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 ).م2019 یونیو 4(هـ 1440رمضان 29 ثال�ءال : التارخي
 لرئ�سثاين ، اخللیفة ال �اله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

�ق�قة او  ادیة عرشة، ٕابتداء من السا�ة احلسا�ة ومخس دقائق: التوق�ت
  .احلادیة عرشة صبا�ا

  .الشفهیة أ�س�ئ� م�اقشة: �دول أ�عامل

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

 :رئ�س اجللسة املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي،
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
�ىل ما �د من مراسالت  س�لٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا

  .وٕا�ال�ت
وطبقا لالتفاق ا�ي حصل يف ندوة الرؤساء س�مت �كتفاء �سؤال 

  . للك فریق، نظرا �لظروف املرتبطة �لسفر وظروف العید
�س�ٔل هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�ن یتق�ل من أ�مة املغربیة، وعید م�ارك 

  .د السادس نرصه هللاسعید �لشعب املغريب و�ىل رٔ�سه صاحب اجلال� محم
  .اللكمة �لس�ید أ�مني تفضل

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
  :توصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة

 22.01 و�متمي القانون یقيض بتغیري 32.18مرشوع قانون رمق  - 1
  املتعلق �ملسطرة اجلنائیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول نظام  90.18مرشوع قانون رمق  - 2
بني حكومة  2018یولیو  5املدارس الربیطانیة يف املغرب، املوقع بلندن يف 

 اململكة املغربیة وحكومة اململكة املت�دة لربیطانیا العظمى وٕا�رلندا الشاملیة؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  97.18قانون رمق  مرشوع - 3

بني حكومة اململكة  2018 س�مترب 19املوقع ب��ودله�ي يف  ،اخلدمات اجلویة

 املغربیة وحكومة مجهوریة الهند؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن �سلمي  99.18مرشوع قانون  - 4

املغربیة ومجهوریة بني اململكة  2018نومفرب  13املوقع ب��ودله�ي يف  ،ا�رمني
 الهند؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  100.18مرشوع قانون  - 5

 2018نومفرب  12املوقعة ب��ودله�ي يف  ،املسا�دة القانونیة يف املیدان اجلنايئ
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة الهند؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  103.18مرشوع قانون رمق  - 6
القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وتبلیغ الطیات والو�ئق التعاون القانوين و 

املوقع  ،وإال��ت القضائیة وتنف�ذ أ�حاكم وأ�وامر واملقررات التحكميیة
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة الهند؛ 2018نومفرب  12ب��ودله�ي يف 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع  104.18مرشوع قانون رمق  - 7
بني حكومة اململكة املغربیة وأ�مانة العامة  2017یولیو  19يف  �لر�ط

من ٔ��ل  ،التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة التصحر، ممث� �ٔ�م�نة التنف�ذیة
اح�ضان و�دة الت�س�یق إالقلميي طبقا �لملحق أ�ول من االتفاق�ات 

بني  2017د�سمرب  7و�ىل االتفاق التمكیيل � املوقع �لر�ط يف  ،املذ�ورة
 حكومة اململكة املغربیة وأ�مانة العامة التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة التصحر؛

تفاق املقر املوقع یوافق مبوج�ه �ىل ا 01.19ن رمق مرشوع قانو - 8
بني حكومة اململكة املغربیة و�حتاد  2018د�سمرب  10مبرا�ش يف 

 ر�ط؛إالفریقي �ش�ٔن ٕا�شاء مقر املرصد إالفریقي �لهجرة �ل
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق الب�  07.19مرشوع قانون رمق  - 9

بني حكومة اململكة املغربیة  2016ماي  11املضیف املربم �لر�ط يف 
برب�مج املس�توطنات ال�رشیة التابع لٔ�مم املت�دة  ممث� وم�ظمة أ�مم املت�دة

  .�ش�ٔن ٕا�شاء املك�ب الوطين �لمملكة املغربیة
مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان  كام توصلت الرئاسة

خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة 
والتمنیة �ج�عیة بتقدمي أ�س�ئ� املو�ة لوزارهتا م�ارشة بعد أ�س�ئ� 

  . املو�ة لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
راس� �نیة خيرب من �اللها ا�لس ٔ�ن الس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة ومب

�لت�ارة اخلارج�ة س��وىل إال�ابة �لنیابة عن السؤال الفرید املو�ه �لس�ید 
  .الوز�ر امللكف ٕ�صالح إالدارة والوظیفة العموم�ة وذ� ٔ�س�باب طارئة

اده انتداب كام توصلت الرئاسة ٕ�خ�ار من فریق أ�صا� واملعارصة مف
  .الس�ید عبد الكرمي اهلمس رئ�سا �لفریق و�طقا رمسیا �مسه

 4و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 
  :، فه�ي اكلتايل2019یونیو 

  سؤال؛ 11: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  ٔ�س�ئ�؛ 7: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
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 .ٔ�جوبة 7: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه  كام حنیط

�راسة والتصویت �ىل النصوص �اجللسة مع �لسة �امة �رشیعیة ختصص 
  .ال�رشیعیة اجلاهزة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید أ�مني

و�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املو�ه لقطاع حقوق 
، وموضو�ه الصورة احلقوق�ة �لمغرب من �الل التقار�ر ا�ولیة، إال�سان

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :احلسني العبادي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
العدید من التقار�ر ا�ولیة الصادرة عن م�ظامت حقوق إال�سان �رصد 
وضعیة حقوق إال�سان �ملغرب، ما يه املقاربة اليت تت��اها احلكومة �لتفا�ل 

  معها؟
  .شكرا

  : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الرم�د وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان مصطفىالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ل�س�بة ملهنجیة احلكومة يف التعاطي مع تقار�ر املنظامت ا�ولیة وهو 
ٔ�هنا تقوم بدراسة هذه التقار�ر دراسة دق�قة شام� وتقوم السلطات املغربیة 
املعنیة بت�س�یق ردها من �الل ٕارشاف وزارة ا�و� امللكفة حبقوق 

  . إال�سان
ئات ا�ولیة من كام ٔ�ن هذه الوزارة تقوم �لتواصل الرضوري مع الهی 

ٔ��ل توضیح بعض القضا� اليت �س�شلك هذه املنظامت املعطیات املرتبطة 
هبا، ومعلوم ٔ�ن التقار�ر اليت تنجزها املنظامت ا�ولیة، ٕامنا �كون يف كثري 
من أ�ح�ان صدى ملا تصدره املنظامت احلقوق�ة الوطنیة، واملنظامت 

ل دامئا �كون ما یصدر عهنا احلقوق�ة الوطنیة يف كثري من أ�ح�ان ال ٔ�قو 
  .رجع الصدى ملا یصدر يف الص�افة ووسائط التواصل �ج�عي

و�� هناك مهنجیة �دیدة اعمتد�ها م�ذ مدة تقوم �ىل التواصل مع 
مجعیات ا�متع املدين �شلك دوري، ونقوم مبناقشة مجمل القضا� اليت �كون 

  .حمل اه�م هذه امجلعیات

ات ٔ�صبحت طرفا رش�اك يف كثري من املشاریع كام ٔ�ن هذه امجلعی
احلقوق�ة اليت تقوم هبا الوزارة، وهناك تواصل مف�وح مع مجیع هذه 
امجلعیات، �اصة �ل�س�بة ٕال�داد التقار�ر ا�وریة املعروضة �ىل هیئات 

الشامل، ويف لك احملطات  رياملعاهدات و�رمس �ٓلیات �س�تعراض ا�و 
  . اك هذه امجلعیاتاليت �رى ٔ�نه من املالمئ ٕارش 

وذ� يف س��ل بلورة صورة دق�قة عن الوضع احلقويق من ٔ��ل ٔ�ن 
تقوم امجلعیات احلقوق�ة الوطنیة �حلدیث عن هذا الواقع �لك موضوعیة، 
وهو اليشء ا�ي ال حما� ميكن ٔ�ن ینعكس ٕاجيا� �ىل تقار�ر املنظامت 

  .ا�ولیة
 .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�رشكرا الس�ید الوز

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

قد نتفق �ون الك�ري من التقار�ر الصادرة عن بعض املنظامت ا�ولیة يف 
جمال حقوق إال�سان م��ازة و�ري م�صفة لواقع حقوق إال�سان �ململكة 

  .رغ من الٔ�ساملغربیة وتنظر �لجزء الفا
لكن هناك م�ظامت ذات مصداق�ة تقدم مالحظاهتا وتقار�رها بناءا �ىل 
معطیات موضوعیة، وحنن نعترب اه�م هذه املنظامت احلقوق�ة ا�ولیة 
�ملغرب �المة ٕاجيابیة وحصیة، وهو �بع من ٕادراك هذه املنظامت ب�ٔن 

ع ٔ�ي حماو� املغرب �س�تحق الرصد واملتابعة بغرض التطور والتقدم وم�
  .�لرتاجع ٕاىل الوراء عكس الك�ري من ا�ول

�نیا، نؤكد �ىل ٔ�ن املغرب جتاوز مر�� ��هتااكت اجلس�مية املمهن�ة 
اليت اكنت تطال حقوق إال�سان من اح��از واخ�طاف وتعذیب، وذ� 
بعد حمطات مضیئة يف �رخي املغرب، ٕاك�داث هیئة إالنصاف واملصاحلة 

، وا�ي جنح يف دسرتة م�ظومة م�اكم� �لحقوق 2011وما تضمنه دس�تور 
  .واحلر�ت

�لثا، �ملقابل هناك �كرار �لعدید من الت�اوزات حتصل الیوم وتطال 
بعض جماالت حقوق إال�سان، فال ٔ��د جيادل يف �راجع م�سوب حریة 

بعض ر�ال السلطة يف  التعبري وم�ع احلق يف �ح��اج السلمي وتعنت
  .س�س امجلعیات�سلمي وصالت ت�ٔ 

�س�ل كذ� بقلق عودة املنع �ري املربر و�ارج ٕاطار القانون لعدة 
  .ٔ��شطة مجلعیات ؤ�حزاب س�یاس�یة �ادة

كام ٔ�نه ال ٔ��د �شكك يف قساوة أ�حاكم الصادرة يف حق معتقيل 
  .الریف، و�متىن �ل هذا امللف يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال

احلاالت، كام �س�ل �لك ٔ�سف عودة �عتقال التعسفي يف بعض 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2019 یونیو 4( 1440 رمضان 29

ونذ�ر مهنا هنا تقر�ر الفریق أ�ممي خبصوص اعتقال حصايف تعسف�ا واملطالبة 
  .مب�امكته يف �ا� رساح

��ميقراطیة وحقوق إال�سان اليت ٔ��دهتا  رابعا، خمطط العمل الوطين
وزار�مك ٕاال دلیل قاطع �ىل وجود مطبات وشوائب يف طریق حقوق 

  .إال�سان �ملغرب
س�ید الوز�ر، املغرب بق�ادة �ال� امل� حفظه هللا �امسا ؤ��ريا، ال 

اخ�ار طریق التمنیة وا�ميقراطیة وحقوق إال�سان، فال خ�ار لنا ٕاال 
�س�مترار يف إالصال�ات املؤسساتیة الرضوریة، والتفا�ل إالجيايب مع 
التقار�ر ا�ولیة املوضوعیة واليت تالمئ ب��ة املغرب وخصوصیته طبعا، مع 

فمك ��الئل واحلجج �ىل ما یدجب يف بعض التقار�ر اليت تصدر الرد من طر 
عن م�ظامت تعمل �ىل ٔ�ج�دة س�یاس�یة و�س�تغل حقوق إال�سان ٔ�غراض 

  .مش�بوهة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

، عندك ثالث ثواين قادر �ىل ٔ�نك د�ر فهيا املوايلون��قل ٕاىل السؤال 
  .ب، تفضل الس�ید الوز�ر، وهذا حقكالتعق�

  :امللكف حبقوق إال�سان ا�و�الس�ید وز�ر 
  .وال وجود ٔ�ي �راجعات جتاوزاتيف املغرب هناك 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
توصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة، اللكمة  موضو�هالسؤال املوايل 

الیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدر 
  .السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء احملرتمني،

، مع مدى تطبیق وا�رتام توصیات هیئة الوز�ر�سائلمك الس�ید 
  إالنصاف واملصاحلة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .س�ید الوز�راللكمة �ل 

  :امللكف حبقوق إال�سان ا�و�الس�ید وز�ر 
 .شكرا الس�ید املس�شار

كام هو معلوم فٕان جتربة هیئة إالنصاف واملصاحلة �ملغرب صنفت مضن 
ٔ�مه الت�ارب الناحجة يف موضوع العدا� �نتقالیة، وذ� ملا متزيت به من 

�رب الرضر  ٔ�وال اع�د الكشف عام جرى من ا�هتااكت جس�مية، �نیا
  . الفردي �لض�ا� و�وي حقوقهم

�ا�،  �600ل�س�بة �لموضوع أ�ول �س�ل ب�ٔن الهیئة �شفت عن 
، وس�یكشف �6يق  �60ا�، ا�لس الوطين �شف عن  66بق�ت 

  . ا�لس عن م�ٓل هذه احلاالت الس�تة
�ل�س�بة �لموضوع الثاين ا�يل هو �رب الرضر الفردي �لض�ا� و�وي 

ن هناك ٔ�موال �مة رصفت لهؤالء الض�ا�، �كفي ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه حقوقهم فاك
مس�تف�د، كام ٔ�نه �ل�س�بة �لمبالغ اليت رصفت �ل�س�بة  27754بلغ �ددمه 

لهیئة إالنصاف واملصاحلة وهیئة التحكمي املس�تق� �لتعویض بلغت ملیار 
  . درمه وهو م�لغ �بري �دا 269ملیون و 948و

ل�س�بة �لمناطق اليت عرفت �دوث كام ٔ�ن هناك �رب رضر جامعي �
ا�هتااكت جس�مية ٔ�و و�دت فهيا ٔ�ما�ن اح��از ٔ�و اعتقال تعسفي، وو�دت 

ٕاقلمي وعام�، وكذ� اكن هناك تقدمي مداخ�ل لعدم �كرار  13يف 
��هتااكت اجلس�مية من �الل توصیات و�ات مت دسرتهتا، توصیات 

تلفة، توصیات يه ٔ��ذت س��لها ٕاىل التطبیق من �الل ال�رشیعات ا� 
عبارة عن تدابري وس�یاسات معوم�ة یمت العمل هبا، كام ٔ�ن هناك توصیات 

  . یمت م�ابعة تنف�ذها من ق�ل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان
وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٕاجامال ٔ�ننا قطعنا ٔ�شواطا �برية يف تنف�ذ توصیات هیئة 

و� تقر�ر يف هذا إالنصاف واملصاحلة، وس�تصدر يف الشهر املق�ل وزارة ا�
املوضوع، كام ٔ�ن ا�لس الوطين ا�يل هو صاحب امللف س�یصدر تقریبا يف 
�ٓخر الس�نة تقر�را ضاف�ا يف املوضوع یبني ف�ه اكفة املعطیات املرتبطة ب��ف�ذ 

  . توصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

  . ار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�ش

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة الوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
شكرا �ىل هذه أ�جوبة والتوضی�ات الس�ید الوز�ر، يف احلق�قة هیئة 

 .املصاحلةإالنصاف واملصاحلة فعال اكنت جتربة �حجة يف ٕاطار مسلسل 
وفعال حىت اكنت جمهودات ال �س�هتان هبا يف ٕاطار �رب الرضر، �اصة 
الفردي وامجلاعي، وٕان اكن امجلاعي �يق ف�ه نقاش �بري، وٕاال ملا شف�ا 
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  . اح��ا�ات �ارمة يف مجمو�ة من املناطق و�ىل رٔ�سها الریف
ولكن �یبقى من بني ٔ�مه اخلالصات ٔ�و التوصیات ا�يل �ا�هتا هیئة 

نصاف واملصاحلة يه إالجراءات ا�يل �اصنا ��ذوها من ٔ��ل �دم االٕ 
 .�كرار ما مىض يف هذه الفرتة ا�يل اش�تغلت �لهيا الهیئة

ولكن لٔ�سف الس�ید الوز�ر ٔ�ن� يف معرض جوا�مك ٔ�و تعق�بمك �ىل 
السؤال السابق قلمت ب�ٔن هناك جتاوزات ول�ست هناك �راجعات، لٔ�سف 

راجعات ٔ�ن ميل كنلقاو نفس ��هتااكت اجلس�مية اح�ا كنعتقدو ب�ٔن هناك �
حلقوق إال�سان یمت �كرارها، فامسحو يل هذا �راجع فعال حق�قة �راجع، ميل 
ت�شوفو م�ال ما ميك�اش اح�ا نتلكمو �ىل لك احلقوق اليت ت�هتك، ولكن 
�رسدو مجمو�ة مهنم، �ىل رٔ�سها م�ال احلق يف التظاهر ويف التجمهر، 

توا�ه بقمع وقوة مفرطة ل�س لها ٔ�ي مربر وصلت  ا�اتوت�شوفو �ح��
عزاء� �لمرحوم احلیاة، ومن هذا املنرب �كرر ٕاىل �د ا�هتاك احلق يف 

اذة اليت احلا�يل و�لعائ� د�لو الصغرية والك�رية، یعين هذا أ�ب د�ل أ�س�ت
فرض �لهيا التعاقد، وا�يل توىف من جراء القوة املفرطة، اس�تعامل القوة 

  . فرطة لفض التظاهرامل
اك�ن ٔ�یضا ما دارت احلكومة حىت يش �ا�ة يف الطفل ا�ي مت دهسه 
يف جرادة، �ادي تقولو لنا اك�ن حتق�قات يف هاذ اليش، امسحو لنا فني 

 5التحق�قات يف فربا�ر؟ ٕاىل ٔ��ن وصلت  20وصلت التحق�قات يف شهداء 
كامل يف التحق�قات يف د�ل الش�باب ا�يل توفاو يف واك� بنك�ة؟ ٔ�ش�نو وقع 

عامري يف ٔ�سفي وال يف �رمي الشایب يف صفرو و�ريمه يف هاذیك الفرتة؟ 
ٔ�ش�نو وصلو التحق�قات ٔ�یضا ا�ٓن يف مجمو�ة د�ل القضا�؟ واح�ا ك�شوفو 

   .هاذ اليش ٔ�یضا تیجر� �لحق يف احملامكة العاد�
لٔ�سف ت�شوفو ش�باب الریف هل �س�تحق ٔ�هنم طالبوا مبطالب 

س�نة، حرام، ماذا نقول؟ ما يه  �20عیة رصفة ٔ�ن یمت احلمك �لهيم ب اج
 الرسا� اليت �رید ٔ�ن منررها من �الل هذا احلمك؟

مث ٔ�یضا اك�ن حصاف�ني یتابعون، اك�ن �رملاين یتابع، �ش؟ �هتم واهیة، 
ٔ�شهر بدون ٔ�ي دلیل فني يه احملامكة العاد�؟  6فني يه احملامكة العاد�؟ 

ٕاشاكل، فعال اك�ن ا�هتااكت جس�مية، وفعال اك�ن �راجع مايش ما  هنا اك�ن
  .اكی�ش �راجع، مث اك�ن احلق يف التنقل

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :امللكف حبقوق إال�سان ا�و�الس�ید وز�ر 
ك �راجعات، مس�تعد ٔ�ن ٔ�م�ل ٔ�مام ٔ�ي مرة ٔ�خرى ٔ�ؤكد ب�ٔنه ل�س هنا

جلنة معنیة ملناقشة املوضوع �لتفصیل، احلدیث عن �راجعات یتطلب 
وجود مؤرشات، ٔ�� ٔ��ساءل ٔ��ن يه املؤرشات؟ �ىل ا��ن یقولون ب�ٔن 

هناك �راجعات ٔ�ن �كون مس�توى حقوق إال�سان يف املر�� السابقة ا�ي 
  .احندر ٕاىل مس�توى ٔ�ن نت�دث عن �راجعات

�ل�س�بة �لقضا� اليت طرحت ٔ�� فقط ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول � س�یديت، ٔ�ن 
هناك ملف مف�وح �ل�س�بة ٔ�ب أ�س�تاذة املتوىف ٔ��ريا، ٔ�رجو ٔ�ن ال 

  .�س��ق أ��داث و�هتم ٔ�ي �ة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
شكرا الس�ید الوز�ر و�شكر الس�ید وز�ر ا�و� �ىل مسامهته معنا يف هذه 

  .اجللسة
ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه  ون��قل

مسامهة الوزارة يف �رامج ت�ٔهیل امجلا�ات الرتابیة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  والسادة املس�شار�ن احملرتمني، الس�یدات

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ��رمت وزار�مك العدید من االتفاق�ات هبدف 
  .ت�ٔهیل العدید من امجلا�ات الرتابیة

ويف هذا إالطار �سائلمك الس�ید الوز�ر، حول املعایري املعمتدة من طرف 
  وزار�مك �لمسامهة يف هذه املشاریع؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د املس�شارشكرا �لس�ی

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الفايس الفهري وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري  أ��دالس�ید عبد 
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
بطبیعة احلال السؤال واسع ٔ�ن امجلا�ات الرتابیة اكحلوارض، اكلعامل 

عض املعطیات، اح�ا وز�ر القروي مبختلف ٔ�شاك� وتنو�ه، بغیت نقول ب
السكىن �ٓمر �لرصف د�ل وا�د الصندوق، الصندوق د�ل التضامن 

 une taxe)السكين ود�ل إالدماج احلرضي ا�يل تتغذیه وا�د الرضیبة 
parafiscale)  ش�به الرضیبة �ىل إالمسنت، وا�يل تیجیب لنا لك س�نة

شهر أ�وىل اكن ارتفاع �ٔ  3امحلد � يف (مالیري د�ل ا�رمه،  2تقریبا وا�د 
  ).داملبیعات �مسنت �ادي تف�ح لنا بعض إالماكنیات

اح�ا تن�اولو �س�تعملو هاذ إالماكن �ش حناولو جنرو مسامهني �ٓخر�ن 
يف وا�د املقاربة م�دجمة ال يف العامل القروي وال يف املدن، حىت نتجنب 

تقدم حنو وا�د وا�د ال�ش�ت�ت د�ل الوسائل د�لنا احملدودة وحىت حق�قة ن 
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التصور م�دمج �لمنو، ما نبقاوش فقط يف مقاربة تصحیحیة لتدارك وا�د 
  .اخلصاص يف وا�د ا�ال ٔ�و �ٓخر

التد�ل د�لنا مع امجلا�ات الرتابیة م�ين �ىل ال�شارك، �ىل التعاقد، 
�ا� يف ٕاطار ما �سمى �س�یاسة املدینة، ولكن تتعين تد�الت  2012من 

 �197 يف بعض املراكز الصا�دة يف العامل القروي، ال يف املدن وال كذ
ملیار د�ل ا�رمه،  13ملیار د�ل ا�رمه، الوزارة تقریبا  67اتفاق�ة، 

د�ل  العموم�ة، الضفاتالطرق، الب��ات التحتیة، مرافق القرب، السا�ات 
العمل ٔ�ن اكن بعض الویدان، فك العز�، ٕاىل �ري ذ�، ب��اجئ حق�ق�ة، مع 

 ٓ ف� خيص حتسني احلاكمة يف الت��ع ا�ٔكرث رصامة ف�  �ت حق�ق�ة�ري �
خيص ا�ٓ�ال، ف� خيص اجلودة، ف� خيص كذ� التلكفة وكذ� الت�س�یق 
ما بني خمتلف املتد�لني، ٔ�ن �لفعل يف بعض أ�ح�ان التد�ل يف امجلا�ة 

  .ت��لكفو هبااح�ا مرهونني مبثال معاجلة القضیة د�ل التطهري مايش اح�ا ا�يل 
كذ� ٔ�هن�ي هباذ املس�ٔ�، حلد ا�ٓن ميل تیجینا يش �ر�مج تندرسو يف 

ا�ٓن املرة أ�وىل  (l’approche guichet)�د ذاته مقاربة الش�باك 
تن�اولو �كون وا�د الربجمة م�عددة الس�نوات حسب اجلهات لتنظمي وا�د 

  .النوع من إالنصاف وعقلنة اس�تعامل الوسائل د�لنا

  : رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

فعال املسامهة د�لمك �ینة ف� یتعلق مع امجلا�ات احمللیة فهاذ املشاریع 
تفاق�ة ما اكی�ش ت��ع واالتفاق�ات ولكن املشلك ا�يل ت��طرح وهو من بعد اال
  .ت��قاو �ملني وت��قى تعرث يف تنف�ذ املشاریع

ٕاذن املطلوب ا�ٓن وهو واش عندمك ٕاحصائیات �ىل املشاریع املتعرثة 
فامجلا�ات، راه مايش املشلك وهو ت��ذل جمهودات كثرية وكتربم، ولكن 

�يل عندمك الس�ید فا�ال د�ل التنف�ذ هنا تیوقع املشلك، ٕاذن املشلك ا
  .الوز�ر وهو فالتنف�ذ

هنا تطرح ا�يل ما كتنفدش وال �یكون تعرث د�ل املشاریع تطرح معا�ة 
د�ل املواطنني املس�تف�د�ن، و�یتطرح �اوتين مشلك �ل�س�بة لرؤساء 
امجلا�ات ا�يل هام ت��قاو �ادیني ما بني السلطة إالقلميیة وما بني الوزارة 

  .دد�لمك و�یبقى ال�شدی
ٕاذن �یخصمك �شوفو املسامهني ا�يل مه رشاكء واش دفعو املسامهة 
د�هلم وشوفو املسامهة د�لمك ٔ�نمت، م�وقعوش وختلیو هكذا، نعطیمك كمنوذج 
احلي ا�يل اح�ا مفرا�ش تنع�شو ف�ه، اك�ن اتفاق�ة ٕاطار ا�يل �س�نات ٔ�مام 

ق ومشا لعندمك وبقى التعرث د�لها ٕاىل ا�ٓن، وراه در� ملح 2010س�ید� يف 
و�يق ل�ٓن ما توقعش وما تنفدش ٔ�ن هنا الش نبقاو اح�ا تنجریو، �اصمك 

ٔ�نمت ا�يل توقفو �لیه وهاذي مشاریع �مة ا�يل كهتم وا�د ا�مو�ة د�ل 
امجلا�ات وعی��ا ما جنیو حىت لعندمك ونطلبو، ولكن حلد السا�ة �يق حىت 

  .يش �ا�ة ما اكینة
؟ ت��طرح يف التنف�ذ، الس�ید الوز�ر، وهو ٕاذن املشلك فني ت��طرح

ا�يل مشلكة، ٕاذن تیخصمك تد�رو وا�د ا�لجنة د�ل الت��ع د�ل املشاریع 
والتقدم د�ل إالجناز فني اك�ن بدءا من الرشاكء، دفعو الرشاكء یعطیو 
ا�متویل د�هلم وتدفعو كام قلت املقاولني �ش یلزتمو �اللزتامات د�هلم ال 

  .ٔ�مسو، ٕاذن إالرشاف راه رضوري عندمك الس�ید الوز�را�ٓ�ال وال 
  .شكرا

  : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

ثواين  10الس�ید الوز�ر ٕاىل عندو إالماكنیة د�ل التعق�ب يف �دود 
  .د�ل الثواين 3يف ) record(و�ا الس�ید وز�ر ا�و� دار لنا 

  :إالساكن وس�یاسة املدینةالرتاب الوطين والتعمري و  ٕا�دادالس�ید وز�ر 
ٔ�ش �ادي ٔ�قول ما تقولون، هاذي معركة یوم�ة، اح�ا فالتعاقد 
وال�شارك اك�ن �دد د�ل املتد�لني اح�ا خمصناش �متلصو من املسؤولیة 

  .د�لنا، ولكن �اص مجیع املتد�لني حيرتمو �لزتامات د�هلم

  : اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

و�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة، موضو�ه سؤال املل اون��قل ٕاىل 
تنايم ظاهرة اس�تغالل أ�طفال الرضع �ل�سول يف الفضاء العام، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .السؤال

  :فاطمة احلبويس الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،

  الوزراء،الس�یدات والسادة 
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

ٕان اس�تغالل أ�طفال والرضع الس��� عواطف احملس�نني یعد من 
  ..ٔ�خطر مظاهر

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  . معذرة الس�ید الوز�ر ی�ساءل

  . اح�ا اتفق�ا يف ندوة الرؤساء اكتفاء الفرق �سؤال وا�د للك فریق
  .هاته اجللسة، شكرا و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف

  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :فاطمة احلبويس الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،
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  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

ٕان اس�تغالل أ�طفال والرضع الس��� عواطف احملس�نني یعد من 
حظ ٔ�طفاال ٔ�خطر مظاهر ؤ�سالیب ال�سول يف الفضاء العام، وكثريا ما نال
يف �ني �رى صغارا یغطون يف نوم معیق يف ٔ�حضان �ساء م�سوالت، 

  .الس�یارات �ري مكرتث لٔ�خطار اليت هتدده الك�ري مهنم �س�ت�دي ٔ�حصاب
ول�س غریبا ٔ�ن نؤكد �ىل وجود ش�باكت م�ظمة �س�تغل ال�ساء 
وأ�طفال �ىل �د سواء يف ممارسة ال�سول، ٕاهنا ظاهرة خطرية لها ت�ٔثري 

  .و�لغ �ىل نفس�یة أ�طفال ا��ن یمت اس�تغالهلم ب�شا�ة يف هذه العملیة�بري 
�سائلمك الس�یدة الوز�رة، ما يه ا�ٓلیات اليت وضعهتا احلكومة محلایة 
هذه الرشحية من أ�طفال، وما يه إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا �ل�د 

  من تنايم هذه الظاهرة؟ 
   .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . اللكمة �لس�یدة الوز�رة

الس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
  :�ج�عیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة،

هذا طبعا سؤال �م البد ٔ�ن نطر�ه، لكن البد ٔ�ن نطر�ه كذ� 
انون �حلی��ات املرتبطة به، خصوصا ٔ�ن ا�و� املغربیة قد وضعت مضن الق

اجلنايئ املق�ضیات اليت تعاقب �ىل ممارسة ال�سول يف الشارع العام، طبعا 
ٔ�شهر، ولكن عندما یمت ال�سول �ٔ�طفال هذه تصل  6العقوبة من شهر ٕاىل 

  .ٕاىل س�نة
القانون و�ده ال �كفي �ل�د من هاته الظاهرة، حنن م�فقون �ىل ذ�، 

� واليت تقوم هبا خمتلف لكن هناك مجمو�ة من الربامج اليت ٔ�طلقهتا ا�و
القطا�ات احلكوم�ة وقایة من وصول املواطن ٕاىل ٔ�ن یتوسل يف الشارع، 

 يف املیدان يه وزارة ا�ا�لیة �ىل نيلكن هناك م�د�لني اثنني ٔ�ساس�ی
و�ه اخلصوص جبهاز أ�من ا�ي یؤمن طبعا الفضاء فار�ا من م�ل هاته 

یال �لقانون، وهناك وزارة املامرسات اليت تت�اوز القانون و�لتايل تزن 
التضامن وأ�رسة والتمنیة �ج�عیة اليت تقوم ب�ٔدوار اج�عیة كذ� يف 
املیدان تتد�ل يف �دود اخ�صاصاهتا، حبیث ٔ�هنا تقدم املسا�دة �ج�عیة 
الرضوریة، توفر كذ� مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �خلدمات الرضوریة 

معیل و�اجز�ن عن العمل وحيتاجون ٕاىل ���ن ل�س هلم د�ل ول�س هلم 
  .�دمات ا�و� وتوفر مجمو�ة من اخلدمات

هنا بغیت نقول ب�ٔن هناك املرٔ�ة والر�ل ا�ي ميارس ال�سول وهناك 

الطفل، ٕاذا هناك مجمو�ة من الربامج لصاحل الراشد�ن، وهناك مجمو�ة من 
دات الربامج لصاحل أ�طفال، وجود و�دات حامیة الطفو�، وجود و�

التنقل لٕالسعاف، وجود مؤسسات �اصة �ٔ�طفال، وبغیت نقول هنا ب�ٔن 
ی�مي،  166000هناك �رامج �اصة مهنا دمع، �ر�مج دمع ا�ي �س�تف�د م�ه 

طفل معاق �س�تف�د من ا�متدرس يف ٕاطار صندوق  12000هناك كذ� 
ال�سك وكذ� يف ٕاطار صندوق ال�سك، ت�سري ا�يل هذه الس�نة �یتوسع 

راف�ا حىت یضم مجیع ا�االت �ىل الرتاب الوطين والز�دة الیوم �ادي جغ
امللیون  2، ٔ�ن الیوم �ادي نوصلو ل مس�تف�دٔ�لف  �380كون ملیون و

  .ٔ�لف ب�� اكن يف املايض ٔ�قل من هذا 87و
و�اود اجلدید الیوم يه �دمات املطامع ا�يل يه كتخفف �ىل الوا��ن 

ٔ�لف وملیون طفل  43اء د�هلم �لمتدرس عند� وكت�لهيم ٔ�هنم یدفعو �ٔ�بن
  . مس�تف�د�ن من هاته اخلدمات اجلدیدة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :ارلباملس�شار الس�ید عبد السالم ا� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدتني الوز�رتني،

ىل ردمك، ٔ�و اس�متعنا ٕاىل ردمك الس�یدة الوز�رة، اح�ا ما يف احلق�قة �س�متع إ 
  . ميك�اش مكواطنني، مكغاربة ٔ�ن نق�ل هبذه الظاهرة

وهو تیخص ا�متع لكو یتعاون، هاذ اليش مايش ظاهر �ري �لوزارة 
د�لمك ٔ�و وزارة ا�ا�لیة مشكورة �ىل ا�هودات املبذو�، ولكن تیخص 

لیب ا�يل كتحط من ا�متع املغريب وكمتس لو ا�متع �رفض هاذ النوع دأ�سا
يف العمق عندما �رى امرٔ�ة بطفل، ٔ�ظن ٔ�نه ال ین�سب ٕا�هيا ٕاال �ٕالجيار، 
�كریه هنار �ش جتي �سعى به، هاذي راه ما مق�والش وكمتس يف العمق 
أ�رسة املغربیة والتقالید وذیك ا�متع املغريب ا�يل اكن جممتع التاكفل، جممتع 

  . ، جممتع د�ل إالحساناحلنان
ت املبذو�، ولكن تیخصنا اح�ا� تن�ٔكدو مرة ٔ�خرى تنوهو ��هودا

جلهود، مايش �ري الوزراء د�لمك بل ا�متع لكو �اصو ینوض انضافرو 
یناهض هاذ الظاهرة ا�يل �متس أ�رس د�لنا وما نق�لوهاش، ٔ�ي زا�ر جيي 

تنظ�يش ٔ�ن هذا ت�رشف  �لمغرب یلقى طفل صغري يف ذیك الشوارع، مفا
  . املغرب

واح�ا بدور� كربملانیني مس�تعد�ن نقدمو مجیع املسا�دات املادیة 
وإالماكنیات ا�يل م�وفرة عند الربملانیني �ش ندمعو حملاربة هذه الظاهرة ا�يل 
هنا� �اصها تتضاعف العقوبة ٔ�ي وا�د �ش نقطعو مع هاذ السلوك 

  . املشني �لمجمتع واملشني لٔ�رس
 .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه اس�تف�ال ظاهرة ال�سول �ملدن 
املغربیة واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي 

  .السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  س�یدتني الوز�رتني،ال 
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�سائلمك الس�یدة الوز�رة، عن إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا وزار�مك 
ملعاجلة ظاهرة ال�سول اليت ازدادت واس�تف�لت وان�رشت وتفامقت �شلك 

  �بري بني املدن املغربیة؟ 
  .السالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املس�شارشكرا الس�ید 

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
  . طبعا هاذ السؤالني هام م�اكملني

ال�سول كام تعلمون قد �كون � ٔ�س�باب اج�عیة واق�صادیة، ولكن 
ٔ�س�باب نفس�یة، ؤ�ح�ا� جند بعض احلاالت اس�تك�ارا كذ� قد �كون � 

�لامل ما عندمه �ا� نفس�یة، ما عندمه �ا� فقر، ولكهنم یطلبون ز�دة يف 
  . املال

ٕاذن ٔ�ش�نو دارت احلكومة مقابل هاته الظاهرة؟ طبعا �لكمنا �ىل 
القانون ٕاىل �ري ذ�، ميكن يف اجلانب القانوين �اصنا �شوفو كذ� ا�ي 

ال يف ٔ�ندون�س�یا �ذاو وا�د إالجراء ا�يل هو عقوبة من ميد یقدم، حب
امل�سول ا�يل مايش يف �ا�ة مبال، ف�قدرو نفكرو یعين يف وسائل ٔ�خرى ٔ�و 

  . مق�ضیات ٔ�خرى يف اجلانب الزجري
لكن يف �انب إالسعاف، يف اجلانب اخلدمايت هناك �ل�س�بة �ل�االت 
اليت نعتقد ٔ�هنا مرتبطة �لفقر مجمو�ة من الربامج، الربامج �ج�عیة لكها 
ا�يل �ادي تد�ل يف الس�ل �ج�عي املو�د، �رامج املبادرة الوطنیة 

ة، طبعا دمع �لتمنیة ال�رشیة، مجمو�ة الصنادیق اليت ٔ�طلقت وا�يل يه �دام
أ��شطة املدرة ���ل، هاذي لكها �ش �سدو الباب د�ل ال�سول، ٕان 

  . اكن أ�مر یتعلق حباالت الفقر
احلاالت النفس�یة جيب ٔ�ن من�ٔسس التعامل معها �ىل اعتبار ٔ�ن �االت 

  .جيب ٔ�ن حتال �ىل العالج ال �ىل السجون
اها �ل�س�بة مث �لثا جيب ٔ�ن طبعا ا�ٓ� د�ل العقاب ٔ�ن ت�ٔ�ذ جمر 

�ل�االت اليت ت�سول، ما تتد�ل ال يف اخلانة أ�وىل وال يف اخلانة الثانیة، 
وٕاال مفؤسسة الر�ایة �ج�عیة �یف ما قلت لمك الیوم يه �اهزة ليك 
�س�تق�ل احلاالت ا�يل ما ميك�لهاش یعين �كون ٕاال يف وضع مد الید ٔ�و 

�ىل العمل ا�ي تقوم به  احلا�ة ٕاىل �دمات ا�و�، ففي هذا الباب ن�ين
امجلعیات بدمع من ا�و�، وهذا وا�د الرشاكة ا�يل يه كتعطي ا�ٔلك 

  . وامحلد �

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . ه حنن كفریق اشرتايك م�فقون معهالس�یدة الوز�رة، ما قلمتو 
ولكن بغیت نقول �ىل ٔ�ن هذه الظاهرة لنئ اكنت قد ٔ�حضت معض� 
اج�عیة، فٕاهنا يف املقابل قد ٔ�صبحت جتارة ٔ�و �نة حيرتفها �دد �بري من 
أ�ش�اص وحيرتفها ش�باكت اليت متهتن ال�سول، و�لتايل هذه الش�باكت 

  . ٔ�صبحت عندمه جتارة مرحبة ال تبور
م�فق معمك �ىل ٔ�ن املقاربة الزجریة يه �ري اكف�ة،  الس�یدة الوز�رة ٔ��

من القانون اجلنايئ ا�ي  326وحىت من الناح�ة القانونیة ذیك الفصل 
یعاقب راه جيد صعوبة لیطبق من طرف القضاء، ٔ�ن الفصل الفقرة الثانیة 

عنرص د�ل ، �لتايل النیابة یتعذر �لهيا ٕاثبات ذیك ال "تعود"ف�ه تیقول 
�عتیاد والتكرار د�ل ظاهرة ال�سول، و�یتحمكو الناس �لرباءة، ٕاذن 
�اص مراجعة �رشیعیة، هذه مايش مسؤولیة د�لمك بو�دیتمك، يه 

  . مسؤولیة حكوم�ة �شرتك فهيا قطا�ات ٔ�خرى
ولكن املقاربة �ج�عیة البد الس�یدة الوز�رة ٔ�ن ت�ٔ�ذوهنا بعني 

ؤ�نمت مشكور�ن ا�يل درتوه �وزارة د�ل التضامن  �عتبار، ٔ�ن ال�شخیص
وأ�رسة، ف�ٔ� م�فق معه هو �شخیص ج�د یعين م�ني لنا الصورة، ولكن 
املقاربة �ج�عیة ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن �هنج س�یاسات معوم�ة �س�هتدف 

  . ٕادماج هؤالء الناس ا�يل ما عندمهش ٔ�و الناس ا�يل عندمه الفقر والفاقة
حلكومة ٔ�ال تغفل املقاربة التحس�س�یة، �لیمك ٔ�ن �س�هتدفوا وكذ� �ىل ا

إال�الم العمويم، یعين التحس�س ب�ٓفة هذه الظاهرة اليت ٔ�صبحت معض� 
ب��ویة هتدد ال�س�یج �ج�عي املغريب و�لتايل عن طریق التحس�س ميكن 
لنا ٔ�ن حنارب الثقافة د�ل التوالك، �ع�د �ىل الغري وكذ� هذا 

اهتم عوض ٔ�ن ميدوا ميكن لنا �هبو هاذ الناس ٔ�ن یعمتدو �ىل ذو  التحس�س
ارع العام ؤ�ح�ا� قد یعرقلون حىت احلركة د�ل املرور ٔ�یدهيم يف الش

  . والسري، الس�یدة الوز�رة احملرتمة
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  . �ك�في هبذا القدر
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .التعق�ب �ىل رداللكمة �لس�یدة الوز�رة يف ٕاطار ال

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
طبعا ٔ�� ٔ�ثين �ىل ال�م ا�ي قا� الس�ید املس�شار والنقطة ا�يل 
ٔ�كدت �لهيا و�اتين �مة �دا يه مس�ٔ� التحس�س واس�تعامل إال�الم 

ت العمويم من ٔ��ل �رش ثقافات �دم التوالك و�ع�د �ىل ا�ا
و�س�تفادة كذ� من اخلدمات د�ل ا�و� ا�يل يه موجودة وا�يل 
�یتجنبو ا�هاب ٕا�هيا ٔ�هنم یعتادون �ىل التوا�د يف الشارع وكذ� �لب 

  . مال ٔ�كرب
ما ت�ساوش ب�ٔن الظاهرة �اود بدٔ�ت ت��ان مس�تف�� مع وجود 

ع الالج�ني أ�فارقة، وكذ� الالج�ني من أ�رس السوریة، فوال الشار 
�لفعل مؤرش �ىل ظاهرة م�نو�ة حنتاج رمبا ٕاىل �رامج خمتلفة ومقاربة �مة 

الیوم، من ٔ��ل ٔ�ن حند من هاته الظاهرة �ىل أ�قل �ل�س�بة �لمغاربة 
معنا يف هذا الرب�مج الوطين �ل�د من مد  كنقول ب�ٔهنم �اصهم �سامهو

  .الید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .  مسامههتا معنا يف هذه اجللسةشكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرها �ىل

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، مس�تعد�ن 
  . الس�ید الوز�ر

ٕاذن املوضوع د�لو الشعب العرصیة يف التكو�ن املهين، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي 

  .یدة املس�شارةالسؤال، تفضيل الس� 

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والس�ید الوز�ر،
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید الوز�ر، كنا قد طرح�ا السؤال ق�ل ٔ�ن ی��اول �ال� امل� نرصه 
هللا موضوع التكو�ن املهين ٕ�رشافه السايم الشخيص �ىل �ج��ات 

یف احلكومة ٕ��داد ٕاسرتاتیجیة وخطة معل لتتقدم بعد ذ� احلكومة و�لك 
�منوذ�ني، ویوافق �اللته �ىل الصیغة الثالثة، طرحت يف حفل �بري 

وقدمت من طرف الوز�ر الويص �ىل القطاع، مما جعل مضمون هذا 
السؤال يف احلا�ة ٕاىل حتیني، لن��قل من مضمون �سائل احلكومة عن 

لتكو�ن املهين �سا�ر املس�ت�دات يف سوق الشغل ٕا�داث شعب عرصیة �

ٕاىل املهنجیة اليت متت معاجلة هبا إالسرتاتیجیة وخطة العمل اجلدیدة لهذا 
  .القطاع وٕاشاكلیة مالمئة التكوینات مع سوق الشغل

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

زازي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الس�ید سعید ٔ�م
  :والبحث العلمي

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  . الس�یدة املس�شارة شكرا �ىل هذا السؤال

ما يش  2017، الوضعیة د�ل 2017هاذ السؤال حق�قة اكن تطرح يف 
ل الیوم، الیوم امحلد �، عندا وا�د اخلارطة الطریق ا�يل يه الوضعیة د�

مت تقدميها ٔ�مام صاحب اجلال�، نرصه هللا، وا�يل مثهنا، والیوم اح�ا� بصدد 
  . تزنیلها

، ولهذا 2021- 2016عند� ٔ�یضا إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 
، من ح�ث وا�د احلكومة كتعطي وا�د أ�ولویة، وا�د أ�مهیة لهاذ القطاع

العدد د�ل الربامج والس�� حتدید احلاج�ات القطاعیة، الیوم اك�ن وا�د 
العدد د�ل ا�راسات تتقوم هبم كتابة ا�و� يف التكو�ن املهين، هاذ 

بطریقة ق�لیة ق�ل ما یمت وا�د  راسات القطاعیة البد �اصهم �كونوا�
  .إالرساء د�ل وا�د ا�راسة بیداغوج�ة

امحلد �، املغرب تیعرف وا�د العدد د�ل ا�ططات، إالقالع  والیوم،
، ٕاسرتاتیجیة 2020الصناعي، املغرب أ�خرض، رؤیة الس�یا�ة 

  .ا�لو��س��ك، وهاذ ا�راسات القطاعیة تنخرط يف ٕاطار هاذ الرؤیة هذي
ا�منوذج ا�يل الیوم، امحلد �، طور�ه هو ا�منوذج د�ل م�دان املهن 

يل ٔ��ذت بعني �عتبار الطابع اجلهوي ٕالرشاك اجلهة كفا�ل والكفاءات ا�
  .ٔ�سايس وذوي �خ�صاص �ل�س�بة لهاذ القطاع احلیوي

ٔ�ن لك �ة عندها مؤهالت، عندها خصوصیات وعندها طاقات، 
والبد ٔ�ن �س�مثر هذه الطاقات يف ٕاطار بلورة وا�د ا�منوذج د�ل التكو�ن 

لوج �لش�باب وت�ٔهیلهم لسوق الشغل املهين �وي وا�يل ٔ�وال ت�سري الو 
ؤ�یضا الرفع من تنافس�یة املقاوالت، �ش جنعلو امحلد � املقاوالت د�لنا 

  .عندمه وا�د التنافس�یة �ىل املس�توى ا�ويل
الیوم ٔ�یضا تطو�ر م�دان د�ل املهن العاملیة، م�دان الس�یارات، 

فوض �لق وا�د الطريان، وهذا ٔ�یضا منوذج ا�يل عرف�اه د�ل التدبري امل
مت  %90القفزة نوعیة �ل�س�بة لتوظیف الش�باب، ٔ�ن تقریبا ٔ�كرث من 

توظیفهم، ٔ�ن املهنیون مه ا�يل تیكونو ؤ�یضا هاذ التكو�ن تیكون يف فضاء 
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  .�نیة حمضة
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :دة �ا�شة ایتعالاملس�شارة الس�ی
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ اجلواب وا�ي ٔ�عتربه اكف�ا وشاف�ا
  :لكن من �ب تعمیق النقاش ٔ�ثري بعض القضا� وإالشاكلیات التالیة

يف ٔ�فق مالمئة التكو�ن مع �اج�ات سوق الشغل ومس�ت�داته، جيب 
  :ا یيلالتفكري يف وضع �ٓلیات �راعي التاكمل بني م

مرا�اة اخلصوصیة اجلهویة ا�يل ٔ�رشمت لها الس�ید الوز�ر، ٔ�ن الیوم 
عند� م�اطق م�باینة، هناك م�اطق فالح�ة ؤ�خرى صناعیة، و�لتايل 
سوق الشغل یعين ت�سري بوا�د الرس�ة ا�يل يه یعين �برية �ىل سوق 

و املالمئة ا�يل تد�رو دا�ل التكوینات، هاذي من �ة، من �ة �نیة ه
ٕارشاك القطاع اخلاص يف حتدید التوقعات املتعلقة حباج�ات الشغل 

  .ومسامهته يف وضع الربامج وحتدید التكوینات
وملا ال الس�ید الوز�ر ٔ�ن یتحمل القطاع اخلاص جزءا من أ�عباء 
و�س��رات يف التكو�ن، ٔ�ن هو املس�تف�د أ��ري من هاذ الش�باب 

سوق الشغل، و�لتايل الش�باب ميل  املتخرج، ٔ�ن هو الیوم ت��حمك يف
ت��خرج تیلقى بعدا وا�د، �ارف فني �ادي، ما تیكو�ش هذاك التهيان 
د�ل ��ش من الش�باب م�خرج وما �ارفش فني �ادي مييش، و�لتايل 

  .جيب ٕارشاك القطاع اخلاص يف هاذ القطاع هذا
كذ� هناك ضبط، الیوم تندعیو الس�ید الوز�ر ٕاىل ضبط رس�ة 

ت الطارئة �ىل سوق الشغل ووضع �ٓلیات املوا�بة �لتكوینات لهذه التحوال
التطورات، وهنا نلمتس من س�یاد�مك تعمیق النقاش دا�ل ا�لجنة، ٔ�ن هاذ 
ا�طط اجلدید �س�تجیب لتعمیق النقاش واس��عابه �ل�س�بة �لمس�شار�ن، 

  .كذ� ننوه مبس�ت�دات هاذ خمطط التكو�ن املهين
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  . اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
الس�یدة املس�شارة، بغیت نؤكد ب�ٔن ا�منوذج د�ل احلاكمة د�ل هاد 

ر ا�يل �ادي یعطي وا�د املاكنة �مة مدن املهن والكفاءات هو منوذج م�تك
�ل�س�بة �لقطاع اخلاص، ٔ�نه هو رشیك ؤ�یضا التدبري د�ل هاد مدن املهن 

�ادي یمت من طرف وا�د الرشكة جمهو� �مس ا�يل �ادي �كون �ىل 
  .رٔ�سها الناس د�ل القطاع اخلاص

�ا ٔ�یضا �مثني هذا املسار املهين بدیناه اح�ا� من إال�دادي ٔ�ن �لق 
وا�د املسارات �نیة د�ل إال�دادي، مسا� �نیة لٕال�دادي حىت منكن 
ٔ�ن نو�ه التالم�ذ بطریقة م�كرة لهاذ التكو�ن املهين و�كون هذا التوج�ه 
حسب وا�د املیوالت وا�د الق�ا�ات، ما �كو�ش وا�د التوج�ه من 

  .. ٔ��ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ل املوايل يف قطاع التعلمي كذ� وموضو�ه تعممي م�ح ون��قل ٕاىل السؤا
التعلمي العايل لطلبة �ة در�ة �ف�اللت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
لیه اكفة التقار�ر الوطنیة املتعلقة مبس�توى ��ش كام تعلمون وكام ذهبت إ 

الساكنة الوطنیة مبختلف �ات اململكة الصادرة عن املندوبیة السام�ة 
-�لتخطیط ومد�ریة التخطیط بوزارة املالیة، واليت صنفت �ة در�ة

  . �ف�اللت ٔ�فقر �ات اململكة
رٔ�سها تعممي �ا فٕان احلكومة مطالبة �لعنایة ٔ�كرث هبذه املنطقة و�ىل 
  . املن�ة اجلامعیة مجلیع الطلبة �جلهة، ٕاضافة ٕاىل �ة سوس ماسة

الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات العا�� اليت س�تقومون هبا 
  لتزنیل هذا إالجراء هباتني اجلهتني؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي بیةالرت الس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
أ�س�بوع املنرصم كنت تطرقت لهذا اجلانب وقلت ٔ�ش�نو هام ا�هودات 

  .ا�يل قامت هبم احلكومة �لرفع من احلصة ا�يل كمتنحها أ�قالمي
�اصنا نعرتفو ب�ٔنه اك�ن وا�د القفزة �ل�س�بة �لمزيانیة ا�و� لهذه املنح 

ملیون، والیوم امحلد � مجیع  800ملیون ٕاىل ملیار و 540نوعیة من 
من املن�ة  %100أ�قالمي، وا�د العدد د�ل أ�قالمي �س�تف�دون من 

-مبا فهيا �ة در�ة %95الیوم والو  %80وهاذوك ا�يل اكنو ك�س�تفدو 
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  . �ف�اللت
هام أ�قالمي اجلنوبیة، ؤ�یضا ٕاقلمي  %100دمهش ٕاذن أ�قالمي ا�يل ما عن

زا�ورة وفك�ك وجرادة، وٕان شاء هللا نطمح �ش نوصلو لٔ�قالمي أ�خرى 
  .ا�يل تطرقت هلم الس�ید املس�شار احملرتم

هذوك أ�قالمي ا�يل ما �یحتویوش �ىل مؤسسة �امعیة ٔ�و ال �ىل � 
اء هللا نوصولو ل راه ما بقى والو �ش ٕان ش %�95امعي وصلنا هبم ل 

  . %95ٔ�و ال  %75ٕاما  %65وا�يل اكنو يف  100%
طلب ا�يل اكن  14500ا�يل بغیت نقول هو �ل�س�بة �لجهة، تقریبا 

ا�يل �داو املن�ة د�هلم، احلق ٕاذا وصلنا  13600هذه الس�نة اس�تجبنا ل 
  . %�100الش ما نوصلوش ل  95%

 2020م�اقشة مزيانیة  لهذا ٔ�طلب م�مك ٔ�ن� كربملان ٕان شاء هللا يف
�ش ٔ�یضا دمعوا هذا اجلانب حىت ميكن ٔ�ن �رفع من هذا ما �اد�ش تبقى 
وا�د املزيانیة �برية، و�ادي �س�تفدو وا�د العدد داملناطق والس�� اجلبلیة 

  .والقرویة وا�يل ما فهيمش هاذ الهیالك اجلامعیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  . �د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة �ٔ 

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .مشكورون الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
مشكورون �ىل جوا�مك ولنا الیقني ب�ٔ�مك مقمت مبجهودات �برية يف س��ل 

نح ا�راس�یة يف صفوف الطلبة جبمیع ربوع توس�یع قا�دة �س�تفادة من امل 
  .اململكة

الس�ید الوز�ر احملرتم، امجلیع یدرك أ�مهیة اليت �ك�س�هيا هذه املنح 
�ل�س�بة �لطلبة املن�در�ن من �ة در�ة �ف�اللت اليت تعرف ان�شارا واسعا 
�لهشاشة والفقر، �� فٕان ٔ�س�باب �زول هذا السؤال يف هذا الوقت 

" م�حيت"يف �ون الوزارة مشكورة �ش�تغل �ىل �ر�مج  ��ات � س�نده
ل�سهیل الولوج ٕاىل هذا إالجراء، م�وها يف هذا إالطار �لز�دة اليت عرفهتا 

  .رمغ هزا�هتا
  الس�ید الوز�ر، 

میع ٔ�قا�ميها تنغري، الراش�یدیة وورزازات ٕان �ة در�ة �ف�اللت جب 
ة ماسة مشكورون يف �ا� %100وم�دلت، قلتو زا�ورة ممنو�ة 

لالس�تفادة من هذا الرب�مج، ولكن �ىل ٔ�ساس تعممي املن�ة ا�راس�یة �ىل 
مجیع الطلبة املتوا�د�ن هبا، خصوصا ؤ�هنا �ة معروفة �شسا�ة مساحهتا 

  .�ش�ت  فهيا الطلبة �ىل مخس �امعات
ويف هذا إالطار، البد يل من التذكري �سؤال تقدم به فریق�ا ٕال�شاء نواة 

واة د� ولینا تنطلبو �جلامعة، ٔ�ن راه ما ميك�ش نبقاو هكذا، �امعیة، قلنا ن
الس�ید الوز�ر، ٕال�شاء �امعة �جلهة �سامه يف احلد من معا�ة ٔ�بناء هذه 
املنطقة ا��ن یعانون أ�مر�ن يف س��ل م�ابعة دراس�هتم اجلامعیة، واكن 

  .جواب احلكومة �ٓنذاك �ري مق�ع �لساكنة
ون بدمع هذه الف�ة من املواطنني �رب ٕا�مك الس�ید الوز�ر، مطالب

�شجیعهم �ىل التحصیل العلمي يف ظروف مق�و� �سمح هلم �ملسامهة 
الحقا يف �منیة هذه اجلهة، اليت يه يف ٔ�مس احلا�ة ٔ�بناهئا املثقفني النزتاعها 

 يمن �را�ن الفقر وا�هتم�ش، وال داعي لتذكريمك ب�ٔن ٔ�بناء هذه اجلهة شدید
�ىل الرمغ من العوز والفقر املتفيش يف  والتحصیل احلرص �ىل ا�هنل

  .صفوف أ�رس
�جلامعة  2021ٕاذن الس�ید الوز�ر ٔ�� مازال تنطالب یعين حىت ٕاىل 

جبهة در�ة �ف�اللت، ٔ�ن راه ما ميك�ش نبقاو یعين بغري �امعة، و�رك هللا 
  .ف�ك الس�ید الوز�ر

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د املس�شارشكرا الس�ی

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

س�شار احملرتم، كنت تطرقت لهاذ اجلانب وقلت ب�ٔن ٕا�داث امل الس�ید 
�امعة یق�يض وا�د القانون، واح�ا �ش�تغل يف الوزارة �ىل هت� مجیع 

�ش، ٕان شاء هللا، منش�یو ق�ل من هاذ التارخي ا�يل ٔ��لنت �لیه  الظروف
  .�ش �كون عند� وا�د اجلامعة مكمت� يف �ة در�ة �ف�اللت العز�زة �لینا

وا�يل الیوم اك�ن وا�د ا�هود �بري يف ٕا�داث وا�د العدد د�ل 
  .املؤسسات وأ��رية يه املدرسة العلیا �لتك�ولوج�ا يف ورزازات

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓخر، وموضو�ه مرشوع قانون إالطار، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والس�ید الوز�ر احملرتم،
  ون احملرتمون،الس�یدات والسادة ملس�شار 
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�س��د ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن �ىل د�امات مهنا ما هو 
�رشیعي ومهنا ما یتعلق بتحسني أ�وضاع املهنیة واملادیة لٔ�رسة التعلميیة، 

  :�سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم
  ٔ�وال، ما يه أ�س�باب احلق�ق�ة لتعرث مرشوع قانون إالطار؟

 9ذة �متكني أ�ساتذة القابعني يف الز�زانة �نیا، ما يه التدابري املت�
 وحضا� النظامني أ�ساس�یني من حقوقهم املرشو�ة؟

 .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤال

  :لبحث العلميالوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل وا الرتبیةالس�ید وز�ر 
  الرئ�س، الس�ید شكرا

  الس�ید املس�شار احملرتم،
كام تعلمون احلكومة قامت بواجهبا، والس�ید رئ�س احلكومة يف الترصحي 
احلكويم راه �رب �لیه، صاغ هاذ مرشوع إالطار، �رمج الرؤیة 
إالسرتاتیجیة من مرشوع قانون إالطار، �رمج هاذ الرؤیة ٕاىل قانون، قدم 

مام جملس احلكومة، ؤ�یضا مت اع�د من طرف ا�لس هاذ القانون �ٔ 
  .غشت، هاذ القانون إالطار 20الوزاري د�ل 

مت ٔ�یضا ٕا�الته �ىل ٔ�نظار الربملان، واكنت عندي م�اس�بة ابتداء من 
اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة �ش �قش�نا املناقشة التفصیلیة د�ل هاذ القانون 

واكن حق�قة وا�د النقاش غين ولك يف جملس النواب �ىل ٔ�نظار ا�لجنة، 
فریق �رملاين �رب �ىل التوافق ا�يل �اصو حيصل �ىل هذا القانون إالطار، 
ؤ�یضا �ش هاذ القانون ما �كو�ش ف�ه مزایدات س�یاس�یة و�كون ٕاطار 

  .مرجعي وطين �لجمیع
الیوم هو م�عرث يف هذه ا�لجنة، تنظن ب�ٔن بعد هاذ املصادقة لیوم ٔ�مس 

د�ل أ�مازیغیة ود�ل ا�لس الوطين ٕان شاء هللا التنظميیة  �ىل القوانني
تف�ح ا�ال �ش �رجعو �لجنة ونصادقو �ىل هاذوك التعدیالت ا�يل مت 
الطرح د�هلم و�ادي �كونو حقق�ا وا�د املكسب �م �ش ميكن لنا حنیلوه 

  . �ىل الغرفة د�لمك املوقرة ونناقشه ٔ�یضا �الل هذه ا�ورة الربیعیة
 �25ل�س�بة �لشق الثاين د�ل السؤال د�لمك �اصنا تعرفو ب�ٔن يف 

فربا�ر احلكومة �رب وزارة الرتبیة الوطنیة قدمت وا�د العرض �لنقا�ت 
ا�ٔكرث متثیلیة، وهذاك العرض ا�يل مت التقدمي د�لو اكن تضمن يف نتاجئ 

ل السالمل ٔ��ریل �ل�سویة ا�هنائیة د�ل امللف د� 25احلوار �ج�عي د�ل 
�ل�س�بة �لوضعیة د�ل املوظفني، البارح وقعت �ىل  9والسمل  8و 7

املرسوم ا�يل ٕان شاء هللا �ادي یدوز يف أ�س�بوع املق�ل يف املصادقة يف 
جملس احلكومة، الس�ید رئ�س احلكومة يف ا�لس احلكويم د�ل الیوم �اد 

ات احلوار �ج�عي قال لنا ب�ٔن أ�س�بوع املق�ل س�مت ٔ�جرٔ�ة وتزنیل مق�ضی

  .9ود�ل  8و  �7رب املراس�مي مبا فهيم املرسوم د�ل �سویة الوضعیة د�ل 
فس�مت �سو�هتا  10سمل  2املرتبون �الیا يف ا�ر�ة  8و  �7ل�س�بة ل 

م�ح املعنیني  31/12/2015و 1/1/2012كام یيل، ٔ�وال الفرتة ما بني 
س�نوات  4، و8فني يف السمل س�نوات �لموظ �3ٔ�مر ٔ�قدم�ة اعتباریة د�ل 

  ق�ل ٕا�ا�هتم �ىل التقا�د؛ �7لموظفني يف السمل 
�رق�ة املعنیني �ٔ�مر بعد �س�تفادة من أ�قدم�ة املذ�ورة ابتداء من 

  . الیوم السابق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، معذرة الس�ید الوز�ر

 .التعق�ب تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :ملس�شار الس�ید حيفظه �منباركا
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  : تفا�ال مع جوا�مك القمي نود يف الفریق احلريك ٔ�ن نؤكد �ىل ما یيل

ٔ�وال، ٕان ال�دي يف عرق� مرشوع القانون إالطار �واعي ٕایدیولوج�ة 
ٔ�یضا تعطیال لتزنیل  م��اوزة ال �شلك فقط هدرا �لزمن ال�رشیعي بل یعترب

س�نوات من معرها،  4الرؤیة إالسرتاتیجیة �لرتبیة والتكو�ن، حبیث ضاعت 
س�نوات  6وٕاذا ٔ�ضف�ا ٔ�ن مرشوع القانون إالطار �دد يف مق�ضیات 

لتفعیل مضام�نه تنظ� ومؤسساتیا فس�نكون بذ� �ىل مشارف هنایة 
سا�ر مادیة دون اس�تحضار �� من خ  2030املدى الزمين احملدد لرؤیة 

  .ونوعیة
و�ىل هذا أ�ساس واعتبارا لكون التوافق فعال من ٔ�رىق ٔ�نواع 
ا�ميقراطیة، �اصة ٕاذا اكن مؤطرا ٕ�رادة س�یاس�یة ٕاجيابیة تغلب املواقف 
�ىل املواقع ٕاال ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن �كون مربر ٕالق�ار مشاریع من هذا احلجم 

سطرة امل املرشوع �ىل  و�لیه نتطلع ٕاىل ٕاعامل مهنجیة ا�ميقراطیة بعرض
ال�رشیعیة ولیتحمل لك مكون مسؤولیة مواقفه ٔ�مام املؤسسات والرٔ�ي 

  .العام
�نیا، اعتبارا لكون املدرس يف صلب العملیة الرتبویة وعنرصا ٔ�ساس�یا 
يف ٕاصالح املنظومة، وهنا نؤكد �ىل رضورة ٕاجناح احلوار �ج�عي 

وأ�سالك �لقطا�ات  القطاعي واملركزي حلل مشالك خمتلف الف�ات
  . املشلكة �لوزارة

�لثا، الس�ید الوز�ر احملرتم، نتطلع كذ� الس�ید الوز�ر ٕاىل التعجیل 
ٕ�جياد �ل لوضعیة طلبة الطب دا�ني مجیع أ�طراف ٕاىل تغلیب احلمكة 
واجلنوح �لحوار قصد جتاوز لك العق�ات بغیة ضامن اس�تعادة ا�راسة 

  . ٕاىل دراس�هتم و�ا�م التكوی��ة ملسارها الطبیعي وعودة الطلبة
رابعا، الس�ید الوز�ر احملرتم، ؤ�ن املناس�بة رشط نعید الس�ید الوز�ر 
�ىل مسامعمك تطلعنا كفریق حريك ٕاىل خمطط التعلمي القروي �س��د ٕاىل 
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املدارس امجلا�اتیة ویعمم النقل املدريس �لرشاكة والتعاون مع امجلا�ات 
  . الرتابیة

  .رئ�س احملرتمال وشكرا الس�ید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر كذ� الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا 

  . يف هذه اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال املوايل وهو مو�ه لك�ابة ا�و� امللكفة �ٕالساكن، 

، اللكمة ٔ��د السادة و�ق�صاديوموضو�ه جودة السكن �ج�عي 
�حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل  املس�شار�ن من فریق

 .الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .شكرا الس�ید الرئ�س

عن إالجراءات املت�ذة محلایة املواطنني من  الوز�رة�سائلمك الس�یدة 
جشع املنعشني العقاریني وس�بل الرفع من جودة السكن �ج�عي 

  و�ق�صادي؟ 
  .شكرا

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

الس�یدة فاطنة الكحیل اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين 
  :والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل هذا السؤال القمي، وا�ي هو يف 

  . ق�قة �یجسد الت�دي ا�يل ك�ش�تغل �لیه الوزارة الیوماحل 
لكن يف املیدان �یف �ش�تغال؟ اكینة جوج املنتو�ني ا�يل ت�ش�تغل 

ا�يل ت�مت يف ٕاطار  250000درمه و �140000لهيم الوزارة، املنتوج د�ل 
التعاقد، ميل تیجي املنعش العقاري وال املقاو� �لتعاقد تنعطیوها تلقائیا 

لتحمالت ا�يل من الرضوري �اصها تلزتم به، هاذ دفرت التحمالت دفرت ا
ميل �ميش�یو �لمیدان عند رئ�س الب�یة �ش یعطیومه الرخصة د�ل البناء 
�اص رضوري تقدمي وا�د ا�مو�ة من الو�ئق، التصممي د�ل هاذ 
املرشوع و�اصو �كون عندو �ندس طبوغرايف، و�ندس مدين، �ش 

  . ٕالضافة ملك�ب املراق�ةی��عو مع هذا �
معلیا الوزارة عندها وا�د ا�لجنة حملیة ا�يل ترتفع لنا وا�د التقار�ر 
دوریة ا�يل تن��یو �لهيا �ىل املالحظات وكذ� ت�س�تق�لو شاك�ت د�ل 
املواطنني، الت�دي الك�ري فني ٔ�هو؟ هو ٔ�ن �كون عند� مقاو� مصنفة 

املواد د�ل البناء ا�يل عندها مؤه� وید �ام� مؤه� وك�ش�تغل بوا�د 

جودة �الیة، ٕاذن تنجهتدو يف ٕاطار هاذ املنظومة لكها �ش �كون عند� 
م�توج سكين يف قدرة رشائیة د�ل املواطن، ولكن كذ� ا�ٓ�ال د�ل 

  .الزمان واملاكن إالجناز �اصو �كون مضبوط وحمدد يف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

 .یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس� 

  :وفاء القايض الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل بطرح�ا لهذا السؤال اكن ا�افع هو 
معا�ة رشحية عریضة من الشعب املغريب مع مشالك السكن، يف الوقت 

ال�رشیة امل�شودة، ٕاال ا�ي �كفل ا�س�تور احلق يف سكن �سامه يف التمنیة 
ٔ�ن احلكومة جعزت عن معاجلة هذه أ�زمة الب��ویة مفشالك السكن الزالت 
م�شعبة وم�نو�ة ح�ث یمت جتمیع الساكن و�كد�سهم يف عامرات �شقق 
تف�قد �لجودة يف �ا�ت ٕامسن��ة ويف غیاب املرافق �ج�عیة العموم�ة 

ه والر�ضة، مما حولت واملسا�ات اخلرضاء والفضاءات اخلاصة �لرتف�
التجمعات السك�یة اخلاصة �لسكن �ج�عي و�ق�صادي ٕاىل حزام 
جغرايف مع أ�سف �لمهمشني اج�عیا واحملرومني من لك أ��شطة 
�ق�صادیة و�ج�عیة وفضاءات �لبطا� والفقر، والن���ة عنف وخسط 

  . اسك ا�متعاج�عي عوض ٔ�ن �سهم يف �ندماج �ج�عي وحيفظ مت
ح�ث تعترب مظاهر السكن من ٔ��رز أ�س�باب اليت تعمق الفوارق 
�ج�عیة، وما یرتتب عهنا من حقد و�راهیة وفوارق اج�عیة بني 

  . املواطنني
الس�یدة الوز�رة، ٕان الس�یاسات التعمريیة املتبعة يف بالد� ال ت�ٔ�ذ بعني 

وحترتم الب��ة، مما یؤدي ٕاىل  �عتبار الربامج املندجمة اليت �كرم إال�سان
ان�شار ٔ�حزمة �دیدة �لفقر والهشاشة هبوامش املدن، كام ٔ�ن السكن 
�ج�عي ٔ�صبح مصدر غىن وریع �س�تف�د م�ه املنعشون العقاریون 
ولوبیات الفساد ا��ن یبقى مههم الوح�د هو الرحب متاما، كام یت�ني ذ� من 

 4ي ٔ�كد ٔ�ن هامش الرحب یت�اوز �الل تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�
 12، ؤ�كرث من %30ملیون، حوايل  14ملیون س�ن�مي �لكراء، �لسكن 
، هذا �هیك %50ملیون س�ن�مي حوايل  25ملیون س�ن�مي �ل�س�بة �لسكن 

ملص دماء املواطنني والت�ایل �لهيم �س�تغالل الثغرات  (le noir)�ىل 
اق�ناء سكن اج�عي ذي جودة  القانونیة، و�لتايل �دم متكني املواطن من

ودا�ل ا�ٓ�ال احملددة و�سعر �راعي القدرة الرشائیة �لطبقات ذات ا��ل 
احملدود والطبقات الفقرية، وما تعاين من �اكلیف احلیاة الیوم�ة وم�طلباهتا 

  الرضوریة، ف�ٔ�ن حنن الس�یدة الوز�رة من هذا السكن �ج�عي؟
سن قوانني حتمي املواطنني من جشع الس�یدة الوز�رة، ٔ�مل حين الوقت ل 

املنعشني العقاریني ولوبیات العقار وٕانصاف املترضر�ن مهنم يف قضا� 
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السكن املعروضة �ىل احملامك؟ وتق�ني �م�یازات الرضی��ة اليت �س�تحوذ 
  .من مجموع إالعفاءات %�20ىل 

  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .رد �ىل التعق�باللكمة �لس�یدة الوز�رة يف ٕاطار ال

�ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید الرئ�س
الس�یدة املس�شارة احملرتمة م�فقة معك، اكینة بعض �خ�الالت، اكینة 

ممو بناء بعض املشاریع ا�يل ما حمققاش فهيم اجلودة، ولكن ما ميك�اش نع
�ىل وا�د ا�راسة در�ها مع املس�تف�د�ن ا�يل بی�ت وا�د الرشحية �برية 

  . فر�انة هباذ حتسني ظروف الع�ش د�هلم
 5و�دة �ىل  500لكن هاذ املنعشني العقاریني الك�ار ا�يل اكنو �یب��و 

و�دة �ىل ٔ�ساس  100س�نني الیوم ��هودات د�ل الربملان هبطناها ل 
عامل القروي و�كون وا�د ��س�ام �ج�عي وال�زج �ش ميش�یو �ل

  .�ج�عي
�ش �كون الشفاف�ة، رضوري العملیة د�ل التفویت وال د�ل البیع 

" نوار"ك�سهر �لهيا موثق، �ش نقللو من هاذیك القضیة ا�يل قليت د�ل 
  .ود�ل بعض املامرسات

ریني، امحلد � هاذیك ف� خيص الهامش د�ل الرحب د�ل املنعشني العقا

، ولكن الیوم ا�راسات كتبني ب�ٔن 2020التحفزيات الرضی��ة غت�هت�ي يف 

  لكها طلب د�ل السكن �ج�عي، �یفاش غنتعاملو معهم؟ %�60قة 

مش��ا الیوم كندارسو �یفاش ميكن لنا نعطیومه حتفزيات معامریة و�یفاش 

جلهویة �كون حمرتمة �كونو ذیك الفضاءات وذیك اخلصوصیة احمللیة ا

  .ومضبوطة يف دفرت التحمالت

ٕاذن ا�هودات اكینة، واملؤسسات د�ل املراق�ة �ش�تغل، احلكومة 

وكنتوصلو ) CHIKAYA.MA(�لت البوابة إاللكرتونیة د�ل 

�شاك�ت، كتد�ل املف�ش�یة العامة وكند�رو جمهود �بري، ولكن الیوم �اصنا 

لعام� �اصها �كون مؤه�، املقاوالت �ش�تغلو �ىل العنرص ال�رشي، الید ا

  .�اصها �كون مصنفة وعند� نظام د�ل التصنیف دا�ل الوزارة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : الس�ید رئ�س اجللسة

شكرا الس�یدة الوز�رة، و�متىن لمك التوف�ق و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف 

  . هذه اجللسة

 .كام �شكر امجلیع �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

ؤ��ربمك ب�ٔ�مك عندمك م�ارشة لقاء مع �لسة  ،�لن عن رفع اجللسةو�ٔ 

  .�رشیعیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا ،شكرا لمك


