
 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )م 2015 ماي 26( ه 1436 شعبان 7

        1016101610161016رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 ماي 26( هـ 1436 شعبان 7 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئLس اKلسل اJٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس?يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الWنية، ابتداءا من الساUة الرابعة واTقOقة قائقد وس?بعة ساعتان :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت

  بعد الزوال ثالثنيوال 
  .اJٔس?ئ_ الشفهية م[اقشة ::::\دول اJٔعامل\دول اJٔعامل\دول اJٔعامل\دول اJٔعامل

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

    ::::رئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسة    ،،،،املس�شار الس?يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس?يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس?يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس?يد محمد فوزي بنعالل
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  .U�ٔلن عن افmتاح اجللسة
  الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  مون،الس?يدة والسادة املس�شارون احملرت 

من اTس?تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 
اTاzيل Kلس املس�شار�ن، خيصص اKلس هذه اجللسة Jٔس?ئ_ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Uلهيا
ق�ل ٔ�ن ٔ�رشع يف تناول اJٔس?ئ_ الشفهية املدر\ة يف \دول اJٔعامل، 

س Uىل ما \د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اJٔمني ٕالطالع اKل
  .تفضل الس?يد اJٔمني ،وٕاUال�ت

        ::::املس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلس
  .شكرا الس?يد الرئLس

يف البداية، حنيط اKلس املوقر Uلام بتوصل جملس املس�شار�ن 
  :مبرشوعي قانونني حمالني من جملس النواب، ويتعلق اJٔمر مبا ييل

 17.95يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق  78.12مرشوع قانون رمق  - 1
  املتعلق kرشاكت املسامهة؛

يتعلق حبامية اJٔش�اص املشاركني يف  28.13مرشوع قانون رمق  - 2
 .اJٔحباث البيوطبية

كام توصل الس?يد رئLس جملس املس�شار�ن من Uدد من السادة 
املس�شار�ن ¡عتذارات مكmوبة عن حضور ٔ�شغال \لسة اJٔس?ئ_ الشفوية 

محمود عرشان، حسن ٔ�لكمي، : ، ومه السادة2015ماي  26يومه الثال7ء ل 
Uادل املعطي، توفOق مكيل، جحوب الصخي، جامل ا�Tن العكرود، عبد 
الوهاب بلفقOه، ا©تار صواب، دحامن اTرمه، عبد امحليد احسLسن، عبد 
السالم zريات، سعيد ارزيقي، محمد الك�وري، م�ارك الس?باعي، جواد 

حلسن بوعود، عبد هللا ٔ�بو زيد، عبد الوا¬د الشاعر، معر  وهيب،
ٔ�دخOل، عبد الرحمي الرماح، محمد احسايين، عبد الرحمي الزمزيم، محمد 

صاحل امقزية، فريدة النعميي، حلسن بلمقدم، ا�رهمي بنديدي، عبد الرحمي 
عمثون، حسان الرباكين، عبد ا�لطيف اسطنبويل، عبد القادر لرب�يك، ن´Oه 

  .ا¼هتت الالحئة. ن، محمد املفOدحلس
كام توصل رئLس اKلس بقرار�ن �لم½لس اTس?توري، اJٔول رمق 

، وا��Âن رص¬ا مبوجهبام مبطابقة لك من 962/15والثاين رمق  961/15
 12.14لقانون املالية والقانون التنظميي رمق  130.13القانون التنظميي رمق 

املتعلق ¡لتعيني يف املناصب العليا  02.12بتغيري و�متمي القانون التنظميي رمق 
�Ãس?تور.  

كام خنرب اKلس املوقر ٔ�ن اجللسة العمومOة ا©صصة ملناقشة عرض 
الس?يد الرئLس اJٔول �لم½لس اUJٔىل �لحسا¡ت اليت اكن من املقرر عقدها 

Uىل الساUة الثالثة زوË قد مت تqٔجOلها ٕاىل  2015ماي  27يوم Èد اJٔربعاء 
  .حقموUد ال

كام ٔ�حOط اKلس املوقر ٔ�نه Tينا اس?تدراك Uىل \دول ٔ�عامل \لسة 
اJٔس?ئ_، حOث عوض السؤال املو\ه �لس?يد وز�ر ال�شغيل حول 

¡لسؤال املو\ه لنفس القطاع حول " اJٔوضاع ËجÏعية �لمتقاUد�ن"
غياب توفري امحلاية ËجÏعية مبصÒات الصندوق الوطين �لضامن "

  ".ËجÏعي
ام توصلت الرئاسة مبراس_ من الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان، ك

خيرب من zاللها اKلس طلب الس?يد وز�ر الثقافة ٕ¡دراج اJٔس?ئ_ املوÕة 
  .لوزارته يف بداية اجللسة، نظرا الرتباطه ¡لزتامات حكومOة طارئة

Kابية اليت توصلت هبا رئاسة اmس?ئ_ الشفهية والكÙٔس?بة لÚلس ٕاىل و¡ل
  :ماي، فهÛي اكلتايل È26اية يوم الثال7ء 

  سؤË؛  U :12دد اJٔس?ئ_ الشفهية -
  ٔ�س?ئ_؛ U :5دد اJٔس?ئ_ الكmابية -
  .جوا¡ U :27دد اJٔجوبة الكmابية -

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

وامسحوا يل ق�ل ٔ�ن Ýس?تqٔنف \لس�[ا ٔ�ن ¼رحب ¡لس?يد الوز�ر اÜي 
  . لثقة املولوية، و¼متىن ß مسارا جOدا�ل ا

  .شكرا
Ýرشع اJٓن يف معاجلة اJٔس?ئ_ الشفهية املدر\ة يف \دول ٔ�عامل هذه 

سؤË، وا¬د مهنا �ٓين مو\ه �لقطاع امللكف ¡ملغاربة  19اجللسة، وUددها 
السكىن، التعلمي : سؤU Ëادã موزUة Uىل قطاUات 18املقميني ¡خلارج، و
والرãضة، التضامن، الثقافة، العالقة مع الربملان،  العايل، الش?باب

  .ال�شغيل، حتديث إالدارة، والشؤون العامة
Ýس?هتل \دول ٔ�عاملنا ¡لسؤال املو\ه �لس?يد وز�ر الثقافة، وموضوUه 
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�لبوادي املغربيةحامية الرتاث الثقايف  .  
اللكمة Jٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق اTس?توري، تفضل الس?يد 

  .س�شارامل 

        ::::املس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانت
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
æسجيال لهذا التفاUل احلضاري احلاصل يف املغرب، من تعدد اJٔنواع 
يف العمران واJٔزãء واحليل واملنتو\ات احلرفOة والف[ية والطبخ واملوس?يقى، 

mالف ٔ�نواعها وٕايقاUاهتا ومحوêهتا اليت اæسمت بقدرهتا Uىل التطور ¡خ 
والتعاîش مع مجموUات احلداثة وروح العرص، وهذا التنوع الثقايف يف املغرب 
ظل الطابع املمزي لهذا العطاء، اخلالق، املت½ذر جبذوره الراخسة يف ٔ�عامق 

  .óينون�[ا وو\داننا وذóرãتنا امجلاعية
يق الس?ياسة املتبعة من طرف الوزارة اليت æسهر وÝس½ل ¡رتياح مع 

جبهة " مومس طانطان"Uىل تنظمي ÷ر\ا�ت حملية هتمت ¡لرتاث احمليل مõل 
يف " كناوة"و" الكدرة"و" الهرمة"و" ٔ�حواش"السامرة، و÷ر\ان  -لكممي 

kس?يدي سلüن، ؤ�مõاهلم كثرية يف ربوع " الهيت"ٕاقلمي طاطا، مث ÷ر\ان 
  .اململكة
هذا الس´ب، نطلب من احلكومة حتمل مسؤوليهتا يف بلورة ول 

الس?ياسات وال�رشيعات الكفO_ حبامية الرصيد إالÝساين املغريب جبميع 
ٔ�نواUه، والعمل Uىل حتسLس مجيع مكو�ت اKمتع املدين واملؤسسات املعنية 

  .بqٔمهية هذا الرتاث الثقايف البدوي
ططا�مك محلاية هذا املوروث مفا يه، س?يدي الوز�ر، ٕاسرتاتيجيتمك وخم

  الثقايف ¡ملغرب؟

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد محمد اJٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس?يد محمد اJٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس?يد محمد اJٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس?يد محمد اJٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
دي املغربية، ميكن جوا¡ Uىل هذا السؤال حول الرتاث الثقايف ¡لبوا

القول ٔ�ن رمغ متركز Ýس?بة ÷مة من املواقع ا�Jٔرية والبناãت التارخيية والرتاث 
إالثنوغرايف واملهارات ¡Kاالت احلرضية التقليدية، فالقرى والبوادي املغربية 
تعج ¡لفعل ¡Jٓالف من املعامل ا�Jٔرية والتارخيية، وحتتضن كذ� زخام óبريا 

  .املهارات والطقوس إالثنوغرافOةمن التقاليد و 
ووعيا مهنا بqٔمهية هذا املوروث الثقايف الوطين العريق، æش?تغل وزارة 

  :الثقافة Uىل ٔ�ربع مس?توãت
املس?توى اJٔول �هيم مس?توى اجلرد، فmقوم الوزارة س?نوã بعمليات 
كربى جلرد العديد من اKاالت الرتاثية القروية، وzالل الس?نة املاضية مقنا 

ملية اجلرد ٕ¡قلمي مرا�ش، احلوز، سطات، �رودانت، اش?توكة �ٓيت بع 
  .¡ها، ورزازات، زاóورة، العرا�ش، اJٔقالمي الصحراوية وطاطا

ٔ�ما Uىل مس?توى البحث ا�Jٔري، خفالل هاذ الس?نوات اzJٔرية 
توسعت �رامج البحث ا�Jٔري، ومهت Uدة م[اطق وUدة حقب �رخيية، ٕاما 

التارخي بتافوÈالت ٔ�و ¡لنوا� دãل الصو�رة ٔ�و ¡لÚس?بة �لفرتة ما ق�ل 
 بناصا،¡لنوا� دãل الناظور، ٔ�و فü خيص الفرتة الرومانية مبواقع ولييل، 

ٕاخل، ٔ�و الفرتة إالسالمOة، فاحلفرãت ... �موزيدا، غيغا، ليكسوس، زليل
  .kس½لامسة ؤ�غامت والنكور وٕالكزي

يف هاذ الس?نة اzJٔرية ما مث Uىل مس?توى الرتممي واêهتيئة، خصصنا 
�لعامل القروي، مقنا هبا بعدة معليات مليون درمه خمصصة  60يفوق Uىل 

ٕاخل، ٔ�و Uدة ... �موزيداóولييل بناصا، : �لرتممي والصيانة، مهت Uدة مواقع
قلعة ٔ�مكرو ٕ¡قلمي �و�ت، ٔ�و رد Ëعتبار Tار : قالع وقصبات حبال

  . ٕاخل... السلطان بتاجغيجت ٕاقلمي لكممي
مث هناك حامية Uىل الصعيد القانوين من ٔ�\ل تصنيف وæسجيل هذه 

  .املواقع ¡لبوادي املغربية مضن الرتاث الوطين
وz�ٔريا، Uىل مس?توى التعريف والتحسLس نقوم بعدة معليات وتنظمي 
جوالت لÙٔطفال دãل املدارس وإالUدادãت لهاذ املواقع، مث بطبيعة احلال 

تتقدم هاذ الرتاث يف البادية املغربية، ٕاىل \انب  طبع Uدة مطوãت ا�يل
ٕاصدار الÚرشة ا�Jٔرية املغربية وسلس_ دفا�ر الرتاث، ومقنا ٕ¡صدار العدد 

  . اJٔول من ٔ�طلس الرتاث الثقايف ٕالقلمي طاطا zالل هاذ الس?نة
  .شكرا لمك

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .تفضل الس?يد املس�شار

        ::::مي العاليفمي العاليفمي العاليفمي العاليفاملس�شار الس?يد عبد الرحاملس�شار الس?يد عبد الرحاملس�شار الس?يد عبد الرحاملس�شار الس?يد عبد الرح
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر، 
ٔ�وال تÚشكرومك Uىل اجلواب دãلمك، لكن ذ� ما �مينعش من ٕا7رة 
Ëن��اه ٕاىل العامل القروي، الزالت البوادي املغربية تتعرف وا¬د النقص óبري 
يف اKال الثقايف، ال من البىن التحتية وال من اKال الثقايف، ال من حOث 

  . طر�ن �لف�ات الشابةاملؤ 
واملالحظ، الس?يد الوز�ر، هو ٔ�ننا تmÚفكرو البادية ٕاال من zالل \لب 

  . فرق فللكورية موس?يقOة لتÚش?يط ÷ر\ا�ت املدن
ولهذا، تنطلبو م[مك، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن تقوموا بوضع العامل القروي 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )م 2015 ماي 26( ه 1436 شعبان 7

املوUد مع  والبادية املغربية مضن اJٔولوãت دãلمك يف احلكومة حىت ال ختلفوا
  . ساكنهتا

وخصمك تفكروا، الس?يد الوز�ر، بqٔن العامل القروي هو القلب النابض 
�لمدينة ال من \لب الزرع ٔ�و اخلضار وا�لحم .  

  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  . ٕاذن، منر ٕاىل السؤال الثاين موضوUه تفعيل اTبلوماس?ية الثقافOة
 .س�شار�ن من فريق اJٔصا� واملعارصة، تفضلاللكمة Jٔ¬د السادة امل 

        ::::املس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
ٔ�مام اJٔمهية البالغة اليت �ك�س?هيا اTبلوماس?ية الثقافOة ٕاىل \انب 

ث_ ٔ�ساسا يف إالشعاع والرتوجي لثقافة اململكة اTبلوماس?ية الرمسية، واملم 
املغربية وحضارهتا العريقة، فضال Uىل اJٔدوار الفعا� اليت ميكن ٔ�ن �هنض هبا 

  .óوس?ي_ من وسائل اTفاع عن املعامل العليا �لمغرب
ويف غياب ٕاعطاء اTبلوماس?ية الثقافOة ما æس?تحقه من دمع وæشجيع، 

ما يه إالجراءات املت�ذة لتعز�ز احلضور : مÝسائلمك الس?يد الوز�ر احملرت 
  الثقايف املغريب ¡خلارج؟ 
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافة
  .شكرا الس?يد الرئLس
  الس?يد املس�شار، 

وث ¡لفعل، اTبلوماس?ية الثقافOة تتلعب دور ٔ�سايس يف التعريف ¡ملور
الثقايف لبالد� وٕ¡بداعنا املعارص، يه تتلعب كذ� دور ٔ�سايس لتمثني 

  . الروابط الثقافOة والوطنية مع املغاربة املقميني ¡خلارج
يه كذ� تتلعب دور ٔ�سايس �لتعريف ¡ملنجزات املغربية Uىل 
اJٔصعدة املؤسساتية، الس?ياس?ية واTميقراطية Jٔن التعريف ¡ٕالبداع املغريب 

رóية الثقافOة يف بالد� يه ٔ�حسن دليل Uىل حرية إالبداع وحرية و¡حل
  .التعبري وUىل اTميقراطية اليت حتظى هبا بالد�

ومن هذا املنطلق، جعلنا من هذا العنرص دãل اTبلوماس?ية الثقافOة 

مكر�كز من املر�كزات دãل س?ياس?ية الوزارة، وهكذا تتدzل الوزارة Uىل 
  : Uدة مس?توãت

توى اJٔول �هيم التنظمي ومشاركة الكmاب والنارش�ن املغاربة يف املس?  -
  معرض دويل يف ٔ�ور¡، يف العامل العريب، ويف ٕافريقOا؛ 20ٔ�كرث من 

كذ� تنظمي مشاركة املغرب يف Uدة تظاهرات ثقافOة zالل الس?نة  -
... املاضية بفرÝسا، óوت ديفوار، اليو�ن، سوîرسا، الصني، اجلزا#ر

 ٕاخل؛
¡ٕالضافة ٕاىل تقدمي اTمع ملؤسسات وفرق ف[ية ملشاركهتا يف  هذا، -

  . تظاهرات ف[ية ¡خلارج
ميكن القول كذ� ٔ�ن هناك Uدة مmدzلني فü خيص اTبلوماس?ية 
الثقافOة، هناك بطبيعة احلال ٕاىل \انب وزارة الثقافة، وزارة اخلارجOة 

جرة، هناك وزارة والتعاون، وزارة املغاربة املقميني ¡خلارج وقضاã اله
الصناUة التقليدية، وزارة الس?يا¬ة، وزارة املغاربة املقميني ¡خلارج تقوم بدور 
÷م ا�يل مع الرشاكء اJٓخر�ن �لتحسLس والتعريف بثقافmنا وجعل الروابط 

  . الثقافOة والوطنية مع مغاربة اخلارج تظل مس?مترة وقوية
يوم ٕاىل �ٓلية وطنية ولكن، املوضوعية تقmيض القول ٔ�ننا يف ¬ا\ة ال 

لتÚس?يق لك هاذ العمل ما بني هاذ الفرقاء ل�سطري ٕاسرتاتيجية وطنية يف 
جمال اTبلوماس?ية الثقافOة، واخmيار اTول س?نوã اليت س?نقوم هبا حبضور 

  . ثقايف ممتزي
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوي
  الس?يد الوز�ر،

يتوجب Uىل احلكومة تعز�ز دور اTبلوماس?ية الثقافOة ليصبح وس?ي_ 
�لتعريف ¡لرتاث الثقايف الوطين اÜي جته' العديد من اTول، العديد  �فعا
من اTول جتعل من اTبلوماس?ية الثقافOة ٔ�مه �ٓلية �Ãفاع عن مصاحلها 

ية Uرب هذه مل �متكن من الرتوجي لقضاãه املصري  -لÙٔسف-الوطنية، واملغرب 
�  .الوس?ي_ الناجعة والفعا

ملاذا مل هيمت املغرب ¡لشلك املطلوب ¡ملشاركة Uىل الصعيد العاملي يف 
مجموع التظاهرات الثقافOة إالقلميية واTولية، و�كرîس حضوره اTامئ واملمتزي 

  من ٔ�\ل حتقOق إالشعاع الثقايف لبالد� وتعز�ز تqٔثريها دوليا؟ 
ماك�ت اليت تت½ه �لعالقات الثنائية لتعز�ز احلضور يتعني اس?تغالل االٕ 

�  . الثقايف الوطين واTفاع عن قضاãه العاد
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا لمك
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  .. اللكمة �لس?يد الوز�ر، تفضلوا
  . ٕاذن، السؤال الثالث موضوUه جمال تدzل وزارة الثقافة ¡لعامل القروي

  .دة املس�شار�ن الفريق احلريك، تفضل الس?يد الرئLساللكمة Jٔ¬د السا

        ::::املس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

يعترب قطاع الثقافة من القطاUات املهمة وإالسرتاتيجية ٕاال ٔ�ن هذا 
Kال احلرضي ٔ�كرث ما هو مرتبط ¡Kال القروي، ؤ�س?باب القطاع مرتبط ¡

الزنول دãل السؤال دãلنا، الس?يد الوز�ر احملرتم، نود معرفة تدzلمك ¡لعامل 
  القروي، وما يه حصيلتمك يف هاذ اKال؟ 

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافة
  الس?يد الرئLس،

شكرا الس?يد املس�شار Uىل هاذ السؤال حول العمل الثقايف ¡لعامل 
  .القروي

 2012بطبيعة احلال البد ما نذóرو بqٔن وزارة الثقافة م[ذ بداية س?نة 
مضن ا©طط والربامج القطاعية دãلها وضعت س?ياسة القرب ٔ.وىل 

افOة من لك اJٔولوãت، وس?ياسة القرب من ٔ�\ل تقريب اخلدمات الثق
  .املواطنات واملواطنني، والس?ü يف املناطق النائية والعامل القروي

الحظنا ٔ�ن اخلصاص  2012والبد هنا من التذكري بqٔن مع بداية س?نة 
Uامصة  39جامUة حرضية، و 96فü خيص البOÚات التحتية الثقافOة اكن هيم 

  .من امجلاUات القروية %90ٕاقلمي ٔ�و عام�، و
نطلق، مقنا، لت½اوز هذا اخلصاص، خصصنا ما يفوق Uىل ومن هذا امل 

من مزيانية وزارة الثقافة، دون ا¬�ساب كت_ اJٔجور، ٕال¬داث  40%
  .مراكز ثقافOة ¡حلوارض، ونقط القراءة ¡لقرى والعامل القروي

متك[نا ¡ش حندثو ما  ،2014-2012وميكن القول ٔ�ن ما بني الفرتة دãل 
ووا¬د العرش�ن دãل نقط القراءة  لك مكو�ته،مركز ثقايف � 20يناهز 

  .¡لعامل القروي
مقنا كذ� بتجهزي مخس مكmبات  وTمع هاذ اKهود ¡لعامل القروي،

مmحركة، ويه عبارة عن قوافل �لقراءة، ت�س?هتدف الوصول ٕاىل املناطق 
حقOبة �لقراءة لتوزيعها يف  60النائية، مث Õز� املد�رãت اجلهوية بوا¬د 

  .ملناطق القروية والنائيةا
بطبيعة احلال هاذ العمل ا�يل تنقومو به فü خيص ٕا¬داث هاذ املÚشqٓت 

الثقافOة، هو معزز كذ� مبا خيص التÚش?يط الثقايف يف العامل القروي، 
وميكن القول ٔ�ننا نقوم بعمل óبري \دا من zالل دمع املهر\ا�ت الرتاثية، 

القرى ٔ�ساسا، وخصصنا لهاذ العملية ما اليت هتم ٔ�ساسا املناطق اجلبلية و 
مليون درمه س?نوã، ويه فرصة ٕالعطاء فرص الشغل  15يفوق Uىل 

�لف[انني ¡ملناطق اجلبلية والقروية، وكذ� خللق وا¬د اTينامOة س?ياحOة 
  .ثقافOة يف هاذ املناطق

ٕاىل \انب هاذ العمل، ندمع Uدد óبري من امجلعيات اليت æش?تغل يف 
ي من ٔ�\ل التحسLس Uىل القراءة، من ٔ�\ل تنظمي تظاهرات، العامل القرو

وس?نوã هناك جزء óبري من امجلعيات الثقافOة æش?تغل يف العامل القروي ا�يل 
  .يه مدمعة من طرف وزارة الثقافة

  ...ولكن، ال بد ٔ�ن Ýشري هنا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . ساىل الوقت الس?يد الوز�ر

  .تفضل الس?يد املس�شار، تفضل

        ::::�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس املس املس املس 
  .شكرا الس?يد الرئLس

شكرا الس?يد الوز�ر Uىل جوا�مك، وUىل اKهودات ا�يل كتقوموا هبا يف 
هاذ القطاع، ٕاال ٔ�نه، الس?يد الوز�ر، هل ال تالحظون ٔ�ن هناك، رمغ هاذ 
اKهودات اليت ال �رىق ٕاىل املبتغى املطلوب وzاصة ¡لعامل القروي، ٔ�ال 

الس?يد الوز�ر، ٔ�ن قلمت بqٔن ¡ش ميكن تغطيو هذا، خصمك ختصصوا  �رون،
من املزيانية دãل وزارة الثقافة، ٔ�ال ميكن ٕارشاك امجلاUات واKمتع  40%

ٕارشاك اخلواص Jٔن كنعرفو املزيانية ا©صصة  املدين وال اخلواص كذ�؟
ملوجود وال ميكن ٔ�ن æسد اخلصاص ا لوزارة الثقافة يه مزيانية هزي_ \دا،

  . ¡لعامل القروي
نقطة �لقراءة ¡لعامل القروي، هذا Èري اكف، الس?يد  20قلمت بqٔ¼مك هيqٔمت 

ولكن اك�ن يشء ÷م ¡لÚس?بة ٕالرشاك  الوز�ر، ¡لÚس?بة �لعامل القروي،
الساكنة دãل العامل القروي، ولو ٔ�¼مك، الس?يد الوز�ر، هيqٔتو ووفرتو البOÚة 

وارد ال´رشية، óيبقى هذاك اليش لكيش التحتية، óيبقى الضعف دãل امل
  .واقف

ٕاذن، خص ٕاسرتاتيجية دãل احلكومة ختمم يف عقد رشاكة مع 
 Ïيل ان�امجلاUات، وكذ� اخلواص ¡ش ميكن نفmحو اKال لهاذ املرافق ا

  . بصد اêهتييء دãلها
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . هذه اجللسةشكرا، وÝشكر الس?يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف

نmÚقل ٕاىل السؤال اJٓين املو\ه ٕاىل الس?يد الوز�ر املنتدب Tى رئLس 
احلكومة امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج، وموضوUه إالجراءات املت�ذة 
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  . محلاية \الي�[ا بدو� اêمين الشقOق
اللكمة Jٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق Ëشرتايك، تفضيل الس?يدة 

  .املس�شارة

        ::::املس�شارة الس?يدة zداملس�شارة الس?يدة zداملس�شارة الس?يدة zداملس�شارة الس?يدة zدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر،
يالحظ املت��عون لشؤون \الي�[ا ¡êمين غياب �م �لتواصل بني وزار�مك 
وكذ� وزارة اخلارجOة معنا، Üا نطالب الس?يد الوز�ر ٔ�ن يوحض لنا و�لرٔ�ي 

اية اجلالية بدو� العام إالجراءات اليت تعمتدها املصاحل إالدارية ا©تصة محل
  .اêمين الشقOق، واليت تعLش حر¡ رشسة مفmو¬ة

بqٔنه يعترب حمدودا، ٕاال ٔ�ن  -قد تقولون  - Uىل الرمغ من ٔ�ن Uدد املغاربة 
مهنا اJٔول هو احلفاظ Uىل ٔ�رواح املغاربة ؤ�عراضهم وكذ� ممتلاكهتم ٔ�ي9 

  .اكنوا وóيفام اكن Uددمه
ما يه التدابري املت�ذة محلاية ٔ�بناء : يلÜا، ن�ساءل يف الفريق Ëس?تقال

  اجلالية املغربية املقمية بدو� اêمين؟ 
  .وشكرا

        : : : : الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد ٔ�نLس �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد ٔ�نLس �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد ٔ�نLس �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد ٔ�نLس �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .شكرا الس?يدة النائبة احملرتمة
ؤال الشفوي زوليت م[و وا¬د اللكمة ا�يل \ات يف السؤال الكmايب الس

وتÚشكرك Uىل ذاك اليش ا�يل زولتيه Jٔن يف السؤال الكmايب قلت بqٔنه 
هناك تقصري قوي ٔ�و غياب قوي لوزارة اخلارجOة، و¡لتايل اكن من ¡ب 
إالنصاف ٔ�ن ٔ�قول رمبا مقرص�ن يف التواصل، ولكن ا�يل ميكن يل نقول � 

 ٔqشغال قوي عند� دامئا بÝن ولو ٔ�ن العدد قليل، ٕاىل اكن مغريب وا¬د فهو ا
  .اكملني

العملية ا�يل مقنا فهيا يف هاذ اKال هو �رحOل املغاربة، �رحOل املغاربة 
ا�يل اس?تطعوا ٔ�هنم يدوزوا Uىل  141اJٓن، الوضع اJٓن . ا�يل يف اêمين

Õيل احلدود مع اململكة العربية السعودية، ¡ش نوا�و يعين هاذ املشلك ا
مطروح ¡ش ميك[ا ندzلو املغاربة در� zلية هنا Uىل صعيد وزارة 
اخلارجOة، ا�يل فهيا وزارة شؤون الهجرة وUدد من املؤسسات والقطاUات 
اJٔخرى، در� zلية Uىل صعيد الق[صلية دãلنا يف \دة ا�يل فهيا 

هاتفOة مفmو¬ة �لمغاربة  دãل اJٔرقام 4اTبلوماس?يني دãلنا îش?تغلوا، در� 
ا�يل يف اêمين والعائالت دãهلم ¡ش يتصلوا ¡ش îشوفوا óيفاش ميكن ٔ�هنم 

  .يرت¬لوا �لمغرب

ماي  11ماي ابدا الرتحOل،  11م[ذ بداية العملية، �ر¬لوا ابتداء من 
ماي، حلد الساUة  17ماي واJٔ¬د  15، 15، 13ماي  13، �14ر¬لوا 
احشال ابقاو لنا اJٓن ا�يل ¡قني متا يف . �يل �ر¬لوادãل املغاربة ا �97ر¬لت 

دãل اJٔ\انب ا�يل اJٔزواج  13عفوا، مهنم  43، هاذ 41السعودية؟ بقات 
دãل الزو\ات املغربيات، وفOه اJٔطفال دãهلم،  13دãل املغربيات، فهيا 

قلنا �لمغربيات ¼ر¬لومك، و¼ر¬لو اJٔطفال دãلمك، هاذي ميكن لنا ند�روه، 
 ٔJ راك كتعرفوا ذاك �ري ذÈ ٔشرية، ٕاىلqل التãانب اك�ن مسطرة د\Jٔن ا

دãل املغربيات قالت ما ميكÚش ندzلو  13اليش ٔ�حسن مين، ٕاال ٔ�نه هاذ 
بدون اJٔزواج دãلنا، وهذا بطبيعة احلال تmLطلب الوقت ¡ش zãذوا 

  .التqٔشرية
اTو� املغربية ٕاضافة ٕاىل هذا، هاذ الوقت لكو ا�يل اكنوا يف السعودية، 

تتحمل نفقات املبLت، إاليواء واJٔلك، واJٓن التذاكري دãل السفر دãهلم 
  . ¡ش يدzلوا �لمغرب

  . ٔ�عتقد هذا جمهود óبري خصنا Ýس½لوه
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضيل الس?يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس?يد zداملس�شارة الس?يد zداملس�شارة الس?يد zداملس�شارة الس?يد zدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  الس?يد الوز�ر، 

 Kهودات، الس?يد الوز�ر، ال نبخس جمهودا�مك يف هذا حنن ال نبخس ا
Uىل مس?توى  - ٔ�ؤكد Uليه  -امليدان، ولكن ٔ�ال �رون ٔ�ن هناك غيا¡ �ما 

  التواصل؟
حنن ال نفهم وال نعرف ٕاال ما تناقلته املنا�ر الصÒافOة، مل Ýسمع ببالغ 
 حصفي لوزارة اجلالية ٔ�و لوزارة اخلارجOة امللكفة هبذه امللفات ال Uرب

  . التلفزيون وال راديو وال Èري ذ�
ٕاذن، هناك مصت موازاة مع املؤسسة العسكرية، الحظنا ٔ�هنا واóبت 
مجموUة من البالÈات، تواóبت Uلهيا مجموUة من البالÈات اليت اكنت �رافق 
ماذا حصل لشهيد الوطن ãسني حبيت، وكذ� عرف[ا الكõري من اJٔش?ياء، 

  .مل ترتك هناك مغوضا
ندعومك ٕاليه �حكومة ٔ�و óوز�ر مسؤول عن اجلالية هو ٔ�ن ٕاذن، ما 

تصدروا بالÈات، Jٔن هاذ الناس ا�يل متا راه عندمه اJٔهل دãهلم هنا، 
واكنوا يف Uاود ما يتصلوا �مك óيتصلوا ¡ملنا�ر الصÒافOة، وهذا مايش 

  . �مك انÏ و�zذوا انÏ املعلوماتم[طقي، املنطقي هو ٔ�هنم خصهم يتصلوا 
ن، البد من وضع ٕاسرتايتجية �لتواصل لكام اكنت هذه اJٔش?ياء ٕاذ

ومبا ٔ�ن اليشء ¡ليشء يذóر، فٕانين ٔ�دعو اKلس لقراءة الفاحتة Uىل . موجودة
  . شهيد الوطن اليس ãسني حبيت اÜي اكن طبعا يف zدمة وطنه
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  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::بة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةبة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةبة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةبة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغار الس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغار الس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغار الس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغار 
  . شكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة

اكنوا تصارحي ٕاذاعية مmعددة، اكنوا اس?تجوا¡ت Uديدة \دا، اكنت 
كذ� تصارحي يف التلفزيون املغريب، الق[اة اJٔوىل والق[اة الثانية، ٕاىل Èري 

  . ذ�، هاذ اليش لكو تدار، رمبا Èري اكيف، رمبا
ذ السؤال دã� ا�يل اعطا� هاذ إالماكنية كذ� ¡ش وæ�ٔشكر لها

  . ¼زيدو يف هاذ التواصل
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .ٕاذا امسحتو نقراو الفاحتة Uىل روح الشهيد

        ::::امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ الْحمد للَّه رب الْعالَمين الرحمنِ 
حنَا الراهد ينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ م

الصِّراطَ الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ 
الَ الضَّالِّينو هِملَيع.  ٓ   . مني�

م علَى الْمرسلين سبحان ربك رب الْعزّة عما يصفُون وسالَ
ينالَمالْع بر للّه دمالْحو.  

  :الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . Ýشكر الس?يد الوز�ر Uىل مسامهته يف هذه اجللسة

ونmÚقل ٕاىل السؤËن املواليان �لس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة، 
Oمي اJٔول يتعلق ¡لتق . جتمعهام و¬دة املوضوع، Üا س?نعرضهام دفعة وا¬دة

  .اJٔويل لرب�مج السكن املو\ه �لف�ات
اللكمة Jٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق التÒالف، تفضل فريق 

  .التÒالف

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  نعم؟

        ::::املس�شارة الس?يدة zداملس�شارة الس?يدة zداملس�شارة الس?يدة zداملس�شارة الس?يدة zدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .¡لتوفOقولكن هناك وز�رة كذ� æس?تحق الرتحOب، وندعو لها 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
   .شوف، نوصلو �لسؤال دãلها وÈادي ¼رح�و هبا

  . راه عندها ٔ�ول سؤال يف جملس املس�شار�ن.. تفضل، تفضل
  .تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدات والسادة الوزراء،
  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

لقد ¡درمت، الس?يد الوز�ر، م[ذ مدة ببلورة مرشوع سكين \ديد 
مو\ه ٔ�ساسا �لف�ات الوسطى مضن معلمك لتوفري عروض سك[ية لف�ات 

ٔ�لف سكن يف ٔ�فق س?نة  20هذا املرشوع هيم ٕاجناز . اجÏعية خمتلفة
حسب ما U�ٔلنمت عنه سابقا هبذا اخلصوص، وقد رشعمت فعال يف  2016

 تضمني قانون املالية �لس?نة املاضية تدابري تتعلق بدمع ٕاجناز املرشوع، ومت
هذا املرشوع السكين الهام، Èري ٔ�ن صعو¡ت رافقت التنفOذ، مما جع' ال 

  . حيقق اJٔهداف املرجوة م[ه حلد اJٓن
وÝسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن تقOميمك اJٔويل لعملية إالجناز وعن 

دد احملدد يف هذا املرشوع، الصعو¡ت اليت حتول دون حتقOق ٕاجناز الع
  وهل متك[مت من جتاوز الصعو¡ت والعوائق؟ 

كام Ýسائلمك عن مدى ٕاماكنيات توس?يع املرشوع والزãدة يف Uدد 
ٔ�لف شقة رمق ÷م، Èري ٔ�نه Èري اكف  20الشقق اليت يتضمهنا، Uلام ٔ�ن رمق 

مقارنة مع الطلب املزتايد Uىل السكن من هذا الصنف من طرف الف�ات 
  . وسطىال

  .وشكرا لمك الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
¡لÚس?بة �لسؤال الثاين، اللكمة Jٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق 

 .احلريك، تفضل الس?يد رئLس الفريق

        ::::املس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة والس?يدات الوزراء احملرتمون،
  رتمني،السادة املس�شار�ن احمل
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

ال �زال الولوج ٕاىل السكن املتوسطي من املعضالت الصعبة اليت توا\ه 
الطبقة املتوسطة، ¡لرمغ من قOام احلكومة جبهود ÷مة يف هذا اKال من 
ٔ�\ل æس?يريها، كام ٔ�ن ضعف تنوع اêمتويالت وق_ العروض السك[ية 

تفعة اليت تت½اوز القدرة الرشائية kس´ب املوÕة لهذه الرشحية، واJٔسعار املر 
تدzل الوسطاء، óيجعلها تو\ه رغام عهنا ٕاىل م[توج السكن Ëقmصادي 

 .املو\ه ٔ�صال لفائدة اJٔرس حمدودة اzTل
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ولهذا، الس?يد الوز�ر، نود معرفة إالجراءات اليت س?تقومون هبا من 
نتوج ¬اليا ٔ�\ل الرفع من م[توج السكن املتوسطي، Uىل اعتبار ٔ�ن هذا امل 

ال �رىق ٕاىل مس?توى الطلب، وكذ� إالجراءات املواóبة اليت س?تقومون هبا 
حلرص سعر هذا املنتوج يف ¬دود معقو�، Uلام ٔ�ن هذا السعر ال يمت 

  .ا¬رتامه يف الواقع
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .دقائق) 6(اللكمة لمك الس?يد الوز�ر يف ست 

        ::::ن´Oل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةن´Oل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةن´Oل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةن´Oل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة    الس?يد محمدالس?يد محمدالس?يد محمدالس?يد محمد
  الس?يد الرئLس احملرتم،

شكرا �لس?يد�ن املس�شار�ن احملرتمني Uىل سؤاêهيام، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شكرهام 
Uىل هذ�ن السؤالني اعتبارا Jٔن ٕاشاكلية السكن املو\ه �لف�ات الوسطى 

هائل فü ٕاشاكلية حقOقOة، مبعىن ٔ�¼مك تعلمون بqٔن يف املغرب بذل جمهود 
ٔ�لف  500يتعلق ¡لسكن ËجÏعي، واJٓن حنن اJٓن بصدد ٕاهناء ما يناهز 

و¬دة Uىل هذا املس?توى، يف ¬ني ٔ�ن الطلبات املوÕة Uرب االتفاقOات 
  .ٔ�لف 300املودUة Tى وزارة السكىن تصل ٕاىل مليون و

لكن، طبيعي ٔ�ن �كون هناك نوع من الرóود Uىل هذا املس?توى، 
لف�ات املس?هتدفة، ؤ.ننا بدٔ�� نصل ٕاىل مس?توى إالش?باع اعتبارا ٔ�ن ا

¡لÚس?بة لهذا املنتوج، وقد يفرس ذ� ما نعرفه اليوم من رóود مقارنة مع ما 
كنا Uليه من Ýسب منو �رمقني، نعود ٕاىل مس?توى Uايل من التقدم Uىل هذا 

  :املس?توى، لكن ما الحظناه ٔ�ن هناك مشHن ٔ�ساس?يان
هناك ف�ات دون مس?توى دzل ميكهنا من الولوج املشلك اJٔول هو ٔ�ن 

  .ٕاىل السكن ËجÏعي، وهذه ٕاشاكلية ٔ�خرى قد نعود ٕاêهيا يف موضوع �ٓخر
وهناك ف�ات تو\د يف بداية ما ميكن ٔ�ن Ýسميه ¡لف�ات الوسطى يف 

 300ٔ�لف درمه، اس?تI[اء  250بالد�، وعندما ¼رى السوق العقارية جند 
لف درمه، وبعد ذ� النار æش?تعل، ونصل �ٔ  400ٔ�لف درمه،  350ٔ�لف، 

. ٔ�لف درمه وما فوق 500ٔ�لف درمه، ومليون و 200ٕاىل مليون ومليون و
ٔ�لف  700ٔ�لف درمه،  650ٔ�لف درمه،  600مبعىن لLس هناك م[توج 
  .درمه، ؤ�رد� ٔ�ن نؤطر ذ�

وتعلمون ٔ�ننا ٔ�خرج[ا املنتوج اÜي ي�Oح ٕاماكنية البناء، وذ� مؤطر 
مرت مربع، يف البداية  150مرت مربع و 80ايل، ٕاماكنية بناء ما بني ¡لقانون امل

مرت مربع، Jٔن خفضنا كذ�  80مرت مربع، رديناها ٔ�قل بـ  100اكنت 
، وkسعر دãل 100ٕاىل  50عوض من  80ٕاىل  50السكن ËجÏعي من 

درمه يف البداية مع ا¬�ساب مجيع الرضائب، �ضت القOامة عند  6000
العقاريني وقالوا لنا هذا ال هيمنا، واح[ا مبا ٔ�ننا ما عند�ش املنعشني 

اس?تفادات ج�ائية وٕاعفاء ج�ايئ كام هو الشqٔن ¡لÚس?بة �لسكن ËجÏعي 

لن ندzل يف هذا املرشوع، ا�لهم ٕاذا معلمت Uىل رفع سعر املرت املربع، وج�نا 
ن درمه دو  6000عندمك يف القانون املايل دãل هذه الس?نة ودوز� 

وهذا ما ٔ�دى درمه مع ا¬�ساب الرضائب،  7200ا¬�ساب الرضائب، ٔ�ي 
ٔ�لف و¬دة يف ٕاطار االتفاقOات اليت  14ٕاىل ٔ�نه توصلنا حلد اJٓن بوا¬د 

�ٓالف ا�يل مت إالUالن ٔ�نه سLمت  4ٔ�ودعت بوزارة السكىن، ومهنا تقريبا 
  . اخلروج ٕاىل مر¬_ الورش، ٔ�ي العمل به

 اكف، وهذا يدل Uىل ٔ�ن لLس هناك ¡لطبع، يظل هاذ العدد Èري
اخنراط من ق�ل املنعشني العقاريني، هذا واقع، ميكن ٔ�ن îس½' البعض 
ويقول هذا فشل لوزارة السكىن، مرح�ا، احويط قصري ما اك�ن مشلك، 
وزارة السكىن مايش يه ا�يل كت´ين، وزارة السكىن واحلكومة Uىل هذا 

اع ولتحفزيه و�Ãفع به، اعÏدا ٔ�ساسا املس?توى حنن نقوم ¡خmيار لتqٔطري القط
Uىل القطاع اخلصويص لكن مبسامهة كذ� لبعض الرشاكت العمومOة، حىت 

، وبعض الرشاكت "العمران"الرشاكت العمومOة اليت اعمتد� Uلهيا ٔ�ساسا 
لكها اJٓن z�ٔذت وUد Uىل Uاتقها ٔ�هنا " صندوق إاليداع والتدبري"التابعة ل

  ا.شقة 3500- 3000ت´ين ما يناهز 
االتفاقOة ا�يل در� مع الفOدرالية الوطنية �لمنعشني العقاريني يه اتفاقOة 

ٔ�لف، اتفاقOة م�دئية، Èري م�دئية، مايش يش ¬ا\ة ملزمة، ولكن  20دãل 
 50ٔ�لف، ما بني  50حنن نعترب ٔ�ن اخلصاص Uىل هاذ املس?توى يت½اوز 

ظرو يف هاذ الف�ة ٔ�لف مايش ٔ�كرث، خصنا نعرفو بqٔمنا ما خصناش نmÚ 60و
هاذي اUJٔداد اليت عرف[اها يف السكن ËجÏعي، ا¼كونو موضوعيني، ما 
اكيناش هاذ اUJٔداد، ما اكيناش هاذ الف�ات اليت ميكن ٔ�ن تلج ٕاىل هاذ 

ٔ�لف لكن لLس  100النوع من السكن يف هاذ احلدود، ٔ�كرث من ذ� ميكن 
  .ٔ�كرث

قOقOة �Ãفع هبذا املنتوج يف فاJٓن ما Ýسعى ٕاليه هو ٔ�ن جند الصيغ احل 
هناك معيقات، اJٔوىل هو ٔ�ن املنعشني العقاريني تعودوا Uىل Ýس?بة . السوق

الرحب ا�يل موجودة يف ËجÏعي، هذا Nم �ٓخر، وهناك الزتامات ٕاىل 
، هناك موقف عند اTو� املغربية وعند احلكومة اليوم هو ٔ�ن 2020¬دود 

الرضي´Oة، ٕاذن إالعفاء الرضييب Uىل هاذ ال نÏدى يف س?ياسة إالعفاءات 
املس?توى مرفوض، Jٔن هناك قطاUات اقmصادية ٔ�خرى كثرية تقول 

  واUالش العقار ومايش ٕانتاج الس?يارات؟
  ...الغالب هللا ٔ�� كنت Èادي ¼زيد يش اشوية، ولكن

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . ا¼هتÛى الوقت، الس?يد الوز�ر

  .يد املس�شارالتÒالف، فريق التÒالف، تفضل الس? 

  :املس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر،
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نعرف جOدا اهÏممك القاطع والقوي بتوفري السكن بصفة Uامة 
و¡خلصوص ËجÏعي وËقmصادي، و�كõيف العرض ¡لشلك اÜي 

د îسامه يف تقريب Ýسب ٔ�و اJٔرقام اليت ما زالت مmباUدة، اJٔرقام اليت ق
  . Uربمت عهنا اJٓن ما زالت مmباUدة عن حتقOق اJٔهداف املرسومة

اJٓن جربمت لك إالماكنيات، طرقمت ٔ�بواب من ٔ�\ل æشجيع السكن 
�لكراء، هو ٔ�يضا يعرف تقهقرا، ونتqٔسف عن óون الربملان ٔ�و احلكومة مل 
æساUدمك يف القانون املايل املايض من ٔ�\ل ٕابداع يف هذا اKال، ٔ�نمت اJٓن 
تقولون بqٔن هناك جعز، ؤ�ن Uلينا ٔ�ن نبحث عن صيغ \ديدة من ٔ�\ل 

  .ختطي هذا العجز
ٔ�ال �رون ٔ�نه وصل اJٓن، Jٔنه تنعرفو ٔ�ش?نو هو الطبيعة دãل املنعش 
العقاري يف البالد، ما Èادîش ندzلو يف التفاصيل، اشكون هام ا�يل 

بÚس?بة معينة تيد�روا، كتعرفوا Uىل ٔ�ن القطاع اخلاص بصفة Uامة ال �كmفي 
، اTس?تور احلايل ومشاريع القوانني %10من الرحب، بل �كmفي مبا �زيد عن 

مmجهة حنو ٕاUادة النظر يف الهيلكة الال مركزية، تتÒدث عن صيغ ٔ�خرى، 
حتويل الصالحOات ٔ�و التفريع ٔ�و خسروا وامعلوا مع امجلاUات احمللية يف ٕاطار 

  . مة Ëقmصادي وËجÏعيتفعيل م�دٔ� التفريع ٕالجناز السكن بصفة Uا
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . الس?يد املس�شار، ا¼هتÛى الوقت، شكرا.. شكرا الس?يد املس�شار

  .الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر، 
 برصا¬ة، ٔ�ن اجلواب دãلمك اكن مفصل، وóيغنL[ا Uىل التعقOب Jٔن لك

ما كنا Èاد�ن Ýسائلمك فOه يف التعقOب هو \اوبتو Uليه، ٕاال ٔ�ن، الس?يد 
الوز�ر، فقط نقطة وا¬دة، وهو جيب ٔ�ن ال خنلط بني املنعشني العقاريني 
واملنعشني ا�Üن îس?تفOدون من اJٔرايض دãل اTو� �مثن \د مشجع 

  .وحمفز
) fini(وكذ�، ٕاذا مقنا بعملية Ë¬�ساب كنلقاو بqٔن املرت مربع 

مع اسرت\اع الÚسب دãل الرضيبة Uىل القمية  6900و ó6000يوصل ما بني 
  . املضافة يف املس?توãت دãل مواد البناء

  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

نmÚقل ٕاىل السؤال الثالث وموضوUه نظام امللكOة املشرتكة �لعقارات 
  . املبOÚة

  .تفضل الس?يد املس�شاراللكمة لÙٔصا� واملعارصة، 

        ::::املس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالباملس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالباملس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالباملس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالب
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل zري املرسلني
  الس?يد الوز�ر،

نظرا �لتغيريات Ëقmصادية واêمنو اTميغرايف، عرف قطاع امللكOة 
و ٔ�ن القانون املنظم املشرتكة وا¬د اêمنو óبري، املالحظ، الس?يد الوز�ر، ه

مل ميكن جتاوز بعض املعيقات ا�يل  18.00�لملكOة املشرتكة �لعقارات 
  .تيعرف هاذ القطاع

Üا، الس?يد الوز�ر، Ýسائلمك ٔ�ش?نو يه إالجراءات ا�يل Èادي �zذوا 
من ٔ�\ل معاجلة هذه إالشاكليات، Uلام ٔ�ن الف�ات اليت �هيمها هذا السكن 

  يه من ذوي اzTل احملدود؟ 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار Uىل هذا السؤال واzا اكن رسيع

يف املغرب، معوما يتعني ٔ�ن نقر بqٔن هناك ٕاشاكلية دãل السكن 
تقامس Uدد من احلقوق املشرتكة  امجلاعي، �ربية السكن امجلاعي مشلك، هو

  .فهيا مشلك، ¡يق ما �ربL[اش مجيع Uىل هاذ اJٔمر
، ٔ�ي ٔ�نه قدمي 1946نونرب  16اJٓن، تعلمون ٔ�ن هناك ظهري دãل 

 2002اشوية هو ا�يل اكن óينظم هذه العالقة بدون اTخول يف التفاصيل، 
بنظام  ا�يل óيتعلق 18.00معلت احلكومة Uىل ٕاخراج قانون \ديد رمق 

امللكOة املشرتكة �لعقارات املبOÚة، واملمزيات اJٔساس?ية دãل هاذ القانون 
 les(اعطى اخmصاصات واسعة الحتادات املالكني ٔ�و املالك املشرتكني 

syndics ( ىل ضام�ت ÷مة يفU ة املشرتكة، ونصOيف جمال تدبري امللك
  .اس ا�يل مطروح¬االت الÏطل يف ٔ�داء املساهامت ا�يل هو املشلك اJٔس

يف البداية، óي�شلك هاذ Ëحتاد óيبداو الناس، الناس ما كتبقاش 
تؤدي، ما óيبقى احتاد، تتويل امللكOة املشرتكة يف تاليش، وكنصدقو يف 

  . مشالك حقOقOة Uىل هذا اKال دون ٔ�ن �كون لنا ٕاماكنية �لتدzل
ائية دãل النقاش، منيش م�ارشة ملا معلناه حنن، اJٓن اح[ا يف املر¬_ اêهن

عند� ¡يق وا¬د اخلالف kس?يط مع واكالت احملافظة العقارية، واش القانون 
  . îشمل لك اJٔمالك، ٔ�نواع اJٔمالك، ٔ�و احملفظة فقط، ونناقش هذا اJٔمر

حنن، ٕاذن، بصدد ٕاخراج قانون \ديد، يعين تعديل القانون املهم 
نا Uليه يف هذا املرشوع املوجود، ومن ٔ�مه Ëخmيارات اجلديدة ا�يل نصي 

� امللكOة املشرتكة املنجزة Uىل مرا¬ل، كتعرفوا بqٔن من ٔqىل مسU هو النص
.. إالشاكليات ا�يل مطرو¬ة يه ٔ�نه اك�ن ا�يل óي´ين، اك�ن ا�يل óيكون Uاد
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zاصة فü هو بناء ذايت، اك�ن ا�يل óي´ين، اك�ن ا�يل Uاد يف املر¬_ اJٔوىل، 
 اكمل نصينا Uليه، وما يتطلبه ذ� من وجود نظام فهاذ اليش... اك�ن ا�يل

امللكOة املشرتكة مؤقت و�ٓخر هنايئ، يمت ٕاUداده بعد ا¼هتاء اJٔشغال ¡Jٔجزاء 
  .املشرتكة املتبقOة من املرشوع السكين

7نيا، إالشارة ٕاىل ٔ�ن احتاد املالك يÚشqٔ بقوة القانون م[ذ تقOيد ٔ�ول 
املشرتكة، هذا كذ� من املشالك  تفويت kشqٔن البناية موضوع امللكOة

اJٔساس?ية، óيكون القضية ت´[ات وسالينا، وهاذ Ëحتاد ¡يق ما æشلك، 
  . هذا óي�شلك يف الرضبة اJٔوىل دãل املرشوع

حرص احلق يف حضور امجلوع العامة ا�يل óيqٔدي، ا�يل ما مqٔدîش ما 
Ë لzلغوت دا�حتادات حيرضش، Jٔن ا�يل اك�ن واzا ما مqٔدîش óيحمهيا 

 .هو ما Uامل لو والو، هاذ اليش من اخلصوصيات املغربية
جيب العمل كذ� Uىل تنظمي دورات �كويOÚة Jٔن امللكOة املشرتكة كام 

اك�ن ا�يل �حج امحلد _ ولكن .. قلت لمك فلسفة و�ربية من ٔ�\ل ٔ�ن الناس
يو، يه Ëس?تI[اء، اك�ن احتادات �حجة Jٔن فهيا انضباط، Jٔن الناس óيqٔد

  .Jٔن �ٓنذاك óيمتك[وا نتوصلو لنتاجئ ٕاجيابية

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .تعقOب الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالباملس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالباملس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالباملس�شار الس?يد احلبLب �ن الطالب
  . شكرا الس?يد الوز�ر

اح[ا مmفقني معك يف الHم ا�يل جOتو به، فعال ٔ�نه غياب ثقافة دãل 
وق دãهلم والواج�ات، امللكOة املشرتكة، وÕل كذ� \ل املالكني �لحق

¡ٕالضافة كذ� لعدم الزتام بqٔداء هاذيك اJٔقساط الشهرية، وكذ� مدة 
التقادم دãل مqmٔخرات تd اJٔقساط، لكيش هاذ اليش óينعكس Uىل 
جاملية هاذيك العامرة، وóينعكس كذ� ٔ�نه يف بعض احلاالت تنلقاو عامرة 

عامرة بدون مصعد، بدون ¬ارس، عامرة بدو ضو، عامرة بدون �هر¡ء، 
، بل ٔ�كرث من ذ�، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن بعض الشقق )parking(بدون 

يف العامرات Jٔنه تنلقاو الباب اJٔول، الباب الثاين دãل احلديد، الرسمج فOه 
  ...احلديد، ٔ.ن هاذ الف�ات ساكنة يف جسن، Jٔنه kس´ب غياب هاذ

فعيل ٕاىل ¼متناو ٔ�نه من zالل هاذ التحسLس، ومن zالل كذ� ت 
اقmىض احلال ٔ�نه اح[ا �حزب اJٔصا� واملعارصة مس?تعد�ن جنيبو تعديالت 
يف هاذ الباب ¡ش يت½اوب مع هاذ التÒدãت ا�يل تيعLشوا هاذ الساكنة، 

  . وخصوصا الف�ات ا�يل يه من ذوي اzTل املتوسط
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  . سؤال الرابع موضوUه ضابط البناء املضاد �لزالزلال 

اللكمة Jٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اJٔصا� واملعارصة، تفضل 
 .اليس احلاج

        ::::املس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOل
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر والس?يدات الوز�رات،
  ٔ�خيت، السادة املس�شار�ن،

  الس?يد الوز�ر، 
النوعية اليت ٔ�¬دmا املرسوم املتعلق ¡ملوافقة Uىل ¡لرمغ من الطفرة 

، واملطبق )RPS 2000(ضابط البناء املضاد �لزالزل، واملسمى ¡لفرÝس?ية 
Uىل املباين احملددة يف قواUد الوقاية من الزالزل، وٕ¡¬داث ا�لجنة الوطنية 
لهندسة الوقاية من الزالزل، طفرة قانونية من zالل وضع اخلطوط العريضة 

كOفOة وضع التصاممي الهندس?ية اليت æس?تجيب �لتطورات التق[ية يف جمال ل 
ٕاUداد التصاممي، لكن واقع احلال يعكس اخmالالت مmعددة kس´ب Uدم 
ا¬رتام املقmضيات ال�رشيعية والتنظميية املعمول هبا لتبقى الغاãت واملقاصد 

  .املرجوة من ضابط البناء املضاد �لزالزل معلقة دون تفعيل
ٔ�\ل ذ�، Ýسائلمك، الس?يد وز�ر احملرتم، عن ٔ�س?باب Uدم تفعيل  من

  . مقmضيات املرسوم املتعلق بضابط البناء املضاد �لزالزل
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
  .شكرا لمك، الس?يد املس�شار احملرتم، Uىل هاذ السؤال

هناك تطورات Uىل هذا املس?توى اليت جعلت ٔ�ن الضابط اJٔول فعال، 
، هذا ضابط )RPS1 2000(ا�يل مضاد �لزالزل ا�يل كام تقولون îسمى 

نعمل Uىل حتديثه لكام ظهرت Uىل املس?توى العاملي تق[يات \ديدة، Jٔن 
Ë¬�ساب دãل املعايري فü يتعلق ¡لبناء، لن ٔ�دzل يف قضاã تق[ية، 

، ودوز� مرسوم 2013ماي  28ذ�، هذا اJٔمر مقنا به يف  îس?تلزم م[ا
دãل التÒديث دãل ما اكن موجود، مبعىن ٔ�ننا نعمل اJٓن، وصلنا ٕاىل 
املعايري ثالث مرات، يعين التÒديث وقعوا ثالث مرات اJٓن ¡ش ¼كونو 

  .يف املس?توى املطلوب، ¡ش البناãت دãلنا �كونوا مضادة �لزالزل معوما
ء 7ين ضف[اه، وهو مرسوم �ٓخر �لبناء ¡ملواد احمللية مع وهناك يش

ٕادzال تق[يات مضادة �لزالزل، وهذا ÷م ¡لÚس?بة ملناطق بعيهنا، مõال 
املناطق اجلنوبية الرشقOة دãلنا ٔ�و املناطق اجلبلية ا�يل مع اJٔسف ما ¼راه، 
 كنت مؤخرا ¡لرش?يدية وورزازات، ورٔ�يت بعيين بqٔن القصبات وكذا ا�يل

                                                 
1 Règlementation Parasismique 
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 le(ك�سقط، الناس ما óيعاودش يبOÚوها، óيعاود يبOÚوها ¡لطوب وبـ 
béton .(  

Uالش؟ Jٔن البعض رمبا يعترب ٔ�هنا ٔ�سهل، ولكن البعض او¡لتايل، 
اJٓخر اكن يوا\ه القوانني واملراس?مي حبيث ٔ�نه ملا óمييش عند رئLس امجلاUة، 

ين ت´ين ¡لبالن، رئLس امجلاUة óيقول لو ما نعطيكش بذاك اليش الخر، ت´
  .، و¡حلديد والتق[يات احلديثة)le béton(و

فاليوم، اح[ا هاذ املراس?مي موجودة، بقي التطبيق، التطبيق معليا هو 
رهني ٔ�و مرهون ¡ملس?توى احمليل، مبعىن ٔ�نه الرؤساء يف هذه اKاالت يتعني 
ٔ�ن يتقOدوا هباذ النصوص، هاذي نصوص موجودة، كتحمي اJٓن الرئLس، 

 ٔJ دا تطيحÈ ت´ين مبواد �سمح Ý شLيقول ٔ�� ما ميك[لó س اكنLن ق�ل الرئ
  .اTار، نعترب ٔ�� مسؤول

اليوم، اك�ن هاذ املراس?مي، ف�التايل هاذ اJٔمر ٔ�عتقد ٔ�نه يتعني Uىل امجليع 
السهر Uىل ٔ�ن تنفذ، نعمل Uىل تنفOذ هذ�ن املرسومني Jٔهنام ÷مني، واJٔمر 

ذوي اzTل احملدود يف العامل القروي ويف  حقOقة ميكن ٔ�ن îساUد zاصة
بعض املناطق اجلبلية والنائية Uىل ٔ�هنم يبOÚو ٔ�و �رمموا البيوت دãهلم �لكفة 

  .ا�يل ٔ�قل، وكذ� ¡¬رتام املعايري ا�يل اعمتدوها حلد اJٓن يف البناء

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .تفضلوا الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOل
  .س?يد الوز�ر Uىل هاذ املعطياتشكرا ال 

  الس?يد الوز�ر، 
ت�Úقاو دامئا ابعاد عن الواقع، الواقع مر، تنعرفو بqٔن امجلاUات ا�يل تmÚظرو 
مهنا ¡ش تد�ر املراق�ة و¡ش تطبق املقmضيات دãل املراس?مي ا�يل �هترض 

  .لك إالجراءات ا�يل z�ٔذت 2007اح[ا تنعرفو من .. Uلهيا خبصوص
د الوز�ر، بqٔن املغرب عرف زالزل، عرف ٔ�اكد�ر، عرف وتنعرفو، الس?ي

احلس?مية، ولكن هاذ اليش لكه التدابري ا�يل z�ٔذت ما اعطات حىت يش 
ن�O½ة، نقولو �لجامUة انت راقيب، اشكون هاذ امجلاUة، ٔ�ش?نا هو الوسائل 
  ا�يل عندها ¡ش �راقب؟ ٔ�ش?نا هام هاذ اJٔطر ا�يل عندها ¡ش ترتاقب؟

 امجلاUات ¡ش يه ا�يل Èادا �راقب، óون مmيقن بqٔن ٕاىل حىت مmنا Uىل
. نصيبو يش وسائل ٔ�خرى ا�يل تقوم مبراق�ة هاذ اJٔش?ياء.. لك زلزال Èادي

تنعرفو .. تنعرفو اJٓن، �هترض، الس?يد الوز�ر، Uىل العامل القروي، وتتعرف
، بqٔن هاذوك فهيا Èري البناء العشوايئ، وتنعرفو البناء العشوايئ óيفاش تي��ىن

هاذي ٔ�ش?ياء ا�يل هللا îسرت . ¡خلصوص الناس ا�يل ما عندمهش ¡ش ي´ين
خطرية Uىل بالد�، وٕاىل ما كناش يعين واعيني هبا، ما Èادîش ميكن لنا ال 

  .قدر هللا نواÕو ٔ�ي زلزال ا�يل هو \ا�
فmنمتىن، الس?يد الوز�ر، ؤ�نمت يف القطاع دãلمك ٔ�¼مك �zذوا مجيع 

عاك ٕ¡Uا�ت من السلطات احمللية، ولكن تصيبوا يش إالجراءات، مmفق م

  . وس?ي_ ¡ش �كون املراق�ة مفOدة
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار، شكرا

  .تفضلوا، الس?يد الوز�ر، يف بضع ثوان

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
تعرفو فقط �لقول بqٔن هذا مشلك مشرتك ¡ش ما نبقاوش، راه اح[ا ك 

الواقع حمليا، نعرفه حمليا، ¡ش ند�رو zاصة يف العامل القروي يش \Lش 
دãل يش مراق�ني \اي من عند ما اعرفت اشكون، هاذ اليش مايش 

  . ممكن
املغاربة Uىل ا�يل ممكن هو ٔ�نه نتقOد ٔ�كرث فqٔكرث ¡لقوانني، ¼ريب مجيع 

ش ند�رو ذ�، نت�ذ ٕاجراءات زجرية لكام اقmىض اJٔمر ذ�، ٔ�ما ¡
املراق�ني ما اكيÚOÚش، وزارة اTاzلية ما عندهاش ¡لكفاية، اح[ا ما 
عند�ش ¡لكفاية، امجلاUات ما عندمهش ¡لكفاية، هذا واقع، ما غميك[اش 
راه اح[ا كنبحثو ٔ�ننا حنلو مشالك يف التعلمي ويف الصÒة ويف كذا ¡ش 

Ü�، . اقع ال �رتفعنوفرو م[اصب مالية لهاذ اليش هذا راه ما ميكÚشاي، الو 
  .إالماكنية الوحOدة ا�يل اكينة ٔ�ن نتقOد مجيعا ¡لقوانني ؤ�ن نطبقها

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

السؤال اخلامس موضوUه هيلكة اJٔحOاء السك[ية �قصة التجهزي 
  .اللكمة �لفريق Ëس?تقاليل، تفضل اليس بلحسان. والتqٔهيل احلرضي

        ::::املس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحسان
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئLس،
  الس?يدتني والس?يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�هv الس?يدة الوز�رة والس?يد الوز�ر Uىل الثقة 

  .املولوية، ؤ�متىن هلم التوفOق يف املهمة اجلديدة دãهلم
  الس?يد الوز�ر،

يف جمال التqٔهيل احلرضي �لمدن هبدف  لقد قطعت بالد� ٔ�شواطا ÷مة
تقوية \اذب�هيا وحتسني حميط العLش �لساكنة، وم[ذ Uدة س?نني معلت 
امجلاUات الرتابية، وبتعاون مع خمتلف املتدzلني ¡لتمنية احمللية، Uىل �رامج 

�لتqٔهيل احلرضي، خصص لها Èالف مايل ÷م .  
حتوال نوعيا يف هذا و¡لرمغ من ٔ�ن بعض املدن واملراكز احلرضية عرفت 

اKال، فٕان بعضها الزال يعرف العديد من املشالك والصعو¡ت، zاصة يف 
  .جمال تدبري مشاريع ٕاجناز �رامج التqٔهيل احلرضي
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  الس?يد الوز�ر،
ال ي�Úغي ٕا¼اكر اKهودات اليت بذêهتا بالد� يف جمال ٕاUادة Ëعتبار 

سابقة وحلدود اليوم بلغ �لمدن واملراكز احلرضية، وذ� م[ذ احلكومات ال 
�ر�جما،  U324دد �رامج التqٔهيل احلرضي �لمدن واملراكز احلرضية ما يفوق 

مليار درمه، وهذا رمق خضم، الس?يد  60بغالف مايل ٕاجاميل قدره حويل 
الوز�ر، ي�Úغي ٔ�ن تتحمل احلكومة مسؤوليهتا يف مراق�ة املسؤولني عن 

 æ ات احلرضيةUاصة ؤ�ن بعض امجلاz ،س?تغل هذه املوارد بعيدا عن رصفه
  . م[طق املراق�ة واحملاس?بة

واJٔمõ_ كثرية يف هذا اKال، مدن رصفت Uلهيا ماليني اTرامه، نتجت 
عهنا مشاريع ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن يقال عهنا ٔ�هنا ال �رىق ٕاىل انتظارات املواطنني، 

  .وال ٕاىل جحم املوارد املرصودة لها
  الس?يد الوز�ر،

بqٔ¼مك رشاكء يف هاذ الربامج، اUالش ما �لكفوش وزارة ٔ�� ٔ�قرتح Uليمك 
التجهزي ¡ش يه تبقى �راقب هاذ املشاريع Jٔن عندها ٔ�طر ÷مة، واك�ن 

لهذا، كنطلبو ¡ش تدzل وزارة التجهزي . بعض امجلاUات ما عندهاش ٔ�طر
مراق�ة لهاذ املشاريع Jٔن عند� الشوارع ا�يل تصاوبوا، ٕاىل دزيت فهيم تقول 

اك دا�ز يف وا¬د التريان دãل الكولف، لكو حمفر، لكو هذا، ٔ�نك ر 
  .املسؤولية ملن؟ ما اكيÚش

 Ïلوا مادام ٔ�¼مك رشاكء انzلهذا، الس?يد الوز�ر، كنطلبومك ¡ش تتد
واKالس إالقلميية ووزارة اTاzلية، خص وا¬د املراقب مسؤول ¡ش 

  .�راقب هاذ املشاريع
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . اشكر 

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
ٔ�عتقد ٔ�ن هناك \انبان يف السؤال، \انب ٔ�ول ٔ�شكرمك Uىل اJٔرقام ا�يل 
اعطي�Oو، كتعفOوين من ٔ�نين نعطهيا ٔ�� kشلك موازي، Jٔنه هناك جمهود بذل 

¡ش ¼كونو موضوعيني، يف هذا اKال ¡Üات م[ذ بداية القرن احلايل، يعين 
مليار درمه Èري يف تqٔهيل املدن وٕاUادة  60وحبال ا�يل قلت راه جتاوز� 

 .هيلكة اJٔحOاء
يف ذ� تعلمون اKهودات اليت îسهر Uلهيا صاحب اجلال� kشلك 
م�ارش اليت جعلت ٔ�ن جاملية املدن دãلنا معوما صغرية، مmوسطة، óبرية، 

لبعض املدن يف الرشق، óيف اكنت تغريت رٔ�س Uىل عقب، ملا كمتيش 
س?نني، óيف يه اليوم، حقOقة هناك معل óبري ٔ�جنز دãل  10هاذي 

احلكومات املتعاق�ة، ¡ش ¼كونو واحضني، ٔ�و ملا كمتيش �لجنوب ٔ�و Uدد 
من املناطق، مبا فهيا مدن ا�يل كنا Èري كنعربو مهنا، ا�يل اكن ملا كتعرب مهنا 

وال هو و ٔ�رض الطرق مصاوبة، ك�شوف ال يه رصيف مصاوب وال ه
 .اJٔزقة اTاzلية مصاوبة، ٕاىل Èري ذ�، هاذ اليش تصاوب، وٕاجنازات هائ_

يف بعض اJٔحOان هذا اجلانب اJٓخر، يف التنفOذ، ق�ل التنفOذ رمبا، مع 
اJٔسف ما نالحظه هو ٔ�نه Uدم هتييء املدن دãلنا ٕاىل احmضان الف�ات 

من القرى ٔ�ساسا، جيعل ٔ�نه انت كتصاوب الكõرية اليت تلتحق هبذه املدن 
ٔ�و óيلومرت م�ارشة  300ٔ�و  200احلي اليوم وóيÚشqٔ � � �ٓخر Uىل بعد 

من بعد، مبعىن ٔ�ن العمل مmواصل، واح[ا مك تدzلنا من مرة يف نفس 
، امللحق الثاين، ¡ش )l’avenant(املدينة، يف االتفاقOة اJٔوىل امللحق 

  ... كنبقاو �بعني هاذ
ا ال يمت توفري وا¬د النظرة اس��اقOة ا�يل جيعل ٔ�نه نوفرو اJٔرايض ملاذ

�لناس، عوض ما ميش?يو عند اKزئني الرسيني، نقولو هلم طيب اح[ا فmحنا 
م[اطق �لتعمري، نفmحوها ق�ل Èري�، وهذا القرار يعود ٔ�ساسا �لمس?توى 

  .احمليل �لقOام به
يف ذ� بعض املÚشqٓت  ٔ�� مmفق معمك، ومبا.. طيب، يف التنفOذ هناك

ا�يل �بعة �Ãو�، يف التنفOذ اك�ن هناك zلل Uىل مس?توى جودة بعض 
اJٔشغال، مايش عند لكيش، مايش يف مجيع امجلاUات، جند ذ� يف بعض 
امجلاUات، هاذ اليش خصو مراق�ة، وميكن يل نقول � ٔ�ننا اzذينا Uىل 

تنفذ، مايش يه ا�يل  مس?توى مõال Uالقmنا مبؤسسة العمران ا�يل كثريا ما
كتد�ر اJٔشغال، ولكن يه ا�يل ك�سهر Uلهيا، اzذينا اJٓن ٕاجراءات \ديدة 

ا�يل كنعطيوه، امسحوا يل Uىل هاذ التعبري ¡Tار\ة،  من ٔ�\ل ٔ�ن الرãل
Ýشوفوه فني امىش، و¡ش امىش، ؤ�ش?نو يه الس?بل ملراق�ة رصف هذه 

لLس هناك س´Oل ملراجعة اJٔموال، والن�O½ة Uىل ٔ�رض الواقع، وبعد ذ� 
  .املبالغ ا�يل رصف[اها يف هذا اJٔمر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب، الس?يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحسان
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر، 
كÚشكروك Uىل الرصا¬ة دã� وUىل اKهودات اجلبارة ا�يل كتقوم هبا، 

يش شك يف اKهودات ا�يل كتقوموا هبا، وهاذ املسائل واح[ا ما عند�شاي 
لكها ا�يل قلتوها عرف[اها، ٕاال ٔ�نه كزنيد نqٔكدو Uىل ٔ�ساس هللا خيليمك املراق�ة 

  .مث املراق�ة يف هاذ املدن
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  . ٕاذن منر ٕاىل السؤال السادس، موضوUه املدن اجلديدة
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 ٔJ د السادة املس�شار�ن، اليس التو�زي تفضلاللكمة¬.  

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس?يد الرئLس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

كام يف Uلممك، الس?يد الوز�ر، اعمتدت احلكومات س?ياسة �روم تعبئة 
العقار العمويم، وzلق ٔ�قطاب حرضية \ديدة، نعطيمك مõل سال اجلديدة، 

ٕاخل، لكن التطبيق الفعيل ٔ�¡ن ٔ�ن هناك اخmالالت  ...�م[صورت، �مس?نا
  . مmعددة æشوب هاذ الربامج

Ýسائلمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت س��mذوهنا ملعاجلة 
  .املشالك اليت تعاين مهنا هذه املدن

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::دينةدينةدينةدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة امل
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار والس?يد الرئLس احملرتم Uىل هذا السؤال

� توفري هاذ العقار العمويم وبناء ٔ�قطاب حرضية ٔqفعال، تعلمون ٔ�ن مس
املدن  4ٔ�و مدن \ديدة، س?ياسة امشL[ا فهيا يف املغرب، zاصة من zالل 
�رٔ�سوهنا  اجلديدة، هاذو دãل اTو� م�ارشة، وهناك تعلمون ¡جلهة ا�يل

هناك مشاريع ٔ�خرى �بعة لرشكة دãل اTو�، وهناك مشاريع يف بعض 
  .املناطق ا©تلفة

املشالك الك�رية اليت حنياها يف لك ذ� مايش Èري يف املغرب، يف 
املغرب ويف Èري املغرب، هو ٔ�نه مرشوع دãل مدينة \ديدة ¡ش يعرف 

Uام،  30و 25، 20صو اêمنو دãلو يف ٔ�قىص در\ات Uىل هذا املس?توى خ
س?نني ٔ�هنا تبان � �حجة  6س?نني ٔ�و  5ما ميكÚش مدينة \ديدة عندها 

يف البداية، اUالش؟ Jٔن اك�ن ٕاشاكليات Uديدة، ميكن � توفر الطرقات، 
توفر التطهري، توفر إال�رة العمومOة، لكن بعد ذ� óيتطرح مشلك، 

ات العمومOة؟ واش اشكون ا�يل غيجي اJٔول، واش الساكنة وال التجهزي 
  املدرسة اJٔوىل وال املواطن؟

ٕاىل امشLيت عند وزارة التعلمي غتقول لها ابغيت مدرسة يف هاذ القطب 
احلرضي اجلديد، غتقول � ما اك�ن فOه ¬د، ٔ�� عندي ٔ�ـولوãت ٔ�خرى، 
ف�التايل óيوليو الناس الساكنني ما عندمهش املدرسة، ما عندمهش 

جهزيات العمومOة اJٔخرى، ما عندمهش املس?توصف، ما عندمهش الت 
  .النقل، ما عندمهش وا¬د العدد دãل اJٔمور

مع ذ�، ٔ�دzلنا ملا جOنا يف هذه التجربة، Jٔن هناك مدن قامئة 
�مس?نا، �م[صورت ¡Jٔساس، اzذينا ¡لÚس?بة لتامس?نا �ر�مج �لمصاح�ة 

�[فذ، طرق مليون دãل اTرمه، راه اJٓن óي  540ٕالعطاء دفعة \ديدة دãل 

\ديدة م�ارشة من الر¡ط حىت لتامس?نا، من متارة حىت لتامس?نا، من 
، جتهزيات مبسامهة Uدد من الوزارات، ما )l’autoroute(�مس?نا حىت 

  . غندzلش يف التفاصيل
مليون درمه من مضهنا نقل  300نفس اليشء يف �م[صورت، مليار و

س?بة لتامس?نا ٕالعطاء كذ� الشqٔن ¡لÚ . جزء من اجلامعة ٕاىل �م[صورت
  . حOوية \ديدة Èاية لهذه املدن

لكن نعرتف ¡يق نقائص، مõال ¡لÚس?بة لتام[صورت ما اكيÚش اخلط 
دãل النقل الرسيع، طاملا ٔ�ن ما اكيÚش اخلط دãل النقل الرسيع ما غنوصلو 
حلىت يش ن�O½ة، وهذا من اJٔمور اليت نعمل Uىل توفريها مبجهودات ا�يل 

 î ل النقل الرسيع ¼متناو ٔ�نهãسامه فهيا امجليع من ٔ�\ل ٔ�ن �كون هناك خط د
  .بني �م[صورت وبني مرا�ش

ونفس املشلك نعاين م[ه Uىل مس?توى بعض اJٔقطاب احلرضية 
اJٔخرى، Ýش?تغل Uىل �ر�مج �لمصاح�ة كذ� دãل الرشافات، وعند� 
مشلك ¡لÚس?بة �لخيايطة، هذاك فOه مشلك Jٔنه حقOقة تعطات رخصة، 
تعطى مرشوع �Ãو�، نتلكم برصا¬ة، تعطى مرشوع �Ãو� فOه ٔ�زيد من 

هكmار ¡ش تطور فOه اTو� مشاريع سك[ية ومدينة، ويف نفس  1000
الوقت كتعطى رخص مايش Èري دا¡، س?نوات مضت، يف اجلوار املبارش، 

هذا  Ü�،. مبعىن ٔ�نه اعطينا مدينة وقmلناها ¡لرتاخOص اKاورة ا�يل اعطينا
  .مرشوع ما عندوش ٔ�ولوية ¡لÚس?بة لنا اليوم، هنمت ¡ملدين�ني اJٔوليني

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 . شكرا

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زي
Ýشكرمك Uىل املصاح�ة واTمع اÜي ما دممت تدمعون به مدينة 

اح[ا . �م[صورت اجلديدة، ويف الواقع هذا الرب�مج �ر�مج ا�يل ÷م \دا
بعدا Uىل طرح السؤال هو Ýس?تفOد من اJٔخطاء السابقة، Jٔن كام  املهم

  . تفضلتو قلتو Uىل ٔ�ن هناك ٔ�خطاء سابقة صاح�ت ٕاÝشاء هذه املدن
هذه املدن عندها وا¬د اجلانب ٔ�سايس، ٔ�وال هو ٔ�نه ٔ�وال حOد وا¬د 
� ا�يل تتكون فü خيص توجOه العقار، عند� يف مرا�ش ٔ�ن ذوك ٔqاملس

ãوا العقار يف اجتاه النخيل، يف اجتاه املناطق العباقرة دÕل العقار و
الزراعية، ولكن \ات �م[صورت يف الواقع وعتقت يف الواقع مدينة 
مرا�ش، حOث ٔ�نه مشات لوا¬د البالصة ا�يل فهيا Èري احلجر، و¡لتايل 

  . توجOه العقار Jٔنه تتحمك فOه لوبيات كثرية \دا
هذا الشلك هذا óيقطع الطريق ٔ�مام  ٕاذن، ٕاجياد مدن وٕاجياد عقار يف

هاذ ا�لوبيات اليت تتالعب يف العقارات، وتوÕها يف اجتاهات ا�يل يه خم_ 
  .¡لب�Lة وخم_ بوا¬د العدد دãل املسائل

� ٔ�ساس?ية، مايش Èري دãل وزارة  ٔqشاء هذه املدن مسÝٔ�ن ٕا �كذ
� حكومOة، فهيا احلكومة، فهيا املؤسسات أqة، وا¬دة، هاذي مسOلعموم
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فهيا امجلاUات احمللية، و¡لتايل اJٔخطاء ا�يل اكنت يف املدن السابقة، جيب 
 15ٔ�ال تتكرر ٕاذا فكر�، Jٔن يف الرب�مج اJٔول اكنت ابغات �كون يش 

، ¼متناو Uىل ٔ�نه ٕاذا اكنت يش مدينة ٔ�خرى ٔ�ن 2020مدينة يف ٔ�فق 
ل احلرضي بني æس?تفOد من اJٔخطاء اليت اكنت فü خيص كام قلتو النق

  .املدينة اجلديدة وبني املدينة اJٔم
كذ� البOÚات التحتية اJٔساس?ية من مدارس ومن مؤسسات، ٕاىل 

ٔ�لف دãل  50شف[ا مõال مدينة �م[صورت مدينة مجي_ \دا، فهيا اJٓن 
Uام Èادي  20س?نني، من دا¡  10ٔ�لف ساكنة يف  50الساكنة مزãن، 

يفام اكن احلال، ولكن ميل óيكون ٔ�لف، ٕاذن فهÛي مشجعة ó  �100كون 
تتقول هلم ما عندîش ) l’ONEP2( ،)l’ONEP(جتزيئات تيطلبوا املا من 

  .. املا، óيطلب الضو óيقول ما عندîش
ٕاذن، خص �كون وا¬د التوافق، يتوافقوا الناس، إالدارات العمومOة، 

Oذ احلكومة �لك ٔ�ن تتوافق Uىل �ر�مج، ؤ�ن تضع إالماكنيات الالزمة لتنف 
هاذ الربامج ¡ش ميكن هنار تبدى املدينة �مكل، ٕاىل \او الناس يلقاو 

 les espaces(، يلقاو الطرقات، يلقاو )commissariat(املدرسة، يلقاو 
verts( ،ل املسائل ¡ش ميكن �كون الن½اح ٔ�كرثãيلقاو وا¬د العدد د .  

ك زãدة مõال Uىل املشلك ا�يل اكن هنا يف �مس?نا فü خيص هذو 
الناس ا�يل داروا مع اTو� فü خيص بناء ذاك السكن Ëقmصادي، 

  .إالشاكليات ا�يل وضعوا، الناس zلصوا وابقاو óيديومه وóيجيبومه
ٕاذن، اك�ن ٕاشاكلية óيفام اكن املوضوع، ولكن óيف ما اكن احلال فهاد 
س?ياسة املدن اجلديدة ٔ�عطت جمال \ديد \دا حملاربة هاذوك اTواور ا�يل 

  . نتو قلتومه، كتÒارب وا¬د اTوار óينوضوا � جوجك 
ٕاذن، óيفام اكن احلال لعبت وا¬د العمل ا�يل هو ٔ�سايس فü خيص هاذ 
الف�ات ا�يل يه طالبة �لسكن، و\دت مõال بقع ٔ�رضية، و\دت مساóن 

  .ا�يل يه ٔ�ساس?ية
Ýشكرمك مرة ٔ�خرى Uىل اTمع ا�يل كتعطيو لهذيك املدينة دãل 

  . �م[صورت
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
ا¼هتÛى الوقت، شكرا جزيال، وÝشكر الس?يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية 
يف هذه اجللسة، ؤ�ود ¡مسمك مجيعا ٔ�ن ¼رحب كذ� ¡لس?يدة الوز�رة، 

  .و¼متىن لها مسرية موفقة ٕان شاء هللا
نmÚقل ٕاىل السؤال املو\ه �لس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي 

  . ن اJٔطر، وموضوUه مراجعة طريقة ولوج املعاهد العليا �لطلبة اجلددو�كو�
  .اللكمة �لفريق Ëس?تقاليل، تفضل اليس ا�لبار

  

                                                 
2 Office National de l’Eau Potable 

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

اكمل بدوري سqٔهv الس?يدة الوز�رة Uىل الثقة املولوية، ممتنيا لها 
التوفOق، ؤ�� Uىل يقني، نظرا ملا ٔ�ملسه وملس?ته وUاîشت الس?يدة الوز�رة 
من \دية وحزم، ٔ�ظن ٔ�هنا س?تكون حبول هللا موفقة، كذ� اليس 
العامري، الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان، الصديق فهن�Lا و¡لتوفOق 

  .حبول هللا
  الس?يدة الوز�رة،

ãذيت وا¬د اشوية دzليمك لكام امسحوا يل اU ل الوقت، فال خيفى
اقرتبت الباكلورã ٕاال و�زداد الضغط Uىل اJٓ¡ء، ما ابقاوش اJٓ¡ء اليوم، 
الس?يدة الوز�رة، óيفكروا يف الن½اح، بقدر ما óيفكروا ¡حشال �Ëن دãهلم 
Èادي ينجح، اJٓن املعدل دãل الباكلورã ٔ�صبح وا¬د الهاجس ¡ش óميكن 

العليا، هاذ الولوج، الس?يدة الوز�رة، وما خيفاش Uليك هلم يوجلوا املعاهد 
ٔ�ن فOه وا¬د الشوية دãل انعدام العدا�، وا¬د الشوية دãل الغنب ¡لÚس?بة 

  .لبعض التالمOذ
  مفاذا فكرت وزار�مك الس?ت��اب نوع من اجلدية و�اكفؤ الفرص؟

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .ز�رةتفضيل الس?يدة الو 

 الس?يدة مجي_ املصيل، الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة مجي_ املصيل، الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة مجي_ املصيل، الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة مجي_ املصيل، الوز�رة املنتدبة Tىىىى وز�ر التعلمي العايل والبحث وز�ر التعلمي العايل والبحث وز�ر التعلمي العايل والبحث وز�ر التعلمي العايل والبحث
  ::::و�كو�ن اJٔطرو�كو�ن اJٔطرو�كو�ن اJٔطرو�كو�ن اJٔطر لعلميلعلميلعلميلعلميا

  .شكرا الس?يد الرئLس
  السادة املس�شار�ن،

بداية، ٔ�شكرمك Uىل اêهتنئة، و¼متىن لنا مجيعا التوفOق ملا فOه zدمة هذا 
  .الوطن العز�ز

سات التعلمي العايل، ال شك ٔ�ن موضوع السؤال املتعلق بولوج مؤس 
وzاصة املؤسسات اجلامعية ذات Ëس?تقطاب احملدود، هذا اليوم ٔ�صبح 

  .هاجسا Tى اJٔرس املغربية وTى الطلبة Uىل ¬د سواء
طبعا، هاذ املشلك لLس مشH مغربيا حمدودا، بل ٕان هذا التÒدي 
ãويل، فشهادة الباكلورTىل املس?توى اU ىل املنظومة التعلمييةU مطروح 

يعين Uىل املس?توى اTويل البد يف اJٔنظمة التعلميية هناك م[اجه لالنتقاء، 
  .لLس فقط يف املغرب ولكن يف \امعات كثرية Uىل املس?توى اTويل

طبعا، هناك ٕاشاكل من Èري إالجراءات املرتبطة هبذا املوضوع، هناك 
ة، ٕاشاكل البد ٔ�ن نتÒدث عنه وهو مشلك ثقايف Tى اليوم اJٔرس املغربي
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وهو الرغبة يف óون ٔ�بناهئا ٔ�ن �كونوا ٕاما ٔ�ن يلجوا ٕاىل مدارس املهندسني ٔ�و 
ٕاىل لكيات الطب، طبعا حنتاج اليوم يف املغرب ٕاىل مõل هذه التخصصات، 
ولكن حنتاج كذ� ٔ�ن يتو\ه طلب�[ا ٕاىل العلوم إالÝسانية، العلوم 

ر ٔ�ن يتقدم هذا Ëقmصادية، ËجÏعية، القانونية، Jٔنه ال ميكن ٔ�ن نتصو 
البÃ، نعم óيفام قلت Uلوم الهندسة والطب Uلوم ÷مة، ولكن حنتاج ٕاىل 
ٔ�طر وكفاءات يف خمتلف التخصصات حىت �كون هناك فعال خنبة فكرية، 

  .خنبة مواóبة، ؤ�ن �كون Tينا كذ� ٔ�طر متثل هاذ البÃ العز�ز
يعين ويطرح  طبعا، الوزارة واعية لك الوعي هباذ املشلك، Jٔننا نصادفه

حلل يف ٔ�فق الس?نة     لك س?نة ومع لك امÒmا�ت الباكلورã، هناك تصور
القادمة ٕان شاء هللا، ولكن يعين هاذ التصور س?يقوم zاصة Uىل ٕاماكنية 
ËعÏد Uىل النقط احملص_ يف الباكلورã، ومع Ýس?بة حمددة من نقط 

  .ËمÒmان اجلهوي
ٕاخ�ارية، هذه املذóرات  ٕاذن، فالوزارة هاذ الس?نة ٔ�صدرت مذóرات

الهدف مهنا التعريف مبسطرة الولوج ٕاىل هذه املؤسسات، التذكري 
والتنصيص Uىل ٔ�هداف التكو�ن، خصوصيات التكو�ن، مدة اTراسة، 

  .وÈريها
ويف ٕاطار م�دٔ� �اك� الفرص، فالوزارة واعية لك الوعي بqٔنه م�دٔ� 

ايل فهو اخmيار دس?توري، �اكفؤ الفرص اليوم هو م�دٔ� دس?توري، و¡لت
óبري، فقلت ٔ�ن هاذ املبدٔ� يف ٕاطاره اختذ� مجموUة من التدابري، فهذه التدابري 

  .مهنا ما هو مرتبط مبواعيد املبارãت وÈريها

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  تفضل الس?يد املس�شار، هناك تعقOب؟

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس?يد الرئLس

  �رة، الس?يدة الوز
اليوم، اح[ا كنفكرو بعني اJٓ¡ء، والفريق Ëس?تقاليل ميل حط هاذ 

اليوم تÚشوف ٔ�ن الطالب . السؤال، الزم كLس?تحرض املعا�ة دãل اJٓ¡ء
¡ش ميكن لو يدzل ملعهد الهندسة ٔ�و  17ٔ�و  19ٔ�و 18مفروض جييب 

لكية الطب ٔ�و الهندسة املعامرية، اUالش؟ Jٔن اجلامعات اليوم هناك 
  . كتظاظا

اح[ا �حكومة ومايش احلكومة احلالية Uرب وا¬د احلقب óبرية واح[ا 
كÚشوفو ٔ�ن اجلامعات فهيا اكتظاظ، ؤ�ن الن½اح يف اجلامعة تيصعاب، ولك 
ٔ�ب óيفضل ٔ�ن إال�ن انتاعو �كون يف معهد ا�يل هو تيقرا فOه وتيحصل فOه 

  .مرحي
بو Uىل وس?ي_ ا�يل ٔ�� كنلمتس اليوم يف Ëجهتاد دãلنا مجيع ¡ش نقل 

ما يدوزش  �12كون فهيا �اكفؤ الفرص، ال معىن ¡ش ٔ�ن ا�يل ما عندوش 

دãل املعدل  Ë10مÒmان، ما �متش اخmيارو �لمباراة، ٔ�� كÚشوف ٔ�ن مول 
، وتنلقاوه كفqٔ �18ميكن حصل لو ¬اصل، يش طارئ ا�يل ما \اkشاي 

فmيخصنا . 17مول  ؤ�هل ¡ش ي��ع دراس?تو يف املعاهد العليا بدل هذاك
جنهتدو نقلبو Uىل وس?ي_، Uىل يش ¬ل ¼رضيو امجليع، الس?يدة الوز�رة، 

  . وهذا مايش عز�ز Uلينا اكملني ¡ش نفرضو �اكفؤ الفرص
  . شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا، شكرا

  .الس?يدة الوز�رة يف بضع ثوان

و�كو�ن و�كو�ن و�كو�ن و�كو�ن  لعلميلعلميلعلميلعلميا عايل والبحثعايل والبحثعايل والبحثعايل والبحثالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tىىىى وز�ر التعلمي ال وز�ر التعلمي ال وز�ر التعلمي ال وز�ر التعلمي ال
  ::::اJٔطراJٔطراJٔطراJٔطر

  . قلت شكرا �لس?يد املس�شار
و¡لرجوع ٕاىل العتبة اليت مت Uىل ٔ�ساسها Ëخmيار يف هذه الس?نة، 

، يه ٔ�مايم مقارنة بني لك الس?نوات، هاذ 19، 18فاملعدالت ما واصالش 
بني خمتلف املؤسسات حسب  15و 14املعدل بني : الس?نة اكنت قريبة

  . ملتوفرة Tى الوزارةإالحصائيات ا
واختذت مجموUة، óيف ما قلت ؤ�ؤكد، ٔ�ن هاذ اهلم ¬ارض Tى الوزارة 
بقوة، و¡لتايل نفكر يف ¬ل يف الس?نة القادمة ٕان شاء هللا، ¬اليا اختذت 
مجموUة من التدابري لضامن �اكفؤ الفرص، وا�يل ال شك اليوم تالحظت Uىل 

ها ٔ�نه اليوم ما ابقاش �زامن مس?توى احلرóية وUىل مس?توى اJٔرس من ٔ�مه 
موUد الباكلورã مع امÒmا�ت اTخول �لمدارس العليا، بل اختذ� تدابري بqٔنه 
Uىل اJٔقل كتكون شهر�ن دãل الفرق حىت نت½اوز املعا�ة ا�يل عند اJٔرس 

  .يف هاذ اجلانب
مث ٕاجراء اختاذ يعين ËمÒmا�ت Uىل املس?توى الوطين عوض ٔ�ن لك 

  .امÒmان kشلك فرديمؤسسة كتنجز 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . ا¼هتÛى الوقت الس?يدة الوز�رة، شكرا

السؤال املوايل موضوUه ٕا¬داث \امعة ¡لرش?يدية، الفريق 
  . Ëس?تقاليل، زد اليس بلحسان، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحسان
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يدتني والسادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ال خيفى Uليمك ٔ�ن ٕاقلمي الرش?يدية اÜي يبعد Uىل مدينة مك[اس حوايل 

راه من �ٓخر احلدود دãل ٕاقلمي الرش?يدية،  ó500يلومرت، ؤ�� كنقول  500
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يتوفر Uىل Uدة لكيات �بعة جلامعة موالي ٕاسامعيل مبك[اس، ؤ�ن Uدد من 
ß اورةKنتقال ملدينة طالبات وطالب إالقلمي واملناطق اË يضطرون ٕاىل 

مك[اس ٔ�و فاس ٔ�و ٔ�اكد�ر الس?تكامل دراس?هتم يف بعض اللكيات Èري 
املتوفرة ¡ٕالقلمي، ؤ�ن Uددمه يعد ¡Jٓالف، مما ي�س´ب هلم وÜوهيم يف 
مmاعب مجة مما جيعلهم مرمغني Uىل Ëنقطاع عن اTراسات وzاصة إال�ث 

  .مهنم
ح Uىل احلكومة التعاطي والتعامل واليوم ٔ�صبح الوضع يفرض وٕ¡حلا

�فOاللت احملدثة - مبقاربة Uاد� ومmضام[ة مع اكفة اجلهات، مفثال Õة درUة
¡ٕالضافة ٕاىل مبساحهتا الشاسعة، واليت متتد حىت احلدود مع اجلزا#ر، 

الكõافة الساكنية الهائ_ لهذه اجلهة الزالت تعاين من ٔ�خطر ٔ�نواع اêهتمLش 
متثل ٔ�ساسا يف اêهتمLش الفكري والعلمي Uىل اكفة املادي واملعنوي امل 

 . املس?توãت، وzاصة يف جمال التعلمي العايل
ٔ�مل حين الوقت بعد ٕالÝشاء \امعات : Üا، Ýسائلمك الس?يدة الوز�رة

  مmاكم_ حتت امس \امعة موالي Uيل الرشيف ٕ¡قلمي الرش?يدية؟ 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .ز�رةتفضيل الس?يدة الو 

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tىىىى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن  وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن  وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن  وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن 
        ::::اJٔطراJٔطراJٔطراJٔطر

  .ٔ�شكر الس?يد املس�شار Uىل هاذ السؤال
ال خيفى Uليمك ٔ�ن مسطرة ٕاÝشاء اجلامعات ٔ�ن هناك قانون ينظم ا�يل 

، ؤ�ن ٕاصدار القانون البد من قانون من ٔ�\ل ٕاÝشاء 01.00هو القانون 
يzٔqذ �رٔ�ي ا�لجنة الوطنية لتÚس?يق التعلمي العايل، Jٔن هذه  اجلامعات اÜي

ا�لجنة يه اليت تبدي رٔ�هيا يف مرشوع ٕا¬داث ٔ�ي \امعة ٔ�و مؤسسة 
�لتعلمي العايل، Uلام ٔ�ن س?ياسة الوزارة اليوم يه جتميع اجلامعات، الشك ٔ�ن 
التجربة ال ختفى Uليمك، جتربة الر¡ط جتميع لك من \امعة السوîيس و\امعة 
ٔ�كدال، كذ� يف اTار البيضاء جتميع \امعة احلسن الثاين و\امعة يعين يف 

  . Uني الشق ويف احملمدية، فهÛي جتارب ÷مة اليوم
ولكن املعطى اجلديد اÜي Tينا هو يف ٕاطار التقس?مي اجلهوي اجلديد، 
اليوم مدينة الرش?يدية، يه والشك Uامصة جلهة ÷مة من Õات اململكة 

لت، هذه اجلهة الشك ٔ�هنا اليوم æس?تحق ٔ�ن �كون لها �فOال-Õة درUة
\امعة óبرية يف مس?توى هذه اجلهة، ويعين هاذ اJٔمر مرتبط، óيف ما 
قلت، هبذا التقس?مي اجلديد، مرتبط كذ� ببعد �ٓخر وهو Uدد التالمOذ 
احلاصلني Uىل الباكلورã يف هذه اجلهة، واÜي يزتايد ¡س?مترار، مع العمل ٔ�ن 

م، لLس هناك فراغ، هناك لكيات �بعة جلامعة املوىل ٕاسامعيل هناك اليو 
  .مبك[اس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  الس?يد املس�شار، هناك تعقOب؟ 

        ::::ملس�شار الس?يد محمد بلحسانملس�شار الس?يد محمد بلحسانملس�شار الس?يد محمد بلحسانملس�شار الس?يد محمد بلحسانا
  .شكرا الس?يد الرئLس

  . شكرا الس?يدة الوز�رة Uىل هاذ التوضيح
�فOاللت ¬اليا -لكن، الس?يدة الوز�رة، ا�يل خصمك تعرفوا بqٔنه Õة درUة

اكنت قسمة فهيم �بعة ملك[اس وقسمة �بعة Jٔاكد�ر، لهذا هللا جياز�مك خبري 
خصمك تعرفوا بqٔن هاذ املنطقة يه م[طقة ¬دودية، وخصمك �كونوا من 
الس?باقني يف هاذ اجلهة Jٔنه ما ¬د اJٔرايض مmوا\دة خصمك Uىل اJٔقل 

  . لتحتية لهاذ اجلامعة�zذوا اJٔرايض ¡ش ميكن لمك تو\دوا البOÚة ا
اح[ا ما كنكرويش بqٔن اكينة هاذ الفرعيات دãل اجلامعة، ولكن كنqٔكدو 

  . Uىل ٔ�ساس ٔ�ن خص \امعة �كون كام \اء يف اللكمة انتاعمك
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك رد Uىل التعقOب، الس?يدة الوز�رة؟

يل والبحث العلمي و�كو�ن يل والبحث العلمي و�كو�ن يل والبحث العلمي و�كو�ن يل والبحث العلمي و�كو�ن الس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tالس?يدة الوز�رة املنتدبة Tىىىى وز�ر التعلمي العا وز�ر التعلمي العا وز�ر التعلمي العا وز�ر التعلمي العا
        ::::اJٔطراJٔطراJٔطراJٔطر

  . شكرا الس?يد املس�شار
óيف ما قلت ٔ�ن اليوم لLس هناك فراغ، جفامعة موالي ٕاسامعيل ا�يل 

لكية العلوم والتق[يات اليت فmحت م[ذ س?نة : يف مك[اس عند� لكيتني
، وعرفت التوسع يف املرا¬ل اzJٔرية Uرب فmح مسا� Uىل مس?توى 1994

، ويف الس?ن�ني m2006عددة التخصصات اليت فmحت س?نة املاسرت؛ اللكية م 
اzJٔريتني عرفت هذه اللكية فmح مجموUة من املسا� اJٔخرى يف 

اTراسات اJٔدبية والفرÝس?ية وإالUالمOات وÈريها، وكذ� يف : التخصصات
جمال يعين تدبري املوارد ال´رشية وإالUالمOات، وكنظن ٔ�ن هذه اللكيات 

مOة ÷مة لطلبة هذه اجلهة يف هذه التاكو�ن اليت تقدم اليوم zدمة معو 
  . ٔ�صبحت احلا\ة ماسة ٕاêهيا

ؤ�كرث من ذ�، فطلبة هذه اجلهة ó�ٔيد ٔ�ن املبارãت الوطنية ¡لÚس?بة 
لولوج املدارس العليا �لمهندسني يه مفmو¬ة يف وÕهم كام مفmو¬ة يف و\ه 

د� كذ� مفmو¬ة مجيع ٔ�بناء املغاربة يف خمتلف اجلهات، لكية الطب والصي
يف وÕهم ¡عتبار ٔ�هنا لكية الولوج ٕاêهيا يعين يه Õوية لكية فاس، فٕاذن 
اللكيات مmوفرة وهناك طموح من ٔ�\ل توس?يع التخصصات، ولكن اJٔفق 

  .هو ٕاÝشاء \امعة هبذه اجلهة املهمة وهباذ إالقلمي املهم
  .شكرا
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        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
مسامهتك يف هذه اجللسة، شكرا الس?يدة الوز�رة، وÝشكرك Uىل 

  . شكرا
ٕاذن، نmÚقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس?يد وز�ر الش?باب والرãضة، 

  . وموضوUه واقع قطاع الرãضة ¡ملغرب
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لÙٔحرار، تفضل اليس zريي

        ::::املس�شار الس?يد zريي بل�رياملس�شار الس?يد zريي بل�رياملس�شار الس?يد zريي بل�رياملس�شار الس?يد zريي بل�ري
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئLس،
  اء،السادة الوزر 

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
  الس?يد الوز�ر،

لطرح  2013سqٔ¬اول حتيني معطيات هاذ السؤال اÜي وÕته س?نة 
  . قضاã وواقع الرãضة ببالد�

يف البداية هننئمك Uىل تعيL[مك اجلديد، ممتنني لمك التوفOق والن½اح يف 
ن والية هذه ÷اممك اجلديدة، وممتنني ٔ�ن �كون ¬ليفمك الن½اح فü تبقى م

احلكومة، واضعني جتربتمك رهن ٕاشارة هذا القطاع اÜي الزال يعاين من 
Uدة ٕاشاكالت، مهنا Uىل اخلصوص توس?يع قاUدة املامرسني الرãضيني، 

  .ضعف التكو�ن، Uدم ا¬رتام القوانني واالتفاقOات والرشااكت
  الس?يد الوز�ر، 

  املدة الزم[ية؟ ما يه إالسرتاتيجية اليت سرتاهنون Uلهيا يف هذه 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::، وز�ر الش?باب والرãضة، وز�ر الش?باب والرãضة، وز�ر الش?باب والرãضة، وز�ر الش?باب والرãضةالس?يد حمند العنرصالس?يد حمند العنرصالس?يد حمند العنرصالس?يد حمند العنرص
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . شكرا الس?يد املس�شار Uىل هتن�mمك وUىل سؤالمك كذ�

سؤال اكن مmقادم ش�Lا ما حبيث ٔ�نه يعود ٕاىل و¡لفعل معمك احلق Jٔن ال 
ا�يل ابغيت نقول وهو ٔ�ن دور الوزارة دãل الش?باب والرãضة يف . 2013

هذا احلقل دãل الرãضة، كام تعلمون، وهو م[صوص Uليه يف القانون 
، هو ٔ�وال �منية احلركة الرãضية واملسامهة ٕاىل \انب الفاUلني 30.09

امعات، وكذ� ا�لجنة الوطنية اJٔوملبية، املسامهة اJٔساس?يني ا�يل هام اجل
  . يف حتضري خنب ذات املس?توى العايل

والقانون لكو \اء يف هاذ إالطار، وهذا هو إالطار ا�يل æش?تغل فOه 
الوزارة ٔ�هنا حتاول هاذ اجلامعات ٔ�هنا تؤطرها، وما ختلهيشاي بو¬دها، 

فOه وا¬د جوج دãل  تؤطرها بعدة ٔ�ساليب، والقانون Jٔن السؤال دãلمك
املسائل ÷مة، ويه اTميقراطية، óيف �كون ال�س?يري اTميقراطي، وكذ� 
املشاركة دãل امجليع، وهذا ما حصل، وميكن يل نعطي بعض اJٔرقام اJٓن 
ا�يل كتدل Uىل ٔ�ن اKهودات امحلد _ املبذو� بدٔ�ت تعطي نتاجئها، مõال 

Uات Ëس?تI[ائية ملالءمة القوانني، يه ا�يل دارت ËجÏ 45جامUة من  36
  . 2014يه ا�يل دارت امجلوع العامة دãل س?نة  45من  32

ٕاذا ما ٔ�ضف[ا ٕاىل ذ� ٔ�ن حىت ما اكن يعين Uابته Uلينا بعض اجلامعات 
اTولية، فهو مايش الغلط ٔ�ننا ار�ك�نا Èلط، وهو املالءمة دãل القوانني، 

óيجعل ٔ�ن الوزارة كتدzل عندما ا�يل  31حبيث ٔ�ن اليوم Ýش?تغل ¡لفصل 
�كون هناك zلل يف \امعة، عندما ال حترتم اTميقراطية ٔ�و الرٔ�ي ٔ�و 
اJٔندية، ولكن امحلد _ ما اس?تعملناش هذا �كõري، اس?تعملناه مع óرة 
الس_، ومس?تعمل اJٓن مع \امعة وا¬دة كذ� ا�يل تفهمت اجلامعة 

  . ه اجلامعةاTولية، ٔ�ننا سا#ر�ن يف ٕاUادة البناء لهذ
فٕاذن، ميكن يل نقول لمك بqٔن التو\ه دãل الوزارة هو مساUدة 
اجلامعات، Jٔن الرãضة دãل U�ٔىل مس?توى مايش الوزارة ا�يل كتد�رها بل 

  . اجلامعات
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد zريي بل�رياملس�شار الس?يد zريي بل�رياملس�شار الس?يد zريي بل�رياملس�شار الس?يد zريي بل�ري
  .شكرا الس?يد الوز�ر

بدوري احلقOقة ما قامت به الوزارة يف ا¬رتام القوانني يف بعض  ٔ��
اجلامعات، ولكن الزالت بعض املرات تتدzل الوزارة يف بعض اجلامعات، 
Jٔن نعرفو ٔ�ن خص البد تطبيق القوانني، البد �كون مالءمة بني القوانني 

  . اTولية �ل½امعات اTولية وقوانني اجلامعات املغربية
ت، الس?يد الوز�ر، وهو ٔ�ن توس?يع القاUدة دãل الرãضة، ٔ�ن ا�يل ابغي

ابغينا اJٓن احلكومة وال الوزارة دãلمك، وهو ٔ�نه كÚشوفو اJٓن الش?باب دãل 
ابغينا حتاولوا .. املغرب óيلعب الرãضة يف اJٔزقة، يف اJٔماóن هاذي، هاذي

 ذوك مالعب القرب الزãدة فهيم ¡ش ٔ�ننا Ýس?توعبو وا¬د العدد دãل
  . الش?باب واJٔطفال ا�يل يف الشوارع

كذ�، ابغينا التكو�ن دãل العنرص ال´رشي، وكنعرفو ٔ�ي جناح وهو 
�كو�ن دãل العنرص ال´رشي، ٔ�ننا اJٓن الوزارة احبال ا�يل ما ابقاæش 
كتكون، Jٔن اJٔندية ضعيفة، ما عندهاش ٕاماكنيات ¡ش �كون مدربني 

ال اجلامعة دãل ٔ�لعاب القوى óونت Uىل س´Oل املث... ؤ�طر، والوزارة ما
وا¬د العدد دãل اJٔطر، ويف اzJٔري وظفهتم الوزارة، هنا óيوقع وا¬د 

  .اخللل، ٔ�ن \امعة �كون، والوزارة �zذ من عند اجلامعات
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ولهذا، ابغينا الس?يد الوز�ر، ¼متناو ٔ�نك تتوفق يف العمل دã� خلدمة 
  . الوطن، وzدمة هاذ الشعب

  .وشكرا

        ::::ئLس اجللسةئLس اجللسةئLس اجللسةئLس اجللسةالس?يد ر الس?يد ر الس?يد ر الس?يد ر 
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .هناك رد، الس?يد الوز�ر؟ تفضل

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والرãضةالس?يد وز�ر الش?باب والرãضةالس?يد وز�ر الش?باب والرãضةالس?يد وز�ر الش?باب والرãضة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

kرسUة شديدة، ميكن يل نقول بqٔن املالءمة دãل القوانني مع اJٔنظمة 
  .اTولية، هذا ما Ýسهر Uليه، وهذا ما اUرتفت به كذ� هذه اJٔندية

�ا�يل óيكونوا، مفا ميكÚشاي ) l’athlétisme(يل ج�تهيا دãل القضية ا
هاذو \او اجmازوا املباراة وجنحوا، مفا . حنرمو املغاربة من اجmياز املباراة
  . Uلينا ٕاال ¼كونو ٔ�طر \ديدة ٔ�خرى

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال الثاين موضوUه ا©üت الصيفOة
  .تفضل الس?يد رئLس الفريق اللكمة �لفريق احلريك،

        ::::املس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

حنن كفريق حريك هننئمك كذ� ¡لثقة املولوية اليت حظيمت هبا ٕ¡رشافمك 
  .Uىل هذا القطاع الهام، و¼متىن لمك التوفOق

  س?يد الوز�ر احملرتم،ال 
لقد قامت فü س?بق وزارة الش?باب والرãضة ٕ¡لغاء التداريب الش?توية 
اخلاصة بتكو�ن ٔ�طر ا©üت الصيفOة، كام ٔ�ن دورة الربيع عرفت بعض 

  . التعرث يف تنظميها
وتعرفون، الس?يد الوز�ر احملرتم، مدى ٔ�مهية هذه اTورات التكويOÚة يف 

üت الصيفOة، اليت æشهد ٕاق�اال óبريا من طرف تqٔطري وٕادماج وٕاجناح ا©
  .امجلعيات، ٕان Uىل املس?توى احمليل ٔ�و الوطين، واليت æش?تغل يف هذا اKال

وUليه، الس?يد الوز�ر، نود معرفة إالجراءات اليت اختذمتوها من ٔ�\ل 
إالUداد اجليد �لمخüت الصيفOة لهذه الس?نة، وتوفري العدد الاكيف من اJٔطر 

  . وية املؤه_ لتqٔطريهاالرتب
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والرãضةالس?يد وز�ر الش?باب والرãضةالس?يد وز�ر الش?باب والرãضةالس?يد وز�ر الش?باب والرãضة
  .شكرا الس?يد الرئLس

شكرا الس?يد املس�شار ورئLس الفريق احملرتم، وشكرا Uىل اêهتاين 
  .كذ�

� البد من إالشارة بqٔن، ٔ�وال قضية التخيمي ¡ل  ٔqي مسÛلوزارة فه�Úس?بة 
ٕاسرتاتيجية، Jٔن نعترب ٔ�هنا مع اUJٔداد دãل اJٔطفال ودãل اJٔفراد اÜي 
هيمهم اJٔمر، هذا جمال ا�يل تنعطيوه اJٔمهية، ولكن ¡خلصوص اÜي �ريد 
الوزارة ٔ�ن �كون املقاربة فOه مقاربة æشارóية، وهذا ما نقوم به بتÚس?يق مع 

  .ليت ند�ر معها هاذ امليدان هذااجلامعة الوطنية �لتخيمي ا
فصحيح كذ� ٔ�ن وقع تغيري يف التنظمي دãل هاذ الفرتات دãل 
التخيمي، حبيث ٔ�ن مõال الفرتة دãل الربيعية ما ابقاæشاي يعين حتيدت، وال 
ابقات الفرتة دãل الش?توية، وابقات كذ� هناية اJٔس?بوع اليت ٔ�ضف[اها، 

  .وا©üت الصيفOة
¡لتكو�ن، حصيح اكن ¬ذف الفرتة الش?توية دãل التكو�ن  وفü يتعلق

الش?توي لعدة ٔ�س?باب، مهنا ما هو داzيل، ٔ�ي الوزارة، لكن مهنا ما هو 
موضوعي كذ�، Jٔن اJٔطر دãل اTر\ة الثانية ا�يل كÚسميومه، ا�يل 
كنكونومه يف هذه الفرتة، يعين ما \اæشاي العطل دãهلم مالمئة مع هذه 

مل �كن هذا لكو ¡تفاق مع اجلامعة، ومل �كن هناك مشلك يف  الفرتة، لكن
  .العدد دãل التqٔطري

اJٓن، الفرتة الصيفOة دãل ا©مي الصيفي، فهناك فعال Uدة ٕاجراءات 
اختذت ¡خلصوص فü يتعلق، لLس ¡Jٔطر Jٔن اك�ن امحلد _ الرصيد، 

 L\لو�س�Oيك، حبيث ٔ�ن لكن فü يتعلق ¡لظروف ا�لو\Lس�OكOة و¡لتqٔطري ا
مõال ٔ�عطيت ËعÏدات لكها، وÈادي يتفmحوا ثالثة دãل ا©üت \دد يف 

  .هاذ الصيف، ويه احلس?مية ومري ا�لفت وكذ� زóوطة kس?يدي قامس
وهناك امليدان الصحي اÜي ٔ�عطيناه اهÏم óبري يف هذه الفرتة، حبيث 

� وا¬د س?تكون نقط حتت إالرشاف دãل وزارة الصÒة، وس?يكون كذ
املراق�ة شديدة ش�Lا ما عند الولوج �لمخüت، Jٔن ما ابغيناشاي ٔ�ن 

  . املسائل الصحية تطرا Uىل هاذ اJٔطفال
ٔ�ضف ٕاىل ذ�، ٕاذا ٔ�ضف[ا ٔ�ن هناك كذ� الوقاية املدنية س?تكون 
¬ارضة ¡س?مترار، التqٔمني س?تzٔqذه الوزارة Uىل Uاتقها، التqٔمني دãل 

رى املادية اليت س?تجعل من هذه الفرتة ٕان شاء الفضاءات لكها، ؤ�ش?ياء ٔ�خ
  .هللا فرتة îس?تفOد مهنا الش?باب لكو واJٔطفال

  .شكرا
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        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  هناك تعقOب، الس?يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئLس

ىن لمك التوفOق ٕان شاء شكرا الس?يد الوز�ر Uىل هذه التوضيÒات، و¼مت
هللا يك تدفعوا هبذا القطاع، لLس فقط فü خيص ا©üت، ولكن Uىل مجيع 

  . اJٔصعدة
ٕاال ٔ�ن لنا مالحظة، الس?يد الوز�ر احملرتم، ملا �لكمنا Uىل امجلعيات 
احمللية، كنالحظو بqٔن هناك وا¬د إالشاكليات ا�يل كتخبط فهيا هاذ 

اس?بة كÚشكرو الوزارة، ولك الوزراء السابقني امجلعيات احمللية، وهباذ املن
Uىل هاذيك املبادرة الطيبة دãل ٕا¬داث املراكز السوس?يو رãضية، ٕاال ٔ�نه، 
الس?يد الوز�ر، ¼رى ٔ�ن هذه املراكز موجودة وجمهزة من طرف الوزارة، ٕاال 

  . ٔ�هنا معط_ لعدم توفر املوارد ال´رشية والعدد كثري مهنا
لوز�ر، هبذه املناس?بة هاذي ونو\ه لمك نداء وكنطلبو م[مك، الس?يد ا

¡ش تعطيو اJٔوامر دãلمك يك نوفر املوارد ال´رشية، اJٔطر، ٔ��لكم عن اJٔطر 
Jٔن املوارد ال´رشية ميكن Jٔن هاذ املراكز هاذي ٔ�¬دثت kرشاكة مع 
امجلاUات، امجلاUات ميكن لها توفر اليد العام_ ٔ�و ما ٕاىل ذ�، ولكن ٔ�طر 

�، وتوفروا هاذ اJٔطر ال�س?يري، الٔqىل هاذ املسU بد، الس?يد الوز�ر، تعملوا
رãضية، ¡ش ميكن لهاذ امجلعيات æش?تغل - يك تفmح هاذ املراكز السوس?يو
  .يف وا¬د الفضاء �ربوي ورãيض

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

ٕاذن، .. هل لمك رد Uىل التعقOب الس?يد الوز�ر يف بضع ثوان؟ تفضلوا
  .Ýشكر الس?يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ونmÚقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة 
  . والتمنية ËجÏعية، وموضوUه مسامهة املرٔ�ة املغربية يف التمنية

  .اللكمة Jٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق Ëشرتايك، تفضل

        ::::لس?يدة لطيفة الزيواينلس?يدة لطيفة الزيواينلس?يدة لطيفة الزيواينلس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة ااملس�شارة ااملس�شارة ااملس�شارة ا
  الس?يد الرئLس،
  الس?يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
ٕان سعي املرٔ�ة املغربية ٕاىل Ëندماج يف خمتلف اKاالت واملساواة هو 
من ٔ�\ل وضع ¬د لهدر طاقات وكفاءات ال ميكن ٔ�ن �كون عطاؤها ٕاال يف 

قلب معلية التمنية مس?توى ما تmÚظره البالد، فاملرٔ�ة املغربية تو\د اليوم يف 
الوطنية كقوة فاU_ وكقوة اقرتاحOة وٕابداعية وóسواUد Ýش?يطة يف اJٔرسة 

ويف اKمتع ويف خمتلف قطاUات املرفق العام واخلاص، لكن مع اJٔسف، 
الزالت هناك معيقات حتول دون ممارسة املرٔ�ة املغربية حلقوقها اكم_، والقOام 

  .ساواة وا¬رتام م�دٔ� �اك� الفرصبواج�اهتا جتاه وطهنا Uىل ٔ�ساس امل 
Üا، Ýسائلمك الس?يدة الوز�رة، عن إالجراءات والتدابري اليت قامت هبا 

  .احلكومة من ٔ�\ل ٕادماج املرٔ�ة املغربية يف التمنية Ëقmصادية وËجÏعية
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .تفضيل الس?يدة الوز�رة

        ::::ملرٔ�ة واJٔملرٔ�ة واJٔملرٔ�ة واJٔملرٔ�ة واJٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية ËجÏعيةية ËجÏعيةية ËجÏعيةية ËجÏعيةاحلقاوي، وز�رة التضامن وااحلقاوي، وز�رة التضامن وااحلقاوي، وز�رة التضامن وااحلقاوي، وز�رة التضامن واالس?يدة kس?مية الس?يدة kس?مية الس?يدة kس?مية الس?يدة kس?مية 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل س?يد املرسلني

  الس?يد الرئLس،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�وال، ٔ�شكرك الس?يدة املس�شارة Uىل هذا السؤال املهم وكذ� Uىل 
 البد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن املغرب خطى خطوات. مضمونه إالجيايب يف حق املرٔ�ة

óبرية \دا من حOث متكني املرٔ�ة س?ياس?يا واجÏعيا وكذ� اقmصادã، ؤ�نمت 
تعلمون ٔ�ن مجيع الربامج اليت تو\ه ل�شجيع املقاوالت æس?تفOد مهنا املرٔ�ة، 
لكن عندما نقف عند تقOمي هذه املشاركة وهذه Ëس?تفادة كنلقاوها ãالّه 

  . %67، يف ٔ�حسن الظروف %29اس?تفادت ما بني 
كرت احلكومة من zالل اخلطة احلكومOة �لمساواة اÜي Ü�، ف

تتحقق فOه Ëلتقائية بني مجيع مكو�ت احلكومة، واÜي îسعى يف ٔ�¬د 
حماوره ٕاىل حتقOق إالدماج Ëقmصادي �لمرٔ�ة، وحتقOق كذ� Ëس?تقاللية 
Ëقmصادية �لمرٔ�ة، قام و¡در مبجموUة من الربامج، ٔ�� Èادي نذóر لمك 

  : االبعض مهن
عند� مõال دمع املقاوالت الÚسائية من zالل ٕا¬داث صندوق  -

  æشجيع اJٔبناك Tمع املقاو� الÚسائية؛
يف اجلهات، وهذا لتعز�ز القدرات إالدارية " بLهنن"7نيا، �ر�مج  -

�لÚساء ¡ش ينجحوا يف املقاو� دãهلم؛   
مقية ، واÜي îشجع Uىل احلصول Uىل رخصة ر "انفmاح لها"�ر�مج  -

  متكهنم من الولوج ٕاىل العروض التفضيلية؛
  ملواóبة املقاو� الصغرى واملتوسطة؛ " امmياز"عند� مõال �ر�مج  -
  ". �مثني"، �ر�مج "مساندة"�ر�مج  -

مجموUة من الربامج، س_ من اخلدمات تقدم �لمرٔ�ة من ٔ�\ل æشجيع 
رٔ�ة داzل املنظومة املقاو� الÚسائية، ومن ٔ�\ل كذ� ٕاجياد موقع ممتزي �لم

  . Ëقmصادية

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  هناك تعقOب؟ 

 .تفضيل الس?يدة املس�شارة
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        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

ما خمتلفاش معمك يف إالجراءات ا�يل كتد�روها، ولكن نتلكم Uىل ا�Jٔر 
تلكمون عن جناح ت . يف الواقع، جناح اJٔش?ياء بqٔ�رها Uىل مس?توى الواقع

  الÚساء يف املقاوالت، احشال عند� دãل الÚساء املقاوالت؟ 
خصك تعرف ٔ�ن Uىل املس?توى امجلعوي، ميل óيبغيو يد�روا ٕاطارات 
مجعوية لÚساء مقاوالت، ما óيكمتلش هلم النصاب، Jٔن اك�ن ٕاشاكل، ما 

  . اكيÚش الÚساء، ما م[خرطيÚش يف العمل Ëقmصادي
بعض املؤرشات ا�يل كتدل Uىل ٔ�ن املرٔ�ة Èري ممتك[ة Èادي نعطيك Èري 

اقmصادã، احشال كمتd املرٔ�ة Uىل مس?توى العامل من اJٔرض؟ هاذي اكينة 
  . %1ٕاحصائيات دا�راها م[ظامت دولية، 

اJٓفات ËجÏعية، È�ٔلهبا، ٔ�� مايش ابغيت Ýسود الواقع، لكن È�ٔلب 
ة، اJٔمOة، ٕاىل Èري ذ� من الفقر، الهشاش: اJٓفات ËجÏعية يه مؤنثة

  . اJٓفات ËجÏعية
ٕاىل انتقلنا ٕاىل مس?توى �ٓخر، الس?يدة الوز�رة، وحنن نتلكم Uىل ا�Jٔر، 
احشال دãل الوز�رات عند� يف هاذ احلكومة هاذي؟ احشال دãل الÚساء 
يف املناصب العليا؟ احشال دãل الÚساء يف املؤسسات املنتخبة؟ احشال 

  املؤسسات دãل إالنتاج؟ دãل الÚساء يف 
رفع املس?توى دãل الÚساء ٔ�و Uددهن يف هذه املؤسسات هو ا�يل ميكن 

  . �رفع لنا املؤرشات دãل التمنية
اكينة ¬ا\ة ٔ�خرى، البد من اعÏد مقاربة النوع، ومكدzل ٔ�سايس ¡ش 
¼رفعو من توا\د املرٔ�ة ومن ماك¼هتا يف اKمتع، راه خصها التفعيل دãل 

ر، فني يه املساواة و�اكفؤ الفرص؟ راه ما اكيÚOÚش، نتلكم عهنم، اTس?تو 
موجود�ن Uىل مس?توى خطط، اكينني يف اTس?تور، التفعيل دãهلم فOنا 

  هو؟ 
ٔ��ن يه املساواة؟ راه ما كÚشوفوهاش Uىل مس?توى الواقع، اح[ا ما 
كندويوش Uىل املوروث الثقايف، املوروث الثقايف يند�ر مع م�ات الس?نني، 

  . لكن إالجراءات الفعلية Uىل مس?توى الواقع راه ضعيفة \داو 
توا\د الÚساء يف املقاوالت ٔ�و Ëقmصاد ضعيف \دا، حىت ميل 
كنبداو ندجمومه تند�رو مõال العمل دãل التعاونيات، هذا معل جOد، ولكن 
ٔ�ش?نو اêمتكني Ëقmصادي ا�يل كنعطيو؟ حمدودية دãل املدخول، يعين Èري 

¬لول �رقOعية، مايش ¬لول واقعية ا�يل كتعطينا وا¬د املرٔ�ة  يه كÚسمهيا
ãصادmممتك[ة اق .  

ٕاىل ابغينا ندويو Uىل اêمتكني الس?يايس، راه البد من اêمتكني 
Ëقmصادي، ٕاىل ما اكÝش عند� اêمتكني Ëقmصادي ما ميكÚش نديويو Uىل 

 Kهنا نصف اJٔ ىل املرٔ�ةU ش ندويوÚمتكني الس?يايس، ما ميكêشوفو اÚمتع، وك
  . ٔ�ن نصف اKمتع يعLش معيقات

ٕاذن، ٕاىل ابغينا نت½اوزو Ëخmالالت الهيلكية لالقmصاد الوطين البد 

  ... من تفعيل اTس?تور، والبد من اJٔجرٔ�ة دãل هاذ اJٔمور Uىل مس?توى

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا، ا¼هتÛى الوقت، ا¼هتÛى الوقت

 .تفضيل الس?يدة الوز�رة

        ::::�رة التضامن واملر�ٔة وا�Jٔرة التضامن واملر�ٔة وا�Jٔرة التضامن واملر�ٔة وا�Jٔرة التضامن واملر�ٔة واJٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية ËجÏعيةية ËجÏعيةية ËجÏعيةية ËجÏعيةالس?يدة وزالس?يدة وزالس?يدة وزالس?يدة وز
ا�يل ابغيت نقول �لس?يدة املس�شارة احملرتمة ٔ�ن من املوروث 
الثقايف الولوج ٕاىل امللكOة ¡ملس?توى الضعيف اÜي تعLشه املرٔ�ة، 
 �ٕاذن اليوم نعLش ¬ا� املوروث الثقايف، لكن كذ� نعLش ¬ا

 �الÚسائية ما انطلقاæش هاذي املوروث الس?يايس، óون ٔ�ن املقاو
مدة، óون ٔ�ن إالدماج Ëقmصادي �لمرٔ�ة مل يتحقق م[ذ املبادرات 

  . اJٔوىل يف هذا الباب
اليوم، Uىل اJٔقل ميكن ٔ�ن نتÒدث Uىل الربامج احلقOقOة، 
ونتÒدث كذ� Uىل املبادرة الوطنية �لتمنية ال´رشية ا�يل اليوم منت 

  . رة �zÃل من Õةلنا اKال، ؤ�نعشت اÝJٔشطة املد
وكذ� تطو�ر التعاونيات، æشجيع ٕاÝشاء التعاونيات وتطو�رها 
ٕاىل مقاوالت مmوسطة وصغرى، وكذ� ختصيص مزيانية لهذا 
اJٔمر، ا�يل كتدzل فOه املقاو� اÜاتية ا�يل انÏ صادقmو Uليه يف 
قانون املالية، ا�يل فOه اليوم مõال صندوق الÏسك ËجÏعي ا�يل 

Úشط وا¬د اجلانب، وال وا¬د الف�ة من الف�ات ا�يل هام تي 
  . اJٔش�اص ا�يل يف وضعية ٕاUاقة وجزء مهنم من الÚساء

فهذه الربامج يه ا�يل عندها ا7ٓJر Uىل الواقع دãل املرٔ�ة، 
  .بدوهنا ال ميكن ٔ�ن �كون هناك ٔ�ي �7ٓر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .  هذه اجللسةشكرا، وÝشكر الس?يدة الوز�رة Uىل مسامههتا يف

نmÚقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس?يد الوز�ر امللكف ¡لعالقات 
مع الربملان واKمتع املدين، وموضوUه ضعف Ýس?بة ٕادماج السجناء، 

�لفريق Ëشرتايك.  
  .تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطي
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس?يد الرئLس
  رة،الس?يدة الوز�
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  السادة الوزراء،
  الزمالء املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال، بعد هتن�mمك ¡لثقة املولوية السامOة اليت حظيمت هبا، وبعد 
  . ممتنيايت الصادقة ¡لتوفOق والن½اح

� ٕادماج السجناء يف ٔqه ٔ�ن هناك ٔ��ر حمدود ملسOمما الشك ف
راءات الÚس?يج اKمتعي، ٔ�ود هبذه املناس?بة ٔ�ن ٔ�سqٔلمك عن إالج

  .والتدابري اليت جيب اختاذها واعÏدها يف هذا إالطار

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

الس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان الس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان الس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان الس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان 
        ::::واKمتع املدينواKمتع املدينواKمتع املدينواKمتع املدين

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
السادة يف البداية، ٔ�شكرمك الس?يد الرئLس، ؤ�شكر الس?يدات و 

املس�شار�ن Uىل اêهتاين دãهلم، و¼متناو �لجميع التوفOق والتعاون 
�لقOام بواج�نا يف zدمة هذا الوطن .  

¡لÚس?بة �لسؤال، الس?يد املس�شار احملرتم، هذا املوضوع يندرج 
مضن ٕاسرتاتيجية اعمتدهتا املندوبية العامة ٕالدارة السجون 

جية من توجهيات ملكOة، وإالدماج، انطلقت يف بناء هذه إالسرتاتي 
من ٔ�حاكم اTس?تور، وكذ� من �ر�مج حكويم، ¡ٕالضافة ٕاىل 

  . إالطار ال�رشيعي والقانوين
هذه إالسرتاتيجية هتدف ¡Jٔساس ٕاىل تعز�ز املك�س?بات يف 
هذا اKال، مث ٕاىل اêهنوض ¡Jٔوضاع دãل السجناء وإالدماج دãهلم 

  . Ëقmصادي سواء Uىل مس?توى إالدماج ËجÏعي ٔ�و
كذ�، يه æس?تحرض وتعكس هذه إالسرتاتيجية من zالل 
�رامج، عندها ٕاجراءات، عندها مدى زمين، عندها مؤرشات 

  . لقOاس مدى التقدم يف ٕاجناز هذه إالسرتاتيجية
وميكن ٔ�ن نؤكد لمك، الس?يد املس�شار احملرتم، Uىل ٔ�ن من ٔ�مه 

ذات طبيعية  هاته الربامج هناك �رامج ذات طبيعية تعلميية،
�ربوية، ذات طبيعية ÷متة مب½ال حمو اJٔمOة، �رامج تتو\ه ٕاىل 
الشق ËجÏعي، سqٔذóر بعض من هاته الربامج املهمة واليت يمت 
تزنيلها، يف ٕاطار رشااكت، يف ٕاطار تعاون ٕاما مع القطاUات 

  . احلكومOة ٔ�و مع مجعيات اKمتع املدين، وÈريه

ية يف ٕاطار الرشاكة مع مؤسسة فعىل مس?توى الربامج التعلمي 
محمد السادس ٕالUادة ٕادماج السجناء، حتققت كثري من املؤرشات 
إالجيابية، ميكن نذóرو يف جمال Ëس?تفادة من الربامج التعلميية يف 
الثالث س?نوات اTراس?ية احلالية، وصل Uدد املس?تفOد�ن 

 مس?تفOد، مقارنة مع الثالث س?نوات السابقة، ٔ�ي �زãدة 45.909
، وهذا مؤرش ٕاجيايب، وهو يؤهل لٕالدماج عندما يمت التعلمي 42%

  . وËس?تفادة من الربامج التعلميية
كذ�، Uىل مس?توى بناء املراكز البيداغوجOة، بلغ العدد احلايل 

مركز، وهذا اJٔمر ÷م \دا Jٔنه اك�ن بÚس?بة زãدة  45دãل املراكز 
  . óميكن من ٕاUادة إالدماج %62دãل 

حمو اJٔمOة، يف ٕاطار يعين .. س?توى الربامج ذات الطبيعةUىل امل 
التعاون مع القطاUات احلكومOة، وخصوصا مع الربامج ا�يل كتد�رها 
وزارة اJٔوقاف والشؤون إالسالمOة، نؤكد لمك Uىل ٔ�نه مت ٕادماج 

  . مؤسسة جسنية يف ٕاطار الربامج دãل حمو اJٔمOة 15
اج، ¡ٕالضافة لÝÙٔشطة وهذه يه اJٓليات ا�يل كمتكن من إالدم

ا�يل عندها الطابع ËجÏعي من zالل اÝJٔشطة الثقافOة والرãضية 
والف[ية واملسابقات ا�يل كتنجز، ا�يل كتqٔهل بطبيعة احلال هاته 

  .الف�ة من ٔ�\ل ٕادماÕا يف اKمتع
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب؟ تفضل الس?يد املس�شار

        ::::د محمد الهبطيد محمد الهبطيد محمد الهبطيد محمد الهبطياملس�شار الس?ياملس�شار الس?ياملس�شار الس?ياملس�شار الس?ي
  .شكرا الس?يد الوز�ر Uىل التوضيÒات ا�يل قدمmو يف جوا�مك

� دãل ٕاUادة ٕادماج السجناء ٔqلكن، ٔ�� ابغيت �قش هاذ املس
من اجلانب دãل Ëرتباط دãلها ¡لس?ياسة اجلنائية، Jٔنه هاذ 
املوضوع دãل ٕادماج السجناء ß ارتباط وثيق ¡لس?ياسة اجلنائية، 

سة ج[ائية؟ واش الس?ياسة اجلنائية القامئة Uىل الزجر لكن ٔ�ي س?يا
والعقاب وال�شديد يف العقاب؟ ٔ�م الس?ياسة اجلنائية القامئة Uىل 

  Ý�ٔس?نة ظروف Ëعتقال وÝ�ٔس?نة املعام_ دãل السجناء؟ 
يف هاذ Ëجتاه، بطبيعة احلال املغرب ما ميكن �كون ٕاال مع 

وق�ل لك يشء، ٕاUادة  Ëخmيار دãل اÝJٔس?نة، وهذا يقmيض، ٔ�وال
النظر يف وا¬د العدد دãل اJٔمور، سواء ق�ل ٔ�و ٕا¡ن Ëعتقال 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )م 2015 ماي 26( ه 1436 شعبان 7

  . ؤ�ثناء Ëعتقال وبعد Ëعتقال
ق�ل وٕا¡ن Ëعتقال مطروح ٔ�مام[ا مشلك دãل Ëكتظاظ 
دãل السجون، هو اكتظاظ فضيع \دا، وîيسء ٕاىل صورتنا Uىل 

�ل ما �زيد Uىل مؤسسة جسنية æس?تق  49املس?توى اTويل، اك�ن 
ٔ�لف معتقل، يف ¬ني الطاقة Ëس�Oعابية ال  70ٔ�لف حىت  60

ٔ�لف جسني، و¡لتايل ي�Úغي التفكري \دã يف ٕاUادة  25تتعدى 
النظر يف وا¬د العدد العقو¡ت السالبة �لحرية، واس��دالها 
¡لعقو¡ت البدي_، و¼متناو هاذ املرشوع اجلنايئ ا�يل اك�ن مطروح 

  .Uىل هاذ اJٔمر¬اليا جياوب 
� الثانية، ٔ�ثناء Ëعتقال، املوارد ال´رشية Èري اكفOة، اك�ن ٔqاملس

هام ا�يل  �30ٓالف موظف يف مجموع املؤسسات السجنية، ãّاله  6
مؤهلني، ا�يل تلقوا �كو�ن ¡ش يصاح�وا ويؤهلوا السجناء، 

  . و¡لتايل ي�Úغي ٕاUادة النظر يف هاذ اJٔمر
� دãل الرشاكة بني املندوبية مث كذ� يف ما بعد وهو ٔqاملس

دãل السجون واملؤسسة دãل محمد السادس، ¼متىن ٔ�ن تتطور هذه 
  .الرشاكة

  . والسالم
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .لمك رد Uىل التعقOب يف بضع ثوان، الس?يد الوز�ر

        ::::الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
شديد، ٔ�ؤكد Uىل ٔ�ن Ëخmيار بطبيعة احلال دãل  ¡خmصار

بالد� هو Ëخmيار دãل املقاربة دãل اÝJٔس?نة واعتبار البعد 
  . إالÝساين �لزنالء

مث �لك تóٔqيد ٔ�ن هاته إالجراءات سواء اكن اKمتع املدين ا�يل 
Ýشاط تدار يف هاذ اKال óيعاون Uىل مس?توى  842ٔ�كرث من 

  . التqٔهيل ال´رشي
U يار القامئ يفmخË ،ىل مس?توى الس?ياسة اجلنائية، حصيح

املشاريع املعروضة �لنقاش هو اخmيارات تتو\ه حنو اعÏد يعين 
العقو¡ت البدي_، وهذا من شqٔنه ٔ�نه �كون يف نفس الس?ياق ا�يل 

  .الس?يد املس�شار احملرتم    ذóرو
  

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
Uىل مسامهته يف  شكرا الس?يد الوز�ر، وÝشكر الس?يد الوز�ر

  . هذه اجللسة
السؤال املوايل ٕاىل الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
ËجÏعية، وموضوUه غياب توفري امحلاية ËجÏعية مبصÒات 

  . الصندوق الوطين �لضامن ËجÏعي
  .فريق اJٔصا� واملعارصة، تفضل اليس بومنر

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
Lسشكرا الس?يد الرئ.  
  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

لس?نا يف ¬ا\ة لتذكريمك، الس?يد الوز�ر، مبقmضيات اTس?تور 
  .ٔ�س�سمح.. م[ه 31املغريب، zاصة الفصل 

حتتاج العديد من املؤسسات العمومOة من بLهنا الصندوق 
الوطين �لضامن ËجÏعي ٕاىل معلية ٕاصالح معيقة لتقوم ¡Tور 

عض املصÒات التابعة لهذه املؤسسة من املنوط هبا، حOث æشكو ب
ضعف اخلدمات الطبية وËس�شفائية النامجة عن سوء التدبري، 

  . كام ٔ�كدهتا تقار�ر اKلس اUJٔىل �لحسا¡ت
ما يه التدابري وإالجراءات اليت : Üا، Ýسائلمك الس?يد الوز�ر

س��mذوهنا لضامن حق املواطن يف العالج والعناية الصحية 
دوق الوطين �لضامن ËجÏعي؟ وهل متd الوزارة ملصÒات الصن

الوصية ٕاسرتاتيجية وطنية شام_ وم[دجمة لٕالصالح الشامل 
والعميق ملؤسسة الصندوق الوطين �لضامن ËجÏعي مبا فهيا 

  املصÒات التابعة لها لتحقOق ٔ�هداف حامية اجÏعية لبالد�؟ 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .رتفضلوا الس?يد الوز�

الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون 
        ::::ËجÏعيةËجÏعيةËجÏعيةËجÏعية

  .شكرا الس?يد الرئLس احملرتم
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ابغيت Ýشكر الس?يد املس�شار Uىل هاذ السؤال، يتعلق 
مبصÒات الضامن ËجÏعي ومدى جناعهتا، وٕاىل ٕاي ¬د تقدم 
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  . يف الضامن ËجÏعي zدمات ¡لÚس?بة ٔ�ساسا �لمسامهني العامل
كام تعلمون، الس?يد املس�شار، ٔ�ن هذه املصÒات دãل الضامن 
ËجÏعي لعبت ومازالت تلعب دورا ٔ�ساس?يا فü خيص تقدمي 

يف اTار  5دãل املصÒات،  13العال\ات الرضورية، Uددها 
موزUني يف بعض مدن ٔ�اكد�ر، اجلديدة والق[يطرة، .. البيضاء، و

  .دية، و\دة وسطات وطن½ةمرا�ش، احملم
، zالفا ملا يعتقد، بعض 2014النتاجئ دãل هاذ الس?نة دãل 

 640النتاجئ رمبا قد تفاج�ك ورمبا تفاجئ الكõري، حوايل تقريبا 
ٔ�لف مريض ا�يل توÕوا هاذ  640.. ٔ�لف، Èادي ند�ر ٔ�رقام يعين

تقريبا تلقوا العالج ويعين اقضاو  51300، 2014الس?نة، س?نة 
 ٔJم وال بعضبعض اã .. ،اتÒيل قاموا  340.500يف هاذ املص�ا

ٔ�لف، زد Uىل  48يعين ).. hémodialyse(بعملية تصفOة اTم 
دãل املرٔ�ة، دãل الوالدة، الÚساء ا�يل وTوا يف  11.130ذ� 

  ... هاذ
كتعرفوا هاذ املصÒات ما اكيÚش يعين يش مغريب ا�يل ما 

ضاء وهذا، ٔ�وال يه ما اس?تفدش تقريبا Uىل مس?توى اTار البي
) les cliniques(بني، يعين ¡ش نتلكمو بصفة واحضة، ما بني 

اخلاصة ا�يل اكنت ٔ�مثنة تقريبا ¡هظة واملس�شفOات العمومOة ا�يل 
هاذي كتقدم وا¬د اخلدمة بqٔقل �لكفة، ولكن .. كتعاين من بعض

يف صاحل املرىض، ؤ�ساسا يف صاحل العامل، Jٔن البناية دãلها 
  . ات مبال العامل، مبدخرات العاملت´[

طبعا مرت بوا¬د املر¬_ صعبة يف وا¬د الوقت معني، هذا ال 
ينكره ٔ�¬د، ولكن اJٓن اح[ا بصدد ٕاUادة التqٔهيل والتغلب Uىل لك 
الصعاب ¡ش حقOقة هاذ املصÒات تؤدي اخلدمة ا�يل تدارت من 

  . ٔ�\لها
ذ Ëجتاه ¡ش واح[ا واثقني نظرا �لعمل والس?ياسة نتاعنا يف ها

ند�رو من هاذ املصÒات مõاال حيتدا به يف بالد� لتكون مفخرة، 
ورمبا مõال ¡لÚس?بة لعدد من املس�شفOات واملؤسسات 

  . Ëس�شفائية
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب، الس?يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس?يد الرئLس

 فهمت من اجلواب دãل الس?يد الوز�ر، ٔ�وال طرح[ا دا¡ ا�يل
  .حOث راه ما تLسمعنLش.. السؤال، الس?يد الوز�ر

  :الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .تفضل

   ::::املس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
اح[ا طرح[ا لمك السؤال، الس?يد الوز�ر، وقلنا لمك هناك تقر�ر 
دãل مؤسسة من مؤسسات احلاكمة، مؤسسة دس?تورية يه 

Kلس اUJٔىل �لحسا¡ت، واس?تÝٔqس?تو هباذ التقر�ر، هذا ما ا
\اوبتو�ش Uليه، انÏ حتدثتو Uىل اجلانب إالجيايب، اح[ا ما 
كنكروهش، وال ٔ�¬د ينكر اTور ا�يل كتقوم به هاذ املؤسسات، 
وzاصة ٔ�هنا æس?هتدف وا¬د الف�ة من اKمتع املدين، ويه ٔ�كرث 

ل، ويه الف�ة دãل العامل، الشغالف�ات تعرضا �لمرض وحلوادث 
  . اح[ا دا¡ احلس?نات كنعتربوها يف املاكسب

السؤال اكن مطروح، الس?يد الوز�ر، فعال هاذ اليش ا�يل قلتو 
اك�ن، ولكن راه اك�ن اخmالالت، التقر�ر ركز Uىل سوء التدبري، 
انÏ ما تلمكتوش Uىل املشالك، راه اك�ن سوء التدبري، اكينة 

ما اكفLش، املغرب راه طويل عريض، والعدد  مشالك، العدد راه
ٔ�لف وا¬د  600ٔ�لف، راه ما اكيÚش  600دãل العامل تتقول 

تي�دموا يف القطاع اخلاص، وا¬د العدد óبري óمييش �لمؤسسة دãل 
املس�شفOات العمومOة، لو اكن الرتكزي Èري Uىل هاذ املصÒات 

  . غتكون اكرثة
Jٔن السؤال م�ين Uىل  ..اح[ا دا¡ اJٓن تÒmÚدثو واش اك�ن

تقر�ر، انÏ ما \اوبتوش Uىل التقر�ر، ٔ�ش?نو درتو يف اKال دãل 
التدبري؟ Jٔن إالشاكل الوحOد ا�يل اك�ن يف هاذ املؤسسات هو 

  . سوء التدبري
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .لمك تعقOب ٔ�و رد Uىل التعقOب، الس?يد الوز�ر، يف بضع ثواين
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        ::::الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ËجÏعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ËجÏعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ËجÏعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ËجÏعية
ٔ�� قلت �، الس?يد الرئLس، راين \اوبتك، قلت � اكنت 
مشالك، اكنت اخmالالت يف املايض، يف وا¬د الوقت معني، اح[ا 
نؤمن ¡لتطور إالجيايب، ما نبقاوش فقط نتلكمو Uىل Ëخmالالت، 

  .اJٔمور تطورت، حتسÚت
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 . را، وÝشكر الس?يد الوز�ر Uىل مسامهتهشك

ونmÚقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس?يد الوز�ر املنتدب Tى 
رئLس احلكومة، امللكف ¡لوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة، 

  . وموضوUه امللف املطليب لهيئة املترصفني
  .اللكمة �لفريق الفOدرايل، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد املااملس�شار الس?يد عبد املااملس�شار الس?يد عبد املااملس�شار الس?يد عبد املا���� �ٔفرã �ٔفرã �ٔفرã �ٔفرãطططط
  .الس?يد الرئLسشكرا 

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

تعLش هيئة املترصفني ¡ٕالدارات العمومOة وامجلاUات الرتابية 
واملؤسسات العمومOة م[ذ س?نوات Uىل واقع احليف واêمتيزي 
والالUدا� Uىل Uدة مس?توãت ٔ�مام مصت وتعنت احلكومة ٕازاء 

ام حبال ٕاىل اح[ا ما كتضÒك، الس?يد الوز�ر، زع(مطاêهبا املرشوUة 
  ). اكيÚش هاذ اليش، ما عندو ما ãلك والو، الواقع هذا

Üا، الس?يد الوز�ر، هل تفكر احلكومة يف معاجلة املشالك 
املهنية واملادية ولك املطالب املرشوUة لهيئة املترصفني ٕانصافا لهاته 

  الف�ة؟ 
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

 .الس?يد الوز�ر، تفضلوا اللكمة لمك،

الس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tالس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tالس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tالس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tىىىى رئLس احلكومة، امللكف  رئLس احلكومة، امللكف  رئLس احلكومة، امللكف  رئLس احلكومة، امللكف 
        ::::¡لوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة¡لوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة¡لوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة¡لوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة

  الس?يد الرئLس،
ٔ�وال، ٔ�تو\ه ¡لشكر ٕاىل الس?يد املس�شار احملرتم من الفريق 

  . الفOدرايل �لو¬دة واTميقراطية Uىل طرح هذا السؤال
حلكومة æسعى ٕاىل ٕانصاف اكفة موظفي ٔ�ؤكد يف البداية ٔ�ن ا

اTو� من zالل اعÏد اكفة التدابري وإالجراءات واJٓليات 
الرضورية يف جمال تدبري املوارد ال´رشية اليت س?متكهنا من حتقOق 
هذا الهدف، وهذا ما س?بق يل ٔ�ن Uربت عنه zالل لقايئ مبمثلني 

، 2014رس ما 26عن Ëحتاد الوطين �لمترصفني املغاربة بتارخي 
 ãد مقاربة \ديدة مشولية تتعلق ¡لتعاطي مع قضاÏيف ٕاطار اع
الوظيفOة العمومOة، تقوم Uىل �ٔساس القطع مع املقار¡ت الف�وية 
املعمتدة سابقا، يف معاجلة مطالب املوظفني لفائدة مقاربة \ديدة 

  . حترتم اJٔحاكم اTس?تورية اجلديدة
بة ٕاىل ¬ل ٕاشاكليتني، وUىل هذا اJٔساس، س?تعمد هذه املقار 
النقطة اJٔوىل توحOد . هو املوضوع دãل الفرق بني املوظفني

املسارات املهنية، ٔ�ي ٕاشاكلية الرتقOة، والنقطة الثانية اJٔجور 
  .هذا هو الفرق ا�يل اك�ن بني الف�ات. والتعويضات

¡لÚس?بة �لنقطة اJٔوىل، سLمت ٕاخضاع هذه النقطة، ٔ�ي الرتقOة، 
دة بني لك الف�ات، سواء من حOث رشوط الرتيق ٕاىل قواUد مو¬

من در\ة ٕاىل ٔ�خرى Uىل ٔ�ساس نفس املدة الزم[ية املطلوبة ٔ�و من 
  .حOث Ýس?بة احلصيص، ومن حOث قواUد تقOمي اJٔداء

النقطة الثانية، فü خيص اJٔجور والتعويضات، س�مت مراجعة 
وع النظام احلايل Uىل ٔ�ساس ٔ�جر ٔ�سايس، ميثل U�ٔىل Ýس?بة من مجم

اJٔجر، والواقع ٔ�و اJٔحسن ٔ�ن �كون اJٔجر ميثل الثلثني 
  . والتعويضات الثلث املتبقى

وس�مت هذه املراجعة يف ٕاطار املراجعة الشام_ �لقانون اJٔسايس 
�لوظيفة العمومOة اÜي حنن اJٓن يف وضع ا�لمسات اzJٔرية Uليه، 
وس?ميكن من التغلب Uىل هذا الفرق وهذا ال�شيك اÜي îشكو 
م[ه املترصفون وف�ات ٔ�خرى، Jٔن ما اكيÚش Èري املترصفون، اك�ن 
التق[يون، اك�ن ف�ات ٔ�خرى كذ� æش?تيك من الفوارق بLهنا وبني 

  .ف�ات ٔ�خرى
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس?يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس?يد العريب ¬´املس�شار الس?يد العريب ¬´املس�شار الس?يد العريب ¬´املس�شار الس?يد العريب ¬´يشيشيشيش
  . شكرا الس?يد الوز�ر

جيابية، لكن، الس?يد الوز�ر، ما كÚس½لو مجموUة من النقط االٕ 
اعطيتو�ش اJٔجرٔ�ة الزم[ية ٕالخراج هاذ مشاريع إالجراءات ا�يل 

  .ذóرتو
يف الفريق الفOدرايل، اح[ا مع نبذ الف�وية، و¼ريد مقاربة مشولية 
 ü¼ريد القطع مع تضارب املصاحل ف �تقطع مع م�دٔ� الف�وية، كام كذ

وUة من ا�لوبيات خيص وضع اJٔنظمة اJٔساس?ية من طرف مجم
  .داzل قطاUات الوظيفة العمومOة

كذ�، جيب Uىل لك املراس?مي ذات الص_ ٔ�ن تن´ين Uىل قاUدة 
  .ال�رشيع من ٔ�\ل جتاوز Ëخmالالت والال�اك�

Ü�، ندعومك، الس?يد الوز�ر، ٕاىل معاجلة Ëخmالالت 
وٕانصاف ف�ة املترصفني يف ٕاطار املامث_ مع ف�ات ٔ�خرى، وكذ� 

Ë عوان التق[ينيJٔرمت، التق[يني واóم ببايق الف�ات كام ذÏه
  .واJٔعوان إالداريني واحملرر�ن ولك الف�ات

Ü�، حنن مع إالجراءات اليت ذóرمتوها، لكن جيب ٔ�ن حتددوا 
  . لنا اJٔجرٔ�ة الزم[ية ٕالخراÕا ٕاىل ¬زي الوجود

، كذ�، ¼ريد مراجعة شام_ �لنظام اJٔسايس �لوظيفة العمومOة
يÏىش واملقmضيات اTس?تورية اجلديدة، كذ� يÏىش يف ٕاطار 
وضع معايري شفافة وموضوعية تقطع مع الريع ومع الوالءات ومع 
التبعيات لصاحل املردودية وËس?تحقاق والكفاءات، zدمة 

�لمصاحل العليا لوطننا.  
ونذóرمك ٔ�ن هاته إالجراءات ال ميكن ٔ�ن خترج ٕاىل ¬زي الوجود 

طار �ٓلية احلوار ËجÏعي، �ٓلية التفاوض الثاليث الرتóيبة كام ٕاال يف إ 
هو مmعارف Uليه دوليا، وكام ينص Uليه اTس?تور اجلديد 

  .وال�رشيعات ËجÏعية الوطنية
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا، وÝشكر الس?يد الوز�ر Uىل مسامهته يف هذه اجللسة

ز�ر، امسح يل، ا¼هتÛى، ساليتو حىت ا¼هتÛى الوقت، الس?يد الو 
  .انÏ الوقت دãلمك، لكيش ساىل

السؤال املوايل املو\ه ٕاىل الس?يد الوز�ر املنتدب Tى رئLس 
احلكومة، امللكف ¡لشؤون العامة واحلاكمة، وموضوUه توفري املواد 

  . Ëس?هتالóية ومراق�ة اJٔسعار حبلول شهر رمضان
  .ٔ�عضاء فريق التجمع، تفضل اللكمة Jٔ¬د السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس?يد حلبLب لعلاملس�شار الس?يد حلبLب لعلاملس�شار الس?يد حلبLب لعلاملس�شار الس?يد حلبLب لعلجججج
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الوز�ر، 

لقد مسعمت السؤال، فهو يتعلق kشهر رمضان املبارك، ¼ريد م[مك 
التوضيح �لرٔ�ي العام هبذه املناس?بة الكرمية، ما قامت وما تقوم به 

  وي؟احلكومة لهذا املوUد الس?ن
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

الس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tالس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tالس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tالس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tىىىى رئLس احلكومة، امللكف  رئLس احلكومة، امللكف  رئLس احلكومة، امللكف  رئLس احلكومة، امللكف 
        ::::¡لشؤون العامة واحلاكمة¡لشؤون العامة واحلاكمة¡لشؤون العامة واحلاكمة¡لشؤون العامة واحلاكمة

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئLس،

  الس?يد الرئLس واملس�شار،
. ؤ�وال، ابغيت Ýشكرو Uىل هاذ السؤال Jٔنه \ا يف الوقت دãل

ابغيت نqٔكد �لم½لس املوقر دãلمك ٔ�ن احلكومة اzذات لك التدابري 
الالزمة ¡ش ٕان شاء هللا اJٔسواق دãلنا يف شهر رمضان �كون 
فهيا الوفرة، ؤ�ننا نواÕو الطلب ا�يل Èادي �كون يف هاذ الشهر 
املبارك، ¡خلصوص يف وا¬د املواد ا�يل يه عندها طابع خصويص 

  .لقة kشهر رمضانيف Ëس?هتالك، ومmع
وما خيفاش Uليمك، ٔ�نه \ا� شهر رمضان، و\اتنا الفرتة الصيفOة 
كذ�، ا�يل حىت يه كتفرض Uىل احلكومة تت�ذ وا¬د العدد 

  .دãل التدابري ¡خلصوص ٔ�ن الناس óيتحولوا من املناطق دãهلم
ا�يل ميكن يل نقول لمك ٔ�ن ا�لجنة الوزارية ا©تصة اجمتعت يف 

س?نا الوضعية دãل التخز�ن ودãل الرواج، واجمتعت ماي، ودر  19
ا�لجنة البارح االثنني يف وزارة الت½ارة والصناUة، وشافت الوضعية 

وهباذ املناس?بة هاذي، اختذت قرارات البارح . دãل املواد املصنعة
بqٔنه لك مادة ما حمرتماش املدة دãل Ëس?هتالك دãلها، ٕاال وغيوقع 

  .إالتالف دãلها
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م، يف الصباح اكن اجÏع óبري بوزارة اTاzلية، ا�يل اكنوا اليو 
فOه املسؤولني Uىل املصاحل Ëقmصادية دãل وزارة اTاzلية يف 
العامالت و¡Jٔقالمي، وهباذ املناس?بة، ابغيت هننهيم من zاللمك Uىل 
العمل ا�يل óيقوموا به طي_ العام، وUىل Ëس?تعداد ا�يل داروا 

س?نة، Jٔنه شهر رمضان غيجينا النصف فOه يف ¡لÚس?بة لهاذ ال 
وÜ�ó ،يخصنا ¼كونو واzد�ن . يونيو، والنصف فOه يف يوليوز

  .Ëحmياط لشهر يونيو، وواzد�ن Ëحmياط لشهر يوليوز
كذ�، نqٔكد بqٔن Èادي حنرصو Uىل ٔ�ن املواد دãلنا �كون فهيا 

مرتبطة اجلودة ٕان شاء هللا، و�كون فهيا السالمة الصحية، Jٔنه 
¡لفصل دãل الصيف، ؤ�ن احلكومة Uازمة، وقلنا هاذ اليش يف 
الصباح يف وزارة اTاzلية، Uازمة Uىل ٔ�نه Èادي ترضب Uىل ٔ�يدي 
لك ا�يل غيغش ال يف اJٔسعار وال يف اجلودة، وال ا�يل غيتعاطى 

�لتخز�ن الرسي يف هاذ الشهر املبارك.  
اف والشؤون وما خيفاش Uليمك كذ� ٔ�ن حىت وزارة اJٔوق

  .إالسالمOة كتلعب معنا وا¬د اTور يف التوعية يف هاذ املوضوع
امسحوا يل، اكن ميكن يل نتلكم لمك Uىل الوضعية دãل السوق، 
واملواد ا�يل موجودة، ونقول لمك ٔ�نه ٔ�ول مرة م[ذ عرش س?نوات، 
نظرا هللا س?بÒانه وتعاىل وفر لنا س?نة فالحOة جOدة، ٔ�ننا ما 

  .رك، اTيوانة، يف اس?ترياد املواداس?تعملناش امجل

 امحلد _ املغرب عندو الكفاية اÜاتية دãلو من zالل هاذ 

الس?نة هاذي، وٕان شاء هللا غيدوز شهر رمضان يف ظروف 
  .حس?نة

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  الس?يد املس�شار، لمك تعقOب؟

        ::::املس�شار الس?يد حلبLب لعلاملس�شار الس?يد حلبLب لعلاملس�شار الس?يد حلبLب لعلاملس�شار الس?يد حلبLب لعلجججج
  .شكرا الس?يد الوز�ر Uىل التوضيÒات

السؤال اكن لطم�qٔنة املواطنني هبذه املناس?بة الكرمية وهاذ الشهر 
¼متىن ٔ�ن �كون هناك تواصل Uىل مس?توى الوسائل دãل . املبارك

التواصل ما بني املواطنني وما بني احلكومة وما تقوم به حىت 
  .Ëطمئنان îسود

هناك ا¼زالقات، ولكن  حنن ندرك جOدا ٔ�نه ميكن ٔ�ن �كون
التحمك فهيا عن طريق التواصل يطمنئ الشعب، ويرتكه ٔ�نه 

وهللا . املواطنني خيدمون Uىل هذا الشهر املبارك �لك ٔ�رحيية
  . املوفق

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار، وشكرا Uىل مسامهتمك

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


