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 الرابعة والستني حمضر اجللسة
 
 (.م0298 يناير 8) ه9341 الثاينربيع  02اإلثنني : التاريخ
  نواب.رئيس جملس الل الثالث النائب حممد جودار السيد: الرائسة

 ةالثالثة ابتداء من الساع ةقدقيون أربعو ة أربعو  انتساع :التوقيت
 .الثالثنيالرابعة و والدقيقة  زواال

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ 
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ 
 الشغل واإلدماج املهين؛ 
  والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛األسرة 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 العلمي؛
 كتابة الدولة املكلفة ابملاء؛ 
 الثقافة واالتصال؛ 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
  الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة إبصالح

 ؛اإلدارة وابلوظيفة العمومية
 ابة الدولة املكلفة ابلنقل؛كت 
   كتابة الدولة املكلفة ابلتعليم العايل والبحث العلمي 
  الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة ابلعالقات مع

 الربملان واجملتمع املدين.
 

 

 :ةلساجل حممد جودار، رئيس السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفهية واليت يتضمن جدول 
 .قطاعا 90سؤاال، هتم  08أعماهلا 

 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،

أود يف بداية هذه اجللسة األسبوعية املخصصة لألسئلة 
ل ة، أن أستحضر، بل نستحضر مجيعا حداث اترخييا سيحتفالشفهي

 99به الشعب املغريب قاطبة يف حبر األسبوع، أال وهو ذكرى 
، ذلك اليوم التارخيي العظيم الذي التحمت فيه إرادة 9133يناير 

العرش وإرادة احلركة الوطنية املغربية جبميع مكوانهتا على تقدمي 
 .ستقاللوثيقة تطالب سلطات احلماية ابإل

لقد كان ذلك احلدث نوعيا عن طريق الكفاح الوطين 
املغريب، إذ عجل مبطلب اإلستقالل وجعله أولوية األولوايت يف 
تلك املواجهة الكربى بني شعبنا والقوى االستعمارية، وإن أولئك 
األبطال اجملاهدين الذين وقّعوا تلك الوثيقة يف ظروف عصيبة، 

ية معىن الشجاعة واإللتزام ومعىن التضحألعطوا املثال األبرز على 
من أجل الوطن، وكان معضهم يف ريعان الشباب بني العشرينات 
والثالثينيات من أعمارهم وما يعطي اليوم كذلك املثال النموذجي 
احلي لألجيال املغربية اجلديدة على معىن اإللتزام الوطين وأخالق 

من لدميقراطية، و املسؤولية، فمن أجيال اإلستقالل إىل أجيال ا
بطل التحرير املغفور له حممد اخلامس وامللك الراحل احلسن الثاين 
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رمحه هللا إىل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه هللا، 
تتواصل إرادة البناء وتقوية الدولة الوطنية، وتعزيز املوسسات يف 

 .الصرح الوطين

 أنلذلك أدعوكم مجيعا، حضرات السيدات والسادة، إىل 
نقف لقراءة الفاحتة ترمحا على امللكني العظيمني وعلى كافة 

 :شهداء اإلستقالل واحلرية والكرامة

هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، الرمحن  ﴿ بسم
الرحيم، مالك يوم الدين، إايك نعبد وإايك نستعني، اهدان 
الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب 

ربك رب العزة عما  سبحان﴾  .آمنيليهم وال الضالني، ع
 .يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني

نستمع اآلن إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فلتتفضل   
 لتالوهتا مشكورة، تفضلوا السيدة النائبة السيدة أمينة اجللسة

 .احملرتمة

 :اجللسةالنائبة السيدة عزوها العراك امينة 

 شكرا لكم السيد الرئيس،

توصلت رائسة اجمللس من جملس املستشارين، يف إطار قراءة 
يتعلق إبحداث الوكالة الوطنية  924.93اثنية، مبشروع قانون رقم 

 .منه 8و 5و 3و 0و 9للسالمة الطرقية وذلك بعد تعديل املواد 

ابلنسبة لعدد األسئلة الشفوية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا 
، 0298يناير  8إىل  0292دجنرب  98جملس النواب من اتريخ 

سؤاال   084سؤاال شفواي،  080توصلت رائسة جملس النواب ب
جوااب على أسئلة كتابية، ومت سحب سؤال شفوي  10كتابيا، 

 .واحد

اين إبخبار يهم التنبيه الثابلنسبة لقائمة النواب املوجه إل
ابجللسة العامة لليوم، القرار األول يتعلق ابلغائبني للمرة الثانية، 

وذلك يف إطار التطبيق ألحكام الدستور املنصوص عليها يف الفقرة 
 932و 939وعمال مبقتضيات املادتني  91اخلامسة من الفصل 

ادة سمن النظام الداخلي جمللس النواب، وحيث أن السيدات وال
النواب التالية أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الثانية خالل 
هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف 

وذلك بتالوة أمسائهم يف  932الفقرتني الثانية والرابعة من املادة 
 اجللسة العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية للربملان والنشرة الداخلية

 .للمجلس وموقعه اإللكرتوين

كل ابلنسبة لقائمة النواب املوجه إليهم التنبيه الثاين يتعلق األمر ب
 :من

 99أكتوبر و 04السيد عبد احلق مهدب عن الفرتة أو اتريخ 
 ؛0292دجنرب 

أكتوبر  99السيد النائب احملرتم ايسني الراضي اتريخ اجللسة 
 دجنرب؛ 94و

 99نونرب و 92بن عمر اتريخ اجللسة السيد النائب احملرتم حسن 
 دجنرب؛

 دجنرب؛ 94و 3السيد النائب احملرتم مسري عبد املوىل اتريخ اجللسة 

السيد النائب احملرتم صالح الدين أبو الغايل وعبد اللطيف الزعيم 
 ؛0292دجنرب  94و 99وفؤاد الدرقاوي بتارخيي 

لثة يف اابلنسبة للقرار الثاين املتعلق ابلغائبني للمرة الث
دجنرب وطبقا لنفس  99نونرب وكذلك  02و 95جلسات أايم 

املقتضيات السابقة يتعلق األمر ابلسيد النائب احملرتم مصطفى 
 .تضومانت، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة األمينة، تفضلوا السيد النائب احملرتم
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 :)نقطة نظام (النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

هاد السنة احلسنة اللي كتقراو فيها، يعين، بالغات حول 
أحداث اترخيية مهمة نسجلها إبجيابية وخا هي ماكايناش يف 
النظام الداخلي، لكن بغيتكم السيد الرئيس، أن تنتبهوا أبنه احنا، 

يناير موقعني عليها رجاالت ونساء  99يناير، و 99نتكلمتو على 
نونرب آخر موقع اللي هو  1آخر واحد اللي توىف يف  هاد الوطن،

العيساوي املسطاسي جيب أن يذكر يف البالغ دايلكم على األقل 
 .تكرميا هلذا الرجل ألنه آخر موقع اللي توىف، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 حضرات السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،

دول الشفهية املدرجة جبنشرع اآلن يف اإلستماع األسئلة 
أعمالنا ونستهلها بقطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، فيما 

أسئلة آنية هلا وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابألوضاع اليت  2يلي
تعيشها ساكنة إقليم جرادة، لذا أقرتح على السيدات والسادة 
 النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد
الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيدة 

 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ميمونة أفتايت

الوزير احملرتم، إثر الوفاة املأساوية ألخوين إبحدى  
 عفوية وسلمية إبقليمسندرايت املوت، تفجرت احتجاجات 

جرادة لتفضح بشاعة التجميع الرهيب للثروة والسلطة بني أيدي 

حفنة من النافذين ولفتح حتقيق يف اإلثراء املفيوزي جبرادة ويف 
إستعمال جزء من املال املشبوه للسطو على اجلماعات الرتابية، 
والتسلل للربملان مقابل حياة بلون الفحم لعموم الساكنة، وكذا 

ضع حد لإلستغالل البشع للكادحني وتنزيل بديل اقتصادي لو 
 واجتماعي وتعاوين هبذا اإلقليم اجلريح، نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :رئيس الفريق االشرتاكي النائب السيد شقران أمام

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اإلجتماعية 
واالقتصادية املستعجلة اليت قررهتا احلكومة للنهوض ابلعديد من 

 القطاعات بعدد من األقاليم وخاصة إقليم جرادة؟

 :السيد رئيس اجللسة

الثالث للسيدات والسادة النواب  شكرا السيد النائب، السؤال
احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة 

 .احملرتمة

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بعدما أصبح تفاعل احلكومة مع مطالب 
الشارع املغريب مقرتان بضرورة التضحية أببناء الوطن إما طحنا أو 
رفسا أو اختناقا داخل آابر املوت، وبعد إخالل احلكومات 
السابقة إبلتزاماهتا اجتاه إقليم جرادة منذ إغالق شركة مفاحم 
املغرب أي ما يفوق عشرين سنة من التجاهل هلاد اإلقليم. 
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نسائلكم السيد الوزير حول حادث وفاة مواطنني مبفاحيم جرادة 
 وتداعيات هذا احلادث؟

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السؤال الرابع للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم 

 .مشكورين

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

زير فها من مدينة جرادة. نسائلكم السيد الو تبعا لألحداث اليت تعر 
 عن اإلجراءات والتدابري املتخذة يف هذا الصدد؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال اخلامس للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 
م اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضلوا السيد النائب احملرت 

 .مشكورين

 :محوينالنائب السيد رشيد 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، تعيش عدد من األقاليم هتميشا ملدة 
عقود من إقليم جرادة وإقليم بوعرفة وإقليم بوملان، ما هي 
اإلجراءات اليت تنوي احلكومة القيام هبا إلخراج هذه املناطق 

 .الفقرية من التهميش؟ شكرا

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

وحدة املوضوع للسيدات والسادة النواب احملرتمني شكرا، دائما يف 
من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم 

 .مشكورين

 :غازي عبد هللاالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم فريق التجمع الدستوري عن تقديريكم 
كومة مع احللألحداث األخرية يف إقليم جرادة ومستوايت تعاطي 

 هذه األحداث؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال السابع للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب 

 احملرتم مشكورا

 :النائب السيد الكبري قادة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 ،والسيداتحضرات السادة 

يف املوضوع دايل اليوم يتعلق واحد اجملموعة دايل املناجم 
اليت مت إغالقها ال سيما يف املنطقة الشرقية خاصة ابلنسبة للمنجم 
دايل جرادة واملنجم دايل بوعرفة وعدة مناجم أخرى يف املنطقة، 
وهاد األمر سبب يف واحد األزمة اقتصادية واجتماعية خانقة اللي 

ت  إما يف اهلجرة والتشرد دايل العمال واملو بطبيعة احلال سببات 
كما هو الشأن ابلنسبة للمناجم دايل جرادة، لكن املؤسف هو 
أنه احلكومة جلأت فقط ملهدائت بدال من البحث عن البديل 
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اإلقتصادي واإلجتماعي اللي وضع حد هلاد األزمة، وابلتايل 
 .يضمن لقمة العيش للمواطنني، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

احلمد هلل والصالة والسالم على موالان  بسم هللا الرمحن الرحيم،
 .رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

نشكر السادة كل الفرق، السيدات والسادة النواب 
إثر األحداث اليت عرفها إقليم الذين طرحوا هذا السؤال، على 

جرادة، واألسئلة ترتاوح ما بني الرتكيز على اإلقليم يف حد ذاته 
واحلديث عن األقاليم املهمشة، بل هناك حديث عن البعض 
يتحدث عن الرفس، والبعض يتحدث عن املهدائت، على أية 
حال جيب أن نكون صرحاء، ملفات األقاليم املهمشة وملف 

 تد عرب الزمن، وعرب حكومات، وعرب منتخبني حملينيإقليم جرادة مي
وإقليميني وجهويني، وابلتايل اليوم املقاربة ليست مقاربة من 
يتحمل املسؤولية وماذا، وهي مقاربة مجاعية، أعتقد مجاعية تنطلق 
من املنتخب احمللي، على مستوى اجلماعة احمللية وما يقوم به من 

الذي  م فيه، واملنتخب اجلهويأجل املواطنني الذين وضعوا ثقته
من املفروض أن يكون له برانمج تنموي جهوي يشمل ابلدرجة 
األوىل األقاليم املهمشة، إىل احلكومة اليت جيب أن تتحمل 
مسؤوليتها يف معاجلة اإلختالالت اليت وجدهتا واإلختالالت اليت 

هم ختلق أثناء تواجدها بكامل املسؤولية وحىت مبنطق إجيايب، ألن امل
يف هناية املطاف ماشي شكون اللي غادي يغلب شكون يف أثناء 
احلديث السؤال واجلواب، ولكن يف هناية املطاف أن املواطن اللي 
موجود يف جرادة أن جيد له جوااب عندما حنملهم مسؤولية تدبري 

 .الشأن العام احمللي

  تأبدأ مبقاربة احلكومة أو احلكومات وحنن منطقنا دائما يقول ليس
كل أمة ملي كتجي تلعن سابقتها ابلعكس، حنن منطقنا كان 
دائما إجيابيا، حنن نتحمل املسؤولية، نستمر يف الربامج اجلادة ويف 
األعمال واملشاريع اجلادة، ولكن يف نفس الوقت نعاجل 
اإلختالالت بكامل املسؤولية ونقوم ابإلصالحات بكامل 

نه هو جرادة طبعا ألاملسؤولية، أعطيكم عناوين لكي نتحدث عن 
املناسبة شرط، هناك برانمج طموح، عشرات ماليري دايل الدراهم 
فيما يتعلق ابلفوارق اجملالية واإلجتماعية، والذي يشمل األقاليم 
اليت متت اإلشارة إليها وهناك إجنازات متعددة يف كافة اجملاالت، 
الكمال هلل، أجنزت احلكومات السابقة، أجنزت احلكومة اليت 
سبقتنا دراسة األخ عبد اإلله بنكريان مث تنجز هذه احلكومة 
وستأيت حكومات أخرى وستجد خصاص آخر، وستنجز مث أيضا 
هناك برانمج املناطق احلدودية الذي يتعلق ابملناطق احلدودية اليت 
جيب أن يشملها، وهذا برانمج أيضا فيه السياحة، فيه الفالحة، 

يه نية التحتية، فيه النقل فالواحات، فيه املعادن، فيه الب
اللوجيستيك إىل غري ذلك، مث أيضا بدأت احلكومة منطق جديد 
يف التعاقد مع اجلهات من أجل أن يكون هناك تقارب بني الربامج 
اليت تضعها الدولة على املستوى املركزي ويهم كافة القطاعات ومع 

أن  لاجلهات اليت هلا برامج للتنمية تشمل كافة األقاليم من أج
 يستفيد املواطن يف هناية املطاف من هذه الربامج؛

أضف إىل ذلك هناك برامج قطاعية متعددة ما الوقت 
ال يسمح نتحدث عن التجهيز وكل ما يتعلق ابجلانب الطرقي 
والنقل، نتحدث عن الطاقة فيما يتعلق بكهربة العامل القروي، 
نتحدث عن الفالحة كل ما يتعلق ابلفالحة التضامنية 
واالستثمارات الفالحية الكبرية، نتحدث عن السكن، نتحدث 
عن السياحة، مبعىن أن الدولة من خالل التنزيل الذي تقوم به 
احلكومة خاصة احلكومة الصابقة واحلكومة احلالية، أولت لألقاليم  
كافة ولألقاليم املهمشة عناية خاصة بعشرات، ودعوين أقول إيال 
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لشيء ل الدراهم يعين بطبيعة احلال هاد امجعناها مبئات املاليري داي
ما غاديش يتدار يف سنة، وغيتدارش أيضا يف مخس سنوات، ألن 
اخلصاص كبري واحلاجيات كبرية واحلاجيات اجلديدة أيضا كبرية، 
ومع التغريات املناخية اآلن، ومع اإلشكاالت دايل اإلقتصاد أيضا 

حة ل الصستظهر حاجيات أخرى يعين دون أن أنسى اجلانب داي
ون املالية قان والتشغيل التعليم، والذي صادق جملس النواب على

وكان عنوانه األبرز أن نذهب يعين قاصدين إىل اجملاالت 
اإلجتماعية خاصة جمال الصحة والتعليم ويف اجملال دايل التشغيل 

 .ابش ميكن له يشمل كافة املواطنني

تفاصيل ال نرجعوا إىل اإلقليم دايل جرادة ما غندخلوش يف
أنه اإلخوة واألخوات يعلمون أبن املعادن ليست ثروة ال تنظم 
مثلها مثل مجيع الثروات يعين حىت هذه املعادن هناك يف العامل 
ماشي فقط غري يف املغرب تنشأ مدن على أساس واحد اإلقتصاد 
معني له مدة زمنية معينة، بطبيعة احلال الذي حصل هو أنه مل 

 18تما كلكم عارفني ألن هاد الشي راه يف نعد نستغل الفحم ان
يعين وكثري من اإلخوة واألخوات يعين كانوا هنا يف الربملان واختذ 
القرار لإلغالق ألنه توجهنا إىل اإلسترياد، واش كاين شي دولة 
غيمكن هلا متشي لإلسترياد وهي عندها الفحم، ألنه الفحم ما 

لطاقة، توى ابقاش بقى البضع اللي خاصة نستعمله على مس
وابلتايل كنا مضطرين أن نستورد الفحم وأن نغلق هاد املنجم مع 
مناجم أخرى كما متت اإلشارة إىل ذلك، طبعا هل تركت هذه 
األقاليم دون عناية؟ أان ميكن ليا نقوليكم أان غادي جني، أول 
شيء قامت به احلكومات السابقة مث تنفذه احلكومات الالحقة 

ذه احلكومة وهو إمتام أوال امللف اإلجتماعي واهليئات دايهلا وه
املتعلق ابلذين كانوا يشتغلون والذين هلم يعين حقوق على الدولة 
من خالل املؤسسات اليت كانت تشتغل يف هذا اجملال، ووصلت 

مليار دايل السنتيم إىل  052يعين التعويضات يف هذا اجملال إىل 
تعويضات، واش  مليار دايل السنتيم الذي قدمت ك 052اآلن 

كايف وال ما كافيش اللجنة تشتغل منذ مدة ابش نشوفوا احلاالت 
اللي ابقية ما تعاجلاتش وابغي نقول للسيدات والسادة النواب 
احملرتمون ماشي حىت وقعات هاد الوفاة، وابملناسبة أفتح هاد 
القوس يف قطاع املعادن يقدر هللا أن الوفاة تقع حىت عند الشركات 

هذا املعادن هو قطاع صعب يعين تقع فيه وفيات وهاد املنظمة، 
 93واحد يف  92اإلقليم ابلضبط خاصة ابلنسبة للفحم توفاوا 

 سنة تقريبا كل سنة كاين يعين شخص أنه كيتوىف، قطاع يف املعادن
قطاع صعب، ولذلك بغيت نقول أبنه ملي جا هاد الوفاة عطات 

اجل ما اليت بدأت تع وترية ولكن راه اإلشتغال كان قبل، اللجنة
تبقى من امللف اإلجتماعي بدات كتشتاغل من فرباير بعد ما 
جات مطالب جديدة للنقاابت وللجمعيات وللسكان و للسادة 

بدات كتشتاغل،  0292املسؤولني وملطالب السكان، فرباير 
لكن قدر هللا أن جات هاد الوفاة عطات واحد الوترية أخرى، 

املواطنني الذين حيتجون أعطوان درس  اللي ابغي نقول أن هؤالء
معناه كيف نستطيع أن نطالب حبقوقنا وأن حنتج يف إطار الوطن، 

، مبعىن أهنم حيتجون بطريقة منظمة، بطريقة قانونية، بطريقة واضحة
أبسلوب حضاري متميز، برفع األعالم الوطنية، ابلنشيد الوطين، 

كن ال واب؟ مل يبصور جاللة امللك، يف نفس الوقت ماذا كان اجل
رفس وال هم حيزنون، اجلواب كان أيضا يعين يف إطار الوطن 
بطريقة حضارية أنه السلطة حاولت ما أمكن هناك والقطاعات 
احلكومية أن تتعامل بطريقة إجيابية، خليوا استثناءات، اإلخوان 
واألخوات أنتم أسياد العارفني االستثناء ال حيكم به على القاعدة، 

بعض االستثناءات ولكن أان كنتكلم على القاعدة ميكن توقع 
العامة أنه ما جرى يف جرادة اإلحتجاج أنه ينتهي أو يستمر لكن 
ويبقى يف إطار القانون ويف إطار يعين املنطق الذي نريده مجيعا، 
التجاوب من خالل ممثلي الدولة وممثلي احلكومة بطريقة إجيابية 

 ل احلكومة طبعا منتخيبلإلنصات واحلوار مث التعاون من خال
األمة يتابعون وهذا واجبهم ويدافعون ويراقبون ويقرتحون، مث 
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نا هي ميكن ليا نقوليكم ش احلكومة تعاملت بطريقة إجيابية مع؛
أهم املطالب دايل السكان غنعطيكم العناوين دايهلا بطبيعة احلال 

مطلب اللي  922مطلب  922التفاصيل جات تقريبا شي 
من مطالب يعين آنية إىل مطالب مهيكلة إلقليم  عطاوا السكان

دايل جرادة يعين تعلقت بكافة القطاعات، جيب أن يعلم 
السيدات والسادة النواب احملرتمني كل القطاعات مت طرح فيها 
مطالب، من الفالحة، من الطاقة، من املعادن، من السياحة، يعين 

ك طبعا األمر ذلالسكن، التجهيز، البنية التحتية، النقل إىل غري 
األول هو إهناء تطبيق االتفاقية اإلجتماعية كاين حاالت، املطلب 
الثاين هو تسريع وترية املشاريع اليت أعلنت وبعضها متعثر، أان  

 اخلدمات دايهلا حتسني كنعطي العناوين دايل املطالب يعين احملاور
 وتعميمها يف واحد العدد داجملاالت خاصة اجملاالت اإلجتماعية؛

 إطالق برانمج تنموي جديد إلقليم جرادة؛

 برانمج للرتويج ملؤهالت اإلقليم والتنشيط الثقايف والرايضي؛

إشكالية العقار واألنظمة العقارية املوجودة يف اإلقليم ما بني دايل 
الدولة وما بني اجلماعات وما بني املياه والغاابت وتفويتها 

 لإلستثمار؛

 ابلكهرابء واملاء؛مراجعة اخلدمات املرتبطة 

مواكبة العاملة للقطاع الغري منظم للمعادن ابخلصوص خاصة 
 األبناء دايلنا والبنات دايلنا اللي كيشتغلوا يف تلك اآلابر ابلشروط

ألن غري صاحلة  4022بئر ستغلق حوايل  4522اليت تعلموهنا 
هي اللي ابقي فيها شوية  022ابلتوافق معهم وحوايل قل من 

 غال اآلن احنا احللول ميكنا نذاكروا فيها يف ما بعد؛دايل اإلشت

مراقبة املستغلني للمعادن يعين واملرخص هلم هل استثمروا هل 
 يستغلوهنا يف ظروف قانونية أو حيرتمون العمال وحيرتمون الشروط؛

املشاريع الصغرى واإلقتصاد اإلجتماعي مث أيضا العامل القروي 
 وإمتام أتهيل العامل احلضري؛

ناوين تتعلق ميكن يل نقولكم أنصتنا إليهم تفاعلنا ع
معهم، اجتمعنا مع اجملتمع املدين كافة اجملتمع املدين وغري صحيح 
ما قاله البعض أبن البعض، بل فتح اجملال أمام اجملتمع املدين، 
استمعنا للنقاابت مركزاي وحمليا، استمعنا مبمثلي هؤالء الشباب 

 ت أغلب اللقاءات كانت تدوم أكثريعين يف لقاء دام ثالث ساعا
من ثالث ساعات مث استمعنا أيضا لكافة املنتخبني يعين على 
املستوى احمللي واإلقليمي واجلهوي كانت اخلالصة أن هاد احملاور 
األساسية دايل املطالب ميكن يل نقول لكم التفاعل ال ميكن إال 

ى ع علأن يكون إجيابيا، ال ميكن إال أن يكون من خالل االطال
الربامج دايل احلكومة، من خالل االطالع على الربامج دايل 
القطاعات، من خالل أيضا قطاع الطاقة واملعادن والبيئة الذي 
هو الذي يعين بطبيعة احلال هذا القطاع األول ألنه ليس معنيا 
مبفرده وال يف القطاع األول اللي مرتبطة به األحداث ولكن يف 

إبقليم جرادة ألن جرادة كلها أسست نفس الوقت عنده عالقة 
على املعادن، هناك إستجابة، هناك إجيابيات، هناك نتائج إجيابية 

 .ابلنسبة هلذا امللف

ميكن نقول لك من النتائج اإلجيابية العناوين دايهلا ألن الوقت ال 
 :يسمح

اإلستمرار يف اإلستثمار الطاقي ابلنسبة إلقليم جرادة، كاين اآلن 
الرابعة ستنتهي وستبدأ الدراسات إن شاء هللا نتمناوا احملطة 

 األشغال تكون قريبة يف احملطة اخلامسة؛

حمطة مشسية يف بين مطهر حىت يستمر اإلقتصاد الطاقي يعين مع 
تطوير الشبكة دايل الكهرابء، بطبيعة احلال مع حتسني اخلدمات 

 دايل الكهرابء؛



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت   7102أكتوبر     

 -  

 

8 

عميم نا برانمج دايل تابلنسبة للمعادن مراقبة الرتاخيص، أطلق
اخلريطة اجليولوجية ألن هناك مؤهالت معدنية يف هاديك املنطقة 
وانطالقا كما قالوا اإلخوان من فكيك إىل ورزازات ما يسمى 

ألف كيلومرت مربع أطلقت فيها خارطة  la cadetta 60 مبنطقة
جيولوجية، وأبشر السيدات والسادة النواب احملرتمني أنه بداية 

حلمد هلل يف جمال داملعادن، مشاريع استثمارية ضخمة الغيث ا
ستذهب لتلك املناطق يعين يف وخاصة على مستوى جرادة، 
أضف إىل ذلك اجملال دايل البيئة مت اإلتفاق على ما يقارب ماشي 

مليون دايل  922االتفاق هناك مشاريع هناك مطالب قد تتجاوز 
ملعادن بعضها ابالدرهم االستثمار يف جماالت البيئة مرتبطة 

مليون طن وما جاورها ومرتبطة بتعميم التطهري  02وخملفتها 
 .السائل إىل غري ذلك

ميكن أن أقول للسيدات والسادة النواب احملرتمني ال ميكن إال أن 
تكون احلكومة تتفاعل إجيابيا مع املطالب دايل السكان، ال ميكن 

بني، ال من منتخإال أن تنصت ملمثلي األمة من نواب برملانيني و 
ميكن إال أن تتعامل مبسؤولية اللي غيدار اآلن راه حددان فيها 
واحد العدد دايل النقط غتكون آنية وبدينا كنشتغلوامع السيد 
الوايل والسيد العامل ومع املنتخبني وال غيتربمج على املدى 
املتوسط ألنه كيحتاج إىل دراسات وترتيب إمكانيات ومراجعة 

به لكي نستجيب للمواطنني ولشعبنا يف كافة  الربامج سنقوم
األقاليم وقس على ذلك األقاليم اليت اصطلح عليها ابملهمشة واليت 
إذا كانت احلكومة السابقة يعين معنونة أبهنا اهتمت مبجال 
الفئات اإلجتماعية، احلكومة احلالية ستستمر على الفئات 

 .مكرا لكاإلجتماعية ولكن ستذهب إىل املناطق املهمشة، وش

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
 . فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد هللا هامل

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب،

 السيد الوزير احملرتم،

لدعيوي دوان اأوال، الرمحة واملغفرة للشقيقني احلسني وج
  أن يتغمدهم برمحته، السيد الوزير ساكنة جرادة وأسأل هللا عز وجل

كما ذكرمت خرجت عن بكرة أبيها، وأابنت عن نضج سياسي 
ووعي عاليني، برفعها األعالم الوطنية والنسيج الوطين وصور 
جاللة امللك حفظه هللا، إذن صدحت حناجر احملتجني ورفعت 

بعا  التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وطشعارات تنادي حبقها يف 
كذلك مددت يف دولة احلق والقانون إبنصافها وحماسبة من يتاجر 
آبالمهم حتت مع األسف الشديد أعني السلطة احمللية، وطالبت  
كذلك برحيل عامل اإلقليم الذي مل يكن يف مستوى اللحظة، ومل 

ادة كنة جر يدبر الفاجعة، نعم منذ قرار إغراق املنجم عاشت سا 
على الوعود واألماين، ظانة أبن املسؤولني سيحققون هلم آماهلم 
إبجياد بدائل اقتصادية تعوضهم، لكن مع مرور الزمن خاب أملهم، 
وطالت انتظاراهتم واستسلموا إىل القدر احملتوم ليبحتو عن املوت 
حتت األرض لتوفري اخلبز ألهاليهم و أبنائهم فوق األرض فوجدوا 

رة أخرى حتت هيمنة املتحكمني يف السلطة السياسية أنفسهم م
عن الثورة، وحتت ضحية اللوبيات اليت تستغل بؤسهم بدون أدىن 
شروط قوانني الشغل من أتمني وتغطية صحية هذا هو املعقول، 
هذا هو املشكل وأبسط شروط السالمة الذين ال يتوفرون عليها، 

ء يف من حيمي هؤال وكل هذا حتت مباركة وأعني السلطة احمللية،
دولة احلق والقانون؟ من يراقب آليات بيع الرتاخيص والتنقيب 
واإلستغالل والتسويق؟ أين هي مسؤولية املنتخبني احملليني؟ جاللة 

املنتخب مسؤول على " :امللك حفظه هللا قال يف إحدى خطبه
، أين حنن من جرادة؟ "مصاحل الناس وال يعمل حلسابه اخلاص
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ية جملس جهة الشرق الذي الدولة عطاتوا ميزانية أين هي مسؤول
استثنائية لتنمية املناطق احلدودية ومل تصرف إىل حد الساعة؟ إذن 
حىت اجلهوية املتقدمة جاءت لتعطي بدائل تنموية واقتصادية 
عوض أن تستغلها أبمور أخرى، صحيح هناك إقليم جرادة ولكن 

إقليم ى متضررة كهنالك صحيح اجلهة الشرقية فيها أقاليم أخر 
بركان ووجدة وبوعرفة وفكيك، من السعيدية مرورا عرب احفري، 
بين خالد، بين درار، بوعرفة ، فكيك..، كل هذه األقاليم يف 
احلقيقة حتتاج إىل تنمية اقتصاد وإجتماعية، السيد الوزير طبعا  
كنهنؤوك أنت والسلطة احمللية للحوار مع ممثلي احملتجني، ولكن 

 ..هم ولكن اإلستجابة هلم أهم، وأخريااإلنصات م

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن الفريق 
 .اإلشرتاكي، تفضلوا السيد الرئيس

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

الكثري  ذكروا أنالسيد الوزير، وحنن نستمع إىل جوابكم البد ما ن
أن نبه إليه  0294مما تطرقتم إليه كان سبق للفريق اإلشرتاكي يف 

وطالب مبهمة استطالعية من أجل الوقوف عند واحد اجملموعة 
دايل مكامن اخللل يف مدينة جرادة، ألنه منني مت اإلغالق دايل 
هاد املناجم ما طرحتش واحد البدائل اللي كانت تالمس بشكل  

ات اإلقتصادية واإلجتماعية، من جهة أخرى هناك كبري احلاجي
من استفاد من هاد الوضع وشاء هلذا الوضع أن يستمر ألنه 
يستفيد منه، ألن هناك من ال ختدمه ابلفعل، ألن هاد املناطق 
طور اقتصاداي واجتماعيا، وهنا يف هاد الباب يعين واجب على 

 عوها، وعلىأن هاد املهمة اإلستطالعية احنا غادي نعاودو نوض
أهنا تفعل من أجل الوقوف عند احلقائق اللي كتعيق التنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية ال جبرادة وال بواحد اجملموعة دايل املناطق 

واحلكومة شارت على أهنا غتوضع املناطق املهمشة، يعين كأولوية 
من األولوايت، بطبيعة احلال احنا اليوم كنخلدوا الذكرى دايل 

 الرحيم بوعبيد السي عبد

 

السياسة أخالق، ومثل هاد اإلشكاالت ما ميكن لناش أنكم، 
يعين، نتعاملو معها ابملزايدات السياسية ألن املصلحة دايل 

 ...الوطن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب 
 .احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

البداية دايل الشرارة دايل االنطالقة دايل احلركة االحتجاجية يف 
جرادة هي غالء فواتري دايل املاء والكهرابء، وهادي أسئلة معروفة 
وطرحناه منذ البداية، كما أن هناك القرار اخلاطىء والظامل إلغالق 

، ايال اليوم املواطنني جمموع عندهم رخص وكاين 18عمل يف امل
اللي كيشتغلو بدون رخص الستغالل الفحم، عالش ما غاديش 

 نفتحو هاد املعمل من جديد؛

النقطة الثانية، كان التزام دايل الدولة آنذاك أهنا تدير منطقة 
صناعية، وغادي دير واحد املعمل دايل احللفة، وكانت من 

كان هناك الصندوق دايل الدعم دايل جرادة، مع املمكن أنه  
األسف، ما استمعتوش هلاد الناس، ولينا كنسمعو ابللي املشاكل 
هي اجملالس املنتخبة، اجملالس اإلقليمية واجملالس اجلهوية، اي خواي 
هاد احلكومة تقدم االستقالة دايهلا، هي اجلهاز التنفيذي، هي 

  النقطة الثانية، هو أان اللي كتشرّع، هي اللي غادي تصاوب،
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كنهين األخ بيوي اللي عندو اجلرأة ملواجهة اجلماهري واللي نزال 
وجلس مع الناس وتفاهم مع الناس وانقش مع الناس، كما أنه ال 
بد من التذكري ابللي أنه رئيس اجلهة راسل احلكومة ابش غادي 
دير واحد املسح جيولوجي هلاديك املنطقة، هناك جمموعة دايل 

ملناطق اللي رمبا عندها هاذ اإلمكانيات، والسيد الوزير كاين ا
واحد القنبلة اخرى جاية عندك وقريبة أال وهو سيدي بوبكر، 
ألن حنا عندما نتحدث أبن هاد األخوين اللي ماتو يف ظروف 
نعرفها مجيعا، هناك اإلخوان كيشتغلوا عندهم الرخص، وهناك 

 اعطى هاد الرخص؟ الناس كيستغلو بدون رخص، وشكون اللي
وكل واحد يتحمل املسؤولية دايلو، النقطة الثانية ملهاجري النائب 

دايل  3الربملاين دايل شيشاوة سبق ليه فهاد الربملان حتدث على 
الناس ماتوا يف مناجم دايل سكساوة، وبغيت أنكد كذلك على 
الناس دايل امييضر يف النواحي دايل تنغري، والناس دايل تيويد، 

جمموعة دايل املناطق وهنضر على تفراوت وال املعادن دايل  راه
الذهب دايل اتفراوت، وفني كيمشي هاد الشي؟ وشكون  
كتيستغل هاد الشيء؟ واش كتستافد الساكنة دايل املنطقة؟ هناك 
مشكل كبري وكبري جدا، ولكن مع األسف، احلكومة احلالية واان 

ينما هدد هللا يرمحو، حغنستحضر واحد املقولة دايل احلسن الثاين 
فريق ابالنسحاب من الربملان، قال هلم الشيفور داييل غادي نعينو 
وزير، نقدر نعينو وزير، مبعىن آخر خصنا نعرفو، ال يهمنا، أان 
متافق مع السيد الوزير، ماشي مسؤولة املعارضة ومسؤولة األغلبية، 
 يهمنا املغرب ككيان كوطن كثوابت، يهمنا استقرار املغرب

ومستقبل املغرب، نعم هناك األغلبية يف الربملان وهناك املعارضة، 
ولكن هناك األغلبية الصامتة، الناس كتعاين الشيء الكثري يف 
ظروف نعرفها مجيعا، هناك التهميش املمنهج، مدينة جرادة كانت 

ويف التسعينات احلركة النقابية  18وكنعرفوا  18مدينة عمالية و
 اسي املسلسل الدميقراطي، مت االغتيال دايلاملغربية لعب دور أس

ديك املدينة، مت إعدام ديك املدينة، حنن نطالب من احلكومة أهنا 

حتّمل املسؤولية دايهلا، ولكن بغيت نقول لك السيد الوزير أنه 
احلكومة خاصها تفتح احلوار مع احلركة النقابية املغربية، ألن احلركة 

الد، اسي يف االستقالل دايل البالنقابية املغربية لعبت دور أس
ولعبت دور أساسي يف السنوات دايل الرصاص واليوم هناك 
هتميش دايل احلركة النقابية، وهاد اخلطورة يف هتميش احلركة 
النقابية املغربية سيؤثر سلبا ألهنا هي وسيط من الوسائط اللي  

 ...كتلعب دور دائما يف إمخاد احلرائق

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، تعقيب ألحد النواب أو انئبات الفريق  شكرا
 .احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

السيد الوزير، شكرا على جوابكم القيم، يف البداية أقول 
اإلحتجاجات السلمية اليت تعرف مدينة جرادة تستدعي من 

 كل الذي يسائل منوذجنا التنموي يف جديد التفكري اإلسرتاتيجي
تفاصيليه وإختالالته، ملف جرادة يطرح كذلك وعود التنمية 
السابقة اليت لن جتد طريقها إىل اإلجناز منذ إغالق مفاحم جرادة، 
ملف جرادة كذلك معادلة التوازن اجلهوي واإلنصاف اجملايل 

مناطق  مناألمر مطروح يف جرادة ويف غريها  والعدالة اإلجتماعية
اململكة، هناك مناطق يف املغرب العميق تعاين من التهميش 
واحلكرة يف إطار طرح إستعماري الزال قائما يصنف املغرب إىل 

 .صنفني: هناك مغرب انفع وآخر غري انفع

السيد الوزير، لقد آن األوان لصياغة مقاربة احرتازية ابلنسبة 
ا هيكلية، قوامهملختلف مناطق اململكة، الذي تعاين أعطااب 

التهميش والفقر، إننا يف احلركة الشعبية اليت أتسست يف مبادئ 
التوازن اجملايل والعدالة اإلجتماعية، نطالب إبنصاف جرادة وغريها 
من املناطق املهمشة، نطالب بزايرة وفد حكومي برائسة السيد 
رئيس احلكومة هلذه املنطقة، نطالب بوضع خمطط تنموي للمنطقة 
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ل استقطاب استثمارات وتقوية فرص الشغل، نطالب من خال
اإلهتمام أبرامل وأبناء العاملني يف مناجم جرادة، نطالب ابإلهتمام 

نطالب بتعويض ضحااي السندرايت، نطالب   ابملتقاعدين،
مقابل  %98إبنصاف اجلهة الشرقية اليت تصل فيها نسبة البطالة 

ات االستثمار كمعدل وطين، ابإلضافة إىل ضعف مردودية   1%
العمومية حسب دراسة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وشكرا، 

 .والسالم عليكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، التعقيب املوايل عن اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واإلشرتاكية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

لوزير، ابش نكونو صرحاء، املشكل دايل جرادة راه ماشي السيد ا
هو الفحم فقط، ابش نكونو واقعيني. هاد االحتجاجات اللي  
كانت يف جرادة ويف احلسيمة ويف أقاليم أخرى، هو احتجاج 

 .وتعبري عن البؤس والتهميش اللي كتعيشو هاد األقاليم

تباقية ج اسالسيد الوزير، املطلوب إجراءات حكومية صادقة وبرام
 .هلاد املناطق

السيد الوزير، كنطالبوكم ابش حتولو اإلمكانيات دايل هاد 
األقاليم، إىل ثروات عرب اإلستثمار. هل تعلم السيد الوزير فهاد 

 األقاليم البطالة واليأس كيحطم األرقام القياسية؟

السيد الوزير، هل تنتظرون غدا احتجاجات من أقاليم أخرى ابش 
احلكومة؟ هل أصبح اإلحتجاج شرط أساسي ابش تتحرك حترك 

 احلكومة؟

السيد الوزير، خاص احلكومة حترك مجيع هاد األقاليم وتشوف 
الناس فني عايشة. الناس السيد الوزير، ما كتطلبش شي مطالب 

اللي هي كبرية، بغات الصحة، بغات البنيات األساسية فقط، 
 .بغات التشغيل، تلقى ما اتكل

الوزير، هاد املناطق راه خص إعادة جرب الضرر الفردي السيد 
واجلماعي، ألن هاد املناطق عانت ما يكفي السيد الوزير، أان ما  
كنحملكومش املسؤولية، كنحمل املسؤولية لينا مجيعا كربملان،  
كمنتخبون، كهاد احلكومة، كاحلكومات السابقة، آن اآلوان اليوم 

ميكنش.... تيجي جاللة  ابش تدخلو السيد الوزير، ألن ما
 ...امللك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب موايل لفريق التجمع 
 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

  السيد الرئيس،

حيتفل الشعب املغريب  90ار يناير، الغد هن 99ذكرتوان بذكرى 
بذكرى السنة األمازيغية، هي مناسبة ابش نتمىن للجميع أسوكاس 

 .إغودن لكل مغريب

السيد الوزير، أحداث جرادة، يف الفريق كنشوفو بعض املسببات 
األساسية ليها منها الغياب دايل التصدي االستباقي واإلعداد 

املبادرة  واكبة دايلدايل بديل تنموي حقيقي، كذلك احلاجة إىل امل
احمللية فهاد البديل التنموي، مث واحد القصور، خصنا نقولوها 
بصراحة، دايل جناعة املنظومة دايل املراقبة يف النشاط املعدين 

 .املنجمي، لتجاوز هاد املمارسات الريعية
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السيد الوزير، مدخال ملقاربة هذه البؤر، سواء اللي مت التعبري فيهم 
وال اللي ابقة كامنة وصامتة، منها هاد احلتمية دايل البدائل 
التنموية هباد املقاربة االستباقية، واإلطار دايهلا األنسب، هو 
النموذج التنموي اللي حنا بصدد النقاش والتداول بشأنه، كذلك 

وفوا كنش ر اللي هو أساسي هو اجلهوية املتقدمةواحد املدخل آخ
 .فيها حاضنة احلاضنة املثلى لضبط املعادلة دايل العدالة اجملالية

بعض الدروس والعرب جيوب، يف املغرب العميق،  السيد الوزير،
 .املغرب العميق يستنجد ويستوجب اإللتفات واإلعتبار اخلاص

 :السيد رئيس اجللسة

يل حملرتم، التعقيب املوايل للفريق اإلستقالشكرا السيد النائب ا
 .للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد عمر احجرية

 .بسم هللا الرحيم الرحيم

السيد الوزير، يف احلقيقة مهمة صعبة عطاهتا لك احلكومة ألن نتا  
ة له عالق كوزير الطاقة واملعادن وكتجاوب على واحد السؤال ال

ابلطاقة واملعادن ألن املنجم سد منذ سنوات، هذا مشكل متعلق 
بقطاعات خمتلفة يف احلكومة. جرادة تعاين من الصحة، مشاكل 
دايل الصحة، دايل التعليم، دايل اإلستثمار، دايل البطالة، هو 
الشعار اللي رفعوه دراري صغار والكبار، البديل اإلقتصادي، 

د احلكومة كنطلبوا حاجة بسيطة من هاد احلكومة السابقة وها
املكان اللي احنا واقفني فيه، كنتوا كتحتجوا كتقولوا أبنه احلكومة 
ما كتعطيكمش وقت وما كتستقبلكمش، كتعاملوان بنفس املعاملة 
اللي كنتو كتحتجو عليها، رئيس احلكومة السابق وال رئيس 

ذاكروا انلاحلكومة احلايل طلبنا موعد ماشي ابش نشوفوه، ابش 
معاه ونعطيوه امللف اللي حنا موجدينوا كبدائل اقتصادية هلاد 

 .املناطق اليت تعاين، جرادة مثال

جرادة اليوم كتقوم كيما قلتوا بواحد اإلحتجاج مثايل على املستوى 
الوطين، ألهنا بالد دايل النقابة، بالد دايل الرواد، دايل العمل 

جاجات تايل شفتو واحد اإلحتالنقايب على املستوى الوطين، وابل
سلمية ويف واحد احللة جد متطورة ألنه والد احلرفة ووالد 
اإلحتجاج، وابلتايل هاد اإلحتجاج هو عنوان دايل منطقة 
حدودية كلها تعاين تعاين من البطالة من التهميش، من احلكرة، 
غياب هاد الشي ما كنحملوش، بال ما نعاودو نفس التكرار، 

ي حنا احلكومات املتعاقبة، دااب أنتوما اللي نفس اجلمل ماش
مسؤولني، بغيناكم نتوما اللي تعطوان البدائل، أنتوما تعطيوان 
البدائل، أنتوما تعطيوان احللول، انتوما تعطيو هلاد الناس اآلمال 
ألنه جيتوا فعال ومشكورين أنكم جلستوا مع الناس ولكن منني 

ل لناس ابغية احللو خرجتو الناس ما حسوش ابللي كاين حلوال
منني تنعس وتفيق تلقى كاينة شي حاجة جديدة، شي حل، 
راحنا كنقولو لكم هاد الشي ماشي يف إطار املزايدات، يف إطار 
أهنا بالدان وبغينا اإلستقرار وبغينا اإلحتجاج ما يعمش يف البالد، 
ما نبقوش مبنطق أن منني حيتج شي واحد عاد هنزو الطيارة وجنيو 

لسالم عليكم نتالقاو مع اجملتمع، ها فني وصلتوا بالدان، جنريو ا
وصلتوا بالدان أنه األحزاب ما بقاتش كتبغي، الناس ما بقاتش  
كتبغي األحزاب هتضر يف بالصتها، والو كيقولك حنا هنضروا يف 
بالصتنا، ما بقات عندان الثقة حىت يف شي حزب، ال األحزاب 

ة حىت رضة، ما بقات عندان الثقاللي يف احلكومة وال اللي يف املعا
يف نقابة، حاوريت أ السيد الوزير اجملتمع املدين ما حاورتيش 
األحزاب، ها فني وصلتوا البالد، بغينا بالدان ابش تعاود ترجع 
الثقة يف األحزاب، وابش ترجع الثقة خاص تعطيوه عناية للمطالب 

ها داخل لو دايلنا واألسئلة دايلنا واالحتجاجات دايلنا اللي كنقو 
 .الربملان
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير آه تعقيبات إضافية، السيد 
 .الرئيس فريق العدالة والتنمية

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

ه تنعرفوا السؤال ألنالسيد الوزير، احنا منني توجهنا للحكومة هباد 
أبن املؤسسات دايل البالد هي الضامن والساهر على اإلستقرار 
والتنمية دايل البالد، لذلك تنتصرفوا التصرف دايل املؤسسات 
ودايل الدولة دايل احلق والقانون، اإلحتجاجات اإلجتماعية على 
راسنا وعينينا واملواطنني يعربوا على اآلراء دايهلم يعربو على 

نتظارات دايهلم وحنا هنا ابش لكي ننصت هلذه اإلنتظارات، اإل
ولكن مرة أخرى ابش ما نبقاوش نتعاملوا مع املغرب فقط وقت 
االحتجاج، ينبغي علينا مجيعا أن نقوم كمؤسسات كل واحد 
بدوره، احلكومة تنزل الربامج دايل التقليص دايل الفوارق 

ية تقوم جلماعات الرتاباإلجتماعية واجملالية، اجملالس املنتخبة وا
ابلدور دايهلا دايل القرب ودايل اإلنصات دايل املواطنني، ودايل 
اإلستباقية، الربملان كذلك والنواب والنائبات الربملانيني يقومو 
ابلدور دايهلم دايل التبليغ على اإلنتظارات دايل املواطنني ويبقاو 

لبالدان،  غيناي بلصيقني ابإلنتظارات دايل املواطنني، هاد الشي الل
بغينا نتصرفوا كرجاالت وكنساء دايل الدولة كبار اللي هم اهلم 
دايهلم هو اإلستقرار دايل بالدهم، اهلم دايهلم هو اإلستجابة 
للمواطنني واملواطنات دايله، ولكن كذلك اهلم دايهلم هو التقوية 
دايل املؤسسات، التقوية دايل األحزاب، دايل النقاابت، دايل 

 .لة كاملةالدو 

 

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

أشكر السادة النواب على تعقيباهتم، الحظتم أنين حرصت كل 
ن إقليم نقولوا أباحلرص أننا نكونوا كبار يف اجلواب دايلنا، وأننا 

جرادة كغريه من األقاليم هي مسؤولية مجاعية بدأت منذ اتريخ 
طويل، ولذلك خاص اللي يتحمل املسؤولية ملا وقع حتت إشرافه 

داحلكومات يقول لنا هللا يعاون، هللا  4على االتفاقية وشارك يف 
يوفقكم، ويعاوان ويعطينا مقرتحات أما أن تكون يف ثالث 

نة يف جرادة ومل تقم أبي شيء، وجتي تقول س 98حكومات ل 
احلكومة اآلن كتهرسوا األحزاب وما درتو والو، حرام، ولذلك 
احنا بغينا نكربو، نتعاملو مع قضااي األمة بطريقة يعين راشدة،  
كناس مسؤولني كنآمنوا ابلرتاكم، هذه هي احلكومة أبنه اللي 

عاجلوها، ولوا نسبقنا هللا جيازيه خبري دار شي حاجة مجيلة كنحا
ودار أخطاء كنحاولوا نتعاملوا بطريقة إجيابية، ما جيتش نقوليكم 
أان ما كنت شي يف القطاع وال هاد احلكومة ايهلل جات وال 
احلكومة السابقة عدالت اإلصالحات يف قطاع دايل املعادن 
ابش..، جينا كنتعاملوا كرجاالت دايل الدولة ونساء دايل الدولة 

 نساء ورجال، أما تريي فيا نتريي فيك ما غيحلش رجاالت مبفهوم
املشكل دجرادة، وإال شكون اللي قال سبق متا منتخب يشرف 
عليهم، أان جاوا عندي املنتخبني وبداوا يتشكاو حبال اجملتمع 

 .املدين

ابملناسبة حضر مجيع األحزاب وممثلكم كانت له كلمة قوية، 
ديتو هلم إيال ب خصكم تسولو جاو كاملني بداو يتشكاو، قلت

تشكاو حبال اجملتمع املدين اش غنديروا بكم تكونو منتخبني 
ورؤساء مجاعات، رئيس اجلماعة كيتشكى وكيمشي يدق األبواب 
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وميشي جييب مشاريع، ميشي يقلب على مقارابت، إيال كان الدور 
دايل واحد رئيس دايل واحد اجلماعة منتخبة ويوقف أمام 

 PDR عكم عالش أخواي انت دريتاجلماهري يقول هلم أان م
وانسييت جرادة وما درتيش هلا مشروع؟ ولذلك هللا جيازيكم خبري 
اإلخوان واألخوات احنا بغينا منشيو بطريقة إجيابية، عندان جرادة، 
من قبل جات قضية زاكورة، من بعد جات قضية دايل واحد 

لدولة ا العدد دايل األقاليم، تعاملنا معها، قلنا اليكم برامج دايل
ابش  PDR اشنو فيها قلنا ليكم احنا بغينا نتفاعلوا إجيابيا مع

نعدلوا الربامج املركزية ونردوها قريبة من الربامج دايل اجلهات ودايل 
األقاليم، قلنا ليكم أبن السيد رئيس احلكومة بدأ الزايرات ومربجمة 
دايل الشرق ابش جيي يشوفكم بعد اجلهة دايل فاس ومربمج ابش 

ي، اتفقنا على هاد الشي، هاد الشي كامل تكلمنا عليه، جي
ولذلك أان كنشكر األخوات واإلخوان رغم بعض القصى يف بعض 
املداخالت كانت مقرتحات حول املراقبة، حول املعادن، حول 
الطاقة، حول النموذج التنموي. ابغي نقول لكم على املعادن هذه 

حلكومة السابقة احلكومة هي استمرار اإلصالح الذي سبق، ا
جاءت بقانون جديد للمعادن ابش يويل استثماري، جابت فيه 
البيئة ابش ما يضرش ابلبيئة، جابت ابش يكون استثماري، جابت 

 LE GUICHET دفاتر التحمالت، دران ما يسمى ب
UNIQUE رخصة دايل 9322، حيدان اآلن يف احلكومة 

L'exploitation لو وما زال دايل اللي ماليها ما دايرين وا
غنحيدوا اللي ما قام حبىت شي حاجة، انتهى عهد الريع الذي 
ساهم فيه البعض وألن كبار ما كنبغيوش نذكروا هاد الشي كنبغيوا 
نتعاملوا بطريقة صامتة ابش ميكن لينا أننا نعاجلوا األوضاع دايل 
األمة، ولذلك عاونوان احنا بغينا نتعاونوا معكم ونتعاونوا مع 

واألغلبية ابش نلقاوا هذه املقاربة، أما النقاابت أول لقاء املعارضة 
دار يف الرابط مع املركزايت النقابية وجاوا وعطاوان املقرتحات، 
تالقينا معهم ألنه ال ميكن هلذه البالدان أهنا ما يكونش فيها 

نقاابت قوية، ولكن النقاابت نقاابت، ألن التخوف داييل اشنو 
مع الديب كيما قال السي عبد اإلله  هو، وهو أنك تكون كتفرس

سابقا، وكتبكي مع مسكني الراعي اللي كيسرح، هذا هو 
التخوف، ولذلك أان كنتمىن ما يبقى فينا حىت مفرتس مع الديب، 
وال شي واحد ختلق ابش يكون مفرتس يف احلياة السياسية، وبعد 
ذلك يبكي على الدميقراطية وعلى اللجان دايل التأهيل دايل 

ماعات احمللية واألقاليم، مرة أخرى حنن مستعدون، قطاع الطاقة اجل
املبادرة علنا عليها هناك والقطاعات األخرى السيد  92واملعادن 

الوايل أعلن مع السادة الوزراء وغتكون زايرات للوزراء، ما بغيناش 
منشيو واحد الكتلة اتلوزراء نتلقاوا يف هنار وجنيو، قلنا غيمشي 

للي غيمشي سواء ومازال غيمشيوا األطر دايلنا قطاع بقطاع، ا
ابش ندخلوا يف التفاصيل دايل املبادرات إقليم جرادة يستاهل، 
وغنكونو كبار إن شاء هللا يف معاجلة كل هذه اإلختالالت، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن املسامهة يف هذه اجللسة. منر إىل 
وهو قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان القطاع املوايل 

وسياسة املدينة، سؤال حول مآل الدور اآليلة للسقوط للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين عن الفريق اإلستقاليل

 :النائب السيد هشام سعنان

 لسيد الرئيس،شكرا ا

كيعتابر موضوع املنازل املهددة ابإلهنيار من املشاكل الكبرية اللي  
كتعرفها عدة مدن ابملغرب، بغينا نعرفوا مدى تدخل الوزارة للحد 

 .من هاد املخاطر؟ شكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا لكم، السيدة الوزيرة تفضلوا

اب إعداد الرت السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على طرحكم هلذا السؤال املهم، كيفما  
كنعرفوا مجيع أبن هاد املباين والدور اآليلة للسقوط كتشكل واحد 

نني هبا، اللي ساك اخلطر كبري على األرواح واملمتلكات دايل الناس
اللي   13.90ووعيا منها الوزارة هباد اخلطورة، أوال دران قانون، 

 .كيحدد املسؤوليات وكيوضح األدوار دايل كل املتدخلني

اثنيا خرج املرسوم دايلو، اليوم خاصنا نعينوا املدير دايل هاد الوكالة 
 لاللي الزم خيضع للمسطرة دايل التعيني يف املناصب العليا، وقب

ذلك مت اإلحصاء دايل هاد املباين اآليلة للسقوط اللي العدد دايهلا 
وتصنفات من طرف واحد اجملموعة اتملكاتب  34912واحد 

الدراسات اللي هي خاصها ضروري اهلدم دايهلا كليا وكاينة اللي  
 .كتحتاج للرتميم وتقوية اهلياكل

 :السيد رئيس اجللسة

حملرتم ، تفضلوا السيد النائب اشكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت
 .للتعقيب

 :النائب السيد هشام سعنان

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، حاليا كاين مواسم األمطار اللي كتزاد خطورة 
اإلهنيار لعدد من املنازل ابملغرب، وكمثال مدينة آسفي اللي كتزاد 

 واملدينة ينمنزل مهدد ابإلهنيار وخاصة حبي تراب الصي 902على 
القدمية وحي بياضة وجرفات، وكنعرفوا أن الناس رغم اخلطورة  

كريفضوا ابش خيرجوا من املنازل دايهلم ما كاينش ضماانت، 
وابلتايل فأنتم مطالبون السيدة الوزيرة إبجياد حلول بديلة للوضع 
احلايل اخلطري، ما نتسناوش حىت توقع ال قدر هللا شي كارثة حبال 

 .اء اللي حنملو املسؤولية للحكومات السابقة، شكراالدار البيض

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا لكم، منر للتعقيب، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق 
 .العدالة والتنمية، تعقيب إضايف

 :النائب السيد عبد احلق الناجحي

 شكرا السيد الرئيس،

يضاء سيدي البإىل مىت ستبقى ساكنة مدينة الدار  السيدة الوزيرة،
مومن القدمي والفداء واملدينة القدمية تيعيش يف هلع وخوف كلما 
نزلت أمطار اخلري، واألسباب واضحة السيدة الوزيرة، احملج امللكي 
اللي ابقي ما عرفش الطريق والنور دايلو، طبعا الساكنة يف هذا 
احملج امللكي كتعاين يوميا من سوء املعيشة بسبب تساقط هذه 

ولعل السبب الواضح فيها هو ارتفاع التكلفة اللي وصالت  الدور،
 .ال تساوي ذلك، شكرا ألف درهم، يف حني أن الشقة 022

 :السيد رئيس اجللسة

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

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :ري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكانالوطين والتعم

 شكرا السيد الرئيس،

اللي نبغي نطمن السيد النائب احملرتم على مدينة آسفي ومدينة 
الدار البيضاء ابخلصوص، اللي كان واحد اإلجتماع مؤخرا يف 
وزارة الداخلية مع مجيع الفاعلني اللي كيدخلوا يف املباين اآليلة 
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و البيضاء ويف آسفي، ولكن اللي خصنا نتعاونللسقوط يف الدار 
عليه هو أن هاد الوكالة اليت ستكلف ابلصيانة دايل هاد املباين 
اآليلة للسقوط، ستعمل الوزارة على تسريع الوترية دايل التعيني 
دايل املدير دايهلا، اللي هو مكلف بتكوين اجمللس اإلداري، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

الوزيرة، السؤال املوايل عن عدم احرتام دفاتر شكرا السيدة 
التحمالت اخلاصة ابلسكن اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مصطفى احليا

تعرف مشاريع السكن اإلجتماعي جتاوزات وإختالالت كبرية، 
 م املنعشني العقاريني بدفاتر التحمالت اليتبسبب عدم التزا

وقعوها مع احلكومة. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن إجراءات 
 .وتدابري وزارتكم لتصحيح هذه التجاوزات واإلختالالت؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا 
 .مشكورين

نة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب السيدة فاط
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

اللي ميكن يل أنكد ليكم عليه أبن اهلاجس دايل اجلودة والسالمة 
اإلسكان  زارةواإلستدامة يف البنيات، هو اهلاجس الرئيسي دايل و 

وسياسة املدينة. اثنيا املنعشني العقاريني اللي دارو اتفاقيات مع 
الوزارة إلجناز مشاريع دايل السكن اإلجتماعي، كاين بند خاص 

رب ابلتزام دفرت التحمالت، واإللتزام مبقتضياته. اثنيا كاين مراقبة ع
مراحل، قبل اإلجناز وخالل اإلجناز بتقارير دورية، وكذلك  3
سليم شهادة يعين سالمة اجلودة دايل البنيات هي ضرورية، قبل ت

أن تسلم هذه البناايت مبوثق الذي يضمن الشفافية، وإيال عندكم 
ملفات فيها إختالالت، أو يعين أمور اللي الحظتوها فأبواب 
الوزارة مفتوحة لتلقي شكاايت املواطنني، وخاصة نواب األمة، 

 . شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .را، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلواشك

 :النائب السيد حممد العريب بلقائد

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة املنتدبة، هو اجلواب السيدة الوزيرة على هاد 
املوضوع، هو جواب ميكن أن جنيب عنه طبقا لدفرت التحمالت 
يف كل وقت وحني، ولكن الواقع خيتلف متاما، كثري من البناايت 
ومن اجملمعات السكنية اليت بناها املنعشون العقاريون فيها 

سليمة يعين الشقق غري إخالالت، فيها ضعف، اجلودة غري 
سليمة، التسليم دايل السكن ال يسلم يف الوقت املناسب، عند  

 la densitéكثري من املنعشني العقاريني، والكبار منهم كثر، 
اللي دايرين يف دفرت التحمالت، ل  042ماشي هي هاديك، 

شقة يف اهلكتار، كاين أكثر من ذلك، ما كاينش االحرتام  042
السيدة الوزيرة، هاد الشي اىل بغينا ندوزو  أنتمدايل داك الشني 

دفرت التحمالت بندا بندا، خاصة فيما يتعلق ابملوضوع دايل 
البيئة، كذلك اللي دخل يف هاد دفرت التحمالت اجلديد، املتعلق 

دايل املاء الساخن وبغرس  le branchement يعين ب
ل قاألشجار لكل شقة، خاص يغرس واحد الشجرة تكون على األ

 .مرت، هاد الشي راه ما كاين والو منو السيدة الوزيرة 4
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ولذلك أوال هاد املوضوع كيخصكم متابعة ومراقبة يعين شديدين  
على هذا املوضوع يعين عن طريق جلان متخصصة تتابع هاد 
املوضوع، وأان متأكد أبنه ستقوم عليها اختالالت ولكن إذا وقعت 

ين شي زجر واش كاين شي هذه االختالالت أشنو كدير واش كا
إجراءات زجرية حقيقية على هاد الشي؟ وال ما كاين، راه الناس 
ما بقاوش محلوا ميشيوا هلاد السكن، وهذا يعين التقارير اجلديدة 

الناس ما بقاوش لألسف الشديد أنه ملاذا؟ ألنه  0292دايل 
املقاربة نفسها كيخصكم تعاودوا فيها النظر من جديد يعين من 

ا إىل هنايتها، هذه عبارة عن مقابر يعين كندفنوا هبا املغاربة أوهل
 ..أحياء

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة ما كاينش تعقيب إضايف؟ تفضلوا

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

السيد النائب احملرتم، نبغي نقرتح عليكم جلنة استطالعية شكرا 
حىت نقف على هاد اإلختالالت اللي كتذكروا أو توافيوان ابمللفات 
اللي كتكلم يف هاد املوضوع، ألن إيال كان شي سكن اللي هو  
كرتاقبه الوزارة هو السكن االجتماعي ألن دفرت التحمالت واضح 

ة حلصول على رخصة شهادة املطابقواملنعش العقاري ال ميكن له ا
إال إذا استوفت فيه الشروط تقف عليها جلنة حملية تشارك فيها 
اجلماعات املنتخبة وكذلك التقنيني واملهندسني املعماريني بشكل 
صارم ومرة أخرى أؤكد لكم إال عندكم شي حاالت أبواب الوزارة 

 .مفتوحة لتدارسها ومعاجلتها، شكرا لكم

 :جللسةالسيد رئيس ا

شكرا، السؤال املوايل عن البناء ابلعامل القروي للسيدات والسادة 
وا النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل

 .السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

يز التنفيذ ح السيدة الوزيرة احملرتمة، تساؤيل عنده عالقة بدخول
املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف ميدان البناء  99.90لقانون 

والتعمري، هاد القانون السيدة الوزيرة اللي صار عبء ثقيل على 
سكان العامل القروي حبيث أصبحوا يتعرضون لذعائر وغرامات ال 
قبل هلم هبا، زايدة على قرارات اهلدم. ما هي السيدة الوزيرة يعين 

ابري املتخذة لرفع معاانة السكان القرويني خبصوص هاد التد
 .القانون؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

أوال السؤال كان بطريقة مفتوحة على البناء ابلعامل القروي بصفة 
عامة، ولكن رغم أهنا العامل القروي جاء يف املخططات ويف الربامج 
دايل احلكومات املتتالية، اليوم الزم ابش نقرروا أبن العامل القروي 
 مل يستويف حقه بعد، وهاد الواقع كنتقامسوه مجيع، سلطة تشريعية

فيذية ومنتخبني حمليني، ورغم اجملهودات املبذولة من وسلطة تن
طرف احلكومات املتعاقبة فال زالت احلاجة ملحة إلنصاف العامل 
القروي واملناطق اجلبلية على مستوايت عدة ومنها جمال البناء، 
 فيما يتعلق بواثئق التعمري اليوم عندان النسبة دايل تغطية العامل

لقروية كلها مغطاة بواثئق التعمري، دايل املناطق ا % 22القروي 
لكن رخصة دالبناء تقتضي هكتار وال تتعدى املساحة املبنية 

 .مرت مربع، شكرا 022
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم تفضلوا، تعقيب ايهلل تفضل السيد النائب

 :وميالنائب السيد أمحد الت

يف احلقيقة راه  99.90شكرا السيدة الوزيرة، غري هاد القانون 
هو متعلق ابلعامل احلضري، راه املشكل ماشي ابلعامل القروي، إيال 
بغينا نوحدوا احلضري والقروي خصنا نفس اإلمتيازات دايل 
سكان العامل القروي خاص اللي كيستافدوا هبا احلضري، ابلنسبة 

ور لنسبة للسكن اإلجتماعي، ابلنسبة للدمثال لضمان القروض، اب
اآليلة للسقوط، فالسكان القرويني ما كيستافدوش من هاد الربامج 
ولكن كيتعرضوا لنفس املخالفات والعقوابت هذا هو اإلشكال 

 .السيد الوزير، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم تعقيب إضايف، تفضلوا السيدة النائبة عن فريق العدالة 
 .والتنمية

 :النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراي

إلزامية رأي الوكالة احلضرية وتعقيد مساطر ترخيص البناء يف قرى 
انئية تقل فيها كل شروط التنمية من ماء كهرابء وطرق كيخلي 
هاد الساكنة تستنكر هاد الال منطق اللي فىت عليها ابب اإلبتزاز 
والرشوة على شكل إاتوات تفرض عليها اليوم حمتاجني للتعجيل 

خيص، وكنحتاجوا أيضا العتماد بتنزيل مبسط ملساطر الرت 
تسلمها  les plans types التصاميم النموذجية املوحدة

اجملالس اجلماعية ابلتنسيق مع الوكاالت احلضارية، السيدة الوزيرة 
عندما حتتاج ساكنة اجلبل وتقطع مسافات على األقدام ألبواب 
العماالت والباشاوات فألهنا بكت طويال يف صمت دون أن حيس 

 .أبملها ومعاانهتا، وشكرا أحد

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق التجمع 
 .الدستوري

 :النائب السيد خالد الشناق

شكرا السيدة الوزيرة، لعلمكم يعرف إقليم إنزكان آيت ملول 
إشكالية وخطر حقيقي يهدد أحياء سكنية أبكملها خصوصا يف  

وكلما تساقطت أمطار اخلري بكميات كبرية، كل فصل شتاء، 
فالواقع السيدة الوزيرة أن هناك أحياء وجدت بشكل عشوائي 
جبانب واد سوس، وكلما ارتفع منسوب هذا الواد يضع السكان 
أيديهم على قلوهبم ويتضرعون للخالق لتجنيبهم كارثة حقيقية، 

ذه ه فصراحة حنن أمام أزمة صارت هتدد البناء واألرواح، كذلك
األحياء اجملانبة لواد سوس تعرف تزايد مضطرب يف البناء، 
وارتفعت كثافتها السكانية بشكل كبري يف غياب اتم ألي 
 إسرتاتيجية ولتهيئة هذه األحياء، لذا نطالبكم السيدة الوزيرة بوضع

خطة استعجالية وواقعية لتهيئة جنبات واد سوس خاصة تلك 
 كنية كحي أزرو وحي األملالضفاف اليت تتواجد هبا أحياء س

وطربسيت أبيت ملول، وحي اجلرف إبنزكان وأحياء أخرى 
 .ابإلقليم، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا التعقيب اإلضايف املوايل، تفضلوا السيد النائب عن الفريق 
 .اإلشرتاكي

 :النائب السيد حممد مالل

 شكرا السيد الرئيس،

ي إبعادة يف الفريق اإلشرتاك بدوران السيدة كاتبة الدولة نطالبكم
النظر يف طريقة يعين تنزيل هاد القانون دايل التعمري وكذلك يف 
مساعدة وتبسيط مساطر ساكنة العامل القروي، مث السيدة كاتبة 
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روي الدولة رئيسة مجاعة وتتعريف يعين املعاانة اللي تيعيشها العامل الق
مقاربة شاركية و يف هاد الباب هذا، فنطالبكم ابعتماد مقاربة ت

إجتماعية يف تنزيل هاد القانون، وكذلك مساعدة السيدات 
والسادة رؤساء اجلماعات يف التنزيل الصحيح ويف املعاجلة السريعة 

 .هلاد امللفات دايل تراخيص البناء، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا لكم تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق األصالة 
 .وا السيد الرئيسواملعاصرة، تفضل

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة يف جمال التعمري والسكىن ضرورة احرتام اخلاصيات 
دايل كل جهة جهة، وابلتايل تنطالبوا بقانون خاص ابلعامل القروي 

دد كبري من وتنعرفوا أبن عواملناطق اجلبلية يف اجملال دايل البناء، 
املشاكل اللي كيعيشها املغرب وخاصة اهلجرة القروية السبب دايلوا 

 .هو عدم الرتخيص ابلسكن يف العامل القروي، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا لكم، شي تعقيب آخر، تفضلوا السيدة الوزيرة

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

شكرا السادة النواب احملرتمون على هذه املالحظات واإلقرتاحات، 
وغنبدا من اآلخر دايلنا هو كيفاش ميكنا جنتاهدوا ابش نلقاو 
قانون خاص ابلعامل القروي وأان معاكم وعندي غرية خاصة على 

مي ظاركم السيدات والسادة النواب بتقدالعامل القروي، حنن يف انت
فيه يعين  99.90مقرتح قانون يف هاد اجملال. صحيح أن القانون 

 أمور ال تليق ابلعامل القروي وال ميكن تطبيقها يف العامل القروي وأان
معاكم، ولكن اليوم اللي ميكن يل نقولكم أن هناك جلان استثناء 

هلا، قومش ابلدور داياللي يف بعض املناطق ما كتفعلش وما كت
واللي ميكن يل أنكد ليكم عليه ونطمؤنكم هو أن الوزارة اليوم 
منكبة وغري بعيد يف األسبوع الفارط كانت عندان ورشة عمل 
حول إسرتاتيجية جديدة للبناء يف العامل القروي، وخاصة جبانب 

مل الوداين، واليوم كيفاش ميكنا نعجلوا هباد الوترية ابش البناء يف العا
م القروي واملواطنني يف العامل القروي ويف املناطق اجلبلية يكون عنده

واحد القانون اللي كيتالءم مع اخلصوصية اجلهوية دايهلم واللي 
لية اللي تكون هي مواد البناء حم ميكن ميشي حىت يف مواد البناء

واللي ميكن هلا توفر مناصب شغل ابليد العاملة احمللية للحفاظ 
على هاد اخلصوصية احمللية وهاد القضية دايل البناء يف العامل 

دقيقة، أان  95.92القروي ال ميكن معاجلتها يف دقيقتني أو يف 
ننظم  نأدعوكم لعقد جلنة والتفكري يف إىل أي حد ميكن لنا أ

مناظرة وطنية للتفكري مجاعة، تفكري مجاعي ومقاربة تشاركية 
للحلول اجملدية واللي غينخارط فيها اجلميع يف اإلعداد دايهلا ويف 
التطبيق دايهلا وخاصا السيدات والسادة النواب احملرتمون ورؤساء 
ورئيسات اجلماعات احمللية، أبواب الوزارة مفتوحة وحنن رهن 

أخرى أحل عليكم لتقدمي مقرتح قانون يف هاد اجملال اإلشارة ومرة 
ألن مشروع القانون صحيح غري مالئم، حنن بصدد التحضري 
املراسيم التطبيقية ولكن مقرتح قانون سوف يعين يضاعف اجلهود 
التشريعية وسخرج إن شاء هللا ابلقانون الذي سيالئم اجلميع 

ظر ى الزال ينتوالذي سيحل معضلة العامل القروي اللي مرة أخر 
 0209إنصافه يف مادين شتة، واليوم إن شاء هللا من هنا ل

احلكومات ستجتهد يف يعين حتسني ظروف عيش املواطنني 
واملواطنات يف العامل القروي وكذلك يعين حتسني التشريعات 
وتالئمها مع يعين الواقع املعاش يف العامل القروي واملناطق اجلبلية، 

وسائل اإلعالم العامل القروي واملناطق  وحنن نشاهد يوميا يف
 .اجلبلية
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، ونشكرك على حسن املسامهة يف هذه 
اجللسة. منر إىل القطاع املوايل قطاع الشغل واإلدماج املهين، 
السؤال متعلق بتشغيل حاملي الشواهد العليا للسيدات والسادة 

لنائب فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد االنواب احملرتمني عن 
 .احملرتم مشكورين

 :النائب السيد ايسني الراضي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

حسب الربانمج احلكومي دايل احلكومة السابقة  السيد الوزير،
، الربانمج دايل احلكومة احلالية % 8التزمتم بتخفيض البطالة إىل 

، ها بدا يبان الفرق، % 8.5اللي نتوما فيها السيد الوزير التزم ب
اإلحصائيات الرمسية دايلكم املتعلقة ابرتفاع البطالة طلعات من 

د الوزير احملرتم، واش ما  السي 0292، هناية % 1.4إىل  1.9
كنظنش أبن هذا مؤشر كايف ابش تعتارفوا أبنكم فشلتوا بتدبري 

 .ملف البطالة، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

كومة لكي احلالسيد النائب احملرتم راه ابقي ما كملناش السنة يف 
نعرتف ابلفشل، حنا اي هللا قلنا بسم هللا وحنا إن شاء هللا ما 
غنفشلوش حنا غنجحوا، ألنه حنا أوال كنطرحوا يعين أهداف،  
كنرفعوا السقف شوية ابش نشتاغلوا، حنن عازمون على اإلشتغال 
ليس لوحدان، ألن معضلة البطالة كما تعلم هي أوال معضلة كما 

 تراكمات لسياسات حكومية متعاقبة، القضيةتعلمون هي نتيجة 
الثانية هي ليست شأان حكوميا، هو الشأن دايل اجلهات، اليوم 
اجلهات كما تعلم القانون التنظيمي جعل من التشغيل اختصاص 

ذايت دايل اجلهات، إذن فهي خاصها حتمل معاان كنقول املسؤولية 
جلديدة اليت ملقاربة ادايهلا، اثلثا حنا شغالني اليوم مقاربة جديدة، ا

نشتغل هبا هو أن التشغيل قضية حكومية وليس قضية قطاع 
واحد، قضية تسائل كافة القطاعات واإلسرتاتيجية احلكومية، 
قضية تسائل كذلك الربامج النشيطة اللي مسؤولة عليها الوزارة 
دايل التشغيل واحلمد هلل هاد الربامج خداما وغادي نقيموها، 

واليوم وردت يف القانون املالية واحد اجملموعة وغادي نطوروها 
 .دايل اإلجراءات

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد ايسني الراضي

منني دخلت للجلسة وأان كنتبع  شكرا السيد الوزير، بصراحة
يجي كاحلكومة كتكلم، املشكل اللي عندان اليوم هو دااب اللي  

تيجلس يف الكرسي اتلوزارة اي تينكر تيقولك هاد الشي ما  
شي دارو اللي قبل مين، ابش جيي ال كاينش، اي تيقول لك هاد

شي مسؤول ويقولك كاينة مشاكل ويلقى هلا احللول هللا 
 زعيم واش نسييت أبنك البارح كنيت السيد الوزير احملرتم، جييب،

حق   كتقول التشغيلدايل النقاابت، واش نسييت أبنك كنيت
دستوري، وال دااب صايف منني ولييت وزير انسييت داك اهلضرة مشا 

 .النضال

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد محيد ابراهيمي

ك خبري، يس التوقيت هللا جيازيئالسيد الوزير احملرتم أ السيد الر 
اجلواب أ السيد الوزير يف الشغل دميا اللي كنسمعو دميا كنسمعوه، 
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وحنا يف طنطان عندان موارد بشرية يف واحد املستشفى إقليمي 
دايل احلسن الثاين يف طانطان كارثي، مندوب دايل الصحة ما  

مة اكاينش، مكاين اللي يصيفطو لنا، الدكتور دايل اجلراحة الع
ما كاينش هادشي درانه أ الوزير كتضحك والناس عندان كتغلي 
طانطان طالبا احلق الدستوري دايهلا، ما طلباش شي حاجة، 
املواطنني جرادة كيموتوا فيهم على العرض دايهلم هللا يرمحهم، متا  

كيلقى والوا، ا  مكيموتوا فابور كيجي اإلنسان ابش كيما  
ا  ماكاين سكانري، ماجلناحات تبناو ومكاينش األسرة، لتتمكن 

وهاد الشي كلو درانه يف دوسي يف األول دايل  كاينش موطور،
السي الوردي مشيت لعندو واستقبلين وقلتلوا هاد الشيء  0292

اخلصاص وا ديت ليه دوسي وسلمتو لوا قبل، دااب هللا جيازيكم 
بة  ي عتقنا لقاو القوافل الطبية، وهنا ابملناسخبري حنا طانطان الل

كنشكروا األطباء واألطر دايل مؤسسة حممد اخلامس اللي دارولنا 
أشهر،  8فيها  l'agenda عملية، ولقاو املندوب عندو 55

دارت هاد القوافل الطبية ودران دايلوا ملي ت l'agenda وخوات
ن غري يكو  اجلراحات، دااب اليوم بغينا غري اإلنسان يستقبل

التجهيزات، يكون غري النظافة، ويكون غري املسائل جيي الطبيب 
 .أقل حاجة وتستقبلوه والداويوه هذا حق مطلوب، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

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

 :النائب السيد ابراهيم بوغضن

 الرئيس،شكرا السيد 

ىل أود أن أثري انتباهكم وعربكم نثري انتباه احلكومة إ السيد الوزير،
استفحال ظاهرة البطالة يف صفوف املمرضني خرجيي املعاهد العليا 
للمهن التمريضية، حبيث وصل عدد اخلرجيني املعطلني حاليا إىل 

ممرض معطل يف حني أن السيد الوزير أن  2222أزيد من 

ممرض، إىل وظفنا  1222يد الوطين يصل إىل اخلصاص على الصع
ممرض، وهلذا  0222غيبقى لينا اخلصاص دايل  2222هاد 

 :مرينأالسيد الوزير أنبهكم وأدعوكم وأدعو عربكم احلكومة إىل 

األول ضرورة التعجيل إبصدار املقرر املنظم من  األمر-أوال
 مبارايت التوظيف يف صفوف املمرضني يف خمتلف التخصصات،

 وزارة الصحة ابخلصوص للجدولة الزمنية اليت سبقت احرتام- اثنيا
أن أعلنتها منذ شهر نونرب حيث أن املمرضني تفاجأوا جبدولة 

 .زمنية جديدة وهلذا ندعوكم إىل احرتامها، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم، 

غادي نبدا هباد التعقيب اآلخر اللي هو جاد ألنه القضية دايل 
وع هذا فعال موض التشغيل املمرضني فعال هذا األطر الطبية

يستحق أن تتم التعقيب فيه، ولذلك احلكومة يف إطار التوجهات 
اإلجتماعية غادي متشي يف إطار التشغيل اللي كريتبط 

 اإلجتماعية كما فعلت يف قانون املالية األخري.  ابلقطاعات

فيما يتعلق بوزارة التشغيل هي ما عندهاش األطبة دايل الصحة 
العمومية عندها فقط األطباء دايل الشغل، ما عندمهش عالقة 

وجه هذا السؤال بطبيعة احلال سيابملستشفيات العمومية وهلذا 
للي طرح نسبة لألخ اسيجيب عنه زميلي يف وزارة الصحة، أما ابلو 

القضية دايل الصفة كنقايب، أان فعال كنت نقابيا وأعرف 
اإلستغالليات الفالحية اليت كانت تضيع فيها حقوق العمال 

 .وابلتايل فال حق ألحد أن يزايد علينا يف هذا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل، سؤال حول وضع 
إبنعاش التشغيل ببالدان للسيدات والسادة النواب آليات كفيلة 

 .احملرتمني عن الفريق احلركي، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نتساءل عن وضع اآلليات الكفيلة إلنعاش 
 .التشغيل؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .السيد الوزير تفضلوا مشكورينشكرا، 

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، بطبيعة احلال أهم آلية وضعات هاد 
احلكومة هي أهنا وضعت جلنة وزارية للتشغيل يرأسها السيد رئيس 
احلكومة، انبثقت عنها عدد من اللجان املوضوعاتية ايل هي 
خدامة اآلن وضعنا برانمج وطين للتشغيل غادي ميتد خالل أربع 

شتغل إلخراج برانمج تنفيذي سنوات، هذه اللجان اآلن ت
للمخطط الوطين الذي ستتم املصادقة عليه إن شاء هللا بعد أسابيع 
هو اللي غادي يوضع خارطة الطريق، لكن احلكومة مل تنتظر هذا 
الربانمج ألنه عندان ما يسمى ابلربامج النشيطة للتشغيل وهي  

يل غكتحقق جمموعة دايل النتائج يعين برانمج إدماج برانمج التش
الذايت، برانمج حتفيز إىل غري ذلك من الربامج اللي نقوليكم على 
حساب األهداف اليت وضعناها كلها احلمد هلل حتقق نسب، 
ولكنها غري كافية غري كافية، وهلذا املقاربة دايل احلكومة غتقوم 
على أساس مساءلة كل اإلسرتاتيجيات القطاعية والربامج 

التشغيل، مبا يف ذلك القطاعية من حيث مضموهنا من 
اإلستثمارات الوطنية واألجنبية املعطى دايل التشغيل غادي يكون 

حاضر وكاين البعد اجلهوي اللي هو أساسي ألنه اليوم اجلهات 
مطالبة وحنا كنشتاغلوا مع اجلهات ابش نوضوعو برامج جهوية 
وآلية دايل التشغيل وهلذا كاين واحد العمل كبري وواعد إن شاء 

ونتمىن أن نصل إىل اهلدف الذي حققناه وهو تقليص البطالة هللا، 
، لن يكون هذا سهال ولكنه سيتطلب تضافر كافة 8.5إىل 

القطاعات ويتطلب كذلك تضافر اجلهات وكافة الفاعلني مبا يف 
 .ذلك اجملتمع املدين

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :ة السيدة غيثة حامتيالنائب

شكرا على جوابكم، عرفت بالدان عدة خمططات ولكنها أابنت 
عن احملدودية دايهلا ، ألن مستوى البطالة يرتفع حىت أصحاب 
الشواهد العليا وصلهم البطالة يف الوقت ألن املغرب يف حاجة 
هلاد الكفاءات، تنعرفوا أبن إنعاش التشغيل هو مشكل مركب 

لى عدة أشياء من أمهها مناخ جيد لألعمال ومعقد و يعتمد ع
والذي يعتمد بدوره على أسس كثرية، هي حماربة الفساد واحملسوبية 

ى والزبونية، ختفيض الضغط الضرييب إىل أقل املستوايت، اإلبقاء عل
األسعار الضريبية ملدة معينة حىت تعطي الثقة للمستثمر، كذلك 

لة اليت أصبحت عرق إعادة النظر يف تدبري مراكز اإلستثمار
للتشغيل يف الوقت اللي كانت هي تفيذ التشغيل، إحداث عدالة 
إجتماعية وجمالية، عدالة جمالية إعطاء اإلستثمار والتحفيز 
لإلستثمار يف مجيع جهات املغرب، وليست يف اجلهات اليت على 
واجهت البحر فقط عدالة إجتماعية، إعطاء الفرصة ألبناء اجلهة 

 عادن ال تستفيد من، ال يستفيد منها أبناء اجلهة اليتألن مثال امل
توجد فيها املعادن وال الساكنة، خلق إطار قانوين وذلك مثال 
إقامة أسواق قريبة من السكان ابلنسبة للفراشة بعد دراسة تشاركية 

 ....مع الفراشة كذلك، التأهيل اجليد مع املمثلني و
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 :السيد رئيس اجللسة

م إضايف آخر؟ تفضلوا السيد النائب احملرت شكرا، هل من تعقيب 
 .فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير، تكلمتوا على اجلهات والدور دايل اجلهات فعملية 
دايل التشغيل، أان عندي واحد املقرتح لكم، على اعتبار أن الدور 

يف  حىتدايل اجلهات ماشي فقط يف املناصب احمللي ولكن 
املناصب املالية الوطنية، وأحتدث عن توزيع املبارايت، يعين ما 

ها تبقاش املركزية دايل مبارايت الولوج للوظيفة العمومية ويتم توزيع
 .على اجلهات، لتحقيق نوع من العدالة اجملالية يف توزيع التشغيل

أان نعطيك مثال جهة كلميم وادنون، فيها أعلى معدل على 
من  %39من البطالة بشكل عام، و %99طين املستوى الو 

بطالة محلة الشواهد العليا، كيفاش أنتما أنكم تنزلوا هاد املسألة 
دايل املبارايت يكونو على الصعيد اجلهوي، هذا دعم لسياسة 
بالدان يف اجلهوية املتقدمة وأيضا العدالة يعين اجملالية يف توزيع 

هة اليت ائية وال سيما اجلاملناصب املالية، ابش يوصلو للجهات الن
 .حتدتث عنها وهي جهة كلميم وادنون، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب إضايف؟ تفضلوا 
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي

فذلك التأهيل اجليد للشباب اجلهات حسب حاجيات سوق 
وصيات كل جهة، وتسهيل الوصول إىل العقار يف الشغل وخص

اجلهات خللق مناطق صناعية وجتارية، ابإلضافة إىل أن يكون 
التعليم يواكب سوق الشغل، مما يعطي فرص أخرى إىل تشغيل 

 .وشكراالشباب، 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا 
 .مشكورينالسيد الوزير 

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

أان أدعو السادة النواب ابش نديرو واحد اجللسة يف جلنة 
القطاعات اإلجتماعية ابش نعرضو عليكم املضامني دايل املخطط 

ا إلجراءات اليت سنعتمدها ألهنا تتضمن كل مالوطين للتشغيل، وا
متت اإلشارة إليه، وهلذا أان أحيي املداخلة دايل السيدة النائبة 

ن واإلقرتاح دايل السيد النائب. بغيت نقول ليه أبننا اليوم حنا قريبو 
ابش..، يف إطار التطوير دايل اجلهوية املوسعة راه شفتو املراسيم 

 ن شاء هللا ستعتمد احلكومة امليثاقاللي خرجات اليوم، قريبا إ
الوطين لالتركيز، ودون شك أنه هاد الفكرة دايل التوطني، ما 
يسمى بتوطني املناصب املالية يف اجلهات، هذا كان مقرتح تطرح 
يف إطار اللجنة دايل اجلهوية من النهار األول. فهادي فكرة أيضا 

لتوظيف اتستحق كل عناية، وكيظهر يل حىت هاد التوجه دايل 
ابلتعاقد كيمكن اجلهات تويل عندها إمكانيات، وخاصها تفتح 
هاد اجملال ابش ميكن يعين تغطي احلاجيات دايهلا من خالل هاد 
التعاقد، إذن اجلهات عندها ما يدار بينها وبني احلكومة، ما بني 
الربامج املركزية والربامج اجلهوية والتكامل بينهما، ألنه اجلهات 

لوقت ابش تبين الربامج اجلهوية، احنا مستعدين غيخص شوية ا
ابش نشتغلو مع كل جهةعلى حساب احلاجيات دايهلا 
واخلصوصيات دايهلا، وحنا خدامني ألن انطلقت ست برامج 

 ...جهوية اليوم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، السؤال املوايل متعلق مبحدودية السياسات احلكومية 
 ج إىل سوق الشغل للسيدات والسادةاخلاصة بدعم الشباب للولو 
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النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة. تفضلوا أحد النواب 
 .مشكورين، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مري بلقاسم

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها لولوج 
 .شكراالشباب إىل سوق الشغل؟ 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

أوال شكرا السيد النائب احملرتم، بغيت نشري إىل أن تشخيص 
دايلنا ودايلكم بطبيعة احلال، ظاهرة البطالة هي ظاهرة شبابية 
ا ابألساس، إذن كل الربامج اليت مل وضعت والربامج اليت يتم تطبيقه

واملخطط الوطين الذي نتحدث عنه، كله يستهدف الشباب يف 
 لشبابية أوال ظاهرة كتمس اخلرجينيهناية املطاف، ألن الظاهرة ا

اللي مها كلهم شباب، وكتمس النساء، وابلتايل فالعمل دايلنا 
 .غادي ميشي فهاد اإلجتاه

 إذن املقاربة دايلنا كما قلت لكم مقاربة أفقية، كافة القطاع
كتشتغل، تكلمت ليكم على املخطط الوطين كاين أيضا املقاربة 

وعاتية أبن كل جلنة من اللجان املوض اجلهوية، وابلتايل فنقول ليكم
دايل  3اللي تكلمت لكم عليها اآلن كل وحدة نظمت 

اللقاءات، غادي قريبا كما قلت غنخرجوا هباد املخطط التنفيذي 
اللي هو ابملوازاة كما قلت مع املواصلة دايل الربامج النشيطة اللي 

 هاد يفهي قائمة واللي كنقيموها وغادي نعاود نقيموا نوسعوها، و 
القانون املايل ورد واحد التدبري واحد التعديل جديد يف القانون 
املايل ابش يوسع اآلفاق دايل الربانمج دايل التحفيز، ودون أن 
ننسى أن هذه احلكومة واحلكومة اليت سبقت اختذت إجراءات 
غري مسبوقة على مستوى التشغيل ألنه يف هاد السنتني، يف هاد 

عين زانيتني غادي نوصلوا إىل ما يصل حوايل يالسنتني يف هاد املي
ألف منصب خلق ما بني املناصب وما بني التعاقد وهو شيء  18

غري مسبوق، هذا رقم غري مسبوق يف إجنازات احلكومة يف قوانني 
 .املالية فيما يتعلق ابلتشغيل وتشغيل الشباب ابألساس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .يبالنائب احملرتم للتعق شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد

 :النائب السيد مري بلقاسم

السيد الوزير يف احلقيقة هاد الكالم دميا كنسمعوه، ومسعناه احنا 
بغينا إجراءات ونتائج ملموسة، نشوفوها على أرض الواقع، اليوم 

،  022و  922البطالة كتزداد وكتفاقم، ما كنهضرش على 
 يف جهة الشرق اليت كنهضر على اآلالف األرقام مهولة خصوصا

أنتمي هلا، كتعرف أعلى معدل يف البطالة على الصعيد الوطين، 
قف وو  راه األرقام اليوم والت خطرية وكارثية مع إغالق احلدود

التهريب املعيشي، راه الشباب دايل بين درار وأنكاد وبين خالد، 
وجدة، أحفري، وإقليم بوعرفة وفكيك، كلو واقف ما خدامش، 

و جرادة آش واقع فيها، اليوم اللي الشباب دايهلا يف وراكم شفت
احلقيقة كيطالب ابلشغل، وهاد الشي نبهناكم ليه اللسيد الوزير، 
هللا خيليك السيد الوزير واش كاين شي أرقام وإجراءات نبشرو هبا 
الشباب ابش يكون عندهم آمال، وال ما كاين والو، واش كاين 

ي الشباب دايل العامل القروي اللسياسة واضحة نقدروا خندموا هبا 
فقدوا الشغل دايهلم واللي كيهاجرو للمدن، حىت الشباب اللي 
عندهم شهادات والدبلومات ما لقاوا ما يديروا هبا، وغاداي  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت   7102أكتوبر     

 -  

 

25 

كتكاتر، ما ميكنش السيد الوزير نبقاو نتكلمو سوف وسوف 
 بغينا شي حاجة واضحة وبغينا أرقام، قلينا هاد العام بغينا خندموا
قدا و نقدروا ندجمو قدا، بغينا أفعال ماشي غري أقوال، بغينا نشوفوا 
هاد الشي قدام عينينا، بغينا نشوفوا شبابنا اللي ضايع بدا كيخدم، 
بغينا نشوفوا احلكومة دارت استثمارات كربى وبدائل حقيقية ابش 
هاد املنطقة احلدودية كتعايش حباهلا حبال مجيع املناطق احلدودية 

 . العامل، وشكرا السيد الوزيراللي يف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم، فريق 
 .التقدم واإلشرتاكية

 :النائب السيد كمال كرميي بنشقرون

السيد الوزير، كنتاظروا أيضا أن تكون إجراءات أخرى حتفيزية 
ة تقدمنا قدم واإلشرتاكيمصاحبة، واحنا يف اجملموعة النيابية للت

 مبقرتح قانون يرمي إىل خلق منحة تعويض للخرجيني يف حبثهم عن
الشغل، على غرار القانون الذي يعترب رائدا وهو القانون دايل 
التعويض عن فقدان الشغل، نتمناوا السيد الوزير منكم ومن 
احلكومة أهنا جتاوب معنا إجيااب يف هذا املقرتح الذي سيحفز كثريا 
الشباب املغريب اليوم ويدفع كثريا إىل حب هذا الوطن الغايل 

 .والكبري

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم عن فريق التقدم واإلشرتاكية، هل من 
 .تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلوا

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

 يق التقدم اإلشرتاكي مستعدونأما ابلنسبة للمقرتح دايل فر 
للتعاطي معه والتفاعل معه ومدارسته يف اللجنة ونشوفو ديك 
الساعة آش غادي خيرج حنا معندان حىت شي مشكل، أي حاجة 

غنخرجوها للشباب وتكون يف صاحل الشباب حنا ما عندان حىت 
شي مشكل، بال ما ندخلوا يف مزايدات السيد املستشار، أان قلت 

مستعدين  يعين النهار وتيكون داك النهار أنتم يف اجلهةليكم داك 
ابش جنيو نشتغلو مع اجلهة دايل الشرق اللي مازال كتنتظرو تدير 

 .املبادرة ابش نديرو الربانمج اجلهوي دايل التشغيل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على حسن املسامهة يف هذه 
 املوايل قطاع املاء، سؤال حول أتثرياجللسة. ننتقل إىل القطاع 

مطارح النفاايت على املياه اجلوفية للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم 

 .مشكورين

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا السيد الرئيس،

ب وجود سبعرف مستوى تلوث املياه اجلوفية ارتفاعا مهوال ب
مطارح عشوائية للنفاايت. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة هل 
من إجراءات فعلية واستعجالية حلماية املواطنني من استهالك مياه 

 اآلابر اجلوفية امللوثة واجملاورة هلذه املطارح؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا

افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير السيدة شرفات اليدري 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

السيد النائب، شكرا على هذا السؤال، إذ كانت هناك شي 
إشكالية اللي ستعوق التدبري املستدام واملعقلن واملرشد للموارد 
املائية، هي إشكالية تلوث، هاد املياه واللي حماربة التلوث تعترب 

دى الدعامات الثالث دايل السياسة الوطنية املائية، أشرتوا إح
السيد النائب على إشكالية التلوث ابلنفاايت، أقول أبن أول ما 
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قامت هبا احلكومة احلالية واحلكومات املتعاقبة، هو أتهيل املنظومة 
التشريعية، حبيث أن جل النصوص التطبيقية املؤطرة إلشكالية 

 هلا، اللي كتحدد احلدود القصوى دايل كلالتلوث، مت الصدور داي
ملوث، واثنيا هناك أيضا مشاريع اللي اخنرط فيها املغرب منذ منذ 
عقود. املشروع األول هو املخطط الوطين للتطهري السائل، مث  
كاين أيضا املخطط الوطين لتدبري النفاايت املنزلية، اللي من شأنه 

 0242ململكة يف أفق أنه يعمل على أتهيل املطارح، جل مطارح ا
من مطارح عشوائية، إىل مطارح معقلنة. مث بعد ذلك أتيت املراقبة، 
حبيث تقوم وكالة األحواض املائية بدورايت املراقبة من أجل التأكد 
من جودة املياه اجملاورة ابألساس هلاد املطارح، شكرا لكم السيد 

 .النائب

 :السيد رئيس اجللسة

 .ا للتعقيبشكرا، السيد النائب تفضلو 

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

شكرا السيدة كاتبة الدولة على املعلومات واجملهودات اليت تقومون 
هبا، واحنا كنعرفو أبن القطاع دايلكم ضابطينو مزاين، ولكن  
ة كتبقى نسبة تلوث املياه السيدة كاتبة الدولة، املياه اجلوفية وخاص

ح املثال إيال خدينا مطر فمحيط مطارح النفاايت، على سبيل 
نفاايت مدينة الدار البيضاء مطرح مديونة، كنتسائلوا السيدة كتابة 
الدولة دائما فني هي احلكامة اللي كينادي هبا العديد من 
األشخاص؟ الدور دايل املنتخبني وىل حمدود وما بقاش ابين هنائيا 
السيدة كاتبة الدولة، وهذا سبب من األسباب الكثرية اللي  

يلقاواها املنتخبني ورؤساء اجلماعات يف التعاطي مع هذا امللف، ك
غنرجعو ملطرح دايل مديونة، خصنا السيدة كاتبة الدولة، كنطالبو 

 .ةبزايرة تفقدية مثال هلاد املنطقة، للوقوف على حجم الكارثة البيئي

 :السيد رئيس اجللسة

لوزيرة ا شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة
 .د الثواين 4يف ثوان، ال انتهى الوقت دايلكم، ابقي 

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

مطرح مديونة يعترب من النقط السوداء  ،السيد النائب، ابلفعل
 ... دايل

 :السيد رئيس اجللسة

وضعية املستخدمني العرضيني بوكالة األحواض  سؤال عن تسوية
املائية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد الكردي مصطفى

 شكرا السيد الرئيس،

السيد السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن التدابري اليت ستقومون 
 أجل تسوية الوضعية اإلدارية للمستخدمنيهبا ستقومون هبا من 

 .العرضيني ابألحواض املائية شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

هذا السؤال، نبغي فقط نوضح أنه ما شكرا السيد النائب على 
بقاوش عندان مستخدمني عرضيني املفهوم دايل املستخدم عرضي 

هاد املستخدمني اللي كاينني اآلن على  0220متت تسويته يف 
مستوى وكالة األحواض وعلى مستوى كتابة الدولة هم 
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ة مستخدمني مومسيني يعين مت تشغيلهم للقيام ببعض املهام املومسي
قتة وليس مبستخدمني عرضيني غري خصنا نفرقوا بني ما هو واملؤ 

يعين مت التسوية اإلمجالية  0220عرضي اللي مت تسويته يف 
للمستخدمني العرضيني وبني املستخدمني املومسيني وإذا كان شي 
واحد غري راضي على وضعية هاد املستخدمني مها احنا، أان 

إلجتماعي طار احلوار ااستقبلت وفود عدة وفود وممثلني منهم يف إ
مع الفرقاء اإلجتماعيني أو يف إطار الربملانيني العدد دايهلم يفوق 

فيهم ما هو يشتغل حتت السلطة دايل كتابة الدولة املكلفة  522
 .ابملاء وفيهم من يشتغل داخل وكالة األحواض املائية

اآلن القانون واضح حنن نتعامل بكل ليونة مع هاد املستخدمني 
ما أمكن أن نفتح ابب احلوار معهم من أجل إجياد حل حناول 

يرضي الطرفني ولكن القانون دايل اإلدماج يف الوظيفة العمومية 
قانون صوت عليه داخل هذه املؤسسة وواضح اللي كيقول أبن 
اإلدماج يتم عن طريق املباراة جزء كبري من هاد املستخدمني اللي  

مية يف الوظيفة العمو كيتوفروا على شهادات تؤهلهم لإلدماج 
اجتازوا مباراة التوظيف ومت اإلدماج دايهلم وفق املسطرة املعمولة 
هبا واجلزء اآلخر يبقى حنن منفتحني من أجل احلوار، من أجل 

 .إجياد حل يرضي الطرفني، شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

 .م للتعقيباحملرت شكرا لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب 

 :النائب السيد حممد مرزوق

شكرا السيدة الوزيرة، يف البداية حتية تقدير وإكبار هلاد األعوان 
اللي كيقوموا بتتبع السدود وتتبع األهنار ابش يقيسوا األمطار 
ويعطيوان احلالة دايل املوارد املائية، هادوا مها عالش كنذاكروا اليوم 

اس رافية ومناخية صعبة جدا، هاد النوكيخدموا يف ظروف يعين جغ
جلآت هلم اإلدارة بسبب املغادرة دايل املوظفني الرمسيني للتقاعد 
واملغادرة الطوعية اللي خالت واحد النزيف يف اإلدارة ابلتايل هادوا 

راه قدموا خدمات جليلة لإلدارة واستعنات هبم يف واحد الوقت 
د التجربة وواحد اللي كان عندها خصاص وهادوا اكتسبوا واح

اخلربة وواحد املهارات يف واحد امليدان حساس واليوم اإلدارة بغينا 
ابش تفكر واحد التفكري جدي عوض ما تدير هداك اللي  

بغينا ابش يديروا  externalisation كيسميوا اخلورجة وال
شي حلول اللي كرتاعي املصلحة دايل هاد املوظفني يف نفس 

ية دايل املرفق العمومي، سيما وأن احنا الوقت كرتاعي اإلستمرار 
يف واحد اجملال حساس اللي مرتبط ابلسالمة دايل السدود والتتبع 
دايل املوارد املائية يعين اتبعة الدراسات وما كاينش دراسات بال 
معطيات وما كاينش ختطيط بال دراسات، وابلتايل هاد الناس 

ار ل على غر السيدة الوزيرة بغينا ابش نشوفوا معاهم شي ح
سنني  92التوظيف ابلتعاقد ألن هاد الناس راه فيهم اللي خدم 

عام خاص الطابع دايل املومسية اللي ذكرتوا راه  95اللي خدم 
عام ما بقاش مومسي  95يعين ال يستقيم، ألن اإلنسان اللي خدم 

 .ولذا كنقرتحوا ابش دار واحد يعين الصيغة اللي ترضي اجلميع

أبن هاد املهام اللي احنا بصددها هي مهام  أخريا، بغيت أنكد
إسرتاتيجية ومن أجلها ختلقات وكالة األخبار ابلتايل ما ميكنش 
نعتربوها حباهلا حبال النظافة وال حبال البستنة وال حباهلا حبال 

 .التنظيف، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لوزيرة اشكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة 
 .تفضلوا مشكورين

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،

بطبيعة احلال السيد النائب احملرتم ابب احلوار مازال مفتوحا من 
يعين  حننأجل إجياد كل احللول اللي ممكنة قانونيا ألن القانون 
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مؤطرين ابلقانون، وبطبيعة احلال هاد القضية دايل التعاقد ميكن 
دراستها ولكن وفق أيضا موافقة الوزارة الوصية هي وزارة املالية من 

 les postes أجل خلق مناصب الشغل، ألن هادوك
d'emploi  ،اللي خصهم يتخلقوا وتوافق عليهم وزارة املالية

 لفعل هاد القضية دايلتبقى أيضا حل آخر اللي هو اب
l'externalisation  ولكن ما ميكنا نقوموا هبا إال ابتفاق

 .وتراضي ما بني الطرفني، شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل حول خريطة السدود الكربى ببالدان 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري 

 .ا السيد النائب احملرتم مشكورينتفضلو 

 :النائب السيد حممد الوالف

السيدة الوزيرة، ما هي خريطة السدود اليت تنوي احلكومة تشييدها 
 .يف األربع السنوات القادمة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،

السدود الكربى يعين برجمة السدود الكربى سنواي خيضع ملنطق 
التخطيط القبلي يعين املخطط الوطين للماء اللي كيحدد كل سنة 

سنوات ما  3إىل  4ما هي املشاريع أو ىل يف واحد الظرف دايل 
خاص اإلجناز دايهلا ألهنا كتشكل إإجابة ملنطقة هي املشاريع اللي 

معينة وهاد التخطيط بطبيعة احلال ما تيتمش فقط على مستوى  
 كتابة الدولة املكلفة ابملاء ولكن بتنسيق وابستشارة وبتوافق اتم
مع الفرقاء األساسيني اللي هو قطاع املاء واملاء الصاحل للشرب 

سنواي  ددوا األولوايت دايهلموالقطاع الفالحي، يعين مها اللي كيح
ويتم اإلتفاق والرتاضي من أجل إنشاء منشأة معينة اللي وصالت 

وال نوع  de la saturation لواحد املنطقة فيها واحد النوع
التشبع، احنااي يف إطار التفعيل دايل املخطط االستعجايل اللي 

نة س آمر به صاحب اجلاللة نصره هللا يف السنني املقبلة حددان كل
سنة ما هي املشاريع االستعجالية اللي خصنا خنرجوها، وبطبيعة 
احلال إذا كان عندكم الوقت يف إطار اللجنة ميكن ندرسوا ونعرضوا 
عليكم هاد املخطط بعد بطبيعة احلال عرضه على السيد رئيس 

 .احلكومة، شكرا لكم السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 لنائب احملرتم، تفضلواشكرا، تعقيب السيد ا

 :النائب السيد عبد الرمحان ابليال

السيدة الوزيرة، أان كنالحظ أبن كاين واحد االختالف يف توزيع 
هاد السدود ابملغرب إيال بغيت انخذ منوذج دايل جهة سوس 

دالسدود كربى  5ماسة هاد جهة سوس ماسة فيها ايهلل واحد 
مليون مرت  222كلها هي   بني عريضتني احلقينة اإلمجالية دايهلا

مكعب وهاد احلقينة هذه ايهلل كاينة عند واحد السد يف منطقة 
أخرى وكتعرفوا أبن هاد اجلهة دايل سوس ماسة فيها واحد 
اجملموعة دايل الفوارق من بينها أهنا األوىل يف اإلنتاج الفالحي 

 0سواء املواجه للسوق الداخلي أو للتصدير بواحد الطاقة دايل 
ن ونصف دايل املنتوجات الفالحية، ولكن كتعانيوا مشكل مليو 

حاد يف املاء سواء املوجه للفالحة وال املوجه للصاحل للشرب، 
واحنا حصينا يف اترودانت فقط اترودانت بوحدها فيها واحد 

دوار ما عندوش املاء الصاحل للشرب، وهلذا احنا غنبقاوا  0222
ة اذ تدابري استعجالينلحوا على هذا املطلب دايل ضرورة اخت

 .واستثنائية حىت يفرج هللا يف هاد املوضوع هذا، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، تعقيب إضايف السيد النائب احملرتم عن فريق األصالة 
 .واملعاصرة

 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيدة الوزيرة احملرتمة، حولوا واد غريس من أهم األودية يف درعة 
 للي كان التزام فيما مضى ابلسبعينات من بعد بناءاتفياللت وا

سد على واد زيز سد احلسن الداخل سيتم بناء على سد واد 
داجلماعات تديغوست وكلميمة، أوال بغينا  0غريس. اليوم دايل 

حنافظوا على املاء اللي كيمشي للرمال وما تتستافدش منه 
ليم ى إقالساكنة، واحلمولة دايل غريس أكرب محولة على مستو 

الراشيدية، أكثر من دايل زيز وأكثر من دايل الكري وأكثر من 
دايل فركلة، كما أنه يعين املساحة املسقية وخاصة الواحات دايل 
اتديغوست ودايل كلميمة يف انقراض اتم ملا دارتش سد، املتمنيات 
دايل الناس وراه نوع من جرب الضرر اجلماعي إنسجاما مع تقوية 

نصاف واملصاحلة أنه يتدار سد على واد غريس، دايل هيئة اإل
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيدة 
 .الوزيرة تفضلوا مشكورين

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

النائب، جهة سوس ماسة السيد النائب احملرتم من شكرا السيد 
أهم اجلهات اللي كتوفر على بنية حتتية مائية جد مهمة وجد 
متطورة وجل الروافد املائية اللي كيتوفر عليها جل األودية فيها 
السدود وإيال ما غنكونوش التجأان ابألساس للمحطة دايل حتلية 

لشرب يد املاء الصاحل لمياه البحر لتأمني التزويد ولتأمني تزو 

وبطبيعة احلال ملياه الري، يف إطار هاد املخطط اإلستعجايل من 
املنتظر أنه يتم دراسة إمكانية تعلية سد أولوز وسد املختار 
السوسي مع إضافة سد يف العالية دايل سد أولوز اللي هو مربمج 
على مستوى هاد املخطط اإلستعجايل، سد غريس السيد النائب 

من ميزانية  % 82م وهي منطقة اللي إستثمران فيها أكثر من احملرت 
اإلستثمار يف الثالث سنوات األخرية هي منطقة اجلنوب الشرقي 
والكل يشهد على ذلك حنن اآلن بصدد حتيني الدراسة 

دايل مواقع سد غريس من أجل إجياد سد موقع  la pd التفصيلية
جمة وأيضا مرب ميكن أن حيتضن منشأة مائية من حجم سد غريس 

 ..يف إطار املخطط االستعجايل

 :السيد رئيس اجللسة

وشكرا على حسن املسامهة يف هذه اجللسة،  شكرا السيدة الوزيرة،
منر إىل القطاع املوايل وهو قطاع الثقافة واإلتصال سؤال عن اجمللس 
الوطين للصحافة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم العدالة والتنمية،

 :حمسن موفيدي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

عن أسباب أتخر إخراج اجمللس الوطين للصحافة  السيد الوزير،
واإلجراءات اللي غتباشروها من أجل إسراع إخراجه نسائلكم؟ 

 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير احملرتم

 :حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصالالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، ليس هناك أتخر يف إخراج 
اجمللس الوطين طبعا الوزارة تتعترب أبن إخراج اجمللس الوطين 
للصحافة من األولوايت دايل وزارة اإلتصال وتنزيل مقتضيات 

 طار واحد املقاربة تشاركية معمدونة الصحافة والنشر دائما يف إ
الفاعلني والشركاء األساسيني يف هذا القطاع اللي كنعتربوه مجيعا 
هو قطاع إسرتاتيجي، ولكن هناك العديد من اخلطوات اليت متت 
يف إطار اإلسراع يف إخراج جملس وطين الذي يرتقب يعين يف 

جة األوىل ر األسابيع املقبلة إن شاء هللا خيرج للوجود حنن عملنا ابلد
على أن هاد اجمللس الوطين له مهام أساسية ويعين يشتغل وفق 
واحد ستكون له مهام أساسية خصوصا يف تنظيم مهنة القطاع 
دايل الصحافة وكذلك تنظيم هاذ اجملال املتعلق أبخالقيات املهنة 
اللي كنعتربوه من النقط األساسية ومن صالحيات املهمة هلذه 

 .املؤسسة

مشروع نص تنظيمي املتعلق بتحديد كيفيات  طبعا هناك 
وآجاالت املتعلقة ابإلنتخاب وكما تعلمون على أننا حاليا توصلنا 
ابألمساء دايل جلنة اإلشراف اللي هي اللجنة اليت ستتوىل عملية 
اإلنتخاب إىل غري ذلك، حاليا جلنة اإلشراف متكونة من املعنيني 

ة  ي على رأس هاذ اللجنابألمر حبكم القانون سؤاء السيد القاض
كذلك املمثلني دايل اهليئات املعنية، وكتعرفو أبن كاين هناك 
املهنيني الصحفيني وكذلك الناشرين خيضعون إىل اإلنتخاابت 
وحنن يف املراحل األخرية ونتمىن يف األسابيع املقبلة تكون هاذ 
العملية دايل إخراج اجمللس الوطين اللي كنعتربوه من املكتسبات 

 .وشكرا ،ساسية يف قطاع الصحافةاأل

 :السيد رئيس اجللسة

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

 

 ادريس مسكني: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نعم إن هاذ اجمللس الوطين للصحافة يعترب من أحد 
املكوانت دايل مدونة الصحافة ابملغرب وانتظر اجلسم الصحايف 

 2الذي صدر يف  12.94اآلن حوايل سنتني من صدور القانون 
، ولكن هذا التأخر السيد الوزير يثري كثريا منها 0299أبريل

ربت اباب للتأويالت اليت ع اإلشكاالت وعالمة استفهام ويفتح
عنها بعض اهليئات الصحفية خاصة إذا علمنا أن هذه اهليئة 
ستقنن الولوج إىل مهنة الصحافة وستؤطر املهنة الصحفية 

 وستعمل على أخالقيات املهنة.

السيد الوزير، هناك اآلن من يربط بني التأخر بني تنصيب هاذ  
وخاصة ما  12.94من القانون  53اجمللس وبني تفعيل املادة 

يتعلق بنمط االنتخاب لعضوية اجمللس الوطين للصحافة، حيث 
سنة كأقدمية هوشرط تعجيزي  95يرى البعض أن التقيد بشرط 

ن ، وهناك اآلخاصة ابلنسبة للممارسني الشباب الصحفيني
خطاب رمسي جيمع حوله يف كون أن الشباب ينبغي أن ميكنوا من 
 مجيع حقوقهم وتعطى هلم الفرصة التمثيلية يف مجيع اجملاالت، كما
أن التناوب على رائسة اجمللس بني الصحفيني والناشرين 
واستحضار مقاربة النوع واإلقتصار على النقاابت الصحفية 

ات ية هذا اجمللس هي أيضا من اإلشكالياألكثر متثيلية يف عضو 
 اليت ال زالت حلد الساعة تثار.

السيد الوزير، هل سيتم إجراء االنتخاابت على الصعيد اجلهوي  
كما نقلت بعض املصادر داخل مقرات حمايدة وحتت إشراف 
القضاء وهذا أكدمت عليه اآلن عوض املؤسسات العمومية، 

 كل ما تقدم نطالب ابإلسراعابختصار السيد الوزير انطالقا من  
ة  إبخراج اجمللس الوطين للصحافة ونتمىن أن يتم يف األسابيع املقبل

كما ذكرمت، ولكن على أساس ضمان متثيلية حقيقية للجسم 
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 الصحايف داخل هاذ اجمللس وعلى أساس كذلك احلرص على
تشكيل اجمللس على أسس من اإلستقاللية والدميقراطية والشفافية، 

 .وشكرا
 :اجللسةالسيد رئيس 

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

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

شكرا السيد النائب على التعقيب، طبعا حنن نسعى إىل ضمان 
نزاهة اإلنتخاابت طبعا وكاين اإلشراف القضائي على هاذ 

رط منصوص عليه يف القانون، ابلنسبة للش اإلنتخاابت وفق ما هو
سنة هذا مقتضى قانوين ما ميكنّاش انبدلو إال إيال كان  95دايل 

هناك مقرتح إىل غري ذلك واحنا مع تشجيع الشباب يعين يف مجيع 
سنة هو  95اجملاالت خصوصا يف املؤسسات التمثيلية ولكن 

 .منصوص عليها يف القانون

 :اجللسةالسيد رئيس 

السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن غياب التوزيع العادل شكرا 
للربامج الثقافية املخصصة لألقاليم للسيدات والسادة النواب 

 .ماحملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب احملرت 

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

م التدخل العمومي يف اجملال الثقايف يف األقاليعن املعايري دايل 
 .دايل اململكة نسائلكم؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

معايري التدخل العمومي يف جمال الثقافة هو وفق جمموعة من 
 وهناك دفرت للتحمالت سواء علىالقرارات الوزارية وهناك مرسوم 

مستوى إعداد جمموعة من املشاريع سواء املتعلقة ابلدعم الثقايف 
ا أوعلى مستوى البنية التحتية املتعلقة ابلثقافة، طبعا احنا شكلن

علقة جلنة حاليا دايل التقييم والتتبع وابلتايل تقييم هاذ املنظومة املت
لدعم وزيع العادل هلذا اابلدعم العمومي خصوصا على إشكالية الت

العمومي وسنقوم بناء على التقرير الذي ستوليه لنا هاذ اللجنة 
دايل التقييم والتتبع إلعطاء دفعة نوعية لكن اهلدف دايلنا هو 
إعطاء دفعة نوعية للمجال دايل الدعم العمومي يف جمال الثقافة، 

لثقافية ا وكذلك التوزيع العادل على مستوى البنية الثقافية واملراكز
على مستوى العماالت األقاليم وعلى مستوى اجلهات وابلتايل 
عندان واحد املقاربة جديدة إلحداث جمموعة من البناايت واملراكز 

 .الثقافية خصوصا يف الوسط القروي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :ابيتاسمصطفى  النائب السيد

األسئلة السيد الوزير إيال امسحتو يل نعطي مثال دايل إقليم سيدي 
إيفين هاذ األايم هاذي واحد اجملموعة دايل الشباب يف إقليم 
سيدي إيفين دارو واحد املبادرة مساوها مسرح الشارع ماشي دارو 
مسرح الشارع ألهنم مّلو من القاعات اللي راه متوفروة عندهم وال 

عملو هاذ املبادرة ألنه ما عندهومش جمال أو دورالثقافة، ولكن 
ال دار ثقافة أو ال فضاء واحد دايل وزارة الثقافة يقدرو جيتمعو 

ة والفنية فيه ويشتغلوفيه ويعربو فيه على يعين املستوايت التعبريي
اللي عندهم، واقع امسح يل السيد الوزير نقول ليك أبنه ميئوس 

يعين  إيفين وال مندوبية وال منو، وال تدخل واحد يف إقليم سيدي
حىت وجود يعين نقدروملسوه واّل حنسو به وخاصة كنعرفو أبن 
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املنطقة هاذ األايم تعيش واحد احلزن حزن مرتبط ابلوفيات اآلن 
اليت تسجل ابملستشفيات العمومية وامسح يل أنين خنوضفهاذ 
املوضوع وخا بعيد على اإلختصاصات دايلكم السيد الوزير، 

أبنه اليوم ما ميكنش نبددو هاذ احلزن هذا إال ابألنشطة نقولكم 
الثقافية اليوم الشباب عندهم مهارات وعندهم واحد اجملموعة 

 ..دايل املستوايت الكبرية جدا خذاو جمموعة من يعين من

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير

 :تصالالسيد حممد األعرج، وزير الثقافة واال

شكرا السيد النائب على التعقيب دايلكم، غري اللي بغيت نقول 
أبن حاليا عندان واحد املقاربة جديدة فيما يتعلق ابلدعم العمومي 
لألنشطة الثقافية اللي غادي تكون على مستوى املديرايت اجلهوية 
وابلتايل كاين عندان واحد الشعار دايل ثقافة القرب وغادي منشيو 

 يجية دايل بناء جمموعة من املراكز الثقافية على جمموعةيف إسرتات
 .من العماالت واألقاليم، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزيرشكرا لكم، السؤال املوايل وهو سؤال آين عن 
قطاع الصحافة اإللكرتونية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .مة مشكورينالنائبة احملرت فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيدة 

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

 شكرا السيد الرئيس،

من املعلوم أن الصحافة اإللكرتونية ابتت تتتحظى مبكانة متميزة 
ع من هذا النو  ضمن املشهد اإلعالمي املغريب بل ميكن القول أن

اإلعالم قد كسر جدارالصمت وساهم بكيفية ملموسة يف توسيع 
هامش حرية التعبري ببالدان، نسائلكم السيد الوزير عن خطتكم 

 لتطوير قطاع الصحافة اإللكرتونية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

رتونية الصحافة اإللك شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال، طبعا
هلا مكانة متميزة ضمن املقاربة دايل وزارة اإلتصال خصوصا وأن 
قانون الصحافة والنشر خصص هلا العديد من املقتضيات القانونية 
 وخصوصا يف اجملال املتعلق ابلتنظيم وإعطاء املكانة املتميزة ابلنظر

أصبحت تلعبه خصوصا يف سرعة اخلرب إىل غري ذلك، للدور الذي 
حاليا كانت طبعا واحد عقد برانمج متعلق بدعم الصحافة 
اإللكرتونية حاليا نشتغل على إخراج مشروع مرسوم يتعلق بدعم 
هاد الصحافة اإللكرتونية و ميكن يل نعطيكم بعض اإلحصائيات 

إىل حدود  احلد اآلن فيما يتعلق بتنظيم هاد القطاع هذا توصلن
تصريح موزعة بني تصريح  549أبزيد من  0292هناية أكتوبر 

اإلصدار وفق مفهوم قانون دايل الصحافة والنشر السابق وشهادة 
إيداع الصحف اإللكرتونية من النياابت العامة للمملكة وفق 
القانون احلايل ابلتايل نتمىن حاليا هو القطاع شوية غري منظم 

د القانون إىل إعطاء واحد دفعة نوعية ولكن نسعى من خالل ها
هلاد الصحافة اإللكرتونية خصوصا فيما يتعلق إبيداع التصاريح 

 .وكذلك فيما يتعلق ابملالءمة دايهلا مع القانون اجلديد

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

شكرا السيد الوزير على جوابكم، البد أن نؤكد هنا على تنويهنا 
واعتزازان ابجلسم الصحايف املغريب وخاصة الشرفاء واملهنيني 
احلقيقيني الذين يسامهون يف تنوير الرأي العام ابألخبار ودعما منا 
هلذه الفئة املناضلة البد يف املقابل من تطهري هذا القطاع من بعض 
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 أصبحوا خمتصني يف نشر األخبار املغلوطة والزائفة الدخالء الذين
واملنافية ألخالقيات مهنة الصحافة وألخالق اجملتمع املغريب 

كما نؤكد كما نؤكد   88.94وليتأتى ذلك إال بتطبيق القانون 
على ضرورة حل اإلشكال املتعلق ابملالءمة مع مدونة الصحافة 

ؤالء ميكن هل والنشر وكذا البطائق اخلاصة ابلصحفيني حىت
 .الصحفيني أن يؤدوا مهامهم جبو قانوين ومريح

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف ؟ تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة 
 .مشكورين

 :النائبة السيدة آمنة ماء العينني

خبصوص واقع الصحافة غري مقبول اليوم أن يكون صحافيون 
 متابعون فيما يسمى بنشر تسريبات على اللجنة النيابية لتقصي

احلقائق حول املعاشات املدنية يف جملس املستشارين، الدولة 
الدميقراطية ابلتبع وابلتعريف هي حرية الصحافة هي الوصول إىل 

ر ن حيافظ على السر، الساملعلومة، الصحايف ما مسؤولش على أ
مسؤول عليه من يلزمه به القانون ال يشرف املؤسسة التشريعية 
ابش تكون فضاء لتصريف حساابت سياسية خص الناس اللي  

 كيديروا هاد اللعب حيبسوا على هاد اللعب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف 
 .لوا السيد الوزيرآخر ؟ تفض

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

احنا طبعا الشعار دايلنا دايل الربانمج احلكومي هو حرية التعبري 
وحرية الصحافة وعندان مكتسبات واردة يف الدستور وكذلك يف 
مدونة الصحافة والنشر، ولكن البد كذلك أن نقول أبن هناك 

ة م يف جماالت أخرى من غري مدونبعض املقتضيات البد أن تنظ

الصحافة والنشر، فيما يتعلق ابلصحافة اإللكرتونية حنن نعمل 
على أن واحد املقاربة إلعطائها دفعة نوعية يف هاد اجملال، ولكن 

آالف موقع إلكرتوين هو  5مع األسف يالحظ أننا تقريبا عندان 
دد اللي عرمبا التخمينات اللي كتقول أبنه غري منظم حلد اآلن ال

 ..قدموا والتصاريح هو ضئيل جدا ولكن نتمىن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على حسن املسامهة يف هذه 
اجللسة، القطاع املوايل هو قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
والتعليم العايل والبحث العلمي سؤال عن تقييم الوزارة برانمج 

للسيدات  0298-0292موسم الدراسي مليون حمفظة لل
النواب والسادة احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد حممد العثماين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، برانمج مليون حمفظة توجهت له عدة انتقادات أشنو 
 الربانمج؟هو التقييم متاعكم هلاد 

السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال املكلف ابلقيام 
مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل 

 :والبحث العلمي

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، البد نعطيكم بعض النقط 
اللي أساسية ابش نشوفوا عدد املستفيدين واملستفيدات هو ما 

ألف تلميذ وتلميذة، كذلك هناك  090داملليون و 3يفوق 
موقعة اللي كتعطي لكل واحد متدخل الدور  اتفاقيات شراكة

املنوط به سواء على مستوى املتدخلني، كذلك خصوصا فيما 
يتعلق بوزارة الرتبية الوطنية تقوم اإللتزامات دايهلا بتحديد عدد 

طاقم حسب  كللوائح املستفيدين والئحة الكتب وحتديد حمتوى  
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املستوى الدراسي، ولكن حاليا هناك وزارة الرتبية الوطنية بشراكة 
مع املرصد الوطين للتنمية البشرية تعمل على إجناز دراسة تقييمية 
ألاثر تدابري الدعم اإلجتماعي، وبناءا على هذه الدراسة 

ها سنعطيكم اجلواب املتعلقة بتقييم هذه التجربة اللي كتستافد من
 .ألف تلميذ وتلميذة 090مليون و 3ن حلد اآل

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد عبد اللطيف بن يعقوب

 شكرا السيد الرئيس،

صراحة البد من أن نسجل بداية إبجيابية كبرية البعد اإلجتماعي 
 لسابقتها، ونسجل هذا البعد اإلجتماعيهلذه احلكومة استتباعا 

ابخلصوص يف مثل هذه الربامج، برانمج مليون حمفظة الذي وصل 
دايل املاليني مستفيد ثالث أرابع منهم ابلبادية املغربية،  3إىل 

وفريق العدالة والتنمية يطرح هذا السؤال إمنا برغبة أكيدة يف جتويد 
لى ر منها وابخلصوص علألثر املنتظ أداء هذه الربامج ووصوهلا

مستوى الفئات اهلشة وابخلصوص ابلتحديد احلد من اهلدر 
 8املدرسي، ولذا السيد الوزير يؤسفنا بداية أن نقول أنه بعد 

سنوات ليس بني أيدينا دراسة عن  92سنوات أو أكثر تقريبا 
آاثرهذا الربانمج، وهذا من األمور املؤسفة، وابلتايل ال نعرف 

 .صول هذا الربانمج إىل مبتغاهابلتحديد مدى و 

اد فيما يتعلق ابلنقط اليت ميكن أن نثريها فيما يتعلق بتقييم ه
الربانمج، أوال على الربانمج هو غري شامل للجماعات الرتابية 
اهلشة وهذا قصدي هنا ينصرف ابخلصوص اجلماعات احلضرية 

ج مهبوامش املدن اليت كان ينبغي أن يعمم عليها مبطلق هذا الربان
إسوة ابلعامل القروي، هذا الربانمج أيضا من األشياء اليت توثر به 

هو أنه غري معمم ابلقدر الكايف حبيث أنه حىت يف البادية اللي 
إال أن العدد دايل الناس الذين يستفيدون مباشرة % 922معمم 

وهذا  % 42ابخلصوص يف املستوى الثالث والرابع ال يتعدى 
ونفسية لألطفال، األمر اآلخر هو خيلق إشكاالت إجتماعية 

الذي مل حترص عليه احلكومة هو ضعف مسامهات املشاركني 
أواملسامهني يف هذا الربانمج ألنه هذا الربانمج هو مؤلف من عدة 
شركاء، لذا وكذلك املشكل دايل اخللط ما بني ما هو إداري و 

 ىلبني ما هو مجعوي يف تدبري هذا الربانمج، إذن اختصارا أنفذ إ
بعض اإلقرتاحات املتعلقة إبدراج هذا الربملان يف إطار منظومة 

 ..شاملة للدعم وحتقيق االلتقاء

 :السيد رئيس اجللسة

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

السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال املكلف ابلقيام 
 بية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايلمقام وزير الرت 
 :والبحث العلمي

إذن أان السيد الرئيس اللي ابغي نقول أبن عدد املستفيدين هو 
ألف هذا عدد مهم وله يعين أمهيته، كذلك كاين  090مليون و 3

هناك دااب وزارة الرتبية الوطنية تشتغل على يعين كلفت مكتب 
يات هلذا الدعم اللي عنده طبعا إجياب الدراسات إلجناز تقييم شامل

خصوصا يف الدعم اإلجتماعي لألسر املعوزة خصوصا يف العامل 
القروي، وننتظر هاد الدراسة وهاد اخلالصات إلعطاء دفعة نوعية 
 هلاد املبادرة اللي كنعتربوها مبادرة هلا أمهيتها خصوصا فيما يتعلق

 .، وشكراالقروي إبعطاء دفعة نوعية للتمدرس خصوصا يف العامل
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن ظاهرة اإلعتداء عن رجال التعليم 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي تفضلوا 

 .السيدة النائبة احملرتمة مشكورين

 :النائبة السيدة حنان رحاب

ري اإلجراءات والتدابنسائل احلكومة ونسائل القطاع الوصي عن 
اللي ممكن إختذهتا احلكومة واختذها القطاع الوصي من أجل احلد 
من تكرار حاالت العنف املمارس على األطر الرتبوية داخل 
املؤسسات التعليمية وحاالت العنف بشكل عام داخل 

 املؤسسات التعليمية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

لسيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال املكلف ابلقيام ا
مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل 

 :والبحث العلمي

شكرا للسيدة النائبة، على هاد السؤال طبعا وزارة الرتبية الوطنية 
أساسية، وإن كان حنا تنقولو أبن هاد احلاالت دايل  هلا مقاربة

حالة يف السنة املاضية  89املدرسي هي حاالت معزولة، العنف 
مليون تلميذ، ولكن الوزارة واخدة بعني اإلعتبار  2فعدد دايل 

هاد اإلشكالية، وكاين هناك جمموعة من التدابري، هناك تدابري 
إدارية، هناك تدابري حتسيسية وكذلك قانونية وأمنية إن اقتضى 

احد ولكن نشتغل حاليا وفق و  األمر ابالتصال ابملصاحل األمنية،
املقاربة إلعطاء مكانة متميزة للدور دايل التنشيط الثقايف املسرحي 
إىل غري ذلك داخل املؤسسات التعليمية، وواحد املقاربة هي 
مشولية ابش حىت هاد املسألة دايل العنف ما تبقاش طاغية يف 

 .إطار النقاش حول املدرسة العمومية، وشكرا

 :لسةالسيد رئيس اجل

 .شكرا

 :النائبة السيدة حنان رحاب

يف رصد عدد احلاالت اللي ذكرتوها، حنن أيضا نتفق على أهنا 
حاالت معزولة، وال نريد أن تصبح املدرسة العمومية عنواان 
للعنف، وال نريدها أن تصبح املدرسة العمومية معركة بني التالميذ 

ترفض هذه  تعليم هياألطر الرتبوية، كل األسر املغربية وكل أسرة ال
 .احلاالت وكتعتربها أهنا حاالت شاذة

مع من اليوم تنقرتحو تفعيل رؤية إسرتاتيجية، تنقرتحو تعبئة اجملت
أجل فهم وإدراك الرؤية اإلسرتاتيجية، وتنقرتحو أكثر من هذا على 
أن جنعل من الرتبية على القيم، وخلق فرص لإلبداع داخل املدرسة 

ان يف بالدان وجزء من مستقبل بالدان، العمومية جزء من مسار 
معولني على احلكومة احلالية ومعولني علينا كاملني، كأسر وكأسرة 
التعليم على أننا جنعلو من املدرسة، مدرسة تبين املستقبل دايل 

اية بالدان، الرتبية على القيم والرتبية على التسامح والرتبية على مح
ونبذ احلقد  ية على نبذ الكراهيةالتنوع والرتبية على السالم والرتب

 ... .وتربية على نبذ العنف تتبدى من املدرسة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تكلمتو على املقاربة اإلصالحية واملقاربة 
اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة التعليم، حنا ال يكفي الوقت ابش 
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نتكلموعلى املشاكل، الوضع الكارثي دايل التعليم يف بالدان، 
ولكن كنقول بكل صدق، هاد املقاربة اللي اعتمدتو السيد الوزير 

متش الرتكيز ابألساس ال رجال ونساء التعليم، ما عمرها وإيال ما 
تنجح هاد املقاربة دايل اإلصالح دايل املنظومة دايل التعليم. 
اليوم الوضع دايل رجال التعليم، يف احلقيقة يؤسف له، وضع يعين 
مأساة حقيقية ملي كنشوفو رجال التعليم كيتعرضو هلذا العنف 

وقت حلماية احلقوق دايل رجال وما شابه ذلك، وابلتايل حان ال
 ..ونساء التعليم، حان الوقت حلماية الكرامة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ مازال؟ 
 ...اي هللا تفضلوا، ال عطاين هنا انتهى الوقت

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

وق أن..، خصكم حتميو احلققلت السيد السيد الوزير، ال يعقل 
دايل رجال ونساء التعليم. كذلك أن ما ميكنش أن الكرامة دايل 
رجل التعليم خصها ترجع يف اجملتمع، وترجع ديك القيمة الرمزية 
لرجال التعليم كيفما تعلمنا، وابلتايل هاد رجال التعليم خصهم 
 حيسو يف اجملتمع أن الكل كيحرتموهم، من األسر، من اإلدارة،

م، من اجلميع. وابلتايل وال بغينا جنحو هاد اإلسرتاتيجية دايل التعلي
مزيد من الدعم واإلنصات للمشاكل احلقيقية اللي كيعين منها 

 .رجال التعليم يف مجيع مناطق املغرب، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 

السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال املكلف ابلقيام 
مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل 

 :والبحث العلمي

أان متفق مع السيدة والسيد النائب على.، طبعا هذه مسؤولية 
مشرتكة دايل اجلميع ومسؤولية جمتمعية وليست فقط وزارة الرتبية 

كن وزارة الرتبية الوطنية حريصة كل احلرص على كرامة الوطنية، ول
األستاذ واملكانة الالئقة هباد األستاذ، ابلنظر للدور الذي يلعبه، 
خصوصا يف تربية األجيال، وهنا كنتافقوا مجيعا على أن هاد 
املسؤولية هي مسؤولية مشرتكة ومسؤولية جمتمعية، ووزارة الرتبية 

وصا يف إعطاء دفعة نوعية الوطنية لن تدخر أي جهد، خص
للمدرسة العمومية وعلى رأسها األستاذ، ألن األستاذ هو أساس 

 .املدرسة العمومية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، وشكرا على حسن املسامهة. مرة أخرى يف القطاع 
الثاين داخل هذه اجللسة، ننتقل إىل قطاع األوقاف والشؤون 

ع إحداث مدارس يف التعليم العتيق سؤال حول تشجي اإلسالمية
العمومي للبنات للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكورين

 :النائبة السيدة منينة مودن

تعلم السيد الوزير، التعليم العتيق يلعب دور كبري يف بناء شخصية امل
 بني التعليم العصري والعلوم الشرعية وحفظ ابلفعل املزاوجة ما

القرآن الكرمي وغريها، إال أن عدد املدارس دايل التعليم العتيق 
املخصصة للبنات قليل جدا ببالدان. لذا نسائلكم عن اإلجراءات 
اليت ستتخذوهنا لتشجيع إحداث وبناء مدارس التعليم العتيق، 

 .خاصة ابلبنات بكل جهات اململكة؟ وشكرا
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 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات النائبات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمون،

شكرا السيدة النائبة احملرتمة على سؤالك وشكرا لفريقك، من 
انحية مبدئية كما تعلمون، ليس هناك أي متييز بني اإلانث 
والذكور فيما يتعلق ابلتعليم الديين والتعليم العتيق، لكن من 
الناحية اإلحصائية، مسألة عرض وطلب، إذا كان هنالك طلب 

يقال هلا إن للتعليم العتيق، و فإنه يلىب، ال أتيت فتاة إىل مدرسة 
مكانك..، هي مسألة عرض وطلب، وأنتم تعرفون عالقة هذا 
ابلعقلية وبكون هذا التعليم يف شكله اجلديد هو حديث، فينبغي 

 .أن يربهن على أنه تعليم ميكن أن يقبل عليه الفتيات

من الناحية اإلحصائية، نسبة املدارس اليت تدرس هبا اإلانث تقدر 
فقط هي اخلاصة  %5من جمموع املدارس، علما أبن  33.94%

ابإلانث، وال نرى ضرورة لتخصيص مدارس لإلانث، الفتيات 
، رغم ضآلة هذه النسبة %98.24ميثلن يف جمموع املتمدرسني 

فإن الوزارة بذلت جمهودات كبرية، إذ نقلت النسب املذكورة من 
ق تعليم يفيما مضى، وغريت كثريا من األفكار اليت تع 2حوايل 

اإلانث خصوصا ابلبوادي واملناطق النائية، وستواصل الوزارة دعم 
 وتشجيع متدرس الفتاة ابلتعليم العتيق، ويكفي أن نرى أبن أسالك

ذكور، تتساوى فيه الفتيات واألوالد ال  التعليم العايل يف هاد..،
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .والتنمية شكرا السيد الوزير، التعقيب فريق العدالة

 :النائب السيد حممد توفلة

 شكرا السيد الرئيس،

نامية السيد الوزير احملرتم، يف احلقيقة االهتمام ابلتعليم العتيق والدي
اليت يعرفها خصوصا يف السنوات األخرية، ال ميكن أن ينكرها إال 
جاحد، وأنتم مشكورون على كل ما تبذلونه من جهود يف هذا 

املتمدرسني كما أشرمت إىل ذلك يف جلسة سابقة، الباب. عدد 
وهذا أمر جيد، وكم   08.222فيما خيص التعليم العتيق، يناهز 

كما ذكرمت، هو يف تزايد ومنو وهذا أمر جيد، لكن نسبة التمدرس 
. % 98.5، 98عموما، فيما خيص الفتاة ال تتجاوز كما ذكرمت 

نظومة، هذه امل وهذا أمر يف تقديرينا، يعد احللقة األضعف يف
ونعتقد أنه ينبغي أن نتجاوزوه إىل ما هو أفضل وأن حنسن من 
األداء. األمر بطبيعة احلال، جناحات الفتيات دايولنا كبرية جدا 
يف ختصصات أخرى، مبراكز حتفيظ القرآن الكرمي، يف حماربة األمية 

، مبعىن حينما 052.222من جمموع  %12يعين وصلت ل 
روف فإن اإلقبال يكون كبريا، ولذلك فإننا تتوفر الشروط والظ

ندعوكم إلحداث مدارس خاصة ابلنساء، نظرا للعقلية اليت 
يعيشها املغاربة، عقلية التمييز هو متييز إجيايب، ندفع كتمييز 

، استثنائي، مرحلي، لندفع شرحية عريضة لدفع بناهتا هلذا التعليم
ألنه كما وبكل جهات اململكة، وأقول بكل جهات اململكة، 

تعلمون السيد الوزير، نصف عدد املدارس العتيقة هو متمركزا 
 .جبهيت سوس ماسة درعة وطنجة

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرالسيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير تفضلوا
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 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

ملسألة متدرس الفتاة، إمنا ا حنن متفقون على ما ذكرمتوه من ضرورة
ال تتطلب ختصيص مدارس للفتيات ألن األمر سيؤول على أن 

ل الدين يفضل أن تكون الفتيات مبعزل عن الفتيان فيما يتعلق داخ
املدارس، واملسألة كما قلت مسألة عرض وطلب، مث إن هاد 
التعليم العتيق يعين لو أردان أن نتكلم عن املراحل اليت قطعها يف 

 ... إلدماج حسبا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن إصالح احلقل الديين 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب الفريق اإلستقاليل، تفضلوا 

 .مشكرورين

 :النائب السيد احلسني ازوكاغ

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير حول إسرتاتيجيتكم إلصالح احلقل الديين 
 .وهيكلة وخصوصا الشق املتعلق ابلتعليم العتيق ومدارسه؟ شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

رتم والفريق، أان مل طرح علي السؤال شكرا السيد النائب احمل
حسبت أن املسألة تتعلق ابحلقل الديين بصفة عامة وهو يعين حبر 
ال ساحل له كما تعلمون، وإذا كنتم تريدون أن يقع هاذ الرتكيز 
يف اجلواب على سؤال للتعليم العتيق فإن هاذ التعليم العتيق كما 

نص  دماج اليتقلت وهذا سيكون تكملة للجواب مير مبراحل اإل
عليها القانون أنه كان مسألة أهلية كما نقول، املسألة القبائل تقوم 

هبا القبائل كما قال األخ أنه يعين السيد النائب أنه يف سوس ويف 
انحية طنجة وتطوان وكذلك. اآلن الدولة تدخلت يف هذا الشأن  
كما تدخلت يف الشأن الديين كله، أوال لدعمه واثنيا حىت يكون 

ابقا للثوابت، وهو سائر يف مسرية مدعوما بل له خصوصيات مط
خاصة مثال املنح كل طلبة التعليم العتيق يتلقون منحا ولو يف 

 .اإلبتدائي

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :احلسني ازوكاغ النائب السيد

املدارس على التعليم العتيق و  السيد الوزير، طبعا ملي تنتحدثو
دايلو ما ميكن إال أن نستحضرو سوس العاملة ونستحضرو كذلك 
أن أول مدرسة تدارت يف القرن اخلامس اهلجري يف ماسة دايل 
يف تزنيت دايل أكلو، إال أنه هاذ األجماد كلها دايل اخلرجيني دايهلا 

تمدرسني تراجعت القهقرة حبكم أن الوضعية اليوم دايل الطلبة امل
يف هاذ املدارس يعيشون يف كهوف ويف بيوت أشبه بزانزين، 
ابعتبار أن ال احنا خلينا القبائل ابش أهنا تقوم هباذ الدور وال  
كذلك أنه الوزارة تدخلت ابش تسوي الوضعية املادية دايل هاذ 
الطلبة اللي تيحافظوعلى يعين العلوم الشرعية والدينية واألدب 

 .واألمازيغية ابللغتني العربية

  :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب احملرتم شكرا لكم، السيد الوزير كنشكروكم على 
حسن املسامهة يف هذه اجللسة، منر إىل القطاع املوايل وهو القطاع 
املكلف إبصالح اإلدارة والوظيفة العمومية يف سؤال وحيد حول 

لسادة واتعدد وتباين األنظمة األساسية للموظفني للسيدات 
النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم
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 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، واقع اإلدارة املغربية نعم فيه بعض نقط الضوء لكن 
إختالالت ابجلملة، املدخل األساسي لإلصالح هو املوارد 

 وتباين األنظمة األساسية اخلاصة. نسائلكم يفالبشرية، تضارب 
هذا املوضوع عن ماذا ستفعلون من أجل القضاء على هذه 

 اإلختالالت؟

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :وظيفة العموميةاحلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابل

شكرا السيد النائب احملرتم على هاذ السؤال، فعال تثمني املوارد 
البشرية هو املدخل األساسي إلصالح منظومة الوظيفة العمومية 

 .وتعدد األنظمة األساسية هو وجه من أوجه اإلختالالت الكربى
هلذه املنظومة ميكنا نتكلموا على ثالثة دايل األنواع دايل األنظمة 
األساسية ال من حيث إرتباطها ابلنظام األساسي العام أو 
استقالليتها عنه، كاين النظام أو األنظمة األساسية العادية واللي 
هي كتخضع كلية ألحكام النظام األساسي اتلوظيفة العمومية 
وفيها نوعني، فيها األنظمة املشرتكة بني الوزارات كالتقنيني 

لنوع لبعض القطاعات الوزارية، ا واملتصرفني، وفيها أنظمة خاصة
الثاين هو األنظمة األساسية املخالفة وهي كتخضع مبدئيا للنظام 
األساسي العام للوظيفة العمومية ولكن ميكن هلا تضمن بعض 
املقتضيات املخالفة للنظام األساسي العام حبال رجال األمن 

ألنظمة اورجال التعليم ونساء التعليم أيضا، مث الفئة الثالثة وهي 
األساسية اخلصوصية اليت ال ختضع النظام األساسي العام للوظيفة 

 .العمومية مثل قضاة احملاكم املالية والعسكريني

كان املشهد النظامي اتلوظيفة العمومية   0292إىل حدود سنة 
نظام أساسي وتبدلت  58متشعب ومعقد، حبيث أنه كان كيضم 

نظام  41صاتوا ل جمهودات يف احلكومات السابقة اللي قل
أساسي، واجلهود متواصلة يف احلكومة احلالية، ليس لإلستمرار يف 
التقليص ابلعد التنازيل ولكن يف املراجعة الشاملة هلاد التنوع يف 
اجتاه نوع من حتقيق نوع من اإلنسجام يف الوظيفة العمومية 
وتقليص الفئوية ألهنا كتخل حىت ابلعدالة األجرية يف املنظومة 

 .ل الوظيفة العمومية، وشكرا السيد النائبداي

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احلجرية

يف احلقيقة كنت كنتمىن أنه هاد املدخل دايل إعادة النظر يف هاد 
األنظمة األساسية بشكل عام اللي كيخلق واحد اجملموعة من 

األطر واملوظفني اتع احلكومة، اتع الدولة،  التشنجات ما بني
اتع اإلدارة املغربية، اللي هو املدخل ابش ميكن نديروا األوراش 
اإلصالح الكبرية، لكن لألسف حلد اآلن كيبان أبنه مازال ما  
كايناش ديك الذهاب رأسا إىل هاد اإلصالح وتنزيله على أرض 

ا.  ما احلاجيات دايلو الواقع جلعل اإلدارة يف خدمة املواطن وخدمة 
كنالحظوا أنه هناك هيمنة دايل نظام التعويضات يف منظومة 
األجور، اللي ما ميكنش تكون شي حاجة بال ما تكون عندان 
عدالة أجرية بني املوظفني، كنالحظوا أنه استمرار التعامل بسياسة 
فئوية مازال مستمر يف جمال األجور، مما يرتتب عليه بروز تفاواتت 

دات غري مربرة، األشغال وأقريتم بذلك السيد الوزير حىت يف وتزاي
جلسة سابقة هو أنه بعض األعمال كيقوم هبا املتصرف أو التقين 
أواملهندس أو احملرر، ولكن كيتقاضى عليها كاين فرق شاسع ما 
بني األجر اللي كيتقاضى عليها، أيضا خضعت اإلدارة يف فرتة 

ئة و ضغط معني واستجابت لفمن الفرتات إىل لوبيات معينة أ
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على حساب فئة، وهاد الشي ما ميكنش هنائيا أبدا خيدم هاد 
املنظور دايل اإلصالح اإلداري وحنولوا اإلدارة خلدمة القضااي 
الكربى اتلوطن واملواطن، وحنا يف داخل اإلدارة عندها بؤر توتر 

 .فيها تضارب ما بني املوظفني أنفسهم يف نفس اإلدارة

 :يس اجللسةالسيد رئ

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ السيد 
الوزير مخسة ثواين غري كافية تنظن كنشكروكم على حسن املسامهة 
يف هذه اجللسة. ومنر إىل القطاع املوايل وهو قطاع النقل يف سؤال 
عن السياسة احلكومية يف جمال السالمة الطرقية للسيدات والسادة 

احملرتمني فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب النواب 
 .احملرتم مشكورين

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

السيد كاتب الدولة، نسائلكم عن التدابري احلكومية للرفع من 
مستوى السالمة الطرقية وخصوصا عن اإلجراءات اجلديدة 

 .راشكاملتعلقة برخصة السياقة واملؤسسات التعليمية؟ و 

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين

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

 السيد الرئيس

 السيد النائب احملرتم

 دخليت فيه انت دااب السؤال اللي توجه يل مرتبط ابلسالمة الطرقية
هاد الشي دايل تعليم السياقة. اليوم إسرتاتيجية وطنية عشرية، 

دايل املرتكزات،  5دايل احملاور،  5خمططات مخاسية لإلشتغال، 
عمل أفقي وعمل عمودي، انتشار مع اجملتمع املدين، الذهاب يف 

إطار التشارك مع اجلماعات على الصعيد اإلقليمي، هاد الشي 
ائج اللي هي إجيابية. لكن صمام األمان يف العملية دايل عطاان نت

السالمة الطرقية هو السلوك اللي كينبين على ديك الرخصة اللي 
تنشدوها النهار األول، اللي هي رخصة السياقة، فإذن هاد رخصة 

، واللي 0293السياقة، كان عندان مع املهنيني عقد برانمج يف 
كنحاولو نزلوها واحدة واحدة، فيه واحد اجملموعة د اإلجراءات  

اليوم اإلجراءات اجلديدة مرتبطة أساسا إبعادة اإلعتبار لرخصة 
السياقة املغربية، ألنه كان واقع فيها تسيب حقيقي على صعيد 
املمارسة اإلدارية، أقول املمارسة اإلدارية دايل احلصول عليها، 

رورة ض وأيضا املمارسة املهنية من طرف البعض اللي كان تيستغل
احلصول على هاد الوثيقة ابش يقوم إبجراءات غري معقولة وغري 
شفافة، اليوم مع املهنيني النزهاء ومع اإلداريني النزهاء حناولو 
نرجعوا هلاد الرخصة دايل السياقة وضعية االعتبار دايهلا ألن هي 

 .الرئيس يف املسألة دايل السالمة الطرقية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب شكرا

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

شكرا السيد كاتب الدولة على التوضيحات اللي عطيتينا، وحنا 
وخا فريق يف املعارضة، ملي كنشوفو إجراءات وتدابري اللي غتكون 
يف صاحل املغاربة وصاحل الوطن وغتحسن من املؤشرات دايلنا، ما 
ميكن إال نشجعو هاد التدبري، ولكن عندان منكم رجاء السيد 

 منتدب يعين درتو شحال من والية،الوزير وأنتما وزير سياسي و 
بغينا منكم شوية دايل الليونة وشوية دايل املرونة يف الفرتة 
االنتقالية، هي كيفما كانت فرتة انتقالية حمدودة يف الزمان، يعين 

أايم، بغيناكم تدبرو هاد امللف، هذا من جهة.  9زدتيو لنا واحد 
دولة يف اتب المن جهة اثنية هو السعر املرجعي حددتوه السيد ك

درهم وحنا كلنا كنقررو ألن مازال ما عندانش عدالة  4552
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عطاتنا الفقر فني كاين، عطاتنا  l'HCPجمالية، هانتما كتشوفو
 4552األمية فني كاينة، يعين هادو عاملني مهمني، وكيجيو 

درهم، نعطيك مثال ، هنا يف الرابط أو يف الدار البيضاء هي كراء 
شهور  9مثال يف شيشاوة أو يف اليوسفية راه شقة متوسطة، ولكن 

دايل الكراء السيد كاتب الدولة. يعين خصنا نراعيو.، ما غاديش 
نطلبو منكم تراجعو على هاد املعايري اللي خديتو السيد الوزير، 
ولكن هناك حلول، مادام كاينة األمية وكاين الفقر، إيال عطينا 

ل اإلمتحاانت نقدرو هاد داي 0األقاليم اللي فيها املستوى عايل، 
دايل الفرص، مثال. الناحية األخرى هي عدد  4الناس نعطيوهم 

دايل املمتحينن، يعين سيارة  92املمتحنني يف سيارة التعليم، يعين 
درهم ف  35.222التعليم غادي دير واحد رقم املعامالت دايل 

شهور، فهاد احلالة كنحكمو على هاد املقاوالت الصغرى  4
درهم يف الشهر   95.222س السيد كاتب الدولة. يعين ابإلفال

كرقم معامالت، واش غادي خيلص منها الكراء، غيخلص منها 
اإلجيار، غادي خيلص منها املوظفني دايلو، يعين نراعيو للناحية 
االقتصادية للمقاوالت الصغرى. جمموعة دايل النقط اللي يعين 

وار ة، فتحو حمتفقني عليها، بقات نقطة خالفية أخرى وحد
السيد كاتب الدولة، كنظن ابحلكمة دايلكم غادي تلقاو حل مع 

 ..املهنيني

 :السيد رئيس اجللسة

 .اثنية 05شكرا، السيد الوزير ف 

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

جاب يل املوضوع وطرح  السيد النائب دار يل داك الشي دايل 
ابش نكونو  كل شي ولكن ماشي هو هداك املوضوع. ال،

واضحني، كاين معطيات اللي خاصها تصحح هي دايل 
ما غاديش  4552و ضربتيها ف  92، إليالقلنا 95.222

يف الشهر. اليوم اإلخوان املهنيني هاد العشرة  95.222تعطي 
مغريب  522.222راه هي قسمة ما هو على الصعيد الوطين 

 3222مؤسسة وعندان  4522تيدوز البريمي، عندان أكثر من 
 ..دايل السيارات، إيال قسميت العملية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املسامهة يف هذه اجللسة. 
ننتقل للقطاع املوايل وهو قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 

عن وضعية دور الطالب والطالبة للسيدات  اإلجتماعية يف سؤال
تفضلوا  .والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة

 .السيد النائب احملرتم مشكورين

 :عبد الطيف الزعيم النائب السيد

تساهم دور الطالب والطالبة يف حماربة اهلدر املدرسي ويف رفع من 
كتسري   اجلمعيات اللي جمهودات التعليم خصوصا ابلعامل القروي،

هاد الدور الطالب والطالبة كتعاين من قلة الدعم دايل التعاون 
الوطين وغياب شامل للدعم دايل وزارة التعليم، لوال اجملهودات 
اللي كتقوم هبا اجلماعات الرتابية واجملهودات اللي كيقوم هبا بعض 

ي داحملسنني كان هاد اجلمعيات كان غادي ميكنلها ما تبقاش تؤ 
هذا الدور الكبري، هلذا نسائلكم السيدة الوزيرة على التدابري 
واإلجراءات اللي ميكنكم اتخذوها ابش هاد الدور دايل هاد 
اجلمعيات يبقى خدام ألن مهم وكيساند واحد العدد كبري دايل 

 .العائالت اللي حمتاجة هلاد الدعم؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .لوا للجواب مشكورينشكرا، السيدة الوزيرة تفض
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السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة السالم على أشرف املرسلني

أوال أشكر السيد النائب احملرتم على هذا السؤال املهم، وأؤكد معه 
 لعبت دور مهم لتمدرسعلى أمهية دور الطالب والطالبة اليت 

األطفال بشكل عام والفتيات بشكل خاص املتواجدين يف العامل 
القروي ويف أحزمة املدن الكبرية، لكن طبعا هاته الدور مل تكن 
لتلعب هاته املهمة وحتصل ما حصلت من حتسني وضعية 
التمدرس واحلد من اهلدر، لو مل تكن هناك مواكبة ومل يكن هناك 

من الدعم  %25اته الدور ونقول ليكم مبا ميثل دعم، حنن ندعم ه
املخصص للجمعيات املسرية ملؤسسة الرعاية اإلجتماعية، يعين أن 
مؤسسات الرعاية كلهم دايل األطفال، دايل النساء، دايل 

مليون دايل  940األشخاص يف وضعية إعاقة، كلهم مرصودة هلم 
 .ةوالطالب داملليون دايل درهم مرصودة لدور الطالب 929درهم، 

طبعا منني كتقول يل اجلماعات مها يعين خاصهم يدعمو، أان  
بغيت نقول لك أبن اليوم يف إطار تنزيل اجلهوية املتقدمة، يف إطار 
املهام املنقولة للمجالس الرتابية خاصها تلعب هاد الدور، وخاصها 
تزيد دعم هاد املؤسسات وطبعا يف أفق مزيد من التنسيق بيننا 

ة الرتبية الوطنية اللي خاصها تلعب كذلك واحد الدور وبني وزار 
مهم لدعم هاته املؤسسات من أجل احلد من اهلدر املدرسي ولكن  
كذلك الدفع هبذه املهمة كبرية اللي هي منح فرص أكرب للفتيات 

 .والفتيان اللي يف العامل القروي ابش يدرسو

  :السيد رئيس اجللسة

 .يبلسيد النائب احملرتم للتعقشكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا ا

 

 :عبد اللطيف الزعيم النائب السيد

السيدة الوزيرة ما ميكنا إال نشكرو من خاللكم إدارة دايل التعاون 
ة، الوطين على اجملهودات اللي كتقوم هبا واللي قلنا كتبقى غري كافي

واللي خاصها الدعم أكثر ألن منني كنجيو نشوفو القانون 
أبنه هاد الرخصة اللي كتعطى لدور الطالب فيها كنلقاوا   93.25

العدد حمدد بواحد الشروط دايل شروط اخلوزيرات، ألن كنلقاو 
اآلن عمليا يف دور الطالب كتلقاها عندها الضعف إيال ما قلنا 

مرات من داك الشي اللي عندها يف الرخصة، ألن هاد  4
 .اجلمعيات جات تتحارب اهلدر املدرسي

  :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة الوزيرة 
 .اثنية 03يف 

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

أقول للسيد النائب أبن الوزارة كتعطي ترخيص لتنزيل القانون 
ية مؤسسات الرعاوالقانون تدار ابش ينظم منظومة دايل  93.25

اللي غادي يزيد  95.95اإلجتماعية، اليوم بني أيديكم القانون 
ينظم، ولكن كذلك سيفتح آفاق أمام هذه املنظومة اللي حنا 

 .خايضني يف اإلصالح دايهلا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيدة الوزيرة على حسن املسامهة يف هذه اجللسة. 
ن ابلتعليم العايل والبحث العلمي سؤال عالقطاع املوايل املكلف 

اإلجراءات املتخذة إلصالح نظام السكن اجلامعي للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا أحد 

 .النواب تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
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 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

أمام احلاجة امللحة إلصالح نظام السكن اجلامعي. نسائلكم اليوم 
السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة إلصالح هذا املرفق الذي 
يعترب مدخال أساسيا من املداخل لتحسني الولوج إىل الدراسة 

 .اجلامعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .نشكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكوري

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا جزيال السيد النائب احملرتم، هاد السؤال مهم جدا ألنه 
ألوىل اابلنسبة للوزارة كيدخل يف إطار مقاربتني اثنتني، املقاربة 

تتعلق ابلطاقة اإلستيعابية وتوسيع العرض دايل السكن اجلامعي، 
 املقاربة الثانية تتعلق إبجراءات التدبري لتحسني اجلودة واخلدمات،

فيما يتعلق ابملقاربة األوىل يكفي أن أذكر أنه سنواي حتاول الوزارة 
سرير جديد سنواي ابش نوصلوا إن  5222أهنا تضيف حوايل 

ألف سرير، وابملناسبة راه ما   82إىل حوايل  0202 شاء هللا يف
كاينش فرق كبريا جدا بني العرض والطلب فيما يتعلق ابلسكن 

ألف. املسألة الثانية فيما  95اجلامعي اللي هو يف حدود حوايل 
يتعلق ابلتدبري تتعرفوا على أنه املنظومة دايل السكن يف احلي 

وى الواضحة اللي هي مستاجلامعي مرتبطة مبجموعة من املعايري 
الدخل، عدد اإلخوة واألخوات حتت الكفالة، املستوى الدراسي، 
البعد الزمين واملكاين من اجلامعة، مث التدبري يقع عرب برانمج 

معلومايت، ويتم بعد ذلك نشر اللوائح دايل القاطنني يف األحياء 
 .اجلامعية ملزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص، وشكرا

  :س اجللسةالسيد رئي

 .شكرا، تعقيب أحد النواب عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا

 :النائب السيد امساعيل شوكري

 شكرا السيد الرئيس،

الرفع  هادي مناسبة للتنويه ابجلهود اليت تبذلوهنا يف السيد الوزير،
من هذا القطاع ونعلم أن لكم دراية كبرية به وإبشكاالته، لكن 
الأبس من ااثرة بعض األمور أوال يتعلق بشروط الولوج، هذه 
الشروط حتتاج أن نضيف هلا بعض الشروط األخرى منها شرط 

لد األسر عندها الوااليتم، شرط اإلمهال األسري، ألن هناك بعض 
يكون غنيا ولكن أمهل األسرة وابلتايل هذا يؤثر على متدرس 
الطلبة، هناك بعض اإلشكال يتعلق بطلبة جهة سوس ماسة اتبع 
جلماعات لبين زهر، أعتقد أن حظهم من اإلستفادة من السكن 
اجلامعي حظ ضئيل جدا ابملوازاة مع طلبة املدن األخرى، الطالب 

كيلومرتات يعترب بعيدا،   92بعيد عن اجلامة ب يف فاس إذا كان
ولكن الطالب يف أكادير أو يف جهة سوس ماسة إذا كان بعيد 

كلم ال يعترب بعيدا، ملاذا لوجود طالب   922عن اجلماعات ب 
ابن زهر تستقطب  آخر أبعد منو ألن طلبة جهة سوس جامعة

يل اطلبة من أسا، من العيون، وغريها من املدن األخرى، وابلت
طلبة اترودانت وإمسوان وتزنيت وغريها كلهم حمرومون من 
السكن، يعين يف الغالب، األمر الثاين الذي أحب أن أثريه وهو 
اللي لست أدري ملاذا أتخريا فتح مراكز اإليواء إىل شهر أكتوبر، 
أنتم تعلمون أن اإليواء هو شرط أساسي النطالق موسم جامعي 

 بداية ي أن يكون فتح هذه املراكز يفيف وقت حمدد، وابلتايل ينبغ
شهر شتنرب كما هو معلوم، الأبس من اإلشارة إىل بعض املدن 
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عندها خصاص يف املطاعم يف األحياء اجلامعية ولكنها بدون 
 ..مطاعم، وهذا ما خلق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب 
 .الة واملعاصرةاألص السيد النائب احملرتم عن فريقإضايف؟ تفضلوا 

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، ابلنسبة لطلبة جامعة سيدي حممد بن عبد هللا 
خصوصا كلية ظهر املهراز وكلية سايس، جمموعة من الطلبة 
وخصوصا اللي قادمني من إقليم اتوانت، كاين أحياء جامعية 
ولكن بدون مطاعم، كاين صعوبة التنقل ليال، أيضا كاين صعوبة 

اد إىل قاعة الدرس، هالتنقل من املساكن يعين السكن اجلامعي 
 ..الشي خاصو يتعاجل

  :السيد رئيس اجللسة

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

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا جزيال، فيما يتعلق ابليتم واإلعاقة على وجه التحديد فيما 
يتعلق مبعايري الولوج عندهم أولوية ومنصوص عليها يف النظام 
الداخلي للمؤسسات اجلامعية، فيما يتعلق أبكادير على وجه 
التحديد غنخرب السادة النواب إىل أنه مت أتخري فتح احلي اجلامعي 

رة ميدانية ويتبني أنه مازال ما تتوفرش ألكادير ألن درت لو زاي
فيه الشروط الضرورية واألساسية إلسكان عادي وطبيعي، وحنن 
نعمل على معاجلتها إن شاء هللا يف بداية السنة سيكون جاهزا 

دايل املطاعم  0لذلك، فيما يتعلق مبدينة فاس مدينة فاس عندان 

ملهراز، ا اجلامعية، مطعم جامعي يف سايس ومطعم جامعي يف ظهر
املطعم اجلامعي دايل سايس يشتغل، املطعم اجلامعي دايل ظهر 
املهراز هناك صعوابت يف عمليات فتح هاد املطعم حنن بصدد 
معاجلتها مع السلطات املختصة وكذا مع رائسة اجلامعة، واحلي 

 .اجلامعي جاهز وقابل لإلشتغال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 م على حسن املسامهة. ومنر إىل القطاعشكرا السيد الوزير، نشكرك
املوايل املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين يف سؤال عن 
البطء يف أجوبة احلكومة على األسئلة الكتابية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب احملرتم 

 .تفضلوا مشكورين

 :د أبودرارالنائب السيد حمم

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير عالش تتعطلوا علينا األجوبة على األسئلة الكتابية؟ 
 .عالش؟ شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير تفضلوا

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

الدورة األوىل دايل أبريل كان شوية دايل التأخر ألن احلكومة يف 
عاد تشكلت، ولكن ما كاينش أتخريف الشكل اللي تتحدث 

 .عليه، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم تفضلوا
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 :النائب السيد حممد أبودرار

 على كل حال بغيتيين جنوابك أ السيد الوزير جناوب بالصتك،
السيد الوزير أان مسعت اجلواب دايلك يف جملس املستشارين 
وتفاجئت ابألرقام وكنت تننتاظر أنك تعطي نفس األرقام، على  
كل حال مجيع النواب احملرتمني النائبات احملرتمات اللي يف اجمللس 
هنا كيتشكاو، من التعطل دايل احلكومة يف خمتلف القطاعات 

يه ام اآلجال القانوين اللي منصوص علالوزارية، النسبة دايل اإلحرت 
، هذا % 2من الدستور، النسبة اإلحرتام هو  922يف الفصل 

رقم تيخلع، السيد الوزير خاصك تعرف أبنه السيدات السادة 
 النواب منني ترياسلوكم رسائل كتابية راه ماشي ابش يديروا التسويق

راهات واإلكاإلعالمي، راه تينقلوا ليكم املعاانة دايل املواطنني 
دايهلم وداك الشي اللي كيتشكاو منو يف الشارع، اليوم املواطنني 

، فقد الثقة يف الربملان، تيقول أ سيدي نتوما تديروا متة غري املسرح
ألن سيادتكم ما تتجاوبوش يف الوقت املناسب، دااب املواطن ابش 
يسمع الصوت دايلو شنو تيدير، تيخرج للشارع، تيحتج كما هو 

قبل يف احلسيمة واليوم يف جرادة، اليوم دااب فني تنهضر حاصل 
معاك، الناس خارجة يف سيدي إيفين وحتتج عالش، على تردي 
األوضاع دايل القطاع الصحي، السيد الوزير خرب احلكومة أبن 
فريق األصالة املعاصرة لن ميشي معاكم يف هاد املهزلة، إما حتتارمو 

 .ع هاد اجللسات، شكرااملواعيد القانونية، أوال سنقاط

  :السيد رئيس اجللسة

تفضلوا السيد الوزير  .شكرا، تفضلوا السيد الوزير، السي عبد هللا
 .مشكورين

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

القوانني  مقرتحاتأوال جملس املستشارين املستشارين سولو على 
ما سولوش على األسئلة الكتابية، وابلتايل وعلى قدر السؤال كان 

 .اجلواب

سؤال، مت اجلواب على  4203اثنيا هاد الدورة مع الدورة السابقة 
رغم أن احلكومة اي  %33سؤال، وهذا إجناز كبري، راه  9950

ربملاين،  الشهور، راه غري يف أبريل ولكن التنصيب  8هللا عندها 
شهور، جني لفريق األصالة  8كان يف هناية أبريل ما كمالتش 

سؤال كتايب  924سؤال كتايب اللي توضع،  488واملعاصرة 
جتاوب عليه، مبعىن اإلرادة دايل اإلجابة على األسئلة كاينة 
وموجودة، اآلجال دايل األسئلة األسئلة الكتابية راه ماشي هي 

األسئلة اآلنية وماشي هي  األسئلة الشفوية وماشي هي
اإلحاطات، ونعطيك واحد املثال عملي، يف الدورة السابقة جبتو 
طرحتو أسئلة اللي كانت مرتبطة بقضااي شائكة يف ظرفية حرجة، 
وقرران جناوبو عليها، ويف ذلك يوم قررتو تسحبو األسئلة وتسحبو 
اإلحاطات، شكون اللي كيبخس ديك الساعة دور الربملان؟ ايك 

لربملان كيفما قليت هو اجملال دايل طرح األسئلة؟ اليوم الفريق ا
دايلكم مع فرق كثرية طرحو السؤال دايل جرادة، وتوجهنا جبواب  
كيقول لك قطاع الطاقة واملعادن ماشي هادي هي احلصة دايلوا 
اآلن، وتدخلت أان هنار اجلمعة، قلت هلم ال، كاينة واحد املادة 

، ان ندوزو داك الشي عرب األسئلة اآلنية يف النظام الداخلي كتيح
ومادرانش التمييز، عالش؟ ألن القضية دايل جرادة، هنا خصها 

 .تتناقش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وكنشكروك على حسن املسامهة يف هذه 
اجللسة. هبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول 

من النظام  950اول الكلمة وفق املادة أعمالنا. منر اآلن لتن
 .الداخلي، الكلمة للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، نعم
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 :م(السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظاالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

عالقة ابلنظام الداخلي جبدول األعمال، النظام الداخلي كيحدد 
نديروها جللسة ولينا كلنا كيعطينا آجاالت، احنا ما درانش االثنني ا

الثالاثء ابش يكون عندان الوقت، ويوم اجلمعة كنرسلو األسئلة، 
السيد وزير العدل جاان يف اجلدول غائب يوم اجلمعة، اليوم خارج 

د األسئلة، كاين مشكل، اي إما  4يف اجلدول حاضر، حنا طرحنا 
عند السيد الوزير، ما كنظنش كان غايب، راه حاضر معنا ماشي 

السفر، وال كان مشكل عند اجمللس، كما هو يف انزلة أخرى يف 
أبنه إحدى املصاحل هنا يف وسط اجمللس كتقول لنا غايب لوزراء 
ومها ما غايبينش، فكيخص هاد املشكل يتحل، ألن احنا حترمنا 

 .األسئلة كانت غتقدم للسيد وزير العدل، شكرا 0من 

 :السيد رئيس اجللسة

التدخل دايلكم. الفريق اإلستقاليل شكرا السيد الرئيس على 
 950للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم طبقا للمادة 

 .من النظام الداخلي

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 شكرا السيد الرئيس،

من النظام الداخلي، أحيط  052كيفما ذكرتو طبقا للمادة 
يد، نؤكد   العلم دايلو أكالسيد وزير العدل احملرتم علما أن ورمبا يف

كحكومة ستكتب واحد املرسوم، مشروع اخلاص مبراجعة التنظيم 
القضائي لألمالك. احنا السيد الوزير احملرتم من خالل هاد 
املرسوم، مشروع مرسوم احملكمة االبتدائية دايل وزان اللي كانت 
اتبعة حملكمة االستئناف القنيطرة، مت اإلحلاق دايهلا مبحكمة 

ستئناف بتطوان. والسيد الوزير حنيطكم علما أن الساكنة اإل
تتأسف هلاد الوضع، ألنه بدل من تقريب اإلدارة من املواطن، 

اليوم كنبعدو اإلدارة من املواطن، وابلتايل ال يعقل أن الساكنة 
إما  خصها تتنقل إما لتطوان يعين مجيع املصاحل اإلدارية، كلها
ريب اجلهوية، ولكن فني هي تقلطنجة، صحيح رمبا كاين موضوع 

اإلدارة من املواطنني؟ هاد الشي كذلك انعكس كما قلت سلبا 
على الساكنة اللي توصلت هباد اخلرب بنوع من االستياء. كذلك 
خصنا السيد الوزير، نشوفو املسافة اللي كيقطعها املواطن من وزان 

دة ملإىل تطوان، ما تشوفوش غري العدد دايل الكيلومرتات، شوفو ا
دايل الساعات ابش ميكن يوصلو الناس  4الزمنية، أكثر من 

لتطوان، كذلك حىت هيئة احملامون، السيد الوزير، رمبا هاد املوضوع 
ما كانش نوع من احلوار والنقاش ألن احملامون كهيأة عندهم واحد 
اجملموعة د املصاحل دايهلم على املستوى دايل اهليئة دايل القنيطرة، 

فجأة قدمتوا هاد املشروع دايل املرسوم، نتمىن أنه  اليوم جيتو
يتفتح حوار، يتفتح نقاش مع هيأة احملامون، وكذلك البحث على 
أحسن وسيلة لتقريب اخلدمات للمواطنني، مبا يف ذلك يعين 
إحداث ملا ال، إحداث حمكمة اإلستئناف داخل إقليم وزان، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 . احملرتم، السيد الوزير تفضلوا لكم الكلمةشكرا السيد النائب 

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل واحلرايت

شكرا جزيال السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، بطبيعة احلال 
أقامسكم هاد اإلنشغال، يعين اإلعداد دايل املرسوم مت وفق واحد 

ئية ااملقاربة تشاركية مع املسؤولني القضائيني ومع املهن القض
سنوات، مت التوافق على  4واستغرقت املقاربة التشاركية أزيد من 

واحد العدد دايل األهداف وعدد دايل املعايري، من أمهها مالءمة 
 .التقطيع القضائي مع التقطيع اجلهوي للمملكة

ووزان اليت تفضلتم ابإلشارة إليها تتبع جهواي ملنطقة أخرى، 
البد من وجود حمكمة فكانت املبادئ اللي كتحكم؟ أوال 
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استئناف يف كل جهة، ولقينا أن مثال جهة كلميم، ما فيهاش 
حمكمة استئناف، ستنشئ هبا حمكمة. املبدأ الثاين هو حمكمة 
ابتدائية على األقل يف كل عمالة أو إقليم، وعدد دايل العماالت 
اجلديدة ستنشأ هبا احملاكم، اثنيا النشاط القضائي، فلمرافقة هاد 

م، متت عدد دايل اجللسات ووجهت منشور للسادة املرسو 
املسؤولني القضائيني ملرافقة هذا التحول، أيضا كان موضوع لقاء 
مع النقباء ويوم السبت املقبل غادي نستقبلو النقباء والعدول 
واملوثقني، فإذن يطرح هذا املرسوم بعض اإلشكاالت يف جرسيف 

معاانة  تخفيف منووزان وبعض النقط، وسنتخذ كل التدابري لل
الساكنة، مع التأكيد أن اهلدف األساسي هلاد املشروع هو مالئمة 
اخلريطة القضائية للتقسيم اجلهوي وللتقسيم اإلداري يف اململكة، 
وبطبيعة احلال من خالله تقريب القضاء من املواطنني، شكرا 

 .السيد النائب احملرتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رئيس اجللسة السيد

 .رفعت اجللسة ع الفرق،شكرا للسيد الوزير، شكرا جلمي

 

 


