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        732732732732حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2010 نونرب 23( 1431ذو احلجة  16الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا6لسل اخلليفة الثاين ،محمد فضييل املستشار السـيد: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

الثانية ، ابتداء من الساعة ثالث ساعات ومثانية عرش دقيقة: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .والثالثني بعد الزوال التاسعةواHقيقة 

  .قشة األسـئR الشفويةمنا: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدة الوزيرة،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
وطبقا ملقتضيات القانون  من اHسـتور، 56معال بأحاكم الفصل 

اHاخيل للمجلس، خيصص ا6لس هذه اجللسة لألسـئR السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئR الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد أمني ا6لس ليطلعمك عىل ما جد من مراسال 

  . وإعال�ت
  .تفضلوا ،السـيد األمني

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا6لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا6لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا6لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا6لس
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية أحيط ا6لس املوقر علام أننا سـنكون مبارشة بعد جلسة 
األسـئR الشفهية مع جلسة معومية، ختصص ل�راسة والتصويت عىل 

  .ةيقيض بإحداث الواك� الوطنية حملاربة األمي 38.09مرشوع قانون رمق 
كام خنربمك كذ� أن الرئاسة توصلت مبراسR من الوزير امللكف �لعالقة 
مع الربملان، خيرب من خاللها ا6لس طلب السـيد وزير الرتبية الوطنية 
بتأخري األسـئR املو�ة لقطاع الرتبية إىل آخر اجللسة، وبطلب السـيدة 

ا إىل ما بعد السؤال وزيرة التمنية £ج¢عية بتأخري األسـئR املو�ة لوزارهت
  . املوجه لقطاع العالقات مع الربملان

كام توصلت الرئاسة مبراسR من السـيد رئيس فريق التجمع اHسـتوري 
املوحد، خيرب من خاللها ا6لس بتأجيل السؤال اآلين املوجه للسـيد وزير 
 الرتبية الوطنية حول إقصاء فئة األساتذة اين مت توظيفهم يف إطار معلمني

  .مؤقتني أو متدربني إىل جلسة الحقة

ومبراسR من رئيس فريق األصا� واملعارصة، خيرب من خاللها ا6لس 
بتأجيل السؤال الفريد املوجه إىل السـيد وزير السـياحة حول تمنية 

  .السـياحة اHاخلية إىل جلسة الحقة
أما �لنسـبة لألسـئR الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس 

  : 2010نونرب 23رين إىل غاية يوم الثال�ء املستشا

  أسـئR؛ 4: عدد األسـئR الشفهية - 

  سؤال واحد؛: عدد األسـئR الكتابية - 

  .سؤال واحد: عدد األجوبة الكتابية - 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد األمني

من النظام اHاخيل للمجلس، توصلت الرئاسة بست  128وطبقا للامدة 
للفريق احلريك، فليتفضل  128طلبات إحاطة، اللكمة يف إطار املادة ) 6(

  .من أجل إحاطة ا6لس علام
إذن الفريق يعدل عن اإلحاطة، وأنتقل إىل فريق األصا� واملعارصة من 

  .أجل إحاطة ا6لس علام بقضية طارئة

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

ن النظام اHاخيل، أحيط جملسـنا املوقر علام ومن م 128طبقا للامدة 
خال¼ الرأي العام الوطين بقضية طارئة، تتعلق �الرتفاع املهول ألسعار 
البذور واألمسدة وندرة البذور ا¾تارة، وهو املشلك اي ياكد يتكرر مع 
بداية لك مومس فالÃ، ويؤدي إىل £ضطراب يف تزويد السوق 

  .ن الزتام وزارة الفالحة بتوفري اكفة احلاجيات للفالحنيالوطنية، و�لرمغ م
وجتدر اإلشارة إىل أن الرشكة الوطنية لالجتار يف البذور، املعرفة 

، واملوكول إلهيا توفري البذور ا¾تارة، تتباطأ )SONACOS(اختصارا بـ 
وتتلكأ يف الوفاء �لزتامات احلكومة يف هذا ا6ال، واي هيم فئة واسعة 

  . الفالحني، خاصة مهنم املتوسطني والصغار من
  : ويتجىل هذا التباطؤ من خالل

عىل احلجم ) SONACOS(أوال، عدم توفر املراكز التابعة لرشكة 
الاكيف من البذور ا¾تارة، وهو ما فتح الباب أمام املبادرات، والباب كذ� 

ن مرتفعة، تفوق أمام احملسوبية والزبونية، وتسويقها يف السوق السوداء بأمثا
األسعار احملددة من طرف احلكومة، مع العمل أن هذه األسعار مدمعة من 

  طرف اHو�؛
�نيا، توفر هذه املراكز عىل عدد حمدود من أصناف البذور األكرث إقباال 

  من طرف الفالحني؛
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�لثا، نفاذ خمزون البذور ا¾تارة من اHرجة األوىل، وعرض البذور 
Hرجتني الثانية والثالثة، ويه بذور ليست ذات جودة عالية ا¾تارة من ا

ومعرضة لإلصابة �ألمراض الطفيلية، وال ت¢ىش مع ما هو مسطر يف 
خمطط املغرب األخرض، �إلضافة إىل انعاكساته السلبية عىل جودة اإلنتاج 

  .الفالÃ املغريب
ابنا إزاء السـيد الرئيس، إننا يف فريق األصا� واملعارصة، نعلن اسـتغر 

£سـتخفاف اي تتعامل به احلكومة مع املسأ� الزراعية، ومقاربهتا 
التقليدية، حبيث أن الهنوض �لزراعة مل يعد جمرد معلية قلب األرض ونرث 
البذور وانتظار وقت احلصاد، بل أصبحت علام وصناعة قامئة بذاهتا، األمر 

ير، من أجل خلق اي يفرض التعامل مع الواقع الزراعي مبنظور مغا
الظروف البيئية الزراعية املمكنة التطبيق، اليت تسامه يف خلق إنتاج 
زراعي أفضل أمام حدة املنافسة، حيث اسـتطاعت بعض رشاكت البذور 
العاملية بل حىت العربية إنتاج أصناف عالية من اجلودة، وإعطاء إنتاجية 

املزارعني ومجيع عالية، متكنت من خاللها أن جتتذب اه¢م الفالحني و 
أحصاب الشأن الزراعي من السعي إىل اقتناء األفضل مهنا من أجل حتقيق 

  .غR وإنتاجية عالية
ويف هذا الصدد، جندد التأكيد يف فريق األصا� والعارصة عىل أنه ال 
ميكن لبالد� أن تمتكن من التزنيل اجليد ¾طط املغرب األخرض يف ظل 

جعة، تالمئ بني واقع الفالح املغريب غياب سـياسة معومية فالحية �
ومتطلبات تأهيل القطاع الفالÃ، مثلام أؤكد عىل رضورة تفعيل الوزارة 
الوصية عىل قطاع التفتيش واملساء� من أجل متابعة الضاربني اي يعاين 

  . من جشعهم الفالحون الصغار والبسطاء
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن يعدل ... ة اآلن للفريق £سـتقاليل للوحدة والتعادليةشكرا، اللكم

بعده الفريق الفيدرايل، اللكمة للفريق الفيدرايل من أجل ... الفريق عىل
  .إحاطة ا6لس علام بقضية طارئة

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتي
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارين،
مر إحاطة اليوم تكتيس بعض اخلصوصية، ألهنا هتمنا يف حقيقة األ

كفريق، ألن مركزيتنا النقابية، الفيدرالية اHميقراطية للشغل، تعقد مؤمترها 
فرباير، � أردت أن أسـتغل هذه  28و 26،27الوطين الثالث أ�م 

املناسـبة ألؤكد أن الفيدرالية اHميقراطية للشغل اليت أخذت عىل عاتقها بناء 
قات �نية متوازنة يف إطار تدبريها للملف £ج¢عي، والعمل عىل عال

عقلنة وتطوير املشهد النقايب، وتأسيسا عىل مقاربهتا للمسأ� £ج¢عية يف 

موا�ة غياب تقليد قار للحوار £ج¢عي، أخذت الفيدرالية عىل عاتقها 
إىل الوصول  رضورة اإلسهام يف التأسيس حلوار اج¢عي منتج وقار، هيدف

إىل آلية تفاوضية مبقومات املأسسة يف الزمان واحملتوى، تكون بوابة لبناء 
منوذج اج¢عي مغريب، قادر عىل معاجلة £ختالالت £ج¢عية ومظاهر 

  .الهشاشة، واعتبار الشغيR مكونة أساسا لضامن التوازن لهذا المنوذج
صالح، واليوم � نعترب احلوار £ج¢عي مدخال أساسـيا لإل

ومبناسـبة مناقشة القانون املايل، اي نرى أنه غيب مسأ� احلوار 
£ج¢ع، وكذ� احلكومة اليت أخلت بزمن دورة شـتنرب للحوار 
£ج¢عي، نرى أنه من الرضوري أن نعود إىل الصواب، وأن يكون احلوار 

  . £ج¢عي جزءا من الرؤية العامة لإلصالح
حلكومة مشكورة مدتنا بقانون للنقا�ت، ونعتربه كذ� طالبنا، وا

مدخال أساسـيا إلصالح املشهد النقايب وعقلنة املشهد النقايب والتطور 
�ملؤسسة النقابية مكؤسسة دسـتورية إىل مؤسسة فاعR حقيقية يف ا6ال 

  .£ج¢عي
 �، مفؤمتر� نمتىن مكركزية نقابية أن حيقق النقR النوعية اليت نريد،

ولكنه نريده أيضا أن يكون حد� وطنيا مسهام يف مأسسة احلوار £ج¢عي 
  . ويف عقلنة وختليق املشهد النقايب

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة للفريق £شرتايك من أجل إحاطة ا6لس علام بقضية 

  .طارئة

        ::::املستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .سشكرا السـيد الرئي
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتدخل �مس الفريق £شرتايك مبجلس املستشارين يف إطار 

من النظام اHاخيل من أجل إحاطة جملسـنا املوقر علام بقضية طارئة،  128
املومس هتم مئات اآلالف من الفالحني وأرسمه، وهتم �ألساس إجناح 

  . الفالÃ احلايل
فقد اسـتبرش الفالحون خريا �ألمطار اليت جادت هبا العناية اإللهية 
 Ãمؤخرا بعد انتظار يطول، وانطلقوا يف £سـتعداد لهتييء املومس الفال
عرب احلرث وهتييء األرض، لكن رمغ هذه اجلهود فإن اخلصاص الكبري يف 

لفالحني اين اكنوا يراهنون عىل البذور خلف استياء كبريا وإحباطا Hى ا
Ãتوفر البذور اجليدة من أجل إجناح املومس الفال.  

وقد قامت مصاحل وزارة الفالحة بدعاية كبرية يف أوساط الفالحني 
وعرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة حلهثم عىل اقتناء البذور اجليدة 
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لبذور ، ويه ا)SONACOS(واملدمعة من طرف اHو� Hى رشكة 
  .املنعدمة هبذه الرشكة اليوم

إننا يف الفريق £شرتايك، نسجل ما يقع يف إطار الوضعية املتأزمة اليت 
جعلت مجموعة من املضاربني يسـتغلون الظرفية من أجل ابزتاز الفالحني 

  .اين يضطرون إىل اقتناء البذور بأي مثن مع أن اجلودة غري متوفرة
فريق £شرتايك نطالب احلكومة �لتدخل ويف هذا الصدد، فإننا يف ال

العاجل من أجل توفري البذور اجليدة وبأمثنة مدمعة ومعقو�، كام وعدت 
بذ� سابقا، وكام نطلب من وزارة الفالحة التخطيط اجليد للمسـتقبل 
اي كنا دامئا نطالهبا به، وتوفري البذور اجليدة واملدمعة ألهنا أساس جناح 

  . ن هذه األزمة تتكرر لك سـنةاملومس الفالÃ، وأل
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة آلخر متدخل، فريق التجمع اHسـتوري املوحد، 

  .فليتفضل السـيد رئيس الفريق مشكورا

        ::::املستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدرييييس الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  حملرتمة،السـيدة الوزيرة ا
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

السـيد الرئيس، �مس فريق التجمع اHسـتوري املوحد خنرب ا6لس 
املوقر أنه تناقلت بعض اجلرائد خرب حماوالت جديدة من طرف خصوم 
الوحدة الرتابية بعد فشل املناورة املمتثR يف £سـتغالل السـيايس للمطالب 

  .أبناء األقالمي اجلنوبية£ج¢عية جلزء من 
ودون إعطاء، السـيد الرئيس، هذا احلدث جحم ال يسـتحقه، نود فقط 
من خالل هذه اإلحاطة إ�رة £نتباه إىل ما ميكن أن يرتتب عن ذ� من 
اسـتغالل سـيايس وإعاليم ضد املغرب، ونطلب، السـيد الرئيس، من 

عىل رضورة تكثيف احلكومة أن تسـمتر يف الهنج املزتن والفعال، مشددين 
  . اجلهود اHبلوماسـية لكشف املؤامرات اليائسة ألي اكن

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا

حرضات السـيدات والسادة، نرشع اآلن يف معاجلة األسـئR الشفهية 
أسـئR مهنا  7سؤ£،  18املدرجة يف جدول أعامل هذه اجللسة، وعددها 

لطاقة واملعادن، الصحة، الرتبية الوطنية، الصناعة أنية، مو�ة لقطاعات ا
سؤ£ عاد� موجه لقطاعات الشؤون  11والتجارة، التمنية £ج¢عية، و

اخلارجية، الطاقة واملعادن، الصحة، الرتبية الوطنية، التمنية £ج¢عية، 
  .العدل، العالقات مع الربملان

للسـيد وزير الشؤون  نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال املوجه
اخلارجية والتعاون حول العالقات املغربية اإلسـبانية، للمستشارين احملرتمني 

إدريس الرايض، البشري أهل احامد، املهدي زركو، حلسن نبيه، : السادة
  .محمد عبو

  .اللكمة للسـيد رئيس الفريق 

        ::::املستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدرييييس الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس

 يكرث خريك، رمبا نزيد يش شوية يف الوقت ميكن السـيد الرئيس، هللا
  .لمك حتيدوه يل من التعقيب إىل اكن ممكن

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيد!ن الوزير!ن،

  السـيدة والسادة املستشارون،
يف الواقع، السـياق اي طرحنا فيه هذا السؤال ليس، السـيد 

ي نتقدم به اليوم أمام ا6لس املوقر، سـياق الرئيس، هو �لطبع السـياق ا
األمس اكن سـياق عادي عىل ضوء بعض املناورات السـياسـية اليت اكنت 
من الفينة واألخرى تتخلل العالقات الثنائية املغربية اإلسـبانية دون أن 
تتطور إىل أشـياء أكرث جدية بل مصريية، سـ# �لنسـبة لبالد� واسـتقرارها 

  .ووحدة تراهبا
ا سـياق اليوم، السـيد الرئيس، فهو سـياق صعب ومرحR دقيقة يف أم

العالقات الثنائية املغربية اإلسـبانية، سـياق فيه وا�ات معلنة ورمسية، 
  . وفيه مساحات خفية وخطرية

أما اسـبانيا : وأدخل، السـيد الرئيس، يف صلب املوضوع مبارشة �لقول
ول كبوابة لالحتاد األورويب كام اكن املغرب يعي لك مهنام أن موقعهيام األ

واآلخر كبوابة إلفريقيا، جيعل مهنام ومن عالقهتام وتعاوهنام حمددا أساسـيا يف 
  .أمن واسـتقرار وازدهار قارتني ال الب�ين

إسـبانيا كذ�، السـيد الرئيس، أكرث ب� يستشعر ا¾اطر القصوى 
¾درات املتصR بنشاط الشـباكت اإلجرامية العامR يف جمال هتريب ا

وهتريب البرش والعالقة املؤكدة ما بني هذه الشـباكت والتنظ#ت اإلرهابية، 
  .وأقول التنظ#ت اإلرهابية اليت هتدد األمن اإلقلميي

من �ة أخرى، إسـبانيا تعي أكرث من غريها التفاصيل احلقيقية للزناع 
ي يشلك املفتعل حول الوحدة الرتابية للمملكة، ولها اليقني أن املغرب ا

الضحية يف هذا الزناع، ظل دامئا حيافظ عىل هنج مزتن !رخييا يف تدبري 
  . عالقاته املتينة معها، ويف التعاون مع ملف الصحراء املغربية
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 واملغرب اليوم، السـيد الرئيس، كام إسـبانيا �ألمس، اكن حضية أعامل
والهجمة  للهتريب والتقتيل، مورست يف حق مواطنهيم من Hن تنظمي الغدر

واملواقع املأجورة واملواقف املنغلقة واملتحجرة، تنظمي البوليساريو اإلرهايب 
  .السـيد الرئيس

وتأسيسا عليه، فإن إسـبانيا كب�، تنطلق �مسه مؤسساته الرمسية 
ا¾ول لها ذ�، يضبط جيدا أطراف املعاد�، ويزن �لتأكيد كفيت املزيان، 

�ة التعاون والتشارك اإلسرتاتيجي ذ� املزيان اي يف طرفيه من 
الشامل مع املغرب القوي بوحدة ترابه وبنعمة أمنه وبدينامية اHميقراطية 
واحلقوقية واحلداثية، ومن �ة أخرى حماو� وزعزعة أمنه واسـتقراره 
والطعن يف قضا�ه املصريية، مع أنه لن يسمح بأي يشء من ذ�، السـيد 

ن حيدث تداعيات خطرية لن تبق إسـبانيا الرئيس، إال أن من شأن ذ� أ
وشعهبا، اي نكن ¼ لك £حرتام واألخوة، يف منأى عهنا، عالقتنا ال بد 
أن تتوطد أكرث فأكرث، وأحسب أنه ال خيار لنا سوى ذ�، إهنا حمتية 

  .اجلوار وحمتية املصاحل اإلسرتاتيجية املشرتكة
ية واملظلمة لن نكون أما اآلن وبعد ما قيل، فنحن مع املساحات اخلف 

جبناء يف املوا�ة، وال نتسرت يف ذ� ببساطة ألننا ال حنمي قضية 
مأجورة، وال خنوض معركة بواك�، وإمنا حنمل قضية مرشوعة ألمة بأمكلها، 
قضية نعتربها قضية موت أو حياة، ألن كرامة الوطن من كرامتنا ووجوده 

قبايR قلت � غادي نزيدو . ..من تضحياتنا اليت نعزت هبا، السـيد الرئيس
  .واحد اHقيقة، مميلكيش ندير التعقيب السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .انهتـى الوقت د�ل التدخل والتعقيب جبوج، خذ واحد جوج دقائق

        ::::املستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدرييييس الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
السـيد الرئيس، أظن الرسا� قد وصلت، وحيث أن تقاليد� كب� يف 

Rاألخرية رسائل يف £جتاه املعاكس من رسائل احلكومة ومن  األ�م القلي
اخلارجية اإلسـبانية، ويه رسائل كيفام اكن احلال مدعاة للتفاؤل، وترتمج 

  . احلمكة يف التعامل مع األزمات
عىل هذا األساس، السـيدة الوزيرة، نود منمك بعد أن حنيلمك عىل 

ا قراءاتمك الظرفية لتطور جمهوداتمك وإجنازاتمك األخرية أن تبسطوا علين
  . العالقات املغربية اإلسـبانية عىل ضوء أحداث العيون األخرية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الرئيس، مع إخبارمك أن الوقت قد انهتـى، ال وقت التدخل 
وال وقت التعقيب، إذن غادي نعطيو اللكمة للسـيدة اكتبة اHو� يف 

ارجية، ولها نفس الوقت من أجل اإلجابة عن السؤال الشؤون اخل
  . املطروح، فلتتفضل السـيدة الوزيرة مشكورة

السـيدة لطيفة أخر�السـيدة لطيفة أخر�السـيدة لطيفة أخر�السـيدة لطيفة أخر�شششش، اكتبة اHو� H، اكتبة اHو� H، اكتبة اHو� H، اكتبة اHو� Hىىىى وزير الشؤون اخلارجية  وزير الشؤون اخلارجية  وزير الشؤون اخلارجية  وزير الشؤون اخلارجية 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا � السـيد الرئيس الكرمي
  السـيدات والسادة املستشارون الكرام،

  ...ما هو !بت وجوهري

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .تفضيل للمنصة السـيدة الوزيرة، تفضيل للمنصة

        ::::السـيدة اكتبة اHو� Hالسـيدة اكتبة اHو� Hالسـيدة اكتبة اHو� Hالسـيدة اكتبة اHو� Hىىىى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون وزير الشؤون اخلارجية والتعاون وزير الشؤون اخلارجية والتعاون وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
  السـيد الرئيس الكرمي، 

  السـيدات والسادة املستشارون الكرام،
ما هو �بت وجوهري ومعلن عنه من الطرفني، هو رضورة أن تكون 

ة إسرتاتيجية، أساسها وقوا�ا حوار العالقة املغربية اإلسـبانية حمكومة برؤي
سـيايس رصحي، تعاون اقتصادي طموح، تفاعل ثقايف خصب، وأيضا، كام 

  . تفضلت بذ� السـيد املستشار احملرتم، مقاربة أمنية تشاركية
وفعال ما هو �بت وما هو غالب هو أن هاته العالقة يه مبنية عىل 

  :رؤية مسـتقبلية، تسـتحرض يف نفس اآلن
Hور الهام اي يضطلع به ب�� يف جواره املغاريب اإلفريقي أوال، ا

واملتوسطي، وتسـتحرض أيضا ماكنة ووزن اململكة اإلسـبانية داخل £حتاد 
األورويب وكفاعل دويل، كام أن هذه العالقة تراهن بشلك فعيل وملموس 

  .عىل مؤهالت الطرفني عىل املسـتوى £قتصادي والتجاري و£ست1ري
ن هاته العالقة املغربية اإلسـبانية متر من حني آلخر بفرتات شد أكيد أ

وجذب حبمك طبيعة وخصوصية املشالك املوجودة بني ب�ين جارين، 
مشالك لها محوالت !رخيية ولها تأثريات متعددة األبعاد، ويف هذا الصدد 
ميكن أن نتذكر هنا مجيعا التوترات اليت حصلت عىل هذه العالقة يف 

ايض، أذكر فقط حتليق مروحيات إسـبانية فوق املياه املغربية، الصيف امل
أذكر أيضا اسـتخدام العنف ضد املواطنني املغاربة يف مليلية احملتR، وهذه 
األحداث طبعا اكنت �مة جدا �لنسـبة لتحليل هذه العالقة وللتعبري عن 

  . املوقف املغريب احلازم من هذه التوترات
ت بيا�ت توضيحية وواحضة من Hن وبشأن هذه األحداث، صدر 

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، ونسـتحرض هذا أيضا مجيعا، اكنت هناك 
اتصاالت عىل أعىل مسـتوى، هناك اتصال بني صاحب اجلال� امل2 محمد 
السادس نرصه هللا والعاهل اإلسـباين، وهذه £تصاالت اكنت ألجل 

£حرتام املتبادل،  - طبعا  –إطار الوصول إىل نتاجئ ضد هذه التوترات يف 
إذن هناك عالقة إسرتاتيجية، هناك إحساس مشرتك، وهناك اشـتغال 

  . مغريب عىل هذه العالقة هبذا النفس وهذا التوجه اإلسرتاتيجي
نومفرب �لعيون، أثبتت وتثبت أن بناء هذه  8بقي أن أشدد أن أحداث 

طلب ليس فقط نبذ املامرسات العالقة املغربية اإلسـبانية اإلسرتاتيجية، يت
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اخلبيثة للتسممي والتظليل اإلعاليم، بل يتطلب أيضا جتاوز المتثل املتجاوز، 
والنظرة المنطية حول املغرب، هذا الب� املتغري، املتجدد، املتطور، يتطلب 
هذا أيضا £شـتغال والتصدي بلك جرأة وبنقد ذايت التصدي للموروفوبيا، 

رة البغيضة يه مرتبطة بأزمنة مضت وانقضت، ليس فقط ألن هذه الظاه
  . ولكن ألن املوروفوبيا يه يف حقيقهتا مو�ة ضد مصلحة الطرفني معا

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الوزيرة عىل مسامههتا يف هذه اجللسة، ولنا عودة 

رة اخلارجية للموضوع إن شاء هللا مبناسـبة دراسة املزيانية الفرعية لوزا
  .والتعاون يف القريب العاجل إن شاء هللا

ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه للسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 
والبيئة حول نتاجئ الرب�مج الوطين لكهربة العامل القروي، للمستشارين 

بنارص أزواكغ، عبد امحليد السعداوي، حلسن بلبرصي، : احملرتمني السادة
ي السموين، حيفظه بمنبارك، فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط الهامش

  .السؤال، األسـتاذ أزواكغ

        ::::املستشار السـيد بنارص أزواكاملستشار السـيد بنارص أزواكاملستشار السـيد بنارص أزواكاملستشار السـيد بنارص أزواكغغغغ
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون،
  السادة الوزراء،

  السـيدات الوزيرات،
ية قروية إن توفري وتعممي الكهر�ء يعترب من الراكئز األساسـية إلرساء تمن 

مسـتدامة وتفعيل فلسفة ومضامني التمنية البرشية املنشودة، وعىل هذا 
األساس حيظى الرب�مج الوطين لكهربة العامل القروي �ه¢م كبري رمغ ما 
يرافقه من مصاعب وتاكليف تؤرق اكهل الساكنة القروية وامجلاعات 

  . القروية الفقرية عىل اخلصوص
ا السـتفسارمك، السـيدة الوزيرة، ويف هذا السـياق، نعود جمدد

  :ومساءلتمك حول ما ييل 
  أوال، ما يه النسـبة الفعلية احملققة يف هذا الرب�مج عىل أرض الواقع؟

كيف تفرسون العجز يف عدم إهناء هذا الرب�مج يف آجا¼ احملددة يف 
  ، وما هو السقف الزمين اجلديد إلغالق هذا الرب�مج؟2007

حلكويم حلل إشاكلية امجلاعات احمللية الفقرية ما يه حصيR العمل ا
  قصد متكيهنا من £سـتفادة من هذا الرب�مج؟ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضيل السـيدة الوزيرة

        

    ::::ئةئةئةئةالسـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبي السـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبي السـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبي السـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبي 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يف البداية بغيت نذكر بأن بر�مج الكهربة القروية الشمويل قطع 
أشواطا هامة، وحتققت يف إطاره إجنازات كبرية، مكنت من تعممي شـبه 

  . لكي للكهر�ء عىل خمتلف �ات اململكة
، اسـتفاد من هذا الرب�مج حوايل 2010وإىل حدود هناية شهر شـتنرب 

دوار، موزعة عىل خمتلف امجلاعات القروية، مما مكن من إيصال  36458
مليون د�ل  11,7مليون د�ل املساكن أي ما يعادل  2الكهر�ء إىل حوايل 

مليار  18املسـتفيدين، وبلغ £ست1ر اإلجاميل منذ انطالق هذا الرب�مج 
  . د�ل اHرمه

 %18هذه اإلجنازات من رفع نسـبة الكهربة القروية من  وقد مكنت
، وميثل 2010إىل حدود شهر شـتنرب  %96,7إىل ما يفوق  1995سـنة 

هذا الرمق نسـبة املساكن اليت مت ربط اHواوير اليت تنمتي إلهيا �لشـبكة 
الكهر�ئية، وهذا الرمق هذا اليل هو معدل ميكن لو يكون فيه بعض الفرق 

واآلخرين لكهم فهيم  %84وكيدور ما بني منطقة واحدة فهيا بني اجلهات، 
، واملناطق اليل �قية ممغطياش %99، ومناطق اليل فهيا %96/ 95%

اكنت لها أسـباب مكناطق جبلية صعبة �ش يكون الوصول إلهيا أو تشتت 
الساكنة وبعد عن الشـبكة الكهر�ئية أو قR املوارد املالية �لنسـبة للراغبني 

  .شرتاك أو وجود بعض املساكن املهجورةيف £
و�لنسـبة لسؤالمك حول نسـبة الربط احلقيقي، واليت ميكن تعريفها كعدد 
املشرتكني القرويني �لنسـبة لعدد املساكن اليت مت ربط اHواوير املنمتية لها 

  . %�82لشـبكة الوطنية يف إطار هذا الرب�مج، فهـي تصل حاليا إىل 
ظم األشغال املتعلقة �لكهربة القروية تعرف سريا وأحيطمك علام أن مع

عاد�، �سـتثناء بعض الصعو�ت اليت قد تعيق معلية إجناز األشغال من 
  . طرف بعض املقاوالت، واليت تعترب مرحلية، وتمت معاجلهتا حسب الوقوع

ومن أجل اسـتكامل كهربة اHواوير املتبقية، وخاصة مهنا اليت سـبق أن 
بواسطة األلواح الشمسـية، فيمت حاليا إعداد مرشوع لكهربة برجمت للكهربة 

بغالف  2013و 2011ألف مسكن، ما بني  136دوار أو تقريبا  4200
  .مليار د�ل اHرمه 3,8مايل يصل إىل 

ف# خيص امجلاعات احمللية ذات اHخل احملدود، فإن وزارة اHاخلية، 
عمل عىل دمعها وذ� بتغطية من خالل املديرية العامة للجامعات احمللية، ت

مساهامهتا، أما �لنسـبة للجامعات احمللية التابعة ألقالمي الشامل فيمت دمعها 
أيضا من طرف واك� تمنية األقالمي الشاملية مع وزارة اHاخلية، وقد مت 
إحصاء امجلاعات ذات اHخل احملدود من طرف وزارة اHاخلية، حيث 

لوطين للكهر�ء عىل إعادة جدو� متت املوافقة من طرف املكتب ا
  . سـنوات 5مساهامهتا عىل مدة 

  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، لمك اللكمة يف إطار التعقيب السـيد املستشار

  ::::املستشار السـيد بنارص أزواكاملستشار السـيد بنارص أزواكاملستشار السـيد بنارص أزواكاملستشار السـيد بنارص أزواكغغغغ
شكرا السـيدة الوزيرة عىل هذه التوضيحات، إال أننا برصاحة حنن 

، نأخذ عىل سبيل املثال إقلمي خنيفرة يف %96ل نشك يف هذه النسب د�
امجلاعات د�ل قيادة موالي بوعزة وامجلاعات د�ل إقلمي خنيفرة، أهنا النسـبة 

، إىل اخذينا النسـبة احلقيقية أن عدد الساكن اليل %30احلقيقة ال تتعدى 
 les(، عدد املنازل اليل تيسـتافدوا من )les compteurs(تيسـتافدوا من 
compteurs ( ونقسمها عىل عدد املنازل د�ل امجلاعة، أن �لنسـبة يل هاذ

مغاديش نوجدوها يف أي جامعة قروية يف أحناء املغرب، يسـتحيل  96%
  .هذه النسـبة

أ� �لنسـبة يل العامل القروي يعيش واحد العز�، وما مسـتافدش يف 
ومن احلكومة هذا الرب�مج د�ل كهربة العامل القروي، وهو أنه تنطلبو منمك 

، ما 2007أهنا تعاود الربجمة د�ل بر�مج د�ل الكهر�ء، ألنه ما متش يف 
متش حىت يف يش حاجة، وحىت احلكومة ما شارت لو ال يف الترصحي 

  .احلكويم األول وال يف الثاين، عالش؟ ما انهتتش هذه الربجمة هاذي
لربجمة، ويف هذا اإلطار، السـيدة الوزيرة، نطلب منمك �ش تعاود ا

وتأخذ بعني £عتبار امجلاعات الفقرية ذات اHخل احملدود، ألن امجلاعات 
  . الفقرية ما اسـتافدتش متاما من هذه الربجمة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، � اللكمة السـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

    ::::لبيئةلبيئةلبيئةلبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء واالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء واالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء واالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء وا
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
حبال اليل قلت من قبل �لنسـبة للكهربة القروية يه وصلت إىل 

، %82، والنسـبة د�ل الربط احلقيقي يه %18بعد ما اكنت  96,7%
واكين بعض املناطق اليل �ىق اليوم حبال اليل قلت بأسـباب واحضة، إما 

 الشـبكة، إما متشتتة، إما يف مناطق جبلية اليل �ىق ما بعيدة عىل
تغطتش، واليل اليوم مع وزارة اHاخلية معلنا بر�مج تمكييل �ش نغطيو 
هاذ املناطق اليل �يق معزو� واليل إن شاء هللا غادي يوصلها أيضا 

  .الكهر�ء يف أحسن الظروف، وهاذ اليشء يتطلب وقت
جي من التأخر احلاصل يف معلية املصادقة اكين أيضا أعطاب اليل كت 

من طرف اللجان اإلقلميية اليل حىت يه كتصادق عىل هذا الرب�مج، أو 
عدم اسـتجابة الرشاكت اليل كتدخل يف طلبات العروض، واليل تتعطل 

بعض املرات اإلنشاء د�ل العمل أو تعرض ماليك األرض، ولهذا كميكن 
  . بعض املشاريعيتعطلوا حىت هام بعد التعطيل يف 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

السؤال اآلين الثاين موضوعه £نقطاعات املتكررة اليت يعرفها التيار 
  .الكهر�يئ، مقدم من طرف مستشارين من فريق األصا� واملعارصة

  .لمك اللكمة لتقدمي السؤال، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفيظظظظ أحتيت أحتيت أحتيت أحتيت
  .شكرا السـيد الرئيس

  لسـيد الوزير،ا
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارون،
تعترب الطاقة مبختلف أنواعها مادة أساسـية وحيوية �لنسـبة لالقتصاد 
الوطين ولالسـتعامل اليويم للمواطنني، وعىل اخلصوص الطاقة الكهر�ئية 
 اليت أصبح اسـتعاملها مزتايدا �لنسـبة لإل�رة ولعمل األ�زة اإللكرتونية

  . داخل البيوت واآلليات داخل املصانع واملعامل وخمتلف اإلدارات واملرافق
غري أن املالحظ أنه بني الفينة واألخرى يتعرض التيار الكهر�يئ 
لالنقطاع املفاجئ ودون سابق إشعار، مما يؤدي إىل توقف احلركة 

  .اإلنتاجية، ويعرض خمتلف األ�زة الكهر�ئية للرضر
د عىل رضورة حتمل املسؤولية الاكمR يف إشعار وعليه، فإننا نشد

املواطنني بلك انقطاع حممتل للتيار الكهر�يئ تفاد� لألرضار النامجة عن 
  .عدم القيام بذ�

�، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن التدابري اليت ستتخذوهنا لتفادي 
  . انقطاع التيار الكهر�يئ بدون إشعار مسـبق

  .، £حتفاظ �لوقت للتعقيبوشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، � اللكمة السـيدة الوزيرة لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 اخلدمات العمومية للمواطنني، بغيت نؤكد يف البداية عىل أن توفري

وعىل رأسها الكهر�ء، يف أحسن الظروف، تعترب من بني أولو�ت الوزارة 
�لنظر ل�ور الهام اي تلعبه هذه املادة احليوية يف حتقيق التمنية 

  .£قتصادية و£ج¢عية ببالد�
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وسعيا منه لتحسني جودة اخلدمات املقدمة للزبناء، يعمل املكتب 
طين للكهر�ء عىل تنفيذ بر�مج سـنوي خيص إجناز مشاريع تقوية الو 

الشـبكة الكهر�ئية، واليت من شأهنا أن توفر الطاقة الكهر�ئية املطلوبة، 
  . وتسامه يف تفادي £نقطاعات

كام أن هناك مشاريع يف طور اإلجناز وأخرى قيد اHراسة، سـمتكن من 
طاقة وفق ا¾طط املديري املسطر تلبية £حتياجات املسـتقبلية من هذه ال

لهذا الغرض، وذ� عن طريق ختصيص جزء �م من املزيانية السـنوية 
  .قصد احلد من £نقطاعات املتكررة للكهر�ء

وبغيت نذكر أيضا بنوع £نقطاعات اليل كتكون، اكين انقطاعات اليل 
، كتكون مربجمة من أجل الصيانة والوقاية د�ل املنشآت الكهر�ئية

£نقطاعات £سـتعجالية الغري مربجمة، £نقطاعات املفاجئة الناجتة عن 
األعطاب التقنية اليت تتعرض لها الشـبكة الوطنية، واليت تكون أسـباهبا 
بعض النو�ت الطقس أو األعامل التخريبية اليل عرفناها يف بعض املناطق 

  . يف الشهور السابقة
واخلارجة عن إرادة املكتب الوطين وتفاد� لهذه £نقطاعات الفجائية 

للكهر�ء، يعمل هذا األخري جاهدا وبصفة مسـمترة عىل صيانة وتقوية 
وجتديد منشآته الكهر�ئية، مبا فهيا اخلطوط واحملوالت الكهر�ئية قصد 

  .توفري الكهر�ء �جلودة املطلوبة
 أما ف# خيص £نقطاعات املربجمة اليت تدخل يف إطار صيانة منشآت

الشـبكة، فاملكتب حيرص سلفا ودامئا عىل إخبار الزبناء واملصاحل املعنية يف 
  . الوقت املناسب من أجل متكيهنم من اختاذ £حتياطات الالزمة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الوزيرة، اللكمة يف إطار التعقيب لفريق األصا� 

  .واملعارصة

        ::::املستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفيظظظظ أحتيت أحتيت أحتيت أحتيت
كرا السـيدة الوزيرة عىل هذا اجلواب، إال أن، السـيدة الوزيرة، جيب ش

حتديد املسؤوليات، خاصة أن £نقطاعات املفاجئة تؤثر عىل مجموعة من 
اآلليات، سواء داخل املنازل أو املعامل، جيب تقوية وتنويع مصادر الطاقة 

ف بزتويد لضامن الزتويد املسـمتر والسلمي �لطاقة، جيب عىل اجلهاز امللك
الطاقة أن يتحمل مسؤوليته، سواء الوزارة الوصية أو رشكة التدبري 
املفوض خاصة أن هذه اخلدمات مؤدى عهنا وبأمثان تتجاوز القدرة الرشائية 

  . للمواطنني
انقطاع التيار الكهر�يئ بإقلمي احلسـمية بصفة عامة ودائرة !رجيست 

الوزيرة، فكام تعلمون،  بصفة خاصة، خصوصا يف ا6ال القروي، السـيدة
جامعة قروية وب�ية  14السـيدة الوزيرة، أن دائرة !رجيست تتوفر عىل 

حرضية، وكتوفر عىل جوج تقنيني يف املكتب الوطين للكهر�ء، وعند� 

الضوء كيشعل إال يف الصيف، يف الشـتاء ما كيشعلش، شوية د�ل الشـتاء 
�دة عىل ذ� يف ها هو الضوء مىش، هذا يف دائرة !جكيست، وز

  . امجلاعات القروية يف اإلقلمي بصفة عامة
اكين اخلصاص يف التقنيني واألطر املبارشة، اكين السـيد الوزيرة األداء 

لكم  120د�ل الفاتورات، كام تعلمون السـيدة الوزيرة أن املواطن كيجي 
�ش يؤدي الفاتورة، معناه ديك المثن �ش يؤدي الفاتورة خصو يرضبه يف 

) le compteur(وج �ش جيي �ش يؤدي الفاتورة، إذا اكن عندو يف ج
درمه �ش جيي يؤدي الفاتورة،  300درمه خفصو يزيد  200غادي خيلص 

  . لكم اليل كيجي املواطنني 120و  200راه 
عالش، السـيدة الوزيرة، ما ختصوش واحد املوظف ينتقل ملراكز 

ذيك املبالغ املالية د�ل امجلاعات القروية خطرة يف الشهر ويسـتخلص 
  املواطنني؟ 

السـيدة الوزيرة راه اكين حاالت الضعف يف ا6ال القروي، احنا اليل 
كنالحظو يف ا6ال احلرضي، أحصاب الضو كيجيو يدقوا عىل البيبان، 

  . لكم 120ولكن يف ا6ال القروي املواطن كيجي 
  .وشكرا السـيد الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ستشار احملرتم، � اللكمة السـيدة الوزيرةشكرا للم 

  :السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
بغيت نمكل التدخل د�يل ونقول كام جاء أيضا يف ]م السـيد 

ل الكهر�ء يف املستشار احملرتم بأن هناك برامج �مة لتقوية اإلنتاج د�
بالد�، واليل خصنا نعرفو بأن هو أن الطلب املزتايد بفعل اHينامية 
£قتصادية و£ج¢عي اليل كتعرفها بالد� وبفضل أيضا الرب�مج د�ل 
الكهربة القروية اليل وسع اللجوء للكهر�ء ألكرث ممكن من املواطنني كيدفع 

مرات املسـتوى اليل  2يضاعف  يعين واحد التقوية د�ل الطلب اليل غادي
، ولهذا 2030مرات يف أفق  4، وغادي يضاعف 2020عندو اليوم إىل 

الغرض عند� بر�مج جد �م لبناء حمطات جديدة ولتنويع املصادر احملطات 
د�ل اجلرف األصفر ود�ل آسفي لتوليد الكهر�ء، الربامج الضخمة اليل 

اقة الشمسـية والطاقة الرحيية، سـيد� أعطى £نطالقة د�لها د�ل الط
بقدرة تقريبا  2010و  2008وحمطات أخرى اليل تبنات �سـتعجال ما بني 

ميغاواط، وهذه البنيات التحتية لكها راه غادي متكن من تقوية  1000
قدرات اإلنتاج واليل غادي تساعد حىت يه يف املسـتقبل يف التقليص د�ل 

  .القطاعات
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ملكتب الوطين معل �ود يف السـنني ف# خيص سـياسة القرب، فا
األخرية يف حتسني اخلدمات للمواطنني، وإىل �قيني املشالك ميكن لنا 

  .نشوفوها أيضا مع املراكز ا¾تصة �ش نشوفو احللول املناسـبة
ف# خيص £سـتخالص د�ل الفواتري، بغيت أذكر بأن دخلنا أيضا يف 

املسـبق اليل كتسهل حىت يه  هذه السـنني األخرية العدادات ذات األداء
املأمورية �ش الزبناء ميكن هلم يشرتيو القدرة اليل كيحتاجوها، وما يكونش 
دامئا كميشـيو من ماكن السكن د�هلم إىل املاكن األداء، وهاذ اليش لكو 

  .كيبقى يف إطار التحسني أيضا يف املسـتقبل إن شاء هللا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .را للسـيدة الوزيرةشك

ننتقل إىل السؤال املوايل، موضوعه أيضا املكتب الوطين للكهر�ء، 
وهو سؤال �لث، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق £شرتايك 

  .لتقدمي السؤال، فليتفضل أحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  يد الوزير،السـ 

  أخوايت، إخواين املستشارين،
تناولت بعض الصحف الوطنية يف اآلونة األخرية أخبارا تضع مسؤولني 
يف املكتب الوطين للكهر�ء يف قفص £هتام، ومفادها أن الرئيس التنفيذي 
السابق لرشكة الطاقة اإلماراتية املسـتغR للمحطة الكهر�ئية للجرف 

وضع شاكية Hى إحدى ) Peter Barker-Homek(يك ـاألمري ،األصفر
يدعي ويهتم من خاللها مسؤولني إماراتيني أعضاء  ،حمامك والية ميشـيغان

جملس إدارة الرشكة بإجباره عىل التوقيع عىل مصاريف وتعويضات غري 
ماليني دوالر،  5قانونية، بلغت حسب ما تناقلته أخبار هذه الصحف 

  .بطة �ملكتب الوطين للكهر�ءوذ� من أجل احلصول عىل صفقات مرت 
لهذا، وأمام جسامة هذه £هتامات اليت متس مبصداقية إحدى أمه 
املؤسسات العمومية الوطنية �ملغرب، واليت اكن من املفروض أن يقوم 
مسؤولوها �لرد علهيا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات اليت 

عامة للبحث يف هذه الناز� من اختذمتوها أو اليت اختذهتا احلكومة بصفة 
أجل إعطاء توضيحات للرأي العام الوطين بشأن هذه £هتامات اخلطرية 

  واخلطرية جدا؟ 
وشكرا، وأحتفظ �لوقت املتبقي للتعقيب، السـيد الرئيس، إىل 

  .مسحيتا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيدة الوزيرة � اللكمة لإلجابة عىل السؤال، تفضيل

        ::::الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالطاقة واملعادن واملاء والبيئةالطاقة واملعادن واملاء والبيئةالطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة السـيدة وزيرة السـيدة وزيرة السـيدة وزيرة 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يف البداية بغيت أن أؤكد بأن املكتب الوطين للكهر�ء مؤسسة 
وطنية، تضطلع مبهام حيوية مرتبطة مبرفق عام ذي أمهية �لغة �لنسـبة 

فة مسؤولياهتا وتدخالهتا لالقتصاد الوطين، وذ� وفق إطار يضبط اك
  .لضامن الصريورة املثىل ملوجبات ورضورات £سـتجابة للمنفعة العامة

ويف هذا اإلطار، فإن اكفة املشاريع اليت ينجزها املكتب الوطين 
للكهر�ء ختضع ملساطر مضبوطة، متكن من التتبع الفعيل واHقيق ¾تلف 

إبرام الصفقات و£نهتاء مراحل اجنازها انطالقا من برجمهتا ومرورا ب
  .بتشغيلها، وذ� ضام� للنجاعة والشفافية والزناهة الالزمة

أما ف# خيص سؤالمك عىل ما جاء يف بعض الصحف، فأذكر أن هذا 
قد متت املوافقة عليه من طرف ا6لس اإلداري  6و 5املرشوع للجرف 

شأن للمشاريع للمكتب الوطين للكهر�ء، ومت تعيني جلنة وزارية كام هو ال 
  . املامثR عهد إلهيا بتتبع خمتلف مراحل تنفيذه

وجيب التأكيد أوال خبصوص ذات األخبار عىل أن �ز� احلال حسب 
املعلومات األولية اليت نتوفر علهيا، هتم نزاعا بني رشكة وأجري سابق Hهيا 
بشأن إقدام هذه األخرية عىل فصd من معd ونشوء خالف حول تنفيذ 

ط التعاقدية املنصوص علهيا يف هذا احلال يف عقد العمل اي اكن الرشو
  .جيمع بني الطرفني

وكام جاء يف سؤالمك، فإن هذه القضية معروضة عىل أنظار العدا� 
خارج احلدود الوطنية للبث فهيا، وكيفام اكن احلال فبحمك ارتباطها مبرشوع 

واء داخل هذه الوزارة أو يمت إجنازه �لرتاب الوطين فإن املصاحل ا¾تصة س
خار�ا تقوم مبتابعته عن كثب يف انتظار ما سـتؤول إليه من نتاجئ، وأؤكد 
لمك أنه يف حا� ثبوت مسؤولية أي طرف من األطراف داخل الرتاب 
الوطين، وانطالقا من مبدأ إقلميية القوانني، فإنه سيمت اختاذ اإلجراءات 

  . عمل خبصوص مثل هذه النوازلالرضورية طبقا للقوانني اجلاري هبا ال
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا، اللكمة يف إطار التعقيب للفريق £شرتايك

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيدة الوزيرة، أ� تلكمت السـيدة الوزيرة عىل أخبار تناقلهتا عدد من 
نتاع ) dow jones(ة ـرصالصحف الوطنية واألجنبية، وتناولهتا كذ� بو 

، واليل اكينة دعوة قضائية مرفوعة أمام حممكة )wall street(نيويورك و 
)Michigan ( 38يف اجلهة الرشقية، واليل املقال فيه اليل هو تقريبا من 

صفحة، واليل كيشريوا فيه وكيجبدوا املغرب عىل أن تعطات يف املغرب 
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ي اليل فرض عليه يعطي أمور وأن ذاك السـيد رفض ميتثل للمجلس اإلدار 
واليل  ،،،،)Miller Barondess(اليل يه غري قانونية، واليل احملايم د�لو 

  .رفع هذه اHعوى
لهذا، السـيدة الوزيرة، هذه أمور اليل كتيسء لسمعة املغرب 
ومؤسسات املغرب، احنا ما كنقولوش أن هاذ اليش اكين، هناك خرب 

ر بسـيطة يف اجلرائد ويمت وأخبار صدرت وأن يش أمور كتصدر أمو 
اسـتعامل احلق القانوين اليل معطي وهو بيان احلقيقة، ولكن مع األسف 
هاذي أخبار ثقيR، ثقيR بزاف وخطرية بزاف، وكمتس كيف ما قلت يف 
البداية مؤسسة وطنية معروفة، ما غنحتاجش، ذاك اليش قلتوه، وعندها 

لني مغاربة، ويف اHعوى املنفعة العامة وكذا، وكمتس بناس، وكمتس مسؤو
  . مذكور املغرب �إلمس

، )ONE(اكن من األحرى عىل احلكومة، مايش املديرية العامة نتاع 
عىل احلكومة بصفة عامة جتاوب وترد عىل هاذ اليش إىل ماكينش، مايش 
نتسـىن عىل أن إذا ثبت، وهذه أخبار اليل كتسوء لنا يف الرتتيب يف 

فيه نتاع التنافسـية ويف املؤرشات نتاع احلق  املؤرشات اليل احنا متأخرين
عامليا، يف مناخ األعامل  114نتاع املستمثر، اليل احنا مرتبني يف اHرجة 

  . عامليا 94اليل احنا مرتبني فيه يف اHرجة 
هاذ اليش لكو وكنبقاو ساكتني، أخبار هبذا الشلك اليل كمتس 

و كيقيل جيري شامال ورشقا، �ملصداقية، امل2 د�ل البالد سـيد� هللا ينرص 
جنو� وشامال �ش يزيد هباذ املغرب للقدام، واحنا اكن من الواجب عليمك 
بصفة عامة �ش يمت الرد عىل هذا الoم بطريقة أو بأخرى، ألن كام قلت 

، هذه واك� أنباء عاملية معروفة، واليل )REUTERS(هاذ اليش تناقلته 
ت األخرى، اليل يه مرجع واليل تدار يف كتعطي املعلومات مجليع الواكال

، هذا خرب اليل هو مايش ساهل ومايش هو بسـيط 2010فاحت شـتنرب 
وألنه كميس املصداقية د�ل املؤسسات املغربية بصفة عامة، وخمصناش 

  . نسكتو عىل هاذ اليش هذا
إىل ماكنش هاذ اليش هذا، اجلرائد اليل نرشته الوطنية نرد عليه، 

ذ اليش ماكينشاي، وكنعطيو هاذ اليش اليل قليت هنا، وكنقولو أن ها
ولكن بتوضيح مايش جواب عام ومعوميات اليل كنعومو فهيا السؤال، 
ولكن يعين أجوبة مدققة �لشلك اليل كيجعل الرأي العام الوطين ير!ح 

  .عىل أن اكين عند� مسؤولني يف مسـتوى معني
 خصمك !خذوه، لهذا، السـيدة الوزيرة، يف نظري هذا ملف اليل

  . احلكومة بصفة عامة !خذو بواحد اجلدية قصوى
  .وشكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، السـيدة الوزيرة � اللكمة يف إطار 

  .الرد عىل التعقيب

  ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  ت والسادة املستشارين احملرتمني،السـيدا
مرة أخرى بغيت نؤكد ونذكر بأن يف هذا القطاع كنعرفو تطور جد �م 
منذ عدة سـنوات، وكنعملو مشاريع جد خضمة، من أكرب مشاريع اململكة 

مليار  8و6مباليري، لك سـنة كيستمثر هذا القطاع د�ل الكهر�ء مابني 
من طرف ا6لس اإلداري، واللجن  د�ل اHرمه، واملشاريع د�لنا متبعة

الطاقة واملالية، واملمثلني د�ل : ا¾تصة فهيا ممثلني د�ل الوزارات الوصية
  .املكتب اليل كيعملوا جبدية يف تتبع هذه املشاريع الضخمة والكبرية

ف# خيص هذه النقطة �ألخص، هذه املسا� اليوم قضائية مابني 
خيرج القضاء وإىل ثبتت يش حاجة عىل الرشكة وعامل سابق فهيا، ميل 

أي خشص مغريب، ذيك الساعة احلكومة املغربية غادي !خذ املسؤولية 
د�لها و!خذ التدابري، اليوم مااكينش احلق �ش نهتم أي واحد، والناس 

  . خدامة جبدية يف هاذ املشاريع الضخمة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
عىل املسامهة، مث ننتقل إىل السؤال شكرا للسـيدة الوزيرة، وشكرا � 

اآلين املوجه للسـيدة وزيرة الصحة حول رضورة إنشاء مستشفى جامعي، 
محمد يرعاه السـباعي، العريب سديد، : للمستشارين احملرتمني السادة

  . إسامعيل قيوح، بلعيد بنشميس، سعيد كرم
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح سؤاهلم

        ::::د يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعياملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محم
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسـيد الوزير،
  إخواين، أخوايت املستشارين،

  .سؤايل موجه للسـيدة �مسينة �دو وزيرة الصحة
السـيدة الوزيرة، بداية ال بد من أن نتقدم لمك السـيدة الوزيرة احملرتمة 

تواصR اليت خبالص الشكر والتقدير و£متنان عىل ا6هودات الهامة وامل 
تبذلوهنا لتأهيل القطاع الصحي من خالل الرفع من مسـتوى اخلدمات يف 

  .ظل اإلرث املتتايل لإلكراهات اليت يعرفها امجليع
السـيدة الوزيرة احملرتمة، ال خيفى عليمك اHور الهام واألسايس 
للمستشفيات اجلامعية يف اHفع بتطوير اخلدمات الصحية مبناطق وطننا 

طريق £سـتفادة من كفاءات األطر الطبية الوطنية والتجهزيات  العزيز عن
  .احلديثة للفحوصات

وإذا كنا نتابع �ه¢م مزتايد اسـتفادة العديد من �ات اململكة من هاذ  
الصنف من املستشفيات، فإننا يف �ة سوس ماسة درعة بلك ما تشلكه 

هاذ الصنف من  من ثقل يف £قتصاد الوطين مل حتظ بعد �السـتفادة من
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املستشفيات، خاصة عىل مسـتوى مدينة أاكدير اليت تعترب ملتقى مجليع 
املواطنات واملواطنني الراغبني يف £ستشفاء من خمتلف مناطق اجلهة 
املرتامية األطراف، إضافة ألقالمي تنمتي جلهات أخرى جماورة ويف ظل 

ي نؤكد أنه أصبح حمدودية الطاقة £ستيعابية ملستشفى احلسن الثاين، ا
حيتاج إىل تطوير بنياته لالسـتجابة للطلبات املزتايدة لالستشفاء، ونؤمن أن 
إحداث مستشفيات جامعية �جلهة سيشلك قمية مضافة، وحيقق العدا� 
والتوازن بني خمتلف �ات اململكة، خاصة عىل مسـتوى �ات سوس 

  .هب الكويرةماسة درعة، لكممي السامرة، العيون بوجدور، ووادي ا
ا نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، عن مدى توفر خمططات وزارتمك 
عىل برامج إلحداث مستشفى جامعي بأاكدير وعوامص �ات اجلنوب 
عامة، وإذا اكن األمر كذ�، ما يه املدة اليت سيسـتغرقها إجناز هذه 

  . املنشآت الصحية ذات القمية املضافة
  .شكرا

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
اللكمة اآلن للسـيدة وزيرة الصحة العمومية لإلجابة عىل السؤال، 

  .تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ����مسينة �دو، وزيرة الصمسينة �دو، وزيرة الصمسينة �دو، وزيرة الصمسينة �دو، وزيرة الصححححةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة والسـيدات املستشارين،

  السـيدين الوزيرين،
ا بالد� خبصوص يف البداية ال بد أن نشـيد �6هودات الكبرية اليت بذله

إحداث املراكز £ستشفائية اجلامعية، وخاصة يف السـنوات األخرية اليت 
ارتفعت فهيا وثرية إحداث هذه املؤسسات، حيث انتقلنا من مركزين 
استشفائيني، ابن سينا مبدينة الر�ط وابن رشد يف اHار البيضاء، إىل 

اليل هو يف  ثالث مراكز استشفائية جديدة، مهنا فاس، مراكش ووجدة
  . طور اإلجناز واليل غادي يفتح األبواب د�لو عن قريب

ومما ال شك فيه فإن هذه الفئة من املشاريع الصحية الضخمة تتطلب 
أوال است1رات كبرية، سواء تعلق األمر �Hراسات األولية أو أشغال البناء 

جيعل مدة  أو التجهزي، ز�دة عىل املوارد البرشية املؤطرة واملكونة، مما
  .اإلجناز ال حما� تتطلب وقتا معقوال

كام أن إجناز أو بناء مستشفى جامعي مرهون كذ� بتواجد لكيات 
للطب، فهذه املؤسسات التكوينية تعترب بدورها من احملددات األساسـية 
إلجناز مستشفيات جامعية، اليشء اي يفرض عىل لك من وزارة الرتبية 

وتكوين األطر والبحث العلمي ووزارة الصحة لوضع الوطنية والتعلمي العايل 
  . إطار للتشاور وللتعاون لوضع هذه املراكز £ستشفائية اجلامعية

ولكن جوا� عىل سؤالمك، السـيد املستشار احملرتم، ميكن يل نقول لمك 
عىل إجناز مرشوع مستشفى جامعي �جلهة اجلنوبية سوس ماسة درعة، 

قامئ ملا تتوفر عليه اجلهة من مؤهالت، وما وخصوصا أاكدير، يعترب أمر 
يفرضه كذ� الوضع اإلبدميولوx واHميغرايف واجلغرايف للمنطقة اليت 

   .سـيغطهيا هذا املرشوع
فوزارة الصحة، السـيد املستشار، عازمة عىل بناء مستشفى جامعي 
مبدينة أاكدير، ويف هذا الصدد أريد أن أخربمك، السـيد املستشار، عىل أن 

بقعة األرضية ا¾صصة لهذا املرشوع يه اآلن جاهزة، كام أن مديرية ال 
  . التجهزيات والصيانة بوزارة الصحة يه بصدد القيام �Hراسات األولية

أريد كذ� أن أخربمك عىل أنه مت عقد مؤخرا اج¢ع موسع اي ترأسه 
ايل ووزارة السـيد الوايل د�ل اجلهة مع الكتابني العامني لوزارة التعلمي الع

 . الصحة من أجل تدارس السيناريوهات املمكنة إلجناز هذا املرشوع
أما ف# يتعلق �ملدة الزمنية، مشاريع مثل بناء مستشفى جامعي يه 

  . مستشفيات خضمة، تتطلب إماكنيات خضمة وتتطلب وقتا كبريا كذ�
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد املستشار لمك تعقيب؟ تفضل

        ::::تشار السـيد محمد يرعاه السـباعيتشار السـيد محمد يرعاه السـباعيتشار السـيد محمد يرعاه السـباعيتشار السـيد محمد يرعاه السـباعياملس املس املس املس 
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيدة الوزيرة، أشكرمك أوال عىل هذا اجلواب اإلجيايب، وكنمتناو أن 
خيرج هذا املرشوع يف أرسع وقت ألن الساكنة كام قلت � د�ل أاكدير 

  . واملناطق اجلنوبية لكها يف انتظار املستشفى اجلامعي وكذ� لكية الطب
، السـيدة الوزيرة، أنين بعثت سؤال للسـيد وزير الرتبية لقد سـبق يل

الوطنية والتعلمي العايل يف هذا املوضوع ومازال ننتظر اجلواب د�لو، � 
ويف نطاق التضامن احلكويم تنطلب منمك، السـيدة الوزيرة، التنسـيق مع 
السـيد وزير الرتبية والتعلمي العايل من أجل إخراج هذا املرشوع حلزي 

  . جودالو 
  .وشكرا مرة أخرى

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للمستشار احملرتم، السـيدة الوزيرة ليك الرد عىل التعقيب، 

  .تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
ال فقط بغيت غري نزيد أن أؤكد عىل أننا ننسق يعين بتنسـيق وطيد مع 

اجلهة  السـيد وزير التعلمي العايل، و£ج¢ع اليل اكن عند� مع السـيد وايل
كذ� اكنوا حارضين الكتابني العامني د�ل وزارة الصحة ود�ل التعلمي 
العايل، احنا بطبيعة احلال اآلن القرار اختذ ال من طرف وزارة التعلمي العايل 
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وال من طرف وزارة الصحة لتشييد هذا املركز اجلامعي، اليل تنعرفو أنه 
األسايس د�لو هو  هو قبل لك يشء، قبل £ستشفاء، اليل هو اHور

التأطري والتعلمي يف لكيات الطب، وحنن �لعكس بغينا نشجعو عىل أنه 
يكونوا لكيات الطب يف مجيع أحناء الرتاب الوطين، ألن غادي يساعد� عىل 
أننا نركزو وما يبقاوش عند� املشالك اليل نعاين مهنا اآلن إلرسال املوارد 

  . البرشية اليل يه خارجة عن اجلهة
ذن احنا مقتنعني، اHراسات غادي تبدأ، واحنا غادي نبحث اآلن إ

فقط عىل سـبل المتويل، ألن تتعرفوا عىل أن مرشوع حبال هذا تيلكف ما 
  . يزيد من مليار د�ل اHرمه

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا

موضوع السؤال املقدم من طرف  ،ظاهرة التسمامت الغذائية
عبد امحليد السعداوي، محيد كوسكوس، عبد : لسادةاملستشارين احملرتمني ا

  . ا6يد احلناكري، إبراهمي فضيل، عياد الطييب
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، األسـتاذ عبد امحليد السعداوي

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

ذه السـنني األخرية عدة تسمامت يف ا6ال الغذايئ، تعرف بالد� يف ه
من عدد التسمامت الغذائية عىل  %25حيث أصبحت ترتاوح تقريبا 

الصعيد الوطين، وهذه احلا� أخذت أبعادا خطرية بسبب تغري عادات 
املسـهت2 املغريب يف جمال التغذية، والسـ# كذ� التوقيت املسـمتر اليل 

برية من املواطنني بتناول الوجبات اخلفيفة خارج فرض عىل واحد الرشحية ك 
منازهلم، وكذ� تطور الصناعات الغذائية اليل مير من عدة مراحل حىت 
ملاكن £سـهتالك، إضافة إىل تاكثر حمالت األ]ت اخلفيفة ورسيعة 

  . التحضري
 Ãكام كذ� نرى أن اسـتعامل املبيدات واملواد الك#وية يف ا6ال الفال

  . بكثري عىل حصة املسـهت2 املغريب، وخاصة �لعامل القروييؤثر 
�، السـيدة الوزيرة، نود معرفة ماذا أعدته وزارتمك للوقاية من 

  التسمامت الغذائية؟ وأين يتجىل دور املركز الوطين حملاربة التسمم؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .بة عىل السؤالشكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجا

    

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين،

فهذا امللف املتعلق �لسالمة الغذائية، و�خلصوص مراقبة �عة 
الوجبات الرسيعة واجلاهزة �ألكشاك واملطامع، يعترب حقيقة من بني 

زارة الصحة ليس لوحدها املواضيع اليت حتظى �ه¢م عدة متدخلني، ألن و 
اليل تتدخل يف هذا امللف، فهناك وزارة اHاخلية، هناك كذ� وزارة 
الفالحة، وزارة الصناعة ومصلحة الغش وامجلارك، وتعترب مشلك يف مجيع 
اHول، وهاذ تعدد القطاعات احلكومية للتدخل من أجل املراقبة ومن أجل 

أننا اآلن تنالحظو أنه اكين التقليص من عدد التسمامت هو اليل جعل عىل 
  . واحد الرتاجع

يف  2006اإلحصائيات اليت كنتوفرو علهيا يف وزارة الصحة، أنه كنا يف 
اكنت متضات اتفاقية مع مجيع هاذ  2005حا� تسمم، ومن هنا يف  1660

املتدخلني، ومن ذ� الوقت اليل أصبحت عدة قطاعات حكومية تتدخل، 
يص د�ل عدد التسمامت، كام قلت لمك كنا يف نرى عىل أنه اكين هناك تقل 

، ويف 865: 2008، يف 1316هبطنا ل  2007حا�،  1660: 2006
، هذا يدل 2010، �يق ما عند�ش اإلحصائيات د�ل سـنة 778: 2009

عىل أن هذا التدخل د�ل لك هاذ القطاعات احلكومية بدا تيعطي نتاجئ 
  . بيةد�لها، ويه نتاجئ اليل تنشوفو جد إجيا

حا� تسمم مازال رمق اليل حقيقة مرتفع، يعين  778بطبيعة احلال حىت 
خصنا نعرتف به، ولكن اليل بغيت نقول هو أن هاذ اللجنة اليل وضعت 
بعدما متضات هذه £تفاقية تنشوفو عىل أن هاذ ا6هودات بدأت تعطي 

  . النتاجئ د�لها
 400ألف و 220 مت إجناز 2009ميكن يل نقول لمك �لنسـبة لسـنة 

ألف حفص طيب  24مراقبة حصية للمحالت الغذائية، مبا فهيا املطامع، مت 
حلقة للتوعية الصحية،  700ألف و 306للعاملني يف جمال هتيئة املأكوالت، 

  . حتليل بكترييولوx لعينات مأكوالت 9700مت كذ� 
كذ� اكين هناك التدخل عرب الهاتف لتصنيف احلاالت وإعطاء 

حئ األولية، ولهذه الغاية اكين واحد الرمق اقتصادي اليل هو الرمق د�ل النصا
، 0201000180، اليل هو )le centre antipoison(مركز التسمم 

اليل هو رهن إشارة املواطنني، واليل حىت هو أوال ميد يد املساعدة ولكن 
هذا يف نفس الوقت يرصد احلاالت، وتنعرفو أشـنو يه األماكن اليل مت فهيا 

  . التسمم واليل تيسهل كذ� املراقبة يف هذا اخلصوص
مت القيام كذ� حبمالت حتسيسـية عرب الصحافة واإلذاعة والتلفزة، املهم 

  .هناك بر�مج مكثف للحد من هذه احلاالت
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، لمك اللكمة يف إطار التعقيب

        ::::عداويعداويعداويعداوياملستشار السـيد عبد امحليد الساملستشار السـيد عبد امحليد الساملستشار السـيد عبد امحليد الساملستشار السـيد عبد امحليد الس
  .شكرا السـيد الرئيس

كنشكرو السـيدة الوزيرة عىل هذه اإليضاحات، إال أن السؤال د�لنا 
املقصود منو وهو نود معرفة حتديد اجلهة املسؤو� عن املراقبة، ألن اكين 
واحد العدد كبري د�ل حاالت التسمم اليل كهتدد احلياة د�ل املواطنني كام 

واللك يعمل هذا، حنن نرى أن هناك  جاء عىل لسان السـيدة الوزيرة،
  . إشاكلية يف املراقبة ف# خيص تعدد املتدخلني

السؤال د�لنا كنو�وه للسـيدة الوزيرة ومن خاللها إىل احلكومة، 
الهدف منه وهو طرح اإلشاكلية من أجل سن واحد النص قانوين يوحد 

د، ما يكونوش مسطرة املراقبة، �ش هاذ الهيئة املراقبة تكون يف �از واح
واحد العدد كبري د�ل املتدخلني �ش نعرفو ما يه اجلهة املسؤو� عن 
املراقبة، والسـ# كذ� نرى أن هذه احملالت د�ل املأكوالت اخلفيفة تلجأ 
إىل مواد الهتريب، وهاذ املواد د�ل الهتريب غالبا ما تكون منهتية الصالحية 

رثة يف هذه احملالت د�ل أو عىل وشك £نهتاء، وهذا يسـتعمل بك
املأكوالت اخلفيفة، وكتكون غالبا خمزنة يف ظروف غري حصية داخل هذه 

  . احملالت
اليل كنطلبو من السـيدة الوزيرة املزيد من املراقبة والتشديد كذ�، 
ألن احنا كهنرضو كثري عىل املدن ولكن هذه الظاهرة متفشـية بكرثة يف 

األسـبوعية، ما كنعرفوش �لضبط واش  القرى، والسـ# �لنسـبة لألسواق
، )l’hygiène(حنملو املسؤولية للطبيب البيطري أو للطبيب د�ل 

الطبيب الب�ي، هنا بغينا نعرفو ملن سـنحمل املسؤولية، ويكون �از 
  . واحد للمراقبة

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .مةشكرا للسـيد املستشار، السـيدة الوزيرة � اللك

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
نعم السـيد املستشار، امسح يل غري لضيق الوقت، اكن خصين نزيد 
نوحض عىل أنه أوال اكين إحداث واحد اخللية وطنية لليقظة الصحية، إذن 

  . اكينة واحد اخللية اليت تضم لك هاذ املتدخلني
مث طالبمت بنص، وعندمك احلق، ألن اآلن بالد� تتوفر عىل نص منذ 

ذه السـنة اليل من خال¼ مت إنشاء املكتب الوطين للسالمة الغذائية اليل ه
هو حتت وصاية وزارة الفالحة، وهذا يشء يعين �م ألنه غادي يكون 

  . واحد املكتب وواحد الواك� يه امللكفة �ليقظة والسالمة الغذائية
غري بغيت نعطيمك واحد الرمق اليل هو �م جدا، هو أنه �لنسـبة 

: من هذه التسمامت يه الغذائية، تقع يف األماكن العمومية 26سمامت للت 

من هذه  %70، يف حني أن 26املطامع، األعراس، الباعة املتجولني، 
التسمامت لكها حتدث يف املزنل، إذن تنشوفو أن ولو التسمامت اكينة 
 واحلجم د�لها مازال كبري، تنشوفو عىل أن هذه التسمامت املزنلية تبقى أمه

من التسمامت اليل كتكون خارج املزنل، هاذو اإلحصائيات د�ل 
  . اHراسات اإلبديومولوجية اليت اكنت قد قامت هبا وزارة الصحة

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا � السـيدة الوزيرة عىل مسامهتك يف هذه اجللسة

تجارة وننتقل إىل السؤال اآلين املوايل املوجه للسـيد وزير الصناعة وال 
والتكنولوجيات احلديثة حول رضورة حامية املعطيات الشخصية للمنخرطني 

  . يف الهاتف النقال
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق £شرتايك

        ::::املستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  السـيدة الوزيرة،

  مني،إخواين، أخوايت املستشارين احملرت 
يعد حترير قطاع £تصاالت من املاكسب املهمة، حيث مكن هذا 
التحرير من ولوج خدمات الهاتف النقال �لنسـبة لعدد كبري من املواطنني، 
لكن مع األسف هناك رشاكت فتحت ا6ال للقيام برعاية بعض املنتوجات 
£قتصادية أو إجراء قرعة أو تنظمي رهان أو مسابقات لفائدة رشاكت 

  . جتارية
ويعمل الفاعلون يف جمال £تصال عىل مد املستشهرين �ملعطيات 
الشخصية للزبناء، وبطبيعة احلال فإن الرشاكت حتقق أر�حا خيالية من 

  . خالل اسـتغالل هذه املعطيات
� نسائلمك، السـيد الوزير، عن أسـباب عدم تطبيق مقتضيات 

مواطنني؟ وملاذا ال تلزتم هذه القانون اخلاص حبامية املعطيات الشخصية لل
الرشاكت العامR يف قطاع £تصاالت هبذا القانون، بل تسعى السـتغال¼ 

  حبمل املشرتكني عىل تأدية مبالغ إضافية محلاية معطياهتم الشخصية؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
بة عىل شكرا للسـيد املستشار احملرتم، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجا

  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رىضىضىضىض شا شا شا شايميميميم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم، شكرا السـيد املستشار احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
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هو حقيقة كام قلمت اكين هناك قوانني جاري هبا العمل يف هاذ جمال 
كذا دفاتر التحمالت املوقعة مع هاذ متعهدي £تصاالت، £تصاالت و 

  . اليل تتلز�م بعدم كشف لك املعطيات الشخصية، هذا معروف
احنا اكن عند� واحد البحث يف السـنة املاضية مع هاذ املتعهدين، 

  . رشاكت £تصاالت املعروفة، وجرب� بأهنم تيحرتموا هاذ القانون
اكت اليل عندمه واحد الغرض لكن هناك بعض األشخاص والرش 

جتاري، تيجمعوا هاذ املعطيات الشخصية من املامرسة نتاعهم واألنشطة 
نتاعهم، ويسـتعملون هاته املعطيات الشخصية إلرسل هاذ الرساالت 

  ، فلهذا أشـنو هو املعمول؟ )sms(القصرية 
اخذات الواك�  2009اكن واحد اإلجراء تقين، يف  2009أوال يف 

واصالت اقتنت واحد القاعدة حمورية، هاذ القاعدة احملورية يه لتقنني امل
واحد النظام تكنولوx تيعمل حتليل وتصفية الرسائل، ولكن �لطبع عندو 

نتاع هاذ الرساالت من  2000واحد املعايري، مثال تنقولو بأن ميل تتوصل 
 2000واحد الرشكة معينة خصك تقطع هاذ الرشكة املراسR د�هلم، ولكن 

  . األوىل تتوصل للهواتف د�لنا، فهذا احلاجة التقنية األوىل
ولكن اإلجراء تنظن اليل غادي يكون قامئ يف هاذ األسابيع املقبR، هو 
العمل اليل غادي تقوم به ذاك اللجنة الوطنية محلاية املعطيات الشخصية، 
 هاذ اللجنة الوطنية تعينت من طرف جال� امل2، اليوم النظام اHاخيل

د�لها حيث هام ملزومني من طرف القانون �ش يكون النظام اHاخيل 
مقبول من طرف احلكومة، النظام اHاخيل مكلوه، اعطاوه للوزير األول، 
رامه ينتظرون قبول هذا النظام اHاخيل، وغادي �لطبع يسـتانفوا يف العمل 

ا من أي د�هلم، وذاك الساعات مجيع املواطنني وال الرشاكت اليل ترضرو 
طرف، ميكن هلم يو�وا واحد الشاكية لهاذ اللجنة، علام بأن ذاك الرشاكت 
اليل ت#رسوا يف هاذ امليدان هذا حىت هام خصهم يطلبوا واحد الرتخيص 

  . من اللجنة �ش ميارسوا األنشطة د�هلم
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .إطار التعقيب شكرا للسـيد الوزير، لمك اللكمة الفريق £شرتايك يف

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارين،

ملاذا هذا السؤال السـيد الوزير؟ طبعا هناك قانون محلاية املعطيات 
الشخصية، وال يطبق �لكيفية اليل خصو يطبق هبا، �نيا هناك قانون 

  . �لكيفية اليل خصو يطبق علهيا محلاية املسـهت2 وال يطبق
درمه  0.96توصلنا يف هواتفنا النقا� بتأدية  ،مؤخرا يف الشهر املايض

للك رسا� قصرية يف إطار اإلشهار أو يف إطار رشاكت أو يف إطار آخر، 

ليس فقط عدم احرتام القانون، ولكن إجبارية املسـهت2 عىل تأدية مثن 
   .رسا� قصرية �ش يتحمى مكواطن

و�لتايل، السـيد الوزير، خص هاذ اليش يتوقف، ال يعقل �ش إنسان 
د�ل اإلشهار، واليل أ� مطالباش هذاك ) les SMS(يكون يف دارو و 

اإلشهار، إذن بأي حق مكسـهت2 ومسـهتلكة للهاتف النقال أن يكون 
  . اإلحراج وأن يكون دامئا، وحنن ال نطلب أن نتوصل مبثل هذه الرسائل

، السـيد الوزير، املطلوب هو أن هذه الرشاكت الثالث اليل و�لتايل
عندها هاذ املهمة لتسدية خدمات للمواطنني اليل تيأديو علهيا، جيب 

  . احرتا�م لالسـهتالك د�هلم وحامية املعطيات د�هلم
واآلن هناك أفراد داروا شاك�ت يف القضاء من أجل متابعة بعض 

، و�لتايل غادي ختلق لنا إشاكلية )les SMS(الرشاكت من أجل هاذوك 
عىل املسـتوى الوطنية وخص تدار الوسائل الرضورية من طرف احلكومة 

  . الحرتام هاته القوانني
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة السـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .رة احملرتمةشكرا السـيدة املستشا

هو غري واحد النقطة، القانون محلاية املسـهت2، شكرا لمك حيث صوتنا 
عليه يف هذه الغرفة هاذي، ولكن غادي نرجعو للغرفة نتاع النواب �ش 

  .ذاك الساعة تكون املصادقة عليه الاكمR وميكن خيرج حلزي التنفيذ
درمه، هو  0.56ف# خيص هذا السؤال اليل طرحتيو لطلب تأدية ذاك 

حقيقة هذه الشاكية وصلتين، واحنا طلبت للواك� الوطنية لتقنني 
  . £تصاالت �ش تبحث يف هاذ امليدان

ف# خيص اللجوء إىل القضاء، امحلد � اليل اكين اللجوء إىل القضاء، 
وهذا حق لك مواطن ومواطنة �ش ميشـيو يطلبوا حقهم أمام القضاء، علام 

سانة القانونية املالمئة واليل تتأطر هاذ امليدان لكو، بأن اكين اليوم الرت 
ذاك الساعات هذه الرشاكت ما ميكنش يبقاو .. فتنظن بأن هاذي واحد

ميارسوا هاذ العمل، علام بأن عاود �ين بأن كام قلت احنا معلنا واحد 
الفحص لرشاكت املتعهدين يف ميدان £تصاالت، وما جرب� أي خلل من 

اكت، فكام قلت اكين هناك رشاكت آخرين واكين طرفهم، هام كرش 
  . أشخاص اليل تيتالعبوا يف هاذ امليدان

  .وشكرا لمك

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة

وننتقل إىل األسـئR املو�ة لقطاع العدل، السؤ£ن األول والثاين 
معهام يف إطار وحدة املوضوع،  جتمعهام وحدة املوضوع، أرجو أن نتعامل
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عبد اللطيف : األول يتعلق بإصالح القضاء، للمستشارين احملرتمني السادة
أمعو، العريب خربوش، احلسن أكوجاكل، عبد الواحد الشاعر، عبد الرحمي 

  .الزمزايم
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال

        ::::املستشار السـيد احلسن أكوجاكلاملستشار السـيد احلسن أكوجاكلاملستشار السـيد احلسن أكوجاكلاملستشار السـيد احلسن أكوجاكل
  ،السـيد الرئيس
  معايل الوزير،

  إخواين املستشارين واملستشارات،
عىل الرمغ من أمهية قطاع العدل والقضاء بصفة خاصة، وعىل الرمغ من 
اجلهود الكبرية اليت بذلت يف اجتاه إصالحه، فإنه الزال يعاين من العديد من 
النقائص والعيوب، واملمتثR أساسا يف ضعف الوسائل املادية والبرشية 

اHسـتورية والسـياسـية، مما جيعd عرضة للعديد من املآخذات  والضام�ت
  . وما يفرس ضعف الثقة واملصداقية سواء �لنسـبة للمواطنني أو األجانب

وانسجاما مع مضمون اخلطاب املليك أمام الربملان يف افتتاح اHورة 
الترشيعية، واي نبه فيه إىل £ختالالت اليت يعرفها القطاع، ورضورة 

الح انطالقا من فكرة املفهوم اجلديد للقضاء، فإن الوضعية تتطلب اإلص
معاجلة معيقة �لوسائل الكفيR للتجاوب مع متطلبات توطيد دو� احلق 
والقانون، واضطالع القضاء �Hور الطبيعي املوكول إليه وهو احلمك �لعدل 

ية وتيسري ومساواة املواطنني أمامه، �إلضافة إىل ضامن اHميقراطية واحلر 
  . رشوط التمنية

ا، نسائلمك، السـيد الوزير، عام تعزتمون القيام به إلصالح هاذ 
القطاع احليوي يف انسجام مع املفهوم اجلديد للقضاء اي دعا إليه جال� 
امل2 و�رتباط مع الزتامات احلكومة خبصوص تنفيذ توصيات هيئة 

  اإلنصاف واملصاحلة؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  .شكرا لمك

السؤال الثاين يتعلق أيضا بإصالح القضاء، للمستشارين احملرتمني 
محمد األنصاري، محمد السويس املوساوي، محمد بلحسان، عزيز : السادة

  . الفياليل، بنجيد األمني
  .اللكمة لألسـتاذ األنصاري

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  لوزير،السـيد ا
  الزميR والزمالء،

أوال أسـتغرب لهذا الرتتيب من الناحية د�ل األسـئR ألن اكن يف 
اعتقادي أن هذا السؤال سـيأيت بعد قطاع آخر، ولكن عىل لك حال ما 

  . اكين مشلك
امسحوا يل السـيد الوزير، حرصنا يف الفريق £سـتقاليل عىل وضع 

اكن واخلاص بإصالح القضاء، هذا السؤال اي نعترب أنه من األمهية مب
إصالح القضاء عنوان كبري، موضوع كبري هيمت به امجليع، ليس فقط 
املنتسـبني لقطاع العدل أو القضاء ولكن مجيع الرشاحئ املغربية، �عتبار أن 
هذا القطاع هو اي يتحمك يف اسـتتباب األمن وإرجاع احلقوق إىل 

  . 1رأحصاهبا، وكذ� يسامه بشلك كبري يف £ست
وبطبيعة احلال طرح هذا السؤال لعدة اعتبارات، من أمهها اخلطب 
امللكية السامية اليت ما فتئت تذكر احلكومة �الخنراط يف ورش إصالح 
القضاء، واخلطاب املليك السايم ما قبل األخري، اي اكن مبناسـبة ثورة 

ة ، اكن مبثابة خريطة طريق �لنسـب2009غشت  20امل2 والشعب يوم 
لإلصالح الشامل للقضاء، وقد برش� الترصحي احلكويم للحكومة احلالية 
بأن احلكومة سـتويل اه¢ما كبريا لهذا الورش، وقطعت وعدا عىل نفسها 

  .بأن تقوم �إلصالحات املتطلبة خبصوص القضاء
إال أنه، السـيد الوزير، واكن سلفمك قد سـبق ¼ أن عقد عدة 

ان ومع مجيع الهيئات احلقوقية واملهنية وا6متع مشاورات، انطالقا من الربمل
املدين من أجل جس النبض وكذ� يف نطاق التشاور واحلوار البناء 
الستشفاف الرأي كذ�، وخرج خبالصات أعلن أهنا قدمت أو صيغت 

مرشوع قانون، أحيلوا عىل األمانة العامة للحكومة، فرجع  17يف شلك 
نتظر عىل أحر من امجلر أن تصل ت2 األمل إىل امجليع، واللك اكن ي 

املشاريع قوانني إىل قبة الربملان من أجل أن يطمنئ املغاربة أن التعل#ت 
  . امللكية وما جاء يف الترصحي احلكويم قد وجد طريقه ومساره الصحيح

إال أن £نتظار قد طال واسـتطال، وأصبحت اآلن أكرث من نقطة 
هناك من يضع العصا يف العجR؟ اسـتفهام، هل هناك من لوبيات؟ هل 

ملاذا التأخري؟ هذا سؤال مرشوع، وخاصة اآلن أن احملامك تعرف وضعية 
غري سلمية مبا تعرفه من إرضا�ت لكتابة الضبط، اليشء اي أثر عىل 

  . السري العادي للقضاء يف احملامك
وهذه فرصة من خالل هذه القبة ليسـمتع الرأي العام الوطين إىل 

ت من مف السـيد وزير العدل، اي نكن ¼ لك التقدير املسـتجدا
و£حرتام، واليت لكها اآلمال معلقة عليه من أجل فك الطالمس اليت الزلنا 

  . ننتظر فكها
 .وهذا هو سؤايل، وشكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم
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عا، البد قبل أن أعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤالني م
  .أن أجيب األسـتاذ األنصاري احملرتم عىل اسـتغرابه قبل التدخل

أوال تعرفون جيدا، السـيد الرئيس احملرتم، أن جدول األعامل حيرض من 
طرف املكتب، ويضع ترتيبا هنائيا، وبعد هذا الرتتيب تتدخل احلكومة !رة 

6يء أو ألسـباب موضوعية، تطلب تأجيل ا6يء إىل الربملان أو تأخري ا
  .تقدمي ا6يء اللزتامات حكومية

ما دام هذا الطلب تطلبه احلكومة ألسـباب موضوعية أيضا، املكتب 
يعيد الرتتيب يف جدول األعامل أو يف ترتيب جميء السادة الوزراء، وهبذا 

إذن يشء منطقي ومعقول، خصوصا وأنه ليس هناك ما وجب اإلخبار، 
جدول األعامل حسب £لزتامات  مينع من إعادة النظر أو من تكييف

  .احلكومية
السـيد الرئيس، قد أخربتمك مبا جيري طبقا للقانون، ال أفتح املناقشة يف 

  .هذا ا6ال، ولن أجسل تدخلمك
 Rاللكمة للسـيد وزير العدل، فليتفضل مشكورا لإلجابة عىل أسـئ

  .السادة املستشارين

        ::::السـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدل
  .رمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد املرسلنيبسم هللا ال

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون األفاضل،

أشكرمك عىل تفضلمك بإلقاء هذا السؤال، وكام تعلمون إصالح القضاء 
أعتقد بأنه يف السـنوات األخرية أصبح من املواضيع اليت تطرح تقريبا يوميا، 

سواء مهنا اليومية أو األسـبوعية أو الشهرية، جند  وإذا تصفحنا الصحف،
  .أن من مضن املواضيع اليت كثريا ما ترد املواضيع املتعلقة بإصالح القضاء

 20تعلمون أنه يف إطار تنفيذ مضامني اخلطاب املليك السايم ليوم 
غشت، اي تفضلمت �إلشارة إليه، معلت وزارة العدل عىل وضع خطط 

جتسد العمق اإلسرتاتيجي لإلصالح اي �دى به  متاكمR ومضبوطة،
صاحب اجلال�، وقد مهت هذه الربامج عدة مسـتو�ت، أذكر مهنا عىل 

  :اخلصوص
أوال، عىل املسـتوى املؤسسايت، تريم هذه الربامج إىل دمع اسـتقاللية 
القضاء وحتديث املنظومة القانونية وتأهيل الهيالك القضائية واإلدارية 

  رسـيخ التخليق، هذا عىل املسـتوى األول؛والبرشية وت
عىل املسـتوى الثاين، أي املسـتوى التنظميي، برامج الوزارة هتدف إىل 
حتقيق نتاجئ ملموسة لفائدة املواطن يف جماالت ضامن مقومات احملامكة العاد� 
وفعالية وجناعة القضاء وقربه وهنج احلاكمة اجليدة وكذا ترسـيخ £حرتافية 

زاهة وجودة األحاكم والريق مبسـتوى اخلدمات القضائية والشفافية ون
وتسهيل ولوج املتقاضني إىل احملامك وتبسـيط املساطر واإلجراءات القضائية، 

فضال عن تفعيل الالمتركز لضامن الفعالية والرفع من مسـتوى اخلدمات 
  £ج¢عية للقضاء وموظفي العدل، هذا عىل املسـتوى الثاين؛

لثالث وهو املسـتوى الترشيعي، فقد أعدت وزارة أما عىل املسـتوى ا
مرشوع نص قانون أو مرسوم، ويه مشاريع هتم خمتلف املناÃ  23العدل 

املرتبطة �لقضاء وجمال األعامل والسـياسة اجلنائية، هذه النصوص اليت وقع 
التشاور بشأهنا مع مكو�ت ا6متع ومجيع املهمتني �6االت اليت تعنهيا هذه 

، بعد التشاور معها أحيلت إىل األمانة العامة للحكومة، ويه يف النصوص
طريقها إىل اإلخراج بعد املصادقة علهيا من طرف جملس احلكومة، مث من 

  .طرف جملس الوزراء
أطمنئ السـيد املستشار احملرتم بأنه ليست هناك ال طالمس وال 

 معقدة، عراقيل، وإمنا هو املسار العادي لنصوص ترشيعية، تكون أحيا�
تتطلب دراسة وأخذ رأي خمتلف الوزارات اليت يعنهيا األمر واحلصول عىل 
موافقهتا، وعندما يتعلق األمر بنصوص لها آ�ر مالية البد من التشاور 
بشأهنا مع وزارة £قتصاد واملالية، واحلصول عىل موافقهتا، وكذ� األمر 

ة احلال يقع التداول مع �لنسـبة للوزارة امللكفة بتحديث القطاعات وبطبيع
  .خمتلف هذه الوزارات

قد وضع  2009غشت  20وإذا اكن اخلطاب اي أرشمت إليه خطاب 
القاعدة الصلبة إلصالح معيق وشامل ملنظومة العدا�، فإن خطاب جال� 

، قد توج 2010أكتوبر  8امل2 خالل افتتاح اHورة احلالية للربملان أي يوم 
القضايئ �لتأسيس ملفهوم القضاء يف خدمة  مسارات تو�ات اإلصالح

  .املواطن اي يكرس يف الواقع البعد £ج¢عي للقضاء
ويف هذا اإلطار، نظمت وزارة العدل يوما دراسـيا، حرضه مجيع 
املسؤولني القضائيني يف املغرب، خصص Hراسة املضامني النرية لهذا 

هذه املضامني التفعيل اخلطاب السايم، وكذا وضع األسس الكفيR بتفعيل 
األمثل، حيث أعدت وزارة العدل برامج تصب يف اجتاه تفعيل مفهوم 

  :القضاء يف خدمة املواطن، مبنية عىل احملاور األساسـية التالية
  أوال، عدا� القرب من املتقاضني؛

  �نيا، تبسـيط ورسعة املساطر القضائية؛
  سـيادة القانون؛�لثا، نزاهة األحاكم وكفاءة القضاة و£لزتام ب 

  رابعا، حداثة الهيالك القضائية واإلدارية؛
  .خامسا، التحفزي عىل التمنية

وسعيا ملواكبة مسـمترة لتنفيذ هذا الرب�مج بتعاون مع مسؤويل احملامك، 
أعدت وزارة العدل خطة جديدة، تسـهتدف التواصل امليداين مع خمتلف 

شاريع عىل أرض الواقع، والعمل الفاعلني واحملامك ملراقبة سري وتقيمي هذه امل 
  .جنبا إىل جنب لرفع الصعو�ت اليت تعرتض معليا التنفيذ

وسـتكون لنا فرصة حبول هللا لتقيمي اكفة املعطيات، وذ� مبناسـبة 
تقدمي مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة العدل أمام جلنة العدل والترشيع، مث 

  .أمام جملسمك
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  .وشكرا

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
را للسـيد الوزير، اللكمة يف إطار التعقيب لفريق التحالف شك

  .£شرتايك، فليتفضل السـيد املستشار احملرتم

  ::::املستشار السـيد محمد عذاب الزغارياملستشار السـيد محمد عذاب الزغارياملستشار السـيد محمد عذاب الزغارياملستشار السـيد محمد عذاب الزغاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير احملرتم، 
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

 هو معهود عليه يف أوال نشكر السـيد الوزير عىل اإلجا�ت الواحضة كام
  .لك املناسـبات، اي نتلقى منه اللكمة الصائبة والتحليل السلمي

شكرا السـيد الوزير عىل انكبابمك عىل هذا القطاع، اي هو قطاع �م 
�لنسـبة مجليع املغاربة وعىل كذ� £ست1رات �ملغرب، إال أنه األسـباب 

خارجية، وهناك أسـباب كثرية، السـيد الوزير، هناك األسـباب اليل يه 
  . داخلية يف اجلسم د�ل العدل

اكين البعض وما أكرثمه �ش مانكونوش جازمني عىل أنه اكين رشفاء 
اليل تفهموا اخلطا�ت د�ل صاحب اجلال�، وتفهموا عىل أنه العدل هو 
األساس امل2، كام رجال السلطة كذ� بعد اخلطاب الشهري د�ل املفهوم 

ذ� تفهموا اخلطاب د�ل سـيد� وتفاعلوا معه حىت اجلديد للسلطة ك
  .املواطنني

إصالح العدل من خالل التجربة املتواضعة، من خالل ثالث وزراء، 
أنمت الثالث السـيد الوزير، البد اكين صعو�ت اليل قلت يف األول اليل يه 
منبثقة من جسم بعض الناس اليل مبغاوش يفهموا، واليل بقوا م¢ديني يف 

امل د�هلم واألفعال د�هلم اليل كتشني �لسمعة د�ل العدل �لنسـبة األع
لبالد�، وهناك جسم خارx ولألسف اليل هو عندو عالقة وطيدة 
�لعدل، واليل هو رشيك، وما عنديش الش نسميه، اليل حىت هو كيسامه 

  . يف ختريب اإلصالح، وهنا كنسميومه جيوب مقاومة إصالح القضاء
قاومة مازال مبغاوش يفهموا بأنه املصلحة ليست املصلحة هاذ جيوب امل

ااتية واخلاصة لبعض الفئات، وهنا راه ال�ذج كثرية يف مجيع اجلهات اكين 
 -ساحمهم هللا  -جيوب املقاومة من خارج جسم القضاء، واكين من اHاخل 

اليل من تنصيبمك من طرف صاحب اجلال� لهاذ املهمة، واملعهود فيك، 
يد الوزير، والرصامة د�لمك وأنمت جئمت بني �رين، بني وزارة العدل وبني السـ 

  .هيأة اHفاع اليل أنمت من الناس املرموقني واملؤهلني يف هاذ امليدان
إذن نسعى إن شاء هللا إىل إصالح يف أقرب وقت، والرضب عىل 
األ�دي اليت تشوش، ولها مصاحل خاصة وذاتية، اليل ميكن فات الوقت، 
صايف داز الوقت، اليل دار الفلوس دارمه، واليل ترىش ترىش، واليل يعين 
مىش بعيد هباذ الفساد، حان الوقت واحنا تنوهو بمك، السـيد الوزير، عىل 

  .القرارات د�لمك اجلريئة

  .شكرا السـيد الرئيس، ساحمين إىل كنت أطلت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يد رئيس الفريق £سـتقاليل شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـ 

  .للوحدة والتعادلية

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
الرجوع إىل الصواب فضيR، أ� وأنت اليس فضييل، السـيد الرئيس، 
أريد أن أعتذر ألنين مل أكن عىل عمل بإعالنك يف بداية اجللسة عىل هاذ 

Rيعين إعادة توزيع األسـئ.  
ب كذ�، وقد مسعت بلك اه¢م إىل إذن امسحوا يل يف نطاق التعقي

السـيد الوزير، اي ال ميكن بأي حال من األحوال ألي أحد ينتسب إىل 
أرسة العدا� بصفة عامة أن يتطاول أمامه، �عتبار أنه من أحد الرجاالت 
املنتسـبني لهذا القطاع، وقد خربه من القرب ومن اHاخل وكذ� من 

  . عممارسـته حىت يف الشق الثاين كدفا
ولكن نظرا ألمهية املوضوع، ومن واجبنا وحنن يف قبة متثل سـيادة األمة 
أن نسامه بقدر كبري ووافر إىل جانبمك من أجل إعطاء دفعة قوية ملا أنمت 
بصدده وتتوخونه حبسن نية وبإرادة قوية، مسـتلهمني ذ� من خطب 

  .جال� امل2
وأعتقد أن اإلصالح يف انتظار أن تأيت ت2 املشاريع القوانني اليت 
أحيلت عىل األمانة العامة للحكومة، أعتقد أن هناك الكثري من املسائل 
اليت ميكن أن ترى كأهنا بسـيطة، ولكن وقعها داخل احملامك ¼ أ�ر إجيايب يف 

احملامك مبا يلزم انتظار أن يأيت اإلصالح الشمويل، وكذ� عىل غرار مثال مد 
من املوارد البرشية واملادية انطالقا مما تعرفه من مك هائل يف امللفات ألن 

  . هناك يف بعض األحيان غزارة وسوء التوزيع
أعتقد، السـيد الوزير، وا6لس األعىل اآلن منعقد، وأمتىن أن ميأل 
الفراغ وأن تصحح بعض الوضعيات، مث كذ� مثال يف طبع األحاكم 

لها يف أقرب وقت إذا اكن معر امللف ثالث سـنوات أو أربعة، نمتىن وإيصا
يف عهدمك، وأنمت من أهل اخلربة واملعرفة، أن يقلص معره، وهذا سـيرتك 

  .آ�را كذ� إجيابيا
مث اخلريطة القضائية، وقد تلكمنا علهيا مع سلفمك، وقد أرش� إلهيا عدة 

سـهنا، وجاء الوقت يف مرات، هناك بعض احملامك مساوهئا أكرث من حما
الشعار أو التعل#ت اليت أعطاها جال� امل2 من أجل جعل القضاء يف 
خدمة املواطن، أن يكون املواطن مطمنئ للحمك بقدر ما يكون مطمنئ 
للمسافة اليت يقطعها ليصل إىل احملمكة، ألن األمه هو جودة األحاكم 

  .إليصال احلقوق إىل أحصابه
وب املقاومة، وأعتقد أن النية صاحلة لعدد كبري وقد تلكم زمييل عن جي

واألقلية ال حمك لها، وحنن نعول عليمك ألن أنمت من أهل اخلربة وأهل اHار 
ونعرف نزاهتمك وكذ� خربتمك وقدرتمك عىل التحدي وهذا البد من 
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التحدي، وأنمت حماطون بثR من أهل اخلربة كذ�، اين خابروا القضاء 
مراكز املسؤولية، وقد تعاملنا معهم ملدة سـنوات داخل  وخابرمه، ومه يف

  . هذه القبة
نمتىن لمك التوفيق، ويف توفيقمك إن شاء هللا توفيق لب�� ولهذا القطاع 

  . اي يتحمك يف لك يشء، وإذا صلح صلح لك يشء
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ت لمك شكرا للسـيد الرئيس، اللكمة لمك السـيد وزير العدل إذا اكن

رغبة يف الرد عن هذه التعقيبات، أشكرمك �مس ا6لس وبدوري أمتىن لمك 
  . التوفيق، وننتقل إىل السؤال املوايل، يتعلق مبحاربة ظاهرة زواج القارصات

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  .ليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهالسالم ع 

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،

إننا يف فريق األصا� واملعارصة عندما ارتأينا طرح هذا السؤال، اكن 
وازعنا هو التعبري عن قلق جممتعي حول جرمية إنسانية أال ويه زواج 

نة السن القانوين، وتتطلب منا وبشلك سـ  18القارصات أقل من 
مسـتعجل أن نرصخ وبصوت مرتفع من هذا املوقع يف وجه احلكومة اليت 

  . تقف موقف متفرج أمام هذه الظاهرة املسترشية داخل جممتعنا
ويف الوقت اي كنا ننتظر من مدونة األرسة أن تضع حدا لهذه اآلفة، 

، إن مل نقل عدم استيعاب نسجل اسـتخفاف احلكومة وبروح مدونة األرسة
احلكومة للفلسفة النبيR اليت توخهتا مدونة األرسة، واليت شلكت حلظة 
مفصلية يف حتديث األرسة املغربية، هذا £سـتخفاف يمتثل يف التسامح 
والتعامل املرن للقضاة وقبول لك الطلبات هو ما يشجع عىل مواصR هذه 

افة إىل غياب معايري حمددة ملنح املامرسات، خصوصا يف العامل القروي، إض
اإلذن بزواج القارصات، وخاصة معيار السن األدىن ومراعاة تقارب السن 

  .بني الزوجني وإجبارية اخلربة والبحث امجلاعي
  السـيد الوزير،
  السـيد الرئيس،

نطالبمك يف فريق األصا� واملعارصة برضورة فتح حتقيق حول واقع بعض 
ا العميق اي ترتكب فيه و�مس العادات والتقاليد املناطق النائية من مغربن

  . جرامئ إنسانية واغتصاب يف حق طفالت قارصات بريئات

إن هذا التوظيف البشع للعادات والتقاليد يعترب ومصة عار يف جبني 
  . احلكومة املغربية

  .وشكر السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لإلجابة عىل  شكرا للسـيدة املستشارة، السـيد الوزير لمك

  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

  حرضات السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

األمر األول هو : أشكرك عىل هذا السؤال، حقيقة أن هنا� أمران
يزوجون بناهتم،  الواقع £ج¢عي لبالد�، فيه مناطق عديدة الزال الناس

اآل�ء واأل�ات يزوجون بناهتم عن طريق الطريقة التقليدية اليت يه 
الفاحتة، بدون يعين ترسـمي الزواج بواسطة عقد للناكح، هذه الظاهرة 
الزالت مسترشية ألن عدة مناطق يف بالد� تعترب بأن البنت اليت بلغت 

فاهتا الركب ويقال  سـنة ومل تزتوج فإن هذه البنت تعترب قد 14أو  13سن 
عهنا بأهنا �يرة، فلهذا حياولون يف أول فرصة تعطى هلم لزتوجي بناهتم، 

  . يزوجون بناهتم
وقد رأيمت أنه يف اآلونة األخرية وقع الoم عن ظاهرة هو أن بعض 

 10إىل  6اآل�ء تقريبا يبيعون بناهتم أو يرهنون بناهتم للتوصل مببالغ مالية 
ين ويزوجون بناهتم القارصات ملدة معينة إىل أن يصلن ماليني سـنت#ت يع

إىل سن الزواج القانوين، فإذا تزوج هذا الشخص هبذه املرأة فهبا ونعمت، 
وإن مل يزتوج فإن املبلغ يرد ¼، فاملرأة أصبحت ترهن، هذه الظاهرة 

  . أصبحت موجودة يف بالد� مع األسف الشديد
ها أن حتاربه، إمنا يه ظاهرة هذا واقع، هذا ال ميكن للعدا� وحد

اج¢عية جيب أن حيارهبا ا6متع املدين، جيب أن حيارهبا ممثلو األمة سواء يف 
  .ا6الس الب�ية أو ا6الس امجلاعية أو يف الربملان
اي دخل تعديلها حزي  16ولكن من الناحية القانونية، هنا� املادة 

عام سواء تعلق  18الزواج يف سن  تؤكد بأن املبدأ هو 16التطبيق، املادة 
األمر �لبنت أو �لوH، ولكن هنا� حاالت اسـتثنائية يسمح فهيا للقايض 
بسامع دعوى الزوجية برشوط معينة منصوص علهيا يف هذه املادة، 
والظاهرة هو أنه خالفا ملا يقال بأن أكرث من عند اإلحصائيات مثال 

أذون هبا من طرف القضاة قد بلغ أن عدد الزجيات امل �2009لنسـبة لسـنة 
 17و 16سن البنات القارصات يرتاوح ما بني  %97أي تقريبا  96.79

فقط  %0.30سـنة ميثلن  14سـنة، أما أدىن من ذ� عند� حاالت د�ل 
  . 2,82سـنة  15و
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هذه احلاالت كام قلت يف جلسات أخرى يف جملس النواب، يعين 
بنات تزوجن �لفاحتة ومحلن من الواقع اي يعرض عىل القضاء هو أنه 

هذا الزواج أو هذه العالقة اليت ميكن أن نسمهيا عالقة سفاح، ولكن مه ال 
يعتربهنا عالقة سفاح ألن متت الفاحتة، تأيت البنت مع أبهيا ويه حامل عىل 
وشك الوضع، فيقبل عادة ما ييرس ذ�، فهذه اليل تنقولو كنحاولو نسرت 

الواقع هو أصعب من هذا، الواقع ليس واقعا  العيوب د�ل الناس، ولكن
قانونيا وال قضائيا وإمنا هو واقع جممتعي، جيب معاجلته بطرق أخرى وليس 
فقط بطرق قضائية، أما القضاء فإنه ال يسمح قضا� دعوى الزواج إال 

  . حباالت اسـتثنائية جدا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
سامهته القمية يف هذه اجللسة، بإمسمك مجيع أشكر السـيد الوزير عىل م 

  .التعقيب؟ تفضلوا... وننتقل

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارين،

السـيد الوزير قبل لك يشء أشكرمك عىل هذه الرصاحة، يف البداية كنا 
رمك إىل ما يقع يف العامل حي� جئنا هبذا السؤال، كنا نظن أننا سـنلفت نظ

القروي، ولكن وجد�مك خبربة أكرث من لك واحد، نشكرمك ألنمك رجل 
  . القانون وعارف مبا يقع يف ب��

لكن، السـيد الوزير، ميل نكونو تنعرفو هاذ اليش خنليوه مييش هكذا 
، خص )بال ما نقول هاذيك العبارة(أكرث من ذ�، تنوليو لكيش أوالد 

حد لهاذ اليش، ال يعقل بأننا �قيني يف قبائل تنصيبو هاذ  احلكومة تدير
الزواج والعامل يف اخبارو والقايد يف اخابرو والقايض يف اخبارو، وما 

  تميكنش لنا نديرو حد منو، الش؟
�نيا، واش أعطينا التسهيالت؟ أخريا شفت واحد الرب�مج يف 

)2M(السـيد الوزير، بال شك أنمك شفتوه معا�... ، الناس ما تتنتظرش ،
الناس ما تنتظر إال احلكومة تسهل علهيا عقد جما� أو بسهو� أو بال ما 

  ... يطلبوا ت2 الو�ئق ألنه تيقول جيب يل كذا وكذا
كميكن نعملو تسهيل، ميكن لنا نديرو حد من هاذ اليش، ما يش احنا 

اونة لهؤالء لوحد� اليل جاري لنا هاذ اليش، ولكن إذا قللنا، وإذا جئنا مبع
الناس اليل هام يف حاجة إلينا، ما عارفينش القانون، أو كام قلتيو يف حاجة 
�ش يزوجوا بناهتم، آش تنخلقو اآلن؟ احنا تنخلهيم يزتوجوا ولكن آش 
تنخلقو؟ تنخلقو بنت تزتوج عامني وتتجيب وH لواHهيا، وH من؟ أمه ما 

اش غادي يكونوا هاذ عندهاش حىت الاكغيط، ما عارفش حىت أ�ه، كيف
  األبناء د�لنا غدا؟ 

خصنا نديرو حد، وهذا يشء ال يتطلب أكرث من مساطر إدارية، أ� 
أظن وأ� السـيد الوزير اكن عندي تعقيب آخر، لكن ميل شفتمك عىل عمل 
بذ�، كنمتىن منمك وأمتىن من احلكومة بأمتها أن تأخذ اإلجراءات الاكفية 

  .صوصا يف العامل القروي�ش تعمل حد لهاذ اليش، خ
و�نيا، القضاة اليل هام ما يبقاوش يكرثوا من £سـتثناء، أ� أقول � 

 18د�ل حا� فتاة اليل يه تزوجت وما عندهاش  31000: 2008بأنه يف 
عام وتزوجت �سـتثناء، ومجيع الطلبات اليل تتقدم  16عام وما عندهاش 

  . للقضاة إال وتقبل
السـيد الوزير، بأنمك غادي تعملوا حد لهاذ اليش  أ� عندي فيمك الثقة،

  . �ش يكون عند� واحد الضمري �ين اجتاه الساكنة د�لنا
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير لمك اللكمة يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب، إن أردمت ذ�

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
قامس نفس اهلموم، أ� حقيقة أتأمل عندما أرى طفR من حقيقة احنا نت

عام تزتوج، وقد رأيت الرب�مج اي تفضلت جبرده، السـيد  13عام و 12
املستشار، ولكن ماذا تريدون مين أن أفعل؟ ألن هذه األفعال ليست 
: جمرمة قانونيا، جيب أن جترم قانونيا، وهذه جيب أن تكون موضوع دراسة

ه األمور سـيؤدي بنا إىل حلها؟ ال، ولكن تطور ا6متع هل أن جترمي هذ
سـيؤدي بنا إىل تغيري األوضاع، أ� عىل يقني بأن اهاب إىل املدرسة 
والتعلمي إىل غري ذ�، نرى أن البنات الاليئ يدرسن، يزتوجن يف سن 
متأخرة أو ال تزتوجن بتا!، هاذو �ش يتجنبوا عدم الزواج كيفضلوا 

  . اريزتوجوا ومه صغ
هذه ظاهرة جيب أن نتصدى لها مجيعا، هاذي مايش مشلكة القضاء، 
هذه مشلكة يف املغرب لكه ومجيع ا6متع وا6متع املدين بصفة خاصة، 

دقيقة، اليل هو  45وامجلعيات املدنية اليل معلت هذاك الرب�مج د�ل 
وفو، بر�مج �م، ولكن مايش غري هاذ الربامج، راه برامج كثرية ميكنا نش

عشـنا عدد من املناطق أعتقد بأن بعض املناطق اجلبلية يه اليل فهيا هاذ 
  . اليش، ولكن مناطق عدة من املغرب لكها فهيا هذه الظاهرة

هذه الظاهرة ظاهرة جممتعية، امسحوا يل، السـيد الرئيس، ولكن هذا مه 
د�لنا مجيعا، جيب أن نتقامسه، نمتىن أن التعلمي سـيحد من ذ�، أن 

راكت ا6متعية، أن امجلعيات واألحزاب السـياسـية، لكها جيب أن تلعب احل
  .دورا يف هذا
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أما هذا الواقع، وهذا الواقع ما يش خاص ببالد�، السـيد الرئيس،  
هاذ الواقع إىل شفمت أنه مير يف الوقت الراهن يعين رشيط سي�يئ إمسه 

)Mother and Child(راسة  ، هاذ الرشيط يبتدئ بأطفال يف سنHا
يف اإلعداد�ت مايش يف الثانو�ت، وتكون بيهنم عالقة، هذه العالقة 
يرتتب عهنا ميالد أطفال وهؤالء األطفال يقع التخيل عهنم، هذه الظاهرة 

 .موجودة لكن جيب أن حنارهبا بوسائل أخرى غري وسائل التجرمي
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع و 
الربملان حول تنفيذ مشاريع بر�مج جرب الرضر امجلاعي، اللكمة ألحد السادة 
املستشارين من فرق األصا� واملعارصة، فليتفضل أحد السادة املستشارين 

  .لرشح السؤال
بر�مج جرب الرضر فريق األصا� واملعارصة، السؤال يتعلق بتنفيذ 

إذن يؤجل طبقا للقانون إىل جلسة الحقة، وال موجود؟ إذن .. امجلاعي
  .اللكمة لفريق األصا� واملعارصة من أجل رشح السؤال

        ::::املستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفىىىى الرداد الرداد الرداد الرداد
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدين الوزيرين،

ويه من بني أمه التوصيات اليت خرجت هبا هيئة اإلنصاف واملصاحلة، 
القيام مبجموعة من التدابري جلرب األرضار امجلاعية من خالل اع¢د مهنجية 
تشاركية يف أفق رد £عتبار للمناطق اليت ترضرت جراء حدوث انهتااكت 

  :جسـمية هبا، وذ� �سـتحضار بعدين أساسـيني

  بعد معنوي، يريم إىل رد £عتبار لهذه املناطق؛ -

املشاريع التمنوية، من شأهنا  وبعد مادي يروم إجناز مجموعة من -
  .املسامهة يف حتقيق التمنية هبا

ويشارك يف تنفيذ الرب�مج ا6لس £ستشاري حلقوق اإلنسان 
وخمتلف املصاحل احلكومية ومؤسسة صندوق اإليداع والتدبري وبعض 
امجلعيات احمللية، ويف هذا الصدد مت التوقيع مؤخرا عىل اتفاقية متويل وإجناز 

ة الثانية من مشاريع بر�مج جرب الرضر امجلاعي، واليت تستنفذ ا6موع
  .بعرشة أقالمي وعامالت اململكة

وإذا كنا نشدد عىل رضورة تفعيل £تفاقيات املربمة وكذا حتفزي 
املصاحل اخلارجية والتقنية لضامن مواكبة وتتبع املشاريع اليت نفذت يف هذا 

علومات بشلك واسع وبذل اجلهود اإلطار، فإننا نؤكد عىل أمهية نرش امل
للتعريف بشلك أفضل برب�مج الرضر امجلاعي وكذا �Hور اي تقوم به 
خمتلف األ�زة املعنية هبذا الرب�مج والتعريف مبا أجنز وما سيمت اجنازه يف 

Rهاته املناطق اليت عانت من الهتميش واإلقصاء منذ مدة طوي.  

الوزير، ما هو جحم املشاريع اليت  ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيد
مت إجنازها ف# يتعلق جبرب الرضر امجلاعي؟ وما اي سـتقوم به احلكومة 
للتعريف مبا أجنز وما سيمت إجنازه مسـتقبال يف هذا اإلطار؟ وإذا اكنت 

  .هناك إسرتاتيجية نود أن نتعرف علهيا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، اللكمة للسـيد الوزير امللكف �لعالقات شكرا للسـيد املستشار احملرتم

  .مع الربملان لإلجابة عن السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::السـيد إدرالسـيد إدرالسـيد إدرالسـيد إدرييييس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس

 Ãاحلكومة يف إطار تعاملها اإلجيايب مع الربملان، ورمغ غياب طار
يق األصا� واملعارصة عىل طرحه لهذا السؤال، لكن ال ميكن إال أن هن� فر 

السؤال املتعلق مبا بذلته بالد� من �د يف مسلسل £نتقال اHميقراطي 
  .ويف مسلسل التجاوز اإلجيايب ألخطاء املايض

ويف هذا اإلطار، وجوا� عىل تساؤل الفريق احملرتم، ميكن أن أقول أنه 
اللحظة د�لو عندما تقدم تنفيذا للخطاب املليك السايم اليل نتذكر مجيعا 

املرحوم بزنكري عىل رأس هيئة اإلنصاف واملصاحلة أمام جال� امل2 بتقرير 
، وجه جال� امل2 خطا� هبذه املناسـبة 2006يناير  6هذه الهيئة يوم 

لألمة، ويف هذا اخلطاب أمر جاللته بأن يتلكف ا6لس £ستشاري 
  .هيئةحلقوق اإلنسان مبتابعة تنفيذ توصيات ال 

�در ا6لس إىل تنسـيق �ود التعاون مع اكفة األطراف، ويف هذا 
اإلطار اكن هناك معل مكثف مع احلكومة، أدى إىل إحراز تقدم، هذا 

إقلمي، خنيفرة واحلسـمية وأزيالل وزاكورة  13التقدم مه جرب الرضر يف 
والناظور والراشـيدية وميدلت وتنغري وطانطان واحلي احملمدي وفكيك 

  .رزازات وامخليساتوو
يف هذا التفعيل لهذه التوصيات، اعمتد� واحد املهنجية تشاركية، هذه 
املهنجية التشاركية بني ا6لس £ستشاري حلقوق اإلنسان والقطاعات 
احلكومية وا6متع املدين واجلامعات، وهكذا مت تنصيب هيالك مرشفة عىل 

ة اإلرشاف الوطنية اليت تتكون تتبع الرب�مج بدءا بلجنة اإلرشاف أوال، جلن
من جملس استشاري ووزارة املالية ووزارة اHاخلية ومندوبية £حتاد 
األورويب ومؤسسة صندوق اإليداع التدبري وصندوق األمم املتحدة اإلمنايئ 

  . للمرأة، وممثلني للمجمتع املدين والتنسـيقات احمللية
ملسـتوى التقين واملايل، تتكون �نيا من وحدتني لتدبري الرب�مج عىل ا

و�لثا عىل املسـتوى احمليل مت تأسيس التنسـيقيات احمللية �ألقالمي احمللية، 
وتتكون هذه التنسـيقيات من ممثيل السلطات احمللية واملصاحل اخلارجية 
وامجلاعات احمللية وا6لس £ستشاري حلقوق اإلنسان وامجلعيات احمللية، 
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ر عىل تطوير املشاركة احمللية لضامن مشاركة هذه التنسـيقيات احمللية تسه
  . فعا� عىل خمتلف املسـتو�ت حرص ا6لس عىل ضامن متثيلية مبارشة لها

  .معذرة السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ...شكرا للسـيد الوزير، اللكمة لفريق األصا� واملعارصة من أجل

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  يد الوزير،السـ 
  أخيت املستشارة،

  إخواين،
السـيد الوزير قبل لك يشء، امسح يل �ش نقول � بأن السؤال حني 
طرح، طرح �مس فريق األصا� واملعارصة، وليس �مس خشص، احنا فتنا 
ذيك املرحR د�ل األشخاص، ما اكينش غياب أو اكين حضور، احنا لكنا 

ن احلكومة حىت يه تكون حارضة حارضين السـيد الوزير، وكنت أمتىن بأ
  . �لعدد �ش احنا حارضين

السـيد الوزير، ان¢ يف الرد د�لمك، تنشكرمك ألنمك تعرتفون �ألشـياء 
الرضورية واليت اكن ميكن أن تكون، ولكن ملاذا مل تنجز؟ حنن نقوم �ملراقبة 

  ونطالب احلكومة أن تقول لنا ماذا أجنزت؟ 
، هاذي ظروف مات فهيا اليل مات وأحىي أعطينا األرقام �ش نعرفو

فهيا اليل أحىي، ولكن الزلنا ننتظر، الشعب يف حاجة إىل معرفة ماذا أجنز؟ 
وعالش األشـياء األخرى اليت مل تنجز حىت اآلن؟ أشـنو يه املعوقات؟هذا 

  .من حق الرأي ومن حق هاذ الربملان املوجود هنا �ش يعرفه
ولكن األشـياء امللموسة بغينا  فعال الفلسفة �مة واحلديث �م،

نعرفوها، وتنمتىن من السـيد الوزير بأننا جياوبنا بأرقام عىل األشـياء اليل 
تنجزت وعىل األشـياء اليل �يق ما تنجزتش، وأشـنو يه األسـباب اليل 

  عطلهتا؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عقيبشكرا املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير للرد عىل الت 

        ::::السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس

غري تذكريا للمستشار، هاذ اليش مايش من عندي، أن يكون طارح 
وهو اي يقدمه، السؤال دسـتور� ويف النظام اHاخيل  ،السؤال موجود

هو تطور " �مس الفرق"د�لمك جيب أن يوقع من طرف طارحيه، والتطور 
  .يب، لكن أن يكون من الفريق األشخاص املوقعني عىل السؤالإجيا

السؤال املطروح اليوم، املوقعون عليه غري جمودين، و� أثرت هذه 
املالحظات فقط، ودسـتور�، أقول دسـتور�، وا6لس اHسـتوري اكن ¼ 
جواب واحض، السؤال سؤال الربملاين وليس سؤال الفريق، ويطلع ويرجع 

  .ادات ا6لس اHسـتوري يف هذا الشأناإلنسان الجهت
ف# يتعلق �لرب�مج، ا6لس £ستشاري وفق مهنجية الرشاكة عقد 

  :اتفاقيتني Hمع بر�مج جرب الرضر

مرشوع،  81األوىل مع مندوبية £حتاد األورويب، مهت تنفيذ   -
مليون درمه، مه جماالت حفظ ااكرة، املشاريع  35بغالف مايل قدره 

  ...ة ل�خل، احلفاظ عىل البيئة،  إىل آخرهاملدر 

مليون  2£تفاقية الثانية مع صندوق األمم املتحدة، املبلغ د�لها  -
  .ألف درمه، تنجزت كذ� بشأهنا عدة مشاريع 800و

 :أ� تنعرف بأن الوقت ال يسعف، أما هنا ميكن يل نقول لمك

مليون  10اتفاقية مع وزارة اHاخلية، خصصت فهيا مسامهة د�ل   -
درمه للمسامهة يف التمنية يف أقالمي أزيالل وطانطان وامخليسات لثقافة حقوق 

  اإلنسان؛

مليون درمه من أجل التأهيل  30: وزارة التشغيل والتكوين املهين -
  الفالÃ بلك من أزيالل وقلعة مكونة وخنيفرة؛

دراسة تقنية لتحويل مراكز £عتقال الرسي : وزارة اإلساكن كذ� -
 ز وقلعة مكونة إىل مراكز سوسـيو ثقافية؛بأكد

طفل من  1500وزارة الشـباب والر�ضة من أجل تنظمي خمميني ل  -
 هذه املناطق من أجل جرب الرضر؛

أكتوبر للمرأة بدوار  10إحداث مركز : وزارة التمنية £ج¢عية -
  موالي بوعزة اي عرف األحداث األلمية بإقلمي خنيفرة؛

  .نفس اليشء مؤسسة التعاون الوطين -
والقامئة طويR، وميكن يف جلسات اللجن، ألن هنا ال يسعف الوقت 
أن نقدم اكفة املعطيات بشأن هذه الربامج، وإىل اكن السؤال كتايب ميكن 

 .أن نبعث للفريق احملرتم باكفة املعطيات

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير، وأشكرمك عىل املسامهة يف هذه اجللسة

قبل أن ننتقل إىل األسـئR املو�ة إىل السـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية 
 Rواألرسة والتضامن، أعتقد بأهنا غري موجودة، سـنتناول مجيعا األسـئ
املو�ة للسـيد وزير الرتبية الوطنية ري1 تلتحق بنا السـيدة الوزيرة إن مسح 

  .الرب�مجا6لس املوقر بذ�، إذن وافقمت عىل هذا التغيري يف 
إذن السؤال املوجه إىل قطاع الرتبية الوطنية حول مشلك £كتظاظ 
�ألحياء اجلامعية وعدم إجياد سكن للعديد من الطلبة وخاصة اكور، 



 

21 
 

عبد امحليد بلفيل، عبد الكبري برقية، عبد : للمستشارين احملرتمني السادة
  . اللطيف أبدوح، مصطفى القامسي، محمد العزوزي

  .حد السادة املستشارين لرشح السؤالاللكمة أل
رمبا عاد وصلتو، طلبت إذن ا6لس، تفضلوا لمك اللكمة يف إطار نقطة 

  .نظام

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
أعتقد أن من حقي أن أتقدم بنقطة نظام يف إطار التسـيري ألنه اسـمتعنا 

الربملان، واسـمتعنا  للجواب د�ل السـيد الوزير احملرتم امللكف �لعالقات مع
للفتوى اليت قد�ا خبصوص ما يعتقده غيا� لطارÃ السؤال املتعلق جبرب 
الرضر امجلاعي، ويبدو أن هذه اجللسة حسب الفتوى د�ل السـيد الوزير 
غري دسـتورية، ويبدو أن األسـئR اليت نطرح حنن، فريق األصا� 

  .واملعارصة، غري دسـتورية
رتم أنه يف إطار ندوة الرؤساء اتفقنا، وت2 ويتذكر السـيد الوزير احمل

اكنت مبادرة منا حنن فريق األصا� واملعارصة، عندما قرر� عن طيب 
مستشار نصفهم  25أو  20خاطر أن نتنازل طواعية عن تالوة أسامء 

غائب، اعتقادا منا بأننا نسامه يف وضع حد لواحدة من مظاهر العبث اليت 
سـمتع لفتوى يف واقع األمر نسـتغرب أشد ما ظلت متزي ا6لس، واآلن ن 

يكون £سـتغراب أن يكون السـيد الوزير يعين بفتواه الغريبة، وكأنه يريد 
  . أن ننخرط يف لعبة تكريس تقليد قدمي �يل عتيق

فاليل طرح السؤال املتعلق جبرب الرضر امجلاعي هو فريق األصا�  
وال يف اHسـتور ما جيرب� أن واملعارصة، وليس هناك ال يف النظام اHاخيل 

نكشف عن هو�ت طارÃ األسـئR، ألنه احنا موجودين مكستشارين 
  . والفريق يتحمل مسؤوليته

و�، نعتقد بأن الفتوى اليل قد�ا السـيد الوزير غري ذات موضوع، 
ونطلب منه انطالقا من فضيR اإلصغاء واحلوار اليت حنسـهبا ¼ أن يسحب 

  .ت2 املالحظة
  .راوشك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد رئيس الفريق، السـيد الوزير هل لمك اللكمة يف إطار 
نقطة نظام أيضا، مع الرجاء أن ال نفتح نقاشا يف املوضوع ألنه ميكن أن 

  .نؤول كيفام أرد�

            ::::السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
زتم يف هذه القاعة �ش أ� مع لك تطور إجيايب للعمل الربملاين، لكن أل

منحولوش اجللسة عن مسارها اHسـتوري، ألزتم أماممك يف هذه القاعة بأن 
أبعث لرئاسة جملس املستشارين وإىل السـيد رئيس الفريق احملرتم �جهتاد 
ا6لس اHسـتوري يف هذا الشأن و�لفصول اليت أحيل علهيا، وما ميكن 

  .هاذ اليش إال يطور أداء� الربملاين

� مع أن األسـئR تكون بإمس الفريق، وأن إيقاف العبث هو يف توقيع أ
السؤال من طرف عضوين أو ثالثة، لكن واضعيه مه من ميكن أن يطرحوا 
السؤال ألنه مايش قراري، هذا قرار ا6لس اHسـتوري والقواعد اليت 

  .قررمتوها يف النظام اHاخيل
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

و نوضعو حدا لهذا النقاش الثنايئ، عىل لك حال أ� ملا طلبت إىل بغيت
أننا نوقفو النقاش درءا للك ما من شأنه أن يدخلنا يف نقاشات كثرية، أ� 
كرئيس اجللسة أعترب أن السؤال املقدم موقع من طرف مجيع أعضاء فريق 

دارة األصا� واملعارصة، وال أحد ¼ احلق يف أن يلومين أو أن يراجع معي اإل
اليت أسريها يف مصلحة األسـئR الشفوية، حي� نتوصل بسؤال من فريق 

يف هذه احلا� اليت طرحمت نعترب أن مجيع أعضاء الفريق ... نعترب أن امجليع
موقعني عىل ذ� السؤال، ولنا مراحل أخرى ولنا مواقع أخرى أين نناقش 

Rهذه األسـئ.  
ول هذه املسا�، أرجوك، أرجوك السـيد الرئيس، ليس ماكن للنقاش ح

ال نريد فتح نقاش يف هذا املوضوع، اجللسة د�ل األسـئR الشفوية 
دسـتورية، تنقل مبارشة، احنا لنا فرص ولنا مواقع أخرى أين نقنع بعضنا 

  .البعض �لطروحات ا¾تلفة، أرجوك السـيد الرئيس، أرجوك
كبري من  رجاء، ألن غادي نطيحو يف العجز د�ل األسـئR، عند� عدد

األسـئR، إذن لنا موعد ملناقشة هذا املوضوع حىت نقنع بعضنا البعض وحىت 
  .نسـتجيب حىت ل�سـتور وللقانون اHاخيل ونبتكر إن شاء هللا

إذن السؤال موجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية حول مشلك 
£كتظاظ �ألحياء اجلامعية وعدم إجياد سكن للعديد من الطلبة وخاصة 

عبد امحليد بلفيل، عبد الكبري : كور مهنم، للمستشارين احملرتمني السادةا
  . برقية، عبد اللطيف أبدوح، مصطفى القامسي، محمد العزري

  .تفضلوا السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد بلفيلاملستشار السـيد عبد امحليد بلفيلاملستشار السـيد عبد امحليد بلفيلاملستشار السـيد عبد امحليد بلفيل
  السـيد الرئيس،

بعض  إىل امسحيت، السـيد الرئيس، أظن أننا كنضيعو شوية الوقت يف
الoم، اليل كيظهر يل هناك اج¢عات املكتب اليل ميكن يتناقش فيه هاذ 

  .اليش، وخنليو £ج¢عات د�لنا تدوز يف إطار قانوين
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،
يعاين العديد من الطلبة من مشلك عدم السكن �ألحياء اجلامعية نظرا 

ه هذه األخرية، وخاصة �ملدن الكربى مكدينة الر�ط، لالكتظاظ اي تعرف



 

22 
 

وخاصة الطلبة اكور نظرا لتخصيص بعض األحياء لإل�ث دون اكور، 
اليشء اي أصبح يطرح مشلك لالكتظاظ حبي موالي إسامعيل 

  .1والسوييس
كام تسبب يف إقصاء العديد من الطلبة اين مل جيدوا فرصة لإليواء 

امعية األخرية، إال من حاول أو اجهتد بطرق غري قانونية، هبذه األحياء اجل
  .اليشء اي يتأسف ¼ امجليع

ا نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه التدابري اليت تنوون اختاذها حلل 
مشلك £كتظاظ �ألحياء اجلامعية من �ة، وحماو� إجياد حلول مناسـبة 

ياء ملتابعة دراسـهتم يف جو ل�ين مل حيصلوا حىت اليوم عىل سكن هبذه األح 
  حصي وسلمي؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير

السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات والسادة املستشارين،

تشار طرح سؤال �م جدا، وسؤال كذ� يثري قلق السـيد املس  ،فعال
  .العديد من الطلبة وعائالت وأولياء الطلبة مع بداية لك مومس جامعي

بغيت فقط هباذ املناسـبة التذكري �إلطار العام اليل كيندرج يف خضمه 
هذا السؤال عىل اعتبار أن توفري السكن للطلبة هو إحدى اHعامات 

متدرس، �ألخص �لنسـبة للمنحدرين من األساسـية لتحسني ظروف ال 
  .عائالت معوزة ومن مناطق ال تتواجد فهيا هاذ املراكز اجلامعية

لكن خصنا نعرفو كذ� بأن هاذ اHمع هو ملكف للغاية، فقط من 
 �45ب £سـتئناس خصنا نعرفو بأن توفري رسير يف إقامة جامعية يلكف 

نة �لنسـبة للك رسير تراوح ألف درمه اليوم، وبأن املصاريف د�ل الصيا
درمه  40درمه سـنو�، وطبعا �ملقابل سومة الكراء اآلن يه  4000حوايل 

  .شهر� �لنسـبة للك طالب
ومع هذا، مع هاذ التلكفة املرتفعة وهاذ العبء اليل كتشلكو هاذ 
اHعامة �لنسـبة لمتدرس الطلبة، اكن £ختيار منذ انطالق أوىل الوحدات 

بالد� هو توفري أكرب منسوب من اHمع، و�لتايل توفري أكرب اجلامعية يف 
  .عدد من السكنيات للطلبة

Ã جامعي، طبعا  19و�لفعل نتوفر اليوم عىل شـبكة تتشلك من 
متفاوتة املسـتو�ت ف# يرجع إىل التأهيل، مثال عند� أحياء حبال احلي 

أكدال الر�ط  ، واحلي د�ل1961د�ل ظهر املهراز اي مت إنشاؤه يف 
متكننا من إيواء  19، وطبعا خمتلف هذه األحياء 1959اليل مت إنشاؤه يف 

من مجموع املسجلني  10ألف طالب، أي تقريبا طالب عىل  35حوايل 
  .مبؤسسات املنظومة اجلامعية

وهذا �ملناسـبة هو العرف اليل كميكن نالحظوه يف عدد من الب�ان 
ا، هذا ا6هود سيسـمتر من خالل تنفيذ اليل يه مماثR للب�ان حبالن

مقتضيات العقدة اليت أبرمهتا اHو� مع املكتب الوطين لألعامل اجلامعية 
أكتوبر من السـنة املاضية يف أاكدير، واليت سيمت مبوجهبا  6£ج¢عية يوم 

أحياء  7أحياء جامعية جديدة، توسـيع الطاقة £ستيعابية ل  5بناء 
  .د�ل األحياء أخرى 4هيل وإصالح أو إعادة تأ

ويف هذا اإلطار، و�لنسـبة ملدينة الر�ط اليل يه حمط سؤال السـيد 
رسير،  700بإضافة  1املستشار، ستمت توسعة احلي اجلامعي السوييس 

واحنا اآلن أهنينا اHراسات وغادي نبارشو العمل فهيا يف غضون األسابيع 
 500موالي إسامعيل بإضافة  القليR املقبR، وكذ� الشأن �لنسـبة حلي

رسير آخر، كام سيمت إنشاء إقامة جامعية جديدة، إقامات من اجليل 
  .رسير 3000اجلديد بطاقة استيعابية إجاملية تتجاوز 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، لمك اللكمة يف إطار التعقيب السـيد املستشار 

  .احملرتم

        ::::يد عبد الكبري برقيةيد عبد الكبري برقيةيد عبد الكبري برقيةيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

  معايل الوزير،
مما الشك فهيا أن احلاجيات كثرية واإلماكنيات قليR، هذا واقع، تنعرفو 
أشـنو يه ا6هودات د�لمك اجلبارة �لنسـبة للطلبة، لكن ما أتيمت به جبديد، 

حبي  500رسير جديد، و 700سوف يطمنئ اإلنسان حو¼ وهو خلق 
رسير جديد، يعين هذا خرب سار �لنسـبة  3000سامعيل وموالي إ

للمسـتقبل، وسوف ال يكفي �لنسـبة لعدد الطلبة، هذا واقع، وما ميكنش 
  .لنا نواخذو عليمك، ألنه فوق طاقتك ال تالم، هذا احلل

إال أنه، معايل الوزير، عند� اقرتاحات، إذا اكن ممكن، £قرتاحات 
تفاقية �ش اخلواص خيلقوا أحياء جامعية د�لنا وهو اكنت وقعت واحد £

�لنسـبة للطلبة، إال أنه اكن حتديد عدد الغرف �ش ميكن تسامه اHو� يف 
هذه احلا� هاذي، بطبيعة احلا� من ميكن أن يقوم هباته املنجزات إال من 
اكنت ¼ إماكنيات، غري أنه ميكن السامح لبعض األشخاص، وسوف يكون 

لعائالت اليل عندمه دور كبرية، واليل ميكن لها يكون مدخول قار لبعض ا
  .العدد د�ل األرسة قليR، ويكون تغيري �لنسـبة للمهنجية اجلديدة

أظن بأنه وزارة الرتبية الوطنية خصها تراعي هذه القضية، ألنه حي� 
، )les pensions( ـة لـا �لنسبـت يف إسـبانيـة انطلقـرى أن السـياحـن
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هنا امجليع يسامه، حىت املواطن يسامه، وحىت الطالب  يعين انطالقة،
  .تكون ¼ إماكنيات �ش ميكن يسـتقر

املشلك اليل مطروح اآلن، معايل الوزير، وهو اكين واحد العدد د�ل 
الطلبة اليل تيدخلوا السـنة األوىل د�ل اجلامعة، كيديروا السـنة الثانية د�ل 

ا�وا املشالك املادية، فلهذا اجلامعة، ومن بعد ما تيبقاوش قادين يو 
تيضطروا �ش يغادروا اجلامعة وتميشـيو يقويو عدد اليل تنشوفو يف 

  .الشوارع
فلهذا، البد أن يكون اجهتاد، وهذا هو الطلب اليل عند� لمك، 
وسوف يكون حل �لنسـبة للجميع، ال �لنسـبة للطلبة، ال �لنسـبة للوزارة 

ساكن اين سوف يسـتفيدون من هذه واحلكومة، وال �لنسـبة لفئة من ال 
  .احلا�

  .شكرا معايل الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
شار، شكرا السـيد الرئيس، وشكرا عىل فعال املقرتح د�ل السـيد املست 

وهو مقرتح وجيه، واحنا فعال نشـتغل يف هذا األفق، منذ أسابيع بعثنا 
فريق معل لعدد من الب�ان يف أورو� للبحث يف هاذ احلاالت �ات، 

دن ـ�لنسـبة للم) les CROUS(ا ـة كيخوضوهـا اآلن جتربـمثال اسرتعتن
د العدد حول واح )les offices des HLM(ع ـد مـة د�ل التعاقـالفرنسي

د�ل العامرات اليت يمت إعادة تأهيلها من أجل إجياد حلول لهاذ املشلك د�ل 
السكن د�ل الطلبة، بل أكرث من هذا اكين هناك جتارب يف إيطاليا ويف 

 une bourse de la(إسـبانيا اآلن نشـتغل حولها من أجل جتميع 
proposition de logement universitaire.(  

ا يف هاذ القضا� هاذي تميكن لنا نعمتد عىل املشلك طبعا أنن
£جهتادات متفقني، وعىل اإلرادة متفقني، ولكن مبارشة يف التفعيل 
كنوا�و كام اكن احلال �لنسـبة ملسامهة القطاع اخلاص عىل مسـتوى 
اإلنعاش يف هاذ القطاع هذا، تنوا�و مبارشة املشالك اليل كيعرفها السـيد 

د املؤسسات احملاورة وعدم وجود اإلطارات املستشار د�ل عدم وجو 
التعاقدية اليل كتسمح بترصيف هاذ األفاكر، ولكن اليل كنواعد به بأن يف 
غضون هاذ السـنة هاذي غادي جنهتد �ش نفعلو لك هاذ املقرتحات اليل 

مقرتحات، وبدون شك أنه  7أو 6احنا فهيا اآلن، احنا يف حدود واحد 
  .للجميعغادي خيلق متنفس �لنسـبة 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير

السؤال الثاين موضوعه مشلك £كتظاظ �ألقسام �لعامل القروي، 
محمد بلحسن خيري، عبد العزيز : طرحه السادة املستشارين احملرتمني

  . العزايب، رفيق بنارص، خليد اإلبراهميي، عبد الغاين ماكوي
  .ارين من أجل رشح السؤالاللكمة ألحد السادة املستش

        ::::املستشار السـيد محمد بلحسن خيرياملستشار السـيد محمد بلحسن خيرياملستشار السـيد محمد بلحسن خيرياملستشار السـيد محمد بلحسن خيري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين احملرتمني،

غري، السـيد الوزير، كام ال خيفى عليمك £كتظاظ يف العامل القروي 
د�ل املسـتو�ت،  �4خلصوص يف األقسام د�ل املسـتو�ت، لك قسم فيه 

 4سـتو�ت،اليل تيقرهيم أسـتاذ واحد، معمل واحد تيقري د�ل امل  5
  .املسـتو�ت 5املسـتو�ت أو 

راه غري معقول، السـيد الوزير، ألن هاذ العامل القروي اليل األقسام غري 
املسـتو�ت،  �4ملفكك ومسقفني �لقصدير، وماعندمه بيبان، وتيتقرى فهيم 

ندو اسـتطاعة �ش يقري املسـتو�ت، واش ع  4هاذ املعمل اليل بغا يقري 
املسـتو�ت؟ واش هاذ التالميذ غادي يسـتوعبوا هاذ اHروس  4هاذ 

  د�هلم؟
لهذا، اليل تنطالبو �ش يقريو لك قسم يف مسـتوى واحد، وتعطى 
واحد العناية اكفية �لنسـبة للعامل القروي، ما يبقاش هذاك البناء املفكك، 

 ما خرجوا التالميذ جييو وما يبقاش مسقف �لزنك، وما يبقاش جييو فني
  .الهبامي �ش يدخلوا لألقسام يسكنوا فهيم

لهذا، اليل تنطالبو هو �ش تعطى عناية و�ش يكونوا حراس و�ش 
يكون سور د�ل األقسام، األقسام ما فهيمش حىت املسائل الرضورية، 

  األقسام ما فهيمش حىت الضوء وال املاء، وكيف بغاو يقراو هاذ التالميذ؟
  .را السـيد الوزيرشك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

طبعا، السـيد املستشار، حبمك أعتقد اهلم اليل حاملو لوضع املدرسة يف 
العامل القروي، جتاوز اإلطار د�ل السؤال اليل توصلت به اليل اكن كيعين 
بشلك مدقق إشاكلية £كتظاظ، ولكن ما عليش، بلك صدق أن املسائل 

  .لكها مرتبطة يف الواقع
هذه مناسـبة ميكن العودة ولو بشلك وجزي حول أوضاع املدرسة يف 

علهيا السـيد املستشار  العامل القروي، بدون شك أن لك احلاالت اليل حال
يه حاالت يف أرض الواقع، ولكن اليل بغيت أن أؤكد ¼ كذ� وهو أن 
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هذا الوضع هذا مايش لكو، اآلن وامحلد � هبذه السوداوية ويف لك 
  :املناطق، نعطي فقط إشارات بسـيطة

�لنسـبة لالكتظاظ مثال، اآلن اسـتطعنا عىل مسـتوى العامل القروي، 
 45ايئ، أننا ننقل نسـبة األقسام اليل فهيا أكرث من يف املسـتوى £بتد

من مومس  %2,1تلميذ، اليل هو املعيار اليل احنا حمددينو من 
يف املومس املايض، مبا يعين ليس فقط النسـبة بل  %1,7إىل  2007/2008

حىت العدد د�ل األقسام اليل فهيا £كتظاظ يه اآلن يف تقلص كبري، طبعا 
  . هذا كإشارة

عارفني كذ� بأن ا6هودات لكها اليل كنقومو هبا يف إطار توسـيع  أنمت
يف العامل  %63العرض �لنسـبة للرب�مج £سـتعجايل، تمتركز يف حدود 

  .القروي، اعتبارا للقضا� املوضوعية اليل متت اإل�رة د�لها
كذ� األمر �لنسـبة ملا يرتبط �لتجهزيات األساسـية، أ� قدمت 

سـبة مناقشة املزيانية د�ل القطاع منذ أ�م يف جملس النواب، األرقام مبنا
وأعطيت بأن نسـبة الربط فقط �لنسـبة للعامل القروي يف املاء والكهر�ء 

  .ارتفعت تقريبا حبوايل الضعف يف ظرف سـنتني
كذ� لهذا £عتبار املوضوعي، اي أثرمتوه السـيد املستشار، وهو 

أننا سوف نوفر رشوط د�ل التعمل اجليد يف أن ما غاديش ميكن لنا نتصور ب
العامل القروي أو يف العامل احلرضي إذا مل يكن عند� واحد احلد األدىن اليل 
هو هاذ اليش اليل تلكمتو عليه، مؤسسة عندها حرمهتا، فهيا التجهزيات 
األساس وفهيا رشوط د�ل العمل داخل الفصل مبقومات حديثة اليل احنا 

  .هيالكنا متفقني عل
طبعا احنا كذ�، ومرة أخرى، بصدد تدبري خصاص ترامك لعقود، 
ولكن مايش هذا هو املوضوع، املوضوع وهو اخلري أمام، أشـنو يه األمور 

  اليل غادي ميكن لنا نوفروها �الجهتاد د�ل امجليع؟ 
وهذه مناسـبة كذ� �ش نعاود نأكد من خالل التساؤل اليل طرحتوه 

ألن املدارس غري كيخرجوا مهنم التالميذ، تتويل مرتع و£حتجاج الطبيعي، 
ألهيا، هذه كذ� مايش غري مسؤولية املدرسة، وراه مايش غري مسؤولية 
القطاع، راه مسؤولية امجلاعات احمللية، مسؤولية الناس اليل هام تيشوفوا 

هيا جبانب اHوار املدرسة داخلني لها الهبامئ، و�يتني فهيا عباد هللا تيديروا ف
  .واحد العدد د�ل الفحشاء واملنكر، وما كيترصفوش

هذا موضوع كبري جدا، وأ� أثرته غري ما مرة حول عالقتنا مكجمتع بواحد 
املؤسسة أساسـية �لنسـبة ملسـتقبلنا، اليل يه املدرسة، وإذا ما حتملناشاي 

  .املسؤولية بشلك جامعي راه ما غادي نتجاوزوشاي هذه األوضاع
وا�، لك ما غادي نوفروه من إماك�ت، من موارد، من احنا عىل مسـت

طاقات ومن إرادة كنوفروه، وهاذ اليش كميكن السـيد املستشار يشهد عليه 
كذ� حىت �لنسـبة للمنطقة اليل ينمتي إلهيا، وتيشوف أشـنو يه ا6هودات 
اليت متت يف غضون السـنتني املاضيتني، ولكن راه يد واحدة ما 

  .كتصفقشاي

  .لسـيد الرئيسشكرا ا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، لمك اللكمة يف إطار التعقيب األسـتاذ خيري

        ::::املستشار السـيد محمد بلحسن خيرياملستشار السـيد محمد بلحسن خيرياملستشار السـيد محمد بلحسن خيرياملستشار السـيد محمد بلحسن خيري
شكرا السـيد الوزير عىل ا6هودات اجلبارة اليل قامية هبا احلكومة 
 و�خلصوص وزارة الرتبية الوطنية، راه ال ننكر ا6هودات اجلبارة اليل يه

  .تتقوم هبا الوزارة، راه امحلد � عند� غاديني يف واحد التحسن كبري
ولكن، السـيد الوزير، راه بغينا �ش تعطى عناية للعامل القروي، راه 
السـيد الوزير راه ذاك اليش د�ل العامل القروي راه تيأمل، راه املعمل تيقري 

ه حشومة واحد يف نص القسم وداير إزار، ساكن يف النص د�ل القسم، را
  .العدد نتاع األمور �ش تقال يف هذه املنصة

لهذا اليل تنطالبو هو �ش هذاك املفكك ما يبقاش، دا� �يق حلد اآلن 
املفكك �يق تيتبىن، وراه احنا دا� يف واحد العهد جديد كبري �ش خصنا 

او ما يبقاش املفكك بصفة هنائية، ولكن يف العامل القروي تنشوف بأنه تيتبن
أقسام �ملفكك وتيتسقفوا �لزنك، وهاذ األ�م طاح سقف يف الناحية د�ل 
امخليسات عىل التالميذ، الشـتا تتصب و اHراري تيقراو، الطرقان 
ماكينينش، وبزاف نتاع املشالك اليل يه تتعوق املسائل �ش يقراو 

  . التالميذ يف العامل القروي
خاصة، وتنسمعو يف املنصات  لهذا، اليل تنطالبو هو �ش تكون عناية

بأن العامل القروي، العامل القروي، ولكن عكس ذاك اليشء اليل كيتقال، راه 
  .العكس اليل تيدار

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير هل لمك رغبة يف التعقيب؟  

  .تفضلوا

        ::::العايل وتكوين األطر والبحث العلميالعايل وتكوين األطر والبحث العلميالعايل وتكوين األطر والبحث العلميالعايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي 
ألن غادي يسمح يل السـيد املستشار �ش ما نكونش متفق معه، 

  .�ش نقول بأن اليل كيتقال يف املنصات مايش هو اليل اكين يف الواقع
أ� اليل تلكمت عليه مايش غري أرقام، ميكن يل جنيب صور د�ل 

فه امجليع داخل هذه مؤسسات اليل مت إعادة إصال�ا، وهاذ اليش يعر 
القاعة وخارج هذه القاعة، ما أعتقد بأن األرقام اليل قدمهتا، أ� ما جايهباش 
�ش نذكر األرقام، جبهتا ألنه وراها جمهودات فعلية متت عىل أرض الواقع 
وعتقات اآلالف إن مل تكن عرشات اآلالف د�ل أوالد املغاربة، هذا ما فيه 

  .شك
اكين مسأ� يف العمق، وهو طبيعة العرض طبعا وراء هذه املشالك 

د�ل املدرسة يف العامل القروي، وهاذ اليش راين قلتو داخل هذه القبة غري 
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ما مرة، كنا نعتقد يف واحد الفرتة بأننا إذا بنينا جوج د�ل الصنادق د�ل 
الوقيد جبانب دوار راه أوالد املغاربة غاديني يقراو، اآلن عرفنا بأن هاذ 

مايش هو احلل، وهاذ اليشء عىل أساسو جبنا املفهوم د�ل  اليش راه
املدارس امجلاعاتية، ونقلنا العدد د�ل املشاريع اليل غادي نرسـيوها يف هاذ 

  .، وأنمت عارفني هاذ اليش200إىل  50اإلطار من 
ويف تصور�، ألن إىل مشينا هباذ املنطق اليل احنا فيه اآلن، هبذه 

ر، إعادة هيلكة لك النسـيج د�ل املدرسة املغربية اإلرادة ووفق هذا التصو 
يف العامل القروي غادي ميكن لنا نتغلبو عليه يف غضون العرش سـنوات 
املقبR، أي بإعادة الهيلكة الاكمR د�لو، ألن هاذ اليش لكو د�ل املدارس 

ألف مدرسة، هاذ  13الفرعية وهاذ اليشء لكو اليل يه اآلن يف عدد 
  .خصوش يبقى يف املسـتقبلاليشء راه ما 

احنا عند� هاذ اإلرادة، ابديناها، والعديد د�ل السـيدات والسادة 
املستشارين ميكن هلم يشهدوا عىل هاذ اليش يف املناطق د�هلم، وهاذ 
اليش كيف قلت ما ميكنش لو يمت يف ظرف سـنة، غادي خيصو واحد 

، 2012صة د�ل ، أعتقد بأن عند� فر 2012الوقت، الوقت احنا أعطيناه 
  .وذيك الساعة وقهتا غادي نعطيو احلساب عىل هذه األمور لكها اليت متت

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير

السؤال املوايل ورد بشأنه طلب تأجيل، فسـيؤجل طبقا للقانون، 
وننتقل إىل السؤال املوايل، يتعلق مبؤسسات التعلمي اخلصويص، 

مني من فريق األصا� واملعارصة، لمك اللكمة لتقدمي للمستشارين احملرت 
  .السؤال

        ::::املستشار السـيد الشـياملستشار السـيد الشـياملستشار السـيد الشـياملستشار السـيد الشـيخخخخ أمحدو أدابدا أمحدو أدابدا أمحدو أدابدا أمحدو أدابدا
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيدان الوزيران،

  السـيدات والسادة املستشارون،
�ملسأ� التعلميية، وخطابمك يف إطار إسرتاتيجيتمك الهادفة إىل الهنوض 

اHال وذو بعد معيق حول توفري مناخ الحتضان ا6متع للمدرسة، يالحظ 
اإلقبال الكبري واملزتايد لالست1ر يف مؤسسات التعلمي اخلصويص، ليس 
الهدف هو £خنراط يف ترمجة سـياسـية معومية تعلميية �جعة، بل الهدف 

ره عىل أحصاهبا اين يعترب أغلهبم غر�ء هو الرحب واملردود املادي اي تذ
  .عن حقل الرتبية والتعلمي

هذا الوضع جيعل جل املؤسسات التعلميية ال تعري أي اه¢م لتوجهيات 
وبرامج وزارة الرتبية الوطنية، اليت تدعو إىل عدم اع¢د الربامج واملقررات 

عىل جودة األجنبية يف القطاعني العمويم واخلصويص، مما ينعكس سلبا 
  .ومردودية هذه املؤسسات وخاصة يف بعض األقالمي

كام أن الربامج املعمتدة يف بعض هذه املؤسسات التعلميية جندها يف 
بعض األحيان ترضب يف العمق £ختيارات الوطنية، معمتدة عىل املقررات 
األجنبية وتوليفات للزمن املدريس وفق رؤى تسويقية تقلص من الزمن 

  .مادة اللغة العربية مثال: عض املواد احليوية، مثالاإللزايم لب
يف هذا الصدد، ندعو يف فريق األصا� واملعارصة أال يقترص تشجيع 
اHو� لهذا النوع من التعلمي عىل التحفزيات الرضيبية وتسهيل منح القروض 
وتبسـيط مسطرة £ست1ر، بل يتطلب قبل ذ� امتالك رؤية واحضة من 

خصويص يف متناول خمتلف فئات ا6متع، ومنسجم متاما  أجل خلق تعلمي
وبشلك كبري مع السـياسة املطبقة يف بالد�، متابعا بعمليات التفتيش 
واملراقبة الصارمة والتتبع والتقيمي من طرف الوزارة الوصية، حيث جند، 
السـيد الوزير، أنه يف بعض املؤسسات اخلصوصية مثال يف األقالمي اجلنوبية 

ك بعض األشخاص أو بعض التالميذ اي يدرسون يف بعض أن هنا
املؤسسات، وعندما ينتقلون إىل شامل اململكة، يكون معدهلم مثال كيجيب 

، 4أو  3يف املعدل، وإذا به ملا ينتقل لشامل اململكة يويل جييب  9أو  8
وبعض األحيان ال جيد أي مؤسسة تعلميية، ولو اكنت خصوصية �ش تقبلوا 

ف املسـتوى، وهنا يتبني، السـيد الوزير، أن هناك تباين بني نظرا لضع
  .اجلهات وبني املناطق ف# خيص املراقبة والتتبع والتقيمي

ونود، السـيد الوزير، أن نسائلمك عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا  
إلصالح التعلمي اخلصويص، وما يه اخلطوط العريضة للتدابري اليت 

لتأطري والربامج اHراسـية ومشالك األسعار سـتعمتدوهنا إلصالح جوانب ا
والتأمني، ممتنني منمك جعل التعلمي اخلصويص ينخرط يف ورش إصالح 

  التعلمي بصفة عامة؟
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، السـيد الوزير لمك اللكمة لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضلوا

        ::::تعلمي العايل واحبث العلمي وتكوين األطرتعلمي العايل واحبث العلمي وتكوين األطرتعلمي العايل واحبث العلمي وتكوين األطرتعلمي العايل واحبث العلمي وتكوين األطرالسـيد وزير الرتبية الوطنية وال السـيد وزير الرتبية الوطنية وال السـيد وزير الرتبية الوطنية وال السـيد وزير الرتبية الوطنية وال 
  .شكرا السـيد الرئيس

هيم أحد  - يف الواقع  -شكرا السـيد املستشار عىل طرحه لسؤال 
  .املكو�ت الكبرية للقطاع اليل هو قطاع التعلمي اخلصويص

طبعا أ� هيأت عنارص اجلواب املرتبطة بصلب السؤال كيف ما جاءين 
شك ما غاديش تكون تويف �لغرض لكو د�ل يف صيغته الكتابية، فبدون 

  .السؤال كام تفضلتو به
يف البداية طبعا، البد من التذكري أن قطاع التعلمي اخلصويص املدريس 
يشلك قطاعا تربو� واست1ر� يف نفس الوقت، حيث يسامه يف التمنية 
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نه £قتصادية و£ج¢عية يف جمال £ست1ر والتشغيل، فباإلضافة إىل كو 
يسامه يف تقدمي اخلدمات الرتبوية، فإنه يسامه أيضا يف تشغيل عدد كبري من 

  .املوارد البرشية
، بلغ عدد التالميذ املمتدرسني 2010-2009وبرمس املومس اHرايس 

تلميذ وتلميذة، أي بنسـبة  576700بقطاع التعلمي املدريس اخلصويص 
لتالميذ يف املسـتوى طبعا �لنسـبة ل  %11من مجموع تالميذ املغرب و 9%

 70£بتدايئ، ويقدر عدد العاملني �ملؤسسات التعلميية اخلصوصية حوايل 
  .ألف مدرس ومدرسة 50ألف إطار وعون، من بيهنم 

خبصوص مراقبة مؤسسات التعلمي املدريس اخلصويص، فإهنا ختضع 
ا ملراقبة تربوية وإدارية من طرف مصاحل الوزارة للتأكد من الزتا�ا وتقيده

مبقتضيات القوانني اجلاري هبا العمل، حبيث ميكن لها مبقتىض النصوص 
الترشيعية اجلاري هبا العمل اختاذ مجموعة من اإلجراءات اإلدارية يف حق 

مبثابة النظام األسايس للتعلمي املدريس  06.00ا¾الفني ألحاكم القانون رمق 
اخلصويص أو  اخلصويص، من بيهنا حسب ترخيص مؤسسة التعلمي املدريس

  .إغالقها أو توقيف مدير مؤسسة التعلمي عن ممارسة �امه
وعىل مسـتوى الربامج واملناجه مبؤسسات التعلمي املدريس اخلصويص، 
فإهنا مطابقة للربامج واملناجه املعمول هبا مبؤسسات التعلمي العمويم، مع 

وازية، مع إماكنية إضافة بعض املواد اHامعة، واليت تدخل مضن األنشطة امل
التذكري بأن مؤسسات التعلمي املدريس اخلصويص ختضع لنفس النظام 
املدريس اي يرسي عىل مؤسسات التعلمي العمويم جبميع أسالكها 
التعلميية يف لك ما يتعلق برشوط ولوج األسالك التعلميية ورشوط 

  .المتدرس ونظام £متحا�ت واملراقبة املسـمترة
م التسجيل والمتدرس يف التعلمي اخلصويص، أما ف# خيص حتديد رسو 

فإنه خيضع ملنطق العرض والطلب ونوعية اخلدمات املقدمة من طرف 
املؤسسات اخلصوصية، علام أن هذه املؤسسات توفر خدمات موازية من 

  .نقل مدريس وإطعام وأنشطة ثقافية وترفهيية وغريها
سـتقال وقد خصص الرب�مج £سـتعجايل، كام تعلمون، مرشوعا م 

لتطوير التعلمي املدريس اخلصويص، يتضمن عدة إجراءات هتدف إىل 
تأهيل العرض الرتبوي احلايل والرفع من جودة اخلدمات اليت تقد�ا 
املؤسسات اخلصوصية يف أفق است1ر نتاجئ اHراسة املزمع إجنازها من قبل 

مات الوزارة لتصنيف وترتيب هذه املؤسسات واقرتاح مرجعية للكفة اخلد
  .املقدمة من طرفها

طبعا ماغاديش ندخل يف التفاصيل د�ل مجمل اإلجراءات، إذا بقى يش 
  .وقت يف التعقيب، ميكن نعطي بعض اإلضافات

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا لمك السـيد الوزير، هل تريدون التعقيب؟ لمك اللكمة يف إطار 

  .عابد شكيلالتعقيب، املستشار احملرتم السـيد 

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين،
السـيد الوزير، أنمت وحنن متفقون عىل أن التعلمي اخلصويص رشيك 
رئييس إىل جانب اHو� يف الهنوض �ملنظومة الرتبوية، واHو� تراهن عىل 

  .وميةالتعلمي اخلصويص للخروج من األزمة اليت تعيشها املدرسة العم
ومهنا، السـيد الوزير، وأنمت تعلمون بذ�، £كتظاظ، غياب وبعد 
املدارس عن التالميذ يف بعض املناطق رمغ ا6هودات اليت تبذل يف هذا 

  .امليدان، لكن حنن ال نتفق أن خيضع هذا القطاع ملنطق وقمي السوق
نطالب من احلكومة أن تقوم مبراقبة مشددة وبربامج موحدة يف إطار 

لتحمالت املعمول من طرف الوزارة الوصية، �ملقابل جيب عىل اHو� ا
كذ� أن تعرتف هبذا القطاع، وأن تكون جبانبه، ما خصوش يكون 
كتلعب يه وهو، التنافس، بل ألنه األبناء د�لنا اليل يف قطاع التعلمي 

م اخلصويص أو يف التعلمي العمويم أبناء املغاربة، كيخصهم لكهم احنا نعامله
  .معامR اليل يه ميكن لها متيش هبم للمسـتقبل الزاهر

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم

إذن ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إليمك أيضا، السـيد الوزير، حول 
موضوع الصفقات اخلاصة مبطامع األحياء اجلامعية، للمستشارين احملرتمني 

ر أدخيل، عبد امحليد السعداوي، الباكي بورجل، عبد القادر مع: السادة
  . قوضاض، أمحد اجلوهري

اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال، فليتفضل اليس 
  .الباكي

        ::::املستشار السـيد الباكي بورجلاملستشار السـيد الباكي بورجلاملستشار السـيد الباكي بورجلاملستشار السـيد الباكي بورجل
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين وزماليئ املستشارون احملرتمون،
  م،السـيد الوزير احملرت 

متثل حامية حصة املواطنني هدفا أولو� يف سـياسة احلكومة واHو� يف 
شـىت ا6االت �ختالف القطاعات الوزارية اليت ترشف علهيا حسب 

  .£ختصاص
و�لنظر إىل أن املبدأ املعمتد يف الصفقات العمومية �لنسـبة لطلبات  

دي، فإن العروض يقتيض رسو املزاد عىل الظرف املقدم ألقل قدر ما
تطبيق هذا املعيار عىل صفقات متويل األطعمة �ألحياء اجلامعية من شأنه 
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تعريض حصة الطلبة للخطر نتيجة اختيار العروض املقدمة ألقل األمثان 
  .دون مراعاة اجلودة يف جوانهبا النوعية

وعليه، مفا يه اإلجراءات اليت ستتخذوهنا، سـيدي الوزير، ملراجعة 
ن الصفقات محلاية حصة الطلبة وحتسني نوعية تدبري هذا الصنف م

المتوينات، مع العمل أن قانون الصفقات العمومية أصبح يسمح لمك �ختيار 
  أفضل األمثان املقرتحة مع مراعاة اجلودة املطلوبة؟

  .شكرا سـيدي الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، السـيد الوزير لمك اللكمة لإلجابة عىل 

  .ال، تفضلواالسؤ 

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

طبعا السـيد املستشار عىل صواب ميل أ�ر هذا املوضوع، وفعال احنا 
مقنا مبجموعة د�ل £فتحاصات السـنة املاضية حول األداء د�ل املطامع 

تيجة اليل أ�رها السـيد املستشار، أن اكينة اجلامعية وتوصلنا لنفس الن 
اختالالت مرتبطة �جلودة ومرتبطة كذ� بطبيعة املساطر، اليل هو القصة 

  .)le moins-disant(د�ل 
و�ختصار شديد، احنا كنفعلو جوج اآلليات اآلن، اآللية األوىل وهو 

لو من أن اجليل اجلديد د�ل املطامع اجلامعية سيمت تدبري اخلدمات د�
، وبدأ� اآلن غادي نبداو )externalisation(خالل مسطرة املناو� 

التجربة يف املدينة د�ل سطات والتجربة كذ� يف املدينة د�ل طنجة عىل 
أساس أن الناس اليل هام حرفهتم يه هاذي، اإلطعام امجلاعي يتلكفوا هبذا 

قدر� عليه، ميل املوضوع هذا، ألننا احنا اجهتد� ودر� ذاك اليش اليل 
كنلقاو طامق عندو اخلربة وعندو الغرية وعندو، كميكن لو يوفر خدمات، 
ولكن يف بعض احلاالت الواحد يقول الواقع كام هو، اخلدمات كتكون دون 

 .املسـتوى
املسأ� الثانية اليل فعلناها، وهو اآلن القانون كيسمح �لنسـبة 

د�ل األعامل اجلامعية ، اليل هو املكتب الوطين )ONOUSC( للمؤسسة
£ج¢عية والثقافية �ش يوجد مرشوع مدونة د�ل الصفقات خاصة به، 
اليل عىل أساسها بتفاوض مع وزارة £قتصاد واملالية غادي حنددو معايري 
جديدة Hفاتر التحمالت اليل غادي يكون فهيا الرشط د�ل األمثنة هو 

ار أن اجلودة �لنسـبة لنا فقط رشط من مضن الرشوط األخرى، عىل اعتب
  .حنا� هو الرشط األسايس

و�لتايل شكرا عىل طرح هذا السؤال اليل أ!ح الفرصة لتقدمي هذه 
  .التوضيحات

  .شكرا السـيد الرئيس

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، السـيد املستشار لمك اللكمة إن اكنت لمك رغبة 

  .يف التعقيب

        ::::بورجلبورجلبورجلبورجلاملستشار السـيد الباكي املستشار السـيد الباكي املستشار السـيد الباكي املستشار السـيد الباكي 
أشكرك عىل هذه التوضيحات، كنمتىن مادام ذكرت  ،معايل الوزير

غادي تدير هذه التجربة يف جوج املدن، هللا خيليك زد معك الناظور حىت 
  .هو راه مكرفس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد الوزير، هل Hيمك رد عىل التعقيب؟

بناء وحدة شكرا، ننتقل إىل السؤال املوايل، موضوعه مآل مرشوع 
محمد عدال، محمد : جامعية مبدينة خنيفرة، للمستشارين احملرتمني السادة

  . القندويس، احلو املربوح، عبد هللا الغويت، عبد ا6يد املهايش
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال، تفضل اليس عدال

        ::::املستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدال
  .شكرا السـيد الرئيس

  ة الوزراء،السـيدة والساد
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

السـيد الوزير احملرتم، إن اخنراط وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
وتكوين األطر والبحث العلمي يف إصالح شامل ملنظومة التعلمي ببالد�، 
جعل لك املتتبعني يسـتبرشون خريا، خصوصا يف إطار ما يسمى �¾طط 

  .، اي تبنته الوزارة مؤخرا£سـتعجايل
وإذا اكنت منظومة اإلصالح قد مشلت التعلمي العايل، وحنن خنص 
�كر البنية التحتية، فقد اكن مقررا، السـيد الوزير، إنشاء وحدة جامعية 
مبدينة خنيفرة �تفاق مع الوزير السابق، حيث أخذت ا6الس املنتخبة عىل 

إشارة الوزارة الوصية عىل القطاع من أجل  عاتقها توفري البقعة األرضية رهن
  .بناء الوحدة اجلامعية وجتهزيها ومدها �ألطر واألساتذة اجلامعيني

وكام تعلمون، السـيد الوزير، فإن أمهية إقلمي خنيفرة وكثافته السكنية 
وطبيعته الوعرة لتضاريسه وطقسه البارد، لك هذا أصبح جيعل إنشاء هذه 

ليت ستسهل املأمورية عىل أبناء املنطقة من أجل الوحدة من األولو�ت ا
ولوج التعلمي العايل يف ظروف مالمئة، ودون اللجوء إىل جامعة موالي 

  .إسامعيل مبكناس، وما يتطلبه ذ� من مصاريف وإكراهات
السـيد الوزير احملرتم، نسائلمك عن مآل مرشوع إحداث وحدة جامعية 

ير الرتبية الوطنية السابق مع ساكنة بإقلمي خنيفرة وعن الزتامات السـيد وز
  ومنتخيب املنطقة؟

  .شكرا السـيد الرئيس
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        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للمستشار احملرتم، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
شكرا السـيد املستشار عىل طرحه لهذا  شكرا السـيد الرئيس،

  .السؤال
أود أن أشري يف بداية هذا اجلواب إىل أن الوزارة تعمل �سـمترار عىل 
مواكبة الزتايد املتوقع للطلبة بتوسـيع الطاقة £ستيعابية للجامعة من خالل 

ترشـيد اسـتعامل البنيات املتوفرة، توسـيع : ثالث دعامات، تمتثل يف
  .ة، وتشييد مؤسسات جامعية جديدة إن اقتىض احلالاملؤسسات القامئ

ويف هذا اإلطار، رشعت الوزارة يف إعداد دراسة لوضع تصممي مديري 
، يشلك أساسا لوضع تصور 2025لتمنية عرض التعلمي العايل يف أفق 

متاكمل لتطوير العرض اجلامعي مسـتقبال، وقد مت إجناز املرحR األوىل من 
تشخيص لوضعية منظومة التعلمي العايل والقيام  هذه اHراسة، وهتم وضع

�ملقار�ت اHولية وتقدمي العنارص األوىل للرؤية املسـتقبلية، ومت الرشوع مع 
مطلع هذا املومس يف إجناز املرحR الثانية اخلاصة بصياغة التصممي املديري يف 

  .حد ذاته
أي  وهيدف هذا التصممي إىل وضع مقاييس مضبوطة وموضوعية إلنشاء

جامعة أو مؤسسة جامعية جديدة واقرتاح تدابري ملموسة لها لعقلنة اخلريطة 
اجلامعية احلالية، من مضهنا جتميع اجلامعات لتكوين أقطاب �وية للتكوين 

  .والبحث، كام هو األمر اليوم �لنسـبة جلامعيت الر�ط
وتمتثل هذه املقاييس يف جحم اجلامعات واملؤسسات اجلامعية اي 

ح عامال أساسـيا يف أفق رفع مسـتوى التنافسـية يف ميدان التكوين أصب
والبحث عىل الصعيد العاملي، وسـتأخذ بعني £عتبار التو�ات العاملية 

  .اجلديدة يف هذا ا6ال، وكذا التصنيفات املعمتدة
العنرص الثاين يه املقاييس اليت هتم طبيعة األحواض اجلهوية للتشغيل 

للتكوينات املقدمة مع حاجيات التمنية اجلهوية لضامن مالءمة أفضل 
  .والوطنية، وكذا تطور األعداد الطالبية ودمع مقومات اجلهوية

وعىل ضوء التو�ات واملقاييس اليت سـيحددها التصممي املديري، ستمت 
دراسة جدوى مشاريع إنشاء املؤسسات املقرتحة، سواء من طرف 

وكذا نوعية املنشآت اليت جيب  اجلامعات أو خمتلف الهيئات واملؤسسات،
إرساؤها والربجمة الزمنية إلجنازها والوسائل املادية والبرشية اليت جيب 

  . توفريها
ويف هذا السـياق، ستمت دراسة جدوى إنشاء مواد جامعية مبدينة 
خنيفرة، علام أن الوزارة تتوصل بطلبات واقرتاحات إنشاء أنوية جامعية 

  .توسطةبعدد من املدن الصغرية وامل 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، السـيد املستشار لمك اللكمة يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدال
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل اجلواب د�لمك

احنا، السـيد الوزير، اخذينا املوضوع �سـمترارية اإلدارة وبرشاكة 
تفاق مع الوزارة د�لمك، احنا، السـيد الوزير، ما زلنا متشـبثني ببناء و�ال

املرشوع، هللا يعطيمك اخلري راه احنا واقفني عىل املرشوع نظرا لظروف 
اج¢عية وحىت أمنية، الظروف د�ل اقلميي ميدلت وإفران كتعرفوها بال 

وائل شك، والسـ# يف أنفكو، إملشـيل وهذا، وهاذي وحدة مايش من األ
د�لها، عشـنا التجربة د�ل الوحدة د�ل الراشـيدية، خفففت علينا واحد 

  .العدد د�ل املشالك يف �ة مكناس !فياللت �خلصوص
فاحنا كام قلت، السـيد الوزير، هللا يعطيك اخلري احنا متشـبثني هبذا 
املرشوع، وعند� طلبني هللا يعطيك اخلري يف إطار إجناز هذا املرشوع، 

كوطا يف احلي اجلامعي إلقلميي خنيفرة وميدلت، وكذ� الرفع من  إعطاء
  .عدد املنح للتالميذ احلاصلني عىل شهادة البالكور�

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للمستشار احملرتم، السـيد الوزير هل لمك تعقيب؟ شكرا للسـيد 

  .ملباركةالوزير �مس ا6لس عىل مسامهته يف هذه اجللسة ا
ننتقل إىل األسـئR املو�ة للسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألرسة 
والتضامن، وسنبدأ بوضعية مؤسسات الرعاية £ج¢عية، للمستشارين 

توفيق مكيل، محمد أمزال، أحامد أبرx، محمد املفيد، عادل : احملرتمني السادة
  .¼املعطي، فليتفضل أحد السادة املستشارين لرشح سؤا

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد اكن للز�رة امللكية املفاجئة والتارخيية خلريية عني الشق �Hار 
البيضاء األثر اإلجيايب، حيث متخض عهنا نقاش معويم حول مؤسسات 

ج¢عية وطرق مراقبهتا بعد ما اكنت تعيش فوىض كبرية يف الرعاية £
  .التسـيري والتدبري

وقد �درت احلكومة إىل إخراج قانون مؤسسات الرعاية £ج¢عية، 
واي سامه يف إنضاجه وتمكيd الربملان بغرفتيه من خالل التعديالت 

نا هذا يف والنقاش اي دار إ�نه، ولك ذ� الزال مسجال ومدو� إىل يوم 
  .تقارير، تضمنت مجيع األعامل التحضريية اخلاصة هبذا القانون
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إال أن امجليع اكن ينتظر خروج هذا القانون ومراسـميه التطبيقية إىل حزي 
الوجود، واك¢ل املنظومة الترشيعية لهذا القانون، اليت الزالت مل تر النور 

الالت اليت تعرفها بعد، ومل تسـتطع حلد اآلن الوصول إىل معاجلة £خت
  .مؤسسات الرعاية £ج¢عية يف بالد�

نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن العراقيل اليت تقف أمام تطبيق قانون 
مؤسسات الرعاية £ج¢عية، واي هيدف �ألساس إىل معاجلة 

  . £ختالالت املالية واإلدارية اليت تتخبط فهيا هذه املؤسسات
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضيل

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ننننزهة الصقيل، وزيرة التمنية £ج¢عية واألزهة الصقيل، وزيرة التمنية £ج¢عية واألزهة الصقيل، وزيرة التمنية £ج¢عية واألزهة الصقيل، وزيرة التمنية £ج¢عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيدان الوزيران،

لسادة املستشارين احملرتمني لفريق التجمع يف البداية أتقدم �لشكر إىل ا
واملراسـمي  14.05اHسـتوري املوحد عىل سؤاهلم حول تطبيق القانون 

املرافقة ¼، هذا يشلك واحد الورش �م جدا د�ل املالءمة ود�ل تأهيل 
اليل جات  14.05مؤسسات الرعاية £ج¢عية حسب هذا القانون رمق 

  .امليدان �ش متأل واحد الفراغ يف هذا
وهذا القانون ينص عىل رضورة مرافقة مؤسسات الرعاية £ج¢عية 
من أجل حتسني ظروف £سـتقبال واإليواء للمسـتفيدين واملسـتفيدات، 
وكذ� احلاكمة اجليدة وحسن التدبري من �حية املوارد البرشية د�ل هاذ 

  . مؤسسات الرعاية £ج¢عية
ا القانون، قامت وزارة التمنية مفنذ ثالث سـنوات د�ل تطبيق هذ

£ج¢عية واألرسة والتضامن مبعية مؤسسة التعاون الوطين مبجهودات 
جبارة من أجل مساعدة امجلعيات عىل حتقيق الهدف د�ل تأهيل 
مؤسسات الرعاية £ج¢عية، وخاصة مبجموعة من األعامل مثل اإلخبار 

لني احملليني حول حمتو�ت هاذ وحتسيس الفاعلني احملليني امجلعويني واملسؤو
، وكذ� إعامل الهيئات اإلدارية املنصوص علهيا يف 14.05القانون رمق 

القانون، وكذ� وضع اHفاتر د�ل املساطر ود�ل التسجيل الرضورية 
�لنسـبة ملؤسسة الرعاية £ج¢عية، وكذ� التكوين وتقوية القدرات د�ل 

£ج¢عية، وهذا العمل د�ل التكوين مت  املوارد البرشية ملؤسسة الرعاية
القيام به من طرف التعاون الوطين مبعية ا6الس اجلهوية وا6الس اإلقلميية 
للتمنية البرشية، فمت اإلحصاء د�ل مجموع مؤسسات الرعاية £ج¢عية اليل 

اليل هام معفيني اليوم، شلكهتم أو كونهتم  16، مهنم 1409يصل عددها إىل 
اليل  5لقهتم اHو�، واليل هام معفيني من تطبيق هاذ املقتضيات، اكين أو خ

مت اإلغالق د�هلم ولكن اليل مت التعويض د�هلم مبؤسسات اليل يه جديدة 
اليل هام املدارس العتيقة اليل  193وكتوفر عىل الرشوط الرضورية، ومهنم 

  .14.05يه غري خاضعة للقانون رمق 
، إىل حيد� 14.05هام خاضعني للقانون رمق اليل  1195إذن كيبقاو 

اليل يه خلقهتم املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، واليل هام أصال  171مهنم 
اليل  962د�ل املؤسسات، مهنم  1024، كيبقى 14.05مطابقني للقانون 

اليل هام يف فرتة التأهيل ورمبا سأسـمتر يف اجلزء  62مت التسوية د�هلم و
  .جلوابالثاين من ا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، اللكمة يف إطار التعقيب لألسـتاذ توفيق مكيل

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السـيدة الوزيرة

كنشكرومك عىل تفضلمك هبذا اجلواب، واحنا متفقني متاما مع ما تضمنه 
ألن هذا موضوع كبري  من أفاكر وإجراءات، �لرمغ من أنه كيبقى غري اكف،

  .والوقت اليل خمصص لمك للجواب راه قليل بزاف
ولكن مرة أخرى، السـيدة الوزيرة، كنأكدو لمك أن أسـباب طرحنا لهاذ 
السؤال كثرية، نذكر مهنا البطء يف تفعيل مقتضيات قانون الرعاية 
£ج¢عية بشلك أكرث جرأة، وعدم توفر الوزارة عىل رؤية بعيدة املدى 

دة تأهيل أطر هذه املؤسسات وامجلعيات اليت تسهر عىل تدبريها ليك إلعا
ال نقع يف فضيحة أخرى مثل فضيحة خريية عني الشق، اليت عرفت 
اختالالت مالية وانعدام رشوط الصحة والتغذية وضعف التسـيري الرتبوي 
وكذا جماورة األطفال للشـباب والكبار والشـيوخ، وحنن نعرف جيدا ما 

  .ا6اورةأنتجته هذه 
واليشء اخلطري، السـيدة الوزيرة، هو كيف يعقل أن رجال األمن عند 
تنظميهم للحمالت المتشـيطية لتطهري الشوارع من األطفال املنحرفني 

واملرشدين، يقومون بإيداعهم يف هذه اخلري�ت، وهذا أمر غري معقول 
املنحرفني متاما، واملطلوب منمك إحداث مراكز جديدة إليواء أطفال الشوارع 

  .من أجل إعادة إدما�م يف ا6متع
ويف األخري، نطالبمك �لبحث عن حلول �جعة لفائدة األطفال 

سـنة، وهذا لضامن  18والشـباب اين سوف يتجاوزون يوما ما سن 
حصوهلم عىل شواهد ختول هلم اإلدماج يف سوق العمل ليك يمتكنوا من 

وف مالمئة خارج مؤسسة احلصول عىل مداخيل تضمن هلم العيش يف ظر 
  .اخلريية، ونتجنب £كتظاظ هبا

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، السـيدة الوزيرة � اللكمة للرد عىل التعقيب
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    ::::السـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

رتم، الوقت مايكفيناش �ش ميكن لنا فعال، السـيد املستشار احمل
نتطرقو مجليع اجلوانب، ولكن كنمتىن إن شاء هللا أنمك تكونوا حارضين معنا 
إن شاء هللا يف تقدمي املزيانية، ويف اللجنة غادي يكون عند� ما يكفي من 

  .الوقت �ش نعطيو لك التفاصيل
حد الرؤية ولكن ميكن يل نقول � فعال بأنه الوزارة كتوفر عىل وا

واحضة يف هاذ امليدان، وتعمل عىل خلق مراكز ذات مرجعية يف ميدان 
التكفل �ألطفال يف وضعية صعبة من خالل وحدات اإلسعاف £ج¢عي 

، وكذ� من خالل وحدات حامية الطفو�، )Samu social(املتنقل 
  . عياتوكذ� مبرافقة لك الفاعلني امجلعويني اليل كيعملوا يف إطار هاذ امجل 

احنا كنقومو فعال جبعل واحد املسـتوى عايل يف األخالقيات د�ل 
العمل امجلعوي، و�لتايل من خالل تأهيل امجلعيات ووقوف هاذ العمل 
عىل اإلمضاء عىل ميثاق أخاليق للعمل امجلعوي، كذ� من خالل التكوين 

هم، ومن د�ل هاذ الفاعلني امجلعويني اليل كنقومو به �سـمترار برشاكة مع 
خالل كذ� مجموعة من النقط اليل يه مربجمة يف العمل د�لنا د�ل 

، وخاصة مثال وضع دفاتر ودالئل ملرافقة هاذ الفاعلني امجلعويني 2011
ومؤسسات الرعاية £ج¢عية، وكذ� التكوين، وكذ� إعامل واحد 

 د�ل اللجان تدبري مؤسسات الرعاية £ج¢عية، وتنظمي كذ� 1195
لقاءات �وية خمتصة يف التفكري يف الطرق للوصول إىل حتسني ظروف 
اإليواء، �ألخص للمسـتفيدين من ما تسميه �خلري�ت، واليل هام 
مؤسسات الرعاية £ج¢عية، واليل اكين واحد احلرص كبري عىل كون عىل 
هاذ األطفال املنحدرين من هذه اخلري�ت أصبحوا فعال عندمه تاكفؤ 

داخل ا6متع، كنساعدومه عىل احلصول عىل منح وكنقومو من الفرص 
  .خالل كذ� رشااكت مع ا6متع املدين يف توفري لك الظروف حلياة سعيدة

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزيرة

السؤال املوايل يتعلق بظاهرة خادمات البيوت، ألحد السادة 
و من أحد السادة املستشارين من املستشارين من الفريق الفيدرايل، أرج

  .الفريق الفيدرايل تقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفر�ط�ط�ط�ط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدة والسادة املستشارون،

كام تعلمن، السـيدة الوزيرة، فهناك العديد من املواثيق اHولية اليت 
ية األطفال، بل وأيضا رضورة حماربة أسوأ أشاكل تنص عىل رضورة حام

تشغيل األطفال، إال أنه ولألسف الشديد اسـتفحلت هاته الظاهرة خالل 
السـنوات املنرصمة يف ظل غياب مراقبة صارمة لهاته الظاهرة، بل وأيضا 
يف ظل غياب حامية اج¢عية وحصية لهاته الفئة ولهاته الرشحية من املغاربة، 

نا وعايشـنا العديد من األحداث تتعلق مبا يتعرضن ¼ بل وحنن عشـ 
اخلادمات من لك أشاكل القمع و£سـتغالل، ونسوق هباته املناسـبة احلادثة 
املعروفة، حادثة مدينة وجدة، وما أكرث مثل هاته واألمثR كثرية كهاته اليت 
رسد�، وأيضا ال نريد فقط أن نعين بسؤالنا خادمات البيوت، بل أيضا 

  . عىل مسـتوى العديد من املقاوالت يمت تشغيل األطفال ذكورا وإ�� حىت
�، فنحن نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات الواجب 
اختاذها من أجل إنصاف هاته الرشحية، احرتاما أوال للمواثيق اHولية، 
خاصة اليت صادق علهيا املغرب، واحرتاما أيضا حلقوق اإلنسان، علام أن 

ر البالد، واي هو أمسى قانون، ينص يف ديباجته عىل أن املغرب دسـتو 
  .يلزتم �حرتام احلر�ت وحقوق اإلنسان كام يه متعارف علهيا دوليا

  .شكرا السـيد الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الوزيرة � اللكمة لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدان الوزيران،
  السادة والسـيدات املستشارين،

أتقدم �لشكر إىل الفريق الفيدرايل للوحدة واHميقراطية عىل طرح هذا 
السؤال اليل كنتقامس معمك لكيا القلق حول ظاهرة تشغيل األطفال بلك 

عرفه بالد� يف ميدان األوجه، ألنه هذا ال يتالءم أبدا مع التقدم املهم اليل 
  .حقوق اإلنسان

ولكن كنشوف بأنه ما ميكنش لنا نقولو بأنه هذه الظاهرة تزايدت، 
وهذا إذا اخذينا بعني £عتبار مثال األرقام اليل قدمت لنا مؤخرا املندوبية 
السامية للتخطيط، ألنه �ش نقميو واحد الوضع خصنا نشوفو فني كنا وفني 

  .احنا وفني احنا ماشـيني

فقط  1999إذن إذا جينا نشوفو أوال األرقام، تتعطينا بأنه يف سـنة 
سـنة اليل اكنوا يشـتغلون، دا�  15ألف د�ل األطفال دون  517اكنت 

ألف  170كتعطينا فقط  2009يعين األرقام د�ل  2009اآلن يف سـنة 
  .%100ألف غادي نتفق معك  170د�ل األطفال اليل كيشـتغلوا، هاذ 

بأنه غري مقبول، ولكن منقولوش بأن الظاهرة تزتايد، يه  إذا قلت يل
الظاهرة تتناقص، وتنقص نظرا للمجهودات اليل كتقوم هبا احلكومة وخمتلف 
القطاعات احلكومية، وميكن يل أن أذكر عىل وجه اخلصوص وزارة الرتبية 
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الوطنية، وها هو ذا السـيد الوزير حارض معنا، ا6هودات اليل يمت القيام 
ا يف إطار الرب�مج £سـتعجايل، بر�مج تيسري، مليون حمفظة، بناء دار هب

الطالب ودار الطالبة، يعين مجموعة من اإلجراءات اليل أدت للزتايد يف عدد 
تقريبا �لنسـبة لألطفال ما  %95المتدرس د�ل األطفال، اليل وصل إىل 

 15و �11لنسـبة ملا بني  %75سـنة، ومع األسف  11سـنوات و 6بني 
سـنة اليل هو اكين فهيا متدرس، ولكن اكين كذ� ا6هودات اليت يمت القيام 
هبا يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف حماربة الفقر والهشاشة، 
واكين ا6هودات د�ل مؤسسة التعاون الوطين من خالل مؤسسة الرعاية 

ية £ج¢عية واألرسة £ج¢عية، وكذ� اإلسرتاتيجية د�ل وزارة التمن 
  ...والتضامن حملاربة الفقر من خالل األنشطة املدرة ل�خل إىل آخره

أ� اليشء اليل كنبغيمك تتقامسوه معي، السـيد املستشار، هو أنه ال 
يشء يربر تشغيل األطفال كخادمات بيوت، أو بصفة عامة تشغيل 

السادة  سـنة، ألنه تنلقى عدد، مع األسف حىت من 15األطفال دون 
داخل قبة الربملان اليل كيعربوا عىل الفكرة بأنه هو إىل اكن الفقر، الفقر 
كميكن لو يربر ذ�، أ� كنشوف بأنه اكين مناطق اليل يه يف نفس 

املسـتوى د�ل الفقر، ولكن ما كيعطيوش األطفال د�هلم �ش يشـتغلوا، 
مايش هام أهنم  ألنه خصنا والبد نقومو �لتحسيس أنه اHور د�ل األطفال

  . خيدموا عىل واHهيم بل العكس هو اليل حصيح

  :ويف هذا امليدان، الوزارة قامت بعدة جمهودات
  عىل الصعيد الترشيعي بوضع مرشوع قانون خلادمات البيوت؛ - 1
عىل الصعيد التحسييس بإطالق محR وطنية حملاربة تشغيل   - 2

يف ميدان التكوين يونيو السابق، وكذ�  12الفتيات كخادمات بيوت يوم 
  .ويف ميدان التعبئة £ج¢عية حول هذا امليدان

  .ومع األسف الوقت ال يسمح يل �ش نعطيمك التفاصيل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، لمك اللكمة السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفر�ط�ط�ط�ط
  .شكرا السـيدة الوزيرة

ون الفقر مربرا السـمترار هاته الظاهرة، ال ميكن أن نستسـيغ أن يك
وحملاربة الفقر طبعا هناك عدة أشاكل، ومن أمه هاته األشاكل هو التوزيع 

  .العادل لرثوات البالد، هذا من �ة
من �ة �نية، املاكن الطبيعي لهؤالء األطفال هو املدرسة، هو 

  .التكوين، هذا هو املاكن الطبيعي لهؤالء األطفال
ثة، لألسف هو أن هناك اليوم من يسـتقدم خادمات من �ة �ل 

للبيوت من بعض اHول اآلسـيوية واإلفريقية، مايش غري املغرب، هاذ 
الظاهرة غادي تكونوا وقفتو علهيا، السـيدة الوزيرة، وهذا طبعا نوعا من 

  .£سـتغالل اي جيب حماربته ألن زمن القنانة انهتـى

حزب تقديم، من أمه مبادئه، وحنن  وأنمت، السـيدة الوزيرة، تنمتون إىل
نتقامس معمك عىل األقل إيديولوجيا هذه املبادئ، من املفروض أن يمت 
التعامل مع هاته الظاهرة �لرصامة، مث أنه هناك مرشوع قانون يتعلق 

  مبحاربة هاته الظاهرة، نسائلمك أين أو ما مآل هذا املرشوع؟ 

 يوم من األ�م بدميقراطية وأكتفي هبذا القدر، علنا مكغاربة ننعم يف
حقيقية، تفرز لنا مؤسسات حقيقية، جتعل حدا وتكون قطيعة من مثل لك 

  . هذه املامرسات يف إطار احملاسـبة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيدة الوزيرة، هل Hيك رغبة يف التعقيب؟

        ::::السـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألالسـيدة وزيرة التمنية £ج¢عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
 أريد أن أعقب يف بعض اللكامت �ش نقول أوال السـيد الرئيس، فعال

اكن  ،بأنه الفكرة اليل قلتيو أنه ماكن الطفل هو يف املدرسة وليس يف العمل
�لضبط هو الشعار اليل اسـتعملناه من خالل امحلR الوطنية الثانية حملاربة 

يونيو، اليوم العاملي  12تشغيل الفتيات كخادمات البيوت اليل انطلقت يوم 
اربة تشغيل األطفال، واليل اكن حتت رئاسة صاحبة السمو املليك األمرية حمل

ال� مرمي كرئيسة للمرصد الوطين حلقوق الطفل، واليل رافقناها مبجموعة من 
  .ا6هودات من أجل التحسيس حول تشغيل األطفال كخادمات البيوت
يوت، ف# خيص مرشوع القانون اليل كيتعلق مبنع تشغيل األطفال �لب 

خدام البيوت   فاكن هناك جوج مشاريع، واحد متعلق بتقنني العمل د�ل
اليل قدمه زمييل وزير التشغيل والتكوين املهين، واكن مرشوع قانون 

امحلد  - متعلق مبنع تشغيل األطفال، فاشـتغلنا يف إطار جلنة مشرتكة، واآلن 
شرتك ملرشوع وصلنا لواحد الصيغة اليل يه مشرتكة من أجل تقدمي م  -� 

القانون اليل كنمتىن أنه غادي جيي عن قريب حتت قبة الربملان، وكنمتىن أنه 
يكون تعاون السـيدات والسادة املستشارون والسـيدات والسادة النواب 

  .من أجل مرور هاذ املرشوع قانون الهام

�إلضافة إىل ذ�، هناك رضورة التعبئة £ج¢عية من أجل حماربة 
وحنن كوزارة مقنا برشاكة مع مجموعة من مجعيات ا6متع املدين  هاذ الظاهرة،

من أجل اسـتخراج األطفال من فضاء العمل وإرجاعهم إىل املدرسة وإىل 
بيوهتم من خالل كذ� رشااكت مع هذه امجلعيات، وكذ� هناك 

 Samu(مؤسسات الرعاية £ج¢عية مثل اإلسعاف £ج¢عي املتنقل 
social (وم كذ� �سـتقبال هاذ األطفال وبإعادة إدما�م داخل اليل كيق
  .أرسمه

وأ� متفقة معك بأنه ا6متع د�لنا هو مايش يف واحد الطريق فعال د�ل 
حماربة لك أشاكل الفوارق £ج¢عية والهنوض مببدأ تاكفؤ الفرص، اليل هو 

  .كذ� مبدأ أسايس د�ل العدا� £ج¢عية ود�ل حقوق اإلنسان
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  .شكراو 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الوزيرة، هبذا سـنكون قد أهنينا جلسة األسـئR الشفوية، 

  .وأعلن عن اختتا�ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


