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ٔوىل 18 ر 14( 1441 جامدى ا  )2020 ينا

   263رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٔوىل 18 ثال ر 14(هـ 1441 جامدى ا  ).م2020 ينا
شار السيد عبد : الرئاسة وحاملس لس، اخلليفة الصمد ق س ا ٔول لرئ   .ا

ت دو تان ساع : التوق قة ٔ ة ال عرشة دق قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا ق
  .بعد الزوال الرابعة
ٔعامل اقشة: دول ا ٔسئ الشفهية م   .ا

--------------------------------------------  

شار  س اجللسةاملس وح، رئ   :السيد عبد الصمد ق
ٔرشف املرسلني و  ىل  ﷽ والصالة والسالم 

ٔمجعني   .وحصبه 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

رن والسادة والسيدات  ن الوز لسيد ٔمتىن  شارن يف البداية  املس
مين والرباكت،  خلري وا لينا  ٔهلها هللا  ديدة،  ٔمازيغية  احملرتمني سنة 

اريك ٔم   .ٔساكس 
ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

ل يل  ا ٔسئ ا لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا س املس
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس

ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق
د من  ىل ما  لس احملرتم  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة 

ت ال   .مراسالت وٕا
ٔمني   .اللكمة لمك السيد ا

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
ٔمني ىل النيب ا   .﷽ والصالة والسالم 

س،  لمغاربة مجيعا، كام قال السيد الرئ ٔقول  ٔن  ٔريد  يف البداية 
اريك" ٔم ٔمازيغية" ٔساكس    .حبلول السنة اجلديدة ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  رتمون،السيدات والسادة الوزراء احمل

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اية  شارن ٕاىل  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس سبة ل ل

ء  ر  14يوم الثال ي اكلتايل2020ينا   :، فه
ٔسئ الشفهية - ؛ 24: دد ا   سؤ

ابية - ٔسئ الك ؛ 53 :دد ا  سؤ
ابية - ٔجوبة الك  .سؤ 28: دد ا

سشكرا السيد   .الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني احملرتم   . شكرا السيد ا

لسيد  ه  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل  ٕاذن 
سان والعالق و امللكف حبقوق إال ر ا ٕاقرار "مع الربملان، حول  اتوز

يوم عط رمسية ٔمازيغية  ه من طرف "رٔس السنة ا ، وهو سؤال مو
ٔحرارفريق التجمع الو    .طين ل

شار لطرح السؤال   .تفضلو السيد املس

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

اريك ٔم ٔساكس    .ٔزول فالون 
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔمازيغية اجلديدة، اليت تصادف سنة  ٔجواء رٔس السنة ا ش  وحنن نع
ٔمس، املواف 2970 ل املغاربة  فل هبا   13ق ليوم هذه السنة، واليت اح

لغة  ي توج بدسرتة ا ر من لك سنة، ومتاشيا مع إالجامع املغريب ا ينا
اعي ٕاىل  ٔمام املطلب الشعيب امللح ا لمملكة، و ٔمازيغية، لغة رمسية  ا

ٔمازيغية اجلديدة يوم عط رمسية مؤدى عنه   .ٕاقرار رٔس السنة ا
ر احملرتم،   السيد الوز

مت تفعيل هذا املطلب الشع   يب؟مىت س
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

سان والعالقات مع  و امللكف حبقوق إال ر ا د، وز السيد املصطفى الرم
  :الربملان

﷽.  
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
قرار ٔو  ٕ ىل هذا السؤال املتعلق  مك  ٔشكر حرضا ٔن  د يف البداية 

ٔمازيغية يوم عط رمسية   .رٔس السنة ا
ٔشواط ٔن املغرب قطع  ىل  ٔؤكد  ٔن  ٔريد  مة يف  ايف هذا الصدد، 

ال امل دمحم  هتا، وشلك خطاب  ٔمازيغية وحبام لثقافة ا هنوض  جمال ا
ر ي د ٔ ٔساسيا 2001ٔكتور  17وم السادس، حفظه هللا، يف  طلقا  ، م

ٔن  ىل  اللته  ٔكد  ث  ، ح وافق حو يف بناء مرشوع وطين جامعي، م
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ٔي ثقافة وطنية التنكر  ٔنه ال ميكن  ٔمازيغية مسؤولية وطنية،  هنوض  ا
  .جلذورها التارخيية

ٔساسيا يف هاذ  ويف هذا الصدد، فٕان دستور اململكة يعد مرجعا 
ٔقر  ث  ال، ح لغة العربية، وربط ا انب ا ٔمازيغية لغة رمسية ٕاىل  لغة ا ا

ٔمازيغية  ل تفعيل الطابع الرمسي ل ديد مرا صدار قانون تنظميي لت ٕ ذ 
ٔولوية،  ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذات ا ة ٕادما ويف

ال بوظيفهتا بصفهتا لغة رمسية ام مستق متكن من الق   .وذ ليك 
ٔن احلكومةكام لغة  ،  ضيات القانون التنظميي  يف ٕاطار مواص تزنيل مق

ا احلياة العامة، فٕاهنا بصدد  ٔمازيغية وتفعيل طابعها الرمسي يف مجيع م ا
عتبارها مورو مشرتاك  فال هبا،  ح يثة لتمثني مظاهر  بذل جمهودات ح

طوق الفصل  القانون التنظميي  من 19لاكفة املغاربة، وهو ما يتوافق مع م
مثني املوروث احلضاري  26.16رمق  ىل  و  ٔنه تعمل ا ىل  اليت تنص 

ري مادي مشرتك بني مجيع املغاربة وفق  عتباره رٔسامل  ٔمازيغي،  والثقايف ا
ٔعراف والتقاليد احمللية راعي اخلصوصيات وا   .مقاربة 

ٔن احلكومة بصدد ٕاجناز خم شري ٕاىل  ططات قطاعية ويف هذا السياق، 
لني واملهمتني شارية واسعة مع اكفة الفا دة  ىل قا   .بناء 

ٔمازيغية هو حمل  لسنة ا فاء  ح ٔن موضوع  ، ميكن القول، ب
مت اختاذ القرار املالمئ يف سياق هذه التطورات إالجيابية  ، وس و م ا اه

ٔمازيغية وتفعيل ٕاضفاء الطابع الرمس لهيا،  ميكن اليت يعرفها وضع ا ي 
ل كتاب ٔ ٔنه ويف هاذ السياق للك    .القول ب

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   . شكرا السيد الرئ

مك ىل جوا ر    .شكرا السيد الوز
ل كتاب ٔ اص كام قلمت للك  ، وحنن نقول السنة املق ٕان شاء هللا 

كون عط رمسية مجليع املغاربة ٔمازيغية تقرر ٕان شاء هللا، و   .هاذ السنة ا
ذ سنة  اه م لفعل طرح ة 2016سؤالنا  د س د ه ل ، الغرض م

ة راخسة لنا يف  ا ىل ق ين سياسوي مع املوضوع، ولكن بناء  ٔو ت املواطن 
ٔحر  ل التجمع الوطين ل ة يف التعاطي مع م د الوضوح والرصا ار، هو اع

ا مكغاربة،  قرار هذه القضا املرتبطة هبوي ٕ ٔن صوت املغاربة  خصوصا بعد 
لفصل اخلامس  لغة العربية، طبقا  انب ا ٔمازيغية لكغة رمسية ٕاىل  لغة ا ا

مازيغية ٔ ٔطره القانون التنظميي ل ي  ستور، وا   .من ا
ٔنه جيد سند ويل اخلاص كام  ولية، خصوصا العهد ا ه يف املواثيق ا

ٔن يعزز  ٔنه  ة، هذا إالقرار من ش عية والثقاف ج صادية و ق حلقوق 

ٔننا يف  ث  يت، ح ىل موروثنا الثقايف والهو لنا، احلفاظ  ت د متغرب ا
ٔرس  ة وسط ا دة، معت الفر ادة وقا فلنا هبا ق ٔحرار اح التجمع الوطين ل
ل سبع  ٔوورمين، الكسكس د  ، ٔم ٔطباق التقليدية  داد ا رب ٕا
ل  ه النواة د رو ف رو الكسكس يف اجلنوب الرشيق وتند خرض، يعين تند

ٔ يف   ، يل لقى ذيك النواة هو املبارك يف العائ متر، ا سنني لقني هاذ  10ا
  .سنوات 10النواة، ميل اكنت عندي 

ٔمام هذا الزمخ الثقايف  د ف ٔ عتباره  ليه،  ٔن حنافظ  ي جيب  ا
ٔن نتوج هذا املطلب الشعيب وامجلاهريي جبعل  امات متزي املغريب، البد  د

كون يوم عط سنوية،  13يوم  ٔمازيغية  لسنة ا ر من لك سنة رٔسا  ينا
  .2970واليت خت هذه السنة 

ر،    السيد الوز
 ٔ يق ا ىل غرار  ٔمازيغية هو  ة، اليت راه السنة ا ي عياد الوطنية وا

اسبة سنحرض  ي م رشية، فه ٔمم والشعوب وال بايق ا حنتفل هبا مكغاربة 
ٔن ٕاجناح مرشوعنا التمنوي  ن  ، مؤكد داد ٔ ء و ٓ ليه  د  فهيا ما و
رخيه  ٔرض املغرب و ء  ن اجلديد لن يتحقق بدون ٕارساء قمي الوفاء و

ه وهويته احلضار    ..ية،  ولغته وثقاف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا، السيد املس

ى الوقت هت  .ا
ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد    .اللكمة لمك السيد الوز

ب   .شكرا، ما عندمك تعق
ه ، وهو موضوع "احلق يف احلياة بدون عنف" :السؤال الثاين، موضو

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   .من طرف مجمو
ش   .ار احملرتمالسيد املس

شار  ارك الصادي السيداملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

لحق يف احلياة، حبيث الزالت  هتااك  شهدت السنة اليت ودعناها ا
ىل القوانني اجلاري  هتاك، يف دوس اكمل  ت تتعرض لال ة من احلر مجمو

سا ا  حلق هبا العمل،  لهنوض  ذة  ر عن إالجراءات املت ئلمك السيد الوز
  .يف احلياة دون عنف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز
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سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ة اجلسدية، يه حقوق لفعل احلق يف احلياة، احلق يف السالم
ستور، حتمهيا  ولية، يضمهنا ا لمواطنني، تضمهنا املواثيق ا ٔساسية 
ٔساسية يف البالد، ويه  ٔيضا املؤسسات ا هتا  ىل حام القوانني، وحترص 

ية واملؤسسة القضائية ٔم   .ٔساس املؤسسة ا
ٔمر مبا يصل ٕاىل مستوى  لطبع فٕان موضوع اجلرمية، سواء تعلق ا و
س فقط من  ىل السالمة اجلسدية، ل عتداء  ٔو  ىل احلياة  عتداء 
، وٕامنا هو مسؤولية وطينة، يتقامسها امجليع،  و ام املؤسسات الرمسية 
ريب  ٔن  غي  ٔرسة، اليت ي ٔول من هو مسؤول يف هذا الباب وهو ا و

ىل السمل و الق الكرمية و ٔ ىل ا ىل اخلصال امحليدة و ىل املعام ٔبناءها 
هتا، هناك املدرسة، هناك  اكفة مكو متعية  حلسىن، وكذ املنظومة ا
ٔن تقوم بواجهبا  غي  الم، هناك اكفة املؤسسات اليت ي د، هناك إال املس
ل  شلك ٕاجيايب دا ال  كون املواطن مواطنا فا يف هذا الصدد، ليك 

ملؤس  ٔيت املعطيات املرتبطة  لحقوق جممتعه، وبعد ذ ت ة  سات احلام
  .ولحياة ولسالمة اجلسدية

غي ال هتوينه وال  ،ويف هذا السياق ٔنه موضوع اجلرمية ال ي ٔقول ب
ٔن معدل جرامئ  ٓمن، وإالحصائيات تقول ب ، وطن  ، املغرب، امحلد  هتوي

اوز  ه ال تت ل ف سبة للك  2.1الق ٔنه املعدل  100.000ل ني  وفاة، يف 
رب د  ي يو سبة للك  6.1 العامل هو ا   .وفاة 100.000ل

كون التصدي  ٔن  غي  ٔن نتصدى لها لكن ي غي  ينا مشالك ي ٕاذن 
ٔمين قضايئ زجري،  لثا  عي،  صادي اج نيا اق ربوي،  ٔوال  لها تصدي 

ٔن نتوفق فهيا   .وهذه كام قلت مسؤولية امجليع ومتىن 
ٔن إالحصائيات اليت ت ٔقول ب ٔن  وصلنا هبا من إالدارة العامة بقي فقط 

ٔنه سنة  ٔمن الوطين تقول ب رتبط  662.610اكنت عند  2019ل قضية 
ىل  2018جلرمية، يف  ه %7ب  2018نقصت  ٔن التو ، مبعىن ذ 

س العكس حنسار والرتاجع ول سري يف اجتاه  ل اجلرمية يف املغرب    .د
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد ا   .لوز

شارة احملرتمة  .اللكمة لمك السيدة املس

شارة    :ر حلرش السيدةاملس
ر   .شكرا السيد الوز

الن العاملي  ة هو يف إال ٓم ٔن احلق يف احلياة ا ىل  ٔرشمت فعال  فكام 
حلقوق املدنية  ويل اخلاص  سان، وكذ يف العهد ا حلقوق إال

ٔوىل من املادة  ٔن احلق يف احلياة حق  ،6والسياسية يف الفقرة ا ويقول 
ٔن حيمي هذا احلق، كام هو كذ مشار  ىل القانون  سان و مالزم للك ٕا

ىل  ة دستور اململكة املغربية تقول  ة، ديبا يبا ٕاليه يف دستور اململكة وا
ولية   .ٔن مسو املواثيق ا

ٔصبح  ٔن العنف  ىل  ٔننا الحظنا  سائلمك سيدي،  ٓن حنن  ا
رشي والعن لشغل مس كونفدرالية دميقراطية  ف واحلياة عندما نتلكم حنن 

اة  حن نتلكم عن ح ة عن احلق يف احلياة، ف ت احلقوق ة من التنظ ومجمو
ش فقط ا ش ال متوت، يعين راك  دة ومايش  اة ج ة وح   .ٓم

ٔشياء اليت الحظناها ر ،مفن بني ا هو تفامق العنف،  ،السيد الوز
ٔشاك صادي، العنف ضد  :العنف جبميع  ق العنف السيايس، العنف 

ٔصبحت ظاهرة  ل  رشم ال، وظاهرة ال ساء، وكذ العنف ضد الر ال
ىل مجيع  ي ميارس  لمغرب، وهناك كذ العنف ا سبة  ل هيلكية 
ة سيدي اكنت من بني  ة إالضاف ٔعامرمه مبا فهيم القرص، والسا املواطنني ب

ٔشياء اليت جعلت تفا ٔن الناس خيرجون يف الظالم كذ ا مق هذه اجلرمية 
ٔطفال كذ ٕاىل  هاب ٕاىل معلهم وا ل ا ٔ امس، من  احلا الظالم ا
د  ش وا ٔنه ما اكي كرث اجلرمية،  لضبط  ت  مدارسهم، ويف هذاك التوق

د احلراسة ش وا   .الوقاية، وما اكي
ر ،من بعد هاد اليش يل هناك كذ امحلاية ا ،السيد الوز ستورية ا

ش  يل ما اكي ل املنظومة الصحية، املنظومة الصحية ا ن جعز د قلنا، واك
ٔخرى، وحنن  ٔمراض  ل مرض الرسطان و ٔمراض م فهيا التكفل والعالج 
ايم ظاهرة  م ب ه شكر من قام مببادرة صندوق دمع الرسطان، غياب 

ٔصبحت ظا ار  نت ار وظاهرة  نت ار، هناك  هرة يف املغرب، نت
ب يف  س ات املهرتئة اليت ت ل الشاون، هناك الب ٔعطي املثال د و

  ..احلوادث، هناك روزامور، ماتو فهيا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لرد صص  ى الوقت ا هت شارة ا   .السيدة املس
ت لمك  ر بق  ثواين 5السيد الوز
ت امليكرو من بعد  ر بقات لمك . نية 20طف ا، السيد الوز  5مرح

  .ثواين
شارة   .ويف ٕاطار توازن السلط غنعطيمك قد ما سامهنا مع السيدة املس

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
شارة احملرتمة،   السيدة املس

ىل السالمة اجلسدية لبعض  ٔنفي وجود عنف ووجود اعتداء  ٔ ال 
ٔوىلاملواطن ٓمن هاذي ا ٔن املغرب معوما ب  ٔؤكد ب ين    .ني، ولك

ة  القة بني العنف والسا ٔي  كون هناك  ٔن  ما  ا  ٔنفي نف الثانية 
ة، العكس هو الصحيح   .إالضاف

 .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك ر، وشكرمك   .شكرا السيد الوز

ٔوقاف والشؤون االٕ  قل ٕاىل القطاع املوايل ل هون ة، وموضو  :سالم
لسقوط" ٓي  د ا ، وهو سؤال موضوع من طرف الفريق "رممي املسا

  .ستقاليل
شار   .تفضل السيد املس

لطيف  شار السيد عبد ا   :بدوحٔ املس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
  السادة الوزراء احملرتمني،

ر،   السيد الوز
د لسقوط،  هناك بعض املسا ددة  ٔهنا  ب  س القها  اليت مت ٕا

ل  ٔداء فريضة الصالة دا ي حيرم العديد من املواطنني من  اليشء ا
ية ومه مطمئنني اهئم السك   .ٔح

ر احملرتم، عن ماهية إالجراءات والتدابري  سائلمك السيد الوز  
حه ادة ف د وٕا رممي هذه املسا ادة  ل الوزارة ٕال ذة من ق   .ااملت

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
 .شكرا

ابة ر يف ٕاطار إال   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا ق وز ٔمحد التوف   :السيد 
﷽.  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شار احملرتم وفريقمك   . ٔشكرمك السيد املس
ىل امحلد  زيد  د يف اململكة املغربية،  52.400 عند ما  مس

ٔهنا  ت ب بنا ت  500ماليني و 8وكتقدر  ٔقل، هاذي بنا ىل ا ٔلف مرت 
د  اصها وا ة يه بيوت هللا مبعىن  ٔكرث من معوم ي  ة فه ها معوم اعترب
ٔمر كام تعلمون والقضية السيد  د املزيانية، هاذ ا اصها وا الصيانة و

د مغلقة امل  رممي فقط، هناك مسا  ٔ شار احملرتم ال تتوقف مايش مس س
ٔن حسب  اصها تصلح  يل  د ا اصها هتدم وتتعاود، هناك مسا يل  ا
ٔهنا  ادة كتكون صاحلة ولكن ب ٔما الرتممي  يل فهيا،  الالت ا خ ل  النوع د

  .رخييا كرتمم، هاذي ٕاما الهدم وإالصالح وٕاما إالصالح
لكفة ٕاجاملية قدرها  4661، جترات 2011بدات يف العملية  ية  ربة تق

الق  140 ٔسفرت عن ٕا ٔهل مهنا  3238مليون درمه،  دا، ت ، 1034مس
ٔهيل  اليا يف طور الت د  ص 459يو د يف طور الرتاخ ة 189، يو ق  ،

هتا  1516 رامه، ستع الوزارة من مزيان اصها مليار من ا ا  بق دا م مس

الل الثالثة سنوات املق حوايل مليار والعادية يف ر  س  400 جمال 
رمس  د ٕاضايف  قدره مليار درمه مبعدل  2022-2020مليون، طلبات اع

ىل  300 دة  رصت الز ، اق ٕاذا مل تقع . مليون درمه 52مليون درمه سنو
ابة لهذا املطلب من املزيانية فٕان الوزارة ستضطر ابتداء من هذ ه ست

د ومربات ٕادارية  السنة ٕاىل جتميد معظم مشاريع البناء اجلديدة من مسا
ة ومدارس التعلمي العتيق   .وثقاف

سفر معلية  د املغلقة  ٔهيل املسا ىل الرمغ من اجلهود املبذو لت
ة  ت احلالية اليت جيرهيا السادة الوالة والعامل يف ٕاطار مراق االت البنا

ىل  1435رمضان  25، الصادر يف 1.14.121الظهري الرشيف رمق  سفر 
الق ما بني  ٔ  200و 150ٕا ٔ مس ديدة، ف هاذ املس د  مس

  .مزيانية فقط
د، ولكن العملية راه  ملسا لمك  لعناية د ا ورحب به  هاذ السؤال 
د ال مدارس ال كذا لهاذ  و ال مسا ٓن ما غنب ري معلية حسابية، ا

ٔن لها ا د  حىت ل  150ٔولوية، ولكن مع ذ قلت لمك ما بني املسا
ش خنليو  200 ية موثوقة، وما ميك ام بطريقة ٕادارية وتق ٓن لك  تتغلق ا

سدوهش لسقوط وما  ٓيل  د    .يش مس
لش فهيا حىت يش شك، وطبعا انتوما ما  ،ف هاذ القضية ما يد

يل تنقول لمك هكذا، هكذا و  ٔن هاذ العملية ا  .ردتعندمكش شك 
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

ٔبدوح لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ابة ومن تنور ومن  ىل ما تفضلمت به من ٕا قة  شكروك حق ا ت اح

ىل  لرٔي العام الوطين  ٔمهية ما تقومون به يف هذه الوزارة، اللنا طبعا 
ن وكذ هت  ةنرصة  ي ر ا ٔداء الشعا ٔساسية واملهمة    .الفضاءات ا

لسقوط هو موضوع  ،هذا السؤال ٓي  د ا ل املسا فعال املوضوع د
ٔساس  اه وتتقومو به، ولكن ا ن ني   شلك خطر، وهذا انتوما الف ت

د ا امل وا  ٔ ٔنين  يل هو  ش ا ارة يف مرا ل الف ل الساكنة د لرسا د
قة اكن مدة طوي  د متا يف احلق د املس ر، واكن وا امك السيد الوز اكت

لسقوط ٓيل  ٔنه اكن  ا، وكنا ،وهو مسدود   عندمهش ما متا الناس كنا اح
ابة زاف فرحو الناس ولكن يصليو، فني  لها، استجبتو ايل لالست

ٔشغا وانطالق د ذياه انطلق ايل لا ٔسبوع، وا ل فالساكنة ا  املنطقة د
ر السيد ،شكرمك ٔنين رسا محلتين ا ٔنه املنرب هاذ من ،الوز  كربملانيني اح
ات تنقولو ري مايش ناش، ما يه ايل ا شكرو كذ ولكن اج  حىت ت
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قام ايل العمل   .ت
نمتىن ه هذا ٔنه الطريق نفس يف متشيو ٔنه هللا من ف ل دمة ف ن د  ا

لنا ل د   .امجليع ود
ر السيد شكرا   .الوز

س السيد   :اجللسة رئ
  .شكرا
ر السيد لمك شكرا   .مسامهتمك ىل الوز

قل ٔول السؤال ٕاىل ون ه ا  املهين والتكون الوطنية الرتبية لقطاع املو
ه العلمي، والبحث العايل والتعلمي دمات ظروف" :وموضو ٔقسام و  ا

ليةا   .والتمنية العدا فريق طرف من موضوع وهو ،"التعلميية ملؤسسات ا
  .السؤال لوضع لعرسي اليس تفضلو

شار   :العرسي يل السيد املس
س السيد شكرا   .الرئ

  الوزراء، السادة
ر، السيد   الوز
شارن، السادة   املس

قة عن سائلمك ٔوضاع حق لية ٔقسام ا ا  عن والس ململكة، ا
ن دد وتطور تطورها د خلصوص مهنا، املستف  يف احلاكمة عن وحتديدا و
  .تدبريها

  .شكرا

س السيد   :اجللسة رئ
ر السيد لمك اللكمة ابة ٕاطار يف الوز   .إال

ر ٔمزازي سعيد السيد  العايل والتعلمي املهين والتكون الوطنية الرتبية وز
  :العلمي والبحث

س السيد شكرا   .احملرتم الرئ
شار السيد   احملرتم، املس

 العرش لعيد السايم املليك اخلطاب بعد ٔن التذكري البداية يف البد
دت ،2018 مج الوزارة ٔ  قوية دفعة ٕالعطاء هيدف 2019-2018 معل ر
متدرس دمع لربامج د ا ليات توفري فهيا ومبا املدريس الهدر من ل ا  وجتويد ا
  .املدريس إالطعام دمة

داين شخيصب  ٔيضا مقنا ي م  مع القة لها اليت التدابري مجيع مشل ا
مع عي ا سري :ج ليات حمفظة، مليون املدريس، النقل ت ا  وإالطعام ا

   .املدريس
 لتمنية الوطين املرصد هبا قام ايل إالجيابية لنتاجئ التذكري من ٔيضا البد
رشية ر بني وايل ال ٓ لي لهذه ةإالجيابي ا ا  مؤرشات حتسني يف اتا

متدرس، ٔرقام بعض ا اق سبة :ا ذ الت دادي يف التالم  سبة ،%125 إال

اق ذ الت ٔهييل يف التالم   .%164 الت
ة املعطيات بعض راسية السنة هاذ 2020-2019 ٔيضا، إالضاف  ا

د تقريبا عند لية، 1000 وا  سنة بعد سنة القروي، الوسط يف %65 دا
داث يمت ة ليةدا  15 ٕا رية السنوات وهاذ ٕاضاف ٔ ل الوثرية من رفعنا ا  د

ليات ا ت ٔن ،ا راسة هاذ بي ٔن ا ر ب ٔ ل ا داث د ليات ٕا ا ارش ا  م
ل اخلدمة جتويد مت ٔيضا املدريس، الهدر من احلد ىل  املدريس إالطعام د
لية بني ما نفرقو ليناش ميكن ما ٔن ا ل واخلدمة ا   .إالطعام د

ةامل  ة نصف درمه، 20 ٕاىل درمه 14 من رفعناها اليوم الاكم ن  من م
هود هذا درامه، 10 ٕاىل درامه 7 و به قامت ايل ا د تطلب ا  540 وا

ل مليون رمه، د و املزيانية اليوم ا  مليون 450و مليار يه اخلدمة لهذه ا
، درمه ن دد سنو د د 160.000 املستف  الوطين، توىاملس  ىل مستف

ٔوىل ة ا ر ستفد هو الوسط القروي  يل ك   .وا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا لمك السيد الوز

ب اللكمة شار يف ٕاطار التعق  .لمك السيد املس

شار    :يل العرسي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ات ىل التوضي ر    .شكرا السيد الوز
هود مثن وربد حنن  الزلنا ٔنه نقدر الزلنا ولكن املبذول، والمكي املايل ا

ة يف   .لمزيد ا
صص الرمق تطور دم ،ٔوال دات ا ع صصة و  مليار 1.47 من ا

س هذا 2020 يف درمه حىت تضاف ما درمه،  ٔننا مفروض ٕاجيابيا، مؤرشا ل
ة دات رصد جيب يعين لمزيد احلا ة اع  املستوى ىل رمبا .ديدة ٕاضاف
هود ولكن اكيف ري ٔنه رمغ المكي ساءل حنن ولكن واحض، ا  احلاكمة، عن ن

ليات اخلدمة ٔنه واش كنقولو  وال ربو ال املطلوب لشلك يه ا
عيا   .اج

ضيات اب كام إالطار القانون ة مق ربوية بيداغوج ضيات اب ،و  مق
عية، ا اج ضيات املوازي لتزنيلا ىل راهن اح عية لمق  مع ج

ة ٔ  شاع كام فعال ٔننا نطمئنو ٔننا ش والرتبوية البيداغوج و ٔن خط  ريد ا
، اخلاطئة الرسا هذه تبقاش ما التعلمي عن يدها رفع ٔن  نقولو مرسو

و ٔن لعكس د الزالت ا ل م د لقضية  وس ا  وسزتيد من اه
  . ةالتعلميي

ٔقسام اخلدمات، جودة مستوى ىل ،قلت لية ا ا  بدور تقوم ا
 يف اصة التعلميي ملستوى رتقاء يف املدريس الهدر حماربة يف ٔسايس

ليات مازال ولكن القروي، العامل ا ليات مازال قالل، ا ا  مبوارد يتدرو ا
، دا ضعيفة رشية ش ما وقلي رشية املوارد عند  ٔن صصة،املتخ ال
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ات هادوك ذ وهادو البن ش ما التالم ني لتغذية، فقط حمتاج ٔطري حمتا  لت
ال بري، خصاص هناك املستوى هذا ىل ٕاخل،... وكذا والنفيس الرتبوي  م
ليات بعض ا هن  ا لتلميذات، وترت ٔبواهبا هنارا مبا يف ذ  ح  رفض ف

ٔمر جيب ٔ  لشارع ولتحرشات وٕاخل، هذا ا راجع، طهر السوق عرضة  ن 
ش موارد  ٔن ما عند ٔن املشلك هو  ر إالقلميي وقال يل ب ملد اتصلت 

ٔوقات فراغهن، ولكن هذا  ٔثناء  ىل التلميذات  يل حترص  ٔمررشية ا  ا
  .ستدرك ٔن جيب

ا ٔنه مث ليات بغينا اح ا د ٔنه مبا ا ة وا مو ل ا ت الشباب د  والشا
ني  يف ٔبطال خيرجو مهنم التعلميية، وإالدارة الرتبوية ارةإالد ٕاشارة رهن موضو

ضات، هلم، الطاقات تفجر الر ٔطرو د ، يت عيا، ربو ا، اج  ومهنم ثقاف
 يك رصد ما ٔنه نعرفو بغينا مث مواهب، ىل ونبحثو مواهب خنرجو

ذ وذوك التلميذات قة هو التالم  التدبري ظل يف ولكن يصلهم، ما احلق
 عن تبحث اليت الرشاكت ذاك واش ٔن دا، بري ٕاشاكل لق راه ملناو
ٔنه التلميذ، حساب ىل الرحب عن تبحث ٔهنا شك ال الرحب  العامل ذاك و
ل دمو املناو رشاكت د ة، ظروف يف ي لتايل س دون و  ٔو ستف

دوا ٔن حياولون ذ حساب ىل ستف   .والتلميذات التالم
ر السيد شكرا   .الوز
س السيد شكرا   .الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
 .شكرا

ى الوقت  هت شار احملرتم، شكرا السيدا   .املس
ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد   .اللكمة لمك السيد الوز

ر السيد   :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكون الوطنية الرتبية وز
شار،   السيد املس

رت ٔسس ةمر  ٔول إالطار، لقانون وذ عية التدابري هذا من  يف ج
د يعطينا ادي وهذا إالطار، القانون امة وا ة ا  نضمنو ش ٕاضاف

ل ستدامة ر الربامج، هذه ونطورو الربامج هذه د ٔن نذ  املنرصمة السنة ب
ن د اك هود وا ل مزيانية رصد بري، ا ل مليون 540 د رمه د  سنة يف ا

دة ل، صوروهاكنت كناش ما وا ش ما لهذا ق  ٔيضا 2020 املالية قانون ميك
  .احلاكمة جتويد يف اخلدمة يف ٕاضافة ولكن إالضافة، هذه جييب

د در لهذا  املعطيات لنا تيدقق لنا، تيضبط ايل معلومايت النظام وا
رتام حول إاليواء، ظروف حول التجهزيات، حول عابية، الطاقة ا  س
  .املقدمة واخلدمات ءاتالفضا جودة ٔيضا حول

س اجللسة   :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

لسؤال صص  ى الوقت ا هت   .ا
حتاد العام  قل ٕاىل السؤال الثاين، وهو موضوع من طرف فريق  ون

ث  ارة من ح اة خصوصيات قطاع الت ه مرا ملقاوالت املغرب، وموضو
متويل  .ا

س حفظي   .اللكمة لمك السيد الرئ

شار   :عبد إال حفظي السيد املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارن احملرتمني، ٔخوايت املس   ٕاخواين، 

ه هتاوت زمن يف ظومة ف الق القمي م ٔ راجعت وا ه واندرست و  ف
ه وهمينت رتاف ثقافة حنطاط، التفاهة تعبريات ف س و  ب

ساءل والرموز، املؤسسات  هذه حملارصة بعد الوقت حين ٔمل ٕاخواين، ،معمك ٔ
متظهرات ل املظلمة ا شها؟ اليت املظمل البؤس د   نع

ر السيد   احملرتم، الوز
لس وفريقه املغرب ملقاوالت العام حتاد مس شارن، مب ه املس  ٔتو

نان بعميق ٕاليمك هودات ىل والعرفان م ئمت ما اليت ا ذ تقدموهنا ف  م
 والتعلمي املهين والتكون الوطنية الرتبية وزارة ىل إالرشاف سؤوليةم  توليمك
ل من جمهودات العلمي، والبحث العايل بة ٔ ل ومن إالصالح موا  تقومي ٔ

ات حنرافات ا  لسنني رامكت واليت القطاع، هذا يعرفها اليت وإالعو
ٔمه هو وهذا - يف دة، سبة ا  حتاد مع واستواء وانتظام تصاف -  لنا ل
دي هذه ىل لمك فشكرا املغرب، ملقاوالت العام ٔ   .البيضاء ا
ي والعادل، واملنصف املوضوعي إالطراء هذا ا جند ال ا ا اح  يف حر

ل من املغرب، ملقاوالت العام حتاد الن ٔ ٔ، ٔمام عنه إال  ال ٔنه امل
دا نطري س مبا ٔوال ٔ ه، ل نيا ف أع  عن حيجب ال ٔنه و  من مينعنا وال ي

الن الالت عن إال ظومة تعرفها اليت العميقة خ  املسمتر، املهين التكون م
 املنظومة ولوج يف سواء لتكون، اخلاصة لعقود املتعلق شقها يف خصوصا

ني وسوف تدبريها، يف سواء ٔو املنظومة ولوج عند ٔستوحض ٔست  ذ و
ٔرقام ببعض ر، السيد تعلمون، وكام ،ا ٔرقام الوز عنتة يه ا  les) م

chiffres sont entêtés) ،اص مقاو 500.000 عند ٕاذن  ٔش
 التكون ىل الرمس تؤدي 200.000 فهيا ،500.000 املغرب، يف معنويني
 من )éligible au système( هاذ من لالستفادة قاب يه ٕاذن املهين،

د غنعطيمك املنظومة هاذ يد، تتعرفوه هو ايل ر،الوز السيد الرمق، وا  ٔنه ٔ
ل سبة خم د اليت يه مقاو 1.200 اله ٔن هو لمغرب، ل  سنو ستف

قة وهذا لتكون، اخلاصة العقود هاذ من  وبني املنجز بني الشاسع البون حق
ٔمول   .امل

ر السيد ٔسائلمك ،وهنا ل من اختاذها تنوون اليت التدابري عن الوز ٔ 
ٔن خصوصا دة،القا هاذ توسيع ار حمور يف ممتركزة لكها املقاوالت هاذ و  ا

ط، البيضاء، يطرة، الر الية الفوارق هاذيك كرس ٕاذن الق   .ا
لرمس  ،كذ سبة  ل يل تؤديه املقاوالت  ٔن املبلغ إالجاميل ا تتعرفو 
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رمه،  400املاليري و 2ىل التكون املهين، يه  ل ا مي  800د مليون سن
د  متيش د مهنا املقاوالت ٕاال بوا ستف يل  مليون  47لتكون املسمتر، ا

د النوع من اجلور ه وا قة يشء ف   .درمه، وهذا حق
ٔن تقومونه   .ٔمتىن 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد    .اللكمة لمك السيد الوز

ر السيد   :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين نوالتكو الوطنية الرتبية وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
شارن ومكمثلني يف  ،يف البداية ٔن سامهتيو معنا مكس شكرمك  بغيت 

د قانون  مترر واع لجنة  لتكون املسمتر 60.17ا وهاذ القانون ، املؤطر 
رش  ٔهيل العنرص ال ل ت ٔ ٔوال، من  ي والرفع من تنافسية املقاوالت، اء 

زاولون  ن  اص ا ٔش ٔجراء ومجيع ا ري ا ٔجراء و كون ا رب  والس 
اصا  .شاطا 

تكرة لتدبري  ديدة، م د الرؤية  ادي يضمن لنا وا يل  هاذ القانون ا
، السيد  ش يمت جتاوز لك ما تطرقمت  حممك لنظام التكون املسمتر 

شار احملرتم، ٔن اليوم  املس لتكون،  من استفادة من هاذ العقود اخلاصة 
د %10ٔقل من  ستف ل املقاوالت واملقاوالت الكربى يه اليت    .د

دة  دد املقاوالت املستف ىل  ر  ٔ ٔيضا، سيكون   هاذ القانون 
ديد ىض  دا، وهذا مق   .والس املقاوالت املتوسطة والصغرية والصغرية 

س  ٔمني  ٔيضا ت مت  ل التكون املهين يف مستوى س بة هاذ الرمس د
ٔساس، واليوم امحلد  ،30% ٔيضا يف التكون ا ستعمل  ن ك ل اك ٔن ق

يل  ة إالدارية ا داث هاذ الب د التدابري ٕادارية، والس ٕا ن وا ، اك
ادي هيمت ٕاال بتدبري وحاكمة  يل  ر التكون املسمتر، جملس ٕادارة ا ادي تد

ٔمن هاذ التكون ا ادي ي ادي خنصصوها  %30ملسمتر، وهذا لكو  يل  ا
  .لتكون املسمتر

ٔطراف م، يه التدبري الثاليث ا يل  املشغلني، الرشاكء : ٔيضا ا
و لهاذ التصور عيني وا   . ج

ٔجراء القطاع  ٔيضا  د  ستف ارة،  سبة لقطاع الت ل يل بغيت نقول  ا
ٔرقام، د  600ٕاىل اكنو عند اليوم  من نظام العقود وبعض ا ٔلف وا

ن يف  د د  1500املستف ارة، تقريبا وا يل كهتم الت ، الثلث ا  70مقاو
ارة مييش لقطاع الت يل  رمه ا ل ا   .مليون د

ر هاذ  ي يد يل مطروح اليوم، هو هاذ دليل املساطر ا السؤال ا
الشتغال به سمترو  ادي  لتكون، واش  مت  العقود اخلاصة  واش س

سطو  ش ن ٔطر  ي يل  ن قانون اليوم ا ظرو التزنيل، اك ه وال ن حتي

ت القصيد ٔكرث، هذا هو ب ستفادة  كون    .املساطر و
مت تطور  عيني س ج ٔن معمك، مع املشغلني، مع الرشاكء  ٔظن ب و

لمقاوالت شوفوها مالمئة  يل ك   .الفكرة، ونعمتدو املقاربة ا
شارشكرا لمك السي   .د املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر، شكر السيد الوز ٔن  ل  ٔننا يف موضوع الرتبية الوطنية،  وق ومبا 
شني التابعني لوزارة  شني، الطلبة املف ملف رحب  ٔن هن وكذ  ريد 
نوية  ذ  رحب بتالم ٔن  ارضون معنا، وكذ  ن مه  الرتبية الوطنية ا

اكرت  طد   .لر
ه تغطية اجلهات  ة، موضو ه لقطاع الص السؤال املوايل املو
ٔشغال  ة اعتذر عن حضور  ر الص ٔن السيد وز ث  ات، وح شف ملس

ء  ٔسئ ليوم الثال ٔعضاء  14لسة ا دا من  ٔ ب عنه  ر، ومل ي ينا
ٔحاكم املادة ٔ احلكومة، سنطبق يف ش لس  256نه  يل،  ا من النظام ا

شار  ٔو املس الل هاذ اجللسة  ٔن خيري صاحب السؤال بني تقدميه  ن، ب
ٔج ٕاىل اجللسة املوالية   .ت

سة يار لمك السيدة الرئ   .خ

شة  ا شارة السيدة    :يتعالٓ املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
الح ٔه املغاربة  ٔن  ٔود  ٔساكس يف البداية  ٔمازيغية،  لسنة ا فال 

ك السنة  جيد اد ٔماينو اج ٔساكس  ٔرمتىن  ن،  ٔماينو لكيش املغاربة لكو
  .رمسية ٕان شاء هللا السنة املق

و والسادة الوزراء،  ر ا   السيد وز
لامدة  يل 256تفعيال  ا ث بربجمة السؤال  من النظام ا ش لس ن لم

لسة املوا ل ٔساس نؤ  لسؤال ىل  فاظ  الح لية، مع تذكري الرئاسة 
ادي حنتفظو هباذ السؤال، ولكن  لتايل  لفريق، و ل  ء املق ل الثال د

كون عند سؤال ل ٕان شاء هللا  ء املق   .الثال
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
سة   . شكرا السيدة الرئ

ك و  لوجس قل ٕاىل قطاع التجهزي والنقل وا ٔول سؤال ون املاء، و
ملاء الصاحل  مج املندمج لزتويد العامل القروي  ه مسامهة الرب وموضو
صادية، من فضلمك السادة  شطة السوسيو اق ٔ منية ا لرشب يف 

شارن ٕالنصات ،املس رمو  ٔ.  
ٔحرار،  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
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  .دودتفضل اليس عبد العزز بوه

شار السيد عبد العزز بوهدود   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ملاء الرشوب من مضن  مج الوطين لزتويد العامل القروي  يعد الرب
ٔمهية  ىل املستوى الوطين ل ٔولوية  حها املغرب ا ٔوراش الكربى اليت م ا

سهيا ك   .البالغة اليت 
ر احملرتم،   السيد الوز

ملاء الصاحل م مج املندمج لزتويد العامل القروي  ا يه نتاجئ مسامهة الرب
صادية؟ شطة السوسيو اق ٔ منية ا   لرشب يف 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد عبد القادر اعامرة وز
س احملرتمشكرا ا   .لسيد الرئ

شارن احملرتمني   .شكرا السادة املس
م ٔولت اه ة  ٔن السلطات العموم دا لزتويد  ابري  اما من شك 

ٔنه يف الثالث  ىل ذ  ٔدل  لرشب، وال  ملاء الصاحل  الوسط القروي 
ال  رات يف هذا ا س رمه  20.33عقود املاضية فاقت  ل ا مليار د

ت من ر  ل الزتويد من ومك سبة د مع  %97ٕاىل  1995سنة  %14فع ال
رب إاليصاالت  40، 2018ممت سنة  ليمك مهنا يه  مهنا كام ال خيفى 

ٔن حسن الظروف  عتبار  دا  ر طيب  ٔ الفردية، وهاذ التعممي هذا عندو 
ملاء الرشوب  دة، سامه يف تقريب نقط الزتود  لساكنة املستف شية  املع

يات ميل لهذه الساكنة ساء والف ل سبة  ل اصة  ، سهل معلية نقل املياه 
واور اليت استفادت من الزتود  ما تيكوش إاليصال الفردي ويف ا
يل اكن  بري ا د الوقت  بواسطة إاليصاالت الفردية، مكن من تقليص وا
ٔن  ٔنه كنا تنعرفو ب اصة و متدرس،  ت  يات القرو لف ستعمل، ومسح  تي

ل املدارس اكن فهيا ٕاشاكالت هاذ الوض  د العدد د سبة لوا ل عية هاذي 
زويد  ل  د املرشوع د ة  1800كثرية، فاكن وا مدرسة يف ٕاطار االتفاق

يات حفظا  ي مسح لعدد من الف مع وزارة الرتبية الوطنية، وهذا ا
ٔن يتابعن دراسهتن   .لكرامهتن ب

لطبع ٔنه هاذ املوضوع تدار يف ٕاطار مقاربة   ،و ٔنمت الحظتو ب شارية، و
ٔن تعمم إاليصاالت  ل احلكومة ب ال امل هناك الزتام د ٔمام  البارح 
واور يف ٕاطار املنظومات الهيلكية  ل لك املراكز وا ٔن تد الفردية و
يل تيطرح  ش ما يتطرحش ذاك املشلك ا لرشب  ملاء الصاحل  لزتويد 

  .يف بعض السنوات اجلافة

س شكرا السيد   .الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س،   السيد الرئ

اء سؤالنا  ليه،  ٔشكرمك  ي  مك، وا اء يف جوا ي  يف نفس إالطار ا
ر اليوم حول النقص  ا ال املسامهة يف النقاش العمويم ا ٔرد من  ي  ا

ي تعرفه هذه املادة احل  اج وسط ا ح يوية، خصوصا مع تنايم ظاهرة 
اري، وهناك يف املغرب العميق   .الساكنة الفقرية يف اجلبل ويف الص

ر،   السيد الوز
هتا  ة وبذ هودات اجلبارة اليت تبذلها احلكومات املتعاق دا ا ٔ ال ينكر 

اهتا التحتية  ر يف ب س ة يف توفري هذه املادة و اليت احلكومات املتعاق
شكر وينوه  ٔنواعها، واللك  ىل رٔسها السدود مبختلف  ىل املاء،  حتافظ 

ل احلسن الثاين ه ،بفكرة الرا د بناء هذه السدود،  ،قدس هللا رو يف اع
ر إالجيايب ٔ   .واليت اكن لها ا

ر  ٔنه السيد الوز ام اكنت احلصي ٕاجيابية، ٕاال  تعززا لهذا املنحى و
ٔساسية تبقى اليقظة واحلي ات التحتية املائية عوامل  طة وصيانة خمتلف الب

ث يبقى حمور جناح خمتلف  لضامن دميومة هذه املادة الطبيعية واحليوية، ح
ٔخرض"سرتاتيجيات الوطنية ك رسيع الصناعي"، "املغرب ا ، الطاقة "ال

ٔمس دمحم ال امل يوم  ٔن ننوه بدور  ليه البد  ٔخرى، و شطة  ٔ  البدي و
ىل جعل  ،حفظه هللا ،السادس رٔس  ي  املتواصل يف هذا إالطار، وا

ل  ٔ ة املعنية من  ات احلكوم ع املستوى حبضور خمتلف القطا ا رف اج
ملاء الرشوب  لزتويد  مج املولوي الوطين  ٕاجياد السبل الكف لتزنيل الرب

اه السقي  دة ا2027-2020وم ع  ىل توق اللته  ٔرشف  ث  ات ، ح تفاق
ىل توفري هذه املادة  مة وجتسد احلرص املليك  يف هذا الباب، تعد 
ش وضعية  لطبقة املعوزة اليت تع ا  ٔبناء شعبه وٕاحساسه ا احليوية 
قد ٕاىل هذه املادة احليوية، يف  هشاشة يف املناطق النائية واجلبلية، واليت تف

رمي لها ش    .ٔفق ضامن 
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسةا   :لسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ف تبقى لمك من الوقت   . اللكمة لمك السيد الوز
قل ٕاىل السؤال الثاين دامئا يف نفس القطاع، وهو موضوع من  ٕاذن ن

ه شرتايك، وموضو   ".استزناف رمال الشواطئ" :طرف الفريق 
شار احملرتم   .تفضلو السيد املس
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شار    :رحياندمحم  السيداملس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني، ٔخوايت املس   ٕاخواين 
ر،   السيد الوز

ستغالل العشوايئ ملقالع الرمال،  ريم ٕاىل حماو  رمغ وجود قانون 
فها من البحر مازال مسمترا، مع ما يلحقه  رب جتف ٔن استزناف الرمال  ٕاال 

ة وهنب الرثوات لب ٔرضار جسمية    . من 
ر ،وسائلمك ص اليت متنحوهنا عن "حول  ،السيد الوز الرتاخ

  ."إالجراءات والتدابري الالزمة محلاية هذه الرثوة
ليمك   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ر  .اللكمة لمك السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار    .ن احملرتمنيشكرا السادة املس
دة ٕاشاكالت ام يطرح  شلك  ل استغالل الرمال    . هذا املوضوع د

لرٔي العام يل  ،تنورا  ل املقالع اجلديد ا ٔن القانون د ر ب ري نذ بغيت 
ستغالل  27.13هو القانون  ه يفرق بني جرف  ٔوىل م يف املادة ا

ٔ ال ي د املس ش نوحضو وا ٔي مقلع وجرف الصيانة، ٕاذن بعدا  اليا  د  و
ص  ستغالل، لك الرتاخ مرخص الستخراج الرمال من البحر هبدف 

لها سنة  ة د هتت الصالح ة سابقا ا ل جرف الرمال املمنو ٔ 2018د ، و
ملناسبة، ف يتعلق هبذا املوضوع، ف  ددت حىت رخصة  ٓن ما  حلد ا

ضيات قانونية تتقوم به يتعلق جبرف الرمال بغاية الصيانة، وهذا عندو مق 
ء لكهر ب الوطين  حملطات  اليا املك لرشب ف يتعلق  واملاء الصاحل 

لموا لو وتتقوم به الواك الوطنية    .د
ل الصيانة كام ال خيفى  شارن هو وهاذ اجلرف د ىل السادة املس

ل املوا ٔحواض ومدا ٔعامق الالزمة يف ا اصو يوفر ا ٔنه   رضوري، 
رية، وكذ صيانة  ٔ ة السفن والولوج ٕاىل هذه ا لضامن سالمة مال

سكني هو  ب، ال سكني احملطات احلرارية التابعة لهاذ املك  la(ٔحواض 
décantation ( ٔحواض، وقع لنا مشلك ف يتعلق يل تدار فهذيك ا ا

ٔ كنت راسلت  ة يف ٕاطار جرف الصيانة، و هبذيك الرمال املستخر
ب  مت جرفه يعاد مغره يف املاء يف املك ٔن لك ما س الوطين والواك الوطنية ب

ىض التنظميي ف يتعلق بقانون ٔن ذاك املق لوجود  انتظار  ل خيرج  السا
  . وهو مازال ما خرجش

ل  ،وبطبيعة احلال ٔ دامئا تنقول هاذ املوضوع بطبيعة احلال د

ل القانون  ضيات د ف يتعلق جبرف  27.13استغالل الرمال، املق
ة ي ٕاىل املراق طط التوجهي رتم اكم من ا   .ستغالل ست

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
لمي تفضلو   .اليس 

لمي شار السيد دمحم    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارات احملرت  شارن والسيدات املس   مات واحملرتمني،السادة املس
ر،   السيد الوز

ل  ،لك موضوعية ل استغالل الرمال د ٔن الظاهرة د ميكن يل نقول ب
ديدة،  ٔو استزناف الرمال دالشواطئ يه ظاهرة قدمية  الشواطئ ببالد 

د الوقت، دا   .الزالت مسمترة ٕاىل 
ة الربملان وهناك من يعمد ٕاىل  ر يف ق ٔحتدث ٕاليمك السيد الوز  ٔ
امصة اململكة  ىل  ري بعيد  يطرة،  ري هنا يف ق استخراج رمال الشواطئ 

ط يل يه الر   . ا
د إالطار  ٔن فعال احلكومة مشكورة دارت وا ىل  يل بغيت نقول  ٔ ا
سول  نفسه استغالل هاذ الرثوة  ٔيدي لك من  ىل  لرضب  رشيعي 

ل  ٔ ارة من  رك املليك يقوم مبجهودات ج حمارصة هاذ الناس الوطنية، ا
ل البالد رسقو الرمال د يل ت   . ا

لرٔي العام  ٔنة  ن درتو طم ا مز ر، اح ولكن بغيت نقول السيد الوز
هتت يف ممت  ٔن هاذيك الرخص ا لتفصيل ب و  ، ولكن بغيت 2018ورشح

ل جرف الرمال بعيدا عن  ص د ستغل هاذ الرتخ نقول هناك من الزال 
ياف ٔو  ظاهرة    .طة وحتهتا يعمد ٕاىل استخراج الرمال ليالالبحر 

لمك ،حصيح ىل إالطار مايش د ر،  ،هاذ اليش تيخرج  السيد الوز
ا بغينا نقولو كفريق اشرتايك، البد من تعزز  ة اح ضام حكومة م ولكن 
لنا بغينا احلكومة تنور الرٔي العام  ا عن طريق السؤال د ة، اح ليات املراق

ة، كام هو احلال عن طريق البحث عن  ل املراق ليات د ل تعزز ا لية د
ٔنمت وزارة التجهزي  ميكن لمك اليوم  نة السدود الكرتونيا،  ة حق ال يف مراق م
ل  ك كتبعو مراكز الفحص التقين ٕالكرتونيا، العدد د س لو والنقل وا
يل دارها هاذ مركز  ات، ا ل الشاح ٔو د ل السيارات  ٔو د املربات 
ٔو  لكورة  ة  رشة من طن يل يه م الفحص التقين، فكذ هاذ املقالع ا
ٔو استزناف هاذ  ل استخراج  السعيدية ميكن لمك ٕالكرتونيا تبعوا العملية د
لس  ا كربملان مك لتايل اح ٔمر يتعلق برثوة وطنية، و ٔن ا الرمال، 

خنراط فورا فهاذ القانون د ل  ٔ شارن حنن معمك من  ل املس ل السا
لحكومة والربملان جيهتد  يل ميكن  رشيعية ا ٔو ال ضيات القانونية  ٔو يف املق
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ة ل املراق ليات د ل تطور ا ٔ   .فهيا من 
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
شار،ال    سيد املس

را لمك طرحمك لهاذ املوضوع، هو هاذ املوضوع يؤرقين كام  ٔوال، شا
ٔن يف القانون  لرمال البحرية،  ه ف يتعلق  ري بغيت ن يؤرقمك، لكن 

ش 27.13 نة شلك ما عند   .ٔصبحت مق
بان الرملية ما  بان الرملية، الك لك شريون ٕاليه هو ما حيدث  ما 

الش بعدا   . امل العام البحرييف  دا
شتغلو مع  ا ت ٔقولها لك مسؤولية، اح ٔ قلت هاذ القضية و و
ٔمن، لكن بطبيعة  لية ومع ا ا ٔخرى، خصوصا مع وزارة ا ٔطراف ا ا
ٔسائل حو لكن   ٔ ليل، وهذا مسيتو يعين  ح ا احلال ما قد يقع يف ج

ٔن هناك بط  ال يه ٕاشارة  ىل لك  ٔرشت لها  بيعة احلال تنقول، وراك 
ٔنه حىت ف  ال، مع العمل ب اصها تتحمل املسؤولية فهاذ ا ٔخرى  ٔطراف 
ٔن  ستافدو مهنا بدون  ش ميكن لنا  هنا  لرمال البحرية، القانون ق يتعلق 
ش ما  شارن  لسادة املس مة  ة البحرية، وهاذ القضية  ىل الب تؤر 

ىل املقاوالت ال ر يسء  ٓ د ا الكوش وا شتغل يف هاذ ا   .يت 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه رات يف جمال " :السؤال الثالث، موضو التوزيع اجلهوي لالس
ستقاليل   التجهزي والنقل، وهو موضوع من طرف الفريق 

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار    :سيدي الطيب املوساوي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارات احملرتمات،السيدات    املس

شارن احملرتمني،   السادة املس
رالسيد  اكمل  :، سؤايلالوز شاء نظام م يض ٕا التاكمل اجلهوي يق

ٓم ٔشاكل ومالمئ وفعال و عدد ا ق هذه الغاية، فن وبتلكوم ٔقل، ولتحق ة 
سائلمك ر،    :السيد الوز

ٔمور السيد  وإالجراءات ما يه التدابري شاء هذا ا ذوهنا ٕال اليت س
ر؟    الوز

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

  .لمك السيد الوزر اللكمة

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
يل فهمت من السؤال شار ،ٔ ا د ،السيد املس مك تت ثون عن ٔ

رات ف يتعلق بوزارة التجهزي والنقل  موضوع التوزيع اجلهوي لالس
ك واملاء لوجس   . وا

ذ  وية، يعين م ا  ك رو لوجس ٔنه وزارة التجهزي والنقل وا ٔقول  و
ٔشغال  ٔن يه مدرسة ا ديدة،  ة  ا س يش  قة، ل ٔن اكنت يف احلق

د الط رات عندها وا س ة ولك  ليه العموم وي، وهذا حنرص  ابع 
الية ل العدا ا ىض د   .يف ٕاطار املق

اصة يف جمال   ، يل عند ات ا ل االتفاق د العدد د ٔ راجعت وا و
سمترار، لك اجلهات تقريبا بدون  ٔن جمال الطرق يعود  عتبار  الطرق 
ت ٕاما مع ات يف خمتلف املستو ات، واتفاق اء عند معها اتفاق  است

ل بطبيعة احلال  ات، وهذا يد ٔو ال مع امجلا لس إالقلميي  اجلهة، وال مع ا
وي ه  كون هناك توج ٔن  ىل    .فهاذ احلرص 

ين مالل  ار البيضاء  - ف يفرة، ا ا  -خ هب،  - سطات، ا واد ا
ة  اللت، فاس  -در اس، لكممي  - ف ة  -نون، العيون  واد - مك الساق

ش  ط  -امحلراء، مرا يطرة، سوس  -سال  -ٓسفي، الرشق، الر  -الق
ات  هتت، وهناك اتفاق ات ا ات، هناك اتفاق ماسة، لكها عند معها اتفاق

ٔشري ات يف طور الت جناز وهناك اتفاق ٓن يف طور    .ا
ل  دا، هو هاذ القضية د م  ديد هو معطى  زاد  يل  املعطى ا

يل ل التمنية اجلهوي، وا مج د اصة يف الرب ريا،  رش به  ا است  اح
ل  د العدد د لك وا ٔن نناقش مع اجلهة  سمح لنا  ادي  ٔنه  وزارتنا، 

يلكة يل يه    .املشاريع ا
ة، معوما يه تنحو نفس املنحى مع بعض  ملؤسسات العموم ف يتعلق 

ٔن  لموا"اخلصوصيات،  يل  "الواك الوطنية  ىل اجلهات ا شتغل  يه 
د البعد وطين، لكن حنن فهي ات حبرية، السكك احلديدة عندها وا ا وا

يل حتت الوصاية  ل هاذ املؤسسات ا الس إالدارية د الل ا حنرص من 
ٔن هاذيك  ، تقريبا  40دالوزارة،  رمه سنو ل ا  40حىت  35مليار د

ل التجهزي  يل تتخص القطاع د رات ا س ل  رمه د ل ا مليار د
ذ بعني و  ٔ ، ي و ادل  شلك  ٔن يمت توزيعها  ك واملاء،  لوجس النقل وا

ة ل لك    .عتبار إالجيابيات د
س   .شكرا السيد الرئ
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سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

لبار السيداللكمة لمك  س ا شار، السيد الرئ   .املس

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
س،   السيد الرئ

يل شكرا السيد الوز نفعال إالجيايب ا لمك و اوب د ىل الت ر 
ٔن املشلك لكه يف فهم  مك تفهموه،  ٔ يل استطعتيو  مشلتيو هاذ السؤال، وا

ام استطعت تفهمو السؤال ف  ليمك رامك يف املستوى  (bravo)السؤال، 
ري   .الك

لنا يف  ر، املقصود من السؤال د ٔخرى، السيد الوز ٔكد مرة  ري تن  ٔ
ستقاليل يه التوزيع العادل ف خيص وزارة التجهزي والنقل، الف ريق 

يل تبذل يف بعض  هودات ا س لبعض ا ٔن هناك تب الحظ الفريق 
ٔنه  ك صاحيب،  د املناطق حمظوظة ٕاما  لسيد املناطق، وا يتقربو  هام 

كون لكيش  ادي  رس، ٕاذن  شوش وم ر دامئا  ر، والسيد الوز الوز
ش، تنقصد يتقرب  هتم د ا ، ولكن الناس البعاد رامه دامئا بقاو دامئا فوا

دا، وحرام ضيع  برية  برية و د املزيانية  ه وا يل خترس ف د املرشوع ا وا
ة  ىل مرشوع وحلد السا يل خرس  مثر املغريب هذاك القمية املادية ا املس

د املرشوع (en plus)مازال ضايع، ويف جرادة  يل راه  يف جرادة، وا ا
ة،  8مليون درمه وال  7ٔكرث من  يل ضاعت حلد السا رمه ا مليون ا

ٔنه اكن  ر مشكور  ، وقع فهيا تواطؤ، واكن السلف اكن السيد الوز مازا
 . تفهم املوضوع وبقي هكذا

ن هناك ٕاهامل  ف، واك ن هناك ح فعىل غرار هذا املوضوع هذا اك
ه  لتو رقاو  يل كنا لبعض املناطق، كنمتناو  لمنوذج التمنوي اجلديد ا اجلديد 

ل سيد  منوذج رائع حتت إالرشاف د د ا كون وا ش  ٓن كنجهتدو  ا
، املواطنني لكهم  ،هللا ينرصو ل سيد ا د شمل مجيع الر كون ت

اء  ٔر ٔن هاذ وزارة التجهزي والنقل تعم وتغطي خمتلف  ستفدو، حنسو ب
  . الوطن

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ر ف تبقى من الوقت  .اللكمة السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س،   السيد الرئ

ك ما  س لو ليك، وزارة التجهزي والنقل وا س تبارك هللا  ٔنت رئ
ب ة ج ا ه يش  ك صاحيب، ٕاذا اكن يش ملف معني وقع ف وه ليا فهياش 

رات  س دا، هذه  رات خضمة  ٔ مستعد، حنن نتلكم عن اس و
ٔحوال ال من ا ٔي  دا ال ميكن ب ىل رايس،  ،الضخمة  ري  هندرش  ما 

ل الزبونية ٔن ختضع ملنطق د   .ال ميكن 
ائلية،  ائلية وال  ش فهيا ال حزبية وال ق ا ما عند ملناسبة اح القضية 

ٔ م ارفين  ٔنت  دث عهناو اي، املنطقة اليت تت   .ني 
ة  ر طن ٔنه مين تد ستوعبو ب اص الناس  ٔنه  اية ما هنا 
ا يف  ل ا ر امليناء د ني تد ة راه مرشوع وطين، م املتوسط يف طن
لرضورة، ولكن التوزيع  ريه اجلهة  ا هذا راه مرشوع وطين، يعم  ا

ضيات ل املق د العدد د   .خيضع لوا
ك  يف القلب  هاذ ش ما يبقاش تي بو  ل جرادة ج املوضوع د

  .د

سالسيد    :اجللسة رئ
ر ر شكرا ،السيد الوز فذمت، السيد الوز   .اس

رو الزبونية هنا، هاذ اليش  لبار، يه بغييت ند ال ما بقى عندك والو اليس ا
لبار ر لنا اليس ا يل بغا يد   . ا
ه د السادة "ٕاجناز السدودحصي " :السؤال الرابع موضو ٔ  ،

  .احملرتمني من فريق العدا والتمنية

شار  ارك مجييل السيداملس   :م
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن، شارات واملس   السيدات والسادة املس
ر سائلمك عن حصي احلكومة يف ٕاجناز السدود املربجمة؟  ،السيد الوز

ملاء؟ وعن إالجراءات والتدابري اليت ا   ختذمتوها لتنويع مصادر الزتود 
  . شكرا لمك

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ابة ر يف ٕاطار إال  . اللكمة لمك السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني   .شكرا السادة املس
ل هذا امل ٔمهية د لتذكري  ري يه فرصة كذ  ل املاء، و وضوع د

ال امل هللا ينرصو البارح يف هذا  رٔسه  يل  ع ا ج بعيد عنا 
  . املوضوع

ري بعض املعطيات    :ش نعطيمك 
يل  ن السد ا ا فهيا املاء، اك هتت وطلق يل تقريبا ا مؤخرا السدود ا

ل  ن  "الزرار"ادي يدشن قريبا د زات، يف ورزا "تيون"يف الصورة، اك
ن  ن يف  "دار خروفة"اك ش، اك دلت، "ملوت"العرا ن  يف م اك

ن  يف تطوان، "رتيلم" تمي  "اك ن  "ق يف  "ٔور اجلديد"يف الراشيدية، اك
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ن  شليفن"احلوز، اك ن  "م سات "السلطان جلةو "ٕافران، واك   . يف امخل
ن  د إالجناز، اك ٓن ق يل ا ن  "قدوسة"ا سيدي "يف الراشيدية، اك

ن "بد هللاع  رودانت، اك ن  "اخلروف "يف  ة، اك يف  "ىتودغ"يف طن
ن ة امحلراء" تنغري، اك ن  "الساق ٔومادي"يف العيون، اك يف " ركة 

ن  رسيف، ن " ٔكدز"اك ورة واك ن  يف لكممي" فاسك"يف زا " س"واك
ن  فاحلسمية شاوة و" بولعوان"واك سيدي "يف احلوز و"" دٓيت ز"يف ش

رت "عبو ور ل سد دمحم اخلامس يف  ن التعرية د ت واك و   .يف 
ن  ال امل اك ىل  يل تعرض البارح  مج ا ٓخر  20يف الرب سد 

ة من  27حىت ل  20غتربمج من  ل  18.6ش انتقلو يف الطاقة التخزي د
اليا ٕاىل  ار املكعبة  ٔم ل ا ار املكعبة،  27.3املليار د ٔم ل ا مليار د

يل هذاك التدبري املرن ما بني و  يل غي ة رفعها هو ا الطاقة التخزي
ٔن السنوات اجلافة  ارفني ب ٔنمت  السنوات اجلافة والسنوات املمطرة، و
ٔربع سنوات  يل عند يف بعض احلاالت ميكن متيش حىت  حسب التارخي ا

ة غيعطينا هاذ إالماكنية تالية، فهاذ رفع القدرة التخزي   .م
ل احملطات  ،كذ د العدد د ٓن عند وا لية، ا ىل مستوى الت

لها الفال واملاء الرشوب،  لشقني د ر  ٔاكد ن  لهيا، اك شتغلو  يل ت ا
ا وحمطة  ة يف ا ل الفال ن حمطة د ل العيون، اك ن احملطة الثانية د اك

ل ا د العدد د ، مث عند وا ا كذ ل السقي الرشوب فا حملطات د
ار البيضاء ينة فهيا يه ا يل    .مربجمة رمبا ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

ارك مجييل شار السيد م   :املس
ات ىل هاذ إاليضا ر    . شكرا السيد الوز

ه  لنا ف ا كنربجمو السؤال د ٔن هاذ امللف اح ٔقدار  ولعل من حسن ا
لسةكري  رمت  رٔس صاحب اجلال كام ذ ث  رمية، ح  عى بعناية مولوية 

رجمة  ة ٕاطار حول  ىل اتفاق ع  ٔمس مت التوق ء املايض، وكذ  معل الثال
ٔولوي  مج ا ذ الرب ل تنف ٔ   .2027- 2020إالماكنيات املادية واملالية من 

ش ت لزتام احلكويم الوترية  ٔن هاذ  ا هاذ السؤال  مت ٕاجناز طرح
ٔصبح رضورة قصوى،  ٔمن املايئ  ا، وا س السدود اكنت وترية بطيئة 

ر ،ويف ما تتعرفو ليه  ،السيد الوز رب  يل  ٔولوي ا مج الوطين ا ٔن الرب
ري، وتعبئة  ٔ لس احلكويم ا س احلكومة يف ا مليار لهاذ  115.4ٔيضا رئ

ىل  مج، مقسم  ل احملاور، مهنا بناء ا 5الرب رية د سد  20لسدود الك
يبني  909وبناء السدود الصغرية  ل السدود الصغرية والتلية، هذا فعال  د

ٔن هناك خصاص ونقص يف هاذ املادة احليوية   . ب
عي يف  ج صادي و ق لس  ل ا ث ٕاىل رجعنا ٕاىل التقرر د ح

اص احلصة د -ورقة سامها نقطة  ٔن  يقول فهاذ التقرر هذا  ل نقطة، 
ىل  ل يف ٕاطار  1000املواطن ٕاىل نقصات  يد مرت مكعب سنو 

لمغرب عند  سبة  ل ا  مرت مكعب، ميكن هاذ السنة  650اخلصاص، اح
ن خصاص 500غيوصل ل    .مرت مكعب مبعىن راه اك

ٔداء الوزارة  ٔيضا ب ٔيضا ننوه  ة وكذ  ٕاذن هاذ العناية املولوية السام
ن خصاص ن نقص، اك   .ولكن اك

مج ر ر ،ٕاذن عند  مج مسطر يف  ،السيد الوز ر ا عند   5اح
ا بغينا هللا جيازيك خبري فهاذ تزنيل هاذ  حماور مهنا بناء السدود، اح
ن  ة إالطار، اك ل الفرقاء وكام ورد فاتفاق ة د ٔوال ٕارشاك مجمو مج  الرب

ىل هاذ  صاديني وكذ حمليني، فضال  سد  900سد وهاذ  20رشاكء اق
يل فعال عندها  راعي املناطق واجلهات ا يل يه تلية وصغرية بغيناها  ا
راعي هاذ  اصها  تظمة،  ري م ساقطات املطرية و خصاص وعندها ق ال

ل هاذ  س ٕاىل اكن ممكن يعين هاذ إالجناز  900التوزيع د سد، وما فهيا 
ل هاذ السدود التلية والصغرى ميكن نفوتوها ٕاىل واك  املايئ ٕاىل  احلوضد

رسيع وترية إالجناز ل  ٔ   .اكن ممكن من 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
ش  ،ٔوال لكم ل السدود التلية راه ما  ٔ د يف ما تفضلتو هاذ املس

ٓن  ه 909لهيا، عند ا ل املواقع جرد ا تغطي مجيع الرتاب الوطين، د
ش  ل واكالت احلوض املايئ  ات د وي نوسع الصالح ٔ ٕان شاء هللا  و
ل  د العدد د ر وا ٔهنا د ية وكذ إالماكنيات  كون عندها القدرة التق
منط  اصة السدود التلية، السدود التلية ميكن منشيو فهيا بذاك ا السدود 

لعام ل إالرشاك املبارش  ىل د ر حىت  ٔ كون عندو  ادي   احمللية، وهذا 
ٔمسيتو ل  صادية د   ..التمنية السوسيو اق

دا ف  مة  ٔن السدود الكربى  ىل السدود الكربى،  لكمت   ٔ
ىل  ا كنتلكمو  ة، حصيح، اح ل  115.4يتعلق هباذ الطاقة التخزي مليار د

ذات لينا تقريبا س  ٓن مضبوطة،  رمه، وهاذ ا ل التفاوض ا نة ونصف د
  .ش نضبطو هاذ املبلغ هذا

ىل  ا كنتلكمو  دا، اح مة  علقة، وهذه  يل م هناك كذ املسائل ا
اه السقي  صاد يف م ق ٔن  رشيد الطلب،  التعبئة، ولكن كذ هناك 
ش نقولها يف جملس  صاد يف املاء الرشوب، وهاذي فرصة  ق وحىت 

ش املوا شارن،  ل املاء يه ٕاشاكلية املس ٔن إالشاكلية د ستوعب  طن 
صاد  ق التايل  يل عندها املاء بوفرة تعاين مهنا، ف ول ا دولية، حىت ا

مج لرب ٔساسية  ل مبحور من احملاور ا   .كذ دا
س   .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك   .وشكرمك 
قل ٕاىل  ضة  الالسؤ ون ه لقطاع الثقافة والشباب والر ٔول املو ا

ه ر التارخيية" :وموضو ٓ رممي امل د السادة "املعايري املعمتدة يف معليات  ٔ  ،
ٔصا  شارن احملرتمني من فريق ا   .واملعارصةاملس

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد احلو املربوح   :املس
ٔمغار ٔماي  منريت  ٔساكس  ار،  ت ادو غنو إ ٔخ ٔمغراب ان ٕاميياكن  ٔسب ن 

ت   .مغراب
ن ر فهم، وٕاىل اكن رضوري من الرتمجة مستعد ٔن السيد الوز   . ٔمتىن 

رسمي رٔس السنة  ويف انتظار الرتمجة الفورية يف الربملان ويف انتظار 
ل  ٔمازيغية عيدا وطنيا وعط رمسية، نضيف صوتنا ٕاىل صوت الزم ا

ل السنة والزم من الفريق احملحلسن  رتم، لطلب ونطالب هباذ العيد د
ام نبداو منشيو، منشيو، العام اجلاي ٕان شاء هللا  ٔمازيغية، كفى لك  ا

ٔن هاذ  زيغنٔس متناو  ٔديك العيد ن ر    .نا
ر  وسائلمك السيد ٓ رممي امل ىل املعايري املعمتدة يف معلية  ر،  الوز

دد مهنا مصنفة إ  ٔن  ، مع  سانيا؟التارخيية ببالد   ر حضار وٕا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر السيد احلسن عبيابة، وز
  .مس احلكومة

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا املس

لوز سبة  ل ر التارخيية، وطبعا  ٓ ، بالد امل ارة عندها معايري بالد
د ٕاىل التوصيات املرتبطة مبنظامت  س مضبوطة يف معلية الرتممي 

سكوالٕ ا    .س
ٔ خيضع  ،ولكن هتا، فالرتممي بد دم صيا ا  ٔح ر و ٓ نظرا لكرثة هذه امل

لتايل هناك  لرتممي، و ا بعض املواد ال تصلح  ٔح ٔن  ملعايري خمتربية، 
ىل املستوى الوطين  اص  مج  رممي من ر ر اليت حتتاج ٕاىل  ٓ ديد امل لت

  .ة مث نوعية الرتممي كذ
ٔخر  ،ولكن ا تت ٔح ٔن  س فقط الرتممي هو الصيانة،  ه ل ما حنتا

ٓن يف قرص  ٓخر، كام حصل وحيصل ا تحول من الرتممي ٕاىل يشء  الصيانة ف
ٔشياء ه ثالث  مج مسمتر وف ر ٔسفي، فهناك  : البحر يف مدينة 

شخيص، ٔن  ال ية مث كذ الرتممي، ولكن سنضيف الصيانة،  اخلربة التق

ىل هذا النوع من الرتممي لحفاظ  مة    .الصيانة 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار احملرتم، تفضلو   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد احلو املربوح   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

عددة،  ،فعال ديدة وم ر  ٓ ن م د النوع من اك ٕاذن جيب وا
ل القصور  يل هو د ال ا د ا ارشة لوا سهتداف، منيش لمك م
يل يه جمال، هاذ القصور  ات ا والقصبات، ويف اجلنوب الرشيق 

ٔنه   ، ة والتمنوية كذ عية والثقاف ج ٔو  90%والقصبات تقوم بوظائفها 
قني  ٔكرث من هاذ القصور والقصبات  يق  الناسال  ساكنني فهيا، ٕاذن 

لها لوظيفة د   .تتقوم 
ٔسا  7هناك يف  ك حىت  زاك، الٔقالمي يف اجلنوب الرشيق من فك

يق فهيا  ٔنه  عتناء هبا اكمل العناية،  ات القصور والقصبات جيب  م
ش ن صيانة  يل فعال اك ر ا ٓ سبة لبعض امل ل تبقى  احلياة عكس ما قلمت 

  . واقفة
ملئات، وهناك  ل املثال وقصور وقصبات  ىل س اللت  ف هناك 

ات،  وت"القصور والقصبات يف الوا ٔمال ة  ، "ديغوش"، "وا
داد"، "متالت" رر "غرس"، "تن ٔ ٔنه  رممي،  ٓخره اليت حتتاج ٕاىل  ، ٕاىل 

قني ساكنني فهيا    .الناس 
د املشلك، السيد  ر، جمهودات ال ننكرهاهناك وا ولكن من  الوز

رشف  ل التعمري وإالساكن اليت  ٔوال الوزارة د اطب؟ واش وزارمك،  ا
ل  مثني القصور والقصبات بدمع د مج  ر ومثن ما تقوم  (PNUD1)ىل 

لها  ىل رضورة اسمترارية تد دانيا ونطالب ونلح  به هذه الوزارة م
دان الرتممي يل هو م   . ومسامههتا يف هذا امليدان ا

لوقتوشكر  ر ا  ش السيد الوز   .ما اكف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ف تبقى من الوقت   .اللكمة لمك السيد الوز

مس احلكومة ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر   .السيد وز
لقصور،  مج مع وزارة السكىن وإالساكن ف يتعلق  ر فعال هناك 

ٔحصاهبا، ويصعب وبعض يعين تتعر  ٔمالك  ن قصور الزالت يف  ف اك
  .التعامل معهم

لهيا ومصنف،  ل قطاع وزارة الثقافة ورشف  ن ما هو دا لتايل اك و

                                                 
1 Programme des Nations Unis pour le Développement 
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ىل ما هو موجود  لحفاظ  فهذا من مسؤولية الوزارة، ولكن هناك نقاش 
مج سيكون مع  ر يل فهيا الساكنة، هناك  لقصبات ا سبة  ل وخصوصا 

د االتفاق ليصبح هاذ املوروث رمغ الساكنةالوزارة وغ  فٕانه يصبح  يكون وا
را مغربيا حيظى لك عناية   .ٔيضا كذ 

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

قل ٕاىل  ضة،  السؤالن لر مي إالسرتاتيجية الوطنية  ه تق الثاين وموضو
ستقاليل   .وهو موضوع من طرف الفريق 

  .تفضل اليس حسن

شار السيد   :احلسن سليغوة املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

ٔعزاء،   زماليئ ا
لنت اسرتاتيجيات  ٔ ٔن  لحكومة  ر، لقد سبق  كام تعلمون السيد الوز

ٔفق  ضة يف  لر ىل ٓ ، وقد 2020وطنية  هنا  ميها وحتيني مضام ٔوان لتق ن ا
ضة ببالد   .ضوء التطورات اليت شهدها واقع قطاع الر

سرتاتيجية الوطنية  ،ا مي  ٔوان لتق ٓن ا ٔما  ر،  سائلمك السيد الوز
ضة؟    لر
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

مس احلكومة ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر   .السيد وز
ٔنه سنة  ىل هاذ السؤال املهم،  شار  اكنت  2008شكرا السيد املس

شخيص هناك م  ة، واكن هناك  اظرة وطنية، واكنت هناك رسا ملك
ضة قص يف الر ات واملفردات والعيوب ولك ما هو  ملصطل   .قوي 

مي ولكن هذا السؤال سيجعلنا كذ نقف  د تق ٔ ٔ مل  ة  ولك رصا
ه مجيع الرشاكء  رشك ف مي الوزارة، وليك  س فقط تق مي شامل، ل نعمل تق

لني، ٔن  ومجيع الفا مي،  ٔن حتتاج  10ٔننا فعال حنتاج ٕاىل تق سنوات جيب 
مي موضوعي مي وتق   . ٕاىل تق

ضة املدرسية لكن مل نذهب  منية الر ٔشياء،  مفثال اكنت هناك بعض ا
ىل احلاكمة ولكن الزلنا يف املنتصف، حتدثنا عن التنويع  هبا بعيدا، حتدثنا 

و تدفع  متويل ولكن ال زلت ا ٓت وتقوية ا ش لك يشء، حتدثنا عن امل
ٔصبحت  بري وخصوصا ملا  شلك  ه تقدم  ضية، هذا فعال حصل ف الر

ضية ين مربات ر الس إالقلميية ت ات احمللية واجلهات وا   .امجلا
برية، ولكن فعال حنتاج ٕاىل  سبة  د ال ٕاذن حىت الوزارة سامهت بوا

شلكت، وميكن ٓن  اتية ا مي، اكينة جلنة موضو ٔنه  تق ندرج هذا العمل 

د  ىل  3ميكن يف وا مي وميكن نعرضوه  د التق رو وا ٔو ال شهرن ند ٔشهر 
زيدو  ش  مي ما ميك ٔنه بدون تق لنا،  ذو الرٔي د ٔ ش ن تصة  ان ا ل ا

ٔمام   .ل
ىل هذا السؤال املهم ٔخرى شكرا    .ومرة 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
شاراللكمة لمك الس    .يد املس

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
س ،ٔوال   .شكرا السيد الرئ

ة  ىل الرصا شكرمك  ىل هذه املعلومات، وت ر  شكرا السيد الوز
لعكس،  ة،  ل الرصا يتعامل معنا هباذ النوع د يل  ا ا ٔن اح لمك،  د

ش نتعاونو ا هنا    .اح
ة  ة املو دتو املناظرة، والرسا امللك لمناظرة الوطنية حول ج

ٔوراش إالصالح، ورمست  ذه  ٔن تت ي جيب  ضة إالطار العام ا الر
، يف اجتاه الرفع من قميهتا وتفعيل  ضية، هاذ الرسا لر خريطة طريق 
ه نقد الذع  رشية، وتوج لتمنية ال ملوازاة مع ورش املبادرة الوطنية  دورها 

يض الوطين ٔن الر ىل الش   .لمقميني 
ٔحوال و  هنوض ب ديدة، متكن من ا قد شلك هذا اخلطاب انطالقة 

اوز ما يعيقها  ٔىت ٕاال بت ٔن ذ لن يت اللته ٕاىل  ضة املغربية، وقد نبه  الر
رسيخ  ورها احليوي يف  اقضة  ٔهدافها وم ة لنبل  اف الالت م من اخ

  .املواطنة الكرمية
الالت امل  ة لالخ ليات الصار اللته من الت ذر  يض، و شهد الر

ن بعض  ضة من ارجتال وتدهور واختاذها مطية من  ه الر وما تتخبط ف
ٔغراض خشصية ٔو  لهيا لالرزاق    .املتطفلني 

ة ميكن لنا  ٔن هاذ الرسا امللك ٔظن ب ارطة طريق ٕاذاف ما  نعتربوها 
  . فعلت

د الوقفة وتقميو من  رو وا ش د ر،  مك، السيد الوز ولهذا نطلب م
شلك ٕاجيايب ال ٔجنز  مثن لك ما  ا  لني، اح لها تنظمي لقاءات مع لك املتد

ٔنتوما تتعرفو  الل، و خ يض، ونطالب بتقومي لك مظاهر  فهاذ القطاع الر
د سلبية،  ي نظرة  ضة فه ل املواطن املغريب ف خيص الر النظرة د

اصنا يل  رة القدم ا امعة  اء  ست قة ما خصناش نعممو  ٔنه  حق نعرتفو ب
يل  ٔمل، ا د ا ن وا د التصور، اك د إالسرتاتيجية، بدات وا عندها وا

ه   .كنمتىن، ٕان شاء هللا، ينجحو ف
د  ادية فوا د التصور و ادية فوا امعة  شوف يش  ٕاذن ميل ت
يل تنلقاو  ظر النتاجئ، يف الوقت ا ح وكت ات التحتية، تتكون مر الب

ٓخرن مازال ن  د   .ما انطلقوش امعات و
ل  ٔ ل انطالقة فعلية من  ٔ ر، من  لمك، السيد الوز ور د هذا ا
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  .إالصالح
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ف تبقى من الوقت   .اللكمة لمك السيد الوز

مس احلكومة ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر   .السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

شتغل وتتعطي نتاجئ  امعات  امة، ولكن اكينة  ٔعطيت بصفة  فعال 
س مادي،  رشي ول امعات مشلكها  ور، ولكن اكينة  د ا وكتقوم بوا
بري يف  ا املشلك  ٔح ٔموال وتؤطر، ولكن  الوزارات تدمع وختصص 
لمامرسة  ضة  سري الر ٓن فاحتني حوار ل ا ا لتايل جيب اح سيري، و ال

ضيةالعموم لماكتب الر س    .ة ول
مج يف الشهر القادم لقاءات مع مجيع  ر ٓن عند  ا ا ٔنه اح ٔعتقد  ف
ات رشاكة ورشوط ودفرت  ة املغربية، وسيوقعون معنا اتفاق اجلامعات امللك

دة كون إالدارة ج كون احملاسبة ويف نفس الوقت    .التحمالت، حىت 
فائل ٔ م ىل احلوار املبديئ  ،و جتاه، بناء  سري يف هذا  ٔننا س يف 

نا ٔن الرشاكة يه تو ان،  ل ٔيضا بدمع من السادة الربملانيني ومن ا   .ولكن 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔداء صالة العرص 10 ملدةرفع اجللسة    .دقائق 
قة( ٔشغال اجللسة بعد ٕاثنان وعرشون دق اف   )است

سالسيد    :اجللسة رئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ضة ٕاىل موضوع  قل دامئا يف ٕاطار قطاع الثقافة والشباب والر ن
ه  :السؤال الثالث وهو موضوع من طرف فريق العدا والتمنية، وموضو

اب والنارشن"   ."شجيع القراءة ودمع الك
  .تفضل اليس السعدوين

شار    :سعيد السعدوين السيداملس
سشكرا ا   .لسيد الرئ

رن، ن الوز   السيد
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔمهية الثقافة ودورها يف تعزز الهوية  لنظر  ر احملرتم،  السيد الوز
مج  ، ومتاشيا مع الرب مثني الرٔسامل الالمادي لبالد الوطنية واملسامهة يف 

اد شجيع القراءة وٕا ال، فٕان  اب يعترب احلكويم يف هذا ا لك عتبار  ة 
ىل  ال  شجيع إالق رب  م هبا،  ه ستدعي من وزارمك  لغة،  ٔمهية  ذا 

رش  ىل ال ٔخرى  ة  اب والنارشن من  ة وحتفزي الك املطالعة من 
  .وإالبداع

ٔو ستقوم  ر احملرتم، عن التدابري اليت تقوم هبا  سائلمك السيد الوز ا، 
شجيع ا اب والنارشن؟هبا وزارمك ل   لقراءة ودمع الك

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

مس احلكومة ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر   .السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔن اك ،فعال شجيع القراءة،  وي ولكن حنتاج فعال ٕاىل  ن مشلك ب
ل  ٓن جمال د اليم، كتعرفو ا ٔيضا ٕا ن مشلك  ٔ اك ل ا ت وجمال د نرتن

مج الوزارة عندها  ر اب بعيدا، ولكن  رك الك عي، يعين  ج التواصل 
ب املطلوبة سواء  لك لربامج و ب و لك بات تدمعها  برية من املك شبكة 

ٔعامر ،: ف يتعلق جبميع ا ٕالضافة  الطفو الناشئة، مبا فهيم كذ الطلبة، 
ٔنه تتجول خصوصا يف  ٔلكها،  ٔت تؤيت  ٕاىل قوافل القراءة، وهذه معلية بد

ن القروية ٔما ن شبه احلرضية وا ٔما   .ا
ٔن عند  دا،  برية  هودات  ٔكرث من  342وطبعا ا بة كتوفر  مك

ىل مجيع الرتاب  1.4 يل مطروح وموزع    .الوطينمليون عنوان ا
بات  ،لكن ٔكرث من مرة، اكينة مك و  يل هو طرح ن مشلك ا ٔيضا اك

بات  ولكن ال يتصل هبا خشص نظرا لق مشلك النقل، مفثال عند مك
دم وجود نقل  يل يه شبه حرضية ولكن  ات ا اهزة يف بعض امجلا ٓن  ا

يبقى صعب ٔو املهمتني هباذ العمل  ذ    .التالم
د التجربة مج  ٔنه مت توفري اكنت وا رها،  ٔذ دا يف اجلديدة، دامئا  ي 

بة ممتلئة، ٕاذن ميكن  ٔصبحت املك يض والثقايف، و النقل ساموه النقل الر
شجيع، نوفرو ب ال ه من  ة ولكن كذ نوفرو  منشيو فهاذ التو الب

ٔمر   .الوسي لتقريب املعنيني 
ا ٔخرى، عندها  رامج  ، عندها  زة املغرب طبعا الوزارة كذ

مج  ر شجيعية يف جماالت خمتلفة وكذ عند  ز  اب، عندها جوا لك
القة حىت مع  ه  مج ف ر ب، وهذا  ل قراءة الك ٔ ل التحفزي من  د

  .وزارة الرتبية الوطنية
عددة مهنا دمع  ة م د االتفاق ا كنصاوبو وا ويف هاذ إالطار، كذ اح

ب املدرسية املتباد واملشرت  ستغالل املشرتك يف هاذ اجلانبالك   .كة و
ويل  ،طبعا ٕالضافة ٕاىل املعارض املتعددة إالقلميية اجلهوية واملعرض ا

داث، وغتكون عندها  ٔ ه لك هذه ا يل سنربز ف اب هذه السنة ا لك
ىل هاذ املستوى   .ٕاحصائيات 

ريا يف هاذ اجلانب ومتىن ٔن نتوفق    .ٕان شاء هللا 
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س اجلل    :سةالسيد رئ
  .شكرا

ر ىل رد السيد الوز ب  شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد سعيد السعدوين   :املس
ىل املعطيات ر    .شكرا السيد الوز

ل الثقافة  ،كام تعلمون ر، هاذ املوضوع ال هيم القطاع د السيد الوز
ىل رٔسها ا ٔخرى  ة ا ات احلكوم لقطا دها وٕامنا تتعداه  لتعلمي كام لو

  .ٔرشت
رنو حنو إالقالع احلضاري  منوي  ٔي منوذج  ٔيضا كام تعلمون  ولعلممك 
ل إالصالح، هاذ إالصالح من  سان مكحور د ستحرض إال والثقايف وال 
ٔرقام الصادرة عن  ٔساسية الرتبية والتعلمي والثقافة، ا لو ا ل د املداخ

ٔرق ولية يه  ة من التقارر الوطنية وا سبة مجمو ام مقلقة، ٕاذا استحرض ال
ل  ة د ٔم ل حمو ا ن جيتازون  %30د ل ا سبة د ٔيضا ال واستحرض 

ٔسايس، فاملر  ل يعين التعلمي ا مهنم ال حيسنون القراءة،  %40د
ري حول القراءة التقرر  ٔ هيا التقرر ا ا ٕا ٔضف ٔرقام مقلقة، ٕاذا  هذه لكها 

ل ويل د ، فالطلبة 74دو املغرب حيتل املرتبة  79بني مفن  (PISA2)ا
ل ذ د ىل املعدالت  والتالم لنا ال حيسنون القراءة وال حيصلون  الوطن د

ات الشبابية التلم  ، رمغ بعض يعين الف رشف الب اب ييعين اليت  ذية والك
يل يه  ىل نتاجئ ا ولية وحيصلون  ت ا شارون يف املنتد ن  ني ا املبد

شجيعهم وحتفزيمهة، م نبغي  ، ف ىل الب   .رفع بعضا من العتب 
ري املتوفرة،  ات التحتية  الالت هو الب خ ٔيضا من بني  ٔرشت  كام 

ٔربعني  300ٔرشت ل بة، ٕاىل استحرض وكذا و ات  1500مك ل امجلا د
ة بة للك جام   .الرتابية، ما فهيا حىت مك

ىل السؤال السابق حول  ت  ٔج ل فكام  مج د ضة، ذاك الرب الر
ٔيضا ٕالطالق  ات الرتابية، ندعومك  مالعب القرب يف ٕاطار الرشاكة مع امجلا
ل  ىل الصعيد الوطين، فهاذ القضية د ل ماكتب القرب  مج وطين د ر
ٔرشت  ٔساسية وحمورية كام  ٔساسية وجزئية، يعين  القراءة قضية حمورية و

ة من اخلطوات ننوه هبا، مهن ىل مستوى املعارضمجمو ز اليت تقدم    .ا اجلوا
الم يعين يف ٕاطار  ل إال ور د ٔيضا ا ٔن تعطى حتفزيات و متىن  ف

س هباذ املوضوع   .التنويه والتحس
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ف تبقى من الوقت   .الرد لمك السيد الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر مس احلكومةالسيد وز   .، الناطق الرمسي 

                                                 
2 Programme for International Student Assessment 

شار   .شكرا السيد املس
ٔبناؤ قراءة  ٔ معاك حىت يتعمل  لعلمك تقصدون القراءة التعلمية، و

  .وكتابة ما يقرؤونه
ست  ،ولكن ٔن تعلمون وزارة الثقافة ل امة،  دث بصفة  ا نت اح

بات، ة ومك ين مربات ثقاف ات حملية ت دها يف امليدان، هناك جام  و
بات  د النوع من املك مج املضاف يف الوزارة هو نقط القراءة، يعين وا الرب
د املشلك فقط  يبقى وا ىل العامل القروي، و يل يه ممكن توزع  املصغرة ا
ة اكينة وليك  ل الب ة د مو د ا ٓن وا ا عند ا رشية، اح هو املوارد ال

ستالم مهنا ت ىل رشوط  ٔن نتوفر  رشيةستمل جيب    .وفري املوارد ال
ل القراءة رشية لتوسيع الشبكة د ىل هاذ املوارد ال   .كنمتناو حنصلو 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه الرابعالسؤال  ة" :موضو افة الورق ، هو سؤال موضوع من "دمع الص
شارة احمل دة والتعادلية، السيدة املس لو ستقاليل    .رتمةطرف الفريق 

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اصة،  راجعا ملحوظا يف العامل ويف املغرب  ة تعرف  افة الورق الص
ة بني  اكف ري م الق يف ظل تنافسية  ٕال وهذا هيدد مقاوالت كثرية 

ىل رٔسها مواقع التواصل  افة إاللكرتونية وكذ  عيالص   .ج
ٔهيل مواردها  ادة النظر يف ت ٔن هذه املقاوالت مدعوة ٕال انب  فٕاىل 
صص  مع ا ال يف الرفع من ا الستع رشية، فاحلكومة مطالبة كذ  ال
ل  ل يف مرا ة وٕاعفاهئا من الرضائب خصوصا ت اليت تد افة الورق لص

افة   .ٕانتاج الص
ر سائلمك السيد الوز   :ا، 

افةما يه إالجر  ل دمع الص ٔ  اءات اليت تنوي احلكومة اختاذها من 
هتا؟ ىل تنافس ة واحلفاظ    الورق

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

مس احلكومة ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر   .السيد وز
ىل هذا السؤال شارة    .شكرا السيدة املس

ه، اكن  ٔ ل ف ٔد مع  وقف، وا مع م دت ا ملا وصلت ٕاىل الوزارة و
دة ىل اعتبار املنظومة مو رش والتوزيع،  ل ٔصبح  افة  لص مع فقط    .ا

ٔن الصحف  دا  برية  ري اكيف، ولكن ٕاشاكلية  مع  ٔن ا رتف ب ٔ  ٔ
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لها م ليه م ي اكنت تعمتد  ٔن إالشهار ا بري،  شلك  ل املقروءة تعاين 
لها ىل إالشهار نقصت مداخ وزمي، مجيع املؤسسات اليت اكنت تعمتد    .ا

ٔيت  ٔن سي ٔرشيف،  وبة جزء من ا افة املك ا كنعتربو الص فطبعا اح
راهات املالية وخصوصا  ٔيضا هذه إال م وستصبح وثيقة، ولكن  ٔ يوم من ا

ل الضام ٕالضافة ٕاىل تطبيق القوانني د لرضائب،  ن ٔهنا مطلوبة 
عي   .ج

م  د اجلزء  ٔهنا تدفع وا ٔت الوزارة  ىل اسمترارية العملية، بد حففاظا 
عي حىت تبقى الرشوط موجودة،  ج ٔو الضامن  لرضيبة  صصات  من ا

ينظم هاذ العملية ن نظام قانوين  مع والرشوط املطلوبة ٔن اك ل ا   .د
ا عددة، حىت مهنا ا ،اح ىل طرق م ٓن  ٔو نبحث ا و  ل ا متويل د

ا  و حىت تبقى هذه الصحف تؤدي دورها اكمال، وطبعا اح ارج ا
ٔن  ا  س اكف مع هو مطلوب، ولكن ل قة ا مع، ويف احلق ا ا اللك يطلب م
ن جلنة  دا، القوانني املتبعة راه لك سنة اك بري  املنظومة عندها ثقل مايل 

ل امللفات وتطبق املعاي ستق سثنائية  مع حسب املقاي   .ري وتعطي ا
نه  ٔ ٔن نطور  ال ميكن  ٔو ٕاضافة موجودة م ٕاذا اكن هناك تطور موجود 
ة  ٔكرث رس ٔقوى و ٔصبحت  افة إاللكرتونية  ٔو الص املواقع إاللكرتونية 
يل ندجمو هذا  ٔشنو يه الصيغة ا ا كنفكرو  لتايل اح ٔكرث معال،  شارا و وان

ٔن حىت ال لتايل اجلسم لكه الصحفي،  وبة عندها مواقع، و صحف املك
ٔصبح معل واقعا   .فكرة نقل املعلومة من الصحيفة ٕاىل املوقع 

ٔن ننظم هذا اجلسم وكذ  ٔخرى  ٔو ب ٓن بطريقة  لتايل نفكر ا و
ٓن يف  ا كنفكرو ا ٔن ملا غنطرحو بعض القوانني واح شاور وبتعاون،  ب

ل ال  ل تنظمي هاذ العملية د ديد د ا مرشوع  امة، واح تواصل بصفة 
كون  ٔن  ٔو ما خيدم املنظومة، رشيطة  د  رهن إالشارة ٕاذا اكن هناك ما يف

ٔكرب من امجليع ة العامة    .املصل
  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
  .شكرا

شارة   .اللكمة لمك السيدة املس

شارة    : دجية الزويم السيدةاملس
ل مع واقع ىل هذا التفا ر  وبة يف  شكر السيد الوز افة املك ٔزمة الص ٔو 

  .املغرب
ليه طبعا وهو وضع  يل قلت لكه نتفق  ر هاذ اليش ا ري السيد الوز
ة  يل وصلت، د الورق ار املبيعات ا ٔو اند ٔزمة ق  ٔمام  ٔننا  معروف، ٕاال 

ل  230.000لكها ما كتعداش  ة، هاذ اليش إالحصائيات د ٔما  2017س
ري موج ري حمينة و   .ودةد 

سبة  ت ب ال ٔما د ما  2018يف  %13مث كذ عند اخنفاض إال
برية  ٔشنو يه راه كتكون  ت ٕاذا بغينا نعرفوها  ال اش، هذه إال عرف

يل  ٔوىل، يعين يه ا ة ا ر ة  افة الورق ىل الص زل  يل  وكتبني الوقع ا
ٔصبح عندها والو ٓن ما  و دون رشيك، وا ستفد م   .اكنت ك

دها عندها اتصا ت،  15الت املغرب بو ال رمه يف إال ل ا مليون د
ات الغذائية، دامئا  ٔمني واملصاريف والصنا ٔيت من موراها رشاكت الت ت

ل درمه و لتايل ميل  4ترتاوح ما بني مليون د رمه، و ل ا مليون د
ت مايش  ال ٕال شو  يع شو به الناس، اكن  يع تتجمع هاذ اليش لكه اكن 

يل ما كهتموش اكع املبيعات ن ا ملبيعات، اك ٔو    .لقراءة 
ت اندحرت ب  ال ش حىت إال ٓن ما اكي  2017يف  %13ٔما ا

زل ب  ، ٕاذن رمق التعامل حىت هو    .2018يف  %9.5كذ
ٔن  ن،ٕاذ س يف مصلحتنا  ادي، ول د الوضع مايش  ٔمام وا حنن 

ي ل  يفام اكنت فه ة،  افة الورق عية، حصيح تغيب هذه الص ج ها قميهتا 
بري من املعلومات اليت تتداولها  سوب  ٔمام م ة  اكف ري م هناك تنافسية 
ة  ٔمرك ل ا ات غو عي ومجمو ج املواقع إاللكرتونية، والس التواصل 
وبة تدعو مجيعا  افة املك لتايل فالص ٔكرب، و شلك  ستحوذ يه  ث  ح

ٔن حن لني من مجيع هذا  ٔن خنفف عهنا الرضائب، يف ٕاطار ذاك كفا اول 
يجيبو يف القانون املايل، دامئا حقا هاذو راع وقع هلم كذا، ال،  يل  اليش ا

اصة ستحق عناية  وبة  افة املك   .الص
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة  :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر ما بقاش  الوقت   .السيد الوز
قل ٕاىل السؤ  هٕاذا ن ض " :ال اخلامس وموضو ة دور احلضانة ور مراق

كون العاملني هبا ٔطفال و ٔصا  ،"ا وهو موضوع من طرف فريق ا
  .واملعارصة

  .تفضل اليس توزي

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

  السادة الوزراء، 
ٔسايس يف بناء خش  منية تضطلع دور احلضانة بدور  ٔطفال و صية ا

شتكون من  ٔمور  ٔولياء ا ٔن العديد من  ري  ىل العامل،  م  ا معارفهم وانف
ٔطفال وتطور معارفهم من فضاءات  ال ا غياب الرشوط الرضورية الستق
لعاملني هبذه  سبة  ل كون بيداغو رضوري  لمي و الئقة ومستوى 

ٔهد ق ا ىل حتق ٔاملؤسسات، مما ينعكس سلبا  ت من  ش ٔ   .اف اليت 
ٔطفال  ،ا ض ا ة دور احلضانة ور ذة ملراق سائلمك عن تدابري املت

م بتكون  ه ٔهيل وتطور هذه املؤسسات و ي ستقومون به لت وما ا
  العاملني هبا؟ 
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  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الثقافة والشباب والر مس احلكومةالسيد وز   .ضة، الناطق الرمسي 
عي املهم، الوزارة عندها  ،السيد احملرتم ،شكرا ج ىل هذا السؤال 

ل  ور احلضانة ويه حمددة من  40.04قانون د ٔسايس   3مبثابة النظام ا
ٔويل، وهذا من  4ٔشهر ل  لو يف النظام ا ن بعد ذ كند ٔشهر، اك

صاص وزارة    .الرتبية الوطنية اخ
يل العدد  لوزارة ا اضعة  يل يه  ٓيت، مجيع املؤسسات ا ما يقع هو اك

لها  ىل  389د ي كتقوم  ة الرتبوية والصحية: ٔشياء 3فه   . التكون، املراق
ت  ،ولكن ري معقول هو وجود هذا النوع من احلضا يل هو  اليشء ا

شتغل  ا امجلعيات  ٔح رخص، و ات  ا امجلا ٔح ص، و رخ بدون بدون 
ارج  ل احلضانة  بري يف هذه املنظومة د لتايل هناك قطاع  قانون، و

ص حوايل  يل كنعطيومه الرتخ ا ا ال اح ن  375الوزارة، م د يل وا ا
رو هذه  ش يد اص، هاذو د در حملفني موظفني  ص كقطاع  الرتخ

 ٔ حسن ا ىل الفائدة فك ٔنه يعمتد  البا القطاع اخلاص  ة، و   . موراملراق
اطق  ،ولكن يل هام يف م بعض امجلعيات وبعض دور احلضانة ا

ارج  ا تعطى بدون ٕاذن و ٔح ص  اطق، وهذه الرتاخ عشوائية يف م
ن  لهيا، ولكن مستعد ش  ا ما مسؤولي ل الوزارة اح إالطار القانوين د
ل هذا إالطار  ش يبقاو لكهم دا ٔطراف  رو يش قانون يلزم مجيع ا ند

يل يه القانو ٔطفال فهذا العمر ا ٔطفالنا من هذا النوع من ا ين حامية 
اية ة ٕاىل الر   . حمتا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب شار يف ٕاطار التعق   . اللكمة لمك السيد املس

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ر   ،السيد الوز

يل وقع  عي ا ج ٓن املغرب مع التحول  يف الواقع دور احلضانة ا
ٔرسة ل  ٔم ٕاىل بالد انتقلنا من  يل فهيا اجلد وا ٔرسة ٓ واسعة ا خره ٕاىل 

ٔم ٔب وا يل فهيا ا   . صغرية نووية ا
لتايل اخنراط  ٔن دور احلضانة و دان الشغل جعل  املرٔة املغربية يف م

ٔصبحت  ني،  لشبان املغاربة املزتو سبة  ل ٔساسية   ٔ ٔصبحت مس
ن القان ي ينظم ورخص هاذ دور  40.04ون ٔساسية، كام قلتو اك ا

ل  دد د ن  نا  400وال  300احلضانة، وكام قلتو اك ا لق يل يه  500اح ا
ر، هو  ن السيد الوز مرخصة حسب هذا القانون، ولكن املشلك فني اك

ىل ٔنتوما،  يل قلتو  ح  هاذ املشلك ا ارمة ف خيص ف ٔن هناك فوىض 
ٔطفال وهاذ احلضانة،روهاذ  اء  ض ا ٔح هاذ الفوىض العارمة كنلقاوها يف ا

د  يور، كنلقاوها فوا ات، كنلقاوها يف ا الهامشية، كنلقاوها يف الكرا
ل املسائل   .العدد د

ٔن هاذ دور احلضانة يه هذه  ل هذا املوضوع هو  لتايل اخلطورة د و
ل  ية د و ف 3شهور حىت ل  8الفرتة الزم يل كنب هيا سنني يه يف الواقع ا

ادي  يل  ل الطفل وفني كنربجمو الطفل، كنعمروه، الطفل ا خشصية د
يل كرنبيوه من  18شوفوه عندو  سنني  3شهور حىت ل  3ام، املسائل ا

لتايل  ٔساسية، و اة الطفل فرتة  لتايل فهاذ الفرتة من ح ٔساسية، و يه ا
ري املرخصة والةالبد من املراق ة هاذ دور احلضانة  يت تعبث بفكر، ، مراق

يبغي يربمج  د عندو هدف  ر، لك وا يد ٓش  د  ا مايش، لك وا اح
حنالل، ٕاما  شدد، ٕاما يف ٕاطار  راري، ٕامنا نربجمهم يف ٕاطار ال هاذوك ا
ور  ٔن ا ىل  ة  لتايل هذا من مسؤولية احلكوم دا و يف ٕاطارات كثرية 

ة والزجر ف خيص هاذ ا ٔسايس هو املراق لها ا ري د ت اليت يه  حلضا
ش  ال هاذوك املربيات ما عند ل الربامج، حىت م ع د مرخصة والت
ل مع  ش ميكن تفا يل ميكهنا  كون ا ارفة وعندها  يل يه  مربيات ا
يفاش التعامل  راري الصغار،  ل ا سيوولو د ٔطفال يف  هاذوك ا

هلم،  ش ش تعامل  (la pédagogie)معهم، النفسية د معهم، ما عند
كون  ت اليت  مدارس وشعب اليت تقوم بتخرجي هاذ النوع من هاذ املكو
ل  ل املستق يل هو البداية د دا ا اتقها بناء هذا الطفل الصغري  ىل 

لو   ...د
ر   . شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ال رد لمك   .شكرا. السيد الوز
قل  ه ٕاىل السؤالٕاذن ن ري، وموضو ٔ املعايري املعمتدة " :السادس وا

ات الرتابية ىل امجلا وهو موضوع من طرف  ،"يف توزيع مالعب القرب 
  .الفريق احلريك، تفضلو

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارات،   ٔخوايت املس
شارن،   ٕاخواين املس

قة واح ر ،ا كنحطو هاذ السؤالحق ش  ،السيد الوز وبطريقة 
مك، كنمتناو  يل معهودة ف ة ا د الرصا ٔسئ بوا ل ا ة د جتاوبتو مع مجمو
ا  ٔن اح ه بعض املشالك كثرية، وخصوصا و ٔنه ف لنا  ٔنه هاذ السؤال د
يل ما  ات ا ة امجلا ن مجمو ات، اك شارن رؤساء امجلا منثلو يف املس
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  .حقهاوصلهاش 
ات التحتية  ل يف الب ٔمام اخلصاص املس لنا تيجي  لتايل السؤال د و
ام وهو ٕاجناز مالعب القرب  ٔطلقت احلكومات السابقة ورشا  ضية،  الر

ات الرتابية ة رشاكة مع امجلا   .يف ٕاطار اتفاق
ليه ر حول ما ييل ،بناء    : سائلمك السيد الوز

ات الرتابية؟ ما يه املعايري املعمتدة يف توز ىل امجلا   يع مالعب القرب 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

مس احلكومة ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر   .السيد وز
ىل هذا السؤال شار    .شكرا السيد املس

ىل  ا تندويو  عددة، نظر اح ٔسئ م ه  ليه ف ت  ٔج  1503ٔ فعال 
د  ات، وا ل امجلا ات  800د دد امجلا ذينا  ما قداش، مبعىن ٕاىل 

ٔكرث، ولكن الفكرة هو ٕاجناح هاذ  ىل  ممكن تتحول ٕاىل  800اصنا ندويو 
حث  ت ت ٓخر، حمدد واملعايري اكينة جلنة حملية ٕاقلميية فهيا مجيع املكو رمق 

  :ٔشياء 3ىل 
ه الرش  يل تتوفر ف ة العقار ا ا لبناءٔوال،   ؛وط اجلاهز 

افة الساكنية  ؛نيا، الك
عية لثا، ج كونو ذاك العدا  ش  ٔخرى   .دم وجود مالعب 
ٓن ل مالعب القرب هو من جتهزي صندوق  ،ا ٔن الفكرة د اكينة 

ر املتابعة يف  ات احمللية، والوزارة تتعمل دراسات وتتد لجام التجهزي التابع 
ٔن صندوق  ٔخرى  يض تريد هاذ الفلوس، طبعا املغرب معلية  متويل الر ا

ٔخرى ما غتربمج  ات ا ٔن امجلا برية مربجمة، هذا ال يعين  ن مالعب  اك
ري  ات يعين فهيا مالعب  ٔنه كثري من االتفاق اية املر الثانية  فهيا، راه 
ضية مع الوزارة  رامج ر ٔصال عندها  يل  ات ا مالعب القرب، فامجلا

ة هاذ هذيك مو  لعامل القروي  800جودة، ولكن خصوصا يه اكنت مو
ة ا ٔكرث من  ح املامرسة  ٔن هاذي مالعب صغرية وت   . وشبه احلرضي، 

ٔضيف   ٔ برية،  ٔنه مرشوع مليك سيعرف قفزة  مج  ٔن الرب ونعتقد 
ني ليك تبقى مالعب، واملالعب  ٔن هذه املالعب حتتاج ٕاىل شي فقط، 

ٓن موجودة اصها الصيانة واحلراسة، بدون  اليت ا ات احمللية  يف امجلا
صيانة وحراسة راه ما غتبقاش هاذ املالعب تقوم هبا و تنفكرو يف 

  .شغلنا هاذ العملية
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
سشكرا السيد ا   .لرئ
ر   ،السيد الوز

يل واقعة يف هاذ التدبري  يف ٔنه إالشاكلية ا لمك هو  ا يف الرد د ما 
ة  ٔنه اكينة اتفاق لتايل ما دام  ل مالعب القرب هو الصيانة واحلراسة، و د

يل ملزمة  لوزارة ا ات وملزمة  لهيا معمك وزارة  وكذلجام ٔرشفت 
ل  ىل ٕاطار الصندوق د لية  ا يل يه  ،(le FEC)3ا ٔ ا هاذي مس

دا   .مة 
ٔنه ر ،ٕاال  ا ،السيد الوز ري يف  واح الية مايش  ىل العدا ا دثو  ت

ات القروية مالعب القرب،  برية ما بني امجلا د الهفوة  ٔنه اكن وا
يل عندها  ة داملدن ا برية ومجمو يل يه  ات ا يل صغرية مع امجلا ات ا وامجلا

ات وعن ضيةقا يل يه ر ل املسائل ا ة د   .دها مساحب، عندها مجمو
لتايل ر ،و لك  ،السيد الوز دثو دامئا  ا ت ا دامئا واح هاذ احملور اح

بري  د البعد  ٔننا تنلقاو راسنا فهاذ الربامج واملزيانيات كنلقاو وا ة  رصا
يل يه در يل يه بعيدة اكجلنوب الرشيق ا خلصوص املناطق ا -ةدا، 

يل يه بعيدة ل املدن ا ة د مو د ا اللت ووا   .ف
لتايل ر ،و الية، بغينا مايش السيد الوز ىل العدا ا ، ميل كهنرضو 

ٔ ما مرتبطاش  ٔنه هاذي مس ل القرب،  ري يف املالعب د نتصنفو 
ا كذ عند  زاف الناس  ،)des athlètes(مبالعب القرب، اح عند 

يل بغات، ا لمك ا ور د لتايل هاذ ا ٔخرى، و ٔلعاب  يل ميكن لها متيش 
لشباب سبة  ل ادي، دور حموري  ر، هو دور مايش    .السيد الوز

ات، ما ميكن رؤساء جام سبة لنا  ل لنا ٕاال مندو يدينا معمك، وما  و
ات  ، وراه  د شتغلو بو ش لنا  دمك، وما ميك شتغلو بو ش لمك  ميك

ل  ىل ا ي  دمك واملربات ق رمه بو ش لمك د بات ما ميك لمك، املك سان د
د  اصو وا رمه معمك، ولكن هذا  دمك كند رمه بو ش لمك د ة ما ميك الثقاف

جتاه لو فهاذ  ٔشنو هو العمل د د  يل ميكن حيدد لك وا   .إالطار ا
ر،   السيد الوز

س  ي يل  ني وا يل اكنوا مسن ات ا ٔنه االتفاق ٔمتىن  نومه الرؤساء ٔ 
ٔربع سنني، مخس سنني، ست سنني،  يل اكينة  برية ا يل اكنت عهود  وا
يل سبقو كتعاود جتي  يحوز هاذوك ا ا  يل  ٔن د ا ٔولوية،  يلقاو 

ٔخرى ة  د املو   .وا
يل اكنت  ل املالعب ا ٔ د ق فهاذ املس ح حتق ٔ بغيتك تف لتايل  و

او مالعب ، ومت2014و 2013و 2012و 2011من  لها و ت إالزا د
ذوها ٕان شاء هللا جبدية ٔ ٔن ت   .ٔخرى، وكنمتىن 

ر   .وشكرا السيد الوز
  

                                                 
3 Fonds d’Equipement Communal. 
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س اجللسة   :السيد رئ
 .شكرا

ر بقات ليمك  يق لمك  54السيد الوز ٔردمت،    .نية 54نية، ٕاذا 

مس احلكومة ضة، الناطق الرمسي  ر الثقافة والشباب والر   .السيد وز
اح  اص إالماكنيات هو انف م، ولكن  ات  ىل امجلا ضة  الثقافة والر

ات  ني، وراه اكينة اتفاق اح بدون تق كون عند الوزارة، راه حصل انف
  .معه

سمحش هبا وزارة املالية ما  يل يه ما  ٔشياء ا ٓن، ا ٔ كنقولها من ا و
كون عند ش  ٔنه  سمح هبا وزارة املالية،  يل  ٔشياء ا ي غتنفدش، وا

ل  ة د ادي ندجمها يف 2016اتفاق  ٔ يفاش  ا در جلنة 2020،  ، اح
ل،  ٔموال ورجمهتا يف املستق اع هذيك ا متحيص هذه املسائل السرت

ة حىت كتكون  ،ولكن ا ٔ ما كنوقع حىت يش  ني،  ٔريد التق  ٔ
اح فهاذ العملية لربامج والن اء  ٔوف ش نبقاو  وفرة،    .إالماكنيات م

  .شكراو 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة   .وشكرا 
قل  ه ٕاىلون ه لقطاع العدل وموضو د املو شار " :السؤال الوح ان

ىل عقارات الغري ه من طرف الفريق احلريك"ظاهرة السطو   .، وهو مو
ارك   .تفضل موالي م

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتمشكرا ال    .سيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس

ىل عقارات  ٓونة عرفت ظاهرة السطو  شارا واسعا يف ا الغري ان
دا جبال شلك ميس صورة املغرب كدو احلق والقانون، مما  رية  ٔ  ا

ٔفراد وممت ىل حامية حقوق ا ساهر  لاكهتم ٕاىل ٕاصدار امل حفظه هللا 
ىل التصدي لهذه إالشاكلية لعمل  ر العدل  ة لوز ته السام   .تعل

ر احملرتم سائلمك السيد الوز ليه،    :بناء 
ىل عقارات الغري؟ مك ٕاحصاء مللفات السطو   ٔوال، هل 

ٔو املزمع اختاذها حملاربة ظاهرة  ذة  نيا، ما يه إالجراءات والتدابري املت
الء  ٔرض الوطن؟س ارج   ىل عقارات الغري واملتغيبني 

س  .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
 .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر العدل   :السيد دمحم بنعبد القادر، وز
  .شكرا

ىل ممتلاكت الغري  ،فعال شار احملرتم، ظاهرة السطو  السيد املس
ي مت ٔهنا متس مسعة املغرب، فه لنظام العام، ويه فهيا ٕالضافة ٕاىل  س 

ت صارمة وواحضة  ة وحقوق الغري،  اكن فهيا تعل ىل ملك الء  اس
ر  رئاسة السيد وز شلكت جلنة  ت  ر هذه التعل ىل ٕا ، و جلال امل

ة ات احلكوم ٔوقاف، : العدل، وفهيا ممثلني القطا ة، ا لية، اخلارج ا ا
ٔخرى اكلواك ا افظة العقارية والهيئة الوطنية العدل ومؤسسات  لم لوطنية 

ري ذ ل املوثقني، ٕاىل    .مجلعية هيئة احملامون والهيئة الوطنية د
رشيعية  ة تدابري  مو د ا ٔسفرت عن اختاذ وا لجنة  ات هذه ا واج
يل ميكن  ة، ا بري من هاذ الظاهرة املش د  وتنظميية سامهت يف احلد ٕاىل 

ش ن اسبة  ذ الرشوع يف اختاذ هذه التدابري هذه م ٔنه م ٔنو الرٔي العام  طم
ٔية شاكية رمسية بصدد هذه الظاهرة ل  س   .مل 

ىل  يل مس يف السطو  دد القضا ا ميكن طلبتو إالحصائيات؟ 
نا هبا السلطة القضائية ما تتفوش  يل واف ل القضا  40عقارات الغري ا د

ىل الشلك التايل ة    :موز
ق و 9هناك  ى قضاء التحق ل امللفات  امللفات معروضة يف  6د

بتدائية و ة و 14املر  اف ملفات يف مر  4ملف يف املر إالست
متهيدي 7النقض و ل امللفات يف مر البحث ا   .د

ٔو اختاذ  رشيعية  ل يف مراجعة  يل مقنا هبا يه لكها تد إالجراءات ا
يل قلت   ة ومراجعة تدابري حبال ا ل مدونة احلقوق العي مت املراجعة د

د العقوبة املقررة  اصة املتعلقة بتوح ضيات القانون اجلنايئ  بعض مق
  .حملرري العقود

يل تتخول السلطة القضائية اختاذ  ،كذ مراجعة املسطرة اجلنائية ا
ت القضاء يف القضية، ويف اجلانب  ٔن ي بعض التدابري لعقل العقار ٕاىل 

رو به هو هاذيك التطبيق إاللكرتوين ال  م ميكن نذ ٔمه تدبري  تدبريي اكن 
ي مسي  افظة العقارية وا لم يل قامت به الواك الوطنية  " حمافظيت"ا

يل  يدات ا اكفة التق ه  ميكن التبليغ إاللكرتوين لصاحب العقار وٕابال يل  وا
رب رسائل نصية ٕالكرتونية لو  ىل العقار د   .تدار 

بري يف حرص هذه  ،ذنإ  د  ريها سامهت ٕاىل  هذه إالجراءات و
لجنة قريبا ليك تقف  شارها، وحنن نعزتم مجع هذه ا الظاهرة واحلد من ان
رى ما يه املر املق اليت  ام ليك  ىل احلصي وحترر بصددها تقررا 

لهيا   .سنقدم 
شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر شكرا السيد  .الوز

با شار يف ٕاطار التعق   .للكمة لمك السيد املس
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منبارك شار السيد حيفظه    :املس
ات ىل هذه التوضي ر احملرتم ،شكرمك  الهامة يف هذا  ،السيد الوز

ي هيم العديد  من املواطنني مبا فهيم املقميني املوضوع اخلطري واحلساس، وا
ملغرب انب املقميني  ٔ    .يف اخلارج وكذا ا

رب قانون  لتصدي لهذه الظاهرة  هود القانوين املبذول   39.08فرمغ ا
ه اصة املادة  ،كام مت حتي ٔن مضامني هذا القانون  ه الزالت " 2"ٕاال  م

اصة  ٔمالك الغري بتغطية قانونية،  ىل  لسطو  سمح  حتمل فقرات 
ق 4اشرتاط  ىل وضعية العقار من طرف املا احلق ي سنوات لالطالع 

ل حمدد يف  ٔ عوى يف    .سنوات، وهو ٕاجراء ال معىن  4وحرص رفع ا
ر،    السيد الوز

ٔمام احملامك،  ة  الف القضا املطرو ٔمهية هذا املوضوع تعكس  ٕان 
ا ويتعلق  اال ح ر احملرتم م ليمك السيد الوز ٔعرض  ٔكرث،  ولتقريب الصورة 

لسطو من ط ا تعرضت  ٔمر بعقارات مبدينة ا رية التجهزي، ا رف مد
ٔخرى دون موجب  ىل عقارات  الء  نية لالس ىل حماو  ويه مق 
ة املكفول  ٔ جس يف مساس صارخ حبق امللك ت خط ث ارك حق، ح
ٔهنا قامت  اهئا  الل اد علت مسطرة معيبة ش من  ث اف ، ح دستور

ط وتعليقه يف لر جلريدة الرمسية  ديد  الن الت رش ٕا نفس اليوم مبدينة  ب
ٔن هذه العقارات تقدم مالكهيا  ر؟ مع العمل  ٔهذا يعقل السيد الوز  ، ا ا

دوى ظ بدون  ني مبطالب التحف ق   . احلق
ر ،وٕاذ نطالبمك رمك  ،السيد الوز ٔذ ىل تصحيح هذه الوضعية  لعمل 

اللته، النطق  ث قال  ة يف هذا إالطار، ح ة السام ت امللك لتعل
شلكه من : "ليكامل اللتنا الرشيفة خبطورة هذه الظاهرة ومبا  ووعيا من 

ي يضمنه دستور اململكة وما قد يرتتب عهنا  ة ا مساس جسمي حبق امللك
من القانوين ٔ ال احليوي ل ىل ا ة  ر فاد ٓ ى النطق املليك". من  هت   .ا

س   .احملرتم شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد ا   .ملس

ىل مسامهته يف هذه اجللسة ر    .وشكر السيد الوز
ة وهو موضوع  ه لقطاع الطاقة واملعادن والب ٔول املو لسؤال ا قل  ون

ه لشغل وموضو حتاد املغريب  اطر اليت هتدد " :من طرف فريق  ا
ة ببالداملنظومة    ".البي

ٔم سة    .لاتفضيل السيدة الرئ

شارة السيدة ٔ    :مال العمرياملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ذها احلكومة محلاية  ٔن تت رتازية اليت جيب  سائلمك عن إالجراءات 
ة؟ ة من    املنظومة البي

ستغالل  ،مث د من  ل رتام القانون  عن ٕاجراءاهتا يف جمال فرض ا
لموارد الطبيعية؟   املفرط 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب ح وز   :السيد عزز ر
س   .شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
ٔكرث الزتاما  ،يعين ٕاجامال ول ا الغة بالد امحلد  تعترب من ا بدون م

ة، التقار لتغريات املناخ يئ وف يتعلق  ال الب ر ال الوطنية وال يف ا
ولية تبني هاذ اليش   . ا

ي  ،حصيح ستور ا ٔول يشء عند ا راهات كثرية، طبعا  عند ٕا
ة، بوضوح يف نصوص واحضة، مث عند  ىل موضوع الب نص بوضوح 
ملاء، تتعلق  ت، تتعلق  لنفا ة، تتعلق  لب عددة تتعلق  رسانة قانونية م

ت، تتعلق  د ملياه والغا ٔخرى يه ق ملوارد الطبيعية، مث نصوص 
ل القانون  ل املناخ، م ل القانون د ة، م ل املوافقة البي املدارسة، م
ل التعديل ف  ادي جنيبوه د يل  ل القانون ا ل، م ل السا السابق د
، قوانني ومراسمي، ٕان شاء  اكم رسانة قانونية م ت، مبعىن  لنفا يتعلق 

ديدة هللا، قوانني   .ومراسمي ستكون 
يل فهيا  ،ٕالضافة ٕاىل ذ لها بوضوح ا رامج، العناون د ن  اك

ٔمر  ٔن انطلقت، سواء تعلق ا ذ  رامه م ل ا تطهري ل عرشات املاليري د
ٓن ٕاىل  مج طموح من ا ر لن عن  ٔ يتعلق مبحيط  2040السائل، واليوم 

لعامل القروي، هناك  ٔيضا يتعلق  يل امحلد املدن و ت ا لنفا مج يتعلق  ر
ت،  ايل من مجع النفا ه نتاجئ حمرتمة وانتقلنا ٕاىل مستوى   حتققت ف
ة الهواء،  مج يتعلق مبراق ر لتلوث الصناعي، هناك  مج يتعلق  ر هناك 
لكمتو  يل  ة، ا ٕالضافة ٕاىل املراق ال،  عددة يف هذا ا رامج م هناك يعين 

شارة احملرتمة، سنو  السيدة ،لهيا ة،  26.000املس لب ة تتعلق  مراق
 ، ل املوا ن الرشطة د ل املاء، اك ة، اكينة الرشطة د اكينة رشطة الب
د العدد  رك املليك، مبعىن وا ن ا ت، اك ل املياه والغا ن الرشطة د اك

ٕالضافة ٕاىل الرشطة إالدا ة  ملراق يل تتقوم  ل املؤسسات ا رية اكينة يف د
ات احمللية   .امجلا

ة، كام تعلمون، الهدف مهنا  ،هذا ا ٕاليه السياسة الطاق ٔضف ٕاذا 
ة لك ما يتعلق  ٔيضا هو موا لنا يف الطاقة  ات د ٕالضافة ٕاىل احلاج

ة ة والتغريات املناخ   .بتلوث الب

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا
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شارة يف ٕاطار التعق    .باللكمة لمك السيدة املس

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
لفعل اخنراطها يف املنظومة  ،قد نقر رمجت  ٔن بالد  ر، ب السيد الوز

ة الكونية ستحرض طبعا البعد  ،احلقوق ة بوضع مقاربة  ىل مستوى الب ال 
يل هو قانون إالطار،  ة ا لب يل قلتو عند امليثاق الوطين  القانوين، حبال ا

ل كذ اجلانب  ٔننا ما بقاش عند الوزارة د لرمغ من  املؤسسايت، 
ث دوز  ة، وق ح نا هبا، مث كذ  (la Cop 22)الب اج ما بقاش 

لتمنية املستدامة   .ىل مستوى إالسرتاتيجية الوطنية 
لموارد  يف الواقع فاملالحظ ،ولكن ستزناف املفرط  هو اسمترار 

ال، الطبيعية، سواء ف يتعلق  ٔطلس م ٔرز ا ٔو املوارد الغابوية،  ملاء 
لتنوع البيولو والتدهور  ة، كذ اسمترار إالرضار  املوارد السمك

صادية تتوصل  عية واق لكفة اج يل طبعا عندو  يئ، ا ل  33الب مليار د
ٔكرث من  ٔي ما يعادل  رمه،  يل اخلام 3.5ا ا   .النقط من الناجت ا

ة مع ذ يف نالحظ ضعف إ  ،كذ مات البي ه دماج 
ات  لتقائية ما بني القطا السياسات والربامج الوطين، ضعف كذ 
ة، ضعف  لية، السكىن، وزارة الصنا ا ال التخطيط، ا املعنية، ما بني م

ر، يف الربامج التمنوية املعمتدة   .البعد الوقايئ، السيد الوز
ساهل لو اسمترار ال س ٔخرى ت ة  يل  من  ة ا مع اجلرامئ البي

ت والسوائل  يل قذف النفا صادية من ق ق ب فهيا املشاريع  س ك
ت املداخن الصناعية  والغازات يف الوسط الطبيعي، الرواحئ املرضة، انبعا
يل  لمواطنني، اليشء ا ٔوال مث  لعامل  ٔمراض  ل ا دد د ب يف  س يل  ا

يط ٔسفيجعلهم حيتجو يف احملمدية، يف الق   . رة، يف 
يل  ت ا د السترياد النفا اصمك تبداو بوضع  وهباذ اخلصوص بعدا 

ٔحفورية يف مصانع إالمسنت لطاقة ا بديل  ستعمل    .ك
ت الصلبة،  لهيا، النفا ت، ولكمت  ن مشلك النفا ري اك منشيو 

ت  ،ار البيضاء ٔزيد من ثلث النفا هتا  د ج بو ر، كت السيد الوز
ملغرب بنحو املزنل  يل تتطمر يف مطرح مديونة  3700ية  ا وا طن يوم

ٔرضار ب يف  س لفرشة املائية وطبع ك لها    . وكتوصل العصارة د
ر،    السيد الوز

يل تيخصنا فهيا حندو ونفعلو  ة فعا ا البد من ٕارساء حاكمة بي
ات الرتابية، املؤسسا ، امجلا و لني، ا ل لك املتد ت لزتامات د

ة مبعايري  دات إالنتاج ة، وحىت املقاوالت اخلاصة، كذ الزتام الو العموم
ل  دة د ة نظيفة وحتديد املسؤوليات، ونطبقو ذيك القا ىل ب احلفاظ 
ريها، ختصيص  ٔملانيا و ٔخرى، حبال  يل داروها دول  امللوث املؤدي حبال ا

ة والوسائ ىل مستوى املزيانيات العموم ل الرضورية كذ حتفزيات 
وري، ما  مي ا ٔسسة التق ال، م اطر من الكوارث الطبيعية م لتقليص ا

مي ش التق يطلب  ،اكي يل  ٔخطار، اليشء ا ٔثريات وا لت ر،  السيد الوز

ىل  رشيعية،  مي مث رضورة تفعيل نصوص  لتق زة  ٔ ليات و داث  است
زة الضبط و  ٔ معاينة اجلرامئ مستوى هاذ اليش قليت امحلاية القضائية ب

ىل توعية املواطننيال  ة، مث العمل    .بي
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

يق لمك  ر    .نية 57والسيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شارة احملرتمة،    السيدة املس

ٔنمت يف الربملان  يف الغرفة، لكيش موجود كثري ميل قلت عند موجود و
القات كثرية،  ة موجودة، وٕا القوانني موجودة والرشطة موجودة واملعاق

،  26.000قلت لمك  ة كتدار سنو ، ٕاىل  26.000مراق ة سنو ٔلف مراق
ة ىل قضية الصنا   . لكمتو 

ادي  ٓن  ه وصلنا ا يل ف ل التلوث الصناعي ا مج د ر ن  اليوم اك
رات حملاو معاجلة املقذوفات نوصلو ملليار د س ل  رمه د ل ا

د  هيم وا يل  ل الهواء ا ل التلوث د مج كام قلنا د ر ن  الصناعية، اك
ه ادي نطوروه وشغالني ف ل املدن، ومازال    . العدد د

لنا، اليوم  ت يف املدن د ايل من مجع النفا اليوم وصلنا ملستوى 
و ٕاىل العا ىل تطهري السائل يف اصنا نتو لكمو  ا ت مل القروي، نعم اح

لنا لمدن د   . العامل القروي والتطهري الصلب 
ٓن  رخي، وصلنا ا ٔنمت تعلمون هذا مطرح عندو  ل مديونة  املطرح د
ا ودارت  ولوج ٔحسن التك ش يتعاجل هاذ املطرح ب شارية  ٕاىل مقاربة 

 ٓ لجنة ا ار البيضاء طلبات العروض، الصفقات راه ا ىل مستوى ا ن 
ٔحسن  ادي خيتارو  ش ميكن لو  (consortium)تيعاجلو يعين شكون 

ه حنو يعين  ملناسبة املطارح لكها التو ل مديونة،  يعاجل هاذ املطرح د
لها   .التمثني د

زورو يطرة واحملمدية بغيتمك  ىل الق لكمتو  سمح،   طبعا الوقت ال 
لطاقات البدي والطاقات هاذو راه ما بقاوش مقذو  ا  ٓن مش ٔنه ا فات، 

ٔمور ن  فق معك اك ٔ م   ...النظيفة، ف

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لسؤال  ،هللا جيعل الربكة سبة  ل ادي تدارو  ر، رمبا  السيد الوز
ه ي موضو ىل الرتاب الوطين" :الثاين ا ت  مثني النفا ، "تعممي مراكز 

ٔصا واملعارصةوهو    .موضوع من طرف فريق ا
شار احملرتم   .تفضل السيد املس
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شار السيد دمحم امحلايم   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،    السادة املس
شارات،   السادة املس

لية  ا لجنة املشرتكة بني وزارة ا ر احملرتم، يف ٕاطار ا السيد الوز
لبوالوزارة  ت املزنلية امللكفة  لنفا مج الوطين  ة مت ٕاحضار الرب

(PNDM)4 مج تطور معلية فرز وتدور ٔهداف هذا الرب ، ومن بني 
رب مشاريع ت  مثني النفا لرفع من مستوى التدور ٕاىل  و ة   %20منوذج

  .2022حبلول سنة 
ر، ما يه إالجراءات اليت اختذهتا وزارمك لتعممي هذه  السيد الوز

  ىل الرتاب الوطين؟ املراكز 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

رالسيد  ة وز   :الطاقة واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

كون واحضة، ولكن  ش القضية  ة مازال موجودة  ٔوال، وزارة الب
ش منشيو يف ٕاطار حكو  ل مجيع املنتخبني  مة مقلصة هذا اكن مطلب د

ات، و راها مازال موجودة نيب (la convergence) و  هاد القطا
ة ل املعادن والب ل الطاقة، م   . م

د  عها مع وا رامج كثرية مت توق ىل املستوى اجلهوي احمليل،  ٔيضا  مث 
ٔنمت من الشامل  ت،  ٔكرب مكية من النفا ل املناطق اليت تفرز  العدد د

ٔن هناك اتف ة، مع تطوان، مع وتعلمون  برية مع طن ة مع الشامل  اق
ش ٕاىل  اس، مع مرا دة، مع فاس مع مك ارالبيضاء، مع و ط، مع ا الر

ر امجليع ٔنين نذ سمح    .اجلنوب، مسحوا ليا الوقت ال 
ٓن دا ات بتجمع سمى ما املناطق ىل حىت شتغلو بدينا ا  ايل امجلا
لو ات دوا زائد الكربى املدن فهيا تيد ٓن هبا، حميطة امجلا  نعطي فا

ا مؤرشات، اله  2008 يف اح ت اكنت  سبة مجع النفا يف  %44اكنت 
لنا، يف  ٓن وصلنا ل  10البالد د ت،  %85سنوات ا من مجع النفا

ٔنمت تعلمون  85% ىل إالحصائيات و ٔرقام، وميكن لمك جتيو تطلعو  هذا 
  .ذ

ٓن ماشيني ٔكرث من ذ ا مثني هذه يعين  سمى ب  يف ٕاطار ما 
ٔن  ة ما كتضيع،  ا ٔن حىت  نا  ا كمتك ولوج ت، امحلد  اليوم التك النفا

ت، بدينا  ٔنواع النفا ٓن مجيع  دة، ميكن ا ك واكنت النتاجئ ج لبالس
                                                 

4 Programme National des Déchets Ménagers. 

دة ف يتعلق  ت املزنلية وبدات كتعطي نتاجئ ج لنفا اليوم كندوزو 
ادي منشيو ٕان ت د  لطاقة، و ل  7شاء هللا ٕاىل النفا  (les filières)د

مثن  ٔن  ت ميكن  ت، لك النفا مثني النفا ل  شطة د ٔ ل ا يعين مسيناها د
لنا ج يف البالد د يل كت يل يه خطرية ا ت ا   .مبا فهيا النفا

ل،  ملستق رامج ف يتعلق  ن  رات واك ن اس ن مشاريع واك فٕاذن اك
ت والتمثني سواء املر  رية ف يتعلق هبذه النفا اكز املتوسطة واملراكز الك

لها  .د

سالسيد   :اجللسة رئ
  .شكرا

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار   :دمحم امحلايم السيداملس
ات ىل التوضي ر    .شكرا السيد الوز

ة يل قامت هبا وزارة الب هودات ا ٔننا تنعرفو ا ني  الشك ب ٓم ا م واح
ل بعض الوزارات مج د ٔساس مت ا ىل  ة راها مازالت  ٔن وزارة الب   .ب

ر،    السيد الوز
اص  ،كام تعلمون ىل قانون  ان القلي اليت تعمتد  يف بالد من الب

ا ما  ر اح ت املزنلية، فهذا يشء ٕاجيايب ومثنه، السيد الوز لتدبري النفا
ادي نبخسو العم ن معر ما  يق اك ة معينة، ولكن  ل يش  ل د

صاصات  خ صاصات وكنقولو  ٔساس ميل كرنجعو لالخ ىل  إالشاكل 
لها احملدودة هاذ  ٕالماكنيات د لهاش  ات ما ميك ات، وامجلا ل امجلا د
الش يه  صاص الوزارة،  كون من اخ يخصها  ت  ل النفا املطارح د

ش تقدر حت يل عندها إالماكنيات    .ل هذا إالشاكلا
ر احملرتم   ،السيد الوز

ن  ٔساس اك ىل  يقول  سان هنا و ر حقوق وإال اد اكن معنا وز د 
ٔطفال  ة من ا مو د ا شوفو وا ا ك سان يف املغرب، اح حقوق إال
ٔبقار  ل ا ة د مو د ا ن وا ت، اك ل النفا شني يف بعض املطارح د ا

ة وي ر الفال ة وامحلاية وكذا كنجيو هنا لوز ٔساس اكينة املراق ىل  قولو لنا 
د  ن وا متيش، اك ٔغنام فني  متيش وهذيك ا بقار فني  ٔ وكذا، وهذيك ا
اصناش  ت ما  ل النفا شوها املطارح د يع يل  ل احلواجي ا ة د مو ا
لس قة من ا شارن كنقلو احلق لنا مكس ور د ا ا ن، اح   .نقولو لكيش مز

ن  اد اك ٔخت د  ل املدن، ا ة د مو د ا ة فوا املشالك مطرو
ر مشكورا  يل السيد الوز ة ا ىل مديونة، فعال اكينة اكرثة، طن لكمت 
ٔساس  ىل  شكرو السيد الوايل مشكورا،  ة وكذا، ت ٔساس اتفاق ىل 
ر مطرح  ال غيد ٓ ٔقرب ا شاف ذاك امللف واهمت بذاك امللف، ويف 

يل  ت ا ٔخرىالنفا   .ادي مييش جلهة 
ن رشاكت ر احملرتم ،اك اصنا مندو يد لهذه الرشاكت  ،السيد الوز

رب عندمه مطرح  ، كت ٔورو رات لبعض املدن يف  شوفو معلنا ز ا ك مش
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ا  و الغاز اح يخرجو م ت عبارة عن معمل، ذاك اليش مضبوط  النفا
ش خيدمو فهاذ ا ميدو يدمه  ا يجيو بعض الرشاكت  لبالد، ولكن اح

لو هللا ينرصو،  كنجيو ما بغينايش نعرفو، سيد اكن واحض يف اخلطاب د
اصو هنا  ذو بعض القرارات،  ش  قال بعض املسؤولني ما قادري
ات رشكة  ذ بعض القرارات ويتحمل فهيم املسؤولية، مادام  سان يت إال

لو هذه الرش  ش هنلكوه، ند ا التجربة  ش اح ن وما عند اكت، اك
ل الغاز،  لها لالستخراج د رشاكت موجودة د دفعت الطلبات د

ل الزبل،   ل ياستخراج د ة د ه الغبار، هاذو مجمو فاش يطحنوه خيرجو م
دا  ٕالماكنيات املادية،  لينا  ادي تعود  دا  رحبومه، و ادي  يل  احلواجي ا

ة د مو د ا يل يه فوا   . ل املدننقدرو نعاجلو املشالك ا
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ر يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
  . شكرا
شار احملرتم ،ال لعكس، بالد  ،السيد املس راه ما عند مشلك 

ن ثقة  ر وامحلد  اك س ىل  لنا وكثري من كتقلب  يف البالد د
ٓن مستقرة يف املغرب ولية ا   . الرشاكت ا

ة ،لكن ارش، البد الشفاف رو تعاقد م ش ند  ،ٔنمت تعلمون ما ميك
ش خيتارو  رو طلبات عروض  يد ات  طلبات العروض، مجيع امجلا
عتبار  ذو بعني  مثن، كنا عتبار ا ذو بعني  ٔنه تنا ٔحسن، 

ا،  ولوج عتبار التك ذو بعني  بري،  (le foncier)كنا واش قليل وال 
ا عندها ولوج ك   .. ٔن لك 

يقول  د العدد  لت وا ٔ استق كون واحض يعين  ش  ا  فهاذ اليش اح
ٔملانيا  ٔنه  اهزن، تنقولو راه القانون تيقول  طلبات العروض،  ا   اح

ا، حىت امحلد  املغاربة و ولوج ٔ عندها التك ا،  ولوج ك الت عندمه 
ظم معرض مسيتو  ي شارن احملرتمني سنو  ٔدعو السادة املس

(Polytech)  ل يبدعو يف جمال التمثني د امحلد  اليوم بداو املغاربة 
ت حىت من  مثني  (les coopératifs)النفا ل  ال د يتكونو يف ا بداو 

ت   .النفا
ا ٔنه اح ني بغيت نقول ب ف ليو نقولو فاملسؤولية ىل هاذ  م لكن 

و يعين مع  ات كتدار رشاكة مع ا ن فالقانون، مسؤولية امجلا راه اك
ات  ٔن امجلا ا نظرا  كون واحضة، اح ش هاد القضية  احلكومة فغري 
ل  حتتاج ٕاىل دمع در هاذ الرشااكت، ولكن راه املسؤولية املبارشة يه د

ا تنعاون ات، اح وها يف اجلانب املايل، تنعاونوها يف اجلانب التقين ويف امجلا
بو ٕاىل اكنت  ات اجلديدة، كنوا ولوج ٔشنو يه التك بة كنوريو  املوا

ت مايش فقط هو  بري يف النفا دي  د الت ن وا ت، حبال اليوم اك حتد
ري العصري  كون ومايش فقط  ٔخطر ما  ت من  ل النفا ذاك العصري د

ت ل النفا يل يه خطرية  د ة ا ت الفالح املزنلية، اليوم عند بعض النفا
اس ٕان شاء هللا د التجربة يف فاس ومك ٓن غنبداو وا   .وا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه ري، موضو ٔ ٔصا واملعارصة والسؤال الثالث وا  :دامئا مع فريق ا
لعامل القر " ء    ."ويحتصيل فواتري املاء والكهر

شار السيد العريب احملريش   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ل الفواتري يف املناطق  لغالء د لنا يتعلق  ر، السؤال د السيد الوز
ٔن  برية،  د الصعوبة  ن وا قة اك ٔن فاحلق النائية ويف العامل القروي، 

ات وتيطيحو يف الناس ما تيلقاوش ذ يك الشبابيك فني خيلصو ذيك الواج
راهات واملشالك ل إال ة د   .مجمو

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .اللكمة لمكة لمك السيد الوز

رالسيد  ة وز   :الطاقة واملعادن والب
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

ٔنه إالدارة ء ٔنمت تعلمون  ل الكهر ب جيولون  ،د ال الوزارة وال املك
املغرب ويتواصلو امحلد  مع السادة العامل ومع املنتخبني وسبق اكن 
لو يف التفاصيل ف يتعلق مايش  لاكمل ود لسة معل يوم  عندمه معمك 
لو يف  يد ه،  سمح نفصل ف ٔن الوقت ال  ري فهاذ اجلانب  فقط 

ةالتفاصيل حول لك إالش   . اكالت املطرو
ن  ٔن اك ل قوة الشبكة  ل توسيع الشبكة، د مطروح إالشاكل د
ء،  ل الكهر ل الرسقة د ساقط، د يل ك ٔمعدة ا ل ا طلب مزتايد، د
ل جودة اخلدمات،  ل الفواتري، د ل التحصيل د ل هاذ اليش د د

لوزارة وال املك اكد تتوقف ال  رات ال  نا ملناسبة راه ز ش ميك ب 
  . كونو قراب مهنم

يل عندمه إالماكنية  دة ٕاجراءات، اليوم الناس ا ٔنه تدارت  مع العمل 
يل ما  ميكن هلم ما عندمهش ٕاشاكل، الناس ا ا  ولوج ستعملو وسائل التك

ا در ما يقارب من  ش مش اصة، القطاع اخلاص  1200مستعدي نقطة 
ل يعين طلبات عروض مشاو لها شباب ا د الشوية د لو وا يد يل 
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كونو قراب ش  ب الوطين  ىل املك ينوبو  سبة و   .الفلوس 
كونو "ريد املغرب"كنتفاوضو مع  ،اليوم ش  ٔبناك  ، كنتفاوضو مع ا

لعددات الرمقية، قراب، قرر ابتداء من هذه السنة غندوزو ملا  سمى 
ٓن درهنا ف  مبعىن ، (la moyenne tension et haute tension)ا

ٓن غندوزو ابتداء من هاذ السنة  صادية واخلدماتية، دا ا ق شطة  ٔ ا
ٔمام رشكة  ٔننا  ساوش  ٕان شاء هللا غنعمموها يف اكفة الرتاب الوطين، ما ن

يد ..مليون وعندها تقريبا 6عندها  ٔ دا،  برية  د الشبكة  ، وهذا وا
ر  امكت الفاتورة نعد الفاتورة كتكون بعض إالشاكالت لكن كنعاجلوها، وٕاذا 

لط حنن  ٔي  ٔو اخلامس، ٕاذا وقع  لو فالشطر الرابع  ل شهر مايش تند د
ش نصححوه   .رهن إالشارة 

س اجللسة   :السيد رئ
ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد العريب احملريش   :املس
ر   ،السيد الوز

ا فعال اجمتعنا ٔ ما تنختلفش معك، فاحلق  م، اح ن جمهود  قة فعال اك
ٔطر  ء، واجمتعنا مع ا لامء والكهر ب الوطين  ل املك ر العام د مع املد

ل  ،يف ما قلت ،واكنت نقاشات ة د ات يف مجمو ل القطا ة د يف مجمو
  . اجلوانب

يل مطروح ر ،ولكن إالشاكل ا ٔن  ،السيد الوز قي،  هو ٕاشاكل حق
ٔن هاذ املك رشية،  راهات يف املوارد ال ء عندو ٕا لامء والكهر ب الوطين 

ه  ٔو لك دوار عندمه ف ادة  ة وال لك ق فالعامل القروي راه مايش لك جام
قاو  يل ت ن العدادات ا ٔشهر وما  5ٔشهر و 4ٔشهر و 3موظف، راه اك

شوفهم وتيويل ذاك تيضاعف وتيويل الشطر الثاين  د  تيجي حىت يش وا
ش خيلص ذاك وا لثالث والرابع وتيويل ذاك املواطن ما عندوش 

ات   . الواج
ا تنعرفو  ،ولهذا ر، اح ا ميل تنطروحو هاذ السؤال، السيد الوز اح

ء فالعامل  لامء والكهر ب الوطين  ش هاذ املك لمك، تنطلبو  هود د ا
دم ه  ن ف ٔن اك ش ب ا ما خمتلف مة، القروي، العامل احلرضي راه اح ات 

ل املواطن املغريب،  ملستوى د ولكن العامل القروي اخلدمات يعين ال تليق 
اصها تعاجل يل  ٔمور كثرية وا ن    . ٔنه اك

ٔن نلقاو لهاذ املواطن فني خيلص ذاك  ،كذ لهيم  لكمت  يل  ا
مييش  ٔن ميل  لو،  ش خيلص  10، 7، 6، 5الفاكتورة د يلومرت 

ٔن ما الفاكتورة يف بعض  ان تيلقى ب ٔح ان تيوصل معطل وبعض ا ٔح ا
رهات امرة، يعين هذي لكها ٕا ش خيلص تيلقى دنيا  ش إالماكنية    .اكي

ل عندك يف وزان يف هاذ الصيف ر احملرتم،  ،ونعطيك م السيد الوز
ىل  ا  ا ل العام اح ٔمام املقر د ات ووقفات  ا راه اكنت دارت اح

او من  يل هو ٔن الناس ميل  مثن ا د ا الصيف لقاو الفاكتورات وصلو لوا

يل اكن  ن ا هلم ميشيو خيلصوه، اك ة د ستطا يل مايش يف  ايل ا خ
لص  اتو الفاكتورة  100تي درمه، وهاذ  2000درمه،  1500درمه 

يف ما قلت مع املصاحل املعنية  ل ٕاال النقاش  ش يش  الناس يعين ما اكي
ٔمر اجلو ا يل يعين  ا ا   .س

ش ما نطيحوش يف هاذ إالشاكل ونطيحو يف  ا  ولكن تنقولو اح
راهات ل إال ة د ات ومجمو ا ذ  ،ح ٔ ب الوطين ي يعين البد من املك

د  ل ما نطيحو فوا ل إالشاكل ق ة د مو د ا ش يعاجل وا لية  التدابري ق
ٔشياء  ل ا ة د الم ومجمو ل التناقضات وإال ة د مو قة ا يل يف احلق ا

ن جمهودات  مة تدار، اك دمات  ٔن اكينة  ل البالد،  مايش يف الصاحل د
ن ما  ٔن يش معل مز سيط تيويل   ٔ هودات تيجي خط ولكن هاذ ا

  .معرو تدار
ء تعاجلو هاذ  لامء والكهر ب الوطين  مك يعين مع املك ولهذا تنطلبو م

  .إالشاكل
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارش   .كرا السيد املس

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

رالسيد  ة وز   :الطاقة واملعادن والب
ب  ٔنه املك لعامالت،  رات  فو من هاذ الز ك ش  ا قرر  طيب، اح
ج  ي ٔن هو رشكة  لفلوس،  ٔنه حمتاج  هو يف مصلحتو جيمع الفلوس، 

ع   . وتي
ٔ طل  ل ما جني، فعال حىت  ٔ ق عطيمك  ل ف بت مهنم الرمق د

ت تتجينا سنو يعين  ل  90.000الشاك د املركز د ن وا شاكية، اك
ت، من هاذ  ن  90.000الشاك لفاتورة، مايش  33.000شاكية اك تتعلق 

شلك  اله ت الية،  لصش تتعلق تتجي  ٔنه ما تي من  %0.3رضوري يه 
يف ما اكن احلال، راه  ٔنه  ٔننا نعاجلوها 33.000دد الزبناء، مبعىن    . البد 

ٔسبوعية، وهذا يشء  ،و ٔسواق ا فو ومنشيو ل ٓن بدينا تنك ا
ٔسبوعية،  ٔسواق ا بري ا ٔهنا تتلعب دور  زيدو فهيا والس  م، ميكن 
ا  يل اح ل ا زيدو من هاذ النقط د ادي  جمع فهيا،  يعين لكيش ت

متناو  اصة الشباب،  لقطاع اخلاص  ننجحو يف املفاوضات مع مفوضيهنا 
ري  "ريد املغرب" كونو قراب من املواطنني، مايش فقط  ش  ٔبناك  وا

يل تيلقاوها املواطنني، والس العامل  حتصيل الفاتورة بل حىت إالشاكالت ا
ٔن  صادية مبعىن  ق ل اخلدمات  ٔ رة ٕاىل الطاقة من  القروي انتقل من إال

  .هاذ الشبكة مزيد من تطور الما غنحتجو إ 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
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ىل مسامهتمك   .ٔشكرمك 
ىل مسامههتم شارن  ٔشكر السادة والسيدات املس    .و

  .ورفعت اجللسة

  


