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 ملائةني بعد األربعوا الثالثةحمضر اجللسة 
 

اير فب  00ه )0441 مجادى اآلخرة 5 االثنني :التاريخ
9102.) 

 .النواب رئيس جملسل رشيد العبدي النائب الثاينالسيد : لرائسةا

ة ابتداء من الساع ةقيدق ساعات وستة وأربعون ثالث: التوقيت
 .ةالعاشر  والدقيقة الثالثة مساء

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  :جدول األعمال
 احلكومية التالية:

 ؛كتابة الدولة املكلفة ابلنقل -
 ؛الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة -
 ؛املستدامة كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية -
 ؛املدين لعالقات م  البملان واتجمتم الوزارة املنتدبة املكلفة اب -
 ؛كتابة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية -
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛  -
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ -
 ؛الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل -
 كتابة الدولة املكلفة ابإلسكان. -
 

 :العبدي، رئيس اجللسةالسيد رشيد 
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

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

 29الشفهية برسم هذه الدورة اخلريفية، ويتضمن جدول أعماهلا 
ل؛ القطاع املكلف ابلنق التالية:سؤاال شفهيا، هتم القطاعات 

السادة النواب، اجللسة راه افتتحناها،  الشؤون العامة واحلكامة..
املطلوب منكم االلتحاق ابملقاعد، وشيء من اهلدوء يف القاعة، 
ابش ميكن لنا نسمعو لبعضيتنا. إذن القطاع املكلف ابلنقل؛ 
الشؤون العامة واحلكامة؛ التنمية املستدامة؛ العالقات م  البملان 

سالمية؛ وقاف والشؤون اإلواتجمتم  املدين؛ التجارة اخلارجية؛ مث األ
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ الشؤون اخلارجية والتعاون 
الدويل وأخريا القطاع املكلف ابإلسكان. يف البداية نستم  إىل 
املراسالت الواردة على الرائسة، فليتفضل السيد أمني اتجملس 

 .لتالوهتا مشكورا، تفضلوا السيد األمني

 :ن أمني اجللسةالسيد السالك بولو 

 شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب جملس النواب من جملس املستشارين مبشروع       
املتعلق إبعادة تنظيم املركز السينمائي املغريب  71.07قانون رقم 

املتعلق بتنظيم الصناعة  91.22وبتغيري القانون رقم 
السينماتوغرافية، كما وافق عليه جملس املستشارين بعد تعديل 

 منه؛ 05و 04و 02و 01و 6و 5و 2و 0املواد 

كما توصل اتجملس، توصل مكتب جملس النواب من الفريق       
 :اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ب

  قم مقرتح قانون تنظيمي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي ر
 يتعلق ابجلهات؛ 000.04
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  قم مقرتح قانون تنظيمي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي ر
 املتعلق ابلعماالت واألقاليم؛ 009.04

  قم مقرتح قانون تنظيمي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي ر
 املتعلق ابجلماعات؛ 002.04

  املتعلق  47.16مقرتح قانون بتغيري وتتميم القانون
 جبباايت اجلماعات احمللية كما مت تغيريه وتتميمه؛

  لرأي امقرتح قانون يتعلق إبجناز ونشر استطالعات
 اخلاصة ابإلستفتاءات واإلنتخاابت يف املغرب؛

  مقرتح قانون يتعلق إبلزامية استعمال اللغتني العربية
 واألمازيغية ابإلدارة واحلياة العامة؛

 ر مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف الصاد
بشأن  0270أكتوبر  01املوافق ل 0225ذي احلجة  91يف 

 ت واستغالهلا كما مت تغيريه وتتميمه؛احملافظة على الغااب
  من القانون رقم  06مقرتح قانون يقضي بتتميم املادة

 املتعلق ابحلالة املدنية؛ 27.22
 مقرتح قانون إبحداث الوكالة الوطنية للخطارات. 

 : ومن الفريق اإلشرتاكي توصل مكتب اتجملس ب      

  ون رقم من القان 4و 9مقرتح قانون يقضي بتغيري املادتني
املتعلق بتجديد شروط ومساطر االستفادة من  72.07

 صندوق التكافل العائلي؛
  مقرتح قانون يرمي إىل تغيري وتتميم الظهري الشريف رقم

فباير  94املوافق ل 0277شعبان  4الصادر يف  0.57.117
مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، كما مت  0257

 تغيريه وتتميمه؛
  956و 021ح قانون يرمي إىل تغيري وتتميم املادتني مقرت 

املتعلق مبدونة الشغل الصادرة بتنفيذ  65.22من القانون رقم 

 0494رجب  04بتاريخ  0.12.024الظهري الشريف رقم 
 .كما مت تغيريه  9112سبتمب  00املوافق ل

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل 
، توصلت 9102فباير  00إىل  4هبا مكتب جملس النواب من 

 912سؤال كتايب،  015سؤال شفوي،  47رائسة اتجملس ب : 
جواب عن األسئلة الكتابية ومت سحب سؤال شفوي واحد 

 .وكذلك سؤال كتايب واحد، شكرا السيد الرئيس

 :رئيس اجللسة السيد

 شكرا السيد األمني،

 السيدات والسادة النواب،

أود اإلشارة فيما خيص الطلبات املقدمة من لدن السيدات       
من النظام الداخلي تجملس  059والسادة النواب، بناء على املادة 

 :التاليةالنواب، فقط تفاعلت احلكومة م  املواضي  

دات الرتابية بسبب تعقيمعاانة املياومني ببعض اجلماعات  -
 مسطرة تسوية أوضاعهم املالية عن فريق األصالة واملعاصرة؛

وحدة املوضوع عن انتشار احلمى القالعية عن الفريق  -
 اإلستقاليل للوحدة والتعادلية والفريق اإلشرتاكي؛

وحق احلاصلني على شهادة املاسرت من خمتلف التخصصات  -
 .ق احلركيلوظيفة العمومية عن الفرييف اجتياز مبارايت الولوج إىل ا

 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا،    
ونستهلها ابلقطاع املكلف ابلنقل، مرحبا السيد الوزير. عدد 

، والسؤال األول عن التداعيات 7األسئلة داخل هاذ امللف 
ادة سري ببالدان للسيدات والساإلنسانية واإلقتصادية حلوادث ال
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النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، فليتقدم أحد واضعي 
 .السؤال مشكورا، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، عن حوادث السري وسبل احلد منها       
 نسائلكم؟

 :رئيس اجللسة السيد

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا      

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

ابلفعل اليوم تعلمون أننا يف البداية دايل شهر فباير، وهو        
فباير هو اليوم الوطين. اليوم  07دايل السالمة الطرقية و الشهر

اللي من املفروض أننا  9196-9107عندان إسرتاتيجية وطنية 
، عندان عدة 9196يف أفق دايل  %51نقلصو فيها عدد القتلى 

حماور وعدة ركائز دايل اإلشتغال، وتنحاولوا اليوم منشيو حنو 
عممو اتجمتم  املدين ابش ن املدرسة إذن تربية النشأ، منشيو حنو

السالمة الطرقية على مجي  الفاعلني، نديرو شراكات م  املدن 
على الصعيد اإلقليمي والسلطات اإلقليمية وأيضا منشيو نركزو 

 .على األسباب املركزية دايل هاذ الظاهرة

اليوم خالل اخلمس سنوات األخرية املؤشر دايل اخلطورة       
يات توجه الصحيح، وأيضا املؤشر دايل الوفنقص مبعىن أننا يف ال

حىت هو يف اخنفاض، وهاذ املؤشرات إجيابية على أنه اإلسرتاتيجية 

الوطنية تقوم مبا يلزم من جهد لكن مازال العدد دايل القتلى مرتف  
 .ونعمل على أننا نزيدو نقلصو منه، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .د النائب تفضلشكرا السيد الوزير، تعقيب السي      

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

السيد الوزير، احنا طرحنا هاذ السؤال ألنه كاين واحد النوع       
دايل اإلحساس، كاين واحد النوع دايل التطبي  م  حوادث السري 
ببالدان، أصبحت واقعا يفرض نفسه. واحنا شفنا يف اآلونة 

واحد اتجمموعة دايل احلوادث اللي أدت  األخرية لألسف الشديد
لواحد اتجمموعة دايل القتلى واجلرحى، اجلرحى اللي أحياان تتكون 
عندهم إعاقات دائمة مبا يرتتب عن ذلك واحد اتجمموعة دايل 
التبعات اللي هي اقتصادية وإجتماعية. أكيد كيتبذل واحد 

 نباتجمهود من أجل التوعية، لكن البد من العمل على اجلا
القانوين ابألساس ألن واحد اتجمموعة دايل احلوادث اليت تتم داخل 
املدن هي مرتبطة فقط بعوامل بشرية لعدم االحرتام دايل القانون، 

 .خاص واحد النوع دايل الصرامة يف التطبيق دايل القانون

من انحية اثنية السيارات املتهالكة اليت تتسبب يف عدد من       
مبجموعة من املناطق وهناك جمموعة  طرقاتاحلوادث، كذلك ال

من النقط السوداء اليت تتكرر فيها احلوادث القاتلة دون أن يتخذ 
أي إجراء من أجل القيام ابإلصالحات اليت هتم تلك الطرق. 
التوعية أساسية والتعبئة أساسية، اجلمي  يتحدث عن أنفلوانزا 

خريين وعني األاخلنازير، م  العلم أن عدد القتلى يف هاذ األسب
يتجاوز بكثري املسجل فهاذ الشي دايل املرض دايل األنفلوانزا، 
وابلتايل التعبئة هي أساسية والتوعية، وكذلك اختاذ إجراءات 

 ..صارمة يف حق كل من يعمد إىل خمالفة
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ جواب السيد       
 .الوزير

حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

السيد النائب حنن معك فيما طرحت، من ضرورة التعبئة       
الضرورية، األمور اللي هي قانونية واملراقبة، فيما يتعلق السلوك هو 

دايل  %21اللي عندان فيه األصل دايل اإلشكال ألنه حوايل 
األخرى أو  %01عدد القتلى مها مبنيني على السلوك البشري، 

ال أقل هي مرتبطة ابلعرابت وابلطرقات. نشتغل على أنه يف إطار 
 ...ملياردرهم 2امليزانية اللي كاينة دايل حوايل 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال الثاين عن برانمج الطرق       
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اتجمموعة النيابية  السيارة،

 .للتقدم واإلشرتاكية، تفضل السيد النائب لبسط السؤال

 :النائب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

للطرق السيارة  املستقبليسؤالنا السيد الوزير يتعلق ابلبانمج       
ببالدان، والوجهات املسطرة فيه، واإلمكانيات املوضوعة لتنفيذه، 

 .شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا      

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 يد الرئيس،شكرا الس

السيد النائب احملرتم، ابلفعل اليوم كان البانمج اللي عندان       
كيلومرت، واآلن عندي الئحة جد   0711يف الطرق السيارة فيه 

مطولة دايل البانمج دايل الدراسات اللي غنشتغلو عليها، 
مليار درهم واللي تتهم واحد  75كلم، امليزانية حوايل   0274

 كبى. منها اللي هو يف إطار الدراسة التعريفية  دايل األوراش 01
"L'étude de définition"  دايل  7اللي مصادق عليها

-تطوان، برشيد-مراكش، طنجة-املشاري  منها : بين مالل
-يبرشيد، آسف-الدار البيضاء-طنجة، الرابط-اجلديدة، فاس

ور الناظ-تزنيت. عندان حمورين دايل كرسيف-مراكش، أكادير
دان برشيد، اللي الدراسة التنفيذية يف طور اإلجناز. وعن-يلوتيط مل

 مكناس اللي فيه اإلمكانية أننا منرو-فاس-احملور دايل بين مالل
عب الراشيدية، اللي هو يف الدراسة التعريفية اللي هي يف طور 

 .اإلجناز، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضلوا      

 :السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيديالنائب 

السيد الوزير، عندما طرحنا هذا السؤال، فإننا نستحضر       
  0711أمهية شبكة الطرق السيارة اليت تبلغ مسافتها اليوم حوايل 

. وهذا يدل على اتجمهود 9111كيلومرت، أغلبها شيد بعد سنة 
تجمال. ويف االذي بذلته الدولة خالل العشرين سنة األخرية يف هذا 

املقابل الحظنا ضعف وترية إجناز الطرق السيارة يف السنوات 
األخرية، ونود أن نعرف سبب ذلك، فالبالد حمتاجة ملزيد من 
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االستثمارات يف هذا القطاع، ابلنظر لدوره احليوي يف تنشيط 
 .احلركة اإلقتصادية والتنمية اجلهوية

نوبية ربط املناطق اجل إننا نتطل  أن يتواصل اتجمهود من أجل      
واجلنوبية الشرقية للمملكة بشبكة الطرق السيارة، وهو ما يساهم 

ما يف تقليص التفاواتت الرتابية واإلجتماعية بني خمتلف املناطق. ك
نتطل  إىل العمل على فك عزلة عديد من املناطق اليت ال تصلها 

ا ذالطرق السيارة، وذلك بواسطة الطرق السريعة. ونطالب يف ه
-تاتوانت وحمور اتوان-الصدد بتسري  وترية إجناز حمور فاس

اتزة -احلسيمة عب "إيساكن" مرورا "خباللفة"، وحمور طهر السوق
وهو ما سيكون له كبري األثر على هذه املناطق  ،"بورو" عب

 .املهمشة، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

يب اجلواب على التعقشكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟       
 .السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

نعم، هو ابلفعل السيد النائب احملرتم، كما تفضل اليوم يف       
أان  احملاور،إطار البانمج املقبل كان اشتغال على العديد من 

اللي هي يف إطار الدراسة على أساس أننا  01ذكرت منها 
نباشروها. وكاين احملورين دااب اللي خدامني فيهم حول الدار 

الدائرية دايل برشيد. اليوم ابلفعل اهلدف  la rocade البيضاء
هو أننا نربطو اجلهات اللي مكانتش مربوطة ابلطريق السيار إىل 

أنه البنيات التحتية فيها شق اللي هو حد اآلن، وتتعرفوا 
ابلصيانة وهذا اللي تيطلب أيضا العديد من املوارد املالية  مرتبط

هلذا الصدد، وحنن اآلن يف إطار عقد البانمج اللي غنديروه م  
الشركة دايل الطرق السيارة للمغرب، غادي نشتاغلو على أساس 

ادي حناولو ة اتجمال غأنه احملاور اللي هي مرتبطة أساسا مبجال تنمي
نشتغلو عليها، وتنشوفو صيغ جديدة اليوم للتدبري املايل هلذه 
املشروعات اإلسرتاتيجية واللي من خالل اليوم التشاركية أو 

العام ابش جنزو العديد من احملاور اللي -الشراكة قطاع اخلاص
 ... يصعب اليوم

 :السيد رئيس اجللسة

اميم إىل السؤال الثالث متعلق بتصشكرا السيد الوزير، ومنر       
النقل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب لبسط السؤال

 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد كاتب الدولة، نسائلكم عن تصاميم النقل املنصوص       
 .يمية للجهات؟ وشكراعليها يف القوانني التنظ

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا      

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

املشروع دايل اجلهوية املتقدمة ابلفعل فيه العديد من       
اإلختصاصات اليت سيتم نقلها للجهات، ومن بني االختصاص 

تيتكلم على االختصاص دايل النقل  000.04القانون التنظيمي 
يف جزء منه مرتبط إبعداد التصاميم، ويف الشق اآلخر مرتبط 

ركزية كما ناك جلنة مابلنقل دايل املسافرين بني األقاليم. اليوم ه
تعلم، اللي هي من طرف وزارة الداخلية كرتأسها واللي قسمت 
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هاذ اإلختصاصات إىل عدة جماالت، اتجمال اللي هو مرتبط ابلنقل 
يشرف عليه رئيس اجلهة دايل درعة، واحنا اشتغلنا مجي  م  
اجلهات وم  الفاعلني املؤسساتيني فهاذ اتجمال، وعندان اليوم أرضية 

ة اللي هي أرضية التفكري اللي عرضناها على اللجنة العليا مسود
اللي تدبر هاذ امللف دايل نقل اإلختصاصات على صعيد وزارة 
الداخلية، وعندان فيها تصور اللي هو جزء من التصور اللي غادي 

 .انقشوه م  األطراف األخرى إن شاء هللا رب العاملني، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب من فريق األصالة واملعاصرةتعقيب       

 :النائب السيد هشام املهاجري

 79السيد الوزير، إسناد اختصاص اجلهات فعال املادة       
سندات هاذ اإلختصاص دايل النقل تصاميم النقل، والنقل بني 
اجلماعات غري احلضرية للجهات. ولكن هذا ال يعفي احلكومة 

 041ألنه الدف  القانوين هناك الفصل من تسيري هاذ القطاع، 
من الدستور اللي كيتكلم على توزي  اإلختصاصات ما بني الدولة 

 la واجلماعات الرتابية على مبدأ التفري  والتفري  هي
subsidiarité  يعين، اإلانبة واإلعانة وهذا ال يعفي الدولة من

 .التدخل فهاذ اإلختصاص السيد الوزير

كتكلم على   79العملية هناك أيضا نفس املادة ومن الناحية       
التكوين املهين أبنه اختصاص ذايت للجهات، ولكن جاللة امللك، 
عني كاتب الدولة يف التكوين املهين، جاللة امللك، طلب من 
السيد رئيس احلكومة، إبعداد خطة عن التكوين املهين. ولكن 

 هاذ اتجمال عينلألسف السيد الوزير، حكومتكم تنقصها املبادرة، ي
سنة هاذي ما كانت فيه وال  61ابلضبط اللي اسندتوه للجهات 

مبادرة جتاه العامل القروي ما عدا املبادرة اليتيمة دايل النقل املزدوج،  
كنظن يف اتريخ السي أمسكان ألنه كان وزير منحدر من العامل 

 .القروي

زدوج ما زال ملواآلن تقييم هاذ املبادرة، وتقييم جتربة النقل ا      
ما شفناهاش السيد الوزير، الناس احنا ولينا كنحشمو وكندخلو  

 le porte"كنشوفو املعاانة دايل الناس ابقية راكبة يف
bagage"  السيد الوزير، الناس نساء ورجال مزدمحني داخل

سيارات نقل البضائ ، واش هاذ الناس السيد الوزير، إيال غتعطيو 
مليار اللي عندكم يف الصناديق  051للجهات االختصاص راه 

دايل النقل، اعطيوها للجهات وخليوان ندبرو مسائلنا. واليوم  
كاين الراجل كيجي يف   9102كتجي كتقول ليا.. راه احنا يف 

 حافلة كهرابئية من ابب دكالة حىت لدوار العسكر وكينتاقل يف
"triporteur" ابش ميشي جلماعة قروية قريبة.. 

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ اجلواب على       
 .التعقيبات

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

هو السيد النائب احملرتم، كيطرح سؤال يف التصاميم ومن       
واإلشكاالت دايلو الكبى كلها. بعد مشى للقطاع دايل النقل 

أنت تكلميت على التصاميم دايل النقل واإلختصاصات والكيفية 
دايل النقل دايهلا، من قال لك أن احنا عفينا راسنا من اإلشتغال؟ 
شكون اللي كيسري اليوم النقل هباذ الشي دايلو كله، هباذ 
 اإلصالحات اللي كاين ونقل املسافرين، نقل البضائ ، النقل
املدرسي، نقل املستخدمني، النقل املزدوج شكون اللي تيسريو؟ 
تتسريو احلكومة، وابلتايل اليوم حتدثي يف السؤال دايلك على 
 .النقل واالختصاصات واعطيناك اجلواب على السؤال اللي عندك

اليوم يف إطار الدراسة اللي كاينة دايل دراسة القرب، وهو       
كن اللي احنا مم زدوج هو من بني األموريف اتجمال دايل النقل امل

ومستعدين منشيو فيها. وللعلم دايلك السيد النائب احملرتم، احنا 
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منني جلسنا م  اجلهات تيقول ليك أسيدي غري اعطيوان ذاك 
الشي، ما تبقاوش تديرو فيها دااب من دااب لفوق شي حاجة، 

ستعدين مأعطيوه لينا، ما تيقولش ديروه، تيقول ليك احنا اليوم 
ابش نديرو، واليوم كاين جلنة مركزية اللي تتفكر م  الشركاء كاملني 

 ...ابش تقرر هاذ

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن أتخر توصل مراكز تسجيل       
السيارات برخص السياقة والورقة الرمادية البيومرتية للسيدات 

ل السيد دالة والتنمية، تفضوالسادة النواب احملرتمني من فريق الع
 .النائب

 :النائب السيد عز العرب حليمي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، اخنرطت وزارة التجهيز والنقل يف برامج مهمة       
لتسهيل وحتديث قطاع النقل. نسائلكم عن حصيلة تنفيذ هاذ 
البانمج؟ وعن مدى التغطية دايلو للجهات واملدن الكبى 

ة؟ وكذلك اإلسرتاتيجية دايل الوزارة ملعاجلة النواقص للمملك
 .ولتسهيل وتسري  التوصل ابلبطائق؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا      

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

هو السؤال اللي مطروح عندي مرتبط هباذ الشي دايل  نعم،     
التسليم دايل الرخص ودايل البطائق، واللي ابلفعل اليوم كما 

اللي تتقوم ابإلجناز  "siaka card" تعلمون كاين شركة اللي هي

دايل البطائق اإللكرتونية، وم  الوزارة احنا عندان معها دفرت 
ضون رورة توفري هاذ البطائق يف غالتحمالت اللي هو مرتبط بض

أايم من التاريخ  01أايم، إذا مل توفر هذه البطائق يف غضون  01
دايل املصادقة على هاذ الوثيقة من عند املركز اللي تيسيفط ليها 
الوثيقة، عندها واحد اتجمموعة دايل الغرامات، وهاذ الشركة حترص  

ايهلا الفرتة دكل احلرص على أساس أنه ابلفعل ما جتاوزش هاذ 
على أساس أنه متأديش هاذ الغرامات، والنسبة دايل التأخر يف 
احلاالت، أقول احلاالت العادية، ألنه هناك حاالت استثنائية 
مرتبطة بعدم استكمال ملفات وغريها، هاذي هي اللي تتكون 
 فيها بعض اإلشكاالت، ويف اآلونة األخرية ألن كان عندان واحد

l'avenant  الشركة، كانت بعض اإلشكاالت ألنه م  هاذ
ابقي ما وقعناش معاها هاذ التمديد، وإال يف احلاالت العادية حنن 

 .ملتزمون ابملواعيد اللي هي حمددة يف دفاتر التحمالت، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا السيد الرئيس،

 زير،شكرا السيد الو 

نشكركم على اتجمهودات اليت تقومون هبا على رأس القطاع       
الذي تدبرونه، وهذا ال مين  السيد الوزير احملرتم، أن نطلب منكم 
مضاعفة اتجمهودات من أجل جتويد اخلدمات للمرتفقني على هذه 

 : املراكز من خالل هذه اإلقرتاحات

لب املراكز من أجل التغتعزيز املوارد البشرية هبذه  -أوال       
على اإلكتظاظ الذي تعرفه بعض املراكز، وأعطي منوذجا إقليم 

 ميدلت هناك موظفني ابملركز؛
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أتهيل فضاءات اإلستقبال يف بعض هذه املراكز  -اثنيا       
 بشكل يليق بكرامة املرتفقني؛

  اإلسراع بتفعيل اتفاقية م  بنك املغرب املتعلقة بطب -اثلثا      
 رخص السياقة والبطائق الرمادية؛

اإلسراع بتحويل تدبري النظام املعلومايت اخلاص  -رابعا       
 بتدبري رخص السياقة والبطاقة الرمادية إىل اإلدارة؛

إحداث مراكز تسجيل السيارات جديدة أبقاليم  -خامسا       
 .اليت حتتاجها

وردي كة م  مستونسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن الشرا       
وابئعي السيارات من أجل رقمنة عملية تسجيل املركبات. وهناك 
مشكل آخر سأثريه السيد الوزير، وهو تسجيل الدراجات النارية 

سنتيمرت مرب ، تعرف بعض املشاكل  51اليت تقل أسطوانتها عن 
خصوصا عدم ورود بعض األنواع من هذه الدراجات يف النظام 

 .ز الفحص التقين، وشكرااملعلومايت لدى مراك

 :السيد رئيس اجللسة

واب ج النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟شكرا السيد       
 .السيد الوزير على التعقيب

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

طرح واحد اتجمموعة دايل اإلشكاالت، املوظفني ابلفعل 
تتعرفو هاذي ظاهرة اللي تنحاولو أننا نستاجبو هلا، املركز دايل 
ميدلت راه هو يف طاولة عندي يف اآلخر ألن فيه إشكاالت 
حقيقية، تتعرفو على أنه كانت فيه اإلشكال م  املوظفني اللي 

  9، ه ثالثة دايل الناسواحد اتجمموعة منهم متابعون، وعندي في
دااب اللي بقاو، واحد السيدة طلبات على أهنا متشي ابلفعل ابش 
تقابل ولدها ودارت اإلستيداع دايل سنتني، أان تنحاول كيفاش 

ما هو مرتبط ابلشراكات م  جمموعة من  ندبر هاذ امللف
مؤسسات ابلفعل الرقمية، اليوم العملية دايل الرقمنة هي يف 

إلجناز دايهلا، وتنحاولو أنه مجي  اإلجراءات اللي قد مت ا 21%
هي إدارية مرتبطة هباذ املراكز دايل التسجيل السيارات تكون 

 .مرقمة

فيما يتعلق بتسجيل الدراجات النارية العملية كانت مرت       
يف أحسن الظروف، كانت بعض اإلشكاالت اللي هي مرتبطة 

ت دارت ي ابلفعل كانببعض الشركاتن وأقول بعض الشركات، الل
إعالانت غري حقيقية، مبعىن كانت تتزّور يف األرقام اللي اعطت 

 ...cilyndré يف األول ابلنسبة ل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا السيد الوزير. السؤال اخلامس عن وضعية       
قطاع النقل الطرقي للبضائ  للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

الدستوري، فليتقدم أحد واضعي السؤال من فريق التجم  
 .مشكورا، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى البكوري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عقدمت مشكورين العديد من اإلجتماعات م        
مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائ ، ما هي حصيلة هذه 

 .اإلجتماعات والنتائج احملققة؟ شكرا

 :يد رئيس اجللسةالس

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا      
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السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

طريق ماشية يف ال ايوا ايال جيت نعطي اخلالصة، األمور راها      
اإلجيايب، إن شاء هللا رب العاملني، والتعاون اللي كاين اليوم بني 
الوزارة وبني املهنيني راه هو جد إجيايب. عقد البانمج اعطيناه 
للمهنيني هو اللي تيشمل الكل النقط تقريبا اللي هي عالقة، 

 اللي 07هيئة اللي توصلت هباذ العقد دايل البانمج،  50حوايل 
، اعطيناهم أواخر مارس، إن شاء هللا رب 50جاوبو من أصل 

العاملني، ابش عاود نتوصلو جبمي  اإلضافات دايهلم واملالحظات 
دايهلم على عقد البانمج، على أساس أننا ندوزو للتوقي  معهم، 
ومجي  اإلشكاالت اللي كانت مطروحة قبل راها مدونة يف عقد 

اء هللا، هو خارطة الطريق اللي البانمج اللي غادي يكون، إن ش
 .غنشتغلو هبا يف اتجمال دايل نقل البضائ  م  املهنيني، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب للتعقيب، تفضل      

 :النائب السيد مصطفى البكوري

 شكرا السيد الوزير،

أكيد أنكم تقومون مبجهودات مقدرة إلصالح قطاع النقل،       
مة تراهن عليه بشكل كبري ألنه قطاع حيوي وإسرتاتيجي واحلكو 

وحتاول جاهدة حتسني أدائه ليلعب الدور املنوط به حيث أعطته 
من اإلمكانيات ما يكفي لتطوير وضعيته علما أهنا مل تستثمر 
ابلشكل الكايف يف حتسني أوضاع املهنيني، أبرزها إقرار منحة 

املالية  يف مشروع قانونتكسري العرابت اليت جاءت هبا احلكومة 
 9107و 9106، واليت مت التمديد هلذا املشروع يف 9102

. ونظرا لإلكراهات والصعوابت اليت 9192وسينتهي العمل به يف 
واجهتكم يف تنزيل هذا املرسوم التنظيمي، اليوم السيد الوزير، 

املهنيني مبختلف شرائحهم يطالبونك إبجياد حلول لوضعياهتم 
لك فإن عقد البانمج الذي وضعتموه يريد منكم املختلفة، لذ

جتويده عب املزيد من التشاور ومواصلة احلوار م  كافة الشركاء، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل هناك من تعقيب إضايف؟، جواب السيد الوزير،       
 .تفضلوا

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :جستيك واملاء املكلف ابلنقلوالنقل واللو 

هو السيد النائب مشكورا قدم ما هو جاري اآلن م        
املهنيني، وابلفعل أان قلت يف اجلواب داييل أن عقد البانمج اليوم 
هو على طاولة احلوار، وهاذ عقد البانمج م  املهنيني سواء كانوا 

، 9107دجنب  97دايل نقل البضائ  اللي كان معهم لقاء يوم 
فباير،  5وخرجنا منو خبالصات، ودران لقاء األسبوع املنصرم 

دايل النقط مركزية اللي فيها النقطة دايل جتديد احلظرية  4واللي 
واليوم اعطينا بداية االنطالق دايل وض  امللفات دايل جتديد 

فباير من هاذ األسبوع، وامللفات  05وتكسري احلظرية هو 
بنقل املسافرين أيضا كان يوم دراسي  األخرى اللي هي مرتبطة

مكمل للحوار اللي بديناه م  املهنيني دايل نقل املسافرين، اللي  
فباير، واللي أيضا فيه عقد برانمج  2كان يوم السبت املنصرم 

اللي هو على الطاولة واللي فيه ديك النقطة املركزية دايل "الكرمية" 
ني كنا وصلنا لعقد إىل ح 9104اللي هي كانت ااثرت نقاش يف 

التوقي  وما وقعناش اليوم، هاذ امللف أيضا راه على الطاولة 
 ...واملهنيني كيحبذو

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، سؤال على.. نقط نظام، تفضل      
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 :نظام( )نقطة مصطفى ابيتاس النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

وق  اتجملس املوقر إىل أنه اآلن على املأريد فقط إاثرة انتباه       
اإللكرتوين للمحكمة الدستورية، صدر قرار يهم، يرفض جتريد 
النائب البملاين احملرتم السي حممد بوهدود، الذي ينتمي 

التجم  الدستوري، لكن مل تتم قراءة هاذ القرار هذا يف  لفريق
قتضيات مل بداية هذه اجللسة. فأتساءل السيد الرئيس، يعين تطبيقا

النظام الداخلي جيب قراءة هذا القرار ألنه ال أعتقد أبنه سوف 
يتم نشره على مستوى املوق  اإللكرتوين قبل أن يتم تبليغ هذه 

 .املؤسسة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، اتجملس يتعامل م  املراسالت الواردة       
إليه إىل يومه وإىل ساعته مل نتوصل بعد بنص هاذ الرسالة ولو 
توصل هبا اتجملس ملا دجمت يف.. إذن سوف يباشر املكتب هاذ 
. العملية، وإيال توصل هبا يف اجللسة املقبلة سوف تتلى هاذ الرسالة

 للسيدات والسادة النواب احملرتمني سؤال عن ظاهرة النقل السري
من فريق التجم  الدستوري، تفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

 .السيد النائب تفضل

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا،

نسائلكم السيد كاتب الدولة، ما هي اإلجراءات اليت قامت       
 السري؟هبا الوزارة للحد من ظاهرة النقل 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير      

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

ابلفعل اليوم أحتدث عن النقل املزدوج عوض النقل السري،       
، واللي 9102نضبط لدفرت التحمالت اللي توض  يف واللي هو م

هدفنا من خاللو على أننا نيّسرو العملية دايل الولوج هلاذ املهنة 
اللي هي النقل املزدوج ابش ما تبقاش يف قطاع النقل السري، 
وعّددان الواثئق الواجب حتضريها ابش يتوض  امللف للجنة 

احية اذ التحول. من الناإلقليمية ويّسرانها على أساس أنه يكون ه
العامة تنديرو دراسات دايل القرب ابش نعرفو شنو هي 

 57اإلحتياجات دايل كل إقليم، وعندان اليوم وجاهزين واحد 
إقليم اللي تتعطينا ما يعرف ابلتصميم دايل  57دراسة إقليمية ل

النقل يف العامل املزدوج، كلما اتح أن امللفات اللي تتجينا من 
 ليمية حنن على صعيد اللجنة الوطنية نتخذ فيها القراراللجان اإلق

 .بكل جترد بطريقة اللي تتيسر الولوج للنقل املزدوج، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب من فريق التجم        
 .الدستوري تفضلوا

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

السيد كاتب الدولة، يعتب النقل السري من احلرف القدمية الغري 
مقننة، ورغم ذلك يقدم خدمات جليلة للمواطن الضعيف والذي 
ال يستطي  دف  التسعرية املرتفعة لوسائل النقل املتوفرة وخاصة 
ابلعامل القروي. هنا نتكلم السيد كاتب الدولة، عن إقليم مديونة  

د ينة الدار البيضاء حيث مت ترحيل أزيكنموذج غري بعيد عن مد
ألف نسمة، وعدد السكان ما زال يف االرتفاع بفضل  211من 
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"برانمج مدن بدون صفيح"، وكذلك املواطنون الذين يرتددون 
 .على األسواق األسبوعية وما حيملون من بضائ 

كنا نتمىن السيد كاتب الدولة، أن تكون هناك تسهيالت       
اليت مل ملس فيها املواطن نكران الذات وتقدمي م  هاته الفئة 

اخلدمات، فمن يستطي  طلب رخصة النقل املزدوج جيب أن 
يكون من امليسورين حسب دفرت التحمالت، وخصوصا كما هو 

، وبذلك البد من بديل للمواطنني. 02واملادة  01مبني يف املادة 
ديونة؟ م ومن هنا نتساءل، منهم مالكو رخص النقل املزدوج إبقليم

وملاذا ال يتم منح رخص الثقة سيارات األجرة كبرية للحرفيني؟ 
سنوات دون اإلستجابة  5فمنهم من وض  الطلب أكثر من 

لطلبه، وابلتايل نتمىن أن تكون هناك تسهيالت هلذه الفئة، 
 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف       
 .األصالة املعاصرة تفضل السيد النائب فريق

 :النائب السيد حسني آيت أوحليان

 شكرا السيد الرئيس،

أن ظهور ظاهرة النقل السري ابملناطق  السيد الوزير، الشك      
اجلبلية مرتبط ابألساس بضعف البنيات التحتية وضعف الطرق 
املعبدة، مما أدى إىل استحالة وصول األسطول املهيكل إىل هذه 
املناطق. فرغم عدم قانونية هاذ النقل، املواطنون يتحتم عليهم 

وج إىل ولاإلستسالم لألمر الواق  واإلستعانة ابلنقل السري لل
 .املراكز احلضرية لقضاء أغراضهم

السيد الوزير، اليوم جيب إعادة النظر يف دفرت التحمالت       
اخلاص برخص النقل املزدوج، وذلك لتمكني أرابب سيارات 
رابعية الدف  اليت تستعمل ابملناطق اجلبلية من رخص النقل ألن 

ج هذه و هذا النوع من السيارات هي الوحيدة اليت تستطي  ول
 .املسالك الضيقة ابملناطق اجلبلية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ليس       
 .هناك تعقيب إضايف. جواب السيد الوزير عن التعقيبات

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :ابلنقلوالنقل واللوجستيك واملاء املكلف 

 شكرا السيد الرئيس،

اّل أان ماشي ضد هو دفرت التحمالت ماشي قرآن منّزل،       
شحال كيهز؟  4x4و 4x4غري هو إيال غنعّدلوه وندخلو يف 

دااب أنتما تتقولو أوّدي راه ما ميكنشاي خصنا شي حاجة اللي 
إيال عطينا الرتخيص شحال غادي يهّز؟ ما شي  4x4هتز، و

، اّل غري 91واّل  05ويهّز يل  4x4خيص لغادي نعطيو الرت 
ابش نكونو فامهني شنو تنقولو، أان ما عنديش مشكل نرخص لو 

اللي عندو  4دايل الباليص اللي عندو والّ  5ولكن غادي نعطيه 
، ما غادي يدير ماشي هو هذا احلل، احنا la carte grise يف

ال خاص قيّسران دفرت التحمالت ماشي حبال السيد النائب اللي 
غري اللي يكون لباس عليه، خاص جييب واحد العربة اللي يف 
املستوى دايل املواطنني اللي تيهزهم، اليوم العرابت يف السوق راه 
معروف الثمن دايهلم، خصهم يكونو فيهم مقاعد ألن تتجيو عاود 
تساءلوين على السالمة الطرقية، وعلى مستوى جودة اخلدمة وهاذ 

وابلتايل هاذ دفرت التحمالت احنا مستعدين الشي راه مرتبط، 
نراجعوه ما عندان حىت شي إشكال، غري هو إيال راجعناه خصو 
ميشي يف إطار مزيد من السالمة الطرقية ومزيد من الولوجية ابلنسبة 

مديونة  .للعامل القروي، وأيضا خص اجلودة واخلدمة تكون إجيابية
ما جاش يف السؤال ما عنديش معطيات أان مستعد نعطيك 
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معطيات السيد النائب، ألنه مل دايلنا مل يرد يف السؤال وما كنتش 
 .عارف أبنه ميكن طرح املوضوع دايل املديونة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ز سؤال عن توسي  التواجد الرتايب ملراك شكرا السيد الوزير،      
يارات وأتهيلها، للسيدات والسادة النواب احملرتمني تسجيل الس

 .من الفريق احلركي فليتفضل، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 شكرا السيد الرئيس،

نظرا لإلكتظاظ الذي تعرفه مراكز تسجيل  السيد الوزير،      
ية مالسيارات يف العديد من األقاليم، نسائلكم عن املشاري  الرا

إلحداث مراكز جديدة وأتهيل املراكز املتواجدة لتقريب املرفق 
 .العمومي للمواطنني وحتسني ظروف العمل؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير تفضل شكرا السيدة النائبة،      

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :املكلف ابلنقلوالنقل واللوجستيك واملاء 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة النائبة احملرتمة،

ابلفعل املراكز دايل تسجيل السيارات هتدف أساسا إىل       
تقدمي اخلدمة الضرورية يف جمال ما هو مرتبط ابلسيارات، ونقول 

مليون مرتفق  2,2لك أنه الوزارة دايل النقل املراكز دايهلا عندها 
دايل البالغني يف املغرب  %91سنواي اللي تيجيو، مبعىن أكثر من 

والّ  4مركز عندان واحد  75ز، عندان تيجيو كل سنة هلاذ املراك
اللي مها ممركزين ابلدار البيضاء ابألساس شوية سال، طنجة،  5

مراكش، فاس هاذو اللي عندان فيهم واحد النوع دايل الضغط، 

ونعمل على أساس أننا نوسعو اتجمال دايل اخلدمات من خالل 
 املعلوماتيات، مث أيضا من خالل اخلدمات دايل القرب. عندان
املستوى دايل العدد دايل امللفات، وعندان التباعد اجلغرايف دايل 
املواطنني واملرتفقني، وعندان املوارد البشرية اللي اليوم تنحاولو 
حنلّوها م  اتجمالس الرتابية أو ال م  السلطات احمللية ابش تعطينا 
ما ميكن أن ندعم به هذه املراكز، وكان آخر مركز اللي فتحنا 

يوم هو يف سوق السبت ابش نقول لكم أبنه  05حد هاذي وا
، 71، 61ابلفعل مثل هذه املدن اللي هي تتبقي يف احلجم دايل 

ألف مواطن اليوم تنمشيو هلا ابش نديرو فيها مراكز  71حىت 
ابش نيّسرو املسألة دايل سياسة القرب يف اتجمال دايل السيارات، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .قيب السيدة النائبة من الفريق احلركي تفضلواشكرا، تع      

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 شكرا السيد الوزير،

ال ميكن إال أن نثمن اتجمهودات اليت تقوم هبا الوزارة يف هذا       
اتجمال، وخصوصا الرقمنة. ولكن هناك رغم ذلك خصاص كبري 

ما أن هناك ك  يف املوارد البشرية، والتعثر يف هياكل بعض املراكز؛
غياب اآلليات ووسائل العمل لكشف التزوير يف بعض الواثئق  
كما هو معمول به إبدارة اجلمارك واليت جيب اإلهتمام هبذا األمر؛ 
غياب إطار خاص برؤساء مراكز ابلنسبة للوزارة، إذن خص هاذ 
رؤساء املراكز يكون عندهم واحد اهليكلة؛ الوقاية من تعرض 

ة لإلخرتاق وهذا ما وق  مؤخرا، الذي أدى إىل الشبكة املعلوماتي
السري الغري السليم تجمموعة من املراكز يف املغرب؛ كذلك عدم كراء 
شقق داخل جمموعات سكنية، ألن هذه الظروف ال تساعد على 
العمل اجليد؛ وكذلك جيب تسجيل بعض الفضاءات اخلاصة 

ناك عدد من هالتابعة ملراكز التسجيل لتسهيل العمل على املراكز. 
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املراكز ال تتوفر على مراكز التسجيل كذلك وهذا ما جاء يف 
 .تدخلكم، لذلك نتمىن أن تعم هذه املراكز جمموع الرتاب الوطين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟       
ليس هناك تعقيب إضايف. جواب السيد الوزير عن التعقيب، 

 .واتفضل

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

هو السيدة النائبة مشكورة، قدمت واحد اخلمسة دايل       
اإلشكاالت املركزية اللي احنا واعيني هبا، وتنحاولو نشتغلو عليها 

ي ابملوارد البشرية، جزء من املسائل اللفيها جزء اللي هو مرتبط 
هي أمنية والنظام املعلومايت واألمن دايلو، وجزء اللي هو مرتبط 
ابلطريقة دايل التدبري. فما هو تدبريي معلومايت أمين حنن نشتغل 
عليه، عندان بعض اإلشكاالت ابلفعل اللي هي مرتبطة ابلطريقة 

كالية، فات اللي فيها إشدايل التعاطي والتعامل م  العديد من املل
وتتعرفو على أنه هاذ اتجمال هو لألسف الشديد إيال مكانتش فيه 
النية احلسنة أوال مث اإلنسان ما تيخدمش بطريقة اللي هي شفافة 
ومبوضوعية، هو هذا من اتجماالت اللي ابلفعل تيجلب لو واحد 
العديد من املتطفلني عليه من العديد من اجلوانب، وهذا اللي 

 ...يجعل أنه الدور اللي تنقوموت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال يف هذا امللف هو سؤال آين       
عن استمرار أتخر الرحالت البحرية للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب تفضل

 

 :النائب السيد عبد الفتاح العوين

 السيد الرئيس، شكرا

 لوزير؟اعن استمرار أتخر الرحالت البحرية، نسائلكم السيد       

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، اجلواب      

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

هو السؤال استمرار أتخر مبعىن هاذ الشي ما.. ال أتخر       
بعض البواخر الرحالت أان متافق معاك، األسباب اللي جزء منها 
معروف، ألنه البحر مرتبط ابجلو، مرتبط بواحد اتجمموعة دايل 
اإلجراءات. فما هو متفق عليه يف اتجمال هو أن اإلدارة دايرة دفرت 

ي لقطاع اللي هو قطاع خاص، واللحتمالت اللي هو مرتبط هباذ ا
تنحاولو أنه ابلفعل تكون عندان معاه لقاءات راتبة ودائمة م  
الذين ال حيرتمون هاذ دفرت التحمالت، ومن بني ما مت اختاذه مثال 

 la" يف العملية دايل "مرحبا" األخرية، أننا توضعات
caution" للناس اللي جاو يلتزمو ابش يقومو هباذ العملية ابش 

اللي دار مثل هذه اإلجراءات اللي هي سلبية ومنها التأخر أو 
اللي  "la caution" عدم تقدمي اخلدمة يتم اإلقتطاع من ذيك

األخرية كانت أفضل  9107حطها، وهذا دف  أن املرحلة دايل 
، تنحاولو أننا منشيو فهاذ 9107من العملية دايل مرحبا دايل 
 .اإلجتاه لتطوير األداء، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب السي عبد الفتاح،       
 .تفضل
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 :النائب السيد عبد الفتاح العوين

عملية الرحالت البحرية ما كتنحصرش يف اإلجراءات اإلدارية       
واألرقام اجلافة لعدد املسافرين والعرابت وجهود مؤسسة حممد 

 افة ملسة اجتماعية على العملية من خاللاخلامس للتضامن يف إض
حرصها على مواكبة مغاربة العامل. بل جيب على مصاحل إدارة 
امليناء مراقبة مالحة السفن، وتنظيم وتدبري الرسوم وإحبار السفن 
د بشكل آين، وكذا التنسيق بني خمتلف املصاحل املعنية وتقوية املوار 

ة ودة اخلدمات ابلسرعالبشرية املؤهلة، األمر الذي قد يصنف ج
اليت تؤمن وصول وإايب السفن بشكل متوازن بني املوانئ، حفاظا 
على مصاحل الزبناء الذين يضعون ثقة كبرية يف السياسة التعاونية 
بني املوانئ، لكي ال يتم تسجيل أي أتخري ملموس يف احلركية 

عكس ما يق  اآلن السيد الوزير، من أتخري  .املبجمة للسفن
الساعات يف بعض األوقات دون تقدمي اإلعتذار، بل  يتجاوز

السب والقذف واإلهانة يف حق من سولت له نفسه اإلحتجاج،  
كل هذا يق  أمام أعني املسؤولني واألمن، ال حسيب وال رقيب، 
وليس هبذا يتم الرتويج السياحي للوجهة املغربية، ورف  حتدي 

لدخول ربة العامل لاهلاجس الزمين الذي ظل يؤرق أزيد من ثلث مغا
 .أو اخلروج من أرض الوطن

نتساءل السيد الوزير، هل هذا تواطؤ أم فساد يف حق       
املغاربة؟ السيد الوزير، الرحالت املنطلقة من املوانئ األوروبية يف 
اجتاه ميناء طنجة املتوسط ما كتعرفش إهانة مواطنيها وأتخري 

إىل  راحة مسافريها مواعيد إحبار بواخرها، بل تسهر على ضمان
أورو يف حق كل رابن ابخرة  511درجة فرض ذعرية تتجاوز 

أتخرعن املوعد دايل االنطالق. لكل هذا الدور اهلام اللي اصبح  
  كيلعبو ميناء طنجة املتوسط يف الرتويج السياحي للوجهة املغربية
كأحد أكب وأهم املوانئ يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، 

ره م مشاري  البنية التحتية يف املغرب، سيما يف ظل توفوأحد أضخ
على أرضية مينائية مهمة، وطاقة استيعابية كبرية وقدرته على 

إستقبال كم هائل حىت ابلنسبة للجيل اجلديد من السفن، حنو 
جعله ميناء فعال وجاذب لإلستثمارات وحمرك للتنمية ومتوقعه  

وق  ة الدولية، واملكأرضية لوجستيكية لسوق التجارة البحري
اإلسرتاتيجي للميناء واتجمهودات املبذولة من طرف الدولة يف تقوية 

 ..البنية املينائية واخلدماتية الشاملة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تعقيب       
 .إضايف من نفس الفريق فريق األصالة املعاصرة، تفضل

 :عبد هللا أبركيالنائب السيد 

ان واد نون هلا مينائني؛ ميناء طانط-جهة كلميم السيد الوزير،      
وميناء سيدي إيفين، اخلط البحري اجلزر. نسائلكم السيد الوزير، 

 .ألن عندان اجلالية وبغينا السياحة جتي لعندان، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

ن الوزير عليس هناك تعقيب إضايف آخر؟ جواب السيد       
 .التعقيبني تفضل

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

هو ابلفعل السيد النائب دار واحد اتجمموعة دايل املقرتحات       
مشكورا، لكن ال ميكن أن نعمم يف جزء مبا تفضل به، ال ميكن 
ألحد أن يسمح أبن يهان املغاربة ال هنا وال مّلي تيكونو جاّيني 
من اخلارج، هذا من األمور اليت حنرص عليها وتعلم على أنه ابلفعل 

لي تيسري هاذ النقل دايل املسافرين يف اليوم القطاع اخلاص ال
العديد من الشركات، ولألسف ما تيحرتموش العديد من الضوابط 
اللي هي مرتبطة هباذ اتجمال، كان عندان نعطيك غري منوذج، كان 
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عندان السنة اللي مضات بعض احلاالت من هاذ القبيل، ومت 
نه ابلفعل إرجاع املبالغ للمسافرين اللي جاو من أورواب للمغرب أل

وقعت إشكاالت اللي هي مرتبطة ابلتأخر، يوم اجلمعة املنصرم 
ميكن امليناء اللي جاو الناس من الناظور أتخرت الباخرة أكثر من 

، 7عشر ساعات، كنا تنتابعو ذاك اللية اللي وصالت إىل حدود 
صباحا م  السيد العامل، م  السلطات دايل امليناء دايل  2

اإلشكال، ألنه كانوا املواطنني اللي اعتصموا  الناظور ابش حّلينا
واحتجوا، نتاب  ذلك عن كثب وما ميكنش نفرطو يف املواطنني 

 .دايلنا ويف السالمة دايهلم

فيما يتعلق ابتجمال اجلنويب، احنا مستعدين السيد النائب       
احملرتم، إيال عندكم شي مستثمرين هذا قطاع حمرر وتنقولو احنا 

ت دايل العروض اللي بغا يستثمر يف قطاع النقل تنديرو طلبا
 ...البحري مرحبا به، عندكم شي مستثمر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن مسامهتكم يف هذه       
اجللسة وننتقل إىل القطاع املوايل القطاع اخلاص املكلف ابلشؤون 

ارطة بك. سؤال عن خ العامة واحلكامة، تفضل السيد الوزير مرحبا
الفقر ومنوذج االستهداف للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

جرية مشكورا، حلفريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب ا
 .تفضل السيد النائب

 :جرةحلالنائب السيد حممد ا

 شكرا السيد الرئيس،

لنقص واالسيد الوزير، نسائلكم عن خارطة الفقر واحلرمان       
ماليني مغريب، أي منوذج  5ماليني إىل  4الذي يعانيه أكثر من 

لإلستهداف ستعتمدونه من أجل التخفيف عن معاانة املغاربة 
الفقراء البسطاء الذين حيتاجون إىل املدرسة وتعليم يف املستوى 

 .ودخل يضمن هلم الكرامة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير للجواب شكرا السيد النائب، تفضل      

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

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

معاجلة الفقر هو اهلّم دايلنا يوميا، ألن إيال ما تعاجلش الفقر       
و األسف اإلستقرار ه ما ميكنش يكون استقرار دايل البالد. م 

انخذو من اللي عندو شوية ونعطيو اللي ما عندو والو، أما هاذ 
البامج اللي كّدار ما كيستفدوش منها الفقراء، ال "الراميد" جزء  
كبري من الفقراء ما كيستافدش منو، إيال مشيت البوطة حدث 
وال حرج، السكر. إذن هاذوك الفلوس كتاخذهم الضرائب غري 

من الفقراء، وتريجعو لبعض األغنياء. إذن هاذ الشي املباشرة 
غنوضعو ليه حد، إن شاء هللا، يف املستقبل هباذ السجل 

 .اإلجتماعي وسجل السكان، إن شاء هللا، يف املستقبل

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب فريق األصالة       
 .املعاصرة تفضلوا

 :حلجرةاحممد  النائب السيد

السيد الوزير، أتخرتو بزاف، أتخرتو بزاف ألنه هاذ الشي       
فيه تراكم يقدر يهدد الكالم اللي قليت عليه هو السلم اإلجتماعي 
الذي ينعم به وطننا، وكل أتخر غادي ينعكس سلبا، خصوصا 
أنه أبناء الفقراء ما كيقدوش كيفما قلت يستافدو من الدراسة كما 

قيق املدعم كما جيب. لذلك جيب، من الصحة كما جيب، من الد
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بغينا اإلستهداف يبان، واش غادي ميشي تجماالت معينة، وفق 
اخلريطة اللي كاينة، وفق األرقام الواضحة، وميشي لدواور 
واحمليطات دايل املدن إىل آخره اللي فيها اهلشاشة واللي كتنعكس 
سلبا على اتجمتم  ككل؟. وابلتايل احلكومة هلا جمموعة من 

ق وجمموعة من اإلمكاانت املالية، راها اآلن إما جممدة وال الصنادي
تصرف بدون إسرتاتيجيات واضحة وال تعطي النتائج املرجوة. 
لذلك سيدان عمر قال "لو كان الفقر رجال لقتلته"، نريدكم ونريد 
 .أن نتحد مجيعا من أجل القضاء على الفقر، ألنه يهدد كل شيء

يد الوزير، أنه هاذ النموذج دايل لذلك كنقول مرة أخرى الس      
االستهداف خاص ميشي لبق  جغرافية اللي كتعاين املعاانة الكبى 
يف العامل القروي واجلبلي، حميطات املدن، أيضا الدخل الفردي 
للمغاربة من أسوأ الدخل على املستوى اجلغرايف يف إفريقيا اللي  

اء ابش ر كنتميو هلا، لذلك خص عمل جبار ابش ميكن على الفق
 .نردو هلم الكرامة دايهلم على املستوى الوطين

 :السيد رئيس اجللسة

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

 .العدالة التنمية

 :النائب السيد مصطفى احليا

 شكرا السيد الرئيس،

 النواب،السيدات والسادة 

هو السيد الرئيس، يعين كنطلبو احنا من الوزارة املكلفة       
التعجيل إبخراج السجل اإلجتماعي املوحد، وعدم االلتفات 
للحساابت السياسوية، ألن كاين شي انس كيعتقدو أبن هاذ 
الشي إيال خرج يف عهد هاذ احلكومة، احنا عارفني شكون اللي 

 راوش والفقراء يف املغرب. حىتوقف ضد خروج الدعم املباشر لد

القانون املايل اليوم أتخران، فعال أتخران، ولكن شكون اللي أخران 
 .وما خالش هاذ الشي خيرج؟ هذا هو اللي خصنا نتسائلو عليه

فاللي بغينا السيد الرئيس، أنه هاذ الشي يشمل املعاقني       
ل واحد صوتؤمن فيه املنح، كاينني دااب بعض األقاليم، غري كيو 

درهم وال  9111العدد كيقولو لو واخا الوالد دايلو كيشد 
وشي حاجة، كيقولو لو ابركا. احنا بغينا املنح كلها  9111

 .تتعمم وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك تعقيب       
تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب،  إضايف آخر. اجلواب..
 .فريق األصالة املعاصرة

 :جرةحلالنائب السيد حممد ا

فقط كالم عن فتح وكالة التنمية اإلجتماعية، كيهضرو هاذ       
االايم على أهنا قدمت خدمات جليلة، ملاذا الوزيرة تريد فتح هاذ 
لة الوكالة.. إغالق هاذ الوكالة بعدما قد قدمت خدمات جلي

 .للوطن؟

 :السيد رئيس اجللسة

جواب السيد الوزير، تفضلوا.. ليس هناك تعقيب إضايف       
 .آخر أظن؟ تفضلوا السيد الوزير

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

ا ماحنا كلنا متفقني أبنه الفقر خاصنا نقضيو عليه، ولكن       
متافقينش كلنا شكون اللي يعطي، ألن البد إذا بغييت تقضي على 
الفقر، اتخذ من بعضني وترد لبعضني. دوك اللي غادي اتخذ من 
عندهم ما بغاوش، غناخذو منهم ابلسيف، ألن هاذ البالد دايل 
املغاربة كلهم، راه ماشي فقط غري اللي كيغوث، كلشي كيغوث 
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املليون وكيغوث، يف اجلبل ما دايل  2دروك. كاين اللي عندو 
 ...عندو حىت رايل وساكت

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل السيد الوزير.. أ اإلخوان. تفضلوا السيد الوزير، كملو       
اجلواب دايلكم.. اإلخوان.. السادة النواب، السادة النواب  
كنطلب منكم أنكم تلتزمو ابهلدوء وختليو السيد الوزير جياوب 

 .تفضل السيد الوزير، تفضل على السؤال،

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

وا غري تنصتو مزاين، اللي ما بغاش يتقضى على الفقر هو       
اللي كيشري الفقراء يف وقت اإلنتخاابت، أان مكنعين اثين شي 
واحد هنا. احنا هنار يكون املغريب، هنار يكون املغريب، كلهم 
عندهم الكرامة دايهلم، حىت واحد ما يتهان، تيتهانو املغاربة اللي  

 ...ابلسيف عليهم..، حىت واحد كنشريو منهم األصوات دايهلم

 :السيد رئيس اجللسة

السادة النواب، السادة النواب من فضلكم، هللا جيازيكم       
 .خبري، شيء من اهلدوء، السيد الوزير

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

 ...نعين حىت فريق، غري بردوأان راه ما قلت.. راه ما ت      

 :السيد رئيس اجللسة

غتكمل، كمل اجلواب دايلكم السيد الوزير، كمل اجلواب       
 .دايلكم

 

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

ما فهمتش عالش تيغوتو شي بعضني، اي كما؟ أان يعين، أان       
تكلمت على حىت واحد. تنقول املغريب خماصوش يتهان، ألن  ما

"كاد الفقر أن يكون كفرا"، وهاذ الفقر بدينا يف املعاجلة دايلو، 
 cocote والناس تيغوتو قال ليك ما حتيدش البوطا، واش

minute  اللي دات البوطا راه دغيا كتصفر، راه ذوك اللي
 اكل ليأ البوطا دايلبوطا يف النهار، مها اللي و  011تيستعملو 

الفلوس الفقراء، هذا غادين تنحيدو هاذ الشي، وغادي نشوفو 
شكون اللي غادي يغوت، شكون غادي يصفق، راه احلساب 
جاي، راه قريب غري ردو البال،.. تنقولو، عندان هاذ السجل، 
إن شاء هللا، غادي يعاوان ابش نعرفو فعال، ألن كاين جوج 

ل اإلجتماعي وكاين السجل دايل السجالت، كاين واحد السج
 ...السكان، السجل دايل السكان هذا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير شكرا، ومنر إىل السؤال املوايل ومتعلق       
ابستفادة الطبقات اإلجتماعية الفقرية من عائدات إصالح 
صندوق املقاصة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال العدالة

 :النائب السيد عبد هللا هامل

السيد الوزير، قامت احلكومة السابقة إبصالح نظام املقاصة،       
هو اإلصالح البنيوي اللي فك اإلرهتان دايل بالدان من التبعية 
الطاقية، واللي كذلك جّنا بالدان من بوادر تقومي هيكلي لألسف، 

مد  هل كذلك استفادت منه جمموعة من الفئات اهلشة، من واحل
اهلوامش املالية عند هذه اإلستفادة، نسائلكم السيد الوزير، 

 .وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير تفضلوا      

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

على أي حال هاذ الشي كاي، السؤال األول والثاين دامي       
يف اجلانب اإلجتماعي. اجلانب اإلجتماعي خاصنا نعرفو بّلي 

منني جات، ما نعرف شكون   9109احلكومة اللي فاتت يف 
كان تيفكر يف ذوك الناس اللي ما عندهم والو، هاذيك احلكومة 

رطو ، املغاربة كلهم اخندارت الساس دايل توجه جديد، واحلمد  هل
بدون استثناء، أن فعال هاذ الناس اللي كيعيشو حتت عتبة الفقر، 
واملغرب وصل واحد املستوى ما بقاش عيب أن يف املغاربة تبقى 

دايل الوليدات يف الزنقة، واحد راكب يف السيارة  4امرأة جارة 
فخمة وكتسعى، حرام هاذ الشي يبقى تشوف املغاربة واملغاربة  

لهك متفقني. إذن هاذ اجلانب، احلكومة مشات هلاذ اجلانب ك
ومنني زولنا صندوق املقاصة على املواد البرتولية، من ذاك الوقت 

مليار تقريبا دايل الدراهم اللي مشات فهاذ الصناديق  09هلنا ب
ذات الطاب  اإلجتماعي ومكافياش، هاذ الشي اللي عندان اياله 

للي البامج اللي جايني إن شاء هللا، احبال النقطة يف البحر، هاذ 
منني تصوتو على هاذ القانون، إن شاء هللا، دايل السجل، غادي 
يسمح لينا نديرو جتربة فهاذ اجلهة الرابط ابش إيال كان شي 
إشكاليات نعاجلوها، ابش فعال يتعمم هاذ الشي يف املغرب ويبقى  

 .كل مواطن عايش، إن شاء هللا، بكرامة، شكرا

 :د رئيس اجللسةالسي

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضلوا      

 :النائب السيد عبد هللا هامل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كنهنيوكم وكنهنيو يف احلقيقة احلكومة اللي        
كرياسها الدكتور سعد الدين العثماين، على اإللتزامات دايل 

اإلاله  ة األستاذ عبدالبانمج احلكومي، كمثيلتها رئيس احلكوم
بنكريان. هاذ صندوق املقاصة واإلصالح دايلو جاء يف الوقت 
املناسب، والفئة املستهدفة، الفئة الفقرية واهلشة هي اللي كتشعر 
ابألمهية متاع هاذ الدعم هذا. واملواطنني كذلك اللي عندهم انس  
كيستافدو من هاذ الدعم متاع صندوق املقاصة، إيال جينا نشوفو 

، غادي نصيبو أبنه "برانمج تيسري" 9102يف قانون املالية متاع 
تعمم وأصبح املغاربة كيستافدو من "برانمج تيسري" يف العامل 

مليون من املستفيدين،  9,0القروي، وحىت يف العامل احلضري، 
مليار، كذلك اإلستفادة من خدمات الداخلية  07، 9,7

مليون تلميذ  4,26اع واملطاعم املدرسية، كذلك اإلستفادة مت
من "برانمج مليون حمفظة". هاذي كلها أمور صندوق دعم 
التماسك اإلجتماعي كذلك استافذو منو، برانمج نظام 
"الراميد"، الدعم املباشر للنساء األرامل، صندوق التكافل 
العائلي، هاذي كلها أرقام مهمة اللي جات هبا هاذ احلكومة، يف 

مليار متاع  07كن السيد الوزير، استمرار متاع اإلصالح. ول
الدرهم اللي يف القانون املالية احلايل، لدعم البوطا والسكر والدقيق 
راه كيستافدو منو واحد الفئة غنية، والفئة اهلشة والفقرية 

 ...مكتستافدش منو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟       
إضايف. السيد الوزير، تفضل للجواب على  ليس هناك تعقيب

 .التعقيب، ليس هناك جواب

منر إىل السؤال املوايل وهو متعلق مبراقبة األسعار للسيدات       
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .فليتقدم السيد النائب مشكورا، تفضل السيد النائب



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

19 

 :العزيز لشهبالنائب السيد عبد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، سؤالنا هي ماذا تقومون به من أجل مراقبة       
 .ارتفاع األسعار؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير للجواب      

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

 .املراقبة مزاينة      

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب السيد النائب تفضل، نقطة نظام رئيس الفريق       
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

السيد الرئيس هللا خيليك، جيب أن حترص على احرتام هاذ       
املؤسسة هاذي، على احرتام لبعض مكوانت احلكومة هلذه 
املؤسسة. فالبملان، جملس النواب هو اللي كرياقب احلكومة، هذا 
جواب؟ هذا استخفاف واستهثار أبسئلة الشعب. السيد الرئيس، 

ضه  هذا السلوك، وحنن نرفهللا خيليك، مرارا وتكرارا يتكرر مثل 
كفريق استقاليل، فال ميكن أن نسمح أبدا مبثل هذه األجوبة. هللا 
خيليك السيد الرئيس، ماشي احنا جينا هنا للحوار، هذه اجللسة  

 هو تبادل الكالم .احلكومي،  .كتدخل يف إطار مراقبة العمل 
واحلوار، فعلى احلكومة من خالل السيد الوزير، أن يقنعنا وجييبنا 

مبا لديه إذا كانت لديه من معلومات، ماشي هباذ األسلوب هذا، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل السيد النائب، تفضل السيد.. احلكومة ما ميكنش       
نائب لمة للسيد الالسيد الوزير، ما ميكنش نعطيك.. غنعطي الك

لبسط السؤال، ومن بعد تفضلوا ابجلواب، سجلت املالحظة دايل 
السيد النائب، سوف يتم.. السيد الوزير، السيد الوزير، غنكملو 
األسئلة، نكملو األسئلة.. منني يكون عندكم اجلواب السيد 
الوزير، تفضلوا وجاوبوا عليه، دااب غنكملو امللف، تفضل السيد 

 .السؤال النائب لطرح

 :لنائب السيد عبد العزيز لشهبا

اان امسح يل السيد الرئيس، أان هاذ الوزير، السيد الوزير       
احملرتم، ما فجأنيش! ما فجأنيش ألن عندو ما يتقال، ما عندو 

بملان. ال والو، كون كان عندو شي أجوبة موضوعية كون قاهلا يف
 الوزير، وأان عارفولكن تنعقب أان، أان غانعقب عليك السيد 

اليوم اإلشكال الكبري اللي عند املغاربة هو هاذ احلكومة ملهية 
غري يف الصراعات الداخلية، غري الصراعات على الزعامة. نسيتو 
القضااي دايل املواطنني، خليتو املغاربة وجها لوجه م  ارتفاع 
األسعار واملشاكل اليومية اللي كيعيشوها املواطنني، لألسف 

د هذا املوضوع دايل ارتفاع األسعار وإشكاالت أخرى الشدي
ختليتو عليها، السيد الوزير، ما عندكمش رؤية، ما عندكمش 
إسرتاتيجية، عندكم غري كثرة الكالم والقيل والقال، لألسف 
الشديد هذا هو حال هاذ احلكومة، اليوم اللي دايرين يف الساحة  

غلبية احلكومية، كامل هو هاذ األاننيات والصراعات داخل األ
لألسف الشديد ميكن يقول لكم وزير دايلكم الناطق الرمسي ابسم 

 ...احلكومة تيقول أبنه
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ليس       
هناك تعقيب إضايف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، شكون؟ 

فريق العدالة والتنمية، ومن بعد التفضل السيد النائب من فريق 
 .اإلستقاليل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

السيد الوزير، تنثمنو اإلجراءات اللي درتو ابش ختفضو       
األمثنة دايل األدوية، ولكن بغينا نثريو اإلنتباه دايلكم، السيد 

 ...الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الرئيس، الكلمة لكم السيد النائب، الكلمة عند       
السيد النائب.. الكلمة عند السيد النائب من فريق العدالة والتنمية 
يف إطار تعقيب إضايف، تفضلوا السيد النائب تفضل.. السادة 
النواب تنطلب منكم حتتارمو النظام الداخلي واضح ما ميكنش 

ند تدخلهم.. أنبهكم مجيعا لكم أنكم توقفوا الزمالء دايلكم ع
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية تفضل يف إطار تعقيب 

 .إضايف، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

احنا تنتكلمو يف إطار مراقبة األسعار، األسعار واألمثنة دايل       
خفضات  فاشبعض األدوية ابلرغم من اتجمهود اللي دارتو احلكومة 

واحد العدد دايل األدوية الثمن دايهلا بقيت اآلن خاصة األدوية 
دايل  2حىت ل 9املستوردة أبمثنة جد مرتفعة، تتوصل حىت ل

املرات من الثمن األصلي دايهلا، لذلك ندعوكم ابش تبذلو املزيد 
من اتجمهودات ابش تقننو األرابح اللي كتجنيها هاذ الشركات اليت 

 .ألدوية وشكراتستورد هاذ ا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر الفريق اإلستقاليل       
 .للوحدة والتعادلية السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

السيد الرئيس، اجللسة دايل املساءلة دايل احلكومة ما فيهاش       
حد آخر، اللي فيها أساسي  شكون اللي سجل اإلصابة على شي

هو تنوير الرأي العام اللي كيشوفنا فهاذ اجللسة يف قضااي تتهمو. 
فيما خيص غالء األسعار دايل املعيشة، ماشي شي حاجة اللي  
كنقولوها ما كايناش، هي كيعيشها السيد الوزير املواطن يف حياته 

عار ساليومية، يف القفة دايلو، يف الدوا دايلو، كاين غالء األ
واألسباب كتعرفوها السيد الوزير، هي أنه ما مضبوطاش األمور 

 91يف األسواق، اخلضرة كتخرج من عند الفالح بثمن كيوصل 
مرة الثمن ابش شراها الفالح ألن شي حاجة مسيتها جملس 
املنافسة ابقي ما مزعمش اللي هو تّدار بعد حترير األسعار تّدار 

 .ملراقبة األسعار

السيد الوزير، الشمس ما كتغطاش ابلغرابل، ألنه ولذلك       
هاذي واحد القضية ما كتحتاجش مزايدات بيناتنا، هذا وطننا 
واحنا جزء منه، واحنا مستعدين يف إطار احلوار، ويف إطار 
املسؤولية الوطنية، ويف إطار املعارضة االستقاللية الوطنية اللي 

 ...درانها كفريق

 :السيد رئيس اجللسة

 la règie السيدة النائبة امسحي يل غنوقفك، امسحي يل      
خاص الفريق تعدلوه والتوقيت ألن التدخل دايل الفريق 
 اإلستقاليل للوحدة التعادلية، ولكن استهلكنا التوقيت دايل الفريق
احلركي، سوف أنخذ بعني اإلعتبار هاذ العملية هاذي، السيدة 

إضايف  تعقيب داخلة دايلك،النائبة كنطلب منك أنك تكملي امل
  .تفضلي السيدة النائبة
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 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 ...أسيدي أان امسييت سعيدة آيت أبو علي أسيدي حممد      

 :اجللسةالسيد رئيس 

تعدل  la régie السيدة النائبة متفق معك عمليا، وقلنا      
بدل؟ كملي السيدة النائبة  la régie .هاذ العملية هاذي

التدخل دايلك.. السيدة النائبة تفضلي تفضلي،.. نكملو اجللسة 
تفضلي غناخذو بعني االعتبار التدخل دايلكم التوقيت دايلو، 

 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

إذن السيد الوزير، احنا كنتمناو أنكم تنفتحو على املقرتحات       
اللي كيقدموها الفرق البملانية، واللي األساس منها هو أنه املواطن 

 .والوطن يكونوا خبري وعلى خري

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، السيد الرئيس اعطيناها ما فيه الكفاية،       
هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك تعقيب إضايف، 

 .السيد الوزير تفضلوا

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

 السيد الرئيس،

أان أأتسف أن ابغيني تعطيو دروس يف تدبري الوقت داييل،       
الوزير حر يف تدبري الوقت دايلو يسّبقو وال ما يّسّبقوش، ما 

.. نوقفعندكش احلق تقول يل خذ هنا واّل خذ هنا، أان ابغي 
 ..جنمعو شغلي هذاك شغل الوزير، كل واحد شغل شغل الوزير،

 

 :السيد رئيس اجللسة

هللا جيازيكم خبري خليو السي الّ خذيتو حقكم وكان اهلدوء       
يف القاعة ملا طرحتو السؤال دايلكم واجلواب، خّليو السيد الوزير 
 حىت هو اعطيوه حقو يتكلم وجياوبنا على التعقيبات، تفضل

 .السيد الوزير

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

الّ غري خص البملاين يعرف ابللي الوقت دايل الوزير هو وقتو،     
ووقت البملاين وقتو ما يدخّلي حىت شي واحد يف الوقت داييل، 

.. 

 :السيد رئيس اجللسة

النواب هللا جيازيكم ابخلري، غتخّليو السيد الوزير السادة       
غتفضلوا .. خّليوه خلقو أجواء دايل احلوار داخل هاذ القاعة هللا 
جيازيكم خبري السيد الوزير، داب السيد الوزير عطيناه اجلواب، 

 .تفضل السيد الوزير تفضل

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :شؤون العامة واحلكامةاملكلف ابل

ابلنسبة للخالف داخل احلكومة، راه ما غاديش انتقد الناس     
اللي فاتو قبل مّنا، ولكن السيد عباس الفاسي والسي اليوسفي 
أطال هللا عمرمها عقلتو الصراعات اللي كانت بيناهتم؟ كانوا يف 

ش ماالغلبية إذن غري نذّكرو التاريخ ها هو قريب، أان ما كننتقدهو 
املشكل اخللف داييل اللي كينتقدان احنا، أان كنجاوبكم ألنه تكلم 
معااي السي، النقطة الثانية املراقبة هاذ الفساد اللي كاين راه ورثناه، 
واحنا كنضاربو اآلن نصلحو هاذ الفساد، غنعطيوكم األرقام غري 

خرجة دايل اللجان، شحال  0166ديسمب شهر ديسمب  2
نقطة مراقبة، شحال دايل األمور  02044ات؟ دايل النقط تراقب
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طن،  52.66، املواد اللي تلفات 459اللي كان فيها خمالفات؟ 
يف شهر، ماشي كايف أان ما غاديش نقول لكم كايف، ولكن 
احلكومة كتدير شغاالهتا اللي ما كانوش اآلخرين كيديروها، هذا 

را نشوفو أهو إيال جينا نقارنو املعطيات راه املعطيات مكتوبة، 
إذن الواحد منني يكون يدبّر وبدا كيحط السؤال يشوف آشنو  
كان كيدير احنا خاص غري حنسنوه، ألن املغرب تغري احلمد  هل 
ولكن راه األمور هاذ الفساد ابن يف وقتكم وابقي وغادي يبقى، 

 .احنا

 :اجللسةالسيد رئيس 

ا ميكنش مالسيد الرئيس، تفضل السيد الوزير كّمل اجلواب.       
 لكم تبقاو تقاطعو السيد الوزير، السيد الرئيس تفضل السيد الوزير
السيد الوزير، ما ميكنش لكم تبقاو تقاطعو السيد الوزير، السيد 
الرئيس، السيد الوزير، كّمل اجلواب ابش ما يتجاوبوش معك كمل 

 .اجلواب دايلك السيد الوزير هللا جيازيك ابخلري، السيد الرئيس

لرئيس السي مضيان كنطلب منك كنطلب منك هللا السيد ا
جيازيك كنطلب منك أنه كنطلب منكم اهلدوء يف القاعة ابش 
نسمحوا لألجواء دايل النقاش ودايل احلوار داخل القاعة هللا 
جيازيكم خبري كنطلبها منكم .. خليوان نكملوا اجلواب دايل الوزير 

ظام ب نقطة نومن بعد نعطيكم لكم الكلمة نعطيكم الكلمة طل
ونعطيك تتكلم طلب نقطة نظام طلب نقطة نظام ما ميكنش لنا 
نشتاغلوا يف هاد الظروف هذه ما ميكنش كمل كمل السيد الوزير  
كمل السيد الوزير السيد الوزير كمل اجلوابك دايلك ومن بعد 

 .السيد الرئيس إيال بغى نقطة نظام يطلبها كمل السيد الوزير

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

ملف اللي مشى للقضاء  9127ابلنسبة لشحال مشى للقضاء 
يف شهر واحد ، هادشي كذلك حىت على مستوى الديوانة 

ألف، املواد اللي كتجي فاسدة  27اإلتالف دايل عدد األطنان 
قول لكم أن كل ما صاحلاش تدخل للبالد، ولكن ما غاديش ن

شي األمور مزاينة ال احنا كنحسنوا سنة بعد سنة خاص هاد 
هادو مساكن  onssa الناس املراقبني دايل وزارة الداخلية د

خدامني ليل وهنار يف رمضان ليل وهنار الناس عطينهم رقم التلفون  
دالليل يراقبوا، هاد الناس على األقل هاد العمل  9كيخرجوا يف 
شجعوه راه ماشي الوزير اللي كيمشي يراقب راه اللي كنديروه ي

رجال األقاليم مها اللي كيخرجو راه اللجن ساهرين على صحة 
املواطن حبال إيال الوزير هو اللي غادي خيرج راه ما نقولوش 
احلكومة، احلكومة كتدير املوظفني كرتاقب ولكن العمل اللي  

ر وتنقولوا الوزير فكيقوموا به هاد اجلنود حبال اللي كنضربوه يف الص
ما ترياقبش آش كاين يف املغرب، اب هل عليك واش كالم كالم ها 
يقول الوزير ما كرياقبش يف املغرب راه هاد جنود اخلفاء هم اللي 

 ..أشهر 6خدامني وقلت أان هاد امللف ماشي ملف دايل 

 :السيد رئيس اجللسة

يل للوحدة شكرا السيد الوزير، نقطة النظام رئيس الفريق اإلستقال
 .والتعادلية، التسيري يف التسيري

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

نعم دائما يف إطار النظام الداخلي من أجل يعين ضمان حسن 
 ..سري هذه اجللسة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الرئيس
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الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل النائب السيد نور 
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

لألسف هو أنه بعض األجوبة تعب عن عجز صاحبها فيلجأ إىل 
 ..زرع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، اجللسة ما غنكملوهاش بنقط نظام إيال فتحنا هاد الباب 
لة اهذا .. املالحظات تفضل السيد الرئيس تفضل رئيس فريق العد

والتنمية، كنتعامل م  رؤساء الفرق السادة النواب هللا جيازيكم 
 .ابخلري رؤساء الفرق يتكلموا

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتعادلية )نقطة نظام(

السيد الرئيس، أوال نقطة نظام وهو إيال طلب رئيس الفريق نقطة 
 ..ديرش عليا سلطة تقديرية نظام تعطى له أتوماتيكيا.. ما

 :السيد رئيس اجللسة

 .عطيناك الكلمة، تفضل تفضل

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

ال ألنك تتقوليا دميا باليت، ما عنديش الشرطة التصغريية ابش 
نيا أان مسعت ا اثتعطي نقطة نظام لرئيس الفريق هذه األوىل، اثني

رتم راه السيد رئيس الفريق احملرتم فريق اإلستقاليل احملرتم ورئيسه احمل
احنا مسعنا الكالم يف األول وسكتنا راه األخ النائب احملرتم قال 
للسيد الوزير احنا عارفني ما عندك ما تقول، غري باليت و غري 

طأ يقول خ باليت ال حىت إذا افرتضنا أن الوزير أخطأ حىت النائب
للوزير ما عندو ما يقول دااب نسم  أكثر أن جواب الوزير يعب 
عنه واش احنا هنا يف مصحة دايل التشخيص وال كيفاش، ال 

امسح ليا السيد الرئيس، شوف راه شوف خصنا نرجعوا للحق 
وخصنا نرجعوا للقانون ونرجعوا للنظام الداخلي، البملان يقوم 

 ..م ابلدور دايهلا وكل واحد حيرتم اآلخرابلدور دايلو، احلكومة تقو 

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الرئيس،

ومنر إىل السؤال املوايل املتعلق السؤال املوايل عن جناعة السياسات 
نظام  نقط العمومية املوجهة، السيد الرئيس خليوان نشتاغلوا

 .غتكثروهم لينا، تفضل السيد رئيس الفريق األصالة واملعاصرة

 :التوميي بنجلون )نقطة نظام( السيد حممدالنائب 

 ،شكرا السيد الرئيس

االحرتام إيال كان غادي يكون، يكون متبادل، بني احلكومة 
والبملان، ما يكونش استخفاف ابلنواب، احنا كنحسو 
ابالستخفاف دايل النواب، احلكومة إيال جات هلاذ القبة، هاذ 
املؤسسة التشريعية خصها جتي مسلحة ابغا األجوبة دايهلا، ما 

يس، ما سيد الرئجتيش حتتقر النواب، هذا سلوك غري مقبول ال
غاديش نتزايدو على الناس، الناس ما كيتباعو ما كيتشراو السيد 
الرئيس، املغاربة ما كيتباعو ما كيتشراو، هذا كالم غري مسؤول، 

 ..هذا كالم غري مسؤول، لذلك السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

هللا خيليكم، هللا خيليكم، شكرا، دقيقة، نقطة نظام، غنكملو داب 
ول األعمال دايلنا، نكّملو جدول األعمال دايلنا، السيد جد

 الرئيس هللا جيازيك خبري، السيد الرئيس خذيتو استهلكتو دقيقة،
دقيقة للجمي  عطيناه دقيقة النظام الداخلي واضح، نقطة نظام 
فيها دقيقة مجي  اإلخوان رؤساء الفرق خذاو دقيقة، السي التومي 

 ملو اجللسة عندان جدول أعمال عامرهللا جيازيك خبري خّلينا نك
خلينا نكملوها، السؤال عن جناعة السياسات العمومية املوجهة 
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لدعم وتنمية الطبقة املتوسطة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من فريق التجم  الدستوري فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا، السيد النائب تفضل

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت قامت وتقوم  السيد الوزير،
اش  و  وتنسائلوكم كذلكهبا احلكومة اجتاه الطبقة املتوسطة، 

كتعتقدو أن هاذ التدابري أو هاذ اإلجراءات عندها النجاعة 
الكافية ابش جتعل من هاذ الطبقة املتوسطة كما نريدها صمام 

 أمان دايل اتجمتم ؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

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

 شكرا السيد النائب،

أان غنقول ليك واش كافية واّل ما كافياش ابقني املشاكل أمامنا، 
ولكن األمور اللي كنعملو هي التخفيف من غري حماربة الفقر راه 
الشرحية املتوسطة هي اللي عليها العبء دايل التعاون داخل 

شفى ا متشي للمستالعائلة، هي اللي غادية للمستشفى عوض م
تتمشي إىل الكلينيك هي اللي غادية دايرة يف القطاع اخلاص، 
إذن هذا ماشي املشكل دايل الدعم املادي فقط، السكن عندو 
مشكل يف السكن، عندو مشكل يف تربية األطفال، هاذ املشاكل 
فيما عاجليت مشكل دايل التعليم واّل مشكل دايل مستشفى واّل 

اإلجتماعي بصفة غري مباشرة كتدّعم مشكل دايل التضامن 
الطبقة املتوسطة، ألن الطبقة املتوسطة ماشي غري املوظف، هاذ 
الشي اللي كتدير الدعم اللي كتعطي يف الفالحة راه الطبقة كذلك 

املتوسطة، هاذ الشي الضرائب على الشركات راه الطبقة املتوسطة، 
ها كتصب بامج كلألن الطبقة الغنية راه شرحية صغرية جدا، إذن ال

 بصفة مباشرة وغري مباشرة يف هاذ الطبقة املتوسطة اللي هي قريبة
hcp 52 مغاربة. 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيد الوزير تعقيب، السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا غازي

إذن السيد الوزير نتفق أن هاذ الطبقة الطبقة املتوسطة هي الرهان، 
وكيما قلت هي صمام األمان ال اإلجتماعي وال  الرهان التنموي

اإلقتصادي للنسيج اتجمتمعي دايل املغرب، وكيما شرتو كتمثل 
حسب املندوبية السامية، كل املؤشرات السيد  %52أكثر من 

الوزير توحي أبن هاذ الطبقة تتآكل تتآكل ابلتمدد دايل الطبقة 
فقر، وحماربة بة الالفقرية اللي يف السؤال السابق تكلمنا علي حمار 

الفقر كتمثل كذلك يف دعم الطبقة املتوسطة ألنه كلما تقوات 
ومتكنت كنحاربو الفقر إذن متدد الطبقة الفقرية، ولكن كذلك 
اتساع الفجوة بينها وبني األغنياء، الطبقة املتوسطة يوما عن يوم 

دايل  دايل خمتلف الفئات نالحظ هاذ الفجوة تتس ، كاين معاانة
الطبقة املتوسطة، منها التجار اللي هاذ األايم كاين اإلشكال هاذ 

دايهلم كذّكرهم غري يف التضريب ويف غريها، يف املهن احلرة كذلك  
كاين املشكل دايهلم ابلنسبة لألطر شرتو ليها ماشي غري يف 
الوظيفة العمومية ولكن األطر بصفة عامة، اليوم السيد الوزير 

خصنا ملي  la demande sociale الطلب اإلجتماعي
نكونوا تنعاجلوها نفكرو فهاذ الطبقة املتوسطة، يف التعليم احنا 
اليوم يف مناقشة قانون اإلطار ملي تنهضرو على اتجمانية خصنا 
نتفكرو هاذ الطبقة املتوسطة اللي ما خصهاش تضرر من هاذ 
السياسة، يف الصحة كذلك يف السكن الطبقة املتوسطة ابقة هي 

ملعسر، كذلك يف السياسات اإلجتماعية كلها، القريب ا
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اإلصالحات، املقاصة، التقاعد كتبقى هاذ الطبقة املتوسطة تعاين 
 .وكتبقى هي اللي كتأدي الفاتورة أحياان

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ صفر تعقيب 
 .إضايف، اجلواب السيد الوزير تفضلوا

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

 .متفقني على الفكرة أن الطبقة املتوسطة

 :اجللسةالسيد رئيس 

تعقيب إضايف؟ امسح يل السيد الوزير، السيد الوزير السيد الوزير 
هناك تعقيب إضايف آخر السيدة النائبة من الفريق اإلشرتاكي 

 .تفضلي

 :النائبة السيدة حنان رحاب

السيد الوزير أان عجبتين واحد املقولة تتقولوها دائما وتتكرروها 
عندما تتحدثون على الدعم تتحدثو على دعم الفقراء، ولكن 
تتحدثون على شنو خذيتو من عند الطبقة املتوسطة يف بالدان،  
كيفاش جعلتوهم تيخلصو القرااي دايل والدهم ميشيو للقطاع 

ابش يّداواو؟ كيفاش جعلتهم على أهنم تياخذو السكن  اخلاص
ابلقروض وكيفاش فّقرتوهم وخّليتوهم ينتحرو للطبقة اللي أقل؟ 
بدل أن نرف  الفقراء إىل الطبقة املتوسطة نزّلنا الطبقة املتوسطة 

يوه للطبقة الفقرية، بغينا نبنيو منوذج تنموي جديد لبالدان واش غنبن
إثقال   املتوسطة؟ واش غنبنيوه ابملزيد من ابلضغط على هاذ الطبقة

 كاهلكم ابلضرائب؟ بتحملهم للمسؤولية االجتماعية دايل؟

 

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة، هناك تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك 
 .تعقيب إضايف، جواب السيد الوزير تفضلوا

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

 !إيوا أنت معاان يف احلكومة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

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

 .الّ ما غاديش جناوب

 :اجللسةالسيد رئيس 

السيد  اجلواب دايلكم، تفضلتفضل السيد الوزير، السيد الوزير 
 .الوزير

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

هاذ احلكومة مسؤولة فيها تضامن، واحنا مسؤولني على ذاك 
الشي، درانها مزاينة مسؤولني، درانها خايبة مسؤولني، أان ما 

اطرة هاذ الطبقة املتوسطة فعال هي قنتهرّبش من املسؤولية، اآلن 
اإلقتصاد ألنه حىت الطلب الداخلي مّلي كتعتمدو عليه اقتصاداي 
راه هي اللي عندها شوية دايل الطاقة ابش ترّوج اإلقتصاد الوطين، 
وهذه كيما قلنا راه اإلشكالية مّلي كتعاجل شرحية كتعاجل حىت 

كيشري من   د ألناألغنية إيال عطينا للفقراء حىت الغين كيستاف
عندو، عندو معمل ذاك الفقري كيشري من عندو، راه اإلشكالية 
اتجمتمعية ما ميكّنش تقول هاذي بوحديتها أي سياسة كتديرها  
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كتقيس اتجمتم  مباشرة إما بصفة مباشرة وال بصفة غريمباشرة، 
األطباء مثال يف التغطية الصحية لألطباء للمحامني راه كلهم هاذ 

ما ممكن ال قّدر هللا طبيب لباس عليه شوية ملي يوصل الناس، راه 
 .التقاعد ما عندو والو، حىت هي خص تدجمو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن توصيات املناظرة الوطنية حول 
إصالح منظومة احلماية اإلجتماعية للسيدات والسادة النواب 

عي السؤال ضل أحد واضاحملرتمني فريق العدالة والتنمية، فليتف
 .مشكورا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رمضان بوعشرة

 شكرا السيد الرئيس،

ابدرت وزارتكم إىل تنظيم مناظرة وطنية حول  السيد الوزير،
إصالح منظومة احلماية اإلجتماعية، نسائلكم السيد الوزير ما هي 

زمين ال توصيات وخالصات هذه املناظرة؟ وما هي اخلطة واألفق
 .لتنزيل أو لبداية تنزيل توصية هذا اإلصالح؟ شكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب،

، ابش نعرفو الواق  9105عملنا دراسة بدات يف هاذ املناظرة 
دف هو واهل على مستوى التغطية اإلجتماعية، إشكاليات كبرية

 فعال تعميم التغطية الصحية وتعميم التغطية اإلجتماعية للمواطنني
املغاربة كلهم، وهاذ صندوق املقاصة اللي هاذ السنة تقريبا حوايل 

ي مشي لواحد الشرحية اللمليار درهم حرام جزء منو كبري تي 07
ما تستحقوش، وكذلك البامج اللي كّدار البامج اإلجتماعية اللي  
كّدار ماشي دائما ذوك الشرائح اللي خصها تستافد منها اللي  
كتستافد، هاذ السجل اإلجتماعي وهاذ السجل دايل السكان 
مها عالش غنعتمدو إن شاء هللا ابش فعال هاذ املناظرة املخرجات 

ا تكون تبقى على أرض الواق ، عندان األطفال، عندان الناس دايهل
اللي يف سن دايل الشغل، عندان الناس اللي جتاوزوا سن التقاعد، 
عندان املعاقني، هذاك الشي كلو شرائح وبرامج غتستهدف كل 
شرحية منني غنديرو خطة إن شاء هللا، مازال مكتب الدراسات 

اصنا نعاجلو ذوك االقرتاحات ما كّملها شي ألن بعد املناظرة خ
اجلديدة ابش تكون خطة عارفينها املغاربة كلها ابش يشتغلوا 

هباذ  9121عليها، على أساس إن شاء هللا إيال وصلنا ل 
احلكومة نيت وحدا أخرى النيت هي حباهلا، ابش فعال تكون 

 .التغطية شاملة للمغاربة كلهم

 :اجللسةالسيد رئيس 

وبذلك نكون قد أهنينا، تعقيب تفضلي شكرا السيد الوزير، 
 .السيدة النائبة فريق العدالة التنمية

 :النائبة السيدة إميان اليعقويب

بداية نثمن السيد الوزير اجلهود اليت قامت هبا احلكومة السابقة 
واحلكومة احلالية يف جعل امللف اإلجتماعي من صلب أولوايت 

نكرها إال جاحد، العمل دايهلا، وهاذ اجلهود ال ميكن أن ي
وخصوصا فيما يتعلق إبجناح السجل اإلجتماعي املوحد الذي من 
بني املشاري  اللي فيه أنه سيضم الطبقة املتوسطة الدنيا وهذا من 
االمور املهمة، لكن بطبيعة احلال هناك بعض األعطاب اليت 
وقفت عليها املناظرة نذكرو منها التفاوت بني القطاع العام 

ستوى التغطية اإلجتماعية، اثنيا املتغريات واخلاص على م
 الدميوغرافية اليت تؤثر على الطبقات املعنية ابحلماية اإلجتماعية،
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واثلثا البطالة واهلشاشة يف عدد من القطاعات، واليت ميكن هي 
أيضا أن تؤدي إىل خلق فئات أو توسي  الفئات املعنية هباذ 

للدولة قاعدة  اخلدمات اإلجتماعية وهو ما يفرض أن تكون
بياانت حمينة دائما ومتجددة مبا يضمن أن أن تكون هاذ قاعدة 
البيان الشفافة ويضمن أيضا تغريها بناء على تغريات الواق  دايل 
الطبقات الفقرية من جهة. من جهة أخرى ستخلق هذه قاعدة 
البياانت استباقية على مستوى استهداف عدد من الفئات؛ اثلثا: 

يف تنزيل رامج احلماية  وضمان اخنراطهاات تفعيل دور اجله
اإلجتماعية، هذا كل اهلدف دايلو السيد الوزير هو أن نصل إىل 
مستوى أاّل تكون الطبقة الفقرية ختلق طبقة فقرية، احنا اهلدف 
دايلنا يف املغرب إن شاء هللا أنه تكون عندان طبقة فقرية عندها 
 نفس اإلمكانيات للرتقي اإلجتماعي للرتقي االقتصادي الرتقي
أيضا ملاذا ال السياسي، نفس الفرص اليت للطبقات اإلقتصادية 

 .األخرى وابلتايل هذا اهلدف نتمىن أن ننجح فيه مجيعا، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة، هناك تعقيب إضايف آخر السيدة النائبة فريق 
 .األصالة واملعاصرة تفضلي

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 السيد الرئيس،شكرا 

سبل إصالح منظومة احلماية اإلجتماعية البد أن  السيد الوزير،
تستحضر أوال احلماية اإلجتماعية للنساء من العنف بكافة 
أشكاله، يف الوقت اللي احلكومة بكل أسف تلقات شعار "العنف 
دصارة والسكوت عليه خسارة "واللي كان من املفروض أهنا تكون 

ف جرمية والسكوت عليه مؤامرة" يوم السبت جريئة وتقول: "العن
سنة يف سطات  05الفايت السيد الوزير تعرضت تلميذة عمرها 

لإلغتصاب وهي يف طريقها إىل املدرسة، هاذ التلميذة اللي  
كتنضاف إىل سلسلة أعداد كبرية من النساء ضحااي العنف 

وضحااي االغتصاب، مىت سيتوقف هذا النزيف السيد الوزير؟ 
نزل حليز الوجود رغم علته رغم  012.02أن القانون  وخاصة

نواقصه إىل مىت سنشتغل على احلماية النسائية احلماية اإلجتماعية 
 للنساء؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس  شكرا
 .هناك تعقيب إضايف، السيد الوزير غتفضلو اجلواب

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

فني ما تلقى شي حاجة فشي جبل، فشي قنت غنعلقو هاذ 
العالََّقة يف احلكومة، عوض ما نتأسفو على هاذ الشي اللي كاين، 
ونقولو خاصنا فعال اتجمتم  نوعيوه وغريو، راه املشكل ساهل، 

كومة مسؤولة، راه هذا أسهل، ال احلكومة فني ما ترا مشكل احل
أسهل حاجة، أان مسؤول وأنت مسؤولة، كل شي مشؤولني ألن  
 .كل واحد من املوق  دايلو، غري باليت وخليين نتكلم هللا يهذيك

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :احلكامةاملكلف ابلشؤون العامة و 

هذا راه مؤسف، هاذ الكالم ما فيهش مزايدات، راه ممكن يكونوا 
 .بناتنا هاذو، ال باليت، غري هللا يهديك

 :السيد رئيس اجللسة

آ السيد النائب! وما ميكن لكشاي أجتي أان اللي كنسري اجللسة، 
أان اللي كنسري اجللسة، ماشي أنت، واحنا طلبنا اهلدوء من 
القاعة، السيد الوزير كيجاوب، خليوان، خلينا نكملو اجللسة يف 
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أجواء مالئمة هللا جيازيكم خبري، السيد الوزير ميكن ليك تفضل، 
منك  سيدة النائبة، السيدة النائبة كنطلبتفضلوا السيد الوزير، ال

 .هللا جيازيك خبيال خلينا نكملو اجللسة، تفضل السيد الوزير

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

هللا خيليكم هاذ املوضوع ماشي دايل الغوات، هذا موضوع يسيئ 
فوق قلت توعية اتجمتم  فعال عنصر أساسي، و  إلينا كلنا مسؤولني،

حماربة الفقر راه لن مير ابلدعم فقط، راه إيال ما قريناش أوالد 
الفقراء ودران الصحة يستافدو منها، راه غنبقاو الدعم ماشي 
الدعم هو اللي تيحارب الفقر، راه هاذ اجليل ماخصناش خنرجو 

ء الدعم داآلابجيل الفقراء آخرين، راه املدرسة واملستشفى و 
واملهات وتقري األم إيال قرات اليوم راه تتقري وليداهتا، أما أوالد 

أوالد الفقراء ما تيلقاوش، ما كاينش  711.111الفقراء 
 ..العيب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة 
ملوايل اآلن إىل القطاع اهباذ امللف، نشكركم على مسامهتكم، ومنر 

املكلف ابلتنمية املستدامة، السؤال قبل البداية هناك سؤالني هلما 
وحدة املوضوع وهو السؤال اخلاص بفريق العدالة والتنمية والفريق 
اإلشرتاكي، إذا مل يعطي رئيس الفرق مانعا سنوحد املسطرة، السيد 

لسة وإيال قلتم النائب تفضل، مل يتم التشاور يف هاذ األمر قبل اجل
عندكم مان  خنليو السئلة حسب اجلدولة دايهلا، إذن منر إىل 
السؤال حول املشاكل املتعلقة مبرجان إنتاج الزيوت للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 

 .تفضل السيد النائب واضعي السؤال مشكورا،

 

 :يالنائب السيد عمر فاسي فهر 

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، كيف ميكننا أن نثمن هاذ الثروة الوطنية اللي هي 
الزيتون، نقويو اإلضافة النوعية دايهلا، ويف نفس الوقت حنافظو 

 .على البيئة ونطورو اإلنتاج؟ هذا هو السؤال دايلنا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة

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

 شكرا للسيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، كما تعلم أن نتيجة توسي  املساحات 
املزروعة أبشجار املثمرة خاصة الزيتون، وق  واحد املشكل يف ما 

دم وجود أحواض التبخر ابش تكون إمكانية معاجلة يتعلق بع
النفاايت اللي متأتية من املرجان، الذي وق  هو أن خاصنا نقولوها 
ثالثة احلوايج، أوال يتم احرتام دفرت التحمالت دايل معاصر الزيتون 
اللي جات من بعد قانون التأثري على البيئة وابلتايل احناي اليوم 

ذي مسؤولية مشرتكة أن حيرتم اجلمي ، أوال هاذي مطالبة ألن ها
ويعلم اجلمي  أننا ملزمني بتطبيق القانون وابلتايل احرتام دفرت 
التحمالت اللي عليه تدارت املعاصر، املعصرة معصرة خاصة يف  
كل اتجمالت دايل الزراعات الزيتون أو غريه، املسألة الثانية احنا 

لى يات جهوية عماجلسناش مقيدين األيدي بل احنا دران اتفاق
أساس أن حند من هذا املشكل ألنه كيمثل إشكال حقيقي ألنه 

 .فيه مواد عضوية تصيب مباشرة املوارد املائية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب، السيد النائب تفضل
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 :النائب السيد الشرقي الغلمي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

جمال  نثمن اتجمهودات اليت تبذهلا احلكومة يفالسيدة كاتبة الدولة، 
احلفاظ على البيئة، ونؤكد على ضرورة تفعيل مضامني 
اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، وحول موضوع السؤال 
املتعلق ابلنفاايت الناجتة عن عصر الزيتون املعروف ابملرجان، 

ملرجان من ا السيدة كاتبة الدولة حسب الدراسات املخبية، يعتب
أخطار املواد السائلة على البيئة، ويثري القلق، أن هذا املرجان ال 
يزال ميثل اخلطورة املهمة على البيئة، واملثري للقلق أن هذا املرجان 
اليزال يصرف بشكل مباشر ومن دون معاجلة، وللتخفيف 
والتقليل من هذه اخلطورة نقرتح ما يلي: مبا أن احلكومة تدعم 

رس أشجار الزيتون، فإهنا مدعوة لدعم الزيوت ودعم املنب غ
تسويقها، احلرص الشديد على جودة الزيوت من شأنه كذلك 
التقليل من هذه النفاايت، اإلعتناء ابلعاملني يف سلسلة اإلنتاج، 
احلرص على احرتام دفاتر التحمالت وقد أشرمت إليه بعد قلي، 

خصوصا  وكذلك دعم البحث العلمي حول إنتاج الزيوت،
أصبحنا نقرأ كثريا وابستمرار أنه أجريت دراسات خمبية على 
املرجان تثبت وتؤكد أن له فوائد طبية مهمة خصوصا على أمراض 
 .اجللد والتجميل وغريها، كما أجريت الدراسات على مادة الفيتور

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس 
 .عقيب إضايف، جواب السيدة كاتبة الدولة تفضليهناك ت

 

 

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

شكرا السيد النائب، ابلفعل حنن بصدد القيام به، حبيث أننا 
نمية املستدامة للتتدارت اتفاقية هي بني وزارية فيها كتابة الدولة 

 011ووزارة التجهيز والنقل وفيها املاء وفيها وزارة الفالحة ب
مليون دايل الدرهم، وغتكون اتفاقيات جهوية على أساس املعاجلة 
والتثمني كما قلتم، هذا املستوى األول، املستوى الثاين هو أننا 
والكل مجيعا ملزمني ابحرتام التنمية املستدامة واحرتام خاصة 

لتلوث اللي كيصيب املوارد املائية، وعندان أصال املرسوم، هاذ ا
احلكومة دارت املرسوم اللي كتحدد فيه احلدود القصوى يف 
الصرف يف املوارد املائية، قلت هباذ اإلطار احنا راه عندان خمطط 

 .موقف 969وطين للرقابة البيئية غادي نراقبو 

 :السيد رئيس اجللسة

دولة، سؤال عن املطارح العشوائية للسيدات شكرا السيدة كاتبة ال
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

 بسم هللا الرمحن الرحيم، وصلى هللا على أشرف املرسلني،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

 رتمني،زمياليت زمالئي النواب احمل

من الدستور ينص على حق املغاربة  20السيدة الوزيرة، الفصل 
العيش يف بيئة سليمة، إال أن الواق  السيدة الوزيرة كيكشف يف 
أغلب اجلماعات الرتابية كتفتقد واحد العدد دايل املطارح 
العمومية املراقبة، مما يؤدي إىل انتشار مطارح عمومية عشوائية  

ليم نني أو تلوث البيئة منوذج من إقكيأثر على الصحة دايل املواط
قلعة السراغنة مجاعة اتماللت، مجاعة العطاوية، مجاعة سيدي 
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رحال، مدينة قلعة السراغنة، السيدة الوزيرة بناء على هاذ املعطى 
هذا فنسائلكن على اإلجراءات والتدابري املتخذة من طرف الوزارة 

 .ية، شكراالتوعدايلكم بتدبري هذا القطاع، خبلق مراكز للفرز و 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة كاتبة الدولة تفضلوا

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

ملناسبة ابالسيد النائب احملرتم إن شاء هللا بغينا جنيو للجنة واحنا 
قدمنا طلب على أساس أن نناقش هاذ املوضوع وهاذ التحول 
النوعي اللي غتقوم به احلكومة يف ما يتعلق حتويل مراكز، مطارح 
مراقبة إىل مراكز التثمني، اليوم ما كنتكلموش على إجراءات 
سنقوم هبا، وإمنا عندان حصيلة، اليوم مراكش اللي تبنات 

مليون اللي  21الفرز والتثمني ب دران ليه وحدة دايل  9106ف
انطلقت، كذلك خنيفرة، بين مالل، قبل شهر إنطلق وفيه كذلك 

مليون دايل الدرهم وحدة فرز والتثمني،  50مركز، فيه كذلك ب
د هو إن شاء هللا بع ابإلضافة إىل احلاجب، ابإلضافة إىل طنجة

بعد شهر غادي ينطالق برجمنا  l'ordre de service تعطى
مركز للتثمني ابش البانمج كله ل  02، 9102بة ل ابلنس

حناولوا نوفر اهلدف األساسي دايل البانمج  9117-9199
ومسألة النفاايت كما  % 21اللي هو نطلعوا مستوى التثمني إىل 

أقول دائما وأردد دائما النفاايت اليوم ماشي املا والشطابة حىت 
 .لقاع البحر وإمنا هو ذهب املغاربة اجلديد

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب عبد الرحيم واعمرو تفضل

 

 

 :واعمروالنائب السيد عبد الرحيم 

شكرا السيدة كاتبة الدولة على اجلواب دايلكم، يف الواق  احنا ال 
نشك يف العمل اللي كتقوموا به هذا واق  البد نعرتفو به، السيدة  

السؤال من خالل طبيعيا واحد  كاتبة الدولة احنا اعطيناكم هاد
اتجمموعة دايل األقاليم اللي ابقية وعطيتك منوذج إقليم قلعة 
السراغنة، اتجملس اإلقليمي دايل قلعة السراغنة عندها واحد 
الدراسة وراه راسلناه لكم وبغينا إن شاء هللا ابش تعجلوا ابش خيرج 

ا ت منههاد املشروع إىل حيز إىل واحد اتجمموعة دايل اجلماعا
اجلهة اللي ذكرت لك اللي مها مجاعات حضرية وكذلك واحد 
العدد دايل املراكز الصاعدة مجاعات أخرى اللي كت هلذا، 
السيدة الوزيرة، بغينامن بني هاد املسائل اللي بغينا هاد العام إنشاء 

ابش ما تكونش ديك الدراسة اليت أجنزت من  9102هللا دايل 
روا لى ورق داخل الرفوف، بغينا ابش ندياملال العام وتبقى حب ع

 .معكم الشراكة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تعقيب فريق 
 العدالة والتنمية العدالة والتنمية تفضل

 :النائب السيدحممد أوريش

 شكرا السيد الرئيس،

تجمال دايل االسيدة كاتبة الدولة، نثمن اتجمهود دايلكم النوعي فهاد 
محاية البيئة ودايل املطارح نود أن نلفت انتباهكم إىل املطرح 
اإلقليمي دايل إقليم اترودانت اللي هو بدى اإلشتغال فيه منذ 
حوايل عشر سنوات والزال متعثرا، نود أن تسامهوا يف حل حاجة 
هاد املشكل إبزالة كل العوائق وكل العراقيل إلجنازه يف أقرب وقت 

لك نسائلكم يف نفس اإلطار عن املخطط املديري دايل ممكن وكذ
تدبري النفاايت دايل هاد اإلقليم اللي هو إقليم اترودانت إقليم فيه 

 .مراكز كبرية جدا تعاين من هاد املشكل دايل املطارح؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر لفريق األصالة واملعاصرة 
 تفضل

 :ئب السيد هشام املهاجريالنا

السيدة كاتبة الدولة، هللا يكثر خريك كتعيش مدينة شيشاوة على 
إيقاع واحد النقاش حاد يف األايم األخرية بني اتجمتم  املدين 
واملنتخبني حول مسطرة الرتخيص لواحد املصن  ملعاجلة النفاايت 

كم ا الطبية، ونظرا لغياب مقارانت وطنية وجتارب يف املغرب بغين
تعطيوا العناية هلاد امللف، السيدة كاتبة الدولة، اآلن مسطرة دراسة 
البيئة ولكن بغينا تنوير املواطنني ألن أول مصن  غاجيي للمعمل 
للمدينة كاين الرأي اللي كيتكلم على اإلستثمار، كاين اللي  
كيتكلم على البيئة هللا جيازيك خبري بغينا واحد الزايرة واملندوب 

ر زور اإلقليم وينوران ابش السياسيني يتعاونوا وايخذوا القرادايلكم ي
املناسب اللي هو يف مصلحة الساكنة ابلدرجة األوىل، وشكرا 

 .السيدة كاتبة النائبة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك 
 .تعقيب إضايف، السيدة كاتبة الدولة تفضلوا

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

 شكرا السادة الربملانيني،

رة ابلنسبة للقلعة هي مبجمة وأان مستعدة لزايرة ابملناسبة عشرين زاي
 sur place منذ تعييين إىل اليوم اللي قمت هبا كنمشيوا

كنذاكروا م  املنتخبني وكنذاكروا م  السلطات احمللية نتاب  عندان 
لوحة قيادة أوال كنسرعوا من املصادقة دايل املخططات املديرية 
اللي كتعطينا اإلمكانيات دايل املباشرة دايل اإلستغالل واملباشرة 

دايل إحداث هاد املراكز اللي كنتكلم عليها، يف نفس الوقت كان 
مساعدة تقنية على املستوى الوطين اللي كتساعد بقاوا عندان 

 sur place اجلماعات الرتابية والسلطات احمللية واللي كيمشيوا
كانت يف الراشيدية هنار اجلمعة، هنار اإلثنني وال الثالاثء إن شاء 
هللا غيمشيوا ابش يبداوا معهم سواء دفرت التحمالت وكل 

كز سواء يف الراشيدية، اإلجراءات املصاحبة من أجل إحداث املرا 
تنغري، زاكورة، ابلنسبة لتارودانت فيه مشكل دايل العقار اللي 
مشكل حقيقي يف بالدان السلطات واجلماعات الرتابية ألن هذا 
إختصاص يف القانون التنظيمي اجلماعات الرتابية خاصة الرتايب، 

وهاد  9102يتصفى هاد العقار، الدعم موجود منذ  ابلتايل احنا
ي حنا اللي حلحلناه جمموعة دايل الدعومات كانت متعثرة،  الش

كذلك كما قلت خمططات املديرية وعملنا بلوحة قيادة واضحة 
مركز  51إلحداث  9190أننا نوصلو، إن شاء هللا، من هنا ل

دايل التثمني ماشي فقط الطمر، ألن بالدان احلمد  هل، كيما  
ية، جلاللة ات السامكتعرفوا، منخرطة حتت الرعاية، حتت التوجيه

امللك، يف أن تستثمر يف هذا الورش دايل اإلقتصاد الدائري. فيما 
يتعلق ابلنسبة للنفاايت الطبية بغيت نقول للمواطنني بشكل 
مسؤول، النفاايت الطبية عندها قانون كيأطر، إيال كان مستثمر 
غادي جيي، كيدير دراسة التأثري على البيئة و كتكون عندو دفرت 

 ..ت اللي فيه ما كيكون فيه حىت شي إشكالحتمال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل عن تدبري النفاايت للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد عالل العمراوي

 شكرا السيد الرئيس،
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ليون طن من النفاايت تنتج سنواي، وم  اإلخفاق م 7أكثر من 
اللي تريافق م  األسف تدبري هاد املرفق، تنسائلكم السيدة كاتبة 
الدولة على التدبري دايلو إىل حد يتم اإلستفادة منها كمورد عن 

 طريق التثمني دايهلا؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا

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

السيد النائب احملرتم، وأنت متارس الوساطة البملانية الوساطة 
النيابية من املفرتض أن ختلي للمواطنني ما يقولوا، ما كاينش 

سابقة فهاد احلكومة،  اإلخفاق بالدان تقدمات يف حكومات
تقدمت يف حكومات سابقة أننا مهننا القطاع، أننا من البلدان 
العربية اإلفريقية األورومتوسطية، احلمد  هل، عندان برانمج مندمج 
وكيدير واحد التدبري مستدام للنفاايت، صحيح كاينة إشكاالت 
متعلقة بكل الشركاء، حنن نشتغل وكاين اليوم واحد التحول نوعي  

املراكز فيها سنة  5كتديرو احلكومة حبيث كيما قلت اليوم عندان 
ونصف، ما بديناش، فعال، كان اللي سبقوان وخدموا، واحنا اليوم 
عالش؟ ألننا كنعرفوا ماشي متعلق فقط أنه موضوع إقتصاد دائري 
موضوع دايل كيدير الشغل هو الذهب اجلديد، ولكن ألن اليوم 

، le stress hydrique ى اهلل بالدان بدات كتعرف ما يسم
عندان إشكال دايل نذرة املياه، ما نسمحوش لبالدان أن النفاايت 
ال تدبر بشكل مستمدام ومندمج، وهاد الشي اللي كنخدمو 

دايل املراكز اللي اليوم أحدثوا   5عليه، حبيث أن كما قلت عندان 
بين ل كيشتغلوا، سريوا خلنيفرة، سريوا ملراكش، سريو لطنجة، سريوا

 ..مالل، وسريوا آلسفي اللي غادي يشتغل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عالل العمراوي

ن امليزانيات الضخمة اللي تصرفت يف البانمج الوطين ال زلنا بعيدي
ن معلى روح قانون تدبري النفاايت، وما زالت املطارح تثري مزيد 

القلق، ألن ما زلنا نتاب  التخلص من النفاايت وحىت يف بعض 
املدن الكبى بطريقة هوجاء وغري مستدامة أي احلرق، وما هلا من 
أتثري كبري وخطري على الصحة العمومية والبيئة وإشكالية التدبري 

اإلشكالية يوم دايهلا كبرية، وما زلنا  l'éxivia العصري امللوث
يبدا اايت على مستوى املصب، يف ما التثمني تتنتحدثو على النف

من املنب ، وهن أسطر على الدور اللي ميكن تلعبو فعاليات اتجمتم  
املدين، بغينا نعرفو كم من مدينة يف املغرب اليوم تتوفر على احلد 
األدىن واملعقول يف تدبري ألي مطرح مراقب، ماشي مراقب غري 

لنماذج، ت، فباستثناء بعض ايف االوراق، أي مركز لتثمني النفااي
منها فاس مثال اللي هي رائدة على الصعيد الوطين، رغم أن عملية 
إنتاج الكهرابء كتعرف واحد التعثر بشأن مشاكل بريوقراطية، 
تنسائلوكم فوقاش غنحققو أهداف اإلقتصاد األخضر، خلق 
اإلستثمار، وخلق مناصب شغل هبيكلة من يشتغلون هبذا املرفق، 

 الناس اللي كيشتغلوا فهاد املرفق مبقاربة إجتماعية وبيئيةهادوك 
 .واقتصادية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيدة كاتبة 
الدولة استنفذمت وقتكم، منر إىل السؤال املوايل عن استمرار طرح 

مني من رت املرجان ابألودية واألهنار للسيدات والسادة النواب احمل
 .الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد النائب لبسط السؤال

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، م  حلول كل موسم جين الزيتون تطرح 
 إشكالية يف تصني  هذه املادة من خملفات مادة املرجان، فما هي
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لى اإلشكالية واحلد من أتثريها عاإلجراءات والتدابري ملعاجلة هذه 
 .البيئة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة جوابكم عن السؤال

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

اليوم  قلت يف اجلواب السابق أننا شكرا السيد النائب احملرتم، كما
عندان إطار مؤسسايت قانوين اللي كيسهر على عملية الرقابة وتدبري 
هاد النفاايت اللي هي ليست ابلضرورة نفاايت مضرة، وإمنا تثمن 
وعندها فوائد كثرية، أول إشكال هو أن املعين ابألمر هم أصحاب 

ولية هادي مسؤ  املعاصر وجب اليوم أن نكون مجيعا ملتمسني ألن
مشرتكة من أجل احرتام دفاتر التحمالت، وابملناسبة عندان خمطط 
وطين للرقابة، ولكن يف نفس الوقت احنا ما كنوقفوش عند الرقابة 
 اللي هي مسؤولية أيضا يف الظيهر املؤطر لعمل كتابة الدولة للتنمية
املستدامة، فمشينا كنديروا اتفاقيات م  الوزارة على املستوى 

جلهوي من أجل أن نعاجل هذا اإلشكال البيئي اللي الثمن دايلو ا
 ..غايل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب الفريق االشرتاكي

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

شكرا السيدة كاتبة الدولة، كما تعلمون السيدة كاتبة الدولة أن 
ة التدبري يعين خملفات عصر الزيتون تطرح إشكالية فعال لكن املعاجل

دايهلا جيب أن تتم بشكل يضمن هلاد الفئة اللي كتشتغل يف 
املعاصر واللي هي رمبا تشكل عددا كبريا من املعاصر داخل الوطن 

نها اإلستمرارية ال أن جتعل يف حني أن أن تعلق بشكل جيعل م
علمون ت البعض يدف  هباد الطرح دايل أنه يسد هاد املعاصر،

السيدة كاتبة الدولة أن إشكالية ما تلعبه املعاصر من خرق أو 
توفري السوق للمنتوجات الفالحية واللي رمبا خمطط املغرب 
األخضر ملا جناحه طرحت إشكالية دايل خلق أسواق هلاد 

بري نتوجات الفالحية، كذلك يعين تدبري اإلشكالية يعين البيئة تدامل
إذا كانت الدولة عجزت يف تدبريه ابلشكل يعين اإلستعجايل، فما 
ابلك أنه الطرح اللي تيدف  أبنه ابش نفرضوا على هاد الناس 

 ..أرابب املعاصر أهنم

 :السيد رئيس اجللسة

ايف فريق عقيب إضشكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ ت
 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل

السيدة الوزيرة، لدينا مقرتح تقدموا به بعض الباحثني منذ سنوات 
يتمثل يف إجناز أحواض بكل معصرة دايل الزيتون كيدار فيها 
املرجان، ومن بعد كتعمر ابلتنب وتبخر يف الصيف، وآنذاك  

لألفران دايل احلمامات واألفران  كنحملوا ديك احلمولة ودوز 
 .كذلك، وابلتايل كنتمناوا اختذو هباد املقرتح بعني االعتبار، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيدة كاتبة الدولة تفضلوا

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :نمية املستدامةوالتنمية املستدامة املكلفة ابلت

شكرا السادة البملانيني احملرتمني، كما قلت أننا هاد املادة اليت إذا 
مثنت فهي ورش إقتصادي وتنموي ابلنسبة للقيمة وكذلك االرتفاع 
مبستوى دايل املساحات املزروعة من األشجار املثمرة، احنا اليوم  

 des كنواكبو اجلهات على أساس أن تكون عندان منظومات
filières de valorisation  دايل هاد املادة وابلتايل هاد
على أساس أنه غادي  9102الغالف املايل اللي خصصناه يف 
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وغانواكبو  9199-9107تكون عندان واحد البانمج عفوا 
مجي  اجلهات احنا كحكومة ابلوزارات األربعة كتابة الدولة 

هوية ووزارة  لس اجلوالتنمية املستدامة، وزارة التجهيز والنقل، واتجما
كذلك الفالحة ووزارة الداخلية بكل قدم الدعم املالئم املناسب 
له من أجل أننا نواكبو هاد العملية ونقلصوا أيضا اإلشكال البيئي 

شاء  مكناس وإن -اللي كاين ألن مشكل حقيقة بدينا جبهة فاس
 ..هللا اجلهات األخرى فهي

 :السيد رئيس اجللسة

الدولة، وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة شكرا السيدة كاتبة 
اخلاصة هبذا القطاع ومنر إىل القطاع املوايل يف أرب  أسئلة قطاع 
العالقات م  البملان، الصالة من بعد، باليت نكلموا هاد امللف 

داألسئلة  4الوقت مازال عندان الوقت السيد الرئيس عندان 
ة، ا امللف ونرفعوا اجللسوغادي نرفعوا اجللسة ودااب مازال نكملو 

 .تفضل إذن منر إىل القطاع املوايل

 :النائب السيد خالد البوقرعي )نقطة نظام(

السيد الرئيس، طبقا ملقتضيات النظام الداخلي وخاصة املادة 
اليت حيق لكل فريق أن يطلب رف  اجللسة من أجل أداء  047

ف  ر  الصالة وابلتايل نطلب منكم طبقا ملقتضيات هذه املادة
 .اجللسة من أجل أداء صالة العصر

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب راه بلغتك غادي نرف  اجللسة بعد هاد القطاع فيه 
داألسئلة وغادي نرفعوا اجللسة من أجل الصالة، منر إىل القطاع  4

 املوايل املكلف ابلعالقات م  البملان واتجمتم  املدين، السيد الوزير،
ل عن آفاق استثمار الزمن التشريعي للسيدات مرحبا بكم سؤا

والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة املعاصرة تفضلوا السيد 
 .النائب بطرح السؤال، .. رفعت اجللسة ملدة عشر دقائق

 :السيد رئيس اجللسة

السادة النواب، السادة أعضاء احلكومة، سوف نعمل على 
نكم اإللتحاق ابملقاعد، استئناف أشغال هاد اجللسة، أطلب م

السادة النواب، إذن منر إىل القطاع املوايل املكلف ابلعالقات م  
البملان واتجمتم  املدين يف أرب  أسئلة مرحبا بكم، السيد الوزير، 
سؤال عن آفاق استثمار الزمن التشريعي للسيدات والسادة النواب 

النائبة ببسط  ةاحملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ، تفضل السيد
 السؤال تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مرمي واحساة

جاء بوعود كبرية خصوصا على  9100السيد الوزير، دستور 
 مستوى التأطري التشريعي، فكنا ننتظر قفزة تشريعية يف قضااي
مصريية، احلكومة يف الوالية السابقة أابنت عن فشلها إحرتام هاد 

قق كبري ابلشكل اللي حتكم فيه، وميكن أهنا حتالورش التشريعي ال
لنا قفزة تنموية كبرية، وتويف بوعدها يف احرتام اآلجال والتواريخ 
وتعطاهتا الفرصة يف الوالية الثانية أبدا مل نستفذ من أخطائها 
السابقة وجترت نفس املنهجية اللي هي عبارة عن خطاابت ووعود 

عامة   السيد وزير الشؤون الومزايدات من قبل ما وق  قبل قليل م
واحلكامة، وهادي فرصة ابش نذكرو فعال أبن املواطن قد اختار 
والدليل عدد األصوات اللي حصل عليها يف الدائرة دايلتو اللي 
ما جتاوزاتش أرب  أصوات مزايدات قوية بذل اإلستجابة لألوراش 

ا، هاملصريية واللي من املفروض أن الدستور محلها مسؤولية تنزيل
نعطي مثال أبحد القضااي املصريية املهمة واللي كتعلق ما ميكنش 

ضية احملطة التشريعية واللي هي الق أهنا تزيد للقدام بدون جتاوز
األمازيغية، قانون تنظيمي مبقتضى الدستور كان خاصو ينزل يف 
السنة األوىل من الوالية السابقة، وأذكر مبوقف فريقنا داخل جلنة 

زيل عليم واإلتصال، اللي يف كل اجتماع يذكر أبمهية تنالثقافة والت
هاذ املشروع وأبعاده املصريية، وكذلك من اخلرق اللي تدار ألنه 
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جتاوز اآلجال اللي نص عليها يف الدستور، ولكن لألسف ال 
احلكومة جتاوابت، وال األغلبية جتاوابت، احنا داب يف نصف 

ر الزمن زير عن آفاق استثماالوالية البملانية، نسائلكم السيد الو 
 .التشريعي وتنزيل القانون التنظيمي لألمازيغية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير

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

نص تشريعي،  221أوال احلكومة السابقة اعتمدات أكثر من 
الدوبل دايل احلكومات السابقة، القوانني اللي جا هبا الدستور  

سنوات  5كلها حتحَاَلتح على البملان، ألن الدستور حدد األجال د
، ثالثة، هاذ احلكومة فاش جات ألهنا احلكومة مواصلة 9ها 

 27التشريعي ما اسحباتش اإلصالحات يف إطار تدبري الزمن 
نص قانوين، وقوانني هامة اللي غنذكرك هبا، القانون دحماربة العنف 
ضد النساء واللي خرج، القانون داتجملس اإلستشاري للشباب 
والعمل اجلمعوي واللي خرج، القانون دايل اتجملس الوطين حلقوق 

قوانني لاإلنسان وفيه اآللية دايلو للوقاية من التعذيب واللي خرج، ا
دايل اتجمالس دايل املؤسسات واللي تعتمدات، القوانني دايل 
ر اجلهوية صدرات، القوانني التنظيمية املتعلقة بتنزيل أحكام الدستو 

ومنها القانون دايل الدف  بعدم الدستورية، واللي حتال يف األجال 
دايلو واللي القضاء الدستوري أعطى حكم، القوانني دايل إصالح 

اللي كانت قوانني مهيكلة، القوانني دايل الصحافة القضاء و 
والنشر اللي.. أزيد من عقد من الزمان وخرجات، مبعىن إيال كنتو 
ابغيني تنتقدو احلكومة خاص تكون عندكم األرقام، هاذ الوالية 

اللي تصادق عليه هنائيا يف  021نص تشريعي، أزيد من  077
 ككذب هاذ األحكام دايلاألرقام كيالبملان، مبعىن الواق  دايل 

الغري املبنية على دليل، أما األمازيغية أنِتيا كتدعي احلكومة تصادر 
 .اإلختصاصات البملان

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضايف؟ هل هناك 
تعقيب إضايف؟ ليس هناك تعقيب، استنفدمت وقتكم يف السؤال 

عن ضمان اإلنصاف والشفافية يف  واجلواب، منر إىل السؤال
التمويل العمومي للجمعيات للسادة والسيدات النواب البملانني 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

الدعم  نظومةالسيد الوزير حول اتجمهودات املبذولة لإلرتقاء مب
العمومي للجمعيات وضماانت إخضاعها ملبادئ الشفافية 

 والولوج املنصف واملتساوي نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا اجلواب

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

السيدة النائبة على طرح هاذ السؤال اهلام، اآلن كاين أوال أشكر 
واحد املسار تدرجيي إلصالح منظومة الدعم العمومي املوجهة 
للجمعيات، هاذ املسار كيقوم أوال على تعميم النظام دايل طلبات 
العروض، حبيث حىت اجلماعات الرتابية السيد وزير الداخلية وجه 

يتعتامد نظام طلبات العروض ابش يبدا  9107أبريل  5دورية يف 
، اثنيا اتجملس L'INDH ولو على سبيل اإلستئناس حبال

توجهات دورية منشور السيد  9104األعلى للحساابت يف 
رئيس احلكومة ابش أي وزارة دارت شي اتفاقية خاصها حتال على 
اتجملس األعلى للحساابت، واتجملس األعلى للحساابت اآلن  
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، لسنوية اللي فيها شق خاص ابجلمعياتكيصدر التقارير دايلو ا
اتفاقية اللي توقعات ما بني  4645أزيد من  9106اثلثا يف 

قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية واجلمعيات، والدعم 
ة كيتطور وهلذا عندان البوابة الوطني العمومي اآلن سنة بعد سنة

قطاع حكومي ومؤسسة عمومية كتنشر  50دايل الشراكات 
العروض يف ذلك املوق ، التوجه اللي غاديني فيه  الطلبات دايل

حاليا هو تعزيز استكمال إصالح املنظومة القانونية ألن اتجملس 
األعلى للحساابت طلب استكمال إصدار النصوص التنظيمية 
املتعلقة مبدونة احملاكم املالية ذات العالقة ابجلمعيات، أيضا التوجه 

هاذ السنة  الشراكة م  اجلمعياتاللي غاديني فيه هوتعزيز التعاون و 
 9102-9107دايل املليار دايل الدرهم  2عرفت زايدة دايل 

 .ابملقارنة م  السنوات السابقة، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، التعقيب، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 شكرا السيد الرئيس،

 طبعا كنثمنو اتجمهودات اللي كتقوم هبا وزارتكم يف السيد الوزير،
الدعم والتواصل م  اتجمتم  املدين لرتسيخ مبدأ الدميقراطية 

، واتجمتم  املدين كيما  9100التشاركية تنزيال ملقتضيات دستور
كنعرفو مجيعا أنه أصبح شريك إسرتاتيجي يف حتديث وتنمية 

يستيكي  دعمها اللوجاتجمتم ، مسامهة الدولة يف دعم اجلمعيات يف
واملادي لتنزيل براجمها خدمة للصاحل العام هذا يدفعنا لطرح هاذ 
التساؤالت من نقطتني أو حمورين، احملور األول هو أننا نسلطو 
الضوء على بعض النواقص واحملور الثاين أننا نقدمو لكم بعض 
املقرتح السيد الوزير، النواقص هي غياب نظام حماسبايت خاص 

عية، الثاين غياب مؤشرات متكن من ربط النتائج أو هاذ بكل مج
النفقات ابلنتائج وحتقيق األثر، وضعف آليات املراقبة والتتب  

وتقييم هاذ اإلنفاق دايل هاذ اجلمعيات فيما خيص البانمج دايهلا، 
مث اختالف املعايري ومساطر منح الدعم العمومي من قطاع إىل 

السيد الوزير، نقدمو لكم بعض آخر، واحنا يف السياق نفسه 
املقرتحات من قبيل وض  نظام معلومايت خاص يوفر معطيات 
رقمية دقيقة شاملة حول التمويل املوجه للجمعيات، إحداث 
آليات للتتب  والتقييم واملراقبة تضمن حسن إستعمال االموال 
العمومية اللي كتلقاها اجلمعيات على سبيل املثال جلن للتتب  

ة تدعيما للشفافية، مث تدعيم أو تعميم وتوحيد منوذج واملواكب
شراكة ما بني اهليئات املنتخبة والقطاعات احلكومية واجلمعيات، 
وضرورة مراجعة مسطرة منح صفة املنفعة العامة يف إطار جلنة بني 
وزارية وأخريا ضرورة احرتام مبدأ الشفافية واملساواة واختيار 

 .ت، وشكرااملشاري  ... من طرف اجلمعيا

 :اجللسةالسيد رئيس 

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

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

أوال كنشكر السيدة النائبة على التوصيات واللي هي جزء من 
اإلصالح وهذا نداء للجمي  ألن ورش ورش املسار دايل 

 .اإلصالح راه انطلق، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن تقييم عمل الوكالة الوطنية حملو األمية، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجم  الدستوري 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد خالد الشناق

 السيد الرئيس،شكرا 
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عن تقييمكم لعمل الوكالة الوطنية حملاربة األمية نسائلكم السيد 
 الوزير احملرتم؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا للجواب

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

انطلق واحد املسار  9107املناظرة الوطنية اللي كانت يف أوال من 
جديد يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية اللي كتشرف عليها اآلن 
الوكالة، واللي اهلدف دايهلا هو تقليص املعدل دايل األمية بشكل  

ألف مستفيد  711كبري، اإلجراءات حاليا وصلنا حلوايل 
وقاف والشؤون ألف مستفيد عب قطاع األ 211ابإلضافة 

 4111اإلسالمية عب املساجد وابملناسبة توجيه التحية له وحلوايل 
مجعية اللي كتشتغل يف جمال حمو األمية  9411مجعية، ضمنها 

مجعية اللي كتشتغل يف حمو األمية الوظيفية،  0611وأزيد من 
اآلن هاذ القطاع كيستافد على مستوى الوكالة من دعم مايل مقدر 

رهم اللي كان تصادق عليها يف السنة األوىل، واللي مليون د 471
اآلن يف إطار الشراكة م  اجلمعيات كتشكل واحد الرافعة لتنزيل 

إن شاء هللا  9190هذا الورش حبيث أن اهلدف إن شاء هللا يف 
 .%91غادي نوصلو إىل 

 :اجللسةالسيد رئيس  

 .تعقيب السيد النائب تفضلوا، شكرا

 :الشناقالنائب السيد خالد 

شكرا السيد الوزير على جوابكم، صراحة وبكل صدق ما ملسناش 
من خالل اجلواب دايلكم واحد التقييم علمي وموضوعي كما هو 
متعارف عليه، ألن جوابكم مل يشمل أجبدايت التقييم، خصوصا 

ألف  611دايل مليون و 7يف موضوع كهذا اللي كيهم أزيد من 

خالل إحداث هاذ املؤسسة  أمية وأمي ابململكة، وخصوصا من
بغينا نعرفو اتجمهودات املبذولة وتقييم  9100هاذ الوكالة سنة 

موضوعي للمجهودات احلكومية اللي ّدارت فهاذ الباب دايل 
حماربة األمية، عندان جمموعة من التساؤالت اللي بغيناكم جتاوبو 

بة ر عليها السيد الوزير، كمدى جناعة البامج املعتمدة يف جمال حما
األمية حسب األصناف والفئات املستهدفة؟ مدى جناعة كذلك 
التكوين النفعي وبرامج اإلدماج السوسيو اقتصادي للفئات 
املستهدفة؟ وكذا جودة البامج ملي كنتكلمو على جودة البامج 
البد ما حتدثوا على الكم والكيف وخصوصا ما بعد حمو األمية 

حظو سوق الشغل، كذلك كنال البامج دايل إدماج املستفيدين يف
استمرار استفادة نفس اجلمعيات من الدعم رغم أهنا مل تغري خريطة 
تدخلها لعدة سنوات، كيفاش بغيتوها تساهم بشكل فّعال يف 

لوكالة إحداث هاذ ا حماربة هاذ اآلفة اخلطرية، تطور امليزانية بعد
م توالتوزي  دايهلا اجلهوي ونصيب الوسط القروي منها وكيف تي

 طب  ونشر املناهج الدراسية اللي كتواكبها؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف فريق 
 .العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعاد لعماري

السيد الوزير، بعد إحداث الوكالة الوطنية يعين قطعت بالدان واحد 
ة الشوط كبري يف تدبري حيث وصلنا إىل تدبري جديد يف ملف حمارب

األمية، غري ما كان سابقا من يعين واحد التدبري فيه إختالالت 
عميقة مبنية على احملسوبية على الري  الفساد إىل آخره، اليوم 

ها يف حماربة األمية عب يعين جمموعة من الوكالة شادة طريق
اإلجراءات الشفافية احلكامة ربط املسؤولية ابحملاسبة، ولكن أيضا 
ندعوكم السيد الوزير اليوم إىل تعزيز وحتسني احلكامة وأيضا وهذا 
هو األهم استكمال إرساء اهلياكل اإلدارية واجلهوية واإلقليمية 
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ة، وملا ال يعين ليمية للرتبية الوطنيابستقاللية اتمة عن املديرايت اإلق
 .أننا نطمح إىل الوصول إىل صفر أمي ببالدان، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

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

ألن كانت حمطة  9107أوال فاش شرت حملطة املناظرة الوطنية يف 
التقييم وبدينا مسار جديد، ألنه واحد العدد من املالحظات اللي  
كتقال مرتبطة ابملرحلة السابقة، داب اآلن كاين نظام دايل طلبات 
العروض م  اجلمعيات واّل التتب  ابلنظام املعلومايت للمسجلني 

كاين عندان اآلن النظام دايل التقييم الفعلي   9، 0واملستفيدين ها 
دايل درجة التقدم على مستوى تقليص معدل األمية عالش قلت 

ألف؟ ألنه هو اللي غيمّكنا ابش نقصو  011الرقم دايل مليون 
 9114األمية مبعدل نقطتني، عوض نقطة اللي وقعت ما بني 

ايل دحبسب اإلحصاء العام، أيضا شرت يف العملية  9104و
 التقييم يف البامج اللي منطلقة لألمية الوظيفية اللي فاش حتدثي
على العالقة م  سوق الشغل مبعىن تدخل يف حمو األمية كتكتسب 
خبات كتمكن من ترقية الوض  دايلك املهين، أيضا واّل عندان 
واحد النظام صارم، ألن كاين جملس إداري واحد من النتائج دايل 

دايل الشراكة م  اجلمعيات، وهذاك انعقدت  املناظرة التقييم
سلسلة من اللقاءات ابش ّدار نظام جديد وهذه دعوة ألن شنو 
اللي واق  لينا حاليا فاش تعتمد النظام اجلديد واّل اإلخنراط فيه 
من قبل اجلمعيات حمدود، حبيث كيوق  التمديد دايل الوقت 

ات، ياملخصص لتلقي الطلبات دايل العروض من طرف اجلمع
 .إذن كاين واحد املسار جديد الوكالة احلمد  هل

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال يف هذا القطاع هو عن عدم 
اإلجابة عن األسئلة الكتابية داخل اآلجال الدستورية، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

 .تفضل السيد النائب مشكوراواضعي السؤال 

 :النائب السيد مسر عبد املوىل

كما تعلمون أجل اجلواب احلكومة عن األسئلة الكتابية للبملانيني 
من الدستور  011يوم، طبقا للفصل  91ال ميكن أن يتجاوز 

من النظام الداخلي تجملس النواب، م  األسف  976وللمادة 
د كبري من هذه األسئلة نسجل أن احلكومة ما زالت تتجاهل عد

يف تناقض م  روح الدستور، ولذا نسائلكم السيد الوزير، أوال : 
عن اإلجراءات املستعجلة لتصحيح هذا اخللل، اثنيا : عن 
الضماانت اليت ستتخذوهنا لتفادي تكرار هذا اخلرق الدستوري؟ 

 . وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الوزيرشكرا، جواب السيد الوزيرن تفضل السيد 

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

أوال ليس هنالك خرق للدستور، ما هو قائم وهو حرص متزايد 
على التفاعل م  الدور الرقايب دايل البملان، هاذ الوالية التشريعية 

ال على احلكومة، العدد دايل آالف سؤال كتايب احت 01أكثر من 
سؤال، وصلنا لنسبة  6111األسئلة اللي جتاوب عليها حوايل 

، اآلن وصلنا %24ابش بدينا هاذ الوالية؟ بديناها بنسبة  61%
، هذه نسبة يف املسار التشريعي والرقايب نسبة مرتفعة %61ل 

عالش؟ ألنه ّدار نظام معلومايت اللي كيتيح املراقبة وفاش كتوصل 
ألجل كيوق  التذكري، فني عندان التحدي اليوم؟ عندان التحدي ا
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يف املضمون وهاذي هي املالحظة اللي أان متفق فيها م  األعضاء 
دايل البملان بغرفتيه، أن كتكون بعض األجوبة اللي ما كتحققش 
الغرض وكيفقد السؤال القيمة دايلو، وهلاذ السبب احنا دخلنا يف 

ة م  تأهيل م  املستشارين املكلفني ابلعالقمسار دايل التكوين وال
 .9107البملان وآخر حمطة كانت يف دجنب 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد بنجلول

السيد الوزير احملرتم، نقدر اتجمهود الذي تقوم به احلكومة يف هذا 
الباب، وخاصة وأننا نالحظ أن السيد رئيس احلكومة يقوم 
بزايرات داخل جهات اململكة للتواصل املباشر م  املنتخبني وعدد 
من فعاليات اتجمتم  املدين حلل جمموعة من اإلشكاالت اتجمالية، 

أن هناك بعض القطاعات الوزارية  لكن لألسف الشديد نسجل
 %01قد ال تتجاوز  %61اليت قد ال تتجاوز هاذ النسبة دايل 

السيد الوزير احملرتم، وهاذ القطاعات الوزارية اليت ال تتفاعل تعطي 
ثالثة إشارات سلبية، أوال: يف الوقت الذي لنطلب فيه من املواطن 

حىت  ة ال حترتماحرتام القانون نسجل أن هاته القطاعات الوزاري
مقتضيات الدستور يف هذا الباب، املستوى الثاين: هو تبخيس 
لعمل هاته املؤسسة الدستورية واليت تعتب مؤسسة الشعب، واليت 
ما فتئ صاحب اجلاللة أن يشيد ابلدور دايل الوساطة اللي  
كيقومو به النواب البملانيني، وهذا النوع من عدم التفاعل م  

س هذا الدور السيد الوزير احملرتم، واملستوى هذه األسئلة يبخ
الثالث: هو عدم اكرتاث والال مباالة تجمموعة من اهلموم و 
اإلشكاالت اليت حتملها األسئلة الكتابية هلموم املواطنني، واليت 
من شأهنا أن حتل جمموعة من اإلشكاالت اليت تكون ذات طاب  

ضمون يما خيص املجمايل وقد نتجاوز فيها حىت االحتقان، أما ف

د فبعض األجوبة السيد الوزير احملرتم فهي ال تسمن وال تغين بل جن
 ..حرجا حنن نواب األمة حىت نوجه املواطنني

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ما كاينش 
 .تعقيب، تفضلوا السيد الوزير

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

اإلجراءات اإلضافية اللي اعتمدت أن جملس احلكومة  من-أوال
بعد املدارسة دايلو هاذ املوضوع توجه منشور السيد رئيس احلكومة 

ألعضاء احلكومة من أجل التفاعل السري   9107دجنب  09يف 
م  األسئلة الكتابية وجتويد املضامني دايل األجوبة، هذا انشغال 

 ل احلكومة والسيد رئيسنتقامسه معا وكان موضوع اشتغال داي
احلكومة وجه منشور يف هاذ املوضوع، وراه وجهنا نسخة من 

 ولرائسة اتجملس؛

كنشرو األجوبة دايل األسئلة الكتابية يف املوق  دايل   بدينا-اثنيا
الوزارة، ابش كنتيحو أوال اخلدمة دايل املعلومة، ولكن أيضا حىت 

ة هبا اللي مرتبطبعض األسئلة املواطن كيعرف اشنو املضامني 
 .واحد الشيء مهم االي بدينا به، شكرا هذا للعموم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة 
هبذا امللف، وننتقل إىل القطاع املوايل قطاع املكلف ابلتجارة 
 اخلارجية مرحبا بكم السيدة كاتبة الدولة، يف سؤال أول عن
التدابري املتخذة حلماية املنتوج املغريب للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق التجم  الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

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

 :اخلارجية

، لنسبة للسؤال اللي غيتطرح اآلن وغيتطرح من بعد منوامسح يل اب
واش ممكن تديرو وحدة املوضوع، ألن السؤال الثاين جاان من بعد 
مباشرة، بعد ما كان اتجملس قرر أو مكتب اتجملس قرر يف املواضي  

 .فإذا كان ممكن إمكانية أننا، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

فيه رؤساء الفرق ما كاينش مشكل؟ العدالة هذا السؤال نستاشرو 
والتنمية ال ترون مانعا، إذن وحدة املوضوع تفضل السيد النائب 
بطرح السؤال ومن بعد منو السيد النائب دايل فريق العدالة 

 .دايلكموالتنمية، تفضل السيد النائب طرحو السؤال 

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة عن التدابري املتخذة حلماية املنتوج املغريب خصوصا 
 .يف ظل ارتفاع نسب املنافسة الغري املشروعة؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيد النائب فريق العدالة والتنمية طرحو السؤال دايلكم

 :النائب السيد عبد اللطيف العيدي

 شكرا السيد الرئيس،

 الوزيرة،السيدة 

نسائلكم عن اإلجراءات اليت تعتزمون القيام هبا من أجل معاجلة 
اختالل امليزان التجاري لبلدان؟ مث ما هي التدابري اليت ستتخذوهنا 

 .حلماية اإلقتصاد الوطين من املنافسة األجنبية؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، اجلواب السيدة الوزيرة عن السؤالني معا

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

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدين الربملانيني احملرتمني،

أيضا يف إطار دائما يف إطار التضامن احلكومي يف إطار اإلجابة 
وال غادي الشفوية والكتابية، أعلى كل األسئلة اللي كتطرح يعين 

نذكر أبن السؤال الثاين اللي طرحو السيد النائب احملرتم من فريق 
، وجاوبنا عليه 9107العدالة والتنمية هو سؤال كتايب تطرح يف 

هو اليوم اللي كيتكلم على التدابري املتخذة احلمائية  9107يف 
ات اللي كيقنن هذه اإلجراء 05.12للتجارة، هناك قانون 

التدبريية حلماية التجارة واللي هي فيها إجراءات وآليات كثرية، 
 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيب السيد النائب يف الفريق التجم  الدستوري

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

شكرا السيدة الوزيرة على ما جاء يف جوابكم من معلومات 
ومعطيات، إاّل أنه ابلرغم من ذلك ال زال املنتوج املغريب يتعرض 
لعدة ممارسات غري شرعية رغم اتجمهودات املبذولة يف هذا اتجمال، 
لذا نرى يف فريق التجم  الدستوري أن على احلكومة بذل املزيد 

 اية الالزمة للمنتوج الوطين، من خاللمن اتجمهودات لتوفري احلم
تفعيل مقتضيات احلماية التجارية وذلك وفق الشروط والقواعد 
املنصوص عليها يف االتفاقيات التجارية وفق ما جاء به املشرع 
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املغريب، السيد الوزيرة بغينا نفكروك أبن عندان احنا يف البالد 
اع يف لوكال ما  تبالتفاح، أحسن تفاح عندان دايل بوكّماز وليين كي

كاينش عندان كيفاش خنرجوه أحسن كركاع كاين عندان احنا يف 
املنطقة دايل آيت أومدي وآيت بالل واد اتمليل، أحسن زيت  
كاينة عندان يف تيفين وايين ما عندانش فني خنرجوها ما كاينش 
اللي يتمم لينا هاذ الشي، خصكم تديرو شي جمهودات تديرو  

يكونو األقل يكونو شي معامل مبنيني على  كيما دارو الناس على
برا يف الدول األخرين ابش يتسوقو لنا هاذ املنتوج دايلنا ويكونو 
أطر اللي يعرفو كيفاش غادي يستقطبو املواطن، كاينني عندان 
احنا عندان جا سفري أمريكي كال العسل عندان يف بوكّماز قاليك  

ل، على ذيك العسوما نعرفهاش وابقي كيقّلب  0211كليتها يف 
عندان الزربية مثال عندان اجلالبة البزيوية كتباع غري يف البالد 

 ..عندان

 :اجللسةالسيد رئيس 

ل شكرا السيد النائب، التعقيب الثاين لفريق العدالة والتنمية، تفض
 .السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلاريت

نفتاحية سياسة اهنج املغرب منذ سنوات  السيدة الوزيرة احملرتمة،
على العامل توجت إببرام اتفاقيات التبادل احلر م  العديد من 
الدول مكنته من تطوير تنافسية القطاع اخلاص وكذلك من جلب 
استثمارات خارجية مهمة، وكانت من املفروض أيضا أن تفتح 

كبرية للمصدرين املغاربة متكنهم من تطوير قدراهتم  أسواق
ال أنه ونظرا لطبيعة هذه الدول وقوة الصناعية والفالحية، إ

اقتصاداهتا مل حيقق املغرب كل أهدافه املصدرة، وهلذا السيدة 
الوزيرة، وعلى غرار ما تنهجه هذه الدول من دعم صادراهتا إما 
بصفة مباشرة أو غري مباشرة ومن إرساء املعايري احلمائية 

جيب  ،للمنتوجات املستوردة متكنها من ضبط والتحكم بوارداهتا

العمل على وض  إسرتاتيجية متكن املغرب من االستغالل اجليد 
واإلجيايب هلذه االتفاقيات وذلك عب املعرفة الدقيقة والشاملة هلذه 
األسواق وحاجتها والعمل على وضعها يف خدمة تطوير الصناعة 
التصديرية وخدمة إنتاج مالئم هلذه األسواق، الدعم الذكي 

قطاع ريب املوجه للتصدير وخاصة ابلنسبة للواهلادف للمنتوج املغ
الفالحي الذي حيظى بدعم أيضا آبليات اإلنتاج يف إطار املغرب 
األخضر وكذلك متتي  القطاع الصناعي املصدر غري املباشر بنفس 
امتيازات املصدر املباشر، تكثيف اجلهود جللب املزيد من 

يص العجز لاإلستثمارات اخلارجية اليت تساهم بشكل كبري يف تق
 التجاري، وهناك نغتنم الفرصة للتنويه مبا حققه املغرب يف الرف 
من جاذبية اقتصاده وحتسني مناخ أعماله ابإلضافة جيب إيالء 
إهتمام أكب للمجال الرقمي والبحث العلمي ابالخنراط مبا أصبح 

 ..يعرف ابلثورة الرقمية الرابعة واخلامسة رقمية تبوء املغرب مكان

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ ليس هناك تعقيب إضايف، 
 .جواب السيدة كاتبة الدولة تفضلي

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

 :اخلارجية

شكرا على هاد املالحظات املهمة القيمة، ابلنسبة لنا يف إطار 
اإلجراءات احلمائية اللي كتخذها الوزارة كيفما قلت أبن هناك 

، منها 05.12آلية محائية اللي كتخذها الوزارة داخلة يف إطار 
مثال اإلجراءات والتدابري اللي كتخذها اللي هي جات على إثر 

وج ا هاد الشركات املغربية املنتبعض الشكاايت اللي تقدمت هب
الوطين فكنجريوا على هذا األساس كنديروا يف الوزارة كنديرو هناك 
حبث وتقييم هلذه الشكاايت ومن بعد ذلك كنبداوا فهاد 
اإلجراءات احلمائية حلماية املنتوج الوطين، كنعرفوا ككل أبن هاد 
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ثال اإلجراءات تدارت يف بعض كثري من اتجماالت على حسب امل
ال احلصر، هناك مثال املواد البالستيكية، مواد اخلشب، مواد 
الصلب واحلديد، هناك مواد أخرى اللي دارت فيها تدابري وقائية 
حلماية املنتوج الوطين هذا يف من الناحية الوطنية، ولكن كنعرفوا 
أيضا أن هناك أيضا املصاحبة واملواكبة حىت ابلنسبة للحمائية 

لدان ة للمغرب، كنديروا أيضا ملنتوجنا الوطين يف بالتجارية ابلنسب
األغيار وهي مثال املنتوج اللي كان دران واحلماية الوقائية اللي كنا 
ابشرانها واللي قامت هبا اللجنة األوروبية ابلنسبة للمغرب اللي  
كانت تدارت على أساس أنه يكون هناك تدابري وقائية ومحائية 

ة يعين  كان هناك مفاوضات كبرية ابلنسبابلنسبة ملنتوجنا الوطين،  
كحكومة وقمنا هبا م  اللجنة األوربية، واآلن ألن كان غيكون 

ابلنسبة للمواد املستوردة  % 95هناك واحد تدبري محائي اللي فيه 
من هذا النوع اللي هو احلديد واليوم هناك استثناء ابلنسبة 

دي تقام ي غاللمغاربة، هناك أيضا تدبريات أخرى اللي كانت الل
على املغرب يف بلدان أخرى مثال يف الوالايت املتحدة األمريكية 
هناك أيضا مشروع اللي كاين فيه تدابري محائية اليوم احنا احلكومة 
هي عازمة على املناقشة م  اجلانب األمريكي من أجل جتنب هذا 
األمر، واحنا إن شاء هللا يف القريب العاجل غادي يكون هناك 

اوضات ومناقشات م  الوالايت املتحدة األمريكية، أان رمبا مف
ابلنسبة لنا بغيت غري نقول أبن الوزارة واحلكومة عازمة على 
التدابري وعلى مواكبة كل ما هو يعين فيه احلمائية للمنتوج الوطين 
هذا من أجل الرف  من املنتوج الوطين وأيضا جلذب اإلستثمارات 

سي للمنتوج نية ابلنسبة للتدبري التنافاخلارجية وأيضا للمنافسة الوط
الوطين يف اخلارج، ابلنسبة للعجز الوطين اللي ذكرتوه يف السؤال 
دايلكم كنعرفوا أبن عجز امليزان التجاري اللي اليوم كنهضروا عليه 
هو انتج على بعض األمور اللي هي ظرفية وهيكلية اللي عندان 

 ..تستورد منيف املغرب منها مثال بعض املنتوجات اليت 

 

 :السيد رئيس اجللسة

وضوع هلما وحدة امل شكرا السيدة كاتبة الدولة، فيما يلي سؤاالن
ما ويتعلق األمر بتقييم نتائج اتفاقية التبادل احلر، لذا سيتم طرحه

دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيدة كاتبة الدولة، 
احملرتمني من الفريق السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب لبسط السؤال

 :النائب السيد حممد احلافظ

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، هل لدى احلكومة تقييم حقيقي وعميق حلصيلة 
اتفاقية التبادل احلر م  العديد من الدول؟ وهل هلا تصور إلعادة 

 .اإلتفاقيات؟ شكراالنظر يف هذه 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق 
 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الواحد املسعودي

السيدة كاتبة الدولة، يف نفس اإلجتاه ما هو تقييمكم يف اتفاقية 
ة م  جمموعة من الدول؟ وماهي التبادل احلر املبمة واملوقع

 اإلسرتاتيجية اللي كتشوفوها السيدة كاتبة الدولة لتصحيح الوض 
 .فيما خيص هاد اإلطار؟ وشكرا جزيال لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيدة كاتبة الدولة على السؤالني
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السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة واالستثمار 

 :اخلارجية

شكرا السيدين النائبني احملرتمني على طرح هاد السؤال أو السؤالني 
يف نفس املوضوع، إذن ابلنسبة لنا احنا كنعرفوا أبن احلكومة منذ 
العشرية األخرية أو عشرين سنة هي اختارت اإلنفتاح على أسواق 

 على األسواق اخلارجية يعطى أو يرتجم يفخارجية وهاد اإلنفتاح 
 .هذه اتفاقية التبادل احلر م  بعض الدول، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، تعقيب للسيد النائب الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية،
 .تفضلوا

 :النائب السيد حممد احلافظ

رجيت دشكرا السيدة الوزيرة، ولكن واقيال السؤال اللي كان قبل منا 
فيه املوضوع، ولكن ما فيها ابس أان ندرج واحد اتفاقية التبادل 
احلر م  تركيا حيث نالحظ أبهنا املستفيد األول واألخري من هذه 

مليار دايل  95.6االتفاقية، ما دام حجم املبادالت يفوق 
مليار درهم كواردات  07الدرهم، منها أكثر منها اي هللا منها 

داملليار اللي هي الصادرات دايل  7واحد  املغرب، وتيبقى فيها
املغرب، ولكن كاين هناك حجم استثمارات دايل تركيا يف املغرب 

من حجم االستثمارات األجنبية، هذه األرقام تؤثر  %0.2اي هللا 
سلبا على امليزان التجاري ببالدان، السيدة الوزيرة، وهذا تيتالحظ 

اين ت املغربية، ولكن كأبن كاين واحد العجز على صعيد املقاوال
هناك أيضا دول منافسة مباشرة خاصة يف قطاع النسيج ويف قطاع 
السياحة، ألن هاد املنافسة هادي تضاعف الشركات الوطنية 

 ..وتتهددها ابإلفالس

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، التعقيب الثاين لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 
 .النائب

 :واحد املسعوديالنائب السيد عبد ال

منذ توقي   9117السيدة كاتبة الدولة، امليزان التجاري منذ 
اإلتفاقيات وهو يتفاقم ابستمرار وهذا راج  ابألساس إىل النتائج 
الوخيمة وعدم تكافؤ فيما خيص ما أهلتوش اإلقتصاد الوطين ابش 
يكون مبا فيه الكفاية م  الدول ايل وقعنا معهم هاد اإلتفاقيات، 
السيدة كاتبة الدولة، كنا يف السوق الدولية يف املغرب، املغرب  

كانت احلصة دايل املغرب يف السوق   9117كان كيحتل يف 
يف السوق الدولية واليوم وصلنا ل  % 1.00الدولية كتشكل 

، بعد ما مشينا يف مشاري  جد مهمة إيال استثنينا التجارة 9105
حققات واحد النجاح حلني  دايل املهن العاملية اللي إىل حد ما

حلد اآلن ورغم اخنفاض الفاتورة  %51وصلنا فيها نسبة االندماج 
دايل احملروقات اللي بشكل كبري من داك التاريخ إىل يومنا هذا 
وكتعرف واحد النزول ابين وواضح، ورغم ارتفاع دايل الصادرات 
  دايل الفوسفاط إال أن الوض  كيبقى على ما هو عليه وهاد الشي
كله، السيدة كاتبة الدولة، هلاد اإلتفاقيات وهي كلها م  مجي  
الدول كتعرف واحد العجز وواحد االختالل يف امليزان التجاري 
دون استثناء، ولألسف وم  األسف الشديد واللي كنستغربوا له 
أنه حىت م  الدول م  األردن االتفاقية دايل أكادير، األردن 

 ..% 2.0العجز بلغ العجز دايهلم ومصر حىت مها كيعرفوا واحد 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك 
كاتبة الدولة، تفضلي لإلجابة على  تعقيب إضايف، السيدة

 .التعقيبات
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السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
ارة املكلفة ابلتجواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرئيس،

إذن ابلنسبة لنا غري ابش نتكلموا على اإلتفاقيات اللي أبرمها 
املغرب م  بعض الدول هناك ارتفاع ابلنسبة للصادرات اللي 
تكلمتو عليها مثال دايل اتفاقية أكادير على سبيل املثال ال 

العشرية األخرية  دايل % 06تقريبا من عفوا عندان  % 21احلصر
ابلنسبة م  الوالايت  %06.4اللي دران وارتفعت فيها الصادرات 

 يف إطار اتفاقية التسيري وتنمية التبادل %02املتحدة األمريكية، 
يف  %06التجاري بني الدول أعضاء يف جامعة الدول العربية 

م  دولة اإلمارات العربية املتحدة،  %09إطار اتفاقية أكادير 
م  االحتاد األورويب، هذا كيبني أبن  6.01تركيا و م   21%

ة هناك ارتفاع وهناك أيضا يعين النف  ابلنسبة هلاد اإلتفاقية الدولي
على اإلقتصاد الوطين، ما كنقولوش أبن ما كاينينش بعض 
االتفاقيات اللي ما فيهاش عجز ولكن مثال على سبيل املثال ال 

فاش غادي ا كنتكلموا على كياحلصر االتفاقية اليت أبرمت م  تركي
حنافظو على منتوج اإلقتصاد الوطين وكانت هناك تدابري يف يعين 
اللي قمنا هبا يف هذه اإلتفاقية ومنها الرف  من تسعرية الصادرات 

اللي اليوم كنتكلموا على أنه كان هناك تدابري  %21اللي هي 
ولو قوقائية لبعض منتوجات األلبسة يف هاد اإلطار، ولكن ابش ن

واش االتفاقيات هل ممكن نغريوها أو ال، هناك دائما احملافظة 
واإللتزام بكل ما هو يبم م  القوانني الدولية مبا فيهم هاد 
اإلتفاقيات الدولية اللي فيها بعض البنود اللي ممكن أننا كنرادعو 
فيها بعض األمور اللي ممكن أهنا ختل ابإلقتصاد الوطين واللي  

وا افظو على منتوجاتنا الوطنية، اليوم أيضا كنتكلمكتأهلنا أننا حن
على بعض الصادرات و كنتكلموا على العجز امليزاين هناك أيضا 
املدخالت مثال اللي كتجي كنستوردوها اللي كنطوروها يف بعض 

الصناعات وكنعاودو نصدروها مثال اللي كندخلو فإطار 
ي كتخل املصدرات دايل منظومة السيارات هناك مدخالت الل

بشكل كبري ولكن م  ذلك كتساهم يف تصديرها بشكل أكب، 
هناك أيضا كيفما ذكرت بعض املنتجات اللي فيها املنتجات 
الطاقية اللي كتساهم يف عجز امليزان التجاري وأان كنتافق معاك 
ألن ماشي كلها ولكن أيضا تساهم اليوم كنتكلموا مثال على 

عجز  م  اهلند، املغرب ما عندوش اتفاقية التبادل احلر اللي عندان
 ..ابلعكس، عندو زايدة يف هذه ألننا كتنبادلوا معهم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة 
اخلاصة هبذا القطاع ومنر إىل القطاع املوايل قطاع األوقاف والشؤون 

 ر، ويف البداية سؤاالن هلمااإلسالمية، مرحبا بكم السيد الوزي
وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابلتعليم العتيق لذا سيتم طرحهما 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
احلركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد 

 .ئبالنا

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

غة اعتبارا للدور املتميز الذي يقوم به التعليم العتيق يف تعليم الل
ة العربية وقيم تعاليم اإلسالم واحملافظة على اللغة املغربية واإلسالمي

إال أنه يعاين هذا القطاع من التهميش وعدد من املشاكل، مما 
أدى إىل تدهور العديد من املشاكل يغيب عنها القطاع نظرا 
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يقة الذي يعيشون وضعا مزراي، ونظرا لتعويضاته للمدارس العت
اهلزيلة اليت يتقاضوهنا لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات 
والتدابري اليت ستتخذوهنا لتأهيل هذا القطاع والزايدة يف املدارس 
وكذا النهوض أبوضاع العاملني واملدرسني يف هذا القطاع وهذا 

 اتجمال؟

 :السيد رئيس اجللسة

را السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق شك
 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب بطرح السؤال

 :النائب السيد نور الدين قرابل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

بحث إطار للرتبية والتكوين وال يف إطار خضم اليوم مناقشة قانون
ا السيد الوزير عن وضعية التعليم العتيق؟ ومالعلمي، ونسائلكم 

 .هي اإلسرتاتيجية املستقبلية من أجل جتويده وتطويره؟ شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

أشكر السيدين النائبني وفريقيهما على السؤال املتعلق ابلتعليم 
العتيق، التعليم العتيق ليس مهمشا أبدا، بل قط  أشواطا بعيدة 
وهو يف احلقيقة فرض كفاية، خصنا نعرفوها، ماشي يقوم مبهمة 

دان جأساسية هي ختويل احلفظ الكامل للقرآن الكرمي، وإال فقد أو 

له جسورا م  التعليم العادي واعرتافا بشهادته فأصبح احلمد  هل 
  9114اآلن يعين ال غبار عليه، فيما يتعلق بدفرت التطور من 

 207، 9107ماليني دايل الدرهم يف  2كانت امليزانية دايلو 
، 976أصبح  004مليون دايل الدرهم، عدد املدارس كان 

ألف  00تاتيب كانت ، الك27211أصبح  7611املتمدرسني 
، فيما يتعلق بعدد 211ألف  02اصبحات اآلن  761و

 722ألف و 6ألف و 211املتمدرسني يف هذه الكتاتيب كان 
، على مستوى البامج، هناك %47ألف بزايدة  096أصبح 

كتااب   99توحيد البامج، هناك إصدار واثئق منهجية، إصدار 
انت تقومي االمتحا مدرسيا، إقرار نظام املستوايت على مستوى

اإلشهارية اصبح مسألة يعين يف املستوى متاما على وترية واحدة 
م  التعليم العمومي، وعلى مستوى التحفيز هنالك يعين واحد 

مليون درهم  065داملاليني دالدرهم إىل  7، 9114امليزانية من 
، يعين ابلتعويضات دايل الطور األول ألف درهم 9107سنة 

 2، يف الطور اإلعدادي 9511لطور اإلبتدائي للمدرسني، يف ا
آالف، وهي يف  4ويف النهاية  2511آالف، يف الطور الثانوي 

احلقيقة للجمعيات، أما اليت التعليم اللي كتواله الوزارة فكتسلك 
فيه السلوك دايل الشهادات ودايل املستوايت على حسب التعليم 

للطلبة  اإلجتماعي يعين كما التعليم اجلامعي، على مستوى الدعم
اد واآلفاق املستقبلية والفرص اليت يتيحها هلم، فقد انتقلنا االعتم

مليون درهم سنة  55املايل والسنوي املرصود ملنح املتمدرسني إىل 
، وهاد التعليم يف 9114مليون سنة  01.5مقابل  9107

احلقيقة أهم إجناز فيه هو القانون اللي تدار واللي به اآلن أكثر 
من املدارس اندجمت فيه فأصبح كيحضى ابلعناية  % 21من 

 .والدعم وكيحضى يف نفس الوقت ابملتابعة وتطوير املراقبة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، التعقيب األول للفريق احلركي، تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

سبة ما هو ابلنك نطالبكم السيد الوزير عن دعم هذه املؤسسات
للمؤسسات األخرى، لكوهنا حافظت وحتافظ على اهلوية املغربية 

بسط بعض اإلكراهات أال وهي  واإلسالمية، أوال ال بد من
شرفني على وامل املدربني واملدرسني والعاملني والقيمني الدينيني

املؤسسة ال يتقاضى أدىن األجرة، كيف يعقل أن يقومون آانء 
لة ار األجرة املطلوبة املسموح هبا قانونيا يف الدو الليل وأطراف النه

املغربية املسامر، انهيك عن التغطية الصحية والتقاعد والرتسيم 
والتأمني وهلما ما جرى، لذا هل هناك السيد الوزير اسرتاتيجية 

  ..حقيقية حول التعليم العتيق، كما نطالبكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .ائبالعدالة والتنمية، تفضل السيد النالتعقيب الثاين لفريق 

 :النائب السيد حممد الزوينت

شكرا السيد الوزير، احنا كنثمنوا اجلهود اللي كتبذهلا احلكومة من 
وخاصة اليوم  العتيق أجل دعم التعليم العتيق وخاصة اليوم التعليم

 التعليم العتيق املغريب أصبح قبلة تجمموعة من الطلبة القادمني من
طالب، إال  674اب وأسيا وإفريقيا اللي كيبلغو اآلن حوايل أورو 

أن هاذ اجلهود السيد الوزير احنا كنطرحو لكم هاذ السؤال يف 
فريق العدالة والتنمية من أجل توسي  الشبكة دايل هاذ التعليم 
على ربوع يعىن جهات اململكة، ألن فقط يعين ياله فضاء واحد 

ة بين مالل لتعليم األويل العتيق جبهأو ينعدم هذا الفضاء ابلنسبة ل
وخنيفرة وسوس ماسة والشرق وكينعدم كذلك ابلنسبة لألقاليم 

مدرسة ولكن يعين  976اجلنوبية، عندان كيما ذكرتو السيد الوزير
تركزت حوايل نصف اجلهة دايل سوس ماسة درعة واجلهة دايل 

ألف  25طنجة تطوان احلسيمة النصف يعين كاين، فعال كاين 
منهم من  %91دايل التالمذ والطلبة، يالّه فقط عندخنا  4و

الفتيات يعين الزال كنتسناو تبذل اجلهود من أجل استيعاب 

من ذوي اإلحتياجات اخلاصة. فيما خيص  %1.27الفتيات و
مرتبطة  %011التجهيزات كذلك السيد الوزير فعال كاين 

هي اللي عندها املاء  %79.72ابلكهرابء، ولكن فقط 
هي اللي مرتبطة بشبكات التطهري،  %50.41شروب، وال

هاذي كلها إحصائيات دايل الوزارة دايلكم السيد الوزير املوسم 
، لذا نطالبكم السيد الوزير بضرورة 9118-9107الدراسي 

حتسني األوضاع املادية للفاعلني الرتبويني واإلداريني وأتهيلهم؟ 
 ..يل عددسني؟ أتهحتسني ظروف الرتبوية واإلجتماعية للمتمدر 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك 
 .تعقيب جوابكم السيد الوزير عن التعقيبات تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

يف احلقيقة يعين ال نذخر أي جهد يف كل ما ذكرمتوه، ال يف قضية 
الوترية  ابملؤطرين وال بقضية التوزي  اجلغرايف سنستمر يف هذهالعناية 

سنني آشنا هي الوترية دايل التطور، إن شاء  01وأنتم شفتو ف 
هللا يعين كنتمناو أن اآلفاق تكون أحسن م  مراعاة أن هذا فرض  
كفاية وأنه ماشي لن حيل حمل التعليم العمومي الذي ينبغي أن 

ية والوطنية اإلسالمية ويف الرتبية األخالقيقوم بوظائفه يف الرتبية 
وغري ذلك، لذلك كيخصنا نتفقو على هاذ القضية ابش نعرفو 

 .إىل أي حد غادي نوسعو وملاذا، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، آخر سؤال يف قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية عن 
 ةإشاعة قيم السالم وحماربة الكراهية والتطرف للسيدات والساد

النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، السيدة 
 .النائبة تفضلي لبسط السؤال
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 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السادة كتاب الدولة،

 السادة الربملانيون،

أمام انتشار ظواهر التعصب والعنف، نسائلكم عن إسرتاتيجية 
 لتطويق هذه الظاهرة وإشاعة قيم القبول ابآلخر واحلوار؟ الوزارة

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ولفريقها، يف احلقيقة قضية العنف 
ة ومسألواإلرهاب هو مسألة يعين ماشي دولية، مسألة فكرية 

عندها أبعاد متعددة غري فكرية، من جهة الدين املغرب هو اللي 
متقدم يف بيان أن هاذ اإلرهاب وهاذ العنف ليس له عالقة 

عن العلماء  9117ابلشرع، لذلك هاذ الكتابية اللي صدر يف 
دعوة اللي كيّدعي اإلرهاب ال عالقة  00علماء املغرب كيبني أن 

لكن هنالك محاية املساجد، كون هلا أبدا ابلدين وابلشرع، 
املساجد حممية من اإلرهاب، هذا واحد السد دايل ضد اإلرهاب،  
كون أن األئمة يكون عندهم دليل دايل اإلمام واخلطيب والواعض 
هذا أيضا إجراء أساسي، تكوين املرشدين واملرشدات واألئمة 
إجراء أساسي هتييئ مستمر ملستوى األئمة إجراء أساسي، ظاهرة 
اإلرهاب غري متعلقة فقط مبسألة الديني بل هلا أبعاد وهلا يعين هي 
ا تعبري يف احلقيقة اإلرهاب الظاهرة يتخذ فيها الدين للتعبري نظر 
 .لقوته للتعبوية، ولذلك فإن العلماء واخلطباء واألئمة يف املغرب

 

 ..يعملون انطالقا من ثوابت

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .ب السيدة النائبة تفضليالسيد الوزير، تعقي شكرا

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

السيد الوزير، الظاهرة دايل التعصب ودايل التطرف هي واحد 
الظاهرة مركبة وفعال أنه القضاء عليها كيتطلب واحد السياسة 
مندجمة للدولة كتدّخل فيها جمموعة دايل األطراف، السيد الوزير 

الوزارة دايلكم من خالل األئمة  هناك واحد اتجمهود صحيح كتبذو
والسيدات الواعضات والسادة الوعاض، إاّل أن هاذ العمل أوال 
ما كايشملش أساسا البؤر اللي هي يستهدفها املتطرفون و اللي  
كتعاين من الفقر واهلشاشة، ألنه يف أغلبها ما كايناش مساجد مما  

للي ا كيسمح لشي واحد أي واحد أيم ابلناس ويقول هلم الكالم
ما كاينش، كذلك كيخص أن الوزارة تبدل الوسائل دايل التواصل 
م  الشباب خص واحد اتجمهود بيداغوجي وديداكتيكي هلاذ 
 .السادة والسيدات الوعاض، واثنيا االنفتاح على وسائل التواصل

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب فريق 
 .توريالتجم  الدس

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

حماربة اإلرهاب والتطرف تبدأ من حماربة التعصب  السيد الوزير،
والكراهية كراهية كراهية اآلخر بشكل عام، حنن يف التجم  
الدستوري غري ما مرة طرحنا مسألة القيم، ومنظومة التقيم يف 
احلقيقة تبدأ من األسر قبل املدرسة، لذلك نعتقد جازمني أن يعين 

اء كان شكل عام سو حماربة التطرف والتعصب والكراهية لآلخر ب
حملي أو ال دويل أو اآلخر بشكل عام مبين على اجلنس أو النوع 
اإلجتماعي، بغينا واحد التغيري حقيقي يعين يف بنية األسر عب 
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إشاعة الرتبية على القيم من جديد لألسر املغربية، شكرا السيد 
 .الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك، السيد 
 . الوزير تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

شكرا السيدة والسادة املتدخلني، يف احلقية نتعاونو على هاذ الشي 
هذا، اآلن مقتنعني أنه القضية ماشي اللي يف اجلانب الديين  

 ابستمرار وعارفني يعين آشنو اخلطوات كنقومو به وكنقومو به
 دايلنا فيه، ولكن أنتم كلنا متفقني على أن املسألة ال تتعلق فقط،
 دين يتخذ كتعبري ألنه هي يعبئ، وإال فهنالك جوانب كثرية يعين
قضية الكراهية مبا أن إذا عملنا ابلثوابت دايلنا فهي ضد اإلرهاب 

 كلو، فإذن القضيةوضد الكراهية وضد العنف وضد هاذ الشي  
ماشي مسألة دايل شي وصفة مسألة دايل العمل مبا ينبغي أن 
نعمل به، وهاذ الشي هو يعين كلنا احلمد هللا حاميني املساجد، 

 .هو العمل هباد الشي هذا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة يف هذا 
الني الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، يف سؤ القطاع ومنر إىل قطاع 

سؤال عن معاانة ساكنة املناطق القروية من الكهربة القروية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضل السيد النائب السي التومي

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

إشكاالت الكهربة القروية يعين معروفة رغم  الوزير، السيد
اتجمهودات اللي قامت هبا احلكومات املتعاقبة، سؤايل السيد الوزير 

هو أشنا هي اخلطط والبامج ابش تزيدو يف الطاقة الكهرابئية 
 .ألغراض ماشي املنزلية ولكن إنتاجية؟ شكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .وزير اجلوابشكرا، السيد ال

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

عا ولكن ميكن نقول إبجياز فعال طب شكرا السيد النائب احملرتم،
ابقي واحد اجلزء من العامل القروي اللي رمبا التضاريس صعبة جدا 
ابش ميكن نوصلو ليها اخليط، وابلتايل احللول األخرى اللي كما 
تعلمون نشتغل عليها يف إطار برانمج الفوارق اتجمالية واإلجتماعية 
لكن الذي حصل هو أنه هناك حتول كبري يف العامل القروي، العامل 
القروي اآلن وال فيه اإلنتاج اإلقتصادي كما تعلمون أصبحت فيه 
بعض األنشطة اإلقتصادية، كاين هناك تطور من حيث إن صح 

ليوم خصنا كنعتقد أبنه ا ذلك، وابلتايل التعبري املسكن إىل غري
جيل جديد وهذا كنشتغلو م  املكتب الوطين، ابش ميكن لنا 
نستاجبو اآلن هلاد الطفرة اللي واقعة يف العامل القروي وأيضا 
لعشرات اآلالف املرافق اإلجتماعية من املدارس اللي كتمشي 

ا خدامني حنللعامل القروي، ولذلك أان كنعتقد هاد هو العمل اللي ا
به وهاد الشي عالش كاين استثمارات ضخمة يف الطاقة ابش 
ميكن لنا نستاجبو احلاجيات دايل البالد دايلنا مبا فيها العامل 

 .القروي، وكنشكركم على هاد السؤال السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيبكم السيد النائب، تفضلوا

 :يالنائب السيد أمحد التوم

كيف ما تفضلتوا، السيد الوزير، أنه العامل القروي راه ما بقاش هو 
اللي كان بكري، العامل القروي واّلت فيه ورشات، واّلت فيه يف 
صناعة، واّلت فيه وحدات لتثمني واحد العدد دايل املنتوجات، 
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يعين الناس مللي دخلت االستعماالت املنزلية، بطبيعة احلال،  
نية هي املرور إىل اإلنتاج، فالسيد الوزير، أان كانت املرحلة الثا

نقول لكم ، يعين، أان بصفيت انئب، يعين، منطقة قلعة السراغنة، 
ام يعين، يف هاد، يف التثمني يعين منتوج الزيتون اللي كانت هاد الع
 بوفرة، واحد العدد دايل املطاحن تقريبا توقفت، توقفت ألنه

l'appel du courant امسيتو توقفات،   كان يف واحد
كتعرفو السيد الوزير أنه أنه الطاقة الكهرابئية بصفة عامة، يعين، 
رد يف املغرب راه هنا ابقني، يعين، اإلنتاج للفرد، يعين، استغالل الف

كيلوواط/ساعة لكل 711و 211ابقي ضعيف، عندان بني 
مواطن، يف حني أن حىت دول اجلوار فايتاان أكثر، وأن حنا أقل 

 من املعدل الدويل السيد الوزير، أان كنظن ايال حىت %21ب
 بغينا ندعمو اإلستثمار يف العامل القروي خصنا ندوزو هلاد البانمج

PERG2 ، يعين، رمبا كانت الدولة ما حتمالتش املسؤولية ،
 ..يعين،

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك تعقيب، تعقيب 
 .السيد النائب الفريق احلركيإضايف، تفضل 

 :النائب السيد عبد العزيز كوسكوس

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عالقة ابملوضوع دايل الكهربة دايل العامل القروي،  
كاين واحد جمموعة دايل الكوانني، السيد الوزير، اللي حترموا من 

لواح السبب اللي غري  PERG هاد البانمج اللي دارو دايل
فهوم وهو مللي كتعدى داك التكلفة دايل، التكلفة حمددة دايل م

درهم، بعض املرات كنشوفها  71.111السقف كتعدى 
درهم كيتم حترم ابش حنرمو هاد الناس  411واّل  911وكتعدى 

درهم، وكتكون اجلماعات مستعدة  211درهم واّل  911على 
ال بد، و ابش هي اللي تسدد هاد املبالغ هادي على املواطنني، 

السيد الوزير، فيما خيص هاد املشكل هذا ابش يتم إنصاف هاد 
الساكنة دايل هاد الكوانني، واحد هذا، يعين، ما نقدروش نفهمو 

درهم ماشي شي حاجة كبرية،  211واّل  911هاد السبب، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف آخر فريق التجم  الدستوري

 :بد الودود خربوشالنائب السيد ع

السيد الوزير، يف إطار توسي ، يعين، ودعم املناطق القروية على 
مستوى الربط، يعين، بشبكة الكهرابء مئات األسر يف مجاعة 

 011ايفران ابألطلس الصغري حمرومة من الربط وهي أزيد من 
أسرة، وهي على بعد أمتار فقط، يعين، من الشبكة الوطنية، شكرا 

 .تدخلكم يف هاد اإلطار هذا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك، السيد الوزير 
 .تفضلوا للجواب على التعقيبات

 :السيد عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

أوال، نبدا ابلنقطة األوىل أان متفق معك، اليوم املقاربة هو 
 املستعملة جيب أن تكون مناسبة، واحلمد  هل، كيمكنالتكنولوجيا 

يل نقول للسادة البملانيني أنه بالدان دايلنا خطت خطوات كبرية 
يف تصني  حىت بعض املكوانت دايل الطاقات املتجددة، اللي 
ميكن ليها تكون رهن إشارة الفالح يف العامل القروي، الكلفة 

ركات يف ، أتسست عشرات الش%51تراجعت ما يقارب 
اجلهات من شباب اللي خترجوا من املعاهد دايل املغرب، اللي 
اآلن كيوفرو حلول ابلنسبة للفالحا، اليوم م  وزارة املالية جالسني  

، ابلنسبة للفالحني، le package كنشوفو املقاربة دايل
ولذلك أان، يعين، كنشكركم على هادي، وهاد الشي ميكن لنا 
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ط فيها، ألن هادي غادي تطور ماشي فقنشتغلو عليها ونتعاونوا 
غادي يعطي اإلانرة للعامل القروي، ولكن غادي يعاون ابش 
اإلقتصاد وهذا غادي يساهم يف النمو ابلنسبة للبالد دايلنا 
ومعاجلة كل ما يتعلق ابإلقتصاد اإلجتماعي. ابلنسبة للمناطق 

 l'ONE اللي تكلمتوا عليها كتعرفوا هداك فيه شراكة ماشي
كتبادر، بشراكة م  اجلماعات، ايال كانت شراكة م  هي  

املكتب الوطين ما قامش ابلدور دايلو،  l'ONEاجلماعات و
احنا جاهزين ابش ندّخلو، عطيوان فقط هاد املناطق اللي هي ما 
عندهاش إشكاالت حبال اللي هي مكلفة، احنا مستعدين نتعاونو 

 يبي  وطين هو ابغيمعكم، إن شاء هللا، ونعاجلوها ألنه املكتب ال
ماعندو حىت مشكل، ابغي نقول ليكم أبنه أول مرة كنصدرو 
الكهرابء، أول مرة وصلنا إىل تصدير الكهرابء بعدما كنا  

 .كنستوردو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل آخر سؤال يف هاذ القطاع عن مثالية 
رتمني والسادة النواب احملالدولة يف جمال النجاعة الطاقية للسيدات 

 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب لبسط السؤال

 :النائب السيد حسن احلارس
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يف إطار اإلسرتاتيجية الطاقية نسائلكم عن 
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من أجل إبراز مثالية الدولة يف إقتصاد 

 .الطاقية؟ شكراالطاقة والنجاعة 
 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير، تفضلوا
 :السيد عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

أشكر السيد النائب احملرتم على طرح السؤال، أان كنت غادي 
ُلوها سابقا،  جناوب جبملة ولكن َخفحتح عادا أتَوَّل حبال اللي أِلَوح

ي ابش يعرفو السادة النواب غي كنخليو شوية الوقت وأان كان نراع
ابش ميكن اجلواب يكون متكامل، جيب أن تفسر األمور إجيابيا،  
كنشكرك، اليوم اُثِخذ قرار منذ مدة، ولكن اآلن كيطبق على أن 
الدولة من خالل اإلدارات العمومية، من خالل املؤسسات 

اعة مباِدرَة للنج العمومية، من خالل اجلماعات احمللية، أن تكون
الطاقية، كيدخل يف إطار احلكامة، واآلن كاين مراقبة هلاذ العمل 
ذا، أكثر من ذلك ما بقيناش كنتذاكرو على الكهرابء ابملنازل وال 
يف الشوارع، اآلن كاينة جلنة كريأسها السيد الرئيس احلكومة يف ما 

مل ع يتعلق ابلسيارات الكهرابئية، كاع ابش كنعطيكم أبنه كاين
يف هذا اإلجتاه، اثنيا أنه اآلن مشينا للمرافق اإلجتماعية، كتعرفو 

وال اإلستثمارات  L'INDH أبنه على الصعيد الوطين سنواي
اللي كتديرها كل القطاعات الوزارية، كاين مرافق متعددة رايضية 
اجتماعية ثقافية اللي ملزمني فيها ابش تكون فيها النجاعة 

ن امللزم أوال للمساكن، مث أيضا اآلن النصوص الطاقية، كاين القانو 
راه كلها جاهزة يف ما يتعلق ابلنجاعة الطاقية، التكوين اآلن عندان 
معاهد احلمد  هل وبدينا كنخرجو فهاذ اتجمال، بغيت نقول أبن 
املنظومة كاملة دايل مثالية الدولة جاهزة، غري اللي ما بغاش يلتزم 

م دايل األداء املسؤول العمومي وهذا غادي يكون جزء من التقيي
 .يف ما يتعلق بنجاعة التدبري

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد احلسني حريش
 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 شكرا السيد الوزير، يف احلقيقة احنا املعطيات اليت تفضلتم هبا ال
فاجلواب على السؤال األول، وال هذا، ال ميكن إال أن نثمنها ومن 
 خالهلا نثمن هاذ الدينامية الكبرية اليت يعرفها القطاع يف على حتت
أيديكم، ال سيما ما يتعلق هباذ املوضوع دايل مثالية الدولة ضمن 

تيجية الوطنية للتنمية املستدامة، هاذ الشي كل شي قلتو اإلسرتا
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مزاين السيد الوزير، والرهاانت املرفوعة حنن نثمنها ونعتبها جيد 
سنة  %91جدا خصوصا ما يتعلق بتخفيض استهالك الطاقة ب

يف أفق  %21، وكذلك ترشيذ استهالك املوارد املائية ب 9190
 احنا حمتاجني السيد، هي كيما قلت نوااي جيدة، ولكن 9190

الوزير اليوم نسم  منكم اليوم اليوم التدابري، اآلن ما الذي 
ستقومون به اآلن من تدابري عملية؟ كنعتقدو السيد الوزير أن 
الدولة فعال خاصها تعطي املثال من خالل املرافق العمومية، 
ماشي فقط من خالل املرافق العمومية واملباين دايل الدولة، 

دولة، واجلماعات الرتابية، ولكن كذلك من خالل وسيارات ال
البامج القطاعية والسياسات العمومية حبال مثال اللي عندها قدر  
كبري من األمهية ونعطي مثال هناي خمطط املغرب األخضر السيد 
الوزير، ومن خالله ابقي املخططات وابقي البامج، كيفما كتعرفو 

 اذ القطاع يستحوذ علىالسيد الوزير أن يف قطاع الفالحة، ه
من إمجايل استهالك الغاز، غاز البوطان املستهلك،  %22حوايل 

وهذا واحد يعين مدعوم من طرف الدولة، وهذا واحد الرقم كبري 
من  %02جدا ومهول إضافة إىل استهالك هاذ القطاع ل 

اإلستهالك الطاقي، السيد الوزير، كيما قلتو البد خاص البد ما 
م بقواعد النجاعة الطاقية واحدمن معايري تقييم يتعتب اإللتزا

السياسات العمومية وأداء املسؤولني العموميني، فهاذ اإلطار  
كنعتقدو أنه ال مفر من إعداد أسس مرجعية لإلفتحاص البيئي، 

 ..ألن كيما كتعرفو السيد الوزير، تبديد الطاقة

 :السيد رئيس اجللسة

ب إضايف آخر؟ ليس شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقي
 .هناك، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

ال، أان ننا كنتافق معكم، ولكن غري ابش نبني ليكم فني وصالت 
 بالدان، اليوم املساجد كتدير النجاعة الطاقية، مبعىن ابش نبينو أبنه

ال التكنولوجيا وال البناايت، حبماشي فقط الوزينات اللي فيها 
املساجد اليوم كاين برانمج، األحياء اجلامعية، اليوم بدأ اإلحصاء 
ابلنسبة للضيعات الفالحية ابش نوجدو ألن كاين برانمج وكاين 
اآلن تعبئة ابش ميكن لينا نشوفو اإلمكانيات دايل التعويض دايل 

الح ملصلحته و الفوابملناسبة اليوم حىت ول الغاز ابلنسبة للفالحة
كيستافد   %21 91يستعمل النجاعة الطاقية ألن الكلفة ما بني 

 ..حىت لو مقابل الغاز اللي هو مدعم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على مسامهتكم يف هذه اجللسة، ومنر 
إىل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون يف سؤال عن تنسيق وتوحيد 

ماسية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق اجلهود الدبلو 
 .األصالة املعاصرة، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، الدبلوماسية هدفها األساسي جبمي  قنواهتا الرمسية 
 واملوازية هو الدفاع عن مصلحة الوطن يف احملافل الدولية وعن
قضاايه، وهي عمل مجاعي يتطلب اخنراط خمتلف األطراف وتظافر 
جهود اجلمي  إلجناحه وبلورة مواقف خارجية متكاملة منسجمة 
وقوية، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن التدابري اليت تقومون هبا 
لتنسيق وتوحيد هاته اجلهود يف سبيل حتقيق احلكامة دبلوماسية 

 .وشكرا تزاوج بني الرمسي واملوازي؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

 شكرا السيد الرئيس،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
فأؤكد أن الوزارة تواصل جهودا من أجل النهوض مبسؤوليتها متاشيا 
م  التوجيهات امللكية السامية، وأنكد، أيضا، أبن الوزارة حريصة  
كل احلرص ابش يكون األداء الدبلوماسي املغريب يف مستوى 
التطلعات ويف مستوى الفعالية املنشودة، وذلك من خالل تعبئة  
كل اإلمكانيات الدبلوماسية، مبا فيها التنسيق م  الفاعلني 

ري جمموعة من التدابري، هاد التداب املعنيني من خالل، أيضا، اختاذ
اللي كتختلف حسب امللفات املطروحة وعندان أيضا خطة عمل 

 .اللي كتشتغلوا عليها، ميكن نعطي تفاصيل أكثر بعد التعقيب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب للسيدة النائبة لطيفة احلمود، 
 .تفضل

 :النائبة السيد لطيفة احلمود

السيدة الوزيرة الدبلوماسية املوازية البملانية مثال، ال زالت ظرفية 
قرار ومناسباتية وتفتقر إىل النجاعة املطلوبة من حيث أتثرياهتا يف ال

اخلارجي، ويتم حرماهنا من املعلومات واملعطيات، نلمس غياب 
التكوين والتجربة يف اتجمال الدبلوماسي، هناك إقصاء وهتميش 

ك مغاربة العامل يف الدبلوماسية املوازية، السيدة الوزيرة، وعدم إشرا
أمام التحدايت اليت واكبت عودة املغرب إىل مكانه يف االحتاد 
اإلفريقي، حنن حباجة ملحة اآلن إىل دبلوماسية استباقية ورزينة 
تقط  م  التدبري املغلق وتستمد قوهتا وشرعية أدائها بناء على 

 .والتكامل، وشكرامبدأ التشاور والتشارك 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف، األصالة 
 .املعاصرة

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

إذا مسحتم السيدة الوزيرة، أان تلقيت رسالة ألنه ليكون األداء 
جيدا جيب اإلهتمام ابلسفراء وابلسادة املسؤولني يف وزارة 
اخلارجية، ولكن يالحظ أبنه هناك نساء زوجات السفراء اللوايت 
يكن موظفات ويتم االحلاق أبزواجهم ويتوقف أجرهن هنائيا، هن 

نشطة ثلون الدولة املغربية يف األيشتغلن م  السيد السفري، مي
 الرمسية، يرافقوهنم يف األنشطة الرمسية، أكثر من هذا يقومون بتقدمي
خدمات للسيد السفري يف اإلقامة حينما يستقبل الضيوف أو 

 ..ضيوف أخرى، ولكن هؤالء النساء تتوقف

 :السيد رئيس اجللسة

ك اشكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ليس هن
 .تعقيب إضايف، السيدة كاتبة الدولة، تفضلي

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

شكرا، أان يف احلقيقة، ال أتفق معك سيديت احملرتمة فيما خيص، 
 ما تفضلت بقوله، أنه ال يتم هناك تسبيق وليس هناك استباقية او
غريها، ألن هناك معطيات لدي كتعطي عكس ما تقولينه، فحنا 
التنسيق دائما وارد، ودائما وزارة كانت تدعو، فني ما كيكون 

احملافل الدولية، يكون هناك واحد  احلضور دايل ممثلي األمة يف
التنسيق مسبق، ويكون أيضا تتب  من بعد مستخرجات ألخذ 
مستخرجات هاد اإلجتماعات ويتم توظيفها وتثمينها، عندان 
تدخل على خمتلف املستوايت، احلضور دايلنا كان يعين عززة يف 
البملان اإلفريقي، هاد السنة الفارطة كان واحد احلضور جد قوي 

دايل اجلمعيات اللي دااب  4عندان أيضا  ان فيه تنسيق مهموك
حاليا يف اتجملس اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف، هذا كل عندو 
داللة أبن كاين واحد العمل فكاين واحد االستباقية كاين واحد 
اجلدية وكاين الناس منخرطني يف خمتلف يعين ال ابلنسبة للبملان 
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ة إىل دين اليف يف مراكز األحباث، إضافال ابلنسبة يف اتجمتم  امل
ذلك كانت السنة الفارطة واحد العمل الذي قمنا به يف البملان 
معالوزارة املكلة ابلبملان وهو الرتاف  املدين خبصوص القاضي 
الوطين اللي خذا واحد اصيت يعين مهم، وإن شاء هللا م  

ناك كون هاألكادميية الدبلوماسية غادي نثمنو هاذ العمل وغكي
برانمج، فنحن منفتحون على كل يعين االقرتاحات اهلادفة واليت 
يعين هي عملية، أما ابلنسبة لألسف يف الوقت احملدد قليل جدا 
وأما للنقطة اللي شرتوهلا السيد السيد النائب احملرتم هي أنه العمل 
الدبلوماسي يعين عندو ضوابط دايلو وممارسة املهنة يعين الوظيفة 

 أنه خص يكون واحد املهنة مؤداة عندها، أما يعين ما متت تتعتب
اإلشارة إليه فهو كيدخل يف إطار يعين هناك ميزانية خاصة اللي  
كتهم متثيل الدبلوماسية وواجبات التمثيل الدبلوماسية وغريها، 

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 شكرا السيدة كاتبة الدولة على مسامهتكم يف هذه اجللسة، ومنر
إىل القطاع املوايل القطاع املكلف ابإلسكان وسوف يتكلف 
السيد وزير العالقات م  البملان ابإلجابة على السؤال، عن تسيري 
الولوج للسكن لفائدة الشباب للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
فريق األصالة املعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا 

 .تفضل السيد برجية

 :أمحد برجية السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدين الوزيرين،

 السيدة الوزيرة،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نسائلكم السيد الوزير على اإلجراءات الدالة والتدابري املتخذة من 
طرف احلكومة لإلجياب على عدد كبري من املعضالت اإلجتماعية 

وابلتايل هل للوزارة أو وعلى رأسها ولوج الشباب للسكنن 
 احلكومة منتوج يقدم للشباب؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيد الوزير جوابكم

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

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد  عن
الرتاب الوطين والتعمر واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة 

 :ابإلسكان

أوال أعتذر نيابة عن السيدة الوزيرة ألسباب صحية، ابلنسبة 
للسياسة العمومية املتعلقة ابلسكن هنالك عرض سكين أوال عندو 
بعد اجتماعي اللي هو السكن اإلقتصادي اإلجتماعي واللي 

لف وحدة، واللي واحد النسبة كبرية أ 451اإلنتاج دايلو جتاوز 
الناس اللي استفدات هم من الشباب، املؤشر اللي هو دال وهو 
القروض املوجهة للسكن املضمونة عن طريق النظام دايل الفوكارمي 

ألف قرض، أيضا ّدار  067ألف قرض،  067اللي جتاوزت 
ألف درهم  041منتوج اللي عندو بعد مرتبط ابلفئات اهلشة 

واللي لألسف ما مشاش ابلشكل اللي كان متوق  بنفس  للسكن،
الوترية اللي مشى هبا السكن من النوع اآلخر، ولكن اآلن كاين 
عمليات مراجعة حبيث أنه ّدارت دراسة من أجل املعاجلة دايل 
هاذ اإلشكال، هنالك رابعا اإلجراء املتعلق بتوفري السكن املعد 

ل السكن كان أيضا للكراء، ألن هذا ابإلضافة للتملك داي
 %65السكن املعد للكراء، ونسبة التملك يف املغرب فاقت 

ابلنسبة للفئات اللي عندها رغبة دايل السكن، لكن ما زالت 
هنالك حتدي مرتبط بنسبة الراغبني يف الكراء ألنه النسبة دايهلم 

 .حمدودة
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 :اجللسةالسيد رئيس 
 .ةي برجيشكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب الس

 :النائب السيد أمحد برجية
السيد الوزير، احنا كنهضرو على السكن أو ال ولوج الشباب 
للسكن، أما السياسة السكنية عارفني السكن اإلقتصادي وسكن 

ألف درهم، هاذ الشي ما  041اإلجتماعي وسكن دايل 
خمصصش للشباب خمصص لعموم الناس، احنا تنهضروعلى الفئة 

ار شباب أان شنوا تيبان ليا؟ تيبان يل أبنه افتقاللي هي دايل ال
احلكومة لسياسة مندجمة، فيها التشغيل، فيها التكوين، فيها 

السكن، هذا مالحظة أساسية؛ النقطة  الرتبية، وفيها الولوج إىل
الثانية اللي م  كامل األسف الكلفة دايل السكن فيها واحد 

مثال واحد  تناقض صارخ م  منظومة األجور، نعطيك مثال،
درهم، كيفاش  4111شاب أو ال  درهم 2111السيد تيشد 

غادي حيصل على سكن عادي؟ كاينة جتارب أبنه بعض الدول  
سنة  41كتوض  رهن إشارة الشباب وخاصة اللي اقل من 

جمموعة من احلقوق وال جمموعة من االمتيازات من بينها السكن؛ 
 ..النقطة األخرية الثالثة، هي حىت الشباب

 :سيد رئيس اجللسةال

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

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

السيد الوزير، تسيري الولوج للسكن لفائدة الشباب هو جد مهم 
ويتطلب جمموعة من اإلجراءات، منها امتيازات جبائية يف املثل، 

لقروض من أجل اقتناء السكن يوفر ظروف وفوائد خمفضة يف ا
اإلستقرار، وملا ال التفكري يف مساعدة مادية ابلنسبة للكراء، هادو 

 ..إقرتاحات

 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضايف فريق التجم  الدستوري، 

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد حسن عوكاشا

 شكرا السيد الرئيس،
وزير، املشكل دايل السكن وهو أوال القدرة الشرائية دايل السيد ال

الشباب املغريب ودايل املواطنني املغاربة بصفة عامة، هاد القدرة 
الشرائية دايهلم هي اللي ما كتسمحش هلم يكون عندهم سكن، 
احلاجة الثانية وهو السكن، الوترية ابش كنتجو السكن يف املغرب 

دايل الدولة كتجعل أن يف عوض ما  ضئيلة، وملاذا؟ ألن املساطر
، ألن املساطر صعيبة، 01.111كنتجو   011.111نتجو 

واملشكل األخري وهو ملي كاين كندويو على مشكل دايل السكن  
كندويو داميا عن املدن، ولكن كنساو العامل القروي، العامل القروي 
الناس كنمنعوهم يف بالدهم يف أرضهم، غيبنيو رّاسهم وما  

ش يبنيو، ألن القوانني دايل التعمري ما صاحلاش، وما  كنخليومه
كتاخذش بعني اإلعتبار الواق  دايل العامل القروي، ال من الناحية 

 .اإلجتماعية وال اإلقتصادية وال أي شيء

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر فريق العدالة التنمية، 
 .تفضل السيد النائب

 :السيد حممد احلرفاويالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

نفس التوجه دايل السيد النائب احملرتم، العامل القروي ات هو 
الشباب كيعيش أزمة دايل السكن، أكب مثال نعطيكم هو هاد 
القرى النموذجية إبقليم القنيطرة، هادي أتسست بعد فيضاانت 

عض املرات ب م  النمو دميوغرايف واملساحة غري الكافية وصلنا 64
األسر بض  أمتار مربعة، تّدارت مراسالت للجهات املسؤولة  5
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بفيها وزارة دايل اإلسكان، ابش ميكنول يلقاو واحد اآللية اللي 
ميكنو هاد الشباب من أراضي موجودة جماورة هلاد القرى، أراضي 
اتبعة إما لألمالك املخزنية أو األراضي الساللية، كنتمىن واحد 

 .صة للشباب، خاصة الشباب املتزوجني، شكراالعناية خا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس 
 .هناك، السيد الوزير، جوابكم على التعقيبات

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 ةاملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنياب

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد  عن
الرتاب الوطين والتعمر واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة 

 :ابإلسكان

من القانون دايل  46أوال، السكن يف العامل القروي كاين املادة 
دايرة واحد الشروط، فعال كتسبب مشكل، هاديك  09.21

خرج  9101دجنب  7يف هكتار والعلو والبعد على طريق، 
مرسوم، كيقول كتدار جلنة كرتأسها السلطة احلكومية املكلفة 
ابلتعمري على مستوى العمالة، وكتعمل على إعمال املعايري دايل 
املرونة والليونة، ألن فاش تيكون جتم  قروي، دوار، كي غتقول 
هلاد السيد دير هكتار، ما ميكنش، فهاد اللجنة كتشتغل وكتبث 

 ات الرخص، إذا هاد املسألة األوىل ابش حنسموا هاديف طلب
املوضوع، والسيد الوزير اإلسكان راه جا للجنة دايل الداخلية 

 ودار جواب مكتوب حدد فيه هاد النقط؛

اثنيا، القضية دايل املساطر، فعال ، عندان مساطر معقدة 
ومتدخلني كثار وإشكاليات كبرية، ولكن املرسوم اللي صادقت 

احلكومة مؤخرا دايل ضابط البناء، دخل واحد العدد عليه 
داملقتضيات من أجل التبسيط، مثال واحد الرخصة من عند الوقاية 
املدنية حدفها، إعمال معايري األدوات التكنولوجية ، حتديد 

املسؤوليات، املرسوم راه عاد تصادق عليه، ومعاه تصادق املرسوم 
واحد، ابش حنلو املشكل، دايل اإلصالح واهلدم والبناء مرسوم 

وفعال أان متفق، راه اإلستثمار كيتخنق كاميوت، بسبب هاد 
 التعقيدات، إذن هاد املسألة الثانية دايل اإلشكاليات املساطر؛

 املسألة الثالثة دايل اإلعفاءات الضريبية والتيسري الدولة فاش بدات
ات املليار درهم دايل اإلعفاء 005هاد اإلسرتاتيجية أكثر من 

الضريبية، حىت ولّينا كنسمعو االنتقادات، اشنو كانت النتيجة من 
وحدة سكنية اللي هي العجز هبطنا ل  0.911.111
، فني ابقي عندان 911.111دااب غاديني ل 411.111

مدينة عدان فيها مشكل دالسكن  95املشكل فواحد حوايل 
اللي تزاد على اإلحصاء األول اللي كان  041.111الصفيحي 

، وعندان املشكل داملنازل اآليلة للسقوط واحد 971.111 يف
، وعندان، فعال، مشكل دايل السكن دايل الطبقة 51.111

، 01.111الوسطى، جمموع اإلتفاقيات اللي تدارت ما فاتش 
 ..والطبقة الوسطى هذا حقها علينا حبال الفئات الفقرية، ابلنسبة

 :السيد رئيس اجللسة

 ذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصةشكرا السيد الوزير، وب
هبذه اجللسة واملدرجة جبدول أعمالنا، ومنر اآلن لتناول الكلمة 

من النظام الداخلي تجملسنا املوقر، الكلمة  059وفق املادة 
للمتحدث األول عن موضوع معاانة املياومني ببعض اجلماعات 

ية عن فريق لالرتابية بسبب تعقيدات مسطرة تسوية أوضاعهم املا
 .األصالة واملعاصرة، السيد النائب السي حجرية تفضل

 :النائب السيد حممد احجرة

 شكرا السيد الرئيس،

 :السيد رئيس اجللسة

 .يف دقيقتني
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 :النائب السيد حممد احلجرة

طبعا، السيد الرئيس، اللي الحظنا هو أنه يف كل هناية سنة مالية 
 ملياومني كيعانيو، أوال، األجرةوبداية سنة أخرى، هاد الفئة من ا

اللي كيتقضاوا هي ال تتماشى واحرتام القانون يف القطاع اخلاص، 
درهم، واملياوم  62.72اللي هو ابلنسبة للمياوم العادي هو 

درهم، غري هاد األرقام تسائلنا مجيعا، وابلتايل،  79.02املؤهل 
بويب تالتجديد التكنولوجي يف ضبط كل مستجد متعلق إبعادة ال

دايل امليزانية دايل اجلماعة الرتابية، تعطلت العملية دايل التسجيل 
دايل املعطيات املرقمة املصادق عليها من طرف، يعين، مؤشر 
عليها من طرف السلطات املختصة تقريبا شهر، وابلتايل احدث 
خلل كبري هلاد الفئات ألهنم يف العمل دايهلم جزء منهم كيقوم 

ثال يف النقل املدرسي، يف اإلسعاف، يف نقل واحد العمل مهم، م
املرضى من العامل القروي واجلبلي ورمبا حىت يف احلاضرة، ات يف 
املدن دايلنا، كاين هاد الفئات اللي كتخدم والظروف دايهلم ال 
تتماشى ابلبت واملطلق م  احلد األدىن لألجور، أيضا األشغال 

ت، املهن اللي أصبحدايل احلراسة ودايل النظافة واليوم وبعض 
يعين، جديدة يف العامل القروي كالكهرابئيني، اإلانرة العمومية مثل 

 99هؤالء املؤهلني ميكن مها اللي يقطنوا هبا، وابلتايل عدد األايم 
يوم، وما ميكن لكش ختدمهم إال مومسيا، وخصك تفصل ما بني 

نخرط تاملدة واملدة، مما يطرح إشكال على تقدمي هاد اخلدمة اللي ك
فيها اجلماعة الرتابية ابش حتل املشاكل اللي خص القطاعات 
الوزارية هي تفكها فإذا هبا كتصبح اجلماعات الرتابية والرؤساء 
دايل اجلماعات الرتابية حمنوقني ابلقانون، وكيوليو يف واحد 
 الوضعية غري سليمة، لذلك السيد الوزير، بغيناكم تلقاو احلل هلاد

 ..ومنيالفئة دايل امليا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة

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

املهم هناية الدورة بغينا طلبات اإلحاطة نستاجبو ليها، السي كان 
لألسف، كان اجتماع دايل اجللسة دايل اجللسة العمومية يف 
جملس املستشارين حالت دون ذلك، لكن املوضوع اللي طرحو 
السيد النائب موضوع مهم، وأان كنشاطرك، أنه البد من العمل 

، كيقومو أبعمال مهمة، على حتسني األوضاع دايل هاذ الفئة
ابلنسبة للقطاعات الوزارية ما كاينش إمكانية قانونية دايل 
التوظيف، ولكن ابلنسبة للجماعات الرتابية هذه من الوسائل 
األساسية لتعزيز املوارد البشرية دايهلم ابش يقومو بواحد األعمال 
أساسية، ماشي فقط غري يف النقل املدرسي، يف سيارات 

واحد األعمال كثرية، وال ميكن إنكار الدور اللي  اإلسعاف، يف
قامو به راه هاذي عقود ومها كيقومو أبعمال كبرية ومهمة، 
 لألسف املقتضيات التنظيمية احلالية ما كتسمحش ابلرتسيم بصفة
دائمة، وهلذا راه أثريت هذاك املشكل دايل خاص مها مومسيني 

 شنو اللي درانهخاص تكون واحد الفارق يف املدة، رغم ذلك، أ
فهاذ السنوات األخرية، اإلجراء األول كانت زايدة يف األجور من 

 9105-9104كانت واحد النسبة، و  9100و 9101بني 
، زايدة يف هذيك %95واحد النسبة، اتجمموع دايل النسبتني 

التعويضات، اثنيا بدينا املسار اإلدماج دايهلم يف التغطية الصحية، 
ومازال غادي نواصلو هاذ املسار،  27.111داب وصلنا ألزيد من 

اثلثا وهذا واحد األمر اللي ينبغي يعين مواصلة العمل فيه، وهو 
حتسني الظروف اإلشغال دايهلم، حتسني األوضاع دايهلم واحلوار 
معهم، ألهنم راه كيقومو بواحد األعمال كبرية وماشي سهلة، من 

خاصنا  جهة معا كنوفرو فرص الشغل، ولكن من جهة أخرى
 .نقدرو جيدا القيمة دالعمل اللي كيقومو به للصاحل العام، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للحكومة، وحدة املوضوع عن انتشار احلمى القالعية عن 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية والفريق اإلشرتاكي، الكلمة 

، تفضل ةللمتحدث الثاين عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلي
 .السيد النائب

 :النائب السيد لكبر قادة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس، مريب املاشية والكسابون بصفة عامة يعانون فهاذ 
األشهر األخرية معاانة كثرية من جراء نفوق واحد العدد كبري دايل 
املاشية خاصة األبقار واألغنام، واللي بطبيعة احلال كانت فواحد 
الفرصة سابقة السيد الوزير أشار إىل أنه املرض دايل طاعون 

ل ري موجود ابملغرب، وأان أؤكد له ومبصادر داياتجمرتات الصغرية غ
اإلدارة العمومية دايل الدولة أنه هاذ املرض موجود، طاعون 
اتجمرتات الصغرية موجود إبقليم فكيك، موجود ابجلماعات دايل 
بوعرفة، بين كني، تندرارة..،اإلشكاالت فني مطروح أوال أن 

نه استباقية، ألاإلدارة واملصاحل دايل الفالحة ما عندهاش خطة 
مبدا التلقيح دايل املاشية حىت كان نُ ُفقح دايل واحد العدد دايل 
الرؤوس ال دايل األبقار وال دايل األغنام، مث املسألة الثانية هو أنه  
كاين واحد التمييز ما بني األبقار وما بني املاشية، األبقار أوال 

اين التعويض كتقريبا التلقيح وصل فيها واحد النسبة عالية، اثنيا  
دايل األبقار، بينما رؤوس املاشية كتعوض شي، وحىت التلقيح 
اللي فيها ضعيف وضعيف جدا، مث إيال مشينا للمصلحة اللي 
هي املكتب الوطين دايل السالمة الصحية للمنتجات الفالحية 
راه يف بعض املناطق كما هو حال إقليم فكيك كاين بيطري واحد 

كيلومرت مرب ، عندو   56.111ايل متواجد فواحد املساحة د
سيارة واحدة، كيفاش السيد الوزير أن هاذ البيطري يقوم ابلدور 
م دايلو وابلتايل مت تلقيح مجي  رؤوس املاشية اللي كتوصل يف إقلي

توه يقوم األغنام، كيفاش بغي فكيك تقريبا واحد املليون رأس دايل
 ...لبو منكما كنطهباد الدور دايلو، فيعين يستحيل أنه يقوم وهلذ

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، الكلمة للمتحدث الثالث عن الفريق 
 .اإلشرتاكي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد البهلول رشيد
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيد كاتب الدولة،
 السادة والسيدات الربملانيني احملرتمني،

لق املواطنني هذه األايم حالة هل  وقيعيش الفالحون ومعهم مجي  
شديدين جراء اإلنتشار املهول والسري  ملرض احلمى القالعية 
وسط قطعان املاشية ومنها األبقار على اخلصوص، هذا وقد 
سجل مهنيو القطاع الرتاج  الكبري ملستوى استهالك اللحوم 
 احلمراء ال سيما بعد إغالق جمموعة من األسواق واتجمازر، الشيء
الذي أثر وسيؤثر على مدخول الكساب املغريب ومن خالله على 

 .اإلقتصاد الوطين

املهم يف إحاطتنا هاته، وسؤالنا حول التدابري واإلجراءات املتخذة 
من طرف الوزارة الوصية الحتواء هذا املرض، واحلد من تداعياته 
وطمأنة الفالحني واملواطنني على حد سواء دون اخلوض يف أسبابه 

ديد مسؤولية املتسببني فيه، املطلوب منكم اليوم وبشكل آين وحت
هو اليقظة الالزمة والتعبئة الشاملة لكافة املتدخلني، ليس فقط  
كما هو ما جيري اآلن عندما يتعلق األمر ابكتشاف حالة من 
احلاالت بل يف التوعية والتحسيس وتتب  محلة التلقيح، هذه 

 ليت يقوم هبا املكتب الوطيناألخرية وابلرغم من اتجمهودات ا
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، إال أهنا تبقى حمتشمة وتسري 
ببطء شديد وتنقصها احلكامة وتعرتيها بعض اإلختالالت، فضال 
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عن قلة األطباء البياطرة املشرفني عليها، األمر الذي ترك استياء  
 ..كبريا وسط الفالحني يف بعض املناطق

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة للجواب على السؤالني، 
 .اإلحاطتني

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلف ابلتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هادي مناسبة ابش نوضح وجهة النظر دايل وزارة الفالحة فيما 
 92خيص هاد الوابء دايل احلمى القالعية، أوال، تتواجد فقط 

من البؤر دايل هاد املرض هذا، وهاد املرض راه معروف تينتشر 
بسرعة وهو فتاك اقتصاداي، ولكن ، احلمد  هل، املغرب عندو واحد 

هادي، كل سنة تيكون التلقيح  السياسة ماشي بدات هاد السنة
 0.411.111وهاد العام مت التلقيح التذكريي، ووصلنا اآلن إىل 

راس، ما كاينش يعين تدخل حمتشم، هو تدخل قوي وحكامة 
معروفة ومسطرية قانونيا، حبيث أن هاد البؤر مت القضاء عليها  
كاملة، واملسطرة هي كالتايل، تيتم اإلتالف ودفن مجي  احليواانت 

ملتواجدة يف الضيعة ، وكذلك تتم التلقيح جبوار هاد الضيعة ا
هادي، وابلطب  هناك تعويض دايل الكسابة ، وكنأكدو لكم أن 
قبل أواخر هاد الشهر هذا غادي يتم تعويض مجي  الكسابة 
 املتضررين، فهاد العمل هذا اللي تتقوم هبا البياطرة ذكاترة البياطرة

 لطات احمللية والدرك امللكيوبتعاون م  الس L'ONSSA دايل
قليل يف البلدان اللي حبال املغرب، فالبياطرة كاينني  هو عمل

البياطرة دايل الدولة بطبيعة احلال، ولكن كذلك كاين تعاقد م  
 البياطرة اخلواص واللي مها تيعملو ومنتشرين يف مجي  أحناء املغرب،

نذكر لكم، ت و تيقومو هباد التلقيحات. ولوال هاد التدابري اللي
النتشر هاد املرض بواحد الكيفية ما تصوروش، كما سيتواجد يف 
مجي  أحناء اململكة، ولكن م  التدابري اللي تتقوم هبا الدولة وكذلك 
بدعم الفالحني، وهنا ابملناسبة تنبغي نشكر الكسابة اللي عندهم 
واحد احلس وطين كبري، حبيث مها أبنفسهم تلقائيا تيعلمو هباد 

ض، إما تيشوفو البيطري أو مها تيعلمو به ابش ما يتمش املر 
االنتشار، اآلن اللي تنبغي عليه حنث عليه وهو تنبغي نطلب أن 
الكسابة يقدمو املواشي دايهلم ملا تبقى من التلقيح الوطين، حبيث 

دايل التلقيحات، وهاد األمراض اللي تتبان  %47وصلنا دااب ل 
صفة أو أبخرى، إما احليواانت إما حيواانت تؤتى من اخلارج ب

اللي ما متش التلقيح دايهلا واملناعة دايهلا سنواي، حبيث إيال كان 
عندها تلقيح، فقط تنديرو تذكري وتتكون املناعة دايهلا قوية أما 
إىل الكساب ما وجدش املاشية دايلو للتلقيح، فهو تيتعرض هلاد 

ة ائل موخوذاخلطر هذا، ولكن تيمكن يطمأنوا الكسابة إن املس
جبد، وأن هاد املرض حيد من االنتشار دايلو وفوق ما ابن شي 
بؤرة، يتم القضاء عليها يف احلني، واإلستجابة واالنعكاسات 

 .احلينية ابش ميكن هاد املرض هذا ما يزيدش ينتشر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة للمتحدث الراب  عن حق احلاصلني على شهادة 
 لف التخصصات يف اجتياز مبارايت الولوج إىلاملساتر يف خمت

الوظيفة العمومية، عن الفريق احلركي، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يشرفين اليوم أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي 
من النظام الداخلي للمجلس، ألثري انتباه  059 يف إطار املادة

احلكومة إىل موضوع يشغل الشباب املغريب احلاصل على شواهد 
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عليا يف عدد كبري من التخصصات العلمية، وبصفة أدق، تلك 
املمنوحة من طرف مؤسسات اإلستقطاب املفتوح، سواء بكلية 

 .ية وغريهااعالعلوم أو كلية العلوم القانونية، اإلقتصادية، اإلجتم

السيد الوزير، العديد من هؤالء الشباب الذين قضوا سنوات يف 
الكد واإلجتهاد من أجل بلوغ هدف احلصول على شهادة 
جامعية عليا، جيدون أنفسهم أمام إقصاء ممنهج وغريب، من 
حقهم الدستوري يف الشغل، خاصة يف الوظائف العمومية اليت 

حدات بعينيها أو أمساء و تعتمد كثري منها إىل طلب ختصصات 
ماسرت حمددة، وهو ما حيرم مئات من اخلرجيني من اجتياز عدد 

 .من املبارايت

السيد الوزير، إن تكافؤ الفرص بني املغاربة حق ومبدأ دستوري 
وجب اإلمتثال له، من خالل توجيه القطاعات احلكومية إىل 

كن ضرورة فتح املبارايت يف التخصصات العامة، بدال من ما مي
 وصفه بتفصيل املبارايت على املقاس، فمن غري املقبول أن تفرض
العطالة القصرية على آالف اخلرجيني بسبب توصيفات حمددة يف 
إعالن املبارايت، تذهب إىل حد طلب إسم ماسرت حمدد وإقصاء 
أصناف أخرى من املاسرت. يف الوقت الذي تدرس يف نفس املواد 

يس اجلامعة، على سبيل املثال ولواملعارف العلمية، بل وبنفس 
 يكن إن ملاالقتصادية احلصر، بعض التخصصات القانونية أو 

حراي مثال طلب التخصصات العامة كقانون عام أو خاص، 
 ..ضماان للمساواة وتكافؤ الفرص وحتقيقا

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيدة النائبة، جواب احلكومة يف دقيقتني

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

السيدة النائبة احملرتمة، طرحت واحد اإلشكال اللي هو واقعي 
ومطروح حبدة، ألن النظام دايل التطور دايل تسليم الشهادات 

على مستوى اجلامعة املغربية كيعرف تطورات متسارعة، ولكن ما  
م  الوضعية على مستوى اإلدارة العمومية، وهاد كيطابقش 

التفاوت كينتج عليه أنه كيوق  اإلعالن على مبارايت وكيوق  
التوجه إىل شهادات معينة وكيويلوا حاصلني على شهادات ماسرت 
غري مؤهلني أو مقصييني منذ البداية، وهلذا راه املشكل اللي 

قابل، ن يف املطرحتو السيدة النائبة مشكل معقول ومشروع، لك
اشنو اللي خدامة اآلن فيه الوزارة الوصية؟ كاين تعاون م  الوزارة 
دايل الرتبية الوطنية إلعداد قاعدة معطيات ابلشهادات املسلمة، 
ابش تكون عند املسؤولني على مستوى املوارد البشرية يف اإلدارة 
العمومية، حبيث فاش يبجمو املبارايت أيخذو بعني اإلعتبار 

اعدة دايل املعطيات املرتبطة ابلشهادات املسلمة، هذه اخلطوة الق
األوىل، اخلطوة الثانية هي اللي حاليا كيجري العمل عليها وهتم 
اإلعداد دايل ما يسمى بدالئل العمل، ألن ما يسمى ابلدالئل 
املرجعية للوظائف والكفاءات، ألن أي إدارة ابش تدير العملية 

يني ء على احلاجيات اللي عندها، التحدايل التوظيف كتديرها بنا
دايل هاديك الدالئل املرجعية للكفاءات والوظائف كيساعد 
اإلدارة ابش أتخذ بعني اإلعتبار احلاجيات املستقبلية وتربطها م  

دايل اإلجراءات  9اخلرجيني دايل املنظومة دايل التعليم، هادو 
ملباراة، هذا كان اب اللي كاينني يف الوض  احلايل، أما املعطى املرتبط

واحد من اإلصالحات الكبى، اآلن كاينة بوابة التشغيل 
 .العمومي، كتنشر املرتشحني وكتنشر الناجحني، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجللسة رفعت شكرا لكم مجيعا على مسامهتكم يف هاته اجللسة،

 


