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 نيالتسعحمضر اجللسة 
 

 يناير 16ه )4144 الثانيةمجادى  23 االثنني :التاريخ
2023.) 

 .رئيس جملس النوابل ة السادسةالنائب اندية هتاميالسيد : لرائسةا
ة الثالثابتداء من الساعة  ةقدقيتسعة وأربعون و  انتساع: التوقيت

 .زواال
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة ابلقطاعات : جدول األعمال
 احلكومية التالية:

 التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار؛ -
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ -
ابالنتقال الرقمي  ةاملكلف الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة-

 وإصالح اإلدارة؛ 
 العدل؛ -
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ -
ابلعالقات مع  ةاملكلف الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة -

 .الربملان
 

 :رئيسة اجللسة ،اندية هتاميالسيدة 
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

 .املرسلني
 .افتتحت اجللسة

 الوزير،السيد 
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام الداخلي  100طبقا للفصل 
جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 

سؤاال شفهيا موزعا  32احلكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 

حث العلمي واالبتكار؛ على القطاعات التالية: التعليم العايل والب
إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ القطاع 
املكلف ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛ العدل؛ األوقاف 

 .والشؤون اإلسالمية؛ وأخريا القطاع املكلف ابلعالقات مع الربملان
 ،رمن النظام الداخلي جمللسنا املوق 149طبقا ملقتضيات املادة 

نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فلتتفضل السيدة أمينة 
 .اجمللس لتالوهتا مشكورة

 :السيدة إهلام الساقي أمنية اجمللس
 شكرا السيدة الرئيسة،

توصل مكتب اجمللس من السيد رئيس جملس املستشارين مبشروع 
 .يتعلق ابملناطق الصناعية 102.21قانون رقم 

اجمللس من السيدين النائبني أمحد تويزي وحممد كما توصل مكتب 
صباري من فريق األصالة واملعاصرة مبقرتح قانون بتغيري وتتميم 

 .القاضي إبحداث اجمللس الوطين للصحافة 90.13القانون رقم 
أما فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 

فقد  2023يناير  16 إىل 9اليت توصل هبا جملس النواب من 
 135سؤاال شفواي،  102توصلت رائسة جملس النواب ب: 

جوااب عن أسئلة كتابية، كما مت سحب سؤال  57سؤاال كتابيا، 
 .شفوي واحد، شكرا السيد الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا، بداية أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني أن اجمللس، 

دوء، ابش نتصنتو مجيع، هللا خيليكم، من هللا خيليكم شوية اهل
فضلكم، بداية أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني أن اجمللس 
سيعقد جلستني تشريعيتني ستخصصان للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية اجلاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة 

 10 الشفهية. كما سيعقد اجمللس يوم غد الثالاثء على الساعة
صباحا جلسة عامة ستخصص ملناقشة تقرير املهمة االستطالعية 

 .حول وضعية مصب هنر أم الربيع
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حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التعليم العايل والبحث 
 العلمي واالبتكار بسؤال حول تبسيط مسطرة معادلة الشواهد

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 
 .لألحرار، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاتن الغايل
عن تبسيط مسطرة معادلة الشهادات اجلامعية، نسائلكم السيد 

 الوزير؟
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير للرد
ليم العايل والبحث العلمي السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التع

 :واالبتكار
 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
أوال بغيت غري أنكد أبن الوزارة كتعطي واحد األمهية كبرية ابلنسبة 
للمساطر دايل معادلة الشهادات، وكتعرفو أبن هاد املساطر 

املكانة كنحاولو نعطيوها واحد التدقيق ألن بغينا حنتفظو على 
وعلى اجلودة دايل الدبلومات دايلنا، اللي بغيت نقول وهو دران 
اليوم اللجنة العليا للمعادالت ومن بداية العمل دايل احلكومة 
دايلنا بسطنا هاد املساطر رمبا انتما ما كيبانلكمش، ولكن األرقام 

ابلنسبة السنني اللي فايتة، وهاد  4اليوم راه تقريبا ضرابت يف 
العليا اللي تكلمت عليها دارت معايري جديدة ومن بني اللجنة 

املعايري املهمة ما بقيناش كنشوفو املسار كامل كنشوفو غري الدبلوم 
من قبل كنا كنشوفو الدبلومات  alors اللي عليه مطلوبة املعادلة،

كاملني اللي ياله بداو كيقراو، وكذلك أصدرت هاد اللجنة 
كتعرفوا أبن كاينني قطاعات حبال للجن القطاعات، ألن   توصية

الصيدلة، حبال الطب، حبال اهلندسة، ابش إعطاء األفضلية آللية 
القرارات العامة، وبدل اإلقتصار على القرارات الفردية، وكذلك 
قمنا يف الوزارة بتفعيل اختصاص إجراء اخلربة، اللي غادي 

، هي اللي  L’aneaq l'agence d'évaluationنعطيوها
بقى تدير اخلربة ما غتبقاش عند املديرية، اللي غادية تسهل غادي ت

 ..لنا األمور، وبغيت نشري يف األخري أبن كنحرصوا على الرقمنة
 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت، السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة، 
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاتن الغايل
طلب فقط يقدم للمعادلة سنواي،  4000زير، هناك السيد الو 

وهذا الرقم بسيط مقارنة مع عدد الطلبة اللي كيتسجلوا مبختلف 
هنا نطرح التساؤل، أين يذهب  اجلامعات ابخلارج وهم ابآلالف،

ابقي حاملي الشهادات من طلبتنا؟ حيث نؤكد على أن عدد 
بال من الطلبة املغاربة الذي يدرسون ابخلارج، يصطدمون جب

التعقيدات وطول املساطر، والبريوقراطية عند عودهتم لبلدهم، 
رصيدهم العلمي، ورد الدين ولو بسيط لوطنهم. إال أنه  الستثمار

السيد الوزير، فبالرغم من كل داك شي اللي قلتوا، وابلرغم مبا جاء 
، هناك معاانة حقيقية هلذه الفئة من 281.19.2به مرسوم 

طاليب معادلة الشهادات اجلامعية، حيث كاين السيد الوزير، 
أغلبها تتأخر سنتني ملنحهم  العديد من احلاالت اللي وقفنا عليها،

لة، ومنها من تقابل ابلرفض بدون مربر مقنع، أو إعطائهم دااملع
معادلة ختتلف عن الشهادة ابلدولة األجنبية، على سبيل املثال 
شهادة اهلندسة، يتم معادلته بدبلوم إجازة. أما ابلنسبة لألطباء 

اداة وبعض التخصصات األخرى، اليت تستوجب التدريب، يتم املن
، واحنا كلنا االنتظارعليها إلجراء هذا التدريب بعد سنتني من 

عارفني اخلصاص اللي عندان يف األطباء، انهيك عن كثرة الواثئق 
املطلوبة، مثل طلب برامج عن كل مادة على حدة، وعدة نسخ 
من كل وثيقة، ويكونوا مرتمجني. هذا السيد الوزير، ال يتماشى 

اإلدارية، ونذكر على سبيل املثال  مع قانون تبسيط املساطر
التعامل ابزدواجية مع معادلة الشهادات احملصل عليها ابخلارج، 



 

 

 

 
 - 2022أكتوبر دورة  –مداوالت جملس النواب 

 

3 

بني جامعة وأخرى، ابلرغم من متتعها بنفس املستوى األكادميي، 
 .والشروط ونفس املناهج العلمية

 :السيدة رئيسة اجللسة
ات شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ هل هناك تعقيب

إضافية؟ السيد الوزير مل يبقى لكم الوقت. السؤال املوايل حول 
تعميم املنحة اجلامعية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .التجمع الوطين لألحرار، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد يوسف شريي

 شكرا السيدة الرئيسة،
والنقاابت، على اإلتفاق أوال السيد الوزير، كنهنيوا احلكومة 

خبصوص ملف األساتذة، ابعتبارهم العمود الفقري لإلصالح اللي 
كتقودوا احلكومة، واللي كتعتربوا من أولوايت الربانمج احلكومي، 
لكن السيد الوزير ما نساوش الطالب اللي هو عنصر أساسي يف 
املنظومة التعليمية، وواحد العدد كبري من الطلبة، عندهم واحد 

لرغبة كبرية يف استكمال الدراسة دايهلم، لكن لألسف ا
اليوم السيد الوزير آن األوان إيال بغينا  .كيصطادموا بظروف صعبة

، آن األوان أننا نعمموا االجتماعيةفعال التنزيل الفعلي للدولة 
املنحة اجلامعية على مجيع الطلبة، املنحة عندها دالالت كبرية يف 

 حتفيز للطالب وكتشجعوا، وغيكون عندو اجملتمع دايلنا، هي أوال
مادي على العائلة دايلو، ويكون الشخصية  االستقاللواحد 

احملرتم، من خاللكم  دايلو، لذلك اليوم بغيت نبلغكم السيد الوزير
احلكومة، الرسالة دايل الطلبة خاصة يف املناطق النائية، إقليم 

وأمرزكان، منوذجا، الشباب يف أعايل جبال اتزانخت  ورززات
الطلبة بتارميغت وسكورة وإمغران، الطلبة بتديل تيلويت وإيغرم ن 

اللي مها أصال عايشني يف واحد العزلة إجتماعية جغرافية   أوكدال
وتنموية، كيعانيوا نفسيا واجتماعيا من خالل احلرمان دايهلم من 
 املنحة، ألن كاينة معايري اللي كيشوفوها أهنا غري منطقية، كايبذلوا

جمهود كبري ابش يوفروا مصاريف التنقل، ابش غري ميشيوا ملراكش 
، خصهم فلوس الكراء، املاكلة transport وال أكادير، خصهم

وزيد فوطوكويب دايل الدروس إىل آخره. نشوفوا من حال هاد 
الشباب نعاونوهم يكملوا قرايتهم السيد الوزير، ابش يعاونوا 

ى يقني السيد الوزير، أبننا احنا بالدهم يف املستقبل، واحنا كن عل
معكم، وكندافعوا على هاد احلكومة، وعندان عليها غرية، بغيناها 
تنجح، ولكن النجاح دايهلا، رهني ابلدعم وابلتشجيع دايل هاد 

 ..كيعانيو الشباب اللي
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب
مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي السيد عبد اللطيف 

 :واالبتكار
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب،
أان اللي بغيت أنكد عليه وهو، حنا فامهني أبن إيال بغينا الشباب 
دايلنا اللي كيجيو من وضع هش وتكون عندهم واحد املسار 

لي كتنقصنا اجلامعي، وإن شاء هللا مسار مهين. حاجة وحدة ال
 اسرتاتيجيةاملنح والسكن. هذا هو العمل الكبري اللي خذينا يف 

العام  ادايل احلكومة دايلنا. إيال شفتو األرقام دايل املنح اللي كانو 
ألف منحة على الصعيد الوطين،  385اللي قبل ما جنيو، كانت 

ألف.  401، طلعناها ل 2022طلعناها فهاد السنة اللي فاتت 
ت نشكر هباد املناسبة، رئيس احلكومة ووزارة املالية، واليوم بغي

ألف. هاد شي متفق  421اللي ساعدوان ابش نطلعواها ل 
معكم، ما زال خصنا نزيدو اللي تنتمىن إن شاء هللا هي من هنا 

ألف إيال بقى العدد  600توصل على األقل لواحد  2030ل 
أنكد عليه، دايل الطلبة حبال هاد الشكل هذا. ولكن اللي بغيت 

د  2أبن هاد شي كولو راه امليزانية دايل املنح كتمثل أكثر من 
املليار ونصف ابلنسبة للميزانية دايل التعليم العايل، اللي بغيت 

مليار هاد  15مليار ووالت أكثر من  14نذكر اللي كانت يف 
السنة. خنليكم حتسبو أبن راه واحد الزايدة اللي هي اليوم معروف 
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لي حاولنا نعملو فيه، وهو األقاليم اللي عندها مشاكل عليها. ال
 ..كثرية ابلنسبة للوضع اهلش

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد حسن البهي

 شكرا السيد الرئيس،
من التعليم العايل حق دستوري لكل  االستفادةالسيد الوزير، تعترب 

مواطن مغريب، بعيدا عن مجيع الصعوابت واملعيقات اليت حتول 
دون هذا احلق املكتسب، إال أن املعايري السيد الوزير اللي اختدتو 

السيد  .كتبقى جمحفة يف حق الطالب، وخصوصا يف العامل القروي
من  درهم حرمتوه 1500الوزير، كيف يعقل أن اللي كيدخل 

ألف درهم،  30املنحة، كاين اللي عندو غري سيارة شاريها ب 
السيد الوزير حرمتوه حىت هو من املنحة. لذلك كنطالبوكم السيد 
الوزير، هللا جيازيكم خبري، تداركو إىل كاين ما تداركو، خصوصا 

 .وأنكم أنتم اللي كتحملو املسؤولية يف هاد الباب، وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

ا السيد النائب، مل يتبق الوقت السيد الوزير للجواب. تعقيب شكر 
 .إضايف؟ تفضل السيد الوزير

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

أان غري بغيت أنكد مرة أخرى أبن راه كنعملو كل ما فجهدان، 
تيكون قرار تنظن أبن هاد القرار اللي تيكون دايل املنح، راه 

مشرتك بني وزارة التعليم العايل وزارة املالية، اللي كنقدرو نقولو أبن 
إن شاء هللا غادي يكون السجل موجود ابلنسبة للسنة املقبلة، 

 .تنظن أبن حبال هاد املشاكل غادي نتفاداوها إن شاء هللا، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

قدم التحول الرقمي يف شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول ت
قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، للسيدات والسادة النواب 

، تفضلي االجتماعياحملرتمني من الفريق الدستوري الدميقراطي 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة وسيلة الساحلي
 شكرا السيدة الرئيسة،

تحول السيد الوزير، نسائلكم عن مدى التقدم احملرز يف جمال ال
 ؟واالبتكارالرقمي يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي 

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا، جواب السيد الوزير

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

الكبرية دايل التعليم العايل،  االسرتاتيجيةالتحول الرقمي جاي يف 
مع الطلبات دايل الشباب، ولكن كذلك ال من حيث التجاوب 

حىت يف البيداغوجية، وحىت يف املنصة اإللكرتونية اللي اليوم حنا 
خدامني عليها، اللي تنتمىن إن شاء هللا من هنا آلخر السنة تكون 
موجودة، ابش ال الدروس وال التجاوب مع الطلبة، وغادي يكون 

اللي  L'application smartphone عندهم واحد
دي يوليو يتجاوبو مع اإلدارة ويوليو يتجاوبو مع الدروس غا

 .دايهلم، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة
 :النائبة السيدة وسيلة الساحلي

 شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير، كنشكروكم على اجلواب دايلكم، لكن ما جاوبش 

التساؤالت اللي كتطرح نفسها إبحلاح، يف عامل على الكثري من 
 .يتغري رقميا من حولنا

السيد الوزير، إذا كان ألي مؤسسة عمومية أو غريها الرغبة يف 
والنجاح يف االستفادة منها، لن تكون أكثر من  اعتماد الرقمنة

 .القطاع الذي تشرفون عليه، ألنه أيوي الفئة املثقفة ببالدان
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لق اآلمال على حكومتكم حملاربة اهلدر الزمين إننا يف فريقنا نع
اجلامعي برقمنة هذا القطاع رغم املشاكل الكثرية اللي كتجهو 
كضعف تغطية شبكة اإلنرتنت يف العديد من مناطق العامل 
القروي، القريبة من املدن اليت ال يستفيد طالهبا من السكن 

 .االجتماعي
منظومة التعليم العايل  السيد الوزير، ال ميكن ملخطط تسريع حتول

الذي اعتمدتوه أن ينجح بدون اللجوء إىل الرقمنة اللي كتتعترب 
دعامة أساسية لالبتكار وهو العنصر الذي أضيف إىل وزارتكم 
مؤخرا وملا للرقمنة من إجيابيات عديدة كالسرعة يف حتيني البياانت 
وضمان الشفافية وتسهيل التواصل بني خمتلف املتدخلني يف 

امعة املغربية، لذا عليكم، السيد الوزير، أن حتاربو األمية الرقمية اجل
توفري الدعم املادي  :أوال :يف اجلامعات، وذلك من خالل

 ومستلزمات التعليم اإللكرتوين من حواسيب ووسائل العرض؛
وأيضا ربط مجيع  توفري قواعد بياانت ومكتبات افرتاضية؛ :اثنيا

بصبيب فائق السرعة على غرار مجيع اجلامعات بشبكة اإلنرتنيت 
 .كلية جامعة القاضي عياض يف مراكش، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 

 .للرد الوزير
السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 :واالبتكار
 السيدة الرئيسة،

النائبة، بغيت نشكرك ألن املثال دايل مراكش هو اللي السيدة 
غنطبقوه على الصعيد الوطين، اليوم يف مجيع اجلامعات يف مجيع 

 ce quand appel "quand plus"اجلامعات عندان
connecté  اللي أي طالبة وأي طالب غادي يدخل االنرتنيت

معة وغادي يتبعو حىت الدار دايلو ابش يدخل املنصات دايل اجلا
ماشي ابش ميشي ل شي منصة أخرى ولكن املنصات دايل 
اجلامعة اللي فيها الدروس، أان متفق معاك أبن اليوم الرقمنة والت 

يف صلب التفكري ويف صلب االسرتاتيجية ابش نعطيكم غري أمثلة، 
 240ألف أستاذ جامعي وكثر من مليون و 16عندان اليوم تقريبا 

تعاملو معهم هباد التأطري هذا ألف طالبة وطالب، ما ميكنش ن
وهباد النسبة دايل التأطري، الرقمنة هي اللي غادي ختلينا نرحبو 

% دايل نسبة التأطري وهذا هو التوجه 40حىت ل 30واحد 
الكبري اللي عندان اليوم اللي احنا خدامني على املنصات اللي 

احد تنتمناو هو السنة املقبلة إن شاء هللا تكون على األقل بعدا و 
 .% دايل الدروس تكون50

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول ضعف اإلنتاج العلمي 
ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 

 .األحرار، تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة ايمسني ملغور

 شكرا السيدة الرئيسة،
الوزير، واحنا كنسألوكم على اإلنتاج العلمي يف بالدان، البد السيد 

أننا حنييو اجملهودات وكذلك املكتسبات اللي حققتها احلكومة 
احلالية خاصة مع النقاابت املمثلة ألساسية التعليم العايل إبشراف 
وتتبع شخصي من السيد رئيس احلكومة واللي تواجات بزايدة يف 

أشطر،  3م جلميع الفئات على مدى دره 3000األجور مبقدار 
السيد الوزير، اهنا كنعرفو ملاذا اإلصالحات السابقة فشلت؟ ألهنا 
ما عطاتش أمهية الفئات العاملة يف القطاع وكذلك ما حوالتش 
أنه حتل املشاكل دايهلا ابش أهنا تبىن هاد اإلصالح وكذلك 

ألساتذة تنجحو فباهلل عليكم كيفاش نقدرو أننا نصلحو اجلامعة وا
وهنا، السيد الوزير، أسف  98مازال ما تزاد هلم حىت درهم من 

ابعتبار البعض عن هذه الزايدة يف األجور هي مبثابة رشوة للنخبة 
وما هي يف احلقيقة إال رد االعتبار األستاذ اجلامعي وكذلك 

وهنا،  .ابعتباره مكوان أساسيا يف منظومة إصالح التعليم العايل
البد ما فيها ابس أننا نتكلمو بصراحة ونعرتفو أبن السيد الوزير، 

اإلنتاج العلمي يف بالدان يبقى دون التطلعات والدليل على ذلك 
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هو إيداعات الرباءات اللي موضوعة اليوم واللي كتميل الكفة 
دايهلا لإليداعات األجنبية مقارنة مع تلك املغربية واللي كنشوفو 

ألحرار أن هناك جمموعة من اليوم داخل فريق التجمع الوطين ل
املؤشرات اللي كتوقف وراء هاد الواقع اللي منها: ضعف امليزانية 

% وهي نسبة جد 5املرصودة البحث العلمي اللي هي ممثلة يف 
ضعيفة مث كذلك الضغط الضرييب على األحباث العلمية، كذلك 

لي ضعف املبالغ املالية املرصودة من أجل تدبري ميزانية املختربات ال
%، ابإلضافة إىل ذلك هو غالء 60حىت ل  30كتبقى بني 

ومث ضعف  l'ompic أسعار التسجيل ورسوم التسجيل يف
تشجيع القطاع اخلاص للبحث العلمي، واحنا لنا كامل الثقة فيكم 

 .يف احلكومة أنه تنهض ابلبحث العلمي ببالدان، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، تفضلواشكرا السيدة النائبة، جواب 
السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 :واالبتكار
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة النائبة احملرتمة، أان تنشكرك على هاد السؤال، ألن ال 
جامعة بال حبث علمي، تنظن اليوم أبن مجيع الدول مشات يف 

اد التوجه هو اللي داخل يف هاد اقتصاد املعرفة، وتنظن أبن ه
لألجور ما  صلب التفكري دايلنا وأان هاد الزايدة ابلنسبة

ملهنة التعليم العايل ش زايدة األجور، كنسميها جاذبية كنسميها
اللي  االتفاقواملهنة دايل األستاذ اجلامعي والباحث، ولكن هاد 

شامل فيه هاد اجلاذبية وفيه  اتفاقحصل لنا مع النقاابت راه 
التميز اللي تنتمناو إن شاء هللا هو جنحو كلنا ابش نوصلو 
لألولوايت والتنموية، إذن بدينا فتحنا دكاترة من اجليل اجلديد ألن 
كتعرفوا أبن يف املعاهد واملختربات البحث العلمي كيحتاج 
للدكتوراة، تيحتاج للطلبة اللي تيديرو البحث العلمي ألف فهاد 

وكذلك إحداث  1500لة إن شاء هللا السنة هذه والسنوات املقب
معاهد وطنية ابش جنمعو الشمل دايل مجيع امليادين التنموية دايل 

البالد دايلنا وكذلك تشجيع التعاون الدويل وتشجيع التعاون مع 
 300مجيع الشركات، راكم شفتوا أبن اليوم احلكومة رصدات 

ني مليون الدرهم ابش يكون حبث علمي ما بني الشركات وما ب
اجلامعات وعاد زيد الزايدة الكبرية اللي تزادت ابلنسبة للبحث 
العلمي اللي اليوم غادي تكون عندان تقريبا أكثر من مليار ونص 
اللي غادي نعطيوها ابلنسبة للربامج دايل البحث العلمي هاد 

 .السنة هادي تنتمناوا إن شاء هللا يكون فيها جناح لبالدان مجيع
 :ةالسيدة رئيسة اجللس

شكرا السيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذن منر إىل 
السؤال املوايل سؤال عن إجناح ورش إصالح اجلامعة العمومية 

للوحدة  االستقاليلللسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرحيم بنبعيدة
 السيدة الرئيسة،

معايل الوزير احملرتم، ال خيفى عليكم السيد الوزير هللا جيازيك 
ابخلري، السيد الوزير، ال خيفى عليكم على أن اجلامعة املغربية تعاين 

كما ال خيفى عليكم أيضا أن   واالختالالتجمموعة من األعطاب 
هذه اجلامعة هي مشتل إلنتاج النخب اليت حتكم البالد واتريخ 

احلمد هلل معروف ونفتخر به ونفتخر أننا ننتمي  اجلامعة املغربية
إىل هذه اجلامعة، اليوم السيد الوزير نسائلكم ابملناسبة ما هي 
اإلجراءات اليت تتخذها وزارتكم للحد من االكتظاظ داخل 
اجلامعات وحلل جمموعة من املشاكل واألعطاب املرتاكمة على 

ات مدار السنني واليت جربت فيها جمموعة من املخطط
االستعجالية وأثبتت فشلها، ابملناسبة أيضا نسائلكم السيد الوزير، 
أين وصل ورش اجلامعة داخل إقليم كلميم على اعتبار على أن 
هذا اإلقليم يضم أربع جهات فال يعقل أننا ما زال عندان نواة 

والطلبة يتكبدون عناء  االقتصادجامعية فيها ختصص واحد هو 
 .ش والرابط، شكرا السيد الوزيرالسفر إىل أكادير، مراك
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 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب،

رات اجلهوية احنا مشينا يف التوجه دايل املخطط الوطين ودران املناظ
ابش حناولوا نتفاعلو ونتجاوبو مع املتطلبات دايل كل جهة، هاد 
العمل اللي عملنا واليوم دااب راه مجيع اجلامعات خدامني ابش 
يقرتحو مسالك جديدة، كاع املسالك اللي كاينني يف اجلامعات 
غادي يتجددوا ابلنسبة للدخول اجلامعي املقبل، هاد الشي فاش 

ش مجيع املسالك كلها تويل تستجب للحاجيات خدامني دااب، اب
دايل القطاعات الوطنية والقطاعات اجلهوية اإلنتاجية، وكذلك 
إرساء آليات ابش منكنوا الطلبة دايلنا ابلنسبة لتعليم اللغات اللي 
غادي تويل إلزامية وفيها إشهاد ابلنسبة للدخول اجلامعي املقبل، 

تضم ابقات من  وكذلك إحداث منصات رقمية اللي غادي
الوحدات اللي غادي هتدف لتقدمي الدعم البيداغوجي وكذلك 

، أما ابلنسبة لكلميم تنظن أبن code 212 الفضاءات دايل
النقاش مع اجلهة راه متواصل، ماشي غري مع كلميم مع مجيع 
اجلهات ابش تكون عندان واحد اخلريطة جامعية مغربية اللي تكون 

املتطلبات دايل األقاليم دايل اجلهات متكاملة وتضم فيها مجيع 
 .دايلنا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت

 :النائب السيد عبد الرحيم بنبعيدة
السيد الوزير، شكرا على اجلواب دايلكم، ولكن أان بغيت نثري 

ابلنسبة للجامعة املغربية  انتباهكم على أنه اليوم تيخصنا ننتاقلو
من مرحلة التشخيص إىل مرحلة األجرأة، اليوم التشخيص موجود 
عندان جمموعة من املخططات اللي دارت واللي شخصات 

دايل اجلامعة املغربية ولكن اليوم مطلوب  واالختالالتاألعطاب 
منا هو اجلرأة يف مواجهة هذه املشاكل، السيد الوزير، مع كامل 

أان كنختالف معكم بواحد القضية، هي  للرأي دايلكماالحرتام 
إدخال اللغات داخل كليات معينة، مثال الطالب يدرس بكلية 
احلقوق، كتجي تفرض عليه اللغة اإلجنليزية واللغة الفرنسية وغريها 
من اللغات، هادي ختصصات أخرى إذا أراد الطالب يذهب 

نا واحد النظام وهاد الشي، فرض علي االكتظاظإليها. أيضا هاد 
 ، وهذا نظامQCM جديدة داخل اجلامعة، وهو نظام

QCM  قزم اجلامعة املغربية، وقزم الطالب املغريب خصوصا يف
كلية احلقوق، اليت تعتمد على التحليل وعلى البحث العلمي، 

 .وعلى صياغة أجوبة حقيقية
 :السيدة رئيسة اجللسة

إضافية؟ تفضل السيد شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات 
 .الوزير فيما تبقى من الوقت

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

أان ما متفقش معك السيد النائب، ما ميكنش نقزموا الدراسة 
دايلو، كتعرفوا  االختصاصاجلامعية دايل طالبة وطالب غري يف 

التحوالت اللي كاينة اليوم، حتوالت كبرية، اإلنسان يقدر يدير 
إجازة دايل احلقوق، ولكن غدا غادي يقدر خيدم فشي حاجة 
أخرى، خصنا نعطيوه نعطيوه مجيع املتطلبات واملهارات الذاتية 
والكفاءات األفقية واللغات، ما ميكنش اإلنسان خيرج اليوم وما 

، االختيارال لغة فرنسية وال لغة إجنليزية، عندو  كيعرفش يتكلم
ولكن اإلشهاد غيويل مرغوم، ابش حناولوا نتجاوبوا مع هاد 

 .املتطلبات
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن أجرأة تعميم منحة التعليم 
، االشرتاكيالعايل، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد املهدي العالوي
 شكرا السيدة الرئيسة،

 عن تعميم املنح اجلامعية نسائلكم السيد الوزير؟
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير للجواب
السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 :واالبتكار
على أشنا هي تعميم املنحة، إيال كان تنظن أبن خصنا نتفامهوا 

تعميم املنحة هي نعطيوها جلميع الطالبات والطلبة، تنظن أبن 
خصنا نفكروا فيها مزاين، وأان شخصيا ما متفقش عليها، خصنا 
نعمموا املنحة على الشباب اللي جايني من وضع هش، هنا 

ظن نكونوا متفقني، أما والدي وال والدان اللي ال ابس عليهم، تن
 .ما غاديش نعطيهم منحة، غادي ايك جبدت والدان

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .من فضلكم، من فضلكم، رجاء السيدات والسادة النواب

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

خصنا غري نعرفوا نعرفوا، خصنا غري نعرفوا أشنا هو التعميم، أشنا 
ألف  240التعميم، إيال بغينا نقولوا التعميم دايل مليون وهو 

طالبة وطالب، تنظن أبن هذا راه ما ميكنش هنائيا، وتنظن أبن ما 
خصناش منشيو فهاد التوجه، خصنا ما نغلطوش الناس، خصنا 
منشيوا فواحد التوجه دايل، نشوفوا الناس اللي ما فحاهلومش 

صنا نفكروا كيفاش نعاونوهم نوصلوا هلم املنحة دايهلم، ورمبا خ
ابش يقراوا، املنحة راه ما كفياش، راه تكلمت عليها قبيلة، املنحة 

 .والسكن ابلنسبة للشباب اللي ما فحالوش، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب للتعقيب، هللا خيليكم 
 .السيدات والسادة النواب

 

 :العالويالنائب السيد املهدي 
شكرا السيد الوزير على جوابكم، لكن لألسف ما عطيتوانش 
عدد احملرومني من املنح رغم هزالتها، عالش هاد الرتاجع اليوم من 

%. السيد الوزير كما تعلمون، احنا كمنتخبني 65% إىل 95
والسلطات اإلقليمية، احنا املدبرين للشأن احمللي، ولكن 

اش حبال كتقولوا لنا اللي كيشد كتصيفطوا لنا شروط تعجيزية، و 
درهم ماشي حشومة، ما يستافد ولدو من املنح، وخاصة  2000

األقاليم اللي بعيدة اللي ما فيهومش اجلامعات، هذا يقري ولدو 
وخا حىت ب مليون ونصف للشهر. ونزيدك السيد الوزير، شيت 

ي أان اللي كيبان يل فهاد اللي كيبان يل فهاد الوقت، اللي بغا يقر 
ولدو خص يكون ابه الابس عليه، وميشي ويقريه يف كندا، هاد 

هاد الشي كيسبب اهلدر  .شي اللي ابن لنا فهاد الوقيتة هادي
اجلامعي، خاصة للطالبات ما كيقراوش، ما كيخدموش، آش 
غيديروا، ما يتزوجوا ما يطلقوا، أش غيديروا هللا حيسن العوان هاد 

 .الطالبات اللي عندان
 :يسة اجللسةالسيدة رئ

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ هللا خيليكم، هللا 
خيليكم، األغلبية، هللا خيليكم، من فضلكم، من فضلكم شوية 

 .اهلدوء، من فضلكم، تعقيب تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عبد الواحد الشافقي

ايل مليار د 2.3السيد الوزير، حقيقة أن احلكومة قدمت واحد 
الدرهم للمنح الدراسية، وكذلك يعين قامت بواحد اجملهود كبري، 

ألف منحة، ولكن بطيعة  20يف إطار أهنا رفعت من املنح ل 
احلال خصكم تعرفوا السيد الوزير، أبن هاد املنح الدراسية، هي 
راه دعم معنوي لذاك الطالب أكثر منو مادي، هاديك كي جا 

راه ما دايرة والو هاديك املنحة، على لسان السادة النواب، أنه 
على اعتبار أن اليوم املعيشة غالت، لذا تنفكروا خصكم اجملهود 
اللي كيدار يف إصالح املنظومة التعليمية، خصوا يدار يف إطار 
إصالح هاد الشي دايل املنح، والتعطى للشباب الفرصة ابش حىت 
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لي كانت مها يستافدوا من هاد املنح، ألن حىت ديك املعايري ال
قائمة مل تعد قائمة السيد الوزير، ألن خصكم تراجعوا هاديك 

 .املعايري ألهنا اليوم أصبحت متجاوزة، وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة إكرام احلناوي

السيد الوزير، مع األسف اعتدان جواب التسويف واملماطلة يف 
موضوع املنح اجلامعية، اليوم كاين تراجع يف حصص املنح يف 

، نعطيكم مثال اليوم دايل واالقتصادية االجتماعيةأقاليم اهلشاشة 
%، يف الوقت اللي كانت 83إقليم اتوانت اللي النسبة دايلو هي 

وكاينني أقاليم اللي فيها مؤسسات ، 95ل  93كتوصل فيه بني 
%، وكاينني 90أو أنوية جامعية، اللي عندها حصص تفوق 

%، هذا عندو معىن 100أقاليم اللي كتوصل فيهم املنح حىت ل 
واحد هو تكريس الالعدالة جمالية، وانعدام تكافؤ الفرص 

 .واملساواة
 :السيدة رئيسة اجللسة

إضايف آخر؟ تفضل السيد شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب 
 .الوزير

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

أان امسحي ليا السيدة النائبة، ما ميكنش نقولوا أبن زدان غري هاد 
مليون الدرهم،  250ألف منحة اللي فايتة  20السنة هادي زدان 

ا يف املنح، وتقويل أبن اللي هزيناها من حوايج أخرين ابش حنطوه
% 90نقصنا من املنح. اللي بغيت نشرح لكم، ملي تتكلموا على 

%، كانوا شي سنوات رمبا اي هللا ألف اللي كيطلبوا 75% و80و
، ألن سهلنا هاد الطلبات 3000و 2000يف اإلقليم، اليوم وىل 

 le ألنه والوا تيدوزوا يف املنصات الرقمية، هاد
pourcentage عطيه راه ما عندوش شياللي كت 
signification ألف  385، اللي خصنا نشوفوه هو كنا

ألف،  420ألف وطلعنا ل  401، طلعنا ل 2021ابلنسبة ل 
واللي تنتمناوه هو نبقاوا على األقل فهاد التدرج، اللي خصنا 
غادي نبقاوا نكملوا فيه. ولكن راه خصنا نتشاركوا مجيع، ألن 

، خصنا كلنا نتعاونوا ابش هاد الشباب األقاليم ات مها واجلهات
يكون عندهم منح، وكثر من هاد الشي كيفما قاهلا السيد النائب، 
أكثر من هاد الشي هاد الشي راه ما كافيش، خصنا نتعاونوا مع 
الشباب، ابش تكون عندهم منح كافية. تنظن أبن السجل اللي 

ساوش غادي يسهل لنا هاد املأمورية. ما ن 2023غادي جيي يف 
أبن نعطيوا املنحة وال ما نعطيوهاش ماشي قرار دايل الوزارة، القرار 
عندكم يف األقاليم، القرار كيدوز عندكم، مشاركني مع اللجنة اللي 
كاينة اللي تيرتأسها السيد العامل ومعه املنتخبني، مها اللي كيقروا 
ملن يعطيوا وملن ما يعطيوش. اللي خاص وهو نطلعوا يف املنح، 

 20لعوا يف العدد دايل املنح، ابش تكون القضية بسهولة، ونط
 ..ألف

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن شروط الولوج واإلقامة 
ابألحياء اجلامعية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .، تفضلي السيدة النائبةواالشرتاكيةالتقدم 
 :زهرة املومنالنائبة السيدة 

 شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير، نسائلكم حول األحياء اجلامعية وشروط الولوج 

 إليها؟
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير
السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 :واالبتكار
أوال ابش ابلنسبة للشروط، أوال خاص الطالب يكون مسجل 
بصفة قانونية يف املؤسسات اجلامعية واملدارس وال املعاهد، ويكون 
حمل السكىن دايلو خارج املدينة، اللي تيتوجد فيها املؤسسة 
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اجلامعية، وغري مشمول ابلربط املباشر بوسائل النقل احلضري، 
ضري بني بعض املدن، وحىت ألن كتعرفوا أبن كيكون النقل احل

على برانمج  ابالعتمادالعملية داإلنتقاء دايل الطلبة تتكون 
معلومايت، اللي تريتكز على نظام للتنقيط، من أجل البت يف 
طلبات اإليواء. أوال الدخل السنوي دايل اآلابء، وتتكون فيها 

األبناء حتت كفالة األب أو الوصي، التميز العلمي، واملستوى  عدد
احلاالت اخلاصة: كاليتيم،  االعتبارالدراسي وكذلك األخذ بعني 

واألشخاص يف وضعية إعاقة، الطالق، املتخلى عنهم. فيما 
 ..خيص

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة زهرة املومن
الدان % د ب50التشخيص كل شي كيعرفوا السيد الوزير، عندان 

من الطلبة اللي كيغادروا الكليات بال ما حيصلوا على أي شهادة، 
ابألساس حىت  اجتماعيةواألسباب ليست بيداغوجية ودراسية بل 

ولو كانوا متفوقني. على هذا األساس بغيناكم السيد الوزير تعتمدوا 
على سياسة تكافؤ الفرص، طالب كينتمي إلقليم مهمش وبعيد 
ما فيه ال كلية، ال نواة جامعية، ما عندو منحة، ما عندو بالصة 
يف احلي اجلامعي كيفاش بغيتوه يقرا يف اجلامعة وحيصل على 

لبة املتفوقني أبعايل جبال األطلس منوذجا السيد الشواهد؟ الط
خنيفرة آبيت داود اوعلي، آيت عبدي، -الوزير، جبهة بين مالل

آيت عطا، آيت مصاد وكذلك جبال أخرى. ما مصريهم يف احلياة 
السيد الوزير؟ بدون منحة، وبدون حي جامعي راه كيهاجروا من 

وا ميشيوا للبحر اجلامعة للضيعات الفالحية، وال كيمشيوا يهاجر 
السيد الوزير. فعال إيال بغيناكم فعال السيد الوزير وليدات املغاربة 

 ..يكملوا ويتابعوا دراستهم أمام اختيار
 :السيدة رئيسة اجللسة

 انتهىشكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
الوقت السيد الوزير. السؤال املوايل حول إدماج وتتبع خرجيي 

اجلامعات وتكييف عرض التكوين مع متطلبات سوق الشغل، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عبد الرحيم بوعزة

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدين الوزيرين،

 السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابري املتخذة إلدماج وتتبع
خرجيي اجلامعات وتكييف عرض التكوين مع متطلبات سوق 

 الشغل نسائلكم؟
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير
السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 :واالبتكار
أوال يف إطار أجرأة هاد املخطط وال سيما اللي تيتعلق بقابلية 
التشغيل، الوزارة اليوم راكم رمبا شفتوها يف املنابر اإلعالمية، 
إحداث مسالك جديدة اللي كتجاوب مع هاد املتطلبات، سنينا 

ألف منصب، واحنا  100مع قطاع السيارات وقطاع الطريان 
دااب غادي رمبا غادي نعلنوا عليها يف هاد األسابيع املقبلة مع 

زارات األخرى، وكذلك إبرام الفيدراليات األخرى، وكذلك الو 
اتفاقيات مع بعض الوزارات كيفما اشرت ليها، عندان التضامن 

آالف، واليوم غاديني اثين مع وزارة  10اللي سنينا معاهم على 
العدل ابش حناولوا نتجاوبوا مع املتطلبات دايهلم، وكذلك غادي 

كانش   ندخلوا منط التعليم ابلتناوب بني اجلامعة واملقاولة اللي ما
عندان اليوم اللي ما كانش عندو إطار قانوين هذا غادي ندخلوه 
دران واحد التجارب هاد السنة هادي ودااب غادي حناولوا نعطيوا 
هاد الفرصة جلميع الشركات ابش يدخلوا فهاد النمط هذا، 
وكذلك تتبع اإلندماج دايل املهين دايل الطلبة اللي غادي تكون 

 2029دخل يف حيز التنفيذ يف شتنرب واحد املنصة اللي غادي 
وال رمبا يف آخر هاد السنة، وكذلك إحداث وأتهيل خالاي لتتبع 
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اخلرجيني جبميع اجلامعات الوطنية وآلية وطنية للتنسيق ونظام 
 .معلومايت وطين لتتبع خرجيي التعليم العايل

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرحيم بوعزة
شكرا السيد الوزير احملرتم على اجملهودات دايلكم فهاد القطاع، 
وهي مناسبة يف فريق األصالة املعاصرة كذلك أن نعتز ابجلامعة 
املغربية ونعتز ابلكفاءات واألطر اللي خدمات هاد البالد بتفان. 

وق الشغل يعين لكن السيد الوزير، املفارقة اللي كاينة ما بني س
متطلبات سوق الشغل والتكوينات اللي حاصلني عليها اخلرجيني 
دايل اجلامعة واللي هي ابآلالف سنواي هذا كيطرح تساؤل كبري 
على الدور دايل جمالس اجلامعات يف التتبع دايل هاد اخلرجيني، 
وكذلك يف املسارات دايل التكوين دايهلم. السيد الوزير، الشباب 

ش يبدع وابش يفجر الطاقات دايلو، خصو شوية دايل املغريب اب
ونعطيوه توجيه، يعين من خالل جمالس اجلامعات  نعطيوا لو فرصة

تكون فيها يعين موجهني اللي يقدرو يساعدو ويعطيو أمل هلاد 
الشباب هذا، ألن إبمكانه أن يعطي الكثري والكثري هلاد البالد، 

دايل املغاربة اللي  والدليل واضح من خالل واحد العدد كبري
كينجحو يف دول أخرى، وهذا انتج على املستوى دايل التكوين 
اللي كيتلقاوه، كذلك اجلامعة املغربية اليوم مطالبة السيد الوزير، 

وحتقيق واحد الشعار اللي دائما كانت احلركة الطالبية  ابالنفتاح
وم كتنادي به، أال وهو انفتاح اجلامعة على احمليط دايهلا، الي

اجلامعة املغربية عليها أن تنفتح على القطاع اخلاص، أن تنفتح 
على املؤسسات دايل الدولة، أن تنفتح على فعاليات اجملتمع، 
ألن بتضافر جهود اجلميع، غادي فعال املغاربة ووليدات املغاربة 

 ..أنه ممكن يعطيو الكثري والكثري هلاد البالد. كذلك اجلامعة
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ 
 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

شكرا، أان متفق معاك هاد الشي كل خصنا نعملوه ألول مرة يف 
عات اتريخ اجلامعة املغربية غادي نبداو صفحة خاوية، اليوم، جام

 راهم اليوم خدامني ابش يقرتحو مسالك جديدة، راه حنا حمتاجني
Psychologieحمتاجني ، Sociologie.  ولكن حمتاجني

فهاد امليادين هادي، حمتاجني للمتطلبات اللي عندان اليوم، اللي 
تيطلبها سوق الشغل، هاد الشي كلو غادي حناولووا نعاودووا فيه 

ي ما صاحلاش، وكل شي غادي النظر ونقولو هادي صاحلة، هاد
يكون مبين مع الشركاء، ال الشركاء دايل األقاليم ودايل اجلهات، 

 ..وكذلك
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن رؤية احلكومة لتعميم املنحة 
الصعبة اليت تعاين منها األسر  االقتصاديةاجلامعية يف ظل الظرفية 

 .املغربية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي
 :النائبة السيدة سكينة حلموش

 شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير، الطلبة كيعانيو يف صمت من تكاليف املعيشة 
الصعبة، بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية والنقل والسكن، يف 

سياستكم املبنية على الرتاجع عن املنجزات، ويف صدارهتا  ظل
إقباركم حللم ساكنة اخلميسات يف احلق يف نواة جامعية دون مربر، 
رغم اختاذ كل التدابري القانونية واملالية إلجنازها، علما أن اجلماعة 
الرتابية وفرت الثلثني وبقا الثلث للحكومة، واللي خصصتوه 

 .اخلميسات بدون جدوىشابطو يف  ألمازيغية
السيد الوزير، خبصوص حمنة الطلبة مع املنحة دايهلم اللي كتميز 
 ابلتأخر الدائم. السيد الوزير، ابهلل عليكم آش غيدير

Etudiant  درهم يف النهار للطلبة دايل اإلجازة  20ب
 38درهم يف النهار للطلبة دايل املاسرت، و 23والتكوين املهين؟ و

 الدكتوراه؟للطلبة دايل سلك درهم يف النهار 
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السيد الوزير، هاد األرقام ما كتشجعش على البحث العلمي، 
أغلب املمنوحني كينحدرو من أسر فقرية جدا، وماشي كاع 
املغاربة آابئهم الابس عليهم السيد الوزير، تراجعتم عن تعميم 
املنحة املؤطرة مبرسوم متقادم، مبعايري متجاوزة، تراجعتم عن 

واملؤسسات اجلامعية يف العديد من األقاليم بدون بديل،  الكليات
تراجعتم عن اإلستثمار يف األحياء واإلقامات اجلامعية، وابملقابل 

 .تطبل احلكومة للزايدة يف ميزانية التعليم
السيد الوزير، هاد شي كيبني أن ما عندكم حىت شي رؤية، كيف 

مستوى عايل، يعقل السيد الوزير، أنكم تدوزو من قانون إطار 
 .إىل خريطة طريق؟ ال يعقل

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيدة النائبة، اجلواب السيد الوزير

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

تنظن أن السيدة النائبة رمبا ما فهمتيش أشنو هو القانون اإلطار، 
القانون اإلطار هو اللي جامع لنا هاد شي كولو دايل التعليم 
العايل ودايل التعليم ككل، وهاد اخلارطة وهاد شي كلو اللي 

، كلها داخلة يف القانون اإلطار، نلزم االسرتاتيجيةتنعملوا، هاد 
ت أيضا، نبهك أبنه ما عمرو ما كان التعميم بغي .القانون اإلطار

دايل املنحة فهاد السنوات األخرية، كان يف الستينات وال يف 
مليون  السبعينات، الثمانينيات رمبا. ولكن هاد شي كلو ما بقاش،

الابس  ألف طالبة وطالب، كاين اللي ما فحالوش وكاين 240و
ش، وتنظن هذا عليه، خصنا نتجاوبوا مع الناس اللي ما فحاهلوم

هو العمل دايلنا اللي خصو يكون، والعمل دايلنا يكون مع شراكة 
حىت ابلشراكة معكم، كاينني جهات اللي حىت مها عندهم 
الوسائل ابش نتعاونوا، وهذا هو دااب اللي خصنا خندموا عليه. أما 
ابش تقويل أبن ما كانش نقصنا من املنح هذا خطأ، العام الفايت 

 .ألف، ابش إيوا دااب سولتيين أان غنجاوبك 421، اليوم 401
 

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .هللا خيليك

السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 :واالبتكار

غنجاوبك، أان كنقول لك أبن ما خصناش، راه رمبا خصنا نزيدوا 
خصنا يف املنح أان متفق معك، خصنا نزيدوا يف العدد. اليوم 

نتعاونوا كلنا ابش نزيدوا، ولكن خاص تكون شراكة، ألن هاد 
الزايدات اللي غادي نزيدوا ما نقدوش عليها، خصنا نتعاونوا 
تكونوا شراكات، احنا دااب يف األحياء اجلامعية، بدينا كنعملوا مع 
مجاعات وكنعملوا مع جهات ابش نبنيوا أحياء جامعية مجيع 

يبين ات هو أحياء جامعية، هاد الشي  بيناتنا، بغينا اخلاص جيي
 .عليه كلنا كولو يعين عمل تنظن اللي خصنا خندموا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال، شكرا السيد 
الوزير عن حسن املسامهة دايلكم يف هاد اجللسة، وننتقل إىل قطاع 

واإلسكان وسياسة املدينة، مرحبا إعداد الرتاب الوطين والتعمري 
السيدة الوزيرة. بسؤال عن تبسيط مساطر رخص البناء ابلعامل 
القروي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد املصطفى القامسي

خبصوص تبسيط معاانة ساكنة العامل القروي،  استمرارإن 
الرتخيص للبناء، يدفعنا السيدة الوزيرة إىل التساؤل عن اإلجراءات 

 .والتدابري املتخذة من أجل تبسيط املساطر؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة للجواب
السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 

 :دينةوالتعمري واإلسكان وسياسة امل
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة احملرتمة،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
شكرا السيد النائب على طرحكم هلاد السؤال، وكي تتعرفوا كل 
جلسة نفس املوضوع تيجي ونعاودوا انقشوه، وعندكم احلق ألن 

ساكنة الوزارة واعية كليا على هاد اإلكراهات اللي تتعاين منها ال
دايل العامل القروي، واملسألة اللي أتكدات يف احلوار الوطين، 
وابملناسبة بيت نشكر رؤساء اجلماعات القروية، اللي حضروا بقوة 

توصيات أساسية فيما  2وشاركوا بقوة فهاد احلوار. خرجنا ب 
خيص الرتاخيص دايل العامل القروي: األوىل هي خلق أقطاب 

خل الوكاالت احلضرية، ألن ما كايناش خمصصة ابلعامل القروي دا
حكامة خاصة حاليا. احلاجة الثانية هي نعاودوا النظر يف 
النصوص القانونية، وتنبشركم خبري أبن هاد العمل احنا راه انطلقنا 
فيه، وتنتمناوا عن قرب جنيبوا هاد النصوص القانونية، 

هزات  ابخلصوصيات دايل العامل القروي، هذا ال يعين أبن الوزارة
يديها على العامل القروي يف انتظار النصوص، وتتعرفوا أبن هاد 
النصوص تتطلب منا الوقت، تنشتغلوا على دورايت، أوال تنديروا 
حتديد املدارات دايل الدواوير الغري خمطط بواثئق التعمري، واللي 
تتسمح للساكنة ابش ترخص خارج الشرط دايل هكتار واحد، 

احلمد هلل غادية وتتعمم، والوكاالت احلضرية هاد مدارات الدواوير 
درت هلم واحد التحسيس، ابش إن شاء هللا تعمم على الصعيد 
الوطين، ومتكن هاد الساكنة من الرتخيص. املسألة الثانية هي 

اللي منصوص عليها  االستثناءاتتفعيل الدور دايل اللجنة، جلنة 
، واللي غادي خترج 832.92.2من املرسوم رقم  35يف املادة 

واحد الدورية، هاد األسبوع إن شاء هللا، مع وزارة الداخلية اللي 
تتدقق املسطرة، ألن النقص اللي كان فهاد املرسوم هي ما عرفناش 

 .دايهلا االختصاصاتشكون اللي تيفعل هاد اللجنة، وأشنا مها 
 :ة رئيسة اجللسةالسيد

شكرا السيدة الوزيرة، قبل ما نعطيك التعقيب السيد النائب، 
السيدة الوزيرة، السيدين الوزيرين، السيدات والسادة النواب 
احملرتمني، حلت بني ظهرانينا يف جملس النواب، ضيف عزيز موقر 

معايل السيد رئيس جملس النواب يف اجلمهورية اليمنية الشقيقة، 
سعيد الربكاين، وبرفقته وفد من السادة الربملانيني  األخ سلطان

 أعضاء جملس النواب اليمين الشقيق. 
هذه الزايرة حلظة نوعية ومناسبة لتجديد العهد بني  وإذ نعترب

املؤسستني التشريعيتني الشقيقتني وتكثيف أوجه التعاون واحلوار 
ألهل والتنسيق بيننا، ال يسعنا سوى التعبري عما نصونه لليمن و 

اليمن األشقاء من اعتبار وتقدير ومودة، والشك أن هذه الزايرة 
الكرمية ستدعم أفقنا املشرتك خصوصا ابللقاء اهلام بني السيدين 
رئيسي جملسي النواب يف كل من املغرب واليمن وكذا خمتلف 
اللقاءات اليت أجراها وسيجريها ضيف جملس النواب الكبري والوفد 

االعتبارات وملا يقتضيه واجب التقدير  املرافق له، لكل هذه
واالستضافة واحملبة واالمتنان ندعوكم جمددا للرتحيب مبعايل السيد 
رئيس جملس النواب اليمين وابلوفد املرافق له. منر إىل التعقيب، 

 .السيد النائب
 :النائب السيد املصطفى القامسي

 السيدة الرئيسة،
تطرح عدة رمبا مئات املرات،  السيدة الوزيرة، هاد السؤال كما قلتو

ولكن لألسف ال زالت الساكنة دايل العامل القروي هي اللي 
كتعاين، تكلمتو السيد الوزير، قلتو أن ما غنتكلمش على حق 
دستوري وال غنمشي املسائل اللي كتعيشها الساكنة دايل العامل 
القروي فيما خيص الوكالة احلضرية، ال يعقل أنه واخا يتخلق هاد 

لقطب ألن لألسف الناس دايل الوكالة احلضرية عندهم واحد ا
الثقافة كأن هاد الناس دايل العامل القروي راه حباهلم راه هاد الناس، 
السيدة الوزيرة، كاين اللي رابلو بيت طاح لو بيت وبغا يعاودو راه 

ويصايب هادوك اإلجراءات  les plans ابش غادي يصايب
بيت، هذا هو اللي كنتكملو عليه، املسطرية ابش يبين هداك ال

السيدة الوزيرة، خاصنا نشوفو نقلبو على حل، لألسف كتلقى 
واحد عندو حوش قبل كان عندو غري ابلسدرة ابلزرد ودااب غيدرو 
غري حبويط مرتو ونص خاصو يدير إجراءات قانونية، خاص شي 
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 دورية على األقل هاد، أان كنتكملم على الساكنة د العامل القروي
اللي الفقراء، أما الناس اللي مسك عليهم هللا راه عندهم راه ممكن 
يدير الرتخيص ولكن راه أغلبية الساكنة ابش حناربو اهلجرة القروية 
السيدة الوزيرة، خاصنا نفكرو يف حل ألن كل لألسف الساكنة 
دايل العامل القروي هادي مدة وهي كتعاين هاد لألسف السيدة 

ري طاح حيط طاح خاصو يدير لو الرتخيص؟ الوزيرة واش واحد غ
يف العامل القروي وإال جينا نشوفو بكل صراحة يف العامل احلضري 
راه كتبان ابللي عشوائي أكثر من العامل القروي وبدون ترخيص، 

 .واألصل كلنا أان كنقول مجيع اإلنسانية كلها
 :السيدة رئيسة اجللسة

إضافية؟ تفضل السيد شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات 
 .النائب

 :النائب السيد املهدي الفاطمي
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، راكم عمدة وقيادية يف حزب كبري وواحد العدد 
دايل الرؤساء اجلماعات كيجيو كيحكيم عليكم هاد اهلموم ما 
غنتكلمش لك على هاد اهلموم، راه إيال ما لقيتيش احلل، السيدة 
الوزيرة، يف العهد دايلك، راه أنقسم لك ابهلل ما عمر احلل 
غيكون، ألنك نتيا أدرى وعارفة ابملشاكل اللي كاينني، لذا، 
السيدة الوزيرة، كما قال السيد النائب احملرتم، هناك انس كيعانيو، 
يعانون، كاين اللي كيدخل البيت دايلو كينعس، الصباح منني 

ن خايف داك البيت يطيح عليه، كيصبح كيقول احلمد هلل، أل
حيدان هلم رخص اإلصالح خصنا نلقاو حل لرخص اإلصالح 
السيدة الوزيرة، راه مشكل وهاد الشي هذا السيدة الوزيرة ما 
كيطلب ليناش شي ميزانية ابش نتسناو، هذا كيطلب قوانني جنيو 
 الربملان جنلسو أ اللة هنا ما خنرجوش اليوم ونلقاو احلل هلاد الناس،

اليوم ما خنرجوش، الربملان يقول اليوم أسيدي هاد املشكل نلقاو 
له احلل دايلو، ألن هاد احلل هذا ما خاصوش شي حاجة خاصو 

ورخصو للناس  un plan type واحد اجلرأة وخاصو واحد

هاد الناس، هاد الناس يعانون، السيد وزير الداخلية مشكور هداك 
فعال كاينة ولكن احنا هنار هنااي قال أبن كاين مساعدات و 

 .السيدة الوزيرة ابغيني حلول جذرية، هللا يكثر خريك وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب يف إطار التعقيب 
 .اإلضايف

 :النائب السيد حممد ابدو
شكرا، السيدة الوزيرة يف انتظار النصوص اللي رمبا اتخذ شوية 

خترج بغينا منكم، السيدة الوزيرة، حلول  دايل الوقت ابش
مستعجلة ملعاانة ساكنة املناطق اجلبلية حبال إقليم خنيفرة بسبب 
مساطر البناء، كاين اللي كيبغي يصلح غري الرباكة دايلو أو ال 
يسقف إسطبل أو ال كوري كيفما كنقولو كوري ابش حيمي 

اصو خيلص املاشية دايلو من القساوة دايل الطقس كيلقى راسو خ
مهندس طوبوغرايف، مهندس معماري، التكاليف دايل التصميم 
إىل آخره، ويف كثري من األحيان هاد التكاليف هادي كتفوق 
التكاليف دايل األشغال، تتفوق التكاليف دايل األشغال يف حد 

تيتفرض عليهم هاد الشيء هاد األمور كلها  ذاهتا وبعض األحيان
واجد دايهلم خارج اجملال دايل اللي كتفرض عليهم ابلرغم أن الت

كتغطيها واثئق التعمري وبعيد على الطرق املصنفة وبعيد على 
 .املناطق احمليطة ابملراكز احملدد، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر؟ نشوفوا من املعارضة 

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب
 :د احلسني الرحويةالنائب السي

شكرا السيدة الوزيرة عن اجلواب دايلكم، السيدة الوزيرة لن ننسى 
اجملهودات اللي كتقوم هبا الوزارة وال الوكاالت احلضرية ابإلضافة 
إىل السلطة اإلقليمية، اجملهود اللي داروا يف حتديد الدواوير، لكن 

و واحد هناك فئة عريضة اللي ما مشلهاش التحديد وحىت مها بغا
السكن الئق واللي كيطلب منهم هكتار كنطلبوا منكم السيدة 
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، وما ذمتم أنه خاص االعتبارالوزيرة على أساس أنه اتخذهم بعني 
يكون التنسيق ما بني وزارة الداخلية والوزارة دايلكم راه كيتطرح 
واحد اإلشكال دايل داب دار واحد اإلحصاء دايل األراضي 

واللي تيعطي احلق لألابء و األبناء اليوم  الظلاجلموع اللي فيها 
راه ما عندهومش احلق يف الرتخيص راه خاصهم السيدة الوزيرة 

 .تلقى ليهم شي حل يف إطار هاد التنسيق، وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيدة الوزيرة
الوطين  السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
 السيدة الرئيسة احملرتمة،

غادي نبدا ابلسؤال دايل املساعدة التقنية تدار واحد الربانمج 
داجلهة اللي  6انطلقوا فيه خنرطوا فيه واحد اجملموعة داجلهات 

، ولكن مع األسف تنعتربوا أبن داك الربانمج ما اتفاقياتوقعوا 
تيجة اللي تنطمحوا ليها وداك الشيء عالش زال ماوصل لن

مشتغلني مع وزارة املالية واملهندسني املعماريني ابش نعودوا 
الصياغة دايل هداك الربامج وتكون فعالة أكيد وتوصل للنتيجة 

 .اللي تنطمحوا ليها
إشكاليات حقيقية كاين املشكل  2فيما خيص العامل القروي فيه 
صية دالعقار، كيكون واحد السيد دايل العقار كاتعرفوا اخلصو 

ساكن سنوات وامللك ماشي ملك والوكالة احلضرية ملزمة ابش 
امللك يكون بسميتو ابش ترخص ليه، الوكاالت احلضرية مقبوتني 

ني ابلقانون، وكن على طنكذبوش على بعضياتنا مقبو ا ابلقانون م
وحدة  يقني السيد النائب إيال ما دخلت لسياسية على حاجة

نساهم يف حتسني حياة املغاربة هاد الشيء عالش دخلت ابش 
كاين، اإلرادة كاينة وراه غادي   النضالللسياسة، اجلرأة كاينة، 

نتقاتل وتنتمىن من هللا وكيف قسميت ابهلل حىت أان غادي نقسم 
ليك ابهلل إن شاء هللا ابش هاد القانون غادي يدوز وأان يف هاد 

سياسية قوية ابش نتجاوبوا مع ساكنة  الوزارة ألن كاينة رغبة وإرادة

العامل القروي ماابقيش حتس هباديك احلكرة اللي تتحس هبا اليوم 
روفها خاصها حتسن على األقل نعطيوها قانونية دايل البيوت ظو 

 .دايهلا وتعطيوها السالمة اللي تتستحق
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوايل عن مآل املنازل العتيقة املهددة 
، من فضلكم، السؤال املوايل عن مآل املنازل العتيقة ابالهنيار
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق  ابالهنياراملهددة 

 .للوحدة والتعادلية االستقاليل
 :النائب السيد احلسني نصر هللا

 دة الرئيسة،شكرا السي
السيدة الوزيرة، رغم اجملهودات املبذولة ال زالت ظاهرة املنازل اآليلة 
للسقوط ابلنسيج العتيق ال زالت تكبد البالد خسائر يف األرواح 
خسائر مؤملة وخسائر مالية ومادية وال مادية، أين وصلت وزارتكم 

 يف هاد الباب هذا السيدة الوزيرة؟
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرةشكر 
السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب على طرحكم هذا السؤال ويف احلقيقة هاد 
كاين يف السؤال يف حمله ألن معظم البناايت املهددة ابلسقوط  

املدن واألنسجة العتيقة، ولكن تتعرف أبن مع األسف التدخالت 
يف هاد املنازل املهددة ابلسقوط تتكون ردود فعل حىت ترتيب 
الدار عاد تتدخل الوزارة ألن يف غياب رؤية شاملة كان تيصعاب 
علينا نوضعوا واحد التصور واضح، داك الشيء عالش؟ وألول 

هاد الوكالة  l'ANRIRE ة اللي تتعرفوهامرة فعلنا الوكالة الوطني
مع  2022ولكن تفاعلت يف  2016ألول مرة هي حتدثت يف 

هاد احلكومة واللي وضعت واحد التصور يف جمالسها اإلدارية اتع 
واللي غادي ميكنا من واحد  2026-2022فرباير األخري 
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التشخيص جهة جبهة دايل هاد املباين وغيمكن لينا يدار 
 نسبة للخطورة، ألن داب ما عرفناش أشنا هي البناءاتالتنصيص ابل
classe a  اللي غادي تريب اليوم وفينا وحدة اللي غادي تريب

سنني. هذا التصنيف كان ضروري، وهو اللي غادي  5من دااب 
ميكنا ابش تكون عندان واحد البنك دايل املعلومات، ويكون 

ر املواكبة والتقييم عندها واحد املرصد اللي غادي يدير اليقظة ويدي
دايل هاد الربانمج. دااب حاليا عندان رؤية واضحة، انطلقنا يف 

اجلهات، الدار البيضاء، الرابط، سال، الصويرة،  7ف  االشتغال
تطوان، مراكش، فاس، مكناس، طنجة، والعيون الساقية احلمرا، 
ويف األسبوع املقبل غادي نعمموها على مجيع جهات اململكة. 

ي مهم هي عندان رؤية، عندان تصور وميكن لنا ديك دااب الل
، ما نتسناوش نكونوا يف ردود االستباقيةالساعات منشيوا يف 

 .الفعل، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد احلسني نصر هللا

 شكرا السيدة الوزيرة،
هللا  الوزيرة، ما ميكن يل نقول لك غريهاد الشي اللي قليت السيدة 

يسخر وتبارك هللا عليك، وامسعتك دااب ابغة تقاتلي، آجي نتقاتلوا 
كلنا على هاد املشكل هذا، هذا راه مشكل كبري، راه املغرب 
حيقق احللم يف قطر، ودار طاحت لنا يف درب السلطان قتلت 

يوقف هاد األرواح، نفس املغرب كيحقق هاد النتيجة، وما قادش 
الظاهرة هادي، اللي هي خطرية جدا، هذا زلزال مستمر، هاد 
الشي اللي قليت كل شي مجيل، ولكن راه داخل فواحد املقاربة، 

، تيخصها il est tabou de souffle اللي كنظن على أنه
تنتاعش شوية، القانون ما صاحلش يف البالد، تيخصنا نعاودوا فيه 

كاين مشكل كبري،  un grand problème النظر. كاين
، le nerf de la guerre c'est l'argent إيال بغييت

كاين مشكل دايل الفلوس، تكلميت السيدة الوزيرة على الدار 

مليون الدرهم، ملدينة لقدمية  300البيضاء كمثال، برعاية سيدان 
 خصها مليار دايل الدرهم، التشخيص كاين والديور معروفني وكل

وا الدار وما تنلقاوش ابش نريبوها تتعاود تعمر، شي معروف. اتخنوي
طيح، تيعرفها تهاد السيد اللي ساكن فواحد الدار وتيعرفها غادة 

تيغامر ابحلياة دايلو، وكتقول لو آجي راه الدولة دايرة واحد 
ألف درهم ما عندوش، هاد  100اجملهود، أنت عطي واحد 

شكل املشكل هذا راه مشكل اجتماعي، ومشكل مايل، وم
قانوين، هذا كيف قلت لك السيدة الوزيرة زلزال مستمر، ما 

 il faut prendreميكنش نتعطاوا معه كجميع إشكاالت، 
le taureau par les cornes ما ميكنش هاد الشي ،

 les دايل  sur le planيستمر. هللا خيليك السيدة الوزيرة، 
fondsشركاء ، وماشي البد يكونوا املالية العمومية، كاينني. 

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد عبد احلق الشفيق

السيدة الوزيرة، من العلوم أن تصميم التهيئة ما مشلش األحياء 
اللي فيها دور آيلة للسقوط، كان املفروض أن تصميم للتهيئة 

جيدد  حياء الشعبية، وخنليوا داك املستثمريتوسع، ويشمل هاد األ
شوية.  العبءهاديك البناايت جتدد والدولة غادي ختفف على 

السيدة الوزيرة ما كاينش حكامة يف التعمري، إيال شنا الدار 
طاج والناس  5البيضاء كنلقاوا تصميم التهيئة مشل الفيالت، 

واليوم  تغناوا، األحياء الشعبية ما مشلهومش تصميم التهيئة.
الضريبة الديور كيطيحوا فوق املواطنني، ما يزيدش العلو، ما 
جيددش دارو، كيبقى ساكن فيها حىت الطيح فوق منو. ال بد 
 السيدة الوزيرة، تديري واحد الدراسة للدار البيضاء، دراسة تشمل

la lydecالواحد احلار، تشمل الطاقة دايل ، la capacité 
d'électricité   ،كل شي، ابش خنليوا املستثمرين جيددوا
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واملدينة غادة وكتجدد، والدولة غادة تفك من هاد الديور اآليلة 
 .للسقوط

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد حممد كربوب

 شكرا السيدة الرئيسة،
هاد املشكل دايل الديور اآليلة للسقوط، السيدة الوزيرة، فعال 

كاين حبدة يف املدن، ولكن حىت بعض املناطق يف العامل القروي، 
يعين فيها بعض احلاالت، وخاصة املناطق اللي ما كيشملهاش 

يقات ال تسمح بطة، وال تصميم التهيئة موجود والتتصميم التهيئ
ب، من بعد بذلك، فالرؤساء تيبقاوا حمرجني، كيحط لو السيد طل

شهرين إيال عطاه يتحاكم وإيال ما عطاهش وطاحت الدار يعاود 
يتحاكم الرئيس. فهاد القوانني هللا جيازيك خبري السيدة الوزيرة 
احملرتمة، واحنا تنتمناوا إن شاء هللا ابش هاد الشي يتحل علة 

، يف إطار هاد االعتباريدك، يعين خصو حل يتاخذ بعني 
 .وشكرا اإلصالحات القانونية،
 :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :النائب السيد حممد التوميي بن جلون
 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدة الوزيرة احملرتمة،

معاك يف هاد اإلجراءات املهمة األساسية اللي  بطبيعة احلال، حنن
وكالة الوطنية للتجهيز احلضري وبغينا هي كتقومو هبا، شفنا ال

 3داألرواح اللي طاحو،  3استعجال يف مدينة الدار البيضاء، 
داألرواح يف درب السلطان، وبغيناكم تعجلو هباد العمل دايل هاد 
الوكالة الوطنية للتجديد احلضري، ألن هاد املوسم هذا خنافو ابش 

كلمنا مع الناس يكون عندان واحد الوفيات أخرى، ابلتايل ملي ت

هداك قال خاصو واحد الوقت وواحد اإلمكانيات ابش ميكن هلا 
 .ت هداك، وابلتايل تنطلبو منكم التسريع هباد الوكالة إن شاء هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 
 :مري واإلسكان وسياسة املدينةوالتع

 شكرا السيدة الرئيسة،
يف احلقيقة املوضوع ما عندو حىت عالقة بتصميم التهيئة وفيما 
خاص اإلمكانيات أان متفقة معاك السيد النائب، ولكن خصنا 
هنضرو ابلصراحة، راه إمكانيات ثقيلة صرفاهتا الدولة من ضرائب 

اإلمكانيات ابش يصلحو ديورهم، املغاربة على الناس اللي عندهم 
وداك الشي عالش فهاد التصنيف اللي هضرت لكم أول عملية 

اقتصادي اللي عندو  تنديرو هو حبت اجتماعي سوسيو
اإلمكانيات ابش يصلح خاصو يتحمل مسؤوليتو، أان فاش جيت 
تندير اجلرد لقيت واحد اجملموعة دايل الديور يف سال، الناس 

ابس عليهم وعائالت معروفة الابس عليهم عندهم اإلمكانيات وال
؟ فني العدالة ةاالجتماعيوالدولة تتجي تتصلح هلم، وفني العدالة 

االجتماعية؟ فلذلك الناس احملليني خاصهم يتحملو مسؤوليتهم 
فاش تنديرو داك اجلرد خصهم حىت مها يديرو معنا البحث سوسيو 

 .البحث االجتماعي
لدقة تتجي يف الرئيس فهاد القانون السيد الرئيس، الدور الدور ا

دريت مشكل ما درتيش مشكل، ولكن فهاد املوضوع كما قلت 
لكم احلكومة اخذاهتا من األولوايت دايهلا ووزارة املالية مشكورة 
دعمات هاديك املؤسسة اللي كما قلت لكم ختلقات يف 

، وما عمرها تفعالت، أول جملس إداري كيوضع واحد 2016
بعني االعتبار هاد املعطيات وما وقع يف الدار  الرؤية وتياخد

البيضاء أوال كنقدمو التعازي دايلنا هلادوك الناس اللي توفاو هللا 
داحلاداثت يف الدار البيضاء، واحد الدار كانوا  2يرمحهم مها وقعو 

دالعائالت وتنحمدو هللا اللي تفرغ  6تدارو اإلجراءات وتفرغو 
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ية ولكن ما مات حىت شي حد هداك احملل ايك وطاحت البنا
د الناس مع األسف  2اللهم لك احلمد، الدار األخرى توفاو فيها 

كانو خمالفات وكانت التوصية من طرف الوزارة ابش هاديك 
البناية خاصها تفرغ، اإلشكالية إشكالية حكامة، املتدخلني كثار 
فهاد القطاع، ودااب داك الشي عالش ها الربملان صادق على واحد 

لنص قانوين، خلق واحد املؤسسة اللي غتويل هي الوحيدة اللي ا
 .تتحمل املسؤولية فيما خيص هاد املباين املهددة ابلسقوط، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة، منر للسؤال املوايل سؤال عن سياسة املدينة، 
للسيدات السيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التقدم 

 .واالشرتاكية، تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة الرفعة ماء العينني

السيدة الوزيرة، مدينة الداخلة تعيش أزمة سكن حادة، عندان 
مواطن يف مدينة الداخلة مضرين  1800جمموعة تتكون من 

مؤسسة العمران اجلنوب اللي من اختصاص وزارتكم وكل ما يتعلق 
 10يع املستحقات املالية ملا يقارب بسياسة املدينة، أداو مج

وحلدود  2017سنوات واللي كان مفروض يستلمو بقعهم 
ال هم تستلهم األوىل وال حيدد هلم آجال التسليم واحلقيقة  الساعة

املرة هي أن جتربة مؤسسة العمران يف مدينة الداخلة فيها الكثري 
اين هو من االختالالت وال فيها تفتيش وال فيها مراقبة واللي ك

ارهتان الوعاء العقاري ملدة طويلة واملماطلة. وحنن نطالبكم، 
السيدة الوزيرة، يف فريق التقدم واالشرتاكية لاللتفاتة دايلكم إلجناح 

 .األوراش العمرانية اللي تتعرفها اجلهة، وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة
هراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين السيدة فاطمة الز 

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
شكرا السيدة النائبة، غري ابش نوضعك يف الصورة سياسة املدينة، 
سياسة املدينة احنا كنأمنو ابملقاربة احمللية، أان تنعترب من هنار جيت 

 هلاد الوزارة أبن سياسة املدينة فقط الصندوق اللي ييتعطى
للجماعات أي مجاعة جات عندان مبشروع مندمج تنديرو معها 
املواكبة التقنية وتنعطيوها اإلمكانيات يف حدود واحد املشاركة 
ابش تفعل مشاريع مهمة فاجلماعات واألقاليم واجلهات، هذا هو 
املبادرة اللي كينمشيو فيها، مؤسسة العمران صاحب املشروع اللي 

 هو اللي تيختار و اللي تيتوجه لهتيويل اجلماعة وال اجلهة ه
L'opérateur  اللي بغى، أان متافقة معاك أبن كاين جمموعة

دايل املشاريع اللي تنلقاو فيها إشكاليات ماشي فقط يف الداخلة، 
وكاين واحد املواكبة مشروع مبشروع مع مؤسسة العمران اللي 

ما اليوم ابش حناولوا حنلوا املشاكل، ولكن  15كنجتمعوا كل 
نضربوش يف هاد العمران راه قضات الغرض فاش كانت لرياك 
ونفعات البالد واحلمد هلل هي اللي تتسمح لينا نزلوا واحد اجملموعة 

 .. دايل
 :السيدة رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة فيما تبقى من الوقت، 
 .فيما تبقى من الوقت السيد النائب

 :وسف بيزيدالنائب السيد ي
السيدة الوزيرة، تبارك هللا عليك وكنشكروك بعدا على هاد الغرية 
اللي فيك على املنتخبني وعلى القطاع دايل التعمري، غري السيدة 
الوزيرة هللا خيليك عندان يف اجلديدة واحد اجملموعة دايل الدواوير 

 2016مليار، اليوم من  13سياسة املدينة دايلكم عطاهتم واحد 
-code ملليار تعطات للعمران، العمران خذات 13منا هذا ليو 

barres  واليوم هاد املشاريع كلها واقفة ما 7دايهلا اللي هو %
 ..كاين ال الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرابء دارت

 :السيدة رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 

 .النائب
 :سيد منصف الطوبالنائب ال

 السيدة الرئيسة،
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شكرا السيدة الوزيرة أوال أحييك على اجلرأة السياسية اللي عندك 
صراحة واإلرادة أنك التغيري ابش ميشي هاد القطاع دايل اإلسكان 
يف الطريق الصحيح، بغيت السيدة الوزيرة نثري انتباهكم لواحد 

اإلشكالية  الفنيدق ألن كاين واحد-املوضوع يف عمالة املضيق
دايل املأوي السياحية كاين واحد العديد العشرات دالفناديق اللي 
كاينني واقفني اللي مها اتبعني لداك السكن السياحي كيعطيوه 
على أساس واحد العدد دايل السكن كيعطيو عدد دايل األسر، 

ق كيلقى عندوا ن املستثمر اللي كيجي داك الفنادهنا كنلقاو أ
اإلشكالية هي ما كيلقاش الرتخيص، الوكالة احلضرية إشكالية؟ 

 دايل السكن عندو 3مقيدة بداك القانون أن كل 
chambre  واحدة، ولكن يف التصنيف دايل السياحة كيلقاو

دايلكم السيدة الوزيرة ابش حناولوا  االنتباهإشكال، فهنا بغيت نثري 
 .، شكرااالستثمارنشجعوا 

 :السيدة رئيس اجللسة
السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيدة  شكرا 

 .الوزيرة
السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
 شكرا السادة النواب،

السيد النائب راه ما تكلمتيش على تصميم التهيئة اتع اجلديدة 
لتحقيق والبحث ولقينا كالمك أبن راه حبسناه من بعد ما دران ا

صحيح وتنشكروك على املسامهة دايلك يف توقيف واحد اجلرمية 
كانت كناغادي نتحملوا فيها مجيعا املسؤولية، وداب راه عقيت وقت 
ما كان مشكل تتحطوا يف الربملان وهذا هو دور املؤسسة التشريعية 

وع هي نتجاوبوا مع انتظارات الساكنة وغادي نشوف هاد املوض
دايل اجلديدة ودايل املشاريع، ولكن أان تنقول فيما خيص الداخلة 
بغيت نبلغ لسيدة النائبة أبن عاد وقعنا مع السيد رئيس اجلهة 

 200وجملس اجلهة واحد اإلتفاقية اللي تتساهم فيها الوزارة ب

مليون اتلدرهم ابش هادوك األحياء انقصة التجهيز داخل مدينة 
 ..النظر ولكن احلكامةالداخلة يتعاود فيها 

 :السيدة رئيس اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوايل عن ارتفاع أسعار مواد البناء 

، تفضل االشرتاكيللسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد القادر الطاهر
 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدة الوزيرة احملرتمة،

يتعرض قطاع البناء واألشغال العمومية اللي كيساهم أبكثر من 
 2أكثر من واحد  واللي كيشغلالوطين  االقتصاد% من 10

احلاد دايل أسعار مواد البناء، واللي  االرتفاعمليون فرصة عمل من 
كتخلي واحد التداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على 

نا ما هي اإلجراءات املبيعات وعلى فرص الشغل، السؤال دايل
 املتخذة لتخفيف من األضرار احملتملة اليت حلقت هذا القطاع؟

 :السيدة رئيس اجللسة
 .شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة

السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
ال وتنأكد ليك أبن مواد البناء شكرا السيد النائب على هاد السؤ 

وألسباب اللي تتعرفوها اإلقالع  ارتفعتواألسعار دايهلا  ارتفعت
على  االرتفاعما بعد كوفيد جعل الطلب مهم، فلذلك كان واحد 

دايل املواد الطاقية دايل النقل بسبب  االرتفاعأمسيتوا، وكذلك 
السوق حرب أوكرانيا وهاد الشيء كل هو اللي يف احلقيقة رون 

الدويل وكان عندوا أتثري مباشر على املواد البنائية، وللمثال 
%، اخلشب 32%، األسالك الكهرابئية 51األليمنيوم ارتفع ب 

هذا واقع وعندوا  donc، %3، السيما 19%، احلديد25%
أتثري مباشر مع األسف على املشاريع املعمارية و والبنيات 

كوزارة؟ فقط من بعد ألن   العمومية بطريقة عامة، أش دران احنا
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اختصاص وزارة التجارة والصناعة أكثر  االختصاصتتعرفوا أبن 
الدورية دايل السيد رئيس احلكومة  دايلنا، فعلنا االختصاصمن 

ودران التحسيس املديرايت واملؤسسات  2022أبريل  18دايل 
اللي اتبعة الوزارة، ابش تفعل هاديك الدورية وختفف على 

دايل الشركات وحتافظ على مناصب الشغل داخل هاد امليزانيات 
الشركات، هذا هو الدور دايلنا كوزارة ما كاينش شي إجراءات 

 .أخرى اللي ممكنة دااب، امسحي ليا السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل
 :النائب السيد عبد القادر الطاهر

يدة الوزيرة على هاد اجلواب دايلكم، ولكن كنالحظو شكرا الس
يف الفريق االشرتاكي حبال اللي كيالحظو معنا املغاربة مجيعا أن 

تفاقات الفاعلني سواء لة دايل اهليمنة والتواطؤ ودايل اكاين احلا
املنتجني أو املستوردين هلاد املواد، وكنالحظو خلل يف مدى احرتام 

لشريفة ألن ابملنافسة ميكن لنا خنفضو لشرط املنافسة احلرة وا
األسعار، ومن خالل قانون املنافسة وحرية األسعار اللي تعطات 
احلكومة إمكانية التدخل الختاذ تدابري مؤقتة ضد االرتفاع املهول 

ملنافية لقواعد مع حتديد أسعار السلع وكذلك حماربة املمارسات ا
ج كيحددو مسبقا شهر منتجني السيمة أو ال الزلياملنافسة، مثال 

قبل ما يرفعو األسعار كيتفقو وكيحددو الثمن دايهلا يف واحد 
 ..احلالة منافية للمنافسة الشريفة واثنيا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة، انتهى الوقت، منر إىل السؤال الثاين حول حصيلة برانمج 

ادة أتهيل املباين اآليلة للسقوط للسيدات والسادة النواب إع
 .احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممادي توحتوح
شكرا، السيدة الوزيرة عن حصيلة تنفيذ برانمج أتهيل املباين اآليلة 

 .للسقوط نسائلكم؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .السيدة الوزيرة، تفضليجواب 

السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد النائب احملرتم،

اتفاقية هتم أزيد من  78عملت الوزارة على توقيع  2012منذ 
ة حلد الساعة دايل ألف بناية مهددة ابالهنيار ومتت املعاجل 41
%، تيبني أبن كاين 40ألف بناية، أي واحد النسبة دايل  16

 76واحد البطء يف الربانمج، عدد السكان اتع هاد البداايت 
ألف أي  40ألف أسرة، اللي حتسنات ظروف العيش دايهلم 

%، املبلغ اإلمجايل اللي استثمران فيه كدولة 52واحد النسبة دايل 
سامهت هبا الوزارة دايلنا ولكن تتعرفو أبن كاين  2.2داملليار،  7

جمموعة دايل اإلكراهات هضران عليها قبيلة وتنعاودو أنكدوها، 
 c'est كاين واحد الغياب اتع املعطيات وهي ظاهرة اللي تتطور

un phénomène dynamique  نقص يف اخلربة
وخاصة يف املدن العتيقة وكذلك احملدودية دايل الدخل دايل 

ستفيدين داك الشي عالش داك التصور والرؤية الشاملة امل
وتنتمناو ابش تعطي نتائج إجيابية، يف انتظار  2022-2026

آالف بناية يف جهة الرابط، سال اللي  6هاد الشي ما يناهز 
آالف يف جهة  10حتصات واللي غادي نداو فيها العمل، 

اللي  آالف يف هاد جوج األحياء دايل الدار البيضاء 4طنجة، 
عاانو مؤخرا من هاد الظاهرة، وغادي نطالقو إن شاء هللا األسبوع 

هادي  doncاملقبل مراكش أكادير والعيون الساقية احلمراء، 
هي احلصيلة عامة، كاين واحد البطء يف هاد الربانمج غادي 

 .حناولو نطوروه بتفعيل هاد الوكالة الوطنية، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .الوزيرة، تعقيب السيد النائب شكرا السيدة
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 :النائب السيد حممادي توحتوح
شكرا السيدة الوزيرة على هاد املعطيات، يف احلقيقة، السيدة 

عام وكنشوف املباين اآليلة  13الوزيرة، أان كنعقل كان عندي 
عام وما  38للسقوط وكنسمع أبن كاين برامج، اليوم وصلت ل 

البطء اللي شريت له وبسبب  زال كنشوف الوضع كما كان، بسبب
التأخر يف تنفيذ الربامج واللي أكيد أنه غادي يطلب منكم اليوم 
جمهود كبري واللي كتقومو به طبعا. السيدة الوزيرة، طرحنا هاد 
اإلشكال هلاد املوضوع ابش أنكدو على األمهية دايلو ألن هاد 

ط اإلشكال ال حيتمل املزيد من التأخري، ألنه ما كيتعلقش فق
ابلنسيج العمراين واملشهد احلضاري وإمنا أيضا يهدد سالمة 
املواطنني واملمتلكات دايهلم، السيدة الوزيرة، اآلالف من املنازل 
مهددة ابالهنيار يف أي حلظة، اآلالف من األسر كتعيش ما 
مطمأانش، كتواجه القلق، اخلوف، اخلطر وكيتزاد عندهم اخلوف 

اهنيار دايل شي مبىن جماور وشافو كلما شافو الشتا أو ال شافو 
األضرار واملآسي اللي كيخلفها. السيدة الوزيرة، كنطرحو هاد 

والثقة يف هاد احلكومة، اللي شكال ألن عندان فيكم األمل اإل
احلمد هلل النتائج والثمار دايل اجملهود اللي تقام به يف القطاعات 

وهذا وفاء  اإلجتماعية، وىل املواطن كيشوفو على أرض الواقع،
ابلوعد دايل احلكومة، أبهنا ستجعل من كرامة املواطن، أساس كل 

السيدة الوزيرة، حاجة اإلنسان يف السكن  .السياسات العمومية
الالئق واملبىن اآلمن، ال خيتلف عن حاجته يف األكل، ويف التعليم، 
ويف الصحة، ويف الشغل، ألنه يشكل إحدى ركائز الدولة 

ي احلكومة احلمد هلل عطات لو أمهية كبرية لدعم ، واللاالجتماعية
السكن، لذلك السيدة الوزيرة البد من مضاعفة اجلهود، إلجياد 
حلول واقعية، ذات أثر حضري واجتماعي، تساهم يف احلد من 

 .تدهور املشهد العمراين، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

ع، شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف املوضو 
 .نشوفوا املعارضة بعدا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلي حرطون
دور مناصفة مع  310السيدة الوزيرة، نشكر وزارتكم على تشييد 

اآليلة للسقوط مبدينة طرفاية،  وزارة الداخلية، يف برانمج الدور
الذي استفادت منه األسر املعوزة، اليت تسكن يف احلي الشرقي 

نة، وقد مت ترحيلهم إىل دور نواتية وسط املدينة، إال أن من املدي
 120جرد لوائح املستفيدين من هذه الدور، أسفر عن خصاص 

منزل آخر. اليوم السيدة الوزيرة، كنعرفوك شجاعة وجريئة، وقد 
كلمتك، قد كلمتك قد فعلك، بغيناك هللا جيازيك تتعهدين لنا 

وش الفقراء اللي عندك معهم هلاد الساكنة دايل هاد املدينة، الدرا
منزل، واحنا  120تعاطف كبري، بغيناك تتعهدي هلم ببناء هاد 

مستعدين كجماعة، ندخلوا معكم مناصفة يف اتفاقية شراكة، 
 .خصوصا وأن التكلفة بسيطة جدا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة الوزيرة

فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين السيدة 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

السيد النائب احملرتم، أان راه متبعة هداك املوضوع عندكم يف 
طرفاية، اعترب أبن ابتداء من اإلثنني اجلاي، غادي هتبط عندك 

شاء جلنة، وغادي نوقعوا ابش تعطينا املعطيات التقنية، وغادي إن 
هللا نسنيوا معكم اتفاقية ابش يتفعل، ألن ما نقبلوش على املغاربة، 
ابش يبقاوا عايشني يف التهديد بطريقة دائمة، وهذا هو الدور 

 .دايلنا، ال أنتوما كربملانيني وال كحنا كوزراء
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوايل حول تنظيم مهنة وكيل 
لسيدات والسادة النواب احملرتمني، من فريق التجمع عقاري، ل

 .الوطين األحرار، تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة ليلى داهي

 شكرا السيدة الرئيسة،
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السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات املتخذة لتنظيم مهنة وكيل عقاري 
 أسائلكم السيدة الوزير؟
 :السيدة رئيسة اجللسة
 .جواب السيدة الوزيرة

السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال، وبغيت أنكد لكم، أبن 

دايل  االقتصادالوكالء العقاريني كيقوموا بواحد الدور أساسي يف 
شي هو اللي  الوطن دايلنا، وخاصة يف املعامالت العقارية، وهاد

تيتسبب للوزارة ابش تكون عندها واحد قنوات التواصل مفتوحة، 
لقاء، اللي يف  18، نظمنا 2022واللي جعالتنا هاد السنة سنة 

وكيلة ووكيل، اللي  1200جهات اململكة، واللي ضم  12
ت التواصلية، ابش أنطروا هاد حضروا وشاركوا يف هاد اللقاءا

، 2022املهنة. كذلك خلقنا واحد السجل وطين يف هاد السنة 
وكيل عقاري اللي  1312سجل وطين للوكالء العقاريني، ووصلنا 

 التزاماتمسجل فهاد السجل. كذلك مؤخرا، إصدار قرار يؤطر 
الوكالء العقاريني، يف نطاق تطبيق أحكام قانون حماربة تبييض 

ل. وأخريا وهو األساس، وضعنا لألمانة العامة للحكومة، األموا
واحد مشروع قانون اللي تينظم املهنة بشروطها، حبماية الوكالء 
العقاريني، ولكن كذلك الزبون يف عالقتو مع هاد الوكيل العقاري، 
وهاد املشروع قانون تنتمناوا ابش يدوز قريبا، وراه هو يف األمانة 

 .العامة للحكومة، شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب
 :النائبة السيدة ليلى داهي

شكرا السيدة الوزيرة على ما جاء يف معرض إجابتك، لألسف 
السيدة الوزيرة، هذه املهنة ابتت تعرف مبهنة من ال مهنة له، ألن 

يء الذي كل من هب ودب ميكن أن ميارس هذه املهنة، الش

 يسبب فوضى يف سوق العقارات، وابلتايل لألسف يهلك
هذا الرهان امللكي الذي دافع عنه جاللة امللك هنا  االستثمار

 داخل هذه القبة. 
ابلفعل السيدة الوزيرة، مقرتح القانون تقدمت به اجلمعية املغربية 

العقاريني وقد تواصلت مع الكاتب العام هلذه اجلمعية  للوكالء
ئيس مجعية أيضا الوكالء العقاريني احملرتفني ابلعيون، وأّكدوا ومع ر 

يل أن هذا املقرتح بقي حبيس رفوف الكثري من احلكومات. اليوم 
السيدة الوزيرة، رأينا جرأة سياسية منك تدّرس لكل سياسي 
خجول، ورأينا شخصية قوية تدّرس لنساء املغرب، أمتىن أن يكون 

يف حكومة األمل وأن تتعهدي  تزاماتوااللهذا اليوم يوم العهود 
إبخراج هذا املقرتح قانون يف هذه احلكومة دفاعا عن صورة مغرب 

 التنمية ومغرب جاللة امللك القوي. 
السيدة الوزيرة، من ابب األمانة أنقل أيضا إكراهات الوكالء 
العقاريني جبهة العيون يؤسفهم ما يقع لألسف الشديد من 

هلم مع املستثمرين األجانب، كذلك جتاوزات وإكراهات تقع 
يؤكدون أن مؤسسة العمران خبيلة عليهم جدا يف حق املعلومة، 

 .شكرا السيدة الوزيرة
 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة 
 .الوزيرة فيما تبقى من الوقت

الرتاب الوطين السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

السيدة النائبة شكرا على الكالم الطّيب، وتنأكد ليك أبن كاع 
اللي يف إمكانيتنا غادي نديروه ابش يدوز يف أقرب وقت هاذ 
النص، اللي ما فيه حىت إشكال ألن كان تشاور واسع واتفقو 

فلذلك هذه مسألة  عليه ال املتدّخلني العموميني ال املهنيني،
جدولة يف األمانة العامة للحكومة، ولكن قوية بكالمكم غادي 
منشي عند األمني للحكومة نطلبو ونزاوكو ابش يدوز هذا النص 

 ..القانوين يف أقرب وقت ابش ينظّم هاذ املهنة



 

 

 

 
 - 2022أكتوبر دورة  –مداوالت جملس النواب 

 

23 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
تواين السيد الرئيس دايرة العدل وكنعطي  6شكرا السيدة الوزيرة، 

لوزراء أكثر من الوقت، السؤال املوايل سؤال عن نتائج احلوار ا
الوطين حول اإلسكان والتعمري وسبل تفعيلها، للسيدات والسادة 

 .واالشرتاكيةالنواب احملرتمني من فريق التقدم 
 :النائب السيد حممد عواد

السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات العملية لتفعيل توصيات احلوار 
 التعمري واإلسكان اليت انعقدت مؤخرا؟ الوطين حول

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة اجلواب

السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيدة الرئيسة،
تذكري نفّكركم شكرا السيد النائب احملرتم، بغيت غري من ابب ال

أبن هاذ الوزارة آخر مرة نظمت واحد املناظرة فيما خيص قانون 
العام  18، فلذلك كان من املفروض 2005التعمري كانت سنة 

من بعد ابش نتحاورو ونتشاورو ما بيننا، كقطاعات حكومية، 
مهنيني، منتخبني وجمتمع مدين ابش نوضعو تصور جديد دايل 

تعمري مرن التعمري اللي كنطمحو ليه له، ا املغرب اللي كنطمحو 
، كذلك االستثمارويشّجع لي خالق فرص الشغل اللي كيساعد ال

كيوضع صيات اجملالية واملعمارية وا اخلصو  االعتباركياخذ بعني 
واحد التصور إلسكان جديد مبين على الّدعم املباشر، شاركو يف 

جهة  12آالف مشارك ومشاركة يف  6هاذ احلوار فوق من 
ألف سامهو كمواطنات ومواطنني يف منصة  14مملكة، لل

حماور كربى،  4توصية هتم  500خمصصة لذلك، وخرجنا أبلف و
التعمري واحلكامة، العرض السكين، اإلطار املبين والفوارق اجملالية، 
هاذ التوصيات درستهم جلنة وطنية وغادي نعرضوهم عليكم 

 .فاللجنة املوقرة
 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد عواد
شكرا السيدة الوزيرة، اجلميع ينتظر منكم قرارات ملموسة ودفعة 
جديدة للحلول املتعلقة بتنوع العرض السكين، وإيواء مدن 

من دعم الدولة للحصول على  االستفادةالصفيح وتوضيح شروط 
ة الوصية لواثئق التعمري وتبسيط السكن، وكذا استباق اإلدار 

مساطرها، وكذلك دون الرتاجع على ما حققه املغرب يف السنوات 
األخرية مع إحداث الوكاالت احلضرية، إشكاليات حقيقية ال 
تتطلب احلوار فقط وإمنا املرور إىل التفعيل، فالرابط العاصمة مثال 

عدما بدون تصميم التهيئة منذ سنوات، كذلك الدار البيضاء ب
ارتفع إىل  ألف 42ألف إىل  78اخنفض دور عدد الصفيح من 

ألف، إذن املؤشرات تدعو إىل القلق السيدة الوزيرة،  50كذا و
 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد عبد الكرمي الزمزامي

 شكرا السيدة الرئيسة،
السيدة الوزيرة، مما ال شك فيه أن املشروع دايل احلوار الوطين 
حول اإلسكان والتعمري قطع واحد األشواط كبرية بفضل اجلوالت 
اللي قمتم هبا واإلجراءات اللي اختذمت، وما ميكن ليه إال جيود أو 
ال يعطي واثئق تعمريية ذو جودة عالية. ولكن ما فيها ابس 

ادي ابش التصميم دايل التهيئة اللي نستغلوا هاد املداخلة ه
كتعرفوا اإلقليم دايل سال على الضواحي دايل سال يف اجلماعة 
دايل عامر وسيدي أيب القنادل، يطال التدارك حبال التصميم اللي 

 .تكلمتوا عليه دايل اجلديدة، شكرا السيدة الوزيرة
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 :السيدة رئيسة اجللسة
إضايف؟ تفضل السيد شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب 

 .النائب
 :النائب السيد عبد الكرمي امني

نشكر السيدة الوزيرة على اجملهودات اللي كتقوموا هبا، السيدة 
الوزيرة عندان إشكالية توقيف مسطرة حتديد املراكز الناشئة، 

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت
سيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين ال

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
 شكرا السيدة الرئيسة،

هنا اللي بغيت أنكد ليكم أبن النتيجة دايل احلوار ليس تقرير 
ابآلالف دايل الصفحات وداك شي، هو ورقة دايل ورقة عملية 

م وهنار غنقدمهم ليكم ابجلدولة دايهل mesures 50العمل فيها 
 50غنقدمهم ليكم ابلتاريخ وابإلجراء اللي خاصو يكون، 

إجراءات واقعية اللي غادي تفعلها إن شاء هللا هاد احلكومة، 
وغادي نلتزم أان شخصيا هبا أمام قبة الربملان داخل اللجنة 
املختصة اللي هي جلنة الداخلية. كذلك فيما خيص تصميم التهيئة 

ول مرة راه دخل للمسطرة واإلجراءات العادية، طنجة د الرابط، أل
 ..كذلك خاضع للمصادقة، مراكش

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوايل هو سؤال آين حول ضرورة 
مراجعة وحتيني النصوص القانونية املتعلقة ابلتعمري، للسيدات 

املعاصرة، تفضل السيد والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة و 
 .النائب

 :النائب السيد أمحد برجية
 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
كما تعرفني السيدة الوزيرة احملرتمة أن الرتسانة القانونية املتعلقة 

املتعلق  12.90ابلتعمري والبناء والتجزيئ، وال سيما القانون 
املتعلق ابلتجزائت العقارية واجملموعات  25.90ابلتعمري والقانون 

سنة،  30السكنية وتقسيم العقارات قد مر على صدوره ما حوايل 
 االقتصاديةة عرفت فيها بالدان العديد من التحوالت وهي فرتة زمني
والدميوغرافية وكذا تغريات عمرانية هامة الشيء الذي  واالجتماعية

يفرض ضرورة مراجعة اإلطار القانوين املنظم للتعمري والبناء 
والتجزيئ من أجل مواكبة هذه التحوالت ومعاجلة اإلشكاليات 

ة العملية. وعليه، نسائلكن والصعوابت اليت أابنت عنها املمارس
السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات املتخذة يف إطار الربانمج التشريعي 
للوزارة اليت تشرفون عليها من أجل مراجعة وحتيني النصوص 

، وكذا املراسيم 12.90وال  25.90القانونية سواء القانون 
 اخلاص بزجر املخالفات دايل 16.66التطبيقية املتعلقة ابلقانون 

 .التعمري؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة تفضلي
السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،
اد النصوص سنة من ه 30عندكم احلق السيد النائب مرت 

القانونية اللي هو الوقت الكايف لتقييم اإلطار القانوين وال األثر 
القانوين دايل هاد النصوص القانونية، وهادو من اإلجراءات اللي 
بغات جتي إن شاء هللا يف احلوار اللي تكلمت عليها، وهاد السنة، 

ون هاد السنة التزام الوزارة مع النواب الربملانيني أوال مشروع قان
يتعلق إبحداث  1.93.51بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم 

الوكاالت احلضرية ويرمي إىل إعادة النظر يف األدوار املسندة إليها، 
بتغيري وتتميم  34.21النص القانوين الثاين مشروع قانون رقم 
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تتعرف السيد النائب وأنت تتعرف هاد  25.90القانون رقم 
قاريني إيال ما كملتيش كيفما كانت اإلشكالية عند املنعشني الع

سنوات خصك تعاود  3مساحة املشروع إيال ما كملتيش من بعد 
 تبدا اإلجراءات نتاع الرتخيص من األول وملزم ابش ختلص

"TNB"فلذلك هاد النص قانوين راه وصل لألمانة العامة ، 
للحكومة، وغادي إن شاء هللا يدوز قريبا، ابش تكون واحد 

بني قانون التعمري وقرار اجلباايت احمللية، قانون املالءمة ما 
 . اجلباايت احمللية

، ال، مشروع قانون بتغيري 2املشروع الثالث، مرسوم بتغيري املرسوم 
، يهدف إىل جتاوز النواقص يف ميدان 12.90وتتميم القانون رقم 

إعداد واثئق التعمري، هذا راه تكلمنا عليه مطوال داخل قبة 
ص املرونة، خاص واثئق وقرار حملي، جايبني واحد الربملان، خا

النص قانوين اللي إن شاء هللا غادي يتجاوب مع مجيع هاد 
 .اإلشكاليات

، يتعلق 475.18.2مث رابعا، مشروع مرسوم بتغيري املرسوم رقم 
بتحديد إجراءات وكيفية منح رخص اإلصالح والتسوية واهلدم، 

ية دايل البناايت الغري اللي غادي يفتح أجل جديد دايل التسو 
قانونية، واللي عاودان النظر يف الشروط، ألن املرسوم اللول ما 

 .على واحد املستفيدين كثار االنفتاحمسحش 
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت
 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيدة الوزيرة،
وابلفعل هذا ما ملسناه من جمهودات، كنشكروك السيدة الوزيرة، 
يف الدار البيضاء األسبوع املاضي، تطرح لنا التصميم املديري، 
اللي هو أقوى وثيقة تعمريية قانونية، وتطرح لنا يف املرحلة األوىل 

، لالستثماردايلو، احنا بغينا واحد واثئق دايل التعمري تكون حمفزة 
، وكذلك واثئق التعمري حلل اإلشكاليات ما لالستثمارومشجعة 

تبقى. أان تنقول الدولة بذلت جمهود كبري وكبري بزاف يف مجيع هاد 

القطاعات اللي هضران عليها، سواء املنازل اآليلة للسقوط، أو 
إعادة اهليكلة، أو إعادة البناء، أو إعادة اإلنزواء، أو إعادة 

ار البيضاء منوذج انجح يف هاد اإلسكان، جمهودات كبرية والد
اجملال هذا. بغينا كذلك هاد الواثئق دايل التعمري، ابقة بعض 
املشاكل، مثال فسيدي مومن أان عندي يف الدار البيضاء، ابقي 
عندي كاراين الرحامنة، بغينا هاد واثئق التعمري املقبلة حاليا، 

وكاينة،  جتيب على اإلنتظارات دايل الساكنة، وكاينة اإلمكانيات
 .ونعرفوك احنا كتعتمدي على املقاربة احمللية

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ باليت السيد 
الوزير تنشوفوا من املعارضة، السيد النائب، ما كاينش تعقيبات 

 .إضافية، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عزيز اللبار

 يسة،شكرا السيدة الرئ
أوال البد من التنويه بدون جماملة، بتنويه للسيدة الوزيرة ابجمليء 

دايل الدورايت، اللي جات، ولكن وقفها ولألسف املدير  7ب
، ويف نفس الوقت l'article 28 العام. اثنيا البد من تطبيق

 l'article السيدة الوزيرة، تنهنيوكم على تطبيق وتسريع هاد
روج ابلتوصيات كما جئتم وكما ، واخل90.25، زائد 12.90

 تعهدمت، وداميا تطبقوا التعهدات دايلكم. البد من إعادة النظر يف
zone..  شكرا على 1290، ألن هاد القانون تيبقى من عام ،

كما قلنا، تطبيق قانون تسوية  12.90تسريع هاد القانون دايل 
 الوضعية، هانتما جيتوا به، وعاهدتوا أمام امللئ من أجل هاد

، نظرا االستثماراألمور. من أجل إقالع اقتصادي وتطبيق ميثاق 
لتطبيق هاد التعليمات واخلطاابت امللكية، البد من إعادة النظر 

 les يف تصاميم التهيئة واإلجراءات، ضد بعض مدراء
agences urbainesشكرا السيدة الوزيرة ،. 
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 :السيدة رئيسة اجللسة
تعقيبات إضافية اخرى؟ تفضل شكرا السيد النائب، هل هناك 

 .السيد النائب
 :النائب السيد عبد هللا طايع

 شكرا السيدة الرئيسة،
السيدة الوزيرة احملرتمة، هاد التحيني دايل قوانني التعمري، كنطلبوا 
يركز شوية على العلم القروي، ألن كما كتشوفوا العامل القروي، 

عاه، ما جاش معاه هاد القانون اللي كاين دااب راه ما مزاينش م
هنائيا، ملا ال إحداث وكالة قروية، ألن كنشوفوا الوكالة احلضرية ما 
عندهاش عالقة ابلعامل القروي. أان نقول لك اجلماعة اللي 

 .خرجات عندي 2022يف  نرتأسها
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب 
 .سيدة الوزيرةإضايف آخر؟ تفضلي ال

السيدة فاطمة الزهراء املنصوري وزيرة إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة النواب،

أكيد أكيد السيد النائب هضريت على وكاالت قروية، تيصعاب 
علينا نديروا وكاالت قروية، ولكن اللي هو جاي يف النص 

واختصاص داخل الوكاالت احلضرية اللي  مها أقطابالقانوين، 
غادي يواكبو التعمري دايل العامل القروي ويف نفس الوقت راه قلت 
لكم أبن تنشتغلو على إعادة النظر دايل هاد النصوص القانوين 
ابختاذ ايك اخلصوصيات دايل العامل القروي ونتجاوبو معهم 

لساكنة دايل أمسيتو، السي ابإلشكاليات الواقعية اللي تتعاين منها ا
اللبار، راه ووكالء املدرا راه تيقومو بواحد الدور أساسي وعليهم 

عام وما تيتماشاش  30ضغط، وعليهم إشكاليات والقانون عندو 
مع الوقت وما نعمموش، ما نعمموش، أان عارفة اإلشكالية 

راه بدينا تنشتغلو مع  la zone tampon والقانون دايل

 le سعيد وزير الثقافة ألن مرتبطالسي مهدي بن
patrimoineشكرا ،. 

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
وننتقل إىل القطاع املكلف ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، 
مرحبا السيدة الوزيرة، بسؤال حول تراجع استعمال اللغة العربية 

ة ومناحي احلياة ابملغرب للسيدات والسادة النواب يف املرافق العام
احملرتمني من اجملموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة 
النائبة، هللا خيليكم شوية اهلدوء، شوية اهلدوء خليك، السيدة 
النائبة اباليت شوية حىت ل، شوية اهلدوء هللا خيليكم، تفضلي 

 .السيدة النائبة، تفضلي
 :السيدة نعيمة الفتحاوي النائبة

مشكورة السيدة الوزيرة على داك الشي اللي دريت يف اخلميسات 
مليون دايل الدرهم هي قليلة يف حق األمازيغية، دااب  300واخا 

قول لنا أشنو درتو اللغة العربية؟ اللي هي اللغة الرمسية دايل البالد 
ة دايهلا إىل جانب األمازيغية من حيث التطوير دايهلا واحلماي

 .وجعلها لغة املال واألعمال وثقافة وسياحة، وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة، تفضلي للجواب
السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 

 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة
 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 لسادة النواب،السيدات وا
تنشكر السيدة النائبة على الطرح دايل السؤال دايهلا وعلى 
االهتمام دايهلا ابللغة العربية اللي هي اللغة دايلنا املغاربة، كما 
تتعرفو فأنه الدستور دايل اململكة دايلنا نص ابللي أنه اللغة العربية 

تطويها هي تظل اللغة الرمسية للبالد وتعمل الدولة على محايتها و 
 .وكتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية
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 :السيدة رئيسة اجللسة
السيدة الوزيرة هللا خيليك واحد الدقيقة، هللا خيليكم السيدات 
والسادة النواب هللا خيليكم شوية داهلدوء ابش نسمعو كلنا، السيد 
 الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، من

فضلكم، السيدات والسادة النواب هللا خيليكم، نسمعو مجيع، 
 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

اللي هو ميثاق املرافق العمومية  54.19كاين أيضا القانون رقم 
لو على متكني العموم للولوج واللي كينص يف املقتضيات داي

املرافق العمومية واخلدمات  املعلومات السيما هاديك املتعلقة بسري
مع احرتام اللغتني الرمسيتني للبالد وهاد الشي يف إطار مبدأ 
الشفافية اللي تينص عليه هاد القانون، كاين جمموعة دايل املناشر 

السيد رئيس تتهتم ابللغة العربية كسبيل املثال كاين منشور، 
اللي تينص على أنه اإلدارات  2018-16احلكومة، رقم 

العمومية واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية جبميع املرافق 
اللغة األمازيغية أو مها معا  دايهلا ملزمة ابستعمال اللغة العربية أو

وفجميع التصرفات دايهلا وأعماهلا وقراراهتا وعقودها ومراسالهتا 
واثئق دايهلا سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم وعلى وسائر ال

إمكانية استعمال لغة أجنبية يف احلاالت اللي كتعلق مبخاطبة 
جهات خارجية، يف إطار تعزيز اللغة العربية، اليوم الوسائل الرقمنة 
ووسائل التكنولوجيا حىت هي ميكن تكون ابللغة العربية كاين عدد 

للغة العربية حبال "إداريت" حبال "شكاية" دايل البواابت اللي هي اب
وجل اإلدارات  emploi public حبال " شفافية" حبال

والقطاعات الوزارية تيتواصلو ابللغة العربية وعندهم البواابت ابش 
يتواصلو ابللغة العربية أو األمازيغية أومها معا وعندهم بواابت يف 

 .هاد اجملال
 
 

 :السيدة رئيسة اجللسة
 سيدة الوزيرة، هللا خيليكم اباليت السيدة النائبة، التعقيبشكرا ال

 .هللا خيليكم، تفّضلي السيدة النائبة للتعقيب تفّضلي
 :النائبة السيدة ثورية عفيف

ابلفعل السيدة الوزيرة، عندان قوانني وعندان مناشري لكنها تركت 
اللغة العربية يف بالدان،  الستعماليف الرفوف مقابل تراجع رمسي 

كيف يعقل أن يقّدم وزير عرضه ابلفرنسية يف جملس دستوري 
وطين؟ إىل من يوجه الرسالة؟ على األقل كان عليه أن يعترب 
ابحلارس املغرب بونو، الذي رفض أن يتكلم بغري العربية أمام منابر 
أجنبية، كل الدّول حىت الصغرية منها على سبيل املثال هولندا، 
تعتمد لغتها كمظهر من مظاهر سيادهتا يف مقابل سجن حمكم 
للغة العربية، األمم املتحدة صّرحت بتدهور رمسي يف وضعية اللغة 

اللغة العربية كآلية لتنمية  ابستعمالالعربية، البنك الدويل ينصح 
، كما قلتم السيدة الوزيرة، عندان الدستور دايلنا اللي االقتصاد

رمسية واللي كينص على محايتها وتنميتها كينّص على اللغة ال
وتطويرها، لكن هذا كله ال نلمسه على أرض الواقع، واحلال أن 

واإلعالم والتعليم يف  واالقتصادالفرنسية هي املهيمنة يف اإلدارة 
انتهاك إلرادة الشعب وتنازل عن سيادة الدولة، وخمالفة صرحية 

اللغة  استعمالتعترب  للدستوري والقانون واألحكام القضائية اليت
األجنبية يف اإلدارة غري مشروع، من يتآمر على هتميش اللغة العربية 
وتبخيس املواطنة واستقاللنا اللغوي والثقايف؟ من جيعل لغة 
التدريس حكرا على الفرنسية رغم ما ختلفه من عجز وشلل لدى 

؟ التالميذ والطلبة وأرقام اهلدر املدرسي واجلامعي داّلة على ذلك
 ..50.17وهذا أكيد ال عالقة له بقانون اإلطار 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ما كاينش، 
تفضلي السيدة الوزيرة للرد، مل يتبق لكم من الوقت، منر إىل السؤال 
املوايل سؤال عن اإلدارة اإللكرتونية للسيدات والسادة النواب 

 .لفريق احلركي، تفضلي السيدة النائبةاحملرتمني من ا
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 عزيزة بوجريدة النائبة السيدة
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة احملرتمة، رغم التوجهات احلكومية الرامية إىل إرساء 
السائد، علما  إلدارة إلكرتونية الزال التعامل ابلوسائل التقليدية هو

أن تطبيق هذه اإلدارة اإللكرتونية سيسهم ال حمالة يف ترشيد 
نفقات اإلدارة، ال سيما مشرتايت األوراق وغريها، نسائلكم 
السيدة الوزيرة أين وصل برانمج اإلدارة اإللكرتونية؟ وما هي 
اإلجراءات املتخذة من أجل تعميمها وتطويرها؟ مع األخذ بعني 

ملوارد البشرية على التعامل اإللكرتوين مع املرتفقني تكوين ا االعتبار
 وخمتلف اإلدارات واملؤسسات؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
 .شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة

السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

ايل اإلدارة دايهلا هباذ املوضوع د االهتمامشكرا السيدة النائبة على 
اإللكرتونية، اللي هو يف صلب اهتمامات دايل وزارة إصالح 
اإلدارة واالنتقال الرقمي، بالدان احلمد هلل عندها ترسانة قانونية 

اللي هو ميثاق املرافق العمومية،  54.19مهمة الّلي هو القانون 
ر واإلجراءات اإلدارية، املتعلق بتبسيط املساط 55.19والقانون 

 استعمالكذلك النموذج التنموي اجلديد كلهم تيأكدو على أمهية 
الرقمنة لتسهيل وتقريب اخلدمات اإلدارية للمواطنني، وكاين واحد 
التقرير األخري الصادر عن املندوبية السامية للتخطيط تيقول ابلّلي 

هم، جودة اخلدمات اإلدارية يف املغرب عرفت واحد التطور م
% من األسر املغربية تيقولو ابلّلي حتّسنت جودة 55.5حيث أن 

% اللي 18.6اخلدمات اإلدارية يف املغرب، مقابل فقط واحد 
كيشوفو العكس دايل ذاك الشي. الوزارة دايلنا اليوم تتواكب عدد 

، االستثماردايل املشاريع دايل التحّول الرقمي حبال العدل حبال 
تريكز على جمال التكوين ففي جمال التكوين  ومبا أن السؤال تيأكد

، من االستثماراحنا تنقومو بعدد دايل اإلجراءات مثال يف جمال 

% 45ف ذمسطرة دايل استثمار وح 22بعد ما متّ تبسيط دايل 
من الواثئق مت حتيني املنصة، ولكن قبل ما نطلقو املنصة دران 

هاد جهات اململكة ابش نشرحو  جوالت حتسيسية يف مجيع
التبسيطات ونشرحو هاد املنصة للموظفني على الصعيد املركزي 
ابش ملي تطلق، إن شاء هللا يف العاجل يقدو يتبعوها وتدوز 

 e-TAMKEEN األمور بسالسة، كاين أيضا الربانمج دايل
األكادميية الرقمية اللي مها اعطاو تكوينات آلالف املوظفات 

الرقمنة  استعمالي يف على الصعيد املركزي واجلهو  واملوظفني
 .والتطوير دايهلا خلدمة املواطنني واملواطنات يف مجيع أحناء اململكة

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي

 :النائبة السيدة عزيزة بوجريدة
 االجتماعيةالناس اليوم ايال بغت تسجل يف املنظومة دايل احلماية 

وال بغات تبدل البطاقة الوطنية خاصها متشي للمدينة فني جتيب 
االوراق دايهلا وال جتيبهم عرب الكار رغم الغالء، ألن جمموعة من 
اإلدارات ما زال كتطلب واثئق رمسية من املواطنني رغم بعد املسافة 
اللي كتجيب منها هاد الواثئق، نرجعو للجالية املغربية اليوم كتعاين 

د السجل العديل، واش هادي هي الرقمنة؟ السيدة ابش اتخ
الوزيرة، مشيتو اجلماعات درتو الرقمنة يف اجلماعات وتبني أن 
مصلحة املواطن عاد تعطالت، مثال اللي بغى رخصة البناء وىل 
كيتسىن فوق شهرين، ونضيفو العامل القروي، زد على ذلك ملا 

حىت هو كتكمل الواحد البين كيطلب رخصة السكن كيخصوا 
فوق شهرين عدا ابش يسكن، هذا السبب دايلو هو هاديك 
املنصة الرقمية اللي درتوا، ما كاينش اللي كيتجاوب فيها على 

 .وما عرفناش شكون اللي كيدبر هاد الرقمنة ،الشكاايت
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ السيدة الوزيرة، 
اش، انتهى الوقت. السؤال املوايل حول ورش يظهر يل ما بق

التكوين والتكوين املستمر ابلنسبة للموظفني يف القطاع العمومي 
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 
 .لألحرار، تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة زينب السيمو

ال التكوين املستمر الوزارة يف جم اسرتاتيجيةالسيدة الوزيرة عن 
 .للموظفني يف القطاع العام

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

التكوين شكرا السيدة النائبة على االهتمام دايهلا مبجال التكوين، 
ابلنسبة للموظفني واملوظفات، التكوين املستمر هو موضوع مهم 

 LA جدا، ألن فيه يقدرو يكتسبوا مهارات جديدة يف إطار
CARRIERE  دايهلم ويقدروا يواكبوا األشياء جديدة ويقدرو

خيدمو اإلدارة أحسن، وخيدموا املواطنات واملواطنني بطريقة 
 2.05.1366رسوم رقم أحسن، فهاد اإلطار نبغي نذكر ابمل

املتعلق ابلتكوين املستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، اللي 
كيأسس وكينظم عملية التكوين اللي كتلخص أهم احملاور 
األساسية يف مواكبة أوراش اإلصالح اإلداري املفتوحة من خالل 
مالءمة املوارد البشرية مع التطور التكنولوجي وتطلعات وانتظارات 

 واملواطنات ومواكبة التحوالت املهنية ابإلدارات املواطنني
العمومية، اليوم القطاعات الوزارية املختلفة كتعطي أمهية كبرية هلاد 

قطاع وزاري  18املوضوع، مثال نعطيكم هنااي شي أرقام، كاين 
يوم تكوين ملختلف  240.000، اعطاو ما جممله 2020يف 

% كاين 92هلا املوظفات واملوظفني، كتوزع ابلطبيعة داي
% تكوينات متعلقة ابلدعم، حبال 6التكوينات ذات طابع مهين، 

املكتبيات وتدبري املوارد البشرية والتدبري املايل، تكوينات يف القيادة 
% ابلنسبة 30%، حجم هذا التكوينات كيتوزع بنسبة 2

% يف املصاحل الالممركزة، ابإلضافة هلذا 69.7للمصاحل املركزية، 
املستمرة احنا يف إطار التحول الرقمي كنديرو أيضا  التكوينات

-e تكوينات، حبال اللي قلت لكم الربانمج دايل
TAMKEEN  واّل الربانمج األكادميية الرقمية اللي تيدير

 .تكوين املوظفات واملوظفني يف جمال الرقمنة
 :السيدة رئيسة اجللسة

السيدة شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي 
 .النائبة

 :النائبة السيدة زينب السيمو
السيدة الوزيرة، حنن ال ننكر اجملهودات الكبرية املبذولة يف جمال 
التكوين املستمر، وحنن كنواب األمة واعون أبمهية التكوين املستمر 
للرفع من فعالية اإلدارة وجناعة أدائها من أجل تنزيل األوراش 

عليها احلكومة، كالصحة، احلماية  اإلصالحية الكربى اليت تراهن
والتعليم، ومن هاد املنرب أنوه ابللقاء  االستثمار، االجتماعية

التارخيي لرئيس احلكومة مع النقاابت التعليمية، السيدة  واالتفاق
 الوزيرة، كاملني كنعرفو أن اإلدارة املغربية تعرف العديد من النواقص

للذين يزاولون املهنة واألعطاب، من هنا أرفع القبة للموظف ا
وكذلك هلؤالء اللي خالوا واحد األثر كبري يف اتريخ اإلدارة املغربية. 

يف الرأمسال البشري هو املفتاح ابش تكون عندان إدارة  االستثمار
مواطنة، إدارة متعاونة، إدارة ذات جودة قادرة على مواكبة األوراش 

ي على اإلصالحية الكربى، حيث إذا كان عندان موظف راض
الوضعية دايلو أكيد غنقدروا جنحوا ورش إصالح اإلدارة اللي هو 
يف صلب اهتمامات احلكومة دايلنا، لذلك خصنا تعطى ميزانية 
تليق مبكان هاد التكوين املستمر يف منظومة اإلدارة ابش نقدروا 

 le إىل منط التدبري la gestion ندوزوا من منط التسيري
management. 

رة، املوظف املغريب اليوم حمتاج أننا اإلحساس ابلعدل السيدة الوزي
أنه يكون فحالو فحال املوظف لباقي القطاعات األخرى، حمتاج 
إىل اإلنصاف واملساواة، حمتاج إىل التحفيزات ابش أنه يقدر يزيد 
يعطي، حمتاج ألن اإلحساس مهم حمتاج لإلنصاف دايلكم السيدة 

 .الوزيرة
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 :السيدة رئيسة اجللسة
را السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ هل هناك شك

تعقيبات إضافية؟ السيدة الوزيرة كيظهر ليا ما بقاش لك الوقت 
للرد. السؤال املوايل سؤال عن جتويد اخلدمات اإلدارية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين األحرار، تفضل 

 .السيد النائب
 :سيد أمحد زاهوالنائب ال

 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،
 السيدة الوزيرة، عن جتويد اخلدمات اإلدارية أسائلكم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة، اخلدمات اإلدارية 

 .السيدات والسادة النواب
املكلفة السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة
تنشكر السيد النائب احملرتم على طرح هاد السؤال، كيما كتعرفوا 
سيدان هللا ينصروا قال ابللي األمهية دايل اإلدارة هي تكون يف 
خدمة املواطنني واملواطنات، هاديك هي أهم حاجة خاصنا 

، النموذج 55.19نديروها، ميثاق املرافق العمومية، القانون 
التنموي اجلديد كلهم ركزوا على أمهية إصالح اإلدارة، جتويد 

الرقمنة فهاد اجملال. يف هذا اجملال د  واستعمالاخلدمات العمومية 
 االنتقالالرقمنة الوزارة دايلنا تتواكب عدد دايل األوراش دايل 

الرقمي دايهلا ودائما اهلدف دايهلا هو أهنا تكون يف خدمة 
ت واملواطنني، حبال كاين مثال ورش العدالة، ورش املواطنا

. كاين عدد اللي االجتماعية، ورش الصحة واحلماية االستثمار
قلنا كاين مثال جمال التكوين، عدد التكوينات اللي قلنا حبال 

حبال التكوينات  e-TAMKEEN األكادميية الرقمية، حبال
مع الشركاء دايلنا  اللي قمنا االستثماراجلهوية، كاين مثال يف جمال 

% من  45أننا صبنا نقصوا  االستثمارابش يتم تبسيط مساطر 
الواثئق اللي تيتم تطلبوا منها املستثمرين، ومت التحيني دايل املنصة 

ودران دورات حتسيسية يف مجيع جهات  "Cri-invest" دايل
اللي هي  "chikaya.ma" اململكة. كاينة أيضا املنصة دايل

ألهنا تتمكن املواطنات واملواطنني ابش أهنم يدليوا منظمة مبرسوم 
ابلشكاايت دايهلم والوزارة دايلنا دارت تكوينات وتتكواكب مجيع 
القطاعات الوزارية ابش يقدروا يعاجلوا الشكاايت دايل املواطنات 

 200واملواطنني. اليوم هاديك املنصة توصلت أبكثر من مليون و
% من الشكاايت 83كثر من ألف شكاية ومت املعاجلة دايل أ

 .اللي مت التوصل هبا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفضل
 :النائب السيد أمحد زاهو
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، فعال كاين جمهودات، جمهودات مهمة تقوم هبا 
احلكومة على مستوى حتسني وجودة خدمات اإلدارة، كاينة أيضا 
إرادة سياسية لدى هاد احلكومة السيدة الوزيرة، خللق مناخ الثقة 
بني اإلدارة واملواطن. لكن السيدة الوزيرة، املواطن يف أغلب 

ساطر، ويف اجلواب دايلكم السيدة األحيان يصطدم بتعقيد امل
، صحيح السيدة االستثمارالوزيرة تكلمتوا على تبسيط مساطر 

املراكز اجلهوية لالستثمار، كاين  الوزيرة كاين الشباك الوحيد، كاين
الوكاالت احلضارية، كاين أيضا القوانني والتشريعات اللي كتنظم 

طن، خاصة املستثمر املبادئ العامة اللي خاصها جتمع اإلدارة واملوا
فهاد اإلطار بغيت نشري للقانون ميثاق االستثمار اللي كيدخل 
حيز التنفيذ، السيدة الوزيرة، واللي كرياعي البعد اجلهوي واش 
كاين شي تنسيق، السيدة الوزيرة، بينكم وبني الوزارة املكلفة 
ابالستثمار، هاد القانون يقضي ويفرض إدارة فعالة تواكب 

لي كيعرفها بالدان والسرعة أيضا اللي كتمشي هبا هاد التطورات ال
احلكومة، كاين أيضا ذكرتو يف اجلواب دايلكم، السيدة الوزيرة، 

اللي عندو واحد األمهية كبرية، السيدة الوزيرة،  15.99ابلقانون 
اللي كيتعلق بتبسيط املساطر اإلدارية، كاين أيضا قانون آخر 
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اللي هو مبثابة ميثاق املرافق  54.19السيدة الوزيرة اللي هو 
العمومية، لذا، السيدة الوزيرة، تنطلب منكم أنكم تفعلو هاد 

 .القوانني
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ انتهى الوقت 
ابلنسبة للسيدة الوزيرة. السؤال املوايل عن مآل تنمية اإلدارة الرقمية 

 .النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكيللسيدات والسادة 
 :النائب السيد عبد النور احلسناوي

 السيدة الوزيرة، عن تعزيز وتقوية اإلدارة الرقمية نسائلكم؟
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة
السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 

 :قمي وإصالح اإلدارةابالنتقال الر 
كنحيي السادة النواب اللي تيهتمو كلهم هباد اجملال دايل رقمنة 
اإلدارة وهاد الشي يتعكس واحد الرتسانة قانونية مهمة اللي 

، وأيضا 55.19، 54.19عندان، اللي قلت لكم القانون 
النموذج التنموي اجلديد اللي أكد وكرز على األمهية دايل اعتماد 

نقربو اخلدمات املواطنني ونسهلو عليهم املأمورية،  الرقمنة ابش
الوزارة دايلنا تتعترب هاد الورش من أهم األوراش اللي واقفة عليها 
واللي تتواكب عن قرب عدد دايل التحول الرقمي دايل عدد دايل 
امليادين عن قرب جبميع املرافق دايهلم من تبسيط املساطر حبال 

من تكوينات، من خدمات اللي قلت يف جمال االستثمار 
إلكرتونية سبق جاوبت عليها يف أسئلة سابقة نبغي نزيد على هاد 
األجوبة على أنه وكالة التنمية الرقمية مثال تتواكب أكثر من 

إدارة يف املغرب ابش تقدر تستافد من خدمات رقمية  2000
موحدة اللي طورهتا مع الشركاء دايهلا، كاين أيضا منصة دايل 

يين بني اإلدارات اللي اهلدف دايهلا هو ما حيتج املواطن الربط الب
يبقى جييب شي ورقة كاينة عند شي إدارة أخرى واللي هي اليوم 

 .خدامة يف اجملال دايل السجل الوطين املوحد

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد النور احلسناوي
السيدة الوزيرة، غري كنالحظو أبن يعين الواقع شيء والكالم شكرا 

دايلكم شيء آخر السيدة الوزيرة، اليوم كي كنعرفو أبن الورش 
دايل االنتقال الرقمي أو رقمنة اإلدارة هو ورش ليس هو اهلدف 
يف حد ذاته، قد أن اهلدف وهو نسهلو احلياة اليومية دايل املواطن 

رة هادي، ولكن كنالحظو اليوم ملي من خالل رقمنة هاد اإلدا
كنشوفو أبن اإلدارة هلا هاد املنصات الرقمية اللي دارت فيما 
خيص طلب الرخص كاينة إشكاالت، كاينة إشكال فيما خيص 
واحد اجملموعة دايل املناطق يف املغرب اللي كتفتقد الشبكة دايل 
 االنرتنيت ما غنتكلموش على الشبكة دايل الكهرابء وما شابه

ذلك، كذلك كاينة واحد املساطر اللي هي معقدة فيما خيص 
الطلب دايل الرخص هذا إشكال كذلك اللي هو مشكل كبري، 
كذلك أننا أصبح املواطن عرضة ابش يعين ملي كنعرفو أبن كاين 
أممية وكاينة األمية املعلوماتية اليوم املواطن أصبح أنه أصبح عرضة 

ويشريو فيه هادي اللي صبحو كيبيعو  cyber ألصحاب
مشاكل ملي غنتكلمو اليوم السيدة كاين واحد النقص يف املواكبة 
دايل هاد األنظمة الرقمية وهنا واحد اجملموعة دايل اإلدارات اللي 

 .كاينة لقينا فيهم إشكال
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
الوقت ابلنسبة للسيدة الوزيرة، السؤال  تعقيبات إضافية، انتهى

املوايل هو سؤال آين حول تشجيع واستقطاب االستثمارات يف 
القطاع الرقمي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد خليفة جميدي

 شكرا السيدة الرئيسة،
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، أضحى اجملال الرقمي يف ظل التكنولوجية السيدة الوزيرة احملرتمة
ورؤوس األموال،  احلديثة يستقطب جمموعة كبرية من االستثمارات

لذا نسائلكن عن اإلجراءات والتدابري املتخذة لتشجيع 
 يف القطاع الرقمي ببالدان؟ االستثماراتواستقطاب 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
 .شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

موضوع مهم اللي رّكز عليه  هو االستثماراتهاذ املوضوع دايل 
يف اخلطاابت دايلو، نبغي نّوه أنه يف ا صاحب اجلاللة هللا ينصرو 

دايل املراكز  3ل جمال ترحيل اخلدمات البالد دايلنا حتتلّ وحدة داي
ألف شخص اللي خّدام فهاذ اجملال  120األوىل يف إفريقية، كاين 

اللي مها خصوصا دايل الشباب، كاين استثمارات من مجيع دول 
املغربية  لالستثماراتالعامل فرنسا، أمريكا، كندا، اهلند، ابإلضافة 

لليوم وقّعنا على عدد دايل  2021فهاذ اجملال، من نونرب 
مع شركات متعددة، مبوجبها غيتم إحداث أكثر من  االتفاقيات

فرصة شغل مباشر وقّار يف جمال ترحيل  800ألف و 15
دايل املليون  10اخلدمات، ابستثمارات إمجالية قدرها مليار و

دايل الدرهم، هاذ املناصب دايل الشغل غتكون يف خمتلف 
 -يضاءماسة، جهة الدار الب -جهات اململكة حبال جهة سوس

تطوان، جهة -القنيطرة، جهة طنجة  -سال-سطات، جهة الرابط
مكناس، هاذ الشركات الكربى كاين عندهم مشاريع مهمة، -فاس

كاين مثال شركة كربى اللي غادي جتي من املغرب غادي تطّور 
أحدث التكنولوجيات الرقمية ابلنسبة لألسواق العاملية، كاينة 

للي غادي جتي تعتمد على شركة رائدة كسبيل املثال أخرى ا
كفاءات مغربية، ابش تدّخل التكنولوجيات الرقمية األخرية 
واحلديثة دايهلا يف السوق املغريب وأيضا يف السوق اإلفريقية. من 
أهم األشياء اللي تتجلب هاذ املستثمرين هو الّدعم احلكومي، 

ب هو البنيات التحتية اللي كاينني يف هاذ اجملال، هو أيضا املواه

الشابة اللي عندان يف املغرب، هاذ املستثمرين تيقولو لينا ابللي 
الشباب اللي عندان مكّون فهاذ اجملال يف املغرب عندو تكوينات 
ومهارات مماثلة للشباب يف العامل كلو، واحنا اليوم خّدامني ابش 
نزيدو نكّونو شباب أكثر فهاذ جمال الرقمنة، مثال دران تكوينات 

 2000ماسة لفائدة أكثر من  -هة دايل سوسمكثّفة يف اجل
شابّة وشاب، وكاينة شركات عاملية الّلي تتعهد ابش توظف على 

 les ecoles de % من هاذ الشباب، ابإلضافة إىل80األقل 
codage مدارس لتعليم الربجمة يف جهات خمتلفة. 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
 .لواشكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفض

 :النائب السيد خليفة جميدي
فعال السيدة الوزيرة جلنة النموذج التنموي اجلديد اعتربت الرقميات 
رافعة حقيقية للتغيري والتنمية، من شأهنا أن ترفع من منسوب الثقة 
بني كل من املواطن واملقاوالت وكذا الدولة، وذلك من خالل 

فري خدمات إحداث فرص الشغل وحتديث املرافق العمومية وتو 
مع توصيات اللجنة  وانسجاماللمواطنني بطريقة فّعالة وسريعة، 

قامت احلكومة احلالية إبحداث حقيبة وزارية مكّلفة ابالنتقال 
الرقمي وإصالح اإلدارة، عهد بتدبريها لكّن كشابة وكفاءة وطنية 

، لذا فلن خيفى عنكّن االصطناعيعالية يف جمال الرقمنة والذكاء 
د صيغ مناسبة لضمان حتّول رقمي سلس، واحلفاظ ضرورة إجيا

على مناصب الشغل عرب حث اإلدارات العمومية والشركات على 
التكوين الرقمي للموارد البشرية خاصة العمومية منها، وكذا إعداد 

مندجمة للتحول الرقمي بتشاور مع الفاعلني املعنيني،  اسرتاتيجية
هتدف إىل بناء جمتمع واقتصاد رقميني شاملني ومتكاملني ميّكنان 
من حتسني جودة حياة املواطن، كما أنه من الضروري إاثرة بعض 
التحدايت الكبرية منها تشغيل خيارات هيكلة البنية التحتية مثل 

بناء مراكز لبينات على نطاق استخدام تكنولوجية السحابية و 
وطين، وتطوير إدارة األمن املعلومايت خاصة األمن السيرباين، 

 .شكرا
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 :اجللسةالسيدة رئيسة 
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ابلنسبة للسيدة 
الوزيرة مل يتبق لكم من الوقت انتهى الوقت، السؤال املوايل هو 

ناطق القروية بشبكة اهلاتف سؤال آين عن تغطية كافة امل
واألنرتنيت وجتويد خدماهتا، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب االستقاليلمن الفريق 
 :النائب السيد عبد العايل بروكي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدة الوزيرة،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،
فيما خيص اخلدمات املتعلقة بشبكة اهلاتف ضعف التغطية 

املناطق  واألنرتنيت يف املناطق القروية وخاصة اجلبلية وبعض
احلدودية يدعو للتساؤل عن اإلجراءات املتخذة لتعميم وجتويد 

 هذه اخلدمات؟
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة، هللا خيليك الصوت، 
 .زيرةالسيدة الو 

السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

دايلنا،  االهتماماتربط العامل القروي ابألنرتنيت هو يف صلب 
املغرب اليوم تيحتل وحدة من ثالثة دايل املناصب األوىل يف إفريقيا 

ا زال خدامني ابش نزيدو من انحية التغطية داألنرتنيت، واحنا م
حنسنو من هاد التغطية، كاين اإلشارة املخطط الوطين لتنمية 

، مت تغطية 2023ل  2018الصبيب العايل والعايل جدا من 
 10740منطقة خبدمات اإلتصال من أصل  9225أكثر من 

، 2023منطقة، واللي بقى غادي يتم التغطية دايهلم حبدود سنة 
نديرو اجلرد دايل املناطق اللي غادي يتم واحنا دااب خدامني ابش 

والسادة التغطية دايهلا من بعد، وفهاد النطاق تنشكر السيدات 
ي ابلنسبة للمناطق اللي النواب اللي تيتجاوبو معي وتيتواصلو مع

ما زال خاصها التغطية، وتنطلب منكم وتنأكد راه احنا دااب يف 
نطقة خصها إطار اجلرد االّخر، إيال شي واحد عندو شي م

التغطية فيه وال حتسني الصبيب يتواصل معنا يف أقرب اآلجال 
فهاد األسبوع ايال ميكن ابش نقدرو راه معاي خدامني يتواصلو 
مع الوزارة داييل، ابش يتواصلو مع الوزارة داييل ابش نقدرو 
نديروهم يف اجلرد اللي عندان ابش، إن شاء هللا، ما يتنساوش، ما 

تنقوهلا وأنكد ايال عندكم شي   DONCيتغفلوش عليهم، 
منطقة هاد األسبوع ايال ميكن تواصلوا معنا ابش نتأكدو على 

 ..أن
 :السيدة رئيسة اجللسة
 ..الصوت السيدة الوزيرة

السيدة غيثة مزور الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

ابش نتأكدو، ابش نتأكدو على أهنا تكون مدرجة يف اجلرد اللي 
فات وما تنساش ألن هاد املوضوع دايل التغطية داألنرتنيت هو 
موضوع تيهم مجيع املغاربة املواطنات واملواطنني وىّل هو ضرورة، 
نزيد، كاين أيضا، من غري كاين مبادرات أخرى اللي تتعرفوها 

اللي خدامني  االصطناعيةة دايل األقمار حبال املبادرة دايل التغطي
عليها، كاين أيضا مبادرات كبرية تتديرها وزارة التعليم مع التعاون 

 ..معنا ابش يتم التغطية دايل املدارس
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضلوا
 :النائب السيد عبد العايل بروكي

 الرئيسة،شكرا السيدة 
حنن على علم أبنكم واعون كل الوعي، السيدة الوزيرة احملرتمة، 

الرقمي هو حمور أساسي يف التنمية  االنتقالأبن التحول الرقمي أو 
الشاملة دايل البالد، وخصوصا ابلعامل القروي وبشكل خاص يف 
املناطق اجلبلية، فلضمان استفادة ساكنة هذه املناطق من 

واحنا كنعرفو أنكم كتسهروا على واحد القطاع اخلدمات العمومية 
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يتقاطع مع مجيع القطاعات، خصوصا فيما خيص التحول الرقمي 
أو االنتقال الرقمي، وحنن نعلم كذلك الدور الكبري الذي سيلعبه 

الرقمي يف تقليص اهلوة الرقمية، وكذلك الفوارق  االنتقالهاد 
سياق ومبا أنكم حتدثتم اجملالية يف مع املناطق اجلبلية، ويف هذا ال

عن املناطق اليت، لدينا جمموعة من املناطق مثال يف إقليم أزيالل 
جمموعة من اجلماعات اليت ال زالت مل مل، أحياان جند فيها شبكة 

، ولكن هناك جمموعة من املناطق اتصاالتمعينة أو شركة معينة أو 
اليت فيها صبيب ضعيف، وانتم تعلمون كذلك أننا نتحدث يف 

 يف املناطق النائية، دعم االستثمارالعامل القروي على 
TELEMEDECINE  مثال من هنا املستقبل، من انحية

التعليم السياحة اجلبلية واليت تتطلب كذلك أنه يكون متوفر عندان 
ت فهاد املناطق هادي، وابلتايل فهناك مثال الصبيب األنرتني

مجاعات تيديلي فطواكة مجاعة ايت متليل اللي فيها واحد املناطق 
اللي هي جبلية وما كيوصلهاش صبيب األنرتنيت ابخلصوص، 
واحنا كنعرفو أبن هاد املسار دايل توجيه الشركات خصوصا يف 

اذبية، املناطق اللي ما فيهاش جاذبية ما كتخضعش ملنطق داجل
 ..نتمىن تعمم هاد

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ 

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عزيز لشهب

السيدة الوزيرة غري إضافة اللي قال الزميل داييل يف التعقيب دايلو، 
للمنتخبني أوال كنبغي نشكرك ألنك فتحيت اجملال، اعطييت فرصة 

والنواب أهنم يقدموا لك اقرتاحات، أان غري نبغي نقول لك فهاد 
الصدد سبقنا وقدمنا عدة اقرتاحات واللجنة الوطنية املكلفة بتتبع 
 هاد اخلدمة صادقت على الربانمج الوطين للصبيب العايل، وعندان

الربانمج اللي صادقت عليه، لألسف أن الفاعلني يف هذا القطاع 
، ما كيلتزموش السيدة الوزيرة، وخصوصا املناطق تصالاالدايل 

البعيدة والنائية يف املناطق اجلبلية، كما هو احلال يف إقليم وزان، 

جبميع اإلحداثيات،  منطقة واللي عطيتها ليهم هكا 42عندي 
ولكن لألسف الشديد ما كاينش التزام. أان اللي نبغي نشري لك 

هاد الورش، وتبعي املتابعة دايلو، السيدة الوزيرة، نتمىن أنك تبعي 
يف إطار التنزيل السليم دهاد الربانمج الوطين دايل الصبيب العايل، 

 ..وحبذا
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة على املسامهة دايلكم 
 .يف هذه اجللسة، آش ابقي؟ ابقي الوقت آه، تفضلي

املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة السيدة غيثة مزور الوزيرة 
 :ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

تنتالقة معاه كل أسبوع، ومتبعة  l'ANRT ومع السيد مدير ..
هاد الورش ألن عندو أمهية كبرية للمواطنني، إيال عندك شي 
شكوى عطيها لنا، وتنتبعوها وحدة بوحدة، راه السادة النواب 

صيفطنا فرق ميدانيية للميدان، ابش اللي صيفطوا يل الشكوى، 
شافوا وشفنا املشكل فني كاين، وعدد دالنواب تصلح هلم املشكل 

جتاوب معنا وصيفط لنا، وأان هذا ورش متبعاه   doncدايهلم، 
 .بيدي

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة، شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه 

بسؤال حول دعم خطة العمل اجللسة، وننتقل إىل قطاع العدل، 
الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، مرحبا بك بداية 

 .السيد الوزير، تفضلوا
 :النائب السيد يونس بن سليمان

 شكرا السيدة الرئيسة،
اإلنسان، هي إرادة  إن تكريس الدميقراطية وترسيخ مبادئ حقوق

، حيث انطلق واحد املسلسل دايل 2008الدولة منذ سنة 
التشاور، انتهى خبطة وطنية للعمل من أجل الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان، هاد اخلطة فيها واحد اجملموعة من احملاور، واللي يتم 
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سنوات. اليوم السيد وزير العدل، نسائلكم عن ماذا  4حتيينها كل 
ارتكم فيما يتعلق ابحملور اخلاص ابحلكامة والدميقراطية؟ ستقوم به وز 

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب
 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل

السيد النائب احملرتم، على كل، هاد اخلطة، السيدة الرئيسة، هاد 
الدميقراطية اتع حقوق  اخلطة دايل اخلطة الوطنية يف جمال

حول حقوق  1993اإلنسان، جات بقرار مؤمتر فيينا لسنة 
واستمرت، والدار  2017يف املغرب سنة  اإلنسان، وتدارت

أن  ، وخلص إىل ما2021واحد املرحلة تقييمية يف سنة 
من جممل تدابري اخلطة الوطنية قد متت مباشرة يف تنفيذها،  88%

% يف طور اإلجناز، يف حني أن 71و% يف مت إجنازها كليا، 17و
% من تدابري اخلطة الوطنية مل تتم بعد املباشرة بتنفيذها. 12

واملالحظات اللي كانت هي التأخر يف إحداث آلية احلكامة، أو 
وضعية مرتبطة بتداعيات جائحة كوروان، التأخر يف توقيع 

نية ، وخلص التقرير أيضا، إىل جل تدابري خطة العمل الوطاالتفاقية
. واحنا اآلن وجهنا 21الزالت تكتسي راهنيتها ابلنسبة ملا بعد 

رسائل إىل كل القطاعات الوطنية، طلبنا منهم رأيهم حول تطوير 
، 25-22سنوات  4اخلطة الوطنية، واللي غادي تكون ملدة 

حول هاد اخلطة الوطنية، واللي كانت موضوع  26-23واآلن 
تطوير جمال حقوق اإلنسان، مبا  ألهنا هتم اخلطاابت امللكية كلها،

إىل غري ذلك والذي يهم املواطن املغريب،  االجتماعيةفيه احلماية 
 .شكرا السيد النائب احملرتم

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، السيد النائب
 :النائب السيد يونس بن سليمان

السيد الوزير، ابلفعل اليوم اهتمام احلكومة، هو بتفعيل هذه 
 واالجتماعي االقتصادياخلطة، خصوصا فيما يتعلق ابجلانب 

والثقايف والبيئي، وهو ما كرسه برانمج احلكومة، وهاد السنة اليت 
مرت، واليت حققت من خالهلا احلكومة جمموعة من املنجزات، 

التعليم، أتكد أنكم ملتزمني سواء فيما يتعلق بقطاعي الصحة و 
هباد اخلطة. إال أنه اليوم، ظهرت بعض التساؤالت حول مبادئ 
املساوات واحلكامة، ونريد أن نؤكد من هاد املنرب ومن خاللكم 
كذلك، أن مساواة املواطنني أمام املرافق العمومية هي مكفولة 

ال، دستوراي وقانوان، ومكرسة من خالل ممارستكم للتدبري هلاد اجمل
كذلك فيما يتعلق ابلنزاهة والشفافية، وكذلك حماربة اإلفالت من 
العقاب، وابلتايل السيد الوزير، أنكد أن هذا اإللتزام جيب 

 .تكريسه، وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، فيما تبقى من الوقت السيد الوزير، هل هناك 
 Alors .كاينش رد  تعقيبات إضافية؟ أعتذر السيد الوزير ما

السؤال املوايل عن العقوابت البديلة للسيدات والسادة النواب 
للوحدة والتعادلية تفضل السيد  االستقاليلاحملرتمني من الفريق 

 .النائب
 :النائب السيد حممد ادموسى

 السيدة الرئيسة،
السيد الوزير، يف إطار استكمال إصالح منظومة العدالة وتعزيز 

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن الرؤية اجلديدة يف مكتسباته، 
إطار السياسة اجلنائية اجلديدة واملتمثلة يف اعتماد نظام العقوابت 

 .البديلة، وكذا اإلجراءات املعتمدة لتنزيلها؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير لإلجابة
 :وزير العدلالسيد عبد اللطيف وهيب 

على كل العقوابت البديلة يف احلقيقة انتهت املناقشة فيها حىت 
دخل يف إطار لعامة للحكومة وغادي تشوف اآلن غا األمانةمع 

عملية التنصيص عليها واش يف القانون اجلنائي وال بشكل 
لسنة وقلنا احلق  18مستقيم؟ اعتربان أن سن الرشد اجلنائي يف 
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ة ألنه العقوابت البديلة هتم أكثر الطفل يف توفري أجهزة متخصص
واحلدث وهتم داك الشخص الذي مل يتجاوز سنه أكثر من سن 

لسنة يف  15معينة حفاظا عليه، كذلك مثال منعنا إيداع الطفل 
السجن، وقلنا أنه ميشي يدير بعض األشغال العام حىت ابش ما 

ه أن يدخلش لسجن، قلنا كذلك أنه القاضي ألزمناه أنه ال ميكن
هنا كتكون شي جرائم  يودعه يودع شخصا يف السجن إذا أراد أن

خارقة، إذن جيب أن يعلل ويصدر حكما يف املوضوع حىت حنافظ 
على الطفل حىت ال يدخل السجن، وحددان األعمال اللي كيقوموا 

ساعة  600و 40هبا األطفال اللي ارتكبوا بعض التصرفات بني 
يف مناطق خمصصة للعمل لصاحل اجملتمع، اشرتطنا  االشتغالمن 

اجلرمية، قلنا أنه  ابرتكابكذلك احلكم ابلسجن كحد أدىن 
إيال عندوا  ةساعتان من العمل مقابلة كل يوم نتاع العقوبة احلبسي

مدة عقوبة حبسية حنولوها ليه إىل ساعات من ساعات العمل 
 لالشتغال ابش ما ميشيش للسجن، قلنا كذلك أن الطفل ميشي

لسنة ومشينا أكثر من هكا يف العقوابت البديلة  15ملا هو دون 
ابلنسبة فيما خيص الكبار، قلنا إذا عقب جبرمية أقل من سنتني 
ميكن مقابلة أن يدخل السجن أن يؤدي مثنها إىل الدولة ميشي 

درهم لليوم أيديها لفائدة  2000و 100يشري األايم دايلوا بني 
السجن، قلنا كذلك أنتما عرفتوا أبنه دايرين ما الدولة وال يدخل 

يسمى هبداك لرباصلي اليكرتونيك أو السوار اإلليكرتوين وقلنا 
كذلك من العقوابت األخرى اليت ميكن أن تؤدى وأن ال يدخل 

 .الشخص إىل السجن
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :سىالنائب السيد حممد ادمو 

شكرا السيد الوزير للتفاعل دايلكم اإلجيايب مع مطلب اعتماد 
نظام العقوابت الفريدة والتكريس دايلو يف السياسة اجلنائية وهو 
الذي يندرج ضمن يعين تعزيز املكتسبات إلصالح منظومة العدالة 
وكذلك يدخل يف إطار حتيني خطة العمل الوطنية يف جمال 

حىت أنتما معروفني ابجلرأة ويشهد عليكم الدميقراطية، كاين الرئيس 
بغىن يف هاد اإلطار هذا، أن هاد النظام رهني إبعادة النظر يف 
جمموعة القانون اجلنائي وكذلك مسطرة اجلنائية ألن هادي منظومة 
متكامل يتعني أنه هناك جتاوب وانسجام، وكذلك األخذ 

ملسألة هادي أن النيابة العامة هلا دور أساسي يف هاد ا ابالعتبار
ابش نعطيوها صالحيات أكثر وابلتايل يعين آليات لتسهيل 
ولتنزيل هاد القانون، وكذلك البد من حتسيس اجملتمع هباد املشروع 

 .هاد قانون ألن القوانني ينبع من اجملتمع، وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة اجللسة

ضوع؟ شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف املو 
السيد الوزير مل يتبقى لكم من الوقت، السؤال املوايل حول 
اإلجراءات املصاحبة إلبرام العقود العرفية للسيدات والسادة 

، االجتماعيالنواب احملرتمني من الفريق الدستوري الدميقراطي 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب لسيد حسن عاريف
 شكرا السيدة الرئيسة،

احملرتم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت ميكن السيد الوزير 
 الوزارة اختاذ محاية وضماان حلقوق املتعاقدين؟

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .ةاإلجابشكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير 

 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل
داجملاالت إما أن يكون عقد رمسيا هو  2أنه هاد العقود كاينني 

املوثقني أو يكون ما يسمى ابلعقد الثابت التاريخ وهو  لذي حيررها
يف احلقيقة املشرع بعد ديك ما يسمى ابلسطو  الذي حيرره احملامون

على العقارات غري تشدد يف العقوابت فيما خيص التزوير يف هذه 
الوكاالت اليت منحت للمحامني ومنحت للموثقني، وهاد العقود 

ني وخاصة عقود الوكالة اللي هي أكرب مشكل اللي كيديروها احملام
فهاد العقود هادي اآلن أصبحت مراقبة وأصبحت يتم تتبعها 
وكذلك العقود اليت حيررها املوثقني أصبحت اآلن متتبعة وحنن 



 

 

 

 
 - 2022أكتوبر دورة  –مداوالت جملس النواب 

 

37 

نفكر يف إعادة النظر يف هذه املسألة ألننا نبحث على أكرب 
ويت الضماانت للحفاظ على أمالك الناس يف احملافظة وعدم تف

عقارات ليست يف ملكيتهم، ألن هذا هو املشكل الكبري اللي 
عندان، الدولة تضمن العقارات اليت تسجل يف احملافظة ألن هادي 
مؤسسة الدولة يف مجيع األحوال، إذا أصبحت ال تستطيع أن 
تؤمن للناس نوعا من االستقرار يف امللكية دايهلم أيتطرح مشكل 

ر يف هذا املوضوع حىت نتشددو فيه هلذا حنن نفكر يف إعادة النظ
حىت يبقى الناس مؤمتنون ومستقرون على عقاراهتم وأمالكم، شكرا 

 .السيدة الرئيسة
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد حسن عاريف

شكرا السيد الوزير، حول املشرع املغريب العقود العرفية القدمية اليت 
كانت تشوهبا عدة عيوب وثغرات قانونية إىل عقود عرفية رمسية 

املتعلق مبدونة  38.09من القانون  4اثبتة التاريخ مبقتضى املادة 
احلقوق العينية اليت أعطت احلق للمحامني بتحرير العقود إىل 

والعدول وعلى عكس العدول واملوثقني، حبيث أن جانب املوثقني 
السيد الوزير كما تعرفون أن املوثق منني تيتوجهو عندو متعاقدين 
تيربم املوثق العقد دايلو وتيدير اإلجراءات: اإلجراء دايل اإلبراء 
الضرييب واإلجراء دايل أداء مستحقات الدولة يف األرابح وتيسجل 

أما احملامي منني تيدير العقد العقد وتيحفظو، العدول كذلك، 
يتكتفي ابلتحرير دايل العقد وتيدير اإلمضاء دايلو وتيسجلو يف 
احملكمة، ما تيديرش اإلجراءات اللي تيدير املوثق، إذن تيبقى 
املواطن اتئه، هداك السيد املشرتي تضيع احلقوق دايلو ألن خاصو 
ميشي يدير التسجيل دايلو بوحدو، يعين يقوم ابلتحفيظ 
والتسجيل راسو، هداك مول البائع استافد من واحد املدخول 
مادي تيدير فلوسو يف جيبو وتيمشي مين تتنوض الدولة تتدير 
املراجعة الضريبية وتدير يعين ما تيكونش خلص الضرائب دايلو 

إال كان داك البائع عندو ورثة،  surtout دايل الدولة، تيتفاجأ

اللي دخلوه يتفرقوه الورثة من تيفرقو داك احملصول داك املدخول 
بعد تيتفاجأ بوزارة املالية أهنا تتستدعيه ابش جيي خيلص األرابح 

 .تيويل هو الفلوس ما بقاوش عندو املسائل
 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ 
السيد النائب السيد الوزير ابقي عندك الوقت إيال بغييت ترد على 

 .يف حدود ثواين، تفضل السيد الوزير
 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل

هذا مرتبط ابلسؤال اللي غادي جيي من بعد، السيدة الرئيسة، ما 
كاين مشكل، ألن محاية امللكية من خالل هذه العقود هي اللي 

 .كتطرح مشكل
 :السيدة رئيسة اجللسة

عن محاية امللكية العقارية للسيدات واخا، السؤال املوايل، سؤال 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد حممد البوعمري
 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،

السيد الوزير احملرتم، تصدر احملاكم عدة أحكام ابسم جاللة امللك 
افظة ال تنفذ هذه قصد إجراء حتفيظ للعقارات، إال أن احمل

األحكام، فما هي اإلجراءات اليت ستتخذ لوقف حتقري األحكام 
 .القضائية واإلجراءات وتنفيذها؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل

السؤال فوجئت هبذا السؤال، ألن ماشي هو هذا السؤال األصلي 
 .األصلي يهم العراقيل اليت تعرفها العقارات

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .الصوت السيد الوزير
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 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل
السؤال يهم العراقيل اليت تعرفها العقارات، على كل إذا بغيتو 
نرجعو هلاد املوضوع نرجعو له دايل احملافظة وتنفيذ األحكام، 

لقضائية، أوال حينما تصدر األحكام القضائية تنفيذ األحكام ا
احملافظ املستقل ملزم بتنفيذ حكم قضائي صادر بتسجيل 
العقارات اليت صدرت عن احملكمة، إذا كان حكما هنائيا ملزم 
وإال تكون له املسؤولية الشخصية، مسؤولية فردية آنذاك فلم يعد 

فيه  هناك مسؤولية فقهية ولكن هناك مسؤولية شخصية، ألنه
حتقري ملقرر قضائي؛ املسألة الثانية اللي بغيت نشري هلا هو أنه 
بغيت نربطها كذلك حلماية هاد العقار حىت يف احملافظة هاديك 
القضية دايل العقود دايل احملامني عقد احملامي اآلن يف مسودة 
 القانون احملاماة قلنا أنه قبل أن يصادق كاتب الضبط على العقد

النقيب ملراقبة احملامي، هل يقوم إبجراءات عقد أن يصادق عليه 
يف إطار القانون أو خارج القانون؟ قلنا النقيب غيوقع عليه، اآلن 

اليت تلزمنا مجيعا  gafi صدق كتعرفو احنااي كنا ملزمني ابتفاقيات
 ..واللي كتزمنا اآلن، املشكل اللي وقع لنا هو أن هاد

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .بسرعة بسرعة

 :سيد عبد اللطيف وهيب وزير العدلال
بسرعة ألن مهم هاد املوضوع، جا حكم احملكمة األوروبية حكم 
ميشو كيقول أبن احملامي إذا ال يعقدون عقود عقارات خارج ملف 
دايل تبييض األموال، إيال درتيه خاصك تراقبهم على تبييض 

 .األموال هذه مشكلة أخرى نشوفوها يف املستقبل إن شاء هللا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا
 :النائب السيد حممد البوعمري

 شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير احملرتم، كنعرفوا أن بعض األحكام وماشي جلها كتمر 

ومن املرحلة االستئنافية واجمللس األعلى  االبتدائيةمن املراحل 

 15سنوات حىت ل  10حملكمة النقض كتمر على األقل كتاخذ 
سنة وكيجي احملافظ آخر حلظة وما كيقبلش التحفيظ وخصك 
تبدا املسطرة من أوهلا أنك دير استمرار للملك وأنك دير امللكية 

لداخلية وامللكية كتعرف أن السيد الوزير كتاخذ رخصة من وزارة ا
 20سنة وال  15من عمالة اإلقليم وكتبدا حبال اللي من البداية 

سنة دايل التقاضي كتمشي كتذهب مهب الكرام عالش؟ ألن 
فالطة، احملكمة الثانية اللي  ميكن واش خطأ أن احملكمة األوىل فيها

 ..، حماكم النقض واإلبرام، احملكمة العليااالستئنافهي 
 :السيدة رئيسة اجللسة

كرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ ما ش
كاينش تعقيبات، السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال املوايل هو 
سؤال آين حول مستجدات إصالح خطة العدالة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد هشام صابري

 السيدة الرئيسة،
السيد الوزير احملرتم، يعترب ولوج املرأة ملهنة العدول إجنازا هاما حتقق 
بفضل التوجيهات السديدة لصاحب اجلاللة نصره هللا اليت كرست 
احلق يف املساواة بني اجلنسني وفق ما ينص عليه الدستور حيث 
 أصبح معيار اإلنتقاء هو الكفاءة وليس جنس املرتشحني، صحيح

أنه هذا اإلجناز اللي تفتاخر به بالدان ألنه كانت على ما أظن 
املهنة الوحيدة اللي فيها التفريق ما بني اجلنسني الوقت ألنه املرأة 
تتستافد أوالها احلق يف املساواة على مجيع األصعدة إال فيما خيص 
ممارسة مهنة العدول، وأمهية ممارسة هاته املهنة ملا للمرأة من قوة 

حلفاظ على ثوابت وكل ما هو أصيل داخل اجملتمع وخاصة يف ا
أن مهنة العدول هتتم خصوصا وحصراي يف كل ما هو للشق املتعلق 
ابملواد الشرعية والعقار الغري احملفظ الذي هو مؤطر ابلفقه أيضا 
ابلفقه، لذا نسائل نسائلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة 
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ملتعلقة مبهنة العدول فيما خيص ولوج إلصالح املنظومة القانونية ا
 .التام واملتكافئ فيها؟ وشكرا االندماجممارسة املرأة للمهنة وحتقيق 

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير

 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل
داملشاكل كربى، القضية دالنساء وفيه  2املشكل دالعدول فيه 

 ..صلني على الدكتوراه بغاو يدخلو للعدول وابقي داك شياحلا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 السيد الوزير هللا خيليك قرب للميكرو
 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل

داملشاكل كربى امللف دايل القانون املنظم  3ملف العدول فيه 
سالينا للعدول واللي وصلنا لنقاشات مع السادة العدول ومازال ما 

ابقي نقاشات ولقاءات مع السادة العدول يف جمموعة دالقضااي، 
املسألة الثانية اللي فيه ولوج النساء شهادة املرأة، هل هي شهادة 
تناسب الرجل إىل غري ذلك هذاك النقاش اخلاوي، نقاش خاوي، 
ألنه الشهادة شهادة واآلن أصبحت شهادة املرأة يف نفس انتهى 

الثاين وهو ولوج النساء ألن يف العدول عندان  املوضوع، واملوضوع
%، حيث جاللة 9عدل أي بنسبة  3293امرأة من  293

امسح بولوج النساء للعدل داز امتحان دايل  2013امللك يف 
ترشحو وجنحو منهم  692مرتشح منهم  692املباراة وهي جناح 

غري يتحل الباب حيت  % خاص40امرأة أي بنسبة  277
هي كاينة املناصفة وابقي مازال ما وصلنا املناصفة  يتحل الباب ها

% خاصنا منشيو فيها أكثر لذلك فأان أعتقد أن ولوج املرأة 40
واآلن احلمد هلل عندان ولوج املرأة كاين جمموعة متاع النساء اللي 
غادي يوجلو سواء احلاصالت على الدكتوراه اآلن واحلاصلني على 

العدل ابش نولوجوهم لوزارة العدل الدكتوراه دران قرار يف وزارة 
العدول ألن احلاصل على الدكتوراه ما كيحتاجوج امتحان 
كيحتاجو واحد اللقاء شفوي بينهم وبني املسؤولني ابش نشوفوهم 
عن قرب، مث آنذاك نقرر إحلاقهم وغادي نعملو عليها يف القريب 

غادي نفتحو هلم  4وال الشهر  3العاجل أي غالبا يف الشهر 
ال ابش نوظفو هادوك الدكاترة الذين يريدون الولوج للعدول اجمل

ودكاترة مؤنث وذكر مث كذلك نريد كذلك ابش  توفيهم دكتورا
نعطيو املرأة العدل نفس املكانة اللي عندها ونفس االختصاصات 
ونفس كل شيء فال تفاجأ إذا ذهبت إىل عرس وجدت عدلتني 

 .ل، شكراجالستني يكتبان عقد زواج بني امرأة ورج
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، فيما تبقى من الوقت
 :النائب السيد هشام صابري

لن أفاجأ بل سأكون سعيدا، ألنه فعال سيتم حتقيق خطة إدماج 
املرأة يف اجملتمع اليت مت تعطيلها ملدة سنوات خاصة بعدما خرجت 

ي ضد هذا املشروع ملا مت إقراره وملا مت مسريات الردة والفكر الرجع
ليس إقراره ملا مت تقدميه، وحيث أنه عودة للربامج احلكومية السابقة 
أنه مت اعتماد كل النقط يف الربامج احلكومية السابقة ماعدا مت 
انتقاء نقطة خطة إدماج املرأة داخل يف اجملتمع ويف التنمية هي 

 .بوحدها اللي حتيدات
 :اجللسة السيدة رئيسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة الباتول ابالضي
السيدة الرئيسة، نفس السؤال اللي تقدمت به اجملموعة النيابية قبل 
أسابيع ولكن مت رفضه، السيد الوزير ما بغيناش نتفاجأو بغياب 

ة يف إصالح خطة العدالة، بغينا العدالة، غياب النزاهة والشفافي
حنافظو على اجملهودات املبذولة خالل الوالايت السابقة من أجل 
تكافؤ الفرص واملساواة بني أبناء الشعب، بغينا اجلرأة الكافية لفتح 
حتقيق حول مازالت مباراة احملاماة ابش حنافظو على الصورة املشرقة 

 .البالد
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 :السيدة رئيسة اجللسة
ة النائبة، كاين هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد شكرا السيد

 .الوزير، اجلواب السيد الوزير
 :السيد عبد اللطيف وهيب وزير العدل
 .أان متافق معاك السيدة النائبة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
صايف السيد الوزير، شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن 

األوقاف والشؤون مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل إىل قطاع 
اإلسالمية، مرحبا بك السيد الوزير بسؤال عن إرسال البعثات 
الدينية ملغاربة العامل بشكل منتظم للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد احلسني ايت اوحليان

 شكرا السيدة الرئيسة،
د الوزير احملرتم، ترتبط اجلالية املغربية املقيمة ابخلارج ارتباطا السي

وثيقا بوطنها األم جيال بعد جيل، خاصة فيما يتعلق ابحلقل الديين 
حيث تتطلع هذه الفئة إىل تعميم بعثات التأطري الديين ببلدان 
اإلقامة على مدار السنة بدل االقتصار على شهر رمضان، ملا 

آاثر طيبة ومهمة على مغاربة العامل، لذلك هلذه الربامج من 
 نسائلكم عن برانمج الوزارة يف هذا اجملال؟

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 الشكر للسيدة الرئيسة،
 النائب احملرتم، الشكر للسيد

يف احلقيقة، أتطري اجلالية هو من أولوايت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية واجمللس العلمي األعلى وذلك بفتح قنوات التواصل 
والتعاون مع اهليئات الرمسية املتمثلة يف سفارات وقنصليات اململكة 

قامة، وعرب مجعيات ممثلي املساجد اليت يسريها املغاربة يف بالد اإل
ابعتبارها املخاطب الرمسي للسلطات املكلفة بتدبري الشأن الديين 
وخلق شراكات معا لتحقيق مشاريع لصاحل اجلالية مع ختصيص 

ملساعدة اجلمعيات املهتمة ابلتأطري الديين  اعتمادات مالية سنوية
للجالية املغربية ابخلارج لبناء املساجد وإصالحها وجتهيزها وتعزيز 

مليون درهم سنة  104الديين هبا قد بلغت هذه اإلعاانت التأطري 
مجعية مع إيفاد بعثاث علمية من  18، استفادت منها 2022

القراء والوعاظ والواعظات واملؤهلني سنواي إىل بعض الدول لتأطري 
أفراد اجلالية على أن قضية اإليفاد هذه خاضعة للتأشريات ورمبا 

قضية أتشريات رمضان، فما ابلك ال يعلم الكثريون ماذا نعاين يف 
خارج رمضان؟ كذلك، نتمىن أال تذهب الظروف إىل التضييق 
على إيفاد يعين املؤطرين الدينيني، كما يتبادى من بعض 
التوجهات املوجودة يف البلدان األوروبية ولكن قبل كل شيء يف 
هاد املناسبة، املغاربة كما قلتم، السيد النائب احملرتم، متشبثون 

بادئهم وسنجد دائما وسائل لدعمهم يف هاد الباب كيفما كانت مب
 .الظروف

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد احلسني ايت اوحليان
السيد الوزير، أتطري احلقل الديين حيظى برعاية خاصة من طرف 

فائدة اجلالية املغربية جاللة امللك أمري املؤمنني حفظه هللا خاصة ل
املقيمة ابخلارج، حيث دعا جاللته من خالل خطابه السامي 

لثورة امللك والشعب إىل إعادة النظر يف العمل الذي  69للذكرى 
يقدم على هذا املستوى حىت ال يغرر أببناء اجلالية وحىت ال يبتعدو 
عن دين اإلسالم املعتدل الذي مييز إمارة املؤمنني، لذلك فإن 
التأطري الديين هلذه الفئة الغالية من املواطنني جيب أن يستحضر 
بطبيعة احلال التحدايت احلديثة ويتفاعل مع التحوالت الرقمية 

م الدين اجلديدة مبا يسهم بتمكينهم وإدماجهم مبنظومة تعالي
مبا حيقق صوهنم من كل احنراف اإلسالمي احلنيف السمح و 
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بطبيعة احلال إىل ضياع  واغرتاب وضياع هويته الذي يؤدي
السيد الوزير، جيب العمل على تعميم برامج التأطري  .املرجعية

الديين للجالية املغربية املقيمة ابخلارج طيلة السنة والرفع من عدد 
املؤطرين لتغطية حجم تواجد هذه اجلالية بدول العامل خاصة وأن 

ني الدينيني، بالدان واحلمد هلل رائدة يف جمال تكوين األئمة والقيم
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الوزير مل 
يتبقى لكم من الوقت، السؤال املوايل سؤال حول حتسني ظروف 
التمدرس لفائدة التالميذ وطالب مؤسسات التعليم العتيق 

عاصرة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة وامل
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد صاحل االدريسي
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم حول حتسني ظروف التمدرس 
لفائدة تالميذ وطالب مؤسسات التعليم العتيق، وشكرا السيد 

 .الوزير
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير
 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 السيدة الرئيسة احملرتمة،
السيد النائب احملرتم، شكرا لكم على سؤالكم، ميكن إمجال جهود 

 :الوزارة للنهوض ابلتعليم العتيق فيما يلي
رفع االعتمادات املرصودة هلذا التعليم من امليزانية العامة للدولة -

مليون درهم  324إىل  2004داملاليني دالدراهم سنة  3من 
؛ وإدماج هاد التعليم يف املنظومة الوطنية للرتبية 2022سنة 

والتكوين وهلا أمهية كربى هاد اإلدماج الشهادات االمتحاانت إىل 
 غري ذلك واملنهج؛

ل البنية املادية ملؤسسات التعليم العتيق من خالل البناء أتهي-
واإلصالح والتجهيز ابملعدات املدرسية وابألاثث ومعدات داخلية 

مليون درهم خالل الفرتة املمتدة  782بغالف مايل إمجايل قدره 
 ؛2022-2004بني 

دعم مؤسسات التعليم العتيق ابملواد الغذائية والكتب واللوازم -
 مليون درهم؛ 15بغالف مايل سنوي قدره املدرسية 

توسيع وتطوير شبكة مدارس التعليم العتيق وطنيا حبيث انتقل -
 ؛293إىل  114العدد من 

حتسني الظروف املادية واالجتماعية للمتمدرسني والعاملني هباد -
التعليم من خالل الرفع من عدد مبالغ املنح الدراسية ومكافآت 

 ة؛األطر الرتبوية واإلداري
حتسني جودة التعليمات وحتقيق انفتاح التالميذ على حميطهم -

 االجتماعي؛
منشطا  124تنظيم أنشطة موازية من طرف هيئات تتكون من -

 تربواي؛
 استفادة الطلبة والتالميذ سنواي من الربامج الصحية؛-
تنظيم جائزة التعليم العتيق للتميز الرتبوي للتالميذ والتلميذات -

 .شكرا، لبة والطالباتوالطالب والط
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد صاحل االدريسي

 السيدة الرئيسة،
السيد الوزير احملرتم، انطالقا من حرص أمري املؤمنني صاحب 
اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا على حتصني التعليم العتيق 
واحلفاظ على خصوصيته وعلى إشعاعه الثقايف والعلمي، اعتمدمت 

تروم إصالح هذا التعليم ومراجعة براجمه ومناهجه  اسرتاتيجية
جراءات وحتديد القرارات الكفيلة بتحقيق واختاذ كافة التدابري واإل

أتهيل أمثل له، وهذه خطوات اللي ال ينكرها إال جاحد، داخل 
إبنشاء  جهة العيون الساقية احلمراء ويف إقليم السمارة كنتو قمتو
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معلمة هي املدرسة اإلمام ورش، اللي كان مشروع اعطى صدى 
 العاصمة طيب داخل اجلهة ككل إلقليم السمارة يعترب فيها هو

حيث أنه  لتقائية مع املتدخلنيإالعلمية، هذا املشروع كانت فيه 
للمرضى، يعين،  base arrière ، كانيف اجلائحة دايل كوفيد

السلطات اإلقليمية ابش يداوو املرضى  ااضطرو منني املستشفى 
مدرسة ، اليوم السيد الوزير احملرتم، عندكم، وكان عندو دور كبري

التالميذ وال الطالب اللي فيها يف السادس ابتدائي اإلمام ورش 
غادي ينتقلوا للمرحلة اإلعدادية، ملي غادي ينتقلوا للمرحلة 

 سنة، بغيناكم، 12و11اإلعدادية يعين كاملني يف السن دايل 
، هذا املستوى اإلعدادي ايال قديتوا السيد الوزير هللا جيازيكم خبري

وصا على أن املدرسة كتوفر تربجموا شي فصل دايل اإلعدادي خص
سرير،  100بواحد الطاقة االستيعابية دايل  internat على

بغيناكم، هللا جيازيكم خبري، تتعاونو مع هاد الوليدات يف املستوى 
 .اإلعدادي، وشكرا لكم السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ابلاليت نشوف 

ايال كان شي واحد يف املعارضة، تفضل السيد النائب، السيد 
 .تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم
 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،
 إخواين أخوايت النواب،

يف احلقيقة، السيد الوزير، ال كيخفاش عليكم الدور اللي لعبتو 
رير، واللي املدرسة العتيقة يف تكوين وأتطري املقاومة وجيش التح

به حتررت بالدان، وكذلك يف احملافظة على اهلوية دايلنا وعلى 
اإلسالم املغريب وعلى اإلنسية املغربية، السيد الوزير، اجملهودات 
اللي كتقوموا هبا يف هاد امليدان ال ختفى على عني، ولكن، السيد 
الوزير، عندان واحد املدرسة لألطر اللي قراوا فيها دااب موجودين 

 واحد العدد دايل املؤسسات دايل الدولة، وتصلحت ودرتوا يف

جمهود ابش تصلح، ولكن الرخصة دايل الوزارة دايلكم ما زال ما 
تعطاهتاش، املدرسة اخلضراوية إبقليم الرحامنة، والسيد الوزير، 
كنتمناو يف أقرب فرصة ابش هاد املدرسة ترجع للعهد دايهلا 

كانت كتديرو، واللي، احلمد   وترجع للمجهودات واإلنتاج اللي
 ..هلل، ما زال داك العائلة اللي كانت

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ جواب السيد 

 .الوزير يف ما تبقى من الوقت
 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

دايل، يعين، دايل املناطق أان، إن شاء هللا، غادي نسويوهم ال 
 .اجلنوبية وال دايلكم نشوفو أشنو؟ ما كاين مشكل

 :السيدة رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، وكنشكرك على حسن املسامهة دايلكم يف 
هذه اجللسة، وننتقل إىل آخر قطاع مربمج وهو القطاع املكلف 
ابلعالقات مع الربملان، بسؤال حول حتديد وتوحيد املعايري 
واملساطر يف جمال دعم اجلمعيات للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد حممد ابراهيمي

 السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نسائلكم عن التدابري واإلجراءات اليت قامت  السيد الوزير احملرتم،
احلكومة فيما خيص حتديد وتوحيد املعايري واملساطر املتعلقة هبا 

بدعم اجلمعيات، وذلك يف أفق وضع الشباك الوحيد لتحقيق 
 احلكامة يف التدبري هذا الدعم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير

السيد مصطفى ابيتاس الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، 
 :لف ابلعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي ابسم احلكومةاملك

 السيدة الرئيسة،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
شكرا السيد النائب على اهتمامكم مبوضوع اجملتمع املدين وعلى 

على أن الدستور  طرحكم هذا السؤال، ال بد يف البداية ما أنكد
املدين، وجمموعة من كرس توجه جديد يف التعاطي مع اجملتمع 

النصوص القانونية كتوضح هاد املوضوع هذا. خبصوص مسألة 
الشراكة اللي جات يف السؤال دايلكم، واللي كتنصوا عليها 
وكطلبوا فيها معطيات حول يعين اإلجراءات احلكومية من أجل 
تعزيز هاد الورش دايل الشراكة، نبغي أنكد أبن من الناحية 

كانت كتنظموا دورية السيد رئيس احلكومة،   القانونية هاد املوضوع
اللي فيها مجلة من األمور اللي جابت كمثال كتحدد على 
اخلصوص اجملاالت ذات األولوية املعنية ابلتمويل العمومي، معايري 

 وانتقاءاملشاريع لتسهيل عمل اللجان املكلفة ابلدراسة  انتقاء
 داد واحد مسيتيهاملشاريع، مث غريها. فاحلكومة ابلفعل قامت إبع

"guichet unique"  يعين الشباك الوحيد، احنا كنتكلموا
بوابة إلكرتونية دايل الشراكة على داخل الوزارة وداخل احلكومة 

واللي من خالهلا يتم عرض خمتلف العروض املتعلقة ابلشراكة ويتم 
أيضا وضعها رهن إشارة اجلمعيات من أجل تعزيز الشفافية، 
واملساواة، وتكافؤ الفرص للولوج للدعم العمومي. مت أيضا إصدار 

 املتعلق بكيفية تقدمي 13.22منشور السيد رئيس احلكومة رقم 
احلساب السنوي لكي نتتبع هاد الدعم هذا، وأيضا هناك آلية يتم 

اللي هي التقرير دايل الشراكة، شكرا  2015هبا منذ  االشتغال
 .السيد الرئيس

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد ابراهيمي
مة عناية خاصة للنهوض أبوضاع تويل احلكو  السيد الوزير احملرتم،

اجملتمع املدين، ودعم قدراته ومواكبته، وتيسري ولوجه للدعم 
العمومي، ابعتبار اجملتمع املدين شريكا أساسيا الزما يف التنمية. 

الوزارة يف جمال العالقات مع  اسرتاتيجيةوهبذه املناسبة نثمن عاليا 

اليت  2026يف أفق  االسرتاتيجيةاجملتمع املدين من خالل الرؤية 
السيد الوزير احملرتم،  .مشروع 23و اسرتاتيجيابرانجما  11تتضمن 

ومن أجل متكني مجعيات اجملتمع املدين من اإلسهام بشكل فعال 
يف حتقيق التنمية الشاملة، فإن األمر يقتضي مالءمة البيئة القانونية 
والضريبية للواقع وحاجيات اجملتمع املدين، تتبع وتقييم الربامج 

ة، إحداث وموضوع الشراكات بني اجملتمع املدين واهليئات املاحن
سجلني وطنيني للجمعيات، إحداث آليات للتنسيق بني خمتلف 
القطاعات الوزارية لتتبع تدخل اجملتمع املدين على أساس النتائج، 
مراقبة احلساابت السنوية للجمعيات املستفيدة من الدعم 

جدولة زمنية لتنفيذ املشاريع موضوع الدعم،  اعتمادالعمومي، 
دة لضمان الوضوح والشفافية يف مساطر موثقة وموح اعتماد

مسطرة تقدمي الدعم للجمعيات من طرف مجيع القطاعات 
 .الوزارية، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، ابلنسبة للتعقيبات اإلضافية ما بقاش عندان 

 .دايل الثواين اياله تفضل 5الوقت، عندكم 
 :سعيد بعزيز النائب السيد

و تخاص توحيد الدعم دايل اجلمعيات والتقائيالسيد الوزير، 
وشفافيتو وتتبعو، وخاص أيضا توضيح وتبسيط مسطرة منح 

 .الصفة دايل املنفعة العامة
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير 
السيد مصطفى ابيتاس الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، 

 :الربملان، الناطق الرمسي ابسم احلكومةاملكلف ابلعالقات مع 
 شكرا السيدة الرئيسة،

أوال الوزارة وضعت مشروع مرسوم عند األمانة العامة للحكومة 
وتيتكلم على هاد الشي اللي جييت به السيد النائب وأيضا السيد 

 عزيز، اللي هو: النائب اب
 ؛حتديد املعايري دايل منح الدعم العمومي -أوال
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  ؛تنظيم الطرق دايل إبرام اتفاقيات -
 ؛وضع مسطرة موحدة النتقاء املشاريع

وضع آليات متكن املمول العمومي من تتبع تنفيذ هاد  -
 هذا.  االتفاقيات
نبغي نشري أبن الوزارة بصدد إعداد تقرير دايل  ،ويف األخري
الوزارة بصدد إعداد اللي غتخرجوا يف أايم قليلة إن شاء الشراكة.. 

وأول  2021و 2020و 2019هللا، الشراكة دايل السنوات 
مرة غادي نكونوا يف الوقت اللي يف نفس السنة تنخرجوا الشراكة، 

 .شكرا السيدة الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيدة رئيسة اجللسة
سة. شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجلل

يف جدول  هبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة
 .رفعت اجللسة أعمالنا، وسننتقل مباشرة إىل اجللسة التشريعية،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


