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 نيمسواخل الثالثة حمضر اجللسة
 
 م(.0212نونرب  02) ه1341 ربيع األول 1اإلثنني : التاريخ
جملس  يسرئالنائبة السابعة ل ،ءامنة ماء العيننيالسيد : الرائسة
  النواب.
 ةلثاثلاابتداء من الساعة  ثالث ساعات وعشر دقائق :التوقيت

 .اخلامسة والثالثنيوالدقيقة  زواال
مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  ل:جدول األعما

 احلكومية التالية:
 ؛الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 ؛العلمي
 ؛الشباب والرايضة 
 ؛األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 
  ؛االتصالالثقافة و 
 ؛الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 ؛الشغل واالدماج املهين 
 ؛كتابة الدولة املكلفة ابالدماج املهين 
 .العدل 

 
 :السيدة ءامنة ماء العينني رئيسة اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات،

 السادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات  122طبقا ملقتضيات الفصل 
النظام الداخلي جمللسنا، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية 

 44هذه اجللسة  ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول أعمال
سؤاال شفهيا موزعة على جمموعة من القطاعات املختلفة، يف بداية 

ة و هذه اجللسة أعطي الكلمة مباشرة للسيدة أمينة اجمللس لتال
 .جمموعة من املراسالت الواردة على اجمللس، تفضلي السيدة النائبة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا لكم السيد الرئيسة،

 :توصلت رائسة اجمللس مبقرتحات القوانني التالية

مقرتح قانون يقضي مبنع تعدد األجور والتعويضات يف  1 -
ة واإلدارية، املؤسسات الدستورياهليآت الرتابية واملهنية املنتخبة و 

تقدم به السادة النواب شقران أمام وابقي أعضاء الفريق 
 االشرتاكي؛

مقرتح قانون يقضي حبماية وتطوير تنمية استعمال اللغة  2 -
العربية، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي، رئيس فريق 

 العدالة والتنمية وابقي أعضاء فريقه؛

رجب  02قضي بتغيري الظهري املؤرخ يف مقرتح قانون ي3 -
بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية  1111أبريل  02املوافق ل  1442

على اجلماعات الساللية وضبط تدبري األمالك اجلماعية وتفويتها،  
كما مت تعديله وتغيريه، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي 

 رئيس فريق العدالة والتنمية وابقي أعضاء فريقه؛

مقرتح قانون يتعلق بتفويت القطع األرضية الفالحية أو  4 -
القابلة للفالحة من ملك الدولة اخلاص إىل مستغليها بصفة 
منتظمة تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 

 التنمية، وابقي أعضاء فريقه؛
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مقرتح قانون يقضي إبحداث اجمللس الوطين االستشاري  5 -
، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق للصحة

 العدالة والتنمية، وابقي أعضاء فريقه،

مقرتح قانون يتعلق بشفافية عالقة املؤسسات أو الشركات  6 -
اليت تعطي العالجات أو تنتج أو تتجار يف املواد الصيدلية أو 

يي نالبيوطبية أواملستحضرات التجميلية أو املستلزمات الطبية مبه
الصحة ومجعيات املرضى، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي 

 رئيس فريق العدالة والتنمية وابقي أعضاء فريقه؛

مقرتح قانون يقضي إبحداث وكالة وطنية للتجهيزات  7 -
العمومية، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق 

 العدالة والتنمية وابقي أعضاء فريقه؛

من الظهري الشريف  12رتح قانون يقضي بتغيري املادة مق 8 -
شتنرب  2من صفر املرافق ل  01الصادر يف  0.2....1رقم 

بسن قانون اجلنسية املغربية تقدم به السيد إدريس األزمي  ..11
اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس 

ركي، الفريق احل التجمع الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس
السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق 

 رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية؛

من  22و .2كذلك مقرتح قانون يقضي بتعديل املادتني  9 -
املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني  22.10القانون رقم 

دة للسكن أو االستعمال املهين املكري واملكرتي للمحالت املع
الصادر ب  1.14.111الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

، تقدم به السيد 0214نونرب 11املوافق ل  .134حمرم  .1
إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق  
كميل رئيس التجمع الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس الفريق 

السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة  احلركي،
 عائشة البلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية؛

مقرتح قانون يقضي بتغيري الظهري الشريف رقم 10 -
 11املوافق ل  1303من رجب  13املؤرخ ب  1.24.113

املتعلق مبدونة  12..2الصادر بتنفيذ القانون رقم  0224شتنرب 
لشغل، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق ا

العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، 
السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، السيد شقران أمام رئيس 
الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق رئيسة اجملموعة النيابية 

 للتقدم واالشرتاكية؛

من القانون  .11رتح قانون يقضي بتغيري وتتميم املادة مق11 -
مبثابة مدونة التغطية الصحية، تقدم به السيد إدريس  22..2رقم 

األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل 
رئيس التجمع الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، 

لق يق االشرتاكي، والسيدة عائشة البالسيد شقران أمام رئيس الفر 
 رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية؛

مقرتح قانون يتعلق ابملناخ، تقدم به السيد إدريس األزمي  12 -
اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس 
التجمع الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، 

شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق السيد 
 رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية؛

مقرتح قانون يقضي مبنح الشركات اليت ختضع ألحكام 13 -
املتعلق بشركات املسامهة أجال استثنائيا  .12.1القانون رقم 

دريس إملالءمة وضعيتها مع القانون املذكور، تقدم به السيد 
األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل 
رئيس التجمع الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، 
السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق 

 رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية؛
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 ولة مهنة طب األسنان، تقدم بهمقرتح قانون يتعلق مبزا14 -
السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد 
توفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس 
الفريق احلركي، السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي، 

 رتاكية؛شوالسيدة عائشة البلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واال

املتعلق  .10.2مقرتح قانون يتعلق بتغيري القانون رقم 15 -
يف ابهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء الصادر بتنفيذه الظهري الشر 

املوافق ل  1343بتاريخ فاتح مجادى األوىل  1.14.12رقم 
، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي 0214مارس  14

تجمع السيد توفيق كميل رئيس ال رئيس فريق العدالة والتنمية،
الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، السيد شقران 
أمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق رئيسة اجملموعة 

 النيابية للتقدم واالشرتاكية؛

املتعلق  .13.2مقرتح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 16 -
 الجتماعية وتدبريها، تقدم به السيدبفتح مؤسسات الرعاية ا

إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق  
كميل رئيس التجمع الدستوري، والسيد حممد مبديع رئيس الفريق 
احلركي، السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة 

 اكية؛شرت عائشة البلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واال

من الظهري الشريف  122مقرتح قانون لتعديل الفصل 17 -
 1114غشت  10املوافق ل  1441رمضان  1الصادر يف 

بشأن قانون االلتزامات والعقود كما مت تعديله وتتميمه، تقدم به 
السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، 

مد مبديع وري، السيد حموالسيد توفيق كميل رئيس التجمع الدست
رئيس الفريق احلركي، والسيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي، 

 والسيدة عائشة البلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية؛

مقرتح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى لألجور 18 -
والتعويضات ابإلدارات العمومية واملؤسسات واملقاوالت 

م به السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العمومية، تقد
العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، 
السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، السيد شقران أمام رئيس 
الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق رئيسة اجملموعة النيابية 

 للتقدم واالشرتاكية؛

من قانون املسطرة  32يقضي بتعديل املادة  مقرتح قانون19 -
اجلنائية، تقدم به تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس 
فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس التجمع 
الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، السيد شقران 

يسة اجملموعة ق رئأمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البل
 النيابية للتقدم واالشرتاكية؛

مقرتح قانون يقضي إبحداث الوكالة الوطنية لنظام املساعدة 20-
الطبية، تقدم به السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، السيد 

الفريق  د شقران أمام رئيسحممد مبديع رئيس الفريق احلركي، السي
االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 

 واالشرتاكية؛

من  44و  43مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم املادتني 21 -
احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية كما وقع  211.21القانون 

سي رئيس اإلدري تغيريه وتتميمه، تقدم به السيد إدريس األزمي
فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس التجمع 
الدستوري، السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، السيد شقران 
أمام رئيس الفريق االشرتاكي، والسيدة عائشة البلق رئيسة اجملموعة 

 .النيابية للتقدم واالشرتاكية
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تابية اليت واألجوبة الك ابلنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية
، 0212نونرب  02إىل  14توصل هبا جملس النواب من اتريخ 
 122سؤال شفوي،  122توصلت رائسة جملس النواب ب 

جوااب على أسئلة كتابية، شكرا مل السيدة  24سؤال كتايب و
 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

 السادة الوزراء،

 السادة النواب احملرتمني، ات،السيدات النائب

على إثر احلادثة املفجعة اليت ذهب ضحيتها إبقليم الصويرة 
جمموعة من املواطنات املغربيات اللوايت نسأل هللا سبحانه وتعاىل 

كذلك و  أن يتغمدهن برمحته، ونتقدم ابلتعازي لكافة العائالت
لكافة أفراد الشعب املغريب، سيتم طرح جمموعة من األسئلة 
الشفهية اآلنية هبذا اخلصوص من طرف كل الفرق النيابية 
واجملموعة النيابية أيضا وستجيب عنها احلكومة، هاذ األسئلة 
سوف تطرح دفعة واحدة مث تعقب احلكومة، وستليها، إن شاء 
هللا، مناقشة، السؤال األول لفريق العدالة التنمية، فليتفضل أحد 

 .الرئيس، تفضلطارحي السؤال مشكورا، تفضل السيد 

 :السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب،

بطبيعة احلال اللي عشنا البارحة حداث أليما ومفجعا، وهبذه 
املناسبة نتقدم أبحر التعازي وبكبري املواساة لعائلة الشهيدات 

تمىن من هللا العلي القدير الشفاء العاجل للجرحى، وهي ، ون.1

مناسبة كذلك، السيدة الرئيسة، لنشيد ابملبادرة امللكية بتقدمي 
الدعم املعنوي واملادي ألسر الضحااي، بطبيعة احلال هاذ احلادثة 

 :املفجعة تسائلنا

الدور دايل اجملتمع املدين ودايل اجلمعيات يف تقدمي  -أوال
حسان واملساعدة دايل األسر ودايل الضحااي، هذا دور العون واإل

قائم ودور من صميم املنظومة القيمية املغربية، حنا دولة، جمتمع 
إسالمي نتضامن مع بعضنا البعض، ولذلك يف هاذ الباب ال 
يسعنا إال أن نثمن هاذ املبادرات، ولكن نطالب احلكومة 

الكرامة دايل المة و برتشيدها، بتأطريها، مبواكبتها مبا يضمن الس
 املواطنني واإلستدامة دايل هاذ األمور هادي؛

واللي هي مهمة، أن هذا األمر يسائل  -النقطة الثالثة
سياساتنا اإلجتماعية، اليوم الدعم دايل األسر مطلوب، الدعم 
املباشر مطلوب، التسريع دايل الوترية دايل كل الربامج اليت تقلص 

 بني الفئات مطلوب أكثر من أي وقت الفوارق اجملالية والفوارق
مضى، اليوم حنا فريق العدالة والتنمية كنعتقدوا أبن الدعم املباشر 
وتقدمي الدعم املباشر مبا خيفف عن األسر وتيعطيهم واحد الدعم 
مؤسسايت هذا أصبح واجب الوقت، لذلك ينبغي على احلكومة 

حلد األدىن ا أن تسرّع ابلتعريف املوحد من أجل أن يصل للمواطنني
 .من الدخل، احلد األدىن من الدعم الذي يضمن كرامتهم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الرئيس، الكلمة ألحد السادة النواب النائب من فريق 
 .األصالة املعاصرة، تفضل للمنصة إبذن من الرائسة، تفضل

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيسة احملرتمة،

 لسادة،السيدات وا
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احلكومة مسؤولة عن فاجعة الصويرة، هذه الفاجعة جرمية يف    
حق األمة ابلنظر للضرر اجلسيم الذي حلق الضحااي وعائالهتم من 
جهة، وبسمعة الوطن واملواطنني من جهة أخرى، ملا عرفته من 
نشر على نطاق واسع يف كربايت الصحف الوطنية والقنوات 

اسة ، نتاج الفاجعة ممارسة الفقهاء السياإلعالمية والوطنية والدولية
إبسم األمر ابملعروف واإلحسان، وهو انتهاك جسيم للفصل بني 
الوظيفة الدينية والعمل السياسي، احلكومة احنرفت بوظيفتها 
الدستورية واعتمدت املقاربة اإلحسانية، التعامل مع مشاكل 

تنمية لاإلجتماعية، متجاهلة فلسفة وأهداف املبادرة الوطنية ل
البشرية واحلال أن املطلوب هو بلورة وتطبيق سياسة عمومية يف 
اجملال اإلجتماعي، نسجل عجز احلكومة عن تقدمي خدمات 
إجتماعية تضمن العيش بكرامة للمواطنات واملواطنني، هباذ التدبري 
السياسي الرديء فهي تضرب عرض احلائط بكل جهود الدولة 

نسان، هباذ هد واملواثيق الدولية حلقوق اإلاملغربية يف جمال التزام ابلع
التدبري السيئ احلكومة تضرب كل أسس املواطنة الضامنة للكرامة 
واحلقوق واحلرايت، احلكومة املغربية حكومة املآسي واألحزان، 

ة احلكوم احلكومة املغربية حكومة دايل النكبات والنكسات،
كومة املغربية غنياء، احلاملغربية حكومة دايل تفقري الفقراء وإغناء األ

أساءت للوطن واملواطنني، حكومة منوذج تنموي قدمي، هلذا آن 
اآلوان على هذه احلكومة أن ترحال وتقدم استقالتها إحرتاما لروح 

 .شهداء الصويرة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، الكلمة لفريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 دة الرئيسة،شكرا السي

طبعا داخل التجمع الدستوري يعين أتثران ببالغ األثر هلاذ    
الفاجعة األليمة، ولكن العزاء دايلنا الكبري هو يعين التفاعل 

اإلجيايب الكبري جدا من طرف صاحب اجلاللة، والعناية دايلو 
 .بذوي الضحااي وابلضحااي دايل هاذ الفاجعة هاذي

داخل التجمع الدستوري نتساءل إىل  السيد الوزير احملرتم،    
مىت؟ واش ما حانش الوقت اليوم يف بالدان ابش تكون عندان 
سياسات عمومية اللي اهلدف دايهلا هو تشجيع اإلستثمارات، مث 
خلق فرص شغل، مث اثلثا هو هذا األهم هو اإلدماج دايل الفئات 
اإلجتماعية املعوزة يف الصلب دايل املنظومة اإلجتماعية 

اإلقتصادية يف بالدان، كان نتأسفو للمزايدات السياسية اللي و 
واكبت هاذ احلدث هذا، واإلستمرار يف الضرب، احنا يف احلقيقة 
ما كنضربوش يعين يف اهليئات وال يف املواقف السياسية ولكن  
كنضربو يف ما تبقى من هذا الوطن هذا، السيد الوزير احملرتم من 

اذ والتقط اإلشارات احلقيقية من هالتجمع الدستوري يعي يعين 
احلادث األليم، ويف كثري من املرات تنقولو أبن احلل ماشي نربيو 
يعين واحد اإلتكالية يف اجملتمع، ولكن هو أن احلكومة تقوم 
أبشغاهلا عن طريق أوال سياسات عمومية كيما قلت مندجمة، 
تعطي الفرصة اللي قادر يشتغل، وتدمج اللي ما قدرش يشتغل 
يف هاذ املنظومة يعين اإلقتصادي واإلجتماعية دايل بالدان، نتمىن 
أن التفاعل من احلكومة يكون سريع جدا، وأقول مرة أخرى أبن 
الوطن أكرب من كل هاذ املزايدات هاذي، والقول أبن هذه الفكرة 
أو تلك هي اليت سيعين ستكون احلل أو لو طبقت كانت ستكون 

 .السياسية املرفوضة احلل هذا يف عمق املزايدات

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .الكلمة للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد عالل العمراوي

 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة الوزراء،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

كنتأسفو يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية على هاذ 
كان ضحيتها نساء مها يف احلقيقة ضحااي الفقر الفاجعة اللي  

سد الرمق، هاذ الفاجعة اللي كتجسد  املذقع والتهفات على
ابمللموس الواقع املزري لألسر الفقرية اللي كتعاين من اجلوع، يف 
الوقت اللي تيموت البعض من تغمة العيش، هاذ الفاجعة جتسد 

ن تدين ينتج عنها مالفوارق اإلجتماعية والتفاواتت اجملالية وما 
مستوى معيشة األغلبية الساحقة من املواطنني ابملناطق النائية 
واألحزمة السوداء املدن الكربى، هاذ الفاجعة تؤكد مرة أخرى 

رية فشل احلكومة يف تدبري سياستها العمومية املتعلقة ابلتنمية البش
يف مشوليتها، مبا يف ذلك بناء جمتمع متضامن تسوده العدالة 

جتماعية واملساواة، وتكافؤ الفرص والعيش الكرمي كما ينص اإل
على ذلك دستور اململكة واملواثيق الدولية، هاذ الفاجعة تدق 
انقوس اخلطر من أجل إعادة النظر يف تدبري السياسات العمومية 
مبا يضمن إعادة توزيع الثروة توزيعا عادال ومنصفا، حىت يستفيد 

 ة واملهمشةمتهم الفئات الضعيفة والفقري منها مجيع املغاربة ويف مقد
واليت تعاين من اإلقصاء االجتماعي، هاد الفاجعة جيب أن تكون 
درسا لنا مجيعا من أجل إعادة النظر يف طريقة التعامل مع الفقر 
واإلقصاء والتهميش، وذلك من خالل إجياد مصدر للعيش جلميع 

روته حق البالد وثاملغاربة مبا فيهم سكان البادية ما دامت خريات 
جلميع املغاربة، جيب أن يستفيد منها اجلميع على قدم املساواة مبا 
يضمن االستقرار والسلم االجتماعي، هاذ الفاجعة جيب أن تكون 
عربة للمسؤولني من أجل إقرار برامج تنموية حقيقية تستهدف 

 .استئصال الفقر من جذوره، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لنائب، الكلمة للفريق احلركي، تفضل السيد النائبشكرا السيد ا

 

 :النائب السيدة عبد احلكيم األمحدي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

ابسم الفريق احلركي نرتحم على ضحااي فاجعة الصويرة ونبلغ 
عزائنا لكل األسر املكلومة، ونقول أن فاجعة الصويرة تسائلنا 

لة حارقة وتطرح علينا أسئ مجيعا كل من مواقعه ومن موقع مسؤوليته
أين هي العدالة اجملالية يف وطننا؟ من يتكلف أبيتام هذه األسر 
املكلومة؟ أين مواكبة اجلهات املسؤولة ملثل هذه النشاطات 

أما من أجل  .1والتجمعات؟ عار علينا يف مغرب اليوم أن متوت 
حفنة طحني، من هنا أصبح من الضروري كما قال جاللة امللك 

ة النظر يف النموذج التنموي لبالدان بشكل يضمن الشروط إبعاد
األساسية للعيش الكرمي للمواطن املغريب، ويبقى السؤال املطروح 
عن تنمية جمال طاملا اندينا يف احلركة الشعبية إبنصافه، وإعادة 
االعتبار إليه، إنه العامل القروي، العامل القروي، فهل من جميب؟ 

 .كرامة املواطن هبذا العامل؟ وشكراوهل من مستجيب من أجل  

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االشرتاكي

 :النائب السيد حممد مالل

 شكرا السيدة الرئيسة،

 يف البداية ابسم الفريق االشرتاكي نتقدم ابلتعازي احلارة ألسر
اجعة فالضحااي، ونعلن تضامننا مع اجلرحى واملصابني يف هذه ال

 اليت وقعت برتاب مجاعة سيدي بولعالم إبقليم الصويرة أثناء توزيع
إعاانت على املعوزين من ساكنة املنطقة واليت شهدت فوضى 

يق وتدافع الراغبني يف االستفادة وأغلبهم من النساء، وللتذكري فالفر 
االشرتاكي نبه إىل هذا األمر يف جلسة لألسئلة الشفهية خالل 

، وهبذه املناسبة كذلك والتسجيل 0213قة سنة الوالية الساب
 .موجود يف أرشيف اجمللس
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وهبذه املناسبة كذلك نشيد يف الفريق االشرتاكي ابملبادرة امللكية 
للتكفل بضحااي ومصاريف الدفن والعزاء، فهذا احلديث األليم 
يسائلنا مجيعا حكومة وبرملاان عن الطريقة اليت مرت هبا هاته 

نية، بني مزدوجتني، دون أن يتم اختاذ التدابري العملية اإلحسا
واالحتياطات اليت يستوجبها املوقف وتقتضيها الظروف والواقع،  
كما تسائلنا الفاجعة عن العملية اإلحسانية يف حد ذاهتا وعن 
من يقومون هبا وبتنظيمها وما هي الدوافع واألهداف من ورائها؟ 

انت، وندعو فضال عن السؤال عن مصادر مثل هذه اإلعا
احلكومة إىل فتح حتقيق يف هذه الفاجعة وإطالع الربملان والرأي 
العام الوطين عن احليثيات واملالبسات املتعلقة ابحلادث األليم، 
وحتديد املسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة، كما 
ندعو احلكومة إىل إعطاء عناية خاصة هلذا اإلقليم، وخاصة 

رتابية الذي تسجل أعلى نسب الفقر واهلشاشة ولعل اجلماعات ال
التقارير اليت تصادرها املندوبية السامية للتخطيط خري دليل على 
واقع اإلقليم من حيث الفقر واألمية، كما أن التشخيص الذي 
أجنزته جهة مراكش آسفي أثناء التحضري لربانمج التنمية اجلهوية 

يعيشها  اليت ية املتأزمةخري دليل كذلك على الوضعية االجتماع
 .اإلقليم

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، الكلمة للمجموعة النيابية 
 .للتقدم واإلشرتاكية

 :الزايدي يدالنائب السيد سع

 شكرا السيدة الرئيسة،

إن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية تتقدم أبحر التعازي    
ا املصاب اجللل الذي أمل بساكنة سيدي بوعالم واملؤسسات يف هذ

ضحية وعدد من  .1إبقليم الصويرة، والذي خلفه أكثر من 
اإلصاابت انهيك عن العدد الكبري من اليتامى، إن اجملموعة 

النيابية وهي تقف على مبادرة مصاحل السلطة احلكومية املعنية 
 وحتركها السريع من أجل فتح حتقيق يف املوضوع، وحضور
السلطات احمللية من أجل الوقوف عن الوضع عن كثب، فإننا ننبه 
إىل خطورة ما حصل وال سيما يف ظل غموض خلفيات مثل هذه 
املبادرات ذات أبعاد اإلحسانية واخلريية، واليت تنظم كل سنة دون 

 .اختاذ ما يكفي من التدابري األمنية والتنظيمية

منها  تماعية اليت تعاينقد أابنت هذه الفاجعة للهشاشة اإلج    
فئات إجتماعية كبرية خاصة يف أوساط النساء القروايت، إىل حد 
ميكن معه القول بظاهرة أتنيث الفقر، وهذا النوع من املمارسات 
يريب على اإلتكالية واإلحسان والصدقة، ويعترب فعال خمالفا 
 للمنطق، لكونه ميس ابلكرامة اإلنسانية للمغاربة، لذلك ال بد من

اختاذ إجراءات وتدابري صارمة ملثل هذه املبادرات اليت تستقطب 
 املواطنات واملواطنني خبلفيات جمهولة يف أغلبها، واليوم حنن حباجة

السيد الوزير، إىل إعطاء البعد اإلجتماعي لسياستنا العمومية، 
حىت ال تنتج لنا ظواهر الفقر والتهميش واإلقصاء، ونضطر بعد 

بطرق ماسة ابلكرامة اإلنسانية، لذا نسائلكم  ذلك إىل معاجلتها
السيد الوزير، عن حيثيات وظروف ومالبسات هذه الفاجعة؟ وما 
تنوي اختاذها من تدابري وإجراءات للحد من مثل هذه املمارسات 

 .وحتديد املسؤوليات لألطراف؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .رالوزيشكرا السيد النائب، جواب احلكومة، تفضل السيد 

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

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة رئيسة اجللسة،

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمات واحملرتمني،
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ن أعضاء ة عأوال قبل كل شيء امسحوا يل أن أتقدم ابمسي ونياب   
احلكومة أبحر التعازي ألسر الضحااي، سإئال العلي القدير أن 
يتغمدهم بواسع رمحته ابلشفاء للجرحى والصرب والسلوان لألسر، 
ما وقع إبقليم الصويرة ال يعين فقط عائالت شهداء والضحااي 
واجلرحى، هو يعنينا مجيعا ال نتهرب من مسؤوليتنا السياسية، وال 

جعا من هذا املستوى جماال للتنابز، ألن دماء نعترب حداث مف
الشهيدات الضحااي تسائلنا مجيعا يف ظل جسامة هذا احلادث 

امرأه  .1األليم، وما أسفر عنه من خسائر بشرية تتمثل يف وفاة 
نونرب  11نساء، احلادث وقع صبيحة يوم األحد  2وجرح 
بدائرة  ر، مبركز مجاعة سيدي بولعالم التابعة لقيادة أمرام0212

احلنشان نتج مباشرة عن التدافع الشديد أثناء عملية توزيع إعاانت 
غذائية من طرف مجعية، هذا التدافع والذي وقع بسبب العدد 

ة الكبري من املواطنني املتواجدين بعني املكان والراغبني يف اإلستفاد
من اإلعاانت املذكورة، وكذا بسبب التسابق لإلستفادة أوال، مما 

ىل إغماءات يف صفوف العديد من النساء احلاضرات بعني أدى إ
املكان، على إثر ذلك حصل تدخل من طرف السلطات املختصة 
يف حينه، الختاذ تدابري للتخفيف من حدة اخلسائر البشرية اليت  
كانت مرشحة لإلرتفاع، حيث مت نقل الضحااي على منت سيارات 

  02وايل بعد ح إىل املركز الصحي تفتاشت على إسعاف مجاعية
 .امرأة مت توجيه  .1كلم من مكان الواقعة، تويف على إثر ذلك 

نسوة إىل املستشفى اإلقليمي ابلصويرة واثنتان إىل املستشفى 
اجلامعي مبراكش عن طريق مروحيتني، إحدامها اتبعة للدرك امللكي 

 .وأخرى لوزارة الصحة

ور أيده، ففور علم جاللة امللك حممد السادس نصره هللا و     
علمه ابحلادث أصدر تعليماته السامية ابختاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة من أجل تقدمي الدعم واملساعدة الضروريني لعائالت 
الضحااي واملصابني، كما قرر جاللته التكفل شخصيا بلوازم الدفن 

 .ومآمث عزائهم وبتكاليف عالج املصابني

مت  ه التقصري، وهلاحلادث يفتح ابب املسؤولية حول أوج    
اختاذ التدابري القبلية الالزمة، واليت من شأهنا أن تضمن مرور عملية 
التوزيع يف ظروف حسنة، ال سيما وأن اجلمعية صاحبة اإلعاانت 
قد اعتادت القيام بعملية التوزيع منذ مثاين سنوات؟ من أجل ذلك 
وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية مت فتح حبث قضائي حتت 
إشراف النيابة العامة ملعرفة الظروف واملالبسات، وحتديد 
املسؤوليات، ويف نفس الوقت وزارة الداخلية فتحت حتقيقا إداراي 
شامال يف املوضوع، ستحرص وزارة الداخلية على إطالعكم 
وإطالع الرأي العام الوطين بكل نتائج األحباث اجلارية وااللتزام 

حث القضاء ري اليت سرتتبها نتائج البابختاذ كافة اإلجراءات والتداب
واإلداري، وأيضا التدابري اليت ينبغي اعتمادها لتفادي الوقوع يف 

 .مثل هذه األحداث األليمة يف املستقبل

ختاما أجدد التعازي لعائالت الشهداء، نتمىن الشفاء إبذن     
هللا للضحااي والصرب والسلوان ألسرهم، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .اىل وبركاتهتع

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، ننتقل مباشرة إىل بقية األسئلة الشفهية 
نبدأ بقطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

سؤال، السؤال األول متعلق بدعم الفالحني  11والغاابت، عندان 
ة النواب دالصغار واملتوسطني منتجي الكليمانتني للسيدات والسا

احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضل أحد السادة، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد عبد الفتاح اهل املكي

 السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب،
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السيد الوزير، ماذا أعددمت حول مشاكل الفالحني الصغار 
 .واملتوسطني من منتجي احلوامض؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير اجلواب

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

السؤال كيهم دعم الفالحني الصغار واملتوسطني املنتجني 
 ..دايل الكليمانتني، فعال يعين الغرس دايل الليمون داز من 

ابش تزاد،   %.3هكتار، يعين ب ألف  102ألف هكتار ل 
 422مليون و 0كما أن اإلنتاج داز من واحد املستوى دايل 

، يعين .022ابلنسبة للسنة املرجعية دايل  %22ألف طن زائد 
الفائض اللي كان هاذ السنة كان مشا يف السوق الداخلية، وفعال  
كانت يف السنة املاضية األمثنة يعين مل تكن يف املستوى املطلوب 
دايل الفالحة يف األول، ولكن يف الوسط دايل السنة احلمد هلل 

يعين غاديني يف  les exportations الثمن حتسن، وهاذ السنة
 املاضية السنة واحد املسار اللي هو يعين جيد وإن شاء هللا يعين

les exportations   وهاذ السنة   %.1طلعو التصدير طلع ب
احد العدد دايل الدول وكاين و  %00كنتسناو ابش يطلع ب 

اللي هي يعين ككندا وأمريكا، الوالايت املتحدة األمريكية، اللي  
 .كليمانتني هاذ السنة كاين واحد الطلب اللي هو كبري دايل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

من  .022اع عرف تطورات مهمة منذ السيد الوزير، هاذ القط
حيث املساحات املزروعة وال من حيث اإلنتاج، ولكن كل 
اجملهودات املبذولة يف خمطط املغرب األخضر مل تر..، مل يكن هلا 

األثر املنشود على الواقع، آالف الفالحني الصغار واملتوسطني 
وحىت الكبار يف حالة إفالس، ما بقاوش قادين يسددو الديون 

 كليمانتني يف السنة املاضية بقى معلق يف ايهلم، السيد الوزيرد
الشجر وتعطى للبهائم، وهنا كانت الكارثة، لذا وجب عليكم 

 :السيد الوزير

ة تفعيل جلنة التتبع واملراقبة من طرف وكالة التنمية الفالحي :أوال
لتتبع مدى احرتام دفاتر التحمالت، وخلق التوازن بني اإلنتاج 

 ق؛والتسوي

دعم الصناعات الغذائية، إحداث وحدات صناعية خاصة  :اثنيا
 .ابحلوامض

ال يعقل السيد الوزير منطقة بركان مثال ما تتوفرش على مصنع 
للعصري واملرىب اللي كان يقدر يساهم يف حل جمموعة من 
املشاكل، وخيلق مناصب شغل مهمة، وهنا تنحطو عالمة 

ب صناعات الغذائية؟ اثنيا جياستفهام ما جدوى هاذ املنطقة من ال
تشجيع البحث العلمي إلجياد بدائل على مدار السنة لتنويع 
املنتوجات، جيب فتح أسواق، إجياد أسواق جديدة والتوجه حنو 
إفريقيا متاشيا مع سياسات جنوب جنوب اللي تيتبناها 

 .سيدان..أملنا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

قيب إضايف خبصوص هذا شكرا السيدة النائبة، هل من تع
 .السؤال؟ تفضل السيد الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

راه كاينة وكاين واحد  l'exportation d'afrique نعم هو يعين
العدد دايل الدعم اللي هو موجود ابش الناس تعمل االستثمارات 

 ..يف
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 :ئيسة اجللسةالسيدة ر 

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال الثاين سؤال عن التدابري 
املتخذة لتصفية الديون املستحقة على صغار الفالحني، للسيدات 

 .والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

ة والسالم على أشر  بسم هللا الرمحن الرحيم، والصال
 املرسلني،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم اليوم يف فريق األصالة واملعاصرة    
عن السياسة اللي غادي اتخذو وال اتخذتوها فيما خيص مساعدة 
صغار الفالحني على سداد الديون دايهلم اللي تراكمات من 
 شحال هذا؟ هاذي من جهة، ومن جهة أخرى أشنا هي التدابري
املستعجلة املتخذة لإلعفاء دايهلم من الفوائد كخطوة ضرورية 
لتصفية هذه الديون املستحقة اجتاه مؤسسة القرض الفالحي؟ 
ولكن احلدث املؤمل اليوم هي مأساة ساكنة إقليم الصويرة وشيشاوة 

 .يف وفاة أبرايء يف تدافع من أجل احلصول على حبة قمح، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير اجلوابتفضل 

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء، السيدات الوزيرات،

 أوال البنكة يعين بنك القرض الفالحي كرتافق الفالحني املتضررين
م ظروف املناخية الصعبة، وكاين جتديد تلقائي لسلفات املوسيف ال

الفالحي بطريقة أوتوماتيكية، هاذوك اللي كان عندهم العام دايل 

اجلفاف أهنم غادي يعاودو جيددو ليهم الكريدي وخا يعين يف 
هاذ السنة على األقل من أجل ابش حتسن الوضعية دايهلم، وكاين 

ون ابإلعادة دايل اجلدولة دايل الدي معاجلة دايل مديونية الفالحني
 .دايهلم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب التعقيب

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم، غري يف الواقع هاذ 
السؤال دايلنا جا على الفالحة، ولكن احلدث كيف قلت ليك 

ى هاذ السؤال وعلى غريو من األسئلة، هو اللي خلى يطغى عل
يقيين على أن مجيع النواب والنائبات اليوم عندهم واحد احلس  

فني هي هاذ الربامج اللي كتغىن هبا ، ..كبري شواي، السيد الوزير
احلكومة يف اجملال اإلجتماعي كل مرة؟ نسمع صندوق برانمج من 

كم ا عند أوسع أخاطبكم من خاللكم احلكومة ككل، كنعرف انتم
واحد القطاع دايل الفالحة ولكن كاين قطاعات إجتماعية أين 
هي هاذ الربامج؟ ودائما كنسمعوا ها الصنادق ها الربامج ها 

 .املسائل اإلجتماعية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 
 .لكذالنائب، امسح لنا السيد الوزير تعقيب إضايف وبعد 

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيسة،

هذه سنة كنتمناوا هللا عز وجل ميطران أبمطار اخلري، مشروع قانون 
املالية جا مبقتضى مهم جدا يتعلق ابإلعفاءات ودايل الديون 
العمومية، اليوم دور البنك القرض الفالحي مهم جدا يف املواكبة 
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ا إجراء يف اإلعفاء ابش هاذ الفالح ولكن كنطلبوا منكم اتخذو 
 .الصغار يستافدوا كما يستفيدون آخرون من الدولة، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تفضل إيال ما كانش تعقيب إضايف آخر، السيد الوزير 
 .تفضل

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

مل اللي كنقوموا به راه واضح يف امليدان، اللي بغى شكرا، الع
 222يشوفوا كيشوفوا واللي ما بغاش يشوفوا راه ما يشوفوش، 

ألف فالح صغري اللي  222برانمج جد مهم يف الدعامة الثانية، 
مشى ليهم الدعم يف الربامج دايل التنمية الفالحية، هذا يعين 

 التنمية كنسامهوا يعين يفالفالحة التضامنية هو برانمج اجتماعي،  
دايل الفالح الصغري، ففيما خيص البنك، يعين اليوم احنا متبعني 
احلالة يعين اجلوية دايل البالد وغادي نشوفوا فني غادي متشي إن 
شاء هللا وما غادي يكون غري اخلري، يعين السنة الفالحية وديك 

 0212الساعة غادي يف أواهنا، على أي الناس اللي تضرروا يف 
العام اللي كان فيه اجلفاف، وابقي ما وقفوش على رجليهم، احنا 
غادي نوكبوهم حىت ميشيوا لألمام ابش يبقاو دائما داخلني يف 

 .هاد املسرية دايل التمويل ويزاولوا نشاطهم الفالحي، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ا هشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن اإلختالالت اليت يعرف
ملف التعاونيات الفالحية السيدات النائبات ونواب العدالة 

 .والتنمية تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حسن البحراوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، يعرف ملف التعاونيات الفالحية املؤطرة 
ابلقانون واملتعلق ابإلصالح الزراعي بعض اإلختالالت 

قانونية. وهلذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات والتجاوزات ال
 .والتدابري اليت ستتخذوهنا للحد من هذه اإلختالالت؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

األراضي اللي هي جات يف  هاد العملية دايل التمليك دايل
عندها واحد  22/21وجا من بعد القانون  20الظهري دايل 

اللي هم واضحني اللي كيتم  procédures الربامج وعندها واحد
اإلختيار دايل املستفيدين ومن بعد كتعاقد معاهم الدولة، ومن 

عام ومن بعد،  02بعد كتعطيهم اإلمكانيات ابش خيلصوا على 
اروا هم شكون اللي غادي يكون يتملك هاذ ولكن خصهم خيت

 .األراضي ابش األراضي ما يتشتتوش

يف هاذ الشي كاين وزارة  les opérateurs اآلن كاين ثالثة دايل
الفالحة، كاين وزارة املالية، وكاين وزارة الداخلية عن طريق يعين 
السيد العامل، فاحنا عندان مشروع دايل قانون اللي دخلناه اللي  

لوا أبنه هاذ الشي دايل األراضي دايل التعاونيات الفالحية كنقو 
يعين ابراكا منه خاصنا ندوزوا لواحد املسطرة دايل التمليك دايل 

ألف هكتار  22الناس، اللي ورث شي حاجة راه ورثها، وكلها 
وال هذا، متشي للناس اللي مها عندهم احلق فيها بال ما ندوزوا 

راه احلق دايل الشرع راه معروف على مساطر قانونية داخلية، 
 .وخصنا نتعاملوا به

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب، تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد مجال املسعودي

شكرا السيد الوزير على األجوبة دايلكم، ولكن احنا كنطرحوا 
سؤال، السيد الوزير، فيما خيص اإلشكاالت املتعلقة ابلتعاونيات 

نعرفوا أبن هناك قانون منظم هلاذ التعاونيات، بصفة عامة، ألن ك
والذي وجب فعال التنزيل دايله تنزيل حقيقي، من أجل اإلحرتام 
دايل املواد دايله. كذلك السيد الوزير، يف إطار املناقشة دايل 
التعاونيات اإلشكالية دايل احلكامة فيما خيص كل ما يتعلق 

ال طريقة ملوارد البشرية و ابلتدبري اإلداري واملايل على مستوى ال ا
اشتغال التعاونيات وال منهجية اختاذ القرارات فيها. كذلك متعلق 
األمر مبا يسمى الدميقراطية الداخلية هلاذ التعاونيات، ونقف  
كذلك عند الضبط احملاسبايت لكل التعاونيات اللي كتمارس املهام 

بة ابش نرفعوا كدايهلا، إشكالية السيد الوزير التأطري والتكوين واملوا 
من املردودية دايل هاذ التعاونيات والتطوير دايهلا كرافعة لإلقتصاد 

عة احلال الوطين من أجل بطبي احمللي واملسامهة دايهلا يف اإلقتصاد
إجياد إجاابت لساكنة العامل القروي، السيد الوزير عندان إشكالية 

، وجات ةيف ما خيص التعاونيات العائلية اللي ظاهرة اآلن منتشر 
الفرصة ابش نعطيو نفتحو اجملال ملختلف الشرائح اإلجتماعية، 
حنن كذلك نطالب ابعتماد دليل املساطر اللي تيستفدو منو يف 
املشاركة يف خمتلف املعارض الوطنية والدولية، السيد الوزير البد  
كذلك من احلث على تشبيب التعاونيات لفتح اجملال للشباب 

ها، وي الخنراطه يف العملية التنموية وبرمتخصوصا يف العامل القر 
وابخلصوص التعاونيات النسائية، وحنن اآلن نعيش الفاجعة دايل 
النساء واللي عربت النساء أبن التسيري دايهلم يف جمموعة دايل 

 .التعاونيات كان انجحا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 بانتهى الوقت السيد النائب، شكرا السيد النائب، هل من تعقي
 .إضايف قبل تعقيب السيد الوزير؟ تفضل السيد الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

شكرا، أنتم كتعرفو أبنه يعين الوزارة اللي كتبع هاذ الشي احلكامة 
راه كاينة وزارة أخرى، ولكن احنا  les coopèratives دايل

، مع املديرين conseil agrigole مع ة الفالحة يف وزار 
 les اجلهويني، كنقومو بواحد العمل اللي هو املواكبة دايل هاذ

coopèratives  ألن عندهم واحد الدور أساسي، كتعرفو أن
يف  les coopèratives دايل %2.حىت ل  22تقريبا 

دايل الفالحة، وكنمشيو  les coopèratives البالد مها
اللي مها  les coopèratives اين اللي واحد العددمعهم، ك

انجحني واللي مها أمثلة عاملية يف البالد، وكاين وحدين صغار 
اللي كيتعلما واللي احنا كنواكبوهم، وكاين الناس اللي فشلو اللي 

 .خاصهم خيليو املكان لناس آخرين

 :السيدة رئيسة اجللسة

طاع تربية ق بعدم استفادة قشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل متعل
املاشية من خمطط املغرب األخضر، السيدات والسادة النواب 

 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد لكبري قادة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيدة الرئيسة،

اشية من السيد الوزير، نسائلكم عن مدى استفادة قطاع تربية امل
 خمطط املغرب األخضر؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير
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السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

شكرا هو خمطط املغرب األخضر ما استثىن حىت سلسلة، السلسلة 
يع  مشار دايل اللحوم هي سلسلة مهمة ال البيضاء وال احلمراء، 

فيدراليات مبهنية، عندان معهم عقود، العقود اللي  0كبرية عندان 
اللي   les objectives وصلنا 0213-0214وصلنا يف 

 0202كانو، عاودان عقدة أخرى مشات غادي متشي حىت 
وال يف  les abattoires ابستثمارات مهمة اللي كاينني ال ف

 عجول وال هذا ابشالتسمني وال يف الدعم دايل الوالدة دايل ال
حتسني السلل، إذن هي مشاريع شىت اللي ما نقدرش نعطيها كلها 

 .إن شاء هللا خاصها وقت كثري هاذي السيد النائب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد لكبري قادة

السيد الوزير، صراحة هاذ القطاع وخاصة الكسابة اللي كيشتغلو 
ع، بكل صراحة كيعيشو واحد الوضع مزري خاصة يف هاذ القطا 

ابملناطق الشرقية إبقليم فكيك أو املناطق دايلو، راه لدرجة أنه ما 
واضحاش االستفادة من خمطط املغرب األخضر، لدرجة أنه 
هاذوك االستفادات اللي كانو اللي كيستافدوهم اآلن هو نفس 

ربانمج العادي الاإلستفادات اللي كانو استفادوهم يعين عاديني يف 
دايل وزارة الفالحة، حاجة واحدة اللي جا هبا املخطط هي بناء 
اإلسطبالت وتشجيع يعين الساللة دايل املاشية، ولكن هذا 
بطبيعة احلال الفالحون الكبار، فالح صغري اللي هو ما زال عندو 
مشاكل دايل املاء عندو مشاكل دايل الصحة، عندو مشاكل 

للي  ال يستفيد من هاذ الربانمج، وابلتايل أان ا دايل الكهرابء يعين
كنطلب به السيد الوزير هو أنكم تعتنيو ابلعنصر البشري، قبل 

حىت ما تعتنيو هباذيك املاشية كحكومة خاصكم تعتنيو ابلعنصر 
 ..البشري ألنه صراحة

 :السيدة رئيسة اجللسة

، رشكرا السيد النائب، إيال ما كانش تعقيب إضايف السيد الوزي
 .ال كاين تعقيب إضايف، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد صدقي

عموما السيد الوزير نسجل صعوبة حصول الفالح الصغري على 
الدعم ابلفعل تعقيدات املساطر وإشكاالت سند امللكية 
واإلستغالل، على عكس الفالحة العصرية حيث الولوج ميسر 

ر من فالحة التضامنية تتضر إىل هذه التمويالت والدعم، مع أن ال
اخلصاص املائي جزء منه يعود إىل اإلستهالك املفرط من طرف 

 دةما الفالحة العصرية. أيضا السيد الوزير ضرورة توفري
tuberculine  دايل التشخيص دايل السل وهذه رسالة من

 .مجعيات مريب املاشية بتادلة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير

د عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية السي 
 :القروية واملياه والغاابت

ال بد نذكر أبنه الدعم اللي كاين اليوم ما كانش من قبل،   -أوال
درهم للرأس يف اسرتداد العجالت من ساللة  3222كنعطيوا 

عجالت،  améliorer la production احلليب ابش
آالف درهم للرأس،  .حول احملسنة إنتاج العجالت احمللية والف

آالف درهم داز اآلن ل  3إنتاج الفحول املستأصلة من التهجني 
 درهم هاد الشي كله ما كانش كله ما كانش 0222

aujourd'hui ماللي تتكون la licence  ملي تتكون
وكيمشي ايخذ الدعم دايله،  la procédure الوالدة كتكون
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 ن واحديف هاد القضية راه ابين تتكو والدعم السيد النائب احملرتم 
la commission  وكل شي كياخذ، وهاد القضية دايل

الفالحة الكربى والفالحة الصغرى وهذا كياخذ املاء، راه كلهم 
فالحة، والدولة احلمد هلل أنه هاد خمطط املغرب األخضر جابت 
واحد النظام ابش ما تتنساش هذاك الفالح الصغري وجابت له 

ىت رات حىت لعنده يف البيت دايله حىت للفريمة دايله وحاإلستثما
للمكان دايله وجابت له الدعم وجابت له اإلمكانيات، فيعين 

 ابش يكون عندان واحد 0ابلعكس احنا ملي فرقناهم ب
traitement  اللي هو خمالف، ما جبناهم ابش نقولوا هاذوا

 .راه خمالفني هم راه نفس الفالحة

 :سةالسيدة رئيسة اجلل

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن تعرض املياه والغاابت على 
مشاريع مربجمة من قبل اجلماعات الرتابية للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد حلموش

 شكرا السيدة الرئيسة،

تتخذوهنا  جراءات والتدابري اليتنسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإل
لتبسيط املساطر املتعلقة ابستغالل األمالك الغابوية إلجناز مشاريع 
تنموية خصوصا منها املسالك الطرقية على صعيد اجلماعات 

 الرتابية؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :ية واملياه والغاابتالقرو 

إدارة املياه والغاابت هي عندها..، كتشتغل مع اجلماعات 
وكتحاول متشي معهم يف اتفاقيات، ملي ما كيكونش البديل وما  

كاينش يعين إمكانيات أنه األراضي اجلماعية وال األراضي دايل 
امللك املخزين موجودة، وكيكون غري يعين األرض دايل الغابة 

 اإلتفاق والناس راه كتشتغل كاين تقريبا، ما خيصفكيكون واحد 
اتفاقية شراكة اللي   433املسالك القروية راه كاين واحد 

كيلومرت من املسالك القروية. إذن ما كاينش يعين   10.3 كتهم
البلوكاج، احنا كنشتغلوا ابش نزيدوا ال ميكن احنا حنافظوا على 

اوا ل، راه دائما كنلقأرض الغابة ولكن إيال ما ميكنش وهذا هو احل
 .احللول

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب تعقيب

 :النائب السيد حممد حلموش

أشكركم على هذه التوضيحات، وأود التأكيد على أنكم السيد 
الوزير تشعرون بدون شك ابملشاكل والعراقيل اليت نعاين منها، 

ملتعلقة سواء منها االسيد الوزير، تعلمون جيدا أن بلورة املشاريع 
إبجناز املسالك الطرقية أو الربط ابلكهرابء أو التزويد ابملاء 
الشروب تتطلب يف العديد من األحيان عقد اتفاقيات شراكة 
وإبرام مع قطاعات أخرى وتستلزم توفري اإلعتمادات املالية 
الالزمة، ويكون إكراه الوقت حاضرا بشكل قوي، انهيك عن 

مع اجلماعات ابعتبارها حاملة املشروع اإللتزامات اليت جت
واملقاوالت اليت يسند هلا اإلجناز، وهو ما جيعل مثل هذه املشاريع 
تضيع يف دهاليز املساطر املعقدة إلدارتكم للسماح ابستغالل 
األمالك التابعة للملك الغابوي، ومن هذا املنطلق جندد لكم 

ات اذ اإلجراءالتأكيد، السيد الوزير احملرتم، على ضرورة اخت
والتدابري الضرورية للحد من هذه الظاهرة اليت ترهن جمموعة من 
املشاريع التنموية ابجلماعات الرتابية وترهن معها تطلعات 

إلدارتكم للسماح ابستغالل األمالك التابعة  وانتظارات الساكنة
للملك الغابوي. ومن هذا املنطلق جندد لكم التأكيد السيد الوزير 
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على ضرورة اختاذ اإلجراءات والتدابري الضرورية للحد من احملرتم، 
هذه الظاهرة اليت ترهن جمموعة من املشاريع التنموية ابجلماعات 

 .الرتابية، وترهن معها تطلعات وانتظارات الساكنة

 :السيدة رئيسة اجللسة

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

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  السيد عزيز أخنوش، 
 :القروية واملياه والغاابت

السيد النائب احملرتم، أان قلت ليك أبنه كاين اتفاقيات ابش تكون 
، إذن ةالغاب كلم من املسالك القروية اللي غادي تدوز يف  10.3

احنا إجيابيني، ولكن كذلك من الدور دايلنا أننا حنميو الغابة 
ا ميكن شي أي حاجة جتي تدوز يف الغاابت، وما دايلنا، ألنه م

، خاص يكون le patrimoin donc يكونش عندان هاذ
واحد توازن بيئي، ولكن يف نفس الوقت لن تكون إدارة املياه 

 ..والغاابت عرقلة ابلنسبة لالستثمارات وابلنسبة للمستقبل

 :السيدة رئيسة اجللسة

م حدة املوضوع تتعلق ابملوسأسئلة هلا و  .شكرا السيد الوزير، اآلن 
الفالحي احلايل، وعليه سوف يتقدم دفعة واحدة ليتقدم السيد 
الوزير لإلجابة عنها جمتمعة، السؤال األول فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب بطرح السؤال

 :النائب السيد هشام هرامي

 شكرا السيد الرئيسة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 والسادة النواب احملرتمني،السيدات 

نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابري املتخذة من 
 .طرف وزارتكم إلنقاذ املوسم الفالحي احلايل؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، الفريق احلركي أحد السادة والسيدات النواب احملرتمون، 
 .تفضل السيد النائب

 :ويالنائب السيد سعيد التدال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

يف إطار انطالق املوسم الفالحي. نسائلكم ما هي  السيد الوزير،
التدابري املتخذة فيما خيص األمسدة البذور أعالف املاشية 
 ومحايتها، تدبري وترشيد املياه للسقي املوضوعي، النظر يف الديون

 .املرتاكمة على الفالحني الصغار؟ واملتوسطني؟ شكرا

 :يدة رئيسة اجللسةالس

 .شكرا، الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية السيد النائب
 :النائب السيد حممد البكاوي

املخطط األخضر برانمج مهم وحقق نتائج مهمة  السيد الوزير،
ولكن السيد الوزير الفالح الصغري واملتوسط ال زال يعاين من عدة 

لم ج وأنتم على عمشاكل أمهها مشكل التسويق اخلارجي للمنتو 
ابملشاكل واخلسائر اليت عاىن منها الفالح الصغري واملتوسط السنة 
املاضية، مثال منتوج احلوامض إبقليم بركان. فما هي اإلجراءات 

 .اليت ستقوم هبا احلكومة لتجاوز هذه املعضلة؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

ميقراطية، دم والدشكرا، السؤال الرابع آين اجملموعة النيابية للتق
 .تفضل السيد النائب

 :  سعيد امنيليالنائب السيد 

 السؤال يتعلق آبفاق املوسم الفالحي احلايل. ما هي السيد الوزير،
اإلجراءات اليت ستقوم هبا احلكومة من أجل احلد من مشاكل 

 .الفالحني يف انتظار أن يرحم هللا ابألمطار؟ وشكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .سؤال اخلامس واألخري آين لفريق التجمع الدستوريشكرا، ال

 :النائب السيد موالي العباس الومغاري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الوزير احملرتم،

ما هي التدابري واإلجراءات اليت اختذمتوها إلجناح املوسم الفالحي 
 .احلايل؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

منصة واب إيال بغيتو جتيو للشكرا، تفضلوا السيد الوزير ابجل
 .تفضلوا

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

انقصة يعين ابلنسبة  %.1قيقة السنة املاضية كان عندان احليف 
دايل األمطار ابلنسبة للسنة اللي هي عادية دايل األمطار، ما  

ولكن رغم ذلك احلمد هللا البد  كانش شي سنة اللي مسيتو..،
نعطيو بعض النتائج دايل هاذ السنة اللي احنا خارجني فيها، أنه 

كذلك إنتاج دايل   ،مليون قنطار 12وصلنا اإلنتاج احلبوب دايل 
ألف  322مليون و0احلوامض هاذ السنة وصل لرقم قياسي دايل 

 ف طن، الزيتون كيتوقع ابش نوصلوأل 122 طن، اللوز أزيد من
، 22.إن شاء هللا هاذ السنة لواحد الرقم قياسي دايل مليون و

ألف طن هذا  101وكاين كذلك جتاوز اإلنتاج الوطين من التمور 
دايل يعين السنة اللي سالت ماشي هاذي اللي غادي ندخلو 

فاصلة مليون دايل الطن ابلنسبة للمنتوجات  3فيها، اخلضروات 
 20لنسبة للبواكر، أزيد من دايل طن اب املليون د 0املومسة، و

جعت ر الصناعية اللي حىت هي  العصارات ألف طن ما خيص يعين

للوجود هاذو الزيوت، كذلك السكر تسجيل ذروة إنتاج سنة 
مليون دايل الطن واملردودية دازت من  3.2بلغت  0222
طن للهكتار خالل  .2، ل .022طن للهكتار يف  31.2
0212.  

مليون  4إىل  ..0نتاج احليواين، دزان من كذلك إىل رجعنا لإل
اللي هي  .022ألف رأس ابلنسبة لألبقار هذا بني  422و

داملليون  ..11إىل  12السنة املرجعية واآلن، كذلك دزان من 
مليون رأس من املاعز،  2..إىل  1..رأس ابلنسبة لألغنام، و

 وكل شي هاذ الشي كيخلي الربتقال كذلك املغريب كيحظى بقبول
هام من األسواق األجنبية هاذ السنة، والوزارة هاذ املوسم يعين 
الفالحي اللي كنتمناو من هللا يعطينا األمطار ونتمناو اخلري إن 
شاء هللا ما زال قدامنا اخلري أنه واحد العدد واجملموعة دايل 
اإلجراءات لضمان السري، كضمان التزويد الكايف واملنتظم 

ة التوفري وعقلنة املوارد املائية، ومواصل ملدخالت اإلنتاج، وكذلك
تنفيذ الربانمج دايل التأمني الفالحي اللي غادي نوصلوا ملليون 

ألف ابلنسبة لألشجار، واختاذ جمموعة  2.دايل اهلكتار، وكذلك 
من اإلجراءات التمويلية ملعاجلة صعوابت متويل الفالحني كما 

 .تكلمت عليها مع السيد النائب احملرتم

 :اجللسةيدة رئيسة الس

 .شكرا السيد الوزير، ننتقل إىل التعقيبات، فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد هشام هرامي

شكرا السيد الوزير على جوابكم، هاذ الوقت وحنا كناقشو 
موضوع املوسم الفالحي السيد الوزير، الفالح الصغري ما زال  

وال دعم معنوي،  كيعاين معاانة حقيقية، ما كاين ال دعم مادي
ما كاين ال تغطية صحية وال أتمني، مازال الفالحة كيشوفو 
روسهم بوحدهم، أش دارت احلكومة ملراجعة ديون الفالحة 
ابلنسبة للقرض الفالحي، الفالح الصغري واملتوسط مازال كيتسىن 
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احلكومة واجلهات املعنية ابش توقف معاه وتساندو، خاصها 
اطية رث ويف الشعري، واش حنا دولة فوسفتساندو يف الدعم، يف احل

وما زال األمسدة ما زال كتكون غالية، حنا بغينا نتائج املخطط 
املغريب األخضر السيد الوزير اللي عندو سنني يبان على الفالح 

ة، الصغري واملتوسط، يبان يف الشاوية ، يبان يف دكالة، يبان يف عبد
مال يبان يف الشيف الشياضمة ويبان يف الشرق واجلنوب، و 

واجلنوب، ويبان يف مجيع املناطق املغربية، بغينا سياسة انجحة 
السيد الوزير على مستوى توفري املاء راه البيار نشفات، واملاشية 
جاعت، الشباب ونساء العامل القروي السيد الوزير عاطلني ما  
كاين ما يدار، الشتاء ما كايناش هللا غالب، نتمناو من عند هللا 

 .ل الرمحة من عندو، وشكراتنز 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، الفريق احلركي

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

ن يف احلقيقة التدابري اللي اختذت وحنا كنتمناو أ السيد الوزير،
نظرا هلاذ السنة هي سنة خاصة، واحلكومة وال أنتم كوزير الفالحة 

ؤولية يف قضية األمطار، لكن العام األول ما عندكم حىت شي مس
عملتو واحد اجملهود جبار فيما خيص تشجيع السقي املوضوعي 

 332وكانت واحد اإلعانة للفالحني الصغار اللي وصلت حىت ل
مليون دايل الدرهم، بغينا هاذ السنة كذلك متشيوا يف هاذ السياسة  

يما خيص ير فكذلك وتعاونو هاذ الفالحة، كذلك بغينا السيد الوز 
بعض املناطق ولو تصب الشتاء، راه كيبقاو دائما عندهم 
خصاص، وال سيما منطقة الرحامنة والشياضمة والربوج، هاذو 
انس اللي كيهتمو ابألغنام، وراه ضروري تكون واحد اإلعانة 
وواحد اإللتفاتة خاصة، كذلك بغينا شركات التأمني فيما خيص 

 .دايهلا وأتمن الناس، شكرا les chaiences اجلفاف تزيد يف

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، الفريق اإلستقاليل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

السيد الوزير، حنن ال ننكر اجملهودات اليت بذلت يف السنوات 
السابقة، لكن اآلن ابنت إشكاالت كربى، أكرب إشكال اللي  

هو الصعوبة دايل التمويل، اليوم  كيعانيو منو الفالحة اآلن
جمموعة اتالبناك راه ما بقاتش غادية يف داك التوجه اللي كانت 
غادية فيه، وابلتايل خاصكم تراجعوا معاهم هاذ اإلشكال اللي 
مطروح اآلن دايل احلصول على التمويالت، وخصوصا األغلبية 

كومة حلدايل الفالحة اللي عندهم يعين ديون كبرية، وأان أتساءل ا
جابت إجراء دايل اإلعفاء دايل التجار ابألداء دايل الغرامات 

يبو فكرتوش أن جت دايل التأخري أمام مصاحل الضرائب، ولكن ما
هذا اإلجراء دايل اإلعفاء دايل كذلك دايل الغرامة التأخري األداء 
ابلنسبة للفالحا، ابلتايل خصكم هاد القضية تشوفوها، اإلشكال 

ة كذلك دايل األمسدة والبذور. حنن يف الفريق اآلخر هو مسأل
االستقاليل نطالب كذلك بتخفيض األمثنة خصوصا الفالحا اللي 

 ..عندهم بطاقة دايل

 :السيدة رئيسة اجللسة

ل انتهى الوقت، تعقيب اجملموعة النيابية للتقدم الدميقراطية، تفض
 .السيد النائب

 امنيلي:النائب السيد سعيد 

د التوضيحات، حنا ما كنشكوش يف اجملهودات الوزير على ها
اللي كيديرها وزارة الفالحة، بينما ابلنسبة للفالحة كيعاونيو من 
جمموعة من املشاكل، نتمناو على هللا اتخدها بعني اإلعتبار أوال 

دراهم،  2..0غالء املواد العلفية، النخالة وصلت يف هذا الوقت 
درهم حىت  .1ما بني ، التنب 2..3، الفول 4.02الفصة بيب 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

18 

درهم، خاصة الشاوية عندها قطيع مهم من األبقار والغنم،  02ل
غالء األمسدة وثقل املديونية كنلتمسوا منكم ابش اتخدو بعض 

 .اإلجراءات اللي ختفف من هاذ املشاكل، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، فريق التجمع الدستوري، التعقيب، تفضل

 :ي العباس الومغاريالنائب السيد موال

مما ال شك فيه أن املغرب اليوم أصبح حمط إهتمام الكثري 
من الدول يف ميدان الفالحي نظرا للنتائج اإلجيابية اليت حيققها 
خمطط املغرب األخضر سنواي، فاملوسم الفالحي املاضي يعترب من 

مليون قنطار  12أفضل املواسم الفالحية على اإلطالق إبنتاج 
، فاليوم اإلنتاج الفالحي أصبح متنوعا وأصبحت من احلبوب

الفالحة الوطنية قادرة على حتقيق اإلكتفاء الغذائي يف جمموعة من 
 سالسل اإلنتاج النباتية واحليوانية، وبفضل من هللا مث خمطط املغرب

األخضر استطعتم، السيد الوزير احملرتم، حتسني مردودية الفالحة 
نت كذلك مداخيل الفالحني والصناعات الغذائية، بل حتس

الصغار اليت سامهت يف حتسني عيش الساكنة، خصوصا القروية 
وهذا ال خيتلف عليه اثنان، فلقد أصبح القطاع الفالحي اليوم 

من الناتج الداخلي اخلام، ولكن رغم كل  %13يساهم بنسبة 
هذا ندعوكم السيد الوزير لبذل املزيد من اجلهود لدعم صغار 

يب األغنام خصوص أمام التحدايت اليت تواجه هذا الفالحني ومر 
املوسم، وحنن واثقون السيد الوزير احملرتم أنكم ستحرصون على 
تثبيت األمثنة احملددة للبدور واألمسدة واألعالف ومحايتها من 
املضارابت يف هذه الظروف املناخية القاسية، نسأل هللا تعاىل أن 

 .يرحم هذه االمة هادي

 :اجللسة السيدة رئيسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف خبصوص هاذ 
األسئلة؟ تفضل السيد الوزير، أه كاين تعقيب إضايف، معذرة، 

 .تفضل

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

ا السيد الوزير هللا خيليك بغيناكم هاد اآلفة دايل الصبار، بغين
األنواع هلاديك  2ا أنه كاين واحد نطمأنو الفالحا، بلغ إىل علمن

الدابنة ما تتصور هلم والو واليوم البحث الزراعي على قدم وساق 
ابش ينجحها، بغيناكم غري تبشروان خري، واش فعال هاد الشي  
كاين؟ وغيتوزع على الفالحة اللي مشى هلم الصبار دايهلم شكرا، 

وحنا  آلنوخصوصا أن منطقة احملمدية راه دخل ملنطقة اجملذبة ا
 .اآلن بصدد إتالف هاداك الصبار اللي كان فالت، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة النواب احملرتمون،

 laين هاذ السنة ان شاء هللا، أوال، يعين، املدخالت مها موجود
semence selectionnée  وال املكننة اللي وصلنا ل. 

دايل اجلرارات لكل ألف هكتار وال عوامل اإلنتاج اللي هي كلها 
موجودة، حنا اللي كنتمناو، إن شاء هللا، أنه ابللي تظهر ونتمناو 

، اجلو اخلري، ونطلبو هللا املزيد، ابللي تظهر عوامل اخلري وتبان يعين
دايل الشتا اإلخوان الفالحا يعين يقومو ابلواجب دايهلم وينوضو 
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حيرثو ابش نستدركو، يعين، التأخري اللي كاين، حنا اليوم مليون 
ومخسمائة ألف هكتار اللي هي حمروثة واهلدف دايلنا هو نوصلو 

راه إيال جات الشتا يف ديسمرب راه العام ، دايل املليون .و 3بني 
ش نكونو واضحني، نبقاو متفائلني إن شاء هللا، أنه ما مشاش اب

الشتا غادي جتي مازال يف وقتها وريب غادي يوقف مع هاد البالد 
وغادي يكون اخلري إن شاء هللا، والفالحة غادي خيدمو. جات 
يف أول ديسمرب وال يف الوسط دايل ديسمرب، السنة راها مازال 

أبنه هو أهم  كيظهر يل le message هاد Donc .فالحية
 .حاجة اللي ميكن ليا نقول للفالحا

فيما خيص..، ما بغيتش نتكلم على برامج أخرى، ولكن حنا راه  
 كتعرفو اآلن الوزارة مستعدة وعندها الربامج وكنعرفوا ندوزو من

le positif-- négatif  ،وكنعرفو خنرجو الربامج دغيا
donc ي نات هغري كونوا مهنيني أنه إيال ما كانتش التكه

هاديك راه غادي يكونواإلمكانيات إن شاء هللا ابش نطمئنو 
الكسابة ونطمئنو الفالحة. ولكن حنا كنبقاو يف التفاؤل دايل 

 .اخلري إن شاء هللا وغادي يكون اخلري ما زال مع هاذ السنة

اللي كاينني، كيظهر يل  les retards فيما خيص التمويالت
 فسة، كاين عندو إمكانيات الليأبنه البنك، هذا بنك وعندو منا

عملها ابش ميشي مع الفالحة الصغاّر، الوقت اللي جي شي 
وقت ابش انقشو حاجة أخرى غادي تكون هذاك الوقت دايلو،  
كل حاجة بوقتها. اليوم بعدا نشوفو..، يعين سنة ألن ما ميكنش 

 راه حنا خرجنا من سنة اللي هي جد إجيابية، راه ف
l'histoire غرب، السنة الفالحية اللي حنا كملنا اليوم دايل امل

 .راها مهمة بزاف يف اإلنتاج راه ما عمران وصلنا هلاد اإلمكانيات
donc  ما منشيوش جنيو للسنة املخرية ونقول و نقولوا خصنا

نسمحو يف كل شي. ولكن راه حنا مع الفالح درجة بدرجة. 
ل راه محنا كنشوفو أش واقع وكنتبعو وإيال خاص شي حاجة تع

 .غادي تعمل يف الوقت دايهلا

فيما خيص األمثنة دايل األمسدة، ال بد نقول أبنه خاصكم 
تعرفو أبنه ملي بدا خمطط املغرب األخضر، الثمن دايل األمسدة 

 les prix pratiqués deهو يف بالصتو، ما حتركش، 
l'OCP   ما حتركوش ومها مشكورين. وهذا دعم للفالحة، لو
هاذي عشر سنني، لوكان حنا اليوم  %2ال و  %.كان كتزاد 

. هذا دعم كبري ملخطط املغرب األخضر، وحنن %22وال  2.
زاد  Les semences نشكرهم وهذا خلى اإلستعمال دايل

 .بواحد املرتبة اللي هي جد مهمة

هكتار اللي كنعملو اليوم.  2.222.االقتصاد دايل املاء 
للي عاانت دايل الدولة امليار دايل الدرهم اللي كتستعمل يف اإل

 l'Aménagement هو خمصص للتجهيزات اللي كتهم
Hydrollique.   ،للفالح اللي  %2.فهذا شيء جد مهم

للفالح اللي عندو أقل من  %122هكتار و .عندو أكثر من 
هكتار، وأنتما كتشوفو طلع غري من مكناس إلفران وغادي  .

هذا  .goûte à goûte تلقى كلها مطلية..، األرض كلها ب
 le راه واقع اللي الفالحة اليوم كيعيشو فيه واللي كيحسنو بيه

rendement  دايهلم، واللي كيشتغلو واللي كذلك كيخلينا
 .نديرو اإلقتصاد دايل املاء

فيما خيص األمراض، تكلم السيد النائب احملرتم على املرض دايل 
س م ، يف احلقيقة مرض كبري مس دكالة، Cactus الصبار دايل

 le cordon احلوز، ماشي احلوز الرحامنة. عاملني واحد
sanitaire  يف الناحية دايل اجلنوب من كلميم للفوق ابش ما

تقاسش هديك املنطقة، ولكن مرض اللي هو مع األسف 
مستورد، اللي حاولنا حناربوه جبميع اإلمكانيات، ولكن كيتبني 

عملت  la recherche أبنه احلرب دايلو غتقام أكثر، فلهذا
عملت جمهود جبار وهي  l'INRAواحد اجملهود جبار، 
اللي  Les génotypes دايل 2وال  2مشكورة ولقات واحد 
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 مها مزاينني اللي كيصربو هلاد املرض، واللي اآلن حنا غندخلوهم
les parcs à boisابش نديرو هلم ، la multiplication    

يدو خصهم يعاونوان، حي دايهلم. الناس اللي مها عندهم هاد املرض
داك الشي ويدفنوه ابش حييدوه. ابش ملي الوقت إن شاء هللا 

الصبار فيه الربح وفيه املصلحة la multiplication نديرو
دايل املواطنني غادي جنيو بربانمج آخر إن شاء هللا دايل الغرس، 

 ça sert احنا اآلن وقفنا الربانمج دايل الغرس هاذ السنة ألنه
à rien ما عرفناش املرض فني غادي، وشكرا. 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوايل عن ترشيد 
املزروعات املستهلكة واملهلكة للماء، للسيدات والسادة أعضاء 

 .فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد املصطفى القوري

 السيدة الرئيسة،

 لسيد الوزير،ا

عن بعض املزروعات اليت ال تستهلك املاء فحسب بل هتلكه، 
نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة يف هذا اجملال لرتشيد التعاطي 

 هلذه املزروعات؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :والغاابت القروية واملياه

امسح يل ما تبعتش السؤال ولكن قريتو، السؤال دايل السؤال اللي  
اللي كنقولو واش الدالح  les culturesكيهم املاء دااب هاذ

واش الليمون واش سريايل وعالش يف واحد املنطقة كنديرو الدالح 

واحد املنطقة ما كنديرو شي، أان غري بغيت نعطيكم واحد املعلومة 
 la مرت مكعب للهكتار، ألن 3222كيستهلك   أنه الدالح
dureé  شهور، السرايل كيستهلك  3دايلو دايل اإلنتاج

ألف، يعين أشنو هو دابة  .1التمور والنخيل كتستهلك  222.
إيال كنا يف واحد الواحة وزاكورة أشنو هو املعادلة اللي غادي 

 نقولو للفالح؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .د النائب تفضلشكر، تفضل تعقيب السي

 :النائب السيد بوعبيد لبيدة

يعين نطلب منكم ترشيد الزراعات ومدان خبريطة  السيد الوزير،
الزراعات املغربية، احنا كانقصدو برتشيد املياه املستعملة يف 

 laابرزان وروس وترسيخ إال والروز و la liserne الفالحة ب
canasucre الدالح c'est vrai  222.يعين ما كيكلش ،

، و لكن اإلشكال ماشي يف  par ans  بيمرت ك 2222
الكيمية اللي كيستهلكها اهلكتار الواحد يف عدد اهلكتارات اللي  
كاينة يف املنطقة، مثال منطقة زاكورة اللي أنتما السيد الوزير عطيتو 

هكتار  1422هبا املثل، إشكال كاين يف عدد اهلكتارات كاين 
املناطق اجملاورة وكياكل  هكتار يف 222يف زاكورة فقط و

من املياه السطحية  %02مليون مرت مكعب أي ما يعادل 10
دايل املنطقة، وهنا إذا كنا كنهضرو على يعين املياه بصفة عامة 
يعين املاء هو أصل األمن الغذائي يف املغرب، ما فيه شك ويف 
خالل السنوات األخرية احنا كنثمنو وكنحييو اجملهودات اللي 

ارة الفالحة فيما خيص حتويل السقي التقليدي إىل السقي دارت وز 
املوضوعي، كانت يعين جمهودات جبارة، ويف نفس الوقت احنا 
تنقولو لكم أن السياسة واملصاريف وامليزانيات الفلكية اليت 
راصدت لبناء السدود وسقي ما مقداره مليون ونصف دايل 

ع تيقولك أن الواقاهلكتارات ابقي ما ابنش يف أرض الواقع، حبيث 
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أهنا بضعة أسابيع فقط من التأخري دايل مياه دايل األمطار  
 bassin كتحطنا يف أزمة حقيقية، حيث أن حاليا احلوض دايل

دايل ملوية حبس السقى دايل دكالة حبس السقى دايل اتدلة 
حىت هو حبس السقى دايل اتدلة حىت هو حبس السقى، إذن 

طة دايل طلبو منكم ترشيد ومدان خبريفني غاديني للسيد الوزير؟ كن
الزراعات على املستوى الوطين، حبيث نقولوهاذ املنطقة غتصلح 
فيها هاذ الفالحة وهاذ املنطقة ما تصالحش فيها هاذ الفالح، 
إذن مثال إيال خذينا غريمنطقة سايس فقط ال للحصر سايس 

مرتو وهاذ الشي  22عام فقط هبط ابلفرشة املائية ب  02خالل 
معروف، وهنااي انقوص دايل اخلطر يدق وعلينا أن نكون يعين 
واضحني وهذا نقد بناء إطار يعين اخلوف واإلهتمام ابلزراعة دايل 
بالدان اللي بغينا إن شاء هللا تكون مستدامة ومن سنة لسنة وعدان 

 .د املليار دايل 0

 :السيدة رئيسة اجللسة

تعقيب  ضل كاينشكرا السيد النائب، كاين تعقيب إضايف؟ تف
إضايف أان غنرجع لكم األغلبية املعارضة، تفضل السيد النائب 

 .طارح السؤال أغلبية نسبقو ابملعارضة مث تفضل

 :عمر بالفريج النائب السيد

غري يف مخسة دايل الثواين اهلكتار شحال كيعطي دايل التمر 
 .وشحال كيعطي دايل الدالح؟ هذا هو الرقم اللي خصنا نعرفو

  :ة رئيسة اجللسةالسيد

 .شكرا، تعقيب إضايف اثين؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محاد آيت ابها

 شكرا السيد الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

بداية ننوه ابجملهودات اليت تبذهلا الوزارة خاصة فيما خيص خمطط 
املغرب األخضر، أوال فيما خيص اقتصاد املاء مت رد اعتبار الفالحة 

لفالح الصغري. السيد الوزير، كثر احلديث عن الدالح وعن وا
زاكورة، هللا جيازىك خبري السيد الوزير، راه هاذ الدالح هو اللي 
دار العدالة اجملالية راه هللا سبحانه هو اللي دار العدالة اجملالية يف 

متيز ابلدالح، راه ما كاينش شي مشكل  هاذ املنطقة وأعطاها ابش
ء ابلنسبة للفالحة، راه خلق هاد الدالح واحد فيما خيص املا

الرواج إقتصادي يف املنطقة، خلق فرص للشغل خلق فالحة فالحة 
تضامنية، نعش اإلستقرار دايل الساكنة يف املنطقة، واش حنا 
بغيتوا هاذ املنطقة دايل زاكورة تبقى دميا غري مصدرة لليد العاملة 

ني لسيد الوزير واش فللمناطق األخرى، ابلعكس حنا بغيناكم ا
بغيتو تصيفطو هاد الفالحة، بغيناكم السيد الوزير تزعمو هاذ 
الفالحة دايل هاد املنطقة، ابش يبقاو، ابش خيدمو، اإلشكالية 
يف احلقيقة دايل املاء كاينة يف املغرب كامل، اإلخوان راه كاين 
املشكل دايل املاء الصاحل للشرب، اللي تطرح يف زاكورة ماشي 

عندو اإلرتباط ابلدالح، هللا جيازيكم خبري راه قلنا هاذ املوضوع هو 
يف اللجنة واليوم نقولوه يف اجللسة العامة، راه املشكل اللي تتعاين 
منو زاكورة فيما خيص املاء الصاحل للشرب، راه تيعيشو واحد 
العدد دايل املناطق يف املغرب، يف احلقيقة حنا يف الفريق دايلنا  

ش توفري املاء الصاحل للشرب جلميع الساكنة دايل كتنطالبوا اب
، هنا نقول l’ONEP املغرب، ولكن فيما خيص ابش نقولو راه

ما دارت خدمتها، هي اللي فيها التقصري  l’ONEP أبنه راه
يف اخلدمة دايهلا، أما ابلنسبة للقطاع الفالحي فتنطالبكم السيد 

و صحة حىت هالوزير دعمو الفالح، وراه كاين املشكل دايل ال
مطروح، كيفاش أشنو غنقولو لشي قطاع آخر ما يديروش ألن 
الصحة ما كاينة شي، هللا جيازيك خبري السيد الوزير بغينا السدود 
التلية، السدود الصغرى، تعبئة الفرشة املائية، الفالح الصغري راه 
تيتوصل، نتوما اإلخوان تتهضرو على الفالح الصغري، عندان 
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هكتار، راه تيستافد من خمطط  0دو هكتار والفالح اللي عن
املغرب األخضر، راه اي هللا الفالحة انتعشات، واش بغيتو نتوما 
شي بلدان تستافد وشي بلدان خنليوها دميا مهمشة راه ال يعقل، 
راه بغينا املعادلة، بغيناكم السيد الوزير تدعمو راه احلاجة احلمد 

حة، دعموا هاذ الفالهلل فاش درتو يديكم تتيسر، بغيناكم ت
واإلشكالية دايل املاء، بغيناكم ديرو يدكم راه املاء الصاحل للشرب 

 ..سيدان عطا اإلنطالقة، املشروع دايل تزويد الساكنة

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا تعقيب إضايف للفريق اإلستقاليل، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

 السيدة الرئيسة،

ن إقليم طاطا أصبح قبلة للعديد من املستثمري لسيد الوزير،ا
الفالحيني يف زراعة البطيخ األمحر أي الدالح، وهذا ما يؤثر سلبا 
على الفرشة املائية ابإلقليم، كما حنيطكم علما على أن العديد من 
الدواوير أصبحت تعاين من ندرة املياه الصاحلة للشرب كفم زكيد 

نطالب منكم التدخل العاجل قصد تقنني  ،مثال. السيد الوزير
هذا النوع من الزراعات، وتشجيع سياسة السدود ابإلقليم وخمطط 
املغرب األخضر، وتعترب زراعة النخيل واحلناء إبقليم طاطا بديال 

 .مباشرا لزراعة البطيخ األمحر وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير شكرا، ما بقاش تعقيب إضايف، تفضل

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  
 :القروية واملياه والغاابت

البد أوال بغيت نقول أبنه يعين هاذ الشي دايل اإلقتصاد دايل 
 l'augmentation de املاء، جاب لينا واحد

rendement  حىت  42، دايل االرتفاع دايل املردودية دايل
يعين املردودية دايل الطن اهلكتار  rendement، و% 32ل

، % 122، القيمة املضافة طلع ب % 22حىت ل 02طلع من 
 le التثمني دايل املاء يعين منني كنديرو la valorisationو

goute a goute  2مرت كب ل  2..0، يعين داز من 
اتلدراهم مرت كب، فأوال الربانمج اللي وصلنا ليه اليوم دايل 

 ألف هكتار اللي هي يعين كلها 32.آخر السنة ، يف 32.
equipé ب goute a goute  وغنوصلوا العام اجلاي

ابش  0202، وغادي نبقاو غاديني إن شاء هللا حىت ل 12.
 ألف هكتار، هذا برانمج اللي كتدير 2.2نوصلوا ل

l'equation دايلوما استهلك خمطط املغرب األخضر، ولكن 
l'economie اللي جاهبا بgoute a goute  يعين

مليون دايل املرت  422املعادلة هي إجيابية اآلن إجيابية اآلن ب
مكعب، فعال خاصنا السدود راه ما ميكنش نديروا الفالحة بال 
ماء، راه إيال ما كاينش املاء ما كاينش الفالحة، ابش نكونوا 
واقعيني، ولكن احلمد هلل على جدودان وعلى العمل اللي قام به 

الثاين هللا يرمحوا على هذا الباراجات اللي حنا مسيتو، راه  احلسن
عام دايل اجلفاف، يف السنة دايل  42دوزان أقصى سنة يف 

 les périmètres هللأقصى، ولكن احلمد  0212
irrigués  ،كلهم اشتغلو وكلهم دارو السكر ودارو السرايل

نش ابوالناس كانت الغلة يعين يف الصيف ويف رمضان، الناس ما 
أبنه كاين اجلفاف، إذن الدور دايل السدود هو مسيتو الزم من 

نشوفو السياسة دايل السدود تكثيف السدود، ال زم ما نعاودو 
دايل املاء ألنه le dessalement دايلنا وسياسة كذلك دايل

ن راه كونو متيقنني أبحنن يف حاجة إىل أكثر من املياه، ولكن 
نا  نه الفالحا راه كيعرفو أحسن مالفالحا راه كيديرو حساهبم، أب

واش  la culture كلنا، عارفني التثمني دايل املاء أشنو هي
، fraises غادي يدير الدالح وال غيدير مطيشة وال غيدير
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وفني غادي يدير..، املنطقة  fraises وعارف فني غادي يدير
فني غادي يدير الدالح وفني هذا، غريأان تنقول لكم دااب واقع 

ألف مرت كيب ابش تعطيك طن  .1ملي تتقول واش هذا، 
دايل النخل واش جنيو نقولو هاذ  les dates ونصف دايل

 ، هاذ الشي عالش عطيتالنخل كيستهلك املاء بزاف؟ حنيدوه
املثل، الّ ما ميكنش، هذا إرث مجاعي وثقايف ومنطقة واحية جيب 

احنا خصنا  ،احلفاظ عليها، النهار اللي تزدان كلنا لقينا النخل متاك
 à مشاو ما دخلوش جهة النخلنزيدو منّيو النخل، جاو الناس 

 coté،  مشاو لواحد epnap la  ابش يديرو استعملوها
هكتار اللي هي مستعملة، كنطلبو منهم  0.22الدالح كاينة 
هكتار ابش يكون ذاك الشي  1.22والّ  1222ابش يرجعو ل 

 la طلع بواحدمقنن، ولكن راه اإلنتاجية دايل الدالح راه 
production  اللي هي مهمة، وما تنساوش أبن من غري

راه هذاك املستهلك  en face الفالحة راه عندان املستهلك
خصنا نعطيوه ابش جيلسو يف رمضان راه خصو جيلس يف الطاولة 

درهم؟ ما  42، 02دايلو واش بغيتو مطيشة توصل يعين ب 
خبري  ح هللا جيازيهميكنش، احنا خصنا كذلك يف اإلنتاج والفال

تيقوم بواحد اجملهود كبري، ابش هاذ املستهلك يلقى منتوجات 
اللي مسيتو، املاء راه خاص املاء وإن شاء هللا نتمناو هاذ اهلضرة 
دايل املاء جتيب املاء ما زال إن شاء هللا يف املستقبل ابلوجود 

كنحاولو ابش  oui دايلكم، ويعين الكلمة دايلكم ابش انتبهو
ابش الناس  le moule عما، ندخلو ذاك الشي يف واحدز 

الفالحا ميشيو معنا، ولكن راه عندهم احلرية دايهلم وعندهم 
دايلو،  la valeurisationاإلمكانيات دايهلم وكل واحد و

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم مع أسئلة اليوم، ننتقل 
عايل الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم المباشرة إىل قطاع 

أسئلة، السؤال األول  2والبحث العلمي نرحب ابلسيد الوزير، 
عن غياب املاء الصاحل للشرب املاء والكهرابء ببعض املؤسسات 
التعليمية إبقليم أزيالل للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 

 .املعاصرة، تفضل السيد النائب

 :ائب السيد حممد أبودرارالن

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، إيال تفضليت بغيتك جتاوب الناس دايل 
أزيالل على الواقع املزري دايل املؤسسات التعليمية، يف ظل هاذ 
املنظومة التعليمية اللي وصالت للحضيض. يف واقع املؤسسات 

ب املؤسسات أغل يندى له اجلبني، الربط سواء ابلكهرابء وال ابملاء
خارج التغطية بال ما نتكلمو على التجهيزات دايل هاذ 

 .املؤسسات؟ شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، جواب السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل  ريوز  مقام

 :والبحث العلمي

را السيد النائب على السؤال املتعلق ابلرتبية شك
والتكوين، خصوصا اجملال املتعلق ابملدرسة سواء على مستوى 
اإلبتدائي أو الثانوي، وخصوصا يف اجملال املتعلق بربط شبكة 
الكهرابء واملاء ابملدارس العمومية، ليس واقعا مزراي وأان غادي 

جدي  واحد العمل نعطيك اإلحصائيات اللي غادي تبني أننا يف
متعلق هباذ اجملال دايل التعليم اللي كنعتربوه مجيعا أنه قطاع 
اسرتاتيجي وكاين برانمج حكومي عاطي أولوية هلاذ القطاع، هنا 
ميكن يل نقولك أبن عدد املؤسسات التعليمية ابتدائية املربوطة 

، 122وحدة مدرسية من أصل  132واملزودة حاليا ابملاء هو 
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وحدة مدرسية، كاين هناك وابلتايل هنا ميكن  14يف  العجز كاين
هي مرتبطة ابملاء، كاين إشكالية  %.1يل نقول لك تقريبا حوايل 

شبكة الكهرابء ابملدارس العمومية خصوصا على  متعلقة بربط
 340املستوى االبتدائي والثانوي اللي غادي نوجدوا أبن كاين 

 222ة من أصل وحدة مدرسية مشلت هاذ التغطية الكهرابئي
مدرسة، علما أنه يف إطار مشروع امليزانية املخصصة املتعلقة 

-0212ابلتأهيل املندمج ملؤسسات الرتبية والتكوين برسم سنة 
وحدة مدرسية ابملاء وربط  21سنجد أن هناك تزويد  .021

وحدة مدرسية بشبكة الكهرابء، وابلتايل كاين هناك نتائج  42
 .إجيابية

 :جللسةالسيدة رئيسة ا

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد ابراهيم املوحي

 شكرا السيد الوزير،

ملدرسة اهاد الشي اللي تتقول، إدا خيصان  ،السيد الوزير
نغ م أداسنس، خيصى التجهيزات، خيصاتن اين املعلواوىل ن

وموبيل ، خصاتن طأدسنيسنغ االكليزية الفرنسوية، اين األستاد
نالت ت تيف اخلط، خصاتن تيميزار إتيدون  la CTMدايل 

نات غري س CTM الثانوية، خصاتناإلعدادية ن اتانلت 
قريبا ، تترونزيزات، خصاتن  التجهيزات، خصاتن اإلصالحات

كاإلعدادية نواوال،   32.ن اخللق أيالن ك تنالت، تيلي  0222
ملدارس أتني ن فرخان، تنالت ا واوال كيس ايت املدرسة ين فرخان،

 .وشكرا السيد الوزير ايت مثال نوفروغ غري تسنات أديو إمسوقن،

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف ؟ تفضل السيد الوزير، 
تفضلوا انتهى الوقت السيد الوزير ما عليش، سؤال عن 

سيدات والسادة من لل 1اإلشكاالت املتعلقة أبزمة أساتذة السلم 
 فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد فاروق الطاهري

نسائلكم، ما هي  1السيد الوزير، عن األساتذة القابعني يف سلم 
 .اإلجراءات اليت تتخذوهنا حلل هذا األشكال؟ وشكرا

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل ر يوز  مقام

 :والبحث العلمي

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، اللي هو جوهري 
ومن إهتمام وانشغاالت وزارة الرتبية الوطنية اللي نبغى نقول أنه  

آالف، وابلتايل األغلبية  2ألف وضعية حاليا كاين  14كانت 
لتايل عن طريق الرتقية ابملباراة، واب دايهلم مشاوا يف إطار التسوية

هاد اإلشكالية دايل الرتقية فقط عن طريق الشهادة كتعطينا بعض 
اإلشكاليات خصوصا أن هناك يعين قرارات وزارية مشرتكة تتعلق 
 هباذ املسألة، وكل األمر يتعلق برتقية جيب أن مير عن طريق الرتقية

لرتقي  اإلعتبار خصوصا اابملباراة والوزارة خذات هاذ املسألة بعني
تنلقاو هناك يعين هاذ الوضعية دايل هؤالء يف و 12إىل السلم 

طور االنقراض خصوصا أمام اإلمكانيات اللي فتحتها وزارة الرتبية 
، 12الوطنية واجملال ميكن هلم يدوزوا املباراة ويرتقاو إىل السلم 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ب تفضلشكرا، تعقيب السيد النائ

 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، يف احلقيقة 
، عالش؟ 1، حق لنا الناس اللي مساه الزنزانة رقم 1هاذ السلم 

قدر له أنه يبقى فيها املوظف سنوات عديدة  1ألن هاذ السلم 
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م يعين ، هاذ الناس للعل12أو  1وهو قابع يف سلمه، إما السلم 
نشفق عليهم راه العدد من هاذ الناس اللي يف هاذ القبة احملرتمة 
مها اللي سهروا عليهم وقراوهم وعلموهم كيفاش يشدوا الستيلو 
وكيفاش ينطقوا الكلمات، كيفاش نتكلموا مع الناس إىل آخره من 

دالفئات السيد الوزير الفئة األوىل مها انس اللي بداوا  0األمور، 
ومنهم من قضى يف الوظيفة العمومية  1ترقاوا للسلم و  .ابلسلم 

دايهلم اآلن ال يتعدى  salaire سنة وهو ينتظر اخلالص 44
درهم عنده وليدات كبار، عنده معاانة خاصة إيال حداه  2.22

وأشرف  12بسلم  الزمالء دايله يف العمل دخلوا للوظيفة العمومية
رون السيد كيف تتصو   على ترقيتهم أو على إسناد الكفاءة دايهلم،

الوزير النفسية دايل هاذ األستاذ مسكني، وابلتايل فالنظامني اللي 
تيسميوهم مها وهو كذلك اجلائرين يف حقهما هو النظام دايل 

كان سبحان هللا العظيم ضدهم حبيث   0224والنظام دايل  ..
 أنه تيتسناو تيتسناو ملي تيجي تتعاود تيجي شي قانون آخر رفع

والتايل تيلقاو روسهم أهنم حمرومني كل احلرمان  la barre عليهم
اللي هو األمنية دايهلم اللي تيشعر فيها  11ابش يرتقاو للسلم 

املوظف أنه شوية مسوالجي شوية، يقدر يفكر يدير دار، يقدر 
يفكر يدير السيارة، وابلتايل هاذ الناس يعين أصبحوا اآلن يطالبون 

 ..ل جذريويناشدوننا مجيعا البحث عن ح

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف 
 .يف هاذ السؤال؟ تفضل السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
ر الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل يوز  مقام

 :والبحث العلمي

السيد النائب، متفهم التساؤالت دايلكم، أان، يعين 
 ولكن اللي نبغى نقول أبن يعين وزارة الرتبية الوطنية بصدد تسريع

وترية ترقية هذه الفئة، ولكن بتشاور مع القطاعات احلكومية 
املعنية، وأنتم كتعرفوا هاد القطاعات احلكومية املعنية خاصة وزارة 

ع نقاش مع النقاابت املالية، كما أن امللف هو ما زال موضو 
التعليمية يف إطار احلوار اإلجتماعي، ولكن اللي نبغى نقول أبهنا  

آالف، ولكن  2ألف حاليا  14كانت عندان الوضعية دايل 
هناك عناية ومقاربة خاصة لدا وزارة الرتبية الوطنية للعناية هباذ 

 .الفئة كما قلتم، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

، السؤال املوايل عن أتهيل األساتذة شكرا، السيد الوزير
املتعاقدين، السيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل 
للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة، إذا مسحتو السادة 

 .النواب، السيد النائب

 :النائبة السيدة منرية الرحوي

 السيدة الرئيسة،

رورية ية الضمن أجل توفري املوارد البشر  السيد الوزير،
اخرتمت نظام التوظيف ابلتعاقد مع األساتذة، ما هي اإلجراءات 
والتدابري اإلستعجالية اليت تنوون اختاذها من أجل جودة منظومة 

 الرتبية والتعليم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
 بية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايلر الرت يوز  مقام

 :والبحث العلمي

شكرا السيدة النائبة، جودة التعليم من األولوايت دايل 
وزارة الرتبية الوطنية ألن ال بد أن تكون هناك جودة خصوصا يف 
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إطار املدرسة العمومية، فعال كان هناك توظيف عدد مهم فهاذ 
هناك، يعين، املسالك ، كان 0212-0212السنة برسم سنة 

دايل تكوين هؤالء الفئة وكاين تكوين كذلك يعين توظيف 
غيخضعوا للتكوين، فيما يتعلق ابلتكوين اللي   .0212-021

كان رمبا استعجايل ألبدت العديد من املالحظات خبصوصه، 
ميكن يل نقول أبنه كانت هناك التكوين امليداين عن طريق املواكبة، 

ل هاذ الفئة الذين تعاقدوا مع الوزارة، كاين وابلتايل مواكبة داي
التكوين عن بعد، ابلتايل هذا من الربامج األساسية لدى وزارة 
الرتبية الوطنية ملواكبة تكوين هؤالء املتعاقدين وحىت يف العطلة 
األخرية كان هناك التكوين واإلشراف دايل وزارة الرتبية الوطنية 

لي سنة املقبلة، إن شاء هللا، اللتكوين هؤالء، ولكن ابتداء من ال
، وغيكون التوظيف 10غادي يكون اإلعالن عن املباراة يف شهر 

وغادي يوجلوا للمؤسسات  1عن طريق التعاقد يف بداية شهر 
الرتبية والتكوين، املراكز اجلهوية للرتبية والتكوين واللي غادي 

شهور دايل  2أشهر أو  2يكون عندهم على األقل واحد 
ن، ألننا ما نسعى إليه مجيعا، أن تكون هناك جودة يف التكوي

 .التعليم وهذا من األولوايت لدى وزارة الوطنية

 :السيد رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة يف تعقيب

 :النائبة السيدة منرية الرحوي

 السيد الوزير، إننا يف الفريق اإلستقاليل ننبه احلكومة على
ة اختياراهتا حلل مشاكل التعليم من اكتظاظ، نقص مهول خطور 

يف األساتذة، غياب التعليم األويل، التكرار إىل آخره، ابللجوء إىل 
نظام التوظيف ابلتعاقد، أال ترون، السيد الوزير، أن التجربة 
للتوظيف ابلتعاقد هو ضرب جلودة التعليم يف غياب التكوين 

أبساتذة  ني منظومتنا الرتبويةالبيداغوجي املتخصص، أنريد حتس
ليست هلم ضماانت املستقبل؟ يتم التعاقد معهم يف مرحلة أوىل 

قدة بعقدة سنة، ويف املرحلة الثانية بعقدة سنة، ويف املرحلة الثالثة بع
مفتوحة؟ أال ترون السيد الوزير، أن هذه الطريقة هي ضرب 

 ...ملستقبل هؤالء األطفال

 :السيدة رئيسة اجللسة

هى الوقت السيدة النائبة، شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب انت
 .إضايف؟ تفضل السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
ر الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل يوز  مقام

 :والبحث العلمي

 اجملال ة يفال أان كنظن السيدة النائبة كاين هناك مكتسبات مهم
 ....دايل الرتبية والتكوين، ومع دخول السنة

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير، معذرة. السؤال املوايل سؤال متعلق 
إبسرتاتيجية الوزارة يف تدريس اللغات، للسادة والسيدات نواب 

 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :صادقالنائب السيد السعيد ال

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، يعترب تدريس اللغات من احملاور األساسية 
للنموذج البيداغوجي املنشود. إال أنه يالحظ يف نظامنا التعليمي 
أن مثة عناية خاصة ابللغة الفرنسية، وهتميش للغة األمازيغية واللغة 

اتيجية الوزارة رت العربية. وعليه نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن إس
 .يف تدريس اللغات

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير
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لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
ر الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل يوز  مقام

 :والبحث العلمي

ال أان تنقول أبن يعين كاين هناك..، البد أن أؤكد يف 
يف  0201-0212اية أن خمطط عمل الوزارة يف الفرتة دايل البد

جمال تدريس اللغات، مطابق متاما ملا ورد يف اإلسرتاتيجية الوطنية 
إلصالح املنظومة دايل  0242-.021دايل التعليم دايل 

لغات، هي لغات رمسية منصوص عليها  0الرتبية. وابلتايل عندان 
وايت التعليم إلزامية يف كل مستيف الدستور، اللغة العربية فهي لغة 

املدرسي بوصفها لغة دايل التدريس. كذلك الشأن ابلنسبة لللغة 
األمازيغية، ابعتبارها لغة إلزامية يف التعليم االبتدائي، يف أفق 
تعميمها يف التعليم املدرسي حسب الرزمنة وحسب إخراج القانون 

أبنه بصدد املناقشة  االتنظيمي املتعلق ابللغة األمازيغية، اللي كتعرفو 
حاليا داخل الربملان. كما أنه كاين هناك رؤية كذلك لدى الوزارة 
فيما يتعلق ابللغة الفرنسية بوصفها لغة مدرسة يف كل مستوايت 
التعليم املدرسي، وكلغة تدريس يف بعض املضامني واجملزوائت 
ابتداءا من الثانوي واإلعدادي. وابلتايل كذلك هناك إسرتاتيجية 
لتدريس اللغة اإلجنليزية، ولكن تيبقي دائما عندان اللغة العربية 
واللغة األمازيغية، مع طبعا إضافة لغات أخرى خصوصا الفرنسية 

 .واإلجنليزية

 :السيدة رئيسة اجللسة

التعقيب السيدات والسادة النواب، فريق العدالة التنمية. تفضل 
 .السيد النائب

 :الدريسيالنائب السيد املقرئ أبو زيد ا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، إسرتاتيجيتكم متطابقة مع التوجه العام 
نظراي، الناحية العملية، كل سنة نشهد مزيدا من التمكني غري 
العادي للغة املستعمر على حساب اللغة الوطنية. التوجه العام 

ة، ياآلن يف املغرب وإىل مجع ما تيسر من املوارد البشرية واملاد
إلجناح مسلك البكالوراي الفرنسية، وتقسيم املغاربة إىل قسمني 
متباعدين، متباغضني، قسم انجح مبا أن الفرنسية لغة النجاح، 
والقسم املنبوذ من أجل اإلستمرار يف تكريس السياسة اليت بدأت 
فجر اإلستقالل، وما زالت ماضية يف إعادة إنتاج خنبة صغرية 

 جها وتدويرها، حتتكر السلطة والثروة علىمغلقة، يتم إعادة إنتا
حساب بقية الشعب الذي حتولت اللغة الفرنسية بسبب السياسة 
العرجاء للتعريب املقصود إفشاله، إىل أداة لإلقصاء. سياساتنا يف 

ة املغرب، يف املبارايت ويف التخصصات ويف التعيينات، كلها سياس
خصوصا ضعفاء و تدل على أن الفرنسية أصبحت حاجز يف وجه ال

ابناء البوادي واجلبال والصحراء النائية، الذين بيئتهم وحميطهم 
اإلجتماعي، ال يسمح هلم أبدا أبن يتقنوا الفرنسية، يف حني أهنم 
 يتقنون املواد العلمية اليت تؤهلهم إىل أن ينجحوا يف هذه املبارايت

ا جحو تؤهلهم إىل أن ين وإىل أن ميارسوا هذه التخصصات العلمية
يف هذه املبارايت وإىل أن ميارسوا هذه التخصصات العلمية. اللغة 

 .. الفرنسية بعد

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضايف؟ تفضل 
 .السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
لعايل ين املهين والتعليم ار الرتبية الوطنية والتكو يوز  مقام

 :والبحث العلمي

ال أان قلت أبن كاين هناك رؤية إسرتاتيجية، وهاذ الشي 
دايل اللغات كاين اللغة العربية إلزامية على مجيع املستوايت، هذا 
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مطابق ألحكام الدستور، كذلك اللغة األمازيغية، وكاين رؤية 
بية والتكوين الرت  إسرتاتيجية اللي غتخرج فيها قانون اإلطار دايل

وغادي تتناقش هنا يف الربملان وطبعا غادي يكون عندكم وجهة 
نظر فيما يتعلق هباذ املسألة، ألنه هاذ األمر دايل التعليم هو تيهم 
اجلميع، األمة املغربية ككل، وابلتايل غادي يكون قانون اإلطار 

 .اللي غادي يكون موضوع نقاش داخل املؤسسة الربملانية، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال حول تعميم اإلستفادة 
من برانمج "تيسري"، للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع 

 .الدستوري

 :كرمي الشاوي بلعسالالنائب السيد  

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نعلم أبن برانمج "تيسري" كان جا اهلدف 
من أجل التشجيع على التمدرس وحماربة اهلدر املدرسي يف  منو

العامل القروي، اللي كيعاين أصال من الفقر واهلشاشة. إال أنه مؤخرا  
كنالحظوا أبنه كاين واحد اجملموعة دايل اجلماعات ال تستفيد 
من هذا الربانمج رغم احتياجاهتا الكبرية يف هذا اخلصوص. لذلك 

ل عن اإلجراءات املزمع اختاذها يف املستقبنسائلكم السيد الوزير، 
 . من أجل تعميم هاذ اإلستفادة ؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
ر الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل يوز  مقام

 :والبحث العلمي

ايل من املكتسبات املهمة فيما يتعلق ابجملال د كاين هاذ..،  ابلفعل
تعميم هاذ الربانمج "تيسري" اللي كتستفد منو برسم املوسم 

أسرة،  332.222تلميذ، وكذلك  242.222الدراسي احلايل 
وهذا كاين هناك معايري دايل االستهداف، هي كانت واضحة يف 

لتحسني  مجإطار هاذ الربانمج هذا. وطبعا نواكب هاذ تغيري الربان
هاذ الربانمج اللي غادي يكون الناس أكثر يستفدو من هاد 
برانمج "تيسري". هلذا كاين هناك واحد اإلسرتاتيجية دايل التنسيق 
ما بني وزارة الرتبية الوطنية والقطاعات احلكومية املختلفة، وذلك 
هتدف إليها من أجل تقاطع قاعدة املستفيدين من "تيسري" 

يل فرز األسر اللي كتستفد من "راميد" اللي غادي و"راميد"، وابلتا
تكون عندها مباشرة هاذ "تيسري" وابلتايل كاين واحد املنهجية 
جديدة مستهدفة خصوصا هلاذ الفئات هلدي، يف أفق التوسيع 

 .دايهلا، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا التعقيب السيد النائب

 :كرمي الشاوي بلعسالالنائب السيد  

ا السيد الوزير، يف احلقيقة أان غنتفق معكم، ولكن شكر 
البد أنين نذكر أبن هاذ الشروط واملعايري حقيقة اللي تكلمتو هبا 
السيد الوزير، لن تساهم يف حتقيق أهداف برانمج "تيسري". إذن  
كاين اليوم واحد ضرورة ملحة من أجل إعادة النظر يف هاذ املعايري 

 ع من األغلفة املالية املخصصة هلاذوهاذ الشروط، مع ضرورة الرف
الربانمج، سواء تلك املخصصة يف هاذ السنة أوالسنوات املقبلة. 
وامسحوا يل نعطيكم واحد املثال دايل واحد جمموعة اجلماعات 
جبهة الغرب اليت ال تستفيد من هاذ الربانمج رغم أهنا كتوفر على 

نذكر على هاذ الشروط أو عاألقل أحد هاد الشروط املذكورة. 
سبيل احلصر فقط مجاعة موىل بوسلهام وكذلك مجاعة سيدي 
بوبكر احلاج وكذلك دوار الكنافدة. فالدليل على هذا السيد 
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الوزير، غادي نعطيكم واحد..، رمبا نقدموها لكم فيما بعد، واحد 
األمثلة حية، حاالت إنسانية السيد الوزير، عندي اليقني أبنكم 

للي البعد احلقوقي دايلكم واإلنساين ا ملي غتطلعو عليها، حبكم
معروف عليكم واملسار املهين دايلكم السيد الوزير، عندي اليقني 
أنكم غتوليو أول املدافعني على ضرورة تغيري هاذ الشروط واملعايري 
وإعادة النظر فيها، وابلتايل رفع داك احليف على جمموعة د 

كرا لوب، شاجلهات، جهة الغرب وتويل تستفد ابلشكل املط
 .السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا السؤال؟ تفضل السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
ر الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل يوز  مقام

 :والبحث العلمي

ذ ستهداف والوزارة أتخطبعا كانت هناك معايري دايل اال
هاذ املسألة بعني اإلعتبار يف إطار إعادة النظر يف هاذ املعايري اللي 
رمبا كاين جمموعة من االنتقادات، رمبا اللي قلتوها واالقرتاحات 
دايلكم مهمة. ولكن اللي نبغي نقول أبن كاين من الشروط  
كذلك أن األسرة اللي كتحمل بطاقة "الرميد" رمبا ستكون 

تهدفة هباذ الربانمج "تيسري" ألنه كاين عندان واحد مس
اإلسرتاتيجية يف وزارة الرتبية وطنية دايل مبدأ العدالة واألنصاف، 
فبالتايل كل واحد كيكون عندو "راميد" رمبا غادي يستفد من هاذ 

 .الربانمج "تيسري"، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

لعنف املدرسي داخل شكرا، السؤال املوايل حول تنامي ظاهرة ا
املؤسسات التعليمية للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد موالي عبد الرمحان إبليال

السيد الوزير، مع كامل األسف ابقي كنشوفو هاذ الظاهرة دايل 
العنف كتفشى يف املؤسسات التعليمية ببالدان، والسؤال هو 

ناهي اإلجراءات والتدابري اليت تعتزمون اختاذها مستقبال حملاربة اش
 .هذه الظاهرة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
ر الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل يوز  مقام

 :والبحث العلمي

غي نقول كما قلت األسبوع املاضي، يعين، من اللي نب
اإلنشغاالت دايل وزارة الرتبية الوطنية هاذ إشكالية العنف، ولكن 

-0212ماشي قاعدة ابش نعطيكم إحصائيات السنة املاضية 
مليون تلميذ،  2حالة، وحنا راه عندان  2.كانت   0212

حالة ماشي هي  2.مليون تلميذ يف  2وابلتايل فاش كتشوف 
ين قاعدة أو استثناء وال حاالت معزولة، ولكن رغم ذلك أن يع

الوزارة عندها إسرتاتيجية حملاربة العنف من خالل اختاذ جمموعة 
من التدابري، وهذه التدابري تربوية وإدارية وكذلك قانونية وإن 
اقتضى األمر تكون أمنية، وابلتايل كاين هناك تكثيف دايل 

دايل التالميذ يف هاذ اجملال،  التواصل مع رؤساء مجعيات آابء
وابلتايل إصدار العديد من املذكرات، صدرت غري يف هاد الشهر 
هذا، ويف األسابيع املاضية صدرات جمموعة من املذكرات تنبه إىل 

 .بعض احلاالت إىل غري ذلك الختاذ اإلجراءات

كذلك ال بد من أن تكون هناك اجتماعات دايل جمالس 
 ر يف بعض احلاالت أو يعين تكون عنداناملؤسسات منتظمة للنظ

برامج تربوية يف هاذ اجملال، كذلك كاين هناك، يعين، تدابري 
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  إدارية، التبليغ الفوري، كذلك تبليغ املصاحل املختصة هباذ اجملال،
كذلك كاين هناك ،يعين، تكثيف قنوات وآليات التنسيق مع 

االت ن انشغجمموعة من املصاحل، ولكن تتبقى أن هذا األمر هو م
دايل األطر دايل وزارة الرتبية وطنية، وسنعمل جاهدين ابملشاركة 
دايلكم طبعا اومع اجملتمع املدين كذلك الفاعلني الرئيسيني يف هاذ 
امليدان هذا، أن نتغلب على هاد الظاهرة، وإن كانت هي 

حالة السنة  2.مليون تلميذ  2استثناءات، يعين، يف واحد 
 ...ذلك كاين هناك منظور املاضية، ولكن رغم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد الوال 

أان ال أريد أن يصب هذا التعقيب فيما  السيد الوزير،
ألنكم مسعتم   nseela bien pros ب Molièreيسمى بلغة

يف  ذا املوضوع ولكنما فيه الكفاية لسرد آراء وانتقادات يف ه
هذه املداخلة أريد أن أؤكد لكم أن العنف مدرسة هو انتج عن 
خلل جذري يف الثالوث دايل املنظومة دايل التعليم، املكون من 
األستاذ التلميذ واملؤسسة واملنهج، لذلك كان لزاما عليكم السيد 
الوزير التعامل معه بطريقة علمية، كما فعل يف الوالايت املتحدة 

أو ال يف فرنسا مبجموعة من  Scool Bolling ألمريكية أماما
، يف هاد الثالوث  Eric de Barbieu الدراسات مثل دراسة

يف املغرب فهو قد هرم السيد الوزير رغم أنه حديث التشكيل، 
وال ميكن أن يتعامل مع ظاهرة العنف ابلعاطفة وعلى حنو رجال 

دير ية فقط، بل إنه جاملطافئ وذلك إبحداث قوانني ومراسيم آن
بكم السيد الوزير أن حتدثوا خلية غري 

أخصائيي التعليم فالسفة وعلماء  من hétéroclite متجانسة
اجتماعيني والتقنيني للتعريف علميا ب للتعريف هبذه الظاهرة 
والتعرف عليها من الداخل وإحداث مقاربة جديدة لإلنفتاح هذه 

 لطويةستفرق بني السلطة الساملنظومة على وسطها، هذه املقاربة 
l'autorité autoritaire والسلطة الرتبوية l'autorite 

educative  داخل الفصل، هذه املقاربة السيد الوزير ستعطي
 l'enfant roi الكلمة للطفل حتت ما يسمى فلسفيا ب

وستجعل األسرة واألخالق يف املنهاج ويف وسط املنهجية 
 ...منكم السيد الوزير البيداغوجية، هذا هو املطلوب

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت لألسف، انتهى الوقت، هل 
من تعقيب إضايف؟ ما كاينش، إذن شكرا، ما بقاش لك الوقت 

 .السيد الرئيس، ايلاله اثنية

لقيام اب السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال، مكلف
ايل ة والتكوين املهين والتعليم العر الرتبية الوطنييوز  مقام

 :والبحث العلمي

هاذي مقرتحات مهمة وسنأخذها بعني اإلعتبار، إن شاء هللا، 
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على تفاعلكم الطيب مع األسئلة، 
ننتقل مباشرة إىل قطاع الشباب والرايضة، مرحبا ابلسيد الوزير، 

لة، السؤال األول عن معايري استفادة مجعيات حملية ثالث أسئ
بعدد من املقاعد التداريب أكرب اجلمعية الوطنية للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا

 :النائب السيد شقران أمام

 شكرا السيدة الرئيسة،

ص نسائلكم عن معايري توزيع حص السيد الوزير احملرتم،
عيات العاملة يف جمال الشباب والطفولة يف التداريب اجلم
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 التحضريية للمخيمات الصيفية، وسبب استفادة اجلمعيات احمللية
 .من حصص أكرب من اجلمعيات الوطنية؟ شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيس 

 .جواب السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيدة الرئيسة،

عية الطبيعة ختشى الفراغ، اجلما السيد الرئيس احملرتم،
الكربى دخالت سوق راسها مبقاتش كتشتغل، عمرات 
اجلمعيات الصغرى على املستوى اإلقليمي واحمللي واجلهوي، 
فمآلت هذاك الفراغ واستحوذت على هذا، اآلن حنن بصدد ويف 

ة، ابش ينقاش لتصفية اخلالفات ما بني اجلمعيات الكربى والتارخي
يتوحدوا كلهم يف جامعة وطنية دايل التخييم، ابش ميكن هلم 
 يستمروا يف التأطري ويف احلمولة التارخيية والرتاكم والتجربة اليت
اكتسبوها، ابش ميكن هلم يستمروا يف هاذ امليدان، وقع واحد النوع 
دايل التجدد وحنن بصدد إعداد مشروع قانون اللي غادي حنيلوه 

لنواب، اللي غادي يؤطرهاذ العملية بكاملها من على جملس ا
بدايتها إىل هنايتها، وتبقاش فيها سلطات تقديرية ألي شخص  
كان ال داخل الوزارة وال خارج الوزارة، ابش تكون فيها معايري 
شفافة وواضحة اللي كتسمح جلميع اجلمعيات اإلستفادة من 

 .عملية التأطري والتخييم، شكرا

 :لسةاجل ةالسيدة رئيس

 .شكرا، تعقيب للسيد الرئيس، تفضل

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

قع  اخلوف هو أن منأل الفراغ بفراغ، ألنو الوا السيد الوزير احملرتم،
كيسجل أبنه اجلمعيات احمللية اليت تستفيد من حصص أكرب من 

أن و اجلمعيات الوطنية، هي يف غالبها تشتغل إال بشكل ظريف، 
بعض املسؤولني دايل هاذ اجلمعيات يتاجرون يف امللفات ومينحوهنا 
ألانس ال عالقة هلم ابلعمل اجلمعوي، وال عالقة هلم خاصة ابلعمل 
اجلمعوي الرتبوي، وأعتقد على أن املندوبيات دايل الوزارة دايلكم 
املفروض فيهم يكون عندهم واحد اإلحصاء دايل اجلمعيات اليت 

اد اجملال، وملي كيجيو يوزعو امللفات املتعلقة هب تشتغل يف هذا
التداريب يكون عندهم واحد الالئحة دايل األطر اللي ابلفعل  
كتشتغل يف العمل اجلمعوي وخاصة يف العمل اجلمعوي الرتبوي، 
ملاذا ألن األمر يتعلق ابملخيمات الصيفية والناس كيصيفطو 

 طر الرتبوية اللييوم كيبقاو مع هاذ األ 10يوم وال  .1والدهم 
مفروض فيها يكون ابألساس كتحمل الرسالة دايل اهلم اجلمعوي 
الرتبوي، ماشي من هب ودب أن يتحصل على ملف ويذهب 
للمخيم ونرتك أبنائنا هلؤالء وهم ال يفقهون شي يف هاذ اجلانب، 
وشباب دعم اجلمعيات الوطنية اليت تعاين ابلفعل ونعتقد أنتم 

ذ اجلانب، خاص الدعم اتجلمعيات الوطنية عندكم برانمج يف ها
 .ألهنا تشتغل هي فقط حتتاج إىل الدعم، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

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

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 لت قالو السيد الرئيس،أعتقد راه نفس الكالم اللي ق
نفس الكالم نقول نفس الكالم. فقط ابش خنرجو ابش ما تبقاش 
سلطات تقديرية، كاين قانون سيؤطر هذا العمل، وهذا القانون 

 .سيلغي الرداءة، شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن اخلصاص يف املرافق الرايضية يف بعض 
دة والسيدات النائبات والنواب من فريق اجلهات واألقاليم للسا

 .األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اهلادي الشريكة

 شكرا السيدة الرئيسة،

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن سياسة هذه احلكومة يف معاجلة 
إشكالية النقص احلاد يف املرافق الرايضية والتوزيع العادل هلذه 

 .ق على خمتلف أقاليم وجهات اململكة؟ شكرااملراف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا للسيد النائب احملرتم،

فعال هاذ اخلصاص اللي تكلميت عليه اآلن مت وضع 
ات لصعيد الوطين ابجلماعخريطة دايل املنشآت الرايضية على ا

ة القروية يعين اجلماعات الرتابية يف العامل القروي، اجلماعات الرتابي
اإلستفادات السابقة مث اخلصاص، ابش حصران هاذ العمل، اثنيا 

، تدشني ألف ملعب 0212احلكومة أطلقت يف الربانمج السابق 
، إذن اخلصاص 422اي هللا وصلنا  0210قرب يف حدود 

 0كومة هادي قرارات وغادي األسبوع من هنا واحد ، احل222
أشهر  2ملعب قرب دفعة واحدة،  22.اتألسابيع غادي خنرجو 

دايل اإلجناز، يف الصيف السنة املقبلة غادي نكونو غطينا مجيع 
اخلصاص احلاصل يف اجلماعات القروية، ألن أان درت زايرات 

رؤساء يمية و واستمعت للسادة املنتخبني ورؤساء اجملالس اإلقل

، عدد اتفاقية مع الوزارة مجاعات واجلميع كيتسىن، كل شي موقع
مليار درهم. الوزارة مل تستجيب،  2اإلتفاقيات املوقعة املبلغ دايهلا 

ما ميكنش تستجيب هلا يف اآلجال القريب. خرجنا دران اآلن 
واحد الرتكيبة مالية مع صندوق التجهيز اجلماعي، اجملالس 

جلماعات الرتابية، الوزارة هي اللي غادي ترجع هاذ اإلقليمية، ا
القرض على مدى سنوات ابش ميكن لينا خنرجو ابملشروع يف 

 .أقرب اآلجال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد خالد املنصوري

شكرا السيد الوزير، كيف ال خيفى على اجلميع ما 
من أتثري على الشباب وهتذيب الشباب وصقل مواهب للرايضة 

دايلو وإبعاده عن االحنراف والتطرف واإلدمان. غري أن املالحظ 
السيد الوزير، أن احلكومة ما كتهتمش هباذ اجملال هذا. فجل مجيع 
اجلهات السيد الوزير، كاملة كتشكي من نقص كبري يف هاذ املرافق 

ق، حبال هاذ مالعب القرب هادي، وحىت اىل وجدات هاد املراف
اللي هضرتو عليهم، كيشوهبا سوء التسيري ومعرضة لإلمهال 
والتسيب. فعلى سبيل املثال السيد الوزير، يف جهة بين مالل 

ة خنيفرة اليت أنتمي إليها، ويف إطار تفعيل برانمج التنمية اجلهوي
اليت صادق عليها اجمللس اجلهوي لبين مالل، ومتاشيا مع 

ت دايل رئيس احلكومة يف اإلجتماع املنعقد يوليوز التوجيها
، هذا الربانمج دايل التنمية اجلهوية يتضمن ما يزيد على 0212

مشروع، يهم جمال الشباب والرايضة، ومبسامهة جد مهمة  022
 .. دايل اجلهة حبال املركب الرايضي لبين مالل

 :السيدة رئيسة اجللسة

، الوقت السيد النائب شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ ..انتهى
 تفضل السيد النائب تعقيب إضايف، نقط نظام؟ تسيري؟
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النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :))نقطة نظام

 la régie املرجو السيدة الرئيسة، ابش تكلموا مع
ني راه األخ املنصوري كاتب ،يضبطو شوية هاد الشي دايل األمساء

 .بنعطية، شكرا يف مكان املنصوري

 :السيدة رئيسة اجللسة

سجلت املالحظة، راه املرة اجلاية إن شاء هللا ينتاهبو، تفضل السيد 
 .إضايفالنائب، تعقيب 

 ل:يبنور الدين قش النائب السيد

 السيدة الرئيسة،

 .... السيد الوزير، نثمن عاليا

 :السيدة رئيسة اجللسة

د اجملموعة ايف األول عنإيال مسحيت السيد النائب التعقيب اإلض..
 .النيابية، مث فريق العدالة والتنمية، تفضل

 :النائب السيد مجال كرميي بنشقرون

شكرا السيد الوزير احملرتم، فقط نطالبكم بتعزيز هذه املرافق 
ومالعب القرب ابملؤسسات التعليمية وفتحها للعموم. تعزيزها 

 ...سةلرئيمبختلف املؤسسات التعليمية ....الوقت السيدة ا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تفضل... يتصحح اإلسم دايل السيد النائب إيال مسحتو... ..
 .تفضل

 :النائب السيد مجال كرميي بنشقرون

السيد الوزير، قلت أبنه نطالب بتعزيز هذه املرافق ومالعب  ..
القرب ابألساس مبختلف املؤسسات التعليمية، من أجل فتحها 

من حد إشكالية هاذ املبالغ املؤداة. ألنه وىل للعموم. مث أنه البد 
، 122حيف يف الفئات املستهدفة، مالعب موجودة تفرض 

درهم للساعة على اجلهات املستهدفة، وابلتايل إيال كان  1.2
 ....شي وحدين عندهم قدرة فاجلهات اللي خصها تستافد

 :السيدة رئيسة اجللسة

ا والسادة يستعملو إذا مسحتم لتفادي هاذ العملية، السيدات 
البطائق يف املكان دايهلم ألهنا مربوطة ب..، غري ابش يساعدو، 

 .تفضل السيد النائب من فريق العدالة التنمية، تعقيب إضايف

 :النائب السيد نور الدين قشيبل

 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، نثمن عاليا ما جاء يف جوابكم الصريح، ومن منطلق 
هول  اجلسم السليم، أثري انتباهكم إىل اخلصاص املالعقل السليم يف

الذي تعرفه اجلماعات القروية من حيث الفضاءات واملرافق 
الرايضية ابملقارنة مع املدن، وأخص ابلذكر مجاعة قرية أاب حممد 
واليت تراجعت فيها املمارسة الرايضية بعدما ما كان يضرب هبا 

اء شيب وأتهيل الفضاملثل. لذا نلتمس من وزارتكم برجمة تع
الرايضي الوحيد ابملنطقة، كما ندعوكم إىل وضع إسرتاتيجية وطنية 
خاصة بتأهيل املالعب وفضاءات الشباب ابلعامل القروي حتقيقا 

 .يف هذا الشأن، وشكرا للعدالة اجملالية

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير عندك وقت للتعقيب

 :لمي، وزير الشباب والرايضةالسيد راشيد الطاليب الع

 شكرا السيدة الرئيسة،

ملعب اتلقرب غادي خترج، اثنيا النموذج  22.بعجالة، 
 دايل التدبري شكرا جمللس النواب صادق على القانون املالية وزولنا
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segma ما كاينش األداء ألنه عمل اجتماعي، جيب أن يضل ،
اه عنها، ر  متوفرا للجميع كخدمة عمومية إجتماعية غري مؤدى

صادقتوا عليها زولنا للساكمة، اثلثا السيدة الرئيسة كاين اتفاقيات 
هناك بعض املؤسسات تقوم إبعداد اتفاقيات بدون مفاوضة 

 422مشروع فيها  2222وكيقولك راه عندي اتفاقية وفيها 
مشروع، راه اإلتفاقية هي تفاوض أو تعاقد بني طرفني، جنلسوا 

عند احلكومة، اإلمكانيات اللي كاينني  نشوفوا اإلمكانيات اللي
يف اجلهات، ويف اجملالس. مث لقاو واحد الصيغة دايل التوافق ابش 
ميكنا نفذوا املشاريع، واحد صادق على إتفاقية وكيعتاقد أن راه 
حنا عندان هبا اخلبار، إيال ما جاتناش وما تفاوضناش راه ما 

 .عندانش هبا اخلبار، شكرا

 :لسةاجلالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، سؤال عن غياب التجهيزات الرايضية 
 .للسيدات والسادة عن فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة

 شكرا السيدة الرئيسة،

بشرتوان ببناء عدة مالعب دايل القرب،  السيد الوزير،
عتمدة من يوان اإلسرتاتيجية املبغينا منكم املزيد من التوضيح تعط

أجل هاذ البناءات دايل هاذ املالعب دايل القرب، واملعايري 
 .املتخذة حول كافة الرتاب الوطين وشكرا

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

طة غري اخلطة واضحة وبسي ،شكرا السيد النائب احملرتم
الصيفية مالعب القرب  املخيمات 0212ومقروئة للجميع، سنة 

، املسابح وأان 0211، دور الشباب والقاعات املغطاة، .021
ماشي، واحد دايل الشباب والطفولة واملرأة، وواحد دايل الرايضة، 

، نكونو وفران 0200-0201-0202ابش ميكن لينا من 

واحد جمموعة اتلفضاءات، اثنيا هاذ املالعب اللي كنصاوبوا 
 ة، كنا كنخلطو ما بني ما هو احرتايف حسبماشي ابلطريقة القدمي

املواصفات األوملبية اللي الكلفة دايلوا طالعة بزاف، وما بني ما 
هو اجتماعي غري مؤدى عنه، متوفر للجميع وغادي نفصلوا 
بيناهتم. فيما يتعلق ابلعواصم، اجلهات الزم كل عاصمة اجلهة أو 

ات أوملبية اصفيف داخل الرتاب اتجلهة، تكون مالعب رايضية مبو 
بقدرهتا يعين اإلستقبال وتنظيم تظاهرات دولية، حبال طنجة حبال 
الدار البيضاء، حبال درعة اتفياللت، حبال سوس ماسة درعة، 
ابش يكون واحد التوازن حىت على مستوى األنشطة الرايضية 
الكربى. فيما يتعلق ابخلدمات اإلجتماعية ستكون متوفرة 

تماعية كذلك غري مؤدى عنها، للجميع، حسب مواصفات إج
 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد يونس بنسليمان

السيد الوزير احملرتم، ابلفعل اللي تيسمع أجوبة السادة 
الوزراء تيالحظ أن احلكومة تقوم بدورها كامال يف املسامهة يف 

اصره ومن قي اجملتمعي جبميع عنتنمية البلد ويف املسامهة يف الر 
ضمنها الرايضة، وهذا هو الواجب دايهلا وكل خطاب ال يريد 
اإلعرتاف هبذه احلقيقة يصنف يف اجلحود ونكران اجملهودات 
 املبذولة، السيد الوزير احملرتم ابلفعل الحظنا على مجيع املستوايت

ايل د خصوصا يف اجلماعات الرتابية احمليطة ابملدن الكربى التحرك
الوزارة من أجل إنشاء مالعب قرب تيستافدوا منها مجيع الساكنة، 
وبشرمتوان خريا ابإلجراء احلايل اللي عرفوا قانون املالية وهو 
اإلستفادة ابجملان، وهاذ اإلستفادة أان ما بغيتهاش تكون سبب 
التدهور دايل هاذ املالعب، وابلتايل أطالبكم وأانشدكم من هاذ 

افظوا على هاذ املكتسبات، هاذ املالعب اللي هي املنرب أننا حن
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موجودة، وتكونوا يف موعد مع التاريخ يف هاذ السنوات املقبلة، 
لى مجيع ع ونوفيو إبلتزاماهتا املتعلقة ابلرقي ابلرايضة وابلرتفيه

املستوايت اإلجتماعية حىت يكونو أبناء الوطن الواحد يستفيدون 
فئات اللي ساعدها احلظ أو  من مجيع اخلدمات اللي تتقدم لل

كانت عندها اإلمكانيات أنه تستفد من مالعب رايضية يف 
مستوى عايل، إذن ألختم السيد الوزير احملرتم، تنعاودو جنددو 

 .ثقتنا يف هاذ احلكومة والثقة يف املبادرة اللي كتقوم هبا، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

د تفضل السيشكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .النائب

 :النائب السيد برجية أمحد

 شكرا للسيدة الرئيسة،

 .السيد الوزير ما عندكش واحد املسؤولية يف أي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ما بقاش ال تفضل تفضل

 :النائب السيد برجية أمحد

 .دقائق 4ال ابقية ابقية 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .آه راه صلحوه يل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد برجية أمحد

دقائق، قلت ليك السيد الوزير احملرتم واحد  4عندان 
الفريق عندو اتريخ وعندو امسيتو عندو ألقاب أو عندو بزاف 
دايل احلوايج، الرشاد الربنوصي اآلن كيدرب يف العراء، وحرام فريق  

كيمثل واحد املنطقة كبرية وهو املمول األساسي لالعبني حرام  
 .التداريب دايلو وكيلعب خارج الدار البيضاء، وشكرا كياخذ

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيدة الرئيسة،

أعتقد السيدات والسادة النواب، اخلطاب امللكي األخري 
نصره هللا يف جملس املستشارين هاذي  اللي وجهو جاللة امللك

أايم األسبوع املاضي حول تطور اجلهوية يف املغرب،  3، 4واحد 
وجا يف اخلطاب دايلو أبن احلكومة أو السياسات الشمولية تكون 
على مستوى املركز، لكن احللول تكون على املستوى احمللي 

هل، قلنا سواإلقليمي، وهنا ابش ميكن لينا أنه التصور اللي وضعنا 
التدبري، التدبري أان عندي  0طريقة دايل اإلخراج دايل املالعب، 

نقاش مع السادة رؤساء اجلهات على أساس أهنم غادي يوفرو 
 ségma األطر اللي غادي تسري هاذ، ذاك الشي عالش زولنا

ابش ما نبقاو شي مرتبطني بنا، ابش كنوضعوهم رهن إشارة 
ذاك  فيها موظف اللي غادي يسرياجلماعات الرتابية، ابش يوضع 

امللعب ويدير لو الصيانة ويشعل الضو ويسقيه على املستوى 
احمللي، إذن كل واحد غادي يكون عندو واحد املسامهة يف إجناح 

 ..هاذ املشروع، ماشي املشروع دايل واحد

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا انتهى الوقت، تفضل. أعطيه الصوت واحد

 :طاليب العلمي، وزير الشباب والرايضةالسيد راشيد ال

الرشاد الربنوصي فعال عندو هاذ اإلشكال، ألنه مت 
االستحواذ على امللعب واللي خذاه الطرامواي، لكن أان متبع 

 .امللف
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على إجابتكم على األسئلة 
اواة سرة والتضامن واملساملقررة، نرحب ابلسيدة الوزيرة وزيرة األ

أسئلة، السؤال األول عن تفاقم ظاهرة  4والتنمية اإلجتماعية 
التسول للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق األصالة املعاصرة، 

 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا للسيدة الرئيسة،

اقم حول تف السيدة الوزيرة، كان مقررا اليوم نطرح سؤال
ظاهرة التسول ابملغرب، لكن بكل أسف السيدة الوزيرة أجد 
نفسي جمربة على اإلدانة واإلستنكار، إدانة فاجعة الصويرة اللي  
كنعتربوها إحدى جتليات التسول املؤسس له من طرف احلكومة، 

امرأة بسبب التدافع  .1فاجعة الصويرة اللي مشات ضحيتها 
ل الدقيق السيدة الوزيرة، تدافع حىت املوت من أجل خنشة داي

أكثر من ألف امرأة من أجل خنشة الدقيق، واش كتعريف السيدة 
الوزيرة ابللي أغلبيتهم حطاابت يف غاابت األركان، لألسف 
الشديد، هذا يسائل خطة إكرام اللي كتباهى هبا احلكومة، 
الفاجعة تسائل حكومة تتفنن يف صياغة كل أشكال اإلذالل 

يف حق املواطنني، الفاجعة تسائل احلكومة، تسائل واملهانة 
احلكومة مسخت القيم النبيلة للتكافل اإلجتماعي وحولته إىل 
ثقافة السعاية والتسول إبصرارها على هنج مقاربة اإلحسانية، بكل 
أسف السيدة الوزيرة هللا خيليك ما جتوبينيش ابلألرقام اللي  

لس عليهم قلت يف جمكتعرفيهم غري أنت، األرقام اللي بناء 
املستشارين ما كاينش الفقر يف املغرب، أش كتسمي هاذ الشي 
السيدة الوزيرة؟ فني ممكن تصنفي فاجعة الصويرة؟ أش كتسمي 
 االجتار يف أمراض الفئات املعوزة عرب القوافل الطبية ابلكشف فقط

دون توفري العالج، السيدة الوزيرة، واش فاجعة  وأخذت التصاور

تنتمي إىل العمل التضامين؟ السيدة الوزيرة خاصكم الصويرة 
 ..تقدموا النقد الذايت وتعتاذروا للمواطن

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

 لني،سبسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املر 

طبعا حتت هول هذه الفاجعة مل يعد هناك جمال ال طرح 
السؤال ال على التسول وال على غريه وال أن نطرح على املالعب 
أو غريها، فاهلول كبري وكبري جدا، بعد فقط بضع أشهر مما وقع 
على حدود سبتة للنساء مع كامل األسف يقع اآلن يف الصويرة 

ناك أي فاجعة أو أي مشكل وخليين نقولك أبنه عندما تكون ه
من قبيل الفقر أو من قبيل احلرب أو من قبيل ما يدخل يف زمرة 
هذه الفواجع تكون املرأة يف مقدمة من يعاين من كل ما يقع من 
عدم استقرار أو من خماطر حتدق ابجملتمع، طبعا احنا كلنا متفقني 
أبن ما وقع ابألمس هو وكسة، هو نكسة، هو مشكل ما كان 

يف مغرب اليوم، لكن وقعت مع ذلك ووقعت يف ظرفية أو  لتقع
يف سياق دايل التضامن هذا هو املشكل اآلن احلكومة ال تدعي 
شيئا، ال إبكرام وال بغري إكرام، ما نقوم به هو من صميم واجبنا 

 ..احلكومي، مل منن به على اجملتمع. اثنيا

 :السيدة رئيسة اجللسة

لوقت شكرا، كاين شي تعقيب شكرا السيدة الوزيرة، انتهى ا
 .إضايف؟ تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيدة الرئيسة،
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 السادة الوزراء،

 السادة النواب احملرتمني،

 السيدات النائبات احملرتمات،

صراحة تكلميت السيدة الوزيرة بلغة التباكي، ألن 
دايل  اهلشة ال الفئة املفروض أنت وزيرة وكتمثلي هاد الفئات

األشخاص يف وضعية اإلعاقة، ال الفئات الفقرية املعوزة، ال املرأة 
وال املرأة اللي كانت ضحية هلاد احلادث األليم اللي وقع البارح، 
ولكن السيدة الوزيرة ايهلل ما كملش شهر تدخلت أان وزميلة داييل 

وما كانش  ةعلى املقاربة اإلحسانية اللي كتنجي، جاوبتينا بنرفز 
عندان احلق التعقيب ابش جناوبوا على راسنا، ومؤخرا هنار اخلميس 
السادة النواب والنائبات هضروا على امليزانيات الفرعية وهضروا 
على امليزانية كلها، وجوابنا السيد وزير املالية قالك ما تعطيوانش 
الدروس، احنا ما تنعطيوش الدروس للوزراء، احنا معارضة  

احلق الدستوري دايلنا ابش نبهوكم ملكامن اخللل، وهاذ  كنمارسوا
الشي كل شي من أجل املواطن حنن ال نزايد، ألن ما وقع أمس 
هو وصمة عار يف جبني كل املغاربة ألن النساء ماتوا من أجل 
الدقيق ابش يعجنوا اخلبز، ما طلبوش قالك نقريوا والدان أحسن 

 سن كلينيك مشاوا ابشتعليم، ما قالوش بغينا نداواوا يف أح
 .1امرأة  .1ايخدوا الدقيق بش يعجنوا لوالدهم اخلبز وماتوا 

ملواطنة مغربية ماتت ظلما وعدواان، عالش؟ ألن السياسة 
االجتماعية السيدة الوزيرة، السياسة االجتماعية اللي كتنهجوا راه 
ما خداماش، راه خاص واحد األجر شهري يتعطى للناس املعوزين 

خدامينش، معلوم خاص، هللا خيليكم هذه راه حرقة  اللي ما 
كتحسوا هبا كلكم، هذه راه حرقة كتحسوا هبا كلكم، وال كنا  
كنتكلموا على حقوق اإلنسان يف املغرب وكنمشيوا للمؤمترات 
الدولية وكنقولوا راه احنا دران يف املغرب وكنتباهاوا، ويف األخري 

وا حشومة الناس ميوت الناس ميتني على الدقيق، راه حشومة راه

على الدقيق راه السيد وزير حقوق اإلنسان يف املناقشة دايل 
امليزانية الفرعية دايله قالك ما بقاش نبغي شي حد يقول لك كاين 
ارتداد وكاين تراجع وهاد الشي ابش نسميوه هاد الشي ماشي 
ارتداد ماشي تراجع؟ الناس ما لقياش اتكل، اللي مشى لتما ابش 

دقيق راه ما عندوش ما يصري على والده ومشى مكره، ايخد ال
ي تقوم للي غادوقع داك شي اللي وقع واحنا كنتسناوا التحقيق ا

عندان التعقيب من مورا هاذ التحقيق هذا، السيدة به احلكومة، و 
الوزيرة يؤسفنا أن يقع ما وقع حاليا، ويف هاذ الوقت هذا، ألن 

ماعي وهاد الشي تكلمنا احلكومة من مسؤوليتها اجلانب اإلجت
عليه وتكلمنا عليه وتكلمنا عليه مرارا وتكرار، املقاربة االحسانية 
خصها ما تبقاش واجملتمع املدين خصو يرتاقب منني جا هاد 
الدعم؟ وملن؟ و لفائدة من؟ هاذ الشي كل شي كنطالبو به السيدة 

 .الوزيرة وامسحوا يل على التوتر هذا، شكرا

 :سةالسيدة رئيسة اجلل

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضايف؟ الفريق االشرتاكي 
ما بقاش تعقيب إضايف؟ إذن نعطيو تعقيب السيدة الوزيرة، 
تفضلي، ايوا أان سولت، تفضلوا فريق العدالة والتنمية، تفضلي 

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

 السيدة الرئيسة،

 كبري جدا جدا احلدثيف احلقيقة هاد اإلشكال كبري و 
جلل، غري هو ال جيب استغالله سياسيا ال جيب الرقص على 
 جراح املتسولني والفقراء من عباد هللا يف هاذ البالد، ال جيب حتميل

هذه الوزارة لوحدها، هذا إشكال سياسات عامة متعاقبة، عانت 
منها املناطق املهمشة لسنني عديدة، سياسات احلكومات منذ 

ا وهي تعاين، وابلتايل ال جيب الركوب عليها أو استغالهلاإلستقالل 
 .سياسيا يف هذه اللحظة، شكرا السيدة الوزيرة
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيد بسيمة حقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

من  ييف الواقع، حنن سيديت ال نتباكى، نبكي حرقة، نبك
القلب وليس ابلدموع فقط، ما ميكنش شي إنسان يف إثر ما وقع 

يت أن يصطنع البكاء وتتهميه أبنه يتباكى، حنن نبكي حقيقة، وبغي
غري نصحح لك واحد املعلومة، هللا خيليك، راه احلكومات ال 
هادي وال اللي قبل منها وال اللي كانوا كاملني، عمرهم ما كانوا  

يات،  الحسانية، كيديروا برامج، كيديروا إسرتاتيجكيتبناوا املقاربة ا
كيحدثوا صناديق، هذه هي اخلدمة اللي كاينة اآلن، لكن، نعم 
يف اجملتمع هناك حمسنني، هناك أانس يقومون مببادرات، اآلن ممكن 
يكون إشكال دايل احلكامة، ممكن يكون إشكال دايل عدم 

ق، ، هناك حتقياملراقبة، ممكن يكون شي إشكال ما، ها انت قلت
ننتظر خمرجات هاذ التحقيق، ابش نشوفو اشنو غنديرو؟ ولكن 
حنا ما واقفينش، ألن اآلن هناك أيتام، احنا شفنا الناس دايلنا 
ابش يتاصلوا ابش يشوفوا األيتام دايل هاذ األسر اللي جاو على 

امرأة، شي حاجة اللي ما  .1إثر هاذ الفاجعة وماتوا فيها 
ون فما كيقولوا املغاربة، حنا حرقتنا ما ميكنش تكجيمعهاش الفم كي

أقل من احلرقة دايلكم، حنا من الداخل نقدر نقول احلرقة دايلنا 
أكثر منكم، ألن انتما كتنفسوا بتوجيه اهتامات وابإلنتقاد، ولكن 
حنا كنتحسروا كنموتو فباليصنا، ألننا كنقولو ما كان ليقع وحنن 

 ، خصكم تبداوا تكلموا، تنتقدوامسؤولون، إذن، السيدة النائبة
ّديروا املعارضة، نعم، ولكن حتاولوا وتقّدروا واليوم هاذ املشكل 
دايلنا كاملني، ماشي دايل احلكومة فقط، نعم، يسائل احلكومة، 
وحنا كنقولوا أبن حنا موجودين، ولكن كذلك ملي تكون عندان 

دار، ي فاجعة حبال هاكدا، أجي نّداكرو هبدوء ونشوفوا أش خاصو

ومانبقاوش نتزايدو، وكذلك ال حناكم الناس، ال جيب أن حناكم 
 ...الناس

 :السيدة رئيسة اجللسة

هي مسعت لكم، ابلاليت السيدة الوزيرة ابلاليت، شوف 
السادة النواب والنائبات، السيدة الوزيرة استمعت لكم، قلتو ذاك 
 الشي اللي بغيتو، ما عندكش احلق، ما عندكش احلق السيدة
النائبة، ما عندكش احلق، تفضل، الّ، السيد النائب، رجاء كاينة 
رائسة اجللسة كتسري، رجاء السيد النائب، السيد النائب، تدبري 

 .اجللسة عند الرائسة، تفضلي السيدة الوزيرة، ما تقاطوهاش

السيدة بسيمة حقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 نقول أبن ابلفعل املغرب له ما يتباهى به يفأان بغيت 
، على اإلقتصادي املنتدايت الدولية تقدم كبري على املستوى

املستوى السياسي، على املستوى اإلجتماعي كذلك، ولكن ال 
زال هناك خصاص كبري جدا، هناك تراكم يف املشاكل، كانت 

 ،هناك أزمات، اليوم هناك بعض اإلنفراج، حىت نبقى متواضعني
ال زال املشوار طويال حىت نكون يف مستوى انتظارات اجملتمع، 
وحىت نليب كل اإلنتظارات، وكذلك أن جنيب عن كل 
اإلشكاليات، وأيضا أن نكون اليوم يف اإلنصات، وحناول أن 
جنيب، فهذا يف حد ذاته شيء حيمد، وهناك مستوى من 

نا حاإلجاابت ومستوى من اإلجنازات ومستوى من العطاءات، وا
عارفني وبكل تواضع كنقولو ابقي خصنا ما زال نبذلو وجنزو 
ونتحفزو كذلك عندما تقع مثل هاته األشياء، راه املسؤول ما  
كيّديهش النعاس، تقدر أنت جتي تنفس يف الربملان وتكلم واّل 

 ..شي واحد يكتب كيتنفس
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 :السيدة رئيسة اجللسة

عن  ملوايلشكرا انتهى الوقت السيدة الوزيرة، السؤال ا
تدبري إقامة دار الطالبة السيدات والسادة النواب احملرتمني فريق 

 .األصالة املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مباركة صفا

أوال نتأسف ملا وقع يف إقليم الصويرة، تعازينا احلارة ألسر الضحااي، 
 ..وكنتمناو التحقيق يف هاذ النازلة

 :سةالسيدة رئيسة اجلل

باليت السيدة النائبة، السادة النواب والنائبات كتشوشو 
على اجللسة إيال مسحيت السيد النائب عبد اللطيف وهيب ماشي 
هنا، ماشي هنا لو مسحتم ماشي يف اجللسة العامة هي يف ملك 

 .اجلميع، هذه جلسة دستورية رجاءا، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مباركة صفا

 سف ملا وقع يف إقليم الصويرة، تعازينا احلارة ألسرأوال نتأ
الضحااي ونتمىن من التحقيق يف هذه النازلة أن أيخذ جمراه ومعاقبة  
كل من تثبتت مسؤوليته يف هذه اجلرمية، وإعادة النظر يف أوضاع 
أبناء النساء اهلالكات اللي حقهم من ثروات البالد، ألنه عار 

دم األيدي وكثرة اخلطاابت وع ودين عليكم أبن تبقوا مكتويف
تفعيل يف امليدان، السؤال السيدة الوزيرة، هو نسائلكم عن 

 .اإلجراءات املتخذة لتحسني خدمات إقامة دار الطالبة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :عيةوالتنمية االجتما

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، يف الواقع دور الطالب 
والطالبة من األشياء اليت يفتخر هبا املغرب واليت أحدثها من أجل 
أن ميكن الفتاة املغربية من أن تذهب إىل املدرسة حىت وإن كانت 
هذه املدرسة تبعد عن بيتها ابلكيلومرتات اليت كانت متنع اآلابء 

بة  إىل املدارس، اليوم عندان دار الطالب ودار الطال أن يدفعوا ببناهتم
كيحّلو لينا جزء من مشكل اهلدر املدرسي، دور الطالب والطالبة 
اليوم كينتجو لينا تالميذ مبعدالت راه يف سنة ما قبل احلالية راه 
أعلى معدل دايل البكالوراي كان يف إحدى املؤسسات دايل دور 

اذ ولكم أبن طبعا الوضعية دايل هالطالب ودار الطالبة، بغيت نق
دور الطالب والطالبة مزدوجة بني ما له عالقة مبجال الرتبية 
والتكوين وما له عالقة ابلرعاية اإلجتماعية، لذلك فالقطاعني معا 
املعنيني يقاراب العمل واخلدمات اللي خصها تقدم هلاذ دور الطالب 

جنعلو هاذ  نقدرووالطالبة بتنسيق وأنمل أننا يف القريب العاجل 
 ..املؤسسات مؤسسة اتبعة أبكملها و برمتها

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة؟ 
 .تفضلي

 :النائبة السيدة مباركة صفا

أكيد واقع احلال السيدة الوزيرة هو خمالف ملا تقولينه 
بني  وفوارق يعين ماطبعا، فهناك مساحات ومسافات كبرية جدا 

اجلهات، فمثال على مستوى جهة كلميم واد نون كتلقاو مؤسسة 
وحدة أعباد هللا أهنا غادي حتتوي مجيع األقاليم واجلماعات 
الرتابية؟ وكذلك اجلهات اجلنوبية األخرى؟ ما منشيش بعيد غري 
هنا يف الرابط سري أالال شوفو مجاعة بلمنصور ابلقنيطرة املعاانة 

 .تعانيها الطالبة القروية، وزيد املغرب العميق ورزازاتاللي ك
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف خبصوص 
إذن انتهى الوقت أيضا عند السيدة الوزيرة، السؤال  هاذ السؤال؟

املوايل عن إسرتاتيجية الوزارة لدعم األشخاص ذوي اإلحتياجات 
عم التماسك اإلجتماعي، للسيدات اخلاصة يف إطار صندوق د

 .والسادة النواب فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد جدار

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة احملرتمة، احلكومة تتخصص دعم معترب 
لألشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف إطار صندوق دعم 

أوال  يدة الوزيرة، بغينا نعرفو منكمالتماسك اإلجتماعي، اليوم الس
حصيلة برامج الوزارة يف هذا اجملال، اثنيا اسرتاتيجية الوزارة لدعم 

 .األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

كرا السيد النائب احملرتم، اإلسرتاتيجية املتبناة ممكن ش
نشوفوها يف اللجنة، ولكن ابلنسبة لصندوق التماسك اإلجتماعي 

اتريخ تفعيله،  .021نقدر نقول لكم يقدم خدمات جليلة منذ 
إىل جانب الرميد وتيسري ودعم األرامل، عندان اليوم برانمج خاص 

لتقنية كيتعلق ابملعينات ا  ابألشخاص يف وضعية إعاقة، جزء منو
وحدة اللي  12.1.0واألجهزة التعويضية، يف هاذ السنة 

مليون دايل الدرهم، أما  01توزعات، مببلغ رصد هلذا األمر دايل 
 le plus متدرس األطفال يف وضعية إعاقة وكنظن هذا هو

اإلضافة اللي جاهبا الصندوق وأان كنعرف مزاين هاذ املوضوع، 

مليون دايل الدرهم قبل ما جيي  12صدو فقط واحد ألننا كنا كنر 
 122الصندوق لفائدة متدرس أطفال يف وضعية إعاقة، اليوم 

مليون دايل درهم، إذن كل طفل يف وضعية إعاقة عندو احلق اليوم 
يف التمدرس بفضل هذا الصندوق، كما أن األنشطة املدرة للدخل 

ن دايل الدرهم، مليو  .0.8واإلدماج املهين رصد له مبلغ دايل 
مشروع، ماشي كنشاط مدر للدخل،  211وقدران منولو واحد 

ولكن كمشروع يقدر حيقق اإلستقاللية حلامله إىل جانب جمموعة 
من املراكز خدمة للمواطنني، منهم اللي كيخدمو األشخاص يف 

 32وضعية إعاقة، ومنهم اللي كيخدمو النساء املعنفات واحد 
هاذ  22درانها ذاك العام و 22جانب مؤسسة دايل النساء، إىل 

 .العام لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب الفريق، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

شكرا السيدة الوزيرة، األرقام اإلجنازات اللي عطيتوان، 
د، فعال إنكم اآلن فعال هاذ األرقام ما ينكرها إال جاهل أو جاح

متثلون حكومة اجتماعية ابمتياز، هاذ الشي اللي عطييت السيدة 
الوزيرة ما حنسوش به ال أان ال اآلخر، ميكن حيسن به هو ذاك 
املعاق الذي منح مقعدا دراسيا، حيس به ذاك املعاق الذي منح 
جهازا تعويضيا، حيس به ذاك املعاق الذي ضمنتم قوت يومه 

 السيدة الوزيرة على أن هاذ اإلجنازات كاملة رغم ابملشروع، عامل
أمهيتها ما كرتضيكومش كتسعون إىل املزيد، ويف هاذ اإلطار عندان 
لبعضنا البعض توصيات السيدة الوزيرة، أوال يف اجملال التمدرس 
خاصكم تعتمدو على مجعيات اللي عندها اجملال دايل 

كون عندها أطر اإلختصاص دايهلا هو اإلعاقة أو على األقل ت
متخصصة يف اإلعاقة، مسألة اثنية السيدة الوزيرة يف إطار التكامل 
واالتقائية املفروض على وزارة الرتبية الوطنية أن منني كتخرج واحد 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

41 

الدفعة من األساتذة تكون واحد اجملموعة، واحد العدد احملدد 
خمصص ابش يدرس يف األقسام املدجمة، كذلك ماشي املشكل 

لوزيرة أننا نلقاو ليه مقعد يف املدرسة، ولكن واش املدرسة السيدة ا
قابلة أهنا تستقبل ذاك املعاق، واش فعال وفران ليه التنقل وال كان 
التنقل فيه الولوجيات واش ما فيهش الولوجيات، وهذا عمل دايل 
اجلماعات الرتابية، النقطة األخرى املعينات التقنية واألجهزة 

 وظ، ولكن غري كايف نظرا لكثرة الطلباتالتعويضية جمهود ملح
كنالحظوا على أن كاين انتظار طويلة، يف هاذ اإلطار إطار  
كذلك يف إطار االلتقائية ويف إطار التكامل ممكن نديروا شراكة 

 .مع وزارة دايل التكوين املهين من أجل خلق شعبة

 :السيدة رئيسة اجللسة

، تفضل عقيب إضايفشكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من ت
 .السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

بغيت أوال نقولكم أبن األرقام مهمة، طبعا ألهنا مؤشر 
على اإلجناز، وهذه األرقام ترتجم حقيقة ما قمنا به من خالل 

ازات هاته اإلجنصندوق التماسك االجتماعي الذي له فضل يف 
، اآلن .021إىل  0210وهو إحداث للحكومة بعد إصرار منذ 

حنا كنتبناو هاذ التوصيات اللي قاهلا السيد النائب وكذلك اللي 
قالوا السادة النواب والنائبات يف اللجنة بغيت خنتم فقط بغيت 
نقول، عندان حتدي دايل الولوجيات حنا كناخذو التوصية 

راه ما عندان حىت مشكل، إيال كان شي سوء واألجهزة التعويضية 
 ..انتشار يف التوزيع

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، نشكركم على تفاعلكم مع أسئلة هاذ 
 4اجللسة، نرحب من جديد ابلسيد وزير الثقافة واالتصال، 

 أسئلة، السؤال األول حول العناية ابملآثر واملباين التارخيية للسيدات
سادة النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد وال

 .النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا السيدة الرئيسة،

تشكل املآثر واملباين التارخيية منوذجا اترخييا وعنصرا 
أساسيا لذاكرتنا ورمزا هلويتنا وجمدان التارخيي، ماذا أعدت الوزارة 

 ومحايته من االنداثر؟ للحفاظ على هاذ املوروث الثقايف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، طبعا هناك 
اسرتاتيجية لدى وزارة الثقافة متعلقة هباذ محاية املآثر التارخيية، 

تندرج ضمن  التارخيية اليتوحنا أوال البد أن نعترب أبن محاية املآثر 
الرتاث املادي والالمادي هو من املكتسبات الواردة يف الدستور، 
وابلتايل كاين هناك تنزيل هلاذ االسرتاتيجية وخمطط العمل دايل 
قطاع الثقافة من خالل جمموعة من اإلجراءات املتخذة. وابلتايل 
 ميكن لكم نقول أبن الوزارة تشتغل على مستوى جرد املعامل

التارخيية وجرد هاذ املوروث الثقايف سواء املادي أو الالمادي، 
 022.حاليا وصلنا يف التخزين الرقمي هلاذ املواقع األثرية إىل 

بناية أثرية وموقع أركيولوجي، كذلك هناك جمموعة من اإلجراءات. 
اإلجراءات املتعلقة ابحلماية القانونية، وابلتايل ترتيب وتصنيف 

كذلك إصدار جمموعة من القرارات الوزارية واملراسيم هذه املباين،  
والقوانني املتعلقة حبماية املآثر التارخيية، طبعا كاين هناك يعين 
 احلماية املادية وهي تتعلق أساسا برتميم جمموعة من املعامل التارخيية.

وهنا كذلك كاين اسرتاتيجية دايل عقد جمموعة من االتفاقيات 
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اذ وطين أو اجلهوي أو الدويل تتعلق حبماية هسواء على املستوى ال
املوروث يعين التارخيي، طبعا هناك كذلك أعمال تتعلق بتوثيق هاذ 
املوضوع دايل املآثر التارخيية من خالل إصدار جمموعة من الكتب 
تتعلق أساسا بتعريف وتوثيق خمتلف العناصر دايل الرتاث دايل 

رب تتعلق جبائزة املغاملغرب، وكذلك هناك جائزة مثال سنوية 
 .للمخطوطات، إذن كاين هناك واحد االسرتاتيجية يف هاد اجملال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

شكرا السيد الوزير على اجلواب وعلى املعلومات، حىت 
 ولكن جيب أن تكون هاذ اجملهودات اليت تقومون هبا مشكورا،

املخططات ملموسة وقوية وتستطيع أن تشمل حىت املدن واألقاليم 
الصغرية، ابملقارنة مع ما تقومون به يف املدن الكبرية كمدينة الرابط 
ومراكش وفاس، ففي إقليم مديونة مثال توجد أعرق قصبة يف 
الشوية وهي أحد قصبات املوىل إمساعيل اللي شيدت حوايل سنة 

، حاليا هاذ القصبة كتعرض لالنداثر، فإقليم مديونة، 1222
السيد الوزير، ما فيهش غري املطرح راه فيه حىت هو عندو اتريخ،  
كذلك الواحات والقصبات املتواجدة جبنوب اململكة واليت هلا 
هوية اترخيية عريقة. فمىت سيتم نفض الغبار على هذه املناطق؟ 

لإلبقاء على أصالة هاته وهل هناك سياسة وخمططات واضحة 
املناطق، وابلتايل نطلب منكم، السيد الوزير، ترميم هذه األسوار، 
القصبات، الواحات، مجيع املآثر بكل ربوع اململكة، وكذلك ال 

 .جيب اعتبارها عبئا على الوزارة، بل هي ذاكرتنا وهويتنا املغربية
ا يف هوإذا كانت تشكل عبئا على الوزارة. فنلتمس منكم تدابري 

إطار شراكات مع اخلواص أو مع بعض القطاعات احلكومية اليت 
 .هلا عالقات هباذ املآثر، وشكرا السيد الوزير

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف فريق العدالة التنمية

 :النائب السيد حممود إمري

 يف هاذ السياق، السيد الوزير، أان بغيت نثري انتباه دايلكم
ية زاوية الشيخ ماء العينني التارخيية مبدينة السمارة، هاذ إىل وضع

الزاوية اللي شكلت رمز املقاومة، اللي شكلت رمز اترخيي واللي 
جسدت تالحم الشعب املغريب من طنجة للكويرة، وابلتايل السيد 
الوزير، كنطالبوكم إبعادة االعتبار هلذه الزاوية نظرا لوضعيتها 

 .هلا، شكرا لكم السيد الوزيرالتارخيية والرمزية داي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب آخر؟ تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

إذن تنشكر السيدان النائبان، والوزارة ستأخذ بعني االعتبار هاد 
 .املقرتحات، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ن توسيع وتقوية نطاق البث اإلذاعي شكرا، السؤال املوايل ع
ببعض مناطق اململكة، فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

 .النائب

 :محاد آيت ابها النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن توسيع وتقوية نطاق البث 
 .اإلذاعي ببعض املناطق من اململكة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اب السيد الوزيراجلو 
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شكرا، السيد النائب، على السؤال املتعلق بتوسيع وتقوية 
نطاق البث اإلذاعي ببعض مناطق اململكة، الوزارة عندها هاذ 
املخطط العمل دايل توسيع وتقوية تغطية البث اإلذاعي والتلفزي، 

بث الرقمي األرضي إىل حوايل حاليا هناك تغطية تصل إىل ال
، وكاين هناك استثمار من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة 3%.

مليون درهم لتحديث  122ب  0212والتلفزة برسم سنة 
داملليون درهم للبث السمعي  .12جتهيزات البث التلفزي و

البصري، وابلتايل كذلك القانون خيول يعين من خالل تعديل 
وقد  22.24قانونية خصوصا القانون جمموعة من املقتضيات ال

مكن اخلواص من االستثمار كذلك يف البنيات التحتية، طبعا  
، اللي غادي .021كاين هناك يعين تصور يعين برسم سنة 

تكون كذلك هاذ االجتاه هذا اللي منشيوا لنصل إىل مبتغاهه وهو 
 .املبتغى مائة يف املائة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .يد النائبتعقيب الس

 :النائب السيد محاد آيت ابها

شكرا السيد الوزير على هاذ املعلومات وعلى هاد 
اجملهودات اللي تتقوم هبا الوزارة، إال أنه السيد الوزير إيال قلتو 

يف العامل احلضري ولكن العامل القروي ما   %3.رمبا  3%.
 مابقي العامل القروي تيعاين، السيد الوزير خاصك %3.كاينيش 

تعطيوان شحال، راه فيما خيص اإلشكالية دايل البث األرضي 
واللي عارفني الدور دايلو اللي خاصة الشباب اللي اليوم تيتبع 
الكرة وكذا، إذا هذا مطلب دايل الشباب، مث كذلك فيما خيص 
اإلذاعة. شفيت السيد الوزير نعطيك راه يف املناطق احلدودية، راه  

زائر، وهاد الشي ماشي معقول، راه كاين غري اإلذاعة دايل اجل
خاص يدار جمهود ابش الناس دايلنا ال يعقل أنه الواحد تيحل 

الراديو دايلوا يف واحد العدد دايل املناطق اي إما اجلزائر وال يقلب 
على البوليزاريو. إذن هاذ الشي ما مقبولش آي، خاص الوزارة 

ائد على وات ز تزيد دير جمهود فيما خيص التعميم دايل هاذ القن
اجملهودات يف احلقيقة كما كديرها الوزارة، فيما خيص الربامج  
كذلك فيما خيص الربامج حىت هي راه فيه إعادة النظر والتقوية 

 .دايهلا وإعادة الربامج، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

 :صالالسيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالت 

الوزارة يعين ستأخذ هباذ املقرتحات، ولكن عندان مشروع 
طموح يف هاذ املسألة دايل التغطية دايل البث اإلذاعي والتلفزي 

 .على جمموعة مناطق اململكة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن عقود الربامج اخلاصة ابلشركة الوطنية 
ادة قناة الثانية، السيدات والسلإلذاعة والتلفزة وشركة صورايد ال

 .النواب من فريق العدالة التنمية تفضل

 :النائب السيد امساعيل شوكري

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير، السؤال يتعلق ابلعقود املفرتض توقيعها مع
شركة اإلذاعة والتلفزة الوطنية وصورايد، علما أن هذه الشركات 

 .شكرا السيد الوزير ،0210تعمل خارج التعاقد منذ 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير
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شكرا السيد النائب على هاذ السؤال اللي يعين من 
التساؤالت اليت تثار من طرف الرأي العام الوطين خصوصا يف 

أبن ورش  قولاللي نبغي ن هاذ املرحلة دايل عقود الربامج املقبلة
أتهيل القطاع السمعي البصري ببالدان يعين من األولوايت لدى 
وزارة الثقافة واالتصال خصوصا قطاع االتصال، اللي نبغي نقول 
لكم فيما يتعلق هباذ املستجدات، أن يف إطار اإلعداد لعقود 
والربامج املقبلة لكل من الشركة الوطنية، وكذلك شركة صورايد 

داد قامت الوزارة بتعاون مع وزارة االقتصاد واملالية إبع القناة الثانية،
ورقة توجيهية كأرضية إلعداد عقود الربامج اجلديدة هلاتني 
الشركتني، وهاذ الورقة التوجيهية متت املصادقة عليها من طرف 
اجمللس اإلداري للشركة الوطنية. وهبذا فيه تسريع ألن السؤال هو 

ه هبدف د الربامج، ميكن أن أقول أبنتسريع الوترية املتعلقة بعقو 
تسريع وترية العمل على التوقيع على عقد الربانمج اجلديد للشركة 

 0212الوطنية لإلذاعة والتلفزة، قامت الوزارة بتاريخ يوليوز 
بتوجيه مراسلة إىل مديرية املنشآت العامة واخلوصصة بوزارة 

اع حول اجتم االقتصاد واملالية تطلب من خالهلا الدعوة إىل عقد
  هذا املوضوع يف أفق يعين التوقيع عليه يف أقرب اآلجال، وابلتايل
كاين جدية يف هاذ االجتاه دايل مجع هاذ يعين إعادة النظر،  
كذلك التوقيع على عقد الربانمج مستقبال ونتمىن إن شاء هللا 

 .تكون يف األشهر املقبلة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :حمسن موفيدي ئب السيدالنا

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، بداية نثمن اجملهودات اللي كتبذلوها من 
أجل تطوير هذا القطاع، مرة اثنية نريد أن جندد التحية للكفاءات 

املهنية اللي كيزخر هبا القطاع، اثلثا نريد أن نؤكد على شيء آخر 
 SNRT لوطنية، الهو أننا حريصني على استمرارية الشركات ا

دوزمي، ولكن ماشي استمرارية على  SOREAD والصورايد
حساب اجلودة وال استمرارية اللي كتكرس الرداءة، وال استمرارية 
اللي كتكرس مزيد من إبعاد املغاربة من القنوات الوطنية دايهلم وال 
استمرارية كذلك اللي كتكرس مزيد من االختالالت اللي رصداهتا 

ل التقارير، امسح ليا السيد الوزير نقول لك أبنه ما جمموعة داي
ميكنش نتصوروا عقد برانمج جديد دون أخذ بعني االعتبار ثالثة 
دايل األشياء، أوال تقييم دايل عقود الربامج السابقة اللي أابنت 
بشكل كبري على أن الشركتني معا مل تلتزم اباللتزامات دايهلا، ما 

ت ، يف حني أن الدولة وفات اباللتزاماوفاتش اباللتزامات دايهلا
املالية دايهلا على أبعد تقدير، الثانية هو بناء على التقارير دايل 
املفتشية العامة للمالية والتقارير دايل اجمللس األعلى للحساابت، 
وأان امسحوا ليا، السيد الوزير، نقول لكم تقارير اجمللس األعلى 

ت أكرب مما رصد يف ما ابللحساابت رصدت اختالالت تدبريية 
يعرف مبنارة املتوسط وترتب عنه ما ترتب، ولكن غري كنجيوا اآلن 
ألنه ماشي سياسني منني كيكونوا سياسيني التبهديل ابلليل 
والنهار، ابإلعالم وخارج اإلعالم وكأننا أمام انس حمميني، أان ما 

 نعندي مشكل مع مدراء املؤسسات العمومية وأان كنقول أبنه كاي
مدراء مؤسسات عمومية كتشتغل بوطنية وكيشتغلو بكفاءة عالية، 
ولكن كاينني الناس راكموا االختالالت، راكموا الفضائح، ورغم 
ذلك ما كاين حىت شي حاجة كتحركهم، أان كنظن أبنه كيخص 
املبدأ دايل ربط املسؤولية ابحملاسبة كل ال يتجزأ، كيخصنا أننا 

قنوات، كتدشني ملصاحلة املغاربة مع ال  تكون عقدة الربانمج املقبلة
 .وضع حد لالختالالت اللي كيعرفها التدبري

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا 
 .السؤال؟ السيد الوزير، تفضل
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 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

لى هذا قوم عالتوجه دايلنا يف هاذ املذكرة التوجيهية ت
األساس، البد أن يكون نتائج يعين هاذ التعاقد والربانمج غيكون 
على أساس منطق النتائج، وهاذ منطق النتائج هو من خالل 
مرتكزات أربع أوال البد أن يكون هناك ترشيد النفقات، كذلك 
حتسني احلكامة، وحسن التدبري، وانتظام آليات التتبع، وابلتايل  

 رتكزات أساسية يف أي توقيع للربانمج، وكذلككنعتربوا هاذ امل
لدفرت التحمالت خصوصا الذي سنربمه مستقبال، إذن كاين هنا 
واحد دينامية جديدة، مقاربة جديدة، فيما يتعلق ابحلكامة، 
برتشيد النفقات، وتكون نظام آليات التتبع لكل عمل دايل هاذ 

 .الشركة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

سيد الوزير، ننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن شكرا لكم ال
والتنمية املستدامة، أرحب ابلسيد الوزير، السؤال األول عن تعثر 
تغطية العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب والكهرابء للسيدات 

النواب والنائبات لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة  والسادة
 .النائبة

 :يفالنائبة السيدة مجيلة عف

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابري املتخذة لتجاوز إشكالية تغطية 
 العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب والكهرابء؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

أنتما لنائبة احملرتمة، ميكن يل أنكد ليكم و أشكر السيدة الربملانية، ا
عارفني ومتبعني هاذ الشي احلمد هلل البالد دايلنا خطات أشواط 
يف هاذ اجملال، ولكن اخلصاص اللي مازال كاين تقرر ابلنسبة 

سنوات سنحل  2للبالد دايلنا وهاذ الشي خاصنا نفتخرو به، 
 0لق بيتع أغلب املشاكل ابلنسبة للعامل القروي خاصة يف ما

 .دايل اخلدمات اللي تكلمتو عليها السيدة النائبة احملرتمة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة تفضل

 :النائبة السيدة مجيلة عفيف

شكرا السيد الوزير، ال نقلل من أمهية اجملهودات املبذولة 
 خالل العقدين األخريين، إال أن الوضع املأساوي آلالف املواطنني

الذين يعيشون معاانة يومية جراء احلرمان من حقهم يف املاء الصاحل 
للشرب أو الكهرابء أو مها معا، كيقتضي اختاذ إجراءات أكثر 
جناعة وهتم ابألساس اإلسراع يف إجناز سدود صغرى متوسطة 
وكربى لضبط وتعبئة وتثمني كمية أكرب من مياه األمطار، أيضا 

ة للماء كتحلية ماء البحر، نظرا اإلسراع ابعتماد موارد جديد
لتدهور املوارد املائية السطحية واجلوفية، اإلسراع بتنفيذ برامج 
وحتويل املياه حنو املناطق اللي كتعرف صعوابت وشح يف املياه، 
مواصلة الربانمج الوطين لإلقتصاد يف مياه السقي. السيد الوزير، 

اجعة تسعرية ة، مع مر البد من ابش تعممو الكهرابء ابملناطق املتبقي
 ..الكهرابء واليت هي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، شكرا، هل من تعقيب إضايف، تفضل السيد 
النائب امسح يل السيد النائب نبداو ابلفريق اإلشرتاكي، مث فريق 

 .العدالة والتنمية تفضل
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 :النائب السيد حممد احويط

ي ناطق يف العامل القرو السيد الوزير، كنعرف عدد من امل
نقص حاد يف املاء الصاحل للشرب، وهذا كيأثر سلبا على عمل 
معاصر الزيتون وعلى سبيل املثال إقليم وزان وإقليم اتوانت وأقاليم 
أخرى مماثلة اللي توقفت بعض املعاصر دايل الزيتون بسبب 
النقص احلاد يف املاء الصاحل للشرب، وهذا السيد الوزير كيأثر 

اء على اليد العاملة اليت تشتغل هبذه املعاصر، وكذا على جودة سو 
ومردودية املنتوج، هناك السيد الوزير، أشخاص اللي جناو الزيتون 

 .وما لقاوش املاء ابش يعصروه، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اخلاليد البصري

يف إطار سياسة التنمية املستدامة، واجلهوية املتقدمة، أحيطكم 
علما السيد الوزير أبن هناك ربط سد املسرية ومدينة مراكش 
بقنوات مائية، يف هاذ اإلطار السيد الوزير، أنبهكم أبن على طول 
هذاك اخلط املائي هناك مجاعات إقليم الرحامنة متواجدة على 

ن هنا السيد الوزير، نريد منكم أن ميني وعلى مشال الطريق، م
تصل هذه القنوات إىل هذه اجلماعات ليستفيد أهلها من املاء 
الصاحل للشرب، وكنتمىن ابش تكون هنا واحد التنمية مستدامة، 

 ..عالش؟ ألن غنخلقو يعين الشغل ملالني البادية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير يف التعقيب

 :زيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامةالسيد ع 

نوضح واحد الرتتيب مؤسسايت قامت به احلكومة، ملا  ..
مؤسسات متبعني املاء وما عرفت  3وقع نوع من اللغط حول 

شكون اللي متبع الضو، فوقع ترتيب مؤسسايت ألن احلكومة  

، يتكتشتغل ابإلضافة للربامج إىل ما يسمى ابإلصالح املؤسسا
ولذلك موضوع املاء بكامله رغم أن وزارة الطاقة واملعادن والتنمية 

عندها الوصاية على املكتب الوطين للماء والكهرابء، مت  املستدامة
اإلتفاق كل ما يتعلق ابملاء، كل ما يتعلق ابملاء أن يكون مع وزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ابش يكون نوع من اإلنسجام 

ي  إنتاج املاء والبنيات التحتية اللي هي بناايت كبرية جدا، واللبني 
راه  0242كما يف علمكم أن ماليري دايل الدرهم من هنا ل

مليار دايل الدرهم دايل اإلستثمارات  022نتحدث على 
الضخمة يف اجملال دايل املاء ابش يوقع واحد اإلنسجام ابإلضافة 

ع السياسة ىت يقع االنسجام مإىل الربط. يف ما يتعلق ابلكهرابء ح
الطاقية يف البالد دايلنا فإذن مت اإلتفاق على هاذ التنظيم 
املؤسسايت وأان كنتمىن إن شاء هللا ابش السيدة الوزيرة املكلفة 
بقطاع املاء والسيد الوزير ابش يكون نقاش حول هذه السياسات، 

اوير وال و ال البنيات التحتية، وال يف ما يتعلق كما قلنا بربط الد
سيما أن جاللة امللك أعطى التعليمات دايلو ابش مواكبة هاذ 
امللف بشكل كبري جدا، مث احلكومة كان يف الربانمج دايهلا، 
والسيد رئيس احلكومة أحدث جلنة اللي فيها كافة القطاعات 
 املعنية ابش ميكننا نعاجلو مجيع اإلشكاالت املرتبطة ابملاء مبا فيها

يعين الفالحني، ليس فقط للشرب ولكن أيضا  اللي كيحتاجوها
 ..للفالحة مث أيضا اللي

ما يتعلق ابلكهرابء، كنعتقد أنه كما يف علمكم مرة في
أخرى كنعاودها، أنه البالد دايلنا مشات يف اإلجتاه ما ختليش 

دايل اخلدمات  .املواطن اخلصاص يف هذه اخلدمات، كاين واحد 
ه لمواطن يف العامل القروي، وهذاألساسية اللي مشات ابلنسبة ل

السياسة احلمد هلل كنحمدو على بالدان، رغم قلة اإلمكانيات 
اللي عند البالد دايلنا كيخصنا نفتخرو، صحيح كنأكد وكما 
قالت السيدة الوزيرة كاين إشكاالت كثرية موجودة، نقط سوداء، 
ولكن النقط السوداء ال تلغي أنه كاين واحد العدد دايل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

47 

زات، وكاين برامج وكاين كاين احلمد هلل إجنازات، يكون اإلجنا
التوازن، ملا كيكون التوازن فعال كيمكن لينا أن يكون اخلطاب 

دايل  .دايلنا متفاءل، بغيت نقول ليكم يف العامل دايل الكهرابء 
اخلدمات، اخلدمة األوىل هي الطريق يف العامل القروي اللي حدد 

سنوات،  2اللي غتدار يف كيلومرت   222..0سنوات  2يف 
اخلدمات على مستوى التعليم ماشي فقط إجناز املؤسسات ولكن 
أيضا تقريب اخلدمات دايل التعليم مبا فيها استيعاب التالميذ مث 
اخلدمات الصحية مبا فيها تعيني القائمني على اخلدمات الصحية، 

ايل د مث فيما يتعلق كما قلنا ابلكهرابء وابملاء، وهذا واحد التصور
 ..سنوات، دائما كنت كنعطي هاذ الرقم ما أجنز منه 2

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن تزويد ساكنة العامل القروي 
ابلعداد الكهرابئي للسيدات والسادة النواب للفريق اإلستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :همالنائب السيد يوسف حد

 شكرا السيد الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 إخواين وأخوايت النواب،

نسائلكم السيد الوزير، عن معاانة ساكنة العامل القروي 
مع املشاكل املرتتبة عن العداد الكهرابئي، يف ما خيص غالء 
الفاتورة فاتورة اإلستهالك وكذا اإلتفاقيات املربمة مع اجلماعات 

 ؟PERC مشروع مبا يسمى القروية املعنية يف إطار

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

النائب احملرتم على طرح هاذ السؤال، هاذي أشكرا 
ليس هناك  .021ل  0212مناسبة أيضا ابش نوضحو من 

ا نإشكال يف ما يتعلق ابلعدادات. فاإلحصائيات اللي خذي
والطلبات اللي كاينة كاين اآلن بغيت نقول ليكم ما غيكونش إن 

 0202ول  0211شاء هللا خصاص، وكنوجدو إن شاء هللا ل 
إىل هاذ الوالية، وإن شاء هللا ما غيكونش حىت يف  0201ول

املستقبل. يف ما يتعلق بغالء أان نتمىن تعطيوان يعين أرقام ابش 
ؤال الغالء، احلكومة، الدولة، ميكن لينا نعاجلوها، حيث هو الس

احلكومة خذات قرار الفقراء ما غنغليوش عليهم، وغيخلصو أقل 
من الكلفة دايل إنتاج دايل الكهرابء والكلفة دايل اإلنتاج دايل 
املاء، املغاربة خاصهم يعرفوها، املغاربة الفقراء كيخلصو أقل من 

ا احنالكلفة دايل اإلنتاج وابلتايل إيال كانت شي حاالت 
مستعدين نتعاملو معكم السيد النائب احملرتم ونعاجلوها يف هاذ 

 .املوضوع هذا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد يوسف حدهم

السيد الوزير، هاذ اجملهود هذا قمتو به يف احلكومة 
السابقة، على ختفيض اإلستهالك ولكن راه بدون جدوى، 

املواطنني للشارع بوسائل اإلحتجاج واحلل والدليل هو خروج 
ساهل السيد الوزير، هو أن هاذ الفقراء اللي كتقولو رخصتو هلم 
الفاتورة هو أن خاصكم تعرفوا أبن كتحاسبو معهم ابلنسبة  
كتوصلو هلم الفاتورة للشطر الثاين والثالث والرابع، هذا املشكل  

د من ئي فال بكاين السيد الوزير، أما ابلنسبة للعداد الكهراب
مراجعة اإلتفاقيات املربمة، طرحت عليك السؤال وسيفطها ليكم 
 السيد الوزير، هو أن مع اجلماعات القروية املعنية حول مشروع
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PERC درهم كل شهر على حساب  32يفرض  هو الذي
سنوات، ولكن الزال يؤديها منذ إنشاء املشروع،  2املواطن ملدة 

العلم أن الفئة املستهدفة هي الفئة منذ إنشاء هاذ املشروع، مع 
حلاجب  بوبيدمان إبقليم ا الفقرية كنعطي مثال اجلماعة دايل آيت

 .االتفاقيات 4كتوفر على 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف 
خبصوص هاذ السؤال؟ ما كاينش حىت شي تعقيب ابش نرجعو 

 .ل السيد النائب من الفريق اإلستقاليللصاحب السؤال، تفض

 :النائب السيد املفضل الطاهري

السيد الوزير، بطاقة النور اللي مسيتوها بطاقة النور، 
زولتوها للعامل القروي، زعم عالش؟ ألن العامل القروي كلو بغي 
البطاقة، البطاقة دايل، بطاقة مهمة للمواطن الضعفاء ألن يعرفون 

لوزير الساكنة العامل القروي اراتحت لتعامل ما يستهلك، السيد ا
مع بطاقة، بطاقة النور يسميوها بطاقة النور ألهنا تستجيب 
لطاقاهتا الشرائية وتعرف كيفية اإلستفادة من الكهرابء، ويف غياب 

  02أعوان اإلدارة بعيدين كل البعد على املواطنني تقريبا ما بني 
بطاقة واإلدارة، وبغينا هاذ ال كيلومرت ما بني املواطنني  32كيلومرت و

 .السيد الوزير البد ختليوها إن شاء هللا، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

بصفة عامة ميكن يل نقول ليكم من األمور اللي اشتغلت 
يب مجيع اخلدمات، مجيع اخلدمات عليها اآلن احلكومة هو تقر 

للمواطنني، اآلن كاين عمل جبار تقدمت ما يسمى ابإلجراءات 
االستعجالية ابش ميكن منشيو عند املواطن يف مجيع اجملاالت، 

ماشي فقط يف هاذ اجملال، البطاقة كانت جتربة انجحة نريد أن 
تب انعممها، اثنيا كاين اتفاقيات كتدار مع واحد العدد دايل املك

مبا فيها اخلواص، ابش ميكن ليهم يكونو قراب من املواطن، مث  
كاين ما يسمى ابلقوافل ابش ميكن لينا املواطنني يؤدي، فإذن  
كاين واحد العمل يف اإلجراءات وميكن لينا أثناء..، وزير الوظيفة 
العمومية ميكن يعرض عليكم أشنا هي اإلجراءات اآلن اللي  

 .فاق الزمنية الحرتامهاكنشتغلو عليها بربامج آب

درهم، أان كيفما قلت ليكم  32فيما يتعلق هباذ دايل 
درهم يف  32درهم و 0.22أعطيوين احلاالت دايل اللي جتاوزو 

 الشهر، املدة أعطيوها لينا نعاجلوها ما كاين مشكل، ميكن يغلط
système ما كاين ابس، هو راه ذاك الشي informatisée 

كيوقع  système د املرات األبناك رمباكيوقع مع األبناك، بع
خملوق بشري، ولكن  l'informatique راه bug فيه شي

راه ما ميكنش يتزاد على املواطن إيال كانت شي حاجة عطيوان 
 .هاذ احلاالت

 يف ما يتعلق ابإلتفاقيات، االتفاقيات مسيتها اتفاقيات
ان  أ أشنو مسيتها اتفاقيات مبعىن فيها أطراف كاين طرف تيقول

كان نلتزم هي اجلماعات احمللية، كاين الطرف املقابل هي الدولة  
كتعاونو املكتب الوطين، إيال اجلماعات احمللية ملزمة أهنا تؤدي، 
أشنو تلقى احلل ألن اإلخوان راه كاين بزاف دايل رؤساء 

 ..اجلماعات احمللية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكركم الوزير، نشكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السيد 
على حسن مسامهتكم الطيبة وتفضلكم ابإلجيابة على األسئلة، 
ننتقل مباشرة إىل قطاع الشغل واإلدماج املهين. مرحبا ابلسيد 
الوزير، سؤالني، السؤال األول عن التدابري املتخذة إلنعاش 
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التشغيل للسيدات والسادة النواب فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى توتو

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد الوزير، ما هي السياسة اليت تعتزم احلكومة النجاعة من 
 .أجل إنعاش التشغيل؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لسيد الوزيرجواب ا

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

احلكومة ماشي تعتزم، بل بدأت يف تنزيل هذه السياسة، 
واليوم كيمكن نقول ليك أبن اليوم عندان فعال سياسة عمومية 
إلنعاش التشغيل، ال تقوم فقط على ما كان يسمى ابلربامج 

ن مقاربة ن اليوم كايالنشيطة، هاذ الربامج غتبقى وغتستمر ولك
 .1جديدة، اليوم عندان جلنة وزارية دايل التشغيل اللي فيها 

القطاع وزاري وكلهم ملتزمون يف إطار الربانمج احلكومي الذي 
أعطى األولوية للتشغيل. وابلتايل فجميع القطاعات اليوم تشتغل 
وهي مدعوة وكل قطاع وكل إسرتاتيجية ستساءل وكل إجراء 

ءل عن مضمونه يف ما يتعلق ابلتشغيل. املقاربة  استثمار سيسا
كما قلت مقاربة التقائية، جلنة وزارية، ابإلضافة لكل التدابري 
املرتبطة ابإلستثمار ودعم اإلقتصاد، دعم املقاولة، كل هذا ينبغي 
 أن يصب يف قضية التشغيل، وكاين واحد البعد أساسي ومهم

خطط كرو على هاذ املبطبيعة احلال، أن مستعد جني للجنة ونّذا 

تدبري، وهاذ التدابري هاذي غادي غادي  32اللي كيضم حوايل 
تربمج وغادي حتّدد كأولوايت ويتحد هلا الغالف املايل غنديرو 

و التدابري اإلدارية القانونية لتنزيلها، مث كاين البعد الرتايب اللي ه
اص صمهم جدا، ألنه كتعرفوا اليوم أبن اجلهة اليوم، التشغيل اخت

ذايت، غنحولو هاذ اإلختصاص تدرجييا للجهات فيما يهمها يف 
 ..البعد الرتايب وغنواكبوها وغنشتغلو معها على إجناز برامج جهوية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب، الفريق احملرتم، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى توتو

اذ نسمعو هامسح يل السيد الوزير، حنا ملي نعقولو وك
اخلطاابت دايلكم، حنا عارفني عندكم عدة برامج إلنعاش التشغيل 
 منها برانمج أتهيل وبرانمج أتطري وبرانمج حتفيز، والتشغيل الذايت

ملواكبة حاملي املشاريع، وحىت رائسة احلكومة عندها برانمج أتطري 
ألف شاب، أكثر  .0اللي ما عرفناش آش كيدير به واملخصص ل

جهات إلنعاش التشغيل،  2كم عقدمت اتفاقيات مع من هذا أن
دون أن تستفيد منها اجلهة الشرقية واجلهة الشرقية من أكثر 
اجلهات املتضررة من بطالة الشباب وهي مهمشة ومقصية من 
سياستكم، مع العلم أن احلدود أغلقت واللي كانت مصدر رزق 

يم لدايل الساكنة وإغالق كل الشركات املنجمية الكربى إبق
جرادة، وشردت أغلب العائالت وما ندارت حىت شي بديل اللي 
شّغل الناس وينقدهم من التهميش والفقر، فحىت اإلتفاقية ما 

مع اجلهة الشرقية، فكيفاش    l'ANAPECووقعتهاش الوزارة 
كتكلموا على إنعاش التشغيل؟ وانتما يف احلقيقة ما تنعشون 

 ...إال

 :السيدة رئيسة اجللسة

يد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل شكرا الس
 .السيد النائب من فريق العدالة والتنمية
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 :النائب السيد عبد هللا هامل

طبعا السيد الوزير، كنثمنو االلتقائية متاع السياسات 
العمومية اللي كتنهجوها، ولكن مزاين تلتافتوا هلاذ، تعّزو هاذ 

راه  ، ألنه التكوين مزاين للشباباملواكبة دايلكم للمجال الرتايب
مهم، ولكن كذلك التكوين للمنتخبني، ألن كثري من رؤساء 
اجلماعات اجملالية حمليا وإقليميا وجهواي، ما زال ما فامهينش أبنه 
حمليا خصها تعاجل مشكل البطالة، مشكل الفقر، ماشي غري 
املركز، األمور تبدلت، إذن خصكم تديروا جمهود حىت يف هاد 

 .الجتاه اتع التكوين على مجيع األصعدة ومجيع اجملاالت، وشكراا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

فعال، ابلنسبة للجهة دايل الشرق ما زال ما دخلناش 
 ،معها يف الربانمج اجلهوي ولكن راه املبادرة كتكون ات من اجلهة

وحنا غادي منشيو اجلهة الشرقية وغادي نواكبو اجلهات وحىت 
اجلماعات احمللية، عندان برامج دايل اجلماعات احمللية أيضا، أي 

 l'ANAPEC مجاعة حملية بغات املواكبة دايل الوزارة ودايل
حنا مستعدين وغري مؤخرا واحد اجلماعة يف سال داروا برانمج 

 مستعدين نواكبو مجيع اجلماعات واشتغلنا معهم وواكبناهم، إذن
وخاصة اجلهات يف إطار كما قلت وضع برانمج جهوية للتشغيل 

 ..ومنظومات جهوية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن استفادة الشباب يف املناطق اهلشة 
من برامج التشغيل واإلدماج املهين للسيدات والسادة النواب من 

 .عاصرة، تفضلي السيدة النائبةفريق األصالة امل

 :النائبة السيدة عائشة فرح

 شكرا السيدة الرئيسة،

ا نسائلكم حول التدابري واإلجراءات اليت ستتخذوهن السيد الوزير،
ألجل حماربة البطالة والتقليص من نسبتها، وكذا نصيب املناطق 
املهمشة يف بالدان من برامج التشغيل واإلدماج املهين، حىت تضمن 
احلكومة العيش الكرمي لشباب املغرب العميق، وال تتكرر املآسي 
اليت أصبحت تعرفها بالدان كل فرتة، مثل ما حدث البارحة يف 

 .منطقة الصويرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

ة منوذج يعا إىل مراجعالسيدة املستشارة أبنه اليوم، احنا مدعوون مج
 ...النمو، واملراجعة دايل هاذ النموذج، ايك السيد املستشارة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ...السيدة النائبة

 :السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

 السيدة النائبة، عفوا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ..ما عليهش، ماعليهش

 :دماج املهينالسيد حممد يتيم وزير الشغل واإل

السيدة النائبة احملرتمة، كتعريف أبن حنا مدعوون ملراجعة 
منوذج النمو، وهاذ املراجعة خاصها متشي فعال يويل النمو مستداما 
 ولكن ميشي للجهات وميشي للمناطق، وهلذا الربانمج املندمج

دايل التنمية القروية تيدخل يف هاذ اإلجتاه، اليوم احلكومة تعمل 
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نصا تنظيميا يف  42اجلهوية املتقدمة ومؤخرا أصدرت  على تفعيل
هاد اإلجتاه ابش توقف اجلهة، يف األسبوع املاضي صوتنا أو دوزان 
املراسيم دايل دعم الصندوق دايل التضامن ابجلهات والصندوق 
دايل التنمية اجلهوية. يف إطار املقاربة الرتابية راه تكلمت عليها، 

 بني الدولة وما بني اجلهات، كاينةاللي غيكون فيها تعاقد ما 
عندان عمل اللي غنديرو معاكم مجيعا، ولكن اليوم كاين بزاف 
دايل الربامج اللي كتشتاغل فيها الوكالة، كاين عندان واحد 
الربانمج دايل دعم الباحثني عن شغل، لدعم حركية الباحثني عن 

دم قشغل، كاين واحد اجملموعة دايل الوحدات املتنقلة اللي كت
اخلدمات دايل الوكالة، كاين دعم خلق املقاوالت الصغرية جدا 
واألنشطة املدرة للدخل، كاين تطوير برانمج لدعم تشغيل مؤهل 
ابلنسيج اإلجتماعي ومؤسسة اإلقتصاد اإلجتماعي، كاين 
الوحدات املتنقلة، وهذا الربامج اللي كنتكلم عليها راه بدات يف 

 . أكادير وهيالرابط، بدات يف اجلهة دايل 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة عائشة فرح

السيد الوزير، صحيح أن احلكومات السابقة واملتعاقبة 
أطلقت برامج للتشغيل الذايت، كربانمج مساندة، برانمج امتياز 

ت وجعلت مج قد فشلومقاوليت، لكن وكما يعلم اجلميع فهذه الربا
الكثري من الشباب اليوم أمام املتابعة القضائية والتهديد ابلسجن، 
بسبب العديد من املشاكل واإلكراهات اليت واجهتهم كمشكل 
الصفقات الغري املتكافئة خاصة الصفقات العمومية اليت ال زالت 
 تعرف احملسوبية والزبونية، عدم القدرة على تسديد القروض البنكية

وائدها بسبب أتخر احلصول على مستحقاهتم من الدولة، كما وف
حادت فرتة البلوكاج احلكومي هلذه السنة حيث أفلست العديد 
من املقاوالت الصغرى واملتوسطة، عدم مواكبة املقاولني الشباب 

بعد أتسيس مقاولتهم، إنعدام تكوين مالئم لسوق الشغل ألن 
اولة وروح  أبناءها ثقافة املقاملدرسة املغربية العمومية ال تريب يف

املبادرة واإلبداع، لذلك ابت لزاما على احلكومة السيد الوزير أن 
تطبق برانمج التشغيل، وتضمن حق الشغل لكافة شباب املغرب، 

 .خاصة يف املناطق القروية واملهمشة

  :السيدة رئيسة اجللسة

فريق لشكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ السيد النائب ا
 .اإلستقاليل، تفضل

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 أيضا يف واحد العدد داحلاالت السيد الوزير،
l'anapec  تدير اتفاقيات مع اجلماعات القروية ابش حيلو

مكتب، ورغم أنه اجلماعات القروية تتوفر مجيع الشروط ولكن ما 
باب اللي يف املساطر، وهذا الش تيتمش املكتب تيتحلش، كيعطلو

 .تيتمس بصفة مباشرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضل

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

أان اعطيين املعطيات املرتبطة هباذ التدخل دايلكم ونعمل 
تشارين واملس على معاجلته خاصة أنه الطلب على الوكالة كبري،

حمدود، ولكن حنا غنفكرو يف صيغ أخرى دايل تقدمي اإلستشارة 
يف التشغيل، وكيمكنا يف إطار التشغيل الذايت كيمكن نديرو 
مقاوالت دايل التشغيل الذايت، اللي كتويل متخصصة يف إعطاء 

 .اإلستشارة، هذا من الربامج اللي عندان أيضا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

ملسامهة الطيبة يف هذه اجللسة. ننتقل نشكركم على ا
مباشرة إىل القطاع املكلف ابلتنمية املستدامة وعدد األسئلة 
سؤالني، السؤال األول عن تعزيز آليات الرصد والتتبع واملراقبة 

 .البيئية للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

 الرئيسة، شكرا السيدة

امسحوا يل أعتذر عن بسط هذا السؤال  السيدة الوزيرة،
ألن يف احلقيقة أجد نفسي حمرجا، وأان برملاين عن دائرة شيشاوة 

دايل األمهات اللي انتاقلو إلقليم آخر  4إقليم اللي توفاو فيه 
درهم، رغم األسئلة اللي طرحت  1.2ابش جييبو مساعدة دايل 

لسؤال احملوري اللي طرحت للسيد سؤال، رغم ا 22أكثر من 
رئيس احلكومة حول العدالة اجملالية، رغم احلوارات اللي دازت 
عندان مع السيد وزير املالية فيما خيص صندوق التؤهيل 
اإلجتماعي وصندوق التضامن بني اجلهات، أقر وأعرتف أبنين 
أيضا أحس بنسبة من املسؤولية، وما غاديش نزيد عليكم، بغيت 

ى اجلميع مقتطف من خطاب جاللة امللك يف افتتاح الدورة نقرا عل
التشريعية: إن االختالالت اليت يعاين منها تدبري الشأن العام 
ليست قدرا حمتوما. كما أن جتاوزها ليس أمرا مستحيال، إذا ما 

هذا و  توفرت اإلرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل املتاحة
ن ة ومنتخبني. فأنتم مسؤولو األمر من اختصاصكم برملاان وحكوم

أمام هللا وأمام الشعب وأمام امللك على الوضع الذي تعرفه البالد." 
انتهى كالم جاللة امللك. من هذا املنرب أهيب إبخواننا يف جملس 
املستشارين ابش يتداركو الوضع ويديرو التعديالت على مشروع 

رير الفقر ققانون املالية اللي عندهم اليوم، وحيينوه على حساب ت
اللي خرج، التقرير الرابين واإلالهي اللي خرج البارح، اللي مكتوب 
بدم شهيدات دايل إقليم شيشاوة وإقليم الصويرة. طالبوا إخواان 

حنا ما درانش الدور دايلنا. نطالبو إخواان من مجيع اهليئات 
 ....السياسية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 السيدة الوزيرة تفضليشكرا السيد النائب، انتهى الوقت. 
 .لإلجابة

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

من مسؤوليتنا مجيعا أن  شكرا السيد النائب احملرتم، هو
نتقاسم كل ما بسطته السيد النائب احملرتم، لكن أيضا من 

كة تقوية املؤسسات املنتدبة واملنتخبة. من املسؤولية املشرت 
مسؤوليتنا املشرتكة السيد النائب احملرتم، احرتام النظام الداخلي 
وأن تبسط السؤال الذي تفضلت به. السؤال الذي تفضلت به 
هو، أعتقد هو يف عمق اإلشكالية التنموية. اليوم املغرب، حسب 

مة، كنفقدو ية املستداالدراسة اللي ابشرهتا كتابة الدولة يف التنم
من الناتج الوطين اخلام إزاء التدهور البيئي، ابلتايل يف  0..4

عمق النموذج التنموي، أعتقد أن فعال بسط السؤال واحرتام 
النظام الداخلي حول تعزيز آليات الرصد والتتبع واملراقبة البيئية، 
ابش املواطنني يبقاو معاان يف عمق اإلشكاالت اللي كنعيشوها 
مجيع وهي اللي غتقدم بنا من أجل تعزيز املكاسب، وكذلك أن 
نتصدى مجيعا لإلرصادات، وسأجيب احرتاما هلذه املؤسسة 

 ..عندما تبسطون

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف؟ نقطة نظام يف التسيري، تفضل يف دقيقة

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام

الحظت واحد احلركة من عندكم  إيال امسحتو ألنه
السيدة الرئيسة، على كل ما نعلقش عليها، ولكن راه ما كنسمحو 
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ألحد يعطينا أشنو هو النظام الداخلي، قولوا للسيدة الوزيرة 
جتاوب على السؤال الكتايب اللي عندها، أو جتاوب السيد النائب 
على داك شي اللي كيقول، ولكن لن نسمح ألحد أن يعطينا 

سا ألن كل واحد عندو استقالليتو ابلطريقة وابلشكل اللي  درو 
كيشوف، كل واحد يبقى عند حدوده القانونية، ما يعطيناش 
دروس يف النظام الداخلي، ماشي شغلها يف النظام الداخلي، هذا 
شغل املؤسسة، شغل الرائسة، وشغل املؤسسة دايلنا واإلدارة 

 .دايلنا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 امسحيت اىل مسح السيد النائب أان هنا أترأس اجللسة إيال
وحريصة على تطبيق النظام الداخلي، والسيدة الوزيرة من حقها 
أن تلفت اإلنتباه ألن جدول األعمال يتم ابلتوافق معها، وهي 
جات ابش جتاوب على سؤال حمدد مدرج يف جدول األعمال 

حقو،  ائب، عطيتواملوزع علينا مجيعا. أان ما وقفتش السيد الن
والسيدة الوزيرة لفتت اإلنتباه إىل نقطة مهمة واردة عندان يف النظام 
الداخلي، ولذلك أرجو أنه يتساىل هنا هذا النقاش. تفضل السيد 

 .الرئيس، نقطة نظام

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

حيح أن الربملان هو الذي يراقب احلكومة ولكن  ص
كذلك كيفما السيد النائب احملرتم تيقول لك ما يعطيناش الدروس 
حىت واحد ما يعطي الدروس للحكومة. السيدة الوزيرة غادي 

 .تدخل وحىت واحد ما يقول ليها شنو تقول شنو ما غاديش تقول

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

ىل ينش تعقيب إضايف. ننتقل مباشرة إشكرا السيد الرئيس، ما كا
السؤال حول أهداف التنمية املستدامة.. كاين تعقيب إضايف، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

اد يف احلقيقة الثواين معدودة مل تفيدين إال يف اإلشادة بتبين اإلحت
لمه من وتس 04كوب  الربملاين اإلفريقي لنداء الرابط املوجه لقمة

 التنويه وسط إشادة دولية، وكذلك 04طرف رائسة دورة كوب 
دولة اليت هنجت آلية  112احتل املغرب املرتبة الثالثة من أصل 

 ..تشريعية ومؤسساتية خلفض انبعااثت غاز التدفئة، وكذلك تبوؤه

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

رة يشكرا انتهى الوقت، تعقيب إضايف آخر؟ اّل، تفضل السيدة الوز 
 .يف بضع ثوان تفضل

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

 شكرا للسيدات والسادة النواب،

ابلفعل اليوم املشروع املغريب يف محاية البيئة والتنمية 
وطين، ي و املستدامة هومشروع له إشعاع وله طلب دويل وإفريق

يئة وابلتايل فيما يتعلق بتقوية آليات الرصد والتتبع يف جمال الب
والتنمية املستدامة، اليوم احنا عندان مشروع سنعزز ابملوجود 
وعندان جديد، املوجود هو أتهيل املخترب الوطين للدراسات ورصد 
التلوث، املخترب الوطين اللي دااب كيديرالرصد للحالة البيئية 

، جودة اهلواء ملدينيت قنيطرة وآسفي، وغيمشي جلرادة ملدينيت..
بعد ذلك، هو يف إطار مسلسل ابش يتوصل لنظام اجلودة 
الشاملة، اجلديد هو أن هاذ املنظومة دايل الرصد والتتبع يف جمال 

 ..البيئة سنعززها ترابيا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا انتهى الوقت، سؤال حول أهداف التنمية املستدامة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني الفريق اإلستقاليل، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد حممد التومي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 .021صادقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شتنرب 
 على خطة أهداف التنمية املستدامة، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة
 احملرتمة على اإلجراءات والتدابري اليت إختذهتا احلكومة لتنزيل هاته

 .اخلطة على أرض الواقع؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب تفضل

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

رتم، اليوم بغيت نتقاسم مع شكرا السيد النائب احمل
السيدات والسادة النواب احملرتمني أننا نباشر عمليا تنزيل 
اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، اليوم عندان إطار دايل 
احلكامة دايل تنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اللي 

داث لق إبححلنا على األمانة العامة احلكومة مشروع مرسوم، يتع
جلنة إسرتاتيجية اللي كيرتأسها رئيس احلكومة، مث منشىور كذلك 
دايل جلنة القيادة اللي كضم الكتاب العامون، هنار األربعاء يوم 

نونرب إن شاء هللا سيكون لنا موعد مع اللقاء األول اللي  00
 غنباشرو فيه تنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، أننا

 les قطاع حكومي وجدان ليهم 01لكل القطاعات وجدان 

pattes  اللي هو خمططات للتنمية املستدامة بكل قطاع، مث ترابيا
أطلقنا الدراسات أبن كل جهة غيكون عندها خمطط التنمية 
املستدامة اللي خصو كيتقاسم مع املخطط دايل التنمية اجلهوية، 

ال اس الرابط سطلقنا اللي كاينة دااب هي اجلهة دايل فاس مكن
 .021والقنيطرة بين مالل خنيفرة والشرق درعة اتفيالت، مث يف 

مربجمة أربعة جهات املتبقية وهي سوس ماسة درعة  0211و
وكلميم واد نون والعيون الساقية احلمراء والداخلة، مث اإلشارة إىل 

 ..أن هاذ إن شاء هللا غيكون عندان واحد اللقاء

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .را انتهى الوقت، تعقيب السيد النائبشك

 :حممد التومي النائب السيد

 nous شكرا السيدة الوزيرة، أظن هذا شيء اللي
rassure un peu  غري اللي بغيت نقول أنه هاذ يعين هاذ

، أان أخاف أننا نكونو 0212اخلطة راها تقريبا بدات يف يناير 
مرها ألنه يف عضيعنا واحد الوقت كبري ابش نزلو هاذ اخلطة، 

العام تقريبا احنا يف السنة الثالثة، أان اللي كنطلب هو  .1غري
التسريع يعين يف تنفيذ هاذ اخلطة ألنه هاذ اخلطة راه هي برانمج 
يعين حكومي متكامل أنه هاذ اخلطة راه ماشي غري تتعلق غري 

ار ابلعدل ابلبيئة بل هي كتعلق ابلتصنيع، ابلتعليم ابلبحث ابإلبتك
 هو برانمج يعين حكومي متكامل، لذا كنطلبو أنه يعين تكون يعين

يعين اإلتصال يعين الدائم مع الربملان والربملان حىت هو مسؤول 
على تنفيذ هاذ اخلطة وذلك وارد حىت يف نص القرار األممي على 

 .دور الربملان يعين يف متابعة وتنفيذ هاته اخلطة، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

ل من تعقيب إضايف؟ ما كاينش، إذن نشكر السيدة  شكرا، ه
كاتبة الدولة على مسامهتها يف هاذ اجللسة، نرحب ابلسيد وزير 
العدل، سؤال واحد عن وضعية بعض خمافر اإلحتفاظ 
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ابألشخاص املقدمني للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة 
 .التنمية

 :النائب السيد حممود إمري

 السيدة الرئيسة،

بعض خمافر اإلحتفاظ ابألشخاص  سيد الوزير،ال
املقدمني واملوجودين رهن اإلعتقال االحتياطي كتعرف جمموعة من 
االشكاليات من قبيل ضعف الطاقة االستيعابية وضعف 
التجهيزات وأيضا التهوية وهو ما يتناىف مع ظروف األنسنة لللي  

اءات ر كنسعاو ليها مجيع. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلج
 .املتخذة لتحسني هذه الظروف؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أود يف البداية أن أعرب عن الشكر لفريق العدالة والتنمية 
 لوضعية تقلق احلكومة وهيعلى اإلهتمام هبذا املوضوع، هذه ا

وضعية معقدة، وكما تفضلتم، تتسم بكثري من الظروف غري 
الالئقة. ولكن احلكومة واعية ومعبأة ملعاجلة هذا املوضوع، ميكن 
بكل موضوعية أن نقول أنه عمليات اإلصالح والرتميمات وكل 
املبادرات اليت متت أدت إىل حتسني ظروف اإلستقبال، وأن اليوم 

من بناايت احملاكم يف وضعية الئقة، وأن اهليكلة  %22تقريبا 
املعمارية إلعداد احملاكم اجلديدة صارمة لتوفري الفضاءات املالئمة 
الستقبال األشخاص املقدمني واملعتقلني احتياطيا، مثل توفري 
مقاعد اجللوس وضمان التهوية واحلرص على نظافة الزانزن. حنن 

ضوع، والذي يتعقد أكثر مع يف نضال يومي إلصالح هذا املو 

تنامي اإلجرام، أيضا اظطرينا أن نلجأ إىل التواصل عن بعد 
إبستعمال الوسائل اإللكرتونية السمعية البصرية، وأن يتم اإلستماع 

-la vidéo من السجن بواسطة الوسائل اإللكرتونية و
conférence  للتخفيف من العبء ومن النفقات ومن اجلهود

اليوم يف  ملوقوفني. هاذ التجربة اجلديدة يتم جتريبهااملرتبطة بنقل ا
الدار البيضاء ويف فاس. والقت استحساان من خمتلف املتدخلني، 
ومع ذلك يظل هذا اإلشكال قائما، وعبئنا عدد من العمليات 
اإلصالحية لتوسيع خمافر اإلحتفاظ ابألشخاص املقدمني، نعتقد 

يف جل حماكم  سنكون ويف وضع الئق .021أنه يف هناية 
 .اململكة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد جنيب البقايل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

السيد الوزير احملرتم، يف البداية نريد أن نشيد ابجملهودات 
مة، من ابقة وهذه احلكو الكبرية اليت قامت هبا، سواء احلكومة الس

حيث إصالح البنيات التحتية وخاصة احملاكم، منوذج الرابط، 
الدار البيضاء وغريها من املدن. غري أنه السيد الوزير، املغرب اآلن 

علقة عنده التزام دويل املتعلق بعد مصادقته على االتفاقية الدولية املت
ملعتقلني ل امبناهضة التعذيب، أنه حيسن األجواء والفضاءات داي

داخل احملاكم وحىت كذلك داخل لدى الضابطة القضائية. 
 الدار البيضاء. -نعطيكم أمثلة غري يف حمور القنيطرة

 بنسليمان مركز دايل التقدمي يف -السيد الوزير احملمدية
احملكمة، الشتاء كطيح فيه القطرة، وضع صعب جدا. ابحملمدية  

عدالة زير ندعو يف فريق الكذلك، ابلرابط كذلك. لذلك السيد الو 
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والتنمية إىل وضع برانمج عاجل إلصالح هذه الزانزن دايل التقدمي 
ابحملاكم، مبا يليق أوال، مع اخلطة الوطنية إلصالح العدالة. اثنيا، 
مبا يليق اباللتزامات الدولية املتعلقة أبنسنة مراكز اإلعتقال. ألن 

لألسف اليت تتواجد  وهاذ املخافر داخل احملاكم و  األماكنهاد 
على العموم يف الطابق ما حتت األرضي، وحنا كنتساءلو عالش 

 :دميا الطابق ما حتت األراضي جيعلنا ندعو

إىل برانمج استعجايل إلصالح هذه املراكز، إلصالح  -أوال
هذه املخافر دايل االعتقال، إصالحها بشكل عاجل حىت نتجاوز 

ايلو وضع برانمج للتغدية د السيد الوزير هذه اإلختالالت وكذلك
 .وحل اإلشكال

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ السيد 
 .النائب تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 ...ما غنتنازلو لكم على اثنية وحدة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل، راه كيمشي لك الوقت، تفضل

 

 

 

 

 

 

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال هو السيد الوزير غادي تدير البناايت وغادي تصلحو، 
ولكن التعامل دايل املوظفني ودايل قضاة النيابة العامة مع 

 .املعتقلني كيغادي تديروا ليهم بعد استقاللية النيابة العامة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لسيد الوزيرانتهى الوقت شكرا، عشر ثوان إيال بغيت ا

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

ونلتزم إن شاء  %22السيد النائب، برانمج اإلصالحات قائم 
يكون مجيع اإلصالحات  .021هللا ومبساعدتكم أنه يف هناية 

 .مشلت

 :السيدة رئيسة اجللسة

نشكركم مجيعا، هبذا نكون قد أهنينا جدول أعمال هذه 
 .رفعت اجللسة .اجللسة

 


