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 الثماننيو  ةسالسادحمضر اجللسة 
 

 (.م7192 ماي 93ه )9341 شعبان 72 االثنني :التاريخ

 لنواب.رئيس جملس ال الثالثالنائب  ،حممد جودار السيد: لرائسةا

عة ابتداء من السا ومخسة عشر دقيقة اتساعثالث  :التوقيت
 .نيالثالثة و اخلامسثالثة زواال والدقيقة ال

سللة الشووةة اتمتعلقة لالقااعات مناقشة األ األعمال:جدول 
 احلكومية التالية:

 الرتبية الوطنية والتكوةن اتمهين والتعليم العايل والبحث 
 العلمي؛

 ؛العدل 
 ؛الثقافة واالتصال 
 ؛لاتماءبة الدولة اتمكلوة اتك 
  إبصالح اإلدارة ولالوظيوة الوزارة اتمنتدبة اتمكلوة

 العمومية؛
 .الشغل واالدماج اتمهين 
 :رئيس اجللسة حممد جودار السيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 .افتتحت اجللسة

 السادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام  911طبقا للوصل 
وهية شالداخلي جمللسنا اتموقر، خنصص هذه اجللسة لألسللة ال

سؤاال  41تمراقبة العمل احلكومي، وةتضمن جدول األعمال 
 .شوهيا موزعة على جمموعة من القااعات

يف البداةة نستمع إىل اتمراسالت الواردة على الرائسة، 
 .فلتتوضل السيدة أمينة اجمللس لتالوهتا مشكورة، توضلي

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا لكم السيد الرئيس،
 .سم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلنيب

 :توصلت رائسة اجمللس من احملكمة الدستورةة ب

  الذي صرحت مبقتضاه برفض  23/92القرار رقم
 3الالب الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع اجلزئي الذي أجري يف 

 .لالدائرة االنتخابية احمللية كرسيف 7192ةناةر 
 الذي صرحت مبقتضاه برفض  27/92م والقرار رق

 77الالب الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع اجلزئي الذي أجري يف 
 .لالدائرة االنتخابية احمللية العرائش 7192ةناةر 
  الذي صرحت مبقتضاه بشغور اتمقعد  27/92القرار رقم

الذي كان ةشغله السيد مصاوى اتمنصوري، مع دعوة اتمرتشح 
 باشرة يف الئحة الرتشيح اتمعنية بعد آخر منتخبالذي ورد امسه م

 .من نوس الالئحة لشغل اتمقعد اللي الشاغر
ومن فرق وجمموعة األغلبية توصلت الرائسة بالب سحب مقرتح  

اتمتعلق بوتح مؤسسات  93.17قانون ةقضي بتعدةل القانون رقم 
 .الرعاةة اإلجتماعية وتدبريها

يد رئيس احلكومة كما توصلت رائسة اجمللس من الس  
مبراسلة خيرب فيها دعوة اتمرتشحة السيدة زةنب قيوح لشغل اتمقعد 
الذي كان ةشغله السيد علي قيوح عن الدائرة االنتخابية اترودانت 

 .اجلنوبية
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ة لالنسبة لعدد األسللة الشووةة والكتابية واألجوبة الكتابي  
 ماي 93إىل  12هبا جملس النواب من اترةخ  اليت توصلت

 979سؤاال شوواي،  23توصلت رائسة جملس النواب ب 7192
أسللة شووةة وسحب سؤالني   2سؤاال كتابيا، ومت سحب 

 .كتابيني، شكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزةر اتمكلف  
لى أنه هو رب فيها أوال علالعالقات مع الربتمان واجملتمع اتمدين خي

من سيتوىل اإلجابة عن األسللة اتمتعلقة بقااع الثقافة واإلتصال 
نظرا إللتزامات حكومية طارئة للسيد الوزةر اتمعين هبذا القااع، 
وعليه ةالب إدراج األسللة اتمرتباة هبذا القااع اإلجابة عنها 

يد وزةر سمباشرة بعد قااع الشغل واإلدماج اتمهين، اثنيا طلب ال
العدل أتخري األسللة اتموجهة إليه إىل آخر اجللسة نظرا إللتزامات 

 .طارئة

 السادة الوزراء،
 السادة النواب احملرتمون،

اتبع جملس النواب ومازال ةتابع بغضب شدةد أعمال 
القتل اليت مارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم يف حق أبناء 

دانته واب إذ جيدد التعبري عن إالشعب الولسايين، وإن جملس الن
الشدةدة ألعمال القمع اإلسرائيلي يف حق الشعب الولسايين 
األعزل ليثمن عاليا اتمواقف اليت عرب عنها صاحب اجلاللة اتملك 
حممد السادس أعزه هللا رئيس جلنة القدس يف دعم القضية 

 مالولساينية وآخرها ما ورد يف الرسالة اليت بعث هبا جاللته اليو 
إىل الرئيس الولسايين السيد حممود عباس على إثر توعيل قرار 
اإلدارة األمرةكية االعرتاف لالقدس عاصمة إلسرائيل، وتواعال 

ة لرؤساء أعاي الكلم ،تهامع الرفض الولسايين لالحتالل وممارس

الورق واجملموعات النيابية للحدةث يف اتموضوع، كلمة السيد 
 .ة، فليتوضل مشكورارئيس فرةق العدالة والتنمي

 :السيد خالد البوقرعي ابسم فريق العدالة والتنميةالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة السالم 

 على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني،
يف البداةة البد أن نرتحم على أرواح شهداء القضية 

رواح شهداء األقصى اتمبارك، على أرواح الولساينية، على أ
شهداء القضية العادلة يف حراكهم األخري، ونقول هلم من الربتمان 
اتمغريب اي قدس معذرة، ومثلي ليس ةعتذر، ما يل ةد فيما جرى، 
فاألمر ما أمروا، قضية فلساني هي قضية مركزةة يف نضاالت 

على أحد  هالشعب اتمغريب، قضية فلساني هي قضية ال ةزاةد في
على أحد، قضية فلساني من كل، يف كل األوقات كانت حمط 
إمجاع من طرف مجيع التيارات السياسية يف اتمغرب إىل جانب 

 القضية الوطنية اللي كنعتربوها قضية مركزةة، قضية فلساني كانت
 .دائما هي قضيتنا األوىل

قضية فلساني، حينما ةنادى لكي ننزل إىل الشوارع من 
نتضامن نعترب ذلك هو جزء من الواجب، بل نعترب أن أجل أن 

ذلك أقل واجب الذي ميكن أن نقدمه لشعب فلساني احملاصر، 
إذا كان إخواننا الولساينيون ةعانون وةقاسون، إذا كان إخواننا 
الولساينيون ةصارعون كياان غاصبا، كياان صهيونيا بصدور عارةة، 

منازهلم، هجرت  الصوارةخ تنزل تباعا على رؤوسهم، دمرت
أسرهم، شردت درارةهم، ةتمت أطواهلم فأقل الواجب الذي ميكن 
أن نقدمه للشعب الولسايين هو أن نتضامن معهم، هو أن تبح 

عهم، م أصواتنا وأن تعلو حناجران لالصراخ هتافا هلم وتضامنا
وتعرةوا بقضيتهم اليت جيب أن تبقى كما كانت ودائما وإىل األبد 

 .بةقضية كل اتمغار 
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جاللة اتملك، رئيس جلنة القدس كما عودان يف كل حلظة 
ويف كل مرة، تتعرض فيها القدس للمؤامرات ةتصرف يف الوقت 
اتمناسب، وهنا جاءت الرسالة اتملكية اليوم اليت وجهها جاللته 
لرئيس السلاة الولساينية واليت ةعلن فيها لاسم كل اتمغاربة عن 

 .موقف مساند للقضية الولساينية

 الشعب اتمغريب دائما كيعترب قضية فلساني هي قضيته،
ال تتجزأ عن لاقي القضااي اليت ةهتم هبا، قضية فلساني إخواين 
أخوايت، كما ةعلم اجلميع وكما حنن متوقون على ذلك، هي قضية 
غري قابلة للمساومة، قضية غري قابلة للتجدةد، قضية غري قابلة 

لة يف دولة فلساينية متكامللبيع والشراء، حق العودة، حقهم 
األركان، حق ال ميكن أن ةتقادم، ال ميكن أن ةتقادم لالنسيان وال 
ميكن أن ةذهب أدراج الرايح. قضية فلساني وقضية العودة ال 
ميكن أن تسقط هنائيا، مهما كانت القرارات ومهما كان مركز 

 .القوة الدولية العظمى يف اختاذ أي قرار

متأكد أن الكل جممع، كل األحزاب،  هباد اتمناسبة، وأان 
كل النقالات، كل فعاليات اجملتمع اتمغريب جممعة وجمتمعة على 

، القرار الرئيس دوانلد ترامب التندةد بقرار اإلدارة األمرةكية، بقرار
القاضي بنقل السوارة األمرةكية، إن كانوا حيتولون اليوم بنقلها 

قرةب؟ ، أليس الصبح بهذه السوارة، فنقول هلم أن موعدان الصبح
نقول هلم أبن القدس شرقها وغرهبا، ملك لكل الولساينيني، 
القدس جزء ال ةتجزأ، ال ميكن أن نقسمها وأن نعاي جزءا منها 

  وأن نعاي جزءا منها للكيان الصهيوين، بل القدس للولساينيني
كما كانت، ستبقى دائما هي عاصمة أبدةة لولساني من النهر 

اني الكاملة السيادة على كامل تراهبا دون إىل البحر، فلس
التجزيء ودون قبول أبدىن حركة من أجل استنبات كيان صهيوين 

 .غرةب، داخل أراضي فلساني وداخل بيلتنا العربية واإلسالمية

أةها اإلخوة األخوات، هي مناسبة كذلك لكي نتحدث 
ا  نعن أمر ةهم اتمغاربة، هي قضية التابيع، آن األوان، ومن موقع

كورةق، ومن موقعنا ومنتسبنا إىل األغلبية أن خيرج إىل حيز 
الوجود، مقرتح جترمي التابيع، اتمغاربة مها اللي ةدعو "اي مواطن ال 
تابع معهم"، "اي مواطن قاطع سلعهم". مبعىن اتمدخل إىل التابيع، 

ي، هو التابيع اإلقتصادي، هو التابيع الثقايف، هو التابيع الرايض
نا ال له أن ةكون أو أن ةستنبتنا أو أن ةستنبت يف تربتالذي ال جم

 .اتمغربية

أجدد التضامن، أجدد الرتحم على أرواح شهداء يف 
للنكبة، ونقول هلم الشعب اتمغريب   21مسريات العودة، يف الذكرى 

كيوما خرج وغادي خيرج، ومبؤسساته التمثيلية، منها الربتمان 
 أن لة اتملك دائما وأبدا إىلاتمغريب سيقف جبانبكم كما وقف جال

ةتحقق حلمكم وحلمنا معكم يف أن تكون دولة فلساينية على  
 .كامل تراهبا، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لرئيس فرةق األصالة واتمعاصرة، 
 .فليتقدم السيد النائب احملرتم مشكورا

 :ابسم فريق األصالة واملعاصرة عدي بوعرفة النائب السيد
 لسيد الرئيس،ا

 السيدات والسادة احلضور الكرمي،
لامسي ونيابة عن إخواين وأخوايت يف حزب األصالة 

أرةد لامسهم مجيعا أن نسجل لارتياح هذا الرسالة اتملكية  واتمعاصرة
اهلامة، اتموجهة ألخيه ورفيقه حممود عباس، أو بلغة أخرى أبو 

للشعب الولسايين الشقيق الذي الزال ةناضل من مازن، معربةن 
أجل إقامة دولة فلساينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرةف، 
ولكن كذلك البد من التذكري لالرسالة اتملكية التارخيية اليت وجهها 
إىل الرئيس األمرةكي األرعن، حينما أخذ القرار الظامل يف حق 

إىل  مة من تل أبيبالشعب الولسايين، أال وهو حتوةل العاص
القدس. حنن نرفض هذا القرار مجلة وتوصيال، ولكن كذلك البد 
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من التذكري، أن اتمغرب واتمغاربة اعتربا دائما أن القضية الولساينية 
 .قضية وطنية

وهباد اتمناسبة، البد كما ترحم األخ خالد على جمموعة 
دايل الشهداء دايل الشعب الولسايين، أن نرتحم كذلك على 
أبو عمار وعلى أبو جهاد وعلى أبو علي، وعلى جمموعة دايل 
اتمناضلني الذةن ماتوا دون أن ننسى أو نتناسى الشيخ ايسني، 
هذه الشخصيات اليت عملت دائما لصاحل القضية الولساينية، 
أرةد أن أؤكد كذلك، أنه اتمغرب كان دائما، أان استحضر التارةخ 

 مبدةنة فاس، وكان اتمرحوم ، اتمؤمتر العريب الذي انعقد9123
احلسن الثاين آنذاك هو رئيس اتمؤمتر، اعتربان واعترب اتمغاربة أنه 

عب ، هي اتممثل الشرعي والوحيد للشالولساينيةمنظمة التحرةر 
الولسايين. هلذا على أساس، حنن كذلك البد أن نستحضر يف 

لياس إاألايم القليلة اتماضية ويف األشهر القليلة اتماضية، األخ 
العمري الرفيق إلياس العمري، األمني العام حلزب األصالة 
واتمعاصرة يف الصخريات، استقبل..، كانت هناك اتمصاحلة ما بني 

جهاد" ، مجيع الوصائل الولساينية، كانت "الولساينيةالوصائل 
وكانت "محاس" وكانت "اجلبهة الشعبية" و"اجلبهة الدميقراطية" 

اتمؤمتر  ائل الولساينية كانت حاضرة يفوكانت "فتح"، مجيع الوص
 .دايل الصخريات، وهذا دور كبري، البد أن نستحضره

كذلك نرةد أن نؤكد من جدةد، على أن قضية 
الولساينية ليست قضية إنتخالات أو محلة انتخابية، هي قضية 
وطنية هتم مجيع اتمغاربة، ولالتايل كذلك حنن نرفض أي شكل من 

كيان الصهيوين، ولكن نرةد أن نؤكد أن أشكال التابيع مع ال
ر التجارة من خالل التقارة ارتوعتاحلكومة السابقة مع األسف 

واليت أكدها الرفيق سيون اسيدون، أحد اليهود اتمغاربة، ضد 
 .التابيع

ولكن بغيت أنكد من جدةد لإلخوان واألخوات، أن يف 
 حزب األصالة واتمعاصرة حنن ضد التابيع وحنن مع الدولة

الولساينية وعاصمتها القدس الشرةف، هلذا البد أن نسجل 
لارتياح هذه الرسالة اتملكية األخرية حملمود عباس، والبد أن ندةن 

بشدة هذا القرار الظامل يف حق الشعب الولسايين، علينا مجيعا  
كقوة مغاربة، أن نناضل من أجل إقامة دولة فلساينية وعاصمتها 

 .م مجيعاالقدس الشرةف، وحتية إليك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لرئيس فرةق التجمع الدستوري، 
 .توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن

 :نور الدين األزق ابسم فريق التجمع الدستوري النائب السيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم أشرف املرسلني،
 السيد الرئيس،
 النواب، أخوايت إخواين

إبسم فرةق التجمع الدستوري، تتبعنا اخلرب الواجع دايل 
فلسايين يف غزة على ةد العدو الغاشم  42مقتل أكثر من 

الصهاةنة لالرصاص، وتتبعنا كذلك الرسالة اتمولوةة حملمود عباس، 
نشجب و  رئيس دولة فلساني، ونتضامن مع الشعب الولسايين

ترامب، رغم أن مجيع الدول هذا القرار األحادي لرئيس دوانلد 
متضامنة ومتعارضة مع هذا القرار، متضامنة مع الشعب 
الولسايين ومعارضة هلذا القرار لنقل السوارة األمرةكية إىل 
القدس، وهذا القرار ةتعارض كذلك مع اتمواثيق الدولية، وةتعارض 
مع قرارات جملس األمن، وحنن يف التجمع الدستوري نؤكد تضامننا 

عب الولسايين لتكون دولة فلساني وعاصمتها القدس مع الش
 .الشرةوة

وحنن كربتمان ندعو إىل تشكيل جلنة موضوعاتية مؤقتة 
حول فلساني، وأقرتح أن ةكون أعضاؤها هم رؤساء الورق ليعاو 
هلذه اللجنة أمهيتها وتتبع هذه القضية، وسنتابع كذلك، فالرسالة 

قضية الشعب اتمغريب مع ال اتمولوةة كانت واضحة وشاملة وتؤكد أن
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الوطنية، هناك تضامن الشعب اتمغريب أبكمله، مبؤسساته، مبلكه 
اللي هو رئيس جلنة القدس على تضامنه اتمالق مع دولة فلساني، 
ونتمىن لنا وألبنائنا أن نرى ةوما فلساني دولة حرة وعاصمتها 

 .القدس الشرةوة، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

، الكلمة للسيد رئيس الورةق اإلستقاليل شكرا السيد الرئيس
 .للوحدة والتعادلية، توضلوا السيد الرئيس مشكورةن

ة رئيس الفريق اإلستقاليل للوحد النائب السيد نور مضيان
 :والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ستقاليل للوحدة والتعادلية من هذا اتمنرب إن الورةق اإل
ةسجل وبشدة تندةده هلذا العدوان الغاشم على الشعب 

 31الولسايين األعزل، والذي خلف عدة ضحااي أكثر من 
ضحية إىل حد اآلن، وأن الورةق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية إذ 
ةسجل عاليا اتمبادرة والتواعل السرةع لصاحب اجلاللة حممد 

ادس نصره هللا رئيس جلنة القدس والذي لادر ببعث رسالة إىل الس
الرئيس الولسايين تندد لالتوعيل األحادي اجلانب لإلدارة 

 .األمرةكية واإلعرتاف لالقدس كعاصمة للكيان الصهيوين

إننا يف الورةق اإلستقاليل دائما وكجميع اتمغاربة ألن هذه 
ن نشجب ل البد لنا أالقضية توحدان عرب التارةخ، وبابيعة احلا

ةعين ونعلن تضامننا اتمالق والالمشروط مع الشعب الولسايين يف 
حمنته التارخيية مع الكيان الصهيوين، ورفضه اتمالق ألي هتوةد 
تمدةنة القدس، وةدةن قرار اإلدارة األمرةكية الرامي إىل حتوةل 

سوارهتا إىل القدس، ضدا على اإلمجاع الدويل ويف استوزاز صرةح 
 .وغري مسبوق تمشاعر األمة اإلسالمية

كما ةدعو الورةق اإلستقاليل اتمنتظم الدويل إىل إعالن 
موقف واضح وصرةح حيمي حق الشعب الولسايين األعزل، 
وةدةن العدوان الصهيوين على اتمتظاهرةن الذةن عربوا عن رفضهم 
اتمالق جلعل القدس عاصمة للكيان الصهيوين الغاصب، ونقول 

أمام هذا التصعيد اهلمجي نقول أبنه البد أنه حان الوقت  أنه اآلن
 لتغيري اإلنتقال من أسلوب التندةد واإلستنكار إىل أساليب أخرى

أكثر فعالية وجدةة للحد من الغارسة الصهيونية اليت تتحدى 
 .العامل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ي كشكرا السيد الرئيس، أعاي الكلمة اآلن لرئيس الورةق احلر 
 .توضلوا السيد الرئيس مشكورا

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

جرةح،  9211قتيل و 34اليوم حصيلة هذا الصباح 
 خرى، نعيشإسرائيل تغرق حدود غزة لالدماء، نعيش نكبة أ

مصيبة أخرى تنضاف إىل ما ةعيشه الشعب الولسايين منذ سنني، 
اتمنتظم الدويل رفض وأمجع على رفض القرار اجلائر لإلدارة 
األمرةكية بنقل السوارة األمرةكية إىل القدس الشرةف، القدس 

 .اليت نعتربها عاصمة أبدةة لولساني

ذ خحنن اليوم أمام موقف متعنت متجرب، علينا أن نت
العرب، ونتحد ونتضامن مع إخواننا يف فلساني، والشعب اتمغريب  
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كأمة عربية نقف صوا واحدا أمام هذا القرار الذي سيزج لاتمناقة 
 .يف الدماء ويف العداوة الدائمة

أحيي عاليا مبادرات صاحب اجلاللة رئيس جلنة القدس 
من الم واألالس استتبابعلى كل اتمبادرات اليت ةقوم هبا من أجل 

 .يف اتمناقة

أاندي من هذا اتمنرب على الرائسة األمرةكية أن تتعقل 
وتستحضر الرهاانت السلمية يف اتمناقة، سنبقى متضامنني 
متآزرةن حلمة واحدة مع إخواننا يف فلساني، لتعيش فلساني حرة 
شاخمة مناضلة، اي فلساينيني حنن معكم وراءكم لتبقى فلساني 

 .ا لكمعاصمة القدس الشرةف، شكر 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، أعاي الكلمة للسيد رئيس الورةق اإلشرتاكي 
 .توضلوا السيد الرئيس مشكورةن

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،

أتناول الكلمة إبسم الورةق اإلشرتاكي، وإن كان األمر 
ضية علق بكلمة كل مواطن ومواطنة مغربيني يف عالقتهم لالقلرمبا ةت

الولساينية اليت هي قضية اتمغاربة ككل، رمبا لن أرفع صويت 
للتندةد والشجب ألن اليوم ال صوت ةعلو فوق النضال الولسايين 
الذي ةناضل بصدر أعزل من أجل وطنه، من أجل حرةته، من 

لقدس الشرةف، ا أجل فلساني حرة ومستقلة بعاصمتها القدس
الشرةف مبكانته الروحية والدةنية ال لالنسبة للمسلمني فقط، 
ولكن لباقي الدايانت السماوةة، لكن األمر ال مينع من أن نقدم 

هو أننا اليوم واإلدارة األمرةكية تعمد إىل توعيل  بعض اتمالحظات
قرارها بنقل السوارة اإلسرائيلية إىل القدس، ال تستوز فقط 

نيني وكل أحرار العامل، ولكنها تضعنا أمام السؤال القانون الولساي
الدويل والعالقات الدولية، تضعنا أمام من ةقدمون الدروس فيما 
ةتعلق لالدميقراطية وحقوق اإلنسان، يف وقت تساهم فيه قراراهتم 
يف سوك دماء أبرايء، دماء الشعب الولسايين الذي ةناضل من 

قبل اليوم من أي كان أبن ةقدم أجل حق مشروع، ال ميكن أن ن
الدروس يف حقوق اإلنسان أبن ةتحدث عن الدميقراطية، أبن 
ةتحدث عن احلرةة، وهو ةساهم بشكل مباشر يف تقتيل شعب 

 .واحلد من حرةته وحرمانه من حقوقه اتمشروعة

وخمائ من ةعتقد أبن سياسة األمر الواقع ستوقف نبض 
وم قد سقط عشرات نضال الشعب الولسايين، إذا كان الي

الشهداء واجلرحى، فإن التارةخ ةسجل أبن هناك آالف الشهداء 
وهناك آخرون سيتساقاون تباعا دفاعا عن حقهم اتمشروع، ألهنا 
قضية مستمرة وال ميكن ألي قرار كيوما كانت أن ةوقف نضال 
الشعب الولسايين، ألننا أمام شعب ةؤمن أبن حرةته واستقاللية 

ستقلة هي مسألة وقت قد ةاول وقد ةقصر، لكنها دولته احلرة اتم
 .مسألة وقت لن ةنتهي أبدا لاستسالم الشعب الولسايين

ولعل الرسالة اتملكية إىل الرئيس عباس أبو مازن هي 
رسالة ملك لرئيس الدولة الولساينية لكنها يف العمق، رسالة من 

 االشعب اتمغريب إىل الشعب الولسايين للتأكيد مرة أخرى دائم
وأبدا على أن القضية الولساينية هي قضية حاضرة يف وجدان 
الشعب اتمغريب، مهما انشغل الشعب اتمغريب بقضاايه الوطنية تظل 
القضية الولساينية حاضرة وهو ما جنسده اليوم كذلك، عاشت 

 .فلساني حرة، دميقراطية، مستقلة بعاصمتها القدس الشرةف

 :اجللسةالسيد رئيس 

 ئيس، أعاي الكلمة للسيد رئيس اجملموعة النيابيةشكرا السيد الر 
 .، توضلوا السيد النائب احملرتمواالشرتاكيةللتقدم 
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النائب السيد رشيد محوين ابسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،

لتقدم بية حلزب االيوم، وحنن نتابع يف اجملموعة النيا
صورتني األوضاع يف فلساني احملتلة واليت متيزت اليوم ب واالشرتاكية

متناقضتني من جهة، مت اليوم فتح السوارة األمرةكية لالقدس 
هة الرئيس األمرةكي، ومن ج ابنةهبذا احلدث حبضور  واالحتوال

أخرى صورة مؤتمة، جمزرة يف حق الشعب الولسايين بوفاة أزةد 
لسايين من بينهم أطوال، اليوم ناالب مجيع اتمنتظمات ف 71من 

الدولية واحلقوقية أن تعرب عن مواقوها على هذا اإلجرام يف حق 
الشعب الولسايين، نثمن موقف رسالة جاللة اتملك من أجل 

 .حقوق الشعب الولسايين والقضية الولساينية

إال إدانة  ويف هذه اللحظات احلرجة كذلك ال ميكننا
ت اإلحتالل بكل ما ةلزم من عبارات اإلدانة واإلستنكار، ممارسا

ناالب كذلك يف هذه اللحظات من الدول العربية واتمنتظمات 
الدولية أن ةعربوا عن موقوهم الصارم ناالب كذلك من احلكومة 
اتمغربية موقوها من التابيع ألن اتمنتجات واإلسترياد وتروةج 

ندان تصاعد خص ةكون عاتمنتجات اإلسرائيلية يف اتمغرب يف 
موقف واضح بدون اختباء بدون الكالم بوجهني، اليوم حان 
الوقت أن ةكون لنا موقف موحد كموقف مجيع األحزاب لالنسبة 

 للصحراء اتمغربية كذلك على مجع كلمتنا لالنسبة لقضية فلساني،
خنشى كذلك اليوم أن ةزةد نقل هذه السوارة توترات يف الشرق 

ع األسف رغم العالقات الايبة بني الشعبني األوسط اليوم م
األمرةكي واتمغريب أمرةكا اليوم أصبحت جزءا من اتمشكل وليس 
جزءا من احلل وفقدت دور الوساطة، اليوم على اجملتمع الدويل 

القيام بدوره والتحرك من أجل إةقاف عدوانية إسرائيل اتمتصاعدة 
لولسايين، شعب اوناالب بعقد جلسة يف الربتمان للتضامن مع ال

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، أعاي الكلمة ألحد نواب الورةق اإلشرتاكي 
 .اتموحد، توضلوا مشكورةن

 :النائب السيد عمر بالفريج ابسم احلزب االشرتاكي املوحد

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات النائبات، السادة النواب،

من  ت متافق مع ما قيلقضية فلساني ما فيهاش مزاةدا
قبل هي قضية اتمغاربة أمجعني وأكثر من ذلك أظن أبن هي قضية 
األحرار يف العامل أمجعني وهذا مهم ومهم جدا حبيث كانعترب أبن 
اليوم كاةن مبادرات على اتمستوى الدويل اللي خصنا ندعموها 

 احنا كمغاربة منها هاد اتمبادرة اللي فاةت يل تكلمت عليها دايل
BDS  اللي هي مقاطعة االستثمارات اإلسرائيلية والبضائع

مقاطعة البضائع اإلسرائيلية جنحات مع  BDS اإلسرائيلية، هاد
من اتممكن اليوم تنجح  l'apartheid جنوب إفرةقيا يف عهد

ضد إسرائيل ولصاحل الشعب الولسايين، كاةن أحرار يف أورولا 
ن مغريب كنالب  احنا كربتما BDS ويف أمرةكا اللي كيدعموا

يف اتمغرب وخارج اتمغرب،  BDS كندعوكم ندعموا هاد اتمبادرة د
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب احملرتم،
 حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

نشرع اآلن يف بسط األسللة الشوهية اتمدرجة جبدول 
 التعليم ينأعمالنا ونستهلها بقااع الرتبية الوطنية التكوةن اتمه
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العايل والبحث العلمي، السؤال األول عن بناء وإصالح بعض 
اتمؤسسات التعليمية للسيدات والسادة النواب احملرتمني الورةق 

 .احلركي توضلوا السيد النائب مشكورةن

 :النائب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 إخواين أخوايت،
 احلضور الكرمي،

لاإلجيابية التحركات دايلكم مؤخرا رغم  كنسجلوا
اإلكراهات، رغم اإلكراهات كنقول لك السيد الوزةر استمر ألن 
اتمؤشرات اإلجيابية تمسناها وخاصة إقليم العرائش مدرسة ابن 
خلدون، احلرةزي، الوردوس، وكذلك كنالبوا منكم السيد الوزةر 

نا على اتمرسوم لالتعجيل لالكلية دايل القصر الكبري، يف العلم داي
راه يف الارةق ولكن بغينا التعجيل. سيدان هللا ةنصره كيالب 

نا التعجيل لالوترية، لاركة، وخاصة يف العامل القروي السيد الوزةر تمس
د الثانوايت، ويف ورزازات تلمني  4يف تناقب وسوق احلد والقلة 

ن م واتلوات كنا عندهم البارحة الناس يف حالة دالغليان. وكنحيوا
هنا إقليم ورزازات جبميع األنواع دايل اإلكراهات يف النقل، يف 
التعليم، يف الصحة يف مجيع اجملاالت، أكثر إقليم تضررا اللي 
مضرور، ورغم ذلك حيبون البلد دايهلم، حيبون اتملك دايهلم وما 
فيهمش شي حاجة دالسوء، ةتميزوا على انس آخر، وإن كنت 

ر هي مناقة بعيدة ولكن هم ةعانون أكث أان من اتمناقة داييل حىت
 السيد الوزةر، وغري كنالبو منكم هللا جيازةك خبري، التعجيل مث منا

التعجيل وخاصة، أحياان بعض اتمقاوالت اللي كتماطل أو ما  
كتجربشي متابعة، التتبع كنالبو منكم ةكون يف إطار تشاركي، 

ا العمالة، مع السياسة اجلدةدة دايل سيدان، إما اجلماعة وإم
اجمللس اإلقليمي. ةعين إةال كان التتبع مشرتك هاذ خينا غيجمع 
راسو، وأحياان كنمشيو يف االجتاه دايل السبقات اللي كيعاي 

الثمن انقص، أان لالعكس اللي اعاى النقص ما نعايهش 
 .وغيخلق مشكل départ الصوقة، عارفو غادي ةغش من

 :السيد رئيس اجللسة

وا النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزةر، توضل شكرا السيد      
 .مشكورةن

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

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

شكرا السيد النائب احملرتم، كيما جا على لسانكم السيد       
لت مصاحل الوزارة على برجمة جمموعة من اتمشارةع هتم النائب، عم

إحداث وتوسيع وترميم جمموعة من اتمؤسسات التعليمية مبدةنة 
القصر الكبري. يف البداةة، أرةد أن أقدم بعض اتمعايات، اليوم 

 31احلمد هلل بلغ جمموع اتمؤسسات التعليمية مبدةنة القصر 
لغ عدادي والتأهيلي، بمؤسسة لاألسالك الثالث: اإلبتدائي واإل

تلميذ، ةناهز معدل التالميذ  77.111جمموع التالميذ حوايل 
تلميذ وتلميذة، وال تتجاوز نسبة األقسام  47لاألقسام حوايل 

 .%1اتمكتظة 

يف ما خيص التوسيع، كيف جا على لسانكم السيد النائب       
ناء مدرسة باحملرتم، سيتم بناء مدرسة "الوردوس" اإلبتدائية، وإعادة 

، حيث توجد 7192"إدرةس احلرةزي" اإلبتدائية برسم ميزانية 
صوقة األشغال قيد التأشري، إصالح وترميم مدرسة "ابن خلدون" 

حيث انالقت األشغال بشكل  7192اإلبتدائية برسم ميزانية 
، حيث 7192فعلي وإحداث اثنوةة "نور" التأهيلية برسم ميزانية 

 ة اإلعالن عن صوقة األشغال يف األسبوعمت إجناز الدراسات وبرجم
األول من شهر ةونيو القادم، وأةضا توسيع مدرسة "جابر ابن 
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، ومت إجناز الدراسات 7192حيان" أبربعة حجرات برسم ميزانية 
 .وبرجمة اإلعالن عن صوقة األشغال هناةة شهر ماي اجلاري

لالنسبة للكلية متعددة التخصصات اللي جات على       
نكم، اليوم احلمد هلل عندان حنا بصدد توسيع اتملحقة لالنسبة لسا

 411للدخول اجلامعي اتمقبل، غادي نزةدو واحد اتمدرج دايل 
مقعد، أما يف ما خيص بناء الكلية اللي مت االعتماد دايهلا يف 

 ...اللجنة

 :السيد رئيس اجللسة

ة دشكرا السيد الوزةر، هل من تعقيب إضايف؟ توضلوا السي      
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة إشراق اليوسفي

  شكرا السيد الرئيس،

ألكثر من عقدةن نالحظ تالشي وهتالك يف  السيد الوزةر احملرتم،
معظم اتمؤسسات التعليمية، واليت أصبحت وصمة عار يف وجه 

 اتمغاربة رغم احملاوالت الرتقيعية للوزارة يف الورتة السابقة، واليت
وعدها مع التارةخ. السيد الوزةر، من أكرب اتمقاطعات أخلوت م

نسمة،  72.111مبراكش مقاطعة "النخيل"، اليت عدد سكاهنا 
مرت مربع يف غياب اثنوةة أتهيلية، وإعدادةة  73ويف اتمساحة 

ةتيمة من بني اتمؤسسات اإلبتدائية، هبا مدرسة "الكحيلي" 
مدة  واليت تعترب "préfabriqué" أقسامها من قصدةر

سنوات ومل ةتم حتدةثها، أقسام تغرق لاتمياه شتاء  91صالحيتها 
وحترق وختنق صيوا، هذه الوضعية اتمزرةة تؤكد بشكل جلي فشل 

 .ذرةع للمنظومة التعليمية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ توضلوا السيد النائب       
 .قبلسؤال، أنتم آخر من ةعاحملرتم.. ال ال السيد أنتم من طرحتم ا

 :النائب السيد حسن عوكاشا

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، من اتمشاكل الكربى اللي كنعيشو يف العامل       
القروي، هو اتمشكل دايل الثانوايت. واتمشكل دايل الثانوايت  

واحد جزء كبري من طلب من من التالميذ والتلميذات  كيجعل أن
بعوش الدراسة دايهلم ولالتايل كنوقدوهم وهذا لاألخص ما كاةت

حرام. وهلذا على سبيل اتمثال، إقليم بنسليمان قيادة "الوضالة" 
سنني وحنا كنتسناو لاش تكون  4مجاعة "الوضاالت" هادي 

اثنوةة، وإىل ةومنا هذا لاقي كل عام تيقولو لنا العام اجلاي غادي 
 .وزةر. وشكراتبىن، فكنالبو منكم دةرو الالزم السيد ال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، توضلوا السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد حممد سيمو

أان ما كنشكر حىت شي واحد، ولكن مّلي كنلمس شي       
حاجة إبسم الورةق دايلنا جيب علينا التنوةه. اللي ما ةشكركش 

ب خصنا نعاونوه ونزةدو به الناس ما ةشكرش هللا، هاد الشا
القدام، هاد الشباب اللي مها اآلن واقوني من طنجة لكوةرة كيجرو 
خصنا نعاونوهم، والنهار اللي خياأو وال ةدةرو شي حاجة ماشي 

هي هدةك غنقولو ماشي هي هادةك. وكذلك السيد الوزةر،  
كنالب منك توسيع التكوةن اتمهين، راه حنا واقوني عليه، كتعرف 

ليم حمتاج حاجة ماسة هلاد اتمرفق. وكذلك كنالب منك السيد اإلق
الوزةر، لاش تعمل واحد اجلولة انتقالية من جهة جلهة، ومدرسة 
تمدرسة يف الشارع اليوم واقوة، ضروري ومؤكد لاش توقف يف عني 
اتمكان وتعرف األشياء، وكذلك دةك السنة اللي خلى السيد 

 دةك واحد الدورةة راها اعاتحصاد دايل الصباغة، هللا ةرحم وال
الصدى دايهلا كل سنة يف اجملال البيلي وما هو صيانة األعيان 

 ...اللي شاركوا واحملسنني اللي شاركوا ومجعيات اجملتمع اتمدين دايل
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا انتهى الوقت، توضلوا السيد الوزةر      

هين لتكوين املسعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية وا السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

،  7179-7192بغيت نذكر يف إطار اتمخاط احلكومي       
كاةن واحد العدد من اتمشارةع اللي مربجمة واللي كتعين مجيع 
األقاليم ومجيع جهات اتمملكة، وإن شاء هللا حنا بصدد التصدي 

د د هاهلاد اإلشكاالت واإلختالالت اللي كاةنني على صعي
اتمؤسسات. حقا، أان كنشاطر األستاذ النائب احملرتم، أن نسبة 
التمدرس لالنسبة للثانوي التأهيلي هو قليل شيلا ما، اليوم عندان 

، التكلوة دايل الثانوي التأهيلي % 47واحد اتمعدل وطين دايل 
 .جد مرتوعة، وإن شاء هللا حناولو نتجاوزو هاد اتمشكل، شكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل
ة شكرا السيد الوزةر، منر إىل السؤال اتموايل اتمتعلق بتنزةل الرؤة      

للسيدات والسادة النواب احملرتمني  7141-7197اإلسرتاتيجية 
 .عن فرةق العدالة والتنمية، توضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكورةن

 :النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي
 شكرا السيد الرئيس،

يد الوزةر، ما هي أهم التدابري واإلجراءات اللي قمتوا هبا الس      
من أجل تنزةل رؤةة إسرتاتيجية تنزةال سليما، لاش ما توقعوش 
الوشل الذرةع اللي وقعت فيه الربانمج االستعجايل اللي كلف 

سنوات، شكرا  3مليون دايل الدرهم اللي يف مدى  37اتمغاربة 
م عووا، مليار دايل الدرهم، السيد الوزةر.. مليار دايل الدره

 .شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا مشكورةن      

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

السيدة النائبة احملرتمة، البد من اإلشارة يف البداةة أن هاد       
اتموضوع سيحظى بنقاش موصل إىل جانب قضااي تعليمية أخرى 
يف اجتماع جلنة التعليم والثقافة واإلتصال، اليت ستعقد بعد غد 

 .األربعاء على الساعة العاشرة صباحا إن شاء هللا

أود التأكيد من جدةد، أن احلكومة جعلت التنزةل الوعلي 
ية والتكوةن الرتبواتمتجانس للرؤةة اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة 

، يف صميم أولوايهتا حيث متت 7141-7197والبحث العلمي 
ترمجة مضامني هذه الرؤةة يف مشروع قانون إطار الذي متت 
صياغته تنويذا للتعليمات اتملكية السامية، الذي دعا صاحب 
اجلاللة، احلكومة إىل صياغة هذا اإلصالح يف إطار تعاقدي وطين 

 .انون إطار حيدد الرؤةة على اتمدى البعيدملزم من خالل اعتماد ق

وةهدف مشروع هذا القانون اإلطار، إىل ضمان اإلستدامة 
لإلصالح ووضع قواعد إلطار تعاقدي وطين ملزم للدولة ولباقي 
الواعلني والشركاء اتمعنيني، كما تعلمون أنه بعد استكماله تمسارة 

ى الربتمان ة علعالو  اتمصادقة بعد اجمللس الوزاري، ستشكل إحالته
بغرفتيه فرصة ساحنة لتعميق النقاش من أجل جتوةد مضامينه 

 .وتالعاته، وشكرا السيدة النائبة احملرتمة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة عن فرةق العدالة       
 .والتنمية، توضلوا

 :النائبة السيدة آمنة ماء العينني

ا السيد الوزةر، ةتعلق لاإلجراءات اللي كدةرها السؤال دايلن      
إلصالح منظومة الرتبية  االسرتاتيجيةالوزارة ألجرأة الرؤةة 

والتكوةن، وانتما كتعرفو السيد الوزةر، أن الوزارة ما وقوتش ساةرة  
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كتاخذ جمموعة من اإلجراءات وأان نقولك، معظمها خارج ما 
ة والتكوةن، نظومة الرتبيإلصالح م االسرتاتيجيةنصت عليه الرؤةة 

 .ومنني غادي ةكون عندان الوقت يف اللجنة نذاكرو فهاد الشي

السؤال اليوم حول قانون اإلطار، قانون اإلطار اتمنتظر مازال       
ما داولش فيه اجمللس الوزاري، ولكن ما الذي حيدث مع هذا 
القانون اإلطار؟، احلكومة السابقة وجهت نسخة، أرسلتها إىل 

 السرتاتيجيةالس األعلى للرتبية والتكوةن، اللي وضع الرؤةة اجمل
وأوصى بتحوةلها إىل قانون إطار كإطار ملزم، اتمضامني اللي 
اعاى عليها اجمللس األعلى للرتبية والتكوةن الرأي حنااي اصادمنا 

يف النسخة اليت تداولتم خبصوصها يف جملس احلكومة مبقتضيات  
س اآلن أن هاد قانون اإلطار يف الكوالي كثرية خمتلوة، مث كنسمعو

اليت ةناقش فيها عاود فيه نقاش حول قضااي مصريةة ومرجعية 
حدث خبصوصها توافق صعب، وأان تنقول لك السيد الوزةر، 
توافق صعب بنقاشات مستويضة داخل اجمللس األعلى للرتبية 

 والتكوةن اللي مورتض أنه كيحتارم التمثيلية دايل اجلميع؛ قضااي
التموةل، قضااي تدرةس اللغات ولغات التدرةس، القضااي اتمتعلقة 
حبكامة اتمنظومة، اتمناهج والربامج واإلطار اتمرجعي دايهلا إىل غري 

 ..ذلك

اليوم السيد الوزةر، حنا حنذركم ألن هادةك الرؤةة هنار ّدارت       
سلمت للملك، واتملك حاهلا على رئيس احلكومة حىت تتحول 

ني دايهلا إىل قانون إطار، اليوم أي حماولة للرتاجع على اتمضام
اتمقتضيات دايهلا غيتحال قانون اإلطار للربتمان ولكن غادي 
تضاروان مرة أخرى إىل فتح نقاشات كبرية، ألن اليوم إةال بغيتو 

تقصيو الناس من التشاور، اجمللس األعلى للرتبية والتكوةن اللي  
قالات يف كيعرفش، النا  متعددة مكانت فيه متثيليات حساسيات 

النهج دايلكم احلايل خاصكم تراجعوها، النقالات ما بقيتوش  
 ..كتشاورو معاهم، صدرت مراسيم متعددة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الرئيسة، هل من تعقيب إضايف؟، توضلوا السيد 
 .النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

أوال قانون اجمللس األعلى للرتبية والتكوةن ماشي شي  ال      
مؤسسة تقرر، مؤسسة تعاي رأاي استشاراي، توافقت وال ما 
توافقتش؛ اثنيا السيد رئيس احلكومة السابق، أحال اتمشروع دايل 
القانون كمسودة ما دوزها حىت يف جملس احلكومة، لاش ةتحمل 

، وكتحاسبو و معاان عليهااتمسؤولية السياسية فيها، واليوم كتحاسب
مع احلكومة عالش؟ ماشي حكومتكم هادي؟ وبناء عليه، إةال  

كنتو انتما اجمللس األعلى للرتبية والتكوةن غادي تكون يف بالصة 
احلكومة شغلكم هاداك، إةال كنتو كتعتابرو أبنه رئيس احلكومة 

 .السابق دايلكم ما بت فيها إطالقا شوفو آش ّدةرو، شكرا

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

 .هل من تعقيب؟ أرجوك توضلوا السيد الرئيس      

 :)النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام

 السيد الرئيس،

نقاة نظام، النظام الداخلي واضح، حنا كنتوجهو للحكومة       
واحلكومة كتجاوبنا، العالقة اللي ميكن تربط البعض مهنيا ببعض 

 .ا، شكرااتمؤسسات ماشي الدفاع عليه

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا توضلوا، نقاة نظام      

 :))نقطة نظامالنائب السيد عبد اللطيف وهيب 

 السيد الرئيس،
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حنا كنعربو كورةق اتمعارضة على وجهة نظران، ما مراتباني       
حبىت شي مؤسسة مها اللي يف مؤسسة الدولة، عاد اليوم جيت 

النواب، هادي من هنار بدةنا حنا  نرد، كريدو دائما النواب على 
 كنشوفوها، عاد بدات اليوم؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، توضلوا السيد النائب احملرتم،       
 .السادة النواب مشكورةن تصنتو للسيد النائب احملرتم

 :))نقطة نظامالنائب السيد عمر بالفريج 

شوةة  نظام مزاين لاش تزةدوينبغيتيو تعايوها يل كنقاة       
دايل الوقت، ولكن السؤال بسيط جدا، فوقاش غاجيي داك 
القانون اإلطار للربتمان؟ لاش اّنقشو ما هو مصريي لالنسبة للبالد 
هذا هو اتمهم لالنسبة ليا، اّنقشوه يف وسط الربتمان ما هو مصريي 

  .تمستقبل البالد، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب؟ آخر توضلوا السيد الوزةر شكرا،      

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

 شكرا السيد الرئيس،

أان لالنسبة ليا هاد التعقيب ما فهمتوش مزاين، حيث اليوم       
عد اجمللس ب الوثيقة الرمسية واتمهمة هي اللي غادي تكون عندان ما

الوزاري. اليوم كانت واحد الوثيقة اللي مرات يف جملس احلكومة، 
، أان لالنسبة ليا ماكنتش معين حبيث دخلت 7192ةناةر  3ةوم 

ماي، واخا هكداك دران واحد اجللسة مع السيد  77للحكومة يف 
رئيس اجمللس، ومع األمانة العامة للحكومة ومع السيد رئيس 

ضامني هاد الوثيقة. واليوم كنتسناوها تدوز احلكومة وانقشنا م
للمجلس الوزاري، لاش تكون رمسية ونزلوها للربتمان بغرفتيه 

رمجتها خالل عرب ت االسرتاتيجيةتمناقشتها، ترمجة توعيل الرؤةة 
القانون اإلطار، هذا هو التوعيل دايلو والتنزةل دايل الرؤةة 

تدامة هلا واحد اإلس هو القانون اإلطار اللي كيضمن االسرتاتيجية
 .وواحد التنزةل أجنع، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال اتموايل، وفيما ةلي سؤاالن هلما وحدة       
اتموضوع؛ وةتعلق األمر بربانمج "تيسري"، وعليه سيتم طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوالا موحدا من لدن السيد الوزةر. السؤال 
األول للسيدات السادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية 
للتقدم واإلشرتاكية، توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن.. ال 
ما عندةش هنااي.. السؤال الثالث اخلصاص احلاصل يف 
اتمؤسسات التعليمية للورةق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، معذرة 

 .شكرا

 :حسانالنائب السيد حممد بل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزةر، ما هي التدابري اتمتخذة تمعاجلة معضلة اخلصاص       
 .يف العدةد من مناطق اتمملكة خاصة النائية منها؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، توضلوا السيد الوزةر      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم، 

رةد أن اتفياللت، أ-فيما خيص العرض اتمدرسي جبهة درعة       
أقدم بعض اتمعايات حول اجلهة أوال قبل التارق إىل إقليم 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

13 

اتفياللت ما -ةالرشيدةة، بلغ عدد اتمؤسسات التعليمية جبهة درع
دايل اتمؤسسات لاألسالك الثالث، يف ما بلغ عدد  291جمموعه 

تلميذة وتلميذ بلغت نسبة تغاية  931ألف و 429التالميذ 
، الثانوي % 911اجلماعات لاجلهة لالتعليم اإلبتدائي : 

، أي معدل جد % 71والثانوي التأهيلي :  %22اإلعدادي : 
 .% 47ل الوطين دايل مشرف إةال بغينا نقارنوه لاتمعد

على مستوى إقليم الرشيدةة لالضبط، بلغ عدد اتمؤسسات       
مدرسة  79منها  977التعليمية اإلبتدائية إبقليم الرشيدةة : 

فرعية لاإلضافة إىل مدرسة  29جمموعة مدرسية،  13مستقلة و
 71مجاعة ترابية من أصل  72مجاعاتية واحدة، متت تغاية 

 3اثنوةة أتهيلية منها  92إعدادةة وب اثنوةة  37مجاعة ب
داخلية لاإلضافة إىل  92لالوسط القروي. ةتوفر هاد اإلقليم على 

 ...االستوادة

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزةر انتهى الوقت، توضلوا السيد النائب احملرتم      
 .للتعقيب

 :النائب السيد حممد بلحسان

راه السيد النائب دايلكم  السيد الوزةر، شهد شاهد منها،      
 اتفياللت خمصوصة. هلذا السيد الوزةر، جيب-راه شهد أبنه درعة

على احلكومة أن تعرتف بوشلها يف تدبري سياسة التعليم بعدما 
أو التقليص على خدمات التكوةن بكل اتمراكز  جلأت لالستغناء

اجلهوةة، ومراكز تكوةن أساتذة السلك اإلعدادي، وتكوةن 
 .لثانويأستاذة ا

إن جلوء احلكومة إىل النظام التعاقدي يف الرتبية والتكوةن، ةعترب 
هرولا إىل األمام بعدما ألانت التجربة عن فشلها يف مواجهة 

اليت ةقوم هبا هؤالء األساتذة. ألن  االحتجاجاتاخلصاص أمام 
ما ميكن شي واحد األستاذ متعاقد وأستاذ رمسي كيف بغييت خيدم 

اه ما ميكنش اةال ما كانش نوسانيا مستعد راه ما هاد األستاذ، ر 
ألف اللي احتجت يف األسبوع اتماضي، فني  41ميكنش خيدم، 

هو االلتزام دايل احلكومة لاتمدارس اجلماعاتية؟ فني هو االلتزام 
 ."préfabriqué" دايل قرار توكيك البناايت اتمدرسية ب

ن ا عاجزة عهلذا السيد الوزةر، على احلكومة أن تعرتف أبهن
مواجهة هاد اتمعضلة اليت تؤدي حتما إىل حتقيق اهلدر اتمدرسي، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال       
اتموايل، سؤاالن هلما وحدة اتموضوع وةتعلق األمر بربانمج "تيسري" 

جوالا موحدا من لدن وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال 
السيد الوزةر. السؤال للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

م اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، توضلوا السيد النائب احملرت 
 .مشكورةن

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، كيتعتابر "برانمج تيسري" من بني الدعامات       
ألساسية لتعميم التمدرس وحماربة اهلدر اتمدرسي، ولكن مع ا

استمرار بعض اإلختالالت التدبريةة والتقنية واتمالية، كيحد من 
النجاعة دايلو. شنو دارت الوزارة دايلكم للحد من هاد 

 .اإلختالالت؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ل اشكرا، هل من تعقيب؟ وال توضلوا السيد الوزةر.. سؤ       
اثين عووا السؤال الثاين للسيدات السادة النواب احملرتمني عن فرةق 

 .العدالة والتنمية، توضلوا السيد النائب احملرتم
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 :النائب السيد السعيد الصادق

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، الشك أن "برانمج تيسري" من الربامج       
أنه يف  حقق فيه إذ تبنياإلجتماعية الناجحة، إال أن اتمساواة ال تت

اختالل واضح. ولذلك نسائلكم يف فرةق العدالة والتنمية، مىت 
تنقلونه من اإلستهداف اجلغرايف إىل اإلستهداف اتمباشر لألسر 

 .الوقرية مباشرة كي حيقق اتمزةد من النجاح والنجاعة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكورةنسيد الوزةر متوضلوا ال شكرا السيد النائب احملرتم،      

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

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة النواب احملرتمني،

أود اإلشارة يف البداةة أن جلنة مراقبة اتمالية العامة مبجلسكم       
ة اجلوانب اثء تمناقشة كافاتموقر ستعقد اجتماعا صباح ةوم غد الثال

اتمتعلقة بربانمج "تيسري" و"برانمج مليون حموظة". ةهدف "برانمج 
تيسري" إىل احلد من ظاهرة اهلدر اتمدرسي كما جاء على لسان 

اقتصادةة -السيد النائب احملرتم، وذلك بتجاوز اتمعيقات السوسيو
تمعوزة. االيت تعرقل متدرس التالميذ اتمنحدرةن من األسر الوقرية و 

-7112وقد استهدف هذا الربانمج عند اناالقته موسم 
 :، اجلماعات القروةة بناء على اتمعاةري التالية7111

 يف الورتة األوىل؛ % 41أوال نسبة الوقر تساوي أو تووق  -      

نسبة اهلدر اتمدرسي لالسلك اإلبتدائي تساوي أو تووق  -      
 ؛% 2

 .رةة جمال اتمبادرة الوطنية للتنمية البشواثلثا اإلنتماء إىل -      

واعتمادا على اتمعاةري اتمذكورة، مت ترتيب اجلماعات اتمرشحة       
لالستوادة من الربانمج حسب نسب الوقر اتمالحظة اعتمادا على 
معايات خرةاة الوقر الصادرة على اتمندوبية السامية للتخايط 

مج اليت مشلها "بران ، كما مت حتدةد الئحة اجلماعات7113سنة 
تيسري" بناء على الغالف اتمايل اتمخصص للربانمج. وخالل موسم 

توسيعا جغرافيا هم اجلماعات  ، عرف الربانمج7191-7199
انية، القروةة اتمعنية لاتمبادرة الوطنية للتنمية البشرةة يف مرحلتها الث

، %93واليت اعتمدت على العتبة الدنيا لنسبة الوقر وصلت 
ة إىل خرةاة الوقر احملينة الصادرة من اتمندوبية السامية إضاف

، وساهم يف تدبري هذا الربانمج، العدةد 7112للتخايط سنة 
ة، وزارة اإلقتصاد واتمالية، وزارة الداخلي احلكوميني:من اتمتدخلني 

 .وزارة الشؤون العامة واحلكامة، ومؤسسة برةد اتمغرب

 د بلغ عدد التلميذاتوخبصوص النتائج اتمسجلة، فق      
والتالميذ اتمستويدةن من هذا الربانمج خالل اتموسم الدراسي 

تلميذة وتلميذ، ةنحدرون من  223.111احلايل ما ةناهز 
عائلة. كما انتقل عدد اجلماعات القروةة اتمستهدفة  371.111

 91إقليم و 71مجاعة موزعة على  343مجاعة إىل  947من 
ى ذلك، ةنبغي اإلشارة إىل أن اتميزانية جهات لاتمملكة. زايدة عل

السنوةة اتمخصصة للربانمج ال تكوي لتغاية الكلوة اإلمجالية 
للتحوةالت اتمالية اتموجهة لألسر، وخاصة بعد حتدةد سقف 
للغالف اتمايل اتمرصود لالربانمج من طرف وزارة اإلقتصاد واتمالية، 

لية السنة اتما مليون درهم سنواي، وذلك ابتداء من 711يف حدود 
، الشيء الذي نتجت عنه صعولات يف التحوةالت اتمالية 7193

اتمربجمة، ولالتايل التأخري يف صرف اتمنح لألسر، حيث بلغ هذا 
، 7192-7197شهر موزعة على مومسي  92التأخري حاليا 

وستعمل الوزارة واحلكومة على تدارك هذا  .7192-7192و
ة الية اتمرصودة للربانمج، ومراجعالعجز من خالل تعزةز اتموارد اتم

 .آليات االستهداف اتمعتمدة، شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، تعقيب السيد النائب عن اجملموعة       
 .توضلوا واالشرتاكيةالنيابية للتقدم 

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

ن أة دايلك أو االعرتاف أبالسيد الوزةر، كنشكروك على اجلر       
شهر الناس ما شدوش اتمنحة دايهلم. أان أتساءل  92أكثر من 

هاد الربامج اإلجتماعية لالضبط عالش ما كيلقوهلاش 
؟، دران "الراميد"، ما كنوجدولوش االعتمادات، دران االعتمادات

"تيسري" ما كنلقاولوش االعتمادات، وكنلقاو الولوس لاش خيلصو 
والوزراء واتموظوون السامون. هاد القااعات اإلجتماعية  الربتمانيني

السيد  أان كنتساءل لالضبط؟ االعتماداتعالش ما كتلقاوش ليها 
م كاةن . اليو االعتماداتالوزةر، مّلي ةكون برانمج، خصنا نوجدو 

، كنستهدفو اجلماعات االستهدافمشاكل؛ مشكل دايل  7
اخل هاد د لبشرةة، كنلقاوااللي اتبعة للمبادرة الوطنية للتنمية 

اجلماعات أسر اللي هي ميسورة، خصنا نستهدفو األسر، ما 
نستهدفوش اجلماعة كلها، نستهدفو األسر اتمعوزة، كتلقى مجاعة 
حدا مجاعة نوس األسر بنوس الخر ما كيستافدوش، ألن خص 
إعادة النظر يف اإلستهداف. كذلك مشكل تقين اللي كيعانيو منو 

دميا مسدود، اتمدراء عالش ما   le logiciel اتمدراء، هداك
؟، كتخليوه فواحد الظرف وجيز le logiciel كتحلوش هداك

لاش عاد ميكن هلم. هذه مسألة تقنية بسياة خصكم اتخذو فيه 
دايل اهلدر اتمدرسي  %41جمهود السيد الوزةر، اتمسألة دايل 

دايل الوقر هي معاةري اللي ما عااتش األكل دايهلا،   %2و
 ...كناالبو إبعادة النظر وإعادة النظر كذلك حىت يف

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. التعقيب ألحد       
نواب فرةق العدالة والتنمية، توضلوا السيد النائب احملرتم 

 .مشكورةن

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل

       .بسم هللا الرمحن الرحيم

سري" السيد الوزةر احملرتم، اتمقاربة اجملالية اتمعتمدة يف برانمج "تي      
مجاعة، ألهنا معتمدة فقط  232قصات ثلثي اجلماعات القروةة، 

مجاعة. وهاد األمر هذا نعايوه كمثال،  343على الثلث دايل 
مثال األسر اتميسورة يف اجلماعات القروةة اتمستويدة كيستافدو يف 

ا ةستافدوش، يف حني أن األسر الضعيوة يف حني أنه خصهم م
اجلماعات الغري اتمعنية ال ةستويدون. نعايو مثال دايل اتموسم 

، عدد التالميذ اتمستويدةن 7197-7197الدراسي دايل 
أسرة. إةال دران  773.311تلميذ، كينتميو إىل  272.111

دايل األسر الغنية فهاد األسر اتمستويدة، مبعىن عندان  71%
أسرة كتستود بدون وجه حق، وكان كيخصها  913.111
 .تلميذ كيستافدو بدون وجه حق 971.111تعاي تقرةبا 

احلل السيد الوزةر راه معروف عندكم، ومربمج عند 
احلكومة هو أنه حتدةد األسر والساكنة اتمعنية اللي خص ةتم 
حتدةدها، ولالتايل عرب السجل اإلجتماعي اللي خصو ةتدار. 

ئلو معاكم فني وصل السجل اإلجتماعي اللي موروض كنتسا وهنا
د الوزارات لاإلضافة  4خصو ةتدار واللي معتمدةن عليه انتما، 

للوزارة دايلكم؟ هذا لاإلشارة أخرى أبنه ةنبغي إذ الزايدة يف الثمن 
درهم  21درهم األول والثاين و 71اتمعين ال ةبقى مثال دةك 

والسادس.. خصو ةوصل درهم للخامس  911للثالث والرابع، و
 ...درهم على األقل 711لواحد 
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 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد بوعبيد لبيدة

 شكرا السيد الرئيس،

تلميذ من برانمج  72.111السبب اتمباشر يف حرمان هاد       
النظام دايل االستهداف اللي عند برانمج "تيسري"، "تيسري"، هو 

ةعين كيستهدف مجاعات وفق نظام معني هادي غنية، هادي 
فقرية، بل األصل جيب استهداف األسر مباشرة. نورةك السيد 
الوزةر، آالف األسر فقرية وتوجد يف مجاعات غنية، وال تستويد. 

ال و  ويف نوس الوقت، آالف األسر توجد يف مجاعات فقرية
تستويد، ةعين ميكن للجهات أن تتدخل يف برامج موالية ولكن 
بكل أسف تصادم بعراقيل، جتعلها ترتاجع عن هاد النوع من 

-الدعم للالبة والتالميذ، على غرار ما وقع يف جهة درعة
 .اتفياللت، فيما خيص اتمنح للالبة

 :السيد رئيس اجللسة

ر؟ تعقيب إضايف آخشكرا السيد النائب احملرتم، هل من       
 .توضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد هشام املهاجري

السيد الوزةر، عنداكم لتلحقو هاد الربانمج لصندوق اتمقاصة       
وةصدقو ال هادو ال هادوك، هللا جيازةكم خبري غري شورو عليه 

 .حىت تدةرو شي برانمج اللي هو مقاد، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد       
 .الوزةر للتعقيب على التعقيبات

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

 شكرا السيد الرئيس،

حقا اتمشكل فهاد الربانمج هو آليات اإلستهداف، واليوم       
اللي ةرمي إىل  7192ة يف واحد اتمشروع منذ احلكومة منخرط

إرساء سجل إجتماعي موحد، ميكن من تسجيل األسر اتمرشحة 
لإلستوادة من إحداث هاد الربامج االجتماعية، وإن شاء هللا هاد 

، شكرا السيد 7191السجل أظن غادي ةكون جاهز يف 
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

ايل عن مآل إحداث النواة اجلامعية شكرا، منر إىل السؤال اتمو       
اتمقررة إبقليم احلسيمة للسيدات السادة النواب احملرتمني عن الورةق 
االستقاليل للوحدة والتعادلية، توضلوا السيدة النائبة احملرتمة 

 .مشكورةن

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 ةنعم السيد الوزةر، عن مآل ومكان إحداث النواة اجلامعي      
 إبقليم احلسيمة، نسائلكم اليوم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزةر توضلوا مشكورةن      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 السيد الرئيس،
 نواب احملرتمني،السادة ال

 السيد النائبة احملرتمة،
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أشكركم أوال على السؤال الذي سيمكن من إعااء بعض       
التوضيحات اتمتعلقة لالقاب اجلامعي لاحلسيمة بصوة عامة، 
وليس فقط الكلية متعددة التخصصات. تعلمون أنه مت إصدار 
مرسوم جدةد منذ حوايل أسبوعني أو ثالث أسابيع مت اتمصادقة 
عليه يف جملس احلكومة، والذي مت مبوجبه نقل اتمؤسسات اجلامعية 
اتموجودة يف احلسيمة، واليت كانت اتبعة جلامعة حممد األول، إىل 
جامعة عبد اتمالك السعدي. وةشمل القاب اجلامعي لاحلسيمة 
على مؤسستني جامعيتني: أوال مدرسة اهلندسة التابيقية مث كلية 

عدد اف إىل هاتني اتمؤسستني كلية متالعلوم والتقنيات، وسيض
التخصصات واتمدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، وكذلك حي 
جامعي، بكلوة مالية إمجالية قدرها لالنسبة للمؤسسات اجلامعية 

مليون درهم. كل  71مليون درهم، لالنسبة للحي اجلامعي  997
ن ااألمور جاهزة، فقط اآلن مكتب الدراسات ةعاينا لالضبط اتمك

هي اتمالية ف االعتماداتالذي ستبىن فيه هاته الكلية، أما 
اعتمادات جاهزة مبجرد ما نتوصل لالتقرةر، ستنالق الدراسة مث 

 .عملية البناء، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزةر، تعقيب السيدة النائبة توضلوا مشكورةن      

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

عم السيد الوزةر، علما أبن مالب إحداث نواة جامعية  ن      
كان على رأس قائمة اتماالب اللي كانت تشمل حراك الرةف. 
اليوم، سكان إقليم احلسيمة كانوا كيستناو من احلكومة تعاينا 
جدولة زمنية دقيقة وجواب واضح وهو فوقاش تبدى األشغال 

هباد  بناء اإلقليمتساىل وفوقاش ةلتحقو أ دايل هذه النواة وفوقاش
 .اتمؤسسة

السيد الوزةر، تكلميت على اتمكان دايل إحداث النواة       
اجلامعية، أان غنقول ليك أبن التوجهات دايل بالدان هي حتقيق 

واحد العدالة جمالية. لكن التجليات دايهلا بغينا نشوفوها داخل 
ومجيع دايل الدوائر،  3هاد اإلقليم، كيف ةعقل أبن اإلقليم فيها 

الربامج التنموةة كتمركز يف دائرة وحدة، علما أبهنا غري كافية 
وكتقصى دائرة "ترجيست" و"كتامة" و"بين بوفراح". السيد 
الوزةر، الوعاء العقاري راه جلس مبكتب الدراسات ووجد الوعاء 
العقاري لاتمعاةري دايلو. هلذا نالب اليوم احلكومة أبن هاد النواة 

دايل الدوائر اليت مل أتخذ حىت الوتات  4ا هلاد اجلامعية، وإنصاف
يف التنمية، أهنا تدار يف مدةنة "اترجيست". أوال ألهنا تتوفر على 

 ...الوعاء العقاري، اثنيا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ توضلوا       
 .السيد النائب احملرتم

 :لربنيشيالنائب السيد حممد ا
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، فعال كيف دائما كنقولو على أنه ال توجد أةة       
عدالة جمالية يف مجيع القااعات احلكومية اللي كاةنة دالا. على 
سبيل اتمثال، كل جهة جهة عندها جامعات ولكن جهة الشرق 

احد و توتقر للجامعة وعلى رأسها إقليم "جرسيف" اللي كان اتبع ل
اجلهة وال لواحد اجلهة أخرى. هلذا الوقت ما كيسمحش، ناالب 
من السيد الوزةر، إحداث جامعة يف إقليم "جرسيف" على الوجه 

 .اإلستعجايل، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، توضلوا السيد النائب احملرتم       
 .للتعقيب، عن الورةق اإلستقاليل

 :سيد حممد احلافظالنائب ال

يف نوس السياق السيد الوزةر، نتساءل عن مآل مشروع       
إجناز نواة جامعية ببعض األقاليم وعلى رأسها إقليم سيدي قاسم، 
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اللي طال االنتظار على الساكنة دايهلا. ومع العلم السيد الوزةر، 
أبن عدد التالميذ احلاصلني على البكالوراي هباد اإلقليم، تتجاوز 

تلميذ عن إقليم سيدي سليمان  7111تلميذ، زائد  7711
كلم، ونزةدك السيد   92الذي ال ةبعد على سيدي قاسم إال ب

الوزةر، أبن جمموعة دايل التالميذ من إقليم وزان واتوانت تريغبو 
 .لاش ةدرسو هباد اجلامعة

السيد الوزةر، بغينا نقولو أبن ما نزةدوش نكرسو الكالم دايل 
من التالميذ دايل العامل القروي  %7لي تتقول أبن الدراسات ال

اللي تيوصلو للشهادات العليا، هللا خيليكم السيد الوزةر، تكون 
 .شوةة دايل العدالة وخصوصا فهاد اجملال، وشكرا السيد الوزةر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .نائبة احملرتمة عن فرةق العدالة والتنميةتوضلوا السيدة ال

 :النائبة السيدة منينة مودن

السيد الوزةر، كل اجلهات فيها جامعات مستقلة إال اجلهات       
واد نون،  -اجلنوبية الثالث. اتمركز اجلامعي الوحيد جبهة كلميم

ورغم اجلهود اليت ةبذهلا الااقم اإلداري والوزارة مشكورة، إال أن 
طالب يف هاد اتمركز  2711وحيد، وشعبة وحيدة وأزةد من مدرج 

غري كايف الستيعاب هذه الااقات كلها. لذلك آن األوان 
إلحداث قاب جامعي مستقل، ليكون ألبناء األقاليم اجلنوبية 
احلق يف استكمال دراستهم، خاصة أن هذه اجلهة هي اليت تتصدر 

 .اتمملكة يف الباالة، وشكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل

شكرا السيدة النائبة احملرتمة. هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .السيد الوزةر توضلوا لكم الكلمة

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

زارة هي سيمة، الوسيلة اليت جلأان إليها يف الو لالنسبة إلقليم احل    
تكليف مكتب دراسات، وقد انتقل هاد مكتب الدراسات إىل 
عني اتمكان، وقام بعملية فحص لكل األماكن اتمقرتحة للبناء، 

ساعة، غادي ةكون عندان  32وسيمكننا من تقرةر خالل هاد 
حل اتقرةر هاد مكتب الدراسات لكي ةقرر لالضبط اتمكان الص

 .لبناء هاد النواة اجلامعية

لالنسبة لباقي األسللة األخرى، اليت تتعلق لاخلرةاة 
اجلامعية الوطنية، من بني اتمشارةع الكربى اليت نشتغل عليها يف 
الوزارة اليوم، إعداد خرةاة جامعية وطنية تضمن يف كل جهة 

وقادر على أن ةكون قابا جامعيا  ومتكتلقاب جامعي مندمج 
ؤسسات جامعية مشتتة على اجلهة اليت ال ميكن أن متكن وليس م

ال من تكوةن، وال من حبث، وال من استقرار وظيوي لألطر 
اإلدارةة والرتبوةة. حنن بصدد إعداد خرةاة جامعية وطنية، طبقا 

، وال ميكن أن 7141-7197 االسرتاتيجيةتما ورد يف الرؤةة 
بني خاصة اتمنتختكون إال بتشارك مع الواعلني يف اتميدان و 

والنواب، والواعلني يف اجلهة، وكذلك اتمسؤولني عن اجلامعات 
 .ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي بكل جهة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، هل من تعقيب؟ منر، السؤال عن وضعية       
ارة داتمدارس.. عووا، السؤال السابع عن وضعية خرجيي مسلك اإل

الرتبوةة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الورةق اإلشرتاكي، 
 .توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن
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 :النائب السيد سعيد ابعزيز

السيد الوزةر، الوضعية اإلدارةة واإلجتماعية خلرجيي مسلك       
اإلدارة الرتبوةة هي وضعية مأساوةة، واللي مسؤولة عليها هي 

م، حبيث أن اآلفاق دايل هاذ الولة آفاق مسدود َما لَاةْ ْنش، وزارتك
الوضعية اإلدارةة واتمالية مبهمة، مها إطار متصرف تربوي ولكن 
وضعيتهم َما َواْضحاش، أةضا احلركة ما بني األسالك لالرغم أهنم 
تلقاو تكوةن واحد، مازال أنتما ما طلقوتوهاش. واتمسألة 

، واللي كانت 7192ص الووج دايل األساسية أةضا هي يف ما خي
عندهم مذكرة تعيني وطنية، اليوم حنا غادةني يف اجتاه اجلهوةة 
وإرساء اجلهوةة، ولكن وزارتكم مشات عكس ذلك، هاذ الولة 
أظن أنه اليوم حقها أن تستافد من حركة انتقالية وطنية إسوة 
خبرجيي مسلك دايل التوجيه والتخايط، واللي أعايتهم اآلجال 

ايل سنة فقط يف اإلستوادة. فوي هذا اتموضوع نسائلكم السيد د
 .الوزةر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا       
 .مشكورةن

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

 السيد الرئيس،
 السيد النائب احملرتم،

أود التأكيد يف البداةة أن الوزارة تويل اهتماما وتقدةرا خاصا       
لاتمسار اتمهين ألطر اإلدارة الرتبوةة، على غرار لاقي فلات موظوي 
القااع، كما تقدر اجملهودات اليت ةبذهلا اتمدةرون للنهوض لاإلدارة 

هذا السياق،  نشود، ويفالرتبوةة والرقي هبا إىل مستوى اإلصالح اتم
أحدثت الوزارة مسلكا لتكوةن األطر اإلدارةة منذ اتموسم الدراسي 

7193-7197. 

اللي  7192خبصوص خرجيي مسلك اإلدارة الرتابية لووج       
 113تكلميت عليها السيد النائب احملرتم، بلغ جمموع هاذ الووج 

 فتح مت خرجيا وخرجية، من أجل تعيينهم يف مناصبهم اجلدةدة
التباري جبميع اتمدةرايت اإلقليمية، حيث مكن هاذ اإلجراء من 
إعااء إمكانيات واسعة للمدةرايت اإلقليمية يف اتمناصب اليت 
حتظى لاألولوةة يف التغاية لاعتماد مساطر واضحة تضمن 
الشوافية وتكافؤ الورص بني اجلميع، إن عملية التباري على 

ط دةرةة اإلقليمية مكنها من ضباتمناصب الشاغرة على صعيد اتم
احلاجيات وإعادة ترتيب األولوايت لتغاية اخلصاص اتمسجل يف 
مناصب اإلدارة الرتبوةة، وهكذا مكنت عملية تعيني خرجيي هاذ 

 472الووج على مستوى اتمدةرايت اإلقليمية من استوادة 
 ...خرجيا

 :السيد رئيس اجللسة

ب يف قت، تعقيب للسيد النائشكرا السيد الوزةر، انتهى الو       
 .اثنية 92حدود 

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا السيد الوزةر، أظن أنه اللي بغينا نسمعوه ما قلتوهش.       
هاذو واش غيستافدو من حركة انتقالية وال ال؟، ألنه هذا مكاةنش 
اهتمام لالعكس، راه تعسوتو عليهم السيد الوزةر، راه الوضع 

ايهلم ال ةسمح، راه خاصكم تراجعو هاذ اتمسألة اإلجتماعي د
 السيد الوزةر، إةال بغينا فعال نرقاو لالتعليم دايلنا والتعليم دايل

 ...بالدان فخاصكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ توضلوا       
 .السيد النائب احملرتم، عن فرةق العدالة والتنمية
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 :مسكنيادريس  لنائب السيدا 

دايل خرجيي مسالك  111شكرا السيد الوزةر، إةال كانت       
مسلك اإلدارة الرتبوةة كيعانو مشاكل، فكاةن أكثر من 

أطر اإلدارة الرتبوةة الذةن مل ةنصوهم هاذ اتمرسوم  77.111
سنة على تدارك ثغرات النظام األساسي  97لالرغم من مرور 

لك تبني أبن هاذ اتمرسوم اجلدةد فيه كثري ، ومع ذ7114دايل 
الوقوة  من الثغرات. ولذلك، ال أدل على ذلك من كون

ماي انجحة لالرغم من كون  91 اليت كانت ةوم االحتجاجية
الوزارة قد نبهنا أن هناك إختالالت وةنبغي تدارك هاد األمر قبل 

اك ر وقوع هاد اإلحتقان. السيد الوزةر، هاد اتمرسوم خرج دون إش
النقالات اتمعنية، ودون إشراك اجلمعيات الثالث دايل اإلبتدائي 
ودايل اإلعدادي ودايل التأهيلي كذلك، مما اآلن ةنذر 
لاحتجاجات أخرى. ولذلك ناالبكم السيد الوزةر، بتدارك ما 
ميكن تداركه إبنصاف هذه الولة اليت أفنت شباهبا وأفنت عمرها، 

سنة يف هذه  41سنة،  71أكثر كاةن اللي عندو أكثر من 
 .اتمهمة، ولذلك البد من إنصافهم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .الكلمة لكم السيد الوزةر مشكورةن

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

كنا استقبلنا النقالات وّداكران معاهم، حنااي النقاش مع       
النقالات ماشي مع التنسيقيات، غري لاش نتافقو على هاد األمر، 
واتمرسوم هذا عمل حكومي وكنا خذةنا بعني اإلعتبارا النقط اللي 

 .انقشناها مع النقالات، شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

رس  السؤال اتموايل عن وضعية اتمداشكرا السيد الوزةر، منر إىل      
اجلماعاتية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق األصالة 

 .واتمعاصرة، توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد إدريس أقمين

 شكرا السيد الرئيس،

عن وضعية اتمدارس اجلماعاتية لاتمملكة،  السيد الوزةر،      
 .وم؟ وشكرانسائلكم الي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر      

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

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب احملرتم،

أرةد يف البداةة أن أذكر هباد األرقام، جمموع اتمؤسسات       
، 91.111تعليمية على الصعيد الوطين اليوم هو أزةد من ال

، إضافة إىل ذلك %73منها لالوسط القروي أي  7111حوايل 
منها لالوسط القروي  12، 94.123جمموعة الورعيات هي 

وتوتقر أغلب هذه الورعيات إىل البنية التحتية األساسية من ماء 
وذج ذا النموكهرلاء ومرافق صحية وسكن للمدرسني، اعتمدان ه

 973، حيث مت بناء 7111دايل اتمدارس اجلماعاتية منذ سنة 
وحدة إىل حدود اتموسم الدراسي احلايل. ويف إطار توعيل إجراء 
اتمخاط التنويذي للربانمج احلكومي سيتم توسيع العرض اتمدرسي 
لالوسط القروي ومالءمته مع اخلصوصيات اجلهوةة من خالل 

االبتدائية اجلماعاتية وتوفري بنيات الزايدة يف عدد اتمدارس 
 .اإلستقبال وأتهيلها



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

21 

 91ومن اتمتوقع، أن ةعرف الدخول اتمدرسي اتمقبل زايدة إحداث 
مجاعاتية، وةرتكز هذا النموذج اتمدرسة اإلبتدائية  ابتدائيةمدارس 

اجلماعاتية يف مرحلته األوىل على توفري خدمة النقل اتمدرسي 
سية وذلك من أجل التخلي التدرجيي مقروان بتوفري مااعم مدر 

على الورعيات لتقدمي مدارس متكاملة توفر خدمات تربوةة 
وإجتماعية وأنشاة مدرسية موازةة، لاإلضافة إىل متكينها من تدبري 
إداري ومايل مووض وميكن من تنزةل مشارةع مؤسسات من عقد 

ارة، ز شراكات. إن التقييم األويل هلاد اتمبادرة اليت قامت هبا الو 
خلص إىل أن هاد النموذج قدم حلوال لبعض اتمشاكل اتماروحة، 
ولكنه يف حاجة من مزةد من التاوةر والدعم، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، تعقيب السيد النائب احملرتم توضلوا       
 .مشكورةن

 :النائب السيد إدريس أقمين

ةر على اجلواب دايلكم، حنن ال خنتلف شكرا السيد الوز       
معكم على أن اتمدارس اجلماعاتية هي مهمة وهي تساهم يف 
النجاح ضد اهلدر اتمدرسي. إال أنه السيد الوزةر، هناك مشاكل 
متعلقة هبذه اتمدارس : أوال فوقاش غادي ةتم تعميم هاد اتمدارس 

أن هناك  هي لاتمملكة اتمغربية؟ هذا السؤال األول؛ السؤال الثاين،
مدارس مبنية وهي ال تعمل اآلن، ما مآهلا؟؛ والسؤال األخري، هو 
أنه السيد الوزةر، أنكم تتعاطاو مع األرقام وما كتعااوش مع 

  .النتائج اتمتوخاة من هاد اتمدارس اجلماعاتية

السيد الوزةر، الولة العمرةة اليت تستويد يف هاد اتمدارس       
ة، هنااي هذا هو اتمشكل الكبري، العناةة سن 99و  2هادي ما بني 

هباد الولة دايل التالميذ، دايل األطوال راه خاصهم عناةة خاصة، 
وحنن نعلم مجيعا أنكم كتكلو على بعض الشركاء اللي مها اجملتمع 

اتمدين واجلماعات احمللية. فوي العامل القروي السيد الوزةر، تعلمون 
عايه.. دين فقري، وفاقد الشيء ال ةأن اجلماعات احمللية واجملتمع اتم

وهنا جيب على احلكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، فيما خيص 
 99إىل  2عاتية. أقول أبن هاد الولة اللي من اهاد اتمدارس اجلم

سنة السيد الوزةر، هي راه خصها واحد العناةة خاصة، البنت 
للي ا سنني، لاقي خاصها اللي ميشط ليها، الولد 2اللي عندها 

سنني خصو اللي ةعلمو لاش غادي ةتعلم ألن كيجيو  2عندو 
من وسط اجتماعي، حنا عارفني أشنو هو، كيجي لواحد الوسط 
اجتماعي اللي هو مغلوق ومسدود، معنف من طرف الناس اللي 
مها ماشي أكواء، ألن الااقم اتمشرف على الداخليات... هنا 

لناس خصها تكوةن هلاد اخاص احلكومة اتخد اتمسؤولية دايهلا، كي
 ...هادو. ألن اآلن كيجي هداك تلميذ من واحد الوسط معني

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب       

 .إضايف؟. توضلوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد حممد يوسف

 السيد الوزير احملرتم،
اتمدارس اجلماعاتية دورا مهما جدا يف  يف احلقيقة لعبت      

الرقي لاتمستوى دايل التالميذ دايل العامل القروي، ولكن السيد 
الوزةر، اتمشكل الكبري هو أننا نشاهد عدة مؤسسات واقوة منذ 
مخس سنوات وأربع سنوات. على سبيل اتمثال اتمدرسة اجلماعاتية 

در ميوزار كنب"كيكو" إقليم "بوتمان". اتمدرسة اجلماعاتية إب
هادو توقوو أكثر من ثالث سنوات ومازال ما  ،"مشاشة" يف

 .استمرش البناء
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم. توضلوا السيد النائب احملرتم       
 .للتعقيب، تعقيب إضايف آخر
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 :النائب السيد مصطفى مشارك

 شكرا السيد الرئيس،

لشي اللي قليت إقليم سيدي إفين ما السيد الوزةر، هاد ا      
وصلوش النصيب دايلو، حيث هناك حجرات مدرسية، بل أقول 

تتعرفو السيد  ."en préfabriqué" صنادةق مسبقة الصنع
 فيه واحد اتمادة اللي هي "le préfabriqué" الوزةر، أبن هاد

"L'amiante"  وكتشكل واحد اخلاورة على التالميذ. هللا
جيب إعادة النظر فهاد اتمدارس اجلماعاتية إبقليم جيازةكم خبري، 

 .سيدي إفين شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟.       
السيد الوزةر توضلوا.. منر، إذن منر إىل السؤال األخري عن إصالح 

 نظام الولوج للمنح والسكن اجلامعي للسيدات والسادة النواب
احملرتمني عن فرةق األصالة واتمعاصرة، توضلوا السيدة النائبة 

 .احملرتمة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، نسائلكم عن سياستكم فيما خيص السكن       
 .اجلامعي واإلستوادة من اتمنح اجلامعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .لسيد الوزةرشكرا، توضلوا ا      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السادة النواب احملرتمني،

ت عليه ا السؤال جاوبشكرا السيدة النائبة احملرتمة، طبعا هذ      
أكثر من مرة، ولكن غادي نقول ليك ما الذي سيشهده الدخول 
اجلامعي اتمقبل لالنسبة للمنح واألحياء اجلامعية. أوال عملية 
التشخيص اليوم، كشوت على واحد العدد دايل اإلشكاالت 
والصعولات يف تدبري اتمنح اجلامعية، نقول لك بعضها : أوال النظام 

هداف؛ اثنيا التأخر أحياان يف صرف بعض اتمنح؛ مث دايل اإلست
اثلثا ما كانش عندان نظام موحد للمنح بني اتماسرت واإلجازة 

والدكتوراه، ألن كنتكلمو دائما على اتمنحة دايل اإلجازة، ولكن  
 .كيخصنا نتكلمو على اتمنح بصوة عامة

 دهاد العملية مكنتنا لاش نوجدو مرسوم جدةد اللي فيه ها      
الشي كلو اللي تكلمت لك عليه : أوال، خذةنا فيها بعني اإلعتبار 
منح اإلجازة ومنح اتماسرت ومنح الدكتوراه. ومن األشياء اجلدةدة 
اللي غادي تكون فهاد اتمرسوم، الوصل بني اتمسارات، ألنه كان 

انش كا  عندان واحد العدد دايل الشكاايت، من كون الالبة اةال م
جازة، ما ايخذهاش يف اتماسرت. إذن البد من عندو منحة يف اإل

 الوصل بني اتمسارةن لتغري الوضعيات وواحد العدد دايل األشياء؛

اثنيا، نضباو كذلك اتمنح دايل اتمساتر اليت ال تدبر على       
مستوى اللجن اإلقليمية وإمنا على مستوى اجلامعات، كذلك منح 

علمي الوطين للبحث الالدكتوراه، منح التميز لالنسبة للمركز 
يف  والتقين، لاإلضافة إىل اتمنح دايل اخلارج كلها غتويل مدبرة

نوس، مث من انحية اثنية عن طرةق التنسيق الربانمج اتمندمج للسنة 
اجلامعية، السجالت اجلامعية كلها غادي تكون عندان إن شاء 

، غادي ةكونو عندان اللوائح، وإةال كانو عندان 2هللا يف شهر 
للوائح اللجن اإلقليمية غادي تشتغل واتمنح اجلامعية ستصرف ا

على أقصى تقدةر يف وسط أو هناةة شهر شتنرب مبوازاة مع فتح 
األحياء اجلامعية وكذلك التحاق الالبة سواء اجلدد أو القدامى، 
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لالنسبة لألحياء اجلامعية نعايك غري جوج دايل األرقام، الرقم 
، الالبات غري %97اع سنواي حوايل األول الوثرية دايل اإلرتو

 .ألف طلب 97اتمستجاب هلا حوايل 

 :السيد رئيس اجللسة

لسيدة النائبة ا شكرا السيد الوزةر، تعقيب السيد النائب احملرتم أو
 .احملرتمة توضلوا

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

وهذا  ذ السؤالفعال السيد الوزةر جاوبتوان أكثر من مرة على ها
دليل على أن اإلشكالية مستمرة واحنا دائما مستمرةن يف البحث 
على حلول هلاذ اإلشكاليات، اإلشكال اليوم السيد الوزةر أن 
فلات عرةضة من اتمواطنني واتمواطنات العامل القروي، األساتذة، 
بعض األئمة اتمساجد ما كيقدروش وليداهتم ةستوادوا من اتمنح 

ا غنهضروش على االكتظاظ اللي كاةن لالسكن اجلامعية، م
اجلامعي، ما غنهضروش على اجلامعات اللي كانت عرةقة، ظهر 

طالب اللي احلي اجلامعي هتدم،  971.111اتمهراز اللي فيه اليوم 
اتماعم واقف كاةن إشكاالت كبرية على اتمستوى احلي اجلامعي، 

ما   ةعينالولوج هلاذ احلي اجلامعي فيه حىت هو إشكاالت، 
كنلقاوش واحد اتمعاةري موضوعية حمددة اللي ممكن نابقوها على 
اجلميع، كنلقاو بعض الناس اللي سواء كانو جتار أو ال ما 

مصنوينش، ما عندهومش اللي عندهم أقل من السميك ما  
كيستافدوش التجار اللي ما مصنوينش وما قادرةنش نضباو 

 .اتمداخيل دايهلم كاةن اللي كيستافدو

ليوم السيد الوزةر عندان إشكال كبري يف إشراك الولات اللي ممكن ا
أهنا تعاونكم يف هاذ اجملال، عندان اإلحتاد الوطين لالبة اتمغرب 
ممكن نشركوه ألنه أكثر قرلا من الالبة والاالبات اتمغاربة، كذلك 
عندان النقابة الوطنية للتعليم العايل ممكن أهنا تكون شرةك، اليوم 

لوزةر خاصنا فعال نبحثو على حلول حقيقية، ننتظر هاذ السيد ا
اتمرسوم اللي تكلمتو عليه متناو أنه جياوبنا ألن اليوم السيد الوزةر 

طالب جامعي بدون سكن، كيواش  242.111نتحدث على 
ممكن تصورو معنا احلالة دايل هاذ الالبة واهلم أو نعايو منوذج 

مرة وحبثنا ط إةال مشينا غري القااليوم السيد الوزةر غري مبدةنة الرلا
على بيواتت صغرية كيسكنو فيها طلبة وطالبات ال ما كرتقاش 
للمستوى حتط من كرامة الاالب كيواش غيوكر يف التحصيل 
العلمي، كيواش غيوكر أنه ةكون يف وضعية ختول له أنه ةدةر هاذ 
البحث العلمي كما جيب، عندان إشكاالت كبرية السيد الوزةر يف 

لولوج للمنح ويف السكن اجلامعي اللي هو الركيزة األساسية واللي ا
 .ممكن ةكون السبب اتمباشر للهدر اجلامعي اللي كيعرفوه

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ هبذا نكون 
قد أهنينا الشار األول ونشكر السيدةن الوزةرةن على حسن 

هلم، منر إىل القااع اتموايل القااع اتمكلف لاتماء، سؤال اتمسامهة داي
عن ندرة اتماء الصاحل للشرب يف العدةد من اتمناطق للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فرةق األصالة واتمعاصرة، توضلوا 

 .السيد النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

 السيد الرئيس،
 زيرة،السيدة الو 

 السيد الوزير،
 إخواين أخوايت النواب،

السيدة الوزةرة، نسائلكم على إسرتاتيجية احلكومة حملاربة 
 .ندرة اتمياه يف العدةد من مناطق اتمغرب؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزةرة توضلوا مشكورةن

ر وزيالسيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب، إسرتاتيجية احلكومة اتمتعلقة بتدبري الندرة
هي اإلسرتاتيجية الوطنية للماء اللي متخض عنها اتمخاط الوطين 
للماء واللي كتكون من ثالثة دعامات أساسية: أوال هو تدبري 

ل اإلقتصاد هنج سياسة اقتصاد يف اتماء واحلد من الالب ةعين ه
الضياع اللي كتعرفو العدةد من القنوات سواء اتماء اتموجه للسقي 
أو اتماء اتموجه لالستهالك البشري، مث بعد ذلك تنمية العرض ةعين 
البحث عن موارد مائية إضافية سواء كانت اتموارد اتمائية تقليدةة 

 اار أو تشجيع اللجوء إىل اتموارد الغريةعين اناالقا من مياه األم
التقليدةة كتحلية مياه البحر أو إعادة تثمني اتمياه اتمعاجلة، 
والدعامة الثالثة هي التأقلم مع التغريات اتمناخية وإعمال احلكامة 

 .لنائبا اجليدة يف تدبري هذه الثروة اتمائية، شكرا لكم السيد

 :اجللسةالسيد رئيس 

ةرة، تعقيب السيد النائب احملرتم توضلوا شكرا السيدة الوز 
 .مشكورةن

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

السيدة الوزةرة، خاصكم تعرفوا أبن اتماء الصاحل للشرب 
هو واحد السلعة اللي اندرة لالعدةد من مناطق اتمغرب، وهاد 
السياسة احلكومية هي سياسة فاشلة، مثال نعايوا مثال إبقليم 

عدةد من اجلماعات القروةة ما فيهاش اتماء ما وصليهاش الرحامنة ال
مجاعة  اتماء، مثال مجاعة سيدي علي الرباحلة، مجاعة الالوح،

سيدي بوبكر، مجاعة سيدي غامن، مجاعة سيدي علي الرباحلة، 

هاد اجلماعات كلها مجاعات دايل القيادات دايل الربةكيني هاد 
ش اتماء، وإةال كنا  اجلماعات كلها هي مجاعات اللي ما فيها

كنعرفوا أبنه اتماء هو احلياة، إةال ما كانش اتماء راه ما غادي 
ميكناش نتبتو هاد الساكنة يف اتمناطق دايهلا، وغادي نشجعوا 
اهلجرة القروةة وغادي نشجعوا اهلدر اتمدرسي وغادي نشجعوا 
الناس لاش ختلى على األراضي دايهلا، إذن هنا السيدة الوزةرة 

رة إلقليم دةر زايترحنا نوس السؤال وواعدتينا لاش ا كنا طواعدتن
الرحامنة وما وفيتيش لالوعد دايلك لاش حنلوا هاد اتمشاكل، 

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ فضلوا السيد 
 .النائب احملرتم فرةق األصالة واتمعاصرة

 :أبركيالنائب السيد عبد هللا 

نسائلكم على اتماء دايل طاناان، اتماء دايل طاناان يف 
الصيف كيوقع نقص يف اتماء، وكنيت استقبلتينا مع رئيس اجلهة 
ورئيس اجمللس البلدي، وقليت لنا غنتبعو اتموضوع من انحية محاةة 
دايل الويضاانت، قميت لالواجب دايلك وراه خدامني فيه، إمنا 

الصيف،  يف االكتظاظشت كيكون عندان اتماء يف شهر ةوليوز وغ
 .وتيكون نقص يف اتماء وبغيناكم جتاوبوان معايل الوزةر، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة 
 .الوزةرة توضلو للتعقيب على التعقيبات

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

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة النواب احملرتمون،
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أظن أبنه من اإلجحاف والظلم أن ننعت لالسياسة 
ة، الوطنية اتمائية اليت تعترب منار على الصعيد الدويل بسياسة فاشل

 7 ذماشي ألنين أسري القااع، ولكن هذا تراكم اللي دام أكثر من
عقود، منذ اإلستقالل احلمد هلل واتمغرب كيوتاخر هباد السياسة 
اللي نقداتوا من سنوات اجلواف اللي رمبا كيكون الوقع دايهلا على 
البشر وعلى األعشاب راه غيكون كارثي، اتمشكل اتمتعلق أ السيد 

النائب برحامنة راه كتعرفوا مناقة رحامنة هي من بني اتمناطق اللي  
قلة وال الندرة دايل التساقاات اتمارةة، لالوعل اتموارد كتميز لال

اتمائية اتمتاحة حمليا قليلة جدا وتتأثر بوعل سنوات اجلواف ولكن 
احنا ماشي وقونا عاجزةن، كاةن مشروع كبري وضخم جدا اللي 
استثمرت فيه اتمالةري، وغيجيب اتماء اناالقا من سد اتمسرية، 

 الشي بابيعة احلال خاصوا وقت واللي مولو البنك الدويل، هاد
 .ةلاش ةتم الشروع دايلوا يف اإلستغالل يف السنوات اتمقبل

غيتش أان ماشي ما ب ،أما على الزايرة السيد النائب احملرتم
جني ولكن عرضين لاش جني عندك، أما لاش نشد راسي ونبقا 

ان عرض علي وأ ،ماشية راه ما جاتش زعما، راه ما كتجيش عمليا
 .ك، وإةال ما جيتش دةك الساعة آجي حاسبينجني عند

اتمشكل دايل اتماء طاناان السيد النائب احملرتم كتعرفوا 
أبن اتماء تااناان من أتمع احملاات من الناحية الارةقة التكنولوجية 
اللي مت اإلعتماد دايهلا، من أجود احملاات، كان فيه إختالالت 

د توضعات يف واحنقر هبا، ألن اتمستوى دايل وضع اتمدخات 
ا كان مم اتمستوى من بعد الورشة اتمائية أو ال داك اتماء اتماحل هبط

من الالزم أننا نعاودوا هنباوا اتمضخات للمناقة األكثر إنتاجا، 
وهاد الشي استغرق وقت نعتذر عن ذلك ولكن هناك عدة 

 ..إجراءات لاش هاد الشي ما ميكنش

 

 :السيد رئيس اجللسة

زةرة منر إىل السؤال اتموايل عن معاانة شكرا السيدة الو 
ساكنة العامل القروي يف احلصول على مياه الشرب للماشية 
والساكنة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق العدالة 

 .والتنمية، توضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكورةن

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

وأتخر حمدودةة وحىت السيدة الوزةرة، حالة اجلواف 
بدائية تدخل اتمكتب الوطين للماء الصاحل للشرب ةكرس أزمة 
العاش يف جمموعة من مناطق اتمغرب وخاصة العامل القروي حيث 
الساكنة واتماشية ةعانون على السواء، فانظروا ماذا توعلون السيدة 

 .الوزةرة؟ وإقليمي زاكورة ووزان منوذجا شكرا السيدة الوزةرة

 :رئيس اجللسة السيد

 .شكرا، السيدة الوزةرة توضلوا للجواب

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

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، تداولنا كثريا مبشكل مياه زاكورة 
دراةة  ةقه إىل احلل، وأنتم أكثروأمتىن أن ةكون هذا اتمشكل يف طر 

أبنه يف طرةقه إىل احلل اجلدري وال ميكن أن نكون ما ميكناش 
نكونوا جاحدةن يف اجملهودات اللي دارت يف زاكورة السيدة النائبة 
احملرتمة راك عارفة ومتبعني معااي خاوة خباوة ألن اتمشكل دزاكورة 

ن احلكومة ة اتمياه ولكوداولنا فيه كثريا ألن اتمناقة اللي فيها أزم
ليست عاجزة، راه استثمرت فيها اتمالةري دايل الدراهم على عدة 
مستوايت، فيها الشق اآلين واتمستعجل اللي هو اآلن األزمة 

وفيها احلل اجلذري  % 11أصبحت متجاوزة إىل حد ما أكثر من 
اللي خصنا نتاظروه لاش ةتنجزوا اتمنشآت األخرى، اتمشكل دايل 
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ةعين مشكل آخر ما كاةنش  AUTRE CHOSE هوزان في
كلمرت من أكرب سد يف   31فيه ندرة اتماء، وزان إقليم على بعد 

مليون درهم اللي استثمرت  431اتمغرب اللي هو سد الوحدة، 
على  3على مستوى وزان و 7داجلماعات،  91من أجل ربط 

مستوى الشاون، اتمشكل اتمشروع عرف عدة تعثرات نتيجة نزع 
كية، وكانت عندي زايرة يف اإلقليم شهر ةوليوز وتعهدت اتمل

ووفيت، دالا حاليا الدائرة دواننة، اجلماعة دواننة ومجاعة اجملاعرة 
يف ةونيو غيدخل هلم اتماء، اجلماعات األخرى بشكل تدرجيي 

مليون اللي عايناها للمكتب غري لاش نتجاوزوا بعض  31و
 431ة إىل شآت، لاإلضافالعراقيل اتمتمثلة يف خترةب بعض اتمن

مليون درهم واحملاة كتشتغل احملاة اللي غتعاي لوزان هي اللي  
كتعاي اآلن للقرةة قرةة لاحممد، ةعين ما كاةنش هناك تقاعس أو 

 .هتاون فيما خيص تزوةد هاد اتمناطق هادي، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .لتعقيبلشكرا السيدة الوزةرة، توضلوا السيد النائب احملرتم 

 :النائب السيد حممد لشكر

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزةرة، من حيث مشكل ندرة اتماء اتموجه 
للشرب وللري كذلك خجلنا أن نعيد نوس السؤال عن أقاليم 
تشكو، خجلنا أن نؤكد أن البوادي هي اليت حتتضن السدود 

اد والوداين اليت متد احلواضر لاتماء الشروب، لكن لالنسبة هل
الساكنة آخر من نوكر يف تزوةده لاتماء الشروب مشارةع متعثرة 

إنشاء ولست إنشائيا، مجاعة آةت عمري إبقليم  وما كنقولش
فوت مشروع مائها الصاحل للشرب  7111اشتوكة آةت هبا منذ 

ال توعيل، اتمناقة  7192للمكتب الوطين، إىل اآلن احنا يف 
رامج، و الندرة رغم وجود باجلبلية إبقليم اشتوكة آةت هبا تشك

إىل اآلن  7193هناك اتواقية مع البنك اإلسالمي للتنمية منذ 

الساكنة ما شافتش اتماء، يف اتمناقة هاد الربامج حىت لو أهنا مت 
سوف نتعثر مع اتمشكل دايل اتموارد ألن سد  %911تنزةلها 

أهل سوس غري كايف، لالتايل إخراج وإجناز سهل آةت عباس 
دايل هاللة لات ضرورة ملحة، أما فيما خيص السقي والسهل 

تعرةوة وتسعرية اتماء يف كل من اترودانت اجمللوبة من سد أولوز 
واتمناقة دايل اشتوكة آةت هبا سد ةوسف ابن اتشوني هي األغلى 
وطنيا، ولالتايل هذا ةضعنا أمام حتدي كبري لكي ةروي وةسقي 

 ت دايهلم وهم إذن يفالوالحون واتمزارعون الصغار ةعين الغال
مشكل حقيقي، الصيف ةتوعد السيدة الوزةرة وشبح ندرة اتماء 

 ةزودون لاتماء عن طرةق صهارةج آت ال حمالة لاقي الناس ةعين
 ..حممولة لالشاحنات اللي لاهضة الثمن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ توضلوا 
 .ب احملرتمالسيد النائ

 :النائب السيد محاد آيت هبا

السيدة الوزةرة، ما غادةش نكرو اجملهودات اللي تتقومي 
هبا، ولكن السيدة الوزةرة بغيناك غري تورقي ما بني زاكورة كبلدةة 
اللي رغم اجملهودات اللي تتعملوها راه ما زال ما حتل اتمشكل وما 

م دايل ايل اإلقليبني اإلشكال اللي ماروح يف مجيع اجلماعات د
زاكورة، راه ما زال اتمشكل ماروح السيدة الوزةرة، ما زال ما تدار 

 .شي حاجة يف اجلماعات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ توضلوا 
 .السيد النائب احملرتم
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 :النائب السيد رشيد البهلول

ة ائلك عن التأخري يف استوادالسيدة كاتبة الدولة، نس
جمموعة من الدواوةر واجلماعات إبقليم ساات، رغم انتهاء 
األشغال لاألوراش تمدة طوةلة، اللي تزةد، أزةد من سنوات وما 
زال الناس ما استافدوش ومنهم مجاعات راس العني وواد النعناع 

 .واوالد شبانة كنموذج، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

عقيب إضايف آخر؟ السيدة الوزةرة توضلوا شكرا، هل من ت
 .مشكورةن

السيدة شرفات اليدري افيالل كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة 
 :عادن واملاء والتنمية املستدامة املكلفة ابملاءملوا

 شكرا السيد الرئيس،

اتمشكل داتماء يف إقليم اشتوكة آةت لاها كاةن مشكل، 
داك  من اتموروض أهنا تسقي ألن الورشة اتمائية دايل اشتوكة هي

اتمدارات السقوةة اتمهمة، وحتافظ على اإلستثمار اللي كتعرفوا هاد 
اتمناقة وصلت واحد الدرجة دايل اخلار، وكان هنا مشروع اللي  

كتعرفوا، السيد النائب احملرتم، هو حماة دايل التحلية األوىل من 
صاص خلنوعها على الصعيد الدويل اتموجهة لاألساس لتجاوز ا

على مياه السقي ومياه الرأي واللي الدولة أو احلكومة عبأت أكثر 
تمشكل يف إقليم اشتوكة آةت داتمليار درهم تمعاجلة هاد ا 3من 

السيد النائب احملرتم كتعرفوا أبنه ما موجهش لاألساس ..لاها،
للماء الصاحل للشرب بقدر ما دوره هو محاةة الويضاانت وتداولنا 

 نا على أمت اإلستعداد للدخول يف شراكة إلخراجه يففيه كثريا واح
الوقت، احنا مستعدةن أنه، إذا كانت األطراف األخرى عندها 

 .استعداد من أجل التموةل أو اتمسامهة يف التموةل

مشكل زاكورة، السيد النائب احملرتم، كتعرفوا أبن احنا كنشرفوش 
اوز، جفقط على مدةنة زاكورة اللي اتمشكل أصبح نسبيا مت

 ..اتمكروت تنزولني النقوب، تكونيت كاملة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزةرة، انتهى الوقت، السؤال اتموايل عن 
االنقااعات اتمتكررة للماء الشروب للسيدات والسادة النواب 

د احملرتمني عن الورةق االستقاليل للوحدة والتعادلية، توضلوا السي
 .النائب مشكورةن

 :ب السيد يوسف حدهمالنائ

 السيد الرئيس،
 أيها احلضور الكرمي،

ما هي التدابري اتمتخذة تمعاجلة وضعية  السيدة كاتبة الدولة،
الساكنة من االنقااعات اتمتكررة للماء الشروب نتيجة اتمشارةع 

 الواشلة؟
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزةرة، توضلوا مشكورةن

فات اليدري افيالل كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة السيدة شر 
 :عادن واملاء والتنمية املستدامة املكلفة ابملاءملوا

 السيد النائب احملرتم،

خصنا نعرفو فني فاشلة؟ اش من مناقة، أان السؤال 
غنجاوب عليه اناالقا من السؤال، إقليم احلاجب عرفيت إقليم 

عض اشل، كتعرفوا أبن باحلاجب، إقليم احلاجب ما شي مشروع ف
اتمرات كتكون عندك إكراهات اللي تتجاوز اإلرادة دايل أي 
مؤسسة من اتمؤسسات، إقليم احلاجب تووتت الصوقة للمقاولة 
وتما، ةعين، مت ضبط العدةد من التسرلات، وقام اتمكتب الوطين 
أبشغال اخلربة، تبني أبن اتمواد األولية اللي تصنعت منها دةك 
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اد غري ماابقة تمعاةري اجلودة مما اضار أنه ةوجهوا إنذار القنوات مو 
للشركة لاش تعاود تبدل داك القنوات األخرى، وكان تعهد من 
الشركة لاش تبدل، لألسف التزمت نسبيا ةعين غريت فقط جزء 
من القنوات واجلزء اآلخر ما بدالتوشي، مما اضار اتمكتب ةرفع 

قاش اش ننتظروا حىت فو دعوى قضائية، أان متوقة معك، ما خصن
حيكم القضاء ألن الساكنة تعاين، ولكن احنااي كنحاولو ما أمكن  

كيواش نصلحو اجلرة مع هاد اتمقاولة هادي، وشكرا لكم السيد 
 .النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 . شكرا السيدة الوزةرة، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد يوسف حدهم

السيدة كاتبة الدولة، هاد اجلواب هذا راه جاوبتينا بسؤال  
كتايب، ولكن راه ما قنعناش وما قنعش الساكنة، عالش؟ ألن هاد 
اتمشكل هاد اتمشروع هذا كان مشروع مهم، وكان بواحد اتمبلغ 

هو هاد اتمشروع لاش تنجز، إذن  7117مايل مهم منذ سنة 
كنة لاش تنتظر من اشنو هو؟ اشنو هو الذنب دايل هاد السا 

إىل ةومنا هذا، اللي كتواجه به الساكنة دايل االنقااعات  7117
اتمتكررة من دةك الوقت لدالا ومعاانة حىت اتموظوني دايولكم على 
القيام لاإلصالحات اتمتكررة دايل هاد القنوات بوسائل بسياة 
بدون جدوى، وكذلك اجلماعة الرتابية كتلقى الشكاوي دايل 

وإفساد ما مت إصالحه من اتمسالك الارقية وتدخل   اتمواطنني
كذلك السلاة لتهدئة الوضع، إذن السيدة كاتبة الدولة هذا 
مشكل اللي ميكن لو غادي نواجهوه يف الصيف اتمقبل، ألن 

 هواتمشاكل واتمواطن كيعاين، إذن احلل را 7117هادي دالا من 
 .حوهصلةتصلح نا كاةن م  ةالبني ةدةكم أ السيدة الوزةرة إ

 :اجللسةالسيد رئيس 

هل من تعقيب إضايف آخر؟ ما كاةنش تعقيب إضايف آخر، 
بذلك نكون قد أهنينا القااع اخلاص لاتماء تنشكروا السيدة الوزةرة 
عن مسامهتها لنا يف هذه اجللسة وننتقل إىل القااع اتموايل اتمكلف 

 ةإبصالح اإلدارة ولالوظيوة العمومية، السؤال عن تشخيص عالق
اإلدارة لاتمواطنني للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق 

 .التجمع نعم

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

على كل وزةر العدل عاد كان دالا، السيد وزةر العدل كان موجود 
 .ردالا جتاوزتو قااع العدل ومشيتوا لقااع آخ

 :اجللسةالسيد رئيس 

ال السيد الرئيس مع كامل احرتامايت يف بداةة اجللسة 
قدمنا التوزةع اجلدةد رمبا مانتبهتوش، شكرا على اإلشارة دايلكم، 
إذن السؤال للورةق التجمع الدستوري حول تشخيص عالقة 
اإلدارة لاتمواطنني للسيدات والسادة النواب، توضلوا السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد عبد هللا البوكيلي

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزةر عن تشخيصكم لواقع اإلدارة اتمغربية يف 
 عالقتها لاتمرتوقني وعموم اتمواطنني اتمغاربة؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، توضلوا السيد الوزةر مشكورةن
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س يالسيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئ
 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 ،شكرا السيد الرئيس

شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال، ويف إطار 
اجلواب ميكن نقول أبن إذا كان هناك ما مييز اتمقاربة اتمعتمدة من 
طرف هاد احلكومة يف إصالح الشأن اإلداري ببالدان وهي أهنا 

ى اتمواطن وعلى اجلانب العالئقي ما بني اإلدارة مقاربة متمحورة عل
واتمواطن، كانت هناك إصالحات مهمة جدا عرفتها بالدان يف 
تاوةر النموذج اإلداري، لكن اليوم كاةن واحد اإلمجاع كبري من 
طرف ال احلكومة وال لاقي اتمؤسسات على التوجه إىل اتمواطن 

اطن ر على اتمو وعلى أن أي إصالح ةنبغي أن ةكون له فعال أث
ماشي حمابة للمواطن لكن ألن اتمواطن اليوم ماشي هو مواطن 
األمس، هو مواطن اآلن عندوا ولوج للمعلومة وعندوا اعتزاز 
بكرامتو وحبقوقو وهو ةستحق إدارة مواطنة تقدم خدمة جيدة ويف 
ظروف الئقة، والتشخيص اللي موجود اآلن عند احلكومة هو 

هو أن جزء كبري من اإلختالالت  تشخيص معروف ودقيق جدا،
دايل اإلدارة هو راجع لبطء اإلجناز وراجع يف الضعف دايل 
اخلدمات، ويف النقص دايل جودة احلكامة مما ةؤثر بشكل كبري 
على اتمصاحل دايل اتمواطنني، واناالقا من هاد التشخيص احلكومة 
وضعت واحد اخلاة وطنية فيها عدة حماور، فيها جانب ةتعلق 

 ..خليق اإلدارة وهو عنبت

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزةر، الوقت، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد هللا البوكيلي

نشكركم السيد الوزةر على جوابكم، اناالقا من اخلااب 
اتملكي السامي مبناسبة افتتاح الربتمان وانسجاما مع األولوايت 

حملددة ضمن الربانمج احلكومي، وال سيما واألهداف اتمسارة وا

تلك اتمتعلقة لاإلصالح اإلداري وتقرةبها من اتمواطنني، تظن 
العدةد من اتمدن واألقاليم احملدثة وأخص لالذكر على سبيل اتمثال 
ال للحصر إقليم الدرةوش، يف حاجة ماسة إىل حكامة إدارةة 

ورض تواجد تم وةمما حي توازي كثافتها السكانية وتاورها اتمعماري
إدارات اتبعة جملموعة من القااعات الوزارةة واتمؤسسات العمومية، 

فناهيك السيد الوزةر عن حتمل أعباء التنقل إىل اتمدن اجملاورة  
كالناظور أو وجدة، وضعف القدرة الشرائية للمواطنني وغياب 
البنيات التحتية وفضاءات اإلستقبال والنقص اتمسجل على 

رد البشرةة، كلها عوامل جتعلنا وإايكم السيد الوزةر مستوى اتموا
حكومة وبرتماان ماالبني إبجياد حلول منصوة ومعقولة لإلرتقاء 
بنوعية وجودة اخلدمات اإلدارةة اتمقدمة لعموم اتمواطنني والولات 

 .اتمعوزة
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب 
منر إىل السؤال اتموايل سؤال متعلق مبحاربة الرشوة والوساد  إضايف؟

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الورةق اإلشرتاكي، توضلوا 
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي
 شكرا السيد الرئيس،

يورض ا كالسيد الوزةر احملرتم، هاد السؤال لألسف الشدةد دمي
 نوسوا وهو اتمتعلق مبكافحة الوساد والرشوة، فني وصلنا؟

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر مشكورةن

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

، فعال هذا شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال
السؤال له راهنيته اتموتوحة، ميكن القول أبن بالدان اخنرطت يف 
اتمسار دايل حماربة الوساد والرشوة منذ عدة سنوات، ميكن نقولك 
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منذ حكومة التناوب واحد العدد دايل القوانني ودايل اتمراسيم 
التنظيمية تتعلق لالصوقات العمومية وجبرائم تبييض األموال 

التدبري، لكن يف السنوات األخرية وخصوصا بعد وميثاق حسن 
اللي دسرت القواعد دايل احلكامة اجليدة  7199الدستور دايل 

، وتعزةز قيم النزاهة يف اتمرفق العام ميكن نقولوا اآلن أننا عندان تصور
تصور شامل ولاختصار شدةد ميكن نقول أبن هذا شأن خيص 

سيد اد الصباح مع الالدولة واجملتمع، الدولة مبختلف سلاها ه
الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة قمنا إبطالق اخلط اتمباشر 
لتلقي الشكاايت حول الوساد يف احلاالت التلبسية مما ةعين أن 

السلاة القضائية لاإلضافة السلاة التشرةعية والسلاة التنويذةة  
 .دساالوطنية حملاربة الو االسرتاتيجيةكلهم اآلن منخرطني يف 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

السيد الوزةر، بابيعة احلال الرتاكمات احملققة واجملهودات 
اتمبذولة ما ميكن إال نشيدوا هبا ونثمنوها، غري هو اتمالحظ هو أن 

حيس أبن هناك تغيري مستوى هاد الواقع أن اتمواطن جيب أن 
اجلانب اتمتعلق مبكافحة الوساد والرشوة، وأعتقد على أنه إةال 
حتدثنا عن الوساد يف وضعه الصغري خاص ةدار واحد العمل 
وإهتمام أكثر لاجلانب الوقائي عرب الرتبية والتحسيس واإلعالم، 
والوساد يف جانبه الكبري اللي خصوا عمل كبري ألن حىت 

واتموسدةن جيتهدون هم كذلك جيب أن ةكون هناك الواسدةن 
عمل كبري من أجل أتهيل اجلانب اتمؤسسايت والقانوين، من أجل 
التقليص من واحد اجملموعة دايل الثغرات اللي كتسمح لالتحاةل 
على القانون وخرق قانون وكمثال على ذلك وهذا أمر غادي 

نائي انون اجلنارقوا له غذا يف جلنة العدل يف إطار مناقشة الق
التعدةالت اللي جاء هبا ما ةتعلق بتجرمي اإلثراء الغري اتمشروع، 

أعتقد على أنه جيب أن ةبذل جمهود كبري يف هذا الباب ألن الواقع 
اليوم جيعل بالدان ماالبة أكثر مبحاربة الوساد بوضع حدود قانونية 

 ..ومؤسساتية

 :السيد رئيس اجللسة

عقيب إضايف؟ منر إىل هل من ت شكرا السيد الرئيس،
السؤال اتموايل وهو سؤال آين عن تقييم تابيق القانون التنظيمي 
اتمتعلق لالتعيني يف اتمناصب العليا للسيدات والسادة النواب 

مة احملرتمني عن فرةق األصالة واتمعاصرة توضلوا السيدة النائبة احملرت 
 .مشكورةن

 :النائبة السيدة مالكة خليل

 يس،شكرا السيد الرئ

السيد الوزةر، نسائلكم عن تقييم احلكومة لست سنوات 
 اتمتعلق لالتعيني يف اتمناصب 17.97من توعيل القانون التنظيمي 

 .العليا؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :رة وابلوظيفة العموميةاحلكومة املكلفة إبصالح اإلدا

شكرا على طرح هاد السؤال، فعال السؤال اتمتعلق 
لالتعيني يف اتمناصب العليا حييل إىل إشكال هو يف صلب إصالح 
اإلدارة وكيتعلق لالقيادات اإلدارةة ولالنخب اإلدارةة، لالوظائف 

 شنو تكوةنهم وطرق جلوئهم إىل هاد العليا، لالوظائف السامية
قييم العمل دايهلم. وفعال احلكومة عندها تشخيص، اتمناصب، وت

فاحنا قمنا مبراسلة مجيع القااعات احلكومية تموافاتنا حبصيلة 
، وعندان 7197تابيق هاد القانون واتمرسوم دايلو دايل أكتوبر 
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هاد احلصيلة هذه، وقمنا بتقييم تركييب أةضا، ونظمنا منتدى وطين 
هذا  عليا اللي كيدخل يف صلبإلعادة هيكلة الوظيوة العمومية ال

السؤال دايلكم، وكانت الرسالة اتملكية قوةة جدا، تتعلق فيها 
توجيهات واضحة، ميكن نوضحوها إذا أتيحت الورصة حول 
اإلجراءات اللي غناخذو قرةبا إلعادة النظر يف منظومة التعيني يف 

 .اتمناصب العليا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائبة احملرتمة للتعقيب شكرا، توضلوا السيدة

 :النائبة السيدة مالكة خليل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، اللي ما غنختلووش عليه أن احلكمة، غاةة 
اتمشرع من هذا القانون التنظيمي هو كان لالتحدةد تنزةل مبادئ 
سامية يف الدستور، من قبل تكافؤ الورص واتمساواة وربط اتمسؤولية 

، و ليس بتاات قانون إجرائي أو مساري أو جمرد قانون لاحملاسبة
تقين، ولكن لألسف الشدةد، واللي ما غنختلووش عليه أةضا، 
أن يف اتمرسوم، يف تنزةل اتمضمون دايل القانون يف اتمرسوم، كانت 

هناك قراءة ساحية تمضامني، واتمرسوم ما تضمنش احلمولة اللي  
سوم اللي  ة احلال كنقصد اتمر كاةنة يف القانون التنظيمي. وبابيع

لس كيتعلق لالتعيني يف اتمناصب اللي كييتم التداول فيها يف اجمل
احلكومي، وهاد اتمالحظات، مالحظات قيمة األسباب موضوعية 
اللي تستدعي اإلستعجال، مراجعة اتمرسوم استمعتوا ليها من قبل 

 دأعضاء وعضوات جلنة العدل مبناسبة التعدةل اللي طرأ على ها
 .القانون التنظيمي

السيد الوزةر، كنظن أن هذا القانون التنظيمي يف تنزةله 
تنزةل سليم، كان فرصة ذهبية للحكومة لبناء ثقة اتمواطن مع 
اتمؤسسات، ألن كنعرفو أن هاد ثقة ضرورةة للسري قدما هبذا 
الوطن، وحيس كل مواطن ومواطنة فكافة ربوع اتمملكة ويف كل 

ارات، أن عندو احلق يف االرتقاء الوظيوي القااعات ويف اإلد
واإلحتكام يف ذلك للكواءة وال شيء غري الكواءة، أةضا لالنسبة 
لربط اتمسؤولية لاحملاسبة السيد الوزةر، كنشوفو أبن هناك قااعات 
متأزمة، رغم أهنا خضعت يف تعيني القيمني عليها، هلذا اتمرسوم، 

ات مني ةصعب القول، فهنا كنتسائلوا، إىل كانت على هاد القي
التأزم اللي ما قدروش خيرجو منو، أنه كانت عندكم رؤةة 

وا تمعاجلة التأزم اللي كتعيش يف هاد القااعات، امسح واسرتاتيجية
يل السيد الرئيس، رغم أنين ال احبذ اسلوب تبادل التهم، ولكن 
إنصافا هلاد اتمؤسسة، غنقول أن اتمؤسسة يف هاد احملاة لالتحدةد 

 ...تقام

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، هل من تعقيب إضايف؟ توضلوا السيد النائب احملرتم 
 .للتعقيب اإلضايف

 :النائب السيد عالل العمراوي

تنسجلوا مع األسف اإلرتباك والتمييز يف التعيني، بارق 
ال تصل بصلة من حيث التنويذ مببادئ اإلستحقاق والكواءة 

اول هاد تمناصوة، والكل تيعرف تيتدوتكافؤ الورص والشوافية وا
الظاهرة دايل اتمبارايت بواحد اتمقرتحات، حسب اتمقاس وحسب 
اتمزاج ونواي ورغبة بعض الوزراء وتنستنكرو حقيقة، سكوت 
وتغاضي رائسة احلكومة على هاد اتممارسات اللي هي مدابح 
لروح هاد اتمسارة. واتمشكل هو االدعاء أبن الوزاراء ال ةتحملون 
اتمسؤولية، هذا هو اخلاري، إةال كان هاد اإلشكال هذا، أهنم مها 
ةتحملو اتمسؤولية وةعينو اللي بغاو، من ةرونه مناسبا، وةتحملو 
مسؤوليتهم، ما ةبقاوش ةقولو راه كاةنة واحد اللجنة هي اللي 
عينت، وهذا تالعب على على روح هذا الدستور وعلى..، 

 .وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

ا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ توضلوا شكر 
 .السيد الوزةر

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

هاد اتمرسوم كانت الغاةة منو هو توعيل اتمبادئ الدستورةة 
كن أثناء افؤ الورص والكواءة، لاتمتعلقة لالشوافية واتمساواة وتك

التنويذ دايلو الحظنا واحد التواوت بني قااع وقااع، بني وزارة 
ووزارة، ألن فرق بني مضامني اتمرسوم وما بني هداك النص اللي  

كيكون يف اإلعالن د فتح اتمنصب، اإلعالن عن فتح اتمنصب 
راه خصك فيه اتمسار الوالين والشروط واتمواصوات، أحياان  

تكون على قد اتمقاس دايل هداك اتمرشح اللي على لالك. واحنا ك
عندان هذا التقييم وغادي نراجعو هاد الشكليات اللي كتناىف مع 

 .روح الدستور

 :السيد رئيس اجللسة

نشكركم على حسن اتمسامهة يف هذه  شكرا السيد الوزةر،
ل ااجللسة، ننتقل للقااع اتموايل قااع الشغل واإلدماج اتمهين سؤ 

عن مواكبة الشباب اللي ولوج جمال اتمقاولة واتمبادرة احلرة 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق التجمع الدستوري 

 .توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد خالد الشناق

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزةر عن التوجهات واإلجراءات 
رف وزارتكم تمواكبة الشباب يف جمال اتمبادرة احلرة اتمعتمدة من ط

 واتمقاولة الذاتية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر مشكورةن

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

 شكرا السيد النائب احملرتم، 

فعال اتمنظومة دايل التشغيل الذايت واتمواكبة دايل الشباب 
ولوج جمال اتمبادرة احلرة هو أحد مكوانت الربانمج التنويذي ل

للمخاط الوطين للشغل الذي مت اعتماده مؤخرا يف إطار اللجنة 
الوزارةة للتشغيل، هذه اتمنظومة احلقيقة كتستهدف بزاف دايل..، 
عندها بزاف دايل األهداف منها مثال االستهداف دايل 

 جتماعية والعامة، اخلدماتاخلصاص يف اخلدمات ذات اتمنوعة اال
دايل القرب، األنشاة الواعدة حسب خصوصيات اجلهات 
واتمناطق مثال بعض التشخيصات مثال يف بعض األقاليم أعاات، 

بعض األقاليم مشات كرتكز اليوم على التعليم األويل، كاةن اللي  
كريكز على النبااتت العارةة، إذن على حساب التشخيصات 

اجلهات ويف األقاليم غادي ةوقع التوجيه  اللي غادي تكون يف
دايل يف هاذ اجملال، ولكن اللي مهم هنا هو اآلليات اليت اليت 
ستعتمد تمواكبة الشباب لولوج اتمقاولة، فغادي تكون مواكبة قبلية 
وغتكون مواكبة قبلية يف إعداد اتمشارةع، غتكون مواكبة لدراسة 

ال مواكبة يف ما جم اجلدوى دايل اتمشارةع، غتكون أةضا ةعين
اإلجراءات اإلدارةة إلحداث اتمقاولة وغتكون أةضا مواكبة بعد 
إحداث اتمقاولة لاإلضافة إىل اجلو اللي غادي تدار كاةن عندان 
يف اتمخاط الوطين التنويذي واحد اجلهد اللي غيدار على 

 ..مستوى

 :السيد رئيس اجللسة

لوا رتم توضشكرا السيد الوزةر، تعقيب السيد النائب احمل
 .مشكورةن
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 :النائب السيد خالد الشناق

احنا معكم السيد الوزةر يف هاذ الربانمج اللي جات به 
احلكومة ما خيص تشغيل الشباب وما ميكن إال ندعموه، اليوم 
السيد الوزةر احلكومة ما عندهاش احلق يف اخلاأ ألن جل الربامج 

ةع وتسببت ر اللي دارت يف ما خيص تشغيل الشباب عرفت فشل ذ
يف مشاكل كثرية، اتمقاولني الشباب اللي كتشوفوهم اليوم  

كيتجرجرو يف احملاكم وكيتجرجرو يف األبناك مع الدةون، اليوم 
الشباب كيعيش تذمر واحتقان كبري جراء توشي الباالة وهاذ 
السلوكيات اللي كنشوفو اليوم يف مواقع التواصل االجتماعي كتعرب 

باب اللي عيا ما ةقلب على خدمة وما على التدمر دايل الش
لقهاش، ما ةقلقين اليوم السيد الوزةر هو التخوف دايل الشباب 

ة دايلنا اجتاه اتمبادرة احلرة واتمقاولة الذاتية وتوضيلهم دائما للوظيو
العمومية اللي ما ميكنش تتسع للجميع، ما غدةش ندخل يف 

وي فقط تالتشخيص، التشخيص راه معروف السيد الوزةر غنك
ببعض اإلقرتاحات اللي كنشوفوها يف فرةق التجمع الدستوري 
مهمة: أوال البد من زرع منذ السنوات األوىل للتعليم روح اتمقاولة 
عند شبابنا، تسرةع إخراج اتمراسيم التابيقية للقانون اتمتعلق 
لاتمقاولني الذاتيني لإلستوادة من الضمان اإلجتماعي، إحداث 

يلة مبنح قروض بدون فوائد وبدون ضماانت صنادةق جهوةة كو
شخصية حلاملي أفكار اتمشارةع، اعتماد ترسانة قانونية للتموةل 
اجلماعي كراوج فاندي، إحداث صندوق خاص بتصوية دةون 
اتمقاوالت الصغرى واتمتوساة العاجزة عن سداد دةوهنا، إنشاء 

فالس صندوق سيادي إلعادة الرمسلة بغية محاةة اتمقاوالت من اإل
 ..وتزوةدها بدعم الواردات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ منر 
إىل السؤال اتموايل عن السياسة العامة يف جمال التشغيل للسيدات 

والسادة النواب احملرتمني عن فرةق التجمع الدستوري توضلوا 
 .السيد النائب احملرتم مشكورا

 :يد حممد انصرالنائب الس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

السيد الوزةر، ما هي التدابري واإلجراءات احلكومية 
اتمتخذة العتماد سياسة عمومية فعالة وقادرة على إنعاش التشغيل 

 ببالدان؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا مشكورةن

 :ر الشغل واإلدماج املهينالسيد حممد يتيم، وزي

كومة أن أؤكد لكم أبن احل اليوم السيد النائب احملرتم ميكن
تتوفر على سياسة واضحة يف جمال دايل التشغيل، هاد السياسة 
انالقات تما مت اعتماد واحد اللجنة وزارةة دايل التشغيل ةرأسها 

غشت  72السيد رئيس احلكومة وعقدات اللقاء األول دايهلا ةوم 
دايل التوجهات إسرتاتيجية واعتمدت  7واعتمدت  7192ن م

خماط وطين، هاد السياسة أو هاد التوجهات هي دعم خلق 
مناصب الشغل، اتمقصود هنا لالدعم دايل خلق مناصب الشغل 

ار ةويل القااعية، كيواش اإلستثم االسرتاتيجياتوهو أنه كيواش 
 اليت مت خيلق فرص الشغل مناسبة وهناك عدد من اإلجراءات

اعتمادها يف إطار اتمخاط التنويذي اللي عكوت عليه جلنة 
موضوعاتية قادهتا أو رأستها وزارة اتمالية. كاةن اتمالءمة دايل 
التعليم والتكوةن مع متالبات سوق الشغل، كاةن واحد اجملموعة 
دايل التدابري اللي وردت يف السياسة القااعية ولكن اعتمدت 

خاط، كاةن تكثيف دايل الربامج النشياة أةضا يف إطار هاد اتم
للتشغيل اللي هي كانت ولكن غناوروها وغادي نزةدوا فيها، 
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وضونا عدد كبري من الربامج النشياة يف إطار اتمخاط الوطين 
وكاةن حتسني ظروف العمل و اشتغال يف سوق الشغل، الظروف 

، كدايل سوق الشغل، القوانني العالقات دايل الشغل إىل غري ذل
ألنه كنعرفوا إةال ما وفرتيش واحد اجلو دايل إستدامة اتمقاولة  

كيمكن ختلق فرص دايل الشغل ولكن يف هناةة اتمااف كيمكن 
متشي، البعد األخري اللي مهم واشتغلنا عليه وتدارت فيه واحد 

 .اإلتواقية وواحد لربوتوكول، إتواق وقعات عليه

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب احملرتم شكرا السيد الوزةر،

 :النائب السيد حممد انصر

السيد الوزةر، الشغل هو اتمصدر األساسي للعيش الكرمي 
 ووسيلة فعالة لتحقيق اندماج األفراد يف اجملتمع وحتقيق اإلستقرار

اتمادي والنوسي لألسرة اليت تعترب النواة األوىل لبناء مواطن صاحل 
 .ية والوعالة يف بناء ورقي وازدهار بالدهعلى اتمسامهة الواع قادر

ومن هذا اتمنالق فإن إقليم اتورةرت ةعيش وضعا مأساواي وكارثيا 
ةستدعي إجياد حلول واقعية، اتورةرت ال تتوفر على معامل أو 
مصانع، اتورةرت مدةنة منكوبة وليست كباقي اتمدن، لذا أنمل 

ا فلة من تعيشه السيد الوزةر األخذ بعني اإلعتبار احلالة اليت
الشباب احلاملني للشواهد والعاطلني واحلرص على عدم حرماهنم 
من حقهم الدستوري يف الشغل، وأغتنم هذه الورصة السيد الوزةر 
ألثري انتباه احلكومة إىل الوضع االحتجاجي إبقليم اتورةرت من 
طرف مجعيات الشرق للصناع واحلرفيني لعمالة اتورةرت، وعليه 

كومة فتح حوار مع هذه اجلمعية واإلنصات إىل نلتمس من احل
ماالبها اتمشروعة اليت ستوفر مناصب شغل للشباب والعيش 

 .الكرمي، وشكرا السيد الوزةر احملرتم

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ منر 
يف أوساط الشباب للسيدات  االحتقانإىل السؤال اتموايل عن 

لسادة النواب احملرتمني عن فرةق األصالة واتمعاصرة، توضلوا السيد ا
 .النائب احملرتم مشكورةن

 :سليمان حوليش النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 يف أوساط الشباب نسائلكم؟ االحتقانحول  السيد الوزةر،

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

 يف أوساط الشباب؟ حتقاناالاحلكومة تعمل من أجل رفع 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب للسيد النائب احملرتم

 :سليمان حوليش النائب السيد

السيد الوزةر خاصنا نكونوا صرحاء، راه إةال غتنصب 
احلكومة على شي عمل، راه أحسن عمل غتنصب ليه هو 

الشباب، راه الشباب اللي ما عندوش اخلدمة، والشالات راه  
م واحد اتمشكل كبري، راه إةال مشينا للسجون راه كيكون عنده

غنلقاوا الولة الكبرية اللي كاةنة متا هي دايل الشباب والشالات، 
الشالات اللي كيتعااوا الوساد، السبب الرئيسي ما كيلقاوش 

العمل، والشباب اللي كيبيعو اتمخدرات واتمهلوسات، حلقاش ما  
ن واقع يف احلسيمة كيلقاوش العمل، وهاد اإلحتقان اللي كا

وجرادة السبب دايلوا اشنو، العمل مث العمل راه بدون عمل دايل 
الشباب راه ما نقدوا ندةروا والو، نداء للحكومة، راه خاصنا ألوف 
دايل الشباب، أولوف دايل الشباب اللي ما كتخدمش، اللي ما 
عندهاش ما اتكل، كتويق يف الصباح ما عندان ما تدةر، كيويقوا 
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يل وتينعسوا لالنهار، وهللا عيب وعار، خاص احلكومة توقف، لالل
صو من نق خاص نوقووا مجيعا من أجل إجياد حل تمعضلة الشباب

اتميزانية دايل الوزراء، دايل اتمدةرةن، دايل الوكاالت، دايل 
الربتمانيني، دايل أي حاجة، دايل اتمؤسسات، دايل األبناك لاش 

وا، خاص نلقاوا حلول بغاوا نعاونوا هاد الشباب، خاص خيدم
ةتزوجوا، بغاو خيليو لوليدات، ما غيبقاوش مكرفسني، السيد 
الوزةر، راه كنهضر بواحد احلرقة، راه السجون مليلة، األلوفات 
دايل الالبات اللي عندان دايل الشباب اللي لاغية ختدم، لاغية 

ألف فرانك، وهباد اتمناسبة طلب  911ألف فرانك، غري  71غري 
ستعااف دايل الساكنة دايل احلسيمة ودايل الناظور ودايل ا

الدرةوش ودايل اتمغرب، وبصويت برتماين كنالب من جاللة اتملك 
حممد السادس ةشوف اتمعتقلني دايل احلسيمة، جاللة اتملك 
مبناسبة هاد رمضان طلب طلق الصرحاء دايل هاد اتمعتقلني يف 

ي الرئيسي دايل هاد الشإطار احلراك األخري اللي وقع، والسبب 
 .هذا أال وهو الباالة مث الباالة

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف، السيد الوزةر 
 .توضلوا مشكورةن

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

بابيعة احلال حرقتنا حنن كذلك يف احلكومة ال تقل عن 
النائب احملرتم، وهلذا احلكومة قبل واحد الشهر حرقتكم السيد 

مشات دارت لقاء تواصلي مباشر مع الساكنة دايل اجلهة الشرقية 
واستمعنا للمنتخبني، وقدمنا ليهم اتمشارةع اللي هي موجودة 
والرؤةة دايل احلكومة للنهوض لاجلهة الشرقية كاملة، واتمشارةع 

ى هللا عندها آاثر عل اتمهيكلة اللي جاةة واللي غتكون إن شاء
خلق الورص دايل الشغل. احلكومة عندها اليوم رؤةة إسرتاتيجية 
والدولة اجلهة تقوم على تقوةة البنيات التحتية وخاصة إحداث 

ميناء اتمتوسط الغريب والذي سيعاي دفعة لإلستثمار على غرار 
ةعين طنجة ميد بغينا إن شاء هللا بغينا لاش ةكون عندان انظور 

غادي ةرتبط إن شاء هللا اتميناء دايل الناضور اجلدةد لالارةق  ميد،
السيار والسكة احلدةدةة، هاد الشي كلو اهلدف منو لاش تكون 

اجلهة الشرقية عندها بنيات مستقبل لإلستثمار ألن التشغيل ما  
كتدةروش الدولة وال احلكومة، التشغيل يف احلقيقة كيدةرو 

 سهل وكتدةر البناايت وهذا هواإلستثمار، والدولة هي غري كت
العمل اللي غادةة فيه الدولة، األمهية دايل الوالحة ودايل اتماء، 
غتكون إن شاء هللا يف اتمستقبل واحد احملاة دايل التصوية، هادي 
مشارةع مهيكلة اللي إن شاء هللا غتبان اآلاثر دايهلا وإال أةضا 

لوطين الربانمج ااحنا مشتاغلني رغم ذلك ما غننتاظروش يف إطار 
دايل التشغيل غادي ندةروا مع اجلهة اتواقية لاش ندةروا واحد 
اتمخاط جهوي يف إطار الربامج اإلرادةة وناورو الربامج اللي هي 
موجودة يف انتظار إن شاء هللا اجلهة ككل حترك اقتصاداي وحترك 
سنواي، هذا هو التشغيل احلقيقي، التشغيل ما كيتعاا شي 

 الدولة، ولكن التشغيل كيدةرو اإلستثمار، التشغيل  لاحلكومة وال
كيدةروا التكوةن، التشغيل كتدةرو التوجهات اإلسرتاتيجية اليت 
متت اإلشارة إليها واحلكومة واعية وعندها منظور، واليوم عندها 
برانمج وعندها تصور وعندها آليات لاش ةتنوذ إن شاء هللا، 

 .وسينوذها إن شاء هللا رب العاتمني

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزةر، نشكركم على اتمسامهة يف هذه 
اجللسة، منر إىل القااع اتموايل، قااع العدل، سؤال حول أتهيل 
أقسام قضاء األسرة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الورةق 

 .احلركي، توضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :زيهالنائبة السيدة فاطمة الزهراء ن

 شكرا السيد الرئيس،
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أجل  ما هي اآلليات اليت تقوم هبا وزارتكم من السيد الوزةر احملرتم،
 .أتهيل أقسام قضاء األسرة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا مشكورةن

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،
 احملرتمني، السيدات والسادة النواب

أشكر الورةق احلركي على طرح هاد السؤال اهلام وأود أن 
أشري إىل أن وزارة العدل تشتغل على مشارةع بناء أقسام قضاء 
أسرة حدةثة، إضافة إىل بناء احملاكم اإلبتدائية اتمقررة، عدد 

بناةة، بناايت إلةواء أقسام قضاء األسرة مت  24البناايت اتمنجزة 
قسم قضاء األسرة بكل من بركان، الوقيه بن  تدشينها مؤخرا،

صاحل، آسوي، الرلاط، بناايت يف طور اإلجناز، مشروع بناء 
احملكمة اإلبتدائية وقسم قضاء األسرة بكل من برشيد، طنجة، 

وعرفة ب الصوةرة، اليوسوية، بناء قسم قضاء األسرة مستقل بكل من
روع بناء سة، مشالعيون وزان القصر الكبري، بناايت يف طور الدرا

احملكمة اإلبتدائية وقسم قضاء األسرة بتاوان وبيوبرة، مشروع بناء 
احملكمة اإلبتدائية تضم قسم قضاء األسرة جبرادة، مشروع بناء 
أقسام لقضاء األسرة بكل من أزرو، صورو، بنسليمان، قصبة 
اتدلة، ميسور اتوانت، اترودانت، تيزنيت، إضافة إىل البناايت 

يف حتناوت وميدلت، أقسام األسرة ةتم ختصيص فضاءات اتمربجمة 
هندسية مبعاةري مالئمة الستقبال الوافدةن على حماكم األسرة، 
خاصة توفري فضاءات اتمشورة من أجل الصلح بني الزوجني، خلق 
فضاء خاص إلةداع األطوال ومحاةتهم لبنيتهم النوسية وتوفري 

 .رااتمختصني، شك ومتكني هذه األقسام من القضاة واتموظوني

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة توضلوا 
 .مشكورةن

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه

شكرا السيد الوزةر، نشكركم على جوابكم ونذكركم أبن 
اخلااب اتملكي جلاللة اتملك الذي ألقاه مبناسبة إصدار مدونة 

والذي قدمه له رئيسي جملسي النواب، أكد  7113األسرة سنة 
يف خاابه على أن مدونة األسرة أو قضاء األسرة بصوة عامة لن 
ةكون فعاال إال بوجود قضاء عادل وعصري ومؤهال بشراي وماداي، 

ى لذلك السيد الوزةر رغم ةعين اجملهودات اليت تقومون هبا تبقى ةبق
ختالالت، لذلك فضاءات قضاء األسرة تعرف جمموعة من اإل

ناالبكم السيد الوزةر إبنشاء حمكمة األسرة مستقلة عوض 
اإلقتصار على أقسام اتبعة للمحاكم اإلبتدائية، وكذلك أتهيل 
اتموارد البشرةة من قضاة مؤهلني يف القضاء األسري، وكذلك 
إعااء اتمساعدات أو اتمساعدةن االجتماعيني دور فعال خاصة 

لك ن يف احملكمة بني الزوجني، وكذيف قضااي الصلح اليت تكو 
ضرورة توعيل مسارة البت االستعجايل يف قضية النوقة، وجعل 

 .لاب اإلجتهاد القضائي خاضعا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ منر 
السؤال اتموايل عن تبسيط اتمساطر واإلجراءات القضائية للسيدات 

 لنواب احملرتمني عن فرةق العدالة والتنمية توضلوا السيدوالسادة ا
 .النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد حممود إمري

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزةر، عن اإلجراءات اتمتخذة لتبسيط اتمساطر 
اإلدارةة، اتمساطر واإلجراءات القضائية واتمتسمة لالاول والتعقيد 

 نسائلكم؟

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

أشكر الورةق احملرتم العدالة والتنمية على إاثرة هذا 
اتموضوع اتمتعلق بتبسيط اتمساطر واإلجراءات القضائية وتيسريها 

 قضائية، إذن تبسيط اتمساطريف إطار مشروع حتدةث اإلدارة ال
واإلجراءات ةتمثل أساسا يف سلوك أةسر الارق القانونية يف أسرع 
اآلجال لتحقيق العدالة إهناء للخصومة القضائية وهو ما ةصالح 

 األوفر للقضاء، وبسرعة على اتمستوى اإلجتماعي عليه لالنجاعة
عائلي لمت تنزةل اتمقتضيات القانونية اتمتعلقة بصندوق التكافل ا

وصادقت احلكومة على مرسوم أجرأة هاذ القانون لتحقيق الغاةة 
من إنشاء هذا اتمشروع وأساسا لتبسيط اتمساطر، على اتمستوى 

 اإلقتصادي والقانوين مت تعدةل القانون اتمتعلق بكراء احملالت اتمعدة
لإلستعمال التجاري والصناعي واحلريف وجاء مبقتضيات هتدف 

ية  اتمساطر القضائ إلجراءات والتخويف منإىل التقليص من ا
 .كحذف مسارة الصلح ومسارة اتمنازعة يف اإلنذار

يف ما ةتعلق مبناخ األعمال، الكتاب اخلامس من مدونة       
التجارة يف ما خيص صعوبة اتمقاولة، استهدف أساسا الرفع من  
 كل اتمعيقات، معيقات اتمساطر القضائية وإكراهاهتا واقرتح تدابرب

 .مالئمة تمواجهة اإلشكاالت

على مستوى احملكمة الرقمية، مت إجناز منصة إلكرتونية       
الستقبال الالبات عرب اخلط، حيث ميكن للمرتوق احلصول على 

بعض اخلدمات خاصة مستخرج السجل التجاري بعد تقدمي 
طلب عرب اخلط وأداء الرسوم إلكرتونيا ومتكينهم من وثيقته اإلدارةة 

ونيا. تعميم خدمات السجل العديل اإللكرتوين على مجيع إلكرت 
احملاكم، نوس الشيء لالنسبة خلدمات السجل العديل الوطين، 
حيث سيتم معاجلته، حيث أصبح لاإلمكان سحب الوثيقة 
إلكرتونيا، إحداث بوابة لتتبع مآل القضااي واتملوات، جتوةد 

 .اخلدمات

 :السيد رئيس اجللسة

الوزةر انتهى الوقت، أعاي الكلمة تعقيب شكرا السيد       
السيد النائب احملرتم عن فرةق العدالة والتنمية. توضلوا السيد 

 .النائب احملرتم

 :النائب السيد جواد عراقي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر احملرتم، السؤال ةتعلق باول وتعقيد اتمساطر        
لوالةة ها وزارة العدل خالل االقضائية، وإذا كانت اجلهود اليت بذلت

احلكومية السابقة، وهذه الوالةة اجلارةة ةعين مؤكدة وظاهرة 
ونشكركم وهننلكم عليها. إال أن اتمواطن الزال إىل حد اآلن 
ةتوجس من طول وتعقيد اتمساطر القضائية لعدة أسباب ال ةسع 
الوقت للتارق إليها مجيعها، ولكن أذكر وأقتصر على سببني اثنني 
مها : معضلة التبليغ أثناء اتمسارة والتنويذ بعد صدور احلكم، 

ا التبليغ ةعين مابة كبرية وكلما تعذر بابيعة احلال ةنعكس سلب
 على مدة اتمسارة. تليه بعد هذا إذا تعذر بصوة هنائية تعيني القيم

وهذه مابة أخرى، مث إذا صدر حكم ةعين لالتمهيد إبجراء خربة 
تنويذ األحكام فيكوي أن نشري أبن نسبة  هذه مابة أخرى، أما

التنويذ هي نسبة ضليلة وضليلة جدا وةاال عدم التنويذ 
اجلماعات اتمنتخبة وجهات منتخبة أخرى وحىت الدولة بنوسها، 
وما الوائدة من قضاء ةصدر أحكاما ال جتد طرةقها إىل التنويذ. 
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صدي تفنحن نتمىن السيد الوزةر، أن تعمل وزارتكم أكثر على ال
إىل جذور هذه اتمعضلة، وإذا جنحتم يف ذلك ةكويكم خالل هاذ 
الوالةة، إذا جنحتم يف هذه النقاتني فنهنلكم من صميم الوؤاد 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ر إىل من شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟      
لسيدات عي لالسؤال اتموايل عن القانون اتمنظم تمزاولة الاب الشر 

والسادة النواب احملرتمني عن فرةق العدالة والتنمية، السيدة النائبة 
 .احملرتمة توضلوا

 :النائبة السيدة بثينة قروري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، ةعد القانون اتمنظم للاب الشرعي من أهم       
ة قالقوانني اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن اإلختالالت اتمتعل

حبقوق اإلنسان. وقد صادقنا مؤخرا على القانون اتمنظم للمجلس 
الوطين حلقوق اإلنسان، الذي أرسى اآلليات الوطنية تمناهضة 
التعذةب، واستكمال هاذ اتمنظومة هذه لن ةتم إال بصدور هاذ 
القانون. سلوكم صرح مؤخرا أبنه اتمشروع جاهز، وأبدى عدم 

ر، . لذلك نسائلكم السيد الوزةتوهمه لتأخر إصالح هذا القانون
 .تماذا مت التأخر يف إحالة مشروع هذا القانون على الربتمان؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا       
 .مشكورةن

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا جزيال السيد الرئيس،

ةق العدالة والتنمية على إاثرة هذا اتموضوع اهلام، شكرا لور       
بابيعة احلال كما ةعرف اجلميع هناك نقص كبري يف هذا 

التخصص الايب، أمهية الاب الشرعي لالنسبة للعمل القضائي  
كبرية وكبرية جدا، خاصة دوره الكبري يف اتمساعدة على تشخيص 

ثري دايلو اتمباشر أاجلرمية يف حتدةد الوعل اإلجرامي ونتائجه يف الت
على حترةك الدعوى العمومية، أمهيته أةضا يف مناهضة التعذةب 
إىل كل اتمعايات األخرى..، هاذ مشروع القانون ترأسته رفقة 
زميلي األستاذ الرميد وزةر الدولة، يف اتمؤمتر الوطين للاب الشرعي 
يف بداةة هاذ الشهر بكلية الاب لالدار البيضاء، استمعنا إىل 

يلة الوطنية لألطباء، وأخذان بعني اإلعتبار كل اتمالحظات، اهل
مشروع القانون ةوجد اآلن يف الصيغة النهائية لدى األمانة العامة 
للحكومة، وسيسد الوراغ التشرةعي، ألن هاذ اتمهنة غري منظمة 

لألسف الشدةد يف اتمغرب ومل ختضع ألةة إطار تشرةعي ةستحدث  
هنة، وتيخلق واحد جملس وطين كل ضماانت ممارسة هذه اتم

 .للاب الشرعي، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، الكلمة ألحد النواب عن فرةق العدالة       
 .والتنمية للتعقيب. توضلوا مشكورةن السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد الطويل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 ،السيد الرئيس

السيد الوزةر، يف احلقيقة الارح دايل هاذ اتموضوع لالنسبة       
رقايب، ولكن  رفتكانش جمرد ا  لينا حنا يف فرةق العدالة والتنمية م

الوعي دايلنا لالقيمة احملورةة دايل هاذ اتمهنة، مهنة الاب الشرعي 
يف اتمسار دايل التحقيق أو دايل التحري وإثبات األدلة والوحص 

مل اجلرمية. وماشي عيب أن ال هيلة اإلنصاف واتمصاحلة عن معا
، وال اخلالصات دايل احلوار 7111يف التوصيات دايهلا يف 
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الوطين حول إصالح نظام العدالة أكدت على حمورةة هاذ اتمهنة 
يف منظومة العدالة ككل، تتزةد القيمة واألمهية دايل هاذ اتمهنة، 

 اإلتواقية دايل مكافحةمع ةعين اتمصادقة دايل اتمغرب على 
التعذةب، واللي مت اإلرساء دايهلا كآلية مستقلة ضمن القانون 

 .دايل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

اتموارقة السيد الوزةر، هو أن الواقع العملي تممارسة هذه       
اتمهنة هو واقع، امسحوا يل نقول ليكم بشيء من اإلحتياط هو 

ى ندان األطباء الشرعيني معدودةن علالواقع ةكاد ةكون بليسا، ع
رؤوس األصابع بضعة عشرات من الناس، اجلارة الشرقية جبانبنا 

طبيب شرعي، وهذا تيضار يف هناةة  711عندها ما ةووق 
اتمااف اللجوء إىل أطباء اجلماعات الرتابية اللي كتصدرو تقارةر 

 مهمة يف حلظات تتهم التقاض ةوي حلظات فاقدة للمصداقية، ما
 ...تنتكلموش على البنيات األساسية والتجهيزات

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

طبيب،  93ولالوعل عدد األطباء اتمتخصصني ال ةتجاوز       
ضاء ني عليها. كلية الاب يف الدار البيةعين الوضعية حنا متوق

فتحت ختصص لتكوةن أطباء جدد، وحنن نسعى لتعبلة اتموارد 
اتمالية ولتشجيع الكليات األخرى على فتح هاذ التخصص، أةضا 
يف الرسوم القضائية، األتعاب دايل األطباء هزةلة غادي نرفعوها 

ندان علتشجيع األطباء على اإلقبال على هاذ اجلانب، وغتكون 
فرصة مبناسبة تقدمي مشروع دايل الاب الشرعي أمام اجمللس 

 .اتموقر، للتداول يف كل ما ةتعلق هبذه اتمهنة اهلامة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، السؤال اتموايل حول عدم استوادة       
احملكومني واتمتابعني يف قضااي زراعة نبتة "الكيف" من العوو 

ة ادة النواب احملرتمني عن الورةق اإلستقاليل للوحدللسيدات والس
 .والتعادلية. توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد إمساعيل البقايل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، ةالحظ أن احملكومني واتمتابعني يف قضااي        
تمتابعني ا"الكيف" ال ةستويدون من العوو على غرار احملكومني و 

وذلك خالفا تمبدأ مسو القانون واتمساواة وتكافؤ  يف قضااي أخرى،
الورص بني األفراد. فلماذا ال ةستويد هؤالء األشخاص من العوو؟ 
خاصة وأن بعض احملكومني واتمتابعني يف قضااي أخرى قد تكون 

 .أشد خاورة سبق هلم أن استافدوا من العوو

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب احملرتم، توضلوا السيد الوزةر مشكورةن شكرا      

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

شكرا للورةق اإلستقاليل على طرح هاد السؤال اهلام، وهو       
سؤال نواجه به يف كل اللقاءات مع مواطناتنا ومواطنينا يف أقاليم 

كم جملسالشمال حلساسية هذا اتموضوع. أوال، ال بد أن أذكر أمام 
اتموقر، أن بالدان بذلت جمهودات جبارة يف جمال حماربة اإلجتار 
لاتمخدرات واتمؤثرات العقلية، مت العمل على تقليص اتمساحات 

ألف هكتار  943اتمخصصة لزراعة هذه اتمواد حيث تراجعت من 
. مت وضع ترسانة قانونية 7199سنة  32.711إىل  7114سنة 

نة واجهة مرتكيب هذه األفعال. جلحتدد العقولات الزجرةة يف م
العوو، استحضارا للمجهودات اليت ةبذهلا اتمغرب يف هذا اجملال 
وحرصا على مالءمة اتمقتضيات اتمنظمة للعوو مع اإلتواقيات 
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الدولية ذات الصلة، وإدراكا خلاورة هذه األفعال، ةعين، مل ةسبق 
 ايهلا أن اقرتحت للعوو عن األشخاص اتمدانني من أجل قضا

مل تقرتح. هذا 1996  منذ سنة 9117اتمخدرات منذ سنة 
اإلختيار زكته جلنة العوو اتمكونة من خمتلف القااعات، ةعين، 

 ..اياله كرتأسها وزارة العدل.. غري دقيقة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزةر، السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 س الفريق االستقاليلالنائب السيد نور الدين مضيان رئي
 :للوحدة والتعادلية

 شكرا السيد الوزير،

أوال حنن نتحدث على نبتة "الكيف" ةستخرج منها اتمخدر       
والدواء والصناعة، هذا من جهة. حنا كنتحدثو السيد الوزةر، 

على حق من حقوق مجيع احملكوم عليهم يف جرائم خمتلوة، حنا  
ننا حنا  الورص واتمساواة. أ كنحتدثو على حق دستوري يف تكافؤ

كنتحدثو على عدم استوادة هؤالء على غرار لاقي احملكوم عليهم 
يف جرائم األموال، يف االغتصاب، يف اإلرهاب، اجلرائم ضد 
الوطن، ضد اتمقدسات استافدو من العوو إال هادو ةستثنون، 
ةعين من العوو، عالش؟ شنو داةرةن مقارنة مع اإلرهاب والقتل 

واغتصاب األطوال. إذن هنا كنقولو، القانون هو كل ال العمد 
ةتجزأ، ماشي تماذا ةتم استثناء هؤالء دون اآلخرةن من القتلة 
واإلرهابيني وانهيب اتمال العام الذةن خرجوا واستافدوا من 

 ...العوو؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟. توضلوا       
 .يد النائب احملرتم عن فرةق األصالة واتمعاصرةالس

 

 :النائب السيد حممد احلجرية

 السيد الرئيس،

السيد الوزةر، يف نوس اإلطار، معاانة اتمزارعني البسااء       
مستمرة، أمام القانون هناك عدم التساوي يف معاجلة ملواهتم يف 

تقادم  الشق اتمتعلق لالعوو كما ذكر من قبلي السيد الرئيس. يف
اجلنح، هؤالء الولة ال ةستويدون من تقادم اجلنح، ويف جواب 
سابق لوزةر سابق يف العدل، قال أبنه سيتم التقادم مبجرد ما متر 

 .سنوات، الشكاايت الكيدةة ةعانون منها 3اتمدة دايل 

لذلك كنالبوكم السيد الوزةر، لاش تبلغوا مؤسسة النيابة       
مة أو جنحة الزراعة مبجرد ما ةتم التقادم، العامة إبسقاط؛ أوال هت

ألن هؤالء فلة اتمزارعني البسااء حمرومني من التنقل، حمرومني من 
دعم اتمستشويات العمومية، حمرومون من هتييء الواثئق اإلدارةة 
أمام اإلدارات العمومية، ولالتايل ما ميكنش ةبقى هذا الوضع كما 

ن اتمساحات اتمزروعة هو، خصوصا وأنكم وحنن نعرف جيدا أب
وطننا، بلدان دارت فيه واحد اجملهود كبري من أجل التقليص. إذن 
واش تبقى غري العقولات؟، إذا كانت اتمساحات رجعت، والناس 

س مبعىن، بالدان حققت نتائج إجيابية يف هذا الباب، فباتمقابل بنو
التوازي جيب أن ةكون العوو، أن نوقف الشكاايت الكيدةة ومن 

ذ يف اتمياه العكرة يف هذا اتملف وةعمل به سياسيا، وأةضا أيخ
 .تقادم اجلنح، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

استواد   2005 نةغري لاش ما تبقاش نظرة سوداوةة، أوال س      
من العوو، استواد مبناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش :  279
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لعيد العرش :  97من العوو، يف مناسبة الذكرى  2722
، هادوك يف اتمناسبة دايل الذكرى األربعني للمسرية : 7411
. إذن العوو العادي ما كيدخلوش فيه، العوو اخلاص ألن 9214

خاصة، كنعملوه ماشي على  العوو اللي كيجي يف مناسبات
أساس كنعملوه على أساس اتمعاةري دايل اتمدة اللي قضاها يف 
اجلرم؛ اثنيا هذا موضوع حيتاج إىل نقاش وطين، إىل نقاش واسع، 

 .وأذكر أنكم انتما اللي كتشرعو، الربتمان هو الذي ةشرع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

رية اتموايل، سؤال عن وت شكرا السيد الوزةر، منر إىل السؤال      
تصوية القضااي مبحاكم اتمملكة للسيدات والسادة النواب عن فرةق 

 .العدالة والتنمية، توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد الفاطمي رميد

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

تلف لقضااي مبختروج أمام احملاكم اتمغربية، أعداد مهمة من ا      
أنواعها؛ اتمدنية، واإلجتماعية، والتجارةة، واجلنائية واألحوال 
الشخصية. لكن اتمالحظ، أن هناك أتخر واضح يف معاجلة أغلب 
هذه القضااي والبت فيها، مما ةؤثر سلبا على حقوق اتمتقاضني 

لك خاصة يف القضااي اجلنائية اليت تتعلق بسلب احلق يف احلرةة. لذ
السيد الوزةر اليوم، عن اإلجراءات اتمتخذة من قبل  نسائلكم

وزارتكم لتنويذ توصيات احلوار العميق والشامل إلصالح منظومة 
العدالة، وكذا الرفع من وترية تصوية القضااي الرائجة أمام احملاكم 

 .من أجل الوصول إىل قضاء عادل وانجع؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .لسيد الوزةر توضلواشكرا، الكلمة لكم ا      

 

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا الورةق احملرتم على هذاعلى السؤال، كما توضلتم،       
ةعين منذ احلوار الوطين وخمتلف اجملهودات اللي تعملت بتعاون 

، بلغ 7192مع السلاة القضائية، إىل حدود بداةة شهر مارس 
ةوم يف  931097موم احملاكم اتمغربية معدل أجل البت يف ع

ةوم، هذا هو أجل البث إىل  974القضااي اتمدنية، ويف الزجري 
 .غاةة بداةة شهر مارس

 : لتسرةع وترية تصوية القضااي لاحملاكم، مت العمل على      

أتهيل احملاكم وتعميم نظام اتمعاجلة اتمعلوماتية وتدشني مشروع -   
 شامل للتحول الرقمي؛

وضع معاةري عن اتمدة واألمد اتمثايل واتمعقول لتصوية القضااي، -  
وهي مدد ختتلف حسب أنواع القضااي وطبيعتها وذلك بتشاور 

 واتواق مع اتمسؤولني القضائيني؛

 اعتماد مؤشرات اإلحتاد األورويب لنجاعة العدالة-   
"CEPEJ" لتتبع أمد البت يف القضااي وعمرها االفرتاضي؛ 

نظام معلومايت مركزي على مستوى وزارة العدل لقياس  تاوةر-  
جناعة العدالة ووضع لوحات قيادة تعتمد ذكاء األعمال 
واإلحصائيات اتمساعدة على اختاذ القرار رهن اتمسؤولني 

 القضائيني، وميكن عربها تتبع وترية تصوية القضااي وهي منظومة
 ؛معلوماتية تساعد على احتساب العمر الزمين للقضااي

أخريا نشر إحصائيات، ووضع نتائجها رهن إشارة احملاكم، -   
حيث من شأهنا اتمسامهة يف تقليص أجل معاجلة القضااي. شكرا 

 .السيد الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة لكم أحد نواب فرةق العدالة والتنمية للتعقيب،       
 .توضلوا السيد النائب احملرتم

 :ب البقايلالنائب السيد جني

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد الوزير احملرتم،

ال ةسعنا يف البداةة، إال أن نعرب عن شكران وامتناننا لكل       
اإلجراءات اإلصالحية، سواء يف احلكومة السابقة أو هذه 
احلكومة، اليت سامهت وال شك يف تسرةع وترية البت يف القضااي، 

على األجل  971نص يف اتمادة  7199بار أن دستور لاعت
اتمعقول، على األجل اتمعقول، فبالتايل هو نص دستوري وأصبح 

آاثرا قانونية. لذلك، بعد ذلك مت اإلعالن على األجل  ةرتب
، منذ ذلك التارةخ حلد اآلن مل نشاهد 7197اإلفرتاضي سنة 

ترية البت يف و السيد الوزةر إال تقدما طويوا يف البت يف تسرةع 
القضااي، هو األمر الذي ةتالب إصالحات جوهرةة على مستوى 
البنيات التحتية، هنا السيد الوزةر، عدد من احملاكم اللي دخلت 
يف إصالحات مهمة ال زالت متعثرة؛ قصر العدالة يف الرلاط، 
مشروع دايل احملكمة اإلبتدائية لاحملمدةة الذي مل ةر النور رغم أن 

ة، بدات فيه أكثر من سنتني، احملكمة اإلبتدائية ببوزنيق اإلجراءات
قضاء األسرة ببنسليمان، كذلك احملكمة الرقمية اليت ال زالت حلد 
اآلن مل تر النور مل تر النور، انهيك عن مشروع اتمسارة اتمدنية 
السيد الوزةر، أةن هو مشروع اتمسارة اتمدنية؟، أةن هو مشروع 

متعلق لاجلانب اإلجرائي؟، كذلك مشروع اتمسارة اجلنائية اللي 
 ...القانون اجلنائي

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيد       
 .الوزةر لاقي عندكم، وال منر؟

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

انني يف رةع القو فقط لامأنة السيد النائب على أن هاد اتمشا      
مرحلة اتمصادقة ما قبل النهائية قبل إحالتها إن شاء هللا على 
جملسكم اتموقر، وهي تتضمن ترمجة لكل اإلصالحات اليت متخض 

 .عنها احلوار الوطين، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، منر إىل السؤال اتموايل حول التعوةض       
حتياطي يف حاليت عدم اتمتابعة والرباءة عن أضرار اإلعتقال اإل

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق األصالة واتمعاصرة، 
 .توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد عادل البيطار

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن موقف احلكومة من التعوةض  السيد الوزةر،      
كم ، الذي ةنتهي حباالحتياطي االعتقالعن عن األضرار الناجتة 

 .أو قرار بعدم اتمتابعة أو الرباءة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، توضلوا السيد الوزةر      

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا لورةق األصالة واتمعاصرة لارح هذا السؤال، اإلعتقال       
ةد كما تعلمون مجيعا، هو تدبري استثنائي تعتمده العداإلحتياطي  

من األنظمة الدميقراطية ال ةلجأ إليه يف القانون اتمغريب إال يف 
من قانون  971اجلناايت واجلنح، كما تنص على ذلك اتمادة 

اتمسارة اجلنائية. حرص اتمشرع على تقييد اإلعتقال اإلحتياطي 
ىت على حقوق اتمتهمني حمبجموعة من الضماانت بغاةة احلواظ 

ال ةتحول من إجراء استثنائي إىل قاعدة، قرار اإلعتقال تلجأ إليه 
يف  قاضي التحقيق السلاات القضائية، سواء النيابة العامة أو

حاالت معينة كاعرتاف اتمشتبه فيه لاألفعال اتمكونة للجرمية 
ةعاقب عليها لاحلبس أو ظهور معامل وأدلة قوةة، أو عدم توفر 

 .ماانت كافية لاحلضور إىل آخره وكل ما تعلمونض

إمكانية تعوةض اتماالبة لالتعوةض عن اتمدة اليت قضاها       
اتمعتقلون احتياطيا لالسجون إذا ثبتت براءهتم أو قرر قاضي 

 977التحقيق عدم متابعتهم تبقى واردة، إعماال تمقتضيات اتمادة 
رر من ق لكل من تضمن الدستور اتمغريب الذي ةنص على أنه حي

خاأ قضائي احلصول على تعوةض تتحمله الدولة، ألن القضاء 
ال ميكن أن حيكم هبذا التعوةض بصوة تلقائية لاعتبار أن احملكمة 
ال تبت إال يف حدود الالبات اتمعروضة علينا، ميكن تبعا لذلك 
للمتضرر أن ةقدم طلبا للمحكمة اتمختصة، وحنن بصدد تعميق 

ذا اتموضوع لكي نتقدم مببادرة تشرةعية حتدد النقاش بصدد ه
 .الشروط والضوابط اتمؤطرة للتعوةض عن اخلاأ القضائي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزةر، توضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عادل البيطار

 شكرا السيد الرئيس،

اء د من استقر تمناقشة هاد اتموضوع الب السيد الوزةر،
جمموعة من األرقام الواردة يف تقرةر اتمندوبية العامة إلدارة السجون 

، اللي جا فيه أبن عدد اتمعتقلني 7197يف تقرةر النشرة دايل 
احتياطيا يف اتمغرب بلغ، اللي خرجوا براءة حبكم أو قرار بعدم 

من اتمورج  % 3معتقل اللي كيمثل  3277اتمتابعة والرباءة بلغ 
معتقل  49211م، كذلك الساكنة السجنية كتحتوي على عنه

من هاد اتمعتقلني اإلحتياطيني، ةتم اإلعتقال  %97احتياطي ةعين 
اإلحتياطي دايهلم كيسايل لالرباءة وعدم اتمتابعة، ةعين هنا كاةن 
واحد الولة تستحق جرب الضرر وجيب اإللتوات إليها متاشيا مع 

يت صادق عليها اتمغرب ومنها اتمعاهدات اإلتواقيات الدولة ال
اإلعالن العاتمي حلقوق اإلنسان يف اتمادة اخلامسة وكذلك العهد 
الدويل اخلاص لاحلقوق اتمدنية والسياسية يف الوقرة اخلامسة من 

من دستور  977، مث أخريا كما ذكرمت السيد الوزةر اتمادة 1اتمادة 
، الذي ةنص على حق كل متضرر من خاأ قضائي يف 7199

كرمت تعوةضه تعوةضا تتحمله الدولة. لالنسبة للتشرةع اتمغريب كما ذ 
ال السيد الوزةر احملرتم ةعين ال ةقرر يف اتمسألة دايل التعوةض اإلعتق

اإلحتياطي ألن ةعترب أنه هو عمل قضائي وليس عمال إداراي، 
ولالتايل فأي تعوةض مسؤولية الدولة عن عمل قضاة ةتم يف إطار 

أو مقتضيات مراجعة األحكام، ولالتايل فالبد  دعوة اتمخاصمة
تشرةع خاص لاألمر على غرار ما ذهبت إليه جمموعة من  من

ا التشرةعات مثل التشرةع الورنسي والتشرةع اتمصري ولالتايل احن
ندعو الربتمان وكذلك احلكومة إىل التواعل اإلجيايب مع مقرتح 

جتاه، يف هاد اإل القانون الذي تقدم به فرةق األصالة واتمعاصرة
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ توضلوا السيدة 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 شكرا السيد الرئيس،
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 السيد الوزير احملرتم،
لالرغم من أمهية اإلجراء إال أنه ال ميكن ألموال الدنيا أن 

عوض حرةة اإلنسان، ولالتايل وجب التأكيد جمددا على ضرورة ت
إعادة النظر يف اإلعتقال اإلحتياطي وجعله إستثناء ويف حاالت 
حمددة على سبيل احلصر، ألنه مهما كان التعوةض اتمادي ال ميكن 
أن ةعوض األضرار النوسية واتمعنوةة الناجتة عن اعتقال الشخص 

 .ا السيد الوزةرثبتت براءته فيما بعد، وشكر 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
 .الوزةر توضلوا مشكورةن

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

ليس دائما خاأ  االحتياطي االعتقالالبد أن نؤكد أن 
قضائيا، وهو حماط بضماانت وستزداد الضماانت يف مشروع 

دةدا وتدقيقا، أةضا حنن يف احلكومة سنتقدم وبتعاون اتمسارة حت
مع الربتمان، مببادرة تشرةعية ألن الدستور ةنص على تعوةض اخلاأ 

 .القضائي والبد أن نؤطره

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، نشكركم على حسن اتمسامهة يف هذه 
ااع الثقافة ق اجللسة، منرإىل القااع اتموايل واألخري يف هذه اجللسة

واإلتصال نعم، العدل عووا سؤال آين عن أجرأة وتوعيل صندوق 
التكافل العائلي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق 

 .التجمع الدستوري

 :النائب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن أجرأة وتوعيل صندوق  السيد الوزةر،
 .التكافل العائلي؟ شكرا

 :سيد رئيس اجللسةال

 .شكرا، السيد الوزةر توضلوا

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

بداةة أشكر فرةق التجمع الدستوري احملرتم على طرح هاد 
السؤال العام وأغتنمها مناسبة ألشكر السادة النواب احملرتمني 

ةقضي  24.92جتاوهبم مع مشروع القانون  علىأغلبية ومعارضة 
اتمتعلق بتحدةد شروط ومساطر  39.91بتغيري وتتميم القانون 

اإلستوادة من صندوق التكافل العائلي والذي متت اتمصادقة عليه 
لاإلمجاع من طرف جملسكم اتموقر، عقب ذلك انكبت وزارة 

 بتغيري اتمرسوم 7.92.731العدل على إعداد اتمرسوم رقم 
 7199شتنرب  7/ 9347شوال  2الصادر يف  7.99.917

اتمتعلق بتحدةد شروط  39.91بتابيق أحكام القانون رقم 
ومساطر االستوادة من صندوق التكافل العائلي للمالءمة مع 
القانون اتمذكور، ومتت اتمصادقة على هذا اتمرسوم يف اجمللس 

لتوجه ماي اجلاري، مت من خالله تكرةس ا 4احلكومي بتارةخ 
العام القاضي بتبسيط مسارة اإلستوادة من التسبيقات اتمالية 
لصندوق التكافل العائلي عن طرةق التقليص من الواثئق اتمالوبة 
لإلستوادة وجتود اخلدمات والرفع من سقف اإلستوادة يف بعض 
احلاالت. ميكن تلخيص هذه اتمقتضيات ومالءمة أحكام اتمادة 

من  7ت اليت عرفتها مقتضيات اتمادة من اتمرسوم مع اتمستجدا 7
القانون واليت مبوجبها مت توسيع دائرة الولات اتمستويدة من 
التسبيقات اتمالية للصندوق لتشمل الزوجة اتمعوزة واألوالد 
مستحقي النوقة خالل قيام العالقة الزوجية إىل جانب األوالد 
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نوقة لمستحقي النوقة بعد احنالل ميثاق الزوجية وكذا مستحقي ا
من األطوال اتمكوولني، الرفع من سقف اتمبلغ الشهري عندما 
ةتعلق األمر أبسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنوقة وأوالدها 

 .، تبسيط9171درهم عوض  9311القاصرةن إىل مبلغ 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، انتهى الوقت، توضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :رمي شاويالنائب السيد ك

 السيد الرئيس،

السيد الوزةر، لالنسبة لصندوق التكافل العائلي غنتافقوا 
مجيعا على أن ما ميكنش لنا نوصلوه على واحد اجملموعة 
داتمبادرات اتمرتباة مبدونة األسرة، يف اتمقدمة دايهلا اخلااب اتملكي 

من  991والتوصية  47الوصل  7199ودستور  7114دايل 
دونة العدالة وكذلك عدد األحكام الصادرة عن ميثاق إصالح م

 44احملاكم اتمغربية يف اتملوات اتمتعلقة لالنوقة اليت تصل حوايل 
آالف.  91حكم متعلق لالنوقة ال ةتم تنويذ فيها إال  211ألف و

إذن هادي فرصة كذلك نسجل فيها لارتياح جتاوب حكومتكم 
ع دائرة مية إىل توسيووزارتكم مع التعليمات اتملكية السامية الرا

اتمستويدةن من هاد الصندوق لتشمل الزوجة اتمعوزة واألم اتمهملة 
وأبنائها وكذلك تبسيط اتمساطر اتمتعلقة هبذه اإلستوادة. إذن اليوم 
هاد القانون اجلدةد اللي جيتوا به السيد الوزةر هو قانون قدم 

نويذ تحلول عملية وبدةلة لإلشكاليات اتمتعلقة بتأخر أو تعذر 
هاد النوقات. األمر اللي غينعكس إجيابيا على واحد اجملموعة 
دايل األسر اتمعوزة. إذن هذا واحد اتمكسب اللي هو مهم لوائدة 
األسر اتمعوزة علينا احلواظ عليه ودعمه وإجناحه، نعتقد من خالل 
مسألتني أساسيتني وهو الرفع اتمستمر والدائم واتمنتظم للموارد 

صة هلذا الصندوق اللي غيأدي التبعية إىل استوادة اتمالية اتمخص
عدد أكرب من األسر من هاد الدعم وكذلك اإلسراع إبخراج 

بري النصوص التنظيمية اتمرتباة هباد القانون كاهليلة اتمشرفة على تد
هذا الصندوق وواثئق اإلستوادة منه، نتمناوا أكثر تبسيط هلاد 

ا هذه األسر، ن ةستويد منهالواثئق وسقف التسبيقات اليت ميكن أ
ونتمناوا أهنا تكون مناسبة وتراعي الوضعية االقتصادةة 

 .واإلجتماعية، وشكرا السيد الوزةر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، ونشكر السيد الوزةر مرة 
أخرى على حسن اتمسامهة يف هذه اجللسة، منر إىل القااع اتموايل 

تصال سؤال عن جتوةد أداء ومردودةة اتمرفق قااع الثقافة واإل
الثقايف للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق األصالة 

 .واتمعاصرة، توضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكورةن

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، نسائلكم عن إسرتاتيجية احلكومة للنهوض 
 رفق الثقايف وحتسني مردودةته؟بقااع اتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا

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

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

 : ى التوجهات التاليةتقوم هذه السياسة عل

 هنج سياسة القرب يف اجملال الثقايف؛ -

 احملافظة على الرتاث الثقايف الوطين والابيعي وتسمينه؛ :اثنيا -

اعهم فضال والعناةة أبوض مث اثلثا دعم ومواكبة اإلبداع واتمبدعني -
عن توعيل وتعزةز دور اتمؤسسات العمومية حتت الوصاةة وهي 
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مملكة اتمغربية واتمسرح الوطين حممد اخلامس اتمكتبة الوطنية لل
وأرشيف اتمغرب، فضال عن برانمج وطين طموح من أجل التكوةن 

 هذا وفعاليات الواعلة يف ومتكني اتمشهد الثقايف سنواي من أطر
 .اجملال

هنا البد من اإلشارة إىل اإلشكالية اتمرتباة لاتميزانية  
ي من الرفع التدرجياتمخصصة لقااع الثقافة حيث طموحنا وهو 

هذه اتميزانية، اثنيا تعزةز اتموارد البشرةة، اثلثا حتدةث وحتيني 
اتمنظومة التشرةعية مث أخريا إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي 

 .للقااع

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزةر، توضلوا السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 كرا السيد الرئيس،ش

السيد الوزةر، ةبدو أن هناك غياب تمالمح مشروع ثقايف 
 واضح نستايع بواساته تنزةل اسرتاتيجية واضحة للشأن الثقايف

لبناء اإلنسان لإلستثمار يف الرأمسال البشري، مرد هذا اإلستنكار 
شأن جندها غائبة متاما، غائبة لتدبري ال االسرتاتيجيةوهو أن هذه 

 حيث ما ةؤسونا السيد الوزةر، فعال أن احلكومة بدل الثقايف
 اإلشتغال على استحضار البعد الثقايف يف براجمها أبدعت فقط يف

بعض خرجاهتا اإلعالمية الردعية الرامية رمبا خللق ثقافة االمتثال 
حيث التهدةد مبقاضاة اتمواطن مرد تعقييب هذا هو أننا نتوفر على 

قافة أو مراكز ثقافية أو مكتبات منشآت ثقافية سواء دور ث
عمومية أو مركبات الثقافية، بناايت، السيد الوزةر، خاوةة على 
عروشها، ال موارد بشرةة كوأة خصوصا هنا عندما نتكلم عن 
ثقافة القرب، نتكلم على اتمناطق القروةة والشبه احلضرةة، دور 

درة قثقافة اي إما مهجورة اي إما مسرية بشكل عشوائي، اي إما ب
قادر حتولت من مركب ثقايف وأعايت على سبيل هبة أو ال أعرف  

زةر، السيد الو  .كيف إىل قااع وزاري آخر، زائد اتموارد البشرةة
هاد اتموارد البشرةة اتمتمركزة أغلبها يف اتمدن الكربى نصيب اتمدن 
الصغرى صور أعاي مثاالن دار الثقافة اتمركب الثقايف مبدةنة 

شهور، دار الثقافة لالزمامرة اليت أغلقت مدة  7مدة مدةونة اتمغلق 
سنوات واآلن بدأ االشتغال ولكن ةبقى السؤال اتماروح هو  91

 ..اتموارد البشرةة اليت تعني

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ السيد الوزةر 
 .توضلوا مشكورةن

ومة املنتدب لدى رئيس احلك السيد مصطفى اخللفي، الوزير
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

احلمد هلل أنه حصل االعرتاف أبن دار لثقافة خبميس 
الزمامرة انالق عملها هذا شيء مهم، ولكن ليس ذلك هنالك 

رصيد ةقوم ةته الثقافية، قوي بحركية ثقافية، اتمغرب قوي بتعدد
على اإلعالء من شأن حرةة التعبري هذا اتمغرب بلد ماشي قار به 
السقف لالعكس هو نتاج واحد الوعل ثقايف امتد طيلة قرون 
وليس فقط السنوات األخرية، وهلذا احلركية الثقافية موجودة يف 

 ابلدان، نناقشوا هل هي يف مستوى االنتظارات والتحدايت ندخلو 
يف هاد النقاش، ولكن أن نقول نقدم صورة سوداوةة وكأنه ال 
شيء، العكس هادي على األقل حنرتموا العااءات واإلبداعات 
واإلجنازات اللي تراكمات واللي جعلت بالدان وهلل احلمد عندها 

 ..موقع ثقايف

 :السيد رئيس اجللسة

عم منر إىل السؤال اتموايل اتمتعلق لالد شكرا السيد الوزةر،
اتموجه للجمعيات هبدف تنسيق احلركة الثقافية، للسيدات والسادة 
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النواب احملرتمني عن فرةق العدالة والتنمية، توضلوا السيد النائب 
 .احملرتم مشكورةن

 :النائب السيد ادريس مسكني

 شكرا السيد الرئيس،

، عرفت عملية دعم اجلمعيات اليت هتتم لالتنشيط الثقايف
الت حسب التقرةر األخري للمجلس األعلى جمموعة من اإلختال

للحسالات. ما هي اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا من أجل 
 . جتاوز هذه اإلختالالت؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، الكلمة للسيد الوزةر توضلوا مشكورةن

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

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

أوال اجملهود اتمايل للدعم اتموجه للجمعيات يف اجملال 
 91مليون درهم إىل  7.7الثقايف، كان هنالك جمهود ارتوع من 

مليون درهم. نعم كنالحظو أبنه غري كايف، ولكنها خاوة من أجل 
الستوادة على أوسع نااق لوائدة اجلمعيات. توصيات تعميم ا

اجمللس األعلى للحسالات، من نتائجها أوال إشراك اتمدةرايت 
اجلهوةة للوزارة يف دراسة طلبات دعم اتمشارةع ذات البعد احمللي 
واجلهوي. حتسني التدبري اإلداري واتمايل لعملية الدعم وإرساءه 

ةعد إبمكان أي مجعية  بدورة واحدة عوض دورتني. اثنيا مل
االستوادة من الدعم يف أكثر من مشروع، مما ةتيح الورصة لباقي 

ما زالت منكبة  7192اجلمعيات لإلستوادة، اللجنة دايل سنة 
طلب مت التقدم به السنة اتمقبلة سيقع  227على دراسة اتمشارةع، 

إرساء تابيق إلكرتوين سيمكن حاملي اتمشارةع من تقدميها عرب 
 .رتنيتاألن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، تعقيب للسيد النائب احملرتم أوالسيدة النائبة 
 .احملرتمة، توضلوا مشكورةن

 :النائبة السيدة سعاد لعماري

نعم السيد الوزةر، نقدر اجملهودات اليت قمتم هبا ، قامت 
هبا الوزارة احلالية لتصحيح إختالالت جسيمة، طاتما شابت جمال 
متوةل اجلمعيات، حنن يف مغرب ربط اتمسؤولية لاحملاسبة. وطبعا 
تنشيط احلركة الثقافية ليس مهنة من ال مهنة له، وما كيدةروش 
من واىل، وإال فنحن سنكون أمام ما ةعرف جبرائم تبدةد اتمال 
العام، اإلسرتزاق، الرةع الثقايف وهلما جرا، الوزارة ليس حافظة 

عمها، أثر الدعم اتمايل للجمعيات اليت تد نقود، وعليها أن تتتبع
وتقوم نتائج هذا الدعم، وتتخذ قرارات وأةضا جزاءات، هذه هي 
احلكامة طبعا اليت ستورز لنا مجعيات جادة، مجعيات جادة أوال 
بدميقراطيتها الداخلية، اجلمعيات ماشي ملكية شخصية، ماشي 

 .أن الثقايفالشضيعة عائلية، جادة بقدراهتا اإلبداعية يف تاوةر 

اتمالوب أةضا مزةد من تكافؤ الورص بني اجلمعيات 
وتقليص الووارق اجملالية، الولوج إىل الدعم اتمايل جيب أن ةكون 
اناالقا من جودة اتمشارةع اتممولة ومن اتمشارةع اتمنجزة فعليا على 
أرض الواقع ومن الرتاكم الذي حتققه اجلمعيات، برامج التنشيط 

ف ظلت عبارة عن أنشاة مكررة مملة، ودون قيمة الثقايف لألس
مضافة على أرض الواقع، احلقل الثقايف هو مومسية يف معظمها 
دون بعد إسرتاتيجي انظم هلا، مع أن مبالغ الدعم ما فتلت تتزاةد. 

هناك مجعيات لألسف تولد ويف فمها ملعقة من ذهب، خارج  
تمغاربة وع كل اكل قواعد الشوافية واحلكامة، دون رقيب وال ةنت

أبنشاتها رغم أهنا حتمل صوة النوع العام، بينما هناك مجعيات 
حترم من الدعم بدون مربرات إال أن تكون مربرات سياسية 
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وانتخابية. الشأن الثقايف ملك لكل اتمغاربة، وهو حق وليس 
 ..ترف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل من 
 قيب إضايف؟ توضلوا السيدة النائبة احملرتمة عن فرةق التجمعتع

 .الدستوري

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، وحنن على مشارف اإلحتوال لالذكرى 
الثالثة عشرة الناالق اتمبادرة للتنمية البشرةة، اليت انالقت معها 

موعة افية وإجتماعية، تسريها جممشارةع مهمة، تنموةة رايضية وثق
من اجلمعيات، وخاصة أذكر اجلانب الثقايف، مجعيات تسري 
مشارةع مهمة ولكن يف غياب دعم كلي من طرف اتمؤسسات 
اتمنتخبة، كاجلماعات احمللية واألقاليم والعماالت واجلهات، ما دور 

 وزارة الثقافة يف دعم هذه اجلمعيات اتمسرية هلذه اتمشارةع وخاصة
احلاملة تمكتبات األحياء وغريها، يف غياب دعم الكلي من طرف 

وزارة الثقافة كمنح مادةة للتسري، ألن هاد اجلمعية كتحمل كاهل  
 ..تسيري هاد..  كبري على الدولة يف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 رةنالسيد الوزةر توضلوا مشكو 

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

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

ةة أوال الواعلني يف دعم الشأن الثقايف يف بلدان واحلركية اجلمعو       
 ، كنلقاوا اآلن اجلهاتفيه متعددون ليس فقط وزارة الثقافة

واألقاليم واجلماعات الرتابية، كنلقاوا عدد من القااعات احلكومية 
وزارة الرتبية الوطنية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة 
التضامن، وزارة الداخلية عرب اتمبادرة للتنمية البشرةة، فكاةن عمل 

أوال عرب  افةةتدخل فيه ةعين العدةد من الواعلني، وزارة الثق
ز على سواء تعلق األمر لالرتاث، تعلق األمر لالتحوي اسرتاتيجيتها

اإلبداع، تعلق األمر بتأهيل اتموارد البشرةة، تضع األولوايت 
الكربى حىت ةتمكن خمتلف الواعلون من دعم وتوجيه دعمهم 
هلذه اتمشارةع، إذن هذه اتمسألة األوىل. اتمسألة الثانية تتعلق 

ام ةقوم على اتمنافسة لالنسبة لوزارة الثقافة وهذه لاعتماد نظ
توصيات اجمللس األعلى للحسالات، اآلن كاةنة جلنة كتلقى 
اتمشارةع وتتقوم لالدراسة دايهلم، كاةن توجه حنو دعم اتمشارةع 
القدمية من العامل القروي، اتمشارةع الصادرة من مجعيات تعىن 

إعااء األولوةة بقضااي مثال األشخاص يف وضعية إعاقة، 
للمشارةع دالقرب على اعتبار أن الوعل الثقايف ليس مسألة ترف 
هذا واحد اتمكون حيوي أعاى معىن لألمة اتمغربية وهو اللي 
غيكون حمدد يف استمرارةة هذا اتمعىن وهاد الروح يف اتمستقبل وهلذا 
ما عندانش خيار إال اإلستثمار يف هاد اجملال، الدعم دايلوا 

نضعووه ونعززوا اتمنافسة ونعلنوا القرارات يف حالة ما   حمتاجني
 .كانت قرارات دايل عدم منح الدعم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، منر إىل السؤال اتموايل عن احلكامة يف       
قااع اإلشهار للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فرةق العدالة 

 .احملرتم مشكورةن والتنمية توضلوا السيد النائب

 :النائب السيد رشيد القبيل

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزةر، عن االرتقاء بقااع اإلشهار وحكامته وتعزةز منظومة 
 .أخالقياته نسائلكم؟ شكرا السيد الوزةر

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا

كومة دى رئيس احلالسيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب ل
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

اخلاوة األوىل يف هذه احلكامة هي إرساء آلية للحوار مع 
اتمهنيني سواء جمموعة اتمعلنني اتمغاربة أو احتاد وكاالت االستشارة 

انون نيا تعزةز اتمنظومة القانونية خاصة قيف اإلتصال والتواصل، اث
الذي وضع القواعد األساسية اتمرتباة  22.94الصحافة والنشر 

حبرةة اإلشهار وأةضا القواعد اليت تنظم العالقة التجارةة بني أطراف 
العملية اإلشهارةة فضال عن األخالقيات اليت ةنبغي أن تنظم ومن 

للمرأة أو ةناوي على ذلك منع اإلشهار الذي ةتضمن اإلساءة 
ز رسالة من طبيعتها بت صور سلبية مناية تروج لدونيتها أو للتميي

بسبب جنسها، هنا القانون اتمنظم للهيلة العليا لالتصال السمعي 
البصري أعاى اإلمكانية دايل اللجوء مباشرة للهيلة لاعتبارها 

 تسهر على تعددةة اجملال السمعي البصري وعلى احرتام القوانني
اتمتعلق لاإلتصال  22.14اتمنظمة له، أةضا مت تعدةل القانون 

السمعي البصري، هذا اخلاوة الثانية، تاوةر اتمنظومة القانونية يف 
هذا اجملال، اخلاوة الثالثة مواكبة وتشجيع اتمهنيني على وضع 
آليات للتنظيم الذايت وصياغة ميثاق أخالقيات للمهنة والعمل 

 .داع اإلشهاري يف هذا اجملال، وشكراعلى إحداث جائزة لإلب

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزةر، توضلوا السيد النائب احملرتم مشكورةن

 

 :النائب السيد حمسن موفيدي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزةر، وحنيي ونثمن هاد اجملهودات اللي 
ثة تبدالت يف يف اتمرحلة السابقة وأان كنظن أبنه كاةن ثال

داتمستوايت السيد الوزةر يف القااع داإلشهار النصوص القانونية 
دايلوا كتميز بواحد احلالة دايل التشتت ووجب أن ةتم التجميع 
دايهلا والتاوةر والتحدةث دايهلا لاش كتساةر التاور التكنولوجي 

اللي عرف القااع، اجملال الثاين هو وجوب عين سن آليات اللي  
ة واتمساواة والشوافية يف ولوج اإلشهار، ما كتحث على الدمقرط

ةوليش خصوصا اإلشهار دايل اتمؤسسات العمومية لاش ما 
ةوليش واحد الصوت بيد هدةك اتمؤسسات كنغنيوا به بعض 
اتمؤسسات الصحافية وكندمروا به مؤسسات أخرى، اجملال الثالث 

 اهو األخالقيات اللي هضرتوا عليها السيد الوزةر وأان كنظن هذ
ور خصوصا يف محاةة اجلمه خاص ةتبذل فيه جمهود كبري جدا

الناشئ، يف حماربة كل أشكال العنصرةة، يف اتمسألة دايل حتسني 
صورة اتمرأة وعدم التسليع دايهلا. وهنا يف محاةة اجلمهور الناشئ 
السيد الوزةر، نسائل احلكومة والوزةر الوصي على القااع، وزةر 

إلجراءات اللي اختاذت يف حق القناة اإلتصال والثقافة، عن ا
الثانية واللي هذا الدستور والقانون ودفرت التحمالت نص على 
منع إشهار القمار، والقناة الثانية كتقول لنا عومو يف حبركم، أان 

، "اهلاكا" ما كنعرف ال دستور، ال قانون، ال دفرت حتمالت، ال
سسات لمؤ وكتعاود تبث اإلشهار دايل القمار يف حتدي صارخ ل

دايل البالد. وهنا كيتارح سؤال واش قوانني ومؤسسات هاد 
البالد لاقي عندها هيبة وال ما بقاتش؟، وال هاد الناس فوق 

 احملاسبة هللا وأعلم. ومن بني الوظائع اليت أضيوت للقناة الثانية،
اخلاأ الوادح واللي تعاملو به مع السيد رئيس احلكومة مؤخرا، 

ةد، اللي كاةن فيه التعامل خبسة وببؤس شد واللي كنعتربو خاأ
والناس راه ما ميكنش خصهم ةعرفو هاد القائمني على هاد األمور، 
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اتمغاربة هلم من الوعي والذكاء، مّلي كيميزو جيدا من ةذود عن 
مصاحلهم ومن حياول الركوب عليها. وأان كنظن خص تبذل 

الق حيوةة طجمهودات كبرية يف اتمغرب، من أجل حتيني وتاوةر وإ
 .جدةدة يف اتمؤسسة الدستورةة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر يف       
 .اتموضوع؟ السيد الوزةر توضلوا مشكورةن

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
بة ااملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلني

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

أوال التاور اللي وقع على مستوى قااع اإلتصال السمعي       
البصري، وهو أن اجلميع معين لالنهوض مبا ةتعلق لاألخالقيات 
واحرتامها، كما هي منصوص عليها يف القانون دايل اإلتصال 

دالا اآلن  ."la HACA" السمعي البصري، والقانون دايل
واحد  "la HACA"احلق لالتقدم بشكاةة عند اجلميع، 

السلاة دايل التقنني والتنظيم، عندها آجال زمنية للبت فهدةك 
الشكاايت، ما بقاش تقيدات هادي اتمسألة األوىل؛ اتمسألة الثانية 
الشق اللي مرتبط لالعمل من أجل إقرار القوانني، كتوقع اإلاثرة 

فيها إما جتاوز أو فيها إشكالية داخل اجملالس دايل القضااي اللي 
 ...اإلدارةة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، انتهى الوقت. منر إىل السؤال اتموايل عن       
ب العناةة لاتمآثر التارخيية لاتمناطق اجلنوبية، للسيدات والسادة النوا

نائبة لاحملرتمني عن فرةق التجمع الدستوري، توضلي السيدة ا
 .احملرتمة مشكورة

 

 :النائبة السيدة سورية أهل محاد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، نسائلكم عن براجمكم للعناةة لاتمآثر التارخيية       
 .لاتمناطق اجلنوبية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا مشكورةن      

 لوزير املنتدب لدى رئيس احلكومةالسيد مصطفى اخللفي، ا
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

هذا واحد اجملال عندو واحد األولوةة كبرية منذ أن أطلق       
جاللة اتملك حوظه هللا، النموذج التنموي اجلدةد يف الذكرى 

مسرية اخلضراء. وتعزز لالدعوة اتملكية إىل النهوض األربعني لل
لالرتاث الصحراوي الثقايف احلساين، وخاصة أن الدستور اجلدةد 
أعلى من شأن اتمقوم واتمكون والبعد الصحراوي احلساين يف هوةتنا 

مليون  97074اتمغربية. من الناحية اتمالية، هنالك جمهود مايل 
مليون درهم جلهة  71027اء، الساقية احلمر -درهم جلهة العيون

واد نون. -مليون درهم جلهة كلميم 74وادي الذهب، -الداخلة
 .وهي إمكاانت مالية تتاور بشكل منتظم

اتمشروع ةقوم : أوال، على التنشيط الثقايف والوين وإعادة       
اإلعتبار للرتاث احلساين؛ اثنيا تسجيل ست مواقع للنقوش 

ة وطين، يف جمموعة من اتمناطق خاصالصخرةة يف الئحة الرتاث ال
-على مستوى جهة العيون، أةضا على مستوى جهة الداخلة

الساقية احلمراء وخاصة يف اتمناقة دايل -وادي الذهب، العيون
السمارة؛ وأةضا مخس مناطق للنقوش الصخرةة على مستوى  

 ...كلميم، جهة كلميم، طاناان، سيدي إفين
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 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزةر، انتهى التوقيت، السيدة النائبة احملرتمة  شكرا      
 .توضلوا للتعقيب

 :النائبة السيدة سورية أهل محاد 

شكرا السيد الوزةر على اجلواب دايلكم، حنا واعيني       
لاجملهودات اللي كتقوم هبا احلكومة يف احملافظة والعناةة لاتمآثر 

السيد  فة. ولكن صراحةالتارخيية، رغم ضعف ميزانية قااع الثقا
الوزةر، خصكم تبذلو جمهود كبري وخاصة يف األقاليم اجلنوبية اللي  

كتوفر على العدةد من اتمآثر التارخيية. نعايكم بعض األمثلة 
ك"مسر" بارفاةة، مواقع اترخيية عدةدة لالعيون، "منارة بوجدور"، 

و ت"رحبة الزرع" و"قصبة أكوةدر" بكلميم، والرسومات اللي تكلم
عليها السيد الوزةر، والنقوشات الصخرةة مبدةنة السمارة وآسا، 
مبىن "فوريت" لالداخلة إىل آخره... لذلك نرجو منكم السيد 
الوزةر، اإلسراع بتوعيل اتواقيات شراكة مع اتمعهد الوطين لعلوم 
اآلاثر والرتاث، ووضع خمااات جهوةة للعناةة لاتمآثر واتمواقع 

عموما، حنن يف فرةق التجمع الدستوري،  التارخيية لاجلنوب. 
كنأكدو أن النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية جيب أن ةضم 
موروثنا الثقايف والتارخيي إىل اجلانب اإلقتصادي واإلجتماعي، 

 .لاش ةكون مشروع جمتمعي متكامل وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

؟ توضلوا يفشكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضا      
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد فاروق الطاهري

 شكرا السيد الوزير،

مآثر اترخيية تعاين على مستوى اجلهة الشرقية، اتمرجو إةالءها       
العناةة الكافية. أوال "برج احلمام" ب"زاةو"، "برج اتزودا" 

لالناظور، "قصبة موالي امساعيل" ب"سلوان"، و"مغارة إفلي 
 .نعمار" جبماعة أفسو و"قشلة اتفوغالت"، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد عبد الفتاح أهل املكي

األموال اتمرصدة السيد الوزةر، لالنسبة على أرض الواقع راه       
تمآثر وى عليكم الدور الذي تلعبه اما كاةناش. السيد الوزةر، ال خي

التارخيية يف احلواظ على اتموروث الثقايف والتارخيي واحلضاري 
للمملكة. والشك أن األقاليم اجلنوبية تزخر مبوروث اترخيي وثقايف 
ميثل رأمسال المادي مهم، وةشهد على جتدر مغربية صحرائنا، مما 

ث الثقايف تمورو ةتالب إرادة سياسية حقيقية حلوظ وصيانة هذا ا
 ...الغين والكبري، مما ةعزز

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟.       
 .أعاي الكلمة للسيد الوزةر للرد على التعقيبات

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
يابة دين ابلناملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع امل

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

أوال أشكر اإلخوان اتمعقبني، النهوض لالرتاث احلساين الغري       
اتمادي، هذا أحد األولوايت لاعتبار ذلك أحد اتمداخل األساسية 

ضا لتجسيد العناةة لاتمقوم الصحراوي احلساين يف هوةتنا اتمغربية. أة
ل وتثمني اتموسيقى احلسانية. هنالك اآلن اجملهود برانمج أتهي

الذي بذل على مستوى جرد وصيانة الرتاث احلساين، مت إطالق 
 .مهتم لالثقافة احلسانية يف هذا اجملال 97وتكوةن 
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر. منر إىل السؤال اتموايل، سؤال عن غياب       
لسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الربامج احلوارةة اجلادة ل

م الورةق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، توضلوا السيد النائب احملرت 
 .مشكورةن

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

السيد الوزةر، بغينا نعرفو شنو هو الرأي دايل احلكومة يف       
 .دان شكرايف بالالربامج احلوارةة اللي كاةنة يف اإلعالم العمومي 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزةر توضلوا      

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

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن

كومة يف برامج حوارةة هذا فيه مس هو تقدمي رأي إبسم احل      
 .لاستقاللية اإلعالم العمومي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

السيد الوزةر، هادي مسؤوليتكم وكنتساءلو واش احلكومة        
رب، ش على شي خكتعتقد أبن مّلي اإلعالم العمومي ما كيهضر 

واش اتمغاربة ما كيتوصلوش به زعما؟. راه خصكم تعرفو واحد 
اتمسألة السيد الوزةر، راه أهم حاجة يف اإلعالم، هو اخلط 

ختلقوا  الولوس كلها، ميكن لكم التحرةري، ميكن لكم تستثمرو
قنوات كلها اللي بغيتيو، ميكن لكم توظووا الصحافيني كلهم اللي 

اتمشاهد ما حسش لاحلرةة، وما حسش أبن  بغيتيو. ولكن إذا

اإلعالم العمومي كيهضر معاه بصدق، راه ما كاةناش اتمصداقية. 
ومع األسف، كاةن واحد العقلية يف اإلعالم الرمسي اللي كتعتقد 
أنه، كلما اإلعالم العمومي انوتح على اهلموم دايل اتمغاربة، كلما 

اطلة ادي واحد الوكرة خدفعهم إىل االنوراد والعصيان والتمرد، وه
متاما. الوكرة الصحيحة هو العكس، كلما انوتح اإلعالم على 
مشاكل اتمواطنني، كلما ساعدهم أهنم ةبنيو فكرة معتدلة، مبنية 
على األرقام وعلى اتمعايات. إذن خصكم جتعلوا أنه اتمغاربة ةبداو 

 .ةشوفو يف اإلعالم حليف وماشي عدو، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل من تعقيب إضايف؟ أعاي الكلمة للسيدة النائبة       
 .احملرتمة عن فرةق العدالة والتنمية

 :النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي

 شكرا السيد الرئيس،

، "la SNRT" زوج برامج حوارةة يف السيد الوزةر، كاةن      
يل ، وهذا عدد قل"7Mيف الشركة الوطنية، زوج برامج حوارةة يف "

جدا، علما أبن دفرت التحمالت كينص على ثالث برامج حوارةة 
أسبوعيا لكل قناة. لاإلضافة للتحيز السياسي الشدةد والكبري 

جدا اللي تيظهر جليا يف بعض احللقات دايل الربامج احلوارةة،  
كاةن مشكل حقيقي تنتساءلو كيواش كيتم اختيار الصحويني 

، "la SNRT" ة، خاصة يفاللي كينشاو هاد الربامج احلوارة
مجيع الربامج احلوارةة تنشط من طرف صحويني خارج الدار، على 

صحويني  "la SNRT" أساس أنه كاةن داخل الدار، داخل
 ...عندهم كواءة عالية جدا، ولالتايل ةتم تبخيس العمل دايهلم

 :السيد رئيس اجللسة

آخر؟.  شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف      
 .السيد الوزةر
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السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال عن
هو كان ممكن السؤال، لاش ما نسقاوش يف احملظور دايل       

الم العمومي، حول أشنو اجملهود، اتمس لاإلستقاللية دايل اإلع
اتموارد اللي تعبأت لإلعالم العمومي لاش ةقدم عرض إخباري 
وعرض حواري، كيعاجل القضااي دايل مهوم اتمغاربة. وفهاد اإلطار 
هذا توجه، اللي حسموا الدستور، ألن خصنا نرجعو للوصل 

 .من الدستور، اللي هو صرةح يف هاد اجملال 72والوصل  977
أوال كاةن عرض دايل الربامج احلوارةة، إةال خذةنا القناة       

ساعة، "قضااي وآراء"، "ضيف األوىل"،  21األوىل ما جمموعه 
"يف الصميم"، "شؤون برتمانية"؛ خذةنا قناة "متازةغت"، كاةن ثالثة 
برامج حوارةة؛ القناة الثقافية أةضا عندها برانمج أسبوعي حواري؛ 

ها برانمج حواري، فضال عن الربامج قناة العيون أةضا عند
الواثئقية؛ وجود القناة الثانية أةضا، هنالك شبكات برانمج حوارةة 
إةال خذةنا غري منوذجي دايل "مباشرة معكم"، ودايل "حدةث 
مع الصحافة"، اللي كنلقاو جمهود تمعاجلة وطرح القضااي الراهنة. 

شت مع اقأمس يف "حدةث مع الصحافة"، راه كانت تعاجلت وتن
الصحافيني، قضية من القضااي اللي كتشغل اتمغاربة اليوم، اللي 
هي القضية دايل اتمقاطعة. فبالتايل ما عندان الش خنافو، هذا 
اإلعالم دايلنا كناقشو فيه، كنعربو فيه، كنوكرو فيه وفعال أان 
متافق، ألن إما نلقاو هاد القضااي يف اإلعالم دايلنا العمومي، وال 

تمشي جملاالت أخرى. الزمن دايل أن اتمعلومة ما ميكلهاش الناس ك
، توصل، راه إنتهى مع العامل الرقمي. يف القضااي اتمتعلقة لالتدبري

 ...هذا تيبقى
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزةر، انتهى الوقت وكنشكروكم على حسن       
دول جباتمسامهة. هبذا نكون قد استوفينا طرح األسللة اتمدرجة 

من النظام  977أعمالنا، ومنر اآلن لتناول الكالم وفق اتمادة 
 .الداخلي، نعم توضل السيد النائب

 :)النائب السيد مجا كرميي بنشقرون )نقطة نظام

عذرا السيد الرئيس، واخا الصوت داييل مرةض. هادي اتمرة       
ول االرابعة على التوايل اللي كنارحو فيها أبنه اتمسألة دايل تن

الكلمة ما كتدرسش يف جدول األعمال، ونبهنا مكتب اجمللس 
أبنه على األقل ةارحها يف بداةة اجللسة هادي أوال؛ اثنيا ما  

كاةنش إنصاف؟ ما كاةنش مساواة؟ الورق اللي خذات تناول 
الكلمة أكثر من أربع مرات، يف الوقت اللي فرق ومنها اجملموعة 

 تستود، عالش؟ هناك وزراء النيابية للتقدم واالشرتاكية مل
ةستجيبون، ووزراء ال ةستجيبون يف الوقت اللي هاد اتمسألة خص 
ةكون فيها واحد النوع من التوزةع العادل من طرف إدارة اجمللس 
بعالقة مع الوزارة اتمكلوة لالعالقات مع الربتمان، وحاضر معنا 

 .وشكرا ،السي اخللوي هنااي، العالقة مع الوزراء أةضا

 :يد رئيس اجللسةالس

شكرا، تنظن أبن الرسالة دايلكم وصلت، السيد اتمكلف      
من النظام  977لالعالقات مع الربتمان معنا. أعود للمادة 

الداخلي، الكلمة للمتحدث السيد النائب احملرتم عن فرةق التجمع 
الوطين لألحرار، حول اإلجراءات احلكومية اتمتخذة ألداء مناسك 

 9341وف اتمناسبة، لوائدة حجاجنا برسم موسم احلج وفق الظر 
 .هجرةة. توضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد محيد العرشي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزةر، ال أحد ةنكر اجملهودات اجلبارة اليت تبذهلا       
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فيما خيص التحضري 

يف أحسن الظروف، وإمياان  9341احلج  واالستعداد تمرور موسم
منا يف فرةقنا التجمع الدستوري، بدور التأطري واتمواكبة والتتبع 
وتوقد أحوال حجاجنا أثناء أدائهم هلذا الركن من أركان اإلسالم 

 .اخلمس
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فإننا نؤكد من هذا اتمنرب اتموقر، على ضرورة العناةة جبميع       
ص اربة، ويف مقدمتهم األشخاالبعثات اليت تشمل حجاجنا اتمغ

اتمسنني، وجتدةد الوحص الايب هلم مع حث وزارة الصحة وبعض 
اتمؤسسات العمومية، ويف مقدمتها شركة اخلاوط اتملكية اتمغربية، 
على توادي كل اتمشاكل اليت شهدهتا اتمواسم الوارطة. كما نؤكد 

 على ضرورة احرتام كل التوصيات واتمالحظات واإلقرتاحات اليت
حددهتا اللجنة اتملكية اتمشرفة على موسم احلج هلذه السنة، مع 

ر، متمنياتنا حبلول الشهر الوضيل وبالدان تنعم لالرفاهية واإلستقرا
حتت القيادة الرشيدة ألمري اتمؤمنني صاحب اجلاللة اتملك حممد 

 .السادس، أدام هللا نصره وعزه، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 النائب احملرتم، توضلوا السيد الوزةر للرد علىشكرا السيد       
 .التدخل

 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
أان أتوق مع السيد النائب احملرتم، على وجوب العناةة       

 توصيات اللجنة اتملكية للحج، ولاخلصوص مالاحلجاج وتنويذ 
أييت عادة يف الرسالة اتملكية ألمري اتمؤمنني أعزه هللا، من التوصية 
لالعناةة حبجاجنا. وهم أول من ةستحق هذه العناةة ألهنم مقبلون 

 .على شعرية دةنية من األركان مثلما نعتين لالصلوات ولاتمساجد

تيكية، فيما ةتعلق لالناحية اللوجسوأنتم تعلمون أن احلج هو،       
هو ةعين التسجيل واالختيار والتأطري والنقل واإلسكان واإلشراف 
على أداء الشعائر إىل غري ذلك... عدد من األمور اكتسبت فيها 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية التجربة الكافية، ولكنها ال أتلو 

ض منها مر. بعجهدا لتحسني هذه التجربة حسب ما ةتالبه األ

 47.111خيرج عن إرادتنا؛ أوال الوقت هو الوقت، ةعين ننقل 
من احلجاج اتمغاربة، وبينهم كما أشرت السيد النائب احملرتم، 

من اتمسنني، واحلمد هلل هاد السنة غادي متشي  3711اتمسنون 
سنة.. كان سبقها واحد السيد  992واحد السيدة العمر دايهلا 

مشى وحج واحلمد هلل،  973ندو سنة، كان ع 973مشى 
 .واعتنينا به إىل غري ذلك. فهادو تيتختارو خارج القرعة

فلذلك األمور كلها اللي كتخصنا، لالعكس، ةعين مثال       
كنخلصو النقل الداخلي وكنزةدو احتياطات دايل سيارات 

إضافية، لكن مثال احملل اللي كيتعااان يف "مىن"، اللي عادة فيه  
يوقع... ما عندان ليه حىت شي حل، كنتدخلو ومع ذلك.. ك

دائما سيما أن اتمغاربة كيزةدو عليهم أهلهم اللي كيجيو بارق غري 
طرق القرعة، فما ميكن إال أيةهم ألن ما ميكنش نبداو حنسبو 
شكون هو اللي دخل وشكون اللي خرج؟ واش انت جييت معنا 

والناس كيصربو  وال..؟ كيوقع واحد النوع دايل االزدحام
وكيالعو. كاةن بعض األمورات كتعلق لالنظام، كيتعلق أبن 
اإلنسان ةعترب أنه جاء هلذا احملل اللي هللا تعاىل نظمو لينا، قالنا 

أشنو ةكون فيه وأشنو ما ةكون فيه. مثال النورة من "عرفات"،  
كل الوفود كتنظم، فدائما كنالبو أن الناس دايولنا ةنتظرو الوقت 

 ...قلنا هلم لاش ةنزلو ولكم ما كيصربوش اللي

 :السيد رئيس اجللسة

  .ونشكر اجلميع رفعت اجللسة شكرا السيد الوزةر،      

 
 


