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  )م 2015 يونيو 23( هـ 1436 رمضانمن  6 ثال6ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لرئGس اFلس اخلامساخلليفة ، عبد الرحامن ٔ�شنالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
دقJقة، ابتداءا من الساPة الثانية واOقJقة  ةعرش  ومخس ساعتان ::::التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .العارشة بعد الزوال
  .اVٔس=ئZ الشفهيةمXاقشة  ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

    ::::ن ٔ�شن، رئGس اجللسةن ٔ�شن، رئGس اجللسةن ٔ�شن، رئGس اجللسةن ٔ�شن، رئGس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحاماملس�شار الس=يد عبد الرحاماملس�شار الس=يد عبد الرحاماملس�شار الس=يد عبد الرحام
  .P�ٔلن عن اف^تاح اجللسة

  الس=يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اOس=تور، ووفقا ملق^ضيات النظام  100معال بfٔحاكم الفصل 

Oالسادة ا Zس=ئVٔ لس هذه اجللسةFلس املس�شار�ن، خيصص اF يلoا
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا

وyس=هتل Wدول هذه اجللسة Vٔwس=ئZ املوvة ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية 
الوطنية والتكو�ن املهين، ويه ٔ��لهبا حول ام^{ا|ت الباكلور}، واليت 

س=تقدم هذه اVٔس=ئZ دفعة وا�دة لتمت جتمعها طبعا و�دة املوضوع، و�� 
  . إالWابة عهنا من طرف الس=يد الوز�ر كذ� دفعة وا�دة

السؤال اVٔول اVٓين اVٔول املوWه ٕاىل الس=يد الوز�ر هو حول الغش يف 
ام^{ا|ت الباكلور}، واللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل 

   .�لو�دة والتعادلية
  .تفضل اللكمة لمك اVٔخ قد�ري،

        ::::املس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�ري
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم
  الس=يدان الوز�ران،

  اVٔخت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

yسائلمك يف الفريق �س=تقاليل حول موضوع ¦رسيب ام^{ا|ت 
مرا من ذاملغريب وجعلته يغيل ت الباكلور}، هذه احلادثة اليت ٔ�ججت الشارع

مXظومة ال زداد ٕاال سوءا وٕافالسا رمغ اFهود العمويم ا�ي يبذª املغاربة، 
وا�ي ±سهمون فJه من oالل ش=ىت ٔ�نواع الرضائب اليت يدفعوهنا Pىل 

  . اخ^الف مواقعهم �ق^صادية وPىل اخ^الف مس=تو}هتم �ج²عية

  :yسائلمك، الس=يد الوز�ر
ٕاPادة ٕاجراء اس=تحقاقات الباكلور} ٔ�سعفمك يف مللمة شظا}  هل قرار

  ٔ�زمة o�ٔالقJة وس=ياس=ية؟ 
وهل بفعل هذا القرار طاب اجلرح الغا¶ر �لجسم العليل �لمنظومة 
الرتبوية و�لمدرسة العمومJة، وا�ي oلف ٔ�صداء �ري طيبة wملرة سواء 

   الغرغرينة؟ داoل املغرب ٔ�و oارWه، خصوصا ؤ�نه ٔ�وصلمك واملنظومة �ا«
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
وحول نفس املوضوع، ٔ�ي ¦رسيب ام^{ا|ت الباكلور} تقدم فريق 

اللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء الفريق، اللكمة . التجمع الوطين لٔ½حرار ¢سؤال
  .لمك اVٔخ لعلج، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد حلبGب لعلجاملس�شار الس=يد حلبGب لعلجاملس�شار الس=يد حلبGب لعلجاملس�شار الس=يد حلبGب لعلج
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي

  الرئGس،الس=يد 
  الس=يد الوز�ر،

ال �oٓذ يف Âم س=يايس يف هذا املوضوع، بل سÀٔfون وطنيا يف 
  املوضوع، هل هذه مؤامرة ضد املغرب وضد املغاربة؟ 

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

ويف نفس املوضوع كذ�، تقدم الفريق احلريك ¢سؤال ٕاىل الس=يد وز�ر 
  .اللكمة لٔ½س=تاذ السعداوي، تفضل. لوطنيةالرتبية ا

        ::::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 الرئGس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

رمغ تÀٔfيدمك Pىل ٔ�ن ام^{ا|ت الباكلور} لهذه الس=نة اختذت ¢شfٔهنا 
لك هذه  الواقع OىرتÉGات ا�رتازية لزجر الغش �لك ٔ�نواPه، ٕاال ٔ�ن 

ن ال�رسيبات oالل هذه الس=نة اكنت قÉل موPد �م^{ا|ت املزامع، بل �ٔ 
¢ساPات Pىل عكس ما اكنت Pليه يف الس=نوات الفارطة، اVٔمر ا�يل 

  . اضطرت الوزارة ٕاىل ٕاPادة مادة الر}ضيات
ولهذا، الس=يد الوز�ر، نود معرفة مىت ميكن رد �عتبار واملصداقJة 

ي يرض بتاكفؤ الفرص بني لشهادة الباكلور} ووضع �د �ل�سGب والغش ا�
التالمJذ؟ وكذ� هل wرشمت التحقJق ملعرفة مال¢سة هذا ال�رسيب؟ وما 

  يه نتاجئه؟ 
  .شكرا الس=يد الرئGس
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        : : : : الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .تفضل اVٔس=تاذ. يف ذات املوضوع ٔ�يضا، تقدم الفريق �شرتايك ¢سؤال

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيد
  الس=يد الرئGس،
  الس=يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
رمغ اFهودات اليت بذÓهتا وزارة الرتبية الوطنية وامحلالت التحسGس=ية 
اليت قامت هبا والتعبئة الشامZ �لموارد الÔرشية، فٕان معليات غش 
و¦رسيب لبعض مواد ام^{ان الباكلور} قد مت ضبطها يف Pدة مؤسسات يف 

املغربية، مما oلف ٔ�جواء من التور و�ح^قان يف صفوف العديد من املدن 
  . التالمJذ

ولقد ٔ�صدرت الوزارة بال�ا يف املوضوع، ال �رىق ٕاىل مس=توى ا�لحظة 
اOقJقة اليت قد تتحول ٕاىل اكرثة وطنية ذات انعاكسات وخمية Pىل Pدة 

  . مس=تو}ت
ذه مفا يه إالجراءات والتدابري املتÚذة من W�ٔل ضامن حسن سري ه

العملية �لك مسؤولية و�لك شفافJة ويف ا�رتام Ýم ملبدٔ� اكÜ الفرص بني 
  مجيع التالمJذ؟ 

  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

ويف نفس املوضوع، وحتت عنوان �خ^الالت اليت عرفهتا ام^{ا|ت 
فضل اليس احلاج ت. الباكلور}، تقدم فريق الت{الف �شرتايك ¢سؤال

  .العريب

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يدان الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن،
عرفت اOورة اVٔوىل الم^{ا|ت الباكلور} اخ^الالت، اكن ٔ��رزها 
¦رسيب مادة الر}ضيات يف ٕا�دى الشعب، وهو ما oلق جوا م^ورا 

ل اVٔمر يف بعضها ٕاىل �ح^ãاWات داoل لك مراكز �م^{ا|ت، ووص
  . ومقاطعة �م^{ان

ٕانه �دث خطري، الس=يد الوز�ر، ±سائل بقوة جناPة التدابري املتÚذة 
حلد اVٓن لضامن السري العادي لهذا �س=تحقاق الرتبوي والوطين الكÉري، 

  . و±سائل نظام �م^{ان املعمول به وميس مصداقJة الباكلور} املغربية
رسيب تتكرر لك س=نة دون اختاذ تدابري صارمة قانونية معلية ال� 

جزائية، بل ال يمت الكشف عن اجلهات املرسبة ومعاقÉة اجلهات املروWة، 

رمغ ٔ�ن ذ� ممكن ٕاذا ما متت �س=تعانة vVٔwزة اVٔمXية املتخصصة، وهذا 
 ما يفرضه الوضع نظرا لٔ½بعاد اVٔمXية اخلطرية املرتتبة عن ال�رسيب واVٔبعاد

  . الرتبوية، مما ميس من مصداقJة شهادة وطنية كربى
من الرضوري الكشف عن اجلهات املسؤو« عن ال�رسيب واملعاقÉة 
الصارمة للك املتورطني ¢شلك مÉارش، وكذ� معاقÉة املقرص�ن يف حامية 

  . مواضيع �م^{ان
وٕاذا اكن ذ� اكفJا ظرفJا جلرب بعض الرضر، فٕان مXظومة �م^{ان 

ري ملواÀبة ذمت ¢شلك تقليدي حلد اVٓن، جيب مراجعهتا ¢شلك Wا�ي ي
التطورات التكXولوجJة، سواء يف مضامني �م^{ا|ت وشلكها ٔ�و يف 

  . مواvة وسائل الغش املتقدمة كXولوجJا
مفا ا�ي اختذمتوه، الس=يد الوز�ر، من تدابري Wدية و|جعة لتقومي 

وما  ؟كرر يف اOورة �س=تدراÀيةاخ^الالت ام^{ا|ت الباكلور} حىت ال تت
يه املراجعات الشامZ اليت تنوون ٕادoالها Pىل نظام �م^{ان �ل{د من 

  ال�رسيبات والغش �لس=نوات املقZÉ؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

ويف نفس املوضوع كذ�، وحتت عنوان ال�رسيبات اليت عرفهتا مادة 
¢شعبة العلوم التجريJÔة مبسالكها والعلوم والتكXولوجJات الر}ضيات اخلاصة 

  . مبسالكها، تقدم فريق اVٔصا« واملعارصة ¢سؤال يف املوضوع
  .اVٔس=تاذ التو�زي، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد التو�زياملس�شار الس=يد محمد التو�زياملس�شار الس=يد محمد التو�زياملس�شار الس=يد محمد التو�زي
  الس=يد الرئGس،

  الس=يد�ن الوز�ر�ن،
  إالخوة املس�شار�ن،

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
لر}ضيات يف بعض املسا�، وهاذ ال�رسيبات وقعت ¦رسيبات مادة ا

. يف الواقع رضبت يف مق^ل قمية ومصداقJة شهادة الباكلور} يف بالد|
وwلتايل، yسائلمك، الس=يد الوز�ر، حول حJثيات هذه ال�رسيبات 

  . وإالجراءات املتبعة لتاليف كرار هذه املfٓيس
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

السؤال اoVٔري يف نفس هذا املوضوع، يعين ¦رسيب ام^{ا|ت 
  . الباكلور}، تقدم فريق إالحتاد اOس=توري ¢سؤال يف املوضوع

  .تفضل اVٔس=تاذ
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        ::::املس�شار الس=يد املهدي زرÀواملس�شار الس=يد املهدي زرÀواملس�شار الس=يد املهدي زرÀواملس�شار الس=يد املهدي زرÀو
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر، 

ليت عقدت فهيا ام^{ا|ت الباكلور} oالل هذه الس=نة عرفت اVٔجواء ا
حتوال من نوع oاص، ولعò ٕاجيايب wم^ياز، yسãل لمك، الس=يد الوز�ر، 
ويتعلق اVٔمر wزد}د الوعي Oى امجليع برضورة حماربة الغش يف �م^{ا|ت 
�لك ٔ�نواPه، يف ٔ�فق ضامن العدا« واملساواة ٔ�مام امجليع، وتوفري رشوط 

الكفاءة واFهود املتواصل والعمل  ت التباري الشفاف، معياره الوحJدوضام|
  .اجلاد

لكن، هذا ال مينع، الس=يد الوز�ر، من ٔ�ن yسãل بعض إالشاكليات 
الفقJه : "اخلطرية، ودعوين ٔ�قدم ٔ�خطرها من oالل املثل الشعيب ا�ي يقول

املسؤو« ، حJث ٔ�ن اجلهات "ا�يل كنرتWاو wراكتو، ادoل املس=يد ببلغتو
ٕادار} عن �م^{ا|ت، واملولك لها úمة احلفاظ Pىل اكÜ الفرص بني لك 
ٔ�بناء املغاربة يه اليت خرقت لك املعايري اoVٔالقJة والضوابط القانونية والقمي 

من oالل ¦رسيب  �خ^يارات احملظوظني ..ب�رسيبالعلمية والرتبوية 
  .م^{ا|تالفضي{ة الكربى اليت اكدت تعصف بزناهة �

  الس=يد الوز�ر،
حنن اليوم ن�ساءل عن مدى تfٔثري هذا ال�رسيب Pىل ٔ�بنائنا وPىل 
مصداقJة شواهد|، ون�ساءل ٔ�يضا عن معلمك Àوزارة �ل{د والتصدي 6ٓVر 

  .هذا الفعل إالجرايم يف حق ٔ�بنائنا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
   .شكرا �لس=يد املس�شار

يجيب ٕاWابة وا�دة عن مجموع هذه ؤ�عطي اللكمة �لس=يد الوز�ر ل 
دقJقة، مبا فهيا طبعا التعقJب، جيب مراPاة  24اVٔس=ئZ ويف �دود 

  . التعقJب
اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، ٕاىل ابغيتو تتقدموا �لمنصة ٔ�حسن wش 

  .كون �س=تفادة ٔ�كرب

        ::::الس=يد رش=يد �ن االس=يد رش=يد �ن االس=يد رش=يد �ن االس=يد رش=يد �ن ا����تار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك Pىل هذا السؤال، السؤال ا�يل Àيجي يف وا�د 
الوقت ا�يل هو حقJقة مؤسف، وبطبيعة احلال ا�يل اVٔرسة الرتبوية لكها، 

السؤال  قلت لمك بfٔن الشكر Pىل هاذ.. ؤ�| خشصيا Pىل رٔ�سها، لكها م^fٔملة
ا�يل Wا يف وا�د الوقت ا�يل هو اVٔرسة الرتبوية لكها مرضورة هباذ اليش 

  .ا�يل �دث
وا�يل ابغيت نقول لمك يه السؤال د}لمك ميكن نتعاطى لو من جوج 
جوانب، اجلانب د}ل ال�رسب ا�يل وقع، وكذ� مشلكة الغش مكشلكة 

  .ا�يل يه اVٓن ٔ�صبحت مشلكة اج²عية
، خصنا نعرفو بfٔن اك�ن ٕاجراءات قÉل �م^{ان ف� خيص ال�رسب

  .د}ل الباكلور}، ٕاجراءات �ري وقع ال�رسب وٕاجراءات ٔ�خرى من بعد
ف� خيص قÉل، كتعرفو بfٔن اك�ن هنا مسطرة دقJقة ا�يل يه كت{اول 
wش حتزم مجيع املشالك ا�يل ميكن توقع ف� خيص �م^{ا|ت، هذا من 

oذينا ا�رتازات ٔ�خرى، وwخلصوص اكنت ومن vة ٔ�خرى، كذ� ا. vة
هناك وا�د اخللية oاصة لت�Éع لك يشء ا�يل Àيجي Pىل صعيد �نرتنGت، 

  .هذا من vة
اVٓن، ما وقع؟ يف ا�ليل د}ل اVٔربعاء، Wا| ٔ�خÉار بfٔن هناك اكن 
¦رسب د}ل مادة الر}ضيات ف� خيص �م^{ان د}ل Pلوم اVٔرض 

  . والطبيعة
يف ذاك الوقت ابدينا كنحققو واش هاذ اليش اك�ن وال  بطبيعة احلال

ال، واك�ن مسطرة oاصة هباذ اليش Vٔن الناس ا�يل Àميكن هلم يضبطوا هاذ 
اليش اكمل حمدود�ن، وما ميك�ش يش وا�د �ٓخر يقول واش هو اك�ن 

  .هناك ¦رسب ٔ�و ما اك�ن ¦رسب حقJقي ٔ�و ال، وهذا ا�يل مقنا به
 ٔfا بXل بداية �م^{ا|ت، يف نفس الوقت اك�شفÉر قÀن يف الصباح البا

اكنت هناك وا�د العمليات يف بعض املؤسسات ا�يل Àي{اولوا يدفعوا 
التالمJذ wش ما ±شارÀوش يف ام^{ان الباكلور}، يف ذاك الوقت اoذينا 
قرار ا�يل هو úم Wدا، القرار اVٔول هو اVٔمن، ابغينا بfٔن اVٔمن د}ل 

يشء úم Wدا، ولهذا معلنا اFهود لكو wش  ٔ�طفالنا ما �متسش، هذا
  . التالمJذ يدoلوا داoل القسم، ما خنليوهومش يف الشارع

وبطبيعة احلال من بعد رصحXا بfٔن حقJقة اك�ن ¦رسب د}ل وا�د 
املادة، وهذا يشء حقJقي، يف نفس الوقت Wاو بال�ات �ٓخر�ن ا�يل 

وا وÀيقولوا بfٔن مادة الفلسفة Àيخرجوا يف اجلهازات د}ل اVٔنرتنGت ا�يل Àيعلم
حىت يه راه ¦رسبت، ومادة العلوم الطبيعية د}ل الغد حىت يه ¦رسبت، 

  . وهذا رجع ¦شو±ش Àبري ا�يل اكن كذ� خصنا |oذو فJه قرار
القرار ا�يل اختذ| هو نفس القرار، التالمJذ خصهم يبقاو يتابعوا 

يل اكنت كتجي، لكها ما �م^{ا|ت د}هلم، وتبني بfٔن ذاك إالPالمات ا�
  . عندها حىت يش قمية، Vٔن ما اكyش ٔ�ي ¦رسب يف هاذ املادات هاذو

كنا معلنا بالغ، يف الو�دة يف التلفزيون  11ولهذا، احXا يف الساPة 
كذ� Pلمنا Pىل هذا، ولك مرة ميل كتجينا اخÉار بfٔن يش �اWة ¦رسبت، 

ا عندو ٔ�ي مصداقJة، اكن بطبيعة كنعلمو بfٔن ذاك اليش راه ما فهيش وم
حىت الساPة اخلامسة حىت خرجوا التالمJذ من اVٔقسام وPلمنا بfٔن 
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  . �م^{ان د}ل الر}ضيات �ادي يتعاود هنار امجلعة
وهباذ الكJفJة اس=تطعنا wش �م^{ان يدوز و�مكل يف هدوء، ٕاال يف 

 املؤسسات، هو ا�يل اكن فهيم املشالك، 4املدن و 4بعض املدن ا�يل هام 
  . اVٔش=ياء دازت ¢سالمة، هذا ا�يل هو úم 1600اVٓخر�ن 

وبطبيعة احلال كتعرفوا يف ذاك الوقت هذاك، واحXا كنا يف اتصال مع 
وزارة اOاoلية يف هاذ اVٔمر، اكنت اVٔش=ياء صعيبة Wدا، Vٔن اكنت ميكن 
حقJقة بfٔن ٕاذا ما دoلوش التالمJذ يبقاو يف الشارع، وذيك الساPة حىت 

هذا wش نقولوه . Àيبقى يتحمك يف ذاك احلا« ا�يل اكن ميكن لها توقعوا�د ما 
  . ها هام املشالك

  ما يه إالجراءات ا�يل اختذت يف ذاك الوقت؟ 
�ري تعلمنا بfٔن اك�ن هاذ ال�رسب، التف^Gش=ية العامة  ،هنار اVٔربعاء

  :ابدات اVٔعامل د}لها، د}ل جوج د}ل اVٔهداف
حلال ¦شوف يف املسطرة لكها فني هو نقط الهدف اVٔول هو بطبيعة ا

  .الضعف ا�يل ميكن اس=تعملت لهاذ ال�رسيب
6نيا، من vة ٔ�خرى wش مكل البحث د}لها wش yشوفو Àيفاش هاذ 
اليش �متكن وفني متكن وٕاىل اكن ممكن بطبيعة احلال اشكون ا�يل هو 

  .وراءه
ة احلال اك�ن وخصمك تعرفوا بfٔن بطبيع.. وهذا العمل مس=متر وهاذ اليش

د}ل اVٔاكدمييات،  16نيابة،  82مركز د}ل �م^{ا|ت،  1600هنا 
  . وهاذو لكهم التف^Gش خصو مييش يف �جتاه د}هلم

يف نفس الوقت وزارة اOاoلية حىت يه بدٔ�ت بطبيعة احلال العمل 
البحث Pىل الناس ا�يل هام وراء هاذ اليش هذا، هذا wش د}لها ف� خيص 

  . لهذيك�رجعو 
واش Àميس مصداقJة : داw نقولو هاذ ال�رسب والسؤال د}لمك حقJقة

البالكور}؟ ٔ�| نقدر نقول لمك بfٔن ا�يل مقنا به هو wلعكس Àيعزز القمية د}ل 
الباكلور} د}لنا، اPالش؟ Vٔن اس=تطعنا wش الباكلور} ¦س=متر يف ظروف 

لصباح �ادي �كونوا شاء هللا �دا يف ا ا�يل يه قÉايZ، والنتاجئ ٕان
  . موجود�ن، هذا úم Wدا

ٕاذا اكنت يش �اWة كمتس مصداقJة الباكلور}، يه �االت ٔ�خرى ا�يل 
يه حقJقة داZo يف الغش وكذ� يف بعض الترصفات ا�يل يه �ري 
مقÉو«، يه ا�يل كتجري يف ٕاطار، ونقولها لمك �لك رصا�ة، د}ل ما خيص 

ا�يل يه  %25لنقط ا�يل كتجي د}ل ذاك �م^{ان ا�يل اكن ام^{ان، ا
، هذاك هو املشلك ا�يل عند| )le contrôle continu(كتجي Pىل 

  . احXا، مايش ام^{ان الباكلور}
التحمالت تتكون بfٔن ميكن �كون ¦رسب، ولهذا احXا Àيكونوا عند| 

ا�يل هام ) les sujets(د}ل لك مادة، Àيكون ثالثة د}ل  3موWد�ن 
ش؟ wش ٕايال اكن وقعت يش �اWة هاذي كنعوضوها، موجود�ن، اPال

وهذا اليشء ا�يل هو Wاري به العمل يف املغرب وoارج املغرب، وهذا úم 

Wدا، ولكن، �ٓش Àيبقى؟ Àيبقى يف حقJقة احلال ٔ�ش=ياء ا�يل يه اك�ن 
صعوبة يف التحمك فهيا، وا�يل اك�ن التالعب يف اVٔرقام والنقط وهكذا 

  .وهكذا
ف� خيص . �رجع �لقضية د}ل الغش ا�يل لكمتو Pلهيا ومن vة ٔ�خرى،

القضية د}ل الغش، هاذي حقJقة مشلكة ا�يل يه اج²عية، وا�يل اVٓن 
تبني هو ال�شو±ش ا�يل Àمييش Pىل طريق التكXولوجJات احلديثة، ا�يل يه 
يف الوقت ا�يل احXا كنا Wالسني كن{اولو wش نلقاو �ل wش 

ك ضغط Àبري �ل�شو±ش Pىل التالمJذ، هذا هو اكن هنا.. �م^{ا|ت
  .املشلك ا�يل هو مطروح

ويف هاذ إالطار هذا، التكXولوجJات احلديثة كتطور، واحXا كن{اولو 
نتطورو معها، ولكن wش �كون رصحي معمك، ما ميك�ش إالyسان يfٔكد 
ويقول بfٔن ما �ادي �كونوش ¦رسيبات يف املس=تقÉل، اكنوا، اكنوا اليوم، 

ا�يل هو úم، احXا �كونو مس=تعد�ن Àيفاش نلقاو احللول . �كونوا �داوميكن 
  .الالزمة wش �م^{ا|ت تبقى

خرى ا�يل هام اكن فهيم ¦رسwت، وب&ان ا�يل هام �ٔ وٕايال قار| مع ب&ان 
اقراب لنا، ونفس اليشء يف ا�ليل، البعض مهنم ما اس=تطعوش wش �مكلوا 

  .�م^{ان يومني من بعد
ا نعرفو بfٔن الظاهرة د}ل الغش يه ظاهرة ا�يل يه Àبرية ولكن خصن

Wدا، كمتس املس=تقÉل د}لنا، ووزارة الرتبية الوطنية ما ميك�ش كون يه 
اwٓVء من vة، ا�يل هام Àيfٔديو . بو�دها مسؤو« Pىل هاذ الظاهرة هاذي

wش ±سامهوا يف الغش د}ل اوالدمه، من vة، وكذ� املسؤولني 
وان² حىت ان² مسؤولني، Vٔن هاذ الظاهرة خصنا �اكحفوها الس=ياس=يني، 

  .مجيعا
ونقول لمك بfٔن ف� خيص التدابري اVٔولية، اVٔولوية ا�يل اoذاهتا الوزارة، 
اك�ن ختليق املدرسة، ولكن واoا ختلقت املدرسة، ما هو ف� خيص اFمتع 

نفس *لك؟ هناك خصنا نطرحو سؤال، اك�ن ب&ان ا�يل فهيم كذ� 
اVٔش=ياء، ولكن الظاهرة ما ب�XGش الناس ا�يل كGس=تغلوا ماد} هاذ احلا« 
wش �رحبوا الفلوس Pىل ظهر التالمJذ، ما اكن�ش، واحXا عند| هاذي، 
هاذي خصمك تعرفوها، وهاذو ٔ�ش=ياء ا�يل خصنا حناربومه لكنا مجيعا ٕايال 

  .|تابغينا wش نقذو املدرسة املغربية *لك، مايش �ري �م^{ا
  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

.. اللكمة Vٔول معقب حول جواب الس=يد الوز�ر، واللكمة �Vٔد السادة
  .ٔ�ول م^دoل اكن من الفريق �س=تقاليل، تفضل اVٔس=تاذ اليس فؤاد

        ::::املس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس=يد الرئGس



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

5 

 )م 2015 يونيو 23( ه 1436 رمضان 6

  الس=يد الوز�ر،
قXعين، وإالشاكل ٔ�نه ±س=تعيص اليوم حرصه جوابك Pىل طوª مل ي 

وحرصك Àوز�ر يف زاوية س=ياس=ية معينة، ا�لهم زاوية احلكومة اليت متثلها 
وتتلكم wمسها اليوم، واليت ٔ�ثب�ت التجربة مبا ال يدع موطنا �لريبة وجماال 
�لشك واخلالف، بfٔهنا ال تقدر اVٔمور حق قدرها، بل ¦يسء تقد�ر 

  .العواقب
التارخي، حكومة جتايف املغاربة، حكومة جتايف احلقJقة،  حكومة جتايف

بتقدميها ÀٔVباش فداء بتحميلها املسؤولية �لس=ياس=يني الربملانيني، بدل حتمل 
املسؤولية اكمZ �ري مXقوصة، بتقدميها ملعطيات ال تدفع هبا ظلام، بل توقع 

  .هبا ظلام
  الس=يد الوز�ر، 

 une feuille(ة طا¶رة ثق يب، احلكومة اليت تعجز عن صون ورق
volante( ة الم^{ا|ت الباكلور}، ورقةvمو Zهبا ٔ�ربعة ٔ�و مخسة ٔ�س=ئ ،

غرام، ال ميكن ٔ�ن ت�Éجح، وال  100، ورمبا 90، 80ال �زيد وزهنا عن 
ميكن ٔ�ن تدعي القدرة Pىل محل ٔ�مانة ثقZJ جس=مية، تعجز ٔ�ماúا لك 

  .لتكوي�Jة والتعلميية املغربيةو�دات القJاس، يه ٔ�مانة املنظومة الرتبوية وا
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

لقد �ٓن اVٔوان ليك تعوا متام الوعي بfٔن ما ي�Éغي ٔ�ن ±سم فكرمك 
واش=تغالمك هو إالميان wملنظومة، ٕاما ٔ�ن تؤمXوا wملنظومة وتؤمXوا بfٔن البوابة 
احلقJقJة للك ٕاصالح يف هاذ املغرب هو ٕاصالح مXظومة الرتبية والتكو�ن، 

القوس wرهيا ؤ�ن تتحملوا مسؤوليتمك وتقروا بfٔ�مك ٔ�خفقمت يف ٕاما ٔ�ن تعطوا و 
  .تدبري هذا امللف

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
نصيحتنا لمك ومالحظتنا اليوم كفريق اس=تقاليل، مؤداها ٔ��مك هبذه 
الفضي{ة دققمت �ٓخر مسامر يف نعش املنظومة املعول Pلهيا من قÉل املغاربة 

ناPة كفاءات، لصناPة 6روة ¢رشية قومJة قادرة ما جماهبة لصناPة ٔ�جJال، لص 
  .ما حيمò القادم من ٔ�}م من جمهول

  الس=يد الوز�ر،
نصيحتنا كذ� مؤداها بfٔن �ش=تغال Pىل كرثة املصادر خبصوص 
الفكرة الوا�دة ٔ�مر مل جيدي ولن جيدي نفعا، ؤ�ن إالصالح ٕاذا ٔ�ثب�ت 

ري، حىت وٕان اق^ىض احلال التضحية التجربة فشò وحمدوديته Pليمك wلتغي
جبيل ٔ�و جبيلني، Vٔن حJاة وقمية اVٔمم ؤ�جماد اVٔمم ال تقاس جبيل ٔ�و حىت 

  .جبيلني
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �Vٔد إالخوان من فريق التجمع الوطين لٔ½حرار

  

        ::::املس�شار الس=يد حلبGب لعلجاملس�شار الس=يد حلبGب لعلجاملس�شار الس=يد حلبGب لعلجاملس�شار الس=يد حلبGب لعلج
  .شكرا الس=يد الرئGس

  �ر،الس=يد الوز
احXا وضعنا املوضوع Àيف ما قلت � Vٔنه مايش هباذ السهو«، بل هو 
خطري Wدا، Vٔنه مصري ٔ�مة، Vٔنه ٔ�| كنتصور ٔ�نه هذا ا�ي مل حيتفظ بوا�د 

  .الرس وطين يشء خطري، د}ل ٔ�نه ال�رسيب د}ل الباكلور}
راك  ا�يل ابغينامك اليوم ٔ�نه تطمئنوا املواطنني، Vٔنه هاذ املدة ا�يل مرت

w�ن اشكون ا�يل رسب؟ واPالش رسب؟ وÀيفاش رسب؟ فلهذا اطمئنان 
  .املواطن Vٔنه احلدث ميكن يوقع، ولكن تصحي{ه Àي�^ظروه املواطنني

داw هللا خيليمك اعطيو �لمواطنني ٔ�نه هناك دو«، ٔ�نه هناك قامئني Pىل 
�يل صيانة هذا الوطن، هناك قامئني Pىل حفظ املسائل د}لو، اك�ن |س ا

úمتني هباذ املواطنني، ميكن �كون عند| وا�د مايش مواطن ٔ�و خوان ٔ�و 

هذا، ولكن ما نعمموش ٔ�نه امجليع ٔ�نه ينغمس يف هاذ �جتاه، مبعىن ٔ�نه Pىل 
  .احلكومة ٔ�ن تعطي توضي{ا اكفJا ٔ�كرث من التوضيح

وwملناسب ٔ�حيي الش=باب د}لنا ا�ي الزتم الهدوء، فهذا ٔ�نه نعطي 
ر �لش=باب ا�ي الزتم الهدوء، وهذه وطنية جيب ٔ�ن yشجع Pلهيا �عتبا

الش=باب، Vٔنه هاذ الواقعة Àميكن توقع يف �دث �ٓخر، ولكن امحلد B ا�يل 
صارت هكذا، ولكن wش ±سود �طمئنان و±سود ٔ�ن هذا الب& ±سوده 
ا �س=تقرار، اعطيو| هللا خيليمك من قام هبذه العملية وبXGوه لنا ووريوه لن

�لمٔ½، ما ميكXاش ٔ�نه نقÉلو ٔ�نه يش وا�د يد�ر wملغرب هكذا وwملغاربة 
هكذا، وخنليوه مييش، ٕاىل تطلبوا مXا وا�د اWٓVال نعطيومك W�ٔل، ولكن 
واPدو| هباذ اWVٔل فوقاش �ادي يبان هاذ الس=يد، وفوقاش هاذ املوضوع 

لزتام �ادي يÔت فJه، ويرصم فJه بطريقة صارمة Wدا، Vٔنه اعطيو| ا
  .حكويم بfٔنه �ادي كون الرصامة

لنا ٔ�نه اك�ن الغش يف املدارس احلرة ا�يل كتجيب  واليوم ا�يل كتقولو
د}ل النقط، هللا خيليمك  %25ٔ�و مدارس ٔ�خرى ا�يل كتجيب  25%

ترصفوا wس=تعãال، واش احXا اكن خصنا حىت ¦رسب �م^{ا|ت د}ل 
قط د}ل الباكلور} فهيا الغش، هاذ الباكلور} Pاد بعدا نعيقو بfٔن اك�ن الن

  .اليش مايش صواب
فلهذا، ٔ�رجومك، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن تعطوا �لمغاربة احلقائق لتطمنئ قلوهبم 

  .ويطمنئ مصريمه، ؤ�نه كنعرفو بfٔن القامئني Pىل املغرب ٔ�هنم قامئني حبق
  .شكرا

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار
  .ن الفريق احلريك، اVٔس=تاذ السعداوي تفضلاللكمة �Vٔد املعقÉني م

        ::::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 الرئGس
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  الس=يد الوز�ر،
ك�شكروك Pىل هاذ إاليضا�ات، ٕاال ٔ�هنا اكنت �ري اكفJة، وكنطلبو 
مXك هباذ املناس=بة عقد جلنة التعلمي ٕالعطاء مزيد من إاليضا�ات �لسادة 

ضا�ات �لرٔ�ي العام الوطين، وPىل سJÔل املثال ٔ��مك الربملانيني، وكذا ٕاي
رصح^و بfٔن هناك اVٔمر هيم فقط ٔ�ربعة د}ل املدن ؤ�ربعة مؤسسات، ما 

  .اعرفXاش اشكون يه هاذ املدن، واشكون يه هاذ املؤسسات كذ�
واليوم إالشاكل ما ابقاش املشلك د}ل ربط املسؤولية wحملاس=بة، 

رس=يخ ومعق اVٔزمة د}ل الثقة بني اVٔجJال  ولكن ٔ�صبح اليوم إالشاكل هو
ا�يل اليوم ٔ�صبح هاذ املبدٔ� د}ل الغش الش=بابية واملؤسسات التعلميية، 

والتدلGس اصبح اليوم مرخس هباذ الثقافة د}لو عند لك الش=باب، ؤ�صبح 
مÉدٔ� ٔ�ن اكفؤ الفرص اليوم wل�س=بة �لطلبة والتالمJذ ٔ�صبح من 

العدد Àبري د}ل الطلبة ود}ل التالمJذ ا�يل  املس=تحيل، Vٔن هناك وا�د
�Àرسوا هاذ النوع من الغش والتدلGس، وهذا Àي6ٔfر ¢شلك سليب Pىل الثقة 

  .د}ل التالمJذ يف املؤسسات، والثقة د}هلم يف ٔ�نفسهم
وهباذ املناس=بة، الس=يد الوز�ر، كنقرتحو كذ� ٔ�ن هاذ إالشاكل د}ل 

ما كوyش هاذ �م^{ا|ت vوية،  هاذ �م^{ا|ت الوطنية، اPالش
واحXا بصدد السعي وراء اجلهوية املوسعة، wش هاذ اجلهوية Pىل اVٔقل هاذ 
الطلبة Àيدوزوا �م^{ا|ت د}هلم بربامج vوية ا�يل كهتم اجلهات د}هلم، 

  وÀيكونو Pىل Pمل كذ� مبا �روم داoل اجلهات د}هلم؟
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::سةسةسةسةالس=يد رئGس اجلل الس=يد رئGس اجلل الس=يد رئGس اجلل الس=يد رئGس اجلل 
   .شكرا �لس=يد املس�شار

  .واللكمة دامئا يف ٕاطار التعقJب �Vٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �شرتايك

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس=يد ٔ�بو �كر عبيد
  الس=يد الرئGس،
  الس=يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�| بدوري اجلواب د}ل الس=يد الوز�ر ما اقXعنGش، يف احلقJقة اجلواب 

  .حىت يش �اWةاكن فضفاض، ما شفXا فJه 
  الس=يد الوز�ر، 

ال ميكن التغايض عن ZP النظام التعلميي املغريب، وال ميكن السكوت 
عن املضاعفات السلبية اليت جنمت عن هذه اVٓفة، اليت جعلت من بالد| 
حمط اه²م، فإالدارة مبختلف ¦سلسالهتا مسؤو« عن هذه ال�رسيبات اليت 

  .البالدٔ�ر�كت العملية *لك يف مجيع ٔ�حناء 
مرة ٔ�خرى، الس=يد الوز�ر، ال ميكXنا السكوت ٔ�و القÉول ب�رسيب 
ٔ�وراق �م^{ا|ت، Vٔنه يرضب يف الصممي مÉدٔ� اكفؤ الفرص، ويفقد 

  .شهادة الباكلور} تنافسGهتا ومصداقJهتا داoل البالد وoارvا

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

�شرتايك يف ٕاطار  اللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء فريق الت{الف
  .التعقJب، تفضل اليس احلاج العريب

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  .شكرا الس=يد الرئGس

شكرا لمك، الس=يد الوز�ر، عن هذه التوضي{ات، وyسãل اجلدية اليت 
تعاملت هبا وزارة الرتبية الوطنية مع هذا املوضوع، والتعاون البناء من 

  .اvVٔزة اVٔمXية
يف ٔ�مرا �ٓخر، الس=يد الوز�ر، وهو ٔ�ن ام^{ان مادة و�ريد ٔ�ن نض 

الر}ضيات املعنية wل�رسيب تضمن ٔ�س=ئZ ملواضيع �ري مقررة، وهو تقصري 
ربوي خطري من طرف ا�لجنة الوطنية امللكفة wنتقاء املواضيع، وهذا ما 
زاد من تfٔجJج �ح^ãاWات ٔ�كرث، ويتطلب اVٔمر تدابري يف حق 

س=ئZ يف مواضيع �ري مقررة، واحلرص Pىل Pدم املسؤولني عن ٕادراج �ٔ 
  .كرار مHل هذه اVٔخطاء الكربى مس=تقÉال

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

مÉارشة اللكمة �Vٔد ٔ�عضاء فريق اVٔصا« واملعارصة، الس=يد الرئGس 
  .تفضلوا

        ::::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 الرئGس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

لواقع، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ�نه مXذ عقود واحXا كنتلكمو Pىل يف ا
إالصالح د}ل املنظومة د}ل الرتبية والتكو�ن، واملالحظ اVٓن، واحXا 
ك�شوفو هاذي عقود، املالحظ اVٓن هو ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن احلكومة �ري 
قادرة، مايش �ري Pىل ٕاصالح املنظومة، �ري قادرة Pىل مXع ¦رسيب مواد 

هاذ املسfٔ« ولو ٔ��مك سهلمت هاذ اVٔمور، ميكن يف ٔ�ي ب& . ن الباكلور}ام^{ا
  . ميكن �كون هاذ ال�رسيب

اVٔمر خطري، الس=يد الوز�ر احملرتم، وخطري Wدا، Vٔن هاذ ال�رسيب 
اكن ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل ف^نة داoل املغرب، وا��ن وراء هذا ال�رسيب، 

و راه خونة، ال ميتون �رWال ذوك الناس ا�يل من وراء هذا ال�رسيب، هاذ
التعلمي، هذا ما بXGو وما بني التعلمي �ري اخلري وإالحسان، ٕاذا اكن Wل 
رWال التعلمي |س رشفاء ،وyشكرمه من هذا املنرب Pىل العمل ا�يل Àيقوموا 
به، فٕان هاذ الفIة الضا« اليت اyسلتت ٕاىل داoل املنظومة د}ل الرتبية 
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wلفعل، هاذ الفعل مايش ابغات تJÔع و¦رشي، والتكو�ن، يه اليت ٔ�رادت 
ٔ�رادت ٔ�ن كون هناك ف^نة داoل املغرب، Vٔن اúVٔات واwٓVء، وشف^و 
وا�د العدد د}ل احلراكت ا�يل ميكن كون يف الشارع، اPالش؟ Vٔن الثقة 

  .ٔ�صبحت مفقودة يف هاذ �م^{ا|ت إالشهادية
 ٔfات هاذ املسW كذ�؟ »ٔfات هاذ املسW نيXالس=يد الوز�ر، وام ،»

Pىل الرتاJ ا�ي الحظناه مXذ عقود يف التوظيف يف هاذ اFال، ٕاىل اكنوا 
د}ل رWال التعلمي |س رشفاء، دoلوا ليه فريوسات، وقلنا لمك  99,999

وا�د العدد د}ل املرات Pىل ٔ�ن مدارس=نا، سواء اكنت ابتدائية ٔ�و اكنت 
ت اليت ال صw ª Zلتعلمي يف 6نوية، دoل لها فريوس، دoل لها فريوسا

هندامه ويف سلوكه ويف تعامò مع الطلبة ومع التالمJذ، هذا هو إالشاكل 
  . الكÉري

هاذوك الناس ا�يل خرجوا هاذ اليش، مايش خرجوه wش يلعبوا، 
خرجوه wش يلعبوا Vٔwمن د}ل الوطن، Vٔwمن د}ل املواطنني وابغاو 

م ٔ�صابوا يف مق^ل كام قال الس=يد الرئGس، يضيبوا كام قلت يف البداية بfٔهن
شهادة الباكلور} املغربية اكنت معروفة، شهادة الباكلور} .. ٔ�صابوا يف مق^ل

  .املغربية فني ما امشGيت تقJد هبا
اVٓن، هاذ املسائل اليت نالحظها ٔ�صابت كام قلت يف مق^ل الشهادة 

ٔ�عطت �لناس، ٔ�عطت يف  د}ل الباكلور} د}لنا يف القمية د}لها إالشهادية،
اخلارج ٔ�عطت �لساكنة، ٔ�عطت �لطلبة ٔ�هنم ±شككون يف �م^{ا|ت 

  .إالشهادية ا�يل يه كثرية Wدا
ٕاذن، املطلوب مXمك املطلوب، املطلوب من احلكومة هو ٔ�ن تبحث 
عن هاذ اFرمني، هاذو راه ٕامسها جمرمني خونة، ؤ�ن ترضب بيد من �ديد 

، ا��ن الرغبة د}هلم هو إالساءة ٕاىل الشعب Pىل هاذ الناس ا��ن ٔ�دوا
املغريب، إالساءة ٕاىل هاذ املنظومة املتعرثة العرWاء، Vٔن املنظومة عند| 
عرWاء، ٔ�رادوا ٔ�ن ±سIGوا، واOور د}لمك هو ٔ�ن ترضبوا بيد من �ديد Pىل 

  . هاذ اFرمني ا��ن ٔ�رادوا الف^نة لهذا الب&
  . وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . كرا الس=يد املس�شارش

اللكمة �لمتدoل املوايل، هو �ٓخر معقب حول هذا السؤال، اللكمة 
  .�Vٔد السادة من الفريق اOس=توري

        ::::املس�شار الس=يد املهدي زرÀواملس�شار الس=يد املهدي زرÀواملس�شار الس=يد املهدي زرÀواملس�شار الس=يد املهدي زرÀو
  .شكرا �لس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر،
جوا�مك اكن �ري مقXع، ونتfٔسفو لهاذ اجلواب ا�يل جJتنا به، Vٔن كنا 

  .لنا اجلواب مقXع، ميكن يقÉلو الشعب املغريب ن�^ظرو مXك ٔ�نك جتيب
  الس=يد الوز�ر،

ٔ�نت قلت بfٔنه هاذ اليش ميكن يوقع داw وميكن يوقع مرة اخرى و�ادي 

يوقع، ٕاىل كنتو، الس=يد الوز�ر، ان² ما قادري�ش، ما قادري�ش Pاد ¦سريوا 
هاذ القطاع وoÝذوه Vٔwمانة ا�يل دار فJمك الشعب املغريب، قدم 

التك، الس=يد الوز�ر، Vٔن املغاربة فهيم اVٓالف ا�يل قادر�ن يقوموا هباذ اس=تق
  . املسؤولية

هاذ اليشء خطري، الس=يد الوز�ر، هذا ¦رسيب خطري، وهذا واقع يف 
  .مصمي ٔ�بناء|، وميس مصداقJتنا، وميس شواهد|

دقJقة ؤ�نت كتلكم لنا، ما قلت لنا وال لكمة  20ٔ�نت، الس=يد الوز�ر، 
في �ليلنا، Vٔن هذا، الس=يد الوز�ر، ان² اختذتو مسؤولية úمة، وا�دة ¦ش

وما Pدلتو فهيا يش، وهذا خصمك تعرتفوا به، ما Pّدلت يش، الس=يد 
  .الوز�ر، يف هذا القطاع، ونتfٔسفو Pىل جوا�مك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

�لمنصة ٕايال  اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقJبات، تفضلوا
ابغيتو، تفضلوا �لمنصة، تبقى لمك وقت، اعطيو| الوقت، �ٓ إالخوان، عندمك 

  .دقائق وز}دة، الس=يد الوز�ر، تفضلوا 10

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس=يد الرئGس،

  السادة املس�شارون،
حي، مسحوا يل ٕاىل اكنت الرصا�ة ما كتليقش، ٔ�| ما كنكذ¢ش، ٔ�| رصا

كنقول اVٔش=ياء Àيف يه، اPالش غنجي ونقول ٔ�ش=ياء ا�يل يه �ري 
  موجودة؟ 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
. اليس التو�زي، هللا خيليك ٔ�رجوك، اVٓن جييب، oليه يعطي امسيتو

تفضل الس=يد الوز�ر، اليس التو�زي هللا خيليك، الس=يد الوز�ر، اليس 
  .التو�زي

        ::::�ن املهين�ن املهين�ن املهين�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو 
.. الس=يد املس�شار، oليين نتلكم احبال ا�يل انت لكميت، ما اك�ن

  . هبدوء، ما اك�ن حىت يش �اWة
�ري تنقول بfٔن ميكن �كون ال�رسب اليوم �كون �دا، هاذي رصا�ة، 

اسوايع  6يونيو هذا ¦رسبوا مادة الفلسفة  17وممكXة، وامسحوا يل فرyسا 
oا اكن ذاك ال�رسيب wش يدوزوا قÉل �م^{ان ¦رسبت، وقرروا وا

�م^{ان بنفس املادة، فرyسا عندها ٕاماكنيات كXولوجJة ٔ�كرث من د}لنا، 
  .ها يه ¦رسبت، بلجياك اكن فهيا ¦رسيب د}ل الر}ضيات كذ�

و�زيدمك، والت{ليالت امشXGا وشفXا اOول لكها، و�ٓش Àيقول لكيش؟ 
Xٔن التطور ا�يل وقع اليوم يف التكfيقول بÀ ش=ياءVٔيجعل هاذ اÀ اJد}ل ولوج

بد wش Àيعرف يقوم به، وبطبيعة احلال الال�رسيب يشء ساهل ا�يل 
ندافعو Pىل نفس=نا وwش نلقاو احللول، ولكن هاذ اليش كذ� Àيتطلب 
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الوقت wش نعرفو الوسائل ا�يل اس=تعملوها، واك�ن كذ� خصنا �كونو 
Xم خ ـــــاس ا�يل عندهــــــــنتعاونو من الÉـــــJرة يف هاذ املOال ـــــدان دي

)la cybercriminalité( ش جنيw ش=ياء هاذي يه الرصا�ةVٔوهاذ ا ،
  .نقول لمك ال ما ميك�ش و�دا صايف، ال، ٔ�| �كون رصحي ونقولها لمك

6نيا، ف� خيص الناس ا�يل وراء هاذ اليش هذا، كذ� ٔ�| ف� خيصين 
عامة oدامة، وقلت لمك بfٔن العمل د}لها �ادي قلهتا لمك، عند| التف^Gش=ية ال

�كون اصعيب وطويل، Vٔن العدد د}ل نقولو احملالت ا�يل خصهم ميش=يوها 
  .والعدد الناس ا�يل خصهم يتلكموا معهم �ادي }oذ وقت

ومن vة ٔ�خرى اك�ن املصاحل د}ل اVٔمن ا�يل يه قامية بعملها كذ�، 
دي معلومات و�كونو Pارفني، ٔ�| ولكن ا�يل نقدر نوPدمك �ري �كون عن

اVٔول �ادي �كون مرسور وغنجي ٔ�ماممك wش نقولها لمك وتعرفوا لكيش، 
ولكن، ما يبقاش اليوم نرصو بfٔن اك�ن يش وا�د ا�يل هو .. هذا ا�يل ميكن

مسؤول، وال اكينة vة ا�يل يه مسؤو«، ؤ�| ما عندي حىت يش �اWة 
هو مسؤول وال vة ا�يل يه  ا�يل كتربهن بfٔن اك�ن يش وا�د ا�يل

مسؤو«، ما ميك�ش نقوم هباذ اليش هذا، ٔ�| ميكن نقوم wلعمل د}يل ون�Éع 
  . wش كون احلقJقة واحضة

اVٓن ا�يل خصنا yشوفوه ٔ�ي املس=تقÉل، Àيفاش نتعاملو مع هاذ احلا« 
هاذي، Vٔن ٕاىل وقعت اليوم، احXا كÔرش الكامل عند هللا، ميكن جتي مرة 

ولهذا، خصنا حقJقة yشوفو الطرق ا�يل يه ممكXة، وك�سãل . ٔ�خرى
�قرتاح ا�يل قام به الس=يد املس�شار، Vٔن حقJقة فكر| بfٔن ميكن �كونوا 

، يف املس=تقÉل ف� خيص لك vة 12، 16.. د}ل �م^{ا|ت يف لك 16
خمتلفة، Vٔن هذا �ادي ينقص بطبيعة احلال من الضغط ا�يل عند| اVٓن 

، وال القضية د}ل ال�شو±ش )les fuites(خيص هاذ القضية د}ل  فJه ف�
  .ا�يل Àيوقع

واك�ن ٔ�فاكر ٔ�خرى داZo يف ٕاطار ٕاPادة النظر يف املنظومة *لك، Vٔن 
�م^{ا|ت يك كنقومو به اليوم، اليوم Àيكونوا مرتابطني بfٔش=ياء ا�يل 

لناه بfٔن يف التالمJذ معلوها وال حفظوها، وهكذا ما ابقاش، وهاذ اليش ق 
املس=تقÉل خصنا نعاودو النظر بfٔن خصنا yشوفو ما يه الكفاءات د}ل 
اوالد|، مايش جييو و�كون متر�ن، و�كون ٔ�ي يشء ا�يل يه ٔ�ش=ياء ا�يل 
هام معلوها وقاموا هبا، خصنا yشوفو الكفاءة فJنا يه، و�م^{ا|ت د}ل 

وما ميك�ش الكفاءة كتطلب Pاود 6ين دراسات ٔ�خرى ومعطيات ٔ�خرى، 
نعملوها من هنار Vٓخر، ٕاىل ابغينا نقومو هباذ اليش خصنا ثالثة س=نني حىت 
ٔ�ربع س=نني wش نوWدو ام^{ا|ت ا�يل هام �ادي �كونوا بطبيعة احلال 

  .كGشوفوا الكفاءات د}ل التالمJذ
خصنا نعرتفو هباذ اليش هذا، ٕاىل اكنوا اVٔش=ياء ساهZ، اPالش حىت 

ذ املشالك؟ مايش حىت جJت ٔ�|، املشالك كنا اليوم واحXا عند| ها
  .Pا±شGهنا ف� خيص التعلمي هاذي س=نوات

واVٓن وانP ²ارفني بfٔن اك�ن هنا مرشوع، واك�ن اFلس اPVٔىل ا�يل 

اعطى النظرة د}لو املس=تقÉلية، واVٔعامل ا�يل احXا قاميني هبا، واVٔعامل ا�يل 
يف ما خيص العمل ا�يل خصنا نقومو مقنا هبا واس�رش| مع امجليع الفاPلني 

ٔ�لف  105به، مبا فJه القضية د}ل الغش، ويف القضية د}ل �م^{ا|ت، و
خشص من ٔ�رسة التعلمي واwٓVء والتالمJذ شارÀوا معنا يف هاذ اليش wش 

  .نلقاو احللول املس=تقÉلية
هذا هو العمل، وهذا هو املس=تقÉل، ٔ�ما ٔ�| خشصيا ما عندو حىت يش 

يف هاذ اليش هذا، ولكن خصنا نعرتفو بfٔن خصنا نقولو ل½wٓء  ٔ�مهية
واúVٔات و�لشعب املغريب Vٔن القضية د}ل التعلمي يه قضية مصريية، 

  .ويه قضية ا�يل كنعطيوها مجيع إالماكنيات د}لنا واجلهود
مجيع التالمJذ، من vة، مايش لكهم خرجوا �لشارع، ؤ�| م^فق معمك 
 ٔVٔن اfس=تاذات واملف�شني لكهم قاموا بعملهم، اك�ن وم^فق معمك بVٔساتذة وا

بطبيعة احلال بعض احلاالت، ولكن هذا املشلك ا�يل احXا عند|، خصنا 
اVٓن هاذو ا�يل Àيقوموا بfٔعامهلم خصنا نفرزومه، وخصنا yشجعومه، وPلهيم 
احXا معمتد�ن، Vٔن يف �ٓخر املطاف ٔ�حسن وس=يw Zش نقصو من الغش 

واVٔس=تاذات والناس ا�يل Àيكونوا كرياقÉوا، واoا yس=تعلمو هام اVٔساتذة 
  .إاللكرتونية Àيف ما ابغينا Àيبقى �ٓخر ؤ�حسن وس=يZ يه العنرص الÔرشي

ولهذا، كرنجعو �لقضية د}ل القمي، القضية د}ل ا�رتام املساطر، 
والقضية بطبيعة احلال د}ل املواطنة احبال ا�يل قلتوها، وهذا ا�يل هو 

نقدر نقول لمك بfٔن مجيع �س=تحقاقات ا�يل يه غتكون غمتيش مطلوب، و 
حىت ل½ٓخر د}لها، والنتاجئ د}لها غتكون Pلنية نعطيوها لمك wش نعرفو 
بطبيعة احلال اشكون ا�يل وراء هاذ اليش هذا، ولكن، �لك صدق، اVٓن 

  . هاذ املعلومات ما عند|ش، وما ميك�ش إالyسان يعطهيم
نfٔكد من Wديد بfٔن الوزارة كهتين هاذوك ا�يل  ومن vة ٔ�خرى ابغيت

هام ثالثة د}ل اVٔسابيع وهام مشدود Pلهيم، ا�يل Àيقوموا هباذ العمليات، 
وا�يل هام زعزعوا �ري مسعوا هاذ اVٔش=ياء هاذي، وزعزعوا Vٔن شافوا بfٔن 
اÓهتمة ا�يل كمتيش �لوز�ر كمتيش هلم هام كذ�، Vٔن هام ممثيل الوز�ر، 

لبعض مهنم ا�يل اكنت وقعت هلم صدمة، ما ن�ساومهش حىت هام واك�ن ا
  .كذ�

وما خصناش �كربو القضية، واحXا كنحطمو بنفس=نا من هاذ الباكلور} 
ا�يل انw ²غيني wش القمية د}لها تبقى قمية ا�يل يه úمة، اPالش 

ل اVٓخر�ن؟ ٔ�| قلت لمك، ٔ�عطيت لمك مHل ما بدلوش حىت املادة والقمية د}
الباكلور} د}هلم طاحت؟ واPرتفوا بfٔهنا طاحت؟ و|ضوا يش و�د�ن 

  .Àيقولوا بfٔن الباكلور} د}هلم طاحت؟ ٔ�بدا
الناس ا�يل كت�^ظر يه احللول، واحللول احXا امحلد B اكنت، Vٔن 
الباكلور} امشات يف �جتاه د}لها حىت �ليوم، واحبال ا�يل قلت لمك �دا 

ون النتاجئ، وبال تoٔfري، وهذا ا�يل خصنا yسãلوه ٕان شاء هللا �ادي �ك
  .واwٓVء خصهم ±سãلوه

  .وشكرا
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 .شكرا �لس=يد الوز�ر Pىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

ون�^قل مÉارشة ٕاىل السؤال الفريد املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر الش=باب 
مة �Vٔد السادة ، واللك2015والر}ضة، وهو حول ا��ت الصيفJة لس=نة 
   .ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل �لو�دة والتعادلية

  .اللكمة لٔ½س=تاذ طريÔش، تفضلوا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد طريÔشاملس�شار الس=يد محمد طريÔشاملس�شار الس=يد محمد طريÔشاملس�شار الس=يد محمد طريÔش
  الس=يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة،
الثقة املولوية ٔ�وال، وقÉل لك يشء هننئمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، Pىل 

يف هذا املنصب اجلديد، وكذ� �متىن لمك التوفJق Pىل هذا القطاع 
  .احليوي

oالل اVٔسابيع املقZÉ ٕان شاء هللا : Pىل ٔ�ي سؤالنا ينطلق ونقول
، وٕاذ �مثن "عطZ �لجميع"سXGطلق الرب|مج الوطين �لمخ�ت الصيفJة 

من W�ٔل ٕاجناح هذا اFهوادت اليت تبذلها وزارمك وموظفهيا مشكور�ن 
التجمع الكÉري لطفولتنا وفق �ر|مج ٔ�و �رامج ربوية هادفة داoل فضاءات 
سامهت احلكومات السابقة يف بناء وٕاصالح العديد مهنا، �ري ٔ�نه مت ٕا�الق 

  .العديد من الفضاءات ذات محو« úمة
ويف هذه الفرتة �wات، ن�ساءل مجيعا عن جناPة التخطيط والربجمة 

  .عمتدها وزارمك يف هذا إالطاراليت ت 
ما يه إالجراءات اليت قامت هبا الوزارة من W�ٔل تفادي املشالك اليت 
عرفها الرب|مج، خصوصا Pىل مس=توى توزيع الفضاءات Pىل امجلعيات ونقل 

 اVٔطفال وتغذ�هتم وحام�هتم؟
وما يه إالجراءات القانونية اليت س�^Úذوهنا من W�ٔل تعويض 

ة �لحفاظ Pىل الرمق ا�ي الزتمت به احلكومة يف القانون الفضاءات املغلق
  املايل؟

  .وشكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لجواب عن السؤال، تفضلوا

        ::::العنرص، وز�ر الش=باب والر}ضةالعنرص، وز�ر الش=باب والر}ضةالعنرص، وز�ر الش=باب والر}ضةالعنرص، وز�ر الش=باب والر}ضة    حمندحمندحمندحمندالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكرا الس=يد الرئGس

  ار�ن،الس=يدات والسادة املس�ش
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

  .ٔ�وال، شكرا Pىل اÓهتنئة قÉل ما ندوزو �لمعقول

ٔ�عتقد ٔ�ن ف� يتعلق wلتحضري ملومس ا��ت لهذا الصيف، فلك 
إالجراءات اختذهتا الوزارة من حJث تعبئة املوارد الÔرشية واملزيانية، فهناك 

 86ذه العملية، مهنا مليون د}ل اOرمه اليت رصدت له 156مزيانية د}ل 
  .مليون �لتجهزيات 70مليون �ل�س=يري و

حصيح كذ� ٔ�ن هناك بعض املراكز اليت ٔ��لقت لٕالصالح، وذÀرمت، 
الس=يد املس�شار، ومعمك احلق، ٔ�ن الوزارات السابقة اكنت y�ٔشfٔت 
. ؤ�صلحت، وعندما اكنت تصلح فاكنت تغلق كذ� املراكز، وهذا طبيعي

مراكز مف^و�ة، لGست نفس السعة بطبيعة  3مراكز مغلقة و 3فهناك 
احلال، ولكن املراكز ا�يل تغلقت ويه طامر±س، ويه الغابة اOبلوماس=ية، 
ويه احلوزية، ابغينا ٔ�هنا تويل مراكز يف املس=توى د}ل بوزنيقة ؤ�كرث، ٔ�ي 
مراكز ا�يل ميكن لها ما تصلحشاي �ري �لتخيمي، ولكن تصلح كذ� مجليع 

 ٔVطفالالعمليات د}ل ا.  
فضاء ا�يل خمصص  À136يفام اكن احلال، إالجراءات اختذت، وهناك 

 �354لتخيمي د}ل هاذ الس=نة، ومهنا كذ� �س=تãابة لطلبات د}ل 
ا به مع الرشاكء وطنية، ٔ�ي ٔ�ن العمل ا�يل مقن 52حملية و 302مجعية، مهنا 

ا ٕان شاء بد ٔ�ن ٔ�ذÀر اجلامعة الوطنية �لتخيمي، معل س=يجعلند}لنا، وهنا ال
  .هللا متر هاذ ا��ت يف ظروف حس=نة كام اكنت يف الس=نوات املاضية

ؤ�قول كذ� ٔ�ن اختذ| ٕاجراءات وقائية ؤ�مXية د}ل الطمfٔنXGة ٔ�كرث، 
حبيث ٔ�ن التfٔمني لكو د}ل اVٔطفال اoذاتو الوزارة Pىل Pاتقها، بfٔن مراكز 

موجودة يف لك ا��ت، الص{ة موجودة يف لك ا��ت، بfٔن الوقاية املدنية 
املراقÉة د}ل النقل ود}ل الظروف د}ل النقل كذ�، وهذا س=يجعلنا 

  .نتفادى ٕان شاء هللا لك ما ميكن ٔ�ن يصGب هذه ا��ت
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .اللكمة لٔ½س=تاذ طريÔش، تفضل يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد محمد طريÔشاملس�شار الس=يد محمد طريÔشاملس�شار الس=يد محمد طريÔشاملس�شار الس=يد محمد طريÔش
مئا هاذ القطاع هذا تيكون عندو وا�د امحلو« Àبرية Pىل املس=توى دا

الوطين، وال س=� ٔ�ن اOور د}ل هاذ ا��ت مايش ٔ�نه فقط اOور د}ل 
التخيمي من W�ٔل التخيمي، بل هو ٔ�يضا فضاء �لتكو�ن و�لرتبية وبناء 

  .الشخصية د}ل اVٔطفال، ليمتكXوا من اس=تكامل ما ينقصهم من التكو�ن
فعال ٔ�ن هذه الفضاءات جيب Pىل احلكومة وPىل وزارمك �wات ٔ�ن 
تقوم wٕصال\ا يف القريب العاWل ولGس فقط اس=تعامال �لتخيمي، ٔ�ي ٔ�يضا 

  ..كون جماال �لتfٔطري و�لرتفJه طول الس=نة، مايش فقط يف
مث، wلتايل، ٔ�يضا جيب ف^ح اكفؤ الفرص بني مجيع ٔ�بناء املغاربة، 

وامحلاية بنفس املواصفات وبنفس الرشوط، التfٔمني والص{ة  والس=� اÓمتتع
  .الصحية، وكذ� ٔ�يضا اس=تفادة امجلعيات



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

10 

 )م 2015 يونيو 23( ه 1436 رمضان 6

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا الس=يد املس�شار، شكرا اليس اطريÔش، wرااك اليس طريÔش 

  . مكليت
الس=يد الوز�ر، بقت � اشوية د}ل الثواين ٕاىل اكن عندمك يش 

  ...بقى، ولكنتعقJب، ما اعرف�ش احشال ا

  :الس=يد وز�ر الش=باب والر}ضةالس=يد وز�ر الش=باب والر}ضةالس=يد وز�ر الش=باب والر}ضةالس=يد وز�ر الش=باب والر}ضة
ٔ�| �ري بغيت نقول �لس=يد املس�شار . Pىل ٔ�ي �ال ما اك�ن مشلك

ٔ�نين م^فق معه متاما، وهذا ما نقوم به، وهو الرتبية داoل �لقمي واملواطنة 
داoل ا��ت Vٔن ما Àهيمناشاي الناس يد�روي �ري الس=يا�ة، تيخصهم 

ا��ت، وكذ� هاذ ا��ت ا�يل تغلقت �ادي  يتعلموا يش �اWة من هاذ
تصلح wش �ادي تويل ٕان شاء هللا خم�ت اليت س�ش=تغل Pىل طول 

  .الس=نة لفائدة اVٔطفال والش=باب وكذ� لفائدة فIات ٔ�خرى من اFمتع
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر Pىل مسامهته يف هذه اجللسة

Zس=ئVٔلسؤال ون�^قل ٕاىل اw �ٔة ٕاىل الس=يد وز�ر الص{ة، ونبدvاملو 
اVٔول وهو حول ٕا�الق مركز بو} معر، واللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء 

  .الفريق التجمع الوطين لٔ½حرار لÔسط السؤال، تفضل ٔ�س=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد توفJق املس�شار الس=يد توفJق املس�شار الس=يد توفJق املس�شار الس=يد توفJق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  د الوز�ر،الس=ي
لقد اختذمت قرارا جشاPا وجريئا �wٕالق مركز بو} معر Vٔس=باب 

وٕاذ �مثن من WانXÔا هذه املبادرة . موضوعية، س=بق ؤ�ن P�ٔلنمت عهنا سلفا
هل فكرمت يف ٕاجراءات : إالyسانية و�ج²عية، نطرح Pليمك السؤال التايل

ؤ�ن مهنم من مت جحزه معلية �لت�Éع واملواÀبة النفس=ية لزنالء املركز، خصوصا 
Vٔكرث من عقد�ن يف بو} معر، ؤ�ن مراكز الت�Éع النفيس والعقيل �ري م^وفرة 

  ¢شلك Àبري؟
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص{ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص{ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص{ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص{ة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  لس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،ا

  السادة الوزراء احملرتمون،
ٔ�وال، الشكر اجلزيل Pىل طرحمك لهاذ السؤال، فJعين معلية بو} معر 

wش نوضعو �د ال�هتااكت حقوق املرىض املصابني .. يه معلية وضع �د
فهاذ . Vٔwمراض النفس=ية والعقلية، وا�يل هام حمتجز�ن يف حميط بو} معر

اليش مايش مÉادرة وزارة الص{ة بو�دها، جفميع املتدoلني فهيا من 
الس=يدات والسادة املنتخبني، فهيا وزارة اOاoلية، وزارة اVٔوقاف، ٕاىل 

  ...�ٓخره، مجيع املتدoلني يف هاذ
مريض عقيل وال نفساين  822ا�يل كتعرفوا هاذ الفIة حوايل موجود�ن 

م ما تياoذوا حىت يش دواء، فهي %80-70يف هاذ احملل هذا، ٔ�كرث من 
وتتظهر Pلهيم سوء املعامZ، وما تيالكوش مز}ن، يعين ظروف العGش 
وإالقامة د}هلم مزرية، اكرثية، Wد سIGة، هذا ال يعقل، فاكن من 
الرضوري ومن �س=تعãال wش يمت ٔ�وال ¦رسحي هاذ الناس، خنرجومه من 

اها، هاذي معلية ا�يل متا، ولكن هاذ اليش مايش خرجXامه بني عش=ية وحض
  .س=نة ونصف، مجيع هاذ املتدoلني واحXا تنوWدو لها، س=نة ونصف

ٔ�وال ابدينا تنكربو يف الطاقة �س�Jعابية ف� خيص اVٔرسة ؤ�رسة 
Wديدة، اك�ن هناك مصاحل Wديدة، اك�ن كذ� ٔ�دوية، ا�يل لهاذ العملية 

ات إالسعاف مليون درمه، اك�ن س=يار  40فقط رصد| �الف مايل د}ل 
wش تنقل لنا هاذ املرىض، ابغينا خنليومه جبانب العائالت د}هلم، ٔ�كرث من 

س=يارات ٕاسعاف، اك�ن كذ� ممرضني، وظفXا يف oالل ٔ�س=بوPني،  70
طبGب  34ممرض م^خصص، وظفXا كذ�  122الثالث اoVٔرية، 

  .م^خصص يف اVٔمراض العقلية والنفس=ية
Zش يمت ¦رسحي هاذ  هاذ اليش لكيش، هاذي يه املر�w وىلVٔا

املرىض والتكفل هبم لكهم يف املس�شفJات د}لنا، واملر�Z الثانية يه بناء 
وا�د املركز Àبري طيب ٔ�و حصي اج²عي يف Pني املاكن wش حىت العائالت 
ا�يل wقJني تيJcقوا، تÉGغيو Pائلهتم جييبوا املريض د}هلم �لس=يد، فاحXا 

املرىض غيبقاو ذاك الساPة |عسني يف املس�شفى، د| مانع، ولكن هاذ نمع 
هاذ املركز الطيب الطابق ا�يل �ادي �كون فJه التطبGب، والعائالت د}هلم 
غيمت إاليواء د}هلم، واحXا تنفكرو كذ� حىت هاذ الناس احملتضنني، وهاذ 
الناس ا�يل تيعGشوا معهم Àيفاش حىت هام ندoلومه يف هاذ املركز الطيب 

وهاذ املركز الطيب ٕاىل ٕان شاء هللا جنح ابغينا نعمموه Pىل عي، �ج²
  .بعض اجلهات Pىل صعيد اململكة

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقJب، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد توفJق املس�شار الس=يد توفJق املس�شار الس=يد توفJق املس�شار الس=يد توفJق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس=يد الوز�ر
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  الس=يد الوز�ر، 
ن�^قدو هاذ العملية، wلعكس سÔب طرحXا لهاذ السؤال مايش wش 

احXا كنعرفوها بfٔهنا معلية جشاPة وجريئة لتÚليص �زالء بو} معر من Pالج 
وممارسات ال Pالقة لها wلعقل وwملنطق، ولكن، الس=يد الوز�ر، من oالل 
التزنيل اVٔويل د}ل هاذ العملية ملس=نا ٔ�ن اك�ن هناك Pدة معيقات، ورمغ 

  . د الوز�ر، كرتفعوا الت{ديهاذ املعيقات مازلمت، الس=ي
من مضن املعيقات، الس=يد الوز�ر، اكينة ب�Jات �س=تقÉال ضعيفة، ال 

  .تتوفر فهيا مؤهالت �س=تقÉال، اس=تقÉال هذا النوع من املرىض
6نيا، الس=يد الوز�ر، اVٔطر الطبية وش=به الطبية �ري اكفJة، واحXا يف 

ر ش=به الطبية ا�يل بعض املناطق توصلنا حىت ¢شاك}ت من هاذ اVٔط
  .كريفضوا ٔ�هنم يواÀبوا هاذ العملية

مراكز oدمات إالدماج �ج²عي wلشلك املطلوب �ري م^وفرة، احXا 
كنعرفو بfٔن هاذ املراكز ما oاضعاش �لوصاية د}ل الوزارة د}لمك، oاضعة 
�لوصاية د}ل وزارة التضامن واVٔرسة، ٕاذن واش اك�ن هناك وا�د 

  الت�س=يق؟
oار البيضاء، الس=يد الوز�ر، اك�ن فهيا مركز وا�د ٕاىل اOذينا مدينة ا

ما يليقش حىت wش �كون جسن �لمجرمني، Àيفاش �ادي �زلو فJه هاذ 
الناس؟ احXا هاذ الناس مطلوب ٔ�ن كون وا�د املرافقة واخلدمات 
�ج²عية من بعد ما مير من التطبGب، ولكن كنلمسو بfٔن ما اكي�ش هاذ 

  .املراكز
لك الولوج، الس=يد الوز�ر، �لتطبGب، وهذا هو املشلك الكÉري، مش

احXا كنعرفو وحىت وا�د فهيا ما ميكن ينكر هاذ العملية، احXا الناس راه 
بعقلهم، وÀيعانيو مع املس�شفJات، Àيفاش وا�د إالyسان مريض ابغييت 
يطالب wحلقوق د}لو داoل املس�شفى، واحXا هاذو كنعرفومه، الس=يد 

  . ، املعيقات �ادي يعيقوا النãاح د}ل هاذ العمليةالوز�ر
ٕاذن، الس=يد الوز�ر، ما ابغيناش نطولو Pليمك wش ما نْد�كوراجJومكش 
يف هاذ العملية، ولكن انتقادات شديدة اكينة اليوم يف هاذ العملية 
wخلصوص يف مدينة اOار البيضاء، يف مدينة اOار البيضاء ملس=نا ٔ�ن ما 

  .ىت مع وزارة اOاoليةاكي�ش ت�س=يق ح

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ة
ٕاذن، املعيقات واملشالك كنا كنتظروها، وا�د العملية هباذ . بعãا«

ييت واليين وWد| لها، �ري wش نقول � امXني ابد... احلجم ما �اد±شاي ما
 180مHال اOار البيضاء، هاذ اليش ا�يل تG^قال وا�يل تG^ك^ب ٔ�نه مHال 

مريض نعس=نامه يف ٔ�ماÀن �ٓيZ �لسقوط، هاذ اليش راه �ري اكذب، ٔ�| �ادي 

نقولها � Àوز�ر كذب Pىل كذب Pىل كذب، ما اك�ن ولو مريض وا�د، 
  .ء هللاهاذ الناس �ري ابغاو wش نفشلو، واليين احXا �ادي جنحو ٕان شا

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

. ن�^قل ٕاىل السؤال املوايل، وهو حول وضعية املس�شفى اجلهوي بfٔاكد�ر
  .اللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل �لو�دة والتعادلية

  .تفضلوا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الرئGس، الس=يد
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
  . سؤايل موWه �لس=يد وز�ر الص{ة

±س=تقÉل مس�شفى احلسن الثاين بfٔاكد�ر يومJا مIات املرىض، لكن 
لٔ½سف الشديد ٔ�صبحت oدماته دون املس=توى املطلوب، وذ� راجع 

لبGهتا �ادرت لعدة ٔ�س=باب، مهنا انعدام املوارد الÔرشية املتخصصة، واليت �ا
  .هذه املؤسسة

وهاذ الظاهرة، الس=يد الوز�ر، يه ظاهرة Wديدة، Wاءت مع جميء هاذ 
احلكومة، حبيث ٔ�ن هاذ اVٔطباء ا�يل هام ٔ�كفاء، وÀ�ٔررها مرتني ٔ�كفاء، ما 

د}هلم، ال، مغادر�ن ) les salaires(اكنوش Àيغادروا، ما مغادري�ش Pىل 
رية، مع ٕاصابة العديد مهنا ¢شلك ش=به Pىل انعدام التجهزيات الطبية الرضو

اكمل بfٔعطاب م^كررة، مما جيعل مصل{ة الكشوفات تلزم املرىض مبواعيد 
  . ٔ�شهر 6طويZ اVٔمد، تصل ٔ�حJا| ٕاىل ٔ�كرث من 

ما يه التدابري املزمع اختاذها من W�ٔل  :�ا، yسائلمك الس=يد الوز�ر
  الالزمة؟ تfٔهيل ودمع هاذ املرفق wلب�Jات التحتية والرضورية

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ة
  . شكرا Pىل طرحمك لهذا السؤال

ٔ�وال، هذاك اليش ا�يل طرح^يه املشالك اكينة Pىل الصعيد الوطين، 
  ولكن اك�ن مشالك حبدة يف مس�شفى احلسن الثاين بfٔاكد�ر، اPالش؟

Vٔن هاذ املس�شفى هو الوحJد ا�يل اك�ن Pىل صعيد اجلهة، ٔ�كرب  ٔ�وال،
هاذ اليش .. vات اململكة من حJث املسا�ة والساكن، راه كGشد لكيش

  .ا�يل جعل Pليه وا�د الضغط
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ٔ�ما رمبا ا�يل ما م^فقش فهيا يه املوارد الÔرشية، هو املس�شفى من ثالثة 
يع التخصصات، مجيع املس�شفJات Pىل الصعيد الوطين ا�يل فJه مج 

  .التخصصات موجودة يف هاذ املس�شفى
 46در| جمهود، زادوا  2015-2014ف� خيص املوارد الÔرشية، 

ممرض، �ري اكيف حصيح، واليين  46زادوا  2015زائد  2014طبGب، 
هذا جمهود قامت به هاذ احلكومة، كام قامت مبجهودات ا�يل قامت هبا 

معرين قلنا راه �ري هاذ احلكومة، مجيع احلكومات احلكومات السابقة، ٔ�| ما 
  .قدمت ماعندها، ولك حكومة تتجيب، تتد�ر يد هللا

  : ف� خيص التجهزيات، فغري |oذ �ري هاذ املس�شفى
اق^ناء �ٓالت رمقنة v�ٔزة الراديو ا�يل ��سمل اليوم، هاذ الصباح امXني 

يل هنار امجلعة شفت السؤال د}لمك، ادويت مع الس=يد املد�ر، قالوا 
  غياoذها؛
  اك�ن؛) l’appareil de biochimie(6نيا، 
  ؛2014ا�يل ¦رشى يف  )l’appareil écho-doppler( 6لثا،

.. غي�رشى مع اجلهة يف ٕاطار ا�يل) 1IRM(مع ) scanner(رابعا، 
وعرفيت بfٔن كنت جJت ٔ�| خشصيا، وWاو املدراء، واكن اج²ع مع السادة 

 احملرتمني، واتفقXا ٔ�نه نوضعو النقط Pىل احلروف ف� والس=يدات املنتخبني
خيص املشالك، وغنلقاو لها احلل، وغند�رو اتفاقJات رشاكة ا�يل ��رشيو 

، يعين جمهودات �ادية )IRM(مهنا ٕان شاء هللا هاذ الساكنري وهاذ 
  .تدرجييا

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .شار، تفضلوالمك تعقJب، الس=يد املس� 

        ::::املس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعي
  الس=يد الوز�ر،

حظت، الس=يد الوز�ر، انت دامئا تتقول �لناس د}ل اÓميني، ميل ال
Àيتحط Pليك سؤال، ٔ�و من الGسار ٔ�و من حىت من حز�مك، دامئا كتكون 

  .حىت هذا يشء ٕاجيايب.. م^فق مع
ية، الس=يد الوز�ر، �ادي ٕامنا كنقول �، ٔ�| لكمت Pىل املوارد الÔرش 

  :نعطيك قسم بقسم
قسم التÚذ�ر وإالنعاش، يوWد فJه طبيÔني، وهذا انت كتعرفو هاذ  -

  .الس=يك^ور هذا
  .طبGب وا�د، طبÉGة و�دة) hématologie(ٔ�مراض اOم  -
ٔ�مراض ال�ساء والتوليد ثالثة د}ل اVٔطباء، يعين جوج د}ل اVٔطباء  -

  يف احلقJقة؛

                                                 
1 Imagerie par Résonance Magnétique 

Vٔطفال ثالثة د}ل اVٔطباء، يعين جوج د}ل كذ� ٔ�مراض ا -
  اVٔطباء؛

  .وكذ� نفس الشئ wل�س=بة لٔ½طر ش=به الطبية -
ا�يل ما كنفهمش هو ٔ�نه ابعثيو لنا ثالثة د}ل اVٔطباء جرا�ني انتاع 

  .الرشايني والقلب، واحXا ما عند|ش هاذ القسم هذا د}ل اجلرا�ة والقلب
الطبية، ا�يل لكميت Pلهيا، الس=يد كذ�، غنتلكم � Pىل التجهزيات 

الوز�ر، التجهزيات الطبية واملعدات اجلراحJة م^قادمة وúرتئة وقدمية Wدا، 
الساكنري عند| ساكنري وا�د، ٔ�ظن Pىل انه ٔ�قدم ساكنري يف املغرب، 
وÀيتصلح لك مرة، Vٔنه دامئا خرسان، وكنا نقدرو yرشيو �ري بـ 

)l’entretien(   قلVٔىل اP ثالثة د}ل د}لو)les scanners.(  
التصو�ر املغناطGيس، ما موجودش هنائيا ) l’IRM(كذ� wل�س=بة لـ 

يف اجلهة اكمZ، وملا كنقول اجلهة د}ل سوس، ٔ�عين ذ� ربعة د}ل 
  .اجلهات، اجلهات اجلنوبية لكها

  ...كذ�، الس=يد الوز�ر، wل�س=بة لٔ½شعة الس=ي�Jة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف الrم، واللكمة �لس=يد شكرا � الس= 

ٕايوا الوقت د}� اVٔس=تاذ، شوف .. الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقJب
  ..اليس

        ::::املس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رPاه الس=باعي
  الس=يد الرئGس،

مازال عندي الوقت، ما زال عندي الوقت هللا خيليك، فا�ن، مازال 
  .تعطيين الوقتعندي الوقت، راه ا�Ôس=تGين، خص 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
ٔ�هنيت وق^ك } J�ٔ، تفضل اWلس، Vٔنه ٔ�| ما كناoذش الوقت د}ل 

  . الناس، Pار Pليك wش تقول يل ما oليتكش
  .تفضل الس=يد الوز�ر، oذ اللكمة د}� يف ٕاطار الرد عن التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ة
  الس=يد املس�شار،

  الس=يد املس�شار احملرتم،
قلت � ٔ�| م^فق معك، راه ما اكي�ش يش وا�د يف البالد، يف ٕايال 

املغرب لكو يقول � الص{ة راه �ادا مز}ن، غيكون Àيكذب، هاذي 
  .PارفJنو، ولهذا هاذي رصا�ة، وتتعرفوها وتنعرفها
، اPالش 2واليين قول  63نيا، ٔ�| ما افهمتكش ميل تتقول يل اكينني 

  .2ري قول اكينني � 3، اكينني 1ت�Xقص 
6لثا، �ري wش نفهمك، قليت اPالش اكينني ٔ�طباء القلب والرشايني، 
Vٔن احXا ت�شوفو ابعيد، عند| س=ياسة، عند| اسرتاتيجية، وانت عرفيت 
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هنار جJت عندمك، واحXا يف طور بناء مس�شفى Wامعي، هذا هو املشلك 
مه ا�يل تتطرح Vٔاكد�ر، قلنا � مس�شفى وحJد ملنطقة شاسعة، كنوWدو

لهاذ املس�شفى، هاذ املس�شفى مايش هنار �ادي نب�Jو مس�شفى Wامعي 
ونقولو ما اكي�ش ٔ�مراض القلب والرشايني، هاذ اليش لكيش تG^وWد، وٕاىل 
ما در|مهش تتقولوا لنا ما اكيناش، در|مه وتنوWدومه ت�ساءل اPالش 

  . در|مه
فني هاذ اليش راه س=ياسة، وعند| س=ياسة وتنعرفو فني احXا، و 

�اديني، و�متناو Pىل هللا معمك يد يف يد يف ذاك ا�لجنة منش=يو بعيد ٕان شاء 
  .هللا، وحنس=نو ظروف معل واش=تغال املنظومة الصحية ٕان شاء هللا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 .شكرا �لس=يد الوز�ر

السؤال الثالث املوWه دامئا يف نفس القطاع ٕاىل الس=يد وز�ر الص{ة 
هتيئة وتوسعة املؤسسات الصحية ببالد|، واللكمة حول تعرث مشاريع بناء و 

  .�Vٔد السادة ٔ�عضاء فريق اVٔصا« واملعارصة، تفضل ٔ�س=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد احلفJاملس�شار الس=يد احلفJاملس�شار الس=يد احلفJاملس�شار الس=يد احلفJظظظظ اح اح اح احHHHHيثيثيثيث
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

Pىل ضوء املشالك اجلوهرية والصعوwت الصعبة اليت يعرفها القطاع 
ما يتعلق مبشاريع بناء وتوسعة وهتيئة املؤسسات  الصحي، خصوصا

ما يه إالجراءات والتدابري اليت  :الصحية، yسائلمك الس=يد الوز�ر
  س�^Úذوهنا حلل املشالك املرتتبة عن تعرث املشاريع املذÀورة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

        ::::ز�ر الص{ةز�ر الص{ةز�ر الص{ةز�ر الص{ةالس=يد و الس=يد و الس=يد و الس=يد و 
  الس=يد املس�شار احملرتم،

حصيح ٔ�نه بعض املشاريع، مايش لكها، بعض املشاريع كتعرف تعرث 
  : Vٔس=باب Pديدة

ٔ�وال، تيكون عند| املشالك قدمية د}ل ¦سوية الوضعية القانونية �لوPاء 
  العقاري؛

6نيا، اك�ن تعدد املتدoلني، كتعرف هاذ القطاع الصحي مايش فJال، 
مصاحل ٕادارية، ماكتب اOراسات، املراقÉة، : مجيع املتدoلني مايش دار،
  الهندسة؛

اك�ن تعدد املمولني، Àيكون وا�د الوزارة متول وا�د الطرف، تيكون 
  ٕاخل؛ ... كذ� رشاكة مع الفاPلني احملليني، Àيكون مؤسسات اÓمتويل العاملية

  ٕاخل؛... اك�ن املتعلقة wلرشاكت
PازXلينا واك�ن يش مرات تيكون مP ات قانونية ا�يل تتجعل يصعب

  . نفسخ العقود مHال يف انتظار صدور حمك هنايئ
  �ٓش تند�رو؟

تن{اولو، ٔ�وال، عند| اجP²ات مركزية لك يوم اثنني Pىل الصعيد 
املركزي wش ت�شوفو هاذ عند| مصاوبة يعين مجيع هاذ املراكز ا�يل تتÔىن 

  وا�يل تG^عاود الرتممي د}لها؛
جP²ات حملية Pىل صعيد اVٔقالمي لتذليل الصعوwت، وهاذي 6نيا، ا
  ٕاخل؛... مع الس=يد العامل مع السلطات) délégué(تيقوم هبا 

6لثا، الوقوف Pىل املشاريع املتعلقة بXÔاء املس�شفJات اليت تعرف 
انطالقة Wديدة، لكها، ٔ�| خشصيا وال الاكتب العام، كنكونو زر|ها ولو مرة 

  .وفو فني وصلتوا�دة wش yش
o�ٔريا، تفويض úام ٕاجناز العديد من املشاريع يف ٕاطار إالرشاف املنتدبة 
Pىل املرشوع، ميل تتكون مشاريع Àبرية، تن{اولو تنعطيو إالرشاف 

  . د}ل املرشوع ليش vة) la délégation(�لمنتدبة Pىل املرشوع يعين 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

 .مة لٔ½س=تاذ شكJل، تفضل يف ٕاطار التعقJباللك

        ::::املس�شار الس=يد Pابد شكJلاملس�شار الس=يد Pابد شكJلاملس�شار الس=يد Pابد شكJلاملس�شار الس=يد Pابد شكJل
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر، 

ما اعرف�ش مXني �ادي نبدا، Vٔنه نبدا من اoVٔري ونقول بfٔنه Wاء يف 
الوز�ر، تتعرفوا بfٔنه  الس=يد. الرد د}لمك واهرضتو Pىل مك^ب اOراسات

اك�ن نقص Àبري عندمك ف� يتعلق مبك^ب اOراسات ومك^ب املراقÉة، هذا 
  .شطر

ٔ�ما الشطر اVٔسايس، الس=يد الوز�ر، يه تتعرفوا بfٔن اك�ن مس�شفJات 
ويه تتÔىن ٕاىل يومXا  2005حملية ا�يل متت اOراسة د}لها، وبدا wش مXذ 

فهيا من W�ٔل الساكنة، مبا فهيا حىت احلاجJات م^وفرة هذا، وفهيا مجيع 
)héliport ( ة، فهياJش تزنل فهيا الطا¶رات املروحw يعين املاكن اخلاص

ٔ�| ما اعفر¦ش اPالش . الطب �ل�ساء، فهيا الطب العام، فهيا املس=تعãالت
ٕاىل يومXا  2005هاذ العدد د}ل هاذ املس�شفJات رمغ التقدم د}لها من 

  .رهذا wقا ما شاف�ش النو 
زد Pىل هاذ اليش اكينة، الس=يد الوز�ر، وان² تتعرفوا بfٔن مرصودة 
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�ٓش تعمل هبا؟  2012-2008مليون �لفرتة ما بني  335مزيانية د}ل مليار و
  واش تدار؟ 

ٔ�| ميل جJت لهنا ؤ�| ت�سمعك اكع �اد�ن نقول �ٓودي ما اك�ن اPالش 
دoلوا قÉيل هيرضوا �ادي نطرح السؤال د}يل Vٔن مجيع املس�شار�ن ا�يل ت

  .�ري Pىل اخلصاص د}ل املس�شفJات
وتتعرف، الس=يد الوز�ر، وانت غتكون مfٓمن ٔ�كرث من لك وا�د فJنا 
اهنا} ٔ�ن ٔ�مه يشء ا�يل تطالب به الساكنة املغربية هو الص{ة، هو التعلمي، 
اليوم ما جJنا ت�سمعو �ري التعلمي والو، الص{ة والو، ٔ�ش=نو هاذ احلا« فني 

ابغينا �ري وا�د اÓهنار}ت نعطيو  ؟ني؟ واش �اديني منش=يو �ري لوالو�ادي
  .�لمغاربة وا�د اVٔمل من عند هاذ احلكومة د}لمك Pىل اVٔش=ياء د}لها

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

شكرا اليس .. اللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقJب
  . ٕاطار الرد عن التعقJبشكJل، تفضل الس=يد الوز�ر يف

        ::::الس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ةالس=يد وز�ر الص{ة
  . ال، شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ما اكي�ش والو، .. �ري ٔ�| اعرف^يين ٔ�| ما �اد±ش نتفق معك، انت راك
.. اك�ن نقص حصيح، اك�ن مشالك حصيح، اك�ن احبال ا�يل قلت احبال

اعرف^ك كنت جJت عندك لسال، مس�شفى سال، ادوييت oليين �ري 
ال ما حتشمش ٔ�| غنقولها �، ٕاىل احشميت انت ٔ�| ما حنشمش، .. ندوي

هاذ العام �ادي  2015ا�يل تÔىن فJه، وقلنا �  %�80ري wش نقول � 
  .±سايل هاذ املس�شفى، ابدينا ت�رشيو التجهزيات البيوطبية د}لو

يعين املشالك اكينة، ما معرو يش وا�د ا�كرها، ال انت وال ٔ�| وال يش 
وا�د �ٓخر، واليين wش جنيو ٔ�مام املٔ½ ونقولو ما اك�ن والو، ٔ�| ما م^فقش 

  معك متاما، وفني تتداوى هاذ الناس، هاذ املغاربة لكهم؟ فني تيداواو؟
 ما تيداواوش لكهم حصيح، النقص حصيح، تGرشي النص وتيداوي

تGرشيه من عندو، واليين ما تقولش ما  %75النص رمبا هاذ اليش �ري 
اك�ن والو، حJث ميل تتقول والو يعين ترتجعنا احبال ا�يل زعام تنجيو لهنا 

  . تندويو وتزنيدو تندويو
wلعكس اك�ن وا�د اFهود، خصنا نعرتفو به لكنا، رمبا مايش Àبري 

اVٓخر�ن، احXا كن{اولو ولهال wل�س=بة �، رمبا Àبري لبعض املواطنني 
  .حيشمنا ال معمك وال مع املواطنني

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر Pىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون�^قل مÉارشة ٕاىل اVٔس=ئZ املوvة ٕاىل الس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة 
ع، املقميني wخلارج وشؤون الهجرة، وهام سؤ�ن جتمعهام و�دة املوضو 

، واللكمة �Vٔد اVٔعضاء 2015والسؤال اVٔول حول انطالق معلية مرحÉا 

  .الفريق احلريك لÔسط السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوياملس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوياملس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوياملس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .ورمضان Àرمي �لجميع ،شهر مÉارك
 2015انطلقت قÉل ٔ�}م معلية مرحÉا : السؤال د}لنا يف الفريق احلريك

 Pىل عودة ٔ�بنائنا من بالد املهجر لقضاء عطلهتم بني اVٔهل ويف اليت تؤرش
ٔ�حضان وطهنم، بعيدا عن مهوم الهجرة اليت ازدادت سوءا ¢سÔب اVٔزمة 

wق^صادية اليت تعرفها ٔ�ور�.  
ومن W�ٔل جتاوز السلبيات اليت عرفهتا التãارب السالفة سواء من 

ٔ�و املرور Pرب امجلارك حJث طول �نتظار ٔ�و ٔ�ثناء خمت جوازات السفر 
و�ريها من إالجراءات، خصوصا وحنن يف شهر الصيام، نود مساءلتمك 

ما يه الرتتÉGات املتÚذة من طرف احلكومة ٕالجناح معلية  :الس=يد الوز�ر
  السالفة لعملية العبور؟ ؟ وما يه تقJميمك �لتãارب2015مرحÉا لس=نة 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد املس�شار

اللكمة �لمتدoل الثاين من الفريق �س=تقاليل �لو�دة والتعادلية، حول 
سؤال رضورة ¦سهيل معلية العبور Vٔفراد اجلالية املغربية املقميية wخلارج 

  .oالل عودهتا ٕاىل ٔ�رض الوطن
  .تفضل اليس بلحسان

        ::::املس�شار الس=يد محمد بلحساناملس�شار الس=يد محمد بلحساناملس�شار الس=يد محمد بلحساناملس�شار الس=يد محمد بلحسان
  .شكر الس=يد الرئGس

  .¢سم هللا الرمحن الرحمي
  سادة الوزراء،ال 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
املليون، ومما ال شك فJه ٔ�ن معلية العبور  5متثل Wالي�Xا املغربية حوايل 

قد انطلقت، وoالل هذه الفرتة يعرف تدفق ٔ�فراد اجلالية  2015لس=نة 
العائد�ن ٕاىل ٔ�رض الوطن لقضاء عطلهتم الصيفJة مع ذوهيم وPائالهتم يف 

، خصوصا ؤ�ن هذه الس=نة زامXت مع شهر ب&مه اVٔم ارتفاPا ملحوظا
رمضان ا�Vٔرك، اVٔمر ا�ي ±س=توجب مضاعفة اكفة اجلهود وكHيفها من 
W�ٔل توفري ظروف تليق هبذه الفIة الغالية Pلينا لتãديد وٕارساء ثقة ٔ�بناء 
Wالي�Xا املقمية wخلارج wٕالدارة املغربية، وتعز�ز املواÀبة ٔ�ثناء العودة، وتعبئة 

ه اجلالية �لمشاركة يف vود التمنية ببالد|، وذ� يف س=ياق ٔ�فراد هذ
¦شاريك ±سامه فهيا اكفة الفاPلني املعنيني، وحتديد ٕاسرتاتيجية مشولية من 
W�ٔل حتديد وتنظمي اس=تقÉال ٔ�مHل طيZ الس=نة، وVٔwخص يف الشهور اليت 

  .تعرف اكتظاظا كفصل الصيف واVٔعياد واملناس=بات
ما يه التدابري املتÚذة ل�سهيل معلية  :الوز�ر الس=يد لهذا، yسائلمك
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العبور Vٔفراد اجلالية العائد�ن ٕاىل ٔ�رض الوطن oالل هذه الس=نة Pرب مجيع 
  املعا�ر احلدودية املمتدة من طنãة ٕاىل لكو�رة؟

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

�لمنصة ٔ�حسن، دقائق، تفضلوا  6الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف �دود 
دقائق مبا فهيا طبعا مدة التعقJب، wش oÝذوها بعني �عتبار  6يف �دود 

  .يف اجلواب د}لمك

        ::::س �رو، الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةس �رو، الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةس �رو، الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةس �رو، الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةGGGGالس=يد ٔ�ن الس=يد ٔ�ن الس=يد ٔ�ن الس=يد ٔ�ن 
  .¢سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس=يد الرئGس،
  ار�ن احملرتمني،السادة املس�ش

يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكرمك Pىل طرحمك هذا السؤال، ويف هذا اFال 
ابغيت نقول لمك بfٔن العملية د}ل اس=تقÉال املغاربة املقميني يف اخلارج معلية 

  .فريدة تتقوم هبا بالد|
6نيا، ٔ�ن هاذ العملية د}ل قدوم املغاربة جتري wٕرشاف Pىل P�ٔىل 

  .حتت إالرشاف الفعيل جلال« املw نرصه هللا مس=توى يف بالد|،
بعدا،  2014، انطلقXا من ذاك اليش د}ل 62015لثا، إالPداد لعملية 

، ٔ�ش=نا يه نقط 2014، ودر| التقJمي يف نونرب 2014ساالت العملية د}ل 
. القوة؟ ٔ�ش=نا يه نقط الضعف؟ ٔ�ش=نو خصو يتحسن؟ ٕاىل �ري ذ�

يقJة، د}ل الت�س=يق د}ل هاذ العملية مع وwلتايل، حىت العملية الت�س= 
خمتلف املتدoلني ميكن اعتبارها حقJقة منوذجJة يف تعاملنا مع القدوم د}ل 

  .املليون 4املغاربة، ا�يل تã^Gاوز العدد د}هلم 
التدابري اخلاصة ا�يل تقامت، ٕاذن لكمت Pىل �ج²ع د}ل نونرب 

ماي  14ة بعملية العبور يف ، اكن اج²ع ا�لجنة الوطنية املوسع2014
، واكن اج²ع كذ� مع اجلانب إالس=باين يف جلنة مشرتكة ملكفة 2015

، وتدار يف 2015ومارس  w2014لعبور ا�يل تدار يف مرا*ش يف نونرب 
  .2015مدريد �ٓخر اج²ع يف فاحت يونيو 

إالس=بانية لوضع خمطط �لنقل -كذ� اكن اج²ع �لجنة البحرية املغربية
  .حريالب

  :2015التدابري د}ل 
ٔ�وال، WVٔل حتقJق وتطو�ر الس=يو«، Pىل مس=توى النقل البحري وضع 
خمطط �لمال�ة البحرية، يقوم بتfٔمني ر�الت يومJة ور�الت ٔ�س=بوعية 
ذهاw وٕا}w بطاقة اس�Jعابية Pالية، حJث من املنتظر ٔ�ن يصل هذا املعدل 

ٔ�لف  20وعبور حلوايل خشص يومJا،  136ٔ�لف و 72د}ل الوافد�ن ٕاىل 
  .عربة 87و

 w10خرة،  22يف هذا الصدد، مت وضع ٔ�سطول حبري يتكون من 

د}ل البواخر مهنا يف مJناء طنãة املتوسطي، wٕالضافة ٕاىل وضع ٔ�سطول 
اح^ياطي يتكون من wخرتني، Vٔن اس=تفد| من التجربة د}ل الس=نة 

تظاظ ووا�د اليوم املاضية ا�يل تتذÀروا طنãة املتوسط اكن وا�د �ك 
  .ا�يل جتاوز ما هو مقÉول

ٕاذن، هناك ٔ�سطول اح^ياطي يتكون من wخرتني الس=تعامo ªالل 
مر�Z العودة، oاصة يف ٔ�وقات ا�روة ٔ�و يف �ا« عطب ٕا�دى البواخر 
املكونة لٔ½سطول اVٔسايس، ومن املنتظر، هاذ اليش ت�^ظروه، ٔ�ن كون 

يوليوز wل�س=بة  26، 25، 19، 18فرتة ا�روة oالل هاذ الس=نة ٔ�}م 
  .غشت wل�س=بة �لعودة 31و �26لمجيء، وما بني 

مليون د}ل  105كذ� مت توس=يع امل�شfٓت املينائية بوا�د اللكفة د}ل 
كذ� تدارت . اOرمه ا�يل مهت طنãة املتوسط، طنãة املدينة، احلس=مية

  ). l’interchangeabilité(إالماكنية د}ل تبديل التذاÀر بني الرشاكت 
كذ� تنعتربو ٔ�ن هاذ إالجراءات لكها س=متكن من تقليص مدة 
�نتظار، حJث سGمت خروج لك الباخرة لك نصف ساPة من مJناء طنãة 

  .املتوسطي
  : Pىل مس=توى النقل اجلوي، كذ� هناك Pدد من إالجراءات

الرفع من وترية Pدد الر�الت من oالل ٕادراج ر�الت ٕاضافJة، oاصة 
هيا ٕاقÉال Àبري اكOار البيضاء، نيويورك، ر�لتني بدل وا�دة، اOار ا�يل Pل
wر±س ر�لتني يومJا اOار البيضاء، مع توyس كذ�، اس=تXyاف -البيضاء

الر}ض، ٕاضافة ٕاىل اس=تعامل طا¶رات Àبرية ا�يل - خلط مÉارش اOر البيضاء
  . عندها الطاقة د}لها ٔ�كرب وحىت املدة د}ل الر�Z ٔ�قل

خط �ري يغطي  P �150ىل مس=توى النقل البحري، وضع هناك كذ
مجيع الوvات الرئGس=ية حنو الب&ان اVٔوروبية، oاصة ا�يل فهيا املغاربة 

  .�زاف
وهناك كذ� ما يتعلق wملواÀبة Pىل مس=توى توفري مساPدة القرب، 
وهناك دور حموري ٔ�سايس تقوم به مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن، ولكمك 

هناك مواÀبة اج²عية وٕاyسانية، هناك هتيئة حمطات �سرتا�ة، تتعرفو ٔ�نه 
هناك ٕا�داث حمطة اس=تقÉال Wديدة يف اجلهبة لتعز�ز اس=تقÉال اجلالية 

  ...املغربية wلرتاب الوطين، ٕاyشاء مك^ب مركزي �لت�س=يق
يعين oالصة القول، إالرادة اكينة، وهناك اجهتاد مس=متر �لتحسني 

Fيء د}ل املغاربة د}لنا يف اخلارجاملس=متر لظروف يعين ا .  
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر، وهنا� تعقJب من الفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوياملس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوياملس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوياملس�شار الس=يد اVٔمني طييب Pلوي
  .شكرا الس=يد الوز�ر Pىل اجلواب د}لمك

ولكن البد ما نقولو �لس=يد الوز�ر بfٔن هاذ اليش لكو ا�يل قلتو مز}ن، 
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ولكن هو يف احلقJقة ما اكفGش حلقاش هاذ معلية مرحÉا تتق^رص فقط �ري 
وwلتايل، اك�ن عراقJل ما . عند مدينة طنãة، وال اOخول د}ل سÔ^ة

خصناش �كروها، الس=يد الوز�ر، اك�ن تfٔخر يف هذاك wش يطبع هذاك 
ا املقمي د}ل اجلالية wش يطبع اVٔوراق د}لو، وكذ� اك�ن Pدم الت�س=يق م

بني إالدارات واملصاحل ا�يل تتواWد Pىل الرتاب الوطين Pرب اململكة، هذاك 
املواطن ا�يل تيجي من اخلارج تÉGقى Pا±ش يف مشالك، الس=يد الوز�ر، �ري 

  .بني احملافظات، الواكالت احلرضية، wش ±شد الرخص د}لو
املصاحل بطبيعة احلال ا�يل تتعطي  ضاحXا ما خصناش �كرو، اك�ن بع

رخص يف ظروف مز}نة، هاذ اليش ما تنكروهش، ولكن ا�Vٔلبية د}ل ال
املصاحل تÉGقى هذاك املواطن د}ل Wالية اخلارج Pا±ش مشالك، هو تيجي 
يدوز عطZ د}لو وwلتايل تÉGقى �ارق يف إالدارات �ري بني ٕادارة ٕالدارة 
ٔ�خرى، واش اك�ن هناك ت�س=يق، الس=يد الوز�ر، وال Pادي تد�روه بني 

  ٕالدارات واملصاحل Pرب راب اململكة؟ ا
وكذ� اكن، الس=يد الوز�ر، هاذ الطا¶رات ا�يل ذÀرتو ان² داw ا�يل 
تتقولو بfٔن تتوفرو طا¶رتني عوض طا¶رة، واش اك�ن كذ� ختفJض يف 

  التذÀرة د}ل الطا¶رة؟
حلقاش ٕاىل جJنا yشوفو، الس=يد الوز�ر، اك�ن املواطن تيجي يف فصل 

رخJص، وwلتايل حJث تÉGغي جيي يف العطZ د}لو ترتتفع الش=تاء �مثن 
اOراري وال  6التذÀرة بوا�د الوترية مفرطة، وwلتايل الوا�د تيكون عندو 

  .اOراري Àيفاش �ادي جيي هاذ املواطن 4
وwلتايل، تيخصنا نوفرو لو �ري وا�د الشوية wش جييو، وwلتايل هو 

لبالد، تيخص ¦س=تغلها اOو« د}لنا، تيجيب � وا�د العمZ صعبة úمة � 
وwلتايل ٕاىل عرقلت لو يف املسائل د}ل الطا¶رة والباخرة وكذ� املشالك 

بد ما تتÚذوا تيÔرشش wخلري، الس=يد الوز�ر، الوهذا، هاذ اليش ما 
إالجراءات، وكذ� املركز د}ل �س=تقÉاالت خص �كونوا املرتمجني، 

 ٔVw ٕالجنلزييةالس=يد الوز�ر، املرتمجنيwمازيغية و.  
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

اللكمة �لفريق �س=تقاليل �لو�دة والتعادلية، تفضل اVٔس=تاذ 
 .اVٔنصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اVٔنصاري
  الس=يد الرئGس،
  الس=يدة الوز�رة،
  الس=يد الوز�ر،

  الزمالء اVٔعزاء،
د ٔ�ن ٔ�لكم عن العبور يف �د ذاته، فقد ٕاذن، الس=يد الوز�ر، ٔ�| ال ٔ�ري

قلمت الكHري، ولكن ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�لكم عن الشطر املوايل بعد العبور، ٔ�ي ٕاقامة 
  .املهاجر عندما يدoل ٕاىل وطنه، ٕاىل ذويه، ٕاىل ٔ�حÉابه، ٕاىل بG^ه

وتعرفون، ويعرف امجليع معا|ة ذ� املهاجر ا�ي يfٔيت لقضاء عطلته 
�سرتا�ة وصZ الرمح وقضاء مfٓربه، وقضاء  اليت ي�Éغي ٔ�ن جتمع ما بني

املfٓرب مه ٔ�نمت الواvة wل�س=بة لٕالدارات احلكومJة ل�سهيل املfٔمورية Pىل 
ذ� املهاجر Oى مجيع املصاحل التابعة �&و«، بدءا wحملامك ومرورا 

  .wحملافظات العقارية وإالدارة الرتابية، ٕاىل �ري ذ�
مهاجر، �كون oالل شهر غشت يف بدون شك ٔ�ن هناك يوم وطين �ل 

لك ٕاقلمي، وكون مXاس=بة ٔ�وال لصZ الرمح والتعارف ف� بGهنم، لك وا�د 
  .يfٔيت من صوب ومن �دب يعين يف خمتلف ٔ�حناء العامل

ؤ�ود ٔ�ن �كون ذ� اليوم لكقاء من W�ٔل التعريف wلوطن وتثJÔت ثقافة 
ر�الت رمبا Vٔقالمي وقمي الوطن Oى املهاجر يف ذ� اليوم عن طريق oلق 

ليمتكن املهاجر من معرفة وطنه، وكذ� قÉل ٔ�ن نتلكم عن العودة، والعودة 

  .كذ� لها رشوطها اكلقدوم
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا اليس اVٔنصاري

 .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقJبات يف بعض الثواين

        ::::ني wخلارج وشؤون الهجرةني wخلارج وشؤون الهجرةني wخلارج وشؤون الهجرةني wخلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقميالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقميالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقميالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقمي
  .شكرا الس=يد الرئGس

يف احلقJقة املواضيع ا�يل تطرق^و لها مواضيع م�شعبة ا�يل تتعلق مHال مبا 
بعد العبور، وهناك ما يتعلق كذ� �لك املشالك ا�يل تعرتض املغاربة د}لنا 

  .يف اخلارج
 مHال بطبيعة احلال إالWاwت ا�يل جÉناها، اPالش تيوقعوا هاذ املشالك

يش وا�د ابغى ±س�مثر، يش وا�د رمبا عندو يف احملافظة العقارية وال ابغى 
هناك وا�د النقطة ٔ�ساس=ية يه املعلومة ما تتكوyش ... ±رشي دار ٔ�و ٔ�و

عندو، ما Pارفش رمبا املساطر ا�يل خصو يد�ر، وwلتايل ملا تيجي تيضيع 
يعة احلال عن طريق يف ردهات املاكتب، هاذ اليش جÉنا إالWابة Pليه، بطب 

املاكتب ا�يل �ليناها، اك�ن جوج الناظور وبين مالل، زد| اVٓن هاذ العام 
ٕان شاء هللا يف الطريق خريبكة وكذ� زنGت، 6نيا تنقولو yس=تعملو 
التكXولوجJات احلديثة، هاد العام طور| وا�د البوابة oاصة �لمغاربة د}لنا 

ما جيي �لمغرب، مHال ابغى ±رشي دار  ا�يل Pىل �را تفاPلية، ٔ�ي �اWة قÉل
�ادي يعرف ٕاىل ابغى ±رشي دار خصو يد�ر هاذي ويد�ر هاذي ويد�ر 
هاذي، الورقة كذا، الورقة كذا، الورقة كذا، امXني جيي يعرف راسو فني 

  .�ادي مييش
6لثا، هناك دميومة دامئة Pىل صعيد الوزارة ا�يل اOور د}لها هو 

هو ف^ح اVٔبواب كذ� �لمساPدة د}ل اجلالية د}لنا املواÀبة، هو إالرشاد، 
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  . يف اخلارج ملعاجلة لك املشالك اليت تعرتضها

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 .شكرا �لس=يد الوز�ر

ون�^قل ٕاىل السؤال الثالث يف نفس القطاع، وهو حول بطء نقل 
ريك جHامني املغاربة املتوفني wخلارج، واللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احل

  .لÔسط السؤال

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس=يد الوز�ر، 
تدرÀون مدى ارتباط املواطن املغريب بوطنه ٔ�ي| �ل وارحتل، سؤايل 

س=بة اليوم �متحور حول �ا« اكد كون يومJة، ويه نوع من املعا|ة wل� 
�لعائالت املغربية القاطنة wخلارج، ومرتبطة ٔ�يضا بfٔقارهبم املتواWد�ن بfٔرض 

  .الوطن
  الس=يد الوز�ر، 

هنا ت�شوفو بعض اVٔحJان بfٔن اVٔقارب تيكونوا مع ذاك امليت يف 
ويف نفس الوقت ك�شوفو الناس هنا يف املغرب اخلارج مشغولني معه، 

ٔ�}م وهام تي�س=ناو يف ذاك  10ت Àي�^ظروا ليل وهنار، وبعض اVٔحJان تتفو 
 .امليت wش يوصل

هنا، الس=يد الوز�ر، يتعلق اVٔمر wملعا|ة يف �ا« وفاة ٔ��د املواطنني 
القاطنني wملهجر، هناك تبدٔ� املعا|ة، فهناك wٕالضافة ٕاىل املعا|ة النفس=ية 

òٔخر ٕاجراءات نقfىل تP ٔيت املعا|ة املرتتبةfه  املرتتبة عن فقدان قريب، تXودف
ٕاÀرام امليت : "بب&ه، خفالفا ملا ورد عن النيب صىل هللا Pليه وسمل يقول

  ". دفXه
ة، ٔ�ي Oات اVٔجXبJـــــة املس�شفJـــــيظل ج~ن املتويف قابعا يف ٔ�روق

)la morgue ( ،وهو م^ويف ªٕاىل �ني ��هتاء من ٕاجراءات مسطرية تطا
فة تتعلق wخ^يار الواكالت اليت تقوم وهذه املساطر يف �اÓهبا ٕاما ٕاجرائية رص 

  .هبذه املهمة ٔ�و لها Pالقة بfٔداء مس=تحقات اOفن wل�س=بة لٔ½رس املعوزة
  الس=يد الوز�ر، 

راه ال يعقل wش نبقاو ن�س=ناو wش متيش املوافقة من هنا املغرب، من 
هنا من الرwط wش متيش املوافقة لهيه، خصمك تعطيو التعل�ت د}لمك wش 

وافقة تبقى تعطى من السفارات لهيه يف بالد املهجر، Vٔن هنا بعض امل
املرات كتجي wش نطلبو املوافقة، نطلبوها هنار امجلعة وتتجي مع السÔت 
ومع ا�Vٔد، هذاك امليت يبقى حىت االثنني، هاذي حىت يه من ذاك اليش 

  .د}ل التoٔfري
املعا|ة وصيانة  السؤال، ٕاذن، هو ماذا تعزتم احلكومة القJام به لرفع

  Àرامة املوىت املغاربة بدول املهجر Pىل اVٔقل عند وفاهتم؟

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة �لجواب

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا الس=يد الرئGس

ة يف حق الناس د}لنا املغاربة د}ولنا ٔ�| �ري ابغيت نقول وا�د القضي
ا�يل oدامني يف اÓمتثيليات اOبلوماس=ية، ا�يل oدامني يف السفارات، ال 
±ش=تغلون مكوظفني، ±ش=تغلون مكناضلني، وهاذ امللفات تن�Éعها ٔ�| يومJا، 

د}ل الصباح، السÔت،  4د}ل الصباح،  3وقت ما توىف يش وا�د، راه 
ات د}هلم، الس=يد املس�شار، هذه شهادة د}ل ا�Vٔد ما تيعرفوش اVٔوق

احلق تنقولها هلم، هناك مساطر بعض املرات تتãاوز اÓمتثيلية اOبلوماس=ية 
د}لنا، مرتبطة wملصاحل الفرyس=ية ٔ�و البلجيكJة وال د}ل اOو« ا�يل توىف 

  . فهيا ذاك الس=يد هذاك
 وا�د، فعال �زيدك الثالثة، الس=يد املس�شار احملرتم، ملا تG^وىف يش

عند| دورية، Vٔن حتمل مصاريف النقل د}ل اجلثامني، هو oاص wلناس 
ا�يل ما عندمهش إالماكنيات، كنقولو �ٓعباد هللا جنيبوه، ومن بعد Pاد 

ما اك�ن  %20، 15، 10، 5نتذاÀرو Pىل اVٔوراق، قابلني ٔ�ننا نغلطو يف 
  . مشلك، ولكن اVٔسايس ٔ�ننا ندفXوه

املس�شار احملرتم، راه لكنا معنيني، ولكنا تنجهتد،  فهاذ اليش، الس=يد
  .وتنعرفو لكنا بfٔن ٕاÀرام امليت دفXه، ولكنا تنجهتدو يف هاذ اFال هذا

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

لمك تعقJب يف ثواين معدودة Wدا، Vٔنه الوقت اoذيتوه، الس=يد 
بقت � وا�د يش ثواين  املس�شار، تفضل، تفضل الس=يد املس�شار،

  .قليZ، شوف Àيفاش كJفها معنا

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليف
   ).nécessaire(ابغيناها ما تبقاش، وwش تد�روا .. 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر، لمك تعقJب Pىل التعقJب

        ::::ة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربالس=يد الوز�ر امللكف wملغاربالس=يد الوز�ر امللكف wملغارب
هناك بعض احلاالت، الس=يد املس�شار، ا�يل تيكون مشلك، وwلتايل 
هناك حبث قضايئ ما ميكXلكش جتيب اجلثة حىت ي�ساىل ذاك البحث 

  . مHال
هناك Pدد من املشالك، رمبا نتطرقو لها يف يش وقت معني، اVٓن ا�يل 
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و wش جييبوا وا�د اجلثة من كنتذاÀرو معك فJه، اليوم الناس تيجري
الوال}ت املت{دة، اليوم ا�يل ت�^ذاÀرو فJه لكيش واقف wش جنيبو وا�د 
اجلثة من إالمارات العربية املت{دة، هذا شغلنا الشا�ل، هاجس=نا دامئا 

  . ؤ�بدا
 198فعال �ادي �زيدو wش �زيدو يعين حنس=نو، هاذ العام هذا راه 

ها راه معا|ة د}لنا حىت احXا حبالنا احبال جHة ا�يل Wات، ولك جHة تنجيبو 
  .العائالت، وفعال ذيك النار ما تتطفى حىت تتدفن هذاك ا�يل توىف

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر Pىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون�^قل ٕاىل السؤالني املوvني ٕاىل الس=يد الوز�ر العدل واحلر}ت، 
اVٔول هو تنفJذ اVٔحاكم القضائية الصادرة ضد مجيع  موضوع السؤال

  . املؤسسات العمومJة
اللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ½حرار، تفضلوا 

  .الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد حلسن العوايناملس�شار الس=يد حلسن العوايناملس�شار الس=يد حلسن العوايناملس�شار الس=يد حلسن العواين
  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

  شكرا السادة الوزراء،
  الس=يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
الس=يد الوز�ر احملرتم، هاذ السؤال هو قدمي Wديد Vٔنه يطرح س=نو}، 
اVٔمر يتعلق Vٔwحاكم القضائية اليت تصدر يف مواvة املؤسسات العمومJة، 
حبيث تصبح ٔ�حاكما هنائية، ٕاال ٔ�نه عند تنفJذ هذه اVٔحاكم �البا ما يصادف 

حلمك، ومتكني ذوي املعين Vٔwمر صعوبة Àبرية يف تنفJذ هذه املؤسسة لهذا ا
  .احلق من حقوقه يف ٕاطار دو« احلق والقانون

��، yسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن �ٓفاق تنفJذ لك اVٔحاكم 
  . الصادرة ضد املؤسسات العمومJة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .تفضلوا الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::دل واحلر}تدل واحلر}تدل واحلر}تدل واحلر}تالس=يد املصطفالس=يد املصطفالس=يد املصطفالس=يد املصطفىىىى الرمJد، وز�ر الع الرمJد، وز�ر الع الرمJد، وز�ر الع الرمJد، وز�ر الع
  الس=يد املس�شار احملرتم،

كام تعلمون، فهاذ املوضوع س=بق �لمãلس املوقر ٔ�ن ساءل ¢شfٔنه وز�ر 
  . العدل واحلر}ت مرات Pديدة، واكن اجلواب دامئا وا�دا

اليوم، سوف ٔ��اول ٔ�ن ٔ�قارب املوضوع مقاربة Wديدة مبعطيات 
واحلر}ت لGست لها  Wديدة، ولكXين ٔ�ريد، ٔ�وال، ٔ�ن ٔ�ؤكد بfٔن وزارة العدل

  . ٔ�ي سلطة، ال Pىل إالدارات العمومJة وال Pىل املؤسسات العمومJة
املؤسسات العمومJة لها تنظ�هتا اخلاصة، ويه اليت ختضع لها يف لك 
يشء مبا يف ذ� التنفJذ، لك ما هنا� هو ٔ�ن وزارة العدل احلر}ت ت�سق 

ليل الصعوwت اليت معل القطاPات احلكومJة من W�ٔل تذ - ؤ�قول ت�سق-
  . تواWه التنفJذ ضد إالدارة

ويف هذا الصدد، ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه مت حصول تقدم úم Pىل صعيد التنفJذ، 
�كفي ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�نه وبعد اجP²ات طويZ مع القطاPات احلكومJة مت 

مليون درمه والرصف لفائدة احلساب د}ل احملمكة  287حتويل ما قدره 
ملف،  1717ف^وح Oى اخلزينة العامة، هذا يعين تنفJذ إالدارية wلرwط امل 

  . ولكن مازالت هناك صعوwت يف هاذ املوضوع هذا
ٔ�وال، تقايض اVٔشÚاص ضد : ؤ�| ٔ�قول لمك ٔ�ن هاذ املوضوع املرتبط بــ

إالدارة، مث مسار امللفات ٔ�مام احملامك، مس=توى اخلربات، ؤ�يضا لك ما 
ي�Éغي ٔ�ن نقاربه مبا يؤدي ٕاىل ٕانصاف  �رتبط بصدور اVٔحاكم، هذا موضوع

املدعي طالب حق، ولكن كذ� إالدارة Vٔنه يف كثري من اVٔحJان هتدر 
  . حقوق الطرف املدعي، ولكن ٔ�يضا هتدر حقوق إالدارة

مث بعد ذ� ي�Éغي ٔ�ن نقارب ما يُلزم إالدارة Vٔwداء حJ| �كون هناك 
وة اليشء املقيض به ٔ�و Pىل حمك قضايئ صادر wمس Wال« املw، و�ا¶ز لق

اVٔقل قابل �لتنفJذ، وحيمل الصيغة التنفJذية، ي�Éغي Pىل إالدارة ٔ�ن تنفذ، 
  . وحJ| ٔ�قول إالدارة مبعناها العام

wلطبع هناك مق^ضيات Wديدة س=بق يل ٔ�ن عرضهتا Pىل حرضامك يف 
مXاس=بات سابقة، وهتم مق^ضيات مرشوع قانون املسطرة املدنية، مرشوع 

نون املسطرة املدنية هو ا�ي س=يؤسس لاكفة إالجراءات اليت مبق^ضاها قا
  . س=تصبح إالدارة ملزمة ب�XفJذ اVٔحاكم القضائية

  .وشكرا

        ::::الس=يد الرئGس اجللسةالس=يد الرئGس اجللسةالس=يد الرئGس اجللسةالس=يد الرئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .الس=يد املس�شار، لمك التعقJب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس=يد حلسن العوايناملس�شار الس=يد حلسن العوايناملس�شار الس=يد حلسن العوايناملس�شار الس=يد حلسن العواين
مك وٕايضا�امك الرصحية حول هذا شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم Pىل جوا�

  . املوضوع
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

تعلمون ٔ�ننا حنرتم جمهودامك املبذو« من W�ٔل ٕاصالح مXظومة العدا«، 
و�مثن كذ� ٕاخراج نتاجئ احلوار الوطين حول هذا إالصالح، ولعل من 

يف إالصالح هو ٕاشاكلية تنفJذ إالشاكالت اليت جيب التوقف عندها 
 .م القضائية ضد مؤسسات اOو«اVٔحاك

نعمل كذ�، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن رئGس احلكومة بدوره وWه 
م�شورا ٕاىل مجيع الوزارات، تضمن تعل�ت برضورة تنفJذ اVٔحاكم القضائية 
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الصادرة يف مواvة إالدارة، ٕاال ٔ�نه لٔ½سف، حلد اVٓن، يعين التنفJذ Wد 
  .ضعيف لهاذ اVٔحاكم

  ر احملرتم،الس=يد الوز�
التoٔfري يف تنفJذ اVٔحاكم القضائية ال يتعلق فقط wحلاالت اليت حتمك 
Pىل إالدارة بتعويضات، ولكن هناك �االت فقط wسرتWاع املبالغ، �كون 
املواطن قد ٔ�دى ٕاما يف رضائب يعين زائدة، يطالب wسرتWاع مÉالغ الفائدة 

يقيض القضاء wٕرWاعها ٔ�و يف جحوزات، مHال الشاحXات اليت حتجز وتباع و 
لصاحهبا، هاذي مÉالغ توصلت هبا د}ل املواطن، �كفي ٔ�نه س=ن�ني ٔ�و ثالثة 
س=نوات وهو يف القضاء، ومع ذ� ال رجع ٕاليه، ورمغ ٔ�ن إالدارة يعين 
حتوزت هبا يف ظروف يعين مل كن مالمئة، ومع ذ� عندما يصدر احلمك 

ª يف ذ� ال ردها.  
يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن تواصلوا جمهودامك وجرٔ�مك ��، نلح Pليمك، الس= 

يف هذا امليدان حىت حترÀوا هذا امللف ليoٔfذ املصداقJة، و±شعر املواطن ٔ�نه 
ª ذ ماoٔfليه ويP يف دو« احلق والقانون، يؤدي ما .  

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن تعقÉوا الس=يد الوز�ر، لمك بعض الثواين قليW Zدا
ٕاذن، ن�^قل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع، وهو حول ٕالغاء 

من القانون اجلنايئ، واللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء الفريق  288الفصل 
  .الفJدرايل

  .اVٔس=تاذ لشكر تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكر
  الس=يد الرئGس،

حول مصادقة  �2011ريل �ٔ  o26الفا ملا مت االتفاق Pليه مبوجب اتفاق 
اخلاصة wحلر}ت النقابية،  87املغرب Pىل اتفاقJة مXظمة العمل اOولية رمق 

من القانون اجلنايئ، نتفاw ٔfWٕالبقاء Pىل هذا الفصل يف  288وٕالغاء الفصل 
مسودة القانون اجلنايئ اجلديد، مع مضاعفة العقوبة من شهر وا�د ٕاىل 

درمه، ويه عقوبة Wد  20.000ىل درمه إ  2000س=ن�ني، وبغرامة من 
  .قاس=ية من شfٔهنا املس wلعمل النقايب

��، yسائلمك عن السÔب ا�ي جعل احلكومة ترتاجع عن مضمون 
، ا�ي مت التوقJع Pليه مع خمتلف الفرقاء 2011ٔ��ريل  26اتفاق 

  .�ج²عيني

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار
  .مة يف ٕاطار اجلواب عن السؤال، تفضلالس=يد الوز�ر، لمك اللك

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلر}تالس=يد وز�ر العدل واحلر}تالس=يد وز�ر العدل واحلر}تالس=يد وز�ر العدل واحلر}ت
  الس=يد املس�شار احملرتم،

. احلق يف إالرضاب، واحلق يف العمل: هاذ املوضوع حييلنا Pىل حقني
نتفق Pىل ٔ�ن من ٔ�راد ٔ�ن ميارس حقه يف إالرضاب، هذا حق مضمون، 

رية، لكن هذا وي�Éغي �&و« ٔ�ن كرس هذا الضامن، ؤ�ن كرس هذه احل
ال يتعلق wٕالرضاب، وٕامنا يتعلق wس=تعامل إاليذاء ٔ�و  288النص، الفصل 

العنف ٔ�و اÓهتديد ٔ�و وسائل التدلGس محلل ٔ�شÚاص Pىل التوقف امجلاعي 
ٕاذن، ي�Éغي ٔ�ن نفرق بني . عن العمل ٔ�و Pىل �س=مترار فJه ٔ�و حول ذ�

  .هذا وذاك
ٕاذن، ٔ�| ال ٔ�رى من . نونما ٔ�رشمت ٕاليه، يتعلق مبسودة مرشوع قا

املالءمة ٔ�ن يمت املساء« Pىل مسودة مرشوع، واحلال ٔ�ن املرشوع س=ي{ال 
  .Pىل اFلس املوقر متاما كام wل�س=بة Fلس النواب، وس=يقول لكمته فJه

وwل�س=بة ٕالينا، حJ| طرحXا هذه املسودة �لنقاش، �ريد ٔ�ن نعرف �ٓراء 
وقد . 288ني، وwلطبع من مجZ ذ� الفصل املواطنني واكفة الفاPلني واملهمت

وردت Pلينا wلفعل مجموPة من �قرتا�ات التعديلية، �ريدمك، حرضات 
السادة والس=يدات احملرتمني، كام مجيع املواطنني، ٔ�ن ¦سامهوا سواء يف هاذ 
املر�Z ٔ�و يف املر�Z املقZÉ ملا غيكون عندمك يف ٕاPادة صياغته الصيا�ة 

صيا�ة املالمئة ي�Éغي ٔ�ن تتضمن Â احلقني ٔ�و Â احلريتني، املالمئة، وال 
 .احلق يف إالرضاب، احلق يف حرية العمل

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  لمك تعقJب الس=يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماح
س=باب ٔ�وال، ٕاذا امسحتو، الس=يد الوز�ر، هو عندما yرشع ٔ�ش=نو يه �ٔ 

  الزنول؟
  .ٔ�وال، هاذ الفصل كريجع �لعهد �س=تعامري

من النظام اÓمنوذ�،  66نيا، ميل تتلكموا هباذ الشلك كتعودوا �لفصل 
ا�يل ما ÀيعنGش من طبيعة احلال إالرضاب، ولكن ميل ك�رشعو، ما هو 
معمول به Pىل ٔ�رض الواقع هو يتعلق wٕالرضاب، الس=يد الوز�ر، وٕاىل 

لواقع يف الغالب اVٔمع العامل هام ا�يل Àيكونوا حضية، وان² �رنجعو Vٔرض ا
Pارفني ا�Vٔلبية كرتجع املشلك اVٔسايس يف التضييق Pىل احلر}ت النقابية، 
|درا ما كتكون، فوقاش �ادي �كون العامل �ادي ميش=يو يعرتضوا احبال 
هاذ احلاالت ا�يل كتقولوا، من الناحJة النظرية هاذ اليش حصيح، من 

  .الناحJة العملية الواقع �اWة اخرى
الواقع املشلك ا�يل اك�ن هو التضييق Pىل احلر}ت النقابية، Pلام الواقع 
ا�يل اك�ن هو Pدم تطبيق القانون، Pلام بfٔن تطبيق القانون حيرتم احلر}ت 
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النقابية يف مصل{ة حىت املقاو«، مبعىن ٔ�نه الظرفJة �اWة ٔ�خرى، س=ياق 
  .�ري ك�رشعو، ك�رشعو ملن �ٓخر، وwلتايل مايش

الواقع كذ�، الس=يد الوز�ر، ٔ�نمت تعلمون املعا|ة احلقJقJة يه ا�يل 
Àيعانيوها مف�يش الشغل، احبال املتابعة ا�يل اكنت يف حق الس=يد محمد 
قاشة مبرا*ش، اكنت كذ� يف حق الس=يد عبد هللا نظري wلصو�رة، اليس 

الس=يد الوز�ر، بfٔنه من حسن الزعراوي معر wحلاجب، وا�يل كتعلموا، 
  .احلظ ٔ�ن القضاء ٔ�نصفهم

��، الس=يد الوز�ر، كنالحظو ٔ�ن هاذ املسfٔ« ما عندها مربر، 
و�� يف س=ياق ما حنن بصدده اVٓن، احلوار �ج²عي ا�يل اك�ن، خص 

، وÀيتÔني 2011ٔ��ريل  26تعملوا من W�ٔل تنفJذ ما Wاء يف االتفاق د}ل 
  . مربر لبقاء هاذ الفصلكذ� ٔ�نه ما اك�ن حىت

كذ�، اك�ن اس�شارة د}ل اFلس الوطين حلقوق إالyسان يف 
  . املوضوع، ٔ�نمت تعلمون ذ�، الس=يد الوز�ر

وكذ� البد خنربومك، الس=يد الوز�ر، بfٔنه احXا يف الفريق الفJدرايل 
�لو�دة واOميقراطية �ادي نتقدمو مبقرتح قانون ٕاللغاء هذا الفصل، هاذ 

ا�يل ك�شوفو ٔ�نه ما اك�ن حىت مربر، وwلتايل ما اكي�ش اPالش،  الفصل
مايش �ري wش زيدوا، wش جتيبوه من الناحJة النظرية هاذ اليش ا�يل 

وwلتايل، كن�^ظرو مXمك . كتقولوا نظر} وPىل ٔ�رض الواقع اك�ن �اWة ٔ�خرى
 ٔV ،ىل هاذ الفصل هذاP ملناس=بة د}ل جوالت احلوار ٔ��مك ¦س=تغناوw نه ال

  .داعي ٕالبقائه
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا اVٔس=تاذ الرماح

اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Pىل التعقJب يف بعض 
  .الثواين

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلر}تالس=يد وز�ر العدل واحلر}تالس=يد وز�ر العدل واحلر}تالس=يد وز�ر العدل واحلر}ت
  الس=يد املس�شار، 

تعاقÉت حكومات،  1962، ومXذ 1962هذا نص يعود ٕاىل س=نة 
واها، وتعرفون ٔ�يضا مطالبات النقاwت، وتعرفون نوعية احلكومات ومس=ت

، ولكن مل ¦س=تطع ٔ�ي حكومة 288واليت اكنت دامئا تطالب wٕلغاء الفصل 
، ملاذا؟ Vٔن فJه حامية �لعامل ا��ن �ريدون ٔ�ن ميارسوا 288ٕالغاء الفصل 

حقهم يف العمل، فJه حامية �لمقاوالت من �س�Éداد ا�ي ميكن ٔ�ن متارسه 
. ، ولكن ي�Éغي ٔ�ن نفرق بني القانون وبني املتابعةٔ�قليات Pىل ٔ��لبيات

القانون حصيح، لكن ميكن كون اVٔخطاء، فني؟ يف املتابعات، يف 
  .التكJيفات، هذا موضوع �ٓخر

ٔ�خمت بfٔن هذا الفصل يصعب ٕالغاؤه، ٕان مل ٔ�قل ٔ�نه مس=تحيل ٕالغاؤه 
wل�س=بة لوvة نظري، لكن تعديò هذا ممكن، ويف هذا الس=ياق ٔ�| 

رط معمك وسfٔساند ٔ�ي تعديل، لكن يضمن حرية العمل وكذ� حرية سfٔخن
  .إالرضاب
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر وشكرا P ªىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون�^قل ٕاىل السؤال الفريد املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة 
يف بناء السكن  املدينة، وهو حول اس=تعامل مواد بناء مق&ة ومغشوشة

  . �ق^صادي
وقÉل طرح السؤال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذÀر الس=يدة والسادة املس�شار�ن Pىل ٔ�ن 

  .لنا موPد مع Wلسة ¦رشيعية مÉارشة بعد هذه اجللسة
  .تفضل الس=يد املس�شار لÔسط السؤال، اVٔس=تاذ اليس حسان

        ::::املس�شار الس=يد حسان الرباكيناملس�شار الس=يد حسان الرباكيناملس�شار الس=يد حسان الرباكيناملس�شار الس=يد حسان الرباكين
  .شكرا الس=يد الرئGس
  وزراء،الس=يدات والسادة ال
  السادة املس�شار�ن،

Pىل ضوء ما تداوª الرٔ�ي العام الوطين خبصوص جلوء بعض املنعشني 
العقاريني ٕاىل اس=تعامل مواد بناء مق&ة ومغشوشة ¦شلك خطر Pىل سالمة 
مIات الساكن، وoاصة ذوو اoOل احملدود، ٕاذ يقوم املقاولني wس=ترياد 

ا wبتاكر مواد بناء Wديدة ٔ�قل مواد بناء ت�^جها رشاكت صي�Jة، قامت o�ٔري 
  . لكفة من مواد البناء املوجودة �اليا يف السوق املغربية

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
قد مت تطبيق هذه املادة اجلديدة يف دول م^قدمة، ولكن ما جن{�ش، 
ورمبا �ادي تنجح عند| احXا ا�يل اك�ن املواطن العادي والساكن ذوو 

  . اoOل احملدود
لسالمة املواطنني، yسائلمك، الس=يد الوز�ر، ما يه إالجراءات  وضام|

اليت تقومون هبا حملاربة هذه الفIة لصيانة حقوق املترضر�ن من vة، 
  وتفادي Vٔي مساس بص{ة رشحية واسعة من املغاربة؟ 

وهنا كام كنطبقو Pلهيا املقو« ا�يل تتقول نتعلمو احلسانة يف راس 
هاذي �ادي جيربوها �ري يف املغرب عند|، وحقا  اليتاىم، يعين هاذ املواد

  . جتربت �را ولٔ½سف ما اعطا¦ش ن�ãJة
 .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

 . الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر السكالس=يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر السكالس=يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر السكالس=يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن وس=ياسة املدينة وس=ياسة املدينة وس=ياسة املدينة وس=ياسة املدينة
  .شكرا الس=يد الرئGس
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  . Pىل هذا السؤال ،لس=يد املس�شارا ،شكرا لمك
wلطبع يف هذا اFال د}ل البناء، كام يف جماالت ٔ�خرى، روج يف بعض 
اVٔحJان Pدد من إالشاPات اليت يتعني ٔ�ننا �كونو �ذر�ن مهنا، مما ال يعين 

  . ٔ�نه ما كوyشاي صائبة ٔ�و حقJقJة ف� يتعلق ببعض اVٔوراش هنا وهناك
نfٔكدو لمك، الس=يد املس�شار، بfٔنه بداية  لكن معوما ما فهيا wس

املقاوالت ا�يل مفروض ٔ�ن ¦ش=تغل يف اVٔوراش املغربية يه مقاوالت 
  . مصنفة، وا�يل من الرضوري ٔ�ن كون oاضعة ملعايري معينة

6نيا، املواد د}ل البناء يه مواد oاضعة ملعايري، وهذه املعايري تصدرها 
اء، ومفروض �م^ثال لهذه املعايري ٕاذا وزارة السكىن يف شfٔن لك مواد البن

  . ٔ�رادت املقاوالت اليت ¦ش=تغل ٔ�ن توظفها يف اVٔوراش املعنية
 ZoاOىل مس=توى دفرت التحمالت للك إالجراءات اP عÉهناك كذ� ت�
يف معلية البناء، فÉالطبع نعمل بfٔنه يف بعض احلاالت هناك بعض اVٔوراش 

Vٔمر هذا، وتfٔكدوا ٔ�ن هناك رصامة يف ا�يل كGسعاو ٕاىل Pدم ا�رتام هذا ا
ت�Éع لك ذ� ٔ�ساسا من oالل الت�Éع قÉل الرشوع يف الورش، واملراقÉة 
ا�يل كتقوم هبا وزارة السكىن Pىل هاذ املس=توى، وكذ� هناك ت�Éع ما بعد 

ا�يل ) le certificat de conformité(من حJث ¦سلمي شهادة املطابقة 
  .دم Pىل هذا املس=توىÀيمت بناء Pىل ما هو فعال ق

yسGت ٔ�ن ٔ�قول لمك كذ� بfٔنه wل�س=بة �لمواد اVٔساس=ية ا�يل هام 
هاذو oاضعني ملعايري واحضة 6بتة  )le béton armé(إالمسنت واحلديد و

يف املغرب، ما ميك�ش ٔ�ي ٔ��د ±س=تعمل يش �اWة ٔ�خرى من �ريمه، 
Pليه، Pلام بfٔنه ميكن فÉالتايل هاذي ٔ�عتقد ٔ�نه يف هاذ اFال �كفJنا ما ٔ�كدت 

  .حتدث بعض اVٔمور ٕاذا وقفXا Pلهيا س�^Úذ إالجراءات الالزمة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

 .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس=يد الرئGس

؟ حJث ميل يف نظرمك، الس=يد الوز�ر، احشال يه هاذ بعض اVٔوراش
، هاذو راه ٔ�وراش 10، 4، 3عامرات،  2تنقولو بعض اVٔوراش، احشال 

  . هاذو، يعين راه ٔ�رقام، حJث هذاك البعض هو ا�يل Àهيمنا
احXا داw �ادي |قشو جوج د}ل اVٔمور، ٕايال كهنرضو Pىل الواقع، 

احبال الثوب، الس=يد  ا�يل Àي²زاواحXا شفXا بfٔم ٔ�عي�Xا، اكينني عامرات 
 ،)les grands œuvres(احXا كنعرفو، كنعرفو يف امليدان، ال يف . الوز�ر

  . ما Pاودو لنا حىت يش وا�د ،، هاذ اليش شفXاه)la finition(وال يف 
مسfٔ« ٔ�خرى �ادي �رجعو �لواقع، راه ٔ�ي وا�د تياoذ يش شقة، ٕاذا 

مرت، هاذي راه مايش شقة، ا�Vٔلبية  60اعترب|ها شقة Vٔن ما تتفو¦ش 
  .Àيعاودوا ذاك اليش لكو تG^عاود، هاذ اليش راه شفXاه

هذا د}ل .. مسfٔ« ٔ�خرى، نعطيك وا�د الرمق ساهل، هذا راه مايش
مؤسسة مغربية د}ل جملس املنافسة، جملس املنافسة تيقول � بfٔن Pىل 
مس=توى البحر اVٔبيض املتوسط يف البناء ٔ�و السكن �ج²عي، املغرب، 

ميل �ادي . ، هاذ الرمق |قشوه%500حىت  300وا هاذ املنعشني تريحب
امXني حJد ذاك اليش؟ امXني حJدو؟ ذاك الرحب  %500حىت  300�رحب 

امXني Wابو؟ Wابو من املواد، Vٔن ٕاىل اكن جملس املنافسة تيكذب، �ري 
  .خوذ �ري هاذ الرمق بو�دو وقس Pىل ذ�

احواجي ٕاذن راه الكى من يش  %500و 300ٕاذن، ا�يل �ادي �رحب 
، )la finition(ولكى يف  ،)les grands œuvres(�ٓخر�ن، الكى يف 

  ... والكى
مسfٔ« واحضة، قلت يل �ري البعض، احXا ابغينا نعرفو ٔ�ش=نو هو هاذ 

  .البعض
 .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد

        ::::لسكلسكلسكلسكىنىنىنىن وس=ياسة املدينة وس=ياسة املدينة وس=ياسة املدينة وس=ياسة املدينةالس=يد وز�ر االس=يد وز�ر االس=يد وز�ر االس=يد وز�ر ا
 %500حىت  Vٔ300ن .. مXنيا %500حىت  300ما عرف�شاي هاذ 

، ما هو موجود يف السكن �ج²عي ٔ�ن %30كتلكموا رمبا Pىل .. راه رمق
 25راه العامرة د}ل  %500حىت  300، ٔ�ما %30هناك من يتلكم Pىل 

ما مليون Pىل حساب  100حىت  75مليون �ادي يويل راحب فهيا هو 
فÉالتايل، ٔ�عتقد ٔ�نه اVٔوراش ا�يل كتلكموا Pلهيا . كتقولوا، ما ميك�شاي

  . خصنا ٕاىل اكينة قولوا لنا فني يه، wش منش=يو �راقÉوها مÉارشة
وابغيت نfٔكد لمك بfٔن هناك ٕاجراء �ٓخر مرتبط wلقانون د}ل املدونة 

قة تقXية د}ل البناء ا�يل غيجعل ٔ�نه لك املواد املس=تعمZ �ادي ختضع لبطا
يف الت�Éع د}لها، يعين يف السريورة د}لها ويف �س=تعامل د}لها غتخضع ٕاىل 

  .ذ� بناء Pىل هاذ القانون ا�يل �ادي نعرضو Pليمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر Pىل مسامهته يف هذه اجللسة

النقل ون�^قل ٕاىل السؤال الفريد املوWه كذ� ٕاىل الس=يد وز�ر التجهزي و 
وا�لوGWس�Jك، وموضوع السؤال هو اس=تغالل املقالع، واللكمة �Vٔد السادة 

  .ٔ�عضاء الفريق �شرتايك
  .تفضل اVٔس=تاذ ا�تار

        ::::املس�شار الس=يد مولود السقوقعاملس�شار الس=يد مولود السقوقعاملس�شار الس=يد مولود السقوقعاملس�شار الس=يد مولود السقوقع
  الس=يد الرئGس،

  الس=يدة والسادة الوزراء،
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  السادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر، 

دد الطبيعة، وخيل wلتوازن البGيئ، ٕان �س=تغالل الÔشع ملقالع الرمال هي
ويف^ح جماال �لوسطاء، اليشء ا�ي يؤدي ٕاىل ارتفاع ٔ�مثان بيعها بعيدا عن 

  . ٔ�ي مراقÉة لتنظمي وبيع هذه املادة
لهذا، yسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن املقايGس واملعايري املتبعة يف مXح 

تقومون هبا  رخص اس=تغالل املقالع بصفة Pامة، وما يه إالجراءات اليت
  لتقXني هذا القطاع اس=تغالال و¦سويقا؟

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد وز�ر التجهزي، تفضلوا

        ::::، وز�ر التجه، وز�ر التجه، وز�ر التجه، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوGWس�J والنقل وا�لوGWس�J والنقل وا�لوGWس�J والنقل وا�لوGWس�Jككككرwحرwحرwحرwحالس=يد عز�ز الس=يد عز�ز الس=يد عز�ز الس=يد عز�ز 
  ¢سم هللا الرمحن الرحمي 

  . امحلد B والصالة والسالم Pىل موال| رسول هللا
  ئGس،الس=يد الر 

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  .رمضان مÉارك
س=بق لبعض اVٔس=ئZ وvت ٕاىل قطاPات ٔ�خرى، ومتت إالشارة ٕاىل 
املقالع، كنت ٔ�متىن ٔ�ن كون يف ٔ�س=ئZ موvة ٕالينا ليك جنيب Pلهيا 
wلوضوح وwلرصا�ة الاكمZ، وك�شكر الفريق ٔ�نه طر\ا يف لك ٔ�بعادها، 

w مرVٔةسواء تعلق اIGملوضوع د}ل البw ص ٔ�وJلرتاخ .  
نبغي نوحض ٔ�ن هذه احلكومة ملا Wاءت لقات وا�د النظام د}ل املقالع، 
هاذ النظام د}ل املقالع الطريقة wش كتعطى لكمك كنتو كتطرحوا Pلهيا 

  :ٔ�س=ئZ، يعين إالشاكالت ا�يل مطرو�ة فهيا، فاكن اجلواب ٔ�مران
تقريبا د}ل املقالع يه ا�يل  1700قJنا اVٔمر اVٔول، ٔ�نه ملا جJنا احXا ل 

رخصة �لمقالع  500اكينة، هذه احلكومة ف^حت املقالع لالس�~ر، تعطات 
لعقود، مبعىن ٔ�نه من �ريد ٔ�ن ±س�مثر  P1700ىل الصعيد الوطين، مقارنة بـ 

اVٓن، بدات املساطر تتGرس لو، وما ابقاش حكر Pىل البعض، وهذا يشء 
  . úم

لوقت وحنن نف^ح املقالع، تطرح ٕاشاكالت ا�يل لكمتو لكن، ويف نفس ا
ٕاشاكالت بيJyة، ٕاشاكالت مالية، هاذ اليش اPالش تدار Pلهيا، ٔ�ن 

القانون، وا�يل هاذ القانون مر يف الغرفة اVٔوىل، مث Wاء ٕاىل الغرفة الثانية، 
متت املوافقة Pليه مع بعض التعديالت ا�يل اoذيناها من عند السادة 

ن، صودق Pليه يف الغرفة اVٔوىل، واVٓن ٕان شاء هللا كنوWدو املس�شار�
  . املرسوم التطبيقي ا�يل �ادي يوWد بعد ٔ�سابيع

معوما، ٔ�مه ما فJه ٔ�نه يف لك vة غند�رو خمطط د}ل املقالع، ها فني 

املقالع ا�يل �ادي ¦س=تغل، وهاذي ممنوع �س=تغالل، غيكون خمطط  
يف لك vة، وهاذ اليش الزتمXا  )un plant d’aménagement(احبال 

  . به يف القانون
يعين اVٔمر الثاين، وهو ٔ�نه ¢سطنا املساطر، يعين حرية املبادرة، لكن 
يعين وحضنا ٔ�نه الس=يد ٕايال حط امللف د}لو يف شهر�ن وما اس=تجبناش لو 

  . خصها تعطى لو الرخصة، ما يبقاش Àيرتيين يف إالدارات
املالية والبيJyة شدد| مهنا، وراه اكينة جلنة، ولكن wملقابل ٔ�ن املراقÉة 

فهيا ٔ�وال ما Àيتعطى املقلع حىت كتوافق البIGة Pليه، ولكن ٕاذا وقع oلل راه 
ٕادارة البIGة، حنن اكتXÔا وزارة العدل، اكتXÔا البIGة، اكتXÔا حىت السادة العامل، 

 السؤال عندما تصلنا شاك}ت لبعض �خ^الالت ا�يل متت إالشارة ٕاÓهيا يف
 .د}لمك، الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر
؟ ٕاذن، yشكر الس=يد الوز�ر Pىل املسامهة يف هذه ..هنا� تعقJب عن

  . اجللسة
ون�^قل ٕاىل السؤال الفريد كذ� املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر الس=يا�ة، 

حJة wلعامل القروي وموضوع السؤال هو دمع و¦شجيع �س�~رات الس=يا
  .واملناطق اجلبلية، واللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء فريق اVٔصا« واملعارصة

  .تفضل اVٔس=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس=يد الوز�ر، 
ومة لتfٔهيل املناطق القروية هو ما ا�ي تقوم به احلك: السؤال املطروح

  واجلبلية حىت ¦س=تجيب �لرشوط املطلوبة لالس�~ر الس=يا�؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد وز�ر الس=يا�ة، تفضلوا

        ::::الس=يد حلسن �داد، وز�ر الس=يا�ةالس=يد حلسن �داد، وز�ر الس=يا�ةالس=يد حلسن �داد، وز�ر الس=يا�ةالس=يد حلسن �داد، وز�ر الس=يا�ة
  .شكرا الس=يد الرئGس

   .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Pىل طرح هاذ السؤال
  . رمضان مÉارك سعيد للك املس�شار�ن والشعب املغريب

�ري wل�س=بة لنا الس=يا�ة القروية هو وا�د �ه²م úم Wدا wل�س=بة 
لهاذ احلكومة، ملاذا؟ Vٔن من شfٔهنا ٔ�ن ¦سامه يف تنويع اoOل وكذ� الرفع 
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  . مXه، وكذ� �ل{د من الفقر Pىل مس=توى العامل القروي
ا�ة القروية؟ وهو ٕاجياد وا�د العرض د}ل ٔ�ش=نو كتعين هاذ الس=ي

الطبيعة وكذ� عرض ٕا�كولو� úم Wدا، �كون يف ٕاطار يعين مجيع 
  . البوادي املغربية

�ري wل�س=بة، نعطيك �ري بعض إالحصائيات .. حلد اVٓن، يعين مت
و�دة Pىل مس=توى العامل  70مت oلق تقريبا وا�د  w2014ل�س=بة لـ 

. ىل مfٓوي وكذ� ٕاىل دور ضيافة، ٕاىل �ري ذ�القروي، هاذي مXقسمة إ 
هذا قÉل الرشوع يف ا�طط ا�يل احXا} تنوضعو �ٓخر ا�لمسات Pليه، ا�يل 

مليار د}ل اOرمه، وا�يل من شfٔنو ٔ�نه �رفع  2,4هو خمطط ا�يل هو د}ل 
من الب�Jة التحتية Pىل مس=توى العامل القروي اخلاصة wلس=يا�ة، من دور 

كذ� دور �لتفسري، من دور لبيع املنتوWات الفالحJة لالس=تقÉال، من 
  . والصناPة التقليدية، ٕاىل �ري ذ�

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .هنا� تعقJب؟ تفضلوا اVٔس=تاذ اهلمس

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر، 
لعمل واFهودات د}ل احلكومة ٔ�ن اك�ن واoا ابغيتو تدافعوا Pىل ا

جمهود، ٕاال Pىل ما ٔ�عتقد ما اكي�ش وا�د التوازن بني اVٔقالمي د}ل اململكة، 
غنعطيك منوذج وÀيعجبين دميا هنرض �منوذج wش �كون رصحي ومXطقي؛ 
ٕاقلمي Ýزة، ٕاقلمي Ýزة ٔ�وال غياب مXدوبية ٕاقلميية، هنا كتãاوبنا كتقول ٔ�ن 

عرفش املؤهالت الس=ياحJة ا�يل عند هاذ إالقلمي، ٕاقلمي مبناظر الوزارة ما كت
 ،ZهÝ وا¶ر د}لو، ٕاىل ابدينا منOالبة يف لك اo ةJس=ياح ٓ يت اغروشن، �

امسيعة، من بوشفاPة، wب بود�ر هو املركز �صطيايف الكÉري ا�يل 
.. معروف Pىل الصعيد الوطين، ولكن ما فهيش ب�Jات حتتية، يعين احلكومة

ا، الس=يد الوز�ر، واش جرا يوم واتصلت بfٔ�د ٔ�عضاء احلكومة، سواء وهن
وز�ر الص{ة ٔ�و ال وز�ر التجهزي وقلت ليه هاذيك الطريق هللا جيازيك 
خبري راه ما oداماش خصمك تبادروا wش تصلحوها، Vٔهنا رمبا كتنعكس 
Pىل الس=يا�ة، ٔ�و ال ذاك املس=توصف ما فJه ٔ�طباء راه الناس م^خوفة wش 

  . يش ختمي يف ذيك املنطقةمت
ٕاذن، هنا اك�ن ختوف د}ل املس�مثر، Àيفاش؟ احXا كنالحظو مجعيات 
yساء ا�يل �امروا يف اVٔقلمي د}ل Ýزة، و�زلو يف بعض اOور القدمية، 

  . وحطوا وÀيتعاملوا مبجهودات خشصية، Àيتواصلوا مع الس=ياح
ت د}ل ٕاذن، هنا الغياب د}ل املندوبية، هنا رضب اFهودا

املس�مثر�ن، واك�ن وا�د املس�مثر ا�يل Wاء من سو±رسا هو والزوWة د}لو 

بيدو، حىت العمل اليويم بيدو، ولكن ) l'auberge(ببوشفاPة وابىن وا�د 
  .املندوبية وال الناس املسؤولني د}ل الس=يا�ة ما Àيتãاوبوش مع هاذ الناس

ٔ�لف  80كزيروها  العني امحلراء ،زد Pىل ذ�، اOا¶رة د}ل ٔ�كنول
سد ٔ�سفلو، مجموPة من املراكز، يعين نبقى نوصف � . ساحئ، ما مذÀوراش

ما yساليوش، ولكن الس=يد الوز�ر، ابغينا وا�د إالرادة wش خنليو هاذ 
الناس دامئا نفس الوترية، راه املس�مثر ميل جيي ±س�مثر Àيبقاو عي�Jه 

 .ضيةمغمضني، ما عندوش ا�يل �ادي يبني لو وا�د اVٔر 
اOور د}ل ذيك املروحJة ا�يل تدارت د}ل وزارة الص{ة، رمبا تقول 
مايش شغيل، مايش من �خ^صاص د}يل، ولكن راه Àيوقعوا حوادث، 
الساحئ ميل كGشوف هاذ املنظر هذا Àيقول � فني �ادي جني ٔ�| منيش 
 جنلس اهنا} ونغامر حبيايت، ويوقع يل �ري يش ٔ�زمة قلبية وال يش �اWة،

  اشكون ا�يل �ادي هيزين من هنا}؟ 
ٕاذن، خص كون وا�د اليقظة، و�كون عندمك وا�د اOور، الس=يد 
الوز�ر، د}ل الت�س=يق مع مجيع القطاPات wش هتيؤوا اVٔرضية د}ل 

  . �س�~ر، وتوفروا الرا�ة �لساحئ يف املناطق اجلبلية والقروية
يون، ولكن الضو وإال|رة ال حصة، ال طرق، ال ماء، املاء اك�ن يف الع 

العمومJة، حىت هنا ٔ�س=ئZ ا�يل خصمك تبقى تطرحوها انP ²ىل املؤسسات 
الوزارية اVٔخرى wش تضمنوا الرا�ة والرفاهية د}ل ذاك الساحئ ا�يل �ادي 

  .�زور اVٔقالمي واملناطق اجلبلية
اك�ن ٔ�زيالل، مHال الس=يد املس�شار Àهيرض Pليه، ٔ�نه اVٔرايض ا�يل 

كن ±س�مثر فهيا املس�مثر ¦رشات من بعض اخلواص والو Àيب�Jو فJالت، مم
ٕاذا ابغينا نرتمجوها Pىل ٔ�رض الواقع، املس�مثر  2020حىت ذيك الرؤية د}ل 

  ...ما غيلقاش اVٔرض فني غيد�ر �س�~ر، Vٔنه جمهزة
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

Jب الس=يد املس�شار، تفضلوا يف بعض الس=يد الوز�ر، لمك رد عن تعق 
  .الثواين ٔ�عتقد

        ::::الس=يد وز�ر الس=يا�ةالس=يد وز�ر الس=يا�ةالس=يد وز�ر الس=يا�ةالس=يد وز�ر الس=يا�ة
  .شكرا الس=يد املس�شار Pىل هاذ التعقJب

�ري وا�د القضية، wل�س=بة لنا ٕاقلمي Ýزة ª ٔ�مهية كربى، وقعنا Pىل 
خطة معل مXذ س=ن�ني مع ٕاقلمي Ýزة نظرا �لمؤهالت املوجودة فJه، هناك 

يف Ýزة القدمية، هناك مؤهالت موجودة يف ال يف مؤهالت ثقافJة موجودة 
ٓ ويبالن، ال يف ٔ�كنول، وال بمغارة افريواطو، ال يف wب بود�ر، ال يف  يت �

  . صغرو ويف ÝهZ هاذو موجودة، حنن نقر هبا
: ٔ�ش=نا يه إالشاكلية ا�يل مطرو�ة اVٓن؟ إالشاكلية ا�يل مطرو�ة اVٓن

وبية د}ل الس=يا�ة ا�يل �ادي تعمل ما هو اÓمتوقع د}ل Ýزة؟ ومايش املند
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هاذ املسfٔ«، مXدوبية الس=يا�ة مايش هذه يه اVٔمهية د}لها، ولكن ما هو 
اÓمتوقع د}ل Ýزة يف Pالقهتا مع مXاطق ٔ�خرى wش ميكن لنا ٔ�ننا جنلبو 

  . الس=ياح
من السهل ٔ�ننا جنيبو املس�مثر�ن، ميكن لنا جنيبومه وجنيبومه من مجيع 

ذÀر|، ولكن خصنا البد ٔ�نه �كون �كفلو بوا�د التدفق Àبري املناطق ا�يل 
دها وا�د Wدا لهاذ الس=ياح wش ميكن لنا yس=تعملوه wش كون عن

  .املردودية هاذ املراكز
ا�يل احXا اVٓن تنعملو Pليه وهو Àيف ربط Ýزة بفاس، Vٔنه هذاك هو 

� يف املركز الس=يا� املهم Wدا يف ٕاطار مدارات س=ياحJة، وربطها كذ
مXاطق ٔ�خرى خصوصا Pىل مس=توى السعيدية وPىل مس=توى مار¦ش=ياك، 

  . هذا هو اÓمتوقع ا�يل ابغينا نعملو فJه
ولكن ٔ�| م^فق معك بfٔنه بدون ب�Jة حتتية �لولوج ٕاىل هذه املناطق، ما 
ميك�ش، حنن وقعنا كذ� مع وزارة التجهزي اتفاقJة Pىل ما yسميه wلطرق 

لس=ياحJة تدoل يف هاذ املسfٔ« وتدoل يف مصمي ما الس=ياحJة، هاذ الطرق ا
ذÀرمت، Vٔنه بدون هاذ الب�Jة الس=ياحJة، بدون فك العز« Pىل هاذ 
املناطق، وكذ� بدون متوقعها يف ٕاطار وا�د تدفق س=يا�، وا�د اFال 

  . س=يا� معني، ما ميكXاش ٔ�ننا نوصلو لها
W بريةÀ ٔنه اكينة ٕاماكنياتfش بGينفÀ دا، واكينة كذ� رغبة ولكن هذا ما

ال من الساكنة احمللية، ال من املس�مثر�ن احملليني، ال من املنتخبني بfٔنه ٕاقلمي 
Ýزة ميكن لو ٔ�نه يوصل مHال ٕاىل مصاف اVٔقالمي ا�يل ذÀرهتا Vٔنه ª مؤهالت 
Àبرية Wدا، وª كذ� وا�د الغىن Àبري Wدا Pىل مس=توى العرض الطبيعي 

  .والثقايف
  .وشكرا

  ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  .شكرا لمك الس=يد الوز�ر Pىل املسامهة

ون�^قل ٕاىل اVٔس=ئZ املوvة ٕاىل الس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية 
و�ق^صاد �ج²عي والتضامين، والسؤال اVٔول هو حول ٕا�داث نظام 
تعاضدي لفائدة التãار والصناع التقليد�ن، واللكمة �Vٔد السادة ٔ�عضاء 

  .الوطين �لشغلمجموPة �حتاد 
  .تفضل اVٔس=تاذ احللوطي

        ::::املس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس=يدة الوز�رة، 
 y لoمهية د}لها داVٔة تعلمون اIسائلمك اليوم يف موضوع يتعلق بف

الفIة د}ل التãار ال�س=يج �ق^صادي الوطين واق^صاد القرب، ويه 

وهذه التغطية . والصناع التقليديني ا��ن ي�^ظرون تغطية اج²عية مXذ مدة
�ج²عية ا�يل كنمتناو Pىل ٔ�هنا توفر هلم تfٔمني حصي ٕاىل Wانب تعويضات 

  . Pائلية وتfٔمني عن الش=يخوoة والعجز والوفاة
}ل وحنن نعمل بfٔن احلكومات السابقة اكنت ٔ�جرت وا�د اFموPة د

اOراسات من W�ٔل الريق wملس=توى د}ل هاذ العمل التعاضدي لهاذ الفIة، 
لكن حلد اVٓن، الس=يدة الوز�رة، كنلقاو بfٔن هاذ الفIة الزالت تعاين من 

  . Pدم وجود معل تعاضدي حقJقي ف� يتعلق بتfٔمJهنا
�ا، yسائلمك، الس=يدة الوز�ر احملرتمة، ملاذا مل يمت ٕا�داث نظام تعاضدي 

  هذه الفIة؟ل 
 .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
   .شكرا �لس=يد املس�شار

 .اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب، تفضيل

الس=يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي الس=يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي الس=يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي الس=يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  الس=يد الرئGس،
  السادة املس�شار�ن،

و من اVٔوليات ت�شكرك Pىل هاذ السؤال ا�يل هو Wد úم، ا�يل ه
د}لنا، ولكن خصين نذÀر ٔ�وال ٔ�ن الصناع التقليديني العاملني مبختلف 
املقاوالت والو�دات املهيلكة، رامه Pىل غرار wيق القطاPات إالنتاجJة 

  . عندمه التغطية الصحية
ف� خيص الصناع التقليديني املس=تقلني، وا�يل هام من اVٔولو}ت د}لنا، 

ناPة التقليدية هو قطاع úم، التãار مايش معنا، كام ذÀرت، قطاع الص 
مليون د}ل الناس ا�يل oدامني يف  2,3ولكن الصناع التقليديني رامه 

  . الصناPة التقليدية
ٕاذن، Àيف ما ذÀرت، معلت اOو« Pىل ٕا�داث مXتوWات تfٔمJنية 

. ما اعطا¦ش احلصيZ ا�يل اكنت مXتظرة" عناية"، �ري يه هاذ "عناية"
ٔ�مام هاذ الوضعية مت ٕاجناز دراسة ٔ�كتوارية ودميوغرافJة بدمع من لهذا، 

�حتاد اVٔوريب ٔ�رضية ٕالرساء نظام �لتغطية الصحية لفائدة املس=تقلني، 
ووضع ٔ�سسه التقXية والقانونية، كام مت ٕادراج مسfٔ« ٕا�داث هذا النظام 

ة مضن ورش ٕاصالح نظام التغطية الصحية اVٔساس=ية ا�ي ¦سهر Pليه جلن
  . بني وزارية حتت رئاسة الس=يد الرئGس احلكومة

بناء Pىل نتاجئ هذه اOراسات ؤ�شغال ا�لجنة البني وزارية املذÀورة، 
فقد مت اع²د اخليار املتعلق �wٕداث نظامني ٕاجÉاريني، هيم اVٔول التغطية 
الصحية، والثاين هيم التقاPد لفائدة فIة العامل املس=تقلني، مبا فهيم الصناع 

لتقليديني، Vٔن داoلني يف هاذ اFموPة، والتãار ا�يل ذÀرت، ؤ�حصاب ا
  . املهن احلرة، وذ� ¢شلك تدرجيي



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

25 

 )م 2015 يونيو 23( ه 1436 رمضان 6

وسGمت تدبري النظامني من طرف الصندوق الوطين �لضامن �ج²عي 
. Pىل ٔ�ن يمت متويلهام من oالل مساهامت املنخرطني ¢شلك تضامين

لوجود يف ٔ�قرب وقت، فقد وٕالخراج هذه التغطية �ج²عية ٕاىل �زي ا
معلت احلكومة Pىل ٕاPداد مرشوع قانون، سGمت مبوجÉه ٕا�داث النظامني 

  . املذÀور�ن
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يدة الوز�رة

 .اللكمة �Vٔد السادة اVٔعضاء �لتعقJب

        ::::املس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماش
  الس=يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  س�شار�ن،ٕاخواين امل 

  الس=يدة الوز�رة احملرتمة،
فعال ٔ�ن من oالل Âممك ٔ�ن هناك وا�د الرؤية، وكنعتقدو بfٔن هاذ 
الرؤية ا�يل خص �كون عندها وا�د الطابع مشويل لٕالWابة اVٓنية عن 

  . �ح^ياWات، oاصة لهاذ الفIة
احXا ميل كنتلكمو Pىل هاذ الفIة د}ل التãار ود}ل الصناع التقليديني 

يل يه عندها وا�د �ن�شار Àبري يف اFمتع د}لنا، اVٓن ميل كنتلكمو Pىل ا�
هاذ البعد �ج²عي ٔ�و ما ميكن ¦سميته wمحلاية �ج²عية، Pىل مس=توى 
التغطية الصحية، Pىل مس=توى �خنراط يف الضامن �جP²ني، Pىل 

 �ري مس=توى السكن �ج²عي، Pىل مس=توى اخلدمات �ج²عية، ٕاىل
  . ذ� من هذه اVٔمور

احXا ك�شوفو بfٔن اكنت مÉادرات، فعال ٔ�هنا ما ارقا¦ش ٕاىل الشلك 
Pىل مس=توى التغطية الصحية، ا�يل " عناية"املطلوب، اكنت املبادرة د}ل 

اكنت تدارت فهيا وا�د التلكفة، رمبا شافوا إالخوان بfٔهنا ما ارقا¦ش ٕاىل 
�ري ذ�، رمبا املبادرة الكÉرية ا�يل الطمو�ات د}هلم، اكنت مÉادرات ٕاىل 

  .2006اكنت د}ل اOار البيضاء 
Pىل ٔ�ية �ال، احXا ك�شوفو اك�ن عند| oاصة بعض املدن ا�يل يه 
عندها طابع تقليدي، ونعطي مHال Ýرودانت، ا�يل يه فعال زرتوها مرارا، 
 ولكن wقا مجموPة د}ل إالشاكليات، د}ل هاذ الفIة ا�يل كمتثل وا�د

  .اجلوهر داoل ال�س=يج امجلعوي د}ل Ýرودانت
، ا�يل اVٓن دار 2015ٔ�وال، اكينة هاذ القضية، نعطيمك الرؤية د}ل 

 2015اwOغ ا�يل يه د}ل اجل& wقا ما اكي�ش حلد اVٓن، wقا �ايبة، 
  .غتمكل

القضية اVٔخرى د}ل املرÀب د}ل الصناPة التقليدية، فعال ا�يل قطع 
كنتظرو بfٔنه خصو خيرج يف القريب العاWل، مبعىن ٔ�ن هاذ  خطوات، واحXا

اVٔبعاد لكها �ج²عية مبا فهيا هاذ اليش ا�يل طرحXا، مبا فهيا حىت الب�Jة 

. التحتية ا�يل ��س=توعب هاذ اليش لكو، Àيفرض وا�د التدoل PاWل
فعال، احXا كنمثنو اجلهود ا�يل اكينة اVٓن Pىل مس=توى اOراسات، ولكن 

  . ندوزو �لرسPة القصوى Vٔن احلاجJات Àبرية و�نتظارات Àبرية خصنا
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد عن التعقJب يف بعض 
  .الثواين، ٔ�عتقد

        ::::الس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامين
ا�يل ابغيت نقول � راين م^فقة معك، Vٔن Pاطي ٔ�مهية Àبرية لهاذ 

wل�س=بة لهاذ اليش ا�يل ذÀرت Pىل الرؤية . القضية د}ل التغطية
تتعرف بfٔن يف ا�لول اكنوا س=تة د}ل ا�ططات ا�يل اكنوا مسطر�ن، ..وال

  .�اليا وصلنا لــ س=تة ا�ططات لتمنية الصناPة التقليدية
ميكن لو يتدار يف دقة و�دة، ٕاذن راه احXا ماشني مايش لكيش 

Zمر� ،Zد}ل هاذ رؤية . مر� Zا تنقميو احلصيXٔن �اليا احf2015تتعرف ب 
ا�يل احXا يف اÓهناية د}لها تقريبا، وبعض اVٔهداف مHال جتاوز|ها، بعض 

  .اVٔهداف حققXاها

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يدة الوز�رة، شكرا

ٓ ىل السؤال املوايل، وهو ون�^قل إ  خر سؤال يف Wلس�Xا هذه، وهو �
 ،ª ة التابعةJة التقليدية واملؤسسات العمومPحول اخ^الالت قطاع الصنا
والسؤال �Vٔد ٔ�عضاء فريق اVٔصا« واملعارصة، تفضل اVٔس=تاذ ب�شامش 

  .لÔسط السؤال

        ::::كمي بكمي بكمي بكمي ب����شامششامششامششامشعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .شكرا الس=يد الرئGس

  وز�رة احملرتمة،الس=يدة ال
من دون شك اطلعت Pىل تقار�ر صدرت مؤخرا عن مؤسسات 
دس=تورية، مهنا اFلس اPVٔىل �لحساwت، واملندوبية السامJة �لتخطيط، 
وا�يل كرتصد اخ^الالت ؤ�عطاب ±شكو مهنا قطاع الصناPة التقليدية 

  .واملؤسسات العمومJة التابعة يف الصناPة التقليدية
و درتو ٕاكجراءات وكتدابري الح^واء هذه �خ^الالت ابغينا نعرفو ٔ�ش=ن

  . ومعاجلهتا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب، تفضيل
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        ::::الس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامين
ل، وPىل �ه²م د}لمك شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Pىل هاذ السؤا

بقطاع الصناPة التقليدية، وتنعاود �كرر بfٔن هاذ القطاع تGس=تحق لك 
  .�ه²م، Vٔنه قطاع Wد úم

ٔ�وال، ا�يل ابغيت نقول ٔ�ن التقر�ر الوحJد ا�يل هيم قطاع الصناPة 
التقليدية هو تقر�ر د}ل اFلس اPVٔىل �لحساwت، وا�يل هو م^علق 

نع، ا�ي Wاء مبجموPة من املالحظات والتوصيات مبؤسسة دار الصا
البناءة، وا�يل ابغيت yشكر رئGس اFلس اPVٔىل والس=يدات والسادة 

  .القضاة Pليه
وقد معلت Pىل هاذ التوصيات الوزارة ودار الصانع ووزارة املالية Pىل 

هاذ اVٔجوبة لكها راها م�شورة Pىل . موافاة اFلس wجلواب Pىل ما Wاء فJه
  .لبوابة �لكرتونية د}ل اFلسا

هاذ التقر�ر كذ� اكن موضوع اج²ع مع جلنة القطاPات إالنتاجJة 
Fلس النواب، واكن ٔ�يضا اج²ع Fwلس د}لمك املوقر يف Wلسة Pامة 

، وهاذ �ج²ع ختصص ملناقشة عرض الس=يد 2015يونيو  15بتارخي 
 .بعرض شامل يف املوضوع رئGس اFلس اPVٔىل �لحساwت، حJث تقدمت

ف� خيص توصيات اFلس خبصوص ¦س=يري وتدبري مؤسسة دار 
  .الصانع، ٔ�ؤكد لمك ٔ�هنا اVٓن يف طور اVٔجرٔ�ة والتفعيل

النقطة الثانية، اظهر يل اهرضيت يل Pىل ال�شغيل، Vٔن يف السؤال 
  .اهرضتيو Pىل ال�شغيل، ما اهرضتGش

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . التعقJب، شكرا �لس=يدة الوز�رةعندمك فرتة د}ل 

  .الس=يد املس�شار، لمك التعقJب Pىل جواب الس=يدة الوز�رة، تفضلوا

        ::::بببب����شامششامششامششامش    عبد احلكميعبد احلكميعبد احلكميعبد احلكمياملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  . شكرا �لس=يدة الوز�رة

  الس=يدة الوز�رة، 
�ادي �كونو شاÀر�ن لمك من بعد امXني هتيئوا راسمك وتوافJو| بتقر�ر 

ري ا�يل غهتيؤوا *جواب Pىل �خ^الالت حول حزمة إالجراءات والتداب
  .واVٔعطاب ا�يل رصدها اFلس اPVٔىل �لحساwت

6نيا، ظنGت بfٔن اك�ن بعض �خ^الالت ال حتتاج ٕاىل كرثة �جP²ات 
وكرثة اOراسات وكرثة التقار�ر، حتتاج ٕاىل ٔ�ن تتÚذ ؤ�ن يبارش العمل فهيا 

رشات ا�يل كتدل Pىل وجود wلرسPة القصوى، بعض اVٔمZH فقط Vٔن املؤ
  .اخ^الالت كثرية Wدا ولكم Pليه التقر�ر، لكن بعض اVٔمZH فقط

  الس=يدة الوز�رة احملرتمة، 
املزيانية ٕاىل ابغينا نتلكمو Pىل دار الصانع، املزيانية د}ل دار الصانع 

مليار ونصف س=نو} كتضخ يف دار  11مرات، وصلنا اVٓن  5تضاعفت 
يل حتققت Pىل مس=توى الرتوجي وال�سويق ا�يل Àيقوم هبا النتاجئ ا�. الصانع

  دار الصانع حمدودة Wدا، اPالش؟
هاذي مسائل ا�يل ما كتحتاجش دراسات، ال توWد ٔ�هداف واحضة 
قابZ �لقJاس، ال توWد مؤرشات مضبوطة لقJاس الفعالية، ال وجود لش=بكة 

  . تقJمي واحضة لتنفJذ نتاجئ �رامج العمل د}ل املؤسسة
Oيوصل لـ اÀ مليون  10مع ا�يل كتعطيه دار الصانع �لجمعيات وا�يل

مHال، ما Àيت�رشش املعايري واملقايGس wش  2012د}ل اOرمه يف س=نة 
  .الناس يعرفوا بfٔنه اك�ن حرص Pىل درWة قصوى من الشفافJة

نطوي هاذ املوضوع، ابغيت نبلغ � وا�د الرسا«، الس=يدة الوز�رة، 
اء الصانعات التقليد}ت، زرهتم جفfٔة يف معرض وPدت Pدد من ال�س

  :الصناPة التقليدية اجلهوي wحلس=مية، وكرثة اهلم ا�يل اشاكو يل
ٔ�وال، القرار د}ل تنظمي املعرض يف هاذ الوقت، اختذ ¢شلك انفرادي 
من طرف املسؤول عن الصناPة التقليدية ا�يل اك�ن يف Ýزة، Pلام بfٔن 

يدية يف مدينة س=ياحJة احبال احلس=مية Àي�Xظم املعرض د}ل الصناPة التقل 
  .مبوازاة مع عودة اجلالية املغربية

6نيا، هاذ ال�ساء ي�ساءلن ما مصري وما مfٓل هبة ملكJة قدمت ٔ�ثناء 
ز}رة Wال« املw �لحس=مية مبناس=بة اف^تاح املعرض د}ل الصناPة التقليدية، 

قليد}ت، ابغيناك تف^حي ٕاىل يومXا هذا Àي�ساءلوا الصانعات الت  2013مXذ 
  .حتقJق يف هاذ املوضوع، الس=يدة الوز�رة

لكف^ين وا�د الس=يدة فاضZ، ويه كتلكم بلسان العرشات من ال�ساء 
ا�يل التفوا حويل، مبا ±ش=به �لقJة النقاش ا�يل Àيد�روها يف اجلامعة، قالت 

طح ٕان إالyسان هو احليوان الوحJد ا�ي ين: "يل مHل wٕالس=بانية رجامتو
، وهؤالء ال�سوة، ؤ�ظن بfٔنه "نفسه ثالث مرات Pىل اVٔقل مع نفس احلجر

Àيتلكموا بلسان الصانعات التقليد}ت، وما Àيبغيوش ينطحوا راسهم مع 
  .نفس احلجر

فرWاء �ن�Éاه ٕاىل ٔ�ن هناك ٕاجراءات مس=تعZã جيب ٔ�ن تؤoذ 
  .ل�شجيع ال�ساء الصانعات، ٔ�ما الرWال مولفني Pىل املشالك

  .راوشك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار الرد Pىل تعقJب الس=يد املس�شار، 
  .تفضيل الس=يدة الوز�رة يف �دود ما تبقى � من الوقت بطبيعة احلال

        ::::الس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناPة التقليدية و�ق^صاد �ج²عي والتضامين
  الس=يد املس�شار، 

يت نذÀرك بfٔن هاذ التقر�ر راه هيم هاذيك املدة الزمXية ما بني ا�يل ابغ 
ٕاذن، حىت . 2007، وهاذ الرؤية ما توقع عقد الرب|مج حىت 2008-2012

ٕاىل  2007س=نني من  8س=نني، فقط  10تفعيل الرؤية ما �ادي �كوyش 
2015.  
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م، wل�س=بة �ل�ساء، ٔ�| Pاطية ٔ�مهية Àبرية �ل�ساء، وهنمت wملشالك د}هل
�اليا �ادي نظمو وا�د الصالون د}ل رمضان، وا�د املعرض د}ل 
رمضان، ا�يل دامئا تند�روه، هاذ العام حرصت wش والبد �كونوا فJه 

  . ال�ساء ا�يل يف ديور الصانعة
ما اعرف�ش واش شف^و وا�د الرب|مج تلفزيوين Pىل ديور الصانعة، 

صانعة ا�يل هام فضاءات ا�يل وشف^و ٔ�ش=نو هام إالجيابيات د}ل هاذ ديور ال
ميكن هاذ ال�ساء يف اFال القروي ميكن هلم خيدموا فهيم يف ظروف د}ل 

  . السالمة ود}ل الص{ة ا�يل úمة، ؤ�| Pاطية ٔ�مهية Àبرية

و�ادي �رجع عندك .. wل�س=بة لهاذ املشالك ا�يل اهرضت يل، ٔ�| �ادي
GلXن ما ميكVٔ ،ىل هاذ اليشP ر معكÀش نتذاw ة ا�يلWل يش �اÉش ٔ�| نق

  ...مايش
 .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا �لس=يدة الوز�رة Pىل مسامههتا، وشكرا مجليع من سامه يف ٕاجناح 

  . هذه اجللسة
 .، P�ٔلن عن اف^تاح اجللسة ال�رشيعيةومÉارشة بعد رفع هذه اجللسةومÉارشة بعد رفع هذه اجللسةومÉارشة بعد رفع هذه اجللسةومÉارشة بعد رفع هذه اجللسة


