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  )2012ينا�ر  31( 1433 ربيع أ�ول 7الثال7ء  :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساF،اخلليفة الثاين لرئAس املس�شار الس@يد محمد فضييل :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الثانية ثالث ساKات وQسعة عرش دقIقة، ٕابتداء من الساKة  :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .واXقIقة امخلسون بعد الزوال
  .الشفوية م[اقشة أ�س@ئ]    ::::Zدول أ�عاملZدول أ�عاملZدول أ�عاملZدول أ�عامل

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

        ::::املس�شار الس@يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد فضييل، رئAس اجللسة
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  .jسم هللا ٔ�Kلن عن افlتاح اجللسة
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اXس@تور ووفقا ملقlضيات النظام اXاsيل  100املادة معال بqٔحاكم 

{لم}لس، خيصص اFلس هذه اجللسة ٔ�س@ئ] السادة املس�شار�ن ؤ�جوبة 
  .احلكومة Kلهيا

و�رشفين وحنن نعقد ٔ�ول Zلسة دس@تورية خمصصة لٔ�س@ئ] الشفهية 
بعد تنصAب احلكومة اجلديدة، ٔ�ن ٔ�رحب �لسادة الوزراء داsل جملس@نا 

، مؤكد�ن اخنراطنا اXامئ والاكمل لتعز�ز الت�س@يق والتعاون بني املوقر
املؤسس@تني ال�رشيعيتني والتنفIذية، {لعمل Kىل تزنيل مضامني اXس@تور 
اجلديد وsدمة {لمصاحل العليا لوطننا العز�ز حتت القIادة احلكمية جلال� 

  .امل� محمد السادس نرصه هللا
ٔ�س@ئ] الشفهية، ٔ�عطي اللكمة وق�ل اXخول ٔ�و الرشوع يف تناول ا

{لس@يد ٔ�مني اFلس ليطلعمك Kىل ما ورد من مراسالت وٕاKال ت، 
  .فليتفضل الس@يد ٔ�مني اFلس مشكورا

        : : : : املس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلساملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلساملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلساملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلس
  .شكرا الس@يد الرئAس

�ل�س@بة لٕالKال ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
توصلت الرئاسة مبراس] من الوز�ر امللكف �لعالقة مع  املس�شار�ن، فقد

الربملان واFمتع املدين، خيرب من sاللها اFلس ٔ�نه سlAوىل إالZابة �لنيابة 
  .عن أ�س@ئ] املو°ة لقطاع الش@باب والر®ضة

�ل�س@بة لٔ�س@ئ] الشفهية والكlابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :ينا�ر 31ٕاىل ±اية يوم الثال7ء 

  سؤ³؛ K :139دد أ�س@ئ] الشفهية -

�س@ئ]؛ K :4دد أ�س@ئ] الكlابية -ٔ 

 سؤ³؛ K :25دد أ�س@ئ] املسحوبة -

 .سؤ³ن: Kدد أ�س@ئ] الشفهية احملو� ٕاىل كتابية -
 .شكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يد أ�مني

م}لس، ٔ�عطي من النظام اXاsيل {ل 128وطبقا ملقlضيات املادة 
اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار من ٔ�Zل ٕا·اطة اFلس Kلام بقضية 

 طارئة،
  .فليتفضل الس@يد رئAس الفريق مشكورا

        : : : : املس�شار الس@يد محمد Kدالاملس�شار الس@يد محمد Kدالاملس�شار الس@يد محمد Kدالاملس�شار الس@يد محمد Kدال
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

اXاsيل، ٔ�حIط جملس@نا املوقر بقضية من النظام  128يف ٕاطار املادة 
هتم ٔ�وضاع ¾رة القدم الوطنية ا½ي نفl«ه من Zديد بعد اخلروج املذل 

 ٔÀ ول ٕالقصائيات�ور أXا ملنتخبنا الوطين لكرة القدم من اIمم ٕافريق�س ٔ
  .املنظم ·اليا بصفة مشرتكة بني دول الاكبون وغي�Iا ³س@توائية

ف اليوم مqlٔملا بل Zد مqlٔملا ¾بايق الس@يد الرئAس، �لك ٔ�سف وحرسة ٔ�ق
املغاربة ٕاÉر إالقصاء املبكر ا½ي تعرض Ç املنتخب الوطين وخروZه املذل، 
هذا اخلروج وهذا إالقصاء Îرك تqٔثريا نفس@يا فIنا مجيعا وتوزعت ³نتقادات 
بني من حيمل املسؤولية ٕاىل املدرب، وبني ٕالصاقها ٕاىل الالعبني وÏرة 

 املصاح�ني {لمنتخب، لكن مجيعا Ôىس ربط املايض ٔ�خرى ٕاىل التق[يني
�حلارض ٔ�هنا سلس] من إالخفاقات وإالقصاءات، ٕان احندار م[تخبنا بدا 

ٕالصالح م[تخبنا وٕاصالح قطاع الر®ضة  ام[ذ س@نني وقدمت لنا وعود
بصفة Kامة، وخضعنا لٔ�مر الواقع وتعلق[ا �لوعود وا�ٓمال من ٔ�Zل حتقIق 

عا، ؤ�عيدت Îر¾يبة اجلامعة من Zديد ومت توفري اXمع ٔ�مل املغاربة مجي
  .املادي واملعنوي، ؤ�عطيت الصالحIات الكربى لتحسني مس@توى م[تخبنا

وبعد ثالث س@نوات sاب ظننا مرة ٔ�خرى ؤ�صابنا الفشل مرة 7نية 
و7لثة لنعيد السؤال مرة ٔ�خرى ونبحث عن ماكمن اخللل ليتضح �مللموس 

ن �ٔ امعة و·دها، ٔ�ن املشلك ينحرص يف تدبري و ٔ�ن املشلك يتعلق �جل
�ر مج اجلامعة يفlقر ٕاىل س@ياسة فعا� وحقIقIة {لهنوض وحتسني مس@توى 

  .عطاءات م[تخبنا
واليوم من هذا املنرب حنمل اجلامعة املسؤولية يف فشل وٕاقصاء م[تخبنا 

ل ٔ�مام هذه النكسة وهذا Iالوطين، واقرتح Kىل مكlب اجلامعة ٔ�ن �س@تق 
ل، وKىل مكlب اجلامعة ق�ل Ô³س«اب ³عتذار {لمغاربة Kىل اخليبة الفش

  .وKىل هذا إالقصاء
ٕان اجلامعة اليت تتعامل بتعال ؤ� فة ال ميكن Qس@يري ر®ضة شعبية لها 
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حمبوها وجمانAهنا والغيور�ن عهنا، ولها ٔ� س حضوا �لغايل والنفAس لرKاية 
ال تقدر نفس@ي�[ا ٕاÉر الهزمية ٔ�مام  هذه الر®ضة احملبوبة، هذه اجلامعة اليت

�يق املنتخبات وال تبايل مبشاعر ، Kلينا فعال ٔ�ن تتâىل عن ال�س@يري، لقد 
تعاملت اجلامعة ٕاÉر إالقصاءات املاضية مبعاجلة النكسات jس@ياسة ٕاتضح 

�هنا عبارة عن ٔ)marketingسامء وتدبري املر·] معينة (�خلدمات أ.  

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
{لس@يد املس�شار احملرتم، ٔ�عطي اللكمة لثاين مlدsل هو رئAس  شكرا

Zل ٕا·اطة اFلس �ٔ فريق الت«الف ³شرتايك من ٔ�Zل نفس املوضوع، من 
  .Kلام بقضية طارئة

�ٔ     املس�شار الس@يد عبد ا{لطيفاملس�شار الس@يد عبد ا{لطيفاملس�شار الس@يد عبد ا{لطيفاملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ� ٔ� ٔ�        ::::ومعوومعوومعوومعو
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

¾بري من املعطيات بل حىت التواز ت قد تغريت يف الشك ٔ�ن Kدد 
م[طقة مغاربية، بل اكنت يه م[طلقها اÉر الثورات الربيعية واحلراك الشعيب 
ا½ي لن �س@تóين ٔ�ي بò من بòان املنطقة املغاربية، فاكن البد ٔ�ن حيدث 
هذا احلراك دينامIكIة رائعة فرضت Kىل دول املنطقة التعامل معها ٕاجيابيا، 

نت م�ادرة Zال� امل� يف خطابه لشهر نونرب املايض س@باقة يف اXعوة فاك
ٕاىل رضورة التاكمل والتطبيع اøهنايئ لعالقة بني املغرب واجلزاöر، ومل ترتدد 
اXبلوماس@ية املغربية م�ارشة بعد تعيني Zال� امل� لهذه احلكومة يف املبادرة 

جلزاöر من sالل الز®رة اليت قام ٕاىل محل مضامني املبادرة امللكIة يف اجتاه ا
هبا وز�ر اخلارجIة املغريب، هذه الز®رة اليت حتمل كثريا من املعاين 

  .واXالالت ال ميكن ٔ�ن تت}اهلها اجلزاöر ¾يفام اكن مس@توى تعنهتا
وال �سعين هبذه املناس@بة ٕاال ٔ�ن ٔ�حيي ؤ�هü اXكتور سعد ا�Xن 

ة املغربية، وال شك ٔ�ن الشعور بقوة العþين وز�ر الشؤون اخلارجIة {لحكوم
املطلب اXميقراطي Xى شعوب املنطقة من شqٔنه ٔ�ن حيي احلمل التارخيي 
{لهوية املشرتكة والقدرة Kىل ³نتصار ورفض امجلود وتفعيل قمي اجلوار 
الاكم[ة حبسه املادي واملعنوي، وٕارZاع ٔ�مل الروابط الثقافIة والتارخيية اليت 

�كرث من ذ� ٕان و·دة  .يا واقlصاد® ومؤسساتيأ�صبحت مطلبا س@ياس@ ٔ
املغرب العريب مل تعد مطلب شعوب املنطقة و·دها بل ٔ�صبحت مطلبا 
دويل من ٔ�Zل التاكمل ¾و·دة اقlصادية وس@ياس@ية ومكشارك ومفاوض قوي 

  .مع العامل احلر
ال شك ٔ�يضا ٔ�ن شعوب املنطقة Kانت ؤ�دت اøمثن ±اليا jس	ب غياب 

ومل يعد ممك[ا ق�ول العمل jس@ياس@ية الالمغاريب اليت ·اول املغرب الك�ري، 
ومازال البعض حياول فرضها، و½� ٔ�صبح من الرضوري ومن املس@تع}ل، 
ومن هذا املنرب، ٔ�ن ننادي الربملان املغريب بqٔن يبادر ٕاىل تفعيل اXبلوماس@ية 

نية الربملانية، اXبلوماس@ية اøمتثيلية الشعبية من sالل املؤسسات الربملا

املغربية والعمل Kىل ت�ش@يطها مببادرات واقرتا·ات وفlح جمال Xبلوماس@ية 
مlاكم] واسعة تعيد احلياة ٕاىل اجلسم املغاريب واحليوية و³طمئنان ٕاىل 

  .شعوبه
  .وشكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يد املس�شار، الفريق احلريك �سحب إال·اطة، شكرا لمك

ىل الفريق الفIدرايل فليتفضل الس@يد الرئAس من ٔ�Zل ٕا·اطة مث ن�lقل إ 
  .اFلس Kلام بقضية طارئة

        ::::املس�شار الس@يد العريب ·املس�شار الس@يد العريب ·املس�شار الس@يد العريب ·املس�شار الس@يد العريب ·	يش	يش	يش	يش
  .شكرا

  الس@يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تدsل �مس الفريق الفIدرايل {لو·دة واXميقراطية يف ٕاطار 

  .ام اXاsيل Fلس املس�شار�نمن النظ 128املادة 
ٕاننا يف الفريق الفIدرايل {لو·دة واXميقراطية ومن موقعنا ³ج�عي 
املن«از ٕاىل قمي احلداثة والتقدم وٕاىل الف�ات ³ج�عية الواسعة من الشعب 
املغريب، ٕاذ هنü احلكومة Kىل اس@تكامل مشوار هيلكها ونيلها ثقة جملس 

حريصني ٔ�شد احلرص Kىل دمع لك التو°ات  النواب، نؤكد ٔ�ننا س@نكون
والقرارات احلكومIة اليت تندرج يف س@ياق تغذية أ�مل Xى الشعب 
املغريب واليت Qس@تجيب ٔ�فق انتظاراته يف حماربة الفساد واملفسد�ن، 
وحماربة اقlصاد الريع وموا°ة مظاهر الهشاشة وتقليص الفوارق ³ج�عية، 

اقlصادية وحقوقIة Qس@تجيب {لمطالب املل«ة والتqٔسAس �ٓليات س@ياس@ية و 
�تلف الف�ات ³ج�عية وÎكرس ٔ�جواء حقIقIة ملامرسة اXميقراطية 
مبظاهرها أ�ساس@ية يف حرية التعبري والتظاهر و³خlالف والتعدد وضامن 

  .العAش الكرمي
  الس@يد الرئAس،

وحنن يف ٔ�ول Zلسة ملراق�ة العمل احلكويم وفق م[طوق اXس@تور 
جلديد، �متىن ٔ�ن تبارش احلكومة و�س@تع}ال بعض امللفات اليت من شqٔهنا ا

�ن تعزز مصداقIهتا من °ة وتعيد الثقة ٕاىل املواطن من °ة 7نية، ومن ٔ
��رزهأ:  

�وال، قول احلقIقة {لشعب املغرب ا½ي ٔ�صAب بصدمة جراء  -ٔ
رمغ  اخلروج املهني {لمنتخب الوطين لكرة القدم من اøهنائيات إالفريقIة،

إالماكنيات املالية وا{لوAZس�IكIة اليت توفرت Ç، مما يتطلب فlح حتقIق يف 
املوضع وحتديد املسؤوليات �ملرجعية اXس@تورية اليت Îربط املسؤولية 
�حملاس@بة وKىل رٔ�سها اجلامعة امللكIة لكرة القدم، اليت هيمين Kلهيا م[طق 

  . �زين عوض ³نتâاب اXميقراطياالتعيني 
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نيا، ٕان ملف العاطلني ·اميل الشهادات �شلك معض] 7 -
اج�عية تقlيض تضافر °ود لك الفاKلني، من ٔ�Zل التوصل ٕاىل مقاربة 
موضوعية ملعاجلهتا بعيدا عن الشعبوية والزبونية ونبذ لك املامرسات القمعية 

 ؛يف حق لك ³حl}اZات السلمية لهذه الف�ة

اFلس أ�Kىل {لحسا�ت حول  7لثا، حبا� التقار�ر اليت ٔ�جنزها -
ملفات الفساد يف بعض إالدارات واملؤسسات Kىل القضاء ليقول لكمته 

 ؛فهيا

ناقشة مل رابعا، دعوة رئاسة جملس املس�شار�ن لعقد Zلسة Kلنية  -
تصد�ر طبقا ملقlضيات ال �سويق و ال حول مكlب  تقر�ر جلنة تقيص احلقائق

القانونية والقضائية ٕاذا ما من اXس@تور، الختاذ إالجراءات  67الفصل 
  .تطلب أ�مر ذ�، وٕاطالع الرٔ�ي العام الوطين Kىل نتاجئ التحقIق

  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا، شكرا {لس@يد املس�شار، فريق إالحتاد اXس@توري �سحب 
بدوره طلب إال·اطة، ون�lقل ٕاىل فريق أ�صا� واملعارصة، فلهم اللكمة من 

  . بقضية طارئةٔ�Zل ٕا·اطة اFلس Kلام

        ::::املس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنري
  .شكرا الس@يد الرئAس

من النظام اXاsيل، ٔ�حIط جملس@نا املوقر Kلام بقضية  128طبقا {لامدة 
طارئة تتعلق �ٕالقصاء املهني واملبكر {لمنتخب الوطين يف هنائيات Àٔس 

يبة ٕاىل ٕافريقIا لٔ�مم، حIث س@يغادر املنافسة ٕ�ذالل وهبد� متتد �7ٓرها ا� 
  .لك الشعب املغريب

  الس@يد الرئAس،
ما يدفعنا ٕاىل ٕا7رة هذا املوضوع، لAس الباكء Kىل أ�طالل ٔ�و التذكري 
حبجم اخليبة واملهانة ودرZة إالح�اط اليت تعرض لها الشارع املغريب، ا½ي 
تبخرت ٔ�·المه يف الفوز �%ٔس ٕافريقIا، ولAس الهدف حتميل مسؤولية 

ة احلالية اليت تعترب ±ري معنية هبذه النكسة ٕاىل ·د ما، الفشل ٕاىل احلكوم
ولكن ومبا ٔ�ننا ٔ�مام انعطافة Zديدة موسومة �لتغيري وتوفرت لها لك ا�ٓليات 
ال�رشيعية واملؤسساتية الكفI] ببرت وريم الفشل والهزامئ و³نتاكسات 
 والقطع مع لك ال�شوهات وإالخlالالت اليت طالت تدبري الشqٔن الر®يض

  . ببالد 
هيمنا ٕا7رة أ�س@ئ] احلارقة واحلقIقIة اليت ي�lظرها الرٔ�ي العام الوطين 
واليت من شqٔهنا وضع أ�صبع Kىل ماكمن اخللل والكفI] بتقدمي ٔ�جوبة Kىل 
ٕانتظاراته وقلق امجلهور الر®يض املغريب والبحث عن املداsل التqٔسAس@ية 

لك Kام ويف جمال ¾رة القدم ٕالنتاج س@ياسة معومIة يف القطاع الر®يض jش
jشلك sاص، sاصة ؤ�ن إالخفاقات تعددت وطالت لك ٔ�صناف 

  . الر®ضات، ويف مقدمهتا الر®ضات امجلاعية &كرة اليد و¾رة الس]
يف فريق أ�صا� واملعارصة، Ôس@توقف لتقدمي اøهتنئة والتنويه {لفريق  ..

اس@تحقاق �{لبؤة الوطين ال�سوي لكرة القدم ا½ي �س@تحق نعته جبدارة و 
املغربية اليت شلكت نقطة الضوء الوحIدة يف اFال الر®يض من sالل 
إالجنازات و³نتصارات اليت ٔ�حضت حتققها، ويه رسا� واحضة من طرف 

  .املرٔ�ة املغربية اليت ٔ�ريد و�راد تغيAهبا قرصا من طرف حكومlنا ا½¾ورية
  الس@يد الرئAس،

ة وKىل sلفIة ٕاقصاء املنتخب الوطين، ٕاننا يف فريق أ�صا� واملعارص 
نعترب ٔ�ن الوقت قد ·ان ٕالKادة النظر Zذر® يف الشqٔن الر®يض، توفري 
رشوط ٕاقالع ر®يض حقIقي تنطلق من ³لزتام الصارم واحلازم مبضامني 
الرسا� امللكIة اليت و°ت {لمناظرة الوطنية أ�sرية {لر®ضة �لصâريات، 

ا لواقع قطاع الر®ضة ببالد  وتوجهيات واحضة اليت تضمنت Qرشيعا دقIق
هتم دمقرطة هذا القطاع واøهنوض به، وأ�sذ مبحمل اجلد ³س@تحقاقات 

  . الر®ضية والت«د®ت الضاغطة املق�]
يف هذا الصدد، فٕاننا يف فريق أ�صا� واملعارصة ٕاذ ن�lظر من احلكومة 

لرٔ�ي العام الوطين ويف تقدمي لك التوضي«ات jشqٔن أ�س@ئ] اليت يطر*ا ا
مقدمهتا سؤال الراتب الشهري {لمدرب الوطين، فٕاننا ندعوها ٕاىل إالرساع 
يف اختاذ تدابري ٕاس@تع}الية واس�رشافIة من ٔ�Zل هيلكة ¾رة القدم املغربية 

  . وتqٔهيل القطاع الر®يض بصفة Kامة
  .وشكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
مة ا�ٓن {لفريق ³شرتايك من ٔ�Zل ٕا·اطة شكرا {لس@يد املس�شار، اللك

  .فليتفضل الس@يد الرئAس. اFلس Kلام بقضية طارئة

        ::::املس�شار الس@يد موالي احلسن طالباملس�شار الس@يد موالي احلسن طالباملس�شار الس@يد موالي احلسن طالباملس�شار الس@يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف نفس املوضوع، ٔ�تدsل �مس الفريق ³شرتايك مب}لس املس�شار�ن، 
كس جحم املرارة وإالح�اط السائد اليوم يف اكفة أ�وساط الوطنية ليع

والشعبية من جراء النتاجئ الس�Aة Zدا واملهينة لٕالحساس الوطين اليت 
حصدها الفريق الوطين لكرة القدم، رمغ أ�موال الطائ] اليت رصفت 
والترصحيات املتفائ] اليت ما ف- املسؤولون يوزعوهنا يف اكفة احملافل 

 .إالKالمIة
ولقد س@بق لنا ٔ�ن �هبنا ٕاىل فساد الس@ياسة املعمتدة يف الر®ضة الوطنية 
وsاصة يف ¾رة القدم، كام س@بق ٔ�ن طالبنا بلجنة لتقيص احلقائق، تقف عند 
جحم الفساد املايل والتدبريي يف هذا اFال، لك[نا مع اكمل أ�سف 

  . اصطدم[ا مبقاومات وعراقIل ال م.يل لها
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Kرب  عن موقف[ا �لك رصا·ة، هنا مب}لس املس�شار�ن، حI/ كام ٔ�ننا 
مقابل م�الغ وتعويضات خIالية، " غري�س"اكن التحضري الس@تقدام املدرب 

  . وKارضنا هذا التوZه يف حIنه وا½ي قلنا بqٔنه لن خيدم ¾رة القدم الوطنية
ٕارصار واليوم بعدما Kا�ن املغاربة مجيعا ن�I}ة هذا ³خlيار ±ري املفهوم و 

املسؤولني Kليه، فٕاننا نطالب احلكومة �لتحرك اجلدي من ٔ�Zل تقIمي هذا 
الوضع املرتدي والكشف عن نتاجئ هذا التقIمي ٔ�مام الربملانيني ؤ�مام الرٔ�ي 

  . العام الوطين
ب ترصحيات وز�ر الش@باب والر®ضة اجلديد يف ذبذوٕاننا ل�س@تغرب ت

داد {لكشف عن ٔ�جر هذا الصدد، حIث س@بق ٔ�ن رصح ٔ�نه Kىل اس@تع
مليون س@ن�مي، لك[ه Kاد  250املدرب ا½ي حتدثت الصحف Kىل ٔ�نه يفوق 

�لAس من حق[ا ومن حق الرٔ�ي العام ٔ�ن  .ليقول ٔ�نه ال ميك[ه القIام بذ�ٔ
نعرف املقابل ا½ي تلقاه هذا املدرب احملظوظ من ٔ�Zل الهبوط بفريق[ا 

  ؟الوطين ٕاىل احلضيض
نتوZه من Zديد ٕاىل اكفة الفرق الربملانية من ٕاننا يف الفريق ³شرتايك 

�Zل حتمل مسؤوليهتا، وQشكIل جلنة لتقيص احلقائق تقف عند ٔ�س@باب ٔ
انتاكسة الر®ضة الوطنية و¾رة القدم Kىل اخلصوص، وتتحرى يف جحم اخللل 
املايل والتدبريي ؤ�شاكل الفساد اليت س@بق ملكو ت القطاع ٔ�ن &شفت 

  . Kدة جوانب مهنا
حلكومة اجلديدة ٔ�ن حتمل اكمل مسؤوليهتا من ٔ�Zل ٕاعطاء فعىل ا

أ�ولوية لهذا امللف ا½ي حيظى �ه�م اكفة املغاربة، ؤ�ن تبدٔ� يف حماربة 
الفساد ا½ي وKدت به من امليدان الر®يض ا½ي عشش فIه طي] عقود 

  . وعقود
لر®ضة وٕاننا لعىل يقني ٔ�ن الس@ياسة الوطنية املتاكم] املندجمة يف جمال ا

وٕاسرتاتيجية م�نية Kىل احلاكمة واXمع و³س@تقاللية وقامئة Kىل التدبري 
ب�lاجئ يه الكفI] بوضع قطار الر®ضة Kىل السكة الصحي«ة، لكن لك ذ� 
س@يظل جمرد 7م وشعارات طاملا مل يمت القضاء Kىل بؤر الفساد يف هذا 

  .امليدان ا½ي ظل معزوال عن لك مراق�ة وحماس@بة
  .الس@يد الرئAس شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار

تفضل . اللكمة ا�ٓن {لس@يد رئAس الفريق ³س@تقاليل {لو·دة والتعادلية
  .الس@يد الرئAس

        ::::املس�شار الس@يد عبد السالم ا{لباراملس�شار الس@يد عبد السالم ا{لباراملس�شار الس@يد عبد السالم ا{لباراملس�شار الس@يد عبد السالم ا{لبار
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  أ�خوات املس�شارات،

  ٕاخواين املس�شار�ن،

عرفت مدينة الر�ط هنار ٔ�مس مسرية عاملية جحت الس@يد الرئAس، 
وٕان الفريق ، {لمشاركة فهيا الطبقة العام] من مجيع املدن ؤ�قالمي اململكة

³س@تقاليل {لو·دة والتعادلية وهو يقف Kىل هذا احلدث الوطين ال يقصد 
جحم املسرية ونوعيهتا بقدر ما حييط الرٔ�ي العام الوطين Kىل مضموهنا 

و �س@تحرض التغيريات اليت تعAشها بالد ، sاصة مع �³ك�اب وس	هبا، وه
  . Kىل تزنيل اXس@تور اجلديد وما يرتق�ه الشعب املغريب من انتظارات

وحىت ال تبقى هذه إال·اطة جمرد رصsة يف واد، ٔ�صبح من الرضوري 
�³ك�اب Kىل مضامIهنا ٕالعطاهئا فعالية ٔ�كرث وٕاعطاء فعالية ٔ�كرث لعملنا 

يف مراق�ة العمل احلكويم والتخفIف من معا ة خمتلف رشاحئ  ال�رشيعي
 .اFمتع املغريب

وٕان ثقlنا لك�رية Zدا يف احلكومة اجلديدة وعزمية مكو هتا، نعود مرة 
�خرى الس@يد الرئAس احملرتم، لنطرح إال·اطة مرة 7نية، وس@نكررها ٕان مل ٔ

لتكو�ن املهين Îكن هناك اس@ت}ابة خماطبني احلكومة ووزارة ال�شغيل وا
بصفة sاصة، وٕاىل الشعب املغريب بصفة Kامة، Kىل الوضعية الراهنة 
والبئAسة اليت ٔ�صبح قطاع التكو�ن املهين يعAشها، نظرا ٔ�مهية هذا القطاع 
من °ة، ٔ�ن اFمتع ي�lظر التqٔطري والتكو�ن حىت Îرىق بضاعتنا و�رىق 

الرKاية السامIة جلال� امل� م[توج[ا ٕاىل ما نعتقده ٔ�و نطمح ٕاليه مجيعا حتت 
  . محمد السادس نرصه هللا

ٕان هذه الشغي] من املكونني وإالداريني يعAشون وضعية حرZة jس	ب 
اخlياراهتم النقابية لAس ٕاال، فٕادارة التكو�ن املهين مل تق�ل هذا التغيري يف 
³ن�ء النقايب ٔ�هنا اعتادت ٔ�ن تتعامل بطريقة sاصة مع نقابة وحIدة 

ششت يف دواليب ٕادارهتا ؤ�صبحت تفرق الفساد والتعسفات، وÎكIل ع 
Iساتذة املتعاقد�ن امبك�ا¾سها يف تو°اهتا، وم.ال حرمان أK لني لك من

�ي الشطر الثاين  - ٕاطار، حرماهنم ³ندماج  250الفوج الثاين وKددمه ٔ- 
و³قlطاع من ٔ�جورمه، Kىل عكس من ظل �سري يف هنج إالدارة 

  .ؤ�ساليهبا
كذ� توقIف أ�جرة م[ذ يوليوز، وشهر يوليوز لنا املغاربة، لنا فIه 

ٕاطار من أ�جور  90·دث ¾بري ٔ�ال وهو مرشوع اXس@تور اجلديد، حرمان 
، وحرمان كذ� ف�ة من املهندسني، وكذ� غياب 2011م[ذ يوليوز 

  . التغطية الصحية والتقاKد لبايق شغي] هذا القطاع
طب املد�ر العام {لتكو�ن املهين جيي	[ا بqٔنه قد ٕاننا نتqٔسف عندما خنا

تعني بظهري، وهل الظهري مينعه من احملاس@بة؟ جيب ٔ�ن ننكب Kىل هذا 
امللف، ولنا الثقة الك�رية يف حكومlنا اجلديدة اليت رفعت شعار احملاس@بة 

  . وحماربة الفساد واملفسد�ن
  .واس�سمح. ٔ�شكرمك الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .ا {لس@يد املس�شارشكر 
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Ôرشع ا�ٓن يف معاجلة أ�س@ئ] الشفهية املدرZة يف Zدول أ�عامل 
�س@ئ] مهنا �ٓنية مو°ة للك من قطاKات العدل،  5سؤ³،  21وKددها ٔ

سؤ³ مو°ة لقطاKات العدل والسكىن  16السكىن، الرتبية الوطنية، و
  .والرتبية الوطنية والش@باب والر®ضة

ؤ³، ٔ�رجو وٕ�حلاح من السادة ٔ�عضاء احلكومة س 21ومبا ٔ�ن Xينا 
ومن الس@يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن �كIفوا تدsالهتم ومداsالهتم Kىل 

دقائق {لسؤال ودقIقlني  3املقاس ا�صص ٔ�و Kىل الوقت ا�صص ٔ�ي 
{لتعقIب، حىت �متكن ٔ�و حىت ال حنرم زمالئنا من طرح ٔ�س@ئلهتم يف الوقت 

  . احملدد قانو 
ا إالطار، ٔ�عطي اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من فريق يف هذ

التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال املتعلق ب�[فIذ أ�حاكم القضائية 
اخلاصة �ملنازKات الرضي	Iة املطروح Kىل الس@يد وز�ر العدل واحلر®ت، 

  .اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::الس@يد حلسن العواينالس@يد حلسن العواينالس@يد حلسن العواينالس@يد حلسن العواين    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  أ�خوات وإالخوة املس�شارون احملرتمون،

يف ٕاطار الزناKات اليت تقع بني ٕادارة الرضائب وأ�غيار،  ،الس@يد الوز�ر
خصوصا أ�شâاص ا½اتيني، واليت ال ميكن ·لها ال Kىل املس@توى احمليل ٔ�و 

ء أ�شâاص التوZه ٕاىل احملامك ا�صصة من املركزي، مما تفرض Kىل هؤال
�Zل ٕانصافهم، وبعد اس@تصدار حمك لصاحلهم جيد املترضرون صعوبة كربى ٔ
يف تنفIذ هاته أ�حاكم، واسرتداد ما مت ٔ�داؤه ملصل«ة الرضائب حب}ة Kدم 

  .توصل هذه املصاحل �ٕالذن من Xن املد�ر العام {لرضائب
م، عن ٕاماكنية تنفIذ هاته أ�حاكم Ôسائلمك الس@يد الوز�ر احملرت  ،½ا

  القضائية يف �Zٓالها؟
وما يه إالجراءات اليت س�âlذوهنا من ٔ�Zل وضع قطيعة مع م.ل هذه 

  املامرسات اليت تظر كثريا �ملعنيني؟
  .شكرا، ٔ�حlفظ �لوقت الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يد املس�شار

ر®ت ؤ�عطيه اللكمة لٕالZابة �مسمك ٔ�رحب �لس@يد وز�ر العدل واحل
  .فليتفضل مشكورا. Kىل السؤال

        ::::الس@يد مصطفالس@يد مصطفالس@يد مصطفالس@يد مصطفىىىى الرمIد وز�ر العدل واحلر®ت الرمIد وز�ر العدل واحلر®ت الرمIد وز�ر العدل واحلر®ت الرمIد وز�ر العدل واحلر®ت
  .jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س@يد املرسلني

�س@تqٔذن الس@يد الرئAس يف التوZه {ل«ديث مع الس@يد املس�شار ٔ
  .م�ارشة

علق جبوانب من Aام وزارة ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�قول بqٔن هذا السؤال يت

العدل واحلر®ت وكذ� وزارة املالية، ½� فٕان جوابنا سوف ينرصف ٕاىل 
  .7 اجلانبني

�ل�س@بة لسؤالمك، فاملعلوم ٔ�ن أ�حاكم اليت تصدر ضد إالدارة تثري 
العديد من الصعو�ت عند تنفIذها، نظرا لطبيعة الشخص املو°ة ضده 

عنوي sاضع {لقانون العام، ا½ي ي�سم ب�[ظمي واملمتثل يف إالدارة &شخص م 
  . معقد ويضطلع مبهام املرفق العام

وهناك ٔ�س@ئ] ٔ�خرى سوف ٔ�ضطر {لجواب عهنا �لتفصيل، ½� 
�رجئ اجلانب املتعلق �ملعطيات العامة ٔ�تطرق م�ارشة ٕاىل املعطيات ٔ

م اخلاصة، ٔ�قول، من الناحIة املبدئية فٕان م�ارشة معلية تنفIذ أ�حاك
القضائية اøهنائية يف موا°ة املد�رية العامة {لرضائب يمت يف ٔ�حIان كثرية 
مببادرة من املد�ر®ت اجلهوية {لرضائب، مبجرد توصلها �حلمك اøهنايئ القايض 
ٕ�لغاء الرضيبة، فlعمل هذه املد�ر®ت Kىل ٕاسقاط الرضيبة امللغاة من 

هادة إالسقاط املتعلقة Zدول إالرادات ومينح احملكوم لفائدته Ôسâة من ش 
  .ٕاما جبزء من الرضيبة امللغاة ٔ�و �اكمل م�لغها، حسب م[طوق احلمك املنفذ

و�لطبع فٕانه �س@تóىن من ذ� احلاالت اليت �كون فهيا م�لغ الرضيبة 
Zد هام، ففي هذه احلا� قد يتطلب أ�مر الت}اء املد�رية اجلهوية ٔ�sذ 

  .رٔ�ي املصاحل املركزية
دور حمك ٕ�لغاء الرضيبة اليت �كون امللزم قامئ بqٔداهئا ٔ�ما يف ·ا� ص

سلفا، و�عتبار ٔ�ن املنازKة يف مرشوعية الرضيبة ال يوقف مسطرة حتسني 
م�لغها ما مل يقم امللزم بتكو�ن الضام ت الالزمة ٕاليقاف ³س@تâالص ٔ�و 

  . حيصل Kىل حمك ٕ�يقاف التنفIذ من قايض املس@تع}الت ا�تص
 املرتبطة �السرتZاع، Kىل املعين �ٔ�مر التقدم ٕالدارة ففي هذه احلا�

الرضيبة بطلب اسرتداد املبلغ املؤدى معززا ب�سâة من احلمك اøهنايئ الصادر 
يف املوضوع لصاحله، وحIنذاك تقوم ٕادارة الرضائب �ختاذ إالجراءات 

اس@بة الالزمة ٕالرZاع املبلغ املؤدى لفائدته يف ا·رتام ملقlضيات وقواKد احمل
  .العمومIة

�قول هذا من الناحIة املبدئية، مع العمل ٔ�ن هناك مشالك، وهناك ٔ
عوائق سqٔتطرق ٕاøهيا بعد تعقIبمك الس@يد املس�شار �لك تفصيل، فòينا 
الحئة هبذه املعيقات اليت سوف تنكب وزارة العدل واحلر®ت لتذليل 

  .صعاهبا يف ت�س@يق Ïم مع وزارة املالية
  .شكرا الس@يد الرئAس

  .السادة املس�شارون احملرتمون

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يد الوز�ر، لمك اللكمة الس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس@يد حلسن العوايناملس�شار الس@يد حلسن العوايناملس�شار الس@يد حلسن العوايناملس�شار الس@يد حلسن العواين
  .شكرا الس@يد الرئAس

  . الس@يد الوز�ر شكرا Kىل جوا�مك
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رة ح[ا Kىل لك ·ال، مقlنعني Kىل ٔ��مك ٕا�ن امليدان ق�ل ما جتيوا {لوزااو 
كنمت يف وا·د امليدان ا{يل ٔ�نمت Kىل ٕاطالع وKىل Kمل هباته املشالك، ؤ��مك 

  .س��ذلون قصارى °دمك جلعل ·د لها
ما هيمنا من سؤالنا الس@يد الوز�ر احملرتم، هو ٔ�نه هناك ا�ٓن  ،ولكن

نت«دث عن الزمن د®ل املساواة ود®ل رفع احليف ود®ل املسائ]، هذا 
Kىل ٔ�هنا لAس من حقه ٔ�ن  {لرضيبة، وتبني Ç ٕاÔسان ضعيف ٔ�دى م�الغ

  . يؤدهيا، وجلqٔ ٕاىل احملمكة ؤ�صبح حمك هنايئ �مس صاحب Zال� امل�
ٕاذن ال يعقل Kىل ٔ�ن مواطن حيرتم هذا، وجنيو {لمد�رية اجلهوية وتقول 

ما ميكن يل نؤدي لمك ٔ�و Ôسرتجع لمك املبلغ حىت جييين ٕاذن د®ل املد�ر : لنا
ب، املد�ر العام {لرضائب لAس فوق امجليع، ولAست سلطته العام {لرضائ

  .فوق سلطة احلمك ا{يل ٔ�صبح هنائيا وقابل {لتنفIذ
 3هاذ إالجراء ا{يل اكن يف املايض، واكنوا ٔ�حاكم ا{يل كتبقى  ،½ا

س@نوات وما Îزال حلد ا�ٓن ±ري م[فذة، نطلب م[مك، الس@يد  4س@نوات و
  . ل ·د لها، وحنن واثقون من ذ�الوز�ر، ٔ�ن تعملوا قصارى °دمك جلع

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
�ؤكد الس@يد املس�شار احملرتم ما تفضلمت به، بqٔنه ال ٔ�·د فوق القانون ٔ

 واج�ة النفاذ، ؤ�هنا ؤ�ن أ�حاكم القضائية الصادرة �مس Zال� امل� يه
عنوان احلقIقة ؤ�نه ال جيوز ٔ�·د ٔ�ن يتqٔخر عن تنفIذها، ٔ�ؤكد لمك عزم 
احلكومة الراخس يف ٕاعطاء أ�حاكم من حIث التنفIذ أ�مهية و³ه�م 

  .الرضوري حىت يsٔqذ التنفIذ جمراه الطبيعي
�¾يد هناك مشالك، ال ي��غي ٔ�ن نقول بqٔن أ�مور سه]، لك[نا س@نعمل ٔ
Kىل تذليلها ٕان شاء هللا، حىت Îكون مجيع أ�حاكم قاب] {لتنفIذ والنفاذ يف 
�قرب أ�وقات الزتاما كام تفضلمت �ملساواة الرضورية ٔ�مام القضاء، واليت ال ٔ
فرق فهيا بني ٕادارة وبني خشص طبيعي، وهذا الزتام نلزتم به، و�رجو ٔ�ن 

Gتتعاونوا معنا مجيعا لتحصي .  
  .وشكرا

        ::::Aس اجللسةAس اجللسةAس اجللسةAس اجللسةالس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ 
السؤال املوايل موضوKه ٕا·داث حمامك مlخصصة ببعض °ات . شكرا

اململكة، اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من فريق أ�صا� واملعارصة لرشح 
  .السؤال

  .تفضلوا الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  مون،السادة املس�شارون احملرت 

بناء Kىل املس@ت}دات اXس@تورية املتعلقة بضامن احملامكة العاد� وحق 
التقايض للك خشص {òفاع عن حقوقه وعن مصاحله اليت حيمهيا القانون، 
ٕاضافة ٕاىل املبادئ العامة اليت تقيض حبق املواطن يف ا{لجوء ٕاىل قاضيه 

جتس@يدا الطبيعي وÎكفل اXو� بتقريب °ات القضاء من املتقاضني، 
  . لس@ياسة القرب ٔ�و قضاء القرب

واس@ت}ابة حلاجIات املتقاضني املزتايدة واملاسة يف تعممي قضاء مlخصص 
يف بعض °ات اململكة وختفIف أ�عباء املهنية عن قضاة احملامك العادية 
لتعدد املساطر الواج�ة التطبيق يف القضا® الراجئة وتنوعها من حIث 

مج احلكويم ا½ي الزتم برتس@يخ ا·رتافIة القضاء املوضوع، وارتباطا �لرب 
وختصصه هبدف تعز�ز موا¾بة النظام وأ�داء القضايئ حلاجIات التمنية 

  . ³قlصادية و³ج�عية وحتسني م[اخ أ�عامل و³س�þر
فٕاننا Ôسائلمك الس@يد الوز�ر احملرتم، هل �Xمك مقاربة ملرشوع تعممي 

وجتارية يف اXواöر القضائية اليت ال توZد فهيا  ٕا·داث حمامك مlخصصة ٕادارية
  حمامك مlخصصة، اÔس}اما مع تعهداÎمك الواردة يف الرب مج احلكويم؟

  .وشكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .تفضلوا. الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Kىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

فقط يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض بqٔن السؤال ا½ي بني يدي يعود ٕاىل 
  . مبضمون �ٓخر 2007نونرب  16

ؤ�شكرك، الس@يد املس�شار، Kىل ٔ�نك ٔ�Kدت ÎكIيف السؤال مبا 
�ل�س@بة جلوابنا، فٕانين ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن .يتالءم مع التطورات اليت شهدهتا بالد 

  .امك إالداريةأ�مر يتعلق هنا �حملامك الت}ارية واحمل
 1994حمامك ٕادارية م[ذ س@نة  �7ل�س@بة {لم«امك إالدارية، فقد مت ٕا·داث 

يف ربوع اململكة، و�لطبع أ�مر يتعلق �لر�ط والبيضاء، مرا&ش، ٔ�اكد�ر، 
 .مك[اس، فاس، وZدة

ومن sالل اجلرد املتعلق بعدد القضا® الراجئة ٔ�مام احملامك إالدارية يت	ني 
واحضة ال Qسمح مبراجعة Zذرية {لخريطة القضائية، نعم  ٔ�ن هناك معطيات

ٕان هذا املوضوع ي��غي ٔ�ن نتدارسه ؤ�ؤكد لمك بqٔنه س@يكون حمل درس 
ومتحيص ٕالKادة النظر يف هذه اخلريطة، لكن هناك معطيات لٔ�سف حتول 
بي�[ا وبني ٔ�ن جنهتد كثريا من ٔ�Zل حتقIق هذا الهدف السايم ا½ي تفضلمت 

  .ر بهالس@يد املس�شا
، وملا 2950ذ� ٔ�نه Kىل صعيد احملمكة، م.ال إالدارية بqٔاكد�ر الراجئ 

نقول احملمكة إالدارية د®ل ٔ�اكد�ر راه سوس ماسة درKة، العيون وما ٕاىل 
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مفثال لو ٔ�رد  ٔ�ن ن�شqٔ حممكة ٕادارية زائدة يف اجلنوب املغريب، مفعىن . ذ�
ٕالماكن يف ٔ�ي دو� قضية ±ادي تعود Kىل النصف، فlصوروا هل � 2950

  قضية؟ 1000وال حىت  600وال  500ٔ�ن ن�شqٔ حممكة مlخصصة Kىل 
، هل ميكن ٕاذن يف هذه املنطقة 1717م.ال Kىل س	Iل املثال، وZدة 

  الرشقIة نتوسعو وند�رو حممكة ٕادارية ٔ�خرى؟
حىت ٕاذا مشA[ا و قش@نا ... وهكذا 1631نفس أ�مر م.ال مك[اس 

}ارية، فاحملامك الت}ارية ٔ�يضا توحض املعطيات املتعلقة املوضوع د®ل احملامك الت
�لقضا® الراجئة، هنا ال ٔ�قول املتâلف وال ٔ�قول املس}ل، ٔ�قول الراجئة، 

د®ل القضا®  %70فهOي ٔ�يضا ٕاذا جتاوز  اXار البيضاء ا{يل فهيا تقريبا 
، فهOي 3471، يف وZدة Î5171روج �Xار البيضاء، ففي مك[اس 

  . Qشجع Kىل ٔ�ن نقوم Ô�ٕشاء حمامك Zديدةمعطيات ال 
هذا فقط جواب ٔ�ويل حسب املعطيات أ�ولية، لكن ٔ�ؤكد بqٔن ٕاKادة 
النظر يف اخلريطة القضائية هو موضوع يقع يف صلب اه�م[ا، وس�س@تويف 
مجيع املعطيات املتعلقة بعدد القضا® و�رتب Kليه النتاجئ الرضورية، ويه ٔ�نه 

رب القضاء {لمواطنني ٕاما Kىل صعيد احملامك إالدارية ٔ�و حþI اكن ممك[ا ٔ�ن نق
  .Kىل صعيد احملامك الت}ارية فلن نتqٔخر ٕاذا توفرت ظروف ذ� وٕاماك ته

  .وشكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
اللكمة لفريق أ�صا� واملعارصة من ٔ�Zل التعقIب، تفضلوا . شكرا

  .الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملريشيشيشيش
الس@يد الوز�ر، اح[ا عرج[ا يف السؤال د®لنا Kىل ا·رتافIة القضاء وKىل 

  . احملامكة العاد�
الس@يد الوز�ر، يف أ�س@بوع أ�sري ت��عنا عن كثب وتصفحنا {لجرائد 

 -الس@يد الوز�ر  - الوطنية Kىل ما Zاء يف هذه اجلرائد من sالل اس@تق�المك 
معه، و¾يف طلبمت من الرشطة ٔ�·د املش@تكني ٕاىل مكlبمك، و¾يف تعاملمت 

القضائية احلضور ٕاىل مكlبمك، و¾يف ٔ�عطيمت تعلÎRمك {لس@يد الو¾يل العام، 
و¾يف و¾يف مت ما مت فR خيص نصف هذا الفIمل ٔ�و رمبا Îكون حقIقة لهذا 

  .القايض
الس@يد الوز�ر، مسعنا يف الشوارع يف خمتلف املدن وأ�قالمي ٔ�ن هناك 

 احليف، وظلموا من طرف Kدة °ات اXو� و±ري مجموKة من املواطنني مت
اXو�، وا�ٓن �س@تعدون {لتوZه ٕاىل مكlبمك، و�متىن ٔ�ن يلقوا نفس ما القاه 

  .املش@تيك السابق ا½ي توZه ٕاىل مكlبمك
ها النقطة الثانية، الس@يد الوز�ر، يعين احملامك إالدارية والت}ارية لك 

الر�ط، وZدة، كام قلمت  م.ل طن}ة، فاس،موجودة يف املدن الكربى  
الس@يد الوز�ر، ٔ�اكد�ر، ولكن ما ن�ساوش راه وا·د الف�ة عريضة من 

 20املواطنني ا{يل هام ال حول وال قوة هلم ا{يل Îمييش {لمحمكة إالدارية Kىل 

�لف درمه، وخصو اsلص احملايم وخصوا �ش يوصل ½يك املنطقة، ½اك ٔ
لكم  400يه احلال �ش مييش املاكن وخصوا فني ٕا�ت يعين ¾يصعاب Kل 

  .و�رجع {لمنطقة م[ني Zاء
لهذا حىت هذه الف�ة الس@يد الوز�ر كنمتنوا Îراعيوا الظروف د®لها يعين 
واختذوا يعين ³حlياطات من ٔ�Zل ·ل هاد املشالك د®ل هذه الف�ة 
العريضة من املغاربة ا{يل مlواZدة يف املناطق النائية، وشكرا الس@يد 

  .الرئAس

        ::::رئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسة    الس@يدالس@يدالس@يدالس@يد
  .شكرا {لس@يد املس�شار

ن�lقل {لسؤال الثالث موضوKه تqٔهيل احملامك، الس@يد الوز�ر، ٔ�مس«يل 
  .لمك الرد Kىل التعقIب تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
الس@يد املس�شار، أ�مور واحضة هذه يه سقطت الطاöرة، كنا يف 

بداية نتعامل اجيابيا ما ح[ا ا�ٓن يف ال اموضوع فqٔصبحنا يف موضوع ال بqٔس 
  .يف مشلك

�وال، موضوع القايض املبتىل يف طن}ة هو موضوع معروض Kىل ٔ
القضاء، وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول فIه ±ري هذا، لكن ما مقت به يدsل يف مصمي 
اخlصايص ملاذا؟ ٔ�هنا احلكومة Îريد ٕاقرار Kدا� حقIقIة ولكن يف نفس 

ي��غي ٔ�ن Qسمحوا ٔ�نه يمت فlح الوقت حتارب الفساد، وال ٔ�مسح لنفيس وال 
�ي مسطرة يف موا°ة قاض ما مل يمت حفص ماذا Zدية هذه الشاكية، ٔ
وحفص Zدية الشاكية ال يعين ٔ�هنا �لرضورة حصي«ة، لكن حسب 
 املعطيات أ�ولية اليت ي��غي ٔ�ن تتوالها وزارة العدل Kىل ٔ�Kىل مس@توى ®

جلنائية، ٔ�و مد�ر الشؤون ٕاما الوز�ر ٔ�و املف�ش العام، ٔ�و مد�ر الشؤون ا
املدنية، و½� �لنظر ٕاىل ٔ�ن أ�مر �ل�س@بة ٕايل Zديد اكن Kيل ٔ�ن ٔ�حتمل 
مسؤولييت خشصيا و�لطبع مل ٔ�زد Kىل ٔ�نين بعد تفحيص ملدى Zدية 
الشاكية، محلت املعين �ٔ�مر املسؤولية وقلت Ç ٕان ٔ�ي خطٕا يف هذا 

ه ٔ�ن يتحمل مسؤوليته ، ملا الباب ميكن ٔ�ن يرتتب Kليه نتاجئ وخمية فعلي
حتمل مسؤوليته قلت Ç ٕان القانون �ملقlضيات اجلديدة ٔ�صبح يعطي حامية 
ودمع للك شاهد �ريد ٔ�ن يتقدم ٔ�مام من جيب ليك يديل ٕ�فادات حول 

  .واقعة يقول بqٔهنا ·ا� فساد
طبعا الس@يد الو¾يل العام بعد ذ� ٔ�مر �لبحث، و�لطبع ٔ�يضا 

ية رZال الرشطة ا½�ن سوف يتحملون مسؤولية اس@تق�لت �لك مسؤول 
 /Iمر ح�ن أ�البحث ؤ�يضا �هبهتم ومل �ٓمرمه ومل ٔ�هنامه ولكن �هبهتم ٕاىل ٔ
يتعلق �لقضاء فIنبغي احلرص Kىل توفري اكفة الرشوط اليت �س@تلزAا 

  .القانون حامية {لمؤسسة القضائية ولكرامة القضاة
ن هذا هو Kني الصواب هل ٔ�خطqٔت يف هذا؟ ال ٔ�عتقد، ٔ�عتقد �

   .وارجوا ٔ�ن نتعاون مجيعا
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لضامن حمامكة Kاد� {لجميع مبا يف ذ� من ميكن ٔ�ن �كون م�تال  ،ٔ�وال
  .&هذا القايض ا½ي �رجو ٔ�ن �كون �ريئا

�ن نعمل Kىل حماربة الفساد دون هتاون Aام اكن املعين بqٔي شاكية  ،7نيأ
�ن ن�lعاون مجيعنا Kىل  حىت ولو اكن مصطفى الرمIد مش@تىك به ي��غئ

  .ٕايقافه عند ·ده، شكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا {لس@يد الوز�ر، السؤال الثالث موضوKه تqٔهيل احملامك، اللكمة 

  .ٔ�·د السادة املس�شار�ن من الفريق ³س@تقاليل لتقدمي السؤال مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد أ�نصارياملس�شار الس@يد محمد أ�نصارياملس�شار الس@يد محمد أ�نصارياملس�شار الس@يد محمد أ�نصاري
  .شكرا الس@يد الرئAس

  ز�ران،الس@يدان الو 
  الزمI] والزمالء املس�شار�ن احملرتمني،

امسحوا يل يف ٔ�ول Zلسة دس@تورية رقابية بعد تنصAب والثقة املمنو·ة 
{لحكومة أ�وىل، ٔ�ن ٔ�تقدم لمك الس@يد وز�ر العدل واحلر®ت بqٔحر اøهتاين 
Kىل تعيA[مك Kىل رٔ�س هذا القطاع، وكذ� اøهتنئة موصو� لاكفة ٔ�عضاء 

ها Kىل ما حظوا به من تعيني مليك وثقة من طرف جملس احلكومة ولرئAس 
  .النواب، �ٓملني ٔ�ن يوفقمك هللا يف معلمك

يل هتنئة كذ� sاصة ورمبا sارج س@ياق السؤال وهو ٔ�ن هننئمك  ،و7نيا
مبا وفقمت فIه من حتقIق ·مل Kدد ¾بري من القضاة والقاضيات وت	شريمه �رفع 

حسب ما اطلعت Kلينا به الصحف  من رواÎهبم وحتسني ٔ�وضاعهم املادية،
اليوم، وكذ� ٔ�متىن ٔ�ن توفقوا فR وفقمت به يف وقت قIايس يف مواص] 

  .تqٔهيل احملامك ببالد 
ؤ�قف عند مواص] ليك ال ٔ�Îلكم عن النصف اململوء بل ٔ�Îلكم عن 
النصف الفارغ من التqٔهيل، والتqٔهيل يبدٔ� من الفضاء البد من العناية 

مك«ايم ممارس  ،د ¾بري من احملامك، ٔ�ن نالحظ ٔ�نمت مكامرس�لفضاء داsل Kد
اكن يرتدد Kىل Kدد ¾بري من احملامك يت	ني ٔ�ن الفضاءات ±ري الالئقة �لقضاء 
وهبيبة القضاء، وكذ� القضاة السادة القضاة وكتاب الضبط والعاملني يف 

ب حقل العدا� يعملون يف ظروف Zد قاس@ية يف بعض احملامك بدء �ملاكت
و³كتظاظ، غياب التدف�ة والتربيد، غياب حىت ش@بكة هاتفIة داsل احملامك 
{لتواصل، وهذا ال ميكن يف ظل احلكومة احلالية وما Zاء يف الترصحي 
احلكويم وما ٔ�عطاه الترصحي احلكويم من ٔ�ولوية لهذا القطاع ٔ�ن تعملوا، 

ذ� تدارك ؤ�عرفمك وجرٔ�Îمك، ٔ�ن تعملوا Kىل حتريك هذه الربكة من ٔ�Zل ك
  .هذا اخلصاص

مث كذ� البد ٔ�ن ٔ�Îلكم Kىل يشء �ٓخر وهو ختصيص دور {لسكن Kىل 
أ�قل Kىل مس@توى املسؤولني القضائيني ٔ�ن Zلهم ال يقطن �حملامك اليت 
يعملون هبا و�سريون احملامك عن طريق الهاتف النقال، من و7ء Kامني 

اهلم وبعدمه عن وو7ء ورؤساء، ورؤساء ٔ�ولون، وهذا ن�I}ة انفص

Kائالهتم الشئ ا½ي يؤÉر سلبا Kىل السري القضايئ �ل�س@بة ملا دوهنم من 
  .Qس@يريمه �حملامك

وهذا مو¾ول لمك كذ� لتفعيل ت� اXورية ولكن وتوفري احلاجIات 
لهذه الرشحية من املسؤولني، مث كذ� نقطة ٔ�خرى، ٔ�عتقد بqٔن الوقت 

ة �متىن كذ� يف وسائل العمل يدامهنا، هو الس@يد الوز�ر بصفة Kام
ال	س@يطة وأ�ولية من ملفات و±ريها ومساKدي القضاء ٔ�ن �كفل هلم توفري 

  .ت� أ�دوات من ٔ�Zل ³ش@تغال يف ظروف كذ� مرضية وشكرا

    ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
لمك اللكمة لٕالZابة Kىل السؤال تفضلوا الس@يد  ،الس@يد الوز�ر .شكرا

  .الوز�ر

        ::::احلر®تاحلر®تاحلر®تاحلر®تالس@يد وز�ر العدل و الس@يد وز�ر العدل و الس@يد وز�ر العدل و الس@يد وز�ر العدل و 
  .شكرا الس@يد الرئAس Kىل هذا السؤال

�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد بqٔنه �لفعل وضعمت ٔ�صبعمك Kىل مج] مشالك تعاين مهنا ٔ
حمامكنا، ٔ�ؤكد بqٔن موضوع اøهنوض �لعدا� يف بالد  يتطلب تضحيات 
جسام، هذه التضحيات اليت ي��غي {لجميع ٔ�ن يتحمل مسؤوليته فهيا 

فة املكو ت واملهمتني مبا يف ذ� اFمتع س@تكون حمل حوار وطين بني اك
 �املدين، هذا احلوار الوطين ا½ي س@نطلقه يف الشهور القلي] القادمة س�Aدٔ
حمليا ولي��لور وطنيا Kرب م[اظرة وطنية تن	.ق عهنا وثيقة امليثاق الوطين 

  .ٕالصالح العدا�، طبعا �اكفة مكو هتا
ي ٔ�ن يصبح حقIقة وليك يصبح وأ�مر هنا ال ي��غي ٔ�ن �كون 7ما ي��غ

حقIقة ي��غي ؤ�قول ي��غي ٔ�ن نقوم مجيعا �لعمل Kىل جتس@يد ما نتطلع ٕاليه 
من Kدا� حقة Kرب وضع إالماك ت الرضورية sاصة مهنا إالماك ت املالية 
من ٔ�Zل اøهنوض بqٔوضاع احملامك ؤ�وضاع السادة القضاة، ؤ�يضا Kرب معلية 

  .لتجهزيمر¾بة Qشمل التâليق وQشمل ا
ن Xينا �ر جما طمو·ا يت}اوز املqٔلوف، وهنا qٔ يف هذا الصدد ٔ�قول ب

�شري ٕاىل بعض إالشارات فقد تقرر حتديث الس}ل الت}اري الوطين وذ� ٔ
هبدف مركزة معطيات وبيا ت الس}ل الت}اري يف قاKدة بيا ت مركزية، 

ابق حتديث sدمة الس}ل العديل Kرب اخلط ٔ�ي متكني طاليب بطاقة السو 
العدلية مهنا Kرب إالنرتنAت، ³ش@تغال Kىل التبادل إاللكرتوين {لم«ارض بني 
النيا�ت العامة وخمتلف حمرري احملارض، ٕا·داث املقاوالت Kرب اخلط 
ل�شجيع ٔ�حصاب املبادرات ٕالÔشاء مقاوøهتم وذ� jرشاكة مع مد�رية 

امل حوس@بة الرضائب واملكlب املغريب {لملكIة الصناعية والت}ارية، اس@تك
�يق إالجراءات {لم«امك، حIث ٕان ا�طط هو جعل احملمكة حممكة عرصية 
يف تدبريها ويف وسائل معلها والرشوع يف تعويض الس}الت الورقIة 

  .�لس}الت إاللكرتونية
طبعا هناك العديد من إالجراءات اليت س��ارش ٕان شاء هللا بدمعمك 

قضاء ·ديث، قضاء مس@تقل، قضاء ودمع اكفة املواطنني املغاربة لنصل ٕاىل 
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�زيه، ولكن لAس فقط ال نقف عند ·دود القضاء وٕامنا نتعدى ذ� ٕاىل اكفة 
�رسة العدا� وهذا هو ا½ي من شqٔنه ٔ�ن حيقق ٔ�هداف[ا مجيعأ.  

  .وفق[ا هللا ملا حيبه و�رضاه

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يد الوز�ر، أ�س@تاذ أ�نصاري

        ::::أ�نصاريأ�نصاريأ�نصاريأ�نصارياملس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد 
  .شكرا الس@يد الرئAس

شكرا {لس@يد الوز�ر Kىل هذه املعلومات واليت لن Ôشك ولن �شك 
�·د ٔ�بدا يف نوا®مك وكذ� يف ٕارادÎمك وٕارادة مجيع مكو ت الشعب املغريب ٔ
ٕاىل Zانبمك من ٔ�Zل حتقIق Kدا� يف بالد  ووفق ما يطمح ٕاليه الشعب 

  .ولك تقدماملغريب، ٔ�ن العدا� يه ٔ�ساس لك يشء 
وكنت  ،ؤ�ريد كذ� ٔ�ن ٔ�هنئمك Kىل ما ٔ�طلقمتوه ٔ�مام الص«افة الوطنية

ٕاال ٔ�ن الوقت مل �سعفين {لقول بذ� وهو اع�د حوار  ،قد جسلت هذا
وطين من ٔ�Zل حتديد مقومات ٕاصالح العدا� جبميع جتلياهتا، ؤ�ذ¾ر من 

اجعة اخلريطة بني املسائل كذ� اليت مل ٔ�متكن من ذ¾رها يف أ�ول وهو مر 
القضائية اليت ٔ�صبحت ال تتالمئ ال مع املوارد ال	رشية، وال مع ·اجIات 

وعزوفا عن احلاكمة اليت  ديمت هبا  ااملتقاضني يف ش@ىت أ�قالمي بل فهيا ٕاهدار 
  .وZاءت يف اXس@تور احلايل

ٔ�سايس ليك ال نقع فR كنا نقع فIه دامئا امث كذ� البد ؤ�عتقد ٔ�نه من 
حقويق وكربملاين سابق ممترس تعرفون ٔ�ن لك القوانني اليت يصادق ؤ�نمت &

Kلهيا الربملان ويغيب فهيا ال�شاور مع املعنيني �ٔ�مر والعاملني يف حفل 
القضاء وكذ� يف نطاق العدا� �رمهتا يطرح Kدة ٕاشاكليات عند التطبيق، 

ن يف القوانني ولهذا ٔ�ريد بل ٔ�øمتس م[مك ٔ�ن تعطوا أ�ولية لفlح املشاورة ا�ٓ 
التنظميية اليت تعزتم احلكومة Kىل إالتيان هبا مس@تق�ال وsاصة نظام القانون 
التنظميي اخلاص �Fلس أ�Kىل {لسلطة القضائية، والقانون التنظميي اخلاص 
�لنظام أ�سايس لرZال القضاء بصفة ٔ�ساس@ية ليك حياول ٔ�ن جييب Kىل 

يعطي للك ذي حق حقه بطريقة  تطلعات العاملني يف قطاع العدا�، ؤ�ن
  .Qشاورية ولن Ôشك ٔ�بدا يف جناحمك ٕان شاء هللا وحنن ٕاىل Zانبمك وشكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا لمك، الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
  .شكرا الس@يد الرئAس

�ؤكد لمك ما ييلٔ:  
ج ا½ي س@نعمتده هو مهنج ال�شارك مع اكفة اجلهات ٔ�وال، ٕان املهن

والف�ات املهمتة، ويف هذا الصدد فٕان مجيع مشاريع القوانني اليت سوف 
تتقدم هبا وزارة العدل واحلر®ت لن Îكون ٕاال حصي] مشاورات موسعة 

 .مع اكفة الف�ات
7نيا، يدsل يف هذا الباب ٔ�نه Kىل صعيد املوقع إاللكرتوين لوزارة 

دل واحلر®ت س@يكون هناك �ب ن�رش فIه اكفة املشاريع اليت �ريد ٔ�ن الع
نتقدم هبا ٕاىل احلكومة، وذ� حىت يتqٔىت مجليع املعنيني ؤ�قول مجيع املعنيني 
واملهمتني �لنظر فهيا وٕابداء الرٔ�ي فهيا، و�لطبع س@نفحص هذه الردود 

s قدم هبا اكفة املهمتني منlAبات اليت سIجوبة والتعق�الل تفحصهم لت� وأ
املشاريع، س@نعتين �لك ذ� ونؤسس Kليه نصا نتقدم به ٕاىل احلكومة ليsٔqذ 

  .مساره ٕاىل الربملان، هذا الزتام س@نعمل Kىل تنفIذه ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
السؤال الرابع موضوKه املنازKات مع املؤسسات  .شكرا الس@يد الوز�ر

س�شار�ن من الفريق ³شرتايك لتقدمي العمومIة، اللكمة ٔ�·د السادة امل 
  .السؤال، فلتتفضل الس@يدة الرئAسة مشكورة

        ::::املس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس@يد الرئAس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،

بعد الرتحIب �لسادة الوزراء يف ٔ�ول Zلسة دس@تورية ملساء� 
مع يف ٕاطار املنازKات  2011ماي  Ï 10رخي احلكومة، تقدم[ا jسؤال يف

  املؤسسات العمومIة، ونظن ٔ�ن هذا املوضوع الزال قامئا، ما هو املوضوع؟ 
ون ٕاىل احملامك إالدارية يف ٕاطار ؤ الس@يد الوز�ر، بعض املواطنني يلج

املنازKات املؤسسات العمومIة، ولكن يقال هلم ٔ�ن احملامك إالدارية يف 
اليت ٔ�صبحت رشاكت، وم.ال العمران، ال ميكن  املؤسسات العمومIة

{لمنازKات ٔ�ن تمت يف احملامك إالدارية، بل جيب ٔ�ن تمت يف احملامك العادية، 
  .وهناك Kدة ملفات يف هذا إالطار

الس@يد الوز�ر وهذا سؤايل أ�ول، هو ا�ٓن ماذا تنوون القIام به 
املواطن  ،اكتلتوضيح هذه املسqٔ�؟ املؤسسات العمومIة اليت ٔ�صبحت رش 

  ¾يف تمت مسqٔ� املنازKات Kرب هاته املؤسسات؟
الشق الثاين، هو ٔ�نه ¾يفام اكنت هاته احملامك سواء ٕادارية ٔ�م Kادية، هناك 
ٕاشاكلية التنفIذ، وXينا كذ� ٔ�م.] وقلمت &جواب لسؤال زمIلنا بqٔنه ا�ٓن 

  .العدا� الاكم] جيب ٔ�ن تصب يف التنفIذ ليك Îكمتل هاته العدا�
  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا {لس@يدة الرئAسة لمك اللكمة الس@يد الوز�ر لٕالZابة Kىل السؤال 

  .تفضل

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
  .شكرا الس@يدة الرئAسة احملرتمة
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�ؤكد هنا ابتداء ٔ�ن هذا السؤال ؤ�م.اÇ يتعلق بطلب اس�شارة قانونية، ٔ
ٕاذ جتيب Kىل هذا السؤال، فٕاهنا ومادام قد وZه ٕاىل هذه الوزارة فٕاهنا 

تعترب ٔ�نه لAس قوال فصال ميكن ٔ�ن تواZه به احملامك اليت تبقى لها صالحIة 
التqٔويل القانوين والتفسري وفق ما ي�هتOي ٕاليه اجهتادها، و�لتايل فٕاننا ال نعترب 

�ن قولنا هذا ملزما {لم«امك يف ٕاطار الفصل بني السلطٔ.  
س�شار�ن احملرتمني والس@يدات املس�شارات ٔ�فIد السادة امل  ،بناء Kليه

احملرتمات، ٔ�ن ٕاخlصاص القضاء إالداري يت«دد Àٔصل Kام حبسب ما ٕاذا 
اكن موضوع هذه املنازKة يندرج مضن الحئة املواضيع املنصوص Kلهيا يف 

  .احملدث مبوج�ه احملامك إالدارية 41.90من القانون رمق  8املادة 
املعنية �لسؤال املطروح واليت اكنت فٕان الرشاكت  ،ويف هذا إالطار

حتمل امس مؤسسات °وية {لتجهزي والبناء ق�ل ٔ�ن تتحول ٕاىل رشكة 
املتعلق �لرشاكت  17.95مسامهة °وية Qسمى العمران، وختضع {لقانون رمق 

ز متزي بصريورهتا ملكفة مبهام ٕاجنا، Î 27.03املسامهة مبوجب القانون رمق 
لقضاء Kىل مدن الصفIح والسكن الغري مشاريع السكن ³ج�عي وا

القانوين و�رامج املصاح�ة ³ج�عية لهذه املشاريع، ٕاىل ±ري ذ� مما ورد 
تعداده يف القانون املذ¾ور، كام تطلع بنفس املهام لفائدة أ�غيار مبن فهيم 
اXو� وامجلاKات احمللية و±ريها من املهام املتص] �ملرافق العمومIة واليت 

  .سلطات العمومIة املعنيةال هبا مضن اتفاقIات تربAا لهذه الغرض مع تقوم 
انطالقا من هذه اخلصوصية القانونية لهذه الرشاكت املسامهة، ٔ�عترب 
قضاء الغرفة إالدارية مبحمكة النقض ٔ�ن العقود اليت تربAا هذه الرشاكت مع 

 ٔ�و ش@به املتعاملني معها من ق�يل بيع قطع ٔ�رضية جمهزة ٔ�و شقق Zاهزة 
ي {لرشاكت املذ¾ورة و�لتايل ينعقد دZاهزة، تندرج مضن ال�شاط العا

اخlصاص النظر فهيا {لم«امك العادية، مادام ٔ�ن تدsل اXو� يف قطاKات 
حIوية اكلسكن ال جيعل من العقود اليت تربم بني ٔ�شâاص القانون اخلاص 

  .يف هذا اFال عقودا ٕادارية
حتت  29/10/2008رارها الصادر يف عند  هنا® حممكة النقض يف ق

قالت بذ�، وبذ� تتضح الرؤية م�دئيا jشqٔن املنازKات اليت  K887دد 
هتم Ôشاط الرشاكت اليت ٔ�حضت sاضعة {لقانون اخلاص سواء �ل�س@بة 
{لعقود اليت تربAا مع أ�غيار، ٔ�و يف �زاKات العامني Xهيا ما مل Îكن 

 lدة مبناس@بة هاذ ال�شاط من ٕامIىض القانون كام يف ·ا� �زع مس@تفlياز مبق
امللكIة ٔ�Zل املنفعة العامة و³حlالل املؤقت ٕاذ �س@متد القايض إالداري 
يف م.ل هذه أ�حوال اخlصاصه من طبيعة املنازKة مادامت Îك�يس 

  .الصبغة إالدارية شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .لتعقIبشكرا {لس@يد الوز�ر، لمك اللكمة الس@يدة الرئAسة من ٔ�Zل ا

        ::::املس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا

س�شارة القانونية ٕاس@توعبناه الالس@يد الوز�ر، طبعا الشق املتعلق �
س@نة، وختتلف  15وفهمناه، لكن ما ذنب املواطن ملا يبقى امللف ٔ�كرث من 

وصب«ات رشكة، احملمكة إالدارية حمكت  (L’ERAC)الوضعية د®ل 
ملا  ،لصاحلهم ولكن من بعد مل يمت التنفIذ لصاحل هذوك أ�غيار، حكامت

Kاودوا ملف �ٓخر قالوا هلم مايش احملمكة إالدارية يه ا{يل مسؤو� دا� 
�صبحت رشكة sاص احملامك العادية، هاذ قضا® الس@يد الوز�ر ¾مييش حضيهتا ٔ

  املواطنني، ملاذا هاذ السؤال؟ 
Iوال، لتوضيح هاذ املسائل، ملا هاذ املؤسسات العموم�ة يتغري قوانAهنا ٔ

من هاذ القانون ا{يل ذ¾رتيو  6جيب البت م�ارشة يف هاذ املسائل، املادة 
الس@يد الوز�ر ا{يل ٔ�سس رشكة معران، تقول �حلرف ؤ�نمت Kىل Kمل هبذا، 

�  مqlٔكدة ٔ�نمت مع العمل هبذا، كتقول ٔ)le passif et l’actifنه لك   (�معناه ٔ
ذه الرشكة جيب Kىل الرشكة ٔ�ن القضا® ا{يل اكنت ق�ل ٔ�ن تؤسس ه

 .تتحمل مبا فهيا القضا® وامللفات داsل احملامك
ٕاذا هاذ التغيري ا{يل وقع يف تنظمي احملامك املواطن املغريب، ؤ�ظن ٔ�نمت 
معي يف هاذ املسqٔ�، املواطن املغريب جيب ٔ�ال يؤدي اøمثن وراه ٔ�دى اøمثن 

ٕاذا خمصش حقوقه هتضم  مبسائل ٔ�خرى يف هاذ امللفات م.ل هاذ امللفات،
هبذا النوع، ؤ�  مlيق[ة بqٔ�مك سوف تقفون Kىل م.ل هذه القضا®، وم.ل هاذ 

  .إالجراءات يف ٕاطار التحكمي لصاحل املواطنني شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يدة الرئAسة، لمك اللكمة الس@يد الوز�ر

  ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
�تفق ٔ  �معك متاما، ال ميكن {لتغيري ا½ي يقع Kىل الس@يدة الرئAسة، ٔ

الوضع القانوين ٔ�ي مؤسسة من املؤسسات ٔ�ن يؤÉر Kىل نفاذ أ�حاكم 
الصادرة، ال ٔ�عتقد ٔ�ن هذا ممك[ا وٕاذا حصل فٕان ذ� �كون ٕاما jس	ب 

�ن ما تفضلت به جيد صداه Xى هذه التqٔويل ٔ�و ما شابه، ٔ�ؤكد �  سوءٔ
ا® تعاين من هذه املشالك اليت تفضلت الوزارة وٕاذا اكنت هناك من قض

بذ¾رها مفكlبنا مفlوح � س@يديت ولاكفة السادة املس�شار�ن ملثل هذه 
  .القضا® من ٔ�Zل ٔ�ن نتعاون Kىل ·لها وشكرا

    ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا {لس@يد الوز�ر، ن�lقل ٕاىل السؤال اخلامس ؤ�عطي اللكمة لفريق 

فليتفضل  ،تعلق ب�[فIذ أ�حاكم إالداريةأ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال امل 
�·د السادة املس�شار�ن من فريق ٔ�صا� واملعارصةٔ.  

        ::::املس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنري
  الس@يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
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يقال بqٔن القانون ٔ�Kىل وال يعىل Kليه، كام يقال بqٔن إالÔسان اكن هو 
مؤسسة ٔ�و وزارة كام ٔ�Kىل فٕان القانون واحلق ٔ�Kىل مهنم، يف هذا  ٕاÔسا  ٔ�و

الصدد ال جيادل ٔ�·د يف الطفرة النوعية وإالجيابية اليت شلكها ٕا·داث احملامك 
إالدارية ببالد  من sالل مسامههتا يف Îرس@يخ Kدد من املبادئ القامئة Kىل 

هذا النوع  العدل وإالنصاف وضامن احلقوق واحلر®ت، لكن املالحظ ٔ�ن
من القضاء الزالت تعرتضه صعو�ت من ق�يل Kدم تنفIذ الك.ري من 
أ�حاكم يف غياب ا�ٓليات الكفI] ٕ�ج�ار إالدارة Kىل التنفIذ يف ·ا� 
امlناعها عن ذ�، مما يطرح ٔ�كرث من سؤال حول اجلدوى من اجهتاد 

ه jشلك القايض إالداري يف ٕاجياد احللول الناجعة {لقضا® املعروضة Kلي
  .يتالءم وصون احلقوق واحلر®ت املرشوعية

ٕاذا اكنت هذه أ�حاكم ال تنفذ رمغ حIازهتا لقوة اليشء املقيض به ورمغ 
صدورها �مس Zال� امل�، و½� فالصعو�ت اليت الزالت تواZه تنفIذ 
أ�حاكم الصادرة يف موا°ة اXو� وامجلاKات الرتابية واملؤسسات العمومIة 

اعتقاد  العمل Kىل مراجعة القواKد إالجرائية املعمول هبا ٕالجياد  تفرض يف
  .·ل لهذه إالشاكلية

وKليه Ôسائلمك الس@يد الوز�ر عن مدى اس@تعداد وزارÎمك لتqٔسAس 
مر·] Zديدة تلزم إالدارة العمومIة �ٕالذKان لٔ�حاكم إالدارية الصادرة 

öقار املقررات القضائية احلاlزة لقوة اليشء املقيض ضدها وتقطع مع عهد اح
  به 

7نيا، وهل ٕ�ماك�مك Ôرش مجموع أ�حاكم القضائية اøهنائية واملبالغ احملكوم 
  .وشكرا الس@يد الرئAس ؟هبا لفائدة املتقاضني وذوي احلقوق

    ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالZابة Kىل  .شكرا الس@يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::لعدل واحلر®تلعدل واحلر®تلعدل واحلر®تلعدل واحلر®تالس@يد وز�ر االس@يد وز�ر االس@يد وز�ر االس@يد وز�ر ا
الس@يد املس�شار احملرتم، ٔ�وال ال ي��غي القول بqٔن مجيع أ�حاكم الصادرة 
عن القضاء ضد إالدارة يه حمل تلكؤ ومتنع من هذه إالدارة يف التنفIذ، 
حصيح هناك العديد من أ�حاكم اليت ما زالت تتطلب التنفIذ كام ٔ�نه حصيح 

�س@باب، دون ٔ�ن يعين ٔ�يضا هناك ٔ�حاكم كثرية تنفذ، و�لطبع مفٔ Ç اال ينفذ
ذ� ٔ�نين ٔ�قدم مربرات لعل أ�مر هنا يتعلق Kىل Kدة ٕاجراءات ٕادارية 
ومالية مرتبطة �ملزيانية العامة ٔ�و مزيانية امجلاKات املعنية املطلوب التنفIذ 
Kلهيا، وفIمك السادة املس�شارون واملس�شارات العديد من الرؤساء 

  .قع Kىل اكهل املزيانيات يف م.ل هذه أ�حوالويعرفون إال¾راهات اليت ت
طبعا وزارة العدل واحلر®ت واعية بqٔمهية تنفIذ أ�حاكم ٔ�نه ال قمية 
ٔ�حاكم ال نفاذ لها، و�لطبع فٕان هناك مجموKة من التدابري إالدارية اليت اكنت 
موجودة واليت س@نعمل Kىل تطو�رها لضامن التنفIذ الالزم لٔ�حاكم القضائية 

هناك توZه �روم وضع مجموKة من إالجراءات ذات البعد القانوين من  لكن

�Zل ضامن تنفIذ أ�حاكم وهذا ما يتضمنه ا�ٓن مرشوع قانون املسطرة ٔ
املدنية ا½ي مازال يتداول حكومIا ويفرتض ٔ�ن حيال Kىل الربملان، فIه 

، ةالعديد من الضام ت {لمواطنني حI/ �ريدون تنفIذ أ�حاكم ضد إالدار 
  .احلمك �لغرامة اøهتديدية Kىل إالدارة ،ٔ�هيا السادة والس@يدات ،من ذ�
ختويل طالب التنفIذ ٕاماكنية احلجز التنفIذي Kىل أ�موال  ،7نيا

واملنقوالت والعقارات اخلاصة ٔ�شâاص القانون يف احلدود اليت ال ي�lج عهنا 
املسؤولية عرق] السري العادي {لمرفق العمويم، من مج] ذ� ٕاقرار 

الشخصية {لموظف العمويم عند ³مlناع عن التنفIذ، من ذ� اعتبار 
الس@ند التنفIذي مبثابة ٔ�مر حبوا� ترصف {لمحكوم Ç من طرف احملاسب 

  .العمويم ا�تص مبجرد الطلب عند ³مlناع عن التنفIذ
ميكن  ،و�لطبع فٕان هذا القانون حI/ س@يصبح مرشوKا معروضا Kليمك

فوا فIه الس@يد املس�شار احملرتم اكفة ما Îرونه مالمئا من Qرشيعات ٔ�ن تضي
وضام ت لتقوية Zانب املواطن يف موا°ة إالدارة، هذا ٔ�مر س�lعاون Kليه 

  .مجيعا ٕان شاء هللا، وهللا املوفق والهادي ٕاىل سواء الس	Iل

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
قIب، ٔ�تفضل شكرا، اللكمة لفريق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار التع 

�س@تاذٔ.  

        ::::املس�شار الس@يد جامل بواملس�شار الس@يد جامل بواملس�شار الس@يد جامل بواملس�شار الس@يد جامل بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس@يد الرئAس

هو تعقIب jس@يط حI/ يتعلق أ�مر �ٕالدارة الس@يد الوز�ر حياول ٔ�ن 
جيد الترب�رات، املسqٔ� د®ل املزيانية ود®ل، ولكن وحنن حندث احملايم، 

 حلجز وكنâليوحI/ يتعلق أ�مر �ملواطن كند�روا إال¾راه البدين وكند�روا ا
أ�والد، وميل نتعامل مع إالدارة كنلقاو øهيا  دار بوه اكع وميكن ك�رشدو

أ�س@باب، وهذا نوع تزنلون السقف الس@يد الوز�ر، حنيدو املسائل ا{يل 
فهيا ٕالزام املزيانية د®ل اXو� ٔ�و د®ل امجلاKات احمللية، اك�ن وا·د العدد 

ة ولكن م�غيتوش تقولوها الس@يد الوز�ر، ¾بري د®ل أ�حاكم ال تلزم املزياني
هو ٔ�ن إالدارة مايش ٔ�ش@باح، إالدارة راها مواطنني وموظفني ومسؤولني، 

sدميي الضمري اK ة د®ل املسؤولنيKموFٔنه اك�ن وا·د اqصكوم تقولوا ب
ومرQشني مكIبغيوش ينفذوا أ�حاكم وكAرشدوا ٔ�رس، وعند  وا·د مجموKة 

خصو يتقال، �ش نلقاو الترب�ر ٔ�ن إالدارة  من امللفات هاذ اليش ا{يل
اشكون ا{يل قوي إالدارة وال املواطن؟ حشال د®ل املواطنني ا{يل Îرماو يف 
الز يق وجحز Kىل بيوهتم وس@ياراهتم ٔ�هنم الطرف أ�سهل، ال اخصنا �كونوا 
جريئني ونقولوا بqٔن اك�ن ال�طل وال تقلل من العدد الس@يد الوز�ر، اك�ن 

Kديدة د®ل مجموKة، اك�ن ا{يل ورثة ا{يل املدKني �حلق ماتوا و�يق  ملفات
�طلب يشء وا·د ٔ  �الورثة تAساينوا، نقولوا احلقIقة ٔ�ن ا{يل خصوا يدار، ٔ
الس@يد الوز�ر حتتفظوا �جلرٔ�ة د®ل احملايم د®ل الربملاين وحتل امللفات لكها 

د  مهنا وا·د اجلزء، اح[ا جتبد امللفات لكها، اك�ن ملفات د®ل الفساد وعن
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  .نطالب ±ري تبقى اجلرٔ�ة ويبقى السقف، شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا {لس@يد املس�شار، الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل 

  .التعقIب

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
�  معاك الس@يد املس�شار، هل تتفضل بqٔن Îزور مكlيب وتعرض Kيل ٔ
هذه امللفات اليت تقول بqٔن فهيا فساد ؤ�ن س	ب ³مlناع عن التنفIذ ٕامنا 
�رجع ٕاىل احنراف مضري بعض أ�شâاص ا½�ن �رشفون Kىل تنفIذ هذه 
أ�حاكم؟ ٔ�jسط يدي Kارضا Kليك ٔ�ن تتعاون معي وسرتى جحم جرٔ�يت ٕان 

تsٔqذ  شاء هللا، ٔ�رجو ٔ�ن ت�سم ٔ�نت �جلرٔ�ة ؤ�ن تqٔيت يف اجللسة املق�] ؤ�ن
اللكمة �رمس إال·اطة وتت«دث عن Kدم تعاون وز�ر العدل واحلر®ت معك 

  .ٕاذا ٔ�  مل ٔ�فعل ذ�
�ما ٔ�ن تقول يل ٔ�نين ي��غي ٔ�ن ٔ�Qسم �جلرٔ�ة فهذه نصي«ة ٔ�ق�لها م[ك ٔ
ؤ�ق�لها من امجليع ٔ�نه ال ٔ�·د مزنه ٔ�ن توZه Ç النصي«ة، ؤ�رجو ٔ�ن ٔ�¾ون 

ليت تعرض Kيل، كام ٔ�رجو من امجليع ٔ�ن جريئا يف التعاطي مع لك القضا® ا
  .ن�سم هبذه اجلرٔ�ة sدمة لبالد  وختليقا {لحياة العامة

  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
السؤال املوايل السؤال السادس موضوKه  .شكرا لمك الس@يد الوز�ر

³عتقاالت التعسفIة اليت تطال ذوي الغرامات دون ٕاخ�ار حىت Kائلهتم، 
السادة املس�شار�ن من فريق إالحتاد اXس@توري فليتفضل اللكمة ٔ�·د 

  .الس@يد رئAس فريق إالحتاد اXس@توري

        ::::املس�شار الس@يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس@يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس@يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس@يد ٕادر�س الرايض
  .شكرا الس@يد الرئAس

  ..اليإ بقى ليا يش وقت ٔ�ن حتتفظ بيا Ç {لتعقIب  اليإ ٔ�متىن 
  الس@يد الوز�ر ٔ�و السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شار�ن،
  ضور الكرمي،ٔ�هيا احل

الس@يد الوز�ر احملرتم ٔ�هنئك من مصمي القلب Kىل الثقة املولوية اليت 
حظيمت هبا بتعيA[مك Kىل ٔ�مه القطاKات الوزارية، اليت ٔ�متىن sالصا ٔ�ن يوافقمك 
هللا يف تدبري شؤوهنا ؤ�نوه بترصحيمك لوسائل إالKالم الوطنية بqٔ�مك تعزتمون 

  .لك اجلهات وأ�قالمي وٕ�رشاك امجليعفlح حوار وطين حول خطة العدا� �
عرف[امك دامئا مك«ايم وكربملاين من املدافعني عن حقوق  ،الس@يد الوز�ر

إالÔسان، وحق لك مواطن يف رشوط احملمكة العاد�، كام ٔ�ن دس@تور فاحت 
  .يوليوز ٔ�عطى احلق {لمهتمني املعتقلني يف االتصال بعائلهتم قصد إالخ�ار

  الس@يد الوز�ر احملرتم،

تعلمون ٔ�ن القوانني احلالية ال تنظم هذا احلق و�لتايل ال تتوفر الضابطة 
القضائية واحملامك إالماكنية يك يتصل املهتم بعائلته ٔ�و حمامIه مما يفرتض تعديل 
Qرشيعي يف املسطرة اجلنائية يلزم احملامك الضابطة القضائية بوضع خط هاتفي 

ذا القانون ا½ي سA[ظم هذا احلق، رهن ٕاشارة املهتم، ففي انتظار اFيء هب
فهل الس@يد الوز�ر احملرتم، ٕ�ماك�مك ٔ�ن تو°وا دورية وزارية عن طريق 

 مد�رية الشؤون اجلنائية حىت تضمن حقوق اXس@تورية {لمعتقلني؟ 
  .شكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا {لس@يد املس�شار، الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب 

  .Kىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
  الس@يد املس�شار احملرتم،

�شكرمك Kىل هتنlvمك ؤ�رجو هللا تعاىل ٔ�ن يوفقين �ٔ¾ون عند ظن ٔ
صاحب اجلال� واكفة املغاربة ا½�ن يعولون Kىل هذا احلكومة يف حتقIق 

�ٓماهلم يف ٕاقرار العدا� احلقة.  
ء الغرامات هكذا فهمت من �ل�س@بة لسؤالمك ٔ�عتقد بqٔنه يتعلق بqٔدا

sالل ما توصلت به ومع ذ� سوف ٔ�·اول ٔ�ن ٔ�خlرص ٔ�صل ٕاىل اجلواب 
Kىل ما تفضلمت به شفهيا، فR يتعلق بqٔداء الغرامات حI/ �كون هناك حمك 
·اöز Kىل قوة اليشء املقيض به، وقد قىض بغرامة معينة فٕان اXو� من 

ميع الوسائل القانونية ومن ذ� حقها ٔ�ن Qس@تâلص الغرامة احملكوم هبا جب 
ٕال¾راه البدين ا½ي يبقى �ٓلية احlياطية ؤ�sرية جلرب احملكوم Kليه Kىل اوس@ي] 

�داء الغرامات املس@تحقة لفائدة خزينة اXو�، و�لطبع فٕانه ال ميكن ا{لجوء ٔ
ٕاىل إال¾راه البدين ٕاال بعد ٕانذار احملكوم Kليه وٕاAاÇ كام تنص Kىل ذ� املادة 

من قانون املسطرة اجلنائية، ٕاAاÇ شهر اكمل من ٔ�Zل ٔ�داء ما بذمlه  640
حىت ٕاذا ماطل يف ذ� فٕان املسطرة جتري جمراها، و�لتايل فٕان من مج] 
ما ميكن ٔ�ن حيصل هو ٔ�ن خيضع ³عتقال، لكن ٕ�ماكن املعين �ٔ�مر ٔ�ن 

  .يطعن يف ٕاجراءات إال¾راه البدين، وجمرد الطعن يوقف التنفIذ
وهذا فIه جواب Kىل سؤالمك فR  66ة لطبع ٔ�يضا فٕان املرشع يف املاد�

 3من قانون املسطرة املدنية كام Kدلت م[ذ حوايل  66تفضلمت به �ٓنفا، املادة 
�شهر، نصت Kىل وجوب ٕاخ�ار لك خشص مت الق�ض Kليه فورا و�كIفIة ٔ

، ٕاضافة يفهمها بدواعي اعتقاÇ، وحبقوقه، ومن بAهنا حقه يف الزتام الصمت
ٕاىل حقه يف ³س@تفادة من املساKدة القانونية، ومن ٕاماكنية االتصال بqٔ·د 
�قاربه وبطلب تعيني حمام وٕان مل �كن �س@تطاعته ٔ�ن يعني حمايم، فٕانه ٔ

  .ٕ�ماكنه ٔ�ن يطلب تعيني حمام يف ٕاطار املساKدة القضائية
هذه مقlضيات ·ديثة العهد، ولٔ�سف الك.ريون جيهلوهنا، وحنن 

ون Kىل تطبيقها، ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن اج�Kا التqٔم مبقر الوزارة بني وز�ر حريص
العدل واحلر®ت وبني مجعية هيئات احملامني �ملغرب، وتطرق[ا ٕاىل هذا 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن         2011 

13 

 )2012ينا�ر  31( 1433ربيع أ�ول  7

املوضوع ؤ�sذ م[ا زم[ا ±ري �سري، نطالب املواطنني بqٔن يعوا حقوقهم، ومن 
·لقات °تنا س@نعمل Kىل ٔ�ن نتواصل مع وزارة االتصال من ٔ�Zل تنظمي 

  .تقوم بتقدمي هذه املقlضيات {لناس حىت يعوهنا
و�لطبع فٕان هذه املقlضيات ٔ�ساسها ؤ�صلها هو اXس@تور ا½ي نص 
Kلهيا وZاءت هذه النصوص التعديلية اليت ٔ�رشت ٕاىل بعضها جتس@يدا 

  .{òس@تور اجلديد ا½ي مضن حقوقا Zديدة {لمواطن
  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  وز�ر، الس@يد املس�شار هل لمك تعقIب؟شكرا الس@يد ال

        ::::املس�شار الس@يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس@يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس@يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس@يد ٕادر�س الرايض
  .شكرا الس@يد الرئAس

ت�شكر جزيل الشكر الس@يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن إالشاكلية املرتبطة 
حبقوق املعتقلني ٔ�و املهتمني، م.ال حبال الكفا�، الكفا� تعلمون ٔ�ن هناك 

ديق احملامك، لتبقى رهن ٕاشارة نصوصا تنظميية تنظم اXميومة �ل�س@بة لصنا
  .احملمكة واملواطنني حىت sارج ٔ�وقات العمل

املالحظ الس@يد الوز�ر احملرتم ٔ�ن هناك قضا® وملفات تتqٔخر الهيqٔة، 
الصباح  3بعد ما تتكون الهيqٔة تتqٔخر بعض املرات حىت الرابعة صبا·ا ٔ�و 
طاف ٔ�نه �ش ت	ت يف ت� القضية، �ٓش تنلقاو؟ تنلقاو م.ال يف �ٓخر امل

ذاك القضاة تيحمكوا �لرساح و�لكفا�، ومليل تنقلبوا Kىل ذاك الس@يد ا{يل 
يف الصندوق ا{يل ±ادي يد�ر اXميومة ما اك�ن شاي، ٕاذن ٔ�و تتكون قضية 
Zات ٕاىل احملمكة اجلنائية من بعد تقىض فهيا بعدم ³خlصاص وٕا·اøهتا Kىل 

 ٔ�ن املسؤول Kىل صندوق احملمكة ³بتدائية، ونالحظ مرة ٔ�خرى Kىل 
  .احملمكة املعنية ال يلزتم �ملداومة

نلمتس م[مك الس@يد الوز�ر تنظمي هاذ أ�مر بنص Qرشيعي ال  ،لهذا

تنظميي، ٕاللزام املعنيني بتوفري اXميومة، وهذا لكه لفائدة املتقاضني وضامن 

 حق املهتمني، حمامك الضابطة القضائية وضع خط هاتفي رهن ٕاشارة املهتم يف
انتظار اFيء هبذا القانون ا½ي سA[ظم هذا احلق، ف�ٕاماك�مك مرة ٔ�خرى ٔ�ن 
تو°وا دورية وزارية عن طريق مد�رية الشؤون املدنية �ش هاذ الناس 
يبقوا يلزتموا، ٔ�ن الس@يد الوز�ر حشال من مرة يش وا·د ت�Aغي حيط 

يلقى؟ الكفا� مليل Îمييش ذاك الس@يد ا{يل ملزوم Kليه �ش جيلس، �ٓش ت 
تيلقى ما اكي�ش ذاك الس@يد ا{يل ±ادي �شد م[ه ت� الكفا�، فlيضطر 
ذاك القايض �ش �شد هو الكفا� ومييش ذاك الس@يد، وهذه ٕاشاكلية 

ح[ا طرح[ا هاذ السؤال الس@يد الوز�ر؟ ٔ�ن مهنا ومهمك يف ااكينة، Kالش 
طر·ه هذه أ�س@ئ] هو ٔ�ن حنمل مهوم ومشالك املواطنني وحتل معمك، 

صفlمك مسؤول عن القطاع jشلك موضوعي، ؤ�Kمل ٔ�ن Îكرار بعض ب 
أ�س@ئ] تqٔيت ¾ون بعض الوزراء يqٔتون ويقول جوا� بطريقة ملتوية و±ري 
مق[عة، ويبقى إالشاكل مطرو·ا، و�ريد ويف عهد هذا اXس@تور ٔ�ن Îكون 

  .املوضوعية يف اجلواب ؤ�ن يطبق الوز�ر ما يقول
  .شكرا الس@يد الرئAس

Aالس@يد رئAالس@يد رئAالس@يد رئAس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس@يد رئ::::        
  .شكرا، لمك اللكمة الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
  ،س@يدي املس�شار

اللكمة مسؤولية، وال ميكن ٔ�ن نتصور ٔ�ن وز�را مسؤوال، بل ٕاÔسا  
  .مسؤوال، ميكن ٔ�ن يقول ٔ�ش@ياء ال �س@تطيع ٕاجنازها

 �ل�س@بة يل، ٔ�قول لمك وهللا Kىل ما ٔ�قول شهيد لن ٔ�قول ٕاال ما ٔ�عتقده،
و�لطبع ما ٔ�عتقده هو ٔ�ن هناك مشلك فعال يف املوارد ال	رشية Xى احملامك، 
ؤ�عتقد ٔ�نه حI/ يتعلق أ�مر ٕ�صدار ٔ�حاكم يف وقت مqlٔخر من ا{ليل، 
وقد تqٔيت كام تفضلمت ٔ�ي احلمك �كفا� معينة قد يتعذر ٔ�حIا  ٔ�داؤها لعدم 

املشالك اليت  وجود من �كون ملكفا �لصندوق، ٔ�عتقد ٔ�ن هذه من مج]
�Éرمت ³ن��اه ٕاøهيا، س@نعرضها و�رى ¾يف ميكن ٔ�ن حنلها، ؤ�رجو ٔ�ن نوفق ٔ

  . يف ذ� ٔ�نه لAس ٕ�ماكننا ٔ�ن حنل لك املشالك
هناك مشالك مlعددة، و�لطبع ال ميكن لنا نظر®، ٔ�قول نظر®، ٔ�ن 

ساKة، حىت ٕاذا ما صدر  24نعني بعض املوظفني لريابطوا ا{ليل واøهنار، 
 هبذا ا½ي تفضلمت به ميكن هلم ٔ�ن �كونوا رهن ٕاشارة الناس، هذا ±اية حمك

عظمية وهدف ن	Iل لكن هل س�س@تطيع ٔ�ن Ôشخص هذا؟ هذا س�سعى 
  .ٕاىل ذ�، و�رجو هللا ٔ�ن يوفق[ا، و�لطبع يف ·دود إالماكنيات املتا·ة

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

مكني، اللكمة ٔ�·د السادة السؤال السابع، موضوKه تعيني احمل
  .املس�شار�ن من الفريق ³شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل

        ::::طالبطالبطالبطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن املس�شار الس@يد موالي احلسن املس�شار الس@يد موالي احلسن املس�شار الس@يد موالي احلسن 
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 يف ٕاطار اجلهود اليت تبذلها وزارÎمك لرتس@يخ ثقافة الصلح والتحكمي لفض
املنازKات الناش@ئة بني أ�فراد واملؤسسات ³قlصادية، وKىل اخلصوص يف 

نالحظ ٔ�ن ³خlصاص املس@ند {لو7ء العامني {لم�  ،مIدان أ�عامل
مبختلف احملامك ببالد  فR خيص تعيني احملمكني تعرتيه بعض النواقص، تت}ىل 

³خlصاص، يف معظم أ�حIان يف Kدم كفاءة هؤالء احملمكني وهنا ٔ�قصد 
  .وبعدمه لك البعد عن القضا® املطرو·ة

ملاذا ال يمت ٕاس@ناد اخlصاص هؤالء : فٕاين ٔ�سائلمك الس@يد الوز�ر ،وKليه
احملمكني {لو7ء العامني مب«امك ³س@تv[اف الت}ارية بدل الو7ء العامني 
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{لم�؟ ٔ�ال Îرون ٔ�ن هذا ³خlصاص ٕان ٔ�س@ند {لم«امك الت}ارية س@يكون 
ة نظرا {لتجربة الكربى يف هذا امليدان؟ وهل Xى وزارÎمك ٔ�ي ٔ�كرث فعالي

تصور ٕالجناح جتارب غرف الت}ارة الصناKة واخلدمات فR خيص مراكز 
  الصلح والتحكمي؟

  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا لمك الس@يد املس�شار، اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
  .مك الس@يد املس�شار احملرتمشكرا ل

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�بني ٔ�نين ال ٔ�فهم الفرق بني الو¾يل العام حملامك ٔ
³س@تv[اف العادية وبني و¾يل Kام Xى احملامك الت}ارية، ٔ�عتقد بqٔن من Xيه 
الوسائل {لبحث يف سوابق واملعطيات املرتبطة �ملرحش ليك �كون حمكام هو 

إالس�[اف ٔ�نه ولٔ�سف الشديد �ل�س@بة لو7ء الو¾يل العام Xى حمامك 
امل� والو7ء العامون Xى احملامك الت}اري واحملامك الت}ارية إالس�[افIة، Xهيم 
اخlصاصات ٔ�س@ندها هلم القانون sاصة مدونة الت}ارة لكهنا حلد ا�ٓن مل 

�رشف[ا Kىل ³فlتاح الرمسي {لس@نة القضائية �حملمكة الت}ار ٔ /Iية تفعل، ح
إالس�[افIة �Xار البيضاء، ٔ�7ر الس@يد الو¾يل العام هذا املشلك ووKد  
بفlح حوار من ٔ�Zل وضع الصيغة املالمئة لتفعيل ³خlصاصات املولكة 
{لسادة و7ء امل� Xى احملامك الت}ارية والسادة و7ء العامون Xى احملامك 

  .الت}ارية إالس�[افIة
ؤالمك، ٔ�فIد بqٔن القIام مبهمة التحكمي خبصوص اجلواب املبارش Kىل س

لAس حكرا Kىل ف�ة احملمكني املقIد�ن �لقوامئ اليت توZد Xى السادة و7ء 
يف اخlيار احملمكني من هذه القامئة  االعامون {لم�، ذ� ٔ�ن أ�طراف ٔ�حرار 

�و ±ريمه، و�لتايل فٕان املرشع توs yلق �ٓلية ل�سهيل Aمة رئAس احملمكة ٔ
 5.327 - 4.327ٕاليه ٔ�·د أ�طراف يف ٕاطار مقlضيات الفصلني  qٔ حI/ يل}

قصد تعيني ٔ�و ٕامتام QشكIل هيئة التحكمي حبيث �سهل Kليه الرجوع لقامئة 
احملمكني املشار ٕاøهيم يف ما س@بق بدل ³حlاكم ملعلوماته الشخصية، ومن 
مث فٕان Aمة الو¾يل العام {لم� لAست قطعا تعيني احملمكني، بل فقط 

هنا من ٔ�حباث qٔ اس@تق�ال تصارحيهم وعند ³قlضاء ٕاجراء ما يلزم من ش
  .اعتبارا ملا هو خمول Ç قانو  من صالحIات وٕاماكنيات

ؤ�ما صالحIات التعيني فرتجع رئAس احملمكة ³بتدائية ٔ�و رئAس احملمكة 
الت}ارية ا½ي يمت ا{لجوء ٕاليه حبسب احلاالت املقررة قانو  لتعيني احملمك، 

Ç يف هذه احلا� ٔ�ن �رجع لقامئة احملمكني املشار ٕاøهيا، Kلام ٔ�نه لAس هناك ما و
 R@ارج القامئة املذ¾ورة، السs س احملمكة من تعيني حممكAن يقوم رئ�مينع من ٔ
ٕاذا تلقى اقرتا·ا من طريف التحكمي بتعيني حممك معني، ±ري ٔ�ن ما جيب 

ه ملا جيري به العمل يف خمتلف الرتكزي Kليه هو ٔ�ن ال�رشيع الوطين جمارة م[
ال�رشيعات املقارنة املنظمة {لتحكمي ¾رس م�دٔ� حرية أ�طراف يف اخlيار 

احملمك، وحرص Kىل إالبقاء Kىل التحكمي �عتباره Aمة ولAس Aنة �س@ندها 
  .لٔ�طراف مبلء ٕارادهتم ويف ·دود الضوابط اليت وضعها القانون وشكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .اللكمة {لفريق ³شرتايك .شكرا لمك

        : : : : طالبطالبطالبطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن املس�شار الس@يد موالي احلسن املس�شار الس@يد موالي احلسن املس�شار الس@يد موالي احلسن 
  .شكرا الس@يد الوز�ر

�وال يف jسط السؤال وحضنا ٔ�نه ال�ساؤل د®لنا يف هذه القضية ال يعين ٔ
ح[ا كنقولوه ٔ�نه يف أ�نه جترحي {لو7ء العامني ٔ�و Kدم الكفاءة، هذا اليش 

ية ومشالك أ�عامل ٔ�كرث وميكهنم ٔ�ن احملامك الت}ارية يعاجلون املشالك الت}ار 
  .Ôس@تفIد من هذا املعطى

فR خيص وكام تعلمون ٔ�ن مجيع العقود اليت تربم مع الرشاكت ٔ�و 
املؤسسات أ�ج[بية جند فهيا بند واحض ورصحي يف أ�sري ق�ل ا{لجوء يف 

ن ·ا� �زاع ق�ل ا{لجوء ٕاىل احملامك البد ٔ�ن منر بلجنة التحكمي، وهنا كام تعلمو
�ن مراكز الصلح والتحكمي يف الغرف املهنية قد ٔ�Ôشvت م[ذ مدة ومل تقم ٔ
بواجهبا، وهنا نطلب م[مك الس@يد الوز�ر ٔ�ن تعينوا حممكني ذو كفاءة ل�س@يري 

  .هذه املراكز حىت ال تبق ±ري م[ت}ة شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الرد Kىل  شكرا الس@يد املس�شار، الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف

 . التعقIب

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®تالس@يد وز�ر العدل واحلر®ت
�شكر الس@يد املس�شار احملرتم Kىل ما تفضل به من ٕافادة يف موضوع ٔ
احملمكني Xى هذه الغرف، و�لطبع فٕان وزارة العدل واحلر®ت س@تsٔqذ هذا 
التوضيح وهذه إالشارة لتقوم �لنظر يف ما ميكن فعG وجتاوبه الرضوري مع 

  .من اقرتاح وشكرا ما تفضلمت به

    ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
�مسمك ٔ�شكر الس@يد وز�ر العدل واحلر®ت Kىل هذه املسامهة القمية يف 
هذه اجللسة املباركة، ون�lقل ٕاىل أ�س@ئ] املو°ة ٕاىل قطاع السكىن 
والسؤال ا�ٓين أ�ول حول مqٓل إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة املغربية من 

نازل املهددة �الهنيار، اللكمة ٔ�·د السادة ٔ�Zل ٕاحصاء وÎرممي امل 
  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

الوقت مضبوط الس@يد املس�شار بدقة، وال ميكن ٔ�ن نقاطع الناس يف 
�فاكرمه ال يف اللكامت د®هلم ال بد من تبليغ الرسا� ٔ�نه الهدف من السؤال ٔ

  .لرسا�ٔ�و من اجلواب هو تبليغ ا
ٕاذن اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
لتقدمي السؤال املتعلق �ٕالجراءات اليت اختذهتا احلكومة من ٔ�Zل ٕاحصاء 

  .وÎرممي املنازل املهددة �الهنيار فليتفضل الس@يد املس�شار مشكورا
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        ::::املس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكوري
  .شكرا الس@يد الرئAس

ملقlضيات النظام اXاsيل Fلس املس�شار�ن �رشفين ٔ�ن ٔ�حIل طبقا 
  .Kليمك الس@يد الوز�ر السؤال التايل

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
ٕانه من املؤسف حقا ٔ�ن نعود ٕاىل التذكري مرة ٔ�خرى مبوضوع املنازل 
املهددة �لسقوط و³هنيار خصوصا يف أ�حIاء العتيقة، حIث س@بق ٔ�ن 

س@ئ] يف املوضوع ٕاال ٔ�ن أ�جوبة مل Îكن شافIة طرحت العديد من ا�ٔ 
واكفIة ٔ�و ال حتمل ٔ�رقاما ومعطيات حمددة يف ظل ٕاجراءات اس@تع}الية 

  .{ل«د من هذه الظاهرة اليت راح حضيهتا العديد من املواطنني أ��ر®ء
  الس@يد الوز�ر،

وحنن يف فصل الش@تاء وما يعرفه هذا الفصل من Qساقطات مطرية 
Ôسائلمك عن إالجراءات اليت س@تعمتدها حكومlمك من ٔ�Zل وتقلبات جوية 

ٕاحصاء هذه املنازل وٕاصال*ا وٕاsالء املنازل املهدد �لسقوط وٕاKادة 
ٕاساكن قاطنهيا حىت ميك[نا تفادي الكوارث اليت عرفهتا العديد من املدن 

  .املغربية sالل الس@نوات السابقة
  .شكرا

    ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
، الس@يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالZابة Kىل السؤال شكرا الس@يد املس�شار

 .تفضلوا

        ::::الس@يد نالس@يد نالس@يد نالس@يد ن				Iل بنعبد هللا وز�ر السكIل بنعبد هللا وز�ر السكIل بنعبد هللا وز�ر السكIل بنعبد هللا وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
  .الس@يد الرئAس احملرتم

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رسين ٔ�ن ٔ�توZه لمك هبذا اجلواب حول مشلك ٔ�ساس يتعلق �Xور 

Kلهيا اليوم ويه لAست ٕاحصائيات ا�ٓه] {لسقوط واملؤرشات اليت نتوفر 
�لف و·دة سك[ية Aددة �الهنيار،  114هنائية تقول بqٔن هناك ما يناهز ٔ

وهذا اøهتديد يف الواقع ٔ�صناف ودرZات خمتلفة حبيث ٔ�ن خطورة هذا 
اøهتديد مlفاوتة، وKىل هذا أ�ساس ميكن ٔ�ن نقول بqٔنه س@نو® هناك هتديد 

  .و·دة سك[ية 500و 200قوي ¾بري خضم هيم ما بني 
اليت تؤدي ٕاىل هذه الظاهرة سن املباين ٔ�ي ٔ�هنا م�اين العوامل معروفة 

قدمية، وغياب الهيالك اXامعة {لبنا®ت وكذ� يف Kدد من أ�حIان ضعف 
ح[ا Ôسعى ٕاىل ٔ�نه نقوم ٕ�حصاء حقIقي لهذه اجودة مواد البناء، اليوم 

نيات مادية هائ] الظاهرة لكن هناك صعو�ت ٔ�نه أ�مر يتطلب ٕاماك
ويتطلب ٕاضافة ٕاىل ذ� تعاون وٕارشاك املعنيني �ٔ�مر، ال يتعني ٔ�ن ن�ىس 
بqٔن أ�مر يتعلق مبمتلاكت sاصة و�لتايل من الصعب Kىل اXو� ٔ�ن 

  .تتدsل يف بعض احلاالت، يف ·ا� رفض املعنيني �ٔ�مر وهذا كثريا ما يقع
سة املدينة مقنا K�ٕداد ا�ٓن حنن يف وزارة إالساكن والتعمري وس@يا

�ر مج Qشاريك {لتدsل يف هذا املوضوع وذ� Kىل ٔ�ساس م[ظومة قانونية 
ومؤسساتية حتدد Aام لك مlدsل وÔش@تغل Kىل تطو�ر هذه املقاربة، هناك 
ما ·دث م.ال �ل�س@بة حلي اجلنا ت بفاس، حIث مت وضع �ر مج Kىل 

ن ÎرحIل أ�رس، مليون درمه يتضم 150س@نوات �لكفة بلغت  3مدى 
وهذا ٔ�مر لAس �لهني، املقمية �لبنا®ت املهددة وكذ� يتضمن تقدمي دمع 
مادي م�ارش لٔ�رس املعنية ويف كثري من أ�حIان اس@تفادهتا من السكن 
³ج�عي ٔ�و من و·دة سك[ية تدsل يف ٕاطار السكن ³ج�عي �لكفة 

�لف درمه 140ٔ.  
ذه املقاربة �ل�س@بة للك أ�حIاء �لطبع س@نعمل Kىل تعممي تدرجيي له

ويف القريب العاZل وذ� يف ت� املقاربة املتعلقة jس@ياسة املدينة اليت 
�ريدها مقاربة جتعل ٔ�ن ٕاKادة هيلكة أ�Ôس}ة القدمية ولكن كذ� السكن 

  .الئق ٔ�ن �كون يف مصمي س@ياسة املدينةل±ري ا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شار�ن من فريق التجمع الوطين شكرا، اللكمة ٔ�·د السادة املس� 

  .لٔ�حرار

        ::::املس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكوري
Ôشكرمك الس@يد الوز�ر Kىل جوا�مك، ولAس لنا ٔ�دىن شك يف حسن 
نوا®مك واش@تغالمك داsل هذه الوزارة اجلدية �ل�س@بة ٕاليمك، ولكن ما ٔ�رد  

تيقة التqٔ¾يد Kليه من sالل السؤال املطروح Kليمك هو ٔ�ن هذه املنازل الع 
اليت تعترب ٕارÏ 7رخييا مغربيا ٔ�صيال جيب احلفاظ Kليه دون ٔ�ن �شلك ذ� 

  .خطرا Kىل حIاة الساكن واملواطنني Kىل العموم
س@نة العمر  200فهناك الس@يد الوز�ر بعض املنازل يبلغ تقريبا ٔ�كرث من 

د®لها، ٕاذن هذه املنازل ميكن ٔ�ن Qشلك خطرا Kىل حIاة الساكن 
� فٕان افl«اص هذه املنازل بدقة وكذ� املÉٓqر التارخيية واملواطنني، و½

وأ�سوار اليت حتيط �ملدن العتيقة Kىل العموم يه مسؤولية كام Zاء يف 
جوا�مك د®ل قطاKات خمتلفة ومlخصصة sاصة ٕاذا متعنا يف ٕاKادة بناء ما 
جيب ٕاKادة بناءه فهو مسؤولية العديد من املتدsلني ومن اجلهات من وزارة 

ووزارة أ�وقاف والشؤون  ووزارة اXاsلية ووزارة الثقافة ٕالساكنا
إالسالمIة ٕاىل �ٓخره، وهذه الرت¾يبة البد ٔ�ن تتطلب ت�س@يقا فعليا وZاد من 
�Zل الوصول ٕاىل الهدف امل�شود وهو حامية ٔ�رواح املواطنني واحلفاظ Kىل ٔ

  .هذه املÉٓqر واملعامل التارخيية هبذه املدن العتيقة
لس@يد الوز�ر لن يتqٔىت ٕاذا مل Îكن عندمك معطيات واحضة ودقIقة وهذا ا

حول �ر مج حامية هذه اXور ا�ٓه] {لسقوط يف مجموع و·لول ملموسة 
املدن، sاصة اFاالت العتيقة مهنا وذ� من sالل �رامج {لتدsل معقو� 
مؤسسة Kىل ³لزتامات الواحضة واملرتبطة بqٔج[دة مضبوطة Îكر�سا ملنطق 

شفافIة يف تدبري هذا امللف وبعث الثقة يف ساكنة هذه اFاالت العتيقة ال 
  .ٕ�ماكنه ٔ�ن يعيد جزء من احليوية ٕاøهيا، وشكرا الس@يد الوز�ر
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        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا لمك الس@يد املس�شار، لمك اللكمة الس@يد الوز�ر لٕالZابة عن 

  .التعقIب، ٔ�تفضلوا

        ::::املدينةاملدينةاملدينةاملدينةالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة  والتعمري وس@ياسة  والتعمري وس@ياسة  والتعمري وس@ياسة 
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

�عتقد ٔ��مك Îركزون كثريا Kىل ما �سمى �ٔ�Ôس}ة العتيقة والقدمية ٔ�ي ٔ
�ملدن القدمية يف Kدد من احلوارض، وتqٔكدوا ٔ�ن هذا مشلك ٔ�ساس، هناك 
جتربة مدينة فاس، حIث خصص ½� ٔ�داة مؤسساتية {لتدsل 

)ADER( ن نتوفر �ل�س@بة للك امل�دن املغربية اليت تتوفر Kىل و�متىن ٔ
�Ôس}ة قدمية Kىل ٔ�داة {لتدsل وكذا يف ٕاطار رشاكة مع املنتخبني، مع ٔ
السلطات احمللية ومع �يق القطاKات Kىل خطة حقIقIة معيقة ل�رشع يف 
³ه�م ٔ�كرث هبذا املوضوع، sاصة ٔ�نه لAس فقط موضوع Ïرخيي، ٔ�Éري 

  .املواطنات واملواطنني ٔ�سايس ولك[ه موضوع كذ� قد هيدد حبياة
  .وشكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا {لس@يد الوز�ر، ن�lقل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين موضوKه ٕاضافة 
س@ياسة املدينة ملهام وزارة إالساكن، اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من 

  .فريق الت«الف ³شرتايك، فليتفضل

        ::::املس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعو
  .شكرا الس@يد الرئAس

  السادة الوزراء،
من املؤرشات اجلادة واجلديدة اليت ٔ�تت هبا احلكومة هو ٔ�ول مرة 

  .تعلن ٕاKالهنا يف ٕاطار س@ياسة معومIة jس@ياسة املدينة
بداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س�سمح الس@يد الوز�ر ٔ�ن السؤال ا½ي توصلمت به اكن 

املدن، ف{�  مقlضبا Zدا والهدف هو ٔ�ن حتيطو  بتصورمك لس@ياسة
امسحوا يل ويف نفس الوقت ٔ�عمتد Kىل ذاكöمك ويقظتمك وبداهتمك يف طرح 

  .السؤال jشلك نوKا ما مفصال ٕالغناء النقاش
س@ياسة املدينة تعين فضاء {لعAش وإالبداع واحلرية واملواطنة، وذ� 

  .Kرب ٔ�سس اكد ٔ�ن يمت Kلهيا إالجامع، أ�ول يتعلق �لتحمك يف ٔ�نظمة التعمري
  نيا، س@ياسة ثقافIة م[دجمة وم[�رشة؛7

  7لثا، جعل اFاالت احلرضية جماالت {لرتبية؛
  رابعا، وضع س@ياسة حصية مlاكف�ة؛

  sامسا، حتقIق السمل وأ�من داsل املدن وداsل اFال احلرضي؛
  سادسا، الس@ياسة البيIvة امللزمة؛

يف بنائه  سابعا، توفري رشوط ³ن�ء {لم}ال احمليل ورضورة املسامهة
مك}ال مشرتك {لجميع جبميع رشوطه وحتقIق الكرامة وإالÔسانية يف ٔ�فق 

  .العAش واملواطنة

  :هذه أ�سس مقارنة مع وضع مدننا وجماالتنا احلرضية اليوم اليت ت�سم
�وال، التفريط يف الرتاث العتيق ملدننا العتيقة اليت تالشت ٔ�و اكدت ٔ�ن ٔ

  تتالىش؛
  هيل يف ±البية مدننا؛مشاريع التqٔ 7نيا، فشل 

7لثا، ان�شار ٔ�حزمة البؤس مبدارات املدن وحتويل املدن القدمية ٕاىل مراكز 
  {لفقر والهشاشة؛

  رابعا، غياب التخطيط احملمك لتوس@يع املدن؛
  sامسا، ان�شار البناء العشوايئ؛

  سادسا، نقصان وانعدام املرافق العمومIة؛
  .ما¾ن داsل فضاءاتنا احلضارية، ٕان�شار النقط السوداء يف لك ا�ٔ اسابع

Îرتب عن هذا من نتاجئ حIث نالحظ، ٕانتاج ³حنراف واجلرمية، 
اس@تف«ال ٔ�زمة النقل احلضاري، تعقIد ٕاشاكلية احلركة واملرور داsل اFال 

اطر احلضاري، صعوبة التغلب Kىل النفا®ت والتطهري وأ�ز�ل، Îزايد خم
، غياب املواقف  (haut tension)سوء التجهزي بوجود ٔ�سالك يف

 .الاكفIة، غياب أ�نظمة املعامرية اXاsلية �لك جمال حضاري
  :السؤال، السؤال يف شقني

�وال، ما يه تصورمك لس@ياسة املدينة املغربية؟ٔ  
7نيا، ما يه ا�ٓليات اليت تنوون وضعها لبناء جسور التواصل والت�س@يق 

  .وشكرا ؟بني الفاKلني املدمعني املتدsلني والتحمك فهيم

        الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا، لمك اللكمة الس@يد الوز�ر لٕالZابة Kىل السؤال

�رجومك مرة ٔ�خرى ÎكIيف السؤال مع الوقت ا�صص ليك ال حنرج مع ٔ
  .زمالئنا ا�ٓخر�ن ا½�ن ي�lظرون طرح ٔ�س@ئلهتم شكرا

        ::::الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس@يد الرئAس

مك الس@يد املس�شار احملرتم Kىل هذا السؤال ا½ي �ك�يس �ٓنية شكرا ل
¾برية ؤ�عتقد ٔ�نه من sالل عرضمك يت	ني ٔ�ن هناك طابع عرضاين لهذه 
الس@ياسة ؤ�ن هناك تعدد املتدsلني مما يقlيض بداية ٔ�ن Ôسري يف اجتاه 
حوار وطين نقاش وطين حقIقي �رشك اكفة املتدsلني يف هذه املسqٔ� وهو 

يتعني ٔ�ن يدوم ملدة شهور ٔ�ن هناك معل ي�lظر ، وهناك  حوار ال
ٕانتظارات Xى املواطنات واملواطنني، وهناك كذ� Îراكامت، وهنا �كفي 
�ن Ôشري م.ال ٕاىل احلوار الوطين حول ٕاKداد الرتاب ٔ�و حول هتيئة اFال ٔ
اليت مت ق�ل س@نوات وكذ� هناك دراسات مlعددة يف املوضوع، Kلينا ٔ�ن 

  .مهنا ل�رشع يف القريب العاZل يف العملننطلق 
س@ياسة املدينة يه وضع ٕاسرتاتيجية مشولية م[دجمة Qرشك اكفة 

مدن قادرة  Inclusiveاملتدsلني من ٔ�Zل ٔ�ن نتوفر Kىل مدن ٕادماجIة 
Kىل ٔ�ن توفر رشوط العAش الكرمي ورشوط العدا� ³ج�عية من داsل 
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  .هذه الفضاءات احلضارية
قط إاله�م �لشق ا½ي ختتص فIه وزارة السكىن هذا يعين لAس ف

الئق، السكن ل±ري اوالتعمري وس@ياسة املدينة ٔ�ي السكن، السكن 
العشوايئ ٕاىل ±ري ذ�، هذا ٔ�مر ٔ�سايس، ولكن أ�مر يتعلق كذ� �لك 
ما من شqٔنه ٔ�ن جيعل ٔ�ن نتوفر Kىل مدن مlضام[ة مlوازنة قادرة Kىل ٔ�ن 

Iة Qرشك املنتخبني، Qرشك السلطات توفر من sالل س@ياسات معوم 
Qرشك كذ� اكفة الوزارات أ�خرى املعنية، س@ياسة قادرة فعال  ،احمللية

  .Kىل ٔ�ن تليب احلاجIات أ�ساس@ية لهذا ال�س@يج احلرضي

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
. اللكمة يف ٕاطار التعقIب الس@يد املس�شار احملرتم .شكرا الس@يد الوز�ر

  .وز�رالتعقIب دقIقlني الس@يد ال

        ::::الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
  .عندي جوج دقايق ¾يظهر يل تلفت بدقIقة الس@يد الرئAس احملرتم

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .Kذرا تفضلوا تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
�ساس@ية ا{يل من الرضوري ٔ�ننا هنمتو هبا، اليوم م.ال ٔ �ٔqٕاذا هذا مس

من ال�س@يج  %30السكن العشوايئ ¾هيم ما �زيد Kىل  ،الئقالكن الغري الس
السكين د®ل بالد  يف احلوارض، ويه ٕاشاكلية خصنا نبارشوها ولكن 

در�ن ٔ�ن Îكون لنا س@ياسة ٕاس��اقIة ا{يل قادرة ٔ�ننا اخصنا كذ� �كونو ق
يف رضورة اجلواب Kىل الطلب السكين ا{يل موضوع نتحمكوا لAس فقط 

�يضا ٔ�ن Îكون لنا نظرة مشولية قادرة Kىل ٔ�ن Ôسقط ما ميكن ولكن كذ�ٔ 
وهذا ٔ�مر  ،س@نة املق�] 20ٔ�ن حيدث يف هذه املدن يف العرش س@نوات ٔ�و 

س�سعى ٕاىل ٕا·داثه من sالل عقود ٔ�و تعاقدات مع املدن Qرشك اكفة 
املتدsلني من ٔ�Zل ٔ�ن Îكون م�ادئ Kامة لس@ياسة املدينة، لكن تدsالت 

  .ة للك فضاء حرضيخصوصية �ل�س@ب

    ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا، أ�س@تاذ ٔ�ومعو يف ٕاطار التعقIب تفضل

    ::::املس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس@يد عبد ا{لطيف ٔ�ومعو
  .شكرا الس@يد الرئAس

  الس@يد الوز�ر،
�شاطرمك التوZه العام ا½ي ٔ�عربمت عنه ولكن يف ٕاطار س@ياق س@ياسة ٔ

ن ا�ٓن يتعني اس��اقIة، ويف ٕاطار وضع خطة {لمدن اجلديدة، نظن ٔ�نه م
التفكري يف اختاذ تدابري ومن مج] هذه التدابري اليت نقرت*ا اXفع �الدsار 
من ٔ�Zل السكن، هذا اجلانب ا½ي يعترب نقطة انطالق للك س@ياسة 

  .سك[ية ¾يفام اكن نوعها

  ؛7نيا، التفكري يف وضع بنك معويم ٕالنعاش السكن
  ؛يف املضار�ت 7لثا، تqٔطري ا�ٔ¾رية ٔ�و الكراء بقصد التحمك

رابعا، تقوية التضامن وجتديد Ôس@يج حضاري، املدن العتيقة، اXور ا�ٓه] 
  ؛�لسقوط

sامسا، جعل امجلاKات الرتابية فاKال يف س@ياسة سك[ية اج�عية للك 
  ؛املدن

سادسا، ٕاعطاء دفعة قوية يف مرشوع اجلهة املوسعة لتتكفل اجلهات حبل 
  ؛مشالكها

Qسوية  -الكرونو الس@يد الرئAس  -لهيلك احلرضي سابعا، Qسوية وحتسني ا
  ؛وحتسني الهيلك احلرضي

Kرب وضع س@ياسة Zديدة {لتمنية 7م[ا، ٕاKادة تqٔسAس العدل ³ج�عي، 
احلرضية ٔ�و منوذج Zديد {لتمنية احلرضية، Îك.يف يف ٕانتاج السكن 
³نتقايل ا½ي ±ري وارد يف الس@ياسات احلكومIة السابقة ويتعلق 

 j ٓن�ني ا½�ن اZسكن الطلبة وسكن الش@باب اجلدد يف العمل املتخر
حضية إالبزتازات عن البحث عن السكن و�خلصوص الش@بان 

  .واملزتوZني اجلدد
  .املقرت·ات

يف sالل هذه الس@ياسة اجلديدة {لمدن  ،الس@يد الوز�ر ،نقرتح Kليمك
  :اجلديدة

 قلمت برضورهتا اXعوة ٕاىل ندوة وطنية حول س@ياسة املدينة حIنا، ٔ��مك .1
  ؛وحنن Ôشاطرمك

وضع خمطط اسرتاتيجي {لمدينة كام يتصورها املغاربة جبميع رشوطها  .2
املواطن الصاحل  ،ت�lج يف �ٓخر املطاف قادرة Kىل بلورة إالÔسان املغريب

  .واحلر وشكرا

    ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
شكرا الس@يد املس�شار، الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل 

 .Iبالتعق 

    ::::الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
  الس@يد الرئAس،

  .شكرا الس@يد املس�شار
رحبا {لوقت ٔ�قول لمك بqٔنه يف ٕاطار هذا احلوار الوطين ا½ي �ريده حول 
مسqٔ� س@ياسات املدينة �لطبع س@يكون دور هام {لس@يدات والسادة 

·اÎمك يف هذا اFال، املس�شار�ن يف إالدالء بqٓراهئم ونعول كثريا Kىل مقرت 
sاصة ٔ��مك مصدر ٔ�فاكر غنية ولك[مك كذ� تتدsلون jشلك ملموس يف 
احلياة احمللية لهذه املدن، وٕاذن �رحب �لك ³قرتا·ات اليت قدممتوها و�متىن 
³ع�د Kلهيا يف املس@تق�ل القريب، مبا يف ذ� ما يتعلق �لسكن يف جزئه 

جواب Kىل سؤال خيص هذا  ا�صص لبعض الف�ات وهناك بعد ·ني
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   .املوضوع
  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
السؤال الثالث موضوKه ت	س@يط مساطر البناء  .شكرا {لس@يد الوز�ر

بنارص ٔ�زاكغ، عبد امحليد : يف امجلاKات القروية {لمس�شار�ن السادة
السعداوي، الهامشي السموين، سعيد ٔ�رزيق، فليتفضل ٔ�·د السادة 

  .س@تاذ ٔ�زاكغ تفضلاملس�شار�ن ا�ٔ 

    ::::املس�شار الس@يد بنااملس�شار الس@يد بنااملس�شار الس@يد بنااملس�شار الس@يد بنارصرصرصرص ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاكغغغغ
  .شكرا الس@يد الرئAس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،
 الس@يد الوز�ر،

يعترب قطاع التعمري من القطاKات أ�ساس@ية يف جمال التمنية وٕانعاش 
³س�þر وsلق فرص الشغل، وٕاذا كنا �مثن اFهودات اليت قامت هبا 

يف الس@نوات أ�sرية يف جمال التعمري، سواء من حIث فlح العديد  احلكومة
من أ�وراش يف املدن والقرى Kىل ·د سواء وما صاحب ذ� من قوانني 

  . تنظميية
ٕاال ٔ�ن احلكومة يف وضعها ت� القوانني مل Îراعي اخلصوصيات احمللية 

كنة {لعامل القروي، فالرسوم Kىل رخص البناء Qشلك عبئا ¾بريا Kىل سا
البوادي والقرى  هيك عن اللكفة املادية مللف التعمري �لو7ئق املتعددة، 
واليت �س@تعيص يف ±الب أ�حIان توفريها من طرف املواطنني، مما جعل 

  . هذا القطاع يعرف ر¾ودا وان�شار البناء العشوايئ
الس@يد الوز�ر، Ôسائلمك ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة ملعاجلة مشلكة 

لسري املفعول هبا اروية يف ظل املقlضيات القانونية مجلاKات القالتعمري �
  واليت يمت فهيا ٕاخضاع الوسط القروي لنفس معايري البناء املعمتدة �ملدن؟ 

  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار إالZابة عن  .شكرا {لس@يد املس�شار

  .السؤال

        ::::وس@ياسة املدينةوس@ياسة املدينةوس@ياسة املدينةوس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري  والتعمري  والتعمري  والتعمري 
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار احملرتم

�ؤكد لمك Kىل إالرادة احلكومIة القوية {لهنوض �لعامل القروي، ويه ٔ
�ساس@ية، ومبوضوع Îمنيته من sالل العديد من أ�وراش واملبادرات ٔ �ٔqمس
اليت هتدف ٕاىل حتقIق التوازن بني الوسطني احلرضي والقروي، وهتدف 

 ٔqاملراكز القروية بعض هيل�خلصوص ٕاىل ت .  
بادئ أ�ساس اليت نعمتدها يف جمال البناء، ٔ�ساسا يف العامل القروي، امل 

مث ٕاىل دورية وزارية Zاءت  1961وتعلمون ذ�، وذ� يعود ٕاىل ظهري 
بدٔ� أ�سايس هو املرونة، املرونة من ٔ�Zل ٔ�ن امل لتؤكد هذا املوضوع، يه 

ا من التوفر Kىل ما ينص Kليه اXس@تور نرتك اFال {لمعنيني �ٔ�مر ليمتك[و 
  . اليوم من حق يف سكن ويف العAش كذ�

سامح �لبناء رمغ تعذر توفر بعض العنارص، م.ال الهكlار ال  هناك متمن 
كون هناك Îمل لني مع هذه املسqٔ� عندما ال الوا·د كام تعلمون، وهناك تعا

  . توفر {لمسا·ة املطلوبة
ة ملعاجلة هذه إالشاكلية �لعامل القروي، من التدابري إالس�رشافI ،كذ�

Qش@تغل الوزارة مبعية رشاكهئا Kىل وضع مقاربة Zديدة تعمتد Kىل ٕا·داث 
جلنة ٕاقلميية تعىن بوضع تصور مشويل �روم معاجلة اس��اقIة لعملية البناء يف 
الوسط القروي، وهناك كذ� ٕارادة يف بلورة �رامج سك[ية مو°ة {لعامل 

 ٔ�مر ٔ�سايس، ٔ�نه يف ٕاطار ما تقوم به اXو� اليوم من ٔ�Zل القروي، وهذا 
القضاء Kىل السكن العشوايئ، السكن ±ري الالئق، مدن بدون صفIح، 
هناك رضورة ٔ�ن Ôش@تغل يف بداية املوضوع، ٔ�ي عند Ôشqٔته يف Kدد من 
املراكز القروية، ومن ٔ�Zل ذ� هناك رضورة ٔ�ن نوفر عرض سكين يف 

  . وÔش@تغل اليوم Kىل حتديد معامل هذا العرض القرويهذه املراكز القروية، 
مث هناك رضورة ٔ�ن نعمل Kىل تغطية العامل القروي بو7ئق التعمري، 
وهذا من املشالك الك�رية املطرو·ة اليوم، وهو مطروح كذ� حىت 
�ل�س@بة {لمدن الك�رية اليوم، لكن يف العامل القروي هناك اش@تغال ٔ�ساس 

 ٔqىل مسK ن يمت�� التعمري والتوفر Kىل و7ئق التعمري لنمتكن من سن يتعني ٔ
  . س@ياسة واحضة Kىل هذا املس@توى

ؤ�sريا، وعيا من الوزارة �لظروف ³ج�عية {لمواطنات واملواطنني 
ٕاطار ق�ل مدة، ٕاطار ملساKدة وموا¾بة  كذ� مت وضع ،�لعامل القروي

�و ±ري ذ� نيتق[يمعامريني ٔ�و املعنيني �ٔ�مر، سواء من sالل Aندسني ٔ .  
يت ٔ�لكها كام اكن مطلو�، ؤ�ننا ؤيتعني K³رتاف بqٔن هذه إالجراءات مل ت

بصدد مراجعهتا، و�متىن ٔ�ن نوفر ٔ�داة ملوا¾بة املعنيني �ٔ�مر Îكون ٔ�كرث 
 .فعالية يف املس@تق�ل

  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .تعقIباللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من ٔ�Zل ال . شكرا لمك

        ::::املس�شار الس@يد بنااملس�شار الس@يد بنااملس�شار الس@يد بنااملس�شار الس@يد بنارصرصرصرص ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاكغغغغ
  .شكرا الس@يد الوز�ر Kىل هذا اجلواب

�  ±ري بغيت نعطيمك الس@يد الوز�ر، ٔ�ن يف ٕاقلمي خ[يفرة عند  جامKة ٔ
ٓ قروية فقرية، ومعظمها حبال جامKة س	ت  �يت رحو، موالي بوعزة، 

�لكموس، ·د بوحسوسن، ٕاخلٔ ...  
لواكالت احلرضية تتطبق Kلهيا ٔ�ن جامKات ما عندها حىت تصممي منو، وا

نفس املعايري ونفس امللف حبال املدن احلرضية، وهذا مشلك Kائق، حبال 
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واملهندسني د®ل  تصاممي البناء، تصاممي اخلرس@نة، املسح الطبوغرايف،
الطبوغرايف راه ما اكي��Iش، تيجيو  من بين مالل ٔ�و من مك[اس ٔ�و  سحامل 

درمه  20 هيمك عن الرسوم ا{يل يه ورمغ ٔ�ن هذا العائق  ،شما تيجيو 
{لمرت مربع، ٔ�ن املواطن ±ري �ش يد�ر بAت وال مطبخ �ش �س@تقر sاص 

  ..اكع هاذ امللف �ش ٔ�مسيتو
ٕاذن الس@يد الوز�ر، اح[ا رؤساء امجلاKات د®ل امجلاKات القروية 
يوZدون ٔ�مام املطرقة والس@ندان، وٕاما ±ادي ميش@يوا مع املواطن و±ادي 

Kاود 7ين يت«ايلوا شوية Kىل القانون، وهذا مشلك، ٔ�و ال ±ادي حياولوا 
جييوا من °ة القانون و±ادي خيليوا املواطن يف مشلكة، وهاذ املشلكة ٔ�نه 
املواطن ±ادي يلت}qٔ {لبناء العشوايئ ٔ�و ال ±ادي خيرج ٕاىل ³حl}اZات، 

  .واح[ا راه ت�شوفو، راه تنعAشو هاذ املشالك
اح[ا نطلب م[مك هللا جياز�مك �خلري ٔ�ن Îكون  ولهذا الس@يد الوز�ر،

وا·د اج�ع، ٔ�و وا·د اXورية ما بني السكىن والتعمري ووزارة اXاsلية 
�ش ±ادي Qسهل Kىل هاذ املواطنني هاذ، ال س@R يف امجلاKات القروية 
ا{يل يه ضعيفة، ميكن ت	سط هاذ ٔ�مسيتو، واح[ا مع املواطنني، واملواطنني 

ا دامئا ٕاذا ما دارش السكىن ٔ�و ما دارش يش ·اZة راه ±ادي رامك تتعرفو 
  .خيرج، ±ادي �شد احلق د®لو ٕاال �الحl}اج

بqٔن sاص ت	س@يط القوانني ولهذا، الس@يد الوز�ر، تنطلبوا م[مك ونلح 
  .وشكرا الس@يد الوز�ر، واملساطر

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .Kىل التعقIب الس@يد الوز�ر لمك اللكمة {لرد .شكرا {لس@يد املس�شار

        ::::الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
  .شكرا الس@يد املس�شار

�عتقد ٔ�ن ال�م ا{يل قلمتوه هو 7م واقعي، والواقع املعAش د®ل ٔ
الساكنة القروية هو هذا �لضبط ا{يل كتحكIو، و�لتايل Kلينا ٔ�ن نsٔqذ 

  .بذ�
 م�ارش وكذ� مع معمك jشلك ويف هذا إالطار، ٔ�Kدمك بqٔن جند ·لوال

وزارة اXاsلية من ٔ�Zل ٔ�ن �كون هناك تعامل م�ين من °ة Kىل رضورة 
ا·رتام ·د ٔ�دىن من القوانني، ولكن من °ة ٔ�خرى Kىل رضورة ٔ�ن نوفر 

  .إالطار املناسب {لعAش الكرمي �ل�س@بة لساكن�[ا يف العامل القروي

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
ع موضوKه الوKاء العقاري �ملغرب، السؤال الراب .شكرا {لس@يد الوز�ر

. اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من الفريق ³س@تقاليل لتقدمي السؤال
  .فليتفضل الس@يد الرئAس مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زاز
  .jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س@يد املرسلني

  الس@يد الرئAس،
  السادة الوزراء،
  ون،السادة املس�شار 

  الس@يدات املس�شارات،
يف ٕاطار الشفافIة وال�ساؤل املنطقي، بل ومراق�ة أ�داء احلكويم، فٕاننا 

الس@يد الوز�ر، ٕالعطاء  ،يف الفريق ³س@تقاليل {لو·دة والتعادلية ندعومك
&شف دقIق مجليع أ�رايض اليت اكنت حبوزة إالساكن وفوتت يف ٕاطار 

لسكن ³ج�عي، Kلام، الس@يد تعبئة العقار من ٔ�Zل ٕاKادة إالساكن وا
الوز�ر، ٔ�ن هناك عقارات لوزارة املالية وأ�وقاف واملياه والغا�ت ووزارة 

  .اXاsلية يف ٕاطار ٔ�رايض امجلوع و±ريها
هل الوزارة يه اليت تتوىل الترصف يف هذه  :½ا Ôسائلمك الس@يد الوز�ر
  العقارات ٔ�و ±ريها؟ و¾يف؟

  .شكرا الس@يد الوز�ر

        : : : : اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس@يد رئAسالس@يد رئAسالس@يد رئAسالس@يد رئAس
  .الس@يد الوز�ر لمك اللكمة .شكرا {لس@يد املس�شار

        ::::الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
معلية تعبئة العقار  .شكرا لمك الس@يد املس�شار احملرتم Kىل هذا السؤال

، كتعمتد Kىل مسطرة اس@تó[ائية لٕالقlناء، تعاقدي يه معلية ا{يل يف Zا�هبا
s ات بني وزارتناوهاذ املسطرة تمت منIصاد  ،الل اتفاقlووزارة ³ق

ومجموKة هتيئة العمران وكذ� الفIدرالية الوطنية {لمنعشني  ،واملالية
العقاريني، وهنا من الرضوري ٔ�ننا نوحضو م[ذ البدء بqٔن تدsلنا حنن لAس 
يف بيع ورشاء أ�رايض، حنن Ôسعى ٕاىل توفري وKاء عقاري من ٔ�Zل ٔ�ن 

 .ا السك[ية�متكن من jسط س@ياس�[
Kىل هذا أ�ساس، ووفقا لهذه املسطرة يف الشق املتعلق �مل� اخلاص 

 3هكlار موزKة Kىل  ò}8832و�، مت ٕاىل ·دود اليوم اقlناء ما يناهز 
�شطرٔ:  

هكlار ٔ�دت ٕاىل توفري عرض  3400تعبئة ما يناهز : تعبئة الشطر أ�ول •
رية فlح ٔ�وراش تجتاوز نظرة العقار والرفع من و عقاري Aم، مكن من 

  أ�شغال يف Kدة مشاريع مربجمة؛
هكlار مسحت ب�شكIل قاKدة عقارية مت  1579تعبئة : الشطر الثاين •

 رصدها حملاربة السكن ±ري الالئق؛ 
هكlار ا{يل مك[ت من  3853مث الشطر الثالث هو تعبئة ما مساحlه  •

 :العقار العمويم هبدف
�اكد�ر ٕايدامدن Zديدة �لك من اXراركة ٕ�قلمي 3ٕا·داث  -ٔ  

  تنان، والسا·ل jسا·ل اخليايطة ٕ�قلمي سطات والعروي ٕ�قلمي الناظور؛و ا
هكlار  1532م[طقة Zديدة {لتعمري Kىل مسا·ة  11هتيئة  -

 هكlار؛ 678مرشوع سكين م[دمج Kىل مسا·ة  28وٕاجناز 
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 ".مدن بدون صفIح"ؤ�sريا، مlابعة تنفIذ الرب مج الوطين  -
 ،اذه ت �ٔ�ساس يف هاذ اليشاح[ا مشها إاذن أ�رايض ا{يل اقlنA[ا

الس@نوات ا{يل مرت، كذ� متت تعبئة ٔ�رايض Ïبعة {لجامKات  يف هاذ
 2466تصل ٕاىل ما يناهز  –هذا نوع �ٓخر من أ�رايض  –الساللية 

ٕالKداد  ø360هتيئة املدينة اجلديدة ملوسة و 1800هكlار، اس@تغل مهنا 
°ت {لقطب احلرضي و  275و ،سا�س-القطب احلرضي اجلديد بفاس

هكlار مهت هتيئة م[طقة  700لس@يدي بAيب بqٔاكد�ر وما يناهز، ٔ�sريا، 
 .أ�فشورينغ Ïم[صورت مبرا&ش

وهاذ أ�رايض لكها متت تعبvهتا لفائدة مجموKة هتيئة العمران والرشاكت 
، واليت تتوىل حرص® اقlناءها وهتيvهتا )الرشاكت اجلهوية(الفرعية التابعة لها 

ها يف تلبية احلاجIات السك[ية وحماربة السكن ±ري الالئق، ولكن وتوظيف 
كذ� تطو�ر الرشاكة مع املنعشني العقاريني اخلواص، ٔ�ن جزء من هذه 
أ�رايض ¾ياsذوها م[عشني عقاريني خواص ويدsل ذ� يف ٕاطار العرض 

  .ا�صص {لسكن ³ج�عي
موا¾بة مجموKة : الوزارة يف ذ� �متحور حول مس@تويني د®ل ا�ٓن دور

هتيئة العمران يف إالجراءات واملساطر املتعلقة �قlناء العقار العمويم، 
ؤ�sريا ت��ع وتقIمي ما يمت ٕاجنازه فوق أ�رصدة العقارية، مبعىن ٔ�ننا كنجيو من 
بعد و�راقب ٔ�ش@نو مت �لضبط Kىل هذا املس@توى، ومن ٔ�Zل ذ� هناك 

فاÎر حتمالت ا{يل كنعمتدو Kلهيا مرصد معمول لت��ع هذه الس@ياسة وهناك د
  .مع املتدsلني وكرناق�و واش ا·رتموا هاذ اXفاÎر د®ل التحمالت

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .الفريق ³س@تقاليل ٔ�ول لكمة يف ٕاطار التعقIب .لس@يد الوز�رشكرا { 

        ::::املس�شار الس@يد  املس�شار الس@يد  املس�شار الس@يد  املس�شار الس@يد  ����    خفخفخفخفارياريارياري
  . شكرا الس@يد الرئAس

املولوية وكذ� ثقة الربملان ومن  بدوري الس@يد الوز�ر ٔ�هنئمك Kىل الثقة
يف �ر جممك العميل ٕان شاء هللا ال Ôشك  .Aسهsاللمك الفريق احلكويم ورئ 

Qساؤل الفريق ³س@تقاليل هو توفري الوKاء  ،ا½ي سوف تقومون به
  .العقاري

توفري الوKاء العقاري ٔ�Zل ماذا؟ ٔ�Zل السكن ؤ�Zل sلق كذ� 
ء صناعية ما ±ادي ميك�ش لنا حناربو البطا� ٔ�حIاء صناعية، ٔ�نه بدون ٔ�حIا

وما ±ادي ميك�ش لنا Ôس�مثرو، وكذ� بدون هاذ أ�حIاء السك[ية ما 
±ادي ميك�ش لنا نقضيو Kىل الفريوس ا{يل ¾ينخر املغرب وا{يل هو فريوس 

  . دور الصفIح
تنعقدو فIمك �ٓمال �ش، ٕان شاء هللا، ±ادي �كون وا·د  ،لهذا

احلكومة اجلديدة، بطبيعة احلال اكن هناك �ر مج الرب مج حكويم يف 
 8800حكويم {لحكومة السابقة ا{يل هو Zد Aم وا{يل هو وفرت فIه 

الس@يد الوز�ر احملرتم، مجموKة د®ل التدابري ا{يل قامت  وا{يل ذ¾رتو هكlار،

ومن sالل جوا�مك Kىل أ�س@ئ] ا{يل قلمت بqٔنه ±ادي Îكون ٕان شاء هللا، 
 ٔ�و رشاكة ما بني امجلاKات احمللية، وا{يل ذ¾رتو من sاللها مدينة يعين دفاÎر 

فاس، وهذا اكن جمهود ج�ار ا{يل قام به الس@يد رئAس امجلاKة د®ل مدينة 
من اXور  فاس مع وزارÎمك وكذ� مع وزارة اXاsلية ٕالنقاذ ما جيب ٕانقاذه

كون Zد Aم �راهن Kىل ٕان شاء هللا، ٔ�ن �] {لسقوط، وهذا معل ها�ٓ 
وKاء عقار لسد هاذ اFموKة د®ل اخلصاص ا{يل ¾يتخبط فIه املواطن 

 . املغريب
ذ¾رمت العمل ا{يل ±ادي تقوموا به ٕان شاء هللا، واح[ا لكنا ٔ�مل ٔ�نه دور 
الوزارة يه موا¾بة العمران، وكذ� الت��ع د®ل دفاÎر التحمالت، دفاÎر 

لنا �ٓمال �ش ٔ�نه املواطن  ناي ط التحمالت، وهذا ا{يل ٕان شاء هللا، ±ادي يع 
  . من هذا الوKاء العقاري دIالكرمي ±ادي �س@تف 

  . شكرا الس@يد الوز�ر

        الس@يد رئAس اجللسة الس@يد رئAس اجللسة الس@يد رئAس اجللسة الس@يد رئAس اجللسة 
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل  .شكرا لمك الس@يد املس�شار

  . التعقIب

        : : : : الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس@يد املس�شار

حنن .  أ�sري فIه نقط ٔ�ساس@ية يتعني ٔ�ن نsٔqذها بعني ³عتبارتدsلمك
�لف هكlار �ل�س@بة ل	سط  20م.ال يف وزارة إالساكن حنتاج ٕاىل ما يناهز ٔ

ٕاذا مل ختضع احلكومة  ،ٔ�لف هكlار 20س@ياس�[ا يف امخلس س@نوات املق�]، 
نية، وزارة ملقاربة مشولية اليت جتعل ٔ�ن خمتلف املتدsلني، وزارة الرتبية الوط 

الصناKة والت}ارة، لك املتدsلني ا�ٓخر�ن عندمه س@ياسة Kىل هذا 
املس@توى، س@ياسة م[دجمة مlداs] ا{يل كتجعل ٔ�ننا مع ٕادارة ٔ�مالك اXو� 
�ننا ما نتوفروش Kىل مقاربة ا{يل Îكون شام] Kىل هذا املس@توى، فعال ٔ

لندرة  س@نذهب ٔ�مام مشالك مجة يف املس@تق�ل القريب، sاصة �ل�س@بة
  . العقار

من ٔ�Zل توفري هذه أ�حIاء الصناعية، احلاجIات �ل�س@بة  ،½�
{لسكن، احلاجIات �ل�س@بة {لمرافق العمومIة وخمتلف الوزارات أ�خرى 

مشولية يتعني ٔ�ن نتوفر  ،اليت حتتاج ٕاىل ذ�، هناك س@ياسة حكومIة شام]
  . لقلي] املق�]Kلهيا وس�ش@تغل يف هذا ³جتاه، �متىن ذ� يف أ�سابيع ا

  . شكرا لمك

        : : : : الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
موضوKه  ،السؤال اخلامس وأ�sري املوZه لمك .شكرا {لس@يد الوز�ر

اللكمة ٔ�·د  .ضعف وهزا� املشاريع السك[ية ا�صصة {لطبقة الوسطى
السادة املس�شار�ن من فريق أ�صا� واملعارصة، فلتتفضل الس@يدة 

   .املس�شارة احملرتمة مشكورة
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        ::::املس�شارة الس@يدة فريدة النعميياملس�شارة الس@يدة فريدة النعميياملس�شارة الس@يدة فريدة النعميياملس�شارة الس@يدة فريدة النعميي
  الس@يد الرئAس، 

  الس@يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
يعد مشلك ارتفاع أ�سعار العامل الرئAيس ا½ي حيد من ولوج الطبقة 

ٕاضافة ٕاىل ق] العروض السك[ية املو°ة لهذه الرشحية  ،املتوسطة {لسكن
، ما جيعلها تق�ل Kىل م[توج السكن هتا الرشائيةر واليت تناسب قد

  . ³قlصادي املوZه لفائدة أ�رس املعوزة
وتqٔسAسا Kىل املس@ت}دات اXس@تورية اليت تضع Kىل Kاتق اXو� 
واملؤسسات العمومIة وامجلاKات الرتابية مسؤولية تعبئة لك الوسائل املتا·ة 

اة من Kدة لتAسري رشوط اس@تفادة املواطنات واملواطنني Kىل قدم املساو 
  .حقوق، من بAهنا احلق يف السكن الالئق

وبناءا Kىل ما Zاء يف الرب مج احلكويم من تعهدات تتعلق ٕ�·داث 
مليون س@ن�مي مو°ة  80م[توج سكين Zديد ذي قمية ٕاجاملية يف ·دود 

لفائدة الطبقة املتوسطة ودمعها، Kرب اختاذ ٕاجراءات من ق�يل توس@يع قاKدة 
لتعاونيات السك[ية وختفIض عبء Îاكليف السكن يف التحفزيات وQشجيع ا

  . مزيانية أ�رسة
ما يه املعايري اليت ارÎكزمت Kلهيا يف  :½� فٕاننا Ôسائلمك الس@يد الوز�ر

مليون س@ن�مي؟ وما هو  80حتديد مثن السكن املوZه {لطبقة املتوسطة يف 
�صال مفهوممك وتعريفمك {لطبقة املتوسطة؟ ٔ  

 أ�ج[دة اليت ·ددمتوها ٔ�جرٔ�ة هذا التعهد ا½ي ما يه :السؤال الثاين
  الزتممت به يف الرب مج احلكويم؟ 

 .وشكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
 .الس@يد الوز�ر لمك اللكمة، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكالس@يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة
  . شكرا الس@يدة املس�شارة احملرتمة Kىل هذا السؤال

 ،هناك مشلك مرتبط �لعرض املوZه {لف�ات الوسطى يف املغرب وفعال
العرض السكين، وKىل هذا املس@توى تعلمون ٔ�ن هناك جمهود sاص بذل 
Kىل مس@توى العرض السكين املوZه {لف�ات املعوزة، وما مسي �لسكن 

�لف درمه ³250قlصادي بداية مث السكن ³ج�عي، وذ� يف ·دود ٔ .  
سطى اليت، Kىل ٔ�ي ·ال، يصعب حتديدها وحتديد احلال ٔ�نه ف�ات و 

دsلها، هناك ٕاحصائيات متت وكذا، ولكن Kىل ٔ�ي ·ال الف�ات الوسطى 
يه ٔ�نواع ورشاحئ خمتلفة، وكثريا ما الحظنا يف الس@نوات أ�sرية ٔ�ن هناك 
نوع من اøهتافت من ق�ل بعض من هذه الف�ات الوسطى Kىل هذا املنتوج 

�لف درمه 250كن بقمية السكين ³ج�عي، ٔ�ي سٔ .  

ونعتقد ٔ�نه ٕ�ماكننا ٔ�ن نوفر عرض سكين �ل�س@بة {لف�ات الوسطى يف 
�لف درمه ٔ�و  500ٔ�لف درمه، ٔ�ي �ٕالماكن ٔ�ن �كون ب  800·دود ٔ

درمه، Kىل ٔ�ساس توفري، لAس نفس ³مlيازات  700ٔ�لف درمه ٔ�و  600
ا {لمنعشني �لضبط اليت توفر �ل�س@بة {لسكن ³ج�عي، لكن جزء مهن

العقاريني، لكن كذ� {لمس@تفIد�ن، حىت نوفر نوع Zديد من العرض 
 logement)املوZه لهذه الف�ات الوسطى، واليوم هناك ما �سمى ب 

intermédiaire) دZ�راه عندو امس �ٓخر �لعربية، Kىل ٔ�ي ·ال، .. عفوا ال ٔ
مج سكن مlوسط، ٔ�عتقد ٔ�نه يرتمج مبتوسط، وهذا يدsل يف ٕاطار الربا

اليت نالحظها واليت يمت تدشAهنا �س@مترار، ٔ�ي ٔ�ن جزء من الو·دات 
السك[ية من �ٓالف الو·دات السك[ية اليت ت	ىن خيصص لهذا السكن 
املتوسط، وذ� يف ٕاطار وا·د النوع من ³زدواجIة ³ج�عية وهو ٔ�مر 

�سايس كذ� �ل�س@بة لهذه أ�حIاءٔ .  
ملتوسط يف هذه أ�حIاء ويف س�سعى ٕاىل توس@يع قاKدة هذا السكن ا

�حIاء خمتلفة، وكذ� هناك عرض س@نعمل Kىل توجهيه {لش@بان وكذ� ٔ
  . حلدييث الزواج، ٔ�ن نعترب ٔ�ن هناك طلب حقIقي Kىل هذا املس@توى

كذ� هناك رضورة ٔ�ن نوفر عرض سكين {لكراء، ٔ�نه اليوم لAس 
يف احلياة، ٕ�ماكن امجليع ٔ�ن يلج السكن Kرب ³قlناء، وهناك مرا·ل 

ف�إالماكن �ل�س@بة {لش@بان ٔ�و من يلج احلياة املهنية ٔ�ول مرة ٔ�ن يتوفر Kىل 
سكن رشيطة ٔ�ن �كون هناك تدsل {òو� من sالل عرض سكين 
خمصص {لكراء لتخفIض ٔ�سعار الكراء والس@تفادة Kدد من الف�ات الوسطى 
 يف مر·] ٔ�وىل من حIاهتم من هذا العرض، هذه Îرسانة س�سعى Kىل

  .رمسها يف الشهور القلي] املق�] من ٔ�Zل توفري هذا العرض السكين

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
تفضلوا الس@يد  ،التعقIب ٕاطار لمك اللكمة يف .الوز�رشكرا {لس@يد 

 .املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد Kابد شكIلاملس�شار الس@يد Kابد شكIلاملس�شار الس@يد Kابد شكIلاملس�شار الس@يد Kابد شكIل
  الس@يد الوز�ر،

هم ا{يل امل  الشئÔشكرمك Kىل التوضي«ات ا{يل جIتوا هبا، ولكن 
روا الشعب املغريب والساكنة، خصوصا ؤ�ن الس@يد رئAس احلكومة يف تي�lظ

هذه الغرفة Zاء وقال بqٔنه يلزتم �الس@مترارية، احلكومة املاضية ا{يل مشات 
الزتمت بqٔش@ياء، واح[ا ³ن اليشء ا{يل تنطلبوا هو Ôشوفوا هاذ اليش يف 

  . املزيانية املق�]
�صعب قطاع، ملاذا؟ ٔ�ن فني  اح[ا تنعرفوا بqٔن ا�ٓن القطاع د®لمك هؤ

ما دوريت يديك تتصAب مشلك، ما اكي�ش أ�رض، اك�ن مشالك، 
زلت تنالقاها املصاحل الوزارية، ٔ�ن لو وشكون ا{يل sالق هاذ املشالك؟ sا

Kىل هاذ اليش {لخواص لاكن ٔ�فضل، لو احنرصت ٕاال يف التوجIه واملراق�ة 
لٕالدارة ا{يل هام تي	[يوا Àٔننا يف اكن ٔ�فضل، ا�ٓن Îمنش@يو {لوزارة ٔ�و Îمنش@يو 
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دو� ش@يوعية، وهام ا{يل تيجيوا يعرضوا وهام ا{يل تياsذوا أ�رايض د®ل 
واش هذا . اXو� وهام ا{يل تي	Iعوها �ش ما ت�Aغيوا واخلواص تAشوف فهيم

  هو اXو� ا{ليربالية ا{يل بغيناها وهكذا �ش بغينا ت�شجعوا؟ 
السكن ³ج�عي، ولكن فني Îمييش السكن  ا�ٓن ت�شوفوا ٔ�ننا تند�روا

ع ثالثة داخلطرات، ربعة د®ل اخلطرات Kاد تيلحق لهذاك اتي�� ؟³ج�عي
Ç شAميشÎ شريوا، وهاذ  الضعيف، ماAنه تيجيوا الوسطاء وت�م�ارشة، ٔ

  . اليش تتعرفوه
�ظن بqٔن ٔ�حسن يشء ا{يل ميكن لٕالدارة د®لمك متيش، ؤ�  مqlٔكد ٔ  �ٔ

نتوما حتزمlوا �لقطاع اخلاص ا ىلي تنجحوا يف هذه العملية، إ ٔ��مك ±اد
ودرتوا الربامج د®لمك، ودرتوا التحفزيات وsليتوا القطاع اخلاص هو ا{يل 
يقوم والوزارة تقوم �ملراق�ة، اليشء ا{يل ما تنوZدوهش بqٔن الوزارة بدات 

  . واملراق�ة ±ائبة فذتتعمل مبصاحل ٔ�خرى يه ا{يل تت	ين وت�[
  .اشكر 

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل  .شكرا {لس@يد املس�شار

  .التعقIب، تفضلوا

        ::::وز�ر السكوز�ر السكوز�ر السكوز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة والتعمري وس@ياسة املدينة    الس@يدالس@يدالس@يدالس@يد
  .شكرا لمك الس@يد املس�شار

ل العجز السكين ظن يف ٔ�عتقد ٔ�ن القطاع اخلاص Ç دور ٔ�سايس، لك
�لف و·دة سك[ية، والزتم[ا  840ويم باملوجود و·دد يف الترصحي احلكٔ

�ي ٔ�ن نصل يف ·دود امخلس  %50يف احلكومة بqٔن خنفض ذ� مبا يناهز ٔ
�لف و·دة سك[ية، ٕاذا ٔ�رد  ذ� Kلينا ٔ�ن نوسع  400س@نوات املق�] ٕاىل ٔ

�كرث دور اXو� يف توجIه هذا اXور ٕاىل العرض السكين ³ج�عي، لكن ٔ
 عرض خمصص ٕاىل الف�ات الوسطى، كذ� مع توس@يع هذا الوKاء ٕاىل

وsاصة الرشاحئ اليت ال تتوفر Kىل دsل ¾بري يف ٕاطار هذه الف�ات 
  . الوسطى

sارج ذ�، القطاع اخلصويص Ç اليوم كذ� مسامهة يف السكن 
³ج�عي، مسامهة قوية Kىل هذا املس@توى، وÇ كذ� Kدد من 

سك[ية أ�خرى، لكن ال�شجيعات من ٔ�Zل ٔ�ن هيمت ببايق ٔ�نواع العروض ال 
  . دور اXو� هو دور ٔ�سايس

ا�ٓن، هذا ال مينع من ٔ�ن هناك اخlالالت، ومن مضن هذه 
³خlالالت ما يقع Kىل مس@توى هذا السكن ³ج�عي وما يقع Kىل 
مس@توى حماربة مدن الصفIح وما يقع Kىل مس@توى حماربة السكن ±ري 

±ري معنية بذ�، ومن  الالئق والسكن العشوايئ، من تدsل لعدة ٔ�طراف
بيع وٕاKادة بيع وكذا كام قلمت، هذه قضا® موجودة واحلكومة لها ٕارادة قوية يف 
�ن تواZه هذه ³خlالالت برصامة، و�متىن ٔ�ن نصل ٕاىل نتاجئ توفر ذ� ٔ
العرض السكين تقيض Kىل العجز الك�ري املوجود Kىل هذا املس@توى، توسع 

الوقت حتارب لك ٔ�نواع الفساد اليت  العرض ٕاىل الف�ات الوسطى ويف نفس
 .ميكن ٔ�ن توZد يف هذا القطاع

  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
�شكرمك الس@يد الوز�ر Kىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسةٔ .  

ون�lقل ٕاىل أ�س@ئ] املو°ة ٕاىل قطاع الرتبية الوطنية، و�رحب �لس@يد 
اللكمة ٔ�·د  .مج ³س@تع}ايلالوز�ر، والسؤال ا�ٓين أ�ول حول نتاجئ الرب 

السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل لتقدمي السؤال، فليتفضل ٔ�·د 
  .أ�س@تاذ دعيدKة. السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدKةاملس�شار الس@يد محمد دعيدKةاملس�شار الس@يد محمد دعيدKةاملس�شار الس@يد محمد دعيدKة
  .شكرا الس@يد الرئAس

  الس@يد الوز�ر،
  الس@يدة املس�شارة،

  ن،�السادة املس�شار 
النظام الرتبوي وحتسني مردوديته اXاsلية  من ٔ�Zل احلد من اخlالالت

نفس Zديد ٕالصالح نظام (واخلارجIة متت بلورة الرب مج ³س@تع}ايل 
رية تنفIذ امليثاق الوطين {لرتبية توذ� هبدف Qرسيع و ) بية والتعلميالرت 

 2009والتكو�ن وحتقIق ٔ�هدافه المكية والنوعية، sالل الفرتة املمتدة من 
ا Kىل مهنجية املشاريع Kىل مس@توى مجيع ٔ�سالك ، اع�د2012ٕاىل 

مرشوKا تندرج يف ٕاطار أ�هداف أ�ربعة  25التكو�ن، حIث مت حتديد 
  :اليت ٔ�قرها اFلس أ�Kىل {لتعلمي ويه

  س@نة؛ 15إالجناز الفعيل ٕاللزامIة التعلمي ٕاىل ·دود  – 1
  ؛حتفزي املبادرات و³مlياز يف الثانوية التqٔهيلية واجلامعة – 2
  معاجلة إالشاكالت أ�فقIة ملنظومة الرتبية؛ – 3
  .توفري املوارد الالزمة {لن}اح – 4

مت رصد مزيانية ٕاجاملية  ،ومن ٔ�Zل حتقIق ٔ�هداف الرب مج ³س@تع}ايل
، كام تصل 2012و 2009مليار درمه sالل الفرتة ما بني  43.7تقدر ب 

مليار درمه يف نفس  32.5املزيانية إالضافIة املرصودة لهذا الرب مج ٕاىل 
  .الفرتة

Ôسائلمك عن النتاجئ امللموسة والواقعية اليت مت حتقIقها Kىل ٔ�رض  ،½ا
الواقع، سواء تعلق أ�مر �لب�Iة التحتية ٔ�و حتسني جودة التعلمي ٔ�و التqٔطري 
الرتبوي، نظرا لهذه إالماكنيات املالية اليت خصصت لهذا الرب مج، مع العمل 

  .من املزيانية العامة {òو� %28التعلمي تناهز ٔ�ن مزيانية وزارة 
  .شكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالZابة عن السؤال،  .شكرا الس@يد املس�شار

  .تفضلوا
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        ::::الس@يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئAس،
  الس@يدة املس�شارة،

  دة املس�شارون،السا
كتعرفوا بqٔن اح[ا ا�ٓن . شكرا {لس@يد املس�شار Kىل هذا السؤال ،ٔ�وال

يف �ٓخر س@نة د®ل الرب مج ³س@تع}ايل، الرب مج ³س@تع}ايل انطلق يف 
  . 2012د�سمرب  31وس@ي�هتOي يف  2009

من حIث إالع�دات املرصودة ختصص لهذا الرب مج ³س@تع}ايل 
، ولكن ٕاذا ٔ�ضفت Ç كت] 700مليار و 43مايش مليار درمه،  30تقريبا 

مليار، ولكن كت] أ�جور راها  43مليار، معلوم يصل ٕاىل  30أ�جور لهاذ 
مس@مترة يف املنظومة الرتبوية ٕاىل اøهناية، لكن هذا الرب مج ختصص Ç هذا 

 .³ع�د
ٕان شاء  ؟بqٔهداف واش حتققت وال ما حتقق�ش ءهاذ الرب مج هذا Zا

هناية الس@نة اXراس@ية ±ادي ند�رو وا·د التقIمي لهاذ الرب مج هذا،  هللا يف
ال فR خيص التجهزيات، يف ٕاKادة هت� الب�Iة التحتية د®لو، وال فR خيص 
إالصال·ات ا{يل دsلت يف املنظومة د®ل الربامج وال Kىل املس@توى 

Aا، ٕان شاء الكlاب املدريس، و�لتايل هاذ العملية د®ل التقIمي ±ادي نقد
F ،لس النواب ولكن ±ادي �كون جملس املس�شار�ن وبطبيعة احلال هللا

فهيا الفائدة ٔ�ننا نقدموها {ل}ان ا�تصة، ٔ�نه معلية تقIمي وا·د الرب مج 
Ç و� ملدة  خصصتXس@نوات واكن عندو  4ٕاع�دات يف املزيانية د®ل ا

تقIمي د®لو العميل البد مايش س@نوات، ال  4ٔ�Éر Kىل املنظومة الرتبوية ملدة 
  . يف ثالثة دقائق
±ادي نطلب من الرئاسة احملرتمة ٔ�نه من بعد ما ٔ��هتOي من  ،ومع ذ�

هاذ املوضوع سqٔسمل وا·د الوثيقة ا{يل فهيا ³س@ت�lاZات أ�ولية لهاذ 
الرب مج، ³س@ت�lاZات أ�ولية، ال يف جمال التجهزي وال يف جمال هت� 

لتعلميية من ابتدايئ و7نوي وداsليات، ٕاىل ±ري ذ�، تqٔهيل املؤسسات ا

هاذ اليش لكه اك�ن، اك�ن هاذ النتاجئ أ�ولية، وال كذ� ا�7ٓر Kىل الهدر 
س@نوات يف تقليص  4املدريس، وقع وا·د أ�Éر ٕاجيايب يف هاذ املدة د®ل 

  . الهدر املدريس
ت د®لنا جييو يف ٔ�ننا جنعلو يف هاذ املدة أ�بناء د®لنا والبنا ،كذ�

{لمدرسة، يف ٕاطار �ر مج، ؤ�نت كتعرف هاذ اليش الس@يد املس�شار، يف 
، تدارت وا·د اFهودات البد ما ند�رو وا·د التقIمي "تAسري"ٕاطار �ر مج 

لكنا لهاذ الرب مج يف الوقت د®لو وKىل مس@توى ا{ل}ان، ٔ�نه صعب من 
 4وا·د الرب مج ا{يل دام sالل السؤال الشفوي ٔ�ننا ند�رو تقومي وتقIمي ل

  . س@نوات
  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .من ٔ�Zل التعقIب لمك اللكمة الس@يد املس�شار .شكرا {لس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد الصاداملس�شار الس@يد الصاداملس�شار الس@يد الصاداملس�شار الس@يد الصادقققق الرغيوي الرغيوي الرغيوي الرغيوي
  .شكرا الس@يد الرئAس

فالبد ٔ�ن ٔ�وحض القصد  ،الوز�ر Ôشكرمك Kىل هاذ التوضي«اتالس@يد 
هو ٔ�نه رصدت {لرتبية الوطنية مزيانية  من السؤال القصد، جوهر السؤال

من ٔ�كرب املزيانيات، من ٔ�كرب إالع�دات يف Ïرخي املغرب احلديث واملعارص 
ٕاذن السؤال هو، هل حتققت هذه أ�هداف ال Kىل مس@توى . ٔ�هداف

التجهزي، ال Kىل مس@توى املوارد ال	رشية، ال Kىل مس@توى م[ظومة التعلمي، 
  ملناجه؟ال Kىل مس@توى الربامج وا

امسحوا يل، الس@يد الوز�ر، �ٔ�رقام، ٔ�ن نبني ٔ�ن هنا� مجموKة من 
أ�هداف احلقIقIة اليت اكنت مرجوة من وراء الرب مج إالس@تع}ايل ومل 
تتحقق ٕاىل ·د ا�ٓن، ومع ذ� مل يمت التقIمي بدعوى ٔ�نه مل ي�هتOي ٕاىل ·دود 

�Zل التقومي،  ، حنن مدعوون ا�ٓن ٕاىل رضورة التقIمي من2012دج[رب  31ٔ
ٔ�نه املؤرشات اليت تظهر حلد الساKة يه مؤرشات ±ري مطمئنة، نعطيمك 

  :بعض املؤرشات وأ�رقام
ف�ال�س@بة {لتعلمي أ�ويل وا{يل هو هدف ٔ�سايس من أ�هداف، تعممي 

 2001-2000التعلمي أ�ويل، Îراجع Kدد املس}لني يف التعلمي أ�ويل ما بني 
، حIث انتقل العدد يف التعلمي أ�ويل %1.4 بنحو 2010-2009مقارنة مع 

  .، هذه ٔ�رقام رمسية673.759ٕاىل ) Îراجع(ٕاىل  2001س@نة  764.200من 
نعطيمك م.ال �ٓخر Kىل مس@توى املدارس امجلاKاتية، وا{يل يه يف 
احلقIقة يشء ٕاجيايب من ٔ�Zل Qشجيع اøمتدرس يف الوسط القروي، الهدف 

جامKاتية، ٕاىل ·د ا�ٓن ماذا  مدرسة 200من الرب مج اكن مسطر فIه 
اليت رصدت لها هذه املبالغ  200مدارس جامKاتية فقط من ٔ�صل  5ٔ�جنز؟ 

من املزيانية العامة  %28مليار، �ٕالضافة ٕاىل  43اليت ذ¾ر ها، ا{يل يه 
  . {òو�

كذ� Kىل مس@توى الوسط القروي، نعتقد ٔ�نه مل يتغري يشء، ال Kىل 
توى احلا� د®ل املدرسات واملدرسني، مس@توى التجهزيات، ال Kىل مس@ 

واليت تدعو ٕاىل القلق يف الوسط القروي، وال Kىل مس@توى التكو�ن 
كذ�، وا{يل رصدت Ç مزيانية خضمة وخضمة Zدا، لكن التكو�ن كام جيري 

  .مسه التكو�نإ ال Kالقة j Çيشء  ا�ٓن يعين
 .شكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
س@تqٔيت فرصة . الس@يد الوز�ر لمك اللكمة .شار احملرتمشكرا {لس@يد املس� 

  .الس@يد الوز�ر لمك اللكمة. ٕان شاء هللا Kىل مس@توى ا{لجنة لتعميق النقاش

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
الس@يد املس�شار احملرتم، صعيب Kليا �رد � Kىل أ�رقام ا{يل 
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اربة، ال، ال، امسح عطييت، ٔ�نه ٔ�  عندي ٔ�رقام خمالفة، ولكن راه تتد�ر مقا
  . يل

�عطيت {لرئاسة احملرتمة ملف ا{يل فIه التقومي ٔ  �وفIه أ�رقام، ولكن ٔ
 2001 مقارنة تتلكم Kىل العدد د®ل املمتدرسني يف Kام ا®صعيب تد�ر مع

ه خمالف وتتلكم يل دا� Kىل العدد د®ل املمتدرسني، هذا وا·د املوضوع را
لكامت، ال، ال، وواحض،  2ن ±ادي نقول � ولك ،{لمقاربة من  حIة الرمق
ققت، ولكن راه ما د®ل املدارس ا{يل حت 903: توس@يع العرض الرتبوي

التفاصيل، ٔ�نه هاذ اليش sاصنا نناقشه داsل  اذهيف ميك[لAش ندsل 
ا{لجنة �ش ميكن Ôس@تفدوا لكنا، ٔ�ما ند�رو وا·د ³س@تعراض د®ل 

الفائدة ال {لسادة املس�شار�ن وال أ�رقام، اعتربت ٔ�نه ما فهيش وا·د 
  .اFلس د®لمك املوقر

مدرسة ا{يل وقع التqٔهيل  4760اك�ن كذ� تqٔهيل املدارس، راه 
د®لها، نعم ولكن ٔ�نت ±ادي تقول ٔ�رقام ؤ�  ±ادي نقول ٔ�رقام، وشكون 

  .لرٔ�ي العام ±ادي �شوفا{يل ±ادي �كون حصيح ما عندي ما ند�ر، راه ا
والهدر املدريس اك�ن كذ�، الهدر املدريس تطور يف  إالجنازات اكينة

Ôس@بة اøمتدرس، التطور يف Ôس@بة اøمتدرس ا{يل Ôس@بة اøمتدرس ارتفعت 
تعويضات {لتالمIذ والتلميذات  وا·د ، ٔ�نه تعطى"تAسري"jس	ب �ر مج 

�ش جييوا ٕاىل املدرسة، فIه مشالك ما تنقولش ما ¾يناش مشالك، ا{يل 
و ا{يل يقول ما اك�ن صعو�ت ما اك�ن مشالك، ±ادي خيدع ٔ�و �كذب ه

اكينة، ولكن �ش ند�رو Ç وا·د التقومي معيل وÔس@تâلص م[ه النتاجئ البد 
  .نتلكمو Kىل أ�رقام احلقIقIة د®ل املوضوع

  .شكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
قدممتوه {لرئاسة،  {يا التقر�ر ا{شكرا الس@يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Kىل هذ

حنن س@نوزKه ٕان شاء هللا Kىل مجيع السادة رؤساء الفرق ورؤساء ا{ل}ان 
وخصوصا ا{لجنة ا�تصة، هذا نعتربه اس@ت�lاج ٔ�ويل ٔ�و تقIمي ٔ�ويل لهذا 
الرب مج ³س@تع}ايل وس�lواصل يف ٕاطار ا{لجنة ا�تصة مبناس@بة دراسة 

  .املزيانية {لمزيد من البحث والتنقIب واس@تâالص النتاجئ
قطة نظام؟ السادة الرؤساء ٕاذا مسحمت عند  �ر مج عند  وقت ٕاذن، ن

حمدود Zدا �ش ما نفوتوش الفرصة Kىل إالخوان املس�شار�ن ا{يل 
 .تفضل الس@يد الرئAس. ي�lظرون ٔ�هنم يدوزوا أ�س@ئ] د®هلم ٔ�رجومك

        ::::ششششاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شام
  . شكرا الس@يد الرئAس Kىل ر·ابة صدرمك

  . س@يد الوز�ر Kىل املبادرة ا{يل معلÔشكر ال 
نطلب من الس@يد الوز�ر احملرتم امللكف �لعالقات �ش وهذه م[اس@بة 

بلغ زمالءه السادة الوزراء مبوافاة اFلس بتقار�ر مماث] حىت مع الربملان ¾ي 
  . يتqٔىت لنا ٔ�ن نؤسس نقاشاتنا Kىل معطيات مضبوطة

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  . ن شاء هللا، س@تكون س@نة محيدة ٕان شاء هللاوهو كذ� إ 

ٕاذن ن�lقل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين موضوKه ٕارضا�ت أ�رسة التعلميية 
عبد هللا عطاش، عبد : ، {لمس�شار�ن احملرتمني السادة9املصنفة يف السمل 

إالÇ احللوطي، محمد الرماش، اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن ل	سط 
 .السؤال مشكورا

        ::::س�شار الس@يد عبد هللا عطاس�شار الس@يد عبد هللا عطاس�شار الس@يد عبد هللا عطاس�شار الس@يد عبد هللا عطاششششامل امل امل امل 
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الر�س،
  السادة الوزراء،

  الس@يدة املس�شارة، 
  إالخوة والزمالء املس�شارون،

حنن نتلكم الس@يد الوز�ر Kىل املنظومة التعلميية وKىل إالجناح د®لها 
ٕاجناح وٕاجناح ا�طط ³س@تع}ايل، وتعلمون من ٔ�مه العنارص أ�ساس@ية يف 

هذا ا�طط هام الناس ا½�ن ميارسون هذا التدر�س، هام رZال التعلمي، ومه 
�مه عنرص ٔ�سايس اليت ٕاذا وفر  هلم رشوط التدر�س والرشوط د®ل ٔ

فٕان ا�طط سA[جح بوا·د ال�س@بة ¾برية Zدا، كذ� .. الرا·ة والرشوط
ما ال �ريده  وهذا ،و�لتايل ٕاذا ٔ�مهلنامه فٕاننا س@نقع يف ما ال حيمد عق�اه

لبالد ، وهذا ما Zاءت به احلكومة امحلد � اجلديدة، بqٔهنا Zاءت مبجموKة 
ٕاجراءات ٔ�ساس@ية وAمة sاصة يف مIدان التعلمي �ش تنجح هذا املنظومة 

  . معوما
وا·د الف�ة عريضة من املوظفني من رZال التعلمي ا{يل يصل Kددمه 

ف، الس@يد الوز�ر، مه ٔ�ل 50ٔ�لف وبعضهم كثري من هاذ  50ٔ�كرث من 
س@نة وبعضهم  18بعضهم حلق ل لس@نوات طوي]  9مصنفون يف السمل 

س@نة قرب �شد  30، 9س@نة و�يق يف السمل  30ر املهين د®لو اكمل املسا
و�لتايل . 9التقاKد، بل بعضهم مىش {لتقاKد مسكني ومىش وهو يف السمل 

الرتبية الوطنية، واك�ن بعدا حشومة يبقى يف وزارة  9اح[ا بعدا ٔ�وال السمل 
�مل ٕان شاء هللا يف املس@تق�ل بqٔن هاذ اليش سlAغري مع ا{لقاء أ�sري معمك، ٔ

  . الس@يد الوز�ر
sاصة ٔ�ن هذا السمل  ؟ؤال هو مىت سAمت ٕالغاء هذا السملو�لتايل الس

تيد�ر مشلك، تتقىل مؤسسة تعلميية سواء يف إالKدادي ٔ�و ³بتدايئ، 
ووا·د يف  9درمه، وا·د يف السمل  6000ؤ�س@تاذ  تتلقى الفرق بني ٔ�س@تاذ

يف نفس املؤسسة ويف نفس القسم بل ي��ادلون أ�قسام، وا·د  11السمل 
�لف درمه، نفس الساKات  11ووا·د تAشد  3900ٔ�و  3500تAشد ٔ

وتيدsلو  وونفس املؤسسة ونفس التالمIذ ونفس الباب ا{يل تيخرجوا م[
 ٔ�وال د®ل هذه املسqٔ�؟ ومىت سAمت م[و، �لتايل مىت سAمت التقليص 
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  ٕانصافهم؟ 
ومىت  ؟الس@يد الوز�ر، مىت سAمت ٕانصاف هذه الف�ة هذا هو السؤال

وندsلو يف وا·د النظام Zديد ا{يل  9س�lخفف شوية من هاذ السمل 
   ؟وsارج السمل وsارج اXرZة 11، السمل 10تي«دد أ�ساتذة، تقريبا السمل 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
. لمك الس@يد الوز�ر لٕالZابة Kىل السؤال ،كرا الس@يد املس�شار احملرتمش

 .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس@يد الرئAس،

  السادة املس�شار�ن ٔ�حصاب السؤال،
  السادة املس�شار�ن،

بغيت نقول لمك ونعلن من sاللمك بqٔنه ٕان شاء هللا يف املس@تق�ل هاذ 
ولكن مع الوقت ±ادي . �هتOي من املنظومة الرتبوية املغربية±ادي ي  9السمل 

  . 9ما ±اد�ش يبقى عند  السمل  2014تقريبا بداية  2013نوصلوا يف Kام 
Kالش؟ ٔ�نه املؤسسات الرتبوية ±ادي جنمعوها، مدرسة املعلمني 

، ما وواملركز اجلهوي {لرتبية ±ادي ند�رومه يف مؤسسة وا·دة �ش �كون
ما  ،sاصنا �رفعو اجلودة د®ل تعلمينا، ٔ�نه 10لها ٕاال �لسمل  ±ادي يدsلوا

ملراكز اا{يل ±ادي يدsل  ،�رفعوه ٕاال مبس@توى ٔ�Kىل من أ�طرميكن لنا 
�ي مع الزمن السمل 10التكو�ن يف احل] اجلديدة د®لو ±ادي خيرج �لسمل ٔ ،

 ملوضوعما ±ادي يبقاش يف وزارة الرتبية الوطنية، �ش ما يبقاش هاذ ا 9
دا� ±ادي خنرجومه من �ب وا·د،  ،ا{يل كتقول ¾يدsلوا من �ب وا·د

 . 10±ادي خيرجوا {لسمل 
، �ش نعرفو اFهود ا{يل دارت اXو� 54.000مه  9ا{يل ¾هيمهم السمل 

ا{يل كتعنهيم  54.000، 2011يف احلوار ³ج�عي ا{يل وقع يف شهر ٔ��ريل 
احلوار ³ج�عي ا{يل وقع يف ٔ��ريل الرتقIة وحتسني وضعيهتم من sالل 

لكها، ±ري ما ميك�ش لنا، ٔ�نه ميل  32.000، س�سوى وضعية 2011
كنتلكمو Kىل وزارة الرتبية الوطنية راه اح[ا كنتلكمو Kىل وا·د الكl] د®ل 

مايش بوا·د السهو� مباكن . أ�جور اليت تؤÉر يف املزيانية العامة {òو�
Xو�، تؤÉر Kىل ا ة د®لجور قوية يف الكl] العامتتلكم Kىل وا·د كت] ا�ٔ 

كت] أ�جور بصفة Kامة، ولكن هاذ اليش ±ادي يتعاجل، ±ادي توقع هلم 
  . الرتقIة ³س@تó[ائية د®هلم يف، معليا، ثالث ٔ�فواج

ويف  %30ل  2011ٔ�نه ذاك الكوطة د®ل الرتقIة داز عند  يف Kام 
وراه اح[ا وضعنا  –، ٔ�ي %33ند  ±ادي تويل ع  2012 هذا فاحت ينا�ر

ميل ±ادي خترج ا{لواحئ ±ادي يبدا يتصفى هاذ  -ا{لواحئ عند املراق�ة املالية 
وعنده وا·د  9املوضوع اكمل، و±ادي ي�هتOي هاذ املشلك د®ل السمل 

ما عرف�ش هاذ اليش، ٕان شاء هللا، .. ، ها"9الز�زانة "التعابري صعيبة، ها 

بقى عند  مشلك د®ل الناس د®ل ت�هتOي، ±ادي ي حىت هاذ أ�لفاظ ±ادي 
  .هاذو ±ادي نعاجلو املوضوع د®هلم، ٕان شاء هللا قريبا 1994و 1993

  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن ٕاذا اكن هناك  .شكرا {لس@يد الوز�ر

  .تفضلوا. تعقIب

        ::::املس�شار الس@يد عبد إالÇ احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالÇ احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالÇ احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالÇ احللوطي
  .رئAسشكرا الس@يد ال

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
�¾يد ٔ�ننا ميل كنتلكمو Kىل جودة الرتبية والتعلمي ال ميكن ٔ�ن تتحقق ٔ
هذه اجلودة ٕاال �س@تقرار املؤسسة التعلميية، واس@تقرار املؤسسة التعلميية 
حيتاج ٕاىل العناية �ملوارد ال	رشية د®لها مبختلف ٔ�شاكهلم ؤ�صنافهم، الس@يد 

  .الوز�ر
ضية الرب مج ³س@تع}ايل، ق�ل من هاذ القضية �رجع لق ما فهيا �س 

الس@يد الوز�ر، ٔ�نه عوض ٔ�ننا منش@يو {لتقIمي ٕاىل ٔ�خر �ٓخر الس@نة،  و�متىن
عوض ند�رو التقIمي اøهنايئ، ند�رو تقIمي  ،د�رو يش تقIمي دا� يف ٔ�ول الس@نةن

نية مر·يل، ٔ�ن التقIمي املر·يل، الس@يد الوز�ر، هو ا{يل ±ادي يعطينا ٕاماك
�ما ٕاذا مشA[ا حىت ٕاىل �ٓخر س@نة 2012تدارك ما ميكن تداركه sالل ٔ ،

Kاد ند�رو التقومي ما يبقاش لنا ذيك الساKة إالماكنية د®ل  2012
املراجعة، وحنن نعترب بqٔن الرب مج ³س@تع}ايل فIه مجموKة من القضا® اليت 

وا·د الورش  الس@يد الوز�ر، ٔ�نه يفlح ا�ٓن �متناو. �غي ٔ�ن نتعاطى معهاي� 
  .تقومي من ا�ٓنال د®ل تقIمي و 

، سواء اكنوا ٔ�ساتذة ٔ�و 9فR يتعلق �ٕالخوان املصنفني يف السمل 
��ريل، ما Zاء به  26ٕاداريني، ٔ�¾يد ٔ�ن ما Zاء به احلوار ³ج�عي د®ل ٔ

احلوار القطاعي ما بني النقا�ت التعلميية أ�كرث متثيلية مع وزارة الرتبية 
  . رب خطوات Aمة ٕاىل أ�مام لت}اوز هاذ املشلكالوطنية يعت
ا{يل اتفق[ا Kلهيا، ٔ�ي  6-15الس@يد الوز�ر، كنعتربو بqٔن تطبيق  ،ولكن

جرٔ� رسيعا، ٔ�ن ؤ س@نوات يف إالطار ي��غي ٔ�ن ت 6ة وس@نة ٔ�قدمIة Kام 15
كنقولو بqٔن sاص وا·د النوع من الرسKة يف أ�جرٔ�ة وهاذ الرسKة يف 

تطمنئ السا·ة التعلميية وتؤدي ٕاىل اس@تقرار أ�جرٔ�ة يه ا{يل ±ادي 
وال ميل كنتلكمو Kىل الرتقIة وال ميل كنتلكمو Kىل ما  6-15املؤسسة، ال 

Kىل ال�سقIف د®ل س@نوات مسيته �لرتقIة ³س@تó[ائية ا{يل اعمتد  فهيا 
، الس@يد 2012هاذ الرتقIة ³س@تó[ائية من املفروض تبدٔ� من  ،³نتظار

املؤسسة، و�لتايل نطالب  د®ل qٔخر  لكام ٔ�ننا ٔ�خر  اس@تقرارالوز�ر، لكام ت
  . الس@يد الوز�ر ب�رسيع هذه املقlضيات اليت مت االتفاق Kلهيا

ما كهتمش فقط وزارة  س@يد الوز�ر، وٕان اكنت هذه القضيةال  كذ�
الرتبية الوطنية وٕامنا هتم الوظيفة العمومIة &لك يف ٕاطار اXرZة ا{يل مت 
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�ريل، ٕاضافة درZة Zديدة، ٕاذن هاذ �ٔ  26ا يف حوار د®ل االتفاق Kلهي
و±ريمه كذ� من مضن املشالك ا{يل عندمه أ�فق  9الناس د®ل السمل 

ا{يل ¾يبان هلم بqٔنه حمدود وا{يل ولينا ت�شوفو بqٔنه فlحت درZة Zديدة مما 
هو موضوع  اجلديدة س@يطمئهنم مجيعا، و�لتايل هذا املوضوع د®ل اXرZة

الس@يد الوز�ر، ٔ��مك ك�رشفو Kىل قطاع ا{يل تقريبا كAساوي النصف، Aم، 
  . من رZال وÔساء الوظيفة العمومIة %50يقارب 

الس@يد الوز�ر، نعترب بqٔن هذه إالجراءات ي��غي ٔ�ن يمت ال�رسيع  و½�
  . هبا وتطبيقها KاZال

القضية أ�خرى كثري من التواصل والوضوح مع أ�رسة التعلميية، ما 
[ا Kليه، ما ميكن ٕاجنازه ا�ٓن، ما ميكن اجنازه بعد ٔ�شهر، ما ال ميكن تفق ا

 ٕاجنازه، وملاذا؟ 
الس@يد الوز�ر، هذه من أ�مور ا{يل ±ادي تؤدي بنا ٕاىل  و½�

  . اس@تقرار املؤسسة، واس@تقرار املؤسسة يؤدي ٕاىل اجلودة يف الرتبية والتعلمي
  .شكرا الس@يد الوز�ر ٔ�وال ؤ�sرياو 

        : : : : جللسةجللسةجللسةجللسةالس@يد رئAس االس@يد رئAس االس@يد رئAس االس@يد رئAس ا
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل  .شكرا الس@يد املس�شار

  . التعقIب

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
  . ٕاذا مسحت يل الرئاسة بطبيعة احلال

  . شكرا
�شاطر لك ما Kربت Kليه، البد نقولوا ٔ�نه عند  مشلك يف ٔ  �ٔ93 ،

ومة معاجلته يف ، هذا ا�ٓن قررت احلك1994-1993الناس د®ل س@نة 
  . ٕاطار مرسوم وق�ط الطريق د®لو

خرج[ا ا{لواحئ د®ل الرتقIات هاذ اليش لك  ىلمعك احلق ملا كتقول ٔ�نه إ 
±ادي يطفى، �لصح، ولكن لقIنا وا·د الصعوبة  9ا{يل حول هاذ السمل 

ساKة د®ل اخلدمة  13- 12، ولكن كنتغلبو Kلهيا يومIا ب%10ا{يل كمتثل 
ل وزارة الرتبية الوطنية ووزارة املالية، �خلصوص مراق�ة بني إالدارة د®

اXو�، ٔ�ن امللفات د®ل هاذ الناس، �لرتاكامت ا{يل حصلت ٔ�نه هاذ 
، ما بقاوش Îرقاوا، 2010ٕاىل  2007الناس راه توقفت الرتقIات د®هلم من 

  . ما ¾يتفهمش Kالش، ولكن هاذ اليش ا{يل عطا هللا
امللفات بني وزارة الرتبية الوطنية ووزارة املالية، ما القامئة د®هلم كتقاد 

ما عندوش امللفات د®هلم مضبوطة،  ىلميك�ش املراقب املايل يوقع ا{لواحئ إ 
  . هذا Zانب

يقة ا{يل اجلانب د®ل الرب مج ³س@تع}ايل، معك احلق هذه يه الوث 
ة بعد در  وا·د التقIمي يف هذه الفرتة، م�ارش  عطيت {لرئاسة احملرتمة،ا

التعيني احلكومة من طرف Zال� امل�، هذا هو املوضوع ا{يل سعيت 
  .�ش Îكون عندي نظرة فIه، يه الرب مج ³س@تع}ايل

د�سمرب،  31د�سمرب، راه ما ±اد�ش يتقىض يف  31ولكن ميل كنقول 
ب�Iات املدرس@ية، هذا ±ادي ال ٔ�نه فIه اع�دات خمصصة {لتجهزي وتqٔهيل 

حىت تتقىض ³ع�دات، ما ±اد�ش متيش لنا  يبقى ساري املفعول
³ع�دات ٔ�نه يه اع�دات مرصودة عند ا�ٔاكدمييات، وحبمك ٔ�ن 
ا�ٔاكدمييات عندها وا·د إالطار قانوين د®لها، ³ع�دات ا{يل حمطوطة 
عندها كتبقى سارية املفعول، وهذا املكسب ا{يل رحبته وزارة الرتبية 

املنظومة الرتبوية يف ا�ٔاكدمييات، و�لتايل ختفIف  الوطنية Kىل طريق تنظمي
        . املسطرة املالية وختفIف إالجراءات إالدارية

  . شكرا

        : : : : الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا لمك الس@يد الوز�ر

ن�lقل ٕاىل السؤال الثالث موضوKه املومس اXرايس، اللكمة ٔ�·د 
فليتفضل ٔ�·د  السادة املس�شار�ن من الفريق ³س@تقاليل لتقدمي السؤال،

  . السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::س�شار الس@يد عبد السالم ا{لبارس�شار الس@يد عبد السالم ا{لبارس�شار الس@يد عبد السالم ا{لبارس�شار الس@يد عبد السالم ا{لبارامل امل امل امل 
  .شكرا الس@يد الرئAس
  الس@يد�ن الوز�ر�ن،

  أ�خت املس�شارة احملرتمة، 
  إالخوان املس�شار�ن،

الس@يد الوز�ر احملرتم، ٔ�عود ٕاليمك ٔ�ديل هبذا السؤال، ومع اكمل أ�سف 
س@ئ] املطرو·ة Kىل جملس@نا املوقر، فٕاين ٔ�رى ٔ�نه Zاء مqlٔخرا نظرا لرتامك ا�ٔ 

�ن الهدف من هذا السؤال هو حتفزي املواطنني Kىل اøمتدرس وحماربة الهدر ٔ
  . املدريس

ومن هنا Zاءت املبادرة الكرمية والطيبة جلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا يف ٕاطار مرشوع مليون حمفظة، الهدف �ٓنذاك اكن هو حتفزي 

ام ٔ�قول، وا�ٓن الزلنا �هنج نفس اøهنج، ولAس هذا بعز�ز Kىل املواطنني ك
س@يادÎمك الس@يد الوز�ر احملرتم، ؤ�نمت ٔ�ب�مت عن Zديتمك وعن حامسمك وعن 
جرٔ�Îمك كذ� يف الت}اوب مع قضا® التعلمي وقضا® رZال التعلمي بصفة 
Kامة، وحنن �رى ونلمس هذا �مللموس، مجيع رZال التعلمي اس@ت	رشوا sريا 

 .جبرٔ�Îمك يف احلوار والتواصل
ونعود ٕاىل موضوعنا، موضوع توزيع احملافظ املدرس@ية وتوزيع 
التعويضات املادية Kىل ا�ٓ�ء لتحفزيمه Kىل ٕارسال ف{ات ٔ�¾بادمه ٕاىل 
اøمتدرس خوفا من الهدر املدريس من °ة، وحتفزيا هلم �خلصوص ساكنة 

تنوي وزارÎمك القIام به؟ س@R أ�ما¾ن النائية، فهذا يشء محمود، ولكن ماذا 
ٕاذا عرف[ا ٔ�و Kلمنا مجيعا ٔ�ن لAست احملفظة يه الس	ب د®ل الهدر 
املدريس، وٕاذا عرف[ا كذ� ٔ�ن رZل التعلمي، ٔ�ن ٔ�ي عناية �لتعلمي، 

  . س@يفشل ٕاذا مل نعتين jشغيلته، الشغي] التعلميية
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 حتت وكام س@بق ٕالخواين يف السؤال، الشغي] التعلميية الزالت تنئ
وطqٔة الظمل ٔ�و إالهامل ٔ�و اøهتمAش، وقد Kربمت الس@يد الوز�ر احملرتم عن 
ذ� واطلعمت Kليه يف مدة وZزية، نqٔمل ٕان شاء هللا ٔ�ن Qس@متروا يف هذا 

  .اøهنج، يف التواصل ويف معاجلة القضا® املرتامكة واملزم[ة
واطنني فسؤالنا س@يظل كذ�، ماذا تنوي وزارÎمك القIام به يف حتفزي امل

  Kىل ٕارسال ٔ�بناهئم {لمتدرس خوفا من الهدر املدريس؟
  وما يه إالماكنيات ٔ�و الربامج اليت تعطوهنا ٔ�ولوية يف هذا اFال؟

        .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالZابة Kىل  .شكرا الس@يد املس�شار

  .تفضل، السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس@يد املس�شار احملرتم،
  الس@يدة املس�شارات، 
  السادة املس�شارون،

حمفظة كام Zاء يف السؤال د®لمك انطلقت من فكرة  املبادرة د®ل مليون
، و�لفعل توزعت مليون حمفظة اكم] يف املومس 2008جلال� امل� يف Kام 

توزعت  ،2012-2011اXخول املدريس يف  ،2011، اليوم2008
حمفظة اكم]، ٔ�نه بدٔ�ت الفكرة واملبادرة يف شلك وا�ٓن  600.000

حمفظة، وهذا التوزيع  600.000تطورت ٕاىل شلك �ٓخر، ٔ�ي توزعت 
sاضع {لمناطق ا{يل sاضعة لها الرب مج الوطين {لتمنية ال	رشية، ما 

، اليوم والت هاذ 2008يف sاضعش للك الرتاب املغريب يف الفكرة 
ولكن تطور هاذ اليش ٕاىل  ،ل التمنية ال	رشيةالرب مج د® مÎهت 600.000

ٕاما  ،ٕاعطاء وا·د الرزمة فهيا ٕاما الكlب، ٕاما الكlب وا{لوازم املدرس@ية
�لف رزمة زائد  500مليون و 3ا{لوازم املدرس@ية، هاذ يش وصل ٕاىل ٔ

، وبدٔ� Îهيم مجيع املناطق الضعيفة بال ما �كون عندك املؤرش 600.000
مليون  4تمنية ال	رشية، ٔ�ي اليوم معليا كنقAسو د®ل املنطقة اخلاضعة {ل 

الفكرة Aمة Zدا، كAشارك يف هذه  ،ٔ�لف د®ل أ�بناء والبنات د®لنا 100و
العملية، راه ك�شارك Kدة مؤسسات د®ل اXو�، �ر مج {لتمنية ال	رشية 

  . ومؤسسة اXو� Aمة، وكAشار¾وا اخلواص كذ�
اص ياله واصلني {ل�س@بة د®ل ٔ�  بغيت نغتمن هذه الفرصة، اخلو 

، ÔسAت كذ� امجلاKات احمللية مسامهة يف هذه العملية بعمل Aم 10%
Zدا، وكنغتمن هذه الفرصة �ش نوZه نداء {لمواطنني بqٔنه راه املسامهة يف 
هاذ العملية ±ادي Îزيد تدفع بوليداتنا ميش@يو {لمدرسة �خلصوص يف 

  .ش املدناملناطق الفقرية ويف هوام
لتايل كنطلب م[مك ومن sاللمك املواطنني �ش �سامهوا يف هذه و�

العملية ٔ�نه فهيا معلية تضامن وQسهيل، ودsلنا يف وا·د املسلسل Zديد 

د®ل ٔ�نه ¾يتعطى الكlاب املدريس لهذاك الوX يف التحضريي م.ال، مجموKة 
 د®ل الكlب املدرس@ية، ونقول Ç وصلها �ٓخر العام مز®نة �ش ®sذها

نجيبو موارد ٔ�خرى ٕاضافIة ±ادي يدsل، ف�اخlصار هاذ اليشء ك ا{يل Kاود 
 .يف التكو�ن د®ل إالKارة د®ل هاذ الكlب

  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك أ�س@تاذ قد�ري تفضل .شكرا {لس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�ري
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئAس،
  زراء،السادة الو 

  الزمI] والزمالء املس�شار�ن احملرتمني،
Ôشكر الس@يد الوز�ر احملرتم Kىل إاليضا·ات اليت وافا  هبا خبصوص 

  . هذا السؤال حىت وٕان تqٔخر jسطه، فهو يبقى سؤ³ ذا راهنية
الس@يد الوز�ر، املبادرة امللكIة السامIة واملتعلقة برب مج  يف الواقع

رمية وقعت من املغاربة موقعا حس@نا، ٔ�سعدت احملفظة املدرس@ية م�ادرة ¾
الرمق، عرشات ا�ٓالف من  داب عرشات ا�ٓالف من أ�رس ؤ�نمت ذ¾رمت

أ�رس البئAسة، ٔ�نعشت أ�مل يف القلوب بعد ٔ�ن ران اليqٔس وبعد ٔ�ن فقد 
املعوزون أ�مل يف ولوج ٔ�بناهئم وبناهتم ٔ�سالك اøمتدرس، ٕاذن هذه م�ادرة 

ا Kاليا وال �سعنا كذ�، وهذا هو أ�مه، ٕاال ٔ�ن نقر بqٔن ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثهن
املؤسسة امللكIة ٔ�دت دورها Kىل الوZه املطلوب و�لطريقة اليت رٔ�هتا 

  .م[اس@بة
الس@يد الوز�ر، هل الوزارات  ال ا½ي يطرح نفسه ٕ�حلاح شديد،السؤ 

وح املتعاق�ة Kىل قطاع الرتبية والتعلمي ٔ�دت دورها بنفس اجلدية وبنفس الر 
  ³بتاكرية احلية؟ 

الس@يد الوز�ر، بدليل ٔ�ن هذه املنظومة اليت ٔ�ثب�ت  ،اجلواب �لتqٔ¾يد ال
التجربة ٕافالسها، وبدليل هذه الس@ياسة التعلميية اليت ماجت بني مlاهات 
 ا�ر مج اس@تع}ايل قارب Kىل هنايته وحلد الساKة مل حندد هل اكن �ر جم

ٔ�رس التعلميية و±ريها من املامرسات  جعا ٔ�م ال؟ �ٕالضافة ٕاىل ٕارضا�ت ا
  .البعيدة عن محرة اخل}ل اليت Ôسمع عهنا واليت نقرٔ�ها يف حصف[ا الوطنية

الس@يد الوز�ر، حىت ٔ�¾ون م[صفا لن ٔ�مح� املسؤولية، ٔ�نك كام يقال 
الس@يد الوز�ر،  ، ولكن)مازال ما خسنتAش بالصتك( بلك[ة دارZة حقة

Qس@تفز القدرات وال تفجر الطاقات، بل ال �راجمنا ال ختاطب امللاكت، ال 
  .تغري �لتحصيل وال Qشجع Kىل الرتكزي

الس@يد الوز�ر، ٔ�نمت مق�لني Kىل احlضان ف�ة معرية، البد من �ب 
أ�مانة اXميقراطية ٔ�ن نذ¾رمك هبول وجسامة املسؤولية امللقاة Kىل Kاتقمك من 

¾رامة وسؤدد وجمد هذه  °ة، وبقمية هذه الف�ة العمرية املعول Kلهيا لبناء
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  .أ�مة و³رتقاء هبا ٕاىل مصاف اXول العظمى
الس@يد الوز�ر، يف ٕاصالح هذه املنظومة ٕاذا ٔ�ثب�ت التجربة بqٔننا يف 
املرا·ل السابقة جعز  ٔ�و يف هذه املر·] جعز  بqٔننا ند�رو مقررات و�رامج 

�كون وطنية مغربية مغربية، ال غضاضة من ٔ�ن Ôس@ت�سخ، رشيطة ٔ�ن ال 
هذا ³س@ت�ساخ ٔ�معى، ٔ�ن �كون هذا ³س@ت�ساخ م�رص مlبرص، هناك 
جتارب رائدة ٔ�مجع الباح.ون واملتخصصون Kىل جناعهتا وKىل نضجها ملا ال 
منتح مهنا، اك�ن العديد من اXول &كو� م.ال، ميكن �كون عند  حتفظ Kىل 

�و امجلاعية  نظام احلمك فهيا ٔ�و Kىل مسqٔ� معلية تدبري احلر®ت الفرديةٔ
داsل ¾و�، ولكن جتربة ومنوذج حيتدى به يف املسرية التعلميية والرتبوية، 
واحلمكة واملصل«ة تقlضيان بqٔن الها� من هذه التجربة، الس@يد الوز�ر، 
ونوظف بطريقة ختدم مس@تق�لنا وحتافظ Kىل هوي�[ا واس@تقاللي�[ا، الس@يد 

   .الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب .شكرا لمك

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
يف احلقIقة السؤال مىش بعيد دا�، البد ما نقول وا·د احلاZة، ؤ�  من 

�رسة الرتبية واsا مدة ما قري�شٔ .  
البد ند�رو وا·د ³حlياط يف التعليق د®لنا Kىل هاذ املنظومة، راه 

و �XارZة كندكد¾و هاذ املدرسة د®لنا رمغ ٔ�نه هاذ املدرسة اح[ا كنقول
د®لنا راه يه ا{يل كت�lج هاذ الطبقة ا{يل ك�سري اليوم بالد ، راه املدرسة 
العمومIة ا{يل نت}اتنا لكنا، اك�ن الناس ا{يل مشاو {لبعثة هذا موضوع �ٓخر، 

  . واك�ن الناس ا{يل مشاو {لقطاع اخلاص هذا موضوع �ٓخر
شك ٔ�ن املدرسة د®لنا راه ما وصالش احلا� ا{يل كتقولو، عند  ال 

ثغرات، عند  ثغرات يف البادية يف العامل القروي، عند  ثغرات بني 
مدارس وسط املدن والهوامش د®لها، عند  مشالك يف 7نو®ت حسب 
املناطق، ولكن راه هاذ املنظومة الرتبوية راه يه ا{يل كتدsل هاذ املدرسة 

لنا، من شعبة الر®ضيات ومن شعبة الفزي®ء، راه يه ا{يل كتنجح د®
  . املغاربة يف م�ار®ت يف فرÔسا ويف الوال®ت املت«دة ويف ٕاس@بانيا

�ش ما نرضوش �زاف املدرسة د®لنا عند  فهيا نقص، عند  فهيا ٔ�ننا 
خصنا نطورو املناجه د®لها، ولكن راه ما ن�ساوش ٔ�نه راه تعدينا Kىل 

ملدرسة د®لنا بقوة إالصال·ات، راه كنقولها هلم يف الوزارة، وXي طبقوا ا
Kليه ثالثة ٕاصال·ات ميل دsل {لثانوي، طبقوا Kليه ثالثة ٕاصال·ات، 

  . �رااك ما منسو املنظومة الرتبوية د®لنا، املنظومة الرتبوية د®لنا مس@تقرة
±ادي حنرتموه، اتفق[ا Kىل وا·د امليثاق وطين د®ل الرتبية الوطنية 

هاذ  ،مشلك ا{لغة حملول، خصنا ندمعو الر®ضيات، ندمعو Kدة شعب
اليش خصنا ند�روه ولكن خصنا هنمتو كذ� �رZال التعلمي، رZال الرتبية ما 

كنبغAش رZال التعلمي، رZال الرتبية ٔ�نه هام مسؤولني Kىل مس@تق�ل 
  . املغرب

  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يد الوز�ر

ون�lقل ٕاىل السؤال الرابع موضوKه ٕاماكنية ³رتقاء بتعلمي ا{لغة إالجنلزيية 
ٕادر�س مرون، : يف م[ظومة الرتبية والتعلمي، {لمس�شار�ن احملرتمني السادة

قوضاض، معر ٔ�دخIل، معر مكدر، �ٔ عبد امحليد السعداوي، عبد القادر 
  .نأ�س@تاذ مرو. اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن لرشح السؤال

        ::::املس�شار الس@يد ٕادر�س مروناملس�شار الس@يد ٕادر�س مروناملس�شار الس@يد ٕادر�س مروناملس�شار الس@يد ٕادر�س مرون
  .شكرا الس@يد الرئAس

  الس@يد الوز�ر،
  زماليئ،

ارتباطا �خlيار املغرب المlطاء العوملة واخنراطه يف Kدد هائل من 
الخlيارات إالسرتاتيجية اليت لاالتفاقIات اXولية الثنائية وامجلاعية، واعتبارا 

ة، ومهنا اع�د املهن العاملية ت	[اها املغرب يف ٕاطار حتديد ٔ�ولو®ته ³قlصادي
  . م.ل صناKة الس@يارات ؤ�جزاء الطاöرات والس@يا·ة ومراكز النداء و±ريها

واعتبارا الرتباط اخlياراتنا ³قlصادية هاته �ٕالجنلزيية وكذ� {لوضع 
السائد لهذه الوس@ي] يف العامل، ورضورة متكني املغاربة من هذه الوس@ي] 

  . ملة اليت �ريد ٔ�ن Ôس@تفIد مهناالرتباطها الوثيق �لعو 
وÎكر�سا ملا Zاء يف الفصل اخلامس من اXس@تور خبصوص رضورة قIام 
اXو� بتعلمي وٕاتقان ا{لغات أ�كرث تداوال يف العامل، �عتبارها وسائل 
{لتواصل و³خنراط مع املعرفة و³نفlاح Kىل خمتلف الثقافات وKىل 

  . حضارة العرص
�ر احملرتم، ٔ�نه ٔ�صبح من أ�وليات القصوى ٕاKادة الس@يد الوز ،ٔ�ال Îرون

  ÎرتAب ماكنة ا{لغة ³جنلزيية يف م[ظومlنا الرتبوية؟ 
 .وشكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب  ،شكرا {لس@يد املس�شار

 .Kىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
ر، ٔ�شكرك Kىل هذا السؤال ٔ�نه ٔ�وال الس@يد الرئAس، الس@يد املس�شا

راه بدون تعمل لغات ٔ�ج[بية راه ال ميك[نا ٔ�ن ننخرط يف املنظومة اXولية، 
  . ناش نوا°و املوZة د®ل العوملةي وما ميك[ل 

فR خيص تدر�س ا{لغة ³جنلزيية يف املغرب تقرر يتدار م[ذ س@نة 
يتكون عند   وا·د اFهود، و�لفعل تدار هذا اFهود، وبدٔ� ا�ٓن 2002
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أ�ساتذة د®ل ³جنلزيية يتخرجون من لكية ا�ٓداب و¾ميش@يو {لمدارس 
  . العليا لٔ�ساتذة

ودsلت وزارة الرتبية الوطنية يف وا·د اليشء Zديد، ¾يتخرجوا الطلبة 
�ش يقراو ³جنلزيية،  (CPR)من لكية ا�ٓداب و¾يدsلوا ) DEUG(ب 

ش ما �كوÔش إالÔسان ¾يد�ر هذا راه واح اليشء مايش كثري �زاف، �
. اKXاية Kىل والو، ال، ولكن وا·د اخلطوة بدينا فهيا ±ري sاصنا �مكلوها

اح[ا كنعرفو نصايبو أ�ول وما كن��عوش ذاك اليش، يف أ�رقام ±ادي تبان 
  . لمك

�ٓالف ٔ�س@تاذ د®ل  3س@نوات تقريبا  10اليوم ¾ون املغرب يف 
صهم املؤطر�ن، املؤطر�ن �ش تقوي ³جنلزيية، ولكن هاذ ³جنلزيية sا

إالماكنيات د®هلم يف ا{لغة ³جنلزيية البد جتيهبم من اXول أ�جنلوفونية، وٕاال 
ما ±اد�ش يتطوروا يف ا{لغة د®هلم، البد Qس@يفطهم {òول ا{يل ¾ينطقوا 
�{لغة ³جنلزيية �ش يطورهان هاذ اليش يتطلب إالماكنيات، ولكن مع 

�ٓالف 3ذ� ¾و  .  
�س@تاذ، ويف  29�ٓالف و 4اكن امحلاس ¾و   2002يف ٔ770: 2005 

، هبطنا دغيا، Kالش؟ ٔ�نه ما عند ش ذاك النفس �ش 60: 2006ويف 
Ôس@متر، و½�، ٔ�نه قرر  ندsلوا ³جنلزيية لٕالKدادي ٔ�ي {لثانوي الس� 

  . أ�ول Kىل أ�قل الس@نة الثالثة د®لو، الس@نة أ�sرية
A كرث و�زيدو نطوروه هاذ اليش راه�م �زاف، ±ري sاص يوقع فIه اXمع ٔ

�كرث �لتqٔطري و�زيدو نوسعو اFال د®ل أ�قسام ا{يل ±ادي تعىن ٔ
�الجنلزيية، ³جنلزيية عند  يف الس� الثاين ولكن عند  خصاص يف 
أ�ساتذة �ش ما �كذبوش Kىل ٔ�نفس@نا وعند  خصاص يف التكو�ن واملتابعة 

 ىل إ حىتة يف إالجنلزيية، وراه ما ميك�ش هلم يتكونوا ويتقواو ال د®ل أ�ساتذ
  . ما مشاو ٕاىل دول تنطق ³جنلزيية، ٔ�و جنيبو ٔ�ساتذة من اخلارج لتqٔطريمه

اليوم راه اح[ا واصلني ملليون د®ل الوليدات ا{يل تlAعلموا املبادئ 
 24غلوا يف ليون تAش@تمل  د®ل هاد ٔ�لف 24أ�وىل لٕالجنلزيية، تقريبا عند  

بغينا نوا°وا هاذ اليش  ىلٔ�لف قسم، ولكن تنقول لمك مايش اكيف، ٔ�نه إ 
  . �ملعقول تيخص �زيدوا مازال ندمعو تعلمي ا{لغة ³جنلزيية وا{لغة ³س@بانية

 .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .لمك اللكمة الس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب .شكرا {لس@يد الوز�ر

        ::::در�س مروندر�س مروندر�س مروندر�س مروناملس�شار الس@يد إ املس�شار الس@يد إ املس�شار الس@يد إ املس�شار الس@يد إ 
  .شكرا الس@يد الرئAس

شكرا الس@يد الوز�ر Kىل هذه املعطيات اXقIقة، ٕاال ٔ�نين مqlٔسف 
ؤ�تqٔسف ٔ�نه يف الوقت ا{يل هو مطلوب م[ا نقوموا مبجهود يف Îكو�ن 
أ�ساتذة، اح[ا مشA[ا يف املنحى املعا¾س، هذا حقIقة جيب تدارك الوضع 

ماليني د®ل املتعلمني  6ا يف ٔ�قرب وقت ممكن خصوصا ؤ�ننا عند  تقريب

لزيية ا{يل خصهم �كونوا تيعرفوا إالجنلزيية، واح[ا ملا ت�lلكموا Kىل إالجن
تقريبا لك يش Îهيرض �لفرÔس@ية تقريبا،  ا{يلت�lلكموا Kىل تعممي، حبال 

والتالمIذ عندمه الوقت .. الفرÔس@ية د®ل التالمذ د®لنا راه تنعرفوها، فالبد
ت راه شهر ونصف ما تيقراوش، دا� من أ�ول د®ل يف اللكية كثري، عرف

ت وا·د السؤال Kىل هاذ أ�مر فربا�ر، ؤ�  مlفاجئ وZد 15ينا�ر حىت 
التالمIذ ما تيقراوش Zالسني، دا� راه تيقراو، يعين Zالسني ما  ،هذا

  . تيقراوش ·اليا، شهر ونصف الطلبة يف اللكية ما تيقراوش
  .شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر هل لمك رد Kىل التعقIب؟ ٕاذن  ،را {لس@يد املس�شارشك

  .ال رد Kىل التعقIب
ن�lقل ٕاىل السؤال املوايل، السؤال اخلامس موضوKه جتهزي وتوس@يع 
املؤسسات التعلميية، اللكمة ٔ�·د السادة املس�شار�ن من فريق أ�صا� 

  .واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس@يد احلفIاملس�شار الس@يد احلفIاملس�شار الس@يد احلفIاملس�شار الس@يد احلفIظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح....يثيثيثيث
  الس@يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يعاين قطاع التعلمي من صعو�ت Kديدة تعيق وترية تطو�ره نظرا لعدة 
  . ملؤسسات التعلميية�مل من بAهنا ضعف الب�Iة التحتية عوا

ق وٕاذا اكن تطو�ر القدرة إالس@تعابية لهذه املؤسسة وجتهزيها �اكفة املراف
الرضورية يعد رشطا ٔ�ساس@يا لتحقIق ٔ�هداف أ�لفIة من ٔ�Zل التمنية، فٕانه 
نالحظ مع اكمل أ�سف ٔ�ن بعض هذه املؤسسات، خصوصا �لعامل 
القروي الزلت تعاين من املشالك املزم[ة ا�تلفة سواء مهنا املرتبطة �الفlقار 

الر®ضية ٕاىل املرافق أ�ساس@ية الرضورية اكلكهر�ء واملاء واملالعب 
والرصف الصحي، ٔ�و ت� املرتبطة �الكتظاظ ا½ي ٔ�صبح يفوق لك 

  . املقايAس املتعارف Kلهيا
ويف هذا الصدد وحىت Qس@تعيد املدرسة العمومIة ZاذبAهتا جيب توفري 
الب�Iة التحتية والتجهزيات الرضورية الحlضان حIاة مدرس@ية مالمئة 

  . وم[افسة لعروض القطاع اخلاص
طار، Ôسائلمك الس@يد الوز�ر عن إالجراءات اليت ويف هذا االٕ 

س�âlذوهنا ملوا°ة هذه الصعو�ت يف ٔ�فق جعل املؤسسات التعلميية تتطلع 
  ع؟Xور املنوط هبا بفعالية وجنا�

  .وشكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
الس@يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار إالZابة Kىل  .شكرا {لس@يد املس�شار
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  .السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس@يد املس�شار احملرتم،

هاذ اليش ا{يل تتلكم Kليه حصيح، اك�ن، ¾يف تنقولوا ما خنبعوش 
الشمس �لغر�ل، اك�ن عند  مدارس ومؤسسات منوذجIة، واك�ن عند  
ضعف يف بعض املؤسسات، ولكن Kاود ما يدوزيش إالÔسان Kىل 

لرب مج ³س@تع}ايل ا{يل تدار �ش يتدارك هاذ ا. الس@بورة لكها سوداء، ال
وا·د الصعو�ت ا{يل اكنت يف الب�Iة التحتية، والب�Iة التحتية يف وزارة 

مجيع الشعوب  ؟نات �زاف، واش اكيف وال وما اكيفالرتبية الوطنية حتس@ 
  . طمو·ة ٕاىل ٔ�حسن

Îميكن يل نقول ليك �ل�س@بة {لس� إالبتدايئ والثانوي إالKدادي هام 

خر امسه الس� أ�ول ه ³بتدايئ وا�ٓ و سام�ٔ و هاذ اليش راه عقدوها، سام
  .لعدد د®ل السميات عقدو هاذ اليشمن الثانوي، سامو وا·د ا

  . 83: ، يف طور إالجنازK :32دد املدارس احملدثة
: مبعىن ±ادي Îكون عند  مدارس فهيا املواصفات اكم]، Kدد احلجرات

واح[ا مازال ما مكلناش الرب مج  1138 ا{يل ٔ�جنزت، و�يق عند  1095
  . ³س@تع}ايل

يف طريق إالجناز، Kدد  91و K5دد املدارس امجلعاتية احملدثة 
  . يف طريق إالجناز 91و 5إالKداد®ت احملدثة 

ٔ�نه راه ما يش ساهل هاذ اليش د®ل إالجناز، �خلصوص ٔ�نه وال بيد 
التqٔطري الاكيف ا{يل اكن عند  ا�ٔاكدمييات، وا�ٔاكدمييات مازال ما عندهاش

وزارة الرتبية الوطنية ٔ�و ا{يل اكنت تتفوضوا وزارة الرتبية الوطنية لوزارة 
  . التجهزي، وزارة التجهزي يف املغرب يه ا{يل اكنت تت	ين أ�قسام

� ا�ٔاكدمييات تتطور، و±ادي يوZدوا فهيا أ�طر ا{يل ±ادي يبداوا اد
سهو� مباكن، و±ادي تدور الع}] و±ادي يصايبوا هاذ الصفقات بوا·د ال 

  . يتحسن الوضع د®لنا
Kدد  ،يف طريق إالجناز 97م[جزة و 24: ةKدد الثانو®ت التqٔهيلي

�ي اك�ن  ،438ا{يل ٔ�جنزت، ويف طور إالجناز  667: احلجرات الثانو®تٔ
وا·د اFهود، هاذ اFهود هذا ما يش اكيف، ¾يف قلت بال ما ندsل يف 

  . التفاصيل
اك�ن مؤسسات ما عندهاش مرافق حصية، اك�ن مؤسسات ما 

، قداAادا�ز الواد احلار  ٕاىل�لواد احلار يف الوسط احلرضي، و مربوطاش 
اك�ن مؤسسات ما فهياش املاء �خلصوص يف العامل القروي، ولكن ما 

 ...ميك[اش
  .نعم �ٓس@يدي، السالم Kليمك

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .د املس�شار لمك اللكمة يف ٕاطار التعقIبالس@ي .شكرا {لس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملريشيشيشيش
  الس@يد الرئAس،
  الس@يد الوز�ر،

  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
هللا خيليمك الس@يد الوز�ر، اح[ا ±ري بغينا يف احلقIقة ما ميك[اش 

ريو ³ن��اه حناس@بمك ؤ�نمت يف البداية د®ل املشوار د®لمك، اح[ا بغينا نث
الوزارة ا{يل ٔ�نمت د®لمك فقط، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن س@بق لنا ٔ�ن طرق[ا ٔ�بواب 

الس@يد الوز�ر، ولكن مل جند �ٓذا  صاغية مل يمت الت}اوب  مسؤولون Kلهيا
  .معنا �لشلك املطلوب

  الس@يد الوز�ر،
ما بغينامكش يف احلقIقة تتلكموا لنا Kىل فاس والر�ط واXار البيضاء 

&ش واملدن الكربى، بغينامك خترجوا معنا {لمناطق النائية، Qشوفو ومرا
الس@يد الوز�ر، ا{يل ما قراوش،  د®ل التالمIذ، راه اك�ن تالمIذ الوضعية

راه عرفت هذه الس@نة أ�sرية راه ±ادي Ôشوف تلميذ �يق عنده القراءة 
هيا Zديدة معرو ما قراها، ميل سولتو قال يل املاكن ا{يل تن}لس فهيا ف

القطرة، راه اك�ن تالمIذ ا{يل تيدsلو {لمؤسسة �ملظ]، الس@يد الوز�ر، 
اك�ن املعلمني وأ�ساتذة ا{يل ما تيلتحقوش �ملدارس {لصعوبة د®ل 

الس@يد الوز�ر،  طق، وKىل س	Iل املثال نعطيك وزانالتضار�س د®ل املنا
د®ل التعلمي واملنطقة اجلبلية اكم]، راه تيصعاب احلال �ش �كون اجلودة 

  . �لشلك املطلوب
�  ما ±ادي نتلكمش Kىل تAسري، ٔ�ن تAسري ما اك�ن، ما تتلقاه يف ٔ
دوار يف امجلاKة، تAسري ما موجودش، الس@يد الوز�ر، راه موجود ±ري يف 

الس@يد الوز�ر، عند   نعطيومك الرسائل والو7ئق واحلججأ�وراق، و 
عام� وزان عندي وا·د  د®لشاك®ت مlعددة، ٔ�  ¾رئAس جملس ٕاقلميي 

العدد ¾بري د®ل الشاك®ت، الناس مواطنني jسطاء ما توصلوش، يعمل هللا 
  Kالش؟
ن اك�ن الس@يد الوز�ر، توقفوا Kىل هذا اخللل، فني اك�ن؟ �ٔ  بغينامك

الس@يد الوز�ر، ميل منيش لوا·د املؤسسات  مشلك حقIقي، �� Kليمك
هبذه العبارة، تلقى البغل مربوط يف الرشمج التعلميية وتلقى، يعين امسحوا يل 

  د®ل املؤسسة، واش هذه مؤسسة ا{يل ±ادي يقراوا فهيا التالمIذ؟
الس@يد الوز�ر، بغينامك تد�روا وا·د اجلو� تفقدية {لمناطق، ٔ�ننا اح[ا 
تيرض  اخلاطر د®لنا، تيرض  اخلاطر د®لنا مكمثلني د®ل أ�مة، نلقاوا 

�والد  يف هاذ احلا� ويف هاذ الوضعية ونقولوا راه اك�ن التالمIذ د®لنا و ٔ
اجلودة واك�ن التعلمي واك�ن �رامج واك�ن م�الغ خمصصة ملن؟ ملن خصصت 
هذه املبالغ، الس@يد الوز�ر؟ ختصص ٔ�حصاهبا، ختصص {لناس ا{يل 

  .. �س@تحقوها
راه، الس@يد الرئAس هللا خيليك، راه من ق�ي] والناس Îهيرضوا عطيهتم 

  .. د®ل اXقائق، ٔ�نين Îهنرض يف موضوع حساس وتتقول يل �راكة 5و 4
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        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
 .شكرا الس@يد املس�شار

±ادي جتي فرصة ٔ�خرى ٕان شاء هللا فاش نعمقو النقاش Kىل مس@توى 
  .ا{ل}ان

  .تفضلوا. الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة ٕان اكن لمك رد Kىل التعقIب

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية
حصيح، . البد من ٔ�قول {لس@يد املس�شار وا·د احلاZة، ومعه احلق فهيا

وصل ش@بكة التعلمي د®لنا يف املدن الكربى ال بqٔس هبا، ولكن راه �ن عند  
وا·د املشلك يف املدن الكربى، هو ٔ�ن الرسKة د®ل التعمري خرج sارج 

ري، وبدا املدن، واح[ا ما عند ش القدرة �ش نوا°و هاذيك رسKة التعم
عند  اليوم مدارس sاوية يف املدن الكربى يف وسط املدينة، اك�ن القسم 

وكتلكم عن ³كتظاظ، وبعض إالخوان Îلكموا Kىل  10ا{يل فIه 
³كتظاظ، وراه اك�ن عند  يف اXار البيضاء، يف الر�ط، يف مرا&ش، 

قت ، وماميك[لكش Qسد هاذيك املدرسة، يف الو 15و 10فاس، القسم فIه 
 Ô10سدو هذيك املدرسة، وهذوك يل خصنا نوصلو لهاذ املر·] هاذي ا{

ي�lقلو {لمدرسة ا{يل ·داها، �ش هاذوك أ�ساتذة ميش@يو {ل}انب د®ل 
  .ملنطقة املهمشةا

العامل القروي، حصيح، اليوم ٔ�  يف ماكملة هاتفIة مع املندوب د®ل 
املغرب، ال بد جنلسو خ[يفرة، اك�ن يش حواجي راه اح[ا ±الطني فهيا يف 

وري خ[يفرة نفكرو فهيا �لعقل، والبد رZال التعلمي �ساKدو ، واش رض 
يقراو يف الثلج، مايش رضوري؟ البد نقلبو العط]،  يقراو العط] من شهر

ٔ�نه ٔ�ش@نو وقع، وفر  ال�سâني {لوليدات �ش يقراو يف ³بتدايئ خسان، 
د الطوا� �ش مييش {لمدرسة، الوX ¾يبات فدارهوم فالربد و¾يرضب وا·

تيوصل {لمدرسة تA[عس، وهاذي Kادية jرشية، و½� ا{لهم خنليوه عند 
مسAيت هاذ اليش ومسAيت هاذ  ىلدارمه ونقريوه، نعكسو العط]، ولكن إ 

  .التقاليد ±ادي تنوض Kليك جضة
  .ما ختافش وهللا ما �زيد دقIقة ،شكرا

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس@يد الوز�ر

السؤال السادس موضوKه اخلصاص يف أ�طر التعلميية، اللكمة ٔ�·د 
فليتفضل . السادة املس�شار�ن من فريق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

�·د إالخوان مشكورأ.  

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نAيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نAيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نAيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نAيت
  الس@يد الرئAس،

  .شكرا الس@يد الرئAس

تايل فقط الس@يد ، و�ل ي�هتOي مع السادسة مساء ثلٔ�سف الشديد الب
  .الوز�ر ٔ�حlفظ �لسؤال لٔ�س@بوع املق�ل، ٕان شاء هللا

وكذ� ٔ�تيحت لنا هذه الفرصة، كنا �متىن طرح السؤال Kىل الس@يد 
الوز�ر احملرتم، وهبذه املناس@بة ٔ�هنئه �لثقة املولوية الغالية اليت حظيمت هبا 

 العيل و�متىن من هللا ،ر من طرف صاحب اجلال� نرصه هللالس@يد الوز�
القد�ر ٔ�ن يوفقمك ويعينمك حىت Îكونوا عند حسن ظن صاحب اجلال� 

  .وÎكونوا بطبيعة احلال عند حسن ظن الشعب املغريب ،نرصه هللا
  .ٕاىل أ�س@بوع املق�لو  وشكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
بدور الرئاسة ٔ�ن Qشكر الس@يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف هذه 

  .باركةاجللسة امل 
ؤ�س�سمحمك بqٔن ٔ�Kلن عن اخlتام هذه اجللسة، وبقIة أ�س@ئ] س@تؤZل 

ؤ�عتذر {لس@يد الوز�ر  ،قة، طبقا {لقانون اXاsيل {لم}لسٕاىل Zلسة الح
  .امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املدين

  .الس@يد الوز�ر لمك اللكمة

        ::::ملان واFمتع املدينملان واFمتع املدينملان واFمتع املدينملان واFمتع املدينالس@يد احلبAب الشو�ين الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس@يد احلبAب الشو�ين الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس@يد احلبAب الشو�ين الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس@يد احلبAب الشو�ين الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب 
  .شكرا الس@يد الرئAس

اجللسة، ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل وا·د أ�مر جتاو� مع  ٔ�  بغيت ±ري ق�ل ما Îرفعو
واملتعلق �حلاZة ٕاىل اس@تالم  ،ما تفضل به الس@يد رئAس الفريق احملرتم

بعض التقار�ر من السادة الوزراء، �كون لها �لك تqٔ¾يد دور ٔ�سايس يف 
�Éر ٕاجيايب Kىل ضبط املعلومات ويفٔ Ç ق املعلومات، وهذا س@يكونIتدق 

  .العمل الرقايب د®لنا
�ضيف ٕاىل هذا، ٔ�نه احلكومة مس@تعدة ٔ�يضا، بناءا Kىل طلبات السادة ٔ
املس�شار�ن، ٔ�ن متدمه مبا حيتاجونه من تقار�ر ومن معلومات لتدعمي معلهم 

يف التعاطي مع الرقايب يف ٕاطار م[ظور Zديد يقوم Kىل املسؤولية املشرتكة 
  . هذه املسؤوليات العمومIة

ورمك لAس يف ٔ�كرث من هذا ٔ�يضا، السادة الوزراء مس@تعدون ليك �ز 
قمك الربملانية، يف عقد لقاءات Qشاورية Qشار¾ية حول ا{ل}ان فقط بل يف فر 
  . لك القضا® ذات الص]

 .شكرا الس@يد الرئAس

        ::::الس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسةالس@يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لجميع ،شكرا لمك

        ....عت اجللسةعت اجللسةعت اجللسةعت اجللسةورفورفورفورف


