكني يف حل النزاعات أو مع املوردين،

تطوير بوابة املستهلك الستقبال مجيع الشكاايت  :رابعا
وتوجيهها ألدارة إما اإلدارات املعنية أو إىل اجلمعيات محاية 

 املستهلك ملعاجلتها؛

مواصلة عمليات التقارب مع املمارسات الدولية،  :خامسا
اري به العمل ومالءمته مع أنظمة وذلك مبراجعة القانون اجل

األوروبية، وأيضا إخبار وإعالم كل اجلهات املعنية مبستجدات 
هذا اإلطار القانوين يعين يف كل ما هو جديد وال سيما يف 

 .املمارسة التجارية غري املشروعة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب لكم السيد النائب تفضلوا

 :لسيد نوفل الناصريالنائب ا

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، على الرغم من اخلطوات املهمة اليت 
قام هبا املغرب يف جمال محاية املستهلك، إال أن هناك مشاكل 
ما زالت تعيق احلركة اإلستهالكية فالبالد دايلنا، أوهلا تشتت 

وجود كثري من  االقوانني املنظمة هلاذ اجملال، وحىت تناقضها، اثني
القوانني ولكن يف غياب املراسيم التنظيمية، واثلثا قلة الربام، 
التوعوية يف التلفزات واإلذاعات، السيدة كاتبة الدولة يشتكي 
املستهلك املغريب من عدة مشاكل مرتبطة ابإلستهالك سواء 
من حيث الغش والتزوير والتدليس والتغرير والتحايل، وهنا كاين 

رقام خطرية خاصكم تشتغلو عليها السيدة الوزيرة، دايل األ 3
األوىل كشفتها اللجنة الوطنية للملكية الصناعية، أو كتقول أن 

داملليار دايل الدرهم،   01التزوير يف املغرب كيضيع على البالد 
كيدخل على البالد تقريبا مداخيل جبائية تقدر مبليار دايل 

من  0,2ل  1,5الدرهم، كيضيع على البالد ما يقدر من 
النات، الداخلي اخلام، اإلشكال الثاين الرقم الثاين هو أصدرته 
املركز الوطين حملاربة التسمم واليقظة الدوائية واللي قال أن 

من جمموع التسممات يف املغرب هي تسممات غذائية،  37%
 وكتجي بسبب املأكوالت الغذائية وكذلك بسبب تفشي

فالحية، هلذا ندعوكم  مبيدات احلشرات يف عدة منتجات
السيدة كاتبة الدولة إىل ترسيم ومأسسة محاية املستهلك يف  

 :كافة برام، السياسات العمومية وهلذا نقرتح

من قانون محاية املستهلك اللي   075تفعيل املادة  :أوال -
 كتنص على إحداث صندوق وطين حلماية املستهلك
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األعلى  اريتسريع لتأسيس وتفعيل اجمللس االستش :اثنيا -
 . من القانون 014لإلستهالك اليت تنص عليه املادة 

منح مجعيات محاية املستهلك حق التقاضي يف مجيع  :اثلثا -
 .القطاعات وليس قطاعا واحدا

جتميع شتات النصوص القانونية املتناثرة وإخراج  :رابعا -
مراسيم تنظيمية لقوانني ضبط سري املستهلك من قبيل قانون 

 .خني يف األماكن العموميةمنع التد

تشديد الرقابة على اإلشهار املقدم يف اإلعالم  :خامسا -
 .العمومي

هادي إجراءات إيال بغينا ابلفعل ملصلحة املواطنني يف لب 
السياسات العمومية واالسرتتيجيات القطاعية السيدة الوزيرة، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، منر إىل التعقيبات اإلضافية، ال 
يبدوا أن هناك تعقيب إضايف، السيدة الوزيرة ما كنظنش تفضل 
فيما تبقى من الوقت، تفضلي السيدة الوزيرة ما بقى ليكمش 
الوقت معذرة، ومنر إىل السوال املوايل هو سوال عن تعميم 

 ت والسادة النوابالتغطية بشبكة اهلاتف النقال للسيدا
احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب 

 .احملرتم مشكورا لوضع السوال

 :النائب السيد هشام املهاجري

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن تعميم العامل القروي 
بشبكات اهلاتف النقال واألنرتنيت وصراحة السيدة الوزيرة  

ن آخر مرة يطرح هاد السوال يف الربملان كنتمىن سابقا أن يكو 
إبذن هللا املغرب دالقطار فائق  3100ألن احنا يف سنة 

السرعة، مغرب األقمار الصناعية حممد السادس واحد وحممد 

، ويف نفس الوقت كيجي انئب برملاين عن دائرة 3السادس 
شيشاوة إقليم شيشاوة ويسائل احلكومة على املاء والضوء 

 كة اهلاتف النقال واألنرتنيت، إقليم شيشاوة الليوالطريق وشب
يف الواقع ماشي إقليم انئي، إقليم شيشاوة يبعد عن مدينة 

كلمرت، مدينة مراكش اللي كلنا كنفتاخروا هبا،   21مراكش ب 
مدينة عاملية، مدينة كنتوقعوا فيها مومترات، تتوقع فيها 

زوداي كلمرت من مجاعة م  21مهرجاانت دولية كنخرجوا على 
أو مجاعة كناسة كنلقاوا الناس مازال ماعندهاش األنرتنيت وهلذا 
السيدة الوزيرة نعطيك أمثلة من التاريخ، يف اخلمسينات من 
القرن املاضي كانت مجاعة بوابوض يف دائرة امتوكة يف مركز 
قيادة لعشرين قبيلة من اخلرجة دايل مراكش حىت للداخلة دايل 

ما عندهومش  réseau عندهومشأكادير، اليوم الناس ما 
األنرتنيت، ابلنسبة لألجيال احلالية اليوم عندها أولوايت املا، 
الضو، الطريق ولكن ما ذنب هادوك التالميذ السيدة الوزيرة  
كيتسجلوا يف مسار حباهلم حبال وليدات الدار البيضاء حبال 
وليدات الرابط، وكيتحرموا من حقهم للولوج إىل األنرتنيت يف 

حباث، ما ميكنش تعاقبهم احلكومة حبواي، مها ما دايرينهاش، األ
جمموعة دايل رؤساء اجلماعات السيدة الوزيرة كيضطرروا ميشيوا 
للمركز داملدينة ابش يدخلوا للجيد حلقهم الطبيعي، وهلذا 
السيدة الوزيرة نتمناوا صراحة جتاوبوان هاد السوال راه طرحت 

عاين، اليوم اهلاتف النقال جمموعة دايل الناس كت 3105سنة 
وال األنرتنيت ما بقاش كماليات، وىل ضرورة للعمل، النساء 
احلوامل، أزمة الربد، أزمة يعين هاد الشركات اللي كتستافد من 
املدن الكربى خصها تضامن مع العامل القروي ونتمىن صادقا 
إيال ما قدرتوش حتلوا هاد املشكل املغاربة يتضامنوا ولو ساعتني 

ويطفيوا التلفوانت  réseau ع هاد الناس اللي ما عندهومشم
دايهلم وأكيد هاد الشركات غاديني ميشيوا يعاونوا العامل القروي، 

 .وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، جوابكم السيد الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
جارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة واالستثمار والت

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية نيابة عن
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

معك فيها ولكن كنتافق معك يف حاجة وحدة أننا ما   ...
كنتافقش معك أيضا أننا يكون آخر مرة يتطرح هاد السوال، 

مرة يتطرح هاد السوال مبا أن املغرب  أان ابلنسبة يل خص كل
احلمد هلل ما واقفش غري يف هاد املستوى احنا كنكربوا، املغرب  
كيكرب، األوراش اإلقتصادية احلمد هلل والتنموية كتكرب يف 
البالد، فدائما غادي تطرح هاد السوال ال ابلنسبة للصحة وال 

لنسبة يل ابلنسبة للتعليم وال ابلنسبة لشبكات النقال، وأان اب
هاد السوال فتوا حطيتوه وحطيتوه كتابة يعين سوال كتايب 
وجتاوب عليه بنفس الطريقة ولكن غادي نقول لك ماشي 
بنفس الطريقة، ألن طورت فيه األمور وتزادت فيه أمور غنعطيها 
لك ابألرقام اللي كتعين املنطقة اللي ذكرتوها وهي إقليم 

طقة منطقة قروية من 404شيشاوة، غري ابش نقول لك أن 
ة متت التغطية دايهلا يف إطار برام، اخلدم اتبعة هلاد اإلقليم

األساسية للمواصالت، عن طريق نشر الشبكات املستعملة 
2G ،4G 3، وG.  يعين هادي مناطق اللي ماشي منعدمة

فيها الشبكة، كاينة الشبكة، كاينني أمور اللي ما وصالش 
راه  والدواوير فديك املنطقةلبعض املناطق ولكن بعض القرى 

واصلة هلا الشبكة وأنتم على علم هباد األمر. وخبصوص املناطق 
القروية التابعة للجماعة الواردة يف السوال دايلكم، القياسات 
اليت بشرت من طرف املتعهدين املعنيني، كتبني أبن التغطية 
تتميز مبستوى مقبول ابلنسبة جلماعات: مزوضية، اللة عزيزة، 

اليسن، أمدان، كوزميت، بوابود، وسيدي غامن. ويف حني ف
يعمل املتعهدون على حتسني وضعية التغطية ابجلماعات املعنية 
األخرى، عالوة على ذلك أيضا كيف ما قلت لكم غيتم تغطية 
دايل املناطق القروية اللي ما سبقش هلا التغطية من قبل، والبالغ 

 22الشبكة، و راه عندها 404منطقة، يعين  22عددها 
مجاعة اتبعة إلقليم شيشاوة،  03متواجدة على مستوى 

 405ابإلضافة إىل حتسني اخلدمات املقدمة على مستوى 
منطقة بشبكة اهلاتف النقال بني اجليلني الثالث والرابع، وذلك 

 .خالل أجل ميتد من سنة إىل أربع سنوات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

؟  رتمة، هل هناك من تعقيب إضايفشكرا السيدة الوزيرة احمل
كنظن استنفدمت الوقت دايلكم السيد النائب، مابقاش الوقت، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر امحني

شكرا السيدة كاتبة الدولة، أأن أيضا بغيت نطرح يف هاد 
اجملال هذا، املعاانة دايل العامل القروي والعامل اجلبلي إبقليم 

د من املناطقما فيهاش التغطية دايل اهلاتف ميدلت، العدي
ودايل األنرتنيت، وابلتايل كاين فعال حرمان العديد من 
الفئات، منهم التالميذ والطلبة، فيهم موظفني د اجلماعات من 
اإلستفادة من هاد التغطية، ونتمناو أنكم أ تشوفو هاد املناطق، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ل هناك من تعقيب إضايف آخر يف شكرا السيد النائب، ه
 .املوضوع؟ ما كايناش، تفضلوا السيدة الوزيرة
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السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية نيابة عن
 :قتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واال

أان بغيت نقول لك واحد القضية، حنا متفقني أبن هناك 
تغطية دايل شبكة دايل النقال هي مهمة ابلنسبة للمغرب كلو، 
ابلنسبة لوالدان، ابلنسبة للتعليم، ابلنسبة لألمور الصحية 
واحليوية، ولكن األرقام اللي كانت عندان من قبل واللي عندان 

تنا انت يف املغرب، واليوم كنقول أبن فاليوم والشبكة كيفما ك
دايل التغطية دايل املغرب ابلكل. أيضا   %51تقريبا قرابة 

كاين هناك نقص يف بعض املناطق، اللي احنا اآلن، كنتعمدو 
أن املتعهدين يدخلو فهاد اإلسرتاتيجية ويكون من أولوايهتم 
هي هاد املناطق اللي كتذكر وأكيد غادي تكون من ميدلت، 

 .ون من األولوايت ابلنسبة للمتعهدين، وشكراغتك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة على اجلواب وعلى احرتام الوقت، ومنر 
إىل السوال املوايل وهو سوال متعلق بتفعيل اآلليات الكفيلة 
حبماية حقوق املستهلكني، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .الكلمة السيد النائب احملرتممن الفريق اإلشرتاكي، لكم 

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا السيدة الوزيرة، حتدثنت قبل قليل عن القانون 
املتعلق حبماية املستهلك، هاد القانون اللي من  20.12
سنوات، تضمن جمموعة من املوسسات من  5لليوم،  3100

 أجل تفعيل املنظومة القانونية حلماية املستهلك. أين وصلت
احلكومة يف أجرأة هاته اآلليات وهاته املوسسات املنصوص 

 عليها قانوان؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة لكم اجلواب

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية نيابة عن
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، أان كنقول أبن احلكومة قطعت 
أشواط كثرية، خصوصا بعد تنزيل هذا القانون اللي هو 

، كان هناك نشر جمموعة من النصوص األخرى 20.12
هيل كتعلق ابلقروض العقارية واإلستهالكية، أت  التطبيقية اللي

الباحثني التابعني لوزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي، 
وزارة الداخلية، وأيضا وزارة الطاقة واملعادن موخرا. أيضا هناك 
شهر ماي األخري كان تنشر القرار املشرتك مع وزارة العدل 

محاية  جلمعيات حول احلصول على اإلذن ابلتقاضي ابلنسبة
املستهلك. نشر أيضا النصوص األساسية لتفعيل مقتضيات 

اللي كيتم العمل على استكمال إصدار ابقي  20.12القانون 
 القرارات املنظمة لبعض مقتضيات هذا القانون يف خمتلف

القطاعات املعنية، النقل، الصناعة التقليدية، السياحة السكىن 
ظيم السليم هلذا القانون، مت تنوكذا الصحة، ومن أجل التطبيق 

دورات تكوينية لفائدة الباحثني بعناية املخالفات وإثباهتا، 
وأيضا وضعت رهن إشارة املستهلك خدمة إلكرتونية 
للشكاايت كتسمح إبيداع ومتابعة الشكاايت وإثباهتا 
إلكرتونيا، اللي تقام من ذيك الوقت اللي كتذكر حىت لداب، 

شكاية غالبية دايهلا   3721أو ال  37.111إيداع أزيد من 
كانت يف القطاعات التجارة، الصناعة، الصناعات الغذائية، 
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قطاعات أخرى اللي منها اخلدمات البنكية واملالية، وأيضا من 
 ..أجل دعم احلركة اإلستهالكية دايل الوطنية عملت

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد اشكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، التعقيب لكم 
 .النائب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا السيدة الوزيرة، فقط أن هاذ املنظومة دايل محاية 
 املستهلك ال ينبغي أن نلقي هبا على عاتق اجملتمع املدين فقط،
اليوم اجملتمع املدين يشتغل يف هاذ اجملال، ولكن اللي تيتوفر 

لمجتمع و لعلى الرتسانة القانونية هي احلكومة، فخاصنا نوفر 
املدين آليات اإلشتغال أوال فهاذ اجملال، واثنيا خاصنا نرسو 

ألنه اليوم يف كل  20.12اآلليات اللي حتدث عليها القانون 
منزل، يف كل األسر، كاين قرض، كاين التعامل مع الفاعل 
اإلقتصادي، كاين احنا موخرا رفعنا من احلد األقصى دايل 

ور اللي اليوم البد خاصنا السلفات الصغرى، يعين كاين أم
حنميو املستهلك، ما نقبلوشاي أنه مازال جييو عندان الشركات 
فعقود دايل التأمني مع املواطنني البسطاء، كاين أمية، يف اجملال 
الفالحي مثال انهيك ويتعامل معاه بعقد الفرنسية وهو عقد 
 إدعان، وقعو وال هللا يعاونك، أو ال إشهار يكون املنتوج يكون

 ..منتوج أو حتط

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضايف يف املوضوع؟ ليس هناك تعقيب إضايف، السيدة الوزيرة 
ال أعتقد انتهى الوقت، انتهى الوقت سنمر إىل السوال املوايل 
هو السوال عن البديل اإلقتصادي ملناجم جرادة للسيدات 

النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والسادة 
 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد ايسني دغو

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

ال خيفى عليكم السيدة الوزيرة، أن إقليم جرادة دفع الثمن 
ابهظا جراء غياب بدائل اقتصادية فور إغالق مناجم جرادة 

إىل عامل إغالق احلدود املغربية اجلزائرية، ابإلضافة كذلك 
سنة من ركود اقتصادي  31حيث ظل هاذ اإلقليم يعاين ملدة 

رهيب أدى إىل استفحال وتردي األوضاع اإلقتصادية 
واإلجتماعية، واليت نت، عنها احتجاجات ابجلملة، فهاذ اإلطار  
كنسائلكم السيد الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة من أجل إقرار 
بديل اقتصادي كيضمن للساكنة حقها الدستوري يف العيش 

 .الكرمي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة لكم اجلواب

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية نيابة عن
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

شكرا السيد النائب احملرتم، أان ابلنسبة يل هاذ املوضوع 
دايل جرادة هو مهم جدا وحساس جدا، ألن أوال ما كاينش 
انئي هو يف نكبة يف كل املناطق، املناطق املغربية هي كلها 

يهات السامية لصاحب اجلاللة، للتنمية داخلة يف إطار التوج
اجلماعية لكل جهات اململكة، ومن ضمنهم جرادة، ولذلك  
كان أثناء الزايرة دايل اجلهة دايل الشرق، كان التوقيع من 
طرف السيد الوزير دايل التجارة على بعض برام، التنمية إبقليم 

تايل: لجرادة، واليت انبثقت منها اإلتفاقيتني اخلصوصيتني ومها كا
اإلتفاقية األوىل هي شراكة خصوصية من أجل متويل وإجناز 
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أربع مناطق لألنشطة اإلقتصادية، اللي غتمكن أيضا من التنمية 
فهاذ املنطقة، فكل من جرادة واتوسيت، كنفودة وعني بين 

مليون دايل الدرهم، كتساهم  57مطهر، بكلفة مالية تقدر ب
، منطقتني لألنشطة مليون دايل الدرهم 21الوزارة حبصة 

اإلقتصادية جبرادة وكنفودة مها يف طور التهيئة والتجهيز من 
طرف جمموعة العمران، وسيكوانن إن شاء هللا جاهزان قريبا، 
هناك أيضا اإلتفاقية الثانية بشراكة خصوصية متعلقة خبلق 
ومتويل صندوق لدعم حاملي املشاريع إبقليم جرادة ستساهم 

 ون دايل الدرهم، قد مت تكليف املركزملي 31الوزارة حبصة 
 ..اجلهوي

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب

 :النائب السيد ايسني دغو

 شكرا السيد الرئيس،

ممّا كان لو تستطيع احلكومة  وسيكون أحسنكالم مجيل 
تنزيل هاذ الربام، املسطرة يف احلكامة اجليدة واللي كرتتكز 
ابألساس على املواكبة والتتبع والتقييم، وأن تساهم يف النهوض 
أبوضاع هاذ اإلقليم حىت يكون هلا آاثر مباشر على الساكنة. 

 .وكذلك الوفاء إباللتزامات

 :اجللسةالسيد رئيس 

النائب انتهى الوقت، منر إىل التعقيبات شكرا السيد 
 .اإلضافية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا هامل

 شكرا السيد الرئيس،

يف السيدة الوزيرة هاذ املناسبة كنتمناو وإطالق صراح 
الشباب معتقلي الرغيف األسود، صحيح أن احلكومة دارت 

يل هاذ ى تنز جمهودات جبارة ومسوولني يف اجلهة واقفني عل
املشروع نتاع احلكومة، ولكن نتمناو أنه هتتمو كذلك بساتورميز 
وأمراض ساتورميز وانتاع السيليكوز اللي انتاع جرادة، كاين 
إشكاالت اقتصادية يف اجلهة الشرقية مدينة وجدة كذلك  
كتعاين و كنتظرو منكم السيدة الوزيرة مع السيد الوزير تزورو 

 .لى األزمة االقتصادية، وشكرامدينة وجدة ابش توقفوع

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتمن، هل هناك من تعقيب إضايف 
آخر دائما يف املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير فيما تبقى من 

 .الوقت

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
جارة املكلفة ابلتواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية نيابة عن
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

نبدا بكلمة هي أن مجالية الكالم راه يف تنفيذه واحلكومة 
عازمة على تنفيذ هذا الكالم وعلى تطبيقه، ابلنسبة للزايرة 

على مكامن بعض  دايل وجدة أان قمت بزايرة وجدة ووقفت
الربام، التنموية االقتصادية لوجدة واللي ممكن أن الوزارة تساهم 
فيها واحنا بصدد إن شاء هللا املسامهة يف هذا لتحقيق املشاريع، 

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، فيما يلي سواالن هلما وحدة 
كل لذا سيتم ياملوضوع، يتعلق األمر بوضع اإلقتصاد الغري امله

طرحهما دفعة واحدة لتناال جوااب موحدا من لدن السيدة كاتبة 
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الدولة، السوال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب مشكورا لوضع 

 .السوال

 :النائب السيد ابراهيم الضعيف

 املهيكل القطاع الغريالسيدة كاتبة الدولة احملرتمة، يعترب 
فرصة ويف نفس الوقت هو يشّكل ثقل على كاهل اإلقتصاد 
الوطين، حيث الدراسة اللي قامت هبا إحدى الشركات اخلاصة 

مليار درهم هو القيمة اليت تضيع  41، توكد أبن 3102يف 
 دايل لإلقتصاد الوطين وتفّوت على اإلقتصاد الوطين، الدراسة

hcp  3102للتخطيط كذلك يف واملندوب السامية-
ألف وحدة تزداد سنواي، وابلتايل قطاع  00، تقول أبن 3104

التجارة يشكل هو القطاع األول املعين هبذا القطاع الغري 
والنسي،،  PTT املهيكل متبوعا ابلبناايت واألشغال العمومية

ولذا نسائلكم عن إسرتاتيجيتكم وما ستقومون به وما قمتم به 
 .هو األساس؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد النائب، السوال الثاين للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق احلركي، فليتفضل السيد النائب 

 .احملرتم لوضع السوال

 :النائب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزير احملرتمة،

 إخواين أخوايت احلضور الكرمي،

ابلنسبة للفريق احلركي نسائلكم األخت احملرتمة على احنا 
اإلسرتاتيجية دايلكم واملعاجلة أو ما يسمى ابلتجارة غري 
املهيكلة، كثري من الشباب والشاابت والنساء والرجال على 

قارعة الطريق يف امللك العمومي، عدة برام، ّدارت بدون 
 ،جدوى ما لقاتشي املستوى املطلوب دايل هاذ الشرحية

أسائلكم اآلن ما هي إسرتاتيجيتكم يف التنظيم وهيكلة هذه 
 الشرحية؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيدة الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

موالي حفيظ العلمي، وزير السيد  اخلارجية نيابة عن
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السادة النواب احملرتمني على طرح هذا السوال، هو 
فعال سوال حموري وجوهري ابلنسبة للحكومة ألن كما ذكر 
البعض أبن هذا يعين االقتصاد الغري املهيكل يعين كيخّرب على 

ن حنن يف اإلقتصاد الوطين، ولك يعينوكيضّيع اد الوطين اإلقتص
احلكومة، عازمون على هذا األمر، وهي مقاربة أوال تشاركية 
بني كل مكوانت احلكومة، ألننا مظافرين فيها اجلهود ابش 
خنرجو واحد اإلسرتاتيجية أوال إلدماج هذا القطاع. وبغيت غري 
ابش نقول أبن هاد اإلسرتاتيجية خرجات بواحد الربانم، دايل 

ومة اللي هو دعم وإعادة دم، هاد املقاوالت من القطاع احلك
غري املهيكل إىل قطاع مهيكل، وهو وضع نظام املقاول الذايت، 
واللي كيستهدف دعم روح املبادرة واملقاولة، وتقوية دينامية 
خلق فرص الشغل، كريتكز هذا النظام "املقاول الذايت" على 

يل على تسه مبادئ كتخص أوال خلق نظام مبسط، كيعتمد
اإلجراءات ابلنسبة للحصول على صقة املقاول الذايت، إهناء 
النشاط والتشطيب وإعادة التقييد، وتوحيد اإلجراءات من 
خالل توفري استمارة التقييد ونظام الشباك الوحيد، إبضافة إىل 
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وضع اإلطار اإلجتماعي واجلبائي احملفز، فضال عن االستفادة 
ضا، يها يف التشريعات اجلبائية، وأيمن اإلعفاءات املنصوص عل

، سعيا من ابلرقي هبذا النظام وجتويد خمتلف اجلوانب املتعلقة به
مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات اهلامة على اخلصوص: تنظيم 
لقاءات بشراكة مع خمتلف الفاعلني، ألن كيف قلت لكم هذا 
ما كيعنيش غري وزارة التجارة، ولكن كل الفئات يعين كل 

قطاعات األخرى املعنية يف احلكومة، وذلك من أجل التعريف ال
هبذا النظام على املستويني أوال اجلهوي واحمللي؛ التعريف 
ابملقاول الذايت كفاعل إقتصادي لدى خمتلف الفاعلني 
املوسساتني واخلواص، وذلك قصد التعامل معهم خالل املناولة 

اولني ملقأو سندات الطلب؛ وضع عرض للمواكبة كيستهدف ا
الذاتيني؛ اعتمادا على شبكة للمستشارين واملواكبني على 
املستوى اجلهوي واحمللي؛ وأيضا وضع نسخة متطورة للموقع 
اإللكرتوين املخصص لتسجيل املقاولني. ابش نعطيكم غري 

ألف  27واحد احلصيلة رقمية إمجالية: هناك ما يقارب تقريبا 
رب.. صيلة حىت لشتنمقاول ذايت مسجل، يعين هادي كانت احل

مليون درهم،  405، حوايل 3102عفوا هناية شهر دجنرب 
مليون درهم  5.2رقم معامالت مصرح هبا، حتصيل ما يقارب 

ضريبة على الدخل، آلية لإلدماج اإلقتصادي لفئات عريضة 
من اجملتمع، منها النساء العاطالت عن العمل، ذوي 

ج االقتصادي اإلحتياجات اخلاصة وآخرون، آلية لإلدما 
واإلجتماعي لألجانب، وبديل عملي لألشخاص الناشطني يف 
القطاع الغري مهيكل، أيضا كان هناك يف إطار نفس املقاولني 
الذاتيني ومتيزت أيضا إبغناء املنظومة املقاوالتية من خالل 
إنتشار آليات املواكبة اجلماعية للمقاول الذاتيني من طرف 

 ف هذه اآللية تكوين شبكاتمغرب املقاوالت، حيث تستهد
املستشارين، تنظيم لقاءات حتسيسية وانتشار آليات املواكبة 
اجلماعيات يف مرحلة ما قبل وما بعد املشروع، أيضا هناك أيضا 

بعض األمور اللي هي جديدة ابلنسبة لنا يف مغرب املقاوالت، 
وهو أهنم اليوم إبمكاهنم أهنم ينخرطو يف طلبات العروض اللي 

نهم أيضا من أهنم يدفعو فيها ويستفادو من هذا احلق غتمك
حىت مها كمقاولني ذاتيني، ابش يستافدو من هذه املشاريع 

 .التنموية ابلنسبة لبالدان، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة الوزيرة، منر إىل التعقيب، تفضل السي 
 .الصقلي

 :النائب السيد ادريس الصقلي عدوي

 ئيس،شكرا السيد الر 

السيدة الوزيرة، األمهية دايل القطاع املتعلقة أبن 
واحدالشرائح واسعة ضعيفة فهاد الشعب املغريب، واللي 
انسجمت يف اإلنتاج دايل الشغل، خدامة فهاد اجملال، عندان 
إشكال حقيقي دايل توزيع الثروة، ولعل هاد اجلهود ماشية يف 

أكيد قلتيو، التهاد اإلجتاه، اليوم عندان احللول خصنا كيف 
على األمهية دايل املقاول الذايت والتطوير دايهلا، ولكن خصنا 
املواكبة من خالل التكوين دايل الناس، خصنا أكثر من هاد 
الشي كامل، ما يكونش هداك التاجر الصغري هو احللقة 
الضعيفة اللي كل شي تيحكر عليه فيها، اليوم مثال، عندان 

سلعة اميوانت اللي جايبني هلم التقبطو الك جتار فمدينة فاس
دايهلم، عالش؟ ألنه هاد السلعة ما عندهومش الفاتورات 
ودازت من الصحراء، من أكادير، دازت من مراكش، وصال 
للدار البيضاء حىت واحد ما هضر مع الناس الدار البيضاء، 
حىت جات السلعة توصل لفاس، عاد تقبطو، حنا تنقولو خاص 

ر ابش نزيدو للقدام وزيد كاملني وحتةى املنظومة كاملة تتطو 
 .واحد ما يسمع اهلضرة
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، التعقيب لكم السيد النائب 
 .تفضل

 :النائب السيد حممد السيمو

بغينا ننتقل من املقاربة الزرواطية إىل املقاربة اإلجتماعية، 
هاد الناس اللي مضطهدين يف الشوارع، والواقع فرضهوم علينا، 
إذن خصنا جنلسو مجيع ونديروا شي طريقة سريعة ابش ميكن 
لنا نتغلبو على هذه الظاهرة، اللي ما كتشرفنا ال حنا وال دوك 

نا شي حاجة ملموسة، بغات الناس اللي مها يف الشارع. بغي
املبادرة الوطنية تدير شي حاجة، ولكن ما تغلبتش على هاد 
املشكل، بغينا إشراك اجلماعات احمللية، إشراك مجعيات اجملتمع 
املدين، اللي كتمثل هاد الناس ابش ميكن نزيدو القدام. وفنفس 
الوقت هللا يرضي عليك، بغينا املناطق الصناعية حىت هي تكون 

بة جبوار املدن ابش ميكنا نشغلو هاد الشباب، وجتيهم مواك
ساهلة يقلبو على العمل يف املناطق الصناعية ألنه كنشوفو هاد 
املشكل هذا كنتخبطو فيه دائما وما بغيناش نصيبو شي حاجة 
اللي كتشخص لنا الداء ومنشيو لو ديركت بقينا غري كندورو يف 

ضي عليك ناكم هللا ير احللقة اللي هي فيها الصعوبة. وحنا بغي
فشي حاجة اللي هي موضوعية، اللي هي خترجنا من هاد 
الفلسفة ما يسمى بلغة اخلشب، اللي غادية للدمياغوجية، مجيع 

 ..املوسسات كيتكلمو هاد اللغة ماشي غري انتما، ولكن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، ومنر إىل التعقيبات 
 هذا ما كنختلفوش عليه، غري نوفيو احلق دايل اإلضافية. ال

 .مواليه ونرجعو... عارفني القاعدة تفضل

 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

عالقة مبوضوع السوال، اإلقتصاد الغري املهيكل، كاين 
شعارات راننة عند احلكومة، بغينا إدماج اإلقتصاد الغري 

ين، ولكن ملي تنشوفو بعض املهيكل يف االقتصاد القانو 
التصرفات اللي كتخلع هاد الناس، كنتسائلو كما حيدث هاد 
اليامات، كانت واحد احلملة، تقريبا هاديك احلملة دايل 

، اليوم شفنا واحد املمارسات غري 05التطهري اللي كانت ف 
مسوولة، ما تقوم به اجلمارك يف فاس ويف بعض املدن والتأثري 

س بغاو يديرو إضراابت وكيحتجو، هاد األمور خالو النا دايهلا
هادي غري مسوولة، إيال احلكومة خصها الفلوس تنقص 
املصاريف اللي عليها وتدير استثمارات كبرية وتعطي اتساع 
للدراويش، راه ملي كنا كناقشو قانون املالية، قلنا داك شي 
خصوا جيي شوية بشوية، ما نزلو على املقاولني الصغار والتجار 
 الصغار، إيال بغينا حناربو التهريب حناربوه فاحلدود الشمالية ويف
احلدود اجلنوبية، ماشي حىت جتي السلعة عند الناس وعاد نبداو 
نديرو محالت التفتيش، هاد شي غري مقبول، نعم مع تطبيق 

 .القانون، ولكنها بصيغة مرنة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ل السيد النائبشكرا السيد النائب احملرتم، تفض

 :النائب السيد جواد عراقي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، ال حنتاج إىل كثري من التحليل لنفهم أبن 
ما حيققه اإلقتصاد النظامي من نتائ،، يعين جزء كبري منهم 
يهدمه اإلقتصاد الغري املهيكل، ابلتايل معاجلة هذه اآلفة اآلن 

بفعل تضخمها وفعلها أصبحت قضية وطنية كربى، 
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التصاعدي، مبعىن أنه عدد الغري مهيكلني هذه السنة، سوف 
جيب  وابلتايل يكون أقل من عدد السنة املقبلة وهكذا دواليك
 .التصدي له يف إطار برانم، وطين كبري، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب

 :محوينالنائب السيد رشيد 

 شكرا السيد الرئيس،

ل قبل ما نتكلموعلى اإلقتصاد الغري املهيك السيدة الوزيرة،
من الشركات الكربى  %3نتكلمو على اإلقتصاد املهيكل، 

كلها   %02وهي مهيكلة اللي كتخلص الضرائب للدولة، 
 دايهلا les billans تتهرب بطريقة أو أبخرى، كتلقى

déficiteurs كيشغل واحد  الغري املهيكل هاذ االقتصاد
العدد كبري من املواطنني أكثر من اإلقتصاد املهيكل، وهلذا 
ندعو احلكومة ابش تعطي هلاذ الناس حتفيزات وإدماجهم يف 
احلياة يعين االقتصادية من أجل خلق ثروة وخلق فرص للشغل، 

 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .النائبشكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد 

 :النائب السيد نور الدين االزرق

 شكرا السيدة الوزيرة،

تكلميت على املقاول الذايت هناك مشروع دايل املقاوالت 
متّشى يف سال وفعدد املدن مسدود مع األسف خصكم 
تسرعو، هناك الباعة املتجولني تبنات أسواق منوذجية هلاذ الباعة 

كنهم تثبيتهم يف أما مع األسف خص السلطة احمللية تساعد 
 .ألنه راه هاذوك األسواق فارغني، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هناك من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .يبدوالسيدة الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  رجية نيابة عناخلا
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

أان غري صراحة تعجبت يعين هناك بعض األسئلة اللي 
طرحت جوهرية وحمورية ومهمة جدا، كنتكلمو على القطاع 
الغري املهيكل كلنا تكلمنا أبنه كيمس وكيضر ابإلقتصاد 
الوطين، واش أنتما بغيتو االقتصاد الوطين يزيد لقدام وال غنبقاو  

ّلي  ا؟ منبقاو نسولو على أمور كنرتاجعو فيه كل مرة غادي
كنتكلموعلى بعض املناطق ما غنذكرش اإلسم د ألهنا تضررت 
من بعض التوقيفات ألهنا وقفات ألهنا غري قانونية، هذا راه 
مستحيل منشيو فيه ألن هذا هو اللي كيضر ابإلقتصاد الوطين، 
فاإلقتصاد الوطين إيال بغينا يكون هناك اقتصاد مهيكل خصو 

ر  عندو الفواتري وال عندو أمو يكون ابلطريقة القانونية، إيال
أخرى راه غادي يطّبق عليه قانون إيال ما عندوش راه غيطبق 
عليه القانون، ألن ما ميكنش واحد اللي عندو قانوين فاتح 
ابلطريقة القانونية وكيخّلص الضرائب دايلو وكيخلص عليها 
اجلمارك وغدا أو اّل بعد غدا كيجيين واحد أخر ما خملصش 

طهم وانشرهم يف األرض وتقول ليا اّل راه غادي اجلمارك وح
خنّلي هذا ونسمع آلخر؟ فهاذي أمور هاذي هللا خيليكم غري 
إيال بغيتو نسامهو يف اإلقتصاد الوطين فكلنا خّصنا نتعاونو 
غادي نتعاونو أوال من التشريع القوانني اللي ضبطتنا هي قوانني 

 الدستور ت يفاللي كتضبطنا مجيعا اللي يعين جرى عليها جا
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وهي قوانني اللي غادي تساهم يف تنمية هاذ البلد بيعين املسامهة 
يف اإلقتصاد الوطين مع يعين مع التجارة املهيكلة، هاذ األمور 
هاذي األخرى اللي كنقولو عليها ألن اليوم هناك حتفيزات 
جبائية مهمة جدا ابلنسبة هلاذ التجار هاذو، هناك أيضا يعين 

خرية اللي تضعفات فيها واحد نقصنا من الوعاء امليزانية األ
  %05حىت ل  %31الضرييب ابلنسبة للمقاوالت، مشينا من 

كنهضرو على حتفيزات أخرى كنهضرو على حتفيزات ابلنسبة 
للجمارك كنهضرو على تبسيط املساطر ابجلمارك، ابلنسبة 
لالسترياد والتصديرفما ميكنش اليوم نتكلمو على أمور، أان 

ض مع للسيد النائب احملرتم اللي كيقول أبن فعال هناك بعمتفقة 
احملالت اللي هي فارغة وخصنا نعمروها، فهذا نفس ماشي 
غري اخلدمة دايل وزارة دايل الصناعة هناك أيضا اخلدمة دايل 
اجلماعات الرتابية وهناك دايل قطاعات أخرى خصنا نسا مهو 

فاحنا  ري املهيكلفيها مجيعا ونتعاونو عليها، أما القطاع الغ
 متفقني عليه أبنه كيضّيع اإلقتصاد الوطين ابملاليري ما كاينش

شي واحد فينا اللي عارف حىت الرقم اللي لألسف كيضر هاذ 
االقتصاد وكلنا مجيعا خصنا نتعاونو فيه وما كاينش شي حد 
اللي عندو اللي ابغي املصلحة دايل البالد يقول ليا راه اللي 

رة هو اللي غادي يدوز راه ما ميكنش، هاذ ما عندوش الفاتو 
 .الشي راه ما غاديش نقبلوه، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا على حسن مسامهتكم يف 
 01هذه اجللسة، ما بقاتش.. غادي نرفعو اجللسة للصالة 

 .دقائق ونستأنف أشغال اجللسة إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

إذا مسحتم السيدات والسادة النواب األفاضل، نستأنف 
أشغال جلستنا املوقرة هاته ونرحب جمددا ابلسيدة الوزيرة 
والسادة الوزراء ومنر مباشرة إىل السوال املوايل املتعلق بقطاع 
التجارة اخلارجية هو سوال عن تبسيط املساطر املتعلقة ابلتجارة 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع  اخلارجية
الدستوري فليتقدم أحد واضعي السوال مشكورا، سوال عن 
تبسيط املساطر املتعلقة ابلتجارة اخلارجية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

 .النائب احملرتم

 :النائب السي خالد الشناق

 لسيد الرئيس،شكرا ا

يف إطار تفعيل املخطط الوطين للتجارة اخلارجية ويف إطار 
دعم الربام، املوجهة للمصدرين. نسائلكم السيدة كاتبة الدولة 
احملرتمة عن أهم اإلجراءات والتدابري املتخذة لتقوية مكانة 

 .املغرب يف جمال التجارة اخلارجية

 :السيد رئيس اجللسة

 .احملرتم، الكلمة لكم السيدة الوزيرةشكرا السيد النائب 

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرئيس،

اطر إذن ابلنسبة لتبسيط مس شكرا السيد النائب احملرتم،
احلكومة ألهنا ابلغة  التجارة اخلارجية إذن هي يف أولوايت

األمهية يف إطار اإلسرتاتيجية احلكومية لتحسني مناخ األعمال، 
وفيما خيص تقييم إجنازات املخطط الوطين لتبسيط مساطر 
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التجارة اخلارجية وتعميم التبادل اإللكرتوين للمعلومات، مت 
 :حتقيق املنجزات التالية يف هذا اجملال

رياد  جمال التصدير واإلستالواثئق املستعملة يف توحيد-أوال
 ومالءمتها مع املعايري الدولية؛

،  3100من مارس  porte-net اعتماد الشباك الوحيد أو
كان أوال على مستوى الدار البيضاء ومن بعد تعمم يف موانئ 
جتارية أخرى، أيضا هناك الشباك الذي كيتوفر حاليا كاين ما 

 ا؛ألف زبون، وهو رقم مهم جد 30 يقارب تقريبا

تطوير خدمات الشباك اإللكرتوين كيشمل عدد من املساطر 
واإلجراءات املتعلقة ابإلسترياد والتصدير وذلك عن الربط 

 اإللكرتوين بني مجيع املتداخلني يف ميدان التجارة اخلارجية؛

اعتماد التصريح اإللكرتوين املسبق عن احلاوايت املخصصة 
 للتصدير مبيناء الدار البيضاء؛

 اإلعالن بوصول البضائع املستوردة؛رقمنة 

 ؛manifest رقمنة بيان احلمولة اخلاصة ابلبضائع

قرار لوزير التجارة اخلارجية حيدد  3107إصدار سنة 
اإلجراءات املتعلقة ابكتتاب سندات اإلسترياد والرتاخيص 
تصدير السلع وكذا مناذج اإلستبياانت اخلاصة هبا والذي يلزم 

سندات اإلسرتاد ورخص التصدير عرب التبادل اإللكرتوين ل
 الشبكات اإللكرتونية للتجارة اخلارجية؛

لبعض عمليات  porte-net اعتماد األداء اإللكرتوين عرب
التجارة اخلارجية واملخطط إن شاء هللا اللي غادي يكون عندها 

، 3130وهو حتقيق جتارة خارجية بدون ورق أبفق  3130يف 
 .وشكرا

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيدة الوزيرة التعقيب لكم السيد النائب

 :النائب السيد خالد الشناق

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، حنيي ونثمن اجملهودات اللي  
كتقوم هبا وزارة يف جمال التجارة اخلارجية وخصوصا كما جاء 
على لسانكم تسهيل املساطر اللي هي نتيجة دايل تراكمات 

ظ على هاد املكتسبات خاصة وأن عديدة، ونطالب ابحلفا
املغرب قطع أشواط الأبس هبا فيما خيص التجارة اخلارجية، 
لكن األساسي اليوم السيدة الوزيرة هو اقتحام أسواق جديدة 
قادرة على تقوية الصادرات املغربية وعلى تقوية تنافسية 
اقتصادان ومقاولتنا خلوض غمار العوملة وما تتطلبه من جودة 

ت، ة، البد اليوم أن تشعر املقاولة املغربية وأن يشعر املنومن فعالي
املغريب أبن احلكومة جبانبه آخذة بيديه للبحث عن أسواق 

، فاحلمد هلل اليوم كيما كتشوفوا يف القطاع الفالحي إنتاجنا وفري
لكن يف ظل اإلقتصار فقط على األسواق التقليدية وانسداد 

لمون ادراتنا، البد كما تعاألفق كلها عوامل أثرت سلبا على ص
السيدة الوزيرة من املهام األساسية اليوم دايل التجارة اخلارجية 
هو البحث عن أسواق قبل اإلنتاج، خصوصا يف ظل تنامي 
التنافسية الشرسة يف األسواق العاملية اللي رغم شراستها استطاع 
املغرب احلمد هلل أن يفرض نفسه بفضل جمهودات مقاوالته 

ه الصناعية، لذلك فاألمل املقاوالت املغربية اليوم وموسسات
معقود عليكم السيدة الوزيرة وعلى احلكومة بشكل عام لتقوية 

 .تنافسية مقاوالتنا عرب تطوير صادراهتا وتنافسيتها، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف يف 
الوزير الوقت انتهى، إذن نشكرك املوضوع؟ ال يبدو، السيد 

مرة أخرى على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل للقطاع 
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املوايل هوقطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السوال األول 
يف القطاع هو سوال عن أضرار استخراج املعادن للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد 

 .لنائب احملرتما

 :النائب السيد حممد املالحي

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري 
العملية اليت تعتزمون القيام هبا لتحسني نظام استغالل املقالع؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 . شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير

 :دامةواملعادن والتنمية املست السيد عزيز رابح، وزير الطاقة 

شكرا السيد النائب احملرتم، أمهية املعادن ال ختفى على أحد، 
مليار من رقم املعامالت على الصعيد الوطين،  75اليوم حوايل 

من الصادرات دايل البالد دايلنا كتمشي من املعادن، % 31
ألف مواطن كيشتغلوا كشغل قار، بطبيعة ابإلضافة إىل  40
لة اللي هي..، ولكن هاذ املوضوع دايل ما يسمى املناو 

ابألضرار عوجل يف القوانني دايل البالد دايلنا وال سيما بعد 
، املصادقة على امليثاق دايل التنمية املستدامة وامليثاق دايل البيئة

وابلتايل ال يقبل أي مشروع سواء كان صناعي أو معدين أو 
بيئة، ية وأضرار على الغريو فيه أضرار على على الفرشة املائ

ولذلك فتتكون مراقبة وونتخذ اإلجراءات الزجرية يف هاذ 
 .اجملال

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير احملرتم، لكم تعقيب السيد النائب 
 .تفضلوا

 

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

نظاما  يعرفجيب أن نعرتف أنه القانون ال  السيد الوزير،
بيئيا مميزا ويلعب أدوارا إيكولوجية مهمة على املستوى 
اإلقتصادي والثقايف والعلمي، والشك أن هناك إمجاع وطين 
ودويل على اجملهودات واخلطوات اليت قطعتها بالدان يف هذا 
اجملال، هذا اعرتاف السيد الوزير البد من اإلعرتاف به، إال أن 

ن ع املقالع ال يزال يثري جمموعة مالسيد الوزير احملرتم موضو 
املالحظات، أمهها هوالوضعية املالية على مستوى اجلماعات 
الرتابية واجلهة واآلاثر السلبية على البيئة والساكنة، كذلك 
السيد الوزير عدم إرجاع احلالة كما كانت عليه قبل بداية 
االستغالل، عدم استفادة ساكنة اجلماعات اليت تتواجد هبا 

قالع سواء على مستوى التنمية احمللية أو على مستوى تشغيل امل
الشباب، كذلك السيد الوزير جيب تفعيل خمطط جهوي لتدبري 
املقالع، كذلك السيد الوزير ندعوكم ملناظرة وطنية حول هذا 
املوضوع وإبشراك كل املعنيني ألن هذا واحد املوضوع اللي 

، لدروس والعربغادي ميكن نستخلصو فيه واحد جمموعة من ا
لكون على أننا تكون عندان واحد العمل متجانس اللي كيمكن 
 نبنيو به إسرتاتيجية دايل بالدان يف األفق اللي هي حققاتو يف

ظل هاذ العوملة ويف ظل هاذ األمور اللي هي يف احلقيقة كتعطي 
للبيئة واحد العمل اللي هو مستحسن وعلى أنه مجيل وعلى 

 ..أنه كيمكن

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، تفضلوا السيد 
 .الوزير التعقيب لكم
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 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، الطرح جيد أنخذ به إن شاء هللا يف 
ستوى املنتخبني على املإطار املقاربة التشاركية ومشاركة حىت 

احمللي، لكن نبغي نذكر بعض املعطيات هو أنه يف اجملال دايل 
املقالع أو املعادن، املقالع وزارة التجهيز واملعادن وزارة الطاقة 
واملعادن تقريبا هي نفس املقاربة ألن هاذي مقاربة البالد دايلنا، 

م حجم و غري تنزّلوها قطاعيا كاين أوال رحبية اإلستثمار، الي
مليار دايل الدرهم  02االستثمارات اآلن اجلارية حوايل 

استثمارات يعين معادن متعددة، كاين استثمار الذي يصل إىل 
مليار دايل الدرهم حبال اآلن يف نواحي اترودانت مليار اللي 

كلم، غري   01غيشغل ألف واحد مباشرة، وملا مشينا جبناه 
ني ن كاين التوازن بابش كنعطيكم كيفاش احلرص على..، إذ

رحبية االستثمار، التوازن املايل اجلميع جيب أن يستفيدوا واآلن 
يف إطار التعديالت غيولّيو يستافدو حىت اجلماعات احمللية  
 كنتمىن نعجلو هباذ اإلصالح، مث كاين ما يتعلق ابلتنمية احمللية

واملناولة ابش يكون تكامل يف االستفادة من هاذ الثروات دايل 
 .بالد دايلناال

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات، هل هناك من 
تعقيب إضايف يف املوضوع؟ اّل، يبدو إذن منر إىل السوال املوايل 
هو سوال عن أوضاع املنجميني التقليديني للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .أحد واضعي السوال مشكورا، تفضل السيد النائبفليتفضل 

 :النائب السيد حممد بلحسان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

ة إن األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعي السيد الوزير احملرتم،
الصعبة اليت يعاين منها املنجميون التقليديون. نسائلكم السيد 

سبة يف على حقوقهم املكت الوزير عن التدابري املتخذة للحفاظ
ظل القانون اجلديد؟ وكذا اإلجراءات املزمع اختاذها لتحسني 

 .وضعيتهم االجتماعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، لكم الكلمة الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

احملرتم، كما تعلمون كان عندي زايرة أشكر السيد النائب 
ان لقاء وك إىل اجلهة وكان لقاء مع كافة املنتخبني والسلطات

أيضا مع املنجمني حضرو لو العشرات كما تعلم، مث 
استقبلناهم، ألن التوجه اللي ماشية يف البالد بصفة عامة يف 
اإلقتصاد، نعم للشركات الكربى واملتوسطة، ولكن أيضا نعم 

الصغرى وخاصة يف جماالت املعادن واإلقتصاد الغري  للشركات
مهيكل عاد تطرح عليه سوال، مبعىن أن هاد التوازن يف البالد 

اآلن كموسسة،   cadetaf دايلنا هو توازن جيد. كما تعلمون
كوسيط، كموطر وضامنة للحقوق اإلجتماعية، تعني فيها 

انون قاملدير ابش تويل تشتغل، مث أيضا عطيناهم يف إطار ال
اجلديد اخلاص ابملنجمني، عطيناهم اآلن ضماانت كثرية ابش 
ميكن ليهم يستثمروا يستمرو يف كسب الرزاق دايهلم، مع مواكبة 

 .الدولة بطبيعة احلال يف هاد اجملال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، السيد النائب لكم التعقيب
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 :النائب السيد حممد بلحسان

 السيد الرئيس،شكرا 

شكرا السيد الوزير على طمأنتكم هلاد الشرحية، وكما 
تعلمون السيد الوزير، البد من التأكيد بفلسفة الظهريامللكي 

والذي   cadetaf الراحل املغفور له حممد اخلامس احملدث ل
كانت أهدافه األساسية يف فك العزلة وتنمية املناطق واحلفاظ 

ير و التعيني دايل هذاك السيد املدعلى استقرار ساكنتها، وما ه
إال بشرى لصحاب هاد القطاع واللي   cadetaf اجلديد ل

كنطلبو السيد الوزير هو هادوك املناجم القدمية اللي كانت  
كمويفيس يف الطاوس وأحد بوبالضن يف ميدلت، بغيناكم هاد 
الشركات اجلداد اللي جاو، ألن اإلمكانيات حاليا ماشي 

اللي كانت زمان، اإلمكانيات اللي كانت،   فحال اإلمكانيات
كانت ضعيفة، دااب إلمكانيات كاينني، كاين اآلليات ميكن 
هلم يستغلو هاد املناجم، هو يف مصلحة البالد، ومرة أخرى  

 .كنشكركم على الزايرة دايل املنطقة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 بشكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير هل من تعقي
 فيما تبقى الوقت؟

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

حد العدد حنا وقعنا وا ابملناسبة  نعم كنبغي أنكد أان مقتنع
دايل الشراكات مع اجلهات دايل اململكة، ابش ميكن لنا 
نطورو نظام جيولوجي دايل مجيع اجلهات ابش يعرفو الثروات 
املعدنية اللي عندهم موجودة، احنا كنشتغلو على موسسة دايل 
اجليولوجيا. لكن املنطقة، اجلهة كما أشرمت ، كاين فيها أوال 

تفقنا عليه ابش يكون خاص ابملعادن ، نظرا املعهد اخلاص، ا
للثروات املوجودة. الدعم ، إحداث منطقة اللي كتجمع ما بني 
التنمية دايل هاد الصناع التقليديني ولكن أيضا تنمية املعادن 

بعد ابش تكون عندان صناعة معدنية. مث اتفقنا على معرض 
 راهدويل، ابإلضافة على أنه واحد العدد د الشركات اآلن 

وضعات امللفات دايهلا ابش جتي تستثمر إن شاء هللا يف 
املنطقة، وأان جد متفائل أبن وأقوهلا وأحتمل مسووليتها أبن 
ماليري دايل الدراهم ستوظف يف هذه اجلهة لإلستثمار يف اجملال 

 .دايل املعادن

 :السيد رئيس اجللسة

تعلق مشكرا السيد الوزير، منر إىل السوال املوايل هو السوال 
ابإلستجابة للطلبات املتزايدة على الطاقة الكهرابئية، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة 

 .السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات والتدابري اليت اختذمتوها 
ن أجل اإلستجابة للطلبات املتزايدة على الطاقة الكهرابئية م

 نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد وزير لكم اإلجابة

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

احلمد هلل إذا كان هناك قطاع من القطاعات اللي عرف 
ثورة حقيقية فالبالد دايلنا، من بينها ماشي بوحدو، هو قطاع 
دايل الكهرابء، بعد ما كنا كنعيشوا يف أزمنة انقطاعات 

، وصلنا %01وخصاص، اليوم احلمد هلل عندان فائض دايل 
د ن واح. مبعىن أنه احلمد هلل كاي%04هاد السنة فائض دايل 

التطور، هاد القطاع كيعرف اجلمع بني اإلنتاج الوطين وحىت 
إمكانية االسترياد ملا كتكون الكلفة منخفضة، ابش كتكون 
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توازانت مالية، هاد القطاع كيعرفن أيضا شراكة بني القطاع 
العام واخلاص، وهو اللي كتجسد فيه معىن الشراكة بني القطاع 

تاج الذايت مع املكتب الوطين العام واخلاص، ألن جزء من اإلن
للكهرابء، وجزء من اإلنتاج كيقوم به القطاع اخلاص، حجم 
اإلستثمارات الضخمة يف هذا القطاع، فايت عطيت هاد الرقم 

مليار دايل  021، 3132و 3105ونعاود نعطيه، ما بن 
الدرهم استثمارات، استثمارات يف اجملال دايل الطاقة 

كهرابء، مث أيضا هاد القطاع هو وابخلصوص يف جمال دايل ال
اللي عرف التوازن بني اإلستجابة لإلقتصاد والصناعة، إستجابة 
التنمية احلضرية اللي اآلن انتقلنا إىل مستوى عايل، واإلستجابة 
أيضا للعامل القروي اللي وصلنا فيه واحد النسبة احلمد هلل حمرتمة 

 .ومقدرة، وهي منوذج على الصعيد العاملي

 :رئيس اجللسةالسيد 

شكرا السيد الوزير، هل لكم من تعقيب السيد النائب؟ 
 .تفضلوا

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل

 شكرا السيد الرئيس،

للي قامت ا يف احلقيقة البد من اإلشارة والتنويه ابجملهودات
 هبا احلكومات املتتالية، حيث أنه صرفت تقريبا يف اإلستثمارات

 7,4مليار دالدرهم مبعدل  05:  3105و 3111ما بني 
مليار اتلدرهم سنواي، كذلك البد نشار أبنه اإلحتياجات 
والطلبات دايل الكهرابء ستعادل تقريبا يف السنوات املقبلة 

احلواي،   3ات، هناك سنواي، واإلستجابة للطلب %4حوايل 
من خالل شراء الكهرابء  %51كتقوم هبا هاذ احلكومة: أوال 

تريا واط  32,40من املنتجني اخلواص واإلسترياد حوايل تقريبا 
من اإلنتاج دايل  %21واط ساعة، وكذلك 12 10 مبعىن

تريا واط ساعة، السوال املطروح كذلك  01,15املكتب حوايل 

 يع الباقة دايل اإلنتاج، حلد اآلنعملت احلكومة مشكورة بتنو 
 %75عندان الفحم احلجري اللي كاين اإلستهالك حاليا 

إىل  %02، الغاز الطبيعي من %53ل  3130وغيوصل ل
سنة  %5,2، الفيول اللي تنقص من 3130ف  %5وال  5

بسبب  3130يف  %1، إىل 3102سنة  %2إىل  3105
 ملتجددة الليالكلفة الكبرية دايل هاذ..، كذلك الطاقات ا

، 3130سنة  %22إىل  3102يف  %05غتنتقل من 
سنة  %04، وكذلك اإلسترياد من 3132سنة  %25و

 ..حىت %5، ل3102سنة  %00ل 3105

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك من 
 .تعقيب إضايف؟ ال يبدو، السيد الوزير يف ما تبقى من الوقت

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

نبغي نشري راه كنشكر السيد النائب احملرتم، أعتقد أبن 
لعموم املواطن وخاصة املنتخبني متابعني هاذ القضية دالسياسة 
الطاقية إلعتبار بسيط أن هذا اختيار إسرتاتيجي ومرتبط ابألمن 

ي اجملال دايل األمن الطاقي، نبغدايل البالد دايلنا، وخاصة يف 
نقول للرأي العام أن هذا القطاع من القطاعات الذي عرف 

دايل الدول اللي كتستثمر يف  01انفتاحا كبريا، أكثر من 
البالد دايلنا، أسيوية: الياابن، كوراي، الصني. أوروبية: فرنسا، 

ىن عإسبانيا. عربية: السعودية، اإلمارات، أمريكية حىت مغربية، مب
أنه قطاع كيعرف تنافس كبري جدا وكنختارو األفضل ابلنسبة 
للبالد دايلنا ابش نستاجبو للطلب، اآلن املعدل كنتكلمو ما 

وهذا كيفرض علينا فعال استثمارات وكل  %4حىت  3بني 
األهداف املسطرة اآلن تتحقق، آخر اجتماع اللي كان ترأسه 

لنظر ابش نعاودو اجاللة امللك، حفظه هللا، أعطى التعليمات 
يف األهداف، نزيدو من الطاقات املتجددة، نشوفو طاقات 
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متجددة أخرى نعطيو املثال من خالل افدارة يف استعمال 
 .الطاقات املتجددة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم الوزير على هذه اإليضاحات، ومنر للسوال 
وي ر املوايل هو سوال متعلق مبناطق غري املكهربة ابلعامل الق

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 
 .لكم الكلمة السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد حسني آيت أوحليان

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير يعترب برانم، الكهربة القروية الشمويل من 
األوراش الكربى على املستوى الوطين، ملا يكتسيه من أمهية 

لغة يف حياة املواطنات واملواطنني، وقد عرف هذا الربانم، اب
انطالقة حقيقية مبختلف أشطره األربع، وذلك ابعتماد مقاربة 

ء مالية تشاركية بني خمتلف املتدخلني من املكتب الوطين للكهراب
واجلماعات الرتابية واملستفيدين ومبسامهة مهمة من املديرية 

ا فاقت نسبة التغطية أكثر م العامة للجماعات احمللية، حيث
، فرغم كل هذا السيد الوزير، هناك جمموعة من %00يناهز 

املناطق القروية ابململكة تعاين من اإلقصاء والعزلة جراء حرماهنا 
من الربط ابلشبكة الكهرابئية، كما هو الشأن مثال ببعض 
املناطق إبقليم شيشاوة: كجماعة أفال إيسن، الديل، املزوطية، 

يدات، واجلاط ورحالة، فمن غري املعقول السيد الوزير يف السع
الوقت الراهن أن تعيش هذه املناطق يف الظالم الدامس 
واإلستعانة الوسائل البدائية، مما يشعر هوالء املواطنني أنفسهم 

 .خارج أرض التنمية واحلضارة

جمموعة من املناطق  ومن جهة أخرى السيد الوزير، فإن
 بلية واليت استفادت من هذا الربانم، واليتالقروية خصوصا اجل

استعملت فيه األعمدة اخلشبية لربطها ابلكهرابء، نالحظ 

سقوط عدد كبري من هذه األعمدة على األرض واحململة ابلتيار 
الكهرابئي، مما يشكل خطرا دائما يهدد أرواح الساكنة، لذا 

ناطق السيد الوزير نسائلكم، أوال: من أجل التدخل يف هذه امل
الغري مستفيدة لربطها ابلشبكة الكهرابئية، اثنيا: من أجل 

 .التدخل العاجل لرفع هذه األعمدة املتساقطة ابملنطقة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، لكم اجلواب السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

شكرا السيد النائب احملرتم، ولكن علي رمّبا أن أراجع 
األرقام اليت أعدوها ألنه إقليم شيشاوة يعترب من األقاليم املتقدمة 
نسبيا يف جمال الكهرابء، غري ابش هاذ القضية أان عندي األرقام 

 72دوار اللي استافدو من الكهرابء، يعين  0320اآلن يعين 
اآلن  د اليوم بطبيعة احلال كاينألف تقريبا مسكن اللي استاف

دوار زائد واحد العدد دايل املساكن ولكن ابقي احلاجيات، 
غري اللي خصنا نعرفو ماشي قضية حرمان مسعت حلقة دايل 
اتصاالت فني كنا وفني ولينا! وهاذ الشي كيحتاج إمكانيات 
مالية كيحتاج إمكاانت مالية دايل اجلماعات، كيحتاج القدرة 

از وّخا يكون عندك الفلوس واش عندك القدرة دايل دايل اإلجن
اإلجناز يف سنة أو ثالث سنوات؟ ولكن ما تبقى كما تعلمون 
السيد النائب احملرتم، أن هناك برانم، الفوارق اجملالية 
واإلجتماعية اللي الكهرابء هو أحد احملاور الرئيسية واللي إن 

عمدة أان  يدة، األشاء هللا كنشتغلو عليها يف إطار الربجمة اجلد
كنتمىن إن شاء هللا تعطيوين راه كل اللي كتوصلو بيا السادة 
الربملانيني والنواب احملرتمني كيوّصلو ليا فني كاين اخللل راه 
احلمد هلل تنستاجبو لو يعين وكنربجمو لإلصالحات الضرورية 

 .ابش ميكّنا نكونو عند حسن ظن املواطنني
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 :اجللسةالسيد رئيس 

يد الوزير، فيما تبقى من الوقت تفضل السيد شكرا الس
 .النائب

 :النائب السيد حسني آيت اوحليان

كنعاود أنكد ليك أبنه إقليم شيشاوة ما  السيد الوزير،
فيما خيص الكهربة، هللا خيليك أتكد من  FDR داخلش يف

هاذ املعلومة السيد الوزير، أان راين مأكد منها راه ما عندانش 
يف برانم، تقليص الفوارق اجملالية، وأتكد من قطاع الكهرابء 
 .السيد الوزير أان

 :سةلاجلالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
 .إضايف يف املوضوع؟ ما كاينش تفشضل السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

راه غادي نتأكد من هاذ الشي ولكن نعاود غنتأكد من 
هاذ الشي، ولكن نعاول أنكد مسوولية الكهرابء يف العامل 

دايل املسووليات، غري عاود اثين ابش القضية  2القروي فيها 
تكون واضحة فيها املسامهة دايل الدولة من خالل املديرية 

عات ة اجلماالعامة للجماعات احمللية واملكتب الوطين، مسامه
احمللية ومسامهة املواطنني، غري ابش القضية نعطيو األرقام 
ونعطيك التفاصيل دايل شحال سامهت اجلماعات احمللية يف 
شيشاوة وشحال مازال كيتسال بعض اجلماعات احمللية، البد 
طبعا اجلماعات احمللية اللي عندها إشكاالت اآلن راه كاين 

 ملتعددة ابش ميكنا إن شاء هللاحماولة من خالل يعين الربام، ا
نوفقو مع اجلماعات، املسألة الثانية: اآلن سنتوجه ألنه فني 
وقع اإلشكال األن اللي ابقي؟ هي املناطق اللي صعيب توصل 

دايل املليون ابش توصل  2ليها الكابل، على األقل خصك 

دايل املليون، وابلتايل اآلن املقاربة هو منشيو حللول ما  2لّدار 
منشيو للطاقة الشمسية واّل نلقاو شي  of green سمىي

 .حاجة أخرى إيال بغينا نستاجبو للمواطنني

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السوال املوايل وهو سوال متعلق 
بتقليص إستعمال غاز البوطان يف القطاع الفالحي للسيدات 

ل والتنمية، تفضوالسادة النواب األفاضل من فريق العدالة 
 .السيد النائب لكم الكلمة

 :النائب السيد الشرقي الغلمي

 شكرا السيد الرئيس،

توكد التقارير الرمسية أن إستعمال غاز  السيد الوزير،
البوطان يف القطاع الفالحي له تداعيات وانعكاسات سلبية 
على الفاتورة الطاقية للبالد وكذا على نظام املقاصة، نسائلكم 

الوزير عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا إلقرار بدائل هبذا السيد 
اخلصوص وحتفيز الفالحني إلستعمال الطاقة املتجددة يف 

 .السقي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، لكم اجلواب السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

العمل التكاملي بني املوسسة التنفيذية أان كنعتقد هاذ 
والتشريعية وصلنا احلمد هلل لنتائ، حمرتمة ومقدرة، ملا متت 
مراجعة يعين ما يسمى املستحقات دايل االسترياد اللي لليوم 

يكون  الفالح ، ملا اقرتحو ابش أنه ابكيتش كامل دايل3.7%
، اليوم ما بقاتش فقط غري البومبة كنديرو TVA معفي من

مبا فيه الطاقات، يعين، أنه معفي، مبعىن هذا  pakege لكنو 
ربح، نبغي نعطي بعض املعطيات، اليوم عدد الشركات اللي 
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أتسست للي فيها شباب اللي كي انسطاليو هاد احللول 
شركة، هذا آخر تقرير بتنسيق مع  211ابلنسبة وصلنا ل 

شركة موزعة على  211اجلمعية الوطنية للطاقات الشمسية، 
الرتاب الوطين، هناك على األقل حجم االستثمارات سنواي عند 

مليون درهم مبعىن هناك توجه،  011الفالحا ما يقارب من 
عالش؟ ألن اخنفضت الكلفة من خالل هاد واحد العدد 

، %31، غتنخفض السنة املقبلة ب%41اإلجراءات حبوايل 
ىن مث عايال زدت عليها هذا الدعم يف جمال التحفيز الضرائيب، م

يف نفس الوقت أن هناك إجراءات من طرف بعض األبناك 
اللي كتواكب الفالح، مث اآلن كنشتغلو مع موسسات مالية 
ابش نديرو للسنوات املقبلة، إن شاء هللا، دعم خاص للفالحا، 

 احنا اآلن دران دراسة ابش نشوفو أشناهي املقاربة، أشناهي
filière ا؟ طق اللي غنبداو هباللي غنبداو هبا؟ اشناهي املنا

ابش إن شاء هللا جنحو، ابش نكسبو خنفضو من الكلفة دايل 
من الفاتورة  %2استهالك الغاز يف هاد اجملال اللي كتوصل 

 .مليار دايل الدرهم 5ات ل  7الطاقية اللي حوايل 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب لكم السيد النائب؟ 
 .لنائبةتفضلي السيد ا

 :النائبة السيدة ميمونة أفتايت

جمهودات تستحق التثمني فعال، ولكن حنن أمام تبديد 
رهيب ملقدرات دايل البالد خاصة وأننا يف العشرية األخرية من 

مليار درهم اللي  007، حوايل 3100حىت ل  3110
، 04تنفقت من صندوق املقاصة لفائدة غاز البوطان، 

 05و 02ما بني  30دايل الدرهم،  مليار 04معطيات رمسية، 
 3102هي تقديرات تقريبا دايل  3100و 3102

حسب تقرير اجمللس  %41قلنا هي تقديرات  30، 3100و

األعلى للحساابت خصصت للغاز املخصص للفالحة، ولكن 
مليار دايل  45لألسف يعين ابلرغم من أن هاد التكلفة حوايل 

ايل الدرهم سنواي وهي مليار د 4.5الدرهم خالل هاد الفرتة، 
التكلفة اللي كتفوق املخصصات، يعين داكشي اإلعتمادات 
املخصصة للمخطط األخضر، لألسف، بدون نتيجة تذكر 
ابلنسبة للفالحة املعيشية، خاصة وأن بعض املكوانت احلبوب 
واخلضروات مثال عرفت واحد الرتاجع يف هاد الفرتة، وابلتايل 

اطن دايل الفالحة املعيشية، اللي املو ال بد من االنتباه لألمهية 
حمتاج هلا، يبدو أن احملروقات السائلة والغازية يقف أن لويب 
احملروقات السائلة والغازية يقف وراء، يعين، دون الوفاء ملشروع 
سابق يقضي بدعم الضيعات ابلطاقة الشمسية... لوقف نزيف 

 ..حتويل إمكاانت املقاصة لفائدة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، عفوا انتهى الوقت، تعقيبات 
 .إضافية، السيد وزير

 :السيد عزيز الرابح وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

على أية حال، فيما يتعلق ابلفالحة ليس ختصصي، ولكن 
ميكن نستدعيو السيد وزير الفالحة، يعطي اخلالصات دايل 

ه قفزة نوعية، أي قطاع ال بد تكون فيما حتقق يف هاد اجملال، 
مالحظات، ولكن كاين حتول كبري يف البالد دايلنا يف هذا 
اجملال، فيما يتعلق هباد قنينات الغاز، الدولة احلكومة خدات 
قرار ما تقيسها حىت تلقى احللول، وهاد الشي عليه إمجاع، 
اخدت قرار، ألن كتهم املواطن، كتهم الفالح وكتهم أيضا 

مات، ألن تتستعمل أيضا يف املطاعم، كتستعمل أيضا يف اخلد
الفنادق إىل غري ذلك، فاجدت قرار يف هذا االجتاه، ولذلك 
احنا كنشتغلو، إن شاء هللا، ملي غنوجدو احلل راه غنقصو 

 ...الدعم اللي كيمشي للبوطة ابش
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على حسن مسامهتكم يف 
هذه اجللسة، منر إىل القطاع املوايل وهو قطاع الشغل واإلدماج 
املهين، ومباشرة إىل السوال األول وهو سوال متعلق مبعاانة 
أصحاب األمراض املزمنة مع الصندوق الوطين لالحتياط 
اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .احملرتم، تفضلوا والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلق الناجحي

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا  السيد الوزير،
تماعي االجلتقريب إدارة الصندوق الوطين ملنظمات اإلحتياط 

من املواطنني املصابني ابألمراض املزمنة، إذ يلزمهم السفر لدفع 
من  ن كيفية تسريع تعويض املرضىملفاهتم الصحية وكذلك ع

 مصاريف العالج؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، نرحب بكم السيد الوزير ولكم 
 .الكلمة

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

 شكرا السيد الرئيس،

أوال، هذه املعاانة هي تقريبا من املاضي، ال أقول أبهنا 
تتحدثون عنه أصبح من املاضي، خاصة بعد انتهت ولكن ما 

توقيع األجهزة املدبرة للتأمني اإلجباري عن املرض على 
، 3105مارس  07االتفاقية الوطنية املذكورة مع الصيادلة يف 

حيث أصبح املومنني دايل الصندوق كيتوفروا اليوم على 
صيدلية منتشرة على صعيد مجيع جهات اململكة توفر  0153

دواء مكّلف، هذا املعطى األول،  002ة حتمل هلم إمكاني

املعطى الثاين اآلن الصندوق كيقوم ابألداء دايل املستحقات 
يوما يف املعدل،  07املالية للصيادلة يف أجل ال يتجاوز معدله 

وبطبيع احلال ابإلضافة لواحد جمموعة دايل اإلجراءات منها 
ف على ر مثال تطوير واحد تطبيق معلومايت، كيمكن من التع

 الصيدليات املتعاقدة واملنخرطة يف االتفاقية ومتابعة املسار دايل
 .املعاجلة دايل الطلبات دايل التحمل دايل األدوية املكلفة

مندوبية جهوية، داك  05أيضا اليوم الصندوق كيتوفر على 
الشي اللي ما كانش سابقا، وكيعتزم ابش يقوي الشبكة دايلو 

ولوية ملدن السمارة، اتزة، سطات، مع إيالء األ 3131يف أفق 
خريبكة، آسفي، احلسيمة، ابش يواكب التطور دايل عدد 
املومنني وعروض العالج ببالدان، وبطبيعة احلال أيضا بسط 
املساطر بتمديد مدة صالحية شواهد اإلعفاء من احلصة املتبقية 

إىل  2على عاتق املومنني املصابني أبمراض مزمنة ومكلفة من 
ت، مث اعتمدان أيضا التجديد التلقائي هلاد الشواهد سنوا 7

ابلنسبة األمراض دون احلاجة إىل التنقل إىل مصاحل الصندوق، 
إذن تدار واحد اجلهد كبري ابش فعال ختّفف املعاانة دايل 

 .أصحاب األمراض املزمنة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ئب، إذا  اشكرا السيد الوزير احملرتم، التعقيب لكم السيد الن
 .كان هناك من تعقيب تفضلوا

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

السيد الوزير، كنشكروكم على اجملهودات اللي قمتو هبا، 
ولكن رغم هذا ما زلنا كنالحظو املعاانة دايل أصحاب 
األمراض املزمنة، املعاانة دايهلم مع الصندوق الوطين للضمان 

 :أمني الصحي موخرااإلجتماعي أو الصندوق الوطين للت

املندوبية جهوية ما كافياش، حبيت كاين  05درتو  وخا-أوال
شي جهة اللي املساحة دايهلا شاسعة وهلذا كاين معاانة دايل 
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هاد أصحاب األمراض املزمنة أنه ابش يتنقلوا للمندوبيات 
 اجلهوية؛

التنقل السيد الوزير كتكون كبرية، مثال ابش  مصاريف-اثنيا
ينتقل من مقر السكىن دايلو إىل املندوبية اجلهوية كتكلفو 

 .مصاريف كبرية، وهلذا كنطالبو ملا ال نديروا مندوبيات إقليمية

مسألة أخرى هنا كنتسائلوا فينا هي سياسة الالمتركز والالتركيز؟ 
ب التغطية هيل وتقريفيناهي اجلودة يف اخلدمات؟ فيناهي التس

الصحية من املواطنني؟ املستوى الثاين هو اإلستفادة عن طريق 
الصيدليات، وهنا كاين السوال، السيد الوزير، على أن كاينة 
معاانة دايل طلب اإلعفاء من اجلزء املتبقي، كاين إشكال، 
السيد الوزير، أوال أتخر يف اإلستجابة هلاد طلب إعفاء، كاين 

ة هاد الطلبات، ومسألة اثنية أساسية، السيد أتخر يف معاجل
الوزير، حاولو تركز عليها، العديد من الصيدليات كريفضوا 
يتعاملوا مع املستفيدين، خاصة يف األدوية اللي التكلفة دايهلا 
غالية بزاف، ألن الصيدليات كيعتربو هاد الشي كيدخل يف 

ينو أنكم حتاملالية دايهلم، مسألة أخرية نطالب السيد الوزير 
الئحة األمراض املزمنة ومسألة أخرية راقبوا امللفات ألن عرفنا 

 %45أن املقدار اللي كتغطيه امللفات دايل األمراض املزمنة 
 .من امليزانية دايل الصندوق، وهلذا ضرورة املراقبة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل 
 .نائبالسيد ال

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

املعاانة اللي كيعانيوا منها اصحاب األمراض  السيد الوزير،
املزمنة خاصة اللي ما عندوش التغطية الصحية واللي خدم مع 

شي مقاولة غري سيمانة وال شهر وما كيدخلش يف الصندوق 
كارثة هادي واحد الالوطين لإلحتياط اإلجتماعي، يف احلقيقة 

ألنه ال يستفيدون من هاد الصندوق، وال تغطية  هلاد الفئة
صحية هلم، وهذا الفئة بقات عرضة للضياع. لذا نسائلكم 
السيد الوزير التدابري اليت تتخذوهنا يف هذا الشأن يف حق هاد 

 .الشرحية املعوزة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

وزير إضافية أخرى، السيد الشكرا السيد النائب، تعقيبات 
 .تفضلوا

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

أوال السيد النائب رمبا كيخلط األمور ألن هاد صندوق 
موجه للمنخرطني يف الوظيفة العمومية أساسا، أما الفئات 
األخرى راه عندها األنظمة دايل احلماية اإلجتماعية دايهلا اللي 

، إما غريها من الصناديق cnss إما الراميد، إماهي خاصة هبا، 
رب فبالتايل ما عالقة للموضوع مبا تشريون إليه، فيما يتعلق ابلق

أان شرت للجهد اللي الدار ولكن مازال خاص يدار جهد 
أكرب، احنا اليوم يف إطار واحد اإلصالح جوهري ابلنسبة هلاد 

ة الصحية يالصندوق اللي انتقل إىل الصندوق املغريب للتغط
والتأمني الصحي، وغيتحول للموسسة العمومية ابلضبط ابش 
يطور احلكامة دايلوا وابش يقرب املواطن ألنه فعال كاينة هناك 
جمموعة من اإلختالالت اللي ما مراتبطاش ابلضرورة ابلتسيري 
دايل الصندوق أحياان مرتبطة ابلناس اللي كيتعامل معاهم 

 ..ألطباءأحياان مع الصيدليات وبعض ا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، منر إىل السوال املوايل 
وهو سوال متعلق ابلتشغيل العامل القروي للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضل السي العمري



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

32 

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نسائلكم عن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة من أجل 
تشجيع التشغيل ابلعامل القروي متاشيا مع الربانم، احلكومي 
الذي تضمن إطالق برانم، لتطوير التشغيل الذايت للشباب يف 
املناطق القروية؟ وإحداث برام، تكوين خاصة لتأهيل الشباب 

 . على الشهادات وغريها من اإلجراءاتاحلاصلني

 :اجللسةالسيد رئيس 

 . شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

  شكرا السيد النائب، التشغيل بطبيعة احلال يف العامل القروي
كيحظى أبمهية يف الربانم، احلكومي ماشي فقط غري وزارة 

واإلدماج املهين بل بزاف دايل القطاعات احلكومية،  الشغل
عندان املخططات الفالحية اجلهوية يف إطار املغرب األخضر، 
عندان املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتخضع جملموعة 
دايل اآلليات خللق فرص مدرة للشغل، كاين األنشطة دايل 

ال طبيعة احلالوكالة دايل التنمية اإلجتماعية. ابلنسبة ب
لإلختصاصات دايل الوزارة دايل الشغل أوال كاين عندان واحد 
الربانم، دايل ابش منشيوا للجهات وحنا خدامني مع اجلهات  
كنصاوبو برام، جهوية وكنمشيو حىت ألقاليم عندان اآلن 
تعاقدات حىت مع بعض األقاليم ولكن خلي نتكلم ليك فقط 

ندان لعامل القروي، كاين ععلى بعض املبادرات اللي هي كتهم ا
جمموعة دايل الشراكات مع بعض اجلمعيات، عندان تطوير 

دايل  5من الساكنة القروية،  anapec عرض خدمايت

اجلمعيات يف إطار مشروع النهوض ابلتشغيل يف العامل القروي 
فهو مبدأ للتعاون مع موسسة التجهيز عندان يف صفرو، عندان 

دايل الفضاءات قروية  5فتحنا  يف اتزة، عندان يف اتوانت،
دايل الوكاالت  4للتوجيه املهين يف اتزة واتوانت وصفرو، اقتنينا 

املتنقلة ابش منشيو عند الساكنة دايل العامل القروي، احلصيلة  
مستفيد من خدمات التوجيه والوسطاء يف  0511كتقولنا 

مستفيد من التشغيل الذايت يف إطار  411العامل القروي، 
 501، 3102برسم  22كبة القبلية والبعدية، منها املوا 

املهنة خمتلفة،  05دورة تدريبية يف  40مستفيد من التكوينات، 
مستفيد من  774مستفيد من مقابلة التموقع،  0211

ورشات حبث عمل، هاد شي ما كافيش ولكن هذا واحد 
اجلهد واحد التوجه، اللي احنا غاديني إن شاء هللا ابش منشيوا 

 مل القروي ونقربوا من الساكنة القروية وكاين عندان ما يسمىللعا
la prime de mobilité  ،أحياان يف إطار بعض الربام

اللي كاينة يف بعض اجلماعات وبعض اجملالس القروية، وكيمكنا 
نتافقوا على أساس أنه ميكن نعطي واحد الدعم للشباب دايل 

 anapec لالعامل القروي ابش جيي يقرب من اخلدمات داي
 .إىل كان بعيد من املكان دايلوا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير لكم تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

أوال فيما خيص التوضيحات اهلامة اليت ختص الشباب 
خاصة يف العامل القروي، نطالب الفريق احلركي إبجراءات عملية 

هذه اإلجراءات جيب أن  تشغيل شباب الباديةملموسة ل
تنسجم بطبيعة احلال مع خصوصيات وإكراهات كل جهة، 
والشك أن خلق فضاءات يف التوجيه املهين والتكوين وإقحام 
الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات يف هذا امللف، ووضع 
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تصورات أفقية مع اجلماعات الرتابية واجلهة، سيكون له أثره 
مستوى التخفيف من بطالة الشباب القروي ومن مت احلد على 

ي من اهلجرة والفرق بني القرية واجلبل، كما نقرتح يف الفريق احلرك
بتأطري الشباب من أجل مقاوالت وأهداف صناعية عامة 
وخاصة إبقليم شفشان، ألن إقليم شفشاون الذي ميتد طوله 

ا كلم كله  041كلم علىة صعيد البحر، هاذ   041على 
معرضة للشباب للهجرة السرية وهذه اهلجرة هذا هو احلل 
الوحيد هوتشغيل الشباب واملعاجلة من البطالة حىت يتمكنوا من 

 .حقهم يف الشغل واحلياة الكرمية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ال 
املة سوال عن وضعية املرأة العيبدوا، إذن منر للسوال املوايل وهو 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة بدرون

 شكرا السيد الرئيس،

التحرش العنف املبين على النوع الرخص  السيد الوزير،
اللي كتحول من  ةالوالدة، الرضاعدايل مثال كرخصة زواج، 

حق إىل سبب يف الطرد بعض من املعاانة اللي كتعانيها املرأة 
املغربية العاملة وخصوصا يف القطاع اخلاص، مثل الضيعات 
والشركات واملصاحل والتكلفة دايل هاذ املعاانة كتكون تكلفة 
إجتماعية تكلفة اقتصادية تكلفة نفسية ليس فقط على النساء 

مام سياسة حكومية غري كفيلة أهنا بل حىت على أسرهم، أ
تضمن هلم حقوقهم ال داخل أرض الوطن وال خارجه، ماذا 

 أنتم فاعلون السيد الوزير؟

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيدة النائبة، من فضلكم اجلواب السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

ماشي ما أنتم فاعلون، مسعيت السيدة النائبة حنن فعلنا 
وعندان واحد اخلطة وطنية كتسمى إكرام، السيدة الوزيرة معااي، 
احنا اآلن يف النسخة الثانية من هاذ اخلطة اللي فيها يعين عدد 
من اإلجراءات الدقيقة لتنزيل الكرامة واملساواة واملكافحة دايل  

نساء، واالرتقاء ابلتمثيلية دايل ابل كل أشكال التمييز والعنف،
امسحي يل السيدة الوزيرة دخلت لك يف اجملال دايلك، وبطبيعة 
احلال احنا ملتزمني يف إطار هاذ اخلطة كقطاع يعين اوكنفّعلو 
واحد اجملموعة من اإلجراءات اللي كتهم الوزارة دايل الشغل 

لعمل، ا واإلدماج املهين ومكافحة العنف والتمييز داخل أوساط
اخلاص بشروط الشغل  00.03وهلذا صدران القانون دايل رقم 

والتشغيل املتعلقة ابلعامالت والعمال املنزليني، وهذا واحد 
املكسب حقوقي كبري اللي كيضمن الكرامة هلاذ النساء وصدران 
املراسيم دايلو، واليوم قريب إن شاء هللا غادي يصدر املرسوم 

إلجتماعية، وأان جد مسرور ألن اللي غادي يضمن التغطية ا
السيد الوكيل العام أصدر مذكرة إىل كل إىل السادة القضاة 
إوىل السادة الوكالء العامني ابش يواكبو الوزارة دايل الشغل 
واإلدماج املهين يف التطبيق دايل هاذ القانون، أيضا فيما يتعلق 

 557ألف و 22ابلعمل دايل املراقبة يعين أجنزان ما يقارب 
يعين مراقبة تتعلق هباذ اجملال دايل التمييز يف العمل، عندي 
بزاف دايل اإلحصائيات ما غاديش يكون عندي الوقت 
ونظمنا يف وزارة الشغل واإلدماج املهين جائزة املساواة املهنية 
 لفائدة املقاوالت الوطنية والدولية اليت تتواجد يف املغرب، واليت

إعطاء املرأة  فس يف جمال يعينيعين حترتم وتفتح يعين وتتنا
حقوقها وخصصنا يعين مليون درهم لدعم مشاريع اجلمعيات 
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العاملة يف جمال محاية حقوق املرأة يف العمل برسم سنة 
 .دايل اجلمعيات 4، واستفادت منه 3102

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا انتهى الوقت لكم تعقيب السيدة النائبة تفضلي

 :بدرونالنائبة السيدة غيثة 

 السيد الرئيس،

أنتم تتكلمون لغة اإلحصائيات ولغة األرقام  السيد الوزير،
لغة الواقع وعندي بدل املثال أمثلة عدة، ولكن  وأان سأتكلم

لضيق الوقت غنعطيكم مثال دايل العامالت يف معامل تصبري 
السمك آسفي منوذجا، أوال التعويضات العائلية، كيف يعقل 

كنفرضوا على العاملة إيال بغات تستفد من السيد الوزير أننا  
درهم  0511التعويضات العائلية أهنا اتخذ يف الشهر دايهلا 

وهذا عمل مومسي، يعين كاين الشهور اللي ما كيكونش فيهم 
درهم  0011وال  0111السمك وابلتايل كتقاضى ألف 

وكنحرموها من التعويضات العائلية، أين املنطق السيد الوزير؟ 
درهم هو الشهر اللي  0511اللي ما كتقضاش فيه هي الشهر 

احنا كنحرموها من التعويضات العائلية، يف احلني أنكم كتكلمو 
يف احلكومة دايلكم على الزايدة يف التعويضات العائلية أمام 
انس اللي ما كتستفدش منها أصال، اثنيا غنتكلمو على 

املرأة  اللي la CNSS التصريح الفعلي لألايم الفعلية لدى
يوم ولكن املشغل كيصرح فقط  35يوم،  37العاملة كتشتغل 

يوم، فني كاين املشكل السيد الوزير؟ املشكل هي ملي   31ب 
 51سنة أو كتوصل لسن دايل  21وال  31كتشتغل واحد 

سنة كيقول هلا ال ما ميكن ليكش تستفدي من التقاعد ألنك 
د يوم ابش أنك تستفدي من التقاع 2341موصلتيش ل

سنة يف ظروف  51وابلتايل كتشتغل حىت كيوصل السن دايهلا 
ساعة وفقط   03اللي هي قاهرة زائد ساعات اللي كتشغل 

سوايع، جانب هاذ املشاكل هذا كاين  2كتخلص على 
مشكل اللي هو دايل وسائل النقل وهذا مشكل اللي هو 

 .خطري جدا

 :السيد رئيس اجللسة

ن نتهى الوقت، هل هناك مشكرا السيدة النائبة احملرتمة ا
تعقيب إضايف؟ ال يبدو إذن منر إىل السوال املوايل، منر إىل 
السوال املوايل وهو سوال متعلق بوضعية حراس األمن اخلاص 
ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة، تفضلي

 :دجية الزايينالنائبة السيدة خ

 شكرا السيد الرئيس،

يعيش حراس األمن ببالدان، حراس األمن اخلاص طبعا 
بنبالدان وضعية جد صعبة سواء على مستوى األجر أو التقييد 
بساعات العمل أو التصريح لدى صندوق الضمان 
اإلجتماعي، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، هل من 

عن اإلجراءات العملية  إحصائيات دقيقة حول هذه الفئة؟
للحد من معاانة هذه الفئة مبا يضمن كرامتها ويصون حقوقها؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، لكم اجلواب السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

السوال دايلك كيبقى قريب شوية من السوال دايل السيدة 
النائبة احملرتمة، إيال بغييت السيدة النائبة نعطيك معطيات 
تفصيلية على املعاانة دايل هاذ النساء وحىت دايل الرجال، ففي 
ما يتعلق بضمان حقوقهن ومحايتهن أان غنعطيك، احنا 

قوم به الوزارة كت مشتغلني واحنا عارفني داك الشي والدور دايل
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اللي هو حترير املخالفات والتنبيه إليها، وإحالتها إذا اقتضى 
األمر إىل اجلهة اللي هي القضاء، إذن راه احلكومة هذا هو 
الشغل دايهلا وهاذ الشي كنديروه وكنطوروا اآلليات دايل ابش 
نطوروه، وهلذا كنتعاملو مع الصندوق، دران واحد الشراكة مع 

طين للضمان اإلجتماعي ابش نطورو اإلمكانيات الصندوق الو 
 دايلنا يف جمال التتبع واملراقبة، ابلنسبة للشركات دايل احلراسة،

تقريبا هي كذلك من اجملاالت اللي كنعتربوها احنا هشة، وهلذا 
الوزارة كتعمل من خالل مفتش دايل الشغل، الشغل على 

ذة اهلشاشة ا هلالتفعيل دايل اآلليات دايل املراقبة وجعلت نظر 
عجعلت شركات احلراسة والنظافة يف أولوايت الربانم، الوطين 

يعين زارو  35.050هلا، أعوان التفتيش قامو حبوايل 
شركة تعمل يف هذا اجملال، تشغل حوايل عددا كبريا  35.050

من من األجراء، ووجهوا عدد من املالحظات وعدد من 
ر يف أداء ألجر، ابلتأخالتنبيهات يف ما يتعلق ابحلد األدىن ل

األجر، مدة الشغل، عقد الشغل، الصحة والسالمة، التأمني 
 .اإلجباري على املرض إىل غريه، إذن فاحنا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السيدة النائبة احملرتمة 
 .لكم التعقيب

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

الوزير غادي نقول ليك شكرا شكرا، وخا هيذاك السيد 
وخا جموبتينيشي كنت كتشوف غري يف السيدة النائبة، ما كاين 
 مشكل، غري أنه أان كنشطر الزميلة داييل يف ما طرحته حول

احلقوق دايل املرأة العاملة وخاصة ابلقطاع اخلاص، هنا كنأكد 
لك السيد الوزير على أنه فيما خيص حراس األمن اخلاص عندان 

ألف  31غرب ما عطيتينيش اإلحصائيات كاين أكثر من يف امل
مستخدم يف هاد القطاع اللي كيعيشو أوضاع مزرية كبرية جدا 

على مجيع املستوايت مبا فيها اإلقتصادي واإلجتماعي 
واحلقوقي، ونذكر منها على أنه كيخدمو ساعات العمل 

 0211ساعة كيتقاضاو احلد األدىن لألجور  03متجاوزة 
رض حياهتم للخطر، ما كيستافدوش من العطل درهم كتع

السنوية، عطلة السنة وال من األايم دايل األعياد الدينية وال 
األعياد الوطنية، وهادي يف احلقيقة يعين كارثة يف حق هاد 
العمال هادو، اللي اليوم رجعوا بكثرة فعال هاد القطاع نقصنا 

ة، حىت ملشوية اتلبطالة ولكن نعطيو هلم احلقوق دايهلم كا
حيسو هبا خاصة اللي كيشتغلوا يف هاد الفئة من الشباب اللي 

 .مقبلني على الزواج، مقبلني على احلياة وغريها، احنا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل هناك من 
تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ال يبدو إذن نشكر السيد الوزير 

 ته يف هذه اجللسة ومنر إىل القطاع املوايل وهوعلى حسن مسامه
قطاع األسرة والتضامن واملساواة اإلجتماعية والسوال األول هو 
عن سياسة وبرام، قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
اإلجتماعية لفائدة الشباب للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .لسيدة النائبةمن فريق األصالة واملعاصرة لكم الكلمة ا

 :النائبة السيدة فاطمة سعدي

 شكرا السيد الرئيس،

أي موقع للشباب يف سياسة وبرام، وزارتكم السيدة 
 .الوزيرة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، نرحب ابلسيدة الوزيرة وهلا الكلمة
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السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 السيد الرئيس،شكرا 

جبانب السيد الوزير املسوول على قطاع الشباب ومع ذلك 
فإن احلكومة كلها هتتم ابلشباب كفئة ركيزة داخل اجملتمع، 
لذلك كما تعلمون عندما نتحدث عن التنمية اإلجتماعية فيما 
يتعلق ابلشباب يتقاطع اإلقتصادية مع اإلجتماعي، لذلك 

  هناك برام، اقتصاديةهناك إسرتاتيجية خاصة ابلشباب و 
كذلك تستهدف الشباب من قبيل برانم، املقاول الذايت 
وهناك جمموعة من األعمال اليت نقوم هبا داخل القطاع واليت 
تستهدف اجملتمع ومن بينها الشباب، أتيت الفرصة وأعطيك 

 .جمموعة من املعطيات

 :السيد رئيس اجللسة

 .لواتفض شكرا السيدة الوزيرة تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة سعدي

السيدة الوزيرة، نعترب وزارتكم تعترب الفاعل األساسي يف 
جمال حماربة الفقر واهلشاشة من خالل العديد من الربام، اليت 
تتعدد وختتلف حبسب موضوعاهتا، كما أن وزارتكن تشتغل من 
خالل موسستني ذات صبغة عمومية التعاون الوطين من خالل 

م، متعددة تستهدف يوجد يف صلب انشغاالهتا وإشتغاالهتا برا
الشباب، منها مراكز الرتبية والتكوين، منها مراكز التكوين 
ابلتدرج، دور املواطن، موسسات احلماية اإلجتماعية، أعتقد 

مركز تستهدف ما يربو أو  3111أن وزارتكن توطر أكثر من 
تشتغلون ألف شاب وشابة، كذلك  371ما يربو كثريا عن 

من خالل وكالة التنمية االجتماعية اليت تروم حتقيق التنمية 
اإلجتماعية من خالل العمل على التخفيف من حدة الفقر 

ومن خالل التنسيق مع آلية حكومية أخرى لإلشتغال على 
مسألة التقليص من العجز اإلجتماعي، لذلك السيدة الوزيرة 

صلب  يرا يهتم يفحديثكم يف البداية عن أن إىل جانبكم وز 
انشغاالته ابلشباب أعتربه جمازفا و إلجنازاتكم، تبخيسا إلجناز 

 .يف هذا اجملال

من خالل هذين املوسستني يوجد الشباب  السيدة الوزيرة،
يف صلبه، إال أننا يف احملصلة السيدة الوزيرة على الرغم من أمهية 

ذلك ك  اإلستثمارات العمومية املوجهة هلذا القطاع وعلى الرغم
من اجلهود املبذولة، إال أننا جند يف احملصلة تفاواتت على 
 مستوى التغطية اجلغرافية، أما عن الفعالية فلن نتحدث يف

غياب تقومي واقعي، إال أن الواقع ال ميكن أن نرتفع عليه السيدة 
 ..الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

ة. بشكرا السيدة النائبة، عفوا انتهى الوقت السيدة النائ
هل هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ما كاينش تفضلي 

 .السيدة الوزيرة، أه عفوا السيدة الوزيرة

 :النائب السيد حممد السيمو

السيدة الوزيرة، بغينا نشركوك اليوم فهاد العمل ال يستهان 
 يرضي عليك فني وصل املشروع دايل به، بغيت نسولك اله

املعاقني، التعويض دايل املعاقني، األسر املعاقة، مث كنسولك هللا 
يرضي عليك، التعجيل أو التنزيل دايل هادوك املكفوفني ديك 
لكوطة دايهلم الش كتسميوها املشاركة يف التوظيف؟ فني 
وصلت؟ والسوال الثالث هللا يرضي عليك واحد البناء واحد 

بناية دايل املكفوفني دايل السادة العلويني يف القصر الكبري ال
فني وصلت؟ واش عندك عليها شي معطيات وال والو؟ بغينا 
اليوم نشركو معك هللا يرضي عليك ألن بغينا هاد الشي خيرج 
للوجود ما يبقاش غري كالم، كنسمعو كاين شي حاجة، ألن 
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رملة عويض دايل األداز راميد احلمد هلل كانت التفاتة، داز الت
هللا، ولكن بغينا هاد الفئة اليوم فني وصل املصري دايهلا هللا 
يرضي عليك ابش نتعاونو ويطمئنوا رمبا راه متابعني معنا راه 
حىت املرشد دايهلم راه كاين هنا كيشوف، بغيناك تنوران هللا 

 .يرضي عليك واعطينا شي شوية. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لنائب احملرتم، تعقيب إضايف آخر يف شكرا السيد ا
 .املوضوع؟ تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

امسح يل السيدة النائبة بغيت نتكلم مع السيد النائب هللا 
يرضي عليه، ألنه طرح سوال يف الواقع سيأيت السوال األخري 
تقريبا، لكي جنيب على بعض ما يتعلق بتشغيل األشخاص يف 
وضعية إعاقة، أما ابقي التفاصيل فيمكن أن أجيبك عن القصر 
الكبري، إن شاء هللا، وكذلك الرتاكمات اليت حصلت يف جمال 
اخلدمة لألشخاص يف وضعية إعاقة، اآلن أان كنشكر السيدة 

ى مت علالنائبة للي جاوبت كملت اجلواب داييل، وتكل
اإلجنازات ما خلييت ما نقول يف احلقيقة، فلذلك أبصم على  
كل ما قالته السيدة النائبة من إجنازات ومن انشغال ابلشباب 
ومن اهتمام ابلوضعية اهلشة دايل الشباب، وكذلك تسخري 
املراكز وأيضا التكوين املهين ابلتدرج الذي نقدمه للشباب 

تابعة للوزارة خدمة وأيضا تسخري املوسسات العمومية ال
، إن شاء هللا، متكينا للشباب، وسنستمر على هذا الدرب

للشباب، وأيضا تعاوان وتقطاعا مع القطاع املكلف ابلشباب 
واحلكومة كلها كما قلت وأؤكده منشغلة يف تنزيل اإلسرتاتيجية 
اخلاصة ابلشباب، أما ابقي الربام، اليت تستهدف الفئات 

ا شباب أو كانوا أشخاص يف وضعية اهلشة، إن كان من بينه

إعاقة، فهناك برام، خاصة من بينها مثال متويل أنشطة مذرة 
للدخل للشباب يف وضعية إعاقة، وكذلك جمموعة من 
املبادرات، نبغي نذكر هنا دار الطالب والطالبة اللي قدمت 
واحد اخلدمة مهمة يف إطار التنمية اإلجتماعية دايل اجملال 

متكنوش يف الشباب يستمروا يف الدراسة، لوال  القروي اللي ما
على هاته الدور، دور الطالب والطالبة والالئحة طويلة، شكرا 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة ومنر إىل السوال املوايل، وهو سوال 
عن مشاكل اإلستفادة من الدعم املباشر للنساء األرامل 

لنواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، للسيدات والسادة ا
فليتفضل أحد واضعي السوال مشكورا، قول سوال متعلق 
مبشاكل اإلستفادة من الدعم املباشر للنساء األرامل للسيدات 

 .والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة

 شكرا السيد الرئيس،

سوالنا اليوم حول هذا املوضوع دايل الدعم دايل النساء 
األرامل، اللي هو الدعم املباشر اللي كيستو.. هو دايل وتعقد 

 ..املساطر

 :السيد رئيس اجللسة

 .قرب شوية داك امليكرو هللا خيليك السيد النائب

 :النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة

باشر دايل النساء إذن قلت السوال دايلنا هو الدعم امل
األرامل، هناك صعوبة دايل وعراقيل املساطر، ماذا أنتم فاعلون 

 .السيدة الوزية؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة لكم اجلواب

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

على طرح هاذ السوال الذي مينحنا  أقول للسيد النائب أوال
أرملة  01.111الفرصة لكي نتقاسم املعطيات حيث أن هناك 

يتيم ويتيمة،  075.111اليوم تستفيد من هذا الدعم، وابلتايل 
مليون، اآلن إىل جانب هاذ  411وقد سخر لذلك مليار و

مراجعة بعض العمل برزت جمموعة من النقائص من بينها 
املساطر وتوسيع وعاء اإلستفادة من هذا الربانم،، طبعا هناك 
مثال مشاكل دايل حاملي بطاقة الراميد اللي كتنتهي الصالحية 
دايهلا كيتوقف الدعم، فنحن بصدد مراجعة هذا املوضوع، 
واحتساب املراحل الزمنية اليت يتوقف هبا العمل ببطاقة الرميد،  

ار التاريخ الذي وضع فيه امللف، كذلك أخذ بعني اإلعتب
وكذلك مراجعة كما قلت الفئات املستهدفة من بينها مثال 
األرامل يف وضعية هشة نيابة عن األطفال اللي مها ماشي 
األطفال دايهلم يعين حاضنات، النساء املسنات أيضا بدون 
عائل وخا ما يكونوش أرامل، إىل غري ذلك من اإلجراءات اليت 

اقش مع شركائنا وزارة الداخلية طبعا، وزارة املالية طرحناها ونتن
حىت منكن كل هاته الفئات من الدعم الذي نستهدف به 

 .الفئات يف وضعية هشة ويف وضعية فقر، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، هل هناك من تعقيب؟ 
 .تفضلي السيدة النائبة

 

 :إشراق البوسيفيالنائبة السيدة 

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة احملرتمة، أكيد أننا نثمن اجملهودات اليت 
بذلتها احلكومة احلالية، وأيضا حكومة السي عبد اإلله بنكريان 
واليت أطلقت برام، مهمة للحماية اإلجتماعية، لتقليص 
الفوارق، حيث استفاد عدد كبري من النساء من الصناديق 

ة للفئات اهلشة واملعوزة، أمهها صندوق التماسك الداعم
اإلجتماعي املباشر لألرامل، صندوق التكافل العائلي 
للمطلقات، وخصصت هلا مبالغ مهمة، إستجابة لفئات 
عريضة من املغرب العميق، رغم املضايقات اليت شابت أثناء 
وقبل إخراجها يف الفرتات السابقة، ابإلضافة إىل التماطل 

ل يف املساطر اليت تعانيها بعض املناطق، وال أعمم يف والعراقي
بعض املناطق القروية والنائية، واآلن السيدة الوزيرة، بعد أربع 
سنوات من هاذ التجربة الناجحة ومع تزايد اهلشاشة والفقر 
لألسف يف صفوف النساء، أصبح من الضروري توسيع 

ملعوزة، ا اإلستفادة لتشمل فئات أخرى كمثال: األسر الكفيلة
النساء األرامل واملطلقات دون حتديد شرط التمدرس لألطفال، 
أيضا النساء األرامل يف سن متقدمة وغري قادرات على العمل، 
 مع احلرص ابلطبع على أن تلتزم اجلهات املسوولة حمليا ابلتدقيق

 .يف معايري اهلشاشة للفئات

 :السيد رئيس اجللسة

ب؟ وقت، هل هناك من تعقيشكرا السيدة النائبة، انتهى ال
 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد بنعطية

 شكرا السيد الرئيس،
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السيدة الوزيرة، هاذ الفئة دايل األرامل، السيدة الوزيرة ما  
كاينش تكافو الفرص، السيدة الوزيرة األرملة اللي عندها أبناء  
كيدرسو كتاخذ، اللي ما عندهاش كيدرسو ما كتاخذش، 
السيدة الوزيرة انطلقت العملية دايل تيسري يف العماالت 

 تعرفها، أنه واألقاليم وقع مشكل السيدة الوزيرة، خاصك
األرملة اللي عندها األبناء كيدرسوا كياخذو هاذ الدعم دايل 

 041درهم و 51األرامل ما تيستفدوش من تيسري اللي هي 
درهم، السيدة الوزيرة هذا راه غري مقبول من الناحية املنطقية، 

الوليدات  2ألن أكثر أقصى يعين األرملة اللي كتستافد على 
 0171ابلنسبة لكل طفل،  271درهم،  0171تتوصلو ل 

إيال زدان هذيك الربكة دايل تيسري شي شوية نعاونو هذيك 
األرملة، كنعرفو ذيك األرملة مات الزوج دايهلا وكان ابئع 
متجول أو يف شي مهنة أو ما عندان ال مدخول ال والو خاصنا 
نعاونوها، السيدة الوزيرة احنا كنشوفو احنا كمنتخبني، كنلقى 

 .يف التعويضات عة كياخذ تعويض، التعددرئيس اجلما

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، عفوا انتهى الوقت، هل هناك من 
تعقيب إضايف آخر؟ ما كاينش، السيدة الوزيرة إذا كان هناك 

 .من رد

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 يس،شكرا السيد الرئ

أان السيد النائب ما كنتكلمش على رؤساء اجلماعات 
وغريهم، أان كنتكلم على الفئات اهلشة، كنتكلم على أمهات 
األيتام، من حقك أنك اليوما تساءل ملاذا ال ميكن اجلمع بني 
أكثر من دعم للدولة، لكن القوانني دايل الدولة املغربية كتقول 

ل دعمني،  أو لنقأبنه ال ميكن أن جنمع بني يعين التعويضني

خصوصا أن الدعم دايل صندوق التماسك اإلجتماعي فيما 
يتعلق ابألرامل هو األعلى، فإذن من حق املستفيدة أن ختتار 
بطبيعة احلال ستختار األعلى واختارت النساء الدعم دايل 
األرامل وهذا حقهم، فال أعرف ملاذا هذا التساؤل، اتين شي 

 كنتلقاو كاملني فيما خيص  هو استهداف مجيع الفئات ألن
الفئات يف وضعية هشة واليت ميكن كذلك أن تستفيد من هذا 
الصندوق أو من غريه من الصناديق، فاليوم راحنا عندان مشروع 
دايل السجل اإلجتماعي املوحد والذي يستهدف مجيع 
الوضعيات اهلشة أو يف وضعية صعبة، من طبيعة احلال كل 

ومات و ابلتايل سننجح إن شاء هاته الفئات سرتصد هلا دع
 هللا يف تعميم الفائدة وتعميم هاته الدعومات اليت رصدهتا الدولة

من أجل مجيع الفئات يف وضعية هشة أو يف وضعية صعبة أو 
 .يف وضعية فقر، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، منر إىل السوال املوايل وهو سوال 
تشار ظاهرة التسول للسيدات والسادة النواب متعلق ابن

احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، لكم الكلمة السيد النائب 
 .احملرتم

 :النائب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن ظاهرة التسول أسباب انتشار 
 .ومقاربة املعاجلة واحملاربة وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية
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التسول كما تعلمون هو جنحة يعاقب عليها القانون 
املغريب، القانون اجلنائي طبعا لكن الظاهرة مستمرة يف الشارع، 
لعدة أسباب هناك أسباب، هناك أسباب إجتماعية موضوعية 
وهناك أسباب ذاتية، هناك أانس ليسوا يف وضعية احلاجة مع 

 نيذلك جتدهم يف الشارع، اآلن هناك اشتغال مشرتك ب
مكوانت احلكومة سواء وزارة الداخلية وزارة التضامن، وزارة 
العدل كذلك، من أجل يعين حندو من هاد الظاهرة، وهناك 
أيضا إحداث جمموعة من البنيات اليت تقوم أبدوار مهمة منهم 
وحدات اإلسعاف املتنقلة لسامي، كيقومو بواحد الدور مهم 

ن هناك عمل أقل وزارة التضامن اآلن هي مسرة على أن يكو 
سامي واحد يف كل مدينة حىت نتمكن من مساعدة من 
يتواجدون يف الشارع انهيك عن أتهيل موسسات الرعاية 
اإلجتماعية اليت تووي املشردين من املتسولني، أما التسول فالبد 

 .من مقاربة وقائية قبل املقاربة الزجرية

 :اجللسةالسيد رئيس 

 من تعقيب يف املوضوع؟ شكرا السيدة الوزيرة، هل هناك
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيد الرئيس،

يف الواقع السيدة الوزيرة وكما ذكرتوا يف اجلواب دايلكم 
على أن ميكنا كذلك جتاوزا نقولو على أن هاد الظاهرة دايل 
التسول هي يف احلقيقة ظاهرة عاملية تطال بطبيعة احلال الدول 
الفقرية وكذلك حىت الدول الغنية، لكن أقول ابلنسبة اللمغرب 
أعتقد أقول هذا جمرد انطباع فقط، أن هاد الظاهرة هي يف 
تنامي يعين يف تنامي متزايد خصوصا على مستوى بعض املدن 
الرئيسية والضواحي دايهلا، بطبيعة احلال األسباب دايل التسول 

ا وأساسا يف الفقر هي متعددة ولكن نقدروا حنصروها عموم

اهلشاشة يف احلاجة وكذلك حىت يف البطالة، لكن املثري هو أن 
 واحد الفئة أكثر توجها هلذه الظاهرة وهاد املسألة هي يف تزايد

 03مستمر هي واحد الفئة عمرية اليت تقل السن دايهلا على 
سنة خصوصا على مستوى اإلانث كذلك وحىت الذكور اللي 

سنة وكذلك حىت الظاهرة دايل  03 السن دايهلم أقل من
النساء، صحيح أن هناك جمهودات مبذولة وأعتقد أن املقاربة 
القانونية هي آخر مقاربة ميكن أن نعتمدها ألن القانون اجلنائي 

ي يتجه يف إطار التعديل يعين يف إطار يعين املشروع قانون اجلنائ
ابعتبار  لاملقبل هو يتجه حنو عدم جترمي عقوبة دايل هاذ التسو 

أن املقاربة الصحيحة واألكثر جناعة هي املقاربة اإلجتماعية 
اللي ذكرتو، فبالتايل هناك كما قلت جمهودات مبذولة ال بد 
من العمل على مضاعفة هاذ اجملهودات ومعاجلة األسباب 

 .احلقيقية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
ما كاينش السيدة الوزيرة؟ إذن منر إىل  املوضوع؟إضايف يف 

السوال املوايل هو سوال متعلق بتفعيل الكوطا لتشغيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السوال مشكورا

 :النائب السيد محزة الصويف

 الرئيس،شكرا السيد 

نسائلكم عن تشغيل ذوي اإلحتياجات  السيدة الوزيرة،
ومستوى التزام  %5اخلاصة يف الوظيفة العمومية وتنزيل نسبة 

 .القطاعات احلكومية املختلفة هبذه النسبة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيدة الوزيرة
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السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

أوال كما التزمنا داخل هذه القبة  السيد النائب احملرتم،
احملرتمة وكنا قد وعدان بتنظيم مباراة خاصة موحدة لفائدة 

 32األشخاص يف وضعية إعاقة، ها حنن اليوم نويّف وننظم يوم 
يدة جهاته املباراة املوحدة، اليت متت يف ظروف  3102دجنرب 

جدا بتكثيف اجلهود يف ما بني جمموعة من القطاعات احلكومية 
يف مقدمتها طبعا رائسة احلكومة، وزارة التضامن ووزارة الوظيفة 
العمومية، كذلك جندت وزارة الداخلية لتوفري األمن ووزارة 
الصحة لتوفر لنا كذلك اخلدمة الصحية عند احلاجة، كان األمر 

قطاع وزاري  05وعت فيه منصب يعين تط 71يتعلق ب 
 71فيما خيص هاذ  2وذلك من أجل درجة متصرف درجة 

منصب، بغيت نتقاسم معكم املعطيات املباراة تقدمو ليها 
شخص، ووفران  043شخص وتقبالت امللفات دايل  0133

اللي كانوا حمتاجني املرافق ألن وزارة  445الرتتيبات التيسريية 
خص يف ية الضرورية لكل شالتضامن حددت الرتتيبات التيسري 
مرتشح احتاجوا يف  047وضعية إعاقة تقدم للتباري و

الرتتيبات التسريية مكربات القراءة والوقت اإلضايف وطبعا 
منصب هي اللي  71الطابق السفلي يعين األرض، اآلن هاذ 

 311إن شاء هللا عندان من  3100، يف 3102تتعلق بسنة 
ناصب اليت تتوفر عليها من جمموع امل %5منصب إىل جانب 

القطاعات احلكومية األخرى، واحنا اليوم كنشتغلو يف تنسيق 
 .اتم حىت نفي بكل عهودان وإلتزاماتنا

 :اجللسةالسيد رئيس 

السيدة الوزيرة، نعطي فرصة للسيد النائب للتعقيب 
 .تفضلوا

 :النائب السيد عبد اللطيف الناصري

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

بداية نسجل ابرتياح كبري ما تضمنه جوابكم من معطيات 
لتشغيل ذوي االحتياجات  %5مهمة ختص تفعيل الكوطة 

اخلاصة، صحيح أننا مل نصل بعد إىل التفعيل الكامل واحلقيقي 
هلذه النسبة عمليا لكننا نثمن عاليا اخلطوات املهمة والغري 

رسوم امل مسبوقة اليت متت يف هذا الصدد، انطالقا من صدور
املتعلق بتشغيل ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف الوظيفة العمومية 

، مرورا بتفعيل جلنة الوطنية الدائمة حتت إشراف 3105سنة 
السيد رئيس احلكومة إىل تنظيم أول مباراة لتشغيل هذه الفئة 
األسبوع املاضي، وانتهاءا بتصويت فرق األغلبية املعارضة موخرا 

 %5يهم تفعيل احلصيص  3100ن املايللصاحل تعديل يف قانو 
املناصب املتبارى عليها يف الوظيفة العمومية، ختاما  من جمموع

السيدة الوزير، نثمن هذه الدينامية وأنمل أن تنخرط كافة 
القطاعات احلكومية ألجل تفعيل هذه الكوطة إنصافا لذوي 
اإلحتياجات اخلاصة، وضماان حلقها يف الشغل، استحقاقا 

 .ساان أو صدقة، شكرا السيد الرئيسوليس إح

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ 
ال يبدوا شكرا السيدة الوزيرة على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، وننتقل إىل قطاع الشباب والرايضة، ونرحب ابلسيد 

ار حول انتش الوزير، ومباشرة منر إىل السوال األول وهو سوال
احلضاانت اخلاصة غري املرخصة للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، لكم الكلمة السيدة النائبة 

 .احملرتمة
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 :بوفراشنالنائبة السيدة حياة 

 شكرا السيد الرئيس،

سنني على صدور القانون  01السيد الوزير، اليوم كتدوز 
، ومع ذلك ال زالت هناك حضاانت خاصة وكذلك 41.14

املستثمرين يفلتون هلذا ملقتضيات هذا النظام، وكذلك للقطاع 
 الوصي، ما ردكم عن هذا الواقع؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا للسيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير

 :اشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضةالسيد ر 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة على هاذ السوال، شخصيا ال 
أختلف معكم ألنه ملا عملنا واحد العملية داإلحصاء لقينا 
جمموعة دايل امللفات اللي هي دخالت للوزارة واللي فعال ما 
خرجاتش يف الوقت املناسب، ألهنا ال تتوفر فيها بعض 
الشروط، ألنه كيفما كتعرفو القانون اللي صدر صارم ألنه 
حيمي هاذوك األطفال الصغار من أي يعين شي إداية اللي 
توصل هلم، فالقانون كان صارم مما أدى إىل تعقد يف املسطرة، 
فخرجنا واحد الدورية خالل هاذ شهرين كنحثو فيها املديرين 

ع دايل مجي اإلقليميني واجلهويني على القيام ابإلحصاء
احلضاانت غري املرخص هلا، إلخبار السلطات حسب ما ينص 
عليه القانون ابش ميكن ليهم يقومو ابلواجب، كذلك ال 
أخفيكم سرا، وقع التعريف أنه مت خلخلت املديرية وماشي 
املديرية، املصلحة املكلفة هباذ امللف أنه مت إعادة انتشار 

اذ ل التأخر يف معاجلة هاملوظفني خطأ مما خلق واحد النوع داي
 .امللفات، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، لكم تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حياة بوفراشن

السيد الوزير، طبعا ال شك يف أن يعين وزارة الشباب 
والرايضة تتوفر على أطر كفأة وعلى خربة وجتربة يف هذا اجملال، 

مشكل التمركز هاذ اخلربة ومتركز تسيري  ولكن مع ذلك هناك
احلضاانت على املستوى الوطين، يف حني أن ممكن يعين تعميم 
هاذ املسألة على املستوى اجلهوي ويكون هناك يعين تفويت 
هاذ اخلربة ومتريرها للمديرايت اجلهوية، خصوصا أن اآلن حاليا 
مثال احلضاانت على مستوى مدينة سال خصوصا قرية يعين 

ذا يعين قرية أوالد موسى فيها مشكل املياه املختلطة مع يعين ه
املياه العذبة ابملياه العكرة مياه واد احلار كما يقال، املشكل  
كذلك يعين الرئيسي ابلنسبة هلاذ ابإلضافة إىل املشكل دايل 
يعين التمركز، هناك مشكل كذلك ابلنسبة جملموعة من، وأيضا 

وضوع ابلذات، ولكن بغيت غادي يعين حنبس على هاذ امل
هنضر كذلك على املوارد البشرية اللي هي متوفرة عند قطاع 
الشباب والرايضة خصوصا يف جمال تكوين األطر، يف حني أن 
اليوم احلضاانت اخلاصة تسريها فتيات منقطعات عن الدراسة 
أو موجازات يعين إبجازات هكا فضفاضة، إجازات غري يعين 

ت الرتبوي، فأعتقد أن الوزارة البد أن تفو  ال عالقة هلا ابجملال
 .هذا القطاع إىل املديرايت حىت تتمكن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
 إضايف يف املوضوع؟ ما كاينش، تفضلوا السيد الوزير فيما تبقى

 .من الوقت

 :الشباب والرايضةالسيد راشيد الطاليب العلمي، وزير      

 شكرا السيد الرئيس،

بعجالة فيما يتعلق إبعادة انتشار دايل املوظفني هذا كالم أان 
متفق معاك فيه ما خمتلفينش، تفويض اإلمضاء من حيث 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

43 

الصالحية املديرايت اإلقليمية واجلهوية هو طبعا يعين وارد لكن 
 فيه مسوولية جنائية للمسوول الذي يوّقع كما ينص على ذلك

القانون محاية حلياة ذيك األطفال، يف املقابل كاين إقبال 
جمتمعي دايل العائالت اللي كيبغيو يّديو وليداهتم من بداية 
يعين السن يعين يف البداية السن ابش يتعلمو ومن بعد كيدخلو 
التعليم األويل مث املدرسة، القطاع اخلاص يريد أنيستثمر يف 

احنا كنعملو إحصاء وآنذاك املوضوع هاذ اإلشكالية قلت لك 
سنقرر كيفاش غادي نعاجلو هاذ املشكل ابش نعاجلو امللفات  
كلها، ونفتحو اجملال للمستمرين ابش يستثمرو فهاذ امليدان، 

 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السوال املوايل هو سوال متعلق 
ناطق خمتلف مدن ومابلتوزيع غري العادل ملالعب القرب يف 

اململكة، للسيدات والسادة النواب وترميم الفريق اإلستقاليل 
 .الوحدة والتعادلية لكم الكلمة السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن التوزيع غري العادل ملالعب  السيد الوزير،
 .كرا هذا التوزيع؟ شالقرب لعدد من أقاليم اململكة وعن معايري

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائبة، السيد الوزير لكم الرد

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة، ما عرفتش شنا هو التوزيع العادل 
واشنو التوزيع الغري العادل، أان شخصيا ما عرفتهومش هناك 

دورية موقعة من طرف وزارة الداخلية وزارة الشباب والرايضة 
مشات للمجالس اإلقليمية، السادة العمال، رؤساء اجلماعات 

 .رايع غري عادل، شكمها اللي اقرتحو، الوزارة وافقات هذا توز 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة إيال كان عندك 
 .شي تعقيب

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

شكرا السيد الوزير، صحيح هذا الكالم اللي قلتوه كاين ، 
ولكن التوزيع العادل كيتجلى يف الواقع اللي كنشوفوه احنا و 

املالعب دايل قرب اجلماعات، صحيح كاين العدد دايل هاذ 
دورية كاينة األشياء اللي قلتوها معايري غائبة يف يعين مجاعات 
ما خذات حقها الكايف خاصة اجلماعات اللي ما عندهاش 
أصال مالعب قرب، إيال ى كنا كنهضرو على العدالة فهناك 
مجاعات ابملقابل عندها أكثر من ملعب وحدة ما استفدات 

، إيال خذينا مثال عدد السكان ما راعيتوش هاذ املعيار من والو
هذا و خاصة مثال غا نتكلم على إقليم اشتوكة أيت ابها 
واجلماعة اللي هي آهلة ابلسكان وما كتوفر حىت على ملعب 
قرب اللي هي مجاعة آيت عامر، وما عطيتوها والو كاين العقار  

 جح وهاذكذلك السيد الوزير لضمان هاذ الربانم، ابش ين
املشروع ندعوكم إىل ضرورة االهتام بتصفية العقار، كذلك البد 
من توفري واحد اخلريطة وطنية واضحة ملالعب القرب لضمان 
هاذ التوزيع العادل، كذلك خصكم تعرفو أن هاذ العرض 
املوجود اآلن ال يستجيب حلاجيات الشباب من هاذ املالعب،  

واحد اللي هو يكون كندعوكم كذلك أنكم توفرو على األقل 
 .هذا

 

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

44 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير، عفوا هناك 
 .تعقيب إضايف تفضل، عفوا السيد الوزير، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلفياين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

ر إقليم سيدي سليمان أكثالسيد الوزير، يبلغ عدد سكان 
ألف نسمة، وهو مكون وحدة اجلماعة، مجاعتني  231من 

هو من أواخر األقاليم  قروية، هاذ اإلقليم 0حضريتني و
املستحدثة بقرار ملكي، وكان من املفروض أن يعطاه اهتمام 
خاص هباذ اإلقليم، لكن مع كامل األسف السيد الوزير، هاذ 

 يف مجيع القطاعات ال قطاع اإلقليم مل حيصل على أي شيء
الشباب والرايضة سواء قطاع التعليم، يف قطاع الصحة، يف 
قطاع الشبيبة والرايضة، اإلقليم اآلن الرايضة ليس لذيهم يف 
مجيع اإلقليم ما عندانش ملعب واحد للقرب، وشكرا السيد 

 .الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد لكبري قادة     

 شكرا السيد الرئيس،

الصراحة هو أن ما جاء يف اجلواب دايلكم  السيد الوزير،
عن العدالة اجملالية راه ال أساس له على مستوى أرض الواقع 
ونعطي أمثلة ابألقاليم اللي ممتواجد فيها حىت شي ملعب من 

مجاعة نعطيو هنا املثال إبقليم فكيك،  02هاد النوع، وفيها 
دايل املالعب  4جلماعة فقط استفادوا اعطيتوهم  02فيه 

دايل اجلماعات  3دايل املالعب قسمتوهم على  4وحىت 
فقط، وال أدل على ذلك أن حىت رئيس اجمللس اإلقليمي ما 
وقعش ليكم على هاد اإلتفاقية اللي أعدهتا الوزارة، فمعىن هذا 

لو   أنه ما شركتوا ال املنتخبني وال السلطة احمللية، وإال كان يوقع
 .كان حضر، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف 
 .آخر يف املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير تفضل

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

أان شخصيا أتفاجىء الوزارة ما اختارت حىت شي ملعب، 
ادة العمال هاد شي مشا عند رؤساء اجملالس اإلقليمية والس

والسادة رؤساء اجلماعات مها اللي اختاروا، سردوا لينا الربانم، 
احنا كنفذوه، ما اختاروش احنا ماشي مسوولني، ما بغاوش 

ملعب توصلنا  211يوقعوا حنا ماشي مسوولني، قلنا 
طلب ملا عاجلناها حسب الشروط  3023طلب،  3023ب

فيها الشروط،  اللي تتوفر 223اللي مطلوبة للتمويل اي هللا 
الربانم، إيال  211وافقنا عليها كاملة وخا فايت العدد دايل 

غادي نزيدو ما عندانش مشكل، إذن الوزارة  0311وصلنا ل 
فاش غادي نلوموها، حنا عطينا املنتخبني على مستوى األقاليم 
واجلهات مها اللي غادي خيتاروا، وكيدوزوا الدورة دايهلم إبتفاق 

تصفية دايل..، اإلقليم دايل اشتوكة آيت ابها اجلميع، هناك ال
اللي كتوفر فيها الشروط العقار فني  00طلب اي هللا  21

غادي نفدوا هاد املشروع يف السما، خاصنا العقار فني غادي 
 0311مرت كنقولوا الشروط راه  311نزلوه كيجيبلك العقار 
اتملرت ما كتصلحش ملعب ما  311مرت مينيموم، كيجيب 

 .نقبلوها، شكرا ميكنش
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات، وشكرا أيضا على 
مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل مباشرة إىل القطاع املوايل هو 
القطاع املكلف ابلتنمية املستدامة والسوال األول نرحب 
ابلسيدة الوزيرة السوال األول هو عن دعم اإلمكانيات املالية 
حملاربة التلوث الصناعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق األصالة واملعاصرة لكم الكلمة السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ثورية فراج

 يعترب احلق يف البيئة السليمة هو من احلقوق احلديثة العهد
واليت تندرج ضمن اجليل اجلديد من احلقوق، إن محاية البيئة 

مشكل يورق اجلميع إلننا ال ميكن أن نتكلم عن تشكل هو 
صحة جيدة يف بيئة مريضة، وهلذا فإن الدستور املغريب نص 

، كذلك أهداف التنمية املستدامة 20على محايتها يف الفصل 
هدف، ألن  05نصت عليها يف مخسة أهداف من أصل 

النفاايت الصناعية تودي إىل خلخلة النظام البيئي وتضر 
 غذائية واملياه والرتبة واهلواء وتنعكس سلبا علىابلسلسلة ال

اإلنسان حىت أصبح ضحية التكنولوجيا املعاصرة، ال أحد اليوم 
السيدة الوزيرة يشك أبمهية احلفاظ على البيئة وذلك خلطورة 
الوضع وصوال إىل درجة خطرية، إنك السيدة الوزيرة تعلمني انه 

 الر سنواي أيحسب عدة تقارير أن التلوث يكلف مليار دو 
من النات، الداخلي اخلام، مع العلم أن املغرب  %0ما يناهز 

ليس بلدا صناعيا ومع ذلك فهو يعاين من التلوث ويكلف 
اإلقتصاد املغريب غاليا كذلك يرفع من املوشرات الصحية، 

، كذلك يرفع من %0التلوث الصناعي يرفع من عدد الوفيات 
،   % 5 الربو الضيقةاإلستشارات الطبية اخلاصة بنوابت 

كذلك يرفع من اإلستشارات الطبية اخلاصة ابلتهاب القصبات 
  %43.7 وارتفاع استشارات التهاب العيون %2.0الرئوية ب

كذلك التهاابت التنفسية لألطفال ألقل من مخس سنوات إىل 
، هادي كلها موشرات خطرية تستلزم واحد اإلجراءات % 04

ذا السيدة الوزيرة نسائلكم فعالة للحد من خطر التلوث، هل
 اليوم، هل هناك سياسة

 حقيقية هتدف حملاربة التلوث الصناعي واحلد من اآلفات املرتتبة
عنه لكي يكون توازن ما بني البيئة والتنمية يعين ازدواجية اللي 
خاصنا البد حنرتموها، وألن قضية التلوث هي قضية اليوم 

 .اواألمس والغد وقضية كل األجيال؟ وشكر 

 :السيد رئيس اجللسة

 .جلواباشكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيدة الوزيرة لكم 

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، ابلفعل كما بسطت هو أن اليوم 
بالدان ابلفعل عندها كلفة يف ما يتعلق آباثر التلوث سواء 
املتعدد املستوايت، سواء التلوث نتيجة عن املقذوفات الغازية 
أو السائلة أو الصناعية، بغض النظر أن سوالكم طرحتوه غري 

ل أوال ب يتوفر بفضعلى التلوث الصناعي ولكن اليوم املغر 
سياسة سابقة، واليوم احلكومة عندها بعد إسرتاتيجي أو برام، 
جديدة يف ما يتعلق ابش يكون عندان منظومة متكاملة شاملة 

من النات،  2,2ملعاجلة إشكالية التلوث اللي كتكلف بالدان 
 الوطين اخلام، ابلتايل عندان الربانم، الوطين لتدبري النفاايت يف

ابلتلوث دايل الرتبة، وكذلك املوارد املائية، عندان ما يتعلق 
وارد الربانم، الوطين لتدبري السائل يف ما يتعلق بكل ما يتعلق ابمل

، الطبيعية واملائية والفرشة املائية مث الربانم، اجلديد اللي هو مهم
هو أن ألول مرة بالدان اليوم عندها برانم، وطين يتعلق جبودة 

أو   فما املغاربة واملغربيات كيعرفو كتعطياهلواء، حبيث أن كي
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وال كيعرفو كيف سيكون اليوم والغد يف  SMS كتجيهم يف
ما يتعلق ابجلودة دايل يعين ابلشمس وال يعين حبالة اجلو 
ستكون لديهم املعلومة يف ما يتعق جبودة اهلواء مث عندان برانم، 

ا ذمن أجل معاجلة اإلشكاالت اللي كتطرحها جودة اهلواء، ه
برانم، جديد جنيو للجنة أو نشرحو بكل تفاصيله، ابإلضافة 
اللي تضمنو السوال دايلكم يف ما يتعلق ابلتلوث الصناعي،  
كيف ما كتعرفو أن بالدان احلمد هلل جات فواحد اإلقتصاد، 
تطور اقتصادي ودميغرايف واللي نت، عليه وكذلك إشكال بيئي  

 ان لدينا ميكانيزماتككل بلدان العامل، اليوم أيضا عندان ك
اللي هو اآللية التطوعية ملكافحة التلوث الصناعي، مث صندوق 
مكافحة التلوث الصناعي اللي هو أصال كان هبة، ابإلضافة 

 .إىل ذلك اجلديد وهو على مستوى

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، تعقيبات إضافية يف 
للسوال املوايل وهو سوال عن املوضوع، ال يبدو، إذن منر 

الربانم، الوطين لتطهري السائل ابلعامل القروي للسيدات والسادة 
 النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضل السي الصقلي

 .مشكورا

 :النائب السيد ادريس الصقلي عدوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الرئيس، السيدة الوزيرة سوالنا عن الربانم، الوطين 
سينتهي  3117لتطهري السائل، برانم، طموح تدار ف

مليار درهم، بغيناكم اليوم  71الكلفة دايلو  3131ف
تعطيوان احلصيلة ها الربانم،؟ األثر دايلو على املواطن؟ على 

لعامل االصحة دايلو؟ على البيئة؟ على نسبة الربط السيما يف 
 القروي؟

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

إن شاء هللا يف سوال حموري جنيو نتكلمو على هاذ السوال 
دقائق، ولكن  3حنيطو به يف الذي من املفرتض أنه ما ميكنش 

أان أعطي بعض يعين رؤوس األصابع يف ما يتعلق ابجلواب فهاذ 
السوال دايلكم اللي هو مهم جدا يف ما يتعلق بواحد الربانم، 
 لبالدان احلمد هلل من البلدان القالئل القالئل اإلفريقية واملغاربية

حلضري، االلي كتوفر على برانم، وطين لتطهري السائل يف العامل 
يف الوسط احلضري، حبيث أن إرتقع حجم املياه الربط على 

 241، حىت كذلك متت معاجلة %55، %21املستوى إىل 
 مليون كيب سنواي 571مليون مرت مكعب سنواي من أصل 

 040، اليوم عندان 3112اللي أصال كانت غري معاجلة قبل 
اه امليحمطة معاجلة اللي فيها التحدي دايل استعمال هاذ 

ولكن اجلديد هو أن اليوم،  01إىل  2املعاجلة، احنا حبرا ف
وهاذي مناسبة السادة والسيدات الربملانيني أننا نزف إليكم 
برانجما جديدا مهيكال وهو الربانم، الوطين لتطهري السائل يف 

 .العامل القروي

 :السيد رئيس اجللسة

لسي ا شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب
 .إدريس الصقلي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد يوسف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا السيدة الوزير احملرتمة، السيد الوزير نشكركم على 
اجملهودات القيمة اليت تقومون هبا، السيدة الوزيرة لقد عرف 

لك ابحتضان وتكلل ذ املغرب حتوال عميقا يف التعامل مع البيئة،
 COP 23 ، أو شارك فCOP 22 املغرب ل

، إال أننا ما زلنا نسري بسرعتني، سرعة الرباق COP 24و
جبل املدن، وسرعة السلحفاة ابلعامل القروي، السيدة الوزيرة، إن 
العامل القروي حيتاج لرد اإلعتبار، إن التنمية املستدامة واحلفاظ 

قرى، متكامل ومتوازن بني املدن والعلى البيئة يتطلب برانم، 
إن إعداد برانم، وطين لتطهري السائل ابلوسط القروي أصبح 
مطلبا ملحا ومستعجال بعد تعميم املاء الصاحل للشرب، السيدة 
الوزيرة إن ترك الفيضاانت أتيت على احملاصيل الزراعية جبماعة  
كيكو يتطلب التدخل السريع، السيد الوزيرة، أجنز مشروع 

مالق مبدينة فاس لتصفية املياه العادمة، فما هو تقييمكم له؟ ع
السيدة الوزيرة إن جل اجلماعات إبقليم موالي يعقوب وإقليم 
اتوانت من بعد احملطة تعاين من خملفات معاصر الزيتون، السيد 
الوزير يزخر املغرب مبوهالت سياحية هامة، تفتقر إىل الصرف 

مركز موالي يعقوب الذي الصحي وعلى سبيل املثال نذكر 
يتوفر على أفضل حامة استشفائية ابلوطن، فماذا أعددان 

 لساكنة اجلماعة؟

  :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب السي حممد يوسف، تفضلي السيدة 
 .الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :مية املستدامةوالتنمية املستدامة املكلفة ابلتن

كيف ما قلت السيد النائب احملرتم هو أن اليوم بالدان 
مدينة ومركز حضري عندهم الربط الصحي،  221احلمد هلل يف 

ومعاجلة املياه العادمة، ولكن الزال عندان واحد الورش طموح 

اللي هو أننا هاذ الربانم، غيشمل العامل القروي، اللي هو اليوم 
دايلو  concept اللي حقيقة حىت ف قلت أنه برانم، جديد

هو جديد ألنه كيشتغل ابندماج مع جمموعة دايل الوزارات أو 
جمموعة الربام،، وهي أننا غادي نوصلو أيضا ملا يسمى 
ابقتصاد املاء، حبيث أننا غيكون فهاذ الربانم، الوطين اللي هو 
اليوم تقريبا وصل إىل مداه يف ما يتعلق ابلعامل احلضري، 

 .دو أيضا مما يعين وصلنا إليه يف العملغنستف

  :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، وشكرا مرة أخرى على 
حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، منر إىل القطاع املوايل وهو 
القطاع املكلف ابلشوون العامة واحلكامة، ونرحب ابلسيد 

مباشرة وهو سوال عن الوزير السي الداودي، ومنر إىل السوال 
وضعية شفافية الصفقات العمومية للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد صابر الكياف

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

ال خيفى على أحد أمهية الصفقات العمومية يف النسي، 
 ، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم عناإلقتصادي واإلجتماعي

 التدابري املتخذة لضمان شفافية الصفقات العمومية؟

  :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

م املعقول، الشفافية حىت ليو شكرا لك، شوف نقول ليك 
القيامة، وما هناي الشفافية لو كان كانت شي قضية ما 
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تنحتجوش القوانني، القوانني دايلنا تعدالت، تعدالت احلمد 
، اللي جاب أمور جديدة 3102مارس  31هلل املرسوم دايل 

مثال قبل كان الثمن الصفقة ممعروفش، كيجي واحد تيمرر ذاك 
احد تيبعد و  دد للصفقة، تيجي واحد تيقربالغالف املايل احمل

هاذ الشي ما بقاش، اآلن تضارب املصاحل كذلك ما أمكن، 
اجلانب اإللكرتوين عواتين التقنيات اجلديدة هناك قوانني ممكن 
تتغري، املشكل واش تغريات الثقافة دايلنا، هذا هو املشكل 

مقاولة ومكتب دراسات، كيتنافسو  5111عندان تقريبا واحد 
ولكن بعض اخلطرات واش املنافسة من اجلهة األخرى واش 
شفافة؟ إذن من انحية الدولة راه إيال ما كنتش فني ما لقينا 
شي واحد راه أمام القضاء كاين ملفات كثرية، ولكن ابش 

 .نقول ليك كل شي شفاف ما ميكنش

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد السيد الوزير، تفضلو السيد النائب

 :ئب السيد صابر الكيافالنا

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ابلفعل إن إصالح 
منظومة الصفقات العمومية ال ميكن أن يتم مبعزل عن حميطه 
العام، بل يقوم على اعتماد منظور مشويل ومندم، لتدبري 
الصفقات العمومية، أيخذ بعني اإلعتبار خمتلف األبعاد املرتبطة 

ها، قتصادية واإلجتماعية والتدبريية وغري هبا، القانوين منها واإل
السيد الوزير، إن الصفقات العمومية ليس جمرد أداة لتدبري 
اقتناءات العمومية وتلبية حاجيات اإلدارة، بل تعترب رافعة قوية 
لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بتشجيع املقاوالت 

ركة اإلقتصادية احلوحتفيز اإلستثمار وإعادة توزيع املوارد وتنشيط 
وكذا اإلسهام يف إحداث فرص الشغل، فضال عن كوهنا آلية 
 لتنفيذ خمتلف الربام، اإلجتماعية اليت تليب حاجيات املواطنني

يف جماالت التعليم والصحة والسكن والنقل والطرق وغريها، 

وعيا منا يف فريق التجمع الدستوري أبمهية الصفقات العمومية، 
ومة إىل إيالء األمهية، إيالء أمهية خاصة من فإننا ندعو احلك

أجل تعزيز الشفافية يف جمال تدبري املال العام، وضمان احلكامة 
اجليدة وتكافو الفرص يف الولوج إىل الطلبيات العمومية ويف 
إطار احرتام مبدأ حرية الولوج إليها والتعامل املبين على املساواة 

 .وشفافية املصادر، وشكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

شكرا السيد النائب، السيد الوزير عندكم شي رد؟ كاين 
شي واحد؟ هو أنت؟ وأنت مقابل معااي وما هازش يديك 

 .السيد بووانو، هز يديك نشوفك، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

 3115تبدل يف  02السيد الوزير، صحيح هاذ القانون 
املرسوم، احنا بغينا يويل قانون، ألنه كاع املبادئ   3102 مث يف

كاينة يف الدستور، اثنيا هاذيك اللجنة دايل املركزية للصفقات 
تبت سنواي يف واحد العدد داإلشكاالت، عالش ما يبقاش 
حىت هو كيخضع للتغيريات كيما كنجيبو كل سنة قانون املالية؟  

ضال للي هي سلبية، فكنراجعوه ابش كنداركو بعض اجلوانب ا
على أن كنعطيو مقرتحات أو كنتمشاو مع كذلك التوصيات 
دايل اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد ومع اإلسرتاتيجية، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السي بووانو، تفضل السيد الوزير
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السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :العامة واحلكامةاملكلف ابلشؤون 

هاذي فكرة مزاينة، ديرو مقرتح قانون، أان متفق، عندان 
مليار دايل الدرهم، أكثر من  021تقريبا  3102تقريبا 

 5111دايل الدخل، كل هاذ الشي التجهيز، حوايل  05%
مقاولة، واش انض شي صداع على هاد الشي دالشفافية؟ كاين 

تضبط راه  ، اللي%011حاالت واحلاالت ماشي غتضبط 
أمام القضاء ولكن القوانني دايلنا قابلة للتغيري، إيال كاين شي 
مقرتح راه حماربة الفساد راه من أولوايت احلكومة، وأولوية 
الربملانيني إىل كاين شي مقرتح أراوه، ابش نغنيو به الرتسانة، 
أما هاد الرتسانة اللي كاينة كنقولو راه مزاينة منافسة مع دول 

هاد املستثمرين األجانب اللي كيجيوا عندان، كون  أخرى، ألن
هاد الصفقات ما كيمّروش يف واحد النوع دالشفافية غادي 
جييوا يشاركوا معنا؟ إذن غيشوفوا شي دولة كتجيوا الناس 

 %011الشركات األجنبية تشارك، هي قالت لك ما كاينش 
، ولكن عندان %011ما كاينش يف العامل حىت دولة ما فيهاش 

احد الشفافية حمرتمة عامليا، وممكن نطورها، وقلت لكم إيال  و 
 ..كاين شي اقرتاحات احنا مستعدين ندخلوها

 :السيد رئيس اجللسة

حسن مسامهتكم  شكرا السيد الوزير، وشكرا أيضا على
يف هذه اجللسة، ومنر إىل القطاع املوايل وهو القطاع املكلف 
ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي نرحب ابلسيدة 
الوزيرة، ومنر مباشرة إىل السوال، هو سوال عن وضعية اإلرتقاء 

يدات بواقع احلرفيني والصناع التقليديني ببعض املدن العتيقة للس
ضل احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتف والسادة النواب

 .أحد، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة، تفضلي

 

 :النائبة السيدة وفاء البقايل

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة احملرتمة عن التدابري احلكومية 
 لإلرتقاء بواقع احلرفيني والصناع التقليديني ابملدن العتيقة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة النائبة لكم الكلمة السيدة الوزيرة شكرا

السيدة مجيلة مصلي وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد 
 :االجتماعي

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة على هذا السوال، هو اليوم ال 
خيفى أن هناك برانم، وعناية ملكية سامية للمدن العتيقة، وأن 

مني ه املدن وطبعا تثهاد الربام، اليوم غرضها هو تثمني هذ
املدن العتيقة يف صلب اإلهتمام هو تثمني للمنتوج التقليدي 
وللصناع التقليديني، وهناك امسحو يل أن أتقدم ببعض األرقام، 

مدن معنية هباد الربام،  5فاليوم املدن املعنية عندان أكثر من 
حلمايتها وأتهيلها وتثمينها، والغالف املايل، الكلفة اإلمجالية 

دايل الدرهم مبسامهة من كتابة  2.405.111.111اقت ف
مليون دايل الدرهم ونعترب أن هذه الربام،  011الدولة تقريبا 

املوجهة واملشاريع املوجهة لتثمني املدن العتيقة واللي كيف ما 
قلت كتحضى بعناية ملكية سامية، ترمجت إىل برام، وإىل 

ياحية ذبية الساتفاقيات وهي الغرض األساسي هو تقوية اجلا
هلاد املدن، وكذلك تثمني وأتهيل هذه املدن وحتويل جمموعة 
من الفنادق وجمموعة من املنشآت إىل بناايت يعين أتخذ احلجم 
الطبيعي دايهلا، وتعرب كذلك عن اتريخ هاد املدن وعراقتها 

 .وحضارهتا

 :السيد رئيس اجللسة

 .والشكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة، تفض
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 :النائبة السيدة وفاء البقايل

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعترب الصناعة التقليدية إحدى 
املكوانت األساسية للبنية اإلقتصادية واإلجتماعية ابملغرب 
وخاصة ببعض املدن العتيقة كالعاصمة العلمية فاس، خصنا 

 ةنعرتفو السيدة كاتبة الدولة أن للمنتوجات اإلقتصادية التقليدي
تتعرف واحد الركود اقتصادي كبري، بسبب استرياد املنتوجات 
األجنبية وخاصة منها الصينية، جمموعة من املعامل و املقاوالت 
الصغرية واملتوسطة أغلقت، بعض احلرف يف مدينة فاس 
انقرضت ، املعلمني دايل فاس أصبحوا عاطلني كذلك اليد 

إلقتصاد العاملة، ساكنة فاس تعاين املر على مستوى ا
اإلجتماعي، والسوال كنطروحه عالش فاس تراجعت؟ ها 
عالش تراجعت، فاس تستحق األفضل، وابلتايل فإننا نطالب 
احلكومة ابلتدخل العاجل والفوري للنهوض ابلقطاع يف إطار 
الرؤية اخلاصة ابلنموذج التنموي اجلديد الذي يصبو إليه 

 .راصاحب اجلاللة نصره هللا والشعب املغريب، وشك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف 
يف املوضوع؟ سي بووانو ما كاين شي تعقيب إضايف يف 

 .املوضوع؟ السيد الوزيرة، تفضلي

السيدة مجيلة املصلي وزيرة الصناعة التقليدية االقتصاد 
 :االجتماعي

لنسبة يل رتمة، أان ابالصورة اليت رمستم السيدة النائبة احمل
األرقام واملوشرات اليت لدينا يف تواصل مستمر مع، يعين، أغلب 
املدن اللي هي تقليدية ومدينة فاس هي عاصمة الصناعة 
التقليدية يف بالدان، وميكن لنا نقولوا أهنا واحد املتحف مفتوح 
للمنتجات التقليدية، اليوم من خالل موشرات ارتفاع 

اس، اان غنتكلم معك ابألرقام، ارتفاع الصادرات ومدينة ف

حجم صادرات الصناعة التقليدية بتسجيل أكرب نسبة وطنية 
مع  مقارنة 3102خالل سنة  %53لالرتفاع بلغت أزيد من 

، طبعا ملي كنتكلموا على ارتفاع الصادرات يعين 3105سنة 
ارتفاع اإلنتاج يعين أن املقاوالت املوجودة هي تشتغل، وشكرا 

 .لرئيسالسيد ا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، عفوا انتهى الوقت، وهبذا نكون قد 
استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا لنمر اآلن 

من النظام الداخلي جمللسنا  073لتناول الكالم وفق املادة 
املوقر والكلمة للمتحدث األول عن موضوع أداء مستحقات 

مناجم سكساوة وإبقليم شيشاوة عن فريق األصالة عمال شركة 
واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب مشكورا لوضع السوال، 

 .السيد هشام املهاجري تفضل

 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، مرة أخرى يعود مشكل عمال مناجم 
ولكن  انسكساوة جبماعة آيت حدو يف إقليم شيشاوة للربمل

ابش نبقاوا صادقني مع نفوسنا مل ندعي أبن طلبنا تناول الكلمة 
يف هذا املوضوع ابش خنربوكم هباد املوضوع ومن مل يشكر الناس 
ال يشكر هللا، احنا تنتواصلوا معكم عرب اهلاتف السيد الوزير 
 وبلغناكم هباد املشكل نقطة بنقطة وكتجاوبوان هللا جيازيكم خبري

، السيد الوزير، توجهوا كالمكم اليوم هلاد العمال ولكن بغيتكم
رمبا كاينة مستجدات ألن ملي كتفقد الثقة العمال هللا حيسن 

داملرات يف العام  4-2العوان كل عام كيتكرر هاد املشكل 
عىي السيد العامل ما يتدخل عىي السيد الوايل ما يتدخل، كاينة 

 كل مشكل عادي  مشاكل، ورمبا املشكل دايل العمال مع نقابة
ما دخل الربملاين ابش يتكلم فيه، ولكن اللي بغيت نشريلكم 
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السيد الوزير مجاعة آيت حدو يوسف رمبا مجاعة صغرية فيها 
كيلومرت على   51آالف نسمة بعيدة ب  5آالف وال  2واحد 

الطريق الوطنية يف احلدود مع إقليم اترودانت، هاد الناس املورد 
العمال داملنجم ما عندهم حىت األساسي عندهم هو هاد 

واش  la psychose حاجى أخرى دااب الناس كتعيش واحد
غايستمر املنجم واش هاد الناس غيتخلصوا واش هاد الناس 
يرحلوا، الناس راه يف قاع اجلبل ما عندهم خدمات معهم املبادرة  
كاين برانم، تقليص الفوارق اجملالية كاينة طرق ولكن اإلنسان 

ا ما يشتاغل آش غاجيلس يدير يف هديك البالد ال ما عندو 
السيد الوزير؟ وهلذا بغيتك توجه هلاد العمال بدون مزايدات 
أقسم لك ميني هاد الناس حىت ماللي بغاوا حيتجوا راه الناس ما 
عارفاش حتت، مشاوا كيقطعوا الطرقان ماشي ألهنم كيتحداوا 

ر ما شهو  7ولكن ما عارفينش ابغيني يتخلصوا، اإلنسان 
ختالصش وكيتكرر املشكل كل سنة كل سنة، السيد الوزي 
طمأنتيين عرب اهلاتف مشكور أبن هناك مستجدات بغيتك 
طمأن هاد الناس إيال كان شي حل يف القريب العاجل هللا 
جيازيك ابخلري واإلسراع إبخراج هاد احللول السيد الوزير راه 

 ..الناس كتعذب

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائب، تفضلوا السيد الوزير شكرا السيد

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة    

السيد النائب احملرتم، البد نعطيوا بعض املعطيات، املعطى 
األول حنن بصدد احلديث على القطاع اخلاص، غري ابش الرأي 
العام يعرف، يف شركة القطاع اخلاص اللي كتشتاغل من 
الشركات احملرتمة اللي كانت كتشتاغل منذ زمن يف البارتني ويف 
النحاس كما تعلمون أنه النحاس بصفة عامة يف العامل وقع فيه 

رخصة يعين فيها   53تراجع وأتثرت الشركة ألن الشركة عندها 

كما قلت البارتني حبس هذه شحال وبقى النحاس، كما 
ات  ، السلطتعلمون أبن هادشي كيواكبوه مجيع الفاعلني

كتواكبوا، الوزارة، املندوبيات، آخرها حىت وزارة الشغل مشاو 
للجنة الوطنية اإلشكال اللي وقع هلاد الشركة أنه فعال كادت 
أن تصل إىل اإلفالس ابش نكونوا واضحني بعد ما وقع هاد 

مليون  571الرتاجع دارت شراكة مع شركة دولية غاتدخل ب 
اليوم اآلن كنشجعوا الشركات دايل الدرهم يف إطار الدعم 

املعدنية ابش ديرشراكات مع شركات دولية ابش ميكن هلا تطور 
املنتوج دايهلا وحتافظ، اللي حصل هو أنه مل يقع اتفاق كما 
تعلمون بني عمال النقاابت وبني الشركة ألن الشركة قالت هلم 
يف انتظار انخذا الرخصة النهائية والشريك يدخل بصفة هنائية 

رايتما يدخل هاد  salaire بدى أندي و احد اجلزء منغان
الشريك اللي كنعطيكم حطينا املوافقة املبدئية تعطات للشركة 
املوافقة املبدئية خداوا مكتب دايل الدراسات ابش يديروا التأثري 

 une على البيئة أعتقد أبنه انتهى من األشغال دايلوا، الشريك
fois ة مع ة راه غادي يوقع إتفاقيغاجتي هاد املوافقة املبدئي

هاد الشركة كنتمىن جنحوا فيها، هذا واحد الرهان مجيعا كنتم 
منتخبني حنن كوزارة مع السلطة أن هاد الشريك يدخل ابش 

نه غادي أل نقذوا إن شاء هللا هاد الشركة ابش تستمر كتشتاغل
فرصة دايل الشغل بل أكثر من ذلك  211حنافظو على 

 371اللي خدامني عليه، غيزيد  business plan حسب
فرصة دايل الشغل أخرى ابش ميكن لو يستغل مجيع احمليط للي 
عندو فهاد اجملال، ولذلك كنتمىن ، إن شاء هللا قريبا، الدراسة 
راها قالوا أبهنا حسب املكتب أنه انتهت، غتوافق عليها قريبا 

ة قمع السيد الوايل اتصلت به ابش جتتمع اللجنة وتعطى املواف
 .ويوقعو مع الشريك نشوفو على هللا أن شاء هللا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل الكلمة املوالية وهي للمتحدث 
الثاين عن املوضوع، اإلضراابت املتوالية ملوظفي اجلماعات 
اجلماعات الرتابية والتدابري املتخذة لتسوية ملفهم املطليب 

نتظم هلذه املرافق عن الفريق لضمان السري العادي وامل
 اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب احملرتم

 .مشكورا

 :النائب السيد لكبري قادة

 شكرا السيد الرئيس،

اإلضراابت اليت خيوضها موظفو اجلماعات  السيد الوزير،
احمللية ليست حديثة العهد، وإمنا هي قدمية قدم املشاكل اليت 
تتخبط فيها هذه الفئة من املوظفني، وصراحة الكثري من هاد 
املوظفني يوجدون يف وضعية مزرية، ذلك أهنم متعرضون 
للمخاطر يف أعماهلم اليومية خاصة ال الفئات اليت تشتغل 

 ازر اجلماعية، الفئات اليت تشتغل ابلنظافة، الفئات اليتابجمل
تشتغل عند تساقط األمطار يف الفيضاانت، عند حماربة 
احلشرات، عند حماربة احليواانت التائهة، وابلتايل جند هذه الفئة 
أهنا يف الكثري من األحيان ال تستفيد حىت من التعويضات، 

ظفي  ذلك شأن مو وحىت ابلنسبة للمسوولية كذلك، شأهنا يف
الوظيفة العمومية، بل أكثر من ذلك هو أن هاد الكثري من 
هاد املوظفني أو العديد منهم يف احلقيقة عمال هم من املوقتني، 
الذين يف بعض األحيان يقومون اتبعون إلما ألوراش اإلنعاش 
الوطين، أو ألوراش اجلماعات املوقتة، وابلتايل فإن وضعيتهم 

سبق يل أن قلت، ويف األخري فإن املتضرر  وضعية مزرية كما
األول هو املواطن الذي تضيع مصاحله، ال سيما عندما يتعلق 
األمر إما خبدمات أو يتعلق بتسلم الواثئق ال تستسيغ ال 
املماطلة وال التأخر، هلذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات 

ية عاليت تنوي احلكومة اختاذها من أجل، من أجل حتسني وض
 .هوالء املوظفني، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، الكلمة احلكومة، تفضلوا السيد 
 .الوزير

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

نائب على طرح هاد السوال، السيد أوال كنشكر السيد ال
الرئيس، أوال القطاع ككل ابلنسبة لوزارة الداخلية، كاين آلية 
دايل احلوار مع النقاابت املوجودة، وّقع إتفاق، كان واحد 

، وجل املطالب دايلو نفذت 3115يناير  00اإلتفاق دايل 
ابستثناء مطلبني، أتمني املوظفني اجلماعيني ضد حوادث 

غادي يوقع التوجه رؤساء اجلماعات  3100فهاد الشغل، و 
ابش امليزانيات يتدرج، واملطلب دايل مشروع قانون خاص 
مبوسسة األعمال اإلجتماعية اخلاصة مبوظفي اجلماعات 
الرتابية، واآلن راه الوزارة بصدد اإلستجابة هلاد املشروع وضعو 

ئيس ر يف املسار دايلو، احلوار اإلجتماعي من بعد مذكرة السيد 
احلكومة، مت استأنفو وعقدت لقاءات مع االحتاد املغريب 
للشغل، الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، االحتاد الوطين للشغل 
ابملغرب، اإلحتاد العام للشغالني ابملغرب، املنظمة الدميقراطية 
للشغل، الفدرالية الدميقراطية للشغل، هنالك إشكاليات كتهم 

االختصاص دايل احلوار القطاعي،  حوار وطين ما كتدخلش يف
ورغم ذلك كتكون الدراسة دايهلا، من املستجدات العمل على 
توسيع جمال التغطية الصحية ليشمل خدمات جديدة، هذا من 
بني األمور اليت يقع العمل عليها حاليا، أيضا دم، متصريف 

م األساسي النظا وزارة الداخلية العاملني ابجلماعات الرتابية يف
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تصرفني املشرتك بني الوزارات لتمكينهم من احلقوق للم
والوضعية اإلدارية اليت خيوهلا هاد النظام كحق االنتخاب 
لعضوية اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء واحلق يف اإلنتماء 
النقايب واحلق يف اإلستفادة من احلركية، األصل وهو أن هاد 

ة على نسبة كبري  الفئة كضطلع ابألدوار راه العدد دايهلا راه
مستوى اجلماعات الرتابية والتوجه دايلنا هو ضرورة التفاعل 
اإلجيايب مع املطالب اللي هي مشروعة ابلشكل اللي كما جاء 

 .السوال ضمان السري العادي واملنتظم هلاد املرافق، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة املوالية هي للمتحدث الثالث 
موضوع احلوار اإلجتماعي أسباب التعثر واآلفاق املرتقبة  عن

 .عن الفريق احلركي، فليتفضل السيد النائب أمحدي مشكورا

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، لقد دعا جاللة امللك، نصره هللا، يف خطاب 
العرش األخري، خمتلف الفرقاء اإلجتماعيني لإلسراع إبجناح 
احلوار اإلجتماعي واستحضار املصلحة العليا والتحلي بروح 
املسوولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام 

ظام جتماع والتواصل ابنتموجها جاللته، احلكومة إىل ضرورة اإل
مع النقاابت بغض النظر عن ما ميكن أن يفرزه هذا احلوار من 
نتائ،، كما أن احلوار اإلجتماعي ابملغرب يرتكز على مرجعيات 

واالتفاقيات  3100أخرى من قبيل الفصل الثامنة من دستور 
الدولية اليت صادق عليها املغرب، فهاد اإلطار عقدت احلكومة 

اللقاءات مع النقاابت حيث قدمت عرضا يهم  جمموعة من
الزايدة يف األجور مل يكن حمط القبول من قبل هذه األخرية، 
ويبدو أن احلوار اإلجتماعي بني احلكومة واملركزايت النقابية 
األكثر متثيلية وصل إىل نفقه املسدود قبل انطالقه رمسيا إذ 

ار العرض ر انسحبت ممثلوا املركزايت النقابية وذلك بسبب تك
نفسه املتعلق ابلزايدة يف األجور كما جاء يف بالغات هذه 
النقاابت، وعليه نتساءل السيد الوزير عن األسباب الكامنة 
وراء تعثر هاد احلوار اإلجتماعي مع الفرقاء اإلجتماعيني؟ هل 
هناك مبادرة حكومية لتحسني العرض احلكومي املقرتح؟ ما 

توفر هاد احلوار اإلجتماعي؟ هل ت هي اآلفاق املرتقبة الستئناف
احلكومة على اهلوامش املالية الكفيلة لإلستجابة للمطالب 
اإلجتماعية علما أن الطبقة املتوسطة أصبحت تعرف آتكال 
غري مسبوق حيث تعاين وضعا اجتماعيا واقتصاداي صعبا 
ابلنظر إىل مستوى املعيشة الذي يرتفع إبستمرار واهنيار قدرهتا 

بفعل ارتفاع أسعار اإلستهالك والسكن؟ هل هناك الشرائية 
عرض إجتماعي وجمتمعي جديد أيخذ بعني اإلعتبار املطالب 
العامة واملطالب الفئوية لعدد من القطاعات وكذا مطالب أجراء 
القطاع اخلاص والرفع من احلد األدىن لألجور واإلستجابة 

موما عملطالب الفئات املتضررة من بعض األنظمة األساسية، و 
هل هناك بشرى تزفوهنا لعموم الشغيلة املغربية مبناسبة السنة 

اليت نتمىن أن تكون سنة مفعمة  3100امليالدية اجلديدة 
 .ابملكاسب واإلجنازات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب السي األمحدي، الكلمة للحكومة 
 .السيد الوزير تفضلوا

 :واإلدماج املهينالسيد حممد يتيم، وزير الشغل  

شكرا السيد النائب احملرتم على التأطري دايلك لألسئلة، 
ألن مهمة جدا خاصة وأنك انطلقت من التوجيهات امللكية 
السامية اللي حددت اإلطار دايل احلوار االجتماعي، حدداتو 
أوال املسوولية دايل اجلميع، التواضع مابني اجلميع قصد بلورة 

كيضمن التنافسية دايل املقاولة،  ميثاق اجتماعي مستدام  
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كيدعم القدرة الشرائية دايل الشغيلة دايل القطاعني العام 
واخلاص، وأيضا يف الكالم اللي قليت إحالة عن جاللة امللك، 
يف اخلطاب دايلو، املأسسة واالستدامة حبيث أن احلوار ينبغي 
أن يتم اعتماده بشكل غري منقطع بغض النظر عن ما ميكن 

ر عنه من نتائ،. إذن من هذا النتائ، ضرورية ما يتعلق أن يسف
بتحسني الدخل دايل الشغيلة مسألة أساسية وهي يعين 
مستحضرة لدى احلكومة وهلذا تقدمت احلكومة بعرض وجودته 
مرتني متتاليتني وال تزال احلكومة متد يدها للحوار اإلجتماعي 

  .وال ترى احلكومة بديال غري احلوار االجتماعي

النجاح دايلو ما مرتبطش بطرف االجتماعي ولكن احلوار 
واحد، هو مسوولية مشرتكة هو توافق كما قال جاللة امللك، 
هو أخذ وعطاء، الرؤية دايل احلكومة يف احلوار اإلجتماعي 
هي أهنا تستهدف أوال الفئات األكثر تضررا، وهلذا مشات 

ودارت إجراءات  00إىل  5للفئات الدنيا، السالمل الدنيا من 
اللي هي كتشمل، يعين، عدد كبري من املوظفني وملا احلكومة 
املركزايت النقابية قالوا ال، شوفوا لنا حىت الفئات األخرى جا 
واحد العرض دايل السيد رئيس احلكومة، هو أنه قال هلم حنا، 
احلكومة مستعدة ابش تعفي، يعين املوظفني من ديك النقطة 

قة ب..، وهلذا احلكومة اختصارا عازمة على وحتّملها املتعل
 .مواصلة احلوار االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وهبذا نكون قد أتينا على اختتام هذه 
اجللسة، سنة سعيدة للجميع، شكرا لكم وموعدان السنة املقبلة 

 .إبذن هللا، شكرا

 

 

 

 

 


