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  )2010 نونرب 30( 1431ذو احلجة  23الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا5لساخلليفة الثالث ل ،حلسن بيجديكن املستشار السـيد: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

واBقيقة  الثانية من الساعة دقيقة، ابتداء ساعتان وسـتة عرش: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال اخلامسة واألربعني

  .ألسـئL الشفويةمناقشة ا: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
 هللا خيليمك، أطلب من ا5لس املوقر الوقوف من أجل قراءة الفاحتة عىل

  .حضاh األمطار األخرية

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا

بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، "

الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك 

نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين 

" أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين
الم عىل املرسلني وامحلد r آمني، سـبحان ربك رب العزة عام يصفون وس

  .رب العاملني

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اBسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اBاخيل  56معال بأحاكم الفصل 
5لس املستشارين، خيصص ا5لس هذه اجللسة ألسـئL السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئL الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا5لس عىل ما جد من مراسالت 

  .وإعال�ت، اللكمة للسـيد األمني
        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا5لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا5لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا5لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا5لس

  .شكرا السـيد الرئيس
أحيط ا5لس املوقر أننا سـنكون عىل موعد مبارشة بعد يف البداية 

جلسة األسـئL الشفهية مع جلسة معومية، ختصص ل�راسة والتصويت 
يتعلق بإحداث الواك� الوطنية لتمنية تربية  52.09عىل مرشوع قانون رمق 

األحياء البحرية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار 
  .يتعلق ببيع السمك ¥مجلL 14.08وعىل مرشوع قانون رمق  قراءة �نية،

كام توصلت رئاسة جملس املستشارين مبراسL من السـيد الوزير 
امللكف ¥لعالقات مع الربملان، خيرب من خاللها ا5لس طلب السـيد وزير 
الصناعة والتجارة بتأجيل األسـئL املو®ة لوزارته إىل جلسة الحقة، 

تبة اBو� امللكفة ¥لتعلمي املدريس، واليت ستتوىل اإلجابة وبطلب السـيدة اك
عىل األسـئL املو®ة لقطاع الرتبية الوطنية، بتأخري األسـئL املو®ة لقطاع 

  .الرتبية إىل ما بعد األسـئL املو®ة لقطاع ±تصال
كام توصلت الرئاسة مبراسلتني، األوىل من السـيد رئيس الفريق 

من رئيس الفريق احلريك، خيربان من خالهلام ا5لس  ±سـتقاليل والثانية
بتأجيل السؤالني املو®ني للسـيد الوزير املنتدب Bى الوزير األول، 

  . امللكف بتحديث القطاعات العامة إىل جلسة الحقة
ومبراسL من رئيسة الفريق ±شرتايك، خترب من خاللها ا5لس بتأجيل 

رتبية الوطنية حول التعلمي اخلصويص السؤال املوجه إىل السـيد وزير ال
والسؤال املوجه للسـيد وزير ±تصال حول الصورة المنطية للمرأة والطفل 

  .يف وسائل اإلعالم إىل جلسة الحقة
وكذ« مبراسL من رئيس فريق التجمع اBسـتوري املوحد، خيرب من 
خاللها ا5لس بتأجيل السؤال الفريد املوجه للسـيد وزير الشـباب 

  .رhضة إىل جلسة الحقةوال
خبصوص األسـئL الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :نونرب 30إىل غاية يوم الثال�ء 
  أسـئL؛ 9: عدد األسـئL الشفهية -
  أسـئL؛ 6: عدد األسـئL الكتابية -
  .أجوبة 6: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
من النظام اBاخيل، توصلت الرئاسة بسـتة  128يات املادة طبقا ملقتض 

  .طلبات إحاطة، اللكمة لفريق التحالف ±شرتايك) 6(

        ::::معومعومعومعوو و و و املستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أ
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

لقانون من ا 128امسحوا يل يف إطار ما تسمح به مقتضيات املادة 
التنظميي اBاخيل 5لسـنا املوقر أن أحيط علام إىل مسأ� تزعزع النظام 
الربملاين ومسأ� أعتربها تزعزع النظام الربملاين وعالقاته عرب اBول اليت 

  . تربطها عالقات وتقاليد راخسة وقدمية
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ما حصل يف مؤسسة برملانية أوربية، أقول املؤسسة الربملانية حىت أضع 
 جمال املؤسسة الترشيعية واملؤسسة اليت لها وظائف يف إطار فرقا بني

  .احتادات دولية، ومهنا املؤسسة الربملانية ألور¥
ما حصل بشلك مفاجئ، إضافة إىل ما حلق املغرب من ظمل والترسع 
اÒي يتسم به هذا القرار، أظن أنه فيه كذ« مساس معيق ¥لعالقات 

برملانية ال ميكن لها أن تتصدى إىل جوهر  الربملانية اBولية ألن لك مؤسسة
معني ال هيمها بشلك مبارش يف حميطها السـيادي إال إذا اجمتعت Bهيا 
معلومات عىل األقل من ¥ب ا5امL من خالل عالقهتا مع املؤسسات 

  .الربملانية اليت تشـتغل معها
، الربملان األورويب Ø عالقات عريقة مع الربملان املغريب منذ عقود

وجتمعنا معهم عدد من التنوع يف العالقات وكذ« مصري أظن أنه ليس 
هناك من عالقة راخسة ومتينة اليت جتمع بني مؤسستنا والربملان األورويب، 
فنفاجأ من خالل هذه املؤسسة بقرار صدر يف ظرف وجزي، ميس بسـيادة 
 البالد ويطعن مبارشة يف معلنا اBاخيل بدون أن نكون عىل عمل مسـبق

  .بذ«
نسجل أن يف هذا خالفا وفيه خرق للتقاليد واألعراف اBولية يف ا5ال 
الربملاين، ومن شأنه أن حيدث عواقب ال تسري يف مسار ضبط السمل يف 

  . العامل والتقارب بني الشعوب
من ®ة أخرى، نقرأ يف هذا القرار أن الربملان األوريب مبوقفه هذا كأنه 

ينصب نفسه نيابة عهنم من أجل التحدث ¥مسهم، يتجه إىل أعداء املغرب ل 
وأن يصل إىل ما أخفقوا يف الوصول إليه، سواء عىل مسـتوى األمم املتحدة 
أو عىل مسـتوى بعض املنظامت الربملانية األخرى، فهذا كذ« فيه مساس 

  . كبري ¥ألخالق والعالقات واألعراف اBولية
وب غري موجودة أو ¥مس ال يعقل أن مؤسسة برملانية تتحدث ¥مس شع

أنظمة ومهية غري موجودة، أو أهنا تدافع عن مصاحلها ¥لشلك اÒي حصل، 
نتأسف لهذا اÒي حصل ألنه جعز� عن فهمه كربملانيني، حنرتم العالقات 

  .اليت تربطنا
أخريا، سـيدي الرئيس، من خالل ما حصل نتساءل حنن مكؤسسة 

فرق برملانية، ماذا فعلنا؟ ) 8(سـنا مثان برملانية مغربية، مبا أن تتوفر يف جمل 
أو نتساءل هل ¥لفعل نقوم مبا جيب القيام به يف إطار ضبط العالقات 

  املؤسساتية الربملانية عرب العامل، عىل األقل يف احمليط القريب إلينا ؟ 
فرق من الميني الربملاين األوريب تتحد يف حلظة واحدة ضد ) 6(ست 

عىن أنه هناك كذ« خلل فí نقوم به يف ضبط فرقة برملانية واحدة، مب
العالقات بني فرقنا ومع من نتعامل معهم، نتشدق بأن لنا أشقاء يف بعض 
األحيان أو أننا أصدقاء يف بعض األحيان كفرق وكهيآت، أين مه اآلن؟ 

من  27نونرب، والقرار اختذ يوم  8ماذا فعلنا اآلن؟ حصل ما حصل يوم 
أليست لنا ¥لفعل جزء أو : hل الفرق، نسأل أنفسـنايوم د 15هذا الشهر، 

نوع من املسؤولية عىل األقل لنستيقظ، عىل أن علينا واجب ل�فاع عن 
  هذا الب� من خالل وظائفنا وõامنا كربملانيني؟

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لفريق التجمع اBسـتوري املوحد

        ::::لرايضلرايضلرايضلرايضاملستشار السـيد إدريس ااملستشار السـيد إدريس ااملستشار السـيد إدريس ااملستشار السـيد إدريس ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

السـيد الرئيس، أتدخل ¥مس فريق التجمع اBسـتوري املوحد إلحاطة 
ا5لس املوقر علام ¥لنجاح منقطع النظري اÒي حققته املسرية اخلرضاء الثانية 

  . 2010نونرب  28اليت عرفهتا مدينة اBار البيضاء يوم األحد 
تù املسرية، السـيد الرئيس، اليت شارك فهيا ثالثة ماليني مغريب، أبوا 
إال أن يستنكروا امحلالت املغرضة واملؤامرات اBنيئة اليت حتيكها بعض 
اللوبيات السـياسـية املعادية للمغرب ضد القضية الرتابية، ثالثة ماليني 

 للظمل واحليف ال" " ال لالبزتاز السـيايس: "مغريب هتفوا بصوت واحد
  ".اإلعاليم ضد املغرب

ثالثة ماليني مغريب أكدوا، السـيد الرئيس، عزõم واسـتعدادمه 
للتضحية يف سبيل وحدة املغرب، وأعلنوا جتندمه وراء جال� املù محمد 

  .السادس نرصه هللا لالسـمترار يف أوراش اBميقراطية والتمنية ¥لبالد
  السـيد الرئيس،

  ملستشارين،السـيدات والسادة ا
فكام اكنت هذه املسرية التارخيية ملحمة للتعبري السلمي واحلضاري يف 
رفض الظمل والتحامل الالعادل واملتحزي عىل املغرب ووحدته الرتابية، فإهنا 
كذ« رسا� قوية وجس نبض مؤكد ملا سـيوا®ه لك من ظن أنه قادر عىل 

غرب املسامل واملتحرض هتديد املغرب أو املساس بأي شرب من أراضيه، فامل
واBميقراطي يعرف كيف يصون ماكسـبه ويدافع عن حقوقه املرشوعة وعن 
ثوابته بلك ما ميù شعبه من قوة وإرادة ووحدة صف واسـتعداد للتضحية 

  .¥ألرواح واBماء واألبناء يف سبيل الوطن
وأريد أن أختمت ¥لقول، السـيد الرئيس، أننا جنتاز مرحL دقيقة من 

نا، وعلينا أن نبقي التعبئة واليقظة املطلقة واBامئة يف موا®ة املؤامرات �رخي 
اBنيئة وامحلالت الشنيعة اليت حتيكها ويشـهنا علينا خصوم الوحدة الرتابية 
ويف مقدمهتم حاكم اجلزائر وأذ�هبم ±نفصاليون، علام، السـيد الرئيس، أن 

لكها اBاخلية ومعضالهتا هذه األبواق اكن حرh هبا أن تتجه إىل حل مشا
  .±ج
عية اليت يتخبط فهيا الشعب اجلزائري الشقيق

  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس، اللكمة لفريق األصا� واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

تدخل يف إطار نقطة نظام أ� أريد إذا مسحت يل، السـيد الرئيس، أن أ
قبل أن أتدخل يف إطار اإلحاطة، فقد مسعنا السـيد األمني احملرتم وهو يتلو 
عىل مسامعنا الحئة املراسالت اليت توصل هبا مكتب جملس املستشارين، 
ومل نسمع شيئا يذكر عن مراسL سـبق لفريق األصا� واملعارصة أن و®ها 

 21سـباب واملربرات اليت جتعل من لرئاسة جملس املستشارين وتتعلق ¥أل
  .قطاعا وزارh يتغيبون عن جلسة األسـئL الشفوية

من خالل قراءتنا تبني لنا بأن هناك غياب متكرر، احنا فامهني أن 
هناك أسـباب موضوعية ومربرات معقو� قد تدفع هذا الوزير أو ذاك 

إحدى للتغيب، مهنا أن يكون السـيد الوزير مرافقا جلال� املù يف 
أنشطته الرمسية، أو أن يكون يف õمة خارج أرض الوطن، أو أن يكون ال 

وزير متغيب هذا غري معقول،  21قدر هللا يف مرض، احنا و®نا رسا�، 
ونريد توضيحا رمسيا ومكتو¥ من السـيد الوزير األول عن حقيقة هذا 

  . يهالغياب اليل وصل اآلن واحد املسـتوى ما عاد من املمكن السكوت عل 
  ...وننتقل اآلن إىل إطار اإلحاطة

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، جناوبك عىل هادي، يف إطار الرسا� دhلمك، السـيد الرئيس، 
درست يف املكتب البارحة وراه أحالها املكتب عىل الوزير األول لإلجابة 

  .عىل السؤال، ميل جياوبنا غادي جناوبوك
  .إذن « اللكمة يف إطار اإلحاطة

        ::::ستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشامل امل امل امل 
اآلن يف إطار اإلحاطة، إننا يف فريق األصا� واملعارصة، كام هو الشأن 
¥لنسـبة للزمالء ال�ين سـبقو�، نود أن أثري بعض التساؤالت املرتبطة 
¥لتطورات األخرية اليت عرفهتا قضيتنا الوطنية، وحتديدا التوصية اليت 

، مايش من أجل الوقوف عن حقيقة ما صدرت عن الربملان األورويب
تنطوي عليه هذه التوصية من احنياز فاحض خلصوم وأعداء وحدتنا الرتابية، 
وليس من أجل كذ« إنتاج أو إعادة إنتاج خطا¥ت ±ستناكر والتنديد 
والشجب، ولكن من أجل إ�رة ما نعتربه يف الفريق أسـئL جوهرية مرتبطة 

املسـتوى الرمسي أو عىل املسـتوى الشعيب،  بأداء دبلوماسـيتنا، إن عىل
  .ومن أجل كذ« إ�رة األسـئL املرتبطة بأداء إعالمنا العمويم

واكن بود� أيضا أن نتوقف يف إطار اإلحاطة عند املغزى واBالالت 
العميقة اليت تنطوي علهيا املسرية املليونية اليل خرج فهيا الشعب املغريب يف 

سـتخالص ما تنطوي عليه من دروس، السـí فí اBار البيضاء من أجل ا
يتعلق جباهزية الشعب املغريب للوقوف صفا واحدا لكام تعلق األمر خبطر 

هيدد املصاحل العليا للب� يف مقابل تلكؤ واحتشام الحظناه يف أداء احلكومة 
يف عدة مسـتوhت، إن عىل مسـتوى اإلعالم العمويم أو عىل مسـتوى 

ة، وسـيكون لنا الحقا موعد من أجل املناقشة املعمقة اBبلوماسـية الرمسي
  .لهذا املوضوع

خليو� اآلن من هذا املوضوع، ونريد اآلن أن نثري يف إطار اإلحاطة 
  .موضوعا آخر، يتعلق هبذه الفيضا�ت اليت جتتاح بالد� اليوم

السـيد الرئيس، مصاحل املواطنني معطL يف كثري من املناطق ومهنا 
ء، الطرق السـيارة توقفت، القطارات توقفت، الرحالت اجلوية اBارالبيضا

اضطربت، مصاحل املواطنني تعطلت، عدد من الطالبات اليوم حمارصات 
يف �زة بسبب انقطاع الطريق وهن يف طريقهن إىل الر¥ط من أجل اجتياز 

Lاملباراة املتعلقة بقطاع العدل، وهذه مناسـبة ¥ش نطرحو ثالثة أسـئ:  
ألول يتعلق مبا نالحظه من غياب واحض إلسرتاتيجية احلكومة السؤال ا

فí يتعلق بتدبري الكوارث، عند� أرصاد جوية يقظة وتتوقع التغريات اليت 
تطرأ عىل الطقس، ولكن ليس عند� إسرتاتيجية استباقية من أجل موا®ة 
الكوارث، لكام طاحت علينا يش شوية دhل الشـتاء تتعطل مصاحل العباد، 

  .تعيش مناطق ومدن يف عز� �مةو 
وما وقع يف اBار البيضاء، القلب النابض، اليوم هو دليل صارخ عىل  

أنه عند� مشلك فí يتعلق بإسرتاتيجية احلكومة يف تدبري الكوارث، عند� 
مشالك كثرية متعلقة ¥مجلاعات احمللية، والسـí ما يتعلق ¥لتدبري املفوض 

لعمالقة ونراها عاجزة عن التدخل، وعند� كذ« اليل كيتعطى للرشاكت ا
أسـئL جوهرية مرتبطة حبقيقة البنيات التحتية، واليت البد اليوم أن نثري 

  . وللمرة األلف ألنه هاذ اليش مايش أول مرة يقع
تصوروا معي لو اكنت جحم التساقطات املطرية اليل كتطيح يف أورو¥ 

ونسـتبرش خريا، وحنمد هللا أن  كتطيح علينا يف بالد�، حنن اسـتبرش�
بالد� تعيش تساقطات مطرية، ولكن أليس من العار أن تغرق مدينة يف 
جحم اBار البيضاء يف عز� �مة وتتعطل مصاحل املواطنني؟ مهنم برملانيني 
والسـيد رئيس جملس املستشارين نفسه، والربملانيني واملواطنني عاشوا 

hهلم، املدارس توقفت، القطارات توقفت، حمبوسني، ال مه يرجعوا ل�يور د
  . تقطعات، وحنن نترصف وكأن اليشء يقع األوطورو�ت

وهذا ال جيوز يف ب� يعيش تقدم عىل اكفة املسـتوhت، وليس من 
املعقول أن ال نطرح يف هذه املناسـبة ¥Òات األسـئL احلقيقية املرتبطة 

« ¥حلاكمة وبأداء امجلاعات برتهل البنيات التحتية، و¥ألسـئL املتعلقة كذ
احمللية، واألسـئL اجلوهرية املتعلقة هبذه املاليري اليل كمتيش عند الرشاكت 
العمالقة اليل عندها التدبري املفوض، وعندما يتوقف املواطنون علهيا 
ويطلبون النجدة مهنا والتدخل املناسب من أجل إنقاذ ما ميكن إنقاذه، 

ينة باكملها تغرق يف عز� �مة، وهللا هذا منكر نفاجأ بأن ب�ا باكم  ومد
والبد أن نعود إىل هذا املوضوع لكام أتيحت لنا الفرصة، والسـí أننا نعيش 
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اليوم عىل إيقاع مناقشة املزيانيات القطاعية من أجل إ�رة األسـئL احلقيقية 
  .املرتبطة هبذا املوضوع

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ا السـيد املستشار، نقطة نظام يف تسـيري اجللسةشكر 

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
بعدما تلتيمت املراسالت، واآلن األخ بنشامش طلبمك ¥ش تتلوا واحد 
الرسا� ولكن مل تتلو واحد الرسا� من فريق التجمع اBسـتوري املوحد دhل 

األورويب اجلائر طلب عقد جلسة معومية خاصة ملناقشة توصيات الربملان 
  . يف حق الوحدة الرتابية

  . عندمك الرسا�، السـيد الرئيس، ولكن مل تتلوها

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هذه الرسائل، السـيد الرئيس، يدرسوا يف املكتب، مايش من 
املراسالت اليل تنعلنو علهيم يف اجللسات، وإال خصنا خنرب ا5لس بلك 

دوزومه يف اجللسة، لهذا هللا خيليمك راه الرسائل اليل تيجيو للمكتب ¥ش ن
الرسائل دhلمك درست يف اج
ع املكتب، وراه درست اليوم الرسا� دhلمك 

  .حىت يف ندوة الرؤساء
  . اللكمة للسـيد الوزير يف نطاق نقطة نظام يف تسـيري اجللسة

            ::::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
يس، إىل امسحتو، غري نقطة نظام مسطرية، الرأي جناب السـيد الرئ 

العام كيسمع اليوم أسـئL، حىت ال نكون يف حوار الصم، نسألمك هل ميكن 
  لنا كحكومة أن جنيب عىل األسـئL؟ 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة للفريق ±سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
ق إىل موضوع اإلحاطة، وقد فتحمت السـيد الرئيس، وقبل أن أتطر 

  ... ا5ال السـيد الرئيس وأود
السـيد الرئيس، أعتقد أننا اآلن بصدد تقدمي إحاطات، واإلحاطات من 
رؤساء الفرق، والنظام اBاخيل يتلكم عن اإلحاطة وال يتلكم عن 
إحاطات، واآلن أود أن نعرف هل هناك جمال ألي فريق ليتطرق للك ما 

يف خ�ه من اإلحاطات أو ما ميكن أن يسميه بإحاطات،  أراد وما يدور
امسح يل هللا خيليك ... ألن قضية الكوارث الطبيعية يه كوارث، تأيت عىل

  ... أ� ما قاطعتمكش
السـيد الرئيس، أنت ... السـيد الرئيس، اآلن حنن يف ضيافة اإلعالم

م رئيس منتصب لتسـيري اجللسة والتعامل مع مجيع الفعاليات عىل قد

املساواة، ولو اكن موقف الرئاسة حازما ألغنيتين من هذا التدخل، ولكن 
اآلن مبا أنك فتحت ا5ال عليك أن تعطيين نفس الفرصة اليت أعطيت 

  . لزماليئ
وبطبيعة احلال، أقول، السـيد الرئيس، أن الكوارث الطبيعية يه قضاء 

اBول املتقدمة وقدر، والشعب املغريب يسمعنا اآلن والكوارث تعرفها حىت 
واBول اليت لها إماكنيات كبرية، واحلكومة اآلن، أ� ال أنوب عن احلكومة، 
ولكن من موقعي يف األغلبية احلكومية، ال بد أن أؤكد للرأي العام الوطين 
أننا كذ« نشد عىل أيدي لك من هو حضية هذه الكوارث أو األمطار، 

لك احلقيقة أننا اآلن بصدد  ولكن ال بد أن نقول للشعب املغريب احلقيقة
مناقشة القانون املايل، وهذا املوضوع حارض بقوة يف مرشوع قانون املالية 

، وبطبيعة احلال علينا أن نسمي 2010، كام اكن حارضا يف 2011لسـنة 
  .األشـياء بأسامهئا

إىل امسحتو يل غادي ننتقل لإلحاطة، غادي ننتقل لإلحاطة، امسحوا 
الفضاء دhل الربملان هو فضاء للخطاب وللرأي والرأي  يل هللا خيليك، احنا

املعاكس، ليس يصب يف تيار واحد وإال ملاذا هو الربملان؟ الربملان هو فضاء 
  .للحوار وللنقاش، وال ينبغي ألحد� أن يزنجع من الرأي اآلخر

السـيد الرئيس، أ� كذ« الفريق السـتقاليل، وال ميكن أن خنتلف 
 القضية األوىل اآلن Bى الشعب املغريب، ويه قضية حول القضية اليل يه

اآلن يه اليت نعتربها جوهرية خبصوص ما صدر من توصية عن الربملان 
األورويب جتاه بالد� خالل انعقاد الربملان األورويب الج
عه مؤخرا 

  . بسرتاسـبورغ
حسب ما وصل إىل علمنا من طرف اإلخوان أو اللجنة اليت تو®ت 

بورغ، فقد اكن النقاش حادا، وصل إىل حد املطالبة بتجميد إىل سرتاسـ 
الوضع املتقدم لبالد� وفرض عقو¥ت علهيا، ¥إلضافة إىل إدانهتا وفق 

  . معطيات مغلوطة، قدõا فريق احلزب الشعيب اإلسـباين
ويكفي أن نسـتقرئ نتاجئ التصويت عىل تù التوصية املشؤومة، اليت 

ور، لنعرف أن بالد� اآلن أصبحت تواجه تقدم هبا فريق احلزب املذك
مرشوعا عدائيا واحض املعامل، ظاهره قضية الصحراء ولكن ¥طنه ما تعرفه 
بالد� يف جمال التمنية، ذ« اÒي أصبح يقلق جرياننا سواء يف احمليط 

  .اإلقلميي أو اجلهوي
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران، 
  أخيت، إخواين،

ردت بقوة عىل لك حماو� املساس بسـيادهتا وتواثهبا إذا اكنت بالد� قد 
من خالل تù املسرية احلاشدة الشعبية، اليت نسمهيا مسرية الثالث 
ماليني التارخيية ¥Bار البيضاء، اليت عرب فهيا الشعب املغريب قاطبة بلك 
مكو�ته، أحزا¥ سـياسـية ونقا¥ت وجممتع مدين وفعاليات حقوقية ومجعوية 

عربية ومواطنون إسـبان، من لك الفئات العمرية، اليل ا5متع وجاليات 



 

5 
 

املغريب كذ« اليت عرب من خاللها عن رفضه الواحض للمس بسـيادته الرتابية 
وإدانته الواحضة للمناورات اجلزائرية املفضوحة عرب أ®زة خمابراهتا وأذ�هبا 

نطقة، واليت من املرتزقة اÒين ثبت معليا تورطهم يف قضاh اإلرهاب ¥مل 
أظهرت بشائع جرامئهم اجتاه القوات العمومية بشلك من أشاكل ±حرتافية 
اإلرهابية لتنظمي القاعدة وما شلكها، فإن واقع اليوم أصبح يفرض علينا أن 

  . نعيد النظر يف منطق تعاملنا مع بعض الفعاليات األوربية
أن معركتنا يه ونؤكد اخلطأ ونعرب أنه من اخلطأ أن نسـمتر يف ±عتقاد 

معركة ضد حزب بعينه، حيمل فكرا اسـتعامرh، ولكن من املؤكد أن ما 
 ،�hعشـناه يف سرتاسـبورغ يتطلب إعادة النظر يف أسلوب تعاملنا مع قضا
خاصة مع أور¥، وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا مجيعا كأحزاب وطنية 

  .منخرطة يف الكثري من املنظامت احلزبية يف العامل
ب أن نطور أساليب معل دبلوماسـياتنا جبميع جتلياهتا، الرمسية كام جي

مهنا والربملانية والشعبية، وتعبئة لك الوسائل الرضورية اليت متكننا من ضامن 
  .تواجد مؤثر يف مراكز القرار األوريب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نقطة نظام يف .. شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق ±شرتايك

  التسـيري؟

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
هو أنه القانون اBاخيل والنظام اBاخيل هو اÒي يطبق، اإلحاطة مك 

ونصف، وأنت رئيس اجللسة  7دقائق، وصلنا اآلن  3فهيا من دقيقة؟ 
  .جيب أن حتتمك إىل النظام اBاخيل فí خيص التوقيت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
قضية وطنية، هللا خيليك اليس هذه قضية وطين، تعاملنا معها ألهنا 

التويزي راه ذاك اليش اليل أعطينا لألصا� واملعارصة اليل أعطينا 
  .لالسـتقالل، إذن اللكمة للفريق ±شرتايك

        ::::املستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزون
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

فريق ±شرتايك مبجلس املستشارين ألحيط يرشفين أن أتدخل ¥مس ال
جتتا8ا عدد من مناطق اململكة  جملسـنا املوقر علام ¥لظروف الصعبة اليت

يف هذه األثناء من جراء التساقطات املطرية ±سـتثنائية اليت هتاطلت عىل 
  . ساعة املاضية 24بالد� خالل 

إننا يف الفريق وإننا إذ حنمد هللا يف لك األحوال عىل هذه األمطار، ف
±شرتايك نتقدم بتعازينا احلارة إىل أرس وذوي الضحاh ممن أتت الفيضا�ت 
والسـيول إىل وفاهتم أو ممن تعرضوا حلوادث عىل الطرقات جراء هذه 

  .األحوال

كام أننا نتضامن مع األرس املغربية يف عدد من مناطق اململكة اليت 
عن كرثة الهتاطالت، وما أدت فقدت ممتلاكهتا أو تعرضت حلوادث �مجة 

  . إليه من فيضا�ت واجنرافات يف الرتبة
ومع إمياننا بقضاء هللا وقدره، فإننا مع ذ« ندعو املسؤولني والسلطات 
احمللية بلك فئاهتا أن تتدخل بلك الوسائل املتاحة إلنقاذ املواطنني وحامية 

را السـمترار الهتاطالت ممتلاكهتم، كام ندعو إىل املزيد من التعبئة واليقظة نظ
  .املطرية، وهتديدها ¥ملزيد من ا=اطر عىل حياة املواطنني

ويف هذا اإلطار، نسجل ¥عزتاز التضامن الكبري اÒي أ¥ن عنه 
املواطنون اÒين جتندوا بعفوية وتلقائية للمسامهة يف أعامل اإلنقاذ واإلسعاف 

¥Òكر هنا مدينة اBار والتدخل من أجل حامية ممتلاكت املواطنني، وخنص 
البيضاء اليت عرفت سـيوال مائية غري مسـبوقة جبل عامالهتا وأحياهئا 

  .ومناطقها الصناعية
وهنا ننبه الرشكة املسؤو� يف إطار التدبري املفوض إىل أنه اكن علهيا  

التدخل ±ستبايق لتفادي ما وقع وعىل األقل التقليص من اخلسائر، ومل 
حىت الطرقات الوطنية والطريق السـيار والسكك تسـتنث هذه السـيول 

  .احلديدية، مما جعل العامصة ±قتصادية معزو� خالل هذا اليوم
ويف هذا اإلطار، فإننا نقدم اعتذار أغلب أعضاء الفريق ±شرتايك 
اÒين مل يسـتطيعوا ±لتحاق مبقر جملس املستشارين حلضور هذه اجللسة 

  . اكنت مربجمة اBسـتورية وطرح أسـئلهتم اليت
فرمح هللا الشهداء وعزاؤ� للك األرس املغربية امللكومة، وامحلد r عىل 

  . لك حال
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، نقطة نظام يف تسـيري اجللسة اليس معر، 

  .بالش
  .إذن اللكمة للفريق احلريك يف إطار اإلحاطة

        ::::اوياوياوياوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداملستشار السـيد عبد امحليد السعداملستشار السـيد عبد امحليد السعداملستشار السـيد عبد امحليد السعد
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

عىل إثر تبين الربملان األورويب لتوصية جمحفة يف حق بالد� بشلك 
مترسع ودون مراعاة احلقائق واحلجج اليت تدحض الرواية اليت نسجها 
خصوم وحدتنا الرتابية بإيعاز من احلزب الشعيب اإلسـباين وبدمع من حاكم 

زائر خدمة ألغراض سـياسوية وانتخابوية ضيقة لهذا احلزب، اليل خسر اجل
آليات إعالمية إسـبانية بغية اإلساءة للحقوق املرشوعة للمغرب يف وحدته 
الرتابية، ضار¥ عرض احلائط العالقات اإلسرتاتيجية والتارخيية املمتزية اليت 

  . الب�ين اجلارينجتمع بني اململكة املغربية واململكة اإلسـبانية وبني شعيب



 

6 
 

يف هذا اإلطار، السـيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواين املستشارين، 
نود يف الفريق احلريك أن نسجل، أوال، إشادتنا ¥ملسرية الشعبية اليت 
نظمت ¥Bار البيضاء يوم األحد املنرصم، واليت حققت جناحا ¥هرا بلك 

اجلهبة اBاخلية الوطنية، املقاييس، واليت أكدت كذ« مرة أخرى متاسك 
وأكدت امتداد روح املسرية اخلرضاء وإجامع اكفة مكو�ت الشعب املغريب 

 .حول اBفاع عن مغربية الصحراء
هذه امللحمة اجلديدة للشعب املغريب، اليت انتفت فهيا ±ن
ءات 
السـياسـية، واجمتع فهيا ماليني املغاربة حول راية البالد، حاملني لصور 

جلال� املù محمد السادس نرصه هللا، رمز وحدة البالد وضامن صاحب ا
 .أمهنا واسـتقرارها، مما جعل مهنا ملحمة جديدة بني الشعب والعرش

هذه املسرية اليت و®ت رسائل إىل لك من هيمه األمر يف العامل، ويف 
مقدمهتا أن لك املناورات واملؤامرات اليت حتاك ضد بالد� ستنكرس عىل 

جامع الوطين وتالمح العرش والشعب، كام ننوه كذ« بدور خصرة اإل
إخواننا املغاربة املقميني ¥خلارج اÒين أرصوا عىل مشاركهتم يف هذه املسرية 

  .التارخيية وعىل اخنراطهم اBامئ يف اBفاع عن وحدة البالد
�نيا، السـيد الرئيس، نقرتح يف إطار تفعيل اBبلوماسـية املوازية خلق 

شرتكة بني جمليس الربملان بغية وضع إسرتاتيجية دبلوماسـية، تركز جلنة م 
عىل عالقات الصداقة والتعاون الثنايئ، بدل ±كتفاء ¥لعمل يف إطار 

  .املنظامت رمغ أمهيته
�لثا، نقرتح خلق آلية للتنسـيق بني خمتلف املكو�ت املعنية 

تاكمL، مبنية عىل ¥Bبلوماسـية بشقهيا الرمسي واملوازي وفق إسرتاتيجية م 
رؤية موحدة وبر�مج معل حمدد يف الزمن، تنخرط فيه إىل جانب احلكومة 
املؤسسة الترشيعية، األحزاب السـياسـية، ا5متع املدين، داخل وخارج 
الوطن، فضال عىل اBبلوماسـية ±قتصادية وذ« لتعممي ورشح املبادرة 

وسعة، والسـيادة الوطنية، املغربية حول احلمك اÒايت يف إطار اجلهوية امل
وتقدمي احلقائق واألد� اليت تفند مزامع اخلصوم، وموا®هتم يف خمتلف احملافل 

  .اBولية الرمسية والشعبية
رابعا، نطالب بوضع إسرتاتيجية تواصلية وإعالمية، قادرة عىل اخرتاق 

ية الرأي العام اBويل وموا®ة املغالطات اليت يرو®ا خصوم وحدتنا الرتاب 
حول احلقوق املرشوعة لبالد�، إسرتاتيجية تركز عىل محالت استباقية 

  . متواصL، بدل ±رتاكز عىل سـياسة رد الفعل
  .وشكر السـيد الرئيس

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

نرحب بأعضاء عصبة كرة القدم جبهة مكناس �فياللت اÒين جاؤوا 
  .لزhرة جملسـنا املوقر

آلن يف معاجلة األسـئL الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه نرشع ا
أسـئL عادية مو®ة  9، سؤال واحد مهنا آين و 10اجللسة، وعددها 

  .لقطاع ±تصال والرتبية الوطنية
نسـهتل هذه اجللسة ¥لسؤال املوجه إىل السـيد وزير ±تصال حول 

ناطق اجلنوبية غياب البث اإلذاعي والتلفزي يف املناطق الرشقية وامل 
خريي بلخري، احلو مربوح، أحامد : الرشقية، للمستشارين احملرتمني السادة
  . أبرG، عبد العزيز بوهدود، حلسن نبيه

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد احلو مربوحاملستشار السـيد احلو مربوحاملستشار السـيد احلو مربوحاملستشار السـيد احلو مربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير،
ال السمعي البرصي ببالد� تطورا كبريا خالل السـنوات عرف جم

املاضية، خصوصا بعد ±نفتاح عىل اإلعالم العاملي من خالل القنوات 
الفضائية، كام عرفت القنوات اإلذاعية والتلفزية املغربية تطورا كبريا من 
خالل الربامج املقدمة والربامج احلوارية، اليت هتمت ¥جلانب السـيايس 

يف و±ج
عي، هذا ما يفرض علينا مجيعا أن نسهر عىل أن يصل والثقا
هذا املنتوج اإلعاليم إىل لك ربوع املغرب، خصوصا تù املتواجدة يف 

  . املناطق النائية والعميقة
Ò«، فإن هناك العديد من املناطق الزالت تعاين من غياب البث 

وبية الرشقية، هذا ما اإلذاعي والتلفزي، اكملناطق الرشقية واملناطق اجلن
جيعلنا نطرح أكرث من سؤال حول إسرتاتيجية الرشكة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة يف العمل عىل متكني هذه اجلهات من البث اإلذاعي والتلفزي 

  .وتعمميه علهيا
Òا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما هو بر�جممك يف هذا الباب من أجل 

وطين واملتنوع عىل مجيع ربوع اململكة بدون تعممي البث اإلذاعي والتلفزي ال
  اسـتثناء وبنفس اجلودة؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس، وأحتفظ ¥لوقت للتعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ما اكينش يف النظام اBاخيل، إذن اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال

        ::::مةمةمةمةالسـيد خاB الناالسـيد خاB الناالسـيد خاB الناالسـيد خاB النارصرصرصرصي، وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكو ي، وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكو ي، وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكو ي، وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكو 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السـيد الوزير احملرتم،
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السؤال اÒي تفضل به فريق التجمع اBسـتوري هو عندو طابع 
مزدوج، هو تقين، يبدو أنه تقين لكنه سـيايس يف العمق، وبطبيعة احلال 

  .نتحمل مسؤوليته اكمL يف شقيه، وعلينا أن ندبره يف شقيه
بطبيعة  -ن الناحية السـياسـية، ال حاجة إىل التأكيد بأننا يف حاجة م
إىل أن يعم البث اإلذاعي والتلفزي لك ربوع اململكة، انطالقا من  - احلال 

قناعة امجليع بأن اBور ±ج
عي والسـيايس اÒي تقوم به وسائل اإلعالم، 
عل خاصة السمعية البرصية، هو رضوري يف مض اللحمة الوطنية وج

  . املواطن يشعر بأنه جزء ممكل لهذه ا5موعة الوطنية
لكن هناك جانب يتعلق ¥لبث اإلذاعي والتلفزي، من الناحية التقنية 
أريد أن أطمنئ السـيد املستشار احملرتم ومن خالØ السـيدات والسادة 

، )2M(املستشارين بأن ال الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وال صورhد 
، امجليع منشغل بتوسـيع دائرة هذا )Medi1 TV(ضعة أسابيع وال منذ ب

البث والعمل عىل أن يعم لك املناطق، وأريد أن أوحض بكيفية دقيقة يف 
  .هذا الصدد، وأستسمح أنين أعطي بعض اجلوانب التقنية

خبصوص وضعية التغطية اإلذاعية فí يتعلق مبختلف القنوات عىل 
بية الرشقية، اليت مت الرتكزي من Bن السـيد صعيد األقالمي اجلنوبية واجلنو 

املستشار احملرتم، جتدر اإلشارة إىل أنه يمت تأمني البث من خالل حمطات 
مناطق بوعرفة، وفكيك، : ¥لتشكيل الرتددي، ¥لنسـبة ملناطق وأذكر مهنا

®از للبث،  18والراشـيدية، وأرفود، ورزازات وزاكورة، وذ« بواسطة 
  . ة الوطنية والقناة اBولية واإلذاعة األمازيغيةتشمل لك من اإلذاع

 2010هناك يف بر�جمنا برجمة دhل خمطط معل، يشمل الفرتة ما بني 
، الهدف منه توفري التغطية التلفزية واإلذاعية والتلفزية للعديد من 2012و

  .الرشقية واجلنوبية الرشقية - بطبيعة احلال  -املناطق ا=تلفة، مبا فهيا 
من اإلقرار كذ« بأن هناك جوانب معلية، جتعل العملية شيئا ما البد 

صعبة ويه التضاريس واجلانب اجلغرايف واجليولوG يف املنطقة اليت جتعل 
أننا نصطدم ببعض الصعو¥ت، لكن يف اجتاه توسـيع البث ليست هناك 

  . صعو¥ت هتم، حنن يقر عزمنا عىل أن نوسع أكرث ما ميكن
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيسالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب، يف 

  .دقيقتني

        ::::احلو مربوحاحلو مربوحاحلو مربوحاحلو مربوح    السـيدالسـيدالسـيدالسـيداملستشار املستشار املستشار املستشار 
  .شكرا السـيد الرئيس

عىل لك حال شكرا السـيد الوزير، من الناحية دhل التعقيب عىل 
Òي جوابمك السـيد الوزير، مبا أنمك اسـتوعبمت جيدا اجلانب السـيايس ا

ركزت عليه، أ� أحيطمك علام فقط، وسأحرص تعقييب يف وضعمك يف 
الصورة، وخنليمك تترصفوا ألنه أظن أنمك واعيني ¥ملشلك، واعيني بلكيش، 

وأقول لمك مبجرد اخلروج من الهضاب دhل شامل املغرب وكتدخل يف 
األطلس، اإلذاعة الوطنية كتنقص، بل أخطر من هذا يف األقالمي الرشقية 

اجلنوبية الرشقية، هناك ثالثة إذاعات قوية وقوية جدا، وهذه الصورة اليل و 
بغيت نعطيمك، عدد من اإلذاعات اإلسـبانية تلتقط املسـمتع، هناك إذاعتني 

  . جزائريتني ملوثتني، ®وية دhل بشار واإلذاعة الوطنية وإذاعة املرتزقة
معروفة،  إذن مشلك التضاريس عندو حلول تقنية، اكين حلول تقنية

بعد اجلواب دhلمك عرفنا بأن اإلرادة السـياسـية موجودة، كنتسـناو اإلجناز، 
السـيد الوزير، ¥ش هاذ الوضعية يوضع لها حد هنائيا ألنه كيرضو� قلوبنا 
ميل كمنشـيو للراشدية أو وجدة كنحلو الراديو يف السـيارة ومكنقدروش 

  . يد الوزيرنشدو اإلذاعة دhل بالد�، تكفي هذه الصورة السـ 
  .وشكرا

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

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

أريد فقط أن أثين عىل الQم اÒي تفضل به السـيد املستشار، وأقول 
مجL وتفصيال عىل لك ما ورد يف تدخù ألننا مقتنعون بأن  « بأنين أوقع

هناك مصلحة وطنية ألن نضاعف من ا5هودات من أجل أن يعم البث 
اإلذاعي والتلفزي لك مناطق اململكة، وحنن عىل ذ« سائرون يف ذ« 

  . ±جتاه
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير
موضوعه ضعف البث اإلذاعي والتلفزي يف بعض  السؤال الثاين

محمد األنصاري، محمد بلحسان، عيل : املناطق، للمستشارين احملرتمني السادة
  .قيوح، الطيب املوساوي، عزيز الفياليل

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
سـيد الوزير، إن احلكومة مافتئت تبذل جمهودات جبارة من أجل ال 

تطوير اإلعالم املريئ واملسموع نظرا ملا يلعبه من دور طالئعي يف تطوير 
ا5متع وتوعية املواطنني عن طرق التواصل املعريف وبطرق شـىت يف مجع 
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فة ا5االت، الصحية مهنا و±ج
عية والقانونية والرhضية واملعرفية بص
  . عامة

إال أنه يالحظ مع األسف الشديد أن بعض املناطق اجلبلية مهنا 
والنائية تعاين من ضعف البث، سواء تعلق األمر ¥إلذاعي أو التلفزي، 
اليشء اÒي جعل خدمات اإلعالم حتجب عىل رشحية عريضة من 
املواطنني، مثل إذاعة محمد السادس، السـيد الوزير، إقلمي الراشدية ما 

داش عند� اكملناطق األخرى، كام أثبت املستشار األخ اليس املربوح موجو 
  . من قبل، هناك إذاعة اجلزائر يه املتواجدة عند� يف تù املنطقة

لهذا نطلب منمك، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات والتدابري اليت 
ستتخذوهنا من أجل معاجلة ما تعانيه بعض املناطق من ضعف يف البث 

  .والتلفزي؟ وشكرااإلذاعي 

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

        ::::السـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومة
 .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
يف الواقع هو نفس املقاربة ونفس السؤال، ورمبا اكن من املمكن نديروه 

وع، ولكن ال مانع، سأكرر الQم وأكرر نفس انطالقا من وحدة املوض
±سـتعداد إنطالقا من نفس القناعة، ال يعقل أن تظل نقطة واحدة من 
الرتاب الوطين غري مغطاة ¥إلعالم الوطين، هذه مسأ� مفروغ مهنا، علام 
أن أخربمك مبعطى قلام أرشت إليه وهو أن بعض اBول ا5اورة تتجاوز 

، )FM(سموح لها هبا، خاصة فí خيص البث عن طرق احلدود القانونية امل 
عندو اتفاقيات دولية، تفرض عىل اBول أن ال ) FM(البث عن طريق 

تتجاوز قوهتا أرقاما حمددة، وهناك دول تتجاوزها بكثري انطالقا من مجموعة 
من املعطيات، حنن عىل دراية كبرية مهنا، هذه اكنت مناسـبة ¥ش نذكرها، 

  . نع بأننا جيب أن نسـمترولكن ذ« ال مي 
ويف هذا الصدد، ميكن يل خنرمك السـيد املستشار احملرتم بأن ¥لنسـبة 

حمطة إذاعية يف مناطق، بل واملناطق  20بر�جمنا هو إجناز  2011لسـنة 
النائية، معىن ذ« أن اخلالصة األساسـية اليل بغيت نوصل لها ويه أننا 

  . التنتابع هذا املوضوع، وليس يف سL املهم
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيسالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

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

  السـيد الوزير،

  إخواين،
السـيد الوزير، طرح هذا السؤال ¥لتحديد دhل ضعف اإلعالم يف 

ة الرشقية من طرف املستشارين املنمتني لنفس املناطق اجلنوبية واجلنوبي
املنطقة فيه رسا�، ال ميكن أن نتفق هكذا عبثا، ولكن ألن هذا من 

  . املواضيع اليت أصبحت مقلقة Bى الساكنة
هذا، دون أن ننكر ما نالحظه من تطوير لإلعالم السمعي املريئ يف 

أجل حتريره  بالد�، ال ننكر العمل اجلاد اÒي قامت به احلكومة من
وتطويره، ال ننكر اإلجيابيات لتعدد القنوات املتخصصة اكلرhضية والقرآن 
واجلهوية كذ«، ال ننكر كذ« ما تقومون به من جمهودات رشكة صورhد 

)2M(ال ننكر وال ننكر، لكن كذ« نقف عند ولكن ،.  
السـيد الوزير، حنن بصدد مناقشة القانون املايل، نود جوا¥ رصحيا، 

من حيث دفرت التحمالت اÒي يلزم الرشكة الوطنية دعام ¥ألرقام م
لإلذاعة والتلفزة مع احلكومة من حيث التغطية اإلجاملية للرتاب الوطين، 
 ùألنه ال يعقل أن يطغى اإلعالم املريئ والسمعي العدايئ والعدواين عىل ت

¥لنسـبة  املناطق، ونرتك املواطن حتت رمحهتم لتأطريمه مبسائل سيئة جدا
لب��، يف حني أننا هنا مركزh ويف شـىت املناطق، نقوم يف ب�� بعمل جبار 
ال يصل إىل قلب وال أذن وال عني ذ« املشاهد يف تù املناطق، اليت 
تعاين أصال من بعض اخلصاص يف عدة جماالت، نود عىل األقل يف هذا 

  . املناطق اجلبلية ا5ال أن تصلها املعلومة وأزيد عىل هذه املناطق بعض
السـيد الوزير، يؤسفين أن أؤكد اآلن أننا عندما نكون يف طريقنا إىل 
تù املناطق نبقى حتت رمحة اإلذاعات اليت ال نرغب يف سامعها، ونبحث 

  . ¥لفتيL والقنديل كام يقولون عىل صوت ب��، فمل نسعد ¥السـ
ع إليه
نا هذا السؤال عدة مرات ولهذا من واجبمك، السـيد الوزير، وقد طرح 

يف هذه القبة خالل احلكومات السابقة وخالل هذه احلكومة، نمتىن أن جند 
آذا� صاغية وأن ندخل يف العمل عىل أرض الواقع بدل ترداد نفس اآلمال 

  . ونفس الطموحات اليت ال خنتلف حولها
  . شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
زير يف إطار الرد عىل شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الو 

  . التعقيب

            ::::السـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومة
السـيد املستشار احملرتم، البد أن يتأكد امجليع بأنه إذا اكن يطرح 
¥سـمترار نفس السؤال، ونعطي ±نطباع بأننا نقدم دامئا نفس اجلواب، 

قبل أربع سـنوات  فالواقع هو واقع متغري، عندما اكن يطرح هذا السؤال
وقبل ثالث سـنوات وقبل سـنتني وقبل سـنة، اكن الواقع املعاش خمالف 

  . للواقع احلايل
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ا5هود اÒي بذل جعل أن مجموعة من املناطق اليت اكن يمت احلديث يف 
شأهنا يف أسـئL السادة املستشارين احملرتمني مت تلبية الرغبة امللحاحة 

ايل الواقع يتغري، ال ميكن أن نعطي واملرشوعة اليت يطرحوهنا، و¥لت
±نطباع بأن دار لقامن عىل حالها، وبأن الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  

  . ال يباليان هبذا املوضوع، احلقيقة خمالفة لهذه الصورة) 2M(ورشكة 
أ� أريد أن أؤكد مرة أخرى بأننا عىل بينة وعىل وعي �م بأننا مطالبون 

ية للمواطنني دhلنا وعىل أن الصعو¥ت ال هتون، أ� بأن نقدم خدمة وطن 
قلت الصعو¥ت فقط ألجعل ا5لس املوقر يف الصورة، ولكن ذ« ال يعين 
وال ميكن أن يعين بأننا نهنزم ونستسمل، ال نهنزم وال نستسمل، نسـمتر يف 
حتسني ما جيب حتسينه، وr امحلد قد مت حتسني اليشء الكثري مقارنة مع 

  . اÒي اكن قد طرح قبل سـنتني أو ثالث سـنوات الواقع
  .شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، السؤال الثالث موضوعه ضامن حرية الصحافة، 
  . اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        : : : : املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  . رئيسشكرا السـيد ال

  السـيد الوزير احملرتم، 
  زماليئ املستشارين احملرتمني، 

دو� يف  195من أصل  140السـيد الوزير، لقد احتل املغرب املرتبة 
، )Freedom House(حرية الصحافة حسب التقرير األخري ملنظمة 

  . اÒي يرتكز يف تصنيفه عىل رز�مة من املؤرشات املركبة
خلفية واضعي هذا التقرير ودرجة حياد هذا ورمغ ما ميكن أن يقال عىل 

التقرير، لكنه مع األسف يبقى مقياسا لتطور حرية الصحافة يف خمتلف 
  . ب�ان العامل

ويف هذا اإلطار، نعتقد أن بالد� اليت قطعت أشواطا كبرية عىل درب 
بناء دو� احلق والقانون واحلرhت، وحققت نتاجئ õمة عىل مسـتوhت 

بلوغ ا5متع اBميقراطي احلدايث اÒي نصبو إليه، خصوصا  متعددة من أجل
خالل العرشية األخرية، نعتقد أن املرتبة اليت احتلهتا بالد� ال ترشف بل 

  . تنذر ¥لرتاجع والتقهقر يف هذا ا5ال
ولعل ما أدى إىل هذا الرتاجع هو تزايد حاالت املتابعات القضائية اليت 

ة خالل السـنوات األخرية، وأدت ¥لعديد من طالت بعض املنابر اإلعالمي
  . الصحفيني إىل السجون أو إىل دفع غرامات مالية خيالية

إننا يف فريق األصا� واملعارصة لسـنا مر�حني لواقع هذا القطاع، أي 
قطاع الصحافة، احنا ما مر�حينش ليه، وللمشالك اليت يتخبط فهيا هذا 

ية يف بالد� فتح ا5ال، ونقولها بصدق القطاع، ونعتقد أن اتساع فضاء احلر 
أمام الصحافة الوطنية، لتناول قضاh ذات أمهية قصوى بدقة وõنية عالية 

يف بعض األحيان، ولكن بسطحية وعدم احرتام الضوابط وأخالقيات املهنة 
  . يف أحيان كثرية

ما اÒي قامت به احلكومة لتقنني ممارسة هذه : وهو ما يدفعنا لنتساءل
هنة، أي õنة الصحافة، وإلقرار رشوط حمددة إلنشاء املقاو� الصحفية امل 

وفرض احرتام القانون، وذ« يف أفق تدعمي وتوسـيع جمال احلرhت 
وتكريس املسار اBميقراطي لبالد� وحتقيق هذا املرشوع ا5متعي اÒي 
نطمح مجيعا إىل بنائه بقيادة صاحب اجلال� املù محمد السادس نرصه 

  ؟ هللا
  .شكرا

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

  .السؤال

        ::::السـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالسـيد وزير ±تصال، الناطق الرمسي ¥مس احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

جيانب ) Freedom House(أوحض أوال أن املنطلق من تقرير 
ليس موضوعه حرية  )Freedom House(ن التقرير دhل الصواب، أل

) Freedom House(التعبري، حرية التعبري جزء من اللك، التقرير دhل 
اÒي صنفنا تصنيفا سيئا، هيم احلقوق السـياسـية واملدنية، هيم احلقوق 
اBينية، هيم احلقوق ±قتصادية، هيم حق التجمع واBميقراطية وحقوق 

ق يف الشغل، وهيم أيضا حرية التعبري اليت يه جزء من اإلنسان، هيم احل
  . ذ« اللك

ولهذا رمبا أنه قد يكون من املفيد أن تمت مساء� احلكومة خبصوص لك 
تù املؤرشات، مبا فهيا مثال أهنم يرتبوننا ترتيبا سيئا ألننا حسب قوهلم ال 

 أ� أقول هذا حنرتم احلرhت اBينية، ألننا طرد� املبرشين مثال، و¥لتايل
الQم ألثري ±نتباه إىل رضورة احليطة واحلذر عندما نتعامل مع هذه 

  . التصنيفات وهذه الرتتيبات اBولية
التقرير احلقيقي اÒي هو خمصص ملوضوع الرتتيب يف حرية التعبري هو 

، إذا جيت خنربمك السـيد )Reporters sans frontières(دhل 
ألنه ال ) Freedom House(ما بغيتش نتلكم عىل املستشار احملرتم، أ� 

  . وال يدخل مضن اختصاصات وزارة ±تصال هيمين،
، هو õز� )Reporters sans frontières(الرتتيب اليل جاء يف 

بلك معىن اللكمة، إذا قلت لمك أننا يف حاجة إىل أن نتأكد من املؤرشات، 
ألن أوال التصنيف ليس مؤرشات مضحكة، وأحتمل مسؤولييت أمام املأل، 

صادر عن منظمة أو هيئة أممية وإمنا عن جمرد مجعية، مث أغلب اÒين 
يزودوهنا ¥ملعطيات وينقطون دوهلم مه طرف يف نزاعات وخالفات 
وتوترات ذات طابع õين أو سـيايس، مث التنقيط املوضوعي اكن يقتيض 

ول مثل املغرب األخذ بعني ±عتبار اإلجيابيات والسلبيات، معناه أن د
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اليت لها مجموعة من اإلجيابيات يف ميدان حرية التعبري ال يلتفت إلهيا إطالقا، 
  .هناك ما هو أفظع من هذا، سآيت به بعد حني

منظمة مراسلون بال حدود ليست لها معايري موضوعية قارة، هناك عام 
 43معيار وعام آخر كتجيب  40معيار، وعام كتجيب  52اليل كتعطينا 

ار، ذ« اÒي يسمح لها بأن ترتب اBول يف اخلانة اليت تكون قد رتبهتا معي
 Reporters sans(يه بكيفية تعسفية مسـبقا، مث ليس هناك متيزي عند 

frontières ( احلق hبني هتمة مو®ة إىل أي حصفي بصفته مواطنا يف قضا
  .العام أو يف مؤاخذات قانونية  هتم ممارسة احلرية

 إليه، السـيد املستشار احملرتم، بأنه عند� املتابعات، هذا اÒي أرشمت
هل تعلمون بأن مجموعة من املعايري اليت تؤخذ يه ملا يش واحد كيدير 
دعوى بواحد الصحفي اليل ما خلصش اBين دhلو أو بغا يتنوعر عىل يش 
واحد اليل اكن اكري لو اBار وال ارشاها ¥لكريدي وما بغاش خيلصها، هذا 

يف خانة حرية التعبري، هذا ما حيصل، واÒي جيب أن نندد به ألنه  كيدخل
  .ال يليق بدو� حمرتمة مثل اململكة املغربية

أضيف، تقوم هذه امجلعية بتجميع لك قضاh الصحافة املعروضة عىل 
احملامك دون القيام ¥لفصل الواجب للمتيزي بني القضاh اليت ترفع من Bن 

ن املراد مهنا التضييق، ومواطنني عاديني، يش احلكومة، واليت قد يكو
واحد اليل وقع القذف دhلو ووقع السب دhلو ومىش أمام احملامك كيقول 

كتديروا : أعباد هللا أ� كنطلب من احملمكة تنصفين، هاذ امجلعيات غتقول
  . اBعوى بزاف ضد احملامك

أهيا : "بتعبري آخر، خصنا ¥ش نكونو دميقراطيني يف املغرب نقولوا
املواطنون إىل قذفمك يش واحد وإىل سـبمك ما متشـيوش للمحامك، راه 

  .هذا اÒي يقع" غيديروا علينا واحد الرتتيب خايب
عندما أقول بأن معلية هبلوانية ليست يف املسـتوى، أعرف ماذا أقصد، 

  . ممكن أن أمكل بعد حني
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ر، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيبشكرا السـيد الوزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

احنا يف الواقع ميل طرحنا هاذ السؤال، مل نقل عىل أنه التقارير اBولية 
لكها تقارير موضوعية وقد قلناها يف السؤال، أن جل التقارير اBولية ميكن 

نقاش، ولكن ال ميكننا داخل املغرب، ما عايشـينش يف جزيرة الواقواق، فهيا 
أن نقول احنا داخل املغرب أي تقرير صدر راه ضد�، ما تكونش عند� 

  . ذيك احلساسـية املفرطة ¥لنسـبة للتقارير اBولية

هاذوك تقارير دولية، ترسي عىل مجيع اBول، إذن إىل اكن فهيا خلل 
 تأخذ ¥لرأي اآلخر، إذن هذا إشاكل حكويم، إشاكل أهنا تأخذ ¥لرأي وال

دhل الربملان، دhل مؤسسات  -كيفام قالوا اإلخوة  -تواصل، إشاكل دhلنا 
ا5متع املدين، دhل احلكومة، عىل أهنا مل تسـتطع أن توصل لهذا ا5ال دhل 

  .احلرhت اÒي وصل إىل املغرب
نا إليه فí خيص حرية التعبري أ� متفق مع السـيد الوزير بأنه ما وصل 

وحرية التظاهر وحرية الQم، مل يسـبق ألي دو� يف العامل الثالث أن 
وصلت إليه، ولكن املشلك دhلنا الكبري هو أننا مل نسـتطع، ها السؤال اليل 
كنقولو، ما كنسـتطعوش، احلكومة مل تسـتطع، مجعيات ا5متع املدين مل 

  .لكبرية اليل توصلنا إلهياتسـتطع أن تسوق هاذ املسائل ا
احنا ما كنطعنوش فí وصلنا Ø، مث كذ« مل تسـتطع احلكومة أن تفتح 
نقاش معويم، خصنا بيناتنا، بني اجلسم الصحفي أن نفتح نقاشا، فتحناه، 
ابديناه ولكن ابديناه أعوج، ما اكين والو، أن نفتح نقاشا معوميا فí خيص 

يني ونشوفو املشالك دhهلم وخنرج حرية الصحافة، ونتفقو مع املهن 
جممتعيا نتفق علهيا لكنا كأحزاب سـياسـية، حكومة، ¥ش نتفق بتوصيات، 

عىل أن حىت الصحافة ¥ش تكون سلطة رابعة البد لها من أخالقيات، 
هناك أخالقيات املهنة، لن أقول بأنه اكينة خطوط محراء، اكين أخالقيات 

ذ الرتبية البد جيي من عندمك هاذ اليش، املهنة، وهاذ اليش فيه تربية، وها
  . احلكومة اليل خصها جتيب هاذ اليش، مايش يش حد آخر

أما أن نطعن كيف ما قلت بأنه احنا ال هيمنا التقرير، بل جيب أن هيممك 
هذا التقرير، فأنمت مسؤلون يف احلكومة واحلكومة مسؤو�، جيب أن 

وا لك املسائل اليل قلت، اكين هيمك، ويكون يف ±ه
م دhلمك، وإىل اكن
احلرhت اBينية، حرية التظاهر، إذن هذا مشلك خطري جدا، إذن أي 
قطاع حكويم لن نسـتطيع أن نسوق ما نقوم به داخل املغرب، هذا هو 

  . املوضوع
احنا بغينا احلكومة وبغينا الربملان، حىت احنا راه مقرصين، الربملان 

نكونو يد واحدة يف إيصال ما توصل إليه  مقرص يف أداء واجبه، بغينا لكنا
  . املغرب من تقدم، من حرhت، من كذا ومن كذا

واألحاكم متفق معك، ما اكينش السيبة، احنا متفقني معك، ولكن 
البد أن تكون هناك ضوابط، هذه الضوابط يه اليت نمتىن عىل أنه هاذ 

ن، أن يفيض إىل احلوار العمويم، اليل غادي تديروه أنمت وغيديروا الربملا
  . هذا التوافق اليل ابغيناه حنا ¥ش ما ¥قيش يسمعوا علينا هاذ اليش

  .شكرا

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

        ::::الناطق الرمسي ¥مس احلكومةالناطق الرمسي ¥مس احلكومةالناطق الرمسي ¥مس احلكومةالناطق الرمسي ¥مس احلكومة    ،،،،السـيد وزير ±تصالالسـيد وزير ±تصالالسـيد وزير ±تصالالسـيد وزير ±تصال
  .شكرا السـيد الرئيس
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سمحمك ¥لرد عىل ما أريد أن أمتم يف نقطتني رسيعتني قبل أن أست 
  .تفضلمت به السـيد املستشار احملرتم

أريد أن أضيف معيارا آخر دhل هاذو اليل مصنفينا يف األخري، راه 
ميل كنقول مضحك، مايش غري مضحك، مضحك ويبيك، تصوروا أنه من 
بني املعايري، وبلك جدية، أن اBول كيعطيومه نقط سلبية، تصوروا أن 

عطى ل�ول اليت يمت فهيا اغتيال الصحفيني يه أقل من النقط السلبية اليت ت
النقط السلبية اليت تعطى ل�ول اليت يوضع فهيا الصحافيون يف السجن، 
بتعبري آخر إذا بغيت يكون عندي تصنيف مزhن خصين نقتل 
الصحافيني، ماش ندير هلم حاجة أخرى، وهذا هو مقة ±سـهتتار دhل 

)Reporters sans frontières( ،وأقولها أمام املأل .  
مث يعين العبث وصل هبذه امجلعية إىل أهنا من بني املعايري الاكرثية 
دhلها، وأحتمل املسؤولية يف أهنا اكرثية، تقول بأن اBول اليت ليست فهيا 
تلفازات حرة، هذا تصنيف عىل برا، بتعبري آخر أن اBو� اليل فقرية أو 

طاعته يدير تلفزات حرة، غادي نصنفها أصال ا5متع دhلها فقري ومايش ¥سـت
يف مؤخرة القافL، بتعبري آخر احنا ما عند�ش تلفزة حرة حلد الساعة، 

) Medi1(ودا¥ والت معومية، معىن ذ« ألنه دخلت ) Medi1(اكنت 
للقطاع، والت تلفزة معومية، ذ« سـنؤدي مثنه ¥لرجوع إىل الوراء مرة 

 Reporters sans(يف التقرير دhل  أخرى، أنظروا مقة ±سـهتتار
frontières(وعندي أشـياء كثرية غنجي ونقولها يف الوقت املناسب ،.  

جوا¥ عىل املوضوع، أ� أتفق معك، السـيد املستشار احملرتم، احلوار 
الوطين اÒي أحييه وأحيي ما هو بصدد الوصول إليه، حنن بصدد انتظاره 
وانتظار التوصيات واخلالصات اليت سيمتخض عهنا، ونعترب أنه اكن حمطة 

احلرhت هامة جدا يف مسار املعاجلة امجلاعية اBميقراطية الرصينة ملوضوع 
  . دhل التعبري

مث ا5هود اÒي تفضلمت ¥لقول بأن احلكومة مطالبة ¥لقيام به، حنن نؤكد 
بأن ذ« ا5هود مسؤوليتنا جزئيا، ولكنه مسؤوليتنا كجزء من لك، هو 
مسؤولية امجليع، وقلمت بأن املسؤولية عىل عاتق أيضا السلطة الترشيعية، 

ت وا5متع املدين والصحافيني، حنن يف وأضيف األحزاب السـياسـية والنقا¥
حاجة إىل جمهود جامعي يف نطاق ±ختالف اÒي يؤسس لوحدة وطنية 

  . رائعة، هذا هو املغرب، وكذ« جيب أن يبقى
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
للسـيدة وزيرة الرتبية الوطنية حول  ىل السؤال اآلين املوجهننتقل إ

إقصاء فئة األساتذة اÒين مت توظيفهم يف إطار معلمني مؤقتني أو متدربني، 

العلمي التازي، عبد امحليد أبرشان، محمد : للمستشارين احملرتمني السادة
  .البكوري، محمد برطين، محمد املفيد

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،

السـيدة الوزيرة، مرة أخرى أ� أقدم لمك هذا السؤال اليل عندو طابع 
اج
عي، وتنعرفو بأنه ا5هودات اجلبارة اليت تبذلها الوزارة دhلمك، ال يف 

r يف هذه السـنة ونصف بدا يعطي نطاق ا=طط ±سـتعجايل، اليل امحلد 
نتاجئ دhلو، لهذا هناك واحد املشلك عويص جدا، بدون شك راه عندمك 

 2.6.171اطالع عليه، اكنوا واحد جوج مراسـمي اليل تداروا، مرسوم 
 1429الصادر يف شهر ذي احلجة  02.2.854واÒي يغري ويمتم املرسوم رمق 

سايس اخلاص مبوظفي وزارة بشأن النظام األ 2003فرباير  10موافق 
  .الرتبية الوطنية

هذه املراسـمي أقصوا فئة عريضة من األساتذة اÒين مت توظيفهم مكعلمني 
مؤقتني أو متدربني يف التعلمي الثانوي، وحرõم من التدرج يف الرتيق أسوة 

  . بزمالهئم العاملني يف املؤسسات اإلعدادية والثانوية
وما قبل، يعين فئة õمة جدا،  1979نة هذه الفئة اليت مت توظيفها سـ 

واليل قامت ¥لواجب، حيث آنذاك حيث وضع رشوطا إمنا هو هذه 
املراسـمي جبوج وضعوا رشوطا تعجزيية، يف اBرجة الثانية خصو يكون يف 

سـنوات  4، مع 8، واشرتط التوفر عىل السمل 10اBرجة الثانية نتاع السمل 
متحان التخرج من املراكز الرتبوية كأقدمية يف هذا السمل، الجتياز ا

  .واجلهوية
السـيدة الوزيرة، أعتقد بأنه انعاكس هذا الوضع اÒي ترتب عىل هذا 
املرسوم السالف اÒكر، أرض بفئات عريضة من رجال ونساء التعلمي اÒين 
قدموا خدمات جليL وسامهوا يف حل إشاكلية اخلصاص اÒي اكن حاصال 

ة، إضافة إىل انعاكسات سلبية عىل املسـتوى آنذاك يف األطر التعلميي
  . اإلداري واملادي وحرموا من عدة مكتسـبات

Òا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن حل اسـتعجايل، كام قلت يف 
البداية اكين ذاك ا=طط ±سـتعجايل اليل هو حقيقة غادي ميكن لو بلك 

ىت يمكل، رصاحة ينقذ التعلمي بصفة عامة يف املغرب إن شاء، ولكن ح
مازال عام ونصف آخر ¥ش نمكلوه، هاذي من النقط اليل خصها حقيقة 

  . تقبطوها بعني ±عتبار
ما يه اإلجراءات اليت ميكن لمك أن : ولهذا، نطرح عليمك السؤال

  .تتخذوهنا لهذه الفئة العريضة، واليت قدمت الكثري

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لوزيرةشكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة ا
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دة، اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل دة، اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل دة، اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل دة، اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل ييييالسـيدة لطيفة العب السـيدة لطيفة العب السـيدة لطيفة العب السـيدة لطيفة العب 
        ::::وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

 .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد املستشار احملرم،

السؤال دhلمك، السـيد املستشار، يعيد إىل الوا®ة فئة من أطر وزارة 
طنية اليل يه أساتذة السù اإلعدادي، اليل اكنت عندمه واحد الرتبية الو 

ا5موعة من املشالك يف تدبري املسار اإلداري دhهلم، واليل اكنت الوزارة 
من أجل حل هذا  2005اشـتغلت مع الفرقاء ±ج
عيني خالل سـنة 

املشلك، واكن واحد العمل قوي وجاد، مقنا به عىل صعيد الوزارة مع 
، اليل 2005دجنرب  14التعلميية، وأفىض هذا العمل إىل اتفاق  النقا¥ت

اليل حتدثتو عليه السـيد املستشار  2006عىل إثره جاء املرسوم دhل 
  . احملرتم

وبطبيعة احلال كذ« تسوية وضعية هاذ األساتذة اليل يف احلقيقة 
اسـتفادوا من سـنوات جزافية، حتتسب يف مسارمه اإلداري، تراوحت بني 

إىل السمل  10سـنوات من أجل ترسيع وترية ترقيهتم من السمل  4و سـنة
أسـتاذة وأسـتاذ، واعتقد� آنذاك  15200، اسـتفاد من هذه اإلجراءات 11

بأن املشلك دhل أساتذة السù األول مت طيه بشلك هنايئ، ألننا تفاوضنا 
تسـبات كثريا مع وزارة املالية والوزارة األوىل آنذاك، وحصلنا عىل هذه املك 

  .اليت اكنت انعاكساهتا املالية تقدر مبليار درمه
اآلن تبني عىل أنه هناك بعض األطر اليل مازالت حتس بأهنا رمبا مسها 
نوع من احليف من جراء هذه العملية أو من جراء عدم إدرا®ا يف هذه 
العملية، وكنا توصلنا برسائل كتابية من فرق برملانية أخرى هبذا ا5لس، 

اآلن عاود فتحناه من جديد، وراه احنا كندرسوه داخل اإلدارة  وامللف
¥ش نشوفو واش اكينة يش إماكنية أننا حنصيو هاذ الناس ونشوفو كيفاش 

  إىل اكنت املطالب دhهلم عاد�، كيف ميكننا أن نسـتجيب إلهيا؟ 
  .هذا ما ميكن أن أقوØ لمك اآلن السـيد املستشار، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .كرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيبش

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
شكرا السـيدة الوزيرة عىل ±ه
م اليل عاطيني لهذه الفئة من رجال 
ونساء التعلمي اليل قدموا الكثري للبالد، ولهذا يسـتحقون عىل لك حال مليل 

hهلم، أعتقد اليل بقاو ما بقاوش بزاف، شفتو بعدا املشالك دhل األكرثية د
الناس اليل بقيت يف ا5موع، ولهذا ميل  400أو  300ي l أعتقد ما بني 

، أطلب منمك ¥مس فريق التجمع اBسـتوري 1700أو  1600دازوا ذوك 
املوحد ¥ش تقبطوا بعني ±عتبار هذا الطلب نتاع هاذ الفئة، خصوصا 

  . تارخي نتاع التقاعدوهو األكرثية فهيم قربوا لل 

ونشكرمك .. قدموا خدمات كثرية للمغرب، ما فهيا ¥س إذا ميكن لمك
مسـبقا عىل التدابري اليل ميكن لمك تتخذوا ¥ش تصفيو هاذ امللف بصفة 
هنائية، وغادي ننوب عىل النقا¥ت يف نطاق احلوار، ميكن لمك تدجموا هاد 

ذ الفئة اليت تسـتحق لك اليش يف نطاق احلوار وتفكوا املشلك نتاع ها
  . اخلري

  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤالني املواليني، جيمعهام وحدة املوضع، ويتعلق األمر 
بوضعية أساتذة التعلمي اخلاص، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

  .األصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::بوبوبوبومنمنمنمنر عبد الكرر عبد الكرر عبد الكرر عبد الكرميميميمياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  ،.شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
السـيدة الوزيرة احملرتمة، يعمل امجليع أن التعلمي اخلاص ببالد� أصبح 
يعرف تطورا كبريا، حيث انتقل جمال اشـتغاØ وتأطريه من التعلمي ±بتدايئ 

  . إلعدادي فالتأهييل وكذ« التعلمي العايلإىل التعلمي الثانوي وا
ونظرا لإلقبال املزتايد لألرس املغربية عىل هذا النوع من التعلمي، فإن 
احلاجة إىل املدرسني أصبحت يه األخرى يف تزايد مسـمتر، خصوصا 
حاميل الشهادات، غري أننا نالحظ، السـيدة الوزيرة، أن وضعية هذه 

شجعة، ذ« أن نوعية التعاقد معها يبقى الرشحية وظروف اشـتغالها غري م 
تعاقدا قصري األمد وغالبا ما يشمل سـنة واحدة قابL للتجديد، كام أن هناك 
حاالت ينعدم فهيا التعاقد أصال، األمر اÒي ينعكس عىل نفسـية وعطاء 
مجموعة من األساتذة، هذا فضال عن شـبه غياب ألي تأمني أو تغطية 

فادهتا من بر�مج التكوين املسـمتر، و¥لتايل اج
عية، فضال عن عدم اسـت
من هذا املنطلق، نسائلمك، . المتكن من مواكبة املسـتجدات البيداغوجية

السـيدة الوزيرة، هل تفكرون يف وضع قانون يلزم هذه املؤسسات احلرة 
بنظام تعاقد طويل األمد، ميكن هؤالء األطر من العمل يف ظروف مالمئة 

  ومسـتقرة؟ 
  .شكرا

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  .شكرا السـيد املستشار

السؤال الثاين موضوعه عدم تفعيل احلكومة لالتفاق اإلطار املتعلقة 
إدريس مرون، : ¥لهنوض ¥لتعلمي اخلصويص، للمستشارين احملرتمني السادة

  . عبد امحليد السعداوي، محمد بورمان، إبراهمي فضيل، حلسن بلبرصي
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  . السؤالاللكمة ألحد املستشارين لتقدمي

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
السـيد الرئيس، هذه أسـئL خمتلفة عن األسـئL األخرى، أ� متأسف، 

  .حىت يقع اجلواب عىل هذاك عاد أطرح السؤال دhيل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عىل السؤال األول

الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

 .شكرا السـيد الرئيس
حبال اليل كيعرف امجليع، قطاع التعلمي اخلصويص هو اآلن من 
القطاعات ±قتصادية الكربى، حيث أنه يسامه يف التمنية ±ج
عية ويقدم 

ألف تلميذة وتلميذ، أي ما  580 من خدمات الرتبية والتكوين لفائدة أكرث
  . من مجموع املمتدرسني ¥لتعلمي ±بتدايئ والثانوي %9.2يعادل 

ألف إطار وعون، مهنم أكرث من  71كذ« هذا القطاع يشغل حوايل 
ألف بشلك قار، وختضع مؤسسة التعلمي املدريس اخلصويص لألحاكم  48

العاملني يف هذا القطاع  املنصوص علهيا يف مدونة الشغل، و¥لتايل فإن
يسـتفيدون لزوما من التغطية ±ج
عية والصحية املقدمة من طرف 

  . الصندوق الوطين للضامن ±ج
عي
كام ختضع هذه املؤسسات إىل مراقبة األعوان امللكفني بتفتيش الشغل 

من املدونة، وختضع كذ« ملراقبة تربوية وإدارية من طرف  530طبقا للامدة 
مييات اجلهوية للرتبية والتكوين للتأكد من الزتاõا وتقيدها مبقتضيات األاكد

 06.00من القانون  22القوانني اجلاري هبا العمل وفق مقتضيات املادة 
  . مبثابة النظام األسايس للتعلمي املدريس اخلصويص

وبطبيعة احلال هناك كذ« تنسـيق حممك مع قطاع التعلمي املدريس 
ل العاملني هبذا القطاع يسـتفيدون من دورات اخلصويص من أجل جع

التكوين اليت تنظمها وزارة الرتبية الوطنية لفائدة العاملني هبا، وآخر مثال 
عىل ذ« اسـتفادة املدرسني ¥البتدايئ من برامج التكوين املتعلقة 
ببيداغوجيا اإلدماج، اليت تعترب من املسـتجدات اليت جاء هبا الرب�مج 

  . ±سـتعجايل
إذن من حيث املراقبة، هناك أ®زة للمراقبة اليت تراقب قانون الشغل ف

و�بعة لوزارة التشغيل، كذ« هناك مراقبة تربوية وإدارية متارسها 
األاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، وهناك تعاون من أجل تأطري وتكوين 

  . العاملني داخل هذا القطاع
  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيد الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار تعقيب شكرا

        : : : : املستشار السـيد بواملستشار السـيد بواملستشار السـيد بواملستشار السـيد بومنمنمنمنر عبد الكرر عبد الكرر عبد الكرر عبد الكرميميميمي
  . شكرا السـيد الرئيس

فعال هذه املنطقة الرمادية يه اليت نبحث عهنا، وهو التواجد بني 
  . التشغيل والتعلمي

املسأ�، السـيدة الوزيرة، ال تتعلق، وهذا هو اخلطري، معقول، نطبق 
الشغل، ولكن املسأ� ال تتعلق برشاكت أو مؤسسات تنتج لنا  قانون

كرايس، راه صناعة أجيال، صناعة أجيال يف غياب احلكومة، هذه املناطق 
املظلمة أو املناطق الرمادية يه اخلطرية، يه اليت تقع فهيا يش حواجي، حنن 

، لن منر للمجال الرتبوي ونتلكم عن أمور تقع، وكيف تتكون تù األجيال
املسأ� دhل املراقبة راه مل تصل إىل ذاك املسـتوى، احنا مرتبطني ¥5ال 

  . وكنشوفو يش احواجي
خص احلكومة تفكر أن ما يبقاش هذا ا5ال يف هذه املنطقة الرمادية، 
أن ال نعترب هذه مؤسسة ورشكة تنتج، راه صناعة جيل، صناعة واحد 

املنظومة األخالقية والرتبوية  اإلنسان اليل ممكن واحد الوقت يتصنع خارج
واBينية دhل هاذ البالد، وهذا هو اخلطري، هو أن منصايبوش يش حاجة 
مادية، كنصنعو اإلنسان، واألخطر من هذا، الرخص تعطى لواحد ا5موعة 
دhل الناس، كتعطى للمعمل اشاكرة، هذا هو اخلطري، اكينة أمور أخطر من 

  . مسأ� التشغيل
ة، املسأ� دhل التكوين، هاذ اليش لكيش يقال، ولكن السـيدة الوزير 

عىل أرض الواقع كتبقى أمور منررو هبا الوقت، ومسأ� أن احلكومة تفكر 
يف أن خنرج من منطقة وزارة التشغيل ووزارة الرتبية الوطنية، ألن األمر 
إذا تعلق السـيدة الوزيرة ¥إلنسان، اإلنسان اليل احنا كنعولو عليه يف 

قبل، إذا خليناه يف أhدي دhل معمل الشاكرة، نقولو السالمة لهذه املسـت 
  .البالد

  . شكرا

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل التعقيب

السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::دريسدريسدريسدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي امل

هو يف احلقيقة، السـيد املستشار، هناك مقتضيات قانونية تؤطر هذا 
القطاع، وهناك يعين مسـتلزمات جيب أن تتوفر  يف مؤسسات التعلمي 
اخلصويص، ال من حيث التأطري دhلها بإدارة تربوية مؤهL وال األساتذة، 

ء ال ¥إلضافة إىل أن هذه املؤسسات ختضع لقانون العرض والطلب، فاآل¥
يسجلون أوالدمه يف مؤسسات التعلمي اخلصويص إال عندما يتأكدون من 

  .توفر اجلودة الالزمة
جاء مبسـتجدات õمة يف هذا ا5ال،  06.00أ� أعتقد بأن القانون 

والوزارة اآلن تطبق هذه املقتضيات، ومازلنا نشـتغل كذ« مع امجلعيات 
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داء مؤسسات التعلمي املؤطرة لهذا القطاع من أجل الرفع من جودة أ
املدريس اخلصويص وفقا ملا مت ±تفاق عليه يف ±تفاقية اإلطار اليت سوف 

  . تكون موضوع السؤال املقبل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

السؤال املوايل موضوعه عدم تفعيل احلكومة لالتفاق اإلطار املتعلق 
إدريس مرون، : تشارين احملرتمني السادة¥لهنوض ¥لتعلمي اخلصويص، للمس 

  . عبد امحليد السعداوي، محمد بورمان، إبراهمي فضيل، حلسن بلبرصي
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  زماليئ، 

وزراء عىل  7مت التوقيع ¥مس احلكومة، بواسطة  2007ماي  8بتارخي 
ما يسمى ¥التفاق اإلطار بني احلكومة وممثيل مؤسسات القطاع اخلاص 
للرتبية التكوين، وذ« استنادا إىل كون امليثاق الوطين للرتبية والتكوين 
يعترب التعلمي اخلصويص رشياك رئيسـيا إىل جانب اBو� للهنوض ¥لرتبية 

ة وإنعاش الشغل، والتكوين، وهو مرفقا معوميا يسامه يف تمنية املوارد البرشي
إىل جانب مربرات أخرى متعددة لن ميكننا الوقت من ذكرها، ويريم هذا 
±تفاق اإلطار إىل تأهيل القطاع وترسيع وتريته وهيلكته، وذ« ¥ع
د 

  .مجموعة من اآلليات
إن مضمون اتفاقية اإلطار املذكور سالفا بقي دون تنفيذ وال تفعيل، Òا 

ة، عن أسـباب عدم الزتام احلكومة مبقتضيات ما نسائلمك، السـيدة الوزير 
أمضت عليه، وكذ« نريد أن نعرف تصورمك املسـتقبيل ل�فع هبذا القطاع 
اÒي هو أيضا معول عليه، وقد أعطيمت األرقام مؤخرا، ويه أرقام õمة 

إن شاء هللا يف  %20، واملنتظر أن نصل إىل %9تلميذ،  580.000جدا 
  . قاش بناتنا بزافما ب 2015، و 2015أفق 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة

الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر     وزيروزيروزيروزيرالسـيدة اكتبة اBو� Bى السـيدة اكتبة اBو� Bى السـيدة اكتبة اBو� Bى السـيدة اكتبة اBو� Bى 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

  . شكرا السـيد الرئيس، وللسـيد املستشار عىل طرحه هذا السؤال
، 2007¥لفعل شلكت اتفاقية اإلطار اليت مت توقيعها يف مايو من سـنة 

شلكت منعطفا يف �رخي التعلمي اخلصويص، حبيث أن اBو� أقرت مرة 

أخرى بأمهيته والزتمت مبجموعة من التدابري التحفزيية من أجل تشجيع هذا 
  . القطاع

 جلنة خاصة كذ« مت إحداث آليات لتتبع تفعيل ±تفاق اإلطار، ويه
عىل صعيد الوزارة األوىل، جتمتع ¥سـمترار، وتضم ممثلني عن القطاعات 
احلكومية وممثلني عن قطاع التعلمي املدريس اخلصويص، وكذ« جلان 
قطاعية عىل صعيد التعلمي املدريس، التعلمي العايل والتكوين املهين من أجل 

  .تتبع الزتامات األطراف يف هذا ا5ال
املدريس، عند� اللجنة القطاعية وعند� جلان ¥لتعلمي  فí يتعلق

موضوعاتية كذ« اليت جتمتع ¥سـمترار من أجل معاجلة لك القضاh وكذ« 
يعين اإلعداد ملسـتقبل هذا القطاع، وقد اشـتغلت هذه اللجنة عىل تبسـيط 
دفرت التحمالت املتعلق بفتح مؤسسة دhل التعلمي اخلصويص، كذ« 

لقاء ®وh مع أر¥ب مؤسسات التعلمي  16جلودة، عقدت اشـتغلت عىل ا
اخلصويص، وكذ« كام أرشت إىل ذ« سابقا اشـتغلنا وأدجمنا أطر 

  .مؤسسات التعلمي اخلصويص يف برامج التكوين املسـمتر اليت تنظمها الوزارة
فí يتعلق ¥إلجراءات التحفزيية، دعوين أذكر برسعة ±لزتامات وما مت 

ذا ا5ال، ففي جمال اإلعفاء من الرسوم امجلركية مت إعداد الصيغة حتقيقه يف ه
الهنائية ملنشور حول ±سـتفادة من اإلعفاء من الرسوم امجلركية ¥لنسـبة 
للتجهزيات واألدوات التعلميية املسـتوردة من اخلارج تفعيال التفاقية 

ول، اليونسكو، هذا املرشوع هو اآلن يف التوقيع عند السـيد الوزير األ
رضائب امجلاعات احمللية مت إعفاء مؤسسات التعلمي املدريس اخلصويص من 

املتعلق برضائب امجلاعات  47.06رضائب امجلاعات احمللية بواسطة القانون 
  .2008احمللية، واÒي دخل حزي التطبيق ابتداء من فاحت يناير 

صندوق  فí يتعلق بآليات المتويل املشرتك ل�و� واألبناك، مت إحداث
مرشوعا  57، اسـتفاد منه إىل حد اآلن )FOPEP(إنعاش التعلمي اخلاص 

مليون درمه، برامج إنعاش التشغيل  170مبجموع استsرات تقدر قميهتا ب 
وممثيل ) ANAPEC(مت التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة ما بني الوزارة و

ل القطاع اخلصويص من أجل تكوين مجموعة من الشـباب لالشـتغال داخ
هاذ القطاع، واآلن حنن بصدد التوقيع عىل اتفاقية إطار أكرث مشولية، وميكن 

  .أن أواصل هذه اإلجراءات يف التعقيب إذا مسحمت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::إدريس مرونإدريس مرونإدريس مرونإدريس مرون    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
مسجل عندي  شكرا السـيدة الوزيرة عىل هاذ اليش اليل بلغتيه لنا، أ�

احلاجة اليل يه حقيقة اشـتغلتو معنا فهيا يه املتابعة فí يتعلق ¥ملراقبة 
والرتبوية، لكن عىل ... حول اجلودة، حول املراقبة الصحية، إىل غريها

مسـتوى المتويل أ� حبثت عن هذه الصناديق ومل أجدها، كام أن األمر 
األرايض املعدة  اÒي اكن يتعلق مبطلب أسايس هو رفع اليد عن بعض
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للبناءات املدرسـية، مل تبنوها أنمت، وخليو� غري نرشيوها من اخلواص، 
ال ان
 ابنيتو ال خليتو� احنا نرشيو، .. وقعت مشالك، ما اسـتطعناش أننا

  .غري رفعوا غري يديمك
النقطة الثانية، النظام الرضييب، دhل امجلاعات ما هنرضوش عليه ألن 

درامه وال يش حاجة عىل  5مه عىل لك تلميذ، أعتقد يش درهيامت، يش درا
التلميذ، هاذي مايش õمة، اليل õم هو أننا ما خصناش نعتربو كام أن 
املدونة ال تعترب أن التعلمي داخل يف التجارة، خصنا نعتربوه أيضا حنن يف 
التعامل اليويم ليس داخل يف التجارة، وÒ« راه ميل ترضبين أ�، يعين 

 Je fais le travail de(راه كتديرها لألب ألنه أ�  الرضيبة
percepteur (  ل القابض، كنقبض من األب وكنعطيhأ� كندير العمل د

  .اBو�
و¥لتايل هذا أعتربه غري معقول متاما ألن طلبت من القطاع اخلاص 
يقوم ¥Bور دhل اBو� ويف نفس الوقت كتقول لو هللا خيليك جيب يل 

اذ اليش مايش معقول، يعين ال يقبل، غري مقبول، فالناس اليل الفلوس، ه
رضبوا متارا وتيخصلوا عىل وليداهتم خمصناش نطلبو مهنم أهنن خيلصوا حىت 

  .الرضيبة ل�و�، عيب
فإذن جيب أن جند إطار ترضييب أو رضييب مغاير ملا هو قامئ اآلن عىل 

اكت دhل البناء ودhل اعتبار اآلن أنه نفس اإلطار اليل كيتطبق عىل الرش 
حاجة أخرى يطبق عىل التعلمي، واملغاربة يعتربون أن التعلمي معفي من 
الرضائب وهذا خطأ، أ� أحصحه اآلن، كثري من اآل¥ء يعتربون أن التعلمي 
غري مرضب، فهو نفس مجيع الرشاكت اليت تشـتغل يف املغرب، و¥لتايل 

  .شكرا. ليس هناك إعفاء

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
  .شكرا، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل التعقيب

السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

إىل امسحتو، السـيد الرئيس، غري نمكل هاد اإلجراءات اليل اكن 
 :طارمنصوص علهيا يف ±تفاق اإل

رأسامل ا=اطرة، ويتعلق األمر بضامن املشاريع املمو� يف إطار صندوق 
¥لنسـبة  %85و %60يف حدود ) FOPEP( إنعاش التعلمي اخلاص

  .للمقاوالت الصغرى واملتوسطة
الولوج إىل العقار، ومت إصدار منشور السـيد الوزير األول يف شأن 

قطاع اخلاص للرتبية تنفيذ بنود اتفاقية الرشاكة من أجل تشجيع ال
والتكوين، وكذ« أشـياء اليل متعلقة ¥Bمع والتنسـيق مع قطاع الرتبية 

  .الوطنية
النقاش اÒي يثريه السـيد املستشار، يف احلقيقة اكن هو النقاش اليل 

، وبطبيعة احلال هاد 2007دار قبل التوقيع عىل ±تفاقية اإلطار سـنة 

النظام العام والنظام اخلاص : ني للتحفزي±تفاقية اإلطار معلت واحد النظام
  .اليل هو تعاقدي

يف احلقيقة اليل خصنا اآلن جنهتدو فيه ونوضعو لو التصور واليل احنا 
اآلن كنشـتغلو، ولكن حمتاجني كذ« ألفاكر اإلخوان دhلنا يف القطاع 
اخلصويص، هو أننا نوضعو واحد التصور جديد ملؤسسات خصوصية، 

يقي مع اBو�، وبطبيعة احلال منني غنكونو يف هاد تدخل يف تعاقد حق 
اإلطار دhل التعاقد حول مرشوع تربوي، آنذاك سوف تكون هناك 
الزتامات من الطرفني، وبطبيعة احلال سـتكون هناك حتفزيات إضافية يف 

  . هذا اإلطار كام نصت عىل ذ« ±تفاقية اإلطار
وحنن نشـتغل حاليا عىل حنن بطبيعة احلال منفتحون عىل ±قرتاحات، 

هذا املوضوع، وسوف نكون شاكرين للسـيدات والسادة املستشارين عىل 
  . مسامههتم يف هذا املوضوع

  .وشكرا
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

 Lالسؤال الرابع املوجه للسـيدة وزيرة الرتبية الوطنية موضوعه احلصي
عبد : تشارين احملرتمني السادةاألولية وآفاق تدريس األمازيغية، للمس 

اللطيف أومعو، أمحد الرمحوين، أمحد حاG، عبد العزيز جناح، محمد 
  . عذاب الزغاري

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد أمحد الرمحويناملستشار السـيد أمحد الرمحويناملستشار السـيد أمحد الرمحويناملستشار السـيد أمحد الرمحوين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

مازيغية يف الربامج التعلميية منذ عدة سـنوات يف إطار لقد مت إدراج األ
توجه عام لبالد�، يعرتف مباكنة األمازيغية لغة وثقافة يف هويتنا الوطنية، 
هذه اخلطوة الهامة اليت أقدمت علهيا وزارة الرتبية الوطنية أصبحت عرضة 
 ملالحظات متباينة، بل إن أطرافا معينة تريد حرص تدريس األمازيغية يف

جانب شلكي وحمدود وحىت اBعوة إىل الرتاجع عن هذا املكسب، مما 
  .أصبح يثري ختوفات عدد من الفاعلني، خاصة يف احلقل الثقايف األمازيغي

فبعد هذه التجربة بإجيابياهتا األكيدة وسلبياهتا احملمتL، جيدر بنا التساؤل 
عام اÒي تقدمه عن احلصيL األولية لعملية تدريس األمازيغية والتقيمي ال

وزارة الرتبية الوطنية لهذه التجربة وعن الثغرات اليت تعرفها والعوائق اليت 
  .تقف يف وجه تطويرها

كام نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن آفاق تدريس األمازيغية يف 
املؤسسات التعلميية العمومية، لكن أيضا املؤسسات اخلصوصية اليت ختضع 

  . �و� وملضامني امليثاق الوطين للرتبية والتكوينمبدئيا للتوجهيات العامة ل
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  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة

السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

  . يد املستشار احملرتمشكرا السـيد الرئيس وللسـ 
¥لفعل، السـيد املستشار، لقد حقق تدريس اللغة األمازيغية ¥ملؤسسة 

، 2003/2004التعلميية حصيL إجيابية منذ انطالقته يف املومس اBرايس 
سـنوات، حيث تقدم تدريس هذه املادة اجلديدة عىل املنظومة  6أي منذ 

د التالميذ اÒين يدرسون هذه الرتبوية، واتسع أفقيا ومعودh، حيث بلغ عد
تلميذة وتلميذ، وهو ما  527000ما يناهز  2009/2010املادة برمس سـنة 

من مجموع تالميذ التعلمي ±بتدايئ، ويرتقب يف إطار  %15يشلك نسـبة 
اخلريطة املدرسـية للمومس اBرايس احلايل أن يرتفع عدد التالميذ ليفوق 

من عدد املمتدرسني ¥لتعلمي  %19تلميذة وتلميذ أي بنسـبة  600000
±بتدايئ، كام بلغ عدد األقسام اليت تدرس هبا اللغة األمازيغية برمس سـنة 

من مجموع  %18قسم، وهو ما يشلك  22000ما يفوق  2009/2010
األقسام بسù التعلمي ±بتدايئ، ومن املتوقع برمس املومس اBرايس احلايل 

قسم، واكن ¥إلماكن أن تكون  24000أن يرتفع عدد هذه األقسام إىل 
 .احلصيL أفضل لوال إكراه املوارد البرشية املؤهL لتدريس اللغة األمازيغية

ويف هذا اإلطار، ومن أجل إعداد املوارد البرشية، فقد مت اختاذ مجموعة 
من اإلجراءات بتنسـيق �م مع املعهد املليك للثقافة األمازيغية، يف البداية مت 

اللغة والثقافة األمازيغيتني مضن مهناج التكوين مبؤسسات تكوين أوال إدراج 
 80أساتذة التعمل ±بتدايئ، واآلن هذا املهناج اليل هو غالفه الزمين 

ساعة، يمت تفعي  يف لك مؤسسات تكوين أساتذة التعلمي ±بتدايئ، 
ويسـتفيد منه بطبيعة احلال لك األساتذة اجلدد اÒين يلجون هذه 

  . املؤسسات
كام أنه مت فتح مسا« يف اجلامعات، خصوصا يف ثالث جامعات اليل 
اآلن العدد دhل الطلبة اليل كيتبعوا اBراسات دhل اللغة والثقافة 

طالبة وطالب، كام أنه مت فتح ماسرت يف اللغة والثقافة  785األمازيغية، يبلغ 
  . األمازيغيتني يف جامعة ابن زهر بأاكدير

، مت تنظمي مجموعة من التكوينات لألساتذة العاملني ¥إلضافة إىل ذ«
¥ملؤسسات التعلميية دامئا بتنسـيق ودمع كبري من طرف املعهد املليك للثقافة 
األمازيغية، اÒي سامه هذا املعهد بشلك فاعل يف إعداد الربامج واملهنج 

  .والكتب املدرسـية
أننا يف الوزارة  فí يتعلق ¥لتعلمي اخلصويص، يف احلقيقة ¥لرمغ من

نرش� مذكرة تطلب من مؤسسات التعلمي اخلصويص أهنا تدرس األمازيغية، 
  .يف احلقيقة العدد دhل املؤسسات اليت أدخلت هذه اللغة مازال متواضعا

فí يتعلق بآفاق تطوير هذا التدريس، حنن اآلن بصدد ±شـتغال عىل 
قوم بتقومي لهذه التجربة من أجل تقومي مع املعهد املليك للثقافة األمازيغية، ن

  . اسـتخالص اBروس والعمل عىل حتسني املامرسات اليت رس� علهيا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  السـيدة الوزيرة،

  السـيد الوزير احملرتم،
  ة املستشارين،الساد

يف الواقع اكن غرضنا يف طرح هذا السؤال هو أن نسـمتع إىل ما تفضلمت 
¥طمئناننا حوØ يف مدى مواكبتمك اجلادة لهذا املرشوع الصعب والشاق 
واألسايس يف تطوير حياتنا وتطوير جممتعنا، ونشكرمك جزيل الشكر عىل ما 

تمك لك ما يتطلبه تفضلمت من بيا�ت تدل عىل أنمك اسـتحرضمت يف سـياسـ 
  .±سـتحضار إلجناح هذا املرشوع، وهنيئا لمك كذ«

مث كذ« حيدو� من خالل طرح هذا السؤال هو أن نرخسه مككتسب 
قوي وعظمي يف تطور هذا الشعب ويف كذ« منوذج تمنوي لبناء املغرب 
احلديث، ألن تدريس اللغة األمازيغية ليس الغرض منه هو التبايه أو 

للغوية أو املنافسة الثقافية، بل الغرض منه األسايس هو تفعيل املنافسة ا
لك املقومات احلضارية والهوية للمجمتع من أجل تقوية متاسكه ملوا®ة 

  .التحدhت الكربى اليت تنتظره
فأظن أننا نالمس هذا الهدف من خالل ما تفضلمت ¥طالعنا عليه من 

جزي أن نصل إىل الرب�مج اÒي يتطور، ليس من السهل يف ظرف و 
ألف قسم، ولكن  24ألف تلميذ أو فتح ما يزيد عن  520تدريس 

املرغوب هو أن يفهم امجليع عىل أن هذه السـياسة تعترب مضن السـياسات 
العمومية للمنظور الرتبوي اجلديد للمغرب احلديث، و¥لتايل فإنه ال ميكن أن 

هم مبمكون نتصور يف املسـتقبل مغرب أو مغاربة دون أن يستشعروا لك 
يتضمن لك املقومات البناء الصحيح لهاته الهوية اليت يه اBينامو األسايس 
مبختلف أعراقهم وأصوهلم ولغاهتم وأدhهنم، ولكن أن يكونوا شهداء عىل 

  .أنفسهم ¥الفتخار و±عزتاز ¥الن
ء إىل هذه احلضارة األطلسـية الكبرية
عوامل ±ندماج يف حصيح عىل أن هناك سوء فهم أو مل تسـتجمع 

السـياسة العمومية من طرف التعلمي يف القطاع اخلاص اÒي توليه اBو� 
اآلن ونظاممك التعلميي أمهية وتعمتد عليه كجناح لتمكيل هذا املرشوع وأن 
يسامه فيه، فعليه أن يفهم ومل يعد من املقبول أن يترضع بغياب األطر أو 

ما متلكه املسؤولية والواجب الوطين املوارد البرشية، عليه أن ينخرط بلك 
يف أن ال حيرم اجليل أو نصف أو عدد من األجيال اÒين يتابعون دراسـهتم 

املغرب يف تقوية خشصيته وذاته من خالل ما  من هذا املكتسب اÒي يبنيه
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يتوفر عليه من ذات قوية، مصدرها التنوع والتعدد اÒي يضمن لها 
  .ل±سـمترار والتقوية يف املسـتقب

  .وشكرا

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

السؤال اخلامس موضوعه رشوط الولوج لألحياء اجلامعية وخاصة 
محمد فوزي بنعالل، محمد : طلبة التعلمي العايل، للمستشارين احملرتمني السادة

  . السويس املوساوي، محمد كرمين، عبد امحليد بلفيل، خليد اإلبراهميي
  .املستشاريناللكمة ألحد 

        ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعاللاملستشار السـيد محمد فوزي بنعاللاملستشار السـيد محمد فوزي بنعاللاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسـيد الوزير،
  السادة املستشارين احملرتمني،

يعرف املغرب حتوالت جد õمة عىل اكفة األصعدة، وهذه التحوالت 
  .يه رهينة بتوفري رشوط موضوعية إلجنا8ا واسـتخالص نتاجئها

هناك وعي من قبل احلكومة من أجل الرفع فعىل املسـتوى التعلميي، 
والريق به وجع  يف مصاف مسـتوhت اBول املتقدمة اليت تشجع وختصص 
مزيانية õمة ترصف فقط لتطوير وتمنية البحث العلمي، Òا جيب تشجيع 
الطلبة ¥ملغرب من أجل التسجيل يف السù العايل ملتابعة دراسـهتم 

ية عالية لالخنراط بقوة يف املنظومة واحلصول عىل شواهد ودبلومات علم 
  . اBولية

إال أن طلبة التعلمي العايل يوا®ون عدة مشالك تعوق وحتول دون 
متابعة دراسـهتم العلمية، وخاصة مهنم أبناء الطبقة الفقرية واملعوزة، من بيهنا 
ضامن اإليواء والسكن ¥ألحياء اجلامعية اÒي يعترب أدىن مطلب ¥لنسـبة 

امعي، اليشء اÒي حيبط من عزميته وإرادته يف امليض قدما حنو للطالب اجل
التحصيل العلمي، مما ينعكس سلبا عىل جمال البحث العلمي اÒي نراهن 
عليه من أجل ±خنراط الفعيل والقوي لضامن رشوط جممتع تقديم حدايث 
ومتطور، اليشء اÒي جيعلنا نتساءل عن سـبل حتقيق رشوط البحث 

من بني وسائل جناحه هو توفري اكفة املتطلبات الرضورية، من العلمي اÒي 
سكن ومنح وغريها، وذ« جبعل الطالب الباحث يف حمور دائرة اه
م 
احلكومة ¥عتباره فاعل أسايس يف إجناح املنظومة التعلميية واإلقالع 

  .التمنوي
Òا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما يه اإلجراءات ±سـتعجالية اليت 

وون اختاذها من أجل حل معضL السكن اجلامعي ¥لنسـبة للطلبة بشلك تن
  عام والطلبة الباحثني ¥لسù العايل بشلك خاص؟ 

  .وشكرا

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عن 

  .السؤال

العايل وتكوين األطر العايل وتكوين األطر العايل وتكوين األطر العايل وتكوين األطر     السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلميالسـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلميالسـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلميالسـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

 .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد املستشار احملرتم،

حبال اليل كتعرفوا، السـيدات والسادة املستشارين، الوزارة اآلن أو 
 35حيا جامعيا، متكن من إيواء حوايل  19قطاع التعلمي العايل يتوفر عىل 

ألف طالبة، وهو ما ميثل تقريبا نسـبة  19بيهنم ألف طالب وطالبة، من 
من مجموع الطلبة املسجلني ¥لتعلمي العايل، وال يؤدي الطالب مقابل  10%

درهام شهرh، علام أن توفري رسير بإقامة  40السكن يف هذه األحياء سوى 
ألف  4ألف درمه، كام تناهز مصاريف صيانته  45جامعية يلكف اليوم 

hدرمه سـنو.  
إطار ±خنراط الفعيل للمكتب الوطين لألعامل اجلامعية ويف 

±ج
عية والثقافية لبلوغ األهداف املسطرة مضن العقدة الرب�مج املوقعة 
بني املكتب واBو� أمام جال� املù، وإلعطاء دينامية  2009يف أكتوبر 

 جديدة لعمل املكتب من أجل املسامهة يف ا5هود اليت تقوم به الوزارة
للهنوض بقطاع التعلمي العايل وتمنيته وحتسني جودة خدماته، وألجل 
±سـتجابة للطلبات امللحة للطلبة والطالبات، فإن العمل جاري إلعطاء 

أحياء جامعية جديدة وتوسـيع  5±نطالقة ابتداء من هذه السـنة لبناء 
  .حيا جامعيا 14أحياء جامعية، وهتيئة وإصالح  7الطاقة ±ستيعابية ب

 10وهكذا سوف يمت الرفع من الطاقة اإليوائية لألحياء اجلامعية حبوايل 
¥لنسـبة للطاقة  %30رسير إضايف أي بزhدة أكرث من  400آالف و

آالف رسير يف السـنة املقبL إن  4±ستيعابية احلالية، وسوف يمت فتح 
  .آالف يف السـنة املقبL 4و 2012يف أفق  400آالف و 10شاء هللا يعين 

و¥لنسـبة لرشوط ولوج الطلبة لألحياء اجلامعية فهـي متضمنة يف 
النظام اBاخيل لهذه األحياء، حيث يعترب السكن حقا للك الطلبة 
املسجلني بصفة قانونية يف املؤسسات اجلامعية وكذا طلبات املدارس 

  .واملعاهد اليت ال تتوفر عىل قسم داخيل
ليت تقدمه األحياء اجلامعية، ونظرا لكرثة الطلبات مقارنة مع العرض ا

املسـتوى : فقد مت وضع مقاييس لقبول الطلبة، ميكن اختصارها يف ما ييل
±ج
عي للطالب، التفوق العلمي واملوقع اجلغرايف لسكىن آ¥ء وأولياء 

  .الطلبة
ويسـتثىن من اخلضوع لهذه املقاييس املرحشون من ذوي ±حتياجات 

سب لك حا� وكذا الطلبة األجانب يف اخلاصة، اÒين تدرس طلباهتم ح 
  .حدود احلصص ا=صصة هلم
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من �حية أخرى وخبصوص الطلبة الباحثني، فإن إدارة املكتب الوطين 
لألعامل اجلامعية ±ج
عية والثقافية ويف إطار التوسـيعات املربجمة هذه 

أخذ السـنة للرفع من الطاقة اإليوائية لألحياء اجلامعية، هذا املكتب سوف ي
بعني ±عتبار وضعية هذه الرشحية، وذ« بتشييد غرف ذات رسير واحد 
أو رسيرين لتلبية رغبات هذه الفئة اليت تتطلب ظروفا مالمئة السـتكامل 

  .مشوارها اBرايس
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللاملستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد 
شكرا السـيدة الوزيرة، وطبعا نشكر السـيدة الوزيرة عىل هذه 
 Øاإليضاحات وهذه ا5هودات اليت تقوم هبا احلكومة، ولكن ما أود أن أقو
هو أنه ¥لنسـبة لألحياء اجلامعية، أريد أن أثري اه
ممك، السـيدة الوزيرة، 

غمك، السـيدة الوزيرة، بأن هناك حيف مع الطلبة الباحثني، واليل ¥غي نبل
وهو أنه هنا يف الر¥ط هناك أحياء جامعية يقطهنا موظفني، أ�س خارجني 
عىل التعلمي، وهذا أطلب ¥ش تفتحوا حتقيق يف املوضوع ألنه بلك رصاحة 
هنا يف أكدال، يف احلي اجلامعي دhل أكدال فيه موظفني ساكنني وكيقطنوا 

ن كذ« ¥لنسـبة دhل اإل�ث، أ� فيه وكيخلصوا الكراء من الفوق، واكي
  . كنقول اكين واحد عدم املراقبة ألن كيخص يكون حتقيق يف املوضوع

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

  .التعقيب

العايل وتكوين األطر العايل وتكوين األطر العايل وتكوين األطر العايل وتكوين األطر     السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلميالسـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلميالسـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلميالسـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

فقط، السـيد املستشار، رمبا غري أؤكد « بأن هذه ±ختالالت اليل 
رشتو لها يه اختالالت اآلن مأخوذة بعني ±عتبار، واكين اشـتغال علهيا 

لطلبة من أجل أوال املزيد من تدقيق املعايري املعمتدة يف ختويل األسـبقية ل 
حسب ما سـبق أن أرشت إليه يف اجلواب، وكذ« يعين من أجل ضامن 

 .تاكفؤ الفرص أمام هذه اخلدمة اليت تقدõا اBو�
إذن ±ختالالت اآلن راها مرصودة، واكين فرق تشـتغل من أجل 
حلها إما حبال ذاك اليش اليل قليت دhل املوظفني أو �س اليل كيبقاو 

راية كيبقاو ساكنني، أو كذ« يعين رضورة اع
د ساكنني ولو كيساليو الق
الشفافية يف اختيار املسـتفيدين ألول مرة من هذه األحياء اجلامعية، ورمبا 
غري واحد الرمق عىل سبيل املثال إىل اكنوا األعداد اآلن دhل املسـتفيدين 

ألف مسـتفيد جديد، اليل كيمت  11ألف، فلك سـنة كيكون هناك  35يه 

بطبيعة احلال ال بد أن ننتبه إىل هذه املقاييس وأن حنيطها ¥ملزيد انتقاؤمه و 
  . من الشفافية واملوضوعية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

السؤال السادس موضوعه إشاكلية النقل املدريس ¥لعامل القروي يف 
فيد، عبد إطار ا=طط ±سـتعجايل، للمستشارين احملرتمني السـيد محمد امل 

  . القادر سالمة، أمحد بنيس، عبد املا« األعرج، الغازي لغراربة
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
ويف  2010نرب بعد مرور أشهر قليL عىل بداية اBخول املدريس شـت 

خضم النقاش اBائر حول مصري اإلصالحات الكربى اليت يعرفها قطاع 
التعلمي ببالد�، وتقيمي العرشية األوىل للتعلمي وا=طط ±سـتعجايل اÒي 

 -¥درت به الوزارة من أجل إنقاذ ما ميكن إنقاذه، نالحظ وبلك أسف 
ذو� من طرف أن هذه اإلصالحات وا5هودات املب -أقول وبلك أسف 

وزارتمك الزالت مل تؤت ألكها ¥لعامل القروي، وجند أن مسـتوى الترسب 
املدريس وعدد األطفال غري امللتحقني ¥ملؤسسات التعلميية يف تزايد 
مسـمتر، أوال بسبب غياب البنية التحتية من طرق وإ�رة وجتهزيات 

جلهة أساسـية، وهذا ليس من اختصاص وزارتمك، وسـنوجه السؤال إىل ا
  .ا=تصة

غياب الوسائل البسـيطة لمتكني األطفال من  ،وهو األساس ،و�نيا
الوصول إىل املؤسسات التعلميية، وخصوصا مهنا ±بتدائية واإلعدادية، 
واليت تفصلها أحيا� عدة كيلومرتات عن اBواوير وا5معات السكنية، حيث 

معL التنسـيق بني أن األمر يتعلق بتدبري حميل للوسائل املتاحة، فإن 
مندوبية الوزارة والسلطات احمللية هبذه املناطق كفيL بإجياد حلول لهؤالء 
األطفال، وإن اقتىض احلال ±سـتعانة ¥لعر¥ت ا5رورة ¥Bواب لتجميع 
هؤالء األطفال ومتكيهنم من الوصول إىل مدارسهم وأقساõم اBراسـية 

  .املتناثرة هنا وهناك
سـيدة الوزيرة احملرتمة، عن جحم التنسـيق بني وزارتمك Ò« نسائلمك، ال 

والسلطات احمللية هبذه القرى واBواوير من أجل احلد من الهدر املدريس 
بسبب صعوبة التنقالت، خصوصا وحنن يف فصل الشـتاء وما يعرفه هذا 
الفصل من تقلبات جوية، سـتكون لها انعاكسات سلبية عىل العملية 

  .التعلميية برمهتا
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  .كراوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة

السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

شكرا السـيد الرئيس، وشكرا السـيد املستشار عىل اه
مه هبذا 
اليل هو ¥لفعل من املواضيع اليت تؤرقنا مجيعا، وهو  املوضوع احليوي،

الهدر املدريس اÒي من مضن أسـبابه هذا السبب دhل البعد عن 
املؤسسة التعلميية، خصوصا بسù التعلمي اإلعدادي، وهذا عالش الرب�مج 
±سـتعجايل جاء هبذه اخلدمة اجلديدة، اليل يف احلقيقة ماكنتش موجودة 

hل الوزارة من قبل، اخلدمة دhل النقل املدريس، ما اكنتش يف املزيانيات د
موجودة ولكن اكنت هناك مبادرات من طرف امجلاعات احمللية ومن طرف 
مجعيات ا5متع املدين، كذ« املبادرة الوطنية للتمنية البرشية من أجل توفري 

  .النقل ألعداد من التلميذات والتالميذ
فع سقف الطموح عالقة هبذا املوضوع جفاء الرب�مج ±سـتعجايل ور

مسـتفيد من النقل املدريس  50000: 2012وقرر� ¥ش يكون يف أفق 
مت يف احلقيقة تسجيل  2010و 2009عىل حساب الوزارة، وما بني 

مسـتفيد من النقل املدريس مبزيانية الوزارة، وذ« إما عن طريق  31000
ن طريق اقتناء وتوزيع اBراجات احلافالت اليت يمت اقتناؤها أو كراؤها، أو ع

  .الهوائية
بال شك أنمك بطبيعة احلال يف عالقتمك مع اإلدارات احمللية للوزارة 
تعرفوا هذا املشلك، اكن عند� مشلك دhل أننا ميل كنبغيو نكرتيو 
اخلدمات نلقاو مقاوالت دhل النقل، ولكن ما كنلقاوش هاذ اليش يف 

رر� معه أننا نعمل اتفاقية رشاكة مع الوسط القروي، اليشء اÒي اضط
)ANAPEC ( ،من أجل التشجيع عىل إحداث مقاوالت للنقل املدريس

hوبطبيعة احلال هاذ املسأ� عندها عدة مزا:  
  أوال، توفر لنا خدمة دhل النقل؛

  .�نيا، توفر فرص للشغل ول�خل ¥لنسـبة للشـباب هبذه األوساط
لقيام به، ننسق كذ« مع زمالئنا يف إذن من ®تنا عاملني ما يتعني ا

قطاع اBاخلية ومعلنا اتفاقية رشاكة، اليل احنا اآلن نشـتغل، نفعلها ولكن 
نشـتغل من أجل رفع وترية أداء هذه ±تفاقية يف لك ا5االت، وبطبيعة 
احلال لكام تضافرت اجلهود واخنرطت امجلاعات احمللية يف هذا ا5ال لكام 

  . ملزيد من املكتسـباتاسـتطعنا أن حنقق ا
والهدر املدريس اليل كتلكموا عليه، السـيد املستشار، املؤرشات دhلو 
تراجعت بفضل هذه اإلجراءات، ولكن ما ميكن ترتاجع بشلك ملموس إال 
إىل اكنت التعبئة احمللية من حول املدرسة، واحنا شفنا مناذج دhل هاد 

املدريس كيتحسب ¥لوحدات، التعبئة اليل يف احلقيقة كرتجع لهاد الهذر 

ويمت رصدها وتتبعها من طرف الفعاليات احمللية واملسؤولني يف الوزارة، 
ولكن اجلهات اليل ما فهياش هاد تضافر اجلهود راها كتبقى ¥لعرشات 
واملئات، ورمبا هادي مناسـبة ¥ش نو®و نداء للك الفعاليات من أجل 

ية والتكوين من أجل حل هذه املزيد من ±خنراط إىل جانب قطاع الرتب 
Lاملعض .  

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
نشكرمك السـيدة الوزيرة احملرتمة عىل جوابمك اÒي نشاطرمك فيه الرأي، 

كام تنشدها وزارتمك " النجاحمدرسة "ذ« أن حتقيق الرب�مج ±سـتعجايل 
تتطلب تكثيف اجلهود حملاربة الهذر املدريس ¥لعامل القروي، تتطلب توفري 
آليات التحفزي حملاربة الهذر املدريس ¥لعامل القروي، تتطلب توفري آليات 
التحفزي عىل اÒهاب إىل املدرسة وخصوصا وسائل النقل اليت تعترب من أمه 

طفال البادية املمدرسني معوما، خاصة الفتيات العوائق اليت يالقهيا أ
  .القروhت

ومن أجل هذا، اختذت بعض املبادرات من امجلعيات، سواء بشلك 
انفرادي أو يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، عىل عاتقها توفري 
حافالت لنقل األطفال إىل املدارس، لكن، السـيدة الوزيرة، ال زال هناك 

القرى والبوادي، وخصوصا تù املتواجدة ¥ملناطق الوعرة  عدد كبري من
التضاريس يعانون هذا املشلك املزمن، خاصة يف ®ة فاس بوملان، وميكن 
أن نذكرها حتديدا مكنطقة أوطاط احلاج حبمك بعد املدارس عىل الساكنة 
وأحواز مدينة بوملان بفعل تساقط الثلوج، وهذا مشلك، وأحواز إقلمي 

مي موالي يعقوب يف غياب البنية التحتية من طرقات واجنراف صفرو وإقل
  .الرتبة

واليوم، السـيدة الوزيرة، بلغ إىل علمنا أن اBراسة توقفت يف هذه 
اBواوير وبعض املدن املغربية اكBار البيضاء، مثال اليوم كنشوفو رمغ كوهنا 

  .قطب حرضي كبري اليوم انقطعوا األطفال عن املدارس
السـيدة الوزيرة، عىل رضورة اخنراط امجلاعات القروية  ونؤكد لمك،

ومسؤويل اإلدارة ومجعيات آ¥ء وأولياء التالميذ وهيئات ا5متع املدين، 
كفيل بإجياد حلول لهذا اإلشاكل اÒي تعاين منه بوادينا وقرا�، وعىل 
الوزارة أخذ املبادرة من أجل التنسـيق املشرتك والفعال بني هذه املكو�ت 

جياد حلول جذرية وواقعية، تكون إحدى اآلليات اليت حتد من الهذر إل
املدريس والترسب، ومتكن تالمذة العامل القروي من الولوج بشلك منتظم 
ألقساõم اBراسـية لتحقيق مدرسة النجاح املنشودة من قبلمك السـيدة 

  . الوزيرة
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
سـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل شكرا السـيد املستشار، اللكمة لل 

  .التعقيب

السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

بطبيعة احلال، السـيد املستشار، هاد اليش اليل كتقولوا احنا ما ميكن 
احد اجلهود كبرية، ال فí يتعلق إال نتفق عليه، والوزارة اآلن قامية بو 

¥إلمدادات املالية اليت خصصهتا احلكومة لقطاع الرتبية الوطنية، وال من 
خالل اجلهود الكبرية، واليل ما فهيا ¥س ننوه هبا، اليل كيقوموا هبا 
املسؤولني عىل صعيد اجلهات واألقالمي وعىل صعيد املؤسسات التعلميية 

  . ملؤسسات التعلمييةوكذ« األطر التعلميية ¥
ويف احلقيقة احنا حمتاجني للمزيد من اBمع من امجلاعات احمللية ومن 
منظامت ا5متع املدين ألن املغرب شاسع األطراف وحاجيات املواطنني 
كثرية ،والبد أن تتضافر اجلهود من أجل حتقيق األهداف اليت نصبو إلهيا 

 .مجيعا
نت املدارس قد توقفت عن العمل فí يتعلق ¥Bار البيضاء، إذا اك

فذ« يدخل يف إطار اإلجراءات ±حرتازية من أجل احلفاظ عىل أرواح 
وعىل حصة التلميذات والتالميذ واألساتذة واألسـتاذات، ألن ما عرفته 
اBار البيضاء من هتاطالت مطرية، يه هتاطالت غري عادية وغري مألوفة، 

كذ« للحفاظ عىل سالمة مرتفقي  فالبد أن تصاحهبا إجراءات اسـتثنائية
  .املؤسسات التعلميية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

السؤال السابع واألخري موضوعه ا=طط اجلديد للعرض اجلامعي، 
إدريس مرون، عبد امحليد السعداوي، : للمستشارين احملرتمني السادة

  . وضاضبنارص أزواكغ، حلسن بوعود، عبد القادر ق
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  السـيد الرئيس،

السـيدة الوزيرة، السؤال دhيل يتعلق ¥لبناءات دhل املؤسسات 
اجلامعية، قررمت ¥ش تنقصوا يف هذا الوقت من البناءات دhل املؤسسات 

ملصاريف اجلامعية يف انتظار أنمك تديروا خمطط متاكمل وذ« يف أفق أن ا
تكون يف ماكهنا، احنا متفقني عىل هاذ اليش، احنا كنعتقدو من الوقت 
اليل اهرضتو لنا عىل هاذ اليش لآلن غادي تكون اBراسة انهتت، إذن 

  ابغينا نعرفو أشـنو يه النتاجئ دhلها؟

�نيا ابغينا نعرفو واش اقرتبتو وادجمتو معمك املنتخبني حمليا وإقلمييا 
لق ¥الختيار دhل هاذ املؤسسات، اعتبارا أن لك مؤسسة و®وh فí يتع

جامعية غادي تدار إال وغتجيب مجموعة دhل املصاريف اجلديدة، غادي 
تفرضها عىل امجلاعات احمللية، سواء اكنت ب�hت أو جامعات إقلميية أو 
®وية، و¥لتايل هناك خدمات جديدة البد أن تنضاف والبد من الرشاكء 

  . ذوها بعني ±عتباردhلمك يأخ
  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

 .الرئيس شكرا السـيد
  السـيد املستشار احملرتم،

، اÒي 2012-2009¥لفعل بعد إرساء الرب�مج ±سـتعجايل للفرتة 
يروم إعطاء نفس جديد لإلصالح من خالل تطبيق عدة تدابري هتم توسـيع 
ومالءمة العرض اجلامعي وإنعاش البحث العلمي وموا®ة اإلشاكالت 

علمي، اكملوارد البرشية واحلاكمة، األفقية ملنظومة التعلمي العايل والبحث ال
اعمتدت الوزارة هذه التدابري مضن أفق بعيد املدى، يسمح بإجناز 
إصالحات هيلكية، تفيض إىل وضع مفهوم جديد جلامعة املسـتقبل، اليت 
ينبغي أن تكسب رهان التوافق ما بني ±نتظارات الوطنية ومسـتلزمات 

  .دان التكوين والبحثالعوملة وموا®ة املنافسة اBولية يف مي
ويف هذا السـياق، أطلقت الوزارة دراسة هتم إعداد خمطط مديري 

، وقد مت إجناز املرحL األوىل من 2025لتوسـيع عرض التعلمي العايل يف أفق 
هذه اBراسة، وهتم وضع تشخيص لوضعية منظومة التعلمي العايل والقيام 

  . ؤية املسـتقبلية¥ملقار�ت اBولية وتقدمي العنارص األوىل للر 
وسيمت الرشوع يف إجناز املرحL الثانية اخلاصة ¥لتصممي املديري يف أفق 

، ويشمل اآلفاق الوطنية واجلهوية لمنو الطلب عىل التعلمي العايل، 2025
مقاييس مو®ة إلحداث اجلامعات واملؤسسات اجلامعية، خريطة 

ملادية والبرشية استرشافية للجامعات واملؤسسات اجلامعية، الوسائل ا
الرضورية لتفعيل هذا التصممي املديري، تقدمي اقرتاحات ملوا®ة إشاكلية 

  .2025تأطري منظومة التعلمي العايل يف أفق 
ويف انتظار إجناز التصممي املديري، هذا اجلزء الثاين من اBراسة سوف 

فرباير، وسوف يعرض بطبيعة /ينهتـي العمل فيه حوايل شهر فرباير، يناير
أ� غنقول لمك أشـنو يه الطريقة دhل املصادقة واحلوار اليل غادي .. احلال

  . يمت حول هذا املوضوع
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، وضعت 2025ويف انتظار إجناز التصممي املديري اÒي هيم أفق 
الوزارة يف إطار ا=طط ±سـتعجايل بر�جما لتأهيل وتوسـيع املؤسسات 

العايل، كام أهنا بصدد إجناز لك  القامئة لالسـتجابة لزتايد الطلب عىل التعلمي
 10املشاريع املربجمة يف إطار خمتلف املبادرات الوطنية، من مضهنا مبادرة 

  . طبيب 300آالف و 3آالف õندس ومبادرة 
اليل هو مقرر، السـيد املستشار احملرتم، هو أنه ميل ينهتـي العمل هبذه 

لس األعىل للتعلمي اBراسة وتكون نتاجئها واحضة سوف يمت عرضها عىل ا5
 hألنه حبال اليل تتعرفوا هذا هو الفضاء اليل اآلن نعرض عليه لك القضا
املرتبطة مبسـتقبل املنظومة، واÒي هو مشلك من لك الفعاليات، من 

  .برملانيني وممثيل النقا¥ت وممثيل األõات واآل¥ء وكذ« القطاع ±قتصادي
يف شهر مارس أو ال أبريل، إمنا  إذن فهذه يه احملطة اليل ننتظرها رمبا

  . اBراسة سوف تنهتـي إن شاء هللا يناير أو فرباير املقبل حبول هللا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  .شكرا السـيدة الوزيرة

سابقة جوابمك اBقيق عىل لك األسـئL، جسلت فí يتعلق ¥ألسـئL ال 
حقيقة أ� مر�ح لألجوبة السابقة ال دhل السؤال دhيل ال دhل الزمالء 
اليل دازت، لكن فí يتعلق هبذا السؤال اجلواب بقي عاما، وأعتقد أنه 

  قـعند� الفرصة دhل القانون املايل ¥ش حندد معمك بعض األسـئL فí يتعل

  . كنشوفوها مسـتعجL يف إطار هذا ا=طط¥ملسائل اليل 
  .وشكرا

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

  .التعقيب

السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اBو� Bى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

 .د الرئيسشكرا السـي
السـيد املستشار، حبال اليل قلت لمك هو املسأ� مرتبطة ¥Bراسة، أ� 
أعطيت املعطيات اليل يه كهتمها وبطبيعة احلال حنن مسـتعدون لتقدمي لك 
التوضيحات يف اللجنة ا=تصة، إما مبناسـبة دراسة مرشوع القانون املايل أو 

  . شارينيف مناسـبات أخرى نزوال عند رغبة السادة املست 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، نشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة، وننتقل 

  .إىل اجللسة ا=صصة للترشيع


