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 اةةبعد امل لثماننيااحلادية و حمضر اجللسة 
 

 (.9502أكتوبر  54ه )5454 صفر 51 اإلثنني :التاريخ

 الرائسة: السيد حممد جودار النائب الثالث لرئيس جملس النواب.

ة دقيقة ابتداء من الساععشر  ثالث ساعات وأربعة :التوقيت
 .ابعةالر والدقيقة مساء  الثالثة

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 ؛ ميالرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العل 
 ؛ الداخلية 
 ؛ الطاقة واملعادن والبيئة 
  ؛ األخضر والرقميالصناعة والتجارة واالقتصاد 
 العالقات مع الربملانو  حقوق االنسان. 

 :ةلساجلرةيس  ،السيد حممد جودار

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

مبقتضيات النظام من الدستور وعمال  522طبقا للفصل    
الداخلي املوقر، نلتقي جمددا يف أوىل جلسات األسئلة الشفهية، 

 :سؤاال شفهيا هتم القطاعات التالية 15ويتضمن جدول أعماهلا 

الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي، 
 قتصادواالالداخلية، الطاقة واملعادن والبيئة، الصناعة والتجارة 

األخضر والرقمي، وأخريا قطاع حقوق اإلنسان والعالقات مع 
 .الربملان

 يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فليتفضل    
 .السيد أمني اجللسة لتالوهتا مشكورا، تفضلوا السيد األمني

 :اجمللسالسيد السالك بولون أمني 

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد رئيس احلكومة مبشاريع القواننيتوصل مكتب اجمللس من 
 :تتعلق

 ميثاق املرافق العمومية؛ -

 تبسيط مساطر وإجراءات إدارية؛ -

ام تغيري وتتميم القانون املتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني الع -
 واخلاص؛

وابإلضافة إىل تسع مشاريع قوانني يوافق مبوجبها على اتفاقيات 
ربيا، ليبرياي، مجهورية البنني، مجهورية ص دولية مع كل من مجهورية

مجهورية رواندا، هتم جماالت خمتلفة منها املالحة التجارية، تفادي 
 الستثماراالضرييب، النقل الدويل عرب الطرق، تشجيع  االزدواج

 واملساعدة القضائية؛

من النظام الداخلي للمجلس، توصلت  66وبناء على املادة 
ية اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاك الرائسة من السيدة رئيسة

م مبراسلة تتعلق إبخبار اجمللس ابصطفاف اجملموعة النيابية للتقد
 .واإلشرتاكية يف املعارضة
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عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا 
، توصلت 0259أكتوبر  54يوليوز إىل  00جملس النواب من 

 ب:الرائسة رائسة جملس النواب 

عن  جوااب 5569 ا؛كتابي  سؤاال 166 ؛شفواي سؤاال 5224
أسئلة   1كما مت سحب   .أسئلة شفوية 6كتابية، ومت سحب أسئلة  

 .شكرا السيد الرئيسكتابية، 

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيد األمني،

 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا 
 ونستهلها بقطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل
والبحث العلمي، سؤال متعلق بغالء أسعار الكتب اجلامعية 

، ياالشرتاكللسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 
 .فليتفضل أحد النواب مشكورا

 :ةبة السيدة السعدية بنسهليالنا

ما الذي ستقوم هبا وزارتكم من أجل متكني الطلبة  السيد الوزير،
من دعم امتيازات القتناء الكتب اجلامعية لتشجيعهم على مواصلة 
دراستهم اجلامعية دون صعوابت إضافية، ومتكينهم من تطوير 

 .تكوينهم اجلامعي؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .كم السيد الوزير، تفضلوا مشكورينشكرا، الكلمة ل

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

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

امسحوا يل يف البداية أن أمتىن لكم دورة تشريعية موفقة، إن شاء 
ابإلجنازات، وأستهل أيضا هذه املناسبة ألشكركم على هللا غنية 

ختصيص جزء كبري من هذه احلصة األوىل من األسئلة الشفوية 
ملساءلة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين والبحث العلمي، وهذا 
يعكس اهتماماتكم ومواكبتكم وتتبعكم لألوراش املفتوحة يف هذه 

 سبة وموعد مع اإلشتغال يفاملنظومة، إن شاء هللا، سيكون لنا منا
اللجنة لتقدمي املخطط التشريعي لتنزيل مقتضيات القانون اإلطار، 

 .وسنتطرق إبمعان هلاد النقط املتضمنة يف القانون

ابلنسبة للسؤال اللي جات به السيدة النائبة احملرتمة، ال بد من 
، من 0252اإلشارة يف البداية أن هاد السؤال مت طرحه يف 

م مت العمل على واحد العدد دايل األمور اللي مشات لليو  0252
، أوال هو يف إطار استقاللية اجلامعات، كل جامعة االجتاهيف هاد 

ختصص ميزانية هائلة ابلنسبة القتناء الكتب، اليوم تقريبا هاد 
مليون دايل الدرهم اللي مت ختصيصها القتناء  52السنة الفارطة 

 .الكتب على مستوى مجيع اجلامعات

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، الكلمة لكم السيدة النائبة 
 .للتعقيب

 :الناةبة السيدة السعدية بنسهلي

 شكرا السيد الوزير،

حنن ال ننكر اجملهودات اليت تقوم هبا اجلامعة لإلرتقاء ابلتكوين 
 ،األكادميي والبحث اجلامعي وابلدعم اإلجتماعي املوجه للطلبة

ولكن مع ذلك السيد الوزير وأنتم كنتم رئيس جامعة، نعترب على 
أن ظاهرة إلزام الطلبة ابقتناء كتبهم يف اجلامعة، هذه ظاهرة 
أصبحت ملفته للنظر ويعاين منها الطلبة، وإال ال مربر لكي نطرح 
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 هذا السؤال، وأنتم حريصون فعال على تنفيذ وأجرأة القانون
وكنعتربو على أن هاد النقطة جيب أن واإلصالح دايل التعليم، 

تكون حمورية، ألن األستاذ ال ميكن أن يتحول إىل كتيب يف قلب 
اجلامعة، األستاذ له رسالة نبيلة هي إنتاج النخب الفكرية والثقافية 
والعلمية، واجلامعة جيب أن تتحول كذلك إىل فضاء جاذب 

 ملاذا نراهن الللطلبة لتكوينهم الذايت وتكوينهم البحث العلمي، وإ
 .على الكفاءات، اجلامعة هي احلاضنة للكفاءات، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ نعم نعم، 
، ليس la régie ابلنسبة للتوقيت راه احنا علمنا الناس دايل

هناك تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل، سؤال عن حتقيق 
أهداف الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح التعليم على ضوء الدخول 
احلايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي، 

 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة غيتة حامتي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ما هي اإلجراءات اليت اختذت لتحقيق أهداف  السيد الوزير،
مع الدخول املدرسي؟ وماذا عن تنزيل قانون  االسرتاتيجيةالرؤية 

 .اإلطار؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير

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

مسح يل السيد الرئيس، عندي أان وحدة املوضوع ابلنسبة للدخول ا
 .دايل األسئلة يف هاد الباب 1املدرسي، كاين 

 :السيد رةيس اجللسة

 وال يف سؤالني على ما أظن اللي فيهم وحدة املوضوع،

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

 ...دايل 5

 :السيد رةيس اجللسة

 ..االتفاق اللي مت مع الفرق

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

 ...نعم إبتفاق مع الفرق، نعم، مبا فيه الفريق احلركي

 :السيد رةيس اجللسة

لكتب األمر ابالسؤالني اللي عندي فيهم وحدة املوضوع يتعلق 
 ...املدرسية

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

دايل األسئلة، ومن  0فيهم  0والدخول املدرسي من بعد، كاين 
 ...داألسئلة 1بعد كاين 

 :السيد رةيس اجللسة

اء هو اللي قامللف اللي حضرتو اإلدارة ابلتنسيق مع مجيع الفر 
 .عندان السيد الوزير
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السيد سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 ...ماشي مشكل، املهم

 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير. كما هو موزع

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

 .ماشي مشكل، ماشي مشكل

 :السيد رةيس اجللسة

 ...كما هو موزع

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

 شكرا السيد الرةيس،

اليوم، أان قلت هاد الدخول األكادميي  السيدة النائبة احملرتمة،
اللي  15.52إطار  متيز إبصدار قانون 0202و 0259الرتبوي 

هو ترمجة للرؤية اإلسرتاتيجية، واللي حامل واحد العدد دايل 
املقتضيات إلصالح املنظومة، لتأمني هاد اإلصالح وإلستدامة 
هاد اإلصالح، وكان لنا خالل شهر شتنرب من القيام بواحد العدد 

ار، ابش القانون اإلط دايل اجلوالت ميدانية لتقدمي مقتضيات هذا
، يكون واحد اإلطار يلتزموا به مجيع الفاعلني، ال الفاعلني الرتبويني

ال اجملتمع املدين، ال األسر أيضا، هلذا اليوم، احلمد هلل، عازمني 
ابش غادي نديرو التنزيل الصحيح هلذا اإلصالح، كأول مبادرة 

أتليف حيدد  0259أكتوبر  1متت هو املصادقة على مرسوم يوم 
اللجنة تتبع وتنفيذ اإلصالح، وهاد اللجنة هي جلنة وطنية اللي 

دايل القطاعات الوزارية واللي كيرتأسها السيد رئيس  02فيها 

احلكومة، املعىن دايل هاد اللجنة هو اليوم هاد القانون اإلطار يلزم 
ماشي غري القطاع ولكن احلكومة ابش تنكب على التنفيذ 

، أيضا مت إقحام يف هذه اللجنة واحد الصحيح هلذا اإلصالح
العدد دايل اهليئات االستشارية مبا فيها اجمللس األعلى للرتبية 

 ... والتكوين، اجمللس البيئي اإلقتصادي واإلجتماعي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب أو النائبة 
 .عن الفريق احلركي

 :غيتة حامتي الناةب السيد

ة جات الرؤية اإلسرتاتيجي شكرا السيد الوزير على هذه املعلومات
مشروع لتنزيل الرؤية، ومن أهم هي اإلنصاف  10فيها أكثر من 

وتكافؤ الفرص، اجلودة للجميع، اإلرتقاء ابلفرد واجملتمع، احلكامة 
 ايف تدبري املوارد البشرية واملالية، رغم اجملهودات اللي تتقوموا هب

واللي ما تينفيها حىت واحد، كاين هناك خصاص كبري يف املناطق 
القروية واجلبلية والنائية، نقصان إىل حد اآلن يف بعض املدارس 
من األدوات املدرسية، بناايت تفتقد ألبسط الشروط للمساعدة 
على التعليم، عدم ربط بعضها ابملاء والكهرابء، إنعدام أسوار 

 .ت كافيةاألمن، عدم وجود داخليا

ويف هذا اإلطار نقرتح حتويل التمدرس ابألوساط القروية والشبه 
احلضرية يعطى هلا متييزا إجيابيا الستدراك هذا اخلصاص الذي 
تراكم عرب السنني، وتكوين جلنة مصغرة تكون مهمتها النزول إىل 
امليدان وزايرة املدارس يف كل اجلهات وجرد اخلصاص املتواجد 

ألنه الشبكة اإلجتماعية تنوجدو بعض الصور  للقيام ابلالزم،
يندى له اجلبني واش صحيحة وال ماشي صحيحة، إذن ابألحرى 
يكون هناك جلنة للتتبع، فينما كانت شي حاجة تقدر تعطي 

 على الناس، أما تنسكتو على هاد الصور اليت تعطي الواقع املوجود
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ي اللصورة مهمشة، حبال اللي تنساعدوهم، تنقولوا هذا هو 
 ..موجود، يف الوقت ألنه كاين مدارس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم عن فريق التجمع الدستوري

 :الناةب السيد عدي خزو

شكرا السيد الوزير، نطالبكم السيد الوزير إعادة النظر يف 
سائل التدفئة القروي إقليم تنغري، توفري و املؤسسات التعليمية ابلعامل 

ابملدارس يف املناطق اجلبلية، تعميم النقل املدرسي يف املناطق 
النائية، إعفاء ذوي اإلحتياجات اخلاصة من مصاريف التسجيل 
من أجل تشجيع على التمدرس، تعميم التعليم األويل ابلعامل 

ق الصحية رافالقروي، توفري األطر الرتبوية الكافية، تعميم امل
ابملدارس ابلعامل القروي، إصالح وتوسيع املدارس، توفري السكن 

 .الالئق لألطر الرتبوية ابلعامل القروي، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

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

السيد سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :التعليم العايل والبحث العلميو 

 شكرا السيد الرةيس،

أكيد أن اليوم طلب التمدرس جد مهم سنة  السيد النائب احملرتم،
بعد سنة، واحلمد هلل، الوزارة تواكب هذا الطلب وتستجيب 
النتظارات املواطنني، وكاين واحد اجملهود كبري فيه واحد العدد 

مؤسسة  511ات واحد دايل اإلجنازات سنواي، هاد السنة عرف
جديدة للي مت الفتح دايهلا خالل هاد الدخول احلايل، أيضا جمهود  

 ..كبري يف إعادة أتهيل املؤسسات املدرسية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن ضرورة تعميم املنحة اجلامعية 
 وعدم إخضاع طلبة األقاليم النائية والقروية للمحاصصة يف
اإلستفادة من السكن اجلامعي كمثال إقليم بوملان منوذجا 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم 

 .واالشرتاكية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول حرمان عدد كبري من الطلبة 
والطالبات من إقليم بوملان واتوانت من املنح اجلامعية واحلي 
اجلامعي ومطلبنا هو تعميم املنحة وتعميم احلي ابخلصوص ابلنسبة 

 .للطالبات؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

السيد سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :م العايل والبحث العلميوالتعلي

شكرا السيد النائب احملرتم، أريد يف البداية أن أشري أن عدد الطلبة 
ألف طالب،  52اليوم يف املنظومة دايل التعليم العايل هو مليون و

جتاوزان السقف دايل مليون، وأبن الطلب على املنحة وعلى 
هود  األحياء هو طلب كبري كيتزايد سنة بعد سنة، كان واحد اجمل

  0251-0250كبري دارتو الدولة خالل السنوات األخرية، يف 
مليون درهم،  622كانت املنحة تقريبا واحد الغالف مايل أقل 

 100مليون درهم اللي خمصصة للمنح  022اليوم عندان مليار و
 ألف طالب يستفيد من املنحة اجلامعية، ابلنسبة إلقليم بوملان

 %02نوات األخرية هي النسب اللي كانت كتعطى هاد الس
ابلنسبة إلقليم بوملان وأيضا  %91والسنة املنصرمة مت ختصيص 
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إلقليم اتوانت مها األقاليم اللي ما فيهمش مؤسسات جامعية أو 
ال أحياء جامعية، ابلنسبة لألحياء أيضا واحد اجملهود كبري اليوم 
  االوترية اللي عرفتها وترية كبرية دايل إحداث دايل األحياء، كن

دايل األحياء،   0كنحدثتو تقريبا حي سنواي، اليوم ولينا كنحدثتو 
كاين إقامة جامعية أيضا، وهاد الشي دميا كيكون واحد الطلب 
شديد هلذا، غادي نرفعوا إن شاء هللا من الوترية وغادي نعطيو 
األولوية للطلبة اللي كيجيوا من املناطق فني ما كاينش األحياء 

 .د النائباجلامعية، شكرا السي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا 
 .مشكورين

 :الناةب السيد رشيد محوين

السيد الوزير شكرا على املعلومات اللي عطيتو، كيما كتعرفو 
حرمان الطلبة من هاد األقاليم املهمشة كإقليم بوملان واتوانت، 

 متابعة الدراسة اجلامعية، وهاد الشي  معناه حرماهنم من حقهم يف
 :داألسباب 0كريجع ل

السبب األول هو اإلمكانيات املادية لألسر؛ والسبب الثاين 
وابخلصوص ابلنسبة للطالبات عدم اطمئنان األسر دايل هاد 
الطالبات أن تقيم خارج األحياء اجلامعية، هذا السيد الوزير 

اد الطلبة من ه مشكل مستعجل وخطري كريهن مستقبل مئات
من هاد األقاليم هادي خاصة الطالبات، سيكون املصري دايهلم 

 هي العودة إىل البيوت دايهلم ما يكملوش الدراسة دايهلم؛

السيد الوزير، اليوم احنا متيقنني أنكم غتخذو جبدية هاد اإلشكال 
هذا، وابخلصوص إقليم بوملان للتذكري فقط أن تسجل ألربع 

ا لى نسبة النجاح ابلنسبة للجهة، يعين ايال مسنوات متتالية أع
نصفنامهش كيتعترب هذا إجحاف يف حق هاد الناس هادو، كذلك  
كن كناشدوكم السيد الوزير بتعميم املنحة كسائر بعض األقاليم 

اجملاورة إلقليم بوملان وتعميم كذلك احلي اجلامعي على األقل 
لم، ألن لوا هذا احلابلنسبة للطالبات، رجاء السيد الوزير ال تغتا

املسؤولية أوال هي مسؤولية أخالقية قبل ما تكون سياسية، الدولة 
دايرة جمهود ابش كتشجع الفتاة القروية من أجل استمرار يف 
الدراسة مللي كتوصل البكالوراي ايال ما لقاتش احلي اجلامعي 

 .... غرتجع

 :السيد رةيس اجللسة

ضايف؟ لوقت، هل من تعقيب إشكرا السيد النائب احملرتم، انتهى ا
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية

 :الناةب السيد عبد اللطيف رشيد

ال يفوتنا إال أن ننوه ابجملهودات اجلبارة اليت تقوم هبا احلكومة يف 
اجملاالت املرتبطة بتوسيع الدعم اإلجتماعي للطلبة اجلامعيني من 

، إال أنه الطلب، من طبيعة احلال، سكن ومنح وتغطية صحية
إلكراهات كبرية جدا ولذا نطالبكم السيد الوزير بتعميم املنحة 
على مجيع األقاليم اليت تعاين من اهلشاشة ومن ضمنها إقليم 
النواصر الذي نصف ساكنته متأتيه من إعادة اهليكلة، وكذلك أن 

قهم يف حهاد النصف دايل الطلبة دايلومل يستفيدوا ، حرموا من 
 0222املنحة حيث توقفت عتبة املنحة يف هذا اإلقليم على 

درهم، ما ميكنش لو يستافد  0212درهم، وابلتايل اللي كريبح 
 %92من املنحة، إضافة إىل أن الطالبات اجلامعيات مت حرمان 

 .منهم، نطالب منكم معاجلة هذه الوضعية، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

فضلوا رتم، تعقيب ينين للفريق احلركي، تشكرا السيد النائب احمل
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة حكيمة بل قساوي

 شكرا السيد الرةيس،
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صراحة ما كنشكوش يف اجملهودات اللي كتقوموا  السيد الوزير،
هبا، ولكن نبغي نقول أبن مكناس عندو كيعاين من خصاص جد 

كيلومرت،   122كثر من مهول، أكرب أبعد نقطة را هي على أ
وا الطلبة اللي اتبعني للجهة دايل مكناس اتفياللت فيما قبل كيعاني

وميكن راه جمموعة منهم ما التحقوش، وهلذا مزيد من اجملهودات، 
السيد الوزير، وخصكم تلقاوا حل هلادوك الطلبة ألن إيال غادروا 

 .املدرسة مبعىن راه ضياع وما كاينش تكافؤ الفرص، شكرا

 :سيد رةيس اجللسةال

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا 
 .عفوا .يةاجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاك السيد النائب احملرتم عن

 :الناةب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي

شكرا السيد الوزير، اليوم نسجل أبسف أن أغلب الطلبة إبقليم 
مسنفدوش من املنحة اجلامعية؟ السيد الوزير اليوم أغلب اتوانت 

درهم  222درهم، راه اللي عندو أكثر من  0222الطلبة، اليوم 
مستفدش من املنحة؟ راه احلي الطالبات والطلبة ما استفدوش من 
احلي اجلامعي دايل فاس وداب هاذ الصباح فرجو على الالئحة 

 0222لدخل السنوي دايل دايل املنح اجلامعية، لقينا تقريبا ا
درهم ما استافدش، شكرا  222درهم، واش كاين اللي عندو 

 .السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضايف 
 .آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات

ملهين والتكوين االسيد سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرةيس،

بغيت نذكر أبن من األولوايت دايل الوزارة هي اإلستجابة هلاذ 
الطلب اإلجتماعي ابلنسبة للطلبة، اللي كيتجلى يف املنح ويف 
األحياء اجلامعية، أان قلت النسبة الوطنية اللي كانت فهاذ 

، ويف السنة املنصرمة ألول مرة دران %21السنوات األخرية هي 
طالب واللي رفعات هاذ  02222واحد الدفعة يننية دايل عندان 

النسبة، وهاذ األقاليم اللي ما فيهومش اليوم ال إقامة جامعية، ال 
أشنو  %91حي جامعي، ال مؤسسة جامعية وصلنا معهم حىت ل

لي غادي إن شاء هللا ال %1، هاذ %1بقى، ما بقى والو، بقات 
ابش نستاجبو هلا،  0202حناولو يف إطار قانون املالية دايل 

لواحد العدد األقاليم اللي كتعرف هاذ  %522ونوصلو ل
 562إقليم، هي  01اخلصاص وهاذ اهلشاشة اللي هي تقريبا 

مليون درهم، كنطلب منكم إن شاء هللا يف النقاش دايل قانون 
كومة أان عندي اليقني أبن احلاملالية أيضا أتييده فهاذ اإلجتاه، و 

هي حارصة على هاذ اإلستجابة، وغادي يكون، غادي منشيو 
 .فهاذ االجتاه، شكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال عن جتهيز 
أقسام التعليم األويل ابملؤسسات العمومية، السيدات والسادة 

نائب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلو السيد الالنواب احملرتمني 
 .احملرتم مشكورين، الكلمة لكم

 :الناةب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، التعليم األويل منه تنطلق مسرية التعليم بشكل عام، 
جيب أن نوفر كل الظروف ألبناء املغاربة سواء يف املدينة أو يف 

 اجلبل من أجل التحصيل يف مدرسة تضمن البادية أو يف
 اإلنصاف، تضمن املساواة؟
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 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

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

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

كما تعلمون التعليم األويل أصبح من السيد النائب احملرتم،  
أولوايت األوراش اإلصالحية للمنظومة، والسيما بعد تنظيم اليوم 

حتت الرعاية السامية لصاحب  0250يوليوز  50الوطين، يوم 
اجلاللة، نصره هللا، واللي كان فيها واحد الرسالة ملكية موجهة 

احد و  لتعميم التعليم األويل ذي جودة، مت العمل على إخراج
اإلطار املنهجي وطين اللي كيأطر العملية ال ابلنسبة البيداغوجية 
املعتمدة على املستوى دايل التعليم األويل، ال على مستوى دايل 
تكوين املربيات، ال على مستوى أتهيل الفضاء اللي خاصو يتنماو 
فيهم القدرات دايل هاذ األطفال، كنا فواحد النسبة النطالق هاذ 

، واحلمد هلل بعد اإلنطالقة الرمسية هلاذ %4991دايل الربانمج 
هاذ السنة، مت  %11برانمج التعليم السنة املنصرمة، وصلنا 

طفل، وهاذ السنة  522.620حجرة ومتدرس  1022إحداث 
إن شاء هللا سنعمل على أيضا تطوير هذا الربانمج اللي أفق تعميمه 

ي مت نية الل، اللي خاصنا نعرفو هي امليزا0200-0202خالل 
مليون يف إطار قانون املالية  112رصدها هلذا الربانمج هو مليار و

، وهاذ السنة إن شاء هللا غادي يكون أيضا مليار 0259دايل 
مليون درهم اللي غادي تكون ابش ميكن لينا نواكبو هاذ  522و

الربانمج الطموح اللي اليوم خاص البد نديرو واحد ال التمييز 
املستوى القروي ألن النسب على املستوى القروي اإلجيايب على 

، أيضا خاصنا %11مها نسب قليلة على النسبة الوطنية تقريبا 
 .نعتمدو

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السيد النائب احملرتم للتعقيب 
 .مشكورين اتفضلو 

 :الناةب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، ما قلتموه هو احلقيقة املرة هو أنه العامل القروي 
ة املتعلقة يف الشق املتعلق هباد املنظوم االختالالتتتجلى فيه كل 

ابلتعليم األويل، حبيث أنه أصغر نسبة، هناك ظروف التعلم 
والتحصيل منعدمة متابعة املربيات واملربيني منعدمة، كاين فوضى 

يف   يف تعدد املتدخلني أربع وزارات تتدخلعلى املستوى الوطين
هاد املوضوع، ولكن احلصة األسد هي لوزارتكم، أيضا مجعيات 
اجملتمع املدين مشكورة واجلادة، لكن ما كاينش املواكبة دايهلا، 
أكثر من ذلك هو أنه هناك بعض األشخاص الذاتيني، وابلتايل 

حلزم الالزم وا ابهاد اجملال هو جمال اللي فيه فوضى، وخصكم تدخل
ابش ميكن هاد التعليم األويل اللي فيه االنطالقة األساسية ابش 
ميكن وليداتنا وبناتنا خصوصا أبناء الطبقة اهلشة والفقرية اللي 
عندهم صعوبة الولوج هلاد املنظومة يلقاو حقهم، أيضا نسبة 
التنفيذ تكلمتو تقريبا على مليارين ونصف دايل الدرهم، شحال 

شحال وصل العامل القروي يف إطار  122فيها؟ مليار ونفذتو 
ميكن اتفاقية الشراكة ميكن كاينة أقسام واجدة ما حمتاجاش تبىن، 
وابلتايل ميكن يف إطار إتفاقيات شراكة مع اجلماعة الرتابية ميكن 

، %11من بعد سنة ولينا  %12خنرجو نرفعو النسبة، ألن كنا يف 
ش يتنجزو، أنتما مشيتو سنني اخرى اب 52خصنا ميكن شي 

ابش ميكن تكون التعميم ولكن ميكن لنا  0200سنني،  52ل
 ..دااب هاد الرقم نرفعوه

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 
 .النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية، شكرا
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 :الناةب السيد حسن احلارس

 الرةيس،شكرا السيد 

، السيد الوزير، أنتم كتكلموا على التجهيز بغيت غري نغتنم الفرصة
ونثري اإلنتباه دايلكم أنه مركز األقسام التحضريية بسطات بعد 
الفتح دايلو أكثر من ثالث سنوات ما زال ما مربوطش ابلشبكة 
دايل الصرف الصحي وشبكة املاء وشبكة الكهرابء، مث كذلك ما 

 م واملطبخ، والشطر الثاين من الداخلية ما زال ماتبناش فيه املطع
تبناش رغم أنه األقسام التحضريية كتعرفو اخلصوصية دايهلا، شكرا 

 .السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير يف ثواين

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

نزيد ابلنسبة للتعليم األويل يف العامل القروي، اليوم كاين املبادرة 
ألف حجرة،  51الوطنية للتنمية البشرية اللي خصصت 

دايل إعادة التأهيل، والتدبري  1.222دايل إحداث و 52.222
 دايلو سنة يف سنتني ابلنسبة للتسيري، وهذا غيعطي واحد الدفعة
قوية ابلنسبة للعامل القروي، ابلنسبة للنقطة اللي اينرها األخ أان 

 .سجلتها، إن شاء هللا غادي ننظرو فيها، شكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن معايري وشروط اإلستفادة 
من السكن ابألحياء واإلقامات اجلامعية للسيدات والسادة النواب 

 .ممني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرت احملرت 

 :الناةب السيد موالي البشري طواب

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتوسيع السكن 
ابألحياء واإلقامات اجلامعية مث معاجلة اإلختالالت اليت تشوب 

 .لضمان اإلنصاف؟ وشكراعملية التوزيع واإلستفادة 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

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

 شكرا السيد الرةيس،

داينت دايل ل إحالسيد النائب احملرتم، أان قلت أبن هاد الوترية داي
األحياء اجلامعية غادي نرفعو منها، كانت واحد العدد السنوات 
ما كنا كنحدثو حىت شي حي جامعي يف السنة ،من بعد مرينا 

دايل األحياء سنواي، ابش  0حلي جامعي واحد، دااب مشينا ل
مليون دايل الدرهم  02تعرفوا غري الكلفة دايل حي جامعي راه 

سرير، ابلنسبة، اشنومها  5122ي دايل ابلنسبة للحي اجلامع
الشروط؟ الشروط كاين أوال، دايل االستفادة مها الدخل السنوي 
لألبوين، عدد األبناء حتت كفالة األب أو الوصي، التفوق 
العلمي، املستوى الدراسي واألخذ بعني اإلعتبار احلاالت اخلاصة 

اد أن ه لإلعاقة، ال الطالق، ال املتخلى عنهم، وجتدر اإلشارة
عملية اإلنتقاء هي عملية اللي موحدة بني مجيع األحياء اجلامعية 

واحد  l'application على املستوى الوطين، واليوم دران واحد
الربانمج معلومايت اللي وطين اللي كيتم التعبئة دايلو وكيتم داك 

 .الشي بطريقة شفافة، شكرا السيد السيد النائب احملرتم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب عن فريق العدالة 
 .والتنمية
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 :الناةب السيد حممد احلرفاوي

 السيد الرةيس، شكرا

السيد الوزير كننهنئكم بعدا على الثقة وكنتمناو لك التوفيق فهاذ 
القطاع اللي واّل يف أولوية األولوايت، ابلنسبة هلاذ املعايري كاين 

دايل السكن ما ذكرتيهش دايل البعد دايل الطالب،  واحد املعيار
وكتعرف أبن الطلبة وأزمة النقل كثر كيفضلو أهنم يسكنو يف قرب 
اجلامعة، القضية دايل عدد األبناء وا؟ ما عرفت! ولكن قضية 
دايل التفوق العلمي هذا داخل فيه بزاف دايل األمور اللي ميكن 

سي اللي  هو املعيار الرئي هلا حىت هي معايري كتأثر وفيها الدخل
كتعتمدو عليه، هنا كنالحظو كاين تالعبات وإختالالت كاين 
بعض املرات أبناء الناس اللي عندهم مهن احلرة الفالحا الكبار  
كيستافدو وكاين أبناء دايل فالحا وموظفني بساط ما  
كيستفدوش، زد على هاذي أن الطاقة االستيعابية دايل األحياء 

مثال دايل جامعة ابن طفيل اللي كنعرفها أان ضعيفة ونعطيك 
سرير  5622قروية، عندها  %92مزاين جلهة الغرب الوحيدة 

هاذ الشي كيخلي الناس ميشيو  %0.1ألف طالب،  12مقابل 
ريع، يتكدسو يف البيوات وتيخلي املستثمرين يقّلبو على الربح الس
بني  نواّلو كيديرو لنا واحد احلجروال صناديق أبمثنة ابهظة

درهم، هاذ الشي بعيد عن احلس  122درهم و 5122
اإلجتماعي والربح السريع، إذن كنتمناو وزيد على هاذ الشي 
اخلدمات اللي كتعطى ال يف األحياء اجلامعية دايل الدولة وال 

 .األحياء اجلامعية اخلاصة راه خدمات ضعيفة

  :السيد رةيس اجللسة

لوزير تعقيب إضايف؟ السيد اشكرا السيد النائب احملرتم، هل من 
 .تفضلوا فيما تبقى من الوقت

 

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

آالف طالب استجابة  52أان قلت اليوم املنظومة فيها مليون و
ألف  502ألف، والطلب كيرتواح  19لطلب اإليواء هو تقريبا 

من رفع هاذ الوترية، الدولة بوحدها ما ميكنلهاش تستاجب البد 
هباذ السرعة هلذا فتحنا الباب على القطاع اخلاص واليوم كاين 
واحد العدد دايل اتفاقيات الشراكة اللي مت التوقيع دايهلا سنواي 
ابش كنحدثو بعض اإلقامات وال سيما يف القنيطرة وأكادير، 

دايل الدرهم خصنا داب   022و 622األمثنة هي كرتاوح من 
كيفاش يستافدو هاذ القطاع اخلاص من التسهيالت والسيما 

 ..العقار ابش

  :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن ظروف استخالص 
تعويضات برانمج تيسري للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .السيد النائب احملرتمفريق العدالة والتنمية، تفضلوا 

 :الناةب السيد السعيد الصادق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

تعلمون و قبل منها كنوهو ابلتعميم دايل  شكرا السيد الوزير،
منحة التيسري على معظم اجلماعات يف اململكة، ولكن بغينا نّبهو 
لإلجراءات اللي ضروري خص اتخذوها لتيسري توصل املعنيني 

 وهبا يف ظروف تليق بكرامة املواطن ألهنم تيتعرضوهباذ املنحة 
لإلرهانة واإلدالل يف طوابري ويف الشمس وغريها خاصة يف مناطق 
انئية وبعيدة ويف أقاليم كثرية ورزازات مراكش آسفي وغريها، 

 .وشكرا

  :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102 أكتوبر   

 -  

 

11 

 بية الوطنية والتكوين املهينالسيد سعيد أمزازي، وزير الرت 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرةيس،

  السيد النائب احملرتم، هاذ كيتّبعتيو معنا احلمد هلل السنة املنصرمة
، مت 0250كان بعد اخلطاب امللكي السامي دايل عيد العرش 

توسيع قاعدة املستفيدين من برانمج تيسري كنا يف واحد 
اف جغرايف حمض وبدينا بواحد اإلستهداف اللي كيعين االستهد

حاملي لبطاقة الرميد، وما بقيناش مقتصرين على العامل القروي 
ولكن أيضا على العامل احلضري ابلنسبة لإلعدادي، ألن ربطنا 
تيسري ابهلدر املدرسي ومع التعليم اإلعدادي كيعرف نسب عالية 

ألف مستفيد تقريبا  222ن دايل اهلدر عليها ربطنا هبم، مرّينا م
دايل املليون دايل املستفيدين كيفاش كيتم التوزيع دايل هاذ  0

، 0220املنح؟ كانت واحد ااتفاقية شراكة مع بريد بنك من 
ىل غادي، السنة األو  ودران الشباك الثابت والشباك املتنقل، ال بد

اين كهاذ بعد هاذ اإلرتفاع غادي يلقى واحد االرتباك، ألن اليوم  
واحد العدد دايل عدم احرتام اجلدولة اللي كتدعي، كتدفع لواحد 
االكتظاظ أو كيوقع هاذ االرتباك، هذا هو املشكل، اليوم احناي 
مع وزارة املالية، مع بريد بنك كنشتغلو على واحد احلل دايل ذاك 
موابيل بنك، موبيل بنكي ابهلاتف النقال اللي ميكن نبعثو حنولو 

ما يبقاش هاذ املشكل اللي كيعانيو منو الناس خالل هاذ املنحة و 
 .هاذ املوسم املنصرم، شكرا السيد النائب احملرتم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة 
 .والتنمية للتعقيب

 :الناةب السيد عبد الواحد بوحرشة

 شكرا السيد الرةيس،

اذ ير، من الربامج الكربى اللي تنفتخرو هبا فبالدان هو هالسيد الوز 
الربانمج دايل تيسري، هاذ الربانمج اللي خلف واحد اإلرتياح كبري 
لدى املواطنني واملواطنات والفرقاء اإلجتماعيني على قدم وساق، 
يف احلقيقة السيد الوزير هاذ الربانمج مازال تتعرتيه واحد اجملموعة 

غم أن األهداف دايلو هو تكافؤ الفرص، الدعم دايل املشاكل، ر 
اإلجتماعي، يعين عدم انقطاع التالميذ عن الدراسة، إال أن هناك 
مشاكل كربى، من املشاكل الكبرية هي اللي ذكر السيد النائب 
طارح السؤال، مشكل دايل تنقل جمموعة من العائالت، أنتم 

ي يف رحليت و خاصة تعرفون الصعوبة دايل التنقل يف الوسط القر 
 الشتاء والصيف، هاذ التنقل رمبا جيي ذاك املواطن حىت

l'agence  دايل بريد بنك و يلقى أبن ما خدامش ويلقى
مشاكل، مشاكل كربى، وهلذا نطلب منكم السيد الوزير رحم هاد 
العائالت، وخاصة هاد العائالت هي عائالت هشة، املشكل 

ر تتعاين لرتبوية السيد الوزيالثاين هو مشكل تربوي، اليوم اإلدارة ا
وخاصة يف اهلوامش دايل املدن ألن أصبح السيد املدير يشتغل مبا 

 .هو تربوي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، شكرا. هل من تعقيب 
إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل، سؤاالن هلما وحدة املوضوع ويتعلق 

سية، لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة لينال األمر ابلكتب املدر 
جوااب موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضلي 

 .السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرةيس،

من مجيع  لوطنية للكتبينيالسيد الوزير، عرب خمتلف اجلمعيات ا
جهات اململكة عن غضبهم الشديد على القرار اإلداري الصادر 
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خبصوص الكتاب املدرسي والكتاب املوازي والكتاب الفرنسي، 
لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، ملاذا هذا التغيري ويف القرارات 
خالل كل دخول مدرسي؟ وهل من إجراءات عملية لإلستجابة 

 .كتبيني املغاربة؟ وشكرامللف ال

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم تفضلوا السيد، عفوا السؤال الثاين للسيدات والسادة 
وا النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل

 .السيدة النائبة احملرتمة مشكورين

 :الناةبة السيدة رفيعة املنصوري

 الكتب املدرسية نسائلكم اليوم؟السيد الوزير، حول ندرة 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

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

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

 ،السيدات الناةبات احملرتمني

هو اتريخ  0226ن منذ سنة ويف البداية أريد أن أوضح أ
استكمال إنتاج كتب مجيع املستوايت املدرسية، واللي هي تقريبا 

كتاب املدرسي مل يتم إطالق صفقات جديدة خاصة   192
، هاذ التغيريات والتحيينات اليت تتم، 0226بتأليف الكتاب منذ 

كتاب ابلنسبة للمستوى األول والثاين دايل   01هتم اليوم 
 ثالث والرابع ابلنسبة اإلبتدائي وهاذ الشي داخل يفاإلبتدائي، وال

، إطار التغيريات والتحيينات اللي مشري هلا يف الرؤية اإلسرتاتيجية
 00وأيضا يف املادة 

 

هاد الكتب املدرسية قلت  15.52دايل القانون اإلطار رقم 
كانوا  donc الناشرين 0259امللحق دايهلا تعطا يف يناير 145

تعطى امللحق دايهلم يف يونيو  45وق اللي ابقاومها متوفرين يف الس
دايل  0جلهم كانو متوفرين يف السوق بقاو  0259يونيو  05

أسابيع دايل شهر شتنرب،  1الكتب املدرسية اللي تعطات خالل 
خصنا غري نذكرو واحد القضية ألن شهر شتنرب هو خمصص ما 

نتستعملو كنسميه للتقومي الشخصي ابلنسبة للتالميذ، ومن بعد  
أكتوبر كان   5أي  داك الكراسة ابتداء من بداية شهر أكتوبر

كتاب واحد دايل مرشدي دايل اللغة العربية دايل املستوى الثاين، 
جبناه، واملقابل دايلو راه كاين موفر يف السوق منذ شهر شتنرب، 
ولكن واحد بعض األساتذة فضلو ينتاظرو هداك الكتاب واحد 

 .ابش نوضحو األمور ابألرقام، شكرا لكمخصنا غري  192على 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد النواب فريق التجمع الدستوري 
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة خدجية الزايين

شكرا السيد الوزير على التوضيح، احنا كنقولو السيد الوزير على 
كان   0202-0259السنة الدراسية  أن الطابع ابلنسبة هلذه

متأخر شيء ما سواء فيما خيص دليل األستاذ أو كراسة التلميذ، 
نعترب ذلك حتصيل حاصل، ال نكاد نفهم السيد الوزير كيف أن 

ماي  15الصادرة بتاريخ  59حتت رقم  451املراسلة على رقم 
، يف حني بعدها أبسبوع 0250أوصت بعدم التعامل مع طبعة 

بتاريخ  59-491جات داك املراسلة الوزارية اللي حتت رقم تقريبا 
، 0250يونيو اللي كتأكد على أو ال خترب ابلتعامل مع طبعة  50

اللي كانت حمظورة ابعتمادها واعتماد كذلك ملحق هبا، احنا هنا  
كيطرح لنا هاد الشي أكثر من تساؤل السيد الوزير، كنقولو على 

خطاء، من املسؤول عن هذه هي مليئة ابأل 0250أنه الطبعة 
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األخطاء؟ وابلتايل أي جلنة راقبت ذلك؟ مث كيف ميكن للتالميذ 
 0250يف فصل واحد ابش يعتمدو واحدين كيعتمدو الطبعة 

 مبلحقة، واحدين كيعتمدو؟

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، تعقيب للفريق 
 .دلية تفضلي السيدة النائبةاالستقاليل للوحدة والتعا

  :الناةبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير يف كل سنة كنحسو أبن وزارتكم يف طريقة تدبريها 
للدخول املدرسي وكأهنا أمام كارثة طبيعية وقضاء وقدر يف غياب 
أي برانمج عمل أو خمطط يف تدبري هاد املرحلة، اليوم السيد الوزير 

يد أكتوبر واحلقيقة والواقع هو أن معظم العد احنا يف منتصف شهر
من املدارس والتالميذ مازال ما توصلوش وما اشراوش الكتب 
املدرسية، وابلتايل فإن اليوم دور األستاذ اليوم را غري كيحظي 
التالميذ ما كيقريوهومش اآلن األكادمييات اجلهوية وبعض املدراء 

ثانوية ولكن املشكلة ال اإلقليميني يف اجلهة دايلنا كعملو جمهود
جاية من املركز جااي من عندكم السيد الوزير الدخول املدرسي 
جيب أن تتعرفو أبنه كيعرف واحد االرتباك كبري، انهيك عن هذا 
السيد الوزير البد أن نسجل اليوم أبن هناك عدم اإلنصاف بني 
ة الكتب املدرسية ابلنسبة للتعليم العمومي والكتب املدرسية ابلنسب
للتعليم اخلصوصي فيما خيص جودة احملتوى واملناهج اللي  
كتدرسها وهلذا السيد الوزير جيب أن تكون لكم رؤية استباقية 
وبرانمج عمل موضوعي من أجل تدبري هذه املرحلة اللي هي  

 .كتدار يف شهر شتنرب وليس يف شهر أكتوبر، والسالم

 :السيد رةيس اجللسة

 .نالسيد الوزير تفضلوا مشكوريشكرا، هل من تعقيب إضايف؟، 

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

السيدة النائبة احملرتمة، أؤكد مرة أخرى أن الكتب كاملة كانت 
 موفرة يف السوق فاتح أكتوبر، وما كاين حىت شي فرق بني التعليم

ص، هو منهج واحد، الكتب ختتلف ولكن اخلا العمومي والتعليم
 .منهج واحد، شكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل هوسؤال يتعلق بوحدة املوضوع، 
أسئلة هتتم ابلدخول املدرسي واجلامعي،  4السيد الوزير اآلن يف 
 .نعم السي وهيب تفضلوا

 :الناةب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام(

مسحتو يل السيد رئيس؟، عندي نقطة نظام فقط للتوضيح حبضور ا
السيد وزير العالقات مع الربملان كما كتعرفو السيد الرئيس، 
السادة النواب، السادة رؤساء الفرق، أنه مت تعديل حكومي لسنا 
هنا لتقييم أو لنقاش التعديل احلكومي ماشي هذا هو املوضوع، 

اب، أوال انونيا ابلنسبة جمللس النو حنن نناقش املوضوع دستوراي وق
دايل التيكنوقراط ما عرفناش السيد  52ألننا أمام حكومة فيها 

رئيس احلكومة شنو هو التصور دايلو على الربانمج احلكومي اللي  
 ..كنراقبوا به احلكومة، غري بشوية راه مصاحلتكم، ماشي لينا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد النائب

 :السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام(الناةب 

 ...خليين نكمل السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 ..ال، السيد النائب
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 :الناةب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام(

 ..خليين نكمل السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

هذا  نقطة نظام يف التسيري ما شي تصنت هللا جيازيك ابخلري،
امسح يل، انت خاصك تسكت، بصفتكم كرجل موضوع خاص 

قانون خاصكم حترتمو القانون، أول من حيرتم القانون خصكم 
تكونو انتما، امسح ليا السيد الرئيس، ال امسح يل، السيد الرئيس 
ما ميكنش، ال ما عندكش احلق، القانون ما معاكش، امسح ليا، 

يب، هأان ما كنرفضش، حنا ماشي يف حمكمة، امسح ليا السي و 
إيال كنيت ممثل األمة احرتم القانون، نقطة نظام يف الشكل، ما 
شي هكذا يف الشكل ويف التسيري، امسح ليا، هادي الفوضى، ال 
امسح ليا، سأكون مضطرا لرفع اجللسة، ال وهللا، آش هاد 
األسلوب، هذا السيد النائب، ال ال ماشي أ هذا راسل السيد 

 جتيش هنا تطرح ليا سؤال هنارئيس احلكومة عندك القنوات ما 
س فيه أسئلة شفهية حمددة يف قوانني السيد رئيس الفريق اضبط النا

 .دايلك، نعم

الناةب السيد حممد أبدرار رةيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :)نقطة نظام(

السيد الرئيس، كنت ختليه ما عرفتيش آش غيكول دااب حكم 
 1ف ضيعت نيا شو مسبق كنيت ختليه ما عرفتيش آش غيقول، ين

 .يننية 02دقايق هو بقات له 

 :السيد رةيس اجللسة

ال، أان را مرأس جلسة دستورية وغادي  السيد النائب احملرتم،
تصنت غرتيح وتصنت، عطيناك الكلمة يف إطار تصّنت السي 
عندك دقيقة نقطة نظام خاصة نقطة نظام خاصة ابلتسيري، هل 
لك مالحظة فيما خيص تسيري اجللسة؟ أما ما هو، ال امسح ليا 

ما ميكنش منشيو هباذ األسلوب السي وهيب، ال وهللا ما ميكن يل 
شي هباذ األسلوب، ال ال ال امسح، يل امسح يل، وأعطي الكلمة من

للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا 
 .السيدة النائبة احملرتمة

السيد الرئيس، امسح يل، شوف اإلخوان ما متنعنيش من الكالم 
أان مرأس أان اللي غادي نعيطيك الكلمة، اان اللي غادي هنضر 

اللي غادي هنضر امسح ليا، السيد الرئيس وّخا وامسع، السيد أان 
الرئيس طلبت نقطة نظام، نقطة نظام هتم التسيري، باّليت أستاذ 
إيال كل انئب حمرتم من هاذ اإلخوان اللي كاينني كيطلب نقطيت 
نظام يف اجللسة راه غادي نفوتو بكثري خصنا أايم ابش نديرو هاذ 

اجمللس  طيتك، وامسح ليا امسح ليا أان كنمثلاجللسة، وابلتايل فأان ع
هنا ماشي األغلبية وال املعارضة، أان أمثل اجمللس هللا جيازيك 
ابخلري، عطيناك نقطة نظام دخليت أسئلة له طابع آخر، طلبنا 
منك راسل رئيس احلكومة، فهمتيها أبنك خصك تراسل رئيس 

م يف ثوان تفضل، وهاذي نقطة نظا 0احلكومة مزاين، عندك 
 .التسيري تفضل

 :الناةب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام(

السيد الرئيس، نقطة نظام يف التسيري أنت مرتأس واحد اجللسة، 
احنا معارضة، حزب اإلستقالل املعارضة، عندان حزب خارج من 
احلكومة ما عرفناش واش معارضة واّل ماشي من املعارضة، يف 

 اش من املعارضة واّل ال؟بغينا نعرفو و  66إطار الفصل 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد وهيب، تفضل السيد النائب، تفضل السيد الرئيس

 :قطة نظام()ناالشرتاكيفريق الالناةب السيد شقران أمام رةيس 

أان عندي السيد الرئيس نقطة نظام يف التسيري العام هاد اجللسة 
ايل نظام الداخلي دجلسة دستورية حمكومة ابلقانون وحمكومة ابل
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هاد املؤسسة احملرتمة، إيال امسحيت السيد الرئيس املفروض فيكم  
كرائسة كلما كان هناك خرق للنظام الداخلي أن تفعلوا القانون 

 .جيب تفعيل القانون، ما كنهرجوش هنا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني، كنعطي السؤال 
هيب على السؤال الثاين ألنه كان غائبا عندما وكنجاوب األخ و 

تلى أمني اجللسة يف قراءته أبن أحد الفرق أصبح ضمن املعارضة، 
جمموعة أان كربت بك، قلت لك الفريق، اجملموعة النيابية للتقدم 
واالشرتاكية، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة عن فريق العدالة 

 .والتنمية

 :فوزي زيزيالناةبة السيدة أمينة 

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد الرئيس السؤال يتعلق ابإلجراءات اللي تبناهتا الوزارة 
خالل الدخول املدرسي واجلامعي هلذه السنة، خاصة وأننا ملسنا 
عدة مشاكل تتعلق بقلة الكتب املدرسية وابالكتظاظ ومشاكل 

 .أخرى؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

املوايل يف وحدة املوضوع للفريق االستقاليل شكرا لكم، السؤال 
 .للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد الوزير، مرحبا

 :الناةب السيد حلسن حداد

غري امسعوا لنا ، السيد الوزير ما هي االستعدادات املتخذة من 
 طرف الوزارة إلجناح الدخول املدرسي احلايل؟

 :السيد رةيس اجللسة

ضوع، السؤال الثالث لفريق التجمع دائما يف سؤال وحدة املو 
 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيد الرةيس،

 .السيد الوزير، كيف كان تقييمكم للدخول املدرسي احلايل؟

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم، السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب عن فريق 
 .ملعاصرة تفضلوا السيدة النائبة احملرتمةاألصالة وا

 :الناةبة السيدة عاةشة فرح

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا احلكومة 
 .إلجناح الدخول املدرسي هلذا املوسم؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة على السؤال

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

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

بداية البد من التذكري ابألمهية الكربى اليت حتظى هبا منظومة 
الرتبية والتكوين من طرف صاحب اجلاللة، نصره هللا، وهو ما 

 50شراف جاللته، يوم اخلميس جتسد يف خطبه السامية، ويف إ
شتنرب على إعطاء اإلنطالقة الرمسية للدخول البيداغوجي احلايل 

، حيث قدمت أمام أنظار جاللته، هبذه املناسبة 0259-0202
احلصيلة املرحلية للمشاريع واألوراش امللتزم هبا أمام جاللته، يف 

ات و املوسم املنصرم، وبرانمج عمل الوزارة للسن 0250شتنرب  52
، هاذ الدخول الرتبوي متيز أيضا إبصدار 0205املقبلة يف أفق 
والذي سيمكن املنظومة الرتبوية من آلية  15.52قانون اإلطار 
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تشريعية ملزمة للدولة واألسرة وهيئات اجملتمع املدين والفاعلني 
اإلقتصاديني واإلجتماعيني، وضامنة لسالمة اإلصالح، وكآلية 

س ن اإلطار، قلت املصادقة من طرف اجملللتنزيل مقتضيات القانو 
أكتوبر على مشروع املرسوم بتحديد تكوين وأتليف  21يوم 

 اللجنة الوطنية اليت سيرتأسها السيد رئيس احلكومة لتتبع ومواكبة
إصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية 

نظيم كادميي تسريها، مت أيضا يف إطار االستعدادات للدخول األ
محالت ولقاءات جهوية للتعبئة والتواصل من أجل التنزيل األمثل 

 .ملقتضيات القانون اإلطار

ويف هذا الصدد قمت شخصيا ابإلشراف على هذه العملية، وكان 
يل املوعد األول هو يف جهات بين مالل خنيفرة، املوعد الثاين يف 

د من ة لعدمراكش آسفي، وأيضا قمت بزايرات ميدانية تفقدي
املؤسسات التعليمية ابجلهتني، وستكون إن شاء هللا هاذ األسبوع 
فاس اتوانت، غادي تكون الزايرة لتاوانت، إلطالق أيضا مشروع 
الكلية املتعددة التخصصات ومواكبة التعليم األويل فواحد العدد 
دايل األقاليم. وهنا جيب التأكيد على أن هاذ الدخول املدرسي 

اقية امعي قد مر يف أجواء إجيابية بفضل التدابري االستبواملهين واجل
اليت اعتمدهتا الوزارة مبختلف مكوانهتا منذ عدة أشهر ابتداء من 
شهر أبريل، وهاذ التدابري االستباقية ابش حنرصو ابش يكون 

 24الدخول يف التواريخ احملددة على مستوى التكوين املهين يوم 
شتنرب، وعلى املستوى  21وطنية شتنرب، على مستوى الرتبية ال

شتنرب، أيضا  29اجلامعي اإلنطالقة الفعلية للدروس يوم االثنني 
ماي ابلنسبة للرتبية  09مت اإلصدار املبكر ملقرر السنة يف اتريخ 

الوطنية، وأيضا اجلدولة الزمنية لتنظيم السنة اجلامعية اللي حىت هي 
د وكذا يذ اجلدمتت بطريقة مبكرة، السهر على تسجيل التالم

إعادة تسجيل التالميذ القدامى مع التحكم االستباقي يف الصيغة 
 النهائية للخريطة املدرسية، وأيضا اخلريطة اجلامعية وتوزيع وتوسيع
وتعزيز العرض املدرسي ببناء واحد العدد هائل من املؤسسات 

املدرسية وإحداث عدد كبري من املؤسسات اجلامعية، هاذ السنة 
مؤسسة جامعية مت إحداث أكثر من  022يبا أكثر من عرف تقر 

مؤسسة جامعية فواحد العدد دايل األقاليم، أيضا مواصلة  52
العمل على تنزيل الربانمج الوطين لتعميم التعليم األويل وذكرت 
بعد قليل ابألرقام اللي وصلنا هلا والنسب اللي حققناها، وأيضا 

فائدة وطين للرتبية الداجمة لإعطاء االنطالقة الرمسية للربانمج ال
األطفال يف وضعية إعاقة، كان واحد الربانمج طموح اللي اعطينا 

يونيو واليوم حنن بصدد التنزيل دايلو  06اإلنطالقة دايلو يوم 
يذ، ابلنسبة هلاذ الفئة من التالم لتمكني ومنح إمكانية التمدرس

 59لنسبة لوأيضا اإلجراء املبكر للحركات اإلنتقالية التعليميةاب
مبا فيها تلك اخلاصة مبدرسات ومدرسي األسالك التعليمية  02أو 

أكتوبر السنة املنصرمة ابش هاذ السنة مت التعيني دايهلم  04منذ 
مباشرة بعد الدخول املدرسي، أيضا مت تعيني أطر األكادمييات 

مباشرة ابتداء من شهر غشت ابش  0259فوج  51.222
سجيل ام دايهلم، وأيضا مت فتح التلألقس يلتحقو فشهر شتنرب

القبلي على مستوى دايل األحياء اجلامعية، ألن مت الفتح دايهلا 
األحياء اجلامعية ابتداء من شهر شتنرب، كان أيضا واحد اجملهود 
مت ابلنسبة للمدارس الفرصة الثانية، عززان شبكة املدارس ابلفرصة 

 02موح دايل خلق الثانية، واليوم عندان واحد الربانمج وطين ط
، وهاذ السنة غادي يتم إن شاء هللا إعطاء 0205مؤسسة يف أفق 

مؤسسة، وخالل هاذ الشهر هذا مت  12اإلنطالقة الفعلية دايل 
دايل املؤسسات اللي مت الفتح دايهلا، وشهر بعد شهر  52واحد 

غادي يتم الفتح دايل املزيد من هاذ املؤسسات اللي كتمنح واحد 
د املناسبة استدراكية دايل التمدرس لواحد العدد الفرصة، واح

الفئات اللي إما مقاطعني على الدراسة أو ال غري متمدرسني، 
أيضا هاذ الدخول راه عرف إرساء واحد النظام وطين مبكر وانجع 
ونشيط للتوجيه املدرسي واملهين واجلامعي من خالل إطالق آليات 

ة أساسية ت واحد الوظيفجديدة للتوجيه، اليوم عملية التوجيه وال
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يف مشروع املؤسسة، ومتت املأسسة دايلو واليوم احنا بصدد إخراج 
واحد القرار وزاري اللي كيأطر هاذ العملية، مبا فيها املشروع 
الشخصي للتلميذ، مبا فيها األستاذ الرئيس، مبا فيها الرفع من 

يف  عدد دايل املوجهني، مبا فيها إلزامية واحد التداريب ميداين
 .السنة الثالثة اإلعدادي، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، أعطي الكلمة للتعقيب السادة والسيدات 
النواب عن الفرق الطارحة للسؤال، الفريق األول فريق العدالة 

 .والتنمية تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :الناةب السيد ادريس مسكني

 السيد الرةيس، شكرا

السيد الوزير، نثمن اجملهودات املبذولة يف جمال النهوض ابملنظومة 
الرتبوية من طرف احلكومة ومجيع املتدخلني، ولكن ابلنسبة 
للدخول املدرسي احلايل نسجل جمموعة من املالحظات، أوال على 
مستوى الشق البيداغوجي هناك أتخر يف إصدار جمموعة من 

، وكذلك عدم توفرها ابلشكل الكايف ابملكتباتالكتب املدرسية، 
ارتباك يف تعميم املسارات الدولية خصوصا ابلنسبة لألوىل 
إعدادي، عدم مواكبة أطر املراقبة الرتبوية وأطر التوجيه لعملية 
التقومي التشخيصي والذين تركو األساتذة لشأهنم إال أن ينتهو من 

 الدولية واألساتذة هذه العملية، عدم متكني أساتذة املسارات
املدرسني للمقررات اجلديدة من تكوين مالئم بيداغوجيا 
وديداكتيكيا وحىت معرفيا، على مستوى املوارد البشرية يف السنة 
الثالثة على التوايل يتم حرمان األساتذة واألستاذات من حركة حملية 
وإقليمية وهو مكتسب كان يف السابق وكذلك ابلنسبة ألطر 

ت من اإللتحاق ابألزواج، هناك خصاص حاد يف أطر األكادمييا
اإلدارة الرتبوية ويف املساعدين التقنيني، وكذلك حىت ابلنسبة 
لبعض التخصصات والتوجيه الرتبوي، عودة حالة االكتظاظ من 

جديد إىل األقسام بعدما رمبا مت الطي النهائي معه، واإلسراع، 
الدكاترة  العالقة خصوصامطالبة الوزارة ابإلسراع بتسوية امللفات 

وحاملي الشهادات واملساعدين التقنيني وغريه، مشكل التدبري 
املفوض مازال إىل حد الساعة يعين مل حيل خاصة مع توقف 

 .جمموعة من عقود الصفقات يف هذا اجملال

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيد النائب احملرتم، منر إىل التعقيب الثاين وخاص ابلفريق
 .قاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب احملرتماإلست

 :الناةب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، مازال كاين بعض التحدايت ابلنسبة للدخول 
اين األوىل هو النقص يف األطر الرتبوية، ك املدرسي كاينة اإلشكالية

 دايت الليتلميذ يف اإلعدادي، كاين إعدا 5022حارس عام ل 
د اإلعدادية عندهم مقتصد واحد، على  1فيها اإلعالميات كاين 

املستوى املركزي كاين بعض املديرايت اللي واخا تيمشيو الناس 
للتقاعد ما تيتمش التعويض دايهلم كاينني حىت رؤساء املصاحل 
ورؤساء األقسام ما يتمش التعويض دايهلم هادي املسألة األوىل، 

 ابلنسبة للداخليات السيد الوزير كاينني داخليات املسألة الثانية
اللي مازال األشغال دايل الرتميم دايهلم وإعادة الصياغة دايهلم 
اآلن مستمرة لغاية الدخول املدرسي وقع هذا شهر دايل ابش 
بدات الدراسة، كاين مثال اإلشكالية دايل اإلطعام املدرسي 

التالميذ  ثال كايننيوخصوصا يف العامل القروي ويف بعض املدن م
اللي إيال عاودو القسم ما تيسمح هلمش ابش ميكن هلم أهنم يديرو 
اإلطعام املدرسي، هذه غري معقولة ألنه هادوك التالميذ راه عندهم 
صعوابت، ابلعكس جيب تشجيعهم ابلنسبة هلاد اإلطار هذا،  
كاينة دور دايل الطلبة اللي هي موجودة منذ سنوات ولكن 

ش؟ ألهنا ما وجودانش مجعيات ابش ميكن هلم أهنم مقفولة، عال



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102 أكتوبر   

 -  

 

18 

يسريوهم جيب تسيريهم من طرف اإلدارة إىل حني أنه إجياد هاد 
اجلمعيات اللي ميكن تكلف هبم، كاينة اإلشكالية اللي وقعات 
هاد السنة هادي وهو أنه كثري من الطلبة اللي كانو غاديني العلمي 

او ة عندهم ضعيف مشولكن نظرا ألنه املستوى دايل الفرنسي
األديب خاصنا نلقاو حل ابلنسبة هلاد الطلبة هاد التالميذ هادو 
ابش ميكن ليهم أهنم ميشيو العلمي كاينة إشكالية دايل احلافالت 

 .ودايل

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، أعطي الكلمة لفريق 
 .احملرتم التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النئب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، املسألة احنا متأكدين من السيد الوزير أنكم غادي 
اتفقو معنا أبنه ما بقاش مستساغ اليوم يف كل دخول مدرسي 
نشاهدو هاد الناس دايل االرتباك وهاد النوع دايل املالحظات 

ض زير هاد الدخول املدرسي عرف بعاللي تيكونو، اليوم السيد الو 
االرتباكات متت اإلشارة املسألة دايل االكتظاظ اللي تنعاودو 
نعيشها األقسام املشرتكة، الغياب دايل تسليم بعض املؤسسات 
التعليمية رغم انتهاء األشغال فيها، بعض األمور املرتبطة بتدبري 

ؤسسات،  ملاملوارد البشرية، التكليفات، تدبري الفائض يف بعض ا
كل ما هو مرتبط ابلدعم املدرسي، يف النقل، يف الداخليات 
وغريو، يف بعض املواد تدريس األمازيغية ابلنسبة املدرسني، السيد 
الوزير هاد املوسم هذا كان هو أول موسم بعد دخول القانون 
اإلطار حيز التنفيذ وكنتو من بني الرابن دايل الدفاع على هاد 

تنحييوكم على اجملهود اللي بذلتوه، وهو اللي  القانون اإلطار، و 
كان هو داك شي عالش كنزيدو كنجددو لكم التهنئة بتجديد 
الثقة فيكم، وابلتايل هاد االختبار دايل هاد السنة الدراسية األىل 

يف دخول قانون اإلطار تنعتربوه اختبار حقيقي وامتحان، إيال 
 ا تفهموجنحنا فيه كموسم دراسي ماشي فقط كدخول، رمب

االرتباكات يف الدخول ولكن كموسم دراسي غادي يكون حاسم 
 .ومعول عليكم السيد الوزير ابش جنحوه

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، شكرا لكم، آخر متدخل يف هاد 
السؤال فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة 

 .مشكورة

 :السيدة عاةشة فرحالناةبة 

السيد الوزير احملرتم، ابلرغم أن الوزارة دارت جمهودات كثرية ابش 
يكون الدخول املدرسي يف املستوى، لكن لألسف كنالحظو أبن 
هناك جمموعة من االرتباكات واالختالالت اللي صاحبات 

اللي كنا كنتظرو  0202-0259الدخول املدرسي للموسم 
وسم غادي جيي من بعد املصادقة يكون أحسن ألن هذا أول م

على القانون اإلطار. من بني االختالالت اللي صاحبات هاد 
الدخول املدرسي السيد الوزير غادي نذكر ابقتضاب إقليم تزنيت، 
أن جمموعة من التالمذ ما لتاحقوش ابلفصول دايهلم يف الوقت 
املناسب، نظرا لعدم اكتمال أشغال التهيئة واإلصالح مبجموعة 

ن املدارس، كذلك املشكل دايل الداخلية أو دار الطلبة م
والطالبات اللي ما افتحش األبواب دايلو أمام جمموعة من التالميذ 
إما لعدم اجلاهزية دايهلا أو ألن الطاقة االستيعابية ال تسمح 
بذلك، وهنا غنشري السيد الوزير ما وقع يف مجاعة تتاوت إقليم 

الميذ الكراجات، ألن جمموعة من اترودانت أو ما ابت يعرف بت
كراو كراجات، ألن الداخلية ما استقبالهتومش وما   التالميذ

سنة،  50كاينش البالصة دايلوهم، األسف كيفاش تلميذ ما بني 
سنة أنه يعيش يف هاد الظروف، يقرا فهاد الظروف، ما  51

نقدروش نستوعبوه، السيد الوزير وانت كتعرف أن هاد السن حرج 
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كونو عندو عناية خاصة، حنا عارفني ابللي الداخليات وخاص ي
ماشي من االختصاص دايلكم، السيد الوزير الوزارة بوحدها هناك 
وزارات كتقاطع معكم يف هاد االختصاصات، لكن كان األجدر 
أنكم تقوموا ابلالزم قبل ما يوقع هاد املشكل، كذلك ما نساوهش 

ء رسوم ابء، لألسف غالالتعليم اخلاص الذي أصبح يثقل كاهل اآل
 ..التسجيل والتأمني

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا 
السيدة النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة يف تعقيب 

 .إضايف

 :الناةبة السيدة مرمي واحساة

 شكرا السيد الرةيس،

اش نتكلمو على دخول مدرسي انجح السيد الوزير، ما ميكن لين
يف ظل نقص املوارد البشرية واألطر اإلدارية، أعطيكم مثال يف 

أستاذ ومدير واحد  50يننوية التفاح يف تيزي نيسلي اللي فيها 
بدون مساعد، كذلك وضعية احلراس األميني يف املؤسسات 
التعليمية، لألسف جهة بين مالل خنيفرة اللي كيتوصلو مبراسالت 

ن طرف األكادمييات ابش أهنم يوفرو األمن واحلراسة م
للمؤسسات التعليمية، ومها أزيد من سنة ما توصلوش ابألجور 
دايهلم، لذلك السيد الوزير نطالبكم ابلتدخل الفوري لتسوية 

 .وضعية هؤالء العاملني، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

ر؟ السيد خشكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آ
 .النائب احملرتم عن الفريق احلركي، تفضلوا

 

 

 :الناةب السيد عبد الرمحان العمري

السيد الوزير، أذكركم السيد الوزير مرة أخرى حول إحداث نواة 
جامعية إبقليم شفشاون، ابإلضافة إىل تعميم منح تعود لإلقليم، 

 .وشكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا مشكورينشكرا السيد 

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

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

شكرا لكم على هذا التفاعل، االقرتاحات اللي جات على 
فو أبن ر ابلنسبة لقضية االكتظاظ غري خصكم تع alors لسانكم

حنااي مشينا يف واحد الوترية دايل التوظيف اجلهوي، واليوم وصلنا 
سنوات  4ألف أطر األكادمييات اللي مت التوظيف دايهلا يف  22

سنوات األخرية،  52هاد الرقم ما حققناهش خالل أكثر من 
غادي  0202واحنا هاد السنة إن شاء هللا يف إطار القانون املالية 

ألف أستاذ، احنا اللي طلبنا  51فة دايل تكون واحد اإلضا
ألف  51ألف مستفيد منحات لنا وزارة املالية  01احلكومة هي 

ألف، اللي بغيت نطمئنكم هي هاد  51غادي نتعاملو ب 
االكتظاظ اللي كتكلمو عليه هي حالة استثنائية، اليوم النسب 

اللي   %02، عندان تقريبا أقل من 42الوطنية هي أقل من 
يف القسم ابلنسبة األقسام  42األعداء دايل أكثر من كتعرف 

املشرتكة أيضا اليومة نسبة األقسام املشرتكة على املستوى دايل 
اللي دايل مستويني قل  %01العامل القروي هو مستويني وتقريبا 

 ."51من 

 

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102 أكتوبر   

 -  

 

20 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املسامهة يف هذه اجللسة 
إىل القطاع املوايل وهو قطاع الداخلية يف سؤال عن استفادة  منر

اجلماعات الرتابية من التطور املايل لصندوق التجهيز اجلماعي 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد قروق

 شكرا السيد الرةيس،

ج احملرتم أصبح صندوق التجهيز اجلماعي حيقق نتائ السيد الوزير
مالية مهمة عن استفادة اجلماعات الرتابية من هاد التطور املايل 

 .نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

 رةيس،شكرا السيد ال

هاد السؤال هو ماشي أول مرة كيتم الطرح دايلو، بغيت نقول 
بطريقة مباشرة صندوق التجهيز اجلماعي هو بنك ويف التسمية 

يف  املقبلة غيكون مسيتو بنك التنمية الرتابية مت التطرق هلاد السؤال
جلنة مراقبة املالية العامة السنة الفارطة اللي خرجات واحد العدد 

ات وهاد التوصيات اليوم احنا كنعملو هبا الرهان دايل التوصي
ارد املالية، هو تعبئة املو  الكبري دايل هاد صندوق التجهيز اجلماعي

حيث هو ما عندوش الصالحية ابش يتم اإليداع دايل املوارد، 
ولذلك فهو اليوم الرهان هو يعبأ املوارد املالية ابش يواكب اجلهوية 

اللي عندها القدرة دايل اإلقرتاض، املتقدمة، ويواكب اجلماعات 
اجلماعات القروية الفقرية اللي ما عندهاش القدرة دايل اإلقرتاض 

هذا كاين حل آخر هو اللجوء إىل الدعم من طرف املديرية العامة 
  .للجماعات احمللية، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم فريق العدالة 
 .والتنمية

 :الناةب السيد صاحل املالوكي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير البد أن نؤكد ما قامت به هذه املؤسسة يف ما خيص 
اجلماعات الرتابية وما ستقوم به إن شاء هللا، صحيح أن هناك 
مالحظات يف نسبة الفائدة، ويف قضااي أخرى، ولكن أريد أن 

ان اجلماعات اليوم الرتابية يف بلدأؤكد السيد الوزير أن أغلبية 
املشكل احلقيقي دايهلا هو مشكل التمويل، أن املنتخبون جيتهدون 
وخيططون أو كيوضعو واحد العدد دايل املشاريع، ولكن كيجي 
املشكل دايل التمويل، بطبيعة احلال نذكر مرة أخرى أبمهية الدعم 

ى القيمة لالذي أشرمت إليه السيد الوزير يف ما خيص الضريبة ع
، وهذا اللي خاصو يتغيري يف كل تفاصيله، TVA املضافة دايل

إذن كيبقى هاذ القضية دايل اإلقرتاض، واجلماعات الرتابية ليس 
أمامها إال بطبيعة احلال اإلقرتاض، اليوم واحد العدد دايل الرؤساء 
واجلماعات كيشتاكو كيقولو أبهنم دارو دراسات وضعو ملفات 

وق، إال أهنم توصلو مبراسالت أن هاذ الصندوق أمام هاذ الصند
اآلن ما تسمح الظروف يعين ابش يعطيهم يعين قرض، وهذا 
ة غادي خيلق صعوبة كبرية على مستوى التنمية تقريبا يف الغالبي

دايل اجلماعات، اليوم املطلوب السيد الوزير أننا نعرفو أن 
، وبدون يعاجلماعات هي القاطرة، وبدون متويل فليس هناك مشار 

مشاريع ليس هناك تنمية بطبيعة احلال، أان أطلب منكم وألتمس 
السيد الوزير ابش تراجعو هاذ األمور، وكذلك اإلشكالية على 

 ..التأشري على امللفات يف وزارة الداخلية، حنن يف مجاعة أكادير
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 :السيد رةيس اجللسة

يف؟ اشكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، هل من تعقيب إض
 السيد النائب احملرتم عن الفريق اإلستقاليل، تفضلو السيد النائب

 .احملرتم

 :الناةب السيد نور الدين رفيق

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير بغينا نعرفو إجياد حلول للبالد التأخري يف أداء 
املستحقات لفائدة الشركات اللي كيخدمو كيشتغلو يف املشاريع 

ندوق التجهيز اجلماعي، وبعض اخلطرات املمولة من طرف ص
أشهر، وابلتايل عدد كبري  52حىت ل  0التأخري كيوصل حىت من 

من الشركات اللي رفضو يشاركو فهاذ الصفقات اللي كتمول من 
طرف صندوق التجهيز اجلماعي بفضل هاذ التعاقدات اللي كاينة 

 .وخاصة الديبلوكاج دايل األداء دايل الشركات، وشكرا

 :د رةيس اجللسةالسي

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
 .الوزير تفضلوا

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

، هاذ %1القضية دايل نسبة القروض راه اخنفضت ألقل من 
القضية دايل التأخرات ال أظن أبهنا هي مسؤولية دايل صندوق 
التجهيز اجلماعي بوحدو، كاينة بواحد العدد دايل اإلشكاليات 

شهور كتبان يل كثرية  9شهور،  0رمبا عدد من األشهر هاذ 
د لي على صعيبزاف، رمبا حاالت فيها إشكاليات، فيها ال

اجلماعة، ولكن ماشي على صعيد الصندوق، اللي بغيت نقول 
مليار درهم  14سنة، راه قد قدم  62هاذ الصندوق يف إطار 

مليار دايل القروض، إذن هو عندو واحد  14دايل القروض، 
مشروع تنموي، أو اليوم السحوابت  1122األمهية قصوى ل

 590كانت   0251مليار يف السنة،  196وصالت يف السنة 
مليار يف السنة، ومنني كنت أان مدير عام للجماعات احمللية كانت 

 متصاعدة للقروض ما كتفوتش مليار، إذن كاين واحد الوترية
لفائدة اجلماعات الرتابية وخصوصا ملواكبة اجلهوية املتقدمة، وراه 
احنا غنحاولو نديرو جمهودات إضافية ابش حنسنو من الوترية دايل 

 ...ق ويف إطار إصالحالصندو 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن نظام خاص لنواب 
أراضي اجلموع للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

 .احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :الناةب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرةيس،

ر اليوم نسائلكم عن هذا املوضوع دايل نواب اجلماعة السيد الوزي
الساللية والنائبات، هذا واحد القانون اللي تّدار مؤخرا، يعين، يف 
السنوات األخرية هذا واحد احليف اللي تفرض على هاد العمال، 
على هاد النواب دايل أراضي اجلماعات الساللية، وابن اخللل 

ل ب اللي هو بسيط ابلساطة دايدايلو والعيب دايلو، واحد النائ
الناس ما عندو نفود ما عندو أجر، قلنا لو ما عندكش احلق، 
متارس احلق دايلك الدستوري يرتشح، نعم فئة منهم اللي هي فيها 
التخلويض وما مزاينينش ميشيو فحاهلم، عندكم الوسائل ابش 
ميشي فحاهلو، ولكن الناس يل نزهاء وغادين مزاين والنساء اللي 

زاينني عالش السيد الوزير يتحرمو هاد الناس من هاد احلق، بغينا م
تردوا لنا القانون الواجهة يرجع لنا هلنا، وكنطلب من السادة النواب 
ابش يتفاعلو مع هذا القانون ويردوا احلق هلاد الناس، راه حرام، 
ايال غادي مننعو، مننعو الطبيب اللي دولة عندها خصاص يف 

ء معنا يف الربملان واجلماعات احمللية، هذا هو األطباء واألطبا
املشكل اللي عملنا السيد الوزير ماشي هذا، الطبيب مدير دايل 
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املستشفى عندو املئات دايل الناس، كيمارس السياسة وخملي 
الناس ميوتو، والنائب اللي هو بسيط أبسط ما كاين منعوه من 

القانون ألن هذا  لنا هادهاد احلق، هللا جيازيكم خبري بغيناكم جتيبوا 
خلل وابن العيب دايلو، ابش يتعطى احلق هلاد الشرحية من الناس 
وما عندان شي أدىن شك على أنكم عتستاجبوا السيد الوزير، 

 .والناس اللي ما مزاينينش ميشي فحاهلم، أول حاجة، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا تفضلوا السيد الوزير

 :ب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخليةالسيد نور الدين بوطي

السيد النائب احملرتم، السؤال اللي طرحيت ماشي هو اللي، السؤال 
املطروح هنااي هو كتقولوا خصوا يكون عندهم حتفيزات، اجلواب 
بعد على السؤال ياله صدر القانون، إذن القانون كاين، ايال  

ال و  كانت شي حاجة كان خصو يكون يف إطار طلب التعديل
هذا، القانون مت التصويت عليه ابإلمجاع، إذن هذا اجلواب عن 
السؤال ما فيه، القضية اللي كتقولوا السيد النائب احملرتم هادي 
قلتوها حىت يف اجللسات دايل دايل اللجنة، أظن أبنه هذا كيهم 
القانون االنتخايب، ما كيهمش القانون دايل دايل اجلماعات 

حلق ابش جتيو بتعديل وال ايال كان ملي الساللية، لذلك لكم ا
نوصلو القوانني انتخابية ديك الساعة ميكن لنا نتكلمو فيها، احنا 
عندان رأي وانتما عندكم رأي وديك الساعة نشوفو اشنا هو احلل 

 .األجنع

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد السيمو

التحفيزات حىت هادي راه داخلة فيها، امسح يل انتم األساتذة 
 اللي كتوريوان، ويف نفس الوقت احنا بغينا هاد القانون نرّدوه ونبدلو

لكم بسؤال آخر، ايال وقع خطأ مطبعي وال شي حاجة، ولكن 
 .الغاية منو هواإلنصاف هلاد الناس، هللا جيازيكم خبري، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

ا؟ هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال، كاين؟ تفضلوا شكر 
 .السيد النائب احملرتم عن الفريق احلركي

 :الناةب السيد حممد حلموش

السيد الوزير، هللا خيليكم واحد السؤال تقدم به األخ السيد الرئيس 
على التأخريات دايل األداء ابلنسبة لصندوق التجهيز اجلماعي 

 ..أشهر 2وقال 

 :رةيس اجللسةالسيد 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
 .الوزير يف ثواين، منر

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

 .ما قلتش ماشي صحيح قلت رمبا حاالت قليلة

 :السيد رةيس اجللسة

 اجملالسضمان ظروف انعقاد دورات  شكرا، السؤال املوايل عن
املنتخبة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة انعمة هبيش

السيد الوزير تعرف جمموعة من اجملالس املنتخبة يف اآلونة األخرية 
محالت ممنهجة إلعاقة عملها الدستوري وأحياان على مرأى 

ن ممثلي السلطة دون حتريك أي ساكن، لذا نسائلكم ومسمع م
السيد الوزير احملرتم، كيف تفسرون تقاعس بعض ممثليكم عن أداء 
مسؤولياهتم؟ وما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لضمان السري 

 .العادي للمجالس املنتخبة؟ وشكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

 .فضلوايد الوزير تشكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم الس

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

 السيد الرةيس،

نظيمية تطبيقا للمقتضيات القانونية والت السيدة النائبة احملرتمة،
 املؤطرة للجماعات الرتابية يعترب رئيس اجمللس املخول قانوان للسهر

ية لس الرتابية إمكانعلى النظام اثناء اجللسات، كما أوكل للمجا
طرد كل شخص من بني احلضور خيل بنظام سريها أو يعرقل 
مداوالهتا أو ال يلتزم مبقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك 

 .ابختاذ مقرر دون مناقشة ابألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين

إن إقرار املشرع ملبدأ حضور السلطة يهدف ابألساس إىل اإلطالع 
املؤسسات املنتخبة وتتبع نشاطها والسهر على حسن  على سري

تطبيق القانون والتدخل إن اقتضى األمر، ذلك بعد طلب الرئيس 
من أجل احلفاظ على النظام أثناء اجللسات، وعلى الرغم من كون 
احلاالت اليت قد تستدعي تدخل السلطة خالل اجللسات تبقى 

شكاية،  ل بشأهنا أبياندرة واستثنائية خاصة وأن الوزارة مل تتوص
فإهنا حتث السادة والة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم على 
بدل كل ما يف وسعيهم ملواكبة وتقدمي املساعدة لرؤساء وأعضاء 
ة اجملالس الرتابية والعمل على تغليب املصلحة العامة حتقيقا للتنمي

يف  ةاالقتصادية واالجتماعية للساكنة احمللية، وال بد من اإلشار 
هذا اإلطار إىل أن أعضاء اجملالس مسؤولون شخصيا عما يصدر 
عنهم من أعمال أو تصرفات تقع حتت طائلة املتابعة القضائية 
أثناء جلسات الدورة العادية واالستثنائية واجتماعات اللجان واليت 
يتم تدوينها يف حماضر اجللسات، ومل يكن هناك أي تقاعس كما 

 .جاء يف سؤالكم

 

 :رةيس اجللسة السيد

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة 
 .والتنمية للتعقيب

 :الناةب السيد عزيز بنرباهيم

 شكرا السيد الرةيس،

ب  لقد خص دستور اململكة اجلماعة الرتابية السيد الوزير احملرتم،
الذي ينص على  541فصال من فصوله، ضمنها الفصل  50
يعمل الوالة والعمال ابإلضافة إىل املراقبة اإلدارية ومهام أخرى أن 

على أتمني تطبيق القانون، اليوم السيد الوزير حنن أمام قانون 
شران تنظيمي أو قوانني تنظيمية متعلقة ابجلماعات الرتابية اليت استب

به خريا يف عقلنة عمل اجملالس املنتخبة، والذي جتلى فعال يف 
ليت حتدد التواريخ انعقاد اجللسات وتنص على بعض موادها ا

ضرورة حتديد املدة الزمنية لكل جلسة وتوقيتها، بل أشارت ألول 
مرة إىل العمل ابلفرق داخل اجملالس، فكيف ميكن أن جنمع بني 
هذا التقدم يف القوانني من جهة وبني بعض املمارسات املشينة 

صاحل الساكنة ر مباليت تعيق سري اجللسات وتطبيق القانون، وتض
 اليت تقدر مبئات اآلالف يف املدن الكربى، وتضر بصورة املنتخبني
والعمل السياسي يف بالدان، هاته املمارسات املشينة اليت يكون 
أصحاهبا إما احلضور من غري املستشارين الذي يقدم بعضهم على 
سب وإهانة املنتخبني واملسؤوليني اجلماعيني أثناء الدورات دون 

من  40خل حازم يف حقهم، كما تنص على ذلك املادة تد
القانون التنظيمي املتعلق ابجلماعات، وإما أيضا من طرف بعض 

 ...املستشارين الذين ال حيرتمون النظام الداخلي للمجلس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .األصالة واملعاصرة النائب احملرتم عن فريق
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 :الناةب السيد عبد الفتاح العوين

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

فعال احنا مع اخلضوع دايلنا للقوانني التنظيمية اللي كتنظم 
حىت احنا بدوران كنساءلو؟ كنساءلو  الدورات دايل اجمللس، ولكن

ن كيخالفو القوانني، وكايشكون اللي كيحمي هاذ الرؤساء اللي  
خروقات ابجلملة، ملا كنتكلمو على دورة عادية دايل املقاطعة  
كتنعاقد بدون ممثل سلطة، شكون اللي كيطبق عليها القانون؟ ملا  
كنتكلمو على برانمج عمل ما تدار حىت للسنة الثالثة، شكون 
اللي كيطبق القانون؟ كنتكلمو على ميزانية كتحال مباشرة على 

 لس بدون يعين هذا الوينئق حتال قبل الوقت املنصوص عليه يفاجمل
القانون؟ قبل ما تناقش داخل اللجنة أو ال عند هذا، كتحال 
مباشرة، شكون اللي كيطبق هاذ القانون؟ شكون اللي كيحمي 
هاذ الرؤساء؟ كاين تقارير دايل اجملالس، دايل املفتشية ودايل 

ا تبديد  اإلقبار دايهلا، فيهاجملالس اجمللس األعلى للحساابت، مت
للمال العام، شكون اللي كيحمي هاذ الرؤساء؟ احنا بغينا غري 
نعرفو حىت احنا بدوران شكون اللي عاطي هاذ احلصانة هاذي،  
كاين ملف التحقيق دايل اللي حتال على دايل شركة ريضال اللي  
كيخص اجمللس اجلماعي دايل الرابط حتال على الفرقة الوطنية 

مني داب، ما كاينش، ما كاينش حىت اجلواب فيه ما كاينش؟ عا
يعين خروقات ابجلملة، حىت احنا بدوران كنتساءلو شكون اللي  
كاين، شكون اللي يعين املفروض فيه أنه يطبق القانون ويعطينا 
أشنو النتائج دايل هاذ الشي اللي واقع؟ احنا بدوران كنتساءلو 

ناس هاذو، شكرا السيد وكنقولو شكون اللي كيحمي هاذ ال
 .الرئيس

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلوا، منر إىل 
السؤال املوايل حول جرب الضرر ابلنسبة للمناطق املتضررة من 
الفيضاانت للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة 

 .مةواملعاصرة، السيدة النائبة احملرت 

 :الناةبة السيدة غيتة آيت بن املدين

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، عن إسرتاتيجية احلكومة يف رفع الضرر عن املناطق 
اليت عرفت فيضاانت هذه اآلونة األخرية نسائلكم، ما هي 

 .إسرتاتيجية حكومتكم؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير تفضلوا

 :بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخليةالسيد نور الدين 

 السيد الرةيس احملرتم،

ررة السيدة النائبة احملرتمة، يعترب جرب الضرر ابلنسبة للمناطق املتض
من الكوارث الطبيعية بصفة عامة، والفيضاانت بصفة خاصة أحد 
االنشغاالت الرئيسية للسلطات العمومية اليت اخنرطت يف سلسلة 

 على املستويني القانوين واملؤسسايت، أمثرت صياغةمن املبادرات 
منظومة مندجمة ومتكاملة توفق بني األبعاد التأمينية والتضامنية من 
أجل املسامهة بشكل فعال يف تعزيز آليات التضامن وتكريس 
مبادئ التماسك اإلجتماعي يف هذا اإلطار، وتفعيال هلذه الرؤية 

إصدار  اكمات والتجارب متاليت تعترب تكريسا جملموعة من الرت 
املتعلق إبحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع  552.54القانون 

املتعلق مبدونة  52.99الكارثية وبتغيري وتتميم القانون رقم 
التأمينات، والذي مبوجبه مت إقرار نظام لتغطية ضحااي خملفات 
الكوارث الطبيعية عرب توفري تعويضات لفائدهتم تنسجم وحجم 
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ر املعنوية واملادية اليت تكبدوها، ويقتضى هبذا القانون األضرا
املذكور فإن جرب الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية يقوم على 
ن تركيبة مزدوجة جتمع بني النظام التأميين لفائدة الضحااي املتوفري

على عقود التأمني من جهة، والنظام التضامين لفائدة األشخاص 
يتم على تغطية من جهة يننية، والذين سالذاتيني غري املتوفرين 

تعويضهم عن طريق صندوق التضامن، لإلشارة فإن مداخل هاذ 
الصندوق التضامين تتشكل ابألساس من عائدات رسم التضامن 
ضد الوقائع الكارثية اليت مت إحداثها مبوجب مرسوم، والذي متت 

 .50/9/0259املصادقة عليه من طرف اجمللس احلكومي بتاريخ 

 :لسيد رةيس اجللسةا

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب

 :الناةبة السيدة غيتة آيت بن املدين

السيد الوزير، ما جئتم به جد مهم ومهم جدا، ولكن ما نتمناه 
هو عوض أن نفكر.. البد أن نفكر يف جرب ضرر عائالت منكوبة 

ف نقي الفيضاانت، أننا نفكر كيأو بنية حتتية اللي مشات حبكم 
الضرر؟ كيف حناول أن ال يقع الضرر؟ وأنتم قمتم كذلك بوضع 

معلومايت إستباقي لإلخبار ابلفيضاانت، ايال    أربع نقط لنظام
كنتوا كتعرفوا السيد الوزير أن اآلن حبكم األمطار الغزيرة واألمطار 

ي ما  لالكثرية اللي كتكون يف فصل الصيف أن حىت املناطق ال
كانتش كتعرف فيضاانت واّلت كتعرفها، وخري دليل على ذلك 

سنة ما دازش املا متة،  522ما وقع يف اترودانت، اللي أكثر من 
واللي مشت ضحيتها عدة انس،  51ما وقع ابلطريق الرئيسية رقم 

واللي ابقني حلد اآلن كنقلبو على بنيتة ال زالت وسط السد، إذن 
 لكي ىت سيتم تعميم هاد النظام املعلومايتحىت املناطق تغريت، فم

نستبق الضرر ولكي حنافظ على األرواح عوض أن نفكر فقط يف 
جرب الضرر وألن مللي كيفقدو واحد اإلنسان راه صعيب علينا 
أننا نقولوا أبن عوضناه ولو ابملال ولو بغري ذلك، ففقدان الناس 

كم ن كذلك أنشيء جمزن وحمزن جدا، وكنتمناو أن السيد الوزير أ
تشوفوه هاد الطرق اللي راه موجودة على جنب، خدوا مثال خذوا 

مبا أنين أان من درعة  51أي طريق بغيتوا، خدوا الطريق 
 ..اتفياللت

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد
يد النائب تفضلوا السالنائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية، 

 .احملرتم

 :الناةب السيد حممد أوريش

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، إقليم اترودانت هو من بني األقاليم اللي عرفت هاد 
الفيضاانت وهاد الكوارث وابملناسبة جندد التعازي دايلنا للضحااي 
سواء ضحااي دايل دوار تيزرت وضحااي إجوكات وسائر الضحااي 

تلف مناطق املغرب، بغينا هباد املناسبة أوال نطلبكم ابش يف خم
تعجلوا التعويضات دايل عائالت هادالضحااي، ويف إطار هذاك 
الصندوق دايل الكوارث اللي كاين يف وزارة الداخلية كيفرض 

 %02على اجلماعات للوقاية من الفيضاانت، هاد  %02واحد 
ادي،   هاد املبال  هجمموعة من اجلماعات القروية تعجز عن توفري

كنطلبو منكم ابش تزيدوا، ابش تنقصوا يف هاد النسبة لفائدة 
 .اجلماعات وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم، السيدة النائبة احملرتمة عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، تفضلوا

 :الناةبة السيدة زينب قيوح

 شكرا السيد الرةيس،
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إطار التضامن احلكومي، نسائلكم ومن خاللكم يف  السيد الوزير،
السيد رئيس احلكومة، السيد الوزير ما وقع يف اترودانت والرشيدية 
وما خلفه وبالدان احلمد هلل تتوفر على منظومة قانونية متكاملة 

، لكن األمر 552.54لتعويض هؤالء الضحااي ينظمها القانون 
قراره يف  در رئيس احلكومةغري املفهوم السيد الوزير هو ملاذا مل يص

 اجلريدة الرمسية ليفّعل قانونيا عملية تعويض الضحااي؟ صحيح زرمت
الضحااي بعني املكان مشكورين ولكن هذا غري كايف السيد الوزير، 
لذلك نريد جوااب صرحيا وواضحا، مىت سيتم تعويض الضحااي 
 طبقا ملا ينص عليه القانون؟ وكذلك سبق أن طرحنا سؤال كتايب
موجه للسيد رئيس احلكومة دون أن نتلقى جواب، وهو مىت 
سيكون تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحااي 
الكوارث الطبيعية النامجة عن سيول الفيضاانت وابخلصوص أننا  

 كنعرفوا هاد الشي غادي وكيتزاد؟

 :السيد رةيس اجللسة

 آخر؟ من تعقيب إضايفشكرا السيدة النائبة ، انتهى الوقت، هل 
 .السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب على التعقيبات

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

السؤال كان عن جرب الضرر، ما كانش على اإلجراءات اإلحرتازية 
والسؤال املوايل، اللي بغيت نقول هو هاد املنظومة التأمينية 

ايهلا م تقريبا اكتملت وغادي يبدا التفعيل دوالتضامنية، هي اليو 
ابتداء من بداية السنة املقبلة إن شاء هللا، فيما خيص اإلجراءات 
االحرتازية، هاد الشي اللي قلتو كلو كاين، وراه بدات من هاد..، 
بغيت نقول غري كلمة وجنيو هلا يف السؤال املقبل هو أبنه الوقاية 

رب الضرر، هذا هو اللي بغيت أحسن من العالج، أقل كلفة من ج
 .نقول، وشكرا

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن اإلجراءات اإلحرتازية للحد 
من اخلسائر البشرية الناجتة عن فياضاانت األودية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم

 :الناةب السيد شقران أمام رةيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، كيما قلتو الوقاية خري من العالج، حدثوان عن 
 .الوقاية فيما يتعلق ابلفيضاانت وما يتبعها؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، السيد الوزير

 :لداخليةوزير االسيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى 

 شكرا للسيد الرةيس احملرتم،

السيد النائب احملرتم، يف إطار مهامها الرئيسية الرامية للحفاظ 
على األرواح واملمتلكات خاصة تلك الناجتة عن الكوارث الطبيعية 
تعمل وزارة الداخلية على هنج مقاربة وقائية تقوم على آليات 

، وتفعيال اإلنذار والتحسيس املالحظة والرصد واملراقبة والتتبع مث
هلذه املقاربة تعمل الوزارة بتعاون مع القطاعات احلكومية املعنية 
على إعداد قاعدة بياانت شاملة ومندجمة للمناطق املهددة مبخاطر 
الفيضاانت وترتيبها حسب درجة اخلطورة والعمل على حتضري 

م كاملخططات الفعالة ومباشرة التدخالت الالزمة من أجل التح
فيها، ودرء خماطرها، متويل جمموعة من املشاريع اهلادفة إىل احلماية 
من خطر الفيضاانت النامجة عن تدفق األودية وذلك يف إطار 
برانمج التدبري املندمج للمخاطر املتعلقة ابلكوارث الطبيعية 

مشروعا يهدف إىل  520والقدرة على مواجهتها حيث مت متويل 
مليون  022ت بكلفة تفوق مليار واحلماية من خطر الفيضاان
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وتنزيال لنفس السياسة الوقائية عملت  0251درهم منذ سنة 
شتنرب  04وزارة الداخلية بشراكة مع خمتلف الفاعلني املعنيني يف 
 .املنصرم على إطالق مشروع نظام مندمج للمساعدة

 :السيد رةيس اجللسة

شرتاكي انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، تعقيب الفريق اإل
 .تفضلوا

 :الناةب السيد شقران أمام رةيس الفريق االشرتاكي

السيد الوزير، احنا عارفني اجملهود اللي كتقوم به وزارتكم أو 
احلكومة ككل، لكن ما يثري حقا ما يؤمل هو أنه يف كل مرة وحني 
تيكون العدد دايل الضحااي مرتفع، يهمنا ابألساس األرواح 

واحد جمموعة الدول كتعرفتو هاذ الكوارث البشرية، احنا كنعرفو 
الطبيعية وكيكون ضمار أحياان كيمس قرى ومدن، ولكن دائما 

، يف الوقت احنا احلادث 1أو  0العدد دايل الضحااي ما كيتجاوز 
قتيا مشاو هكاك، فقط يقال أبنه السائق  15دايل الرشيدية 

 ،التهور دايلو وال ما حسبهاش مزاين ماشي من هاذ القبيل
املفروض كيكون هناك بالغات سابقة، املفروض على أن 
السلطات تتحمل مسؤوليتها، تكون السدود أمنية اللي متنع 
األودية اللي كتمر منها هاذ احلافالت وهاذ السيارات تكون 
السدود أمنية اللي متنع بثاين مطلقا يكون املرور، إيال ما كانش 

و حىت شي سيارة ول املرور اآلمن ما تدوز شي حىت شي حافلة،
ساعة، ألن ما يهم هو األرواح دايل الناس، خاصة وأن  40بقى 

األمر يتكرر كل سنة وبعدد من املناطق، واحنا كنعرفو الطبيعة 
منني   اجلغرافية دايل بالدان جمموعة دايل األودية من حني آلخر

كتكون واحد األمطار رعدية عاد كتكون احلملة كيما كيتقال، 
 السلطات تكون معبئة فهاد اجلانب تعبأ اجملهودات ابلتايل خص

دايهلا، عندها بالغات سابقة، تكون السدود أمنية قبل من هاذ 
 .، حفاظا على أرواح املواطنني0األودية بكيلومرت وال ب

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تنشكرو السيد 
يل ة يف هذه اجللسة، ومنر إىل القطاع املواالوزير على حسن املسامه

قطاع الطاقة واملعادن والبيئة، نعم بغينا ولكن املسجد طاقته ال 
 .دقائق 52تتحمل اجلميع، انخذو 

 :السيد رةيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

نستأنف جلسة األسئلة السؤال املوايل يف قطاع الطاقة واملعادن 
ب الوطين للكهرابء للسيدات والسادة والبيئة عن خدمات املكت

النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :الناةب السيد مصطفى مشارك

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم السيد الوزير عن مقاربتكم لتحسني وجتويد اخلدمات 
ررة كاملكتب الوطين للكهرابء وكذا احلد من اإلنقطاعات املت

 ابلعديد من املناطق؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

دايل العناوين دايل  4شكرا السيد النائب احملرتم، بغيت نعطي 
اخلدمات دايل املكتب الوطين إبجياز، وإن كان األمر حيتاج إىل 
تفصيل، العنوان األول هو حجم االستثمارات الضخمة يف البالد 

بعد ما كان  04/04دايلنا ابش تويل عندان الكهربة يف املغرب 
سنوات، مئات املاليري يعين  52انقطاعات إيال كنذكرو قبل 

عشرات املاليري دايل الدراهم لالستثمار، النقطة الثانية هو كهربة 
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العامل القروي وهذا جزء هذا مهم يف اخلدمات اللي بقات لنا واحد 
النسبة إن شاء هللا نتمناو نّداركوها، املسألة الثالثة وهو جتويد 

-0255 الشبكة وأنتما تتالحظو حجم االستثمارات من
املليار، ابش نقادو الشبكة واحملوالت إىل غريها،  51، 0250

دايل املليار، طبعا كاين  1سنوات حوايل  4واآلن اللي مقرر يف 
، ابش نكونو قراب 0202خدمات نوعية اآلن بدأان نعّدها لسنة 

من الزبناء ابإلضافة إىل هاذ اإلشكاالت اللي شرتو هلا السيد 
آلن عشرات وعشرات دايل الطلبات نظرا النائب احملرتم اللي ل

لتزايد احلجم دايل اإلستعمال وهذا غيخّلينا ندخلو ملرحلة جديدة 
يف كهربة العامل القروي، مث نظرا لبعض اإلختالالت مبا فيها سرقة 

 .الكهرابء اللي كتأثر على الشبكة الكهرابئية

 :السيد رةيس اجللسة

 .قيبئب احملرتم للتعشكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النا

 :الناةب السيد مصطفى مشارك

فعال السيد الوزير حنن يف فريق التجمع الدستوري واعون 
ابجملهودات دايلكم السيد الوزير، اجملهودات احلكومية يف هاذ 
اإلطار، لكن البد أن نلفت نظركم إىل مشاكل اإلنقطاعات 

يدي إفين، يم ساملتكررة ابلعديد من األقاليم وأخص ابلذكر هنا إقل
إقليم سيدي إفين على مستوى أيت رخا وجّماط ال سيما مجاعة 
إيبدر ومجاعة تيغريت، ونتمىن السيد الوزير التدخل العاجل للحد 

 .من هذه االنقطاعات، وشكرا

  :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير

 :الطاقة واملعادن والبيئة السيد عزيز رابح، وزير

وأان أطلب من السيدات والسادة النواب بدورهم طبعا الرقايب 
واملتابعة أهنم دائما يزودوان هباذ اإلختالالت اللي كاينة ورهن 

اإلشارة كوزارة وكمكتب، ابإلضافة راه كاين خط مباشر عند 
املكتب للتواصل معه فيما يتعلق ابلشكاايت، ولكن احنا جاهزين 

 .ش نعاجلو هاذ اإلختالالت إن شاء هللااب

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن تعميم الكهربة القروية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورا

 :الناةب السيد الكبري قادة

 السيد الرةيس،شكرا 

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات اليت من املزمع اختاذها من 
طرف وزارتكم لتعميم الكهرابء على مجيع املناطق، وخاصة منها 

 املناطق القروية؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

النائب احملرتم، أذكر أنه احلمد هلل هذا من النماذج شكرا السيد 
ال أقوله ألنين يف احلكومة، ولكن هذا اجلميع يشهد هبا يذكر 
املغرب كنموذج جناح متميز فيما يتعلق بكهربة العامل القروي يف 

سنة، تقريبا استطعنا احلمد هلل أن نصل إىل مستوى متميز  02
 احمللية، مشاركة املواطن، طريقة التمويل الشراكة مع اجلماعات

  التكنولوجيا اللي اختاريناها، استثمارات ضخمة فيما يتعلق
ابحملطات دايل الكهربة اللي ميكن ليها تزود شبكة اللي حتسنات 

طبعا هذا  0200و  0259فإذن كاين واحد اإلجناز، ولكن 
 012هو السؤال مبعىن أشنو اللي جاي فكاين يعين مربمج حوايل 

شاء هللا ابش ميكن الكهرابء يف إطار الربانمج املتفق عليه دوار إن 
دوار اآلن  42دوار اآلن الصفقات قيد اإلجناز  112يعين اآلن 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102 أكتوبر   

 -  

 

29 

اللي اآلن إعداد  012صفقات التوقيع مث ما يقارب من 
الصفقات، ابش ميكنا إن شاء هللا هاذيك النسبة اللي بقات 

ل كيوصل ابش يوص نوصلو هلا، غتبقى واحد النسبة اللي الكابل
مليون احلل هو أن منر إىل الطاقات املتجددة يف إطار  52إىل 

شراكة طبعا بني الوزارة ووزارة الداخلية اجلماعات ونشوفو شنو 
 .هي املقاربة التمويلية ابش ميكّنا نوصلو جلميع املواطنني

 :السيد رةيس اجللسة

 .والشكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم تفض

 :الناةب السيد الكبري قادة

سنوات  52السيد الوزير، هو فعال اجملهودات اللي تبذلت يف 
األخرية أو أكثر هي جمهودات جبارة، لكن هذا ليس معناه أن 
التغطية شاملة خاصة يف املناطق القروية، ألنه عين النسب اللي  
كتقدمها احلكومة هي اللي ملا تتكلم عن إيصال الكهرابء إىل 
بعض املراكز، ولكن اإلشكال املطروح إليصال الكهرابء للدور 
السكنية، للمداشر، للتجمعات السكنية، هذا هو اإلشكال فني 
مطروح، كاين هاذ البديل دايل األلواح دايل الطاقة الشمسية، 
ولكن ابألسف هذا ال يغطي مجيع الدواوير، حىت يف حالة التوزيع  

ة لتوزيع دايل هاذ اللوحات خاصكتكون عدة اعتبارات ملا تيتم ا
يف إقليم فكيك، يف إقليم جرادة، جبماعة معرتكة، جبماعة بوعنان، 
واحد اجملموع دايل اجلماعات، مث هناك االنقطاعات اللي تكلمتو 
عليها السيد الوزير راه حلد الساعة إقليم فكيك كل شهر شهرين  

تايل أنتما لكيتقطع عليه الكهرابء، ألنه مزود خبط واحد فقط، واب
رابطني هاذ راهنني على الربط ابلقطر اجلزائري الشقيق، واحنا  

 .كنقولو أبن هاذ املسألة رمبا طول وهلذا

  :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم عن الفريق االشرتاكي

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

السيد الوزير الكهربة القروية خص يكون عندها بعد شكرا، 
اجتماعي، ما يبقاش يرتاعى فيها هذاك السقف التوسعة دايل 

ألف درهم، أضف  01م وأيضا يف التكلفة دايل الدوار ب  122
إىل ذلك السيد الوزير وهذا ملتمس خاص من إقليم جرسيف أنه 

وطين هو دوار واملكتب ال 44اجلهة بدالت جمهود ابش تكهرب 
اللي دار الصفقة وعطاها على الشركة الشركة أفلست منذ أزيد 

شهور ومازال كنتسناو الصفقة تتجدد وما غادي تتجدد  52من 
حىت للصيف اجلاي حسب املعطيات اللي عندان، يعين عامني 
عاد ممكن تلغي الشركة وجتي شركة أخرى ابش غادي وهذا 

ي هاذ اإلشكال وجت ملتمس السيد الوزير على أساس أنه يتحلّ 
شركة أخرى يف أقرب وقت ابش تنّفذ هاذ الربانمج ألن هاذي 

 مادة حيوية وعندها بعد اجتماع

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السادة النواب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
 .الوزير لكم الكلمة تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

ذكر أنه للحاالت اخلاصة مثل ما ذكر السيد النائب، كنت فقط أ
سبقت أخربت أبنه كاين التواصل مباشر مع املكتب من خالل 
وسائل اإلتصال اهلاتف وغريه، ولكن أيضا عينت يف الديوان 
شخص خاص ابلتواصل مع اجلماعات حلل هاذ اإلشكاالت اللي 

اروهاذ زراء دهي خاصة ابش ميكن لينا نعاجلوها، طبعا مجيع الو 
املبادرة يف اتصال وعالقة مع الربملانيني عالقة مع اجلماعات، 
وميكن نعاود نعلن عليه إن شاء هللا ابش يوصل إىل اجلميع. املسألة 
الثانية وهو هاذ القضية فرق ما بني املاء وما بني الكهربة، الكهرابء 

لي مليون مغريب ال 51يصل إىل املنزل، ولذلك راه كنتكلمو على 
استفادو من الكهربة يف العامل القروي يف هاذ العقدين األخريين،  
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كيوصل للمنزل ما كنتكلموش على التجمع، اآلن احلالة اللي 
تكلمتوا عليها أنه األلواح الشمسية ابش نديروا مقاربة أبشر أبن 

، أبشركم أبنه  % 12الكلفة األلواح الشمسية تراجعت حوايل 
الد احلمد هلل دخلنا للصناعة كاين ثالثة مصانع يف الب

 ..وأحتدث حتت رقابة الطاقية،

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل متعلق بتعويض إستعمال الطاقة 
الغازية ابلطاقة الشمشية يف الضيعات الفالحية للسيدات والسادة 

لنواب السادة اللسيدات و  النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
عفوا،  pardon ،20احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية. نعم، 

سؤال، عن وضعية شركة  02سؤال عن وضعية، عفوا، رقم 
السامري للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد احلافظ

 الرةيس،شكرا السيد 

ما مآل شركة السامري بعد مدة طويلة من التوقف يف غياب أي 
 توضيحات للرأي العام الوطين؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب، السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

السؤال ماش هو السؤال اللي عندي، ولكن ما كاين ابس، ميكن 
لنا جناوبو على كل شي، السؤال كي غنديرو مع الناس اللي دعوان 
يف احملاكم، هذا هو السؤال اللي عندان، راه كنعتقد هاد الشي 
اللي عندكم، فطبعا الشركة اللي كانت مستثمرة واليت أفلست 

ور ي كانت تتزود، احنا قمنا ابلددارت دعوة، ابإلضافة للشركة لل
دايل احملامني ابش  0دايلنا كما كتقوم هبا احلكومة دائما، اختارينا 

نردو فعال على هاد الدعاوى، هذا هو السؤال اللي عندكم السيد 
النائب احملرتم ولكن ما كاين ابس، اليوم طبعا إيال جا شي واحد 

ددها اللي حم بغى ايخذ السامري هللا يكمل خبري وفق الشروط
القضاء عن طريق السانديك، فهذا هو استقاللية القضاء والقرار 
دايلو، لكن احلمد هلل استطعنا كنأمنوا اليوم السوق املغريب جبميع 
احملروقات اللي كنحتاجوها، وأذكر أبنه خذينا قرار ابش نرخصو 
ألكثر من عشرة شركات جديدة، ابش تدخل للسوق لتنافس 

ة، أول شركة اكتملت الشروط دايهلا قبل أسبوع الشركات املوجود
راه اخدت املوافقة انضافت إىل شركة املتواجدة وكنتظرو الشركات 
األخرى يف بضعة أسابيع أو شهور إن شاء هللا حىت هي تدخل 
للسوق هنائيا، ابش ميكن يكون التنافس ابش نزودو مع العلم أن  

ن التخزين، إكاين طلب ابش تدخل إن شاء هللا شركات دايل 
شاء هللا، دايل احملروقات ابش أنمنو هنائيا، مها احلمد هلل مأّمن 
ولكن نطمأنو على أتمني السوق وفق الشروط دايل اجلودة ومحاية 

 .املستهلك

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد حممد احلافظ

، بغيت غري نقول لكم أبن هاد املسؤولية دايل السيد الوزير
السامري راها منسؤوليتكم، من األول ألن هاد السيد انتوما اللي 
خليتوه دار ما بغى فهاد الشركة حىت وصلت اللي ما وصلت ليه 
السيد الوزير، وضعية السامري تقتضي من احلكومة إرادة سياسية 

موال الدولة، بناؤه من أحقيقة ملعاجلتها ابعتبارها رصيد وطين مت 
ألن هاد الشركة أصبحت املخرج الوحيد ملعاجلة إشكالية الزايدات 
املتوالية للمحروقات كما عرب عن ذلك جملس املنافسة، واش بغيتوا 
ختليوا الشركات وهاد الوضعية يستافدو منها غري شركات معينة 

ة معلى حساب جيوب املغاربة، وعلى القدرة الشرائية، هاد املعل
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اإلقتصادية السيد الوزير تعترب الدعامة األساسية لضمان التأمني 
الطاقي يف جمال احملروقات، العمال مشردون، هادوك ماشي 

عائلة  1122عائالت السيد الوزير، هادوك ماشي مغاربة، راه 
سنوات السيد الوزير، مدن  4السيد الوزير، عائالت متشردة منذ 
ا فيها  حل إشكالية السامري مبحتتضر نتيجة تقاعس احلكومة يف

مدينة سيدي قاسم واحملمدية السيد الوزير، كذلك هاد الوضعية 
أخذت بعدا دوليا بعدما مت رفع دعاوي ضد الدولة املغربية من 
قبل عدة أطراف، لذا فإن هاد الوضعية مل تعد تقبل أي أتخر أو 

 .التماطل يف معاجلتها، وشكرا السيد الوزير

 :لسةالسيد رةيس اجل

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك 
 .تعقيب إضايف السيد الوزير فيما تبقى من الوقت

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

أان كنبغيو نكونو إجيابيا، احلكومة السابقة جات ولقت الظروف 
 قبوا علىاللي فيها الشركة، وامسحوا يل اإلخوان اللي تعا

املسؤوليات يف احلكومات السابقة، نبداو نرتادو هكذا، راه اتريخ 
هذا ابش أفلست، احنا جينا كنعاجلو غري اإلفالس الذي ورثناه، 
ولكن ما بغيناش نبقاو، امسح يل آ أستاذ، ما بغيناش نبقاو نرتادو 
هكذا، ولذلك ابش غري..، هللا يرضي عليك تكلميت غتسمع، 

فانت كتكلم واان حمرج، بغينا احلياة السياسية  تكلميت غتسمع،
 ..ترتفع شي شوية، هللا جيازيكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل متعلق بتعويض إستعمال الطاقة 
الغازية ابلطاقة الشمسية يف الضيعات الفالحية السيدات والسادة 

لسيد النائب ، تفضلوا االنواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 .احملرتم

 :الناةب السيد حسن احلارس

 شكرا السيد الرةيس،

لتوفيق، يف املولوية ونتمناو لكم ا السيد الوزير، جندد التهنئة ابلثقة
إطار جهودكم املبذولة إلصالح نظام الدعم والذي من شأنه دعم 
الفالحني إلستبدال إستعمال قنينة الغاز الطبيعي يف اإلنتاج 
الفالحي إبستعمال الطاقة الشمسية، نسائلكم عن اإلجراءات 

 .والتدابري املتخذة من أجل حتقيق هذا؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

أهم  منأشكر السيد النائب احملرتم على طرح هاد السؤال، هذا 
امللفات فيما يتعلق ابلنجاعة الطاقية بصفة عامة وخاصة يف 

من الفاتورة الطاقية  %2القطاع الفالحي اللي تقريبا كيستهلك 
وكنخرب السادة النواب والنائبات راه وصلنا اآلن اإلستهالك دايل 

مليار دايل الدرهم، مبعىن أنه دليل على تطور على  02الطاقة 
عامل القروي االقتصاد، فطبعا إبجياز ألن مستوى التمدن يف ال

الوقت ال يسمح ولكن ميكن إن شاء هللا أثناء اللجنة ندخلو يف 
التفاصيل الدراسة اكتملت وححدان اآلن برانمج فيما يتعلق بدعم 
الفالحني، التوافق بني وزارة الطاقة وزارة املالية وزارة الفالحة على 

بية كان وقع فيها واحد دعم وخاصة غنراجعو املنظومة الضرائ
شركة أصبحت متخصصة فيما  122اإلشكال، مث اآلن كاين 

مليون دايل الدرهم ملواكبة  02يتعلق ب ابلضخ الشمسي، 
البحث العلمي يف جمال يعين الطاقة وعالقتها ابلفالحة، ابإلضافة 
إىل أننا اآلن نراجع كل ما يتعلق ابلتشريع وابجلودة، ابش ميكن 

ايخد حلول طاقية اللي ما تكونش فيها نوع من الفالح آنذاك 
اخللل، أضف إىل ذلك إىل أنه احلمد هلل ميكن نبشركم أننا وصلنا 

ألف ضيعة على الصعيد الوطين تستعمل الطاقات  12ل
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الشمسية وهذا طبعا بدعم من بعض األبناك مثل القرض الفالحي 
لطاقة اباللي عندو متويل الفالح اللي كيدعم الفالح فيما يتعلق 

الشمسية، ولكن، إن شاء هللا، أمتىن القانون املالية كما مت اإلتفاق 
 .عليه نلقو حلول، إن شاء هللا، أكثر ابلنسبة للفالحني

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد أمحد صدقي

اخلصوص، دون شك متفقون حنيي جهودكم السيد الوزير هبذا 
على أن هاد اإلجراء هذا سيكون يف مصلحة املواطن الذي يؤدي 
جزءا من تكلفة الغاز املستعمل، ويف مصلحة الدولة اليت تؤدي 
اجلزء األكرب احلقيقي دايل هاد التكلفة هادي، مصلحة البيئة اليت 
تعاين من خملفات الطاقات األحفورية ويف مصلحة التوازن 

دي حيث الوقع الصعب دايل التكلفة دايل الفاتورة اإلقتصا
 .الطاقية

 55هناية هاد السنة سنصل، إن شاء هللا تعاىل، إىل  السيد الوزير،
 55مليار درهم دايل الدعم دالغاز من خالل املقاصة الذي يعين 

دايل السدود  52ألف كيلومرت من الطرق القروية ، الذي يعين 
 جامعية، لو أخدان منها واحد مليار الكربى أو نقول املستشفيات

درهم من هاد األموال الطائلة اليت تضمحل إىل ال أقول شيئا 
آخر، وتنذكرو التقرير دايل السيد رئيس اجمللس األعلى 
للحساابت من هاد املنصة هادي أنخذ منها واحد مليار درهم 

ألف هكتار ابلطاقة الشمسية للسقي، أؤكد  02ستكفي لتجهيز 
صوص السيد الوزير أيضا أن هناك إشكال دايل افرتاضات هبذا اخل

املخاطر املتمثلة يف استنزاف الفرشة املائية، وهنا البد من إقرار 
دفاتر حتمالت إبشرتاطات بيئية صارمة، وأيضا ال بد من التوجه 

 ..لتمكني املواطنني من إمكانية بيع

 

 :السيد رةيس اجللسة

؟ شكرا لكم، هل من تعقيب إضايفشكرا للسيد النائب احملرتم، 
 .السيد النائب احملرتم عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا

 :الناةب السيد عبد اللطيف الزعيم

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، خصها تكون الشجاعة عند هاد احلكومة ابش تقول 
ما عندهاش اإلرادة السياسية ابش دّعم الضخ الطاقي، وابش 

ق حا املغاربة يكون عندهم منتوج التنافسية، ال يف السو ميكن للفال
الداخلي وال يف اخلارجي ألن مثن التكلفة غينقص، ابش تكون 
الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، ابش ميكن الفالحا الدولة ما متا 
ختلصش ابلعملة الصعبة ابش ميكنا انملوارد دايل بالدان حنافظوا 

مناو ومة السابقة واللي قبل منها كنتعليها، يف احلقيقة هاد احلك
ملغاربة ا احنا يف حزب األصالة واملعاصرة وكجميع ونقولوا أغلبية

أن إعادة اهليكلة دايل هاد احلكومة تكون عندها الشجاعة ابش 
حتل هاد امللف دايل الضخ الطاقي وابش حتل ملفات أخرى اللي 

لي د، والراكمت حباهلا واللي حازمة يف اإلقتصاد دايل البال
راكمت الفشل راكمت الرتدد راكمت هلاذ احلكومات السابقة 

 .املبادرة اللي ميكن هلا حتل املشاكل دايل البالد

  :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
 .الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

السيد النائب احملرتم ما عالقة هاذ الشي ابلشجاعة؟ داب غري قولنا، 
وا أستاذ هاذ الشي احلكومة السابقة واحلالية واللي قبل منها احلمد 

سنة اللي دارهتا البالد دايلنا والربامج األخرية  02هلل الربامج دايل 
منذ احلكومة السابقة كلها غادة يف اإلجتاه دايل اإلصالحات، 
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ي كثري منها كتصوتو عليها ابإلمجاع ألهنا إصالحات حقيقية والل
يف املؤسسات يف التشريع يف الربامج، واللي غندخلوإن شاء هللا 
ملرحلة جديدة، وهاذ املوضوع ابلذات اليوم كيفاش البالد دايلنا 
والت رائدة يف الطاقات املتجددة ؟ كيفاش نزلت األمثنة ب 

اجملال لإلستثمار كون ما فتحناش   %12حىت ل  42%
دولة يف البالد، كيفاش استطعنا أنه يف  50ويستثمرو أكثر من 

كاين ما أكثر أننا اليوم كندعمو الفالح  الشجاعة؟ جمال الفالحة
يف كل شيء، بقا غري هاذ اجلزء راه احنا قلنا ليكم اجلواب كان 
واضح كاين أكثر من هاذ الشي؟ كان واضح أننا مع وزارة املالية 

لوإن شاء هللا الرتسانة ابش نعاونو الفالح، أما املاليري اللي  غنكم
كتعطى للفالح منذ زمان من امليزانية كاين شجاعة أكرب من هاذ 
الشي؟ لدعم الفالح ودعم اإلقتصاد اإلجتماعي ودعم احلمد هلل 
التصدير ودعم الصناعة الفالحية وتعميمها على الصعيد الوطين 

ما لها احلمد هلل يعين يقول الفهامة أوتطوير شبكة الري، هاذي ك
 .الشجاعة خلي حىت جيي وقتها إن شاء هللا وغتكون الشجاعة

  :السيد رةيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل عن االنتقال الطاقي للمغرب 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :ب السيد حممد مرزوقالناة

ال السيد الوزير احملرتم، نسائلكم يف فريق العدالة والتنمية عن اإلنتق
الطاقي ببالدان خصوا ما يرتبط برفع نسبة الطاقات املتجددة 

 .والصديقة للبيئة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

 

 :واملعادن والبيئةالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة 

السيد النائب احملرتم، وإن كان حيتاج الوقت ولكن غنعطي 
عناوين، السياسة الطاقية مرة أخرى احلمد هللا على هاذ البالد أن 
مجيعا كنمشيو يف إطار الرتاكم واإلصالحات احلمد هلل كيبداها 
جيل وكيكملها جيل آخر واحلكومات تستمر، وهاذي احلمد هلل 

 نطق املغريب اللي خمتلف على املنطق الذي وقع يفدليل على امل
املنطقة كاملة مبين على شّد ليا نقطع لك، ولذلك كنتمىن هاذ 

مليار يف  02الرسالة أهنا توصل، كنبغي أنكد بعض األرقام 
فيما يتعلق %92 حلوايل %90الفاتورة دايل الطاقة نزلنا من 

اقي، ل الطابلتبعية الطاقية بسبب هاذ االستثمار االنتقا
استثمارات ضخمة يف اجملال ضخمة أقول عشرات املاليري اليوم 

أجنزت والباقي راه قيد  11مليار  522اليوم حجم اإلستثمارات 
 50مليار دايل الشبكة الكهرابئية، أكثر من  51اإلجناز مبا فيها 

شركة متعددة اجلنسيات تتلقى الثقة يف البالد، البحث العلمي 
 كجزء من شبكة البحث العلمي يف اجملال الطاقي  اليوم أصبح رائد

يف البالد دايلنا، أكثر من ذلك راه قلتها قبيلة التصنيع احلمد هلل 
ما بقيناش كنستوردو فقط أصبحنا نصنع، واّل عندان فائض يف 

لدرجة أننا بدينا كنصّدروما كنا كنستوردو  %54الكهربة وصل 
 ررواب يف إطااآلن بدينا كنصدرو شي شوية حىت ألو  54%

open market لسوق املفتوح، شراكات مع دول إفريقية ا
آخرها املبادرة اليت أطلقناها مع أثيوبيا للدول للولوج إىل الكهربة، 
الئحة طويلة من إجنازات جمال اإلنتقال الطاقي فجيل بعد جيل 
احلمد هلل املغرب يتقدم فهاذ اجملال واآليت إن شاء هللا أرحب 

 .ابلنسبة للبالد دايلناوأفضل 

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب
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 :الناةب السيد عبد العزيز لعايض

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد الوزير على جوابكم، وعلى هاذ يعين اجلهد اللي  
كتقوموبه خبصوص التسريع اإلنتقال الطاقي، صراحة كيما قليت 

يكفيش وغادي خيصنا ابلفعل يعين اجتماعات ولقاءات الوقت ما 
لف هذا، هلذا امل يف اللجنة ابش ميكن يعين اّنقشو يعين مزاين هاذ

أان غادي منشي مباشرة للسيد الوزير، غري بعض اإلشارات: األوىل 
هي بغينا نعرفو فني وصلنا اآلن خبصوص زايدة حصة الطاقات 

، وبغينا نعرفو  %40لخصها  0202املتجددة اللي حمددة يف 
كذلك، ذكرت كذلك القضية دايل تقليص، يعين، التبعية الطاقية 

آشنا هي اإلجراءات اللي ما زال خصنا نديرو ابش نزيدو  92%
نزلو هاد اجلانب هذا، وكذلك بغينا نديرو بعض األمور اللي حنّثو 
عليها، كيما تتكلموا قبيال على الضيعات واالهتمام ابلضيعات 

ملنازل، السيد الوزير، واملدن، فلهذا أشنو دارت الوزارة فكذلك ا
خبصوص يعين النجاعة الطاقية خبصوص اإلانرة العمومية، وكذلك 
أشنا هي اإلجراءات اللي ممكن نديروها ابش ميكن ندعمو 
الساكنة ابش ميكن تقتين اآلليات والتقنيات دايل الطاقة 

ن، ملغرب فممكالشمسية، احلمد هلل عندان الشمس كثرية يف ا
يعين، يف املنازل كذلك ندعموها ماشي فقط غري القرى، الشيء، 
وكذلك خبصوص اجلانب دايل التحول الطاقي، وامسح يل السيد 
الوزير، كذلك واحد النقطة اللي جد مهمة وعندان إشكال دااب  
كتدخل لشي إدارة مغربية كتلقى يف واضحة النهار، تتلقى 

رانه تكاد تضيء نفسها، فلهذا أشنو د املصابيح كلها مشتعلة وال
السيد الوزير ابش ميكن حنثو الناس ابش ميكن يقتصدوا يف 

 ...الكهرابء وشكرا على ما قلت خبصوص

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ 
 .يننية 02السيد الوزير يف 

 :واملعادن والبيئةالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة 

طبعا، أيضا يف عناوين، السيد رئيس احلكومة امليزانية جديدة فيها 
التقليص دايل النفقات املرتبطة ابإلستهالك ابش منشيو للنجاعة، 
هادي قرارات مهمة وغتالحظوها يف امليزانية اجلديدة األمر، اآلخر 

، 0212 %10و 0202 %40أننا غنتجاوزو، إن شاء هللا، 
آلخر نعد قانون غادي جيي إن شاء هللا دايل ما يسمى األمرا

 ..ابإلنتاج الذايت.. مع أن الوقت ال يسمح

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن املسامهة يف هذه اجللسة، 
منر إىل القطاع املوايل قطاع الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر 

 ملوضوع، ويتعلق األمر بضعفوالرقمي يف سؤالني هلما وحدة ا
الشبكة اإلنرتنيت واهلاتف النقال ابملناطق اجلبلية، لذا سيتم 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، 
السيدات اآلن السؤال األول، السيدات السادة النواب احملرتمني 

 .عن فريق التجمع الدستوري، فريق التجمع الدستوري

 :السيد عبد الرزاق انيت إدبوالناةب 

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير، ال خيفى على أحد األمهية 
القصوى لشبكة اإلنرتنيت واهلاتف النقال، وأان أحتدث خصيصا 
على مجاعة سيدي يعقوب من إقليم أزيالل، السيد الوزير احنا 

 العياالت البيضاء، غريالنص فينا كاماين تقريبا خدامني يف الدار 
اللي كيبقاو عندان البالد ، ما كاين ال اتصال ال والو ما كاين ال  
كونيكسيون، ما كنقلبوش حنا على االنرتنيت بغينا غري الريزو، 
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ايال بغى يهدر شي واحد مع مرتو وال مع ولدو، مشينا لبين 
مالل، شكينا يف سطات، ما خلينا على من شكينا، هللا جيازيك 

 السيد الوزير، عندي الدوار دايل آيت اهلندي، دااب املشكل  خبري
كاين شي دواور فيهم وشي دواور ما فيهمش، آيت اهلندي، 
آنبدأ، آيت منصور إخرازن آيت حيمي كلهم بال الكونكسيون 
مع كنهدرش على االنرتنيت غري الريزو ابش يتجاوب الراجل مع 

 .كراامراتو هللا جيازيك خبري السيد الوزير وش

 :السيد رةيس اجللسة

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

 :الناةب السيد هشام املهاجري

مرة يننية السيد الوزير كنطرحو السؤال دايل تعميم شبكة اهلاتف 
ة ومرة وغادي تكون مرة ينلثالنقال واآلنرتنيت يف العامل القروي، 

رابعة ربعة ومرة خامسة كيف قال لك السيد النائب، غري تيتقضى 
الغرض هلاد الناس واّل تنخرج أان شخصيا من الربملان، ألن ال 

ب يعقل أبن تلميذ يف اجلبل يف عني اتزيتونت وال يف آيت بيعقو 
يف مزوضة وال يف شيشاوة، حنرموه من جمموعة دايل اخلدمات 

ساسية ونسجلوه يف مصار ويدوز االمتحان املوحد حبال التلميذ األ
اللي ساكن يف حي الرايض وال ساكن يف جيليز يف مراكش، هذا 
من جهة، جهة يننية السيد الوزير احنا ما كنطلبوش صدقة من 
هاد الشركات، احنا كنطلبو منك كوزير مسؤول على القطاع 

ملعدل واملغري ابلقانون ا 24.96بتنفيذ مقتضيات املادة القانون
فيما خيص اخلدمات األساسية، خصوصا إعدادة  505.50

وبغينا  l'Internet الرتاب واخلدمات اإلضافية، احنا بغينا
اهلاتف النقال ما حمزرين حىت شي واحد السيد الوزير ألنه ما  
كاينش غري التالميذ السيد الوزير كاينني النساء احلوامل كيجيوهم 

وين  شباب وتعاونيات ابغيني يديرو التسويق اإللكرت الوجع، كاينني

ما قدروش، كاين استخالص فواتري الكهرابء لقينا فيه مشكل،  
كاينة أزمة الربد وأزمة الثلج اللي كتجيو هاد الناس كينقطعو على 
العامل اخلارجي مبرة، ويننيا السيد الوزير راه عندك واحد الصندوق 

األساسية احملدث مبوجب خصوصي املسمى صندوق اخلدمات 
خاص هاد جلنة  0221من قانون املالية من سنة  11املادة 

ندان التدبري اللي كاينة يف الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت تنتقل ع
لألقاليم وجتلس مع السادة العمال والسادة املنتخبني وعرفو حجم 

السيد الوزير جيب لنا مشروع يف  %0اخلصاص وال ما قداكش 
قانون نرفعو هاد الشي كتصربو معنا حىت حنيدو هاد املشاكل ال

ومن بعد ديك الساعة هللا يعفيهم من هداك الصندوق ولكن أان 
 ..منني قريت هاد النفقات دايل هاد الصندوق

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت السيد الوزير تفضلوا 
 .لإلجابة

العلمي، وزير الصناعة والتجارة السيد موالي حفيظ 
 .واالقتصاد األخضر والرقمي

 شكرا السيد الرةيس،

السادة النواب، هذا ملف مهم جدا وكنرجعو له يعين مرارا إيال 
منطقة  9022مسحتو هاد الصندوق حلد اآلن حل مشاكل ل

 0022برانمج اللي كاين اآلن برانمج جديد فيه  9022قروية 
منطقة قروية اللي غادي يكون  0222ه منطقة قروية جديدة وفي

 0022سنني األوىل دايل  1فيها حتسني دايل اخلدمات يف أفق 
يف يعين املشكل غري ابش نكونو واضحني ابش ميكن ديرو  1و

التغطية حلد اآلن إال جينا نشوفو خريطة املغرب التغطية دايهلا 
 خاصكم طالعو عليها يعين وصالت املستوى الأبس به يعين مهم
جدا صراحة ولكن هاد الشي اللي ابقا صعب جدا وهلذا احنا 
مستعدين ديرو جلسة نشتغلوا فيها مجيع وهاد االقرتاحات دايلكم 
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نزيدو نقطة أو كذا مرحبا ولكن اللي األهم هو نشوفو آش ميكن 
يدار ماشي يعين نشوفو غري آمشن نقولوآش ميكن يدارعلى أرض 

  ندان هاد املناطق درانهم يعينالواقع احنا مستعدين أان مستعد ع
إحصاء بتدقيق إيال عندكم شي  un resencement كاين

منطق زايدة أجيو نشتغلوعليها مجيع مرحبا نديرو جلنة ونشتغلو 
ونشوفو شنو مها احللول ولكن ما ميكنش أنه  l'ANRT مع

شهور أو  6أهنم يتصاوبو يف  0022و 0222هاد املناطق فيهم 
البنية التحتية اللي كيخصها  l'infrastructure عام، ألن

توضع صعبة جدا منني كنوصلو دااب ما بقيناش يف املناطق السهلة 
وصلنا املناطق اجلبلية وصلنا املناطق اللي فيها شوية صعبة، أان 
مستعد نتشتغل معكم نقطة بنقطة ونلقاو احللول إيال عندكم شي 

 .تفكري أو شي اقرتاحات مرحبا، شكرا

 :اجللسة السيد رةيس

شكرا، تعقيب ألحد السيدات السادة النواب عن فريق التجمع 
 .الدستوري

 :الناةب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

السيد الوزير، هللا جيازيك خبري، واش احنا غادي نتسناو دااب، راه  
كتبنا هلداك املندوب اإلقليمي دايل بين مالل، هاد الشي راه  

رئيس اجلماعة وأان كنجري  ملي توليت 0251كنهضر معاك من 
يف هاد الشي واش إيال جينا السيد الوزير واش زعما غادي يتقضى 

يوم وال شهر وال حىت تسايل  02الغرض هلاد الناس يف املدة دايل 
الوالية، هاد الشي اللي مطلوب منكم السيد الوزير هللا جيازيك 

سة اخبري، فحيت هاد الناس راه كيعانيو راه شيت كاع دوك العس
اللي كتشوف يف الدار البيضاء راه من عندان من متا راه ما كيلقا 
حىت ابش يهضر مع والدو كاين اللي مراو بغات تولد كاين اللي 

ألن عندان العياالت  l'internet مريض حنا ما كنقلبوش على

يفون ما قاريينش يف البالد املناطق اجلبلية بغينا السيد الوزير غري التل
 .وبو مرتو وجياوهبا راجلها، وشكرا السيد الوزيرغري ألو جتا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ التعقيبات اإلضافية السيد عن 
 .فريق العدالة والتنمية

 :الناةب السيد خالد تيكوكني

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، ما غاديش خنتلفو إيال قلنا أنه الغياب دايل 
التغطية اهلاتف النقال يعين كتحد وكتزيد يعين من الصعوبة دايل 
 العيش يف املناطق اجلبلية، السادة النواب يعين سردو بعض األمثلة

يضا املتعلقة يعين ابإلسعاف املتعلقة ابلنظام دايل تيسري واملرتبطة أ
يعين ابلتلقي والتحويل دايل األموال، بل أكثر من ذلك راه بعض 

يضطر يعين املوظفني دايهلا أهنم جييو للعاصمة دايل اجلماعات 
اإلقليم ونتحدث عن إقليم أزيالل ابش يباشرو العمليات احلسابية 
 املرتبط يعين ابلنظام دايل جيد، السيد الوزير احنا مشينا يف اإلجتاه

وجاو تقريبا  ANRT دايل يعين املسائل اإلجرائية وتوالصلنا مع
دايل الغياب دايل التغطية، ولكن مازال   عام هذا وقفو على الواقع

كنتسناو يعين شي إجراء وشي تدخل يف اجتاه أنه تلزمو هاذ 
الشركات أهنم ميثتلو لدفرت التحمالت اللي كريبط الوزارة هبم، 

 .شكرا السيد الوزير

  :السيد رةيس اجللسة

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

العلمي، وزير الصناعة والتجارة  السيد موالي حفيظ
 :واالقتصاد األخضر والرقمي

وابش نكونوا واقعيني خصنا نشتغلو نقطة بنقطة، أان مستعد نديرو 
 ن جلنة ونشتغلو جنيبو هاذ النقط البيضاء اللي كاينة اليوم ابقية يف
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املغرب نشتغلو عليها، إيال كاين حلول غادي بديروهم احنا، 
يعين أنرتنيت عرب األقمار احنا   V7 هوعندان يعين اقرتاح و 

، ميكن axcelerer كنشتغلو عليها، هذا حل ميكن لو يعين
تكون واحد التسريع دايل تغطية هاذ املناطق، ولكن أان كنتمىن 
 أننا نديرو جلنة ونشتغلو إيال كان ممكن نشتغلو مجيع مع

ANRT واحدة نديروها مجيع من الربملان، إيال كان مجاعة ،
مسحتو اإلحصاء دااب مازال كنشتغلو فيه ابقي ليه بعض إيال 

األسابيع، ولكن هاذ اإلحصاء كنتمىن إيال كنا ابش تكون 
النجاعة، إيال عندكم شي اقرتاحات نشوفوها نقارنوها مع هاذ 
اإلحصاء نشوفو آش فيه، كتبو لينا إيال كاين شي حاجة، كتبو 

ت على هذا اإلقرتاح إيال جا ANRT ليا أان نتكلف مع
خاطركم احنا كنشتغلوذاك الشي اللي علينا راه كنديروه إيال بغيتو 
تشاركو مرحبا وتكتبو لينا تعطيوان هاذ املناطق اللي عندكم 
ابلضبط ابش ميكن ليا نشوف واش شافوها فهاذ اإلحصاء أو 
اّلال مرحبا، ما بغيتوشاي احنا راه غادي نشتغلو كيف ما موالفني  

 .كنشتغلو اللي بغيتو

  :السيد رةيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل عن تطوير الصناعات الغذائية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عبد الرمحان أبليال

 شكرا السيد الرةيس،

تمىن لكم املزيد لثقة ونيف البداية هننئكم السيد الوزير على جتديد ا
من التوفيق، السؤال دايلنا كيتعلق اب إلسرتاتيجية دايل الوزارة 

 دايلكم للعمل على تطوير قطاع الصناعة الغذائية ببالدان؟

 

  :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :يواالقتصاد األخضر والرقم

وحدة  5922قطاع الصناعة الغذائية، قطاع مهم جدا وحيوي فيه 
ألف منصب شغل، تطرقنا ليه فهاذ السنوات األخرية بدا   511و

فدرالية ومجعية مهنية ودعمنا  51كيعطي النضج دايلو، وقعنا مع 
دايل  61و مشروع حلد اآلن اللي عطاو نتائج إجيابية مليار 12

منصب شغل، واحنا كنشتغلو فهاذ  1012درهم دايل اإلستثمار 
القطاع إن شاء هللا غادي جييب هللا التيسري، ألن فيه الكثري ما 

 .يّدار يف السنوات املقبلة إن شاء هللا، شكرا

  :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد عبد الرمحان أبليال

خاصة أمل الفالحني املنتجني  صحيح السيد الوزير أن األمل
معلقة كثريا على هاذ القطاع، هاذ القطاع اللي حبال اللي قلتو 
عندو غادي يكون عندو انعكاسات إجيابية على املستوى 
اإلقتصادي وعلى املستوى االجتماعي أيضا، كاينني إكراهات 
صحيح، كاين إكراهات دايل راجعة ابخلصوص للمسألة دايل 

 املنتوجات األجنبية، وراجعة ابخلصوص للمشكلالتنافسية دايل 
اللي حتدث عليه صاحب اجلاللة، مشكل دايل التمويل، فهاذ 
اإلطار البد ما نّ ّوه وهننيكم ابخلصوص على اجملهودات اللي  
كتبذلوها يف املنطقة دايل سوس ماسة، ألنه يف اآلونة األخرية  

 .كاينة واحد الطفرة كاين
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 عطات هلاد القطاع يف هاد املنطقة، وكاينواحد الدينامية كبرية ت
بشائر خري إن شاء هللا ابلنسبة للفالحني اللي ماعليهم إال يكثروا 
اإلنتاج دايهلم ألنه كاين ارتباط بني هاد القطاع وبني اإلنتاج 

 .الفالحي يف هاد اإلطار، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

، السيد ال شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟
الوزير يف ما تبقى من الوقت وال منر؟ السؤال املوايل عن العقار 
املخصص لالستثمار الصناعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم 

 .مشكورين

 :الناةب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرةيس،

ئة سائلكم عن إسرتاتيجية الوزارة يف توفري وتعبالسيد الوزير، ن
 العقار املخصص للمناطق الصناعية أبمثنة مناسبة وتنافسية؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالقتصاد األخضر والرقمي

كان عندها فرع مهم جدا   0254يف اإلسرتاتيجية اللي وضعنا 
يف املناطق الصناعية، فلحد اآلن يعين تواجدات مناطق صناعية 
يف بوسكورة واوالد صاحل ويف سطات وبرشيد، يف املنطقة اللي  

دايل املناطق أخرى  52كان فيها مشاكل، وكنشتغلوا على 
دايل املناطق اللي مها   52جرسيف سوق األربعاء إىل آخره، 

عليهم اليوم ابش يوجدوا هاد املناطق الصناعية يف  كنشتغلوا
 .املستقبل إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد النائب احملرتم تعقيب عن فريق األصالة واملعاصرة

 :الناةب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الوزير، فعال هو على إثر اإلسرتاتيجية الوزارة يف توفري
 ملخصص للمناطق الصناعية أبمثنة مناسبة، يف احلقيقة جيبالعقار ا

تدخل وزارتكم يف املوازنة لألمثنة املناسبة ألن العقار والتجهيز 
للمناطق الصناعية تكلفتها ابهظة والقدرة الشرائية للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة وخاصة الشباب منهم ذوي الكفاءات ليست 

 هذا ابلنسبة للمناطق الصناعية هلم القدرة القتناء هاد العقار،
املوجودة، أما ابلنسبة لألقاليم اليت ينعدم فيها أحياء صناعية على 
سبيل املثال السيد الوزير إقليم جرسيف وقع وعد للبيع للعقار من 

 0255األمالك املخزنية الدولة إىل شركة العمران مشكورة سنة 
ة مع هكتار، وعملت وزارتكم بشراكة مشكور  501مبساحة 

صاحب املشروع هو العمران ابلدراسة مع هاد العدد الكبري 
للهكتارات والتكلفة الباهظة اليت أنتجتها الدراسة، ارأتت شركات 
العمران أن هذا املشروع ال ميكن إخراجه حليز الوجود ألن حجم 
هذا املشروع كبري جدا على اإلقليم والتكلفة دايلو كبرية أيضا و 

لب قبال يف البيع، هلذا السيد الوزير نطاسينعكس سلبا على اإل
التدخل العاجل إلخراج هذا املشروع حليز الوجود من انحية الكم 
والكيف ليستفيد منه املقاولني الشباب والراغبني يف اإلستثمار 

 .إبقليم جرسيف واألقاليم األخرى، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

يد النائب ايف؟ السشكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إض
 .احملرتم تفضلوا السيد الرئيس عن فريق العدالة والتنمية
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 :الناةب السيد عبد هللا بووانو

السيد الرئيس، شفتكم ما ذكرتوش مكناس عمالة مكناس دران 
املناطق الصناعية عندان وسالن اللي تقريبا أزيد من سنة واملشروع 

 .بني أيديكم كنسولوكم أين وصل؟ شكرا

 :سيد رةيس اجللسةال

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

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالقتصاد األخضر والرقمي

هكتار اللي   15إيال امسحتوا غادي نعطيكم جرسيف فيها 
كنشتاغلوا عليها اآلن، إيال كان عندكم شي معلومة مع العمران 

عندانش هاد املعلومة دايل..، ألن الزم كل منطقة صناعية ما 
خصها دراسة دقيقة يعين التفاصيل، ألن شحال من منطقة 
استثمران فيها وما عطاتش النتائج، بقات خاوية حلد اآلن، ألن 
ماشي اهلدف وهو نبنيوا مناطق صناعية، اهلدف هو يكونوا مناطق 

هكتار،  42ء فيها صناعية كتشتاغل عامرة، إذن سوق األربعا
، 11، قلعة السراغنة 46، السكنية يف القنيطرة 52قرية ااب أمحد 

 9، تنجداد الراشيدية 22طرفاية ، 52، طاطا 11آسفي 
 .، هادو املناطق اللي جداد06والسمارة 

ق صناعية جديدة اللي كتشتغل فيما خيص مكناس كاين مناط
، احنا كنشتغلوا عليها ابش ميكن هلا تطور، اللي مهم وهو اآلن

هاد املناطق كنتمناوا أن املغرب يكون فيه كله املناطق الصناعية، 
ين عولكن يف املاضي استثمران يف مناطق صناعية اللي ما عطاوش ي

نتائج، وكنتمىن أننا هاد الغلط ما ابقيش نراتكبوه، نشتغلوا مجيع، 
يكونوا دراسات يعين عقالنية اللي غادي تعطينا النتائج دايل هاد 
الدراسات، واش خصنا نستثمروا أو ما نستثمروش ونستثمروا يف 
حمل آخر، وهلذا إيال امسحتوا راه هاد الدراسات ماشي ابش خيلقوا 

 .اطقعراقيل للمن

 :السيد رةيس اجللسة

 .الوزير، نعم نقطة نظام يف التسيري، تفضلشكرا السيد 

 :الناةب السيد هشام املهاجري )نقطة نظام(

مت ذكر شركتني الشركة األوىل دايل الدولة ما كاين مشكل، الشركة 
 .الثانية خاص تسحب من احملضر، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

املوايل عن آلية النهوض ابملقاوالت الصغرى شكرا، السؤال 
واملتوسطة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة 

 . واملعاصرة تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عزيز اللبار

 شكرا السيد الرةيس،

هاد السؤال طرحناه قبل اخلطاب امللكي واحلمد هلل، وسيدان عطى 
ا دايلو الشافية واملقنعة حتت هذه القبة وهذا حيسن لنالتوجيهات 

يوم اجلمعة، فكيف سوف تطبقون التوجيهات امللكية؟ كما 
نسائلكم عن آليات النهوض ابملقاوالت الصغرى واملتوسطة واجلد 
جد صغرية؟ وماذا أعددمت إلنقاذها؟ عوض إعطاء أولوية 

ات لوبياألولوايت للمقاوالت الكربى والشركات الكربى وال
 .الكربى ومن معهم بدون تسمية األسامي، شكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا

 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالقتصاد األخضر والرقمي
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دايل  0شكرا السيد النائب، املقاوالت جد الصغرى عندها 
لربامج، االستثمار ايك والربانمج دايل حتفيز اللي كنعاونوهم يف ا

دايل  0االستثمار ويف عصرنة الشركات، املقاوالت املتوسطة كاين 
الربامج، إمتياز اآلن وكنعاونوهم ملي كيجيبوا اخلرباء كنوصلوا حىت 

دايل التكلفة دايل اخلرباء، فيما خيص الشركات اللي  %02ل 
ن مشروع قانون املايل دايل املالية دايل عندها مشاكل، كاي

غادي يتطرح قدامكم، املشروع دايل صندوق جديد اللي  0202
مليار دايل الدرهم ابش نشوفوا ابلضبط هاد  6غادي يوصل ل 

الشركات الصغرى اللي كيوقع هلا مشاكل، كيفاش ميكنا نواكبوها 
 .يف هاد املرحلة اللي كتكون عندها صعبة؟ وشكرا

 :ةيس اجللسةالسيد ر 

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عزيز اللبار

السيد الوزير شكرا على هاد اجلواب، حقيقة املشاكل ابلنسبة 
للقروض الصغرى، أوال ال ميكن إعطاء األولوية هلاته الفئة إال 
ابلتسهيل واإلسراع ابملساطر عامة وإعادة النظر يف القروض 

ار عها للشباب والصناع التقليديني والتجار الصغالبنكية وتسري
ومجيع الفئات االقتصادية واإلجتماعية كما جاء يف خطاب جاللة 
امللك، نصره هللا وأيده، ففي هاد السياق البد من تسريع وترية 

 طنجة، كما تكلمت -تطوان-وزان -إجناز الطريق السيار فاس 
د اخلطاب دايل شاءت األقدار مع السيد رئيس احلكومة من بع

جاللة امللك، نصره هللا وأيده، وجاوبين قال يل واش مربجمة، راه  
ولكن سبقوا وجدة وسبقوا أكادير ما  0221كانت مربجمة يف 

فيها ابس، ولكن هاد فاس مسكينة الزم إعادة النظر دايهلا، إذن 
تعاين فاس اقتصاداي واجتماعيا بعد ما كانت ينين مدينة صناعية 

 ات والثمانينات يف إفريقيا، وأول خزان مايل كفائضيف السبعين
الذي كان مينع القروض للدار البيضاء واحملمدية والنواحي، كذلك 

السيد الوزير يعين املشكل األساسي واألويل دايلنا وهو الزم من 
إعطاء تساوي لبعض اجلهات ألن دااب يف نطاق اجلهات، شكرا 

 .السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت هل من تعقيب إضايف؟ 
فضل السيد ت السيد الوزير يف ما تبقى من الوقت اه تعقيب إضايف

 .النائب احملرتم عن فريق التجمع الدستوري

 :الناةب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرةيس،

شارة طبعا الدخول السياسي احلايل أو الربملاين كان مطبوع ابإل
امللكية السامية دايل مسامهة األبناك، صحيح أن هذا موضوع 
يهم احلكومة برمتها السيد الوزير، لكن أعتقد ألن هذا الورش هذا 
اإلستثنائي، اليوم مع ما تعيشه املقاولة الصغرية على اخلصوص، 
من إشكاالت كربى، فبالتايل أان كنظن السيد الوزير احملرتم، البد 

ة كربى، ايضا املسألة البنكية فبالدان بصفة عامة، من إعطاء أمهي
السيد الوزير، خص إعادة النظر فيها، األبناك ماشي فقط مدعوة 
أهنا تساهم، ولكن هناك جمموعة من اإلعتبارات القانونية أو الال 
قانونية اليت تؤطر العمل اآلن يف مسامهتها ويف تعاملها مع 

اك ألفراد، أعتقد أبن األبناملؤسسات، مع الشركات الصغرى، مع ا
 .خصهم يغريو من هاد التوجه هذا، شكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر ؟ السيد 
 .الوزير تفضلوا

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالقتصاد األخضر والرقمي
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السامية، لصاحب اجلاللة، واضحة فيما  كنظن أن التعليمات
خيص األبناك، راه بداو الناس كيشتغلو، فهمت أنه وزير املالية مع 
وايل بنك املغرب، كيشتغلوا مع األبناك غادي.. كنتمناو خري، أنه 
يف املستقبل غادي األبناك غيعطيو واحد القفزة نوعية لإلستثمار، 

د هوية دايل اإلستثمار، هاأيضا النموذج اجلديد دايل املراكز اجل
النموذج الش جا؟ ألن الشركات الصغرى واملتوسطة والصغرى 
جدا، ما كنتكتلفوش هبا ألنه صعب ألن متكاثرة، سهل أنك تبع 

دايل الشركات  5222مستمر كبري، مغريب أو أجنيب، وال تتبع 
الصغرى. وهذا هو النسيج احلقيقي دايل اإلقتصاد املغريب، وهلذا 

موذج اجلديد دايل املراكز اجلهوية لالستثمار مهم جدا، هاد الن
غادي نواكبوه، كوزارة مكلفة ابإلستثمار، وعندان مشاريع عدة 
ابش ميكن نعطيوللمقاول الصغري وحىت املقاول الذايت، دفعة 
جديدة وقفزة نوعية، من بعد اخلطاب دايل صاحب اجلاللة، 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

زير، نشكركم على حسن املسامهة يف هذه اجللسة، شكرا السيد الو 
ومنر إىل القطاع املوايل، قطاع حقوق اإلنسان والعالقات مع 

عام  62الربملان، السؤال األول عن تقييم الوضع احلقوقي بعد 
على صدور ظهائر احلرايت العامة، للسيدات والسادة النواب 

 .النائب احملرتم يداحملرتمني، عن فريق العدالة والتنمية، تفضل الس

 :الناةب السيد حممد بنجلول

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

سنة على صدور ظهائر  62السيد وزير الدولة احملرتم، بعد مرور
احلرايت العامة، راكم املغرب رصيدا حقوقيا هاما توج بدسرتته 

، إال أنه يف السنوات األخرية، مت تسجيل بعض 0255سنة 
هذا املسار. لذا نسائلكم السيد وزير املنزلقات، شوشت على 

الدولة احملرتم، عن ما مدى تقييمكم للوضع احلقوقي ابملغرب، 

وكذا عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من أجل حتصني املكتسبات 
 املسجلة يف هذا الباب؟

 :السيد رةيس اجللسة

 . شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

ان لة املكلف حبقوق االنسالسيد املصطفى الرميد، وزير الدو 
 :والعالقات مع الربملان

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب احملرتم، السؤال عام وال ميكن للجواب إال أن يكون 
عاما، ويف هذا الصدد، أقول أبن مجيع املعطيات واملؤشرات تقول 
أبن املغرب، واحلمد هلل، يعيش حتوال دميقراطيا وحقوقيا الفتا، لكن 

مينع من القول أبن هناك ابلفعل جمموعة من النقائص  هذا ال
وجمموعة من الشوائب، مسؤولية احلكومة كما مسؤولية اجملتمع 
بكافة مكوانته هوالعمل على جتاوز هذه النقائص وهذه الشوائب. 
ويف هذا السياق فقد مت إجناز خطة العمل الوطنية يف جمال 

وض ة، من أجل النهالدميقراطية وحقوق اإلنسان بطريقة تشاركي
بواقع الدميقراطية وحقوق اإلنسان، واآلن كما سنبني ذلك خالل 
جتربتنا على سؤالني مهمني يف هذا الصدد، هناك عمل من أجل 

 .تنزيل هذه اخلطة وتفعيل موادها

 :السيد رةيس اجللسة

ن ع شكرا السيد الوزير الدولة، أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم
 .التنمية للتعقيبفريق العدالة و 

 

 :الناةب السيد رضا بوكمازي

 شكرا السيد الرةيس،
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شكرا السيد الوزير، هباد املناسبة كنجددو هتنأتكم على الثقة 
السامية، السيد الوزير فعال البالد دايلنا راكمات جمهود مهم يف 
جمال التطور دايل املمارسة احلقوقية البالد دايلنا، ولكن ابملقابل 

الوزير املمارسة االحتجاجية والضغط دايل املطالب السيد 
االجتماعية ولد آليات جديدة من االحتجاج، ويف نفس الوقت 

سنة مرت على صدور الظهائر  62السيد الوزير اليوم أكثر من 
اليوم احنا يف حاجة ماسة إىل ضرورة مراجعة اإلطار التشريعي 

ير، السيد الوز  الناضم للممارسة دايل احلقوق واحلرايت، يننيا
ابلقدر ما كنوهو ابجملهود الرتاكم اللي حققتو بالدان ابلقدر ما  
كنلقاو لألسف بعض اإلشارات السلبية الغري املساعدة على هاد 
اجلو العام اللي كنتكلمو عليه لألسف السيد الوزير هناك بعض 
املمارسات اليت تشوش على هذا املسار لألسف السيد الوزير اليوم 

  حاجة إىل أننا نعطيو دفعة إجيابية من قبل اجلميع ويتخلقاحنا يف
فعال واحد اجلو عام اللي يكون فيه هاد املسار اللي خداتو بالدان 
واللي حتقق فيه تراكم يعاود يتزاد إبشارات إجيابية اللي تعطي 
الوضع احلقوقي املكانة الذي يستحقها من خالل ما متت 

كنظن أننا اليوم تعهدت احلكومة مراكمته، أخريا السيد الوزير،  
 .أهنا غادي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
تفضلي السيدة النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة، انتهى 
الوقت دايلكم السيدة النائبة مع كامل األسف، هل من تعقيب 

 .ر، أمر؟ يف ثواينإضايف؟، السيد الوزي

 

السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق االنسان 
        :والعالقات مع الربملان

ر نبغي نبني أبنه قلت أبننا دولة يف مرحلة انتقال وهذا يعين أننا جن
معنا رواسب املاضي ولكن نتطلع إىل إن شاء هللا مستقبل اللي 

مجيعا  مشاكيل ينبغي أن نتعاون فيه إرساء احلقوق واحلرايت كاين
على جتاوزها كاين نقط سوداء ينبغي أن نرفع من املمارسة احلقوقية 

 .لتسمو إىل املستوى الذي يريده مجيع املغاربة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير الدولة، منر إىل السؤال املوايل حيث مت ابتفاق 
وحدة  15، 09سؤالني مع رئيس فريق األصالة واملعاصرة إىل ضم 

املوضوع ويتعلق األمر بتطور واقع حقوق اإلنسان ابملغرب، لذا 
سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا السؤال األول أحد 

 .النواب عن فريق العدالة والتنمية، تفضل

 :الناةب السيد حممود إمري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

تعلمون اختذات بالدان جمموعة من اخلطوات السيد الوزير، كما 
واإلصالحات إن على املستوى السياسي أو االقتصادي أو 
االجتماعي لتعزيز البناء الدميقراطي وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، 
هاد الشي توج أخريا إبخراجكم للخطة الوطنية للدميقراطية 

ت وحقوق اإلنسان هاد اخلطة اللي ضمنات مئات من اإلجراءا
ذات الطابع التشريعي والتنفيذي، عن مآل تنفيذ هذه اإلجراءات 

 وأثرها يف ترصيد وتطوير املمارسة نسائلكم؟

 

 

 :السيد رةيس اجللسة
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شكرا، السؤال الثاين، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة عن فريق 
 .األصالة واملعاصرة، مشكورين

 :الناةبة السيدة زكية ملريين

 تطور واقع حقوق اإلنسان ابملغرب نسائلكم؟السيد الوزير، عن 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلو لإلجابة

السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق االنسان 
 :والعالقات مع الربملان

إذن اللي فهمت من السؤالني كما وردا علينا هو أهنما يتعلقان 
ول ية وحقوق اإلنسان اللي ميكن نقخبطة العملفي جمال الدميقراط

هباد الصدد، وهو أنه بالدان واحلمد هلل وقد يعين طورت املمارسة 
احلقوقية وصلت إىل مستوى وضع خطة يف جمال الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان بطريقة تشاركية، أنتم السيدات والسادة 

هذه  الربملانيون سواء يف الغرفة األوىل أو الغرفة الثانية سامهتم يف
وحقوق اإلنسان، كما  اخلطة من خالل جلنة العدل والتشريع

 401هاد اخلطة اليت تتوفر على  .سامهت مجيع أطياف اجملتمع
تعبري واليت ابركتها احلكومة، ولكن األهم من ذلك أيضا جاللة 

 .امللك، ابركها

وضعنا يف هذا الصدد املخطط التنفيذي هلا وهو خمطط دقيق 
كاء هذه اء مث حيدد اجلهة املعنية ابلتنفيذ مث شر حبيث إنه يضع إجر 

اجلهة مث يعين املؤشرات دايل التنفيذ مث آجال التنفيذ ، حنن اآلن 
نسهر على أن نوصل هاد املسار إىل مستواه الضروري يف التنفيذ 
وابلطبع كيفاش املناسبة ابلنسبة لوزير الدولة أن يقدم أمام اجمللس 

حالة  ير حول التطور الذي وصلته يعيناحلكومي يف آخر السنة تقر 
تنفيذ هذه اخلطة وسيكون يل الشرف أن أوجه نسخة من هاد 
التقرير إىل جلنة العدل والتشريع ابجمللسني، وإذا أرادت أي جلنة 

أن ميثل أمامها وزير الدولة لكي تناقش معه تقريره فأان مستعد. 
نفيذ التمن جانب آخر وكما تعلمون فإن هذه اخلطة وصلنا يف 

إىل ثالث مستوايت كاين مستوى التدابري نفذت وكاين مستوى 
من التدابري هي يف طور التنفيذ وكاين تدابري لألسف حلد اآلن مل 
يالمسها التنفيذ، أملنا هو أننا نسرعوا يعين التدابري اللي هي حمل 
اآلن التجيد وأيضا أملنا هو أن نوجه يف إجتاه حتفيز مجيع 

ن املؤسسات مبا يف ذلك الربملان على التنفيذ أل القطاعات ومجيع
حىت الربملان عندو يعين كثري من التدابري اللي هو مسؤول عليها، 

 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد نواب فريق العدالة والتنمية، 
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة مرمية بومجعة

لدولة، يف حقيقة سبق وأن مثنا اعتماد وإصدار هاد السيد وزير ا
اخلطة كوثيقة للتخطيط اإلسرتاتيجي يف جمال الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان نظرا ألمهية وراهنية دمج البعد احلقوقي والدميقراطي يف 
الفعل العمومي، نتوفر كذلك على تقرير رمسي حقوقي اللي هو 

، هاد التقرير كما 0255منجز دايل حقوق اإلنسان بعد دستور 
أشار إىل التطور الذي حققه املغرب وراكمه على مستوى 
الدميقراطي وحقوق اإلنسان، كذلك وقف على نقائص 
وإختالالت على مستوى السياسات العمومية ذات الصلة حبقوق 
 اإلنسان، هاد الشي السيد الوزير يقتضي اإلسراع بتنزيل يف احلقيقة

اعيا لتنفيذي والسهر على حزم تنزيله قطاإلسراع إبخراج املخطط ا
وترابيا عالش؟ ألن السيد الوزير من شأن مثال تنزيل التدابري 

تدبري متعلق  50املتعلقة ابحملور دايل الدميقراطية واحلكامة و 
ابحلماية القانونية والقضائية لألشخاص واجلماعات ومحاية 
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حرايهتم وأمنهم القضائي، هذا ميكن أن يقف ضد بعض 
 ..السلوكات اليت قد تظهر هنا وهناك وميكن أن تؤدي إىل خدش

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم، تعقيب لفريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيدة النائبة 
 .احملرتمة

 :الناةبة السيدة زكية ملريين

واحلكومة  0229السيد الوزير، هاد اخلطة هي كانت جاهزة من 
تبناها، وعطلتوا على املغاربة هاد السابقة رفضات على أهنا 

التحقيق دايل التنزيل دايل حقوق اإلنسان، وأيضا منني خذيتيها 
وعاود رجعتيها للوجود، فيها واحد يعين واحد اجملموعة دايل 
التحفظات اللي كتمس مواضيع ذات بعد حقوقي دويل، السيد 

ا يف و الوزير قلتوا أبن عندكم خمطط وطين لتفعيل هاد اخلطة ونتمنا
الربملان أننا انقشوه بشكل موسع واحنا كنعرفوا أبن املغرب يف 
العقدين األخريين فتح واحد جمموعة دايل األوراش مهمة يف جمال 

يعين  كتمس حقوق اإلنسان واللي كتمس كل الفئات اجملتمعية
احلق يف املعلومة، حرية التعبري غري ذلك، ولكن ما زالت هناك 

ي د اجملاالت، لكن يبقى واحد املوضوع اللإختالالت كثرية يف ها
هو احلرايت الفردية اللي تينص عليها الدستور، تيبقى مرفوض 
ومعاقب عليه، واحنا كنعيشو أحكام يعين طاغية يف هاد اجملال، 
واللي خلقات واحد النوع من الغضب الوطين والدويل أيضا فهاد 

لة احلق موا على دو املسألة. إذن ما العمل السيد الوزير واحنا تنتكل
القانون؟ هناك من جهة، قيود جمتمعية وقانونية ودينية وثقافية، 
وهناك أيضا تطورات جمتمعية وطنية ودولية، هلا أسباب إجتماعية 
واقتصادية وهلا أسباب انجتة عن السياسات العمومية وعلى 

 .القوانني اللي احنا مسؤولني عليها

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ ال،  شكرا السيدة
 .السيد الوزير فيما تبقى من الوقت

السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق االنسان 
 :والعالقات مع الربملان

، ابلنسبة ملا تفضلتم به مجيعا، أنه ابلفعل هناك تطورات إجيابية
تالالت، وهاد أيضا ال أانزع وال أجادل يف أنه كاين إخ

االختالالت، نعرف كما قلت أبنه أي دولة يف طور اإلنتقال إال 
وكتكون يعين كما كنقول دائما شوية القهوة وشوية د احلليب، 
ونتمىن أنه األمور تتطور إىل هو إجيايب أكثر. ابلنسبة للحرايت 
الفردية أو اجلماعية املصرحة يف الدستور، راها مضمونة والقوانني 

وأنتم مشرعون إذا رأيتم أي نقص يف هذا الباب، ما  تضمنها،
عليكم إال أن تتفضلوا ابالقرتاحات الالزمة، لكن كاين هناك 
اقرتاحات أخرى اليت تتجاوزما هو منصوص عليه يف الدستور، من 
منطلقات معينة، هذا املوضوع يعين فيه خالف، وما على احلزب 

رايت، إال النوع من احل الذي يرى أبن بالدان ينبغي أن تتبىن واحد
ان يتقدم إىل الشعب يف إطار مشروع ومعقول ومن حق أي حزب 

 ..أن يتقدم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد وزيرالدولة، انتهى الوقت. السؤال املوايل عن 
استكمال ورش اإلنصاف واملصاحلة، للسيدات والسادة النواب 

لنائب احملرتم السيد ا احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة. تفضل
 .مشكور

 :الناةب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيد الرةيس،
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شكرا السيد الوزير احملرتم، حول إسرتاتيجية احلكومة الستكمال 
 توصيات هيئة األنصاف واملصاحلة نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

ان الدولة املكلف حبقوق االنس السيد املصطفى الرميد، وزير
 :والعالقات مع الربملان

هو يف احلقيقة السؤال كان عندكم أدق، سؤالكم كان دقيق، 
ولكن السؤال كما مت تقدميه مكتواب كان أدق حبيث كان كيتكلم 
على املواضيع املرتبطة جبرب الضرر، خاصة منهم االقتصادي 

ول هناك تقرير حواالجتماعي. حسيب أن أقول هنا، أبنه كاين 
حقوق اإلنسان يف املغرب، و يف الصفحات األخرية، كاين واحد 
اإلحصاء شامل، ملا مت إجنازه على صعيد تنفيذ توصيات هيئة 
األنصاف واملصاحلة، بشكل دقيق. وننتظر من اجمللس 

حلقوق االنسان صاحب الوالية دايل تنفيذ توصيات هيئة  الوطين
 .ج بتقرير ميكن يكون أدقاإلنصاف واملصاحلة، أنه خير 

مليار درهم  0ابلنسبة إلينا اآلن ميكن يل نقول ليكم أبنه حوايل 
اليت سلمت لفائدة الضحااي أو ذويهم. طبعا هذا راه مشل واحد 
العدد كبري من الضحااي، كما أنه كانت هناك برامج دايل اإلدماج 

ل مشاإلجتماعي، وكانت هناك برامج دايل التغطية الصحية، وهذا 
اآلالف دايل الناس. الوقت يضيق، حسيب أن أقول أنه ابلنسبة 
اىل جرب الضرر اجلماعي، هو اللي فيه شوية د املشاكل، ألن جرب 
الضرر اجلماعي اشنو هو؟ هو أن يكون واحد اجملموعة من التدابري 

واالقتصادية ملناطق أصابتها يعين أضرار بسبب االجتماعية 
اجلسيمة، هنا كنقول أبن بعض  ممارسات دايل االنتهاكات

 ..املناطق استفادت

 

 :السيد رةيس اجللسة

 .انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :الناةب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، نثمن ونسجل ابرتياح العمل اجلبار اليت قامت به 
دايل  الضرر الفرديهيئة اإلنصاف واملصاحلة، نعم كان هناك جرب 

جمموعة دايل املواطنني املغاربة اليت انتهكت حقوقهم يف سنوات 
الرصاص، لنا اجلرأة يف هاد البلد، شجاعة ملك واإلرادة السياسية 
لبالدان ملعاجلة هاد السنوات، ولكن حنن نطالب اليوم جبرب الضرر 
اجلماعي، نعم هناك جرب الضرر اجلماعي دايل مدينة احلسيمة 

للي قامت فيها احلسيمة منارة املتوسط وهو مهم، هناك جمموعة وا
داملدن املغربية كتعاين إىل حدود اليوم مدينة كلميمة، ملعب، 
تورو، تنجداد، أغبالو، أمالكو، النيف، ألفلوس، فكيك، خنيفرة، 
موالي بوعزة، جمموعة دايل املدن املغربية إىل حدود اليوم خاص 

 الوزير، خاص خطة مارشال لتنمية هاد خطة للتنمية السيد السيد
املناطق كيعانيوا الشيء الكثري، قبايلة السيد الوزير حتدث عن 
القضية دايل الريزو، مدينة متالوت، أمالكو، والقصر دايل أحرور 
ما عندهومش الريزو، وابلتايل جيب على احلكومة أن تتحمل 

لفعل  ألن اباملسؤولية الكاملة ملعاجلة هاد جرب الضرر اجلماعي، 
كان هناك جرب الضرر الفردي ولكن هناك جمموعة دايل احلاالت 
إىل حدود اليوم السيد الوزير مازال ما تعاجلات ويف حدود دايل 

واحد واحد تقريبا دايل جرب الضرر الفردي، نتمىن أن  122
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان من بعد اهليكلة دايلو، كذلك ابش 

دايل اإلخوان دارو واحد العمل جبار، يعمل، هناك جمموعة 
ونستحضر الروح الطاهرة للمرحوم إدريس بنزكري هاد املناضل 
الذي اعتقل ولكن عمل على املصاحلة ما بني الدولة واجملتمع 
جيب أن نساهم مجيعا على استحضار األرواح الطاهرة دايل 

 .جمموعة داملناضلني لبناء املستقبل
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 :السيد رةيس اجللسة

لكم، هل من تعقيب إضايف تفضلوا السيد النائب احملرتم شكرا 
 .عن فريق التجمع الدستوري

 :الناةب السيد عبد الودود خربوش

 شكرا السيد الرةيس،

السيد وزير الدولة، استكمال ورش اإلنصاف واملصاحلة نعتقد أنه 
مل ولن يكتمل مبسألة جرب الضرر الفردي بل جبرب الضرر اجلماعي، 

دث عن االنتهاكات اجلسيمة يف بالدان يعين فقط، ولكن ال نتح
بل حتدث عن االنتهاكات اجلسيمة يف خميمات تندوف نتحدث 
عن حاالت اإلختطاف القسري من مناطق آسا، الزاك والكويرة 
وطانطان وسيدي إيفين والسمارة واملسيد، انس اقتيدوا قصرا إىل 

ولية ؤ املخيمات واختفوا يف ظروف، وهنا كنتكلم على املس
التقصريية دايل الدولة، وأاندي احلكومة طبعا لتعويض هؤالء 
الناس ألن امللفات دايهلم ما تفتحاتش، لذلك نطالب بفتح هذه 
امللفات من جديد وجرب الضرر الفردي واجلماعي للمناطق اليت 

  .اختطفوا منها، شكرا السيد وزير الدولة

 :السيد رةيس اجللسة

ن آخر؟ السيد الوزير فيما تبقى م شكرا، هل من تعقيب إضايف
 .الوقت

 

 

 

 

 

السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق االنسان 
 :والعالقات مع الربملان

أؤكد أن هناك برامج تنموية الفتة، ولكن هاد الربامج التنموية لن 
تصل إىل أن تكون يعين برامج تشمل مجيع املناطق وحتقق املساواة 

اجملالية، أان قلت أبنه هناك مثال احلسيمة اللي عندها والعدالة 
برانمج كبري، ولكن كاين أقاليم أخرى اللي فيها خصاص تنموي  
كبري، ولكن هذا ال مينع أبن فيها برامج إجتماعية، واش مثال 
تيسري الذي عمم أليس برانجما مفيدا على األقل ابلنسبة ألبناء 

 إقليم م يعين املنح على مثالتلك املناطق ابش يدرسوا؟ واش تعمي
تنغري وغري اللي هو معين يف هاد الكالم دايلنا واش هذا ماشي 
تطور يف االجتاه اإلجيايب؟ هل وصلنا؟ مل نصل، وأان أقول إبسم 

 .احلكومة إنه مازال يلزمنا أن نبذل اجملهودات املطلوبة

 :السيد رةيس اجللسة

ه املسامهة يف هذشكرا السيد وزير الدولة، أشكركم على حسن 
دول استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جباجللسة، هبذا نكون قد 
 .رفعت اجللسة أعمالنا، شكرا للجميع

 

  

 

 

 


