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

واGقيقة  اخلامسةدقيقة، ابتداء من الساعة  وأربعونثالث : : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .مساء السابعة وامخلسني

يقيض  38.09رمق اGراسة والتصويت عىل مرشوع قانون : : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
  .بإحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية
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        ::::املستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
أعلن عن افتتاح جلسة الترشيع، وأعطي اللكمة هبذه املناسـبة للحكومة 

يقيض بإحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية،  38.09لتقدمي املرشوع رمق 
  . فلتتفضل احلكومة بتقدمي املرشوع مشكورة
يقيض بإحداث الواكZ  38.09اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع رمق 

هل احلكومة غري موجودة؟ أعطي اللكمة للحكومة  الوطنية حملاربة األمية،
  .بإحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية 38.09لتقدمي املرشوع رمق 

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

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارون،

أمام أنظارمك يف هذه اجللسة املوقرة مرشوع فعال، يل الرشف بتقدمي 
  ...ا�ي يقيض بإحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية 38.09القانون رمق 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الوزير امللكف ... اللكمة ألحد السادة الوزراء لتقدمي املرشوع

بإحداث  يقيض �38.09لعالقات مع الربملان لمك اللكمة لتقدمي املرشوع رمق 
  . . . . الواكZ الوطنية حملاربة األمية

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
مرشوع القانون، الوزير امللكف بقطاع الرتبية الوطنية، وا�ي �قشه 
مع اللجنة املعنية، و�� احلكومة انتدبت السـيد أمحد اخشيشن وزير 

  . مناقشـته يف اجللسة العامةالرتبية الوطنية لتقدمي املرشوع و 

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
تفضلوا السـيد الوزير، السـيد وزير الرتبية الوطنية سـيقدم املرشوع 

  . �مس احلكومة، تفضلوا السـيد الوزير

    

            ::::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

  السـيدات والسادة املستشارين،
ا�ي  38.09يل رشف تقدمي اخلطوط العريضة ملرشوع القانون 

يسـهتدف إحداث واكZ وطنية حملاربة األمية بعد مناقشـته وإدخال مج� من 
  . التعديالت عىل املرشوع األصيل من طرف اللجنة ا�تصة

ا تنسـيق بشلك موجز، يسـهتدف هذا املرشوع إنشاء مؤسسة، الغرض مهن
ا(هودات الوطنية، وأساسا مهنا ا(هودات اليت تمت يف إطار مبادرات أ¥زة 
اGوZ يف جمال هو أحد ا(االت األساسـية �لنسـبة لمنو وتطور جممتعنا 

  . واقتصاد� أال وهو جمال حماربة األمية
طبعا أسـباب الزنول ال جمال �كرها يف هذا اإلطار، أنمت كتعرفوا، 

والسادة املستشارين، بأنه رمغ ا(هودات الكبرية واملهمة  السـيدات
واألساسـية اليت مت بذلها خالل العقود القلي� املاضية، الزلنا إىل حدود اليوم 

�لنسـبة للساكنة  %30يف  منسوب األمية يرتاوح يف حدود حوايل 
سـنوات مفا فوق، طبعا هذه النسـبة  10الراشدة، أي البالغني من العمر 

رتفعة دÀل األمية رمغ لك ا(هودات اليت يقوم هبا خمتلف املتدخلني، من امل
قطاعات حكومية ومن مؤسسات ا(متع املدين ومن مقاوالت، يه أحد 
املعيقات األساسـية ليس فقط يف أفق إرساء برامج التمنية البرشية يف 
بالد�، ولكن كذ� حىت يف احلد من تنافسـية مج� من القطاعات 

صادية، يعرفها امجليع، أساسا مهنا طبعا ÇقتصادÀت اليت تعرفها Çقت
التنافسـية عىل املسـتوى العاملي، تنافسـية عىل مسـتوÀت كربى اكلنسـيج 

  . مثال
ويف هذا اإلطار، تقيË ملا مت القيام به، ارتأت احلكومة تقدمي هذا 

رتاح املرشوع من أجل إنشاء مؤسسة وطنية، يكون الغرض من إرساهئا اق
برامج معل عىل احلكومة، هتدف إىل حماربة األمية، البحث عىل موارد 
لمتويل الربامج املذكورة وتنفيذ برامج العمل املشار إلهيا أعاله وتنسـيق 

أنشطة اإلدارات واملؤسسات العمومية املعنية وكذا خمتلف املتدخلني غري 
ة يف هذا ا(ال يف احلكوميني يف جمال حماربة األمية وتعزيز وتطوير الرشاك

إطار تعاقدي مع اإلدارات العمومية واخلاصة ومع املؤسسات العمومية وكذا 
املنظامت غري احلكومية وطبعا املسامهة يف تشجيع ودمع البحث العلمي 

  . وتقدمي اخلدمات يف مجيع ا(االت املرتبطة مبحاربة األمية
مية يف شلكها طبعا يتعلق األمر مبؤسسة من طبيعة املؤسسات العمو 

املعتاد، أي أهنا تتوفر عىل أ¥زة لإلدارة والتسـيري، متثل مضهنا خمتلف 
الفعاليات املعنية هبذه القضاÀ، من إدارة، من مقاوالت ومن مجعيات ا(متع 

        . املدين وكذ� من فعاليات متثل امجلاعات احمللية من خالل جمالس اجلهات
البقية دÀل املعطيات املرتبطة بتسـيري الواكZ وبترصيف أعاملها يف 
حياهتا اليومية يه مضن املرشوع ا�ي بني أيديمك، بغيت غري فقط يف ختام 
هذا التقدمي أن أنوه أوال �جلدية الكبرية اليت تعامل هبا السـيدات والسادة 
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ا املرشوع املستشارون داخل اللجنة يف التعاطي مع خمتلف تفاصيل هذ
أوال اعتبارا ألمهيته، ولكن ليس فقط �لنسـبة للمرشوع يف حد ذاته ولكن 
�لنسـبة لإلشاكلية اليت حياول التعاطي معها كأحد الصيغ املؤسساتية 
املقرتحة من أجل اخلروج من هاذ اإلشاكل احلضاري دÀل حماربة األمية، 

حات التعديالت اليل وكذ� التنويه �لقمية املضافة الفعلية �تلف مقرت 
توصلت هبا احلكومة من خمتلف الفرق، سواء مهنا فرق األغلبية أو فرق 
املعارضة، وكذ� �لروح اإلجيابية جدا اليت سادت نقاشات اللجنة يف 
خمتلف احملطات اليت واكبت هذا املسار دÀل املرشوع، واليت أفضت كام 

ل هذه اللجنة، أفضت أن هو متوفر بني أيدمك من خالل التقارير حول أعام
خمتلف التعديالت اليت مت تبنهيا متت �إلجامع كام اكن احلال يف هناية األمر 

  . �لنسـبة للك أبواب ومواد هذا املرشوع
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الوزير، أعطي اللكمة اآلن ملقرر جلنة املالية 

ية اجلهوية لتقدمي ملخص عن التقرير، إذا والتجهزيات والتخطيط والتمن 
.. اعترب� أن التقرير قد وزع أفتح �ب املناقشة، وأعطي اللكمة لنقطة نظام

بطبيعة احلال التقرير قد وصل إىل الفرق، لمك اللكمة يف إطار نقطة نظام 
  .األسـتاذ أمحد التويزي

        ::::السـيد املستشار أمحد التويزيالسـيد املستشار أمحد التويزيالسـيد املستشار أمحد التويزيالسـيد املستشار أمحد التويزي
أنه حنن يف األصاZ واملعارصة نريد أن نُيّرس نقطة نظام اليل كنقولوه هو 

معل جملس املستشارين، نريد أن نيرس كذ� معلية الترشيع داخل هذه 
القبة، ولكن ال نريد أن نسقط يف العبث، ال نريد أن نسقط يف العبث ألن 

  عندما ندخل إىل هاذ القبة يش ما عارفش آش �غي يدير، واش عند�؟
كتب، اتفقمت يف املكتب واحلكومة يف رأسها، هذا يف الواقع معل امل 

و�لتايل مجيع اآلليات اليت سوف تأتينا هاذ القانون �ش جيي لهاذ القبة، 
جيب أن تتوفر، مايش حىت جنيو للقاعة ونبداو بواحد النوع دÀل العبثية، 
واحد النوع دÀل الالمسؤولية، هاذي الالمسؤولية هاذي �ش جنيو حىت 

فينش أش غادي نديرو، إذن نمتىن عىل أن نقوم هباذ العمل، للقاعة ما عار 
  .يكون هاذ العمل جدي، راه هذا مايش مزاح هاذ اليش، هذا ترشيع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة يف إطار نقطة نظام، تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد املا� أفرÀطاملستشار السـيد عبد املا� أفرÀطاملستشار السـيد عبد املا� أفرÀطاملستشار السـيد عبد املا� أفرÀط
يقرى  طبعا يف إطار تسهيل املأمورية، إذا اكن املقرر حارضا فليتقدم

  لنا التقرير، مايش مشلك، اشكون املقرر دÀل اللجنة؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عىل لك حال إذا مسحمت، تفضل أسـتاذ

        ::::طريبشطريبشطريبشطريبشاملستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد 
  .شكرا السـيد الرئيس

فË يتعلق هباذ العبثية اليل ولينا تنطيحو فهيا، راه مايش معقول 
قانون أحيل عىل اجللسة العامة ومنقبلوهايش هنائيا، حبيث أن أي مرشوع 

خصو مييش �لقواعد دÀلو، هناك املرح� األوىل دÀل تقدمي املرشوع، مث 
أيضا املقرر جيب أن يكون حارضا خالل اجللسة العامة ليتلو التقرير اليل 

  .هو دار خالل اجûع اللجنة واملناقشات 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، امسحوا يل نصف دقيقة، شكرا، أوال غادي تسمحوا يل اإلخوان

القانون ينص عىل أنه ميكن، اكين إماكنية دÀل عرض ملخص حول 
غادي نعطيمك اخلالصة دÀل القانون،  -هللا خيليمك  -التقرير، امسحوا يل 

القانون يقول ميكن ملقرر اللجنة أن يعرض خالصة التقرير، مايش جمربين 
  .أننا نقراو التقرير لكو أوال

يكن املقرر موجود فرئيس اللجنة، إن مل يكن رئيس اللجنة  �نيا، إن مل
موجود خفليفته أو خليفة املقرر، إذن نرجو أن يقوم هبذه املهمة إذا اكن 
موجودا أحد أعضاء مكتب جلنة املالية والتجهزيات، إىل ابغيتو نفتح النقاش 

  . يف هذا املوضوع احنا موجودين
  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::حفيحفيحفيحفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك    سـيدسـيدسـيدسـيداملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

أظن أن التقرير ه� من طرف اللجنة، والسـيد املقرر إىل اكن حارض 
معنا ما فهيا �س يتيل علينا هذا التقرير، رمبا كام أرى األخ اليس عمثون هو 
املقرر دÀل اللجنة، إىل اكن حارض معنا وال مريض، مع العمل عىل أن 

  .التقرير قد وزع يف الفرق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هللا خيليمك، أ� قلت لمك راه مايش �لرضورة يكون املقرر، راه عندو 
اخلليفة دÀلو أو رئيس اللجنة أو من ينوب عن رئيس اللجنة، وإن قبلت 

  .اجللسة أو اجللسة العامة أننا منر للمراحل املوالية فلنا ذ�، ليس �لرضورة
وزع، منر إىل املرح� املوالية بإعطاء إذن إذا اعترب� أن التقرير قد 

اللكمة لألسـتاذ العريب خربوش عن فرق األغلبية، تفضل السـيد العريب 
  .خربوش

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،
  ستشارين احملرتمني،السـيدات والسادة امل 
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يرشفين أن أتناول اللكمة �مس فرق األغلبية داخل جملسـنا املوقر 
لبسط بعض األفاكر واملالحظات يف جمال حماربة األمية، فاللك يعمل أن 
هذه اآلفة تعد أحد النقط السوداء يف مسار منو البالد وتطورها، وتعترب 

يت جربهتا احلكومات أحد احلقول اليت مل تنجح فهيا لك السـياسات ال
  .املتعاقبة منذ اسـتقالل املغرب إىل هاته اللحظة

وال شك أن بالد� أدت مثنا غاليا جراء تأخرها يف هذا ا(ال، وهو ما 
انعكس سلبا عىل التمنية يف ا(االت Çقتصادية وÇجûعية واألمنية 

ساكنة وحىت الروحية، والبد أن لهذه اآلفة اليت تطال أكرث من ثلث ال 
  :أسـباب موضوعية وذاتية، ونكتفي هنا �إلشارة إىل

  غياب إرادة سـياسـية حقيقية؛ -
  غياب رؤية متاكم� لتحديد األهداف؛ -
غياب الشجاعة الالزمة الخرتاق لك العوائق والتغلب عىل لك  -

  الصعاب يف ا(الني القروي واحلرضي؛
األحيان إىل التداخل  تعدد املتدخلني يف ا(ال، مما يؤدي يف كثري من -

يف Çختصاصات وعدم وضوح حدود املسؤوليات امللقاة عىل عاتق لك 
  طرف؛
عدم حصول القناعة الراخسة والوعي التام خبطورة اآلفة، حيث حتول  -

  .اخلطاب حولها إىل جمرد �م لالسـهتالك
  السـيدات والسادة املستشارون، 

التحتية، وال يف احلفاظ  إن التمنية ليست فقط يف املزيد من البنيات
عىل التواز�ت لضامن نسـبة منو معينة، وال يف تقوية Çست�ر الوطين 

  .وجلب األجنيب، وال يف املزيد من املطارات واملوا� والطرقات
إن التمنية احلقيقية فوق هذا وذ� يه التمنية البرشية، ويه تأهيل 

ميته، إذ ال يعقل وبل من العنرص البرشي، ويه يف احملص� الهنائية حمو أ
ا�جل أن جند أنفسـنا وحنن يف القرن الواحد بعد العرشين نناقش هاته 
اآلفة وكيفية القضاء علهيا، يف حني أن أمما أقل شأ� وعراقة منا اسـتطاعت 

  .أن حتسم املعركة منذ عقود
وليك نفهم خطورة الظاهرة، ومك يه األرضار اليت ميكن أن تلحقها 

الع الوطين، نشري أن الفقر املايل والتخلف الفكري والتطرف مبسرية اإلق
واإلرهاب وتدين امحلاسة واحلس الوطين مه أبناء رشعيون لألمية، ذلمك أن 
القضاء علهيا هو املدخل احلقيقي، بل والوحيد حنو إشاعة قمي العقل والتنوير 

 أو األيم وقمي املواطنة والوطنية، وال حاجة للتذكري أن الفرد غري املتعمل
يعترب أكرث عرضة لالسـتغالل وهضم احلقوق، وأكرث قابلية لبث األفاكر 

  .الهدامة وخطا�ت التيئيس
  السـيدات والسادة،

ال نظن أنفسـنا مبالغني يف ما ذهبنا إليه، وال مضخمني خلطورة اآلفة، 
بل عني العقل والواقعية هو تسمية األشـياء مبسمياهتا، وإعامل اخلطاب 

% يتعلق األمر بقضاÀ حيوية ومصريية، فأمة عاملة خري من أمة النقدي حي
  .جاه�

ويف التجارب املاث� أمامنا، فال حاجة إىل التذكري بأن من األمم من 
ترتبع عىل عرش  احلضارة والتقدم عامليا رمغ ندرة مواردها املالية والطبيعية، 

من يشء سوى ومن األمم من ترزح حتت التخلف رمغ غىن مواردها، ليس 
  .أن األوىل استمثرت يف عنرصها البرشي والثانية فرطت فيه

من هنا، رضورة Çنكباب عىل الظاهرة بدون تردد أو إبطاء يف 
اعتبارها معركة وطنية إسرتاتيجية ورضورة حيوية لكسب الرهان، والبداية 

اء خبلق جيش املعرفة لغزو أفق احلضارة الرمقية ولولوج جممتع املعلومة وبن
  .اقتصاد العمل واملعرفة

وليس من الغرابة يف يشء إذا ربطنا بني كسب هذه املعركة ومتتني 
اجلهبة اGاخلية وتعزيز اإلجامع الوطين، خاصة يف هذه الظرفية العصيبة اليت 
تمتزي بزتايد التاكلب عىل ب(� من طرف األعداء، فا�ئاب املسعورة عىل 

الطبيعة ليست خسية معنا �لقدر مشارف الشامل والرشق واجلنوب، و 
الاكيف، فليس Gينا وهللا غري عنرص� البرشي، فهو الزاد ا�ي سـنزتود به 
يف اللحظات احلرجة، فالتارخي علمنا أن من مي+ املعلومة مي+ السلطة، 

  .وأن يمت ذ� إال عن طريق الزتود �لعمل واملعرفة
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمون،

لك ما ذكر، دعو� نلقي نظرة عىل بعض األرقام اإلحصائية اليت بعد 
جاءت يف العرض التقدميي لهذا املرشوع، هكذا نالحظ أن وترية القضاء 
عىل هذه اآلفة قد عرف تصاعدا مند جفر Çسـتقالل، مع تسجيل تنايم 
ملحوظ خالل العرشية األخرية، وهو ما يعزى يف اعتقاد� إىل دخول 

  . احلكومية وا(متع املدين عىل اخلطاملنظامت غري
ومن ¥ة أخرى، تنطق األرقام حبقيقة صادمة تتعلق �سـمترار األمية 

 %23وسط الساكنة النشـيطة، واألدىه وجود نسـبة  %37بنسـبة كبرية، 
يف اإلدارات العمومية، وهو ما يدعو� إىل دق �قوس اخلطر، إذ كيف 

الح اإلدارة العمومية يف وسط ميكن رفع رهان التمنية ورفع حتدي إص
  .الزالت هذه اآلفة متفشـية فيه

كام تدلنا هذه األرقام عىل التباينات الصارخة بني الوسطني احلرضي 
والقروي، وبني فئيت ا�كور واإل�ث، ويتبني من خالل اإلحصائيات أيضا 
 مدى اGور ا�ي يلعبه ا(متع املدين يف هذه املعركة، إذ أن مسامهته فهيا

تقارب النصف، مما يسـتدعي من احلكومة إيالء أمهية خاصة لهؤالء 
  .املتدخلني �Gمع واملواكبة والتوجيه

أما املقاوالت اخلاصة، عىل الرمغ مما تمتتع به من تسهيالت ومرونة، 
�لرمغ مما Gهيا من إماكنيات مادية ولوجيستيكية، فإهنا لألسف الشديد، 

للعديد من املعارك الوطنية احلامسة، ال يرىق ا(هود وكام هو الشأن �لنسـبة 
ا�ي تبذ0 يف هذا املضامر إىل املسـتوى املطلوب، إذ ال تتعدى نسـبة 
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، كام تعكس األرقام عدم متكن البالد من بلوغ النسـبة اليت %0.5مسامههتا 
  .2010سـنة  %20حددها امليثاق الوطين للرتبية والتكوين أي 

  السـيدات والسادة،
بد لنا أن نلفت النظر، وحنن بصدد تعميق النقاش حول أمهية ال

إحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية، إىل رضورة الربط بني برامج حماربة 
األمية والربامج ا�تلفة للتكوين والتأهيل، ألن الهدف ليس جمرد تعمل 

ع من الكتابة والقراءة بل كذ� حترر العقل وتقوية املواهب ودمع اإلبدا
أجل خلق فرص اإلدماج عىل اكفة املسـتوÀت انطالقا من األشغال اليدوية 

  .والفكرية
إن مرشوع القانون هذا، القايض بإحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية، 
خطوة إجيابية و�درة تسـتحق التنويه، وميكن أن ختلق دينامية حقيقية 

وية وÇسـتقالل املايل، �لنظر لطبيعهتا املؤسسـية، ذات الشخصية املعن
  .وملا تمتتع به من اختصاصات 6مة

كام أن إحداث هذه الواكZ، من شأنه أن يقطع مع أسلوب التخبط 
وÇلتباس الناجت عن تعدد املتدخلني، سـË أن املرشوع ينص عىل نقل 

Zى خمتلف القطاعات إىل هذه الواكG ختصاصات اليت اكنتÇ مجيع.  
Z، ال يعفي القطاعات املعنية بصفة خاصة إن إحداث هذه الواك

واحلكومة بصفة عامة من مسؤوليهتا يف ا(ال، فهـي وحدها من مت+ من 
  .الوسائل ما يكفي لتفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة الظاهرة

يف اخلتام، نمتىن من احلكومة أن تعجل بإخراج النصوص التنظميية 
صة املتعلقة بكيفية تعيني أعضاء جملس الالزمة إلحداث هذه املؤسسة، وخا

اإلدارة حىت يتسـىن لها مبارشة 6ا6ا، عىس أن تشلك إضافة نوعية 
  .لرشوط رحب معركة التمنية وما ذ� عىل بالد� بعزيز

  .أشكر لمك حسن اسـûعمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الرئيس، اللكمة لفرق املعارضة، عن فرق املعارضة 

  ...األسـتاذة

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميي
  .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة املستشارين احملرتمني،
تعترب معض� األمية من األعطاب املزمنة اليت أثرت عىل املسرية 

بالد� التطورية للمغرب، وعطلت الكثري من األوراش اليت اخنرطت فهيا 
منذ جفر Çسـتقالل إىل يومنا هذا، فرمغ إطالق العديد من امحلالت 
واملبادرات إال أهنا ظلت يف مجملها معزوZ أو يعوزها التنسـيق والتتبع نظرا 

  .لتعدد املتدخلني أو تضارب الربامج واملقار�ت املعمتدة

 فكام ال خيفى عليمك، السـيد الرئيس، فإن هذا القطاع ظل يتأرحج بني
العديد من الوزارات الوصية ابتداء من وزارة التشغيل مث وزارة األوقاف 

  .والشؤون اإلسالمية مث التعاون الوطين، مرورا بوزارة الرتبية الوطنية
كام أن الطابع التطوعي للعديد من املتدخلني والفاعلني امجلعويني، �لرمغ 

إفشال العديد من من أمهيته يف وقت ما، إال أنه سامه بشلك أو بآخر يف 
املبادرات، سواء لضعف اإلماكنيات أو ملزاجية الفاعلني يف بعض األحيان 

  .أو حىت بسبب التوظيف السـياسوي وÇنتخايب يف أحايني أخرى
الواقع، السـيد الرئيس، أن املقار�ت السابقة ملاكحفة األمية أ�نت عن 

األوىل لتطويق هذه ارجتاليهتا وفشلها ا�ريع، فإذا علمنا أن احملاوالت 
، وأن خمزون األمية الزال يهنل من الوافدين 1956الظاهرة انطلقت منذ 

اجلدد املمتثلني يف احملرومني من التعلمي أو املنقطعني مبكرا عن اGراسة، 
  .فإننا نتساءل حبرقة شديدة عن حصي� النتاجئ اليت مت حتقيقها

ية ببالد� وبلغة األرقام الواقع، السـيد الرئيس، السـيد الوزير، أن األم 
جتعلنا أمام مسؤولية وطنية ودولية، تسائلنا عن جحم اآلفة، والتحدÀت 
اليت تنتظر� مجيعا حكومة وقطاعا خاصا وجممتعا مدنيا يف أفق حتقيق خمطط 

  .، وحتقيق هدف القضاء الهنايئ عىل األمية2015التمنية لسـنة 
من الشـباب، فذ� يعين أن ماليني من املغاربة األميني  8حفني حنيص 

ثلث ا(متع البالغ عرش سـنوات وما يفوق يدور خارج ف+ التمنية، أي 
من الفئات النشـيطة، خاصة يف القطاعات املنتجة، فاألمية كام  40%

تعلمون تنعكس سلبيا عىل املردودية Çقتصادية لهذه الرشحية، وهتدد 
و الهذر املدريس بشلك مصريمه ومسـتقبل أبناهئم، سواء بعدم المتدرس أ

  .عام، �هيك عن حرماهنم من التوعية الصحية، خاصة يف صفوف النساء
  سـيدي الرئيس، 

أما من الناحية السـياسـية، فاألمية تشلك أحد العوامل األساسـية اليت 
ترضب يف العمق مصداقية املؤسسات املنتخبة، وحتد من فاعلية املواطنة 

  .أن العامواملشاركة الواعية يف تدبري الش
فتأسيسا عىل ما سـبق، فإن األمية تؤثر سلبا عىل صورة املغرب أمام 

لسـنة ) EPT(ا(متع اGويل، إذ حسب التقرير اGويل للرتبية للجميع 
، كام يوصف التقدم احملرز حنو حتقيق 106، يرتب املغرب يف اGرجة 2010

خبطر عدم قدرته أهداف التعلمي للجميع �لضعيف، و�لتايل فاملغرب 6دد 
، 2015عن حتقيق أهدافه املمتث� يف القضاء الهنايئ عىل األمية يف أفق سـنة 

وذ� بسبب ارتفاع نسـبة األميني يف صفوف الكبار مقارنة مع دول أخرى 
  .�ملنطقة العربية مكرص والسودان، اجلزائر، المين، العراق وموريتانيا

التمنية البرشية، فيصنف  أما فË خيص ترتيب بالد� �لنسـبة ملؤرش
 98متأخرا بذ� عن تونس املرتبة يف اGرجة  130املغرب يف الرتبة 
  .96واألردن يف اGرجة 

  سـيدي الرئيس،
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إن األمية مكفهوم، ال ينبغي النظر إليه بشلك جتزييئ، ألهنا ختزتل 
العديد من املقار�ت السوسـيو اقتصادية وÇجûعية وحىت النفسـية، فهـي 

حقيقي عن وضعية املرأة يف ا(متع املغريب، تشغيل األطفال مؤرش 
وخادمات البيوت خاصة القارصات، اسـمترار بعض أمناط نظم السخرة يف 
البادية املغربية، زواج القارصات، هشاشة نظام الرتبية والتكوين إىل 

 األرقام تتجاهلها أو تغفلها مما وغريها واملعطيات احلقائق هذه لك ...آخره

  .الظاهرة هذه ومعاجلة مقاربة يف اسـتحضارها ينبغي الرمسية لبالغاتوا
 إحداث مبادرة نمثن ما بقدر فإننا الرئيس، سـيدي األسـباب، هذه للك

 دورها أن ونعترب األمية، حملاربة وطنية واكZ شلك يف رمسية مؤسسة

 Nرخي عن نتأسف ما بقدر اآلفة، هذه لتطويق واحملوري اإلسرتاتيجي

 أبناء من والعديد املغرب عىل وضيOع متأخرا جاء ا�ي الوجود حلزي خرو¥ا

 التمنية، ومثار املعرفة نور من Çسـتفادة فرصة واملدارش البوادي يف املغاربة

  .احلدايث اGميقراطي الوطين املرشوع بناء يف الواعية املشاركة و�لتايل
  الرئيس، سـيدي
 املبادرات لك تمثني يف بناءة طنيةو  مكعارضة الراخسة قناعتنا من انطالقا

 من وانطالقا 0، نرتضيه ا�ي احلدايث والمنوذج ببالد� الريق إىل الهادفة

 عند نظريها قل منفتحة وبروح �إلجيابية مشكورا الوزير السـيد تعامل

 يف زمالؤ� قد6ا اليت التعديالت ولك فريقنا تعديالت مع احلكومة يف زمالئه
 فإننا وتطويره، املرشوع لتنقيح الرامية واGميقراطية، للوحدة الفيدرايل الفريق

 اجللسة داخل املرشوع هذا عىل اإلجيايب التصويت يف حرج أدىن جند ال

  .ا�تصة اللجنة داخل منه اإلجيايب موقفنا بذ� معززين العامة،
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .واGميقراطية للوحدة ايلالفيدر  للفريق اللكمة احملرتمة، للمستشارة شكرا

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  الرئيس، السـيد
  الوزير، السـيد

  احملرتمني، املستشارين والسادة السـيدة
 ملناقشة واGميقراطية للوحدة الفيدرايل الفريق �مس اللكمة بتناول أترشف

  .األمية حملاربة الوطنية الواكZ بإحداث املتعلق  38.09 رمق قانون مرشوع
  الرئيس، السـيد
  الوزير، السـيد

  املستشارين، والسادة السـيدة
 الزتام 2007 أكتوبر 24 يف الربملان أمام احلكويم الترصحي تضمن لقد

 إماكنيات من حتتاج مبا ومدها األمية حملاربة الوطنية الواكZ بإحداث احلكومة

 اجمهابر  من املسـتفيدين إكساب يف بدورها تضطلع ليك وذ� وبرشية، مادية

 مدرة أنشطة إحداث عىل وتشجيعهم والكتا�ت للقراءاة األساسـية املهارات

 اقتصاد يف اخنراطنا أفق يف الفقر مبحاربة األمية حماربة ربط وبذ� ل(خل،

   .املعرفة
 من للرفع حمددا وعامال ل(وZ اجûعيا إلزاما األمية حماربة اكنت وإذا

 البرشية، املوارد وكفاءة 6ارات حتسني بواسطة Çقتصادي النسـيج مسـتوى

 األهداف أحد حتقيق يف احلكومة إخفاق أسف وبلك نسجل فإننا

ثل يف احلكويم املشار إليه أعاله، واملمت  الترصحي تضمهنا اليت وÇلزتامات
، حيث 2010خالل سـنة  %20تقليص النسـبة العامة لألمية إىل أقل من 

سـنوات مفا  G10ى الساكن البالغني  38.5%الزالت نسـبة األمية تشلك 
  . فوق، وختفي هذه النسـبة تباينات حسب النوع وا(ال
 %31مقابل  %47وهكذا، جند أن نسـبة األمية Gى النساء تشلك 

�(ال  %27داخل الوسط القروي مقابل  %�54لنسـبة للرجال، و
  .Gى النساء القروÀت %64احلرضي، وترتفع هذه النسـبة إىل 

مليون مغريب ومغربية من ظاهرة األمية، وعىل  38وبلكمة أمع، يعاين 
 4,4سـنوات مفا فوق ب  10الرمغ من تراجع معدل األمية Gى البالغني 

سـنة  39.7إىل  44.1، حيث انتقل من 2009و 2004نقطة ما بني 
، فإن النتاجئ اليت حتققت يف جمال حمو األمية، 2010سـنة  38,5إىل  2009

الزالت دون املسـتوى املطلوب، وأن ما مت ختصيصه من موارد مالية ال 
ترىق إىل مسـتوى Çلزتامات من أجل حماربة الظاهرة، حيث أن املزيانية 

اربة األمية ال تتعدى لقطاع حم 2011ا�صصة يف مرشوع قانون املالية 
من مزيانية قطاع التعلمي لسـنة  0,4من مزيانية اGوZ العامة، و 0,083
2011.  

لتحقيق  %3,64إىل  %1,8و��، جيب ترسيع وترية اإلجنازات من 
من أجل تنفيذ الزتامات املغرب  2015هدف القضاء عىل األمية يف أفق 

املتعلق �لقضاء عىل  10 رمق املتعلقة بأهداف األلفية، خاصة الهدف اجلزيئ
  .األمية

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين،
وعيا منا ملا تشلكه ظاهرة األمية من آ�ر سلبية عىل تنافسـية 
Çقتصاد املغريب والتمنية البرشية، واحلد من 6ارات وكفاءات الطبقة 
العام�، ومبا أن حماربة األمية يه مسؤولية امجليع، نظم الفريق الفيدرايل، 

قانون البتنسـيق مع مجموعة من الفرق، يوما دراسـيا مبناسـبة مناقشة مرشوع 
مبشاركة خرباء دوليني من Çحتاد  38.09اخلاص �لواكZ حملاربة األمية رمق 

األورويب واليونسكو وعدد من املنظامت وامجلعيات الفاع� يف جمال حماربة 
األمية، ومبشاركة وحضور السـيد وزير الرتبية الوطنية وتكوين األطر 

  .ميةوالبحث العلمي، والسـيد مدير مديرية حماربة األ
واكن هدفنا من تنظمي هذا اليوم الوقوف عند جحم هذه الظاهرة وتمثني 
وتأمني التعاون اGويل يف هذا ا(ال، خاصة مع الفرقاء األساسـيني للمغرب 
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من Çحتاد األوريب، اليونسكو، مؤسسة حتدي األلفية، الواكZ اGولية 
، املعهد اGويل للكنفدرالية األمريكية للتمنية، الواكZ اإلسـبانية للتعاون اGويل

  .األملانية والتعاون اإليطايل
، 38.09كام سامه الفريق الفدرايل يف اقرتاح ديباجة ملرشوع القانون رمق 

 14حظيت بقبول احلكومة، �إلضافة (موعة من التعديالت، بلغت 
تعديال، وهو اليشء ا�ي نمثنه ونعرتبه  12تعديال، قبلت احلكومة مهنا 

إجيابيا من طرف السـيد وزير الرتبية الوطنية، وانفتاحا كبريا عىل  تعامال
املؤسسة الترشيعية، وإدرااك معيقا ألمهية الثقافة التشاركية يف إنتاج 

  .القوانني، اليت سـيكون لها حû وقع إجيايب عىل مسـتقبل البالد
ابية و��، فإننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واGميقراطية، تعاملنا بإجي

، مؤكدين عىل رضورة اإلرساع 38.09ومسؤولية مع مرشوع القانون رمق 
  . بإخراج الواكZ إىل حزي الوجود ملوا¥ة ظاهرة األمية

ويف هذا اإلطار، سنتقدم أيضا �قرتاح اختاذ إجراءات رضيبية حتفزيية 
للمقاوالت والرشاكت اليت تنخرط يف حماربة ظاهرة األمية ملسـتخدمهيا مضن 

عديالت اليت سـيطرVا فريقنا مبناسـبة مناقشة القانون املايل لسـنة الت
، حيث الحظنا أن اخنراط املقاوالت يف بر�مج حماربة األمية ال 2011

  .%0,5يتجاوز 
إن تعاطينا اإلجيايب مع إحداث الواكZ، ينبع من قناعتنا حباجة بالد� إىل 

هدفه الوحيد  إطار مرن، خاضع للمحاسـبة واملراقبة، إطار مسـتقل،
  .2015سـنة  %15واألوحد تقليص نسـبة البطاZ إىل 

جيب أن يبقى بعيدا عن لك اسـتغالل سـياسوي أو انتخابوي، إطار 
ا(متع   تشاريك منفتح عىل مجيع الفاعلني، من قطاعات حكومية ومجعيات

املدين، إطار يتحىل �ملصداقية، ويمتتع �لشفافية لضامن وتأمني اGمع اGويل 
  . يف جمال حماربة األمية

املتعلق  38.09ف�Y، سـنصوت �إلجياب لصاحل مرشوع قانون رمق 
  .بإحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية

  .د الوزيرشكرا السـيد الرئيس، شكرا السادة املستشارين، شكرا السـي

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

  .أعلن عن انهتاء املناقشة، سنتطرق إىل معلية التصويت
ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع، وسنبدأ بديباجة املرشوع كام 

  .اإلجامع: صادقت علهيا اللجنة
  .اإلجامع: أعرض املادة األوىل

  .اإلجامع: املادة الثانية
كام صادقت علهيا اللجنة، إذن املادة  5املادة ... 7، 6، 5، 4، 3املادة 

  .كام عدلهتا اللجنة وكام قبلهتا احلكومة 5
  .كام عدلهتا اللجنة 6املادة 
  .كام عدلهتا اللجنة 7املادة 

كام عدلهتا  16، املادة 15، املادة 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8املادة 
  .كام عدلهتا اللجنة 19ادة ، امل18، املادة 17اللجنة أيضا، املادة 

  .اإلجامع: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
يقيض  38.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  .بإحداث الواكZ الوطنية حملاربة األمية �إلجامع
 ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةأشكر امجليع، 


