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  )2013 نومفرب 19( 1435 حمرم 15 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الثاين اخلليفة ،فضييلمحمد  الس9يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ث ساIات وثالثة ومخسون دقFقة، ابتداءا من الساIة الثانية ثال :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

Oقة التاسعة واFبعد الزوال والثالثونق.  
   .يةه مYاقشة اUٔس9ئW الشف  ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

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

    ::::الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةالس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةالس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةالس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  .fسم هللا، ٔ�Iلن عن افhتاح اجللسة
  د الوز�ر احملرتم،الس9ي

  حرضات الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اOس9تور، ومقhضيات القانون اOاpيل  100معال بnٔحاكم الفصل 

yلمwلس، خيصص جملس9نا املوقر هذه اجللسة Uٔس9ئW السادة املس�شار�ن 
  .ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا

لكمة yلس9يد وق�ل الرشوع يف ذ�، ٔ�س�سمح اCلس املوقر ٕالعطاء ال
�مني اCلس ليتلو Iلينا ما Vد من مراسالت، فليتفضل مشكورأ.  

        ::::املس�شار الس9يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلس
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر، 
  الس9يدات والسادة ٔ�عضاء اCلس املوقر،

يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�pرب اCلس املوقر، ٔ�ن الس9يد رئBس جملس 
رب السادة ٔ�عضاء اCلس ٔ�ن اجللسة الشهرية ا�صصة لتقدمي املس�شار�ن خي

اUٔجوبة Iىل اUٔس9ئW املتعلقة �لس9ياسة العامة من ق�ل الس9يد رئBس 
املسnٔ� �ج�عية يف الرب�مج والس9ياسات "احلكومة، حول موضوع 

Iىل الساIة  2013نونرب 20واليت اكن مقررا تنظميها يوم اUٔربعاء " احلكومFة
مسة بعد الزوال، مت تnٔجFلها fس�ب تواVد الس9يد رئBس احلكومة احملرتم اخلا

بدو� الكويت الشقFقة، وذ� ¢متثيل صاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا يف القمة �قhصادية العربية إالفريقFة الثالثة، وسBمت إالIالن عن 

  .املوIد اجلديد لهذه اجللسة يف وقت الحق
جملس املس�شار�ن بقرار yلمwلس اOس9توري حيمل وتوصلت رئاسة 

، حFث رصح اCلس اOس9توري مبوج�ه بتعذر البت يف 228/13رمق 
مطابقة النظام اOاpيل Cلس املس�شار�ن املوافق Iليه يف اجللسة العامة 

  . ملقhضيات اOس9تور 2013ٔ�كتو�ر  29املنعقدة بتارخي 

مطابقة النظام اOاpيل  وقد قىض اCلس اOس9توري بتعذر البت يف
y±س9تور fس�ب تقدميه يف شلك تعديالت Iىل النص اUٔصيل، ودون 
تضمينه النص الاكمل لاكفة مواده، اليشء ا³ي جيعل هذا النظام اOاpيل 

  .من اOس9تور 69مل µراع فFه يف وضعه ٔ�حاكم الفصل 
كام توصلت الرئاسة مبراسW من الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من pاللها اCلس ٔ�نه نظرا الرتباطات حكومFة طارئة فٕان 
الس9يد وز�ر االتصال يطلب تnٔجFل السؤالني الشفهيني املو«ني ٕاليه ٕاىل 

  .Vلسة الحقة
�ما �ل¿س9بة لٔ¾س9ئW الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس ٔ

  :نونرب 19املس�شار�ن ٕاىل Àاية يوم الثال3ء 

- Wس9ئUٔدد اI؛ 8:  الشفهيةWس9ئ�ٔ  

�س9ئW؛ I :10دد اUٔس9ئW الكhابية -ٔ  

 . جوا�ن: Iدد اUٔجوبة الكhابية -
  . هذا ما Oينا من ٕاIال�ت

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا yلس9يد اUٔمني

من النظام اOاpيل yلمwلس، توصلت  128طبقا ملقhضيات املادة 
اUٔوىل yلفريق اOس9توري، فÃ  الرئاسة fس9بع طلبات ٕاÂاطة، إالÂاطة

  .اللكمة

        ::::املس�شار الس9يد Iادل املعطياملس�شار الس9يد Iادل املعطياملس�شار الس9يد Iادل املعطياملس�شار الس9يد Iادل املعطي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

طبقا ملقhضيات النظام اOاpيل Cلس املس�شار�ن، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حFط 
يضة من القميني اCلس املوقر والرٔ�ي العام الوطين Iلام مبا تعانيه رشحية عر 

اOينBني جراء اUٔوضاع �ج�عية و�قhصادية اليت تعBشها fس�ب 
التعويضات الهزيW اليت تتقاضاها ماكفnٔة لها Iىل الوظائف اOي¿Fة اليت تقوم 
هبا ليل هنار داpل املساVد اليت Èرشف Iلهيا وزارة اUٔوقاف والشؤون 

  .الس9نوات اpUٔرية إالسالمFة، �لرمغ من الزÊدات الطفFفة pالل
ا³ي تقوم به هذه الرشحية من املواطنني، لفائدة ونظرا y±ور الهام 

التوعية اOي¿Fة وإالرشاف اجليد Iىل تدبري الشؤون اOي¿Fة داpل احلوارض 
والبوادي، فٕاهنا ال زالت حمرومة من التغطية الصحية اليت س9بق لنا ٔ�ن 

 .وfش9ىت الوسائل طالبنا هبا لفائدهتا يف كثري من املناس9بات
ومن هذا املنرب، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�Vدد دعوتنا yلجهة ا�تصة يك تتÒذ التدابري 
وإالجراءات املناس9بة لتحقFق ما وIدت به يف هذا الشnٔن، حىت �متكن 
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  .القميني اOينBني من �س9تفادة من التغطية الصحية Iىل غرار ف×ة ٔ�خرى
لني يف احلقل اOيين، Ûرجو وٕاذ جندد اOمع واملساندة لهذه الف×ة من العام

من الوزارة الوصية ٔ�ن Èسارع ٕاىل حتقFق هذا املرشوع ا³ي ي¿hظره 
  . املعنيون �Uٔمر، وحنن معهم بفارغ الصرب

  .شكرا yلس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

من القانون اOاpيل  128اللكمة yلفريق احلريك يف ٕاطار املادة 
  .yلمwلس

        ::::ملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداويملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداويملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداويملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياااا
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد�ن الوز�ر�ن،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 Wىل ٕايقاع جضة ومحI ريةpUٔم اÊUٔة يف اFالمIة إالÂاشت الساI
مفادها اOعوة ٕاىل ٕاقرار اOارVة لكغة yلتدرâس يف التعلمي اUٔويل 

Oت بطبيعة احلال pارج املؤسسات املؤهW و�بتدايئ، ويه م�ادرة و
�³، وا�و� yلحسم يف مçل هذه �خhيارات املرتبطة بقطاع التعلمي 

  .والتدرâس كقطاع حساس واسرتاتيجي
ف�غض النظر عن احنراف هذه اOعوة عن مقhضيات اOس9تور ا³ي 

وطين ٔ�مجع Iليه املغاربة، فٕاهنا ٔ�يضا Èشلك اÛزÂÊا عن فلسفة امليثاق ال
  . yلرتبية والتكو�ن

ففي الوقت ا³ي يتطلع ٕاليه املغاربة ٕاىل التعجيل ٕ�خراج القانون 
التنظميي yلغة اUٔمازيغية، وتوفري امحلاية القانونية yلغة العربية، واختاذ تدابري 
ٕاجرائية ٕالدما«ام إالجيايب يف خمتلف مYاì احلياة العامة، خترج Iلينا هذه 

جنهل pلفFاهتا ومرامهيا يف حماو� ïÊسة لتعميق ٔ�زمة  اOعوة الغريبة اليت
تعلمينا وحتريف النقاش حول تنفFذ س9ياسة لغوية وطنية مYدجمة وم¿سجمة، 

تقوم Iىل دIامhني، وهام اUٔمازيغية والعربية، وتعمق �نفhاح Iىل اyلغات 
  .العاملية

س9ياسة لغوية حتصن الهوية الوطنية بوÂدهتا املتنوIة، ومبختلف 
مكو�هتا ؤ�بعادها، وµربط الشخصية املغربية مبرجعيهتا إالسالمFة وعقدها 
إالفريقي واملتوسطي، و�لقمي الكونية اليت Èشلك اyلغات جرسا ٔ�ساس9يا 

  . ملعانقهتا
والغريب، الس9يد الرئBس، ٔ�ن ٔ�حصاب اOعوة طالبوا ٔ�يضا يف م�ادرهتم 

ا يعمق الش9هبة يف هذا I�ٕادة النظر يف التعلمي اOيين مبنظور مYقطع، مم
  .الطرح املغلوط ٔ�ساسا

وIليه، ومن هذا املنرب، ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل برتمجة مقhضيات 
الفصل اخلامس من اOس9تور Iىل ٔ�رض الواقع، وٕاخراج مؤسسة اCلس 

الوطين yلغات والثقافة املغربية ٕاىل Âزي الوجود، بغية بلورة س9ياس9ية لغوية 
ربية ومتكن من تدرâس اUٔمازيغية والتدرâس هبا وفق تعزز ماكنة اyلغة الع

م�ادئ التعممي وإالج�ارية والتوحFد، مع رضورة Èشجيع اyلغات العاملية، 
وهبذا، س9نحسم هذه . دون ýس9يان العناية ٔ�يضا �yلهwات احمللية واجلهوية

اجلد�ت العقمية اليت جعلت جملس9نا التعلميي حقل جتارب Iىل مدى 
  . نصف قرن
  .ا الس9يد الرئBسشكر 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار احملرتم

�س�سمح اCلس املوقر لرنحب مجيعا مبجموIة من تالمFذ البعثة ٔ
  .إالس9بانية �لر�ط، وÛمتىن هلم التوفFق يف مسارمه الرتبوي والتعلميي

ة Uٔعطيه اللكم -ٔ�ي فريق الت�الف �شرتايك- ون¿hقل ٕاىل الفريق املوايل 
 .من ٔ�Vل ٕاÂاطة اCلس Iلام بقضية طارئة، فليتفضل اUٔس9تاذ ٔ�معو

        ::::عبد اyلطيف ٔ�معوعبد اyلطيف ٔ�معوعبد اyلطيف ٔ�معوعبد اyلطيف ٔ�معو    املس�شار الس9يداملس�شار الس9يداملس�شار الس9يداملس�شار الس9يد
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

ٕاÂاطتنا اليوم س�Yصب Iىل ٔ�وضاع املهاجر�ن اUٔفارقة ا�³ن اخhاروا 
ال� يف اUٔس9بوIني املاضيني صاحب اجل. املغرب مكقر yلسكن ٔ�و اyلجوء

ته الف×ة من اذ�ر� بnٔمهية هذا املوضوع، ودIا احلكومة ٕاىل العناية هب
  .املهاجر�ن �ع�د س9ياسة Vديدة مhعددة اUٔبعاد اقhصادÊ واج�عيا وثقافFا

فظل موضوع املهاجر�ن، هؤالء اUٔفارقة، يف املغرب ٕاشاكال حمرVا يقض 
عقود طويW، مفا بني غض الطرف حFنا مضجع احلكومات املتعاق�ة ل

والرصامة اUٔمYية حFنا �ٓخر، فاملقاربة اUٔمYية وVدت مربراهتا Oى املدافعني 
عهنا يف �ون العديد من املهاجر�ن اUٔفارقة Àري الرشعيني ميارسون ٔ�ýشطة 
حمظورة، لكن هذا الهاجس اUٔمين لBس ٕاال وا«ة yلتغطية Iىل هاجس 

Iىل .. س9يات الس9ياس9ية دورا هاما يف تغليبس9يايس تلعب فFه احلسا
  .حساب الهاجس احلقويق و�ج�عي

ي¿�غي إالقرار بnٔن املغرب حتول من ب± العبور ٕاىل ب± إالقامة Oى Iدد 
ال âس9هتان به من الش9باب اUٔفارقة، مع رغبة ٔ��يدة يف إالدماج من pالل 

كرمي ولو يف التعمل والتعاâش مع الساكنة، والبحث عن مصدر العBش ال
Âدود دنيا من pالل ممارسة �ن Àري قارة يف اUٔحFاء الشعبية، بل وحىت 

  . يف شوارع بعض املدن الك�رية
وال شك ٔ�ننا س9نwد ٔ�نفس9نا Àدا ٔ�و يف مس9تق�ل الس9نني ٔ�مام جFل 3ين 

Wفارقة يطالبون حبقوق املواطنة الاكمUٔمن املهاجر�ن ا.  
الش9باب اUٔفارقة املهاجر�ن �ملغرب  ٕان الرغبة ا�Uٔيدة يف �ندماج Oى

يه يف Âد ذاهتا ٕا�راء، لكYه يقhيض مالءمة اج�عية، وâس9تدعي اختاذ 
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تدابري ٕادماجFة معلية يف Iدة جماالت، مفبادرة ودعوة Vال� امل� لها معق 
  .�رخيي ؤ�صيل ومnhٔصل من ش9مي قمي هذا الب± العز�ز

ني من ب±ان ٕافريقFا جYوب مفن هذا املنطلق، جيب اعتبار وجود مواطن
الصحراء قضية �رامة ٕاýسان وقضية حق إالýسان يف العBش والعمل 
و�س9تقرار، وال سÂ �9ني يفر املرء مكرها من ٔ�وضاع الفقر والبطا� 

  .واCاIة واحلرب والقمع و�س��داد
كام جيب اعتبار املامرسات السلبية املرتبطة �لعديد من املواطنني 

لقادمني من جYوب الصحراء، ويه ممارسات توVد Oينا بني اUٔفارقة ا
صفوف الكçري من مواطنYBا، كام توVد Oى جممتعات ٕاýسانية �اكملها، واليت 
يثريها امليالون ٕاىل تغليب املقاربة اUٔمYية البحثة، Èرسي Iلهيا مقhضيات 

  .القانون اجلنايئ
وا«ة ما قد يتوفر واحلاVة مل�ة اليوم ٕاىل مقاربة ثقافFة اندماجFة مل

ف��، ندعو الربملان بغرفhيه ٕاىل املبادرة ٕاىل تنظمي ندوة �رملانية حول . Oينا
اجلوانب ال�رشيعية املرتبطة �رهان حر�ية اUٔشÒاص، وتنظمي الهجرة 
واyلجوء، والتفاIل fشلك ٕاجيايب مع مقhضيات وضعية س9ياسة اندماجFة 

  . وفق ٔ�حاكم اOس9تور
 .الرئBسولمك الشكر الس9يد 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا، شكرا ٔ�س9تاذ

الفريق الفFدرايل � اللكمة من ٔ�Vل ٕاÂاطة اCلس Iلام بقضية طارئة، 
  .فليتفضل ٔ�Âد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس9يد العريب �Âيشاملس�شار الس9يد العريب �Âيشاملس�شار الس9يد العريب �Âيشاملس�شار الس9يد العريب �Âيش
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يدان الوز�ران،

�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
د إال� ٕا�ن كريان يف هنجها التقشفي Èس9متر حكومة اUٔس9تاذ عب

الالشعيب ا³ي ٔ�صبح شعارا مركزÊ لها، واملمتثل يف رضب القدرة الرشائية 
ÀUٔلب الف×ات �ج�عية Iرب الزÊدة يف ٔ�سعار املواد اUٔساس9ية والرفع من 
الرضائب وجتميد اUٔجور واس9مترار تدهور اخلدمات �ج�عية يف قطاIات 

  .والسكنالتعلمي والص�ة 
واUٔخطر من ذ� ٔ�ن احلكومة تفhقد القFادة �قhصادية yلتحفزي Iىل 
ا¢منو وÈشجيع املقاو� وpلق الرثوة الوطنية، حFث ٕاهنا تواصل التقليص من 

 �31س��رات العمومFة، بل قررت وفق رصف إالنفاق العمويم يوم 
  .دâسمرب من هذه الس9نة 31ٔ�كتو�ر عوض 

س ا³ي تعرفه العديد من املشاريع التمنوية يف ٕاجراءات µكرس �حنبا
جماالت ٔ�ساس9ية، وÈسامه يف تpٔnري جعW ا¢منو، وهو ما � انعاكسات سلبية 
�ساسا Iىل املقاوالت الوطنية، مما س9يؤدي ٕاىل الزÊدة يف التوقFفات ٔ

والترصحيات ومعليات الطرد ا³ي يتعرض لها العامل والعامالت وفقدان 
لعديد من القطاIات واملؤسسات وتفامق البطا� والرفع مYاصب الشغل يف ا

  .من �خhالالت الب¿Fوية اليت يعBشها Iامل الشغل
ٕان اس9مترار احلكومة يف حماربة العمل النقايب وهتمBش احلوار �ج�عي 
مركزÊ قطاعيا وحمليا، و�قhطاع من ٔ�جور املرضبني يف قطاIات الوظيفة 

ية دون س9ند دس9توري ٔ�و قانوين، والتضييق Iىل العمومFة وامجلاIات الرتاب 
احلرÊت العامة واخلاصة، وإال«از Iىل املك�س9بات �ج�عية، وٕاضعاف 
القدرة الرشائية yلف×ات الوسطى والضعيفة لن âشجع ٕاال Iىل املزيد من 

 130الهشاشة والتفقري وµكرâس الفوارق �ج�عية واCالية، حنتل الرتبة 
ف� خيص الوضع �عتباري  130التمنية ال�رشية، والرتبة  ف� خيص مؤرش

yلطبقة الوسطى، �ٕالضافة ٕاىل افhقاد� لس9بع درVات Iىل مس9توى مؤرش 
  .التنافس9ية

ٕاسرتاتيجية ذات طابع س9يايس ونفس  ةٕان جعز احلكومة يف بلورة رؤي
اج�عي حتقق وحتدد ٔ�هداف الس9ياسات العمومFة والتدpالت املالية، 

ا ٔ�مام مفارقة صارpة، تتwىل يف غياب ٔ�ي جتاýس ٔ�و تنامغ ٔ�و ٔ�ي جيعلن
Iالقة Vدلية بني إالجراء املايل والهدف �قhصادي وا�Uٔر املايل، بل ٕان 
احلكومة غي�ت دورها الس9يايس ا³ي ٔ�صبح حماس9بايت �مhياز، ٕاذ حيمكها 

ودو�يس رصف yلتخفFف من ثالبحث عن خمارج تقYية ذات طابع ٔ�ور
ا و�ه�م �لتواز�ت املالية Iىل حساب التواز�ت اCمتعية، Iرب جعوزاهت

ٕاقرار Âلول سهW وfس9يطة، لكهنا ملكفة Uٔن الطبقة العامW ومعوم 
املnٔجور�ن مه لوÂدمه من يؤدون الفاتورة، عوض ٕاقرار مقاربة مشولية فعلية 

لص ولBست شعاراتية yلقطع مع الريع و�حhاكر وا¢هترب الرضييب وا¢مت
  .الرضييب والرشوة ولك مظاهر الفساد

واليوم، ومن �ب مسؤولي�Yا الوطنية مكنظمة نقابية وقوة اقرتاحFة، ن¿�ه 
احلكومة ٕاىل ٔ�نه ٔ�مام اس9تف�ال الهشاشة وتفيش الفقر، فٕاننا نعرب عن قلقYا 
املرشوع yلهتمBش ا³ي تعرفه املسnٔ� �ج�عية، وIىل احلكومة ٔ�ن تتحمل 

زاء هذا الوضع، خصوصا وحنن نعBش س9ياقا مضطر� ونواVه مسؤولياهتا إ 
حتدÊت Vديدة، تتطلب تقوية اجلهبة الوطنية اOاpلية Iرب ٔ�مهية pلق الثقة 
وتصليب البناء اOميقراطي، وٕاقرار تفاوض جامعي ثاليث اUٔطراف )ٓلية 
لBس فقط حلل الزناIات �ج�عية ولكن لتقوية التنافس9ية �قhصادية 

  . �عية لبالد�و�ج
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا، شكرا

اللكمة يف نفس إالطار yلفريق �شرتايك، فليتفضل ٔ�Âد السادة 
  .املس�شار�ن
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        ::::املس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الرئBس، 
مع - لقد ٔ��ن املسؤولون عن تدبري الشnٔن الرÊيض والكروي ببالد�

�هنم Àري قادر�ن حىت Iىل تدبري اخhالفاهتم اليت اÛهتت ٕاىل  -اكمل اUٔسفٔ
السب والقذف والعنف اجلسدي بني مسؤولني يفرتض فهيم ٕاعطاء ا¢منوذج 

  .واملثال Iىل السلوك الرÊيض الرايق وIىل التدبري اOميقراطي لالخhالف
ها فٕان هذه السلواكت والترصفات اليت مت تصو�ر  ،ومع لك ٔ�سف

وٕاذاعهتا fشلك واسع Iىل الرٔ�ي العام، جيعلنا ن�ساءل مكرشIني عن اCهود 
ا³ي بذلناه من pالل قانون ماكحفة الشغب يف التظاهرات الرÊضية، 
واحلال ٔ�ن املسؤولني الك�ار عن الشnٔن الرÊيض حيلون pالفاهتم Iرب 

 .الشغب والعنف
  الس9يد الرئBس، 

ظناه من pالل رصاع املسؤولني ٕان هذا املس9توى املنحط ا³ي الح 
عن اجلامعة امللكFة لكرة القدم، يعطي اOليل Iىل ٔ�هنم املسؤولني 
وامل�س9ب�ني ف� وصلت ٕاليه نتاجئنا يف املنافسات الكروية، بل ويف لك 

  .س9بوقةامل نتاجئنا الرÊضية اليت وصلت ٕاىل الرتدي والهزا� Àري 
ر�ن ٔ�ن طالب مYذ ولقد س9بق yلفريق �شرتايك مبwلس املس�شا

ته النتاجئ الكروية اس9نوات ٕاىل µكو�ن جلنة لتقيص احلقائق حول ه
ته مل اوالرÊضية Àري املرشفة، وحول تدبري قطاع الرÊضة، لكن م�ادرته ه

  . �كhب لها النwاح
س9بق لها مطالبة املسؤولني عن  "FIFA1"و�كفي ٔ�ن ýشري ٕاىل ٔ�ن 

ق�ل عقد امجلع العام، لكن  اجلامعة برضورة مالءمة قانوهنا اUٔسايس
املسؤولني جتاهلوا لك ذ�، واجتهوا ٕاىل التطاحن والرصاع العقمي، والن�wFة 

�رفض لك النتاجئ املرتتبة عن هذا امجلع العام، فهل  "FIFA"اليوم يه قرار 
  هناك عبث واس9هتتار ٔ�كرب من هذا، الس9يد الرئBس؟
ية اجلامعة امللكFة لكرة ٕاننا يف الفريق �شرتايك، رمغ اÂرتامYا خلصوص 

القدم وÂاجهتا y±ميقراطية وyل�س9يري Iرب ٔ�«زة مYتخبة، نؤكد Iىل �ون 
احلكومة تظل مسؤو� عن تدبري الس9ياسة العمومFة املتبعة يف الشnٔن 
الرÊيض، وIىل احلكومة ٔ�ن تتحمل مسؤولياهتا اكمW ف� خيص وقف 

مصداقFة الرÊضة �حنرافات و�خhالالت والتwاوزات اليت متس 
  .الوطنية

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 . شكرا لمك الس9يد رئBس الفريق

.. اللكمة اUٓن yلس9يد رئBس الفريق �س9تقاليل yلوÂدة والتعادلية

                                                 
1 Fédération Internationale de Football Association 

  .الفريق �س9تقاليل

        ::::املس�شار الس9يد اكيف الرشاطاملس�شار الس9يد اكيف الرشاطاملس�شار الس9يد اكيف الرشاطاملس�شار الس9يد اكيف الرشاط
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  الس9يدان الوز�ران،
  اUٔخhان احملرتمhان، 

  ٕاخواين،
âرشفين، �مس الفريق �س9تقاليل وقلبه �حتاد العام yلشغالني 
�ملغرب، ٔ�ن ٔ�حFط اCلس Iلام ومن pال� الرٔ�ي الوطين حبا� اج�عية 
خطرية تعBشها مدينة مرا6ش كمنوذج اقhصادا واج�Iا بعد املؤامرة اليت 

سابقا، حFث  "حلليب اجليدا"، )BEST MILK(د�رت لرشكة احلليب 
معل من معل من املتnٓمر�ن Iىل هذه الرشكة ٕاىل ٕاغراقها يف قروض بلغت 
عرشات املاليري من الس9ن��ت، ليكون من شnٔن هذا العمل الشا<ن µرك 

�لرشكة دون ٔ�جر ملدة تقارب مخسة ٔ�شهر،  - ٔ�قول ٔ�لف Iامل–ٔ�لف Iامل 
 ٔUمر�ن مع اUٔهذا الوضع يعانون ا Êلك والرشب وا¢متدرس جعلت حضا

والتطبBب وخمتلف اخلدمات، ٕاىل درVة ٔ�ن العديد من هؤالء العاملني 
�زمة توµر يف العالقات اUٔرسية دÊهلم، ؤ�زمة توµر يف توازهنم دpلوا ٔ

النفيس، ومهنم من شوهد ٔ�Êم امجلعة âس9تwدي يف ٔ�بواب املساVد، Iلام 
من املنتوج  %20قارب بnٔن هذه الرشكة، ٔ�Êم ýشاطها، اكنت Èسامه مبا ي

 .الوطين ا�³ن ýس9تورده اUٓن �لعمW الصعبة كام نعمل مجيعا
ٕاننا يف هذا اCلس وÀريه، ٕاننا مجيعا معنيون fيشء امسه رصيد الشغل 
الوطين، وهو س9ياج ال ميكن ٔ�ن يقرتب مYه ٔ�Âد �لتفhيت، س9ياج، ٕاذا مل 

، فعىل اUٔقل فلتكن µكن س9ياسة احلكومة �جعة، IامI Wىل ٕاغنائه وٕا�رائه
  .س9ياسة قادرة Iىل حاميته، ولBس هذا هو اUٔمر الواقع

لكنا يعمل ويقرٔ� Iىل صف�ات اجلرائد واCالت ٔ�ن العديد من 
املؤسسات �قhصادية و�ج�عية قد Ûهبت ٕاىل هذه اخلطورة وقدمت 

تتعلق بفقدان رصيد الشغل الوطين لعرشات  أ�رقاما يف املوضوع، ٔ�رقام
ال�ن Àاديني؟ هذي راه ٔ�لف . صب، لعرشات اUٓالف من املناصباملنا

WائI.  
نضيف ٕاىل هذا الوضع املnٔساوي، ٔ�ن ا�³ن Èس��وا يف هذه الاكرثة 

ما اكي¿F¿ش هنائيا، Iلام بnٔن " فص ملح كام تيقولوا وذاب"�ج�عية، هربوا 
لزتم حماوالت قد بذلت مع املمولني واملزود�ن �حلليب، وانتظم هؤالء وا

هؤالء بnٔن �زودوا الرشكة ري� Èس9تعيد الرشكة ýشاطها ليpٔnذوا 
  .مس9تحقاهتم، ومع ذ� ال جميب

حنن اليوم يف حرج �بري و�بري Vدا، ويف ضائقة �برية و�برية Vدا، ولقد 
دققYا ٔ�بواب املسؤولني �رسائل مhعددة، وpاصة القطاIات املعنية هبذا 

  .ذا إالنتاجإالنتاج، pاصة القطاIات املعنية هب
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، وحتمي رصيد الشغل، ٕاذا مل µكن هنا� س9ياسة حتمي إالنتاج الوطين
فعىل اUٔقل لن�افظ لهؤالء وÀريمه Iىل الصعيد الوطين Iىل رصيد شغلهم 

  .وIىل مصدر قوهتم يك ال تنفلت اUٔمور

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار، شكرا

ة من ٔ�Vل ٕاÂاطة اCلس Iلام بقضية اللكمة اUٓن لفريق اUٔصا� واملعارص 
  .طارئة، فليتفضل الس9يد رئBس الفريق

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامش
  .شكرا الس9يد الرئBس

فريق اUٔصا� واملعارصة �ريد ٔ�ن يثري يف ٕاطار ٕاÂاطة اليوم موضوIا 
سا نعتقد بnٔنه Iىل درVة �برية من اUٔمهية، ونعتقد بnٔنه هيم اCمتع �رمhه، ؤ�سا

  .طبعا احلكومة الوصية Iىل الشnٔن العام
نثري هذا املوضوع، µزامYا مع . املوضوع يتعلق بوضعية الطفو� يف بالد�

اليوم العاملي yلطفل، ويه مYاس9بة بطبيعة احلال yلوقوف Iىل ما ٔ�جنزته 
بالد� يف هذا الباب، ولكن ٔ�يضا ٕال3رة ما يعرتضها من ٔ�عطاب يف هذا 

الربوتو�ول �خhياري "ؤ�ن بالد� صادقت Iىل الباب كذ�، pاصة 
  .2002يف شهر ماي  "ملناهضة التعذيب ضد اUٔطفال

مل يمت ýرشه يف اجلريدة الرمسية ٕاال بعد  - مع اUٔسف-هذا الربوتو�ول 
 10تnٔخرت ٔ�كرث من  -ولٔ¾سف الشديد-مرور قرابة س9ن�ني، كام ٔ�ن بالد� 

 . �ر اUٔول يف املوضوعس9نوات لوضع التقر  10س9نوات، نعم ٔ�كرث من 
ٕان هذا التpٔnري، ٔ��هتا اUٔخوات ٔ�هيا إالخوة، يعكس و«ا من ٔ�وVه 
�س9تخفاف، اس9تخفاف احلكومة، حكومة ترضيب املواطنني ورضب 
احملتwني كام قال ٔ�Âد وزراهئا، اس9تخفافها �لزتامات املغرب مبقhضيات 

لك حقوقها ٔ�و  حقوق الطفل، سواء Iىل مس9توى متكني الطفو� املغربية من
Iىل مس9توى ٕاطالق مسلسل حقFقي ملالءمة ال�رشيع الوطين مع معايري 
حقوق الطفل، وهاذ �س9تخفاف مع اUٔسف µكرس fشلك Vيل وواحض 
ومس9تفز مع هذه احلكومة، سواء Iىل مس9توى املهنجية ال�شار�ية املعطوبة 

زبية، و�ٕالقصاء اليت تعمتدها، واليت متزيت �النتقائية وتغليب �عتبارات احل
  . yلعديد من امجلعيات الوطنية اجلادة العامW يف املوضوع

وýس9تدل Iىل ذ�، ٕ�قدام وزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية 
�ج�عية Uٔس9باب Àري مفهومة Iىل ٕاقصاء واÂدة من ٔ�مه امجلعيات 

هيا ، واليت حني"ما تقBش وOي"ال¿ش9يطة يف هذا اCال، ٔ�ال ويه مجعية 
�ملناس9بة، ٕاقصاؤها من حضور ٔ�شغال يوم درايس نظمته الوزارة يف شهر 

�عتداءات اجل¿س9ية "ٔ�كتو�ر، مع جملس ٔ�ور� حول موضوع  22ٔ�كتو�ر، 
  ".Iىل اUٔطفال

و�ملقابل الحظنا �يف ٔ�ن هذه الوزارة وبنفس املهنجية املعمتدة Iىل 
Cمتع املدين، ٕاغراق مس9توى وزارة يف ٕاطار ما مسي �حلوار الوطين حول ا

هذا اyلقاءات �مجلعيات املوالية حلزب الس9يدة الوز�رة، رمغ ٔ�ن �خhصاص 
لهذه امجلعيات ال Iالقة لها �ملوضوع، بل واUٔدىه واملؤمل هو دفع الوزارة 

" اليوýسكو"جبمعية مغمورة حنو �س9تفادة من م�Yة خضمة من مYظمة 
داءات اليت تطال اUٔطفال، هذا ٕالIداد دراسة حول موضوع ظاهرة �عت

  .فضال عن ما شاب التقر�ر من نقائص ال ي�سع اCال �³رها
وÛريد يف هذه املناس9بة، ورمبا ٔ�صبحنا مملني من كرثة ما نثري هذا 
املوضوع، ٕاىل التن�Fه خبطورة هذه املهنجية اليت تعمتدها احلكومة يف تغليب 

وامجلعيات واUٔطر الوطنية  لك ما هو حزيب ويف ٕاقصاء وهتمBش الكفاءات
اليت متت� نظرة ٕاس�رشافFة واسعة اUٔفق عوض هذه النظرة احلزبية الضيقة 

  . اليت تعمتدها احلكومة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا، شكرا

  حرضات الس9يدات والسادة، 
ýرشع اUٓن يف معاجلة اUٔس9ئW الشفهية املدرVة يف Vدول اUٔعامل، 

عرشة مهنا �ٓنية مو«ة لقطاIات الرتبية الوطنية،  سؤ�، 19وIددها 
التعلمي العايل، الش9باب والرÊضة، الطاقة واملعادن، الس9ياÂة، شؤون 

�س9ئI Wادية موزIة Iىل قطاIات الرتبية  9الهجرة والصناIة التقليدية، ؤ
  .الوطنية، الش9باب والرÊضة، الطاقة واملعادن، الس9ياÂة، الوظيفة العمومFة

ول اUٔعامل �Uٔس9ئW املو«ة ٕاىل الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية ýس9هتل Vد
  ... والتكو�ن املهين، والسؤال

  .نقطة نظام؟ تفضل املس�شار احملرتم من فريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد العريب احملراملس�شار الس9يد العريب احملراملس�شار الس9يد العريب احملراملس�شار الس9يد العريب احملريشيشيشيش
  الس9يد الرئBس، 

بق معنا، هللا خيليمك نقراو الفاحتة µرحام Iىل عبد هللا بلقشور �رملاين سا
  .ٕا�ن عبد السالم بلقشور رئBس جلنة الفالÂة، اUٔب دÊل اليس بلقشور

  :اااامجلمجلمجلمجليع وقوفايع وقوفايع وقوفايع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

ا الصِّراطَ الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَ
الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ 

منيآ .الضَّالِّين .  

 الْمرسلين والْحمدعلَى  وسالَميصفُون سبحان ربك رب الْعزّة عما 
ينالَمالْع بر للّه. 

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس9يد رئBس الس9يد رئBس الس9يد رئBس الس9يد رئBس 
  . رمحة هللا Iليه
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 .تفضلوا ؟نقطة نظام yلس9يد املس�شار احملرتم

    ::::املس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماش
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس، 
لو مسحمت، �مس مجموIة �حتاد الوطين، Ûريد ٔ�ن نثري نقطة من اUٔمهية 

ولكهنا متس ته النقطة طاملا �قش9ناها و�قش9ناها، امباكن، pاصة هتمنا، ه
حقا من حقوقYا، واليت مبوجهبا ýسامه داpل هذا اCلس مكجموIة، 

  .و�حلضور و�لنقاش، ٕاىل Àري ذ�
طاملا، الس9يد الرئBس، تو«نا �رسائل مكجموIة �حتاد الوطين yلشغل 
�ملغرب، و�تصاالت مhتالية Iىل ٔ�ساس ٔ�ن تتوفر لنا الرشوط الالزمة 

�ن وجلنا ٕاىل هذا اCلس، مجموIة من  yلعمل، لكن حلد الساIة مYذٔ
  . الرشوط مفقودة �لك ٔ�سف

هل ذ� معل ممهنج؟ نعتقد بnٔن العمل داpل هذا اCلس يفرض ٔ�ن 
µكون yلمجموIات دور، ومن املداpل اUٔساس9ية لهذا اOور ٔ�ن تتوفر لها 
الرشوط واUٓليات دÊل �ش9تغال، حلد الساIة مجموIة من املراسالت، 

  هل هذا معل مhقصد؟. Bس، وال حFاة ملن تناديالس9يد الرئ 
Û ،�³ريد ٔ�ن ن¿�ه Iىل العمل ٕالجياد احلل العاVل لهذا، وpاصة 

  . املكhب املرشف Iىل مhابعة إالشاكالت املرتبطة هبذا اجلانب
Ûمتىن، الس9يد الرئBس، ٔ�ن جتد لكمتنا هذه ٔ�ذا� صاغية حىت ال 

  . Ûكررها، وحىت ال نpٔnذ مواقف ٔ�كرث من ذ�
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

�رى من الرضوري ٔ�ن ٔ�pربمك، وهذا ٕالنصاف املكhب، ٔ�ننا تداولنا يف ٔ
هذه النقطة ملدة طويW، ويف Iدة Vلسات، وpلصنا ٕاىل ٔ�ننا جيب Iلينا ٔ�ن 
نعامل هذه اCموIات طبقا ملقhضيات اOس9تور، وطبقا ملقhضيات القانون 

س، ومتكFهنا ٔ�و توفري لها وسائل العمل طبعا بطريقة ýس�Fة، اOاpيل yلمwل
  .حسب ما هو مYصوص Iليه يف اOس9تور ٔ�و يف القانون اOاpيل yلمwلس

ؤ�� معمك يف هذا املطلب، وسnٔرافع مس9تق�ال Iىل مس9توى مكhب 
اCلس لتوفري هاذ وسائل العمل، رمغ قلهتا Iىل لك Âال عند الفرق وعند 

  . البد من توفريها ولو يف Âدها اUٔدىن اCموIات، ولكن
  .شكرا لمك، وسnٔبلغ املكhب هبذا املطلب ٕان شاء هللا

ٕاذن، السؤال اUٔول موVه ٕاىل الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
اللكمة . املهين، حول الزÊدة يف ٔ�مثنة التدرâس مبؤسسات التعلمي اخلاص

ايك لتقدمي السؤال، فليتفضل ÂUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرت 
  .مشكورا

  

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
مع الوضع املقلق واUٔفق Àري املطمنئ yلمدرسة العمومFة املغربية، تضطر 

�بناهئا حنو التعلمي اخلصويص، رمغ العديد من اUٔرس املغربية ٕاىل توجFه ٔ
-الوضع املادي والقدرة الرشائية الضعيفة جلزء �بري من هذه الف×ة، لكن 

بدٔ�ت Vل املؤسسات التابعة yلتعلمي اخلصويص ببالد� ٕاىل اع�د  -لٔ¾سف
زÊدات س9نوية، جتعل من معظمها مؤسسات جتارية ٔ�كرث مهنا µربوية ٔ�و 

 ٔUث ٕاضافة ٕاىل اFدات يف تعلميية، حÊب املدرس9ية، والزhلكy مثنة الباهظة
التnٔمني املدريس، وµاكليف النقل والتغذية، حتت ذريعة الزÊدات اليت 
س¿هتا حكومhمك يف ٔ�سعار احملروقات واملواد الغذائية، معلت هذه 
املؤسسات Iىل رفع رسوم ال�سجيل �رمس املومس اOرايس احلايل، وهو ما 

اUٔرس املغربية، بل و�رهن املس9تق�ل التعلميي  يؤرق �ل وجFوب العديد من
  .والرتبوي جلزء ٔ�سايس من ش9باب الغد

لهذه اUٔس9باب، الس9يد الوز�ر، ýسائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت 
تقوم هبا وزارµمك من ٔ�Vل مراق�ة ووقف هذه الزÊدات وضامن تعلمي 

   املغربية؟ خصويص يف مس9توى تطلعات و�ٓمال وكذا القدرة الرشائية لٔ¾رس
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يدة املس�شارة

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة عن السؤال، تفضلوا

، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية عبد العظمي عبد العظمي عبد العظمي عبد العظمي ����روجروجروجروجالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
        : : : : والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم
  مون،الس9يدات والسادة املس�شارون احملرت 

هو  06.00ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن القانون بداية، ٔ�ريد ق�ل اجلواب Iىل السؤال 
ا³ي ينظم التعلمي املدريس اخلصويص، ويف هذا إالطار فوزارة الرتبية 
الوطنية مو�ول ٕا¢هيا الرتخFص لفhح هذه املدارس عن طريق اUٔاكدمييات 

لعدد من  بطبيعة احلال هذا الرتخFص ال يمت ٕاال بعد �س�Fفاءو  اجلهوية،
 .الرشوط مهنا دفاµر التحمالت

ف� خيص بصفة Iامة µاكليف ا¢متدرس �لتعلمي اخلصويص يه تتكون 
من رسوم ال�سجيل، من واج�ات كذ� ا¢متدرس، من نفقات التnٔمني 
وكذ� من Iدد من الواج�ات اليت لها Iالقة �خلدمات، اكٕالطعام والنقل 

  .ٕاخل... املدريس
مل ينص Iىل تقYني واج�ات ا¢متدرس، Uٔن  06.00ٕاذن هاذ القانون 
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واج�ات ا¢متدرس من طبيعة احلال يه pاضعة ملنطق العرض والطلب، 
Uٔننا يف اقhصاد حر، وهذا طبيعي Vدا ٔ�ن �كون pاضعا yلعرض والطلب 
Uٔنه عندو Iالقة كذ� �جلودة دÊل التعلمي، �جلودة دÊل املدارس 

ال ــــــــــٕاخل، Iدد من دي... دارسواخلدمات اليت تعطى داpل هذه امل
)les facteurs .(  

ٕاذن، هذه الواج�ات يه يف احلقFقة حتددها هذه املؤسسات، 
واملواطنني يلجون ٕاىل هذه املؤسسات بناءا كذ� Iىل قدرهتم الرشائية، 

  .ٕاذن اك�ن واÂد العدد دÊل الرشوط اليت جيب مراIاهتا
هناك تبا�ن يف التاكليف دÊل  فعال ما تقولونه وهو احYا مhفقني ٔ�ن

ن مدينة ٕاىل ٔ�خرى، ا¢متدرس من مدرسة ٕاىل ٔ�خرى داpل ٔ�ي مدينة وم
  .يعين هو ن�wFة دÊل العرض والطلب ،ولكن هذا ٔ�يضا

مفا يه مسؤولية الوزارة؟ مسؤولية الوزارة يه، ٔ�وال، ٕاخ�ار ٔ�ولياء 
 اخلدمات التالمFذ، ٕالزام املؤسسات ٕ�خ�ار ٔ�ولياء التالمFذ بطبيعة لك

املقدمة، ومت كذ� ٕاصدار مذ�رة �ش جيعلوا إالIالن عن الواج�ات 
ته اUٔمثان، �ش ارضوري �ل¿س9بة للك مؤسسة، و�كون هناك ٕاشهار له

�ولياء التالمFذ و�كونوا Iارفني �لضبط احشال خصهم خيلصوا �ل¿س9بة ٔ
  .لٔ¾بناء

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة yلفريق �شرتايك

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
يف احلقFقة صلب إالشاكل تطرقمت ٕاليه وهو ٔ�نه اقhصاد حر، ؤ�ن ما 
اكي¿ش يش قانون �ينص Iىل تقYني اUٔمثنة، مبعىن ٔ�ننا احYا ٔ�مام واÂد 
السوق اyيل فFه العرض والطلب، احبال سوق اخلرض، احبال السوق دÊل 

  . قطاع الغيار، ٕاىل Àري ذ�
م عن التعلمي، الس9يد الوز�ر، ؤ�نمت µلكممت Iىل دفاµر حنن نتلك

التحمالت، دفاµر التحمالت ٔ�نمت ملزمون مبراق�هتا، ؤ�� كنت�دى ٔ�ي واÂد 
يقول يل بnٔن لك املدارس يه كت�رتم دفاµر التحمالت، ال حيرتمون دفاµر 

  . التحمالت
س9يد الوز�ر، وميل تتقولوا احYا ما ميكن ليناش Ûراق�و اUٔمثنة، اUٔمثنة، ال 

درمه، �يفاش غيد�روا هاذ املغاربة؟ اك�ن  5000درمه حىت  200راه من 
ٕافالس دÊل التعلمي العمويم، مضطرون ٔ�هنم يديو اوالدمه yلتعلمي 

درمه؟ راه اك�ن  5000اخلصويص، واش التعلمي اخلصويص اك�ن بـــ 
ٕاذن، . ، pاصة ٕاذا µلكمنا Iىل املدن الكربى5000اUٔطفال �يدpلوا بــ 

  . الوزارة خصها µكون عندها مسؤولية
�عرف بnٔن التعلمي اخلصويص هو رشيك، ٔ�� ما كنقولش بnٔنه ما ٔ
خصوش �كون، خصو �كون ولكن ما يش Iىل حساب التعلمي العمويم، 

خص µاكفؤ الفرص، وزائد هذوك رVال التعلمي وýساء التعلمي اyيل اكينني 
ورصفت Iلهيم فلوس، والتعلمي  يف املدارس اخلصوصية هام اOو� �و�هتم

اخلصويص عندو امhيازات Iىل املس9توى الرضييب، ٕاذن هنا راه ما اكي¿ش 
اقhصاد، ميل كتقول اقhصاد الرشاكت راه مفروض Iلهيا واÂد العدد دÊل 
الرضائب كتÒلصها، ولكن التعلمي اخلصويص �يف قلتو ٔ�نه راه اقhصاد حر، 

خلرضة، حبال التيد، احبال VافFل، احبال ٕاذن راه التعلمي وىل عند� احبال ا
  . هذي، احبال هذي

ال، ما ميك¿ش، الس9يد الوز�ر، Uٔن رضوري ٔ�ن الوزارة ٔ�هنا تتدpل، 
�ن القطاع اخلصويص خصو âسامه بعدا يف ٔ �ٔnد املسÂوهنا كنطالبو بوا
امhصاص البطا� ٔ�وال، وتد�روا واÂد الشهادة �نية يف قطاع التعلمي �ش 

غط ف� خيص امللفات دÊل املعطلني، والتعلمي اخلصويص راه خنففو الض
خصو �كون كرياعي اخلصوصيات دÊل املغاربة، وكتعرفوا ٔ�ن جFوب املغاربة 

  . اÀUٔلبية فارÀني
ما كتقدرش تقري اوالدها، ) الطبقة املتوسطة(ٕاىل ابغينا ندويو Iىل 

ادي درمه، جوج fش�ال À 5000ميل كتلقى واÂد Àادي يدpل بـــ 
يعين، الس9يد الوز�ر، البد من اختاذ إالجراءات . درمه 10.000يدpلوا؟ 

  . الالزمة وخص الوزارة ٔ�هنا تتدpل ف� خيص اUٔمثنة
 .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا املس�شارة احملرتمة

  .لمك اللكمة، الس9يد الوز�ر، من ٔ�Vل الرد Iىل التعقFب، تفضل

        ::::ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�
  . شكرا الس9يدة املس�شارة احملرتمة Iىل اجلواب دÊلمك

اyيل هو اyيل خصنا نفهموه وهو ٔ�ن التعلمي اخلصويص يعين دور الوزارة 
هو دور من الناحFة دÊل دفاµر التحمالت، ٕاذن املراق�ة ال ميكن ٔ�ن تقام 

  . ٕاال عن طريق دفاµر التحمالت
تحمالت ٔ�ش9نو هو املعىن دÊل دفاµر التحمالت؟ يعين اك�ن دفاµر ال 

واÂد خص µكون واÂد النوع من احلاكمة داpل املؤسسة، و3نيا لك ما 
يتعلق �ملناجه و�لوسائل البيداغوجFة �ش يعين نتnٔكدو ٔ�ن Iامل اجلودة 

  .وهو مhوفر داpل هذه املؤسسات
ذا ان� IارفFهنا، وIارفني �ل¿س9بة yلمثن ال ميكن ٔ�ن نتدpل يف اUٔمثان، ه

�ن اUٔمثان يه ٔ�مثان اyيل يه حرة، ومنيش معمك بعيد، ٕاىل امشYBا حىت ٔ
وضعنا واÂد السقف دÊل ا¢مثن، ماذا س9يقع؟ ا¢مثن � Iالقة �جلودة، يعين 

، ٕاذن البد �ش )À)le nivellement par le basادي �كون واÂد 
لني مع هاذ العامل ) souple(�كون هناك واÂد التعامل اyيل هو يعين 

ا³ي هو ٔ�سايس، ولكن س9نقوم يف املس9تق�ل ٕان شاء هللا Iىل توفري 
الرشوط الرضورية �ش هاذ دفاµر التحمالت تطبق، وتطبق يف ٔ�حسن 
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  . الرشوط املمكYة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

يف ٕاطار وÂدة السؤ�ن الثاين والسادس ورد fشnٔهنام طلب الضم 
املوضوع من الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية وبعد موافقة الفريقني املعنيني 

  .س9ن�Yاوهلام دفعة واÂدة
اللكمة ÂUٔد السادة . السؤال اUٔول حول وضعية الباكلورÊ اOولية

  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¾حرار، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد توفFق املس�شار الس9يد توفFق املس�شار الس9يد توفFق املس�شار الس9يد توفFق مكمكمكمكيليليليل
  .الس9يد الرئBسشكرا 

  الس9يدات والسادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر،
لقد اكن اخلطاب املليك السايم مبناس9بة ذ�رى ثورة امل� والشعب، 
وعيد الش9باب اCيد هو إالقرار الرصحي والواحض بفشل مYظومة الرتبية 

اعمتدهتا احلكومة مYذ س9نوات pلت، والتعلمي اعتبارا yل�لول الرتقFعية اليت 
ته الس9ياسات العمومFة اليت تب¿هتا احلكومة احلالية احFث مل تعمل ه

  .واحلكومات السابقة Iىل معاجلة املنظومة يف مشوليهتا
ته احلكومة �خنراط يف معاجلة ا³ا، فقد ٔ�صبح من املس9تعwل Iىل ه

 م يف مYظومة الرتبية،�خhالالت اليت يعاÛهيا هذا القطاع، 6عدم �ýسwا
وانعدام µاكفؤ الفرص فهيا، واخلصاص احلاد يف اUٔطر الرتبوية، ٕاىل Àري 
ذ�، حFث يnٔيت سؤالنا اليوم يف هذا إالطار هندف من pال� تنو�ر الرٔ�ي 
العام الوطين بعدما ٔ�قدمت وزارة الرتبية الوطنية يف ٔ�واخر الس9نة املاضية 

 16لية، يلجها التالمFذ احلاصلون Iىل معدل Iىل اع�د نظام الباكلورÊ اOو 
  .ببعض املدن امفا فوق، حFث ٔ�Âدثت وزارة لهذا الغرض ٔ�قسام

  : سؤالنا، الس9يد الوز�ر

 ؟ما هو س�ب ٕاقدام وزارµمك Iىل اع�د جتربة الباكلورÊ اOولية -

و�يف س9تعملون Iىل تزنيل هذا إالجراء تزنيال فعاال ليك âس9تفFد  -
 ة اكفة؟ مYه ٔ�بناء املغارب

 .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

السؤال الثاين يف نفس املوضوع يتعلق حبيFmات ودواعي اختاذ قرار 
  . اع�د منوذج الباكلورÊ الفرýس9ية يف س9بع 3نوÊت �ملغرب

اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

الفريق احلريك، يتعلق حبيFmات ودواعي اختاذ قرار .. ضل مشكورافليتف
  .اع�د منوذج الباكلورÊ الفرýس9ية يف س9بع 3نوÊت �ملغرب، اللكمة لمك

        ::::املس�شار الس9يد اUٔمني طياملس�شار الس9يد اUٔمني طياملس�شار الس9يد اUٔمني طياملس�شار الس9يد اUٔمني طييبيبيبيب Iلوي Iلوي Iلوي Iلوي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  السادة اUٔطر،
  : لس9يد الوز�ر احملرتمالسؤال دÊلنا هو اكلتايل، ا

 7قررمت مؤخرا اس9تعادة منوذج الباكلورÊ الفرýس9ية واع�دها يف 
3نوÊت �ملغرب، ابتداء من هذه الس9نة، Iىل س�Fل التجريب يف ٔ�فق 
التعممي Iىل �يق الثانوÊت يف الس9نوات املق�W، واpرتمت �نتقاء )ٓلية 

س9يد الوز�ر احملرتم، ٔ�نه س9بق ووس9يy Wلولوج ٕاىل هذه الثانوÊت، Iلام، ال 
  . لمك ٔ�ن ٔ�لغيمت 3نوÊت ا¢متيزي مبربر ٔ�هنا µكرس ا¢متيزي

  : وIليه، ýسائلمك كام ييل، الس9يد الوز�ر

�لBس تnٔسBس لثانوÊت µكرâس التعلمي الفرýيس هو متيزي يف Âد  -ٔ
 ذاته؟

3نيا، ما يه حFثيات ودواعي اع�د منوذج الباكلوÊ الفرýس9ية  -
 املغربية الس9بع؟ �لثانوÊت 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

 6الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة yلجواب Iىل السؤالني معا يف Âدود 
  .دقائق

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  ملس�شارون احملرتمون،الس9يدات والسادة ا

 Êست بباكلورBل Êليه وهو هاذ الباكلورI ٔكدnيل ابغيت نyوال، ا�ٔ
فرýس9ية، فهoي �اكلورÊ كام Vات يف املداWp دÊلمك، الس9يد املس�شار 
احملرتم، يه �اكلورÊ دولية، �اكلورÊ مغربية yلشعب اOولية، وابدينا �لشعبة 

  . الفرýس9ية
لورÊ مغربية من حFث املناجه اOراس9ية، من هاذ الباكلورÊ يه �اك ٕاذن

حFث اUٔساتذة، من حFث املؤسسات احملتضنة، وختضع كذ� لنفس 
  .�م�hان اكلباكلورÊ يعين اليت نعرفها مجيعا، الباكلورÊ املغربية الpس9يكFة

�و ما يه دواعي اع�د هاذ الباكلورÊ اOولية اyيل  ن،ٕاذٔ Êهاذ الباكلور
  القة دÊلها الس9نة املاضية؟ تعطات �نط
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 14يه ٔ�وال ٕاضافة وتعز�ز شعب داpل الباكلورÊ اyيل اUٓن اكينة 
شعبة، ٕاذن الهدف وهو تعز�ز هذه الشعب، وهذا Vاء من طبيعة احلال 
تطبيقا لبنود ترصحي مشرتك لرئBس احلكومhني املغربية والفرýس9ية يف 

  .، دجYرب املايض�2012ج�ع الرفFع املس9توى اyيل انعقد يف دجYرب 
 18هاذ الباكلورÊ يه اUٓن مبثابة جتربة، جتربة اyيل اUٓن كتندرج يف 

ما قسم مقارنة مع  18قسم و�ش تعرفوا بnٔهنا فعال جتربة Uٔهنا كندرج يف 
�لف قسم �اكلورÊ اyيل اUٓن موجود Iىل املس9توى الوطين 31يقرب ٔ .

  .، يه Vد حمدودة وجتربةٕاذن
تلميذ وتلميذة fست 3نوÊت  500ا تقريبا ما يفوق اUٓن سBس9تفFد مهن

  . مدن خمتلفة 6خمتلفة، يف 
اUٓفاق اليت Ûراها، ويه ٔ�ننا س9نعزز العمل Iىل فhح شعب ٔ�خرى اUٓن 

يعين مع ب±ان ٔ�خرى، اUٓن ýش9تغل مع اململكة املت�دة لفhح الشعبة  ،يف
لشعبة، شعبة  دÊل إالجنلزيية، وس9نقوم �لعمل Iىل فhح كذ� مع ٕاس9بانيا

 .إالس9بانية
Vديدة  إاذن، الهدف من هاذ فhح الشعب، وهو يعين فhح �ٓفاق

yلطالب، وكذ� انفhاح يعين املنظومة املدرس9ية Iىل اyلغات اUٔجYبية 
بطبيعة احلال، وهذا هو ما س9ميكن من ٕاغناء املنظومة ومن فhح �ٓفاق 

  .yلغات
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

اللكمة اUٓن يف ٕاطار التعقFب لفريق التجمع الوطين لٔ¾حرار، فليتفضل 
  .اUٔس9تاذ املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد توفFق املس�شار الس9يد توفFق املس�شار الس9يد توفFق املس�شار الس9يد توفFق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
 Êٔمت لهاذ الباكلورnمك جلÛٔnه بFيل قلتو فyلمك اÊىل اجلواب دI شكرمكý

غيتو تقوموا هبا، مزÊن، ولكن اOولية Iىل ٔ�ساس واÂد التجربة اyيل اب 
واش ما كتظنوش بnٔن هاذ التجربة اكن خصمك Iىل اUٔقل µكون فهيا واÂد 
املشاورة مع الناس اyيل ��رسوا داpل القطاع، Uٔن احYا ك¿شوفو من 
pالل هاذ التجربة اyيل درتو ٔ�Ûمك رجعتو yلس9ياسات القدمية، الس9ياسات 

لمي النخب و�يق الشعب مع وÂد�ن �س9تعامرية اyيل اكنت كمتزي بني تع
�ٓخر�ن، Uٔن جلnٔتو اUٔساس دÊلمك يف انتقاء هاذ الناس اyيل امشاو يف 

يف  16، ولمك ٔ�� كنظن بnٔن الناس اyيل Âاصلني Iىل 16التجربة هو املعدل 
  .املعدل راه مايش هو هذاك العدد اyيل جFتو به، الس9يد الوز�ر، اك�ن ٔ�كرث

زائد، الس9يد الوز�ر، ٔ�� ك¿شوف �يفاش ٕاذن، اقصيتو بعض الناس، 
واÂد إالýسان اyيل من �بتدايئ دÊلو وهو �يقرا املواد العلمية �لعربية، 

جFتو حىت yلتعلمي الثانوي ودرتوها ليه �لفرýس9ية، �يفاش Àادي مييش 
  ؟ ...مع

اك�ن واÂد احلا�، الس9يد الوز�ر، كتنطبق يف اOار البيضاء، بnٔن واÂد 
دÊلو موظف، وطبيعة العمل دÊلو كتلزم Iليه ٔ�نه ي¿hقل  الشخص اUٔب

من مدينة اOار البيضاء لواÂد املدينة اyيل ما فهياش التجربة دÊل امسيتو، 
�ش9نو Àادي �كون املصري دÊل هاذ التلميذ الس9يد الوز�ر؟ ٔ  

ختلق الباكلورÊ اOولية،  تاابغٕاىل اكنت الوزارة، الس9يد الوز�ر، 
 ضدها، Uٔن اجلل دÊلنا �يعرف بnٔن التجربة دÊل العربية مزÊن احYا مايش

راه ما جن��ش، ولكن اكن اع�دها �Uٔساس Iىل اUٔقل هاذ التجربة Iىل 
  .اUٔقل من اUٔساس، من التعلمي �بتدايئ، ؤ�pذ املنظومة اOولية fشمولها

اه اليوم، الس9يد الوز�ر، احYا اUٔطفال دÊلنا داpل التعلمي �بتدايئ ر 
�يعانيو من الثقل، Iىل اUٔقل من ثقل احملفظة، ومن الربامج التعلميية دÊهلم، 

ساIة راه ما ابقاÈش اكفFاه، اOري دÊل التعلمي �بتدايئ  24اOري اليوم 
يف املدرسة، �يجي يف العش9ية  هساIة ما ابقاÈش اكفFاه، �يظل ا¢هنار لك 24

)les devoirs (لو ماÊلو،  واملسائل دÊينعس حىت الش من وقت د�.  
، املنظومة اكن خصمك �pذوا املنظومة اOولية من اUٔساس ٕاذن

وتبداوها من التعلمي �بتدايئ، مايش حىت الوسط، واÂد إالýسان اyيل 
اقرا التعلمي �بتدايئ وإالIدادي �yلغة العربية، وجتيو حىت yلثانوي وتد�روا 

  .هلم الفرýس9ية
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::يد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةالس9 الس9 الس9 الس9 
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .اللكمة اUٓن yلفريق احلريك يف ٕاطار التعقFب Iىل اجلواب

            ::::املس�شار الس9يد اUٔمني طياملس�شار الس9يد اUٔمني طياملس�شار الس9يد اUٔمني طياملس�شار الس9يد اUٔمني طييبيبيبيب Iلوي Iلوي Iلوي Iلوي
  . شكرا الس9يد الوز�ر Iىل اجلواب دÊلمك

احYا القصد دÊلنا من طرح هاذ السؤال Iىل الس9يد الوز�ر هو احلفاظ 
مت به املؤسسة التعلميية مYذ س9نوات، Iىل جو السمل املدريس، ا³ي نع

  . وهذا هو اIالش طرحYا Iليمك هاذ السؤال
يف التعقFب دÊلنا اكن بعض التعقFب ولكن الزمFل دÊيل، املس�شار 
احملرتم، قاهلم، ³ا Àادي خنترص يف التعقFب دÊيل، واك�ن واÂد املشلك ٕاىل 

ترضبوا به µاكفؤ  جFنا ýشوفو، الس9يد الوز�ر، وهو هاذ القرار هذا Àادي
الفرص،Iىل حقاش املغاربة خصمك تلزتموا �Oس9تور اجلديد اyيل فFه µاكفؤ 
الفرص، وهاذ الباكلورÊ اyيل ٔ�رشت لها اOولية، ابغينا نعرفو واش هذي 
داWp يف �حتاد اUٔورويب، والش كتعين هبا ميل قلتو لنا مايش فرýس9ية 

هذا هو السؤال دÊلنا . �لفرýس9ية وIاود كتقولوا يف اجلواب دÊلمك ابديتو
  . اyيل تنقولو لمك

وهاذ املشلك Àادي يعيد الس9ياسة �س9تعامرية اyيل اكنت Èس9هتدف 
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   .كام قال لمك الزمFل دÊيل النخب واUٔعيان وتي�س9تYmاو اوالد الشعب
³ا، البد ما حتافظوا Iىل هاذ اجلو دÊل µاكفؤ الفرص، ويف القريب 

لتعلمي النظايم الفرýيس يف املغرب ٕاىل Vانب التعلمي العاVل Àادي يويل ا
الوطين، وس9يكون � �لتدرجي ا�Uٔر يف تغيري لك التو«ات إالسرتاتيجية 
دÊل الوزارة اليت مت التوافق Iلهيا يف مFثاق الرتبية والتكو�ن، وس9يقع 
 �ÛزÊح الاكمل Iىل الباكلورÊ الوطنية متاما، كام وقع ويقع لشعب التعلمي

اUٔصيل ا³ي اÛهتت به املنظومة التعلميية ليك µكون سW املهمالت اليت ال 
  .Èس9تق�ل سوى ما Iافhه الشعب اUٔخرى

Ûرجو مYمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن µراجعوا هاذ اUٔوراق دÊلمك fشلك 
IاVل، ؤ�ن تفكروا fشلك معيق يف ٕاصالح شامل، Èرشك فFه مجيع 

  . مكو�ت املنظومة التعلميية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .دقائق 4الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة yلرد Iىل التعقFبني معا يف Âدود 

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ورÊ اOولية الشعبة الفرýس9ية يه يف ٔ�وال، ابغيت نذ�ر ٔ�نه هاذ الباكل

ٕاطار اتفاق ثنايئ بني الب±�ن، Iلام ٔ�ن فرýسا قامت ق�ل ذ� Â�ٕداث 
�اكلورÊ دولية شعبة عربية، يعين كنا حنن يف ٕاطار التعامل �ملثل، يعين 

)la réciprocité(هذي من «ة ،.  
Yا من «ة ٔ�خرى هاذ التجربة يه جتربة ال تقhرص Àري مع فرýسا، اح 

مYف�hني اUٓن ýش9تغل مع اململكة املت�دة، س¿ش9تغل كذ� مع ٕاس9بانيا، 
 Êمي هاذ الباكلورFنا من تقYوهاذ التجربة بطبيعة احلال يه اليت س9متك
اOولية، ولكن هذا ال يعين ٔ�ن إالصالح بدا هباذ الباكلورÊ اOولية، 

ال إالصالح يشء �ٓخر، اyيل ك¿ش9تغلو Iليه �لك مكو�تو، وبطبيعة احل
  . Iالقة مع اCلس اIUٔىل yلرتبية والتكو�ن

احض يف ا³هن ٕاذا، هاذ املوضوIني هام مYفصلني، خصنا �كون هذا و 
ومن «ة ٔ�خرى اyيل هو مالحظ اUٓن وهو هاذ  ،دÊلنا، هذا من «ة

. الست 3نوÊت ٔ�pذت لكها كثانوÊت اyيل يه معروفة واyيل يه ممتزية
اليت س9نخوضها مع اململكة املت�دة، وٕان شاء هللا اUٓن �ل¿س9بة لهاذ التجربة 

يف املس9تق�ل مع ٕاس9بانيا، سرنكز Iىل مدارس اليت يه هامش9ية، واليت 
س9متكن كذ� من ٕاعطاء الفرص لهاذ الش9باب اyيل يه يف اUٔحFاء 
الهامش9ية يف املدن yلولوج ٕا¢هيا، هذي مسnٔ� اyيل يه يف ا³هن دÊلنا 

  . تعاملو معها ٕ�جيابية ٕان شاء هللاوالحظناها، وÀادي حناولو ن 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

موضوع �ر�مج الرتبية Àري النظامFة املقدم من طرف الفريق 
  .اOس9توري، هلم اللكمة لتقدمي السؤال فليتفضلوا مشكور�ن

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا yلس9يد الرئBس

  لوزراء،السادة ا
  ٕاخويت، ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس9يد الوز�ر،
�ر�مج الرتبية Àري النظامFة انطلق مYذ س9نوات هبدف اس9تدراك الهدر 
املدريس، وٕاعطاء الفرصة الثانية لٔ¾طفال املنقطعني عن اOراسة ٕالIادة 
اندما«م يف الرتبية النظامFة، ٔ�ال µرون، الس9يد الوز�ر، بnٔن الوقت قد Âان 

والوقوف Iىل نتاجئها ومدى حتقFقها لٔ¾هداف احملددة هذه التجربة لتقومي 
  لها؟ 

وال خنفFمك رسا، الس9يد الوز�ر، بnٔن هدفYا من طرح هذا السؤال لBس 
فقط ملعرفة النتاجئ، بل ما نطمح ٕاليه هو الوقوف Iىل املشالك والتعرثات 

  .اليت تعاين مهنا هذا الرب�مج
اذا مل يمت تفعيل القانون ا³ي صادق فعىل س�Fل املثال ال yلحرص، مل

Iليه الربملان ٕالÂداث مؤسسة معومFة مس9تقW لتدبري هذا الرب�مج، 
و�لتايل ضامن موارد Vديدة و�ٓليات الرصف مرنة، جتاوز التعقFدات اليت 
توا«ها املد�رية احلالية، حFث تواVه مشالك حقFقFة يف الت��ع واملراق�ة، 

ؤطر�ن ا�³ن يطرحون ٕاىل وقف ýشاطهم وتnٔخر يف رصف مس9تحقات امل
كام هو احلال �ل¿س9بة yلتpٔnري احلايل الناجت عن التpٔnريات اليت عرفهتا 

  احلكومة؟ 
 .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

ق�ل ٕاعطاء اللكمة yلس9يد الوز�ر، ٔ�س�سمحمك مرة ٔ�خرى Uٔرحب 
يه من مجموIة التالمFذ  �CموIة الثانية الزا<رة لهذا اCلس، وهذه اCموIة

ب�رة، �مسمك مجيعا  "مدارس املسار املعاريف اخلاصة"املتفوقني مبجموIة 
�رحب هبم، ؤ�متىن هلم التوفFق يف مسارمه الرتبوي والتعلميئ .  

  .ؤ�عطي اللكمة yلس9يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::ية والتكو�ن املهينية والتكو�ن املهينية والتكو�ن املهينية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطن الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطن الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطن الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطن 
  . شكرا الس9يد الرئBس

فعال الرتبية Àري النظامFة هو موضوع �م بطبيعة احلال لتوفري احلق يف 
الرتبية والتكو�ن، وٕاعامل يعين قانون إاللزامFة كام Vاء و�رسه اOس9تور فاحت 

  . 31يف فصÃ  2011يوليوز 
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ة مYذ س9نة ٕاذن، هاذ املوضوع ٔ�و هاذ الرب�مج اعمتد واÂد املقارب
، وهاذ املقاربة يه ك�س9هتدف الطفل عوض انتظاره بطبيعة احلال، 1997

لهاذ ... وهذي كتعطي واÂد الفرصة 3نية �ل¿س9بة yلطفل �ش يقدر يعين
اUٔطفال Àري املمدرسني ٕالدما«م يعين يف املنظومة دÊل التعلمي ٔ�و التكو�ن 

  . املهين، وبصفة Iامة يف القطاIات إالنتاجFة
Âدود اليوم يعين يف ٕاطار هاذ املرشوع دÊل ا¢هنوض �لرتبية Àري  ٕاىل

النظامFة ك�ش9تغل Iليه يف ٕاطار رشاكة، يعين اOو� يف ٕاطار رشاكة مع 
مجعية، وكذ� مع اCالس  415مجعيات اCمتع املدين اليت يفوق Iددها 

  . إالقلميية يعين يف ٕاطار رشااكت
تفادة من هاذ الفرصة الثانية ما يفوق ٕاىل Âدود اليوم مت µكو�ن ٔ�و �س9 

�ٓالف  110ٔ�لف تلميذ وتلميذة، ولكن مع اUٔسف مل يمت ٕادماج Àري  580
دÊل هاذ التالمFذ، واهناÊ فعال ٔ�� معمك جيب تقومي هاذ الرب�مج من ٔ�Vل 
يعين وضع اUٔصبع Iىل نقط الضعف وكذ� Iىل املك�س9بات من ٔ�Vل 

  . ا¢هنوض هباذ الرب�مج
O ٓنUيل ملكفة مبحو اyة اFداث مؤسسة معومÂل ٕاÊينا فرصة، فرصة د

اUٔمFة وكذ� الرتبية Àري النظامFة، فاحYا واصلني فهيا اUٓن يف مسلسل 
مد�ر Iىل رٔ�س هذه املؤسسة، وÀادي µكون فرصة لتقومي �نتقاء دÊل 

 .هذا الرب�مج من ٔ�Vل الوصول ٕاىل نتاجئ ٔ�حسن يف املس9تق�ل ٕان شاء هللا
  .راوشك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب، فليتفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  الس9يد الوز�ر، 

ٕان مشلك الهدر املدريس Iاجلته عرشية امليثاق الوطين yلرتبية 
�س9تعwايل ومل يصل والتكو�ن، ومل حتقق نتاجئ مرضية، كام Iاجله ا�طط 

اUٓن هل قدر Iىل املغرب املعا�ة مع هذه . هو ٔ�يضا ٕاىل اUٔهداف احملددة
  الظاهرة ٕاىل اUٔبد ٔ�م ٔ�ن احلكومة تتفاIل جبد مع هذا املوضوع ملعاجلته؟

ؤ�ذ�رمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن �ر�مج الرتبية Àري النظامFة اكن حيفز 
ظيفة العمومFة ممكYة عن طريق املؤطر�ن ملا اكنت معلية ٕادما«م يف الو 

الرب�مج، ٔ�ما اUٓن مل يبق هلم ٔ�ي حتفزي مس9تق�يل يدفعهم Iىل مجع اUٔطفال 
درمه عن لك  2000وتدرâسهم رمغ التعويضات الهزيW اليت ال تتwاوز 

 15مؤطر، مطالب �لبحث Iىل ٔ�طفال مYقطعني وجعلهم يف قسم يفوق 
تدرâسهم، لك هذه  طفل من مس9توÊت خمتلفة، والبحث عن ماكن

اCهودات ال تقابلها حتفزيات حقFقFة، وال ميكن ٔ�ن ن¿hظر نتاجئ من موارد 
  .fرشية Àري حمفزة

ويف اpUٔري، ٔ�خمت تعقFيب هذه بnٓية قر�ٓنية، يقول عز وVل بعد ٔ�عوذ 

الَّذين تَتَوفَّاهم الْملَائكَةُ طَيبِين يقُولُونw�"  من الش9يطان الرجمي 
  . صدق هللا العظمي" ام علَيكُم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كُنْتُم تَعملُونسلَ

لهذا، الس9يد الوز�ر، راه هللا تعاىل مايش قال ادpلوا مبا كنمت تقولون، 
  .وٕامنا قال مبا كنمت تعملون، لهذا نطلب اUٔعامل ولBس اUٔقوال

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا، صدق هللا العظمي

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، لٕالVابة عن هذا التعقFب، تفضل

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  . شكرا

يه فعال القراءة لٔ¾رقام يه فعال قراءة كتوصل لنتاجئ لBس مبرضية، 
ة، ٔ�لف واÂد اس9تفاد من هذا الرب�مج نتاع الفرصة الثاني 580فعال، Uٔن 

�ٓالف، يعين Àري هاذ الرمق �يعطيك واÂد  110ولكن مل يمت ٕادماج Àري 
  . الصورة Iىل الن�wFة دÊل هاذ الرب�مج

هذا يعين ٔ�ن اCهودات اليت جيب ٔ�ن نقوم هبا يف املس9تق�ل ٕان شاء 
هللا، ٔ�وال، ويه الرفع من هاذ املس9توى، الرفع من املس9توى دÊل Iدد 

ج �ش يمت ميكن إالدماج دÊهلم هذا من «ة، املس9تفFد�ن من هاذ الرب�م
من «ة 3نية جيب كذ� يعين ال¿س9بة املتبقFة توفري هلم رشوط yلولوج ٕاىل 
احلياة املهنية كذ�، وهاذ اليش راه ما ميك¿ش تقوم به Àري احلكومة 
بوÂدها، هذا ما ميكن يتقام Àري يف ٕاطار رشااكت، Uٔن هاذ اIUٔداد يه 

«ة ٔ�خرى يه موضوع ا³ي هيم امجليع، ال Iىل  �مة من «ة، ومن
املس9توى احمليل وال Iىل املس9توى إالقلميي، وال Iىل املس9توى اجلهوي، 
فFجب تطو�ر رشااكت، والرشااكت كذ� مع القطاIات إالنتاجFة، الصناIة 

  .ٕاىل �ٓخره... التقليدية، يعين الصناIة بصفة Iامة، الفالÂة
لك هذه الف×ة ٕاىل احلياة املهنية، وكذ� هذا هو اyيل غميكن من ٕادماج 

µكوينات اyيل كتفhح هلم �ٓفاق Iرب ممرات حىت yلwامعة ٕان شاء هللا، وهاذ 
  .اليش اyيل À¿ش9تغلو Iليه يف املس9تق�ل

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد الوز�ر

اللكمة ÂUٔد السادة . السؤال املوايل يتعلق حبصيW تعريب التعلمي
شار�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة من ٔ�Vل تقدمي السؤال، فليتفضل املس� 

 .مشكورا

    ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامش
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،
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سؤالنا اليوم يتعلق حبصيW تعريب التعلمي، ؤ�اكد ٔ�قول حصيW ختريب 
يفهم من ذ� بnٔننا التعلمي، وÀادي نقول اIالش بعد قليل، ولكن دون ٔ�ن 

كنبخسو اCهود الوطين اyيل تبذل مYذ البداÊت اUٔوىل دÊل �س9تقالل 
يف جمال التعريب، pاصة تعريب بعض املواد واyيل اعطى نتاجئ ال بnٔس هبا 
من حFث µكو�ن ٔ�طر ذات كفاءة Iالية، واyيل �ملناس9بة كنحييوها Iىل 

  .العطاء دÊلها
Wس9ئUٔة من اIتعريب ولكن هناك مجمو Wمي حصيFتطرح يف جمال تق 

التعلمي، والبد من ٔ�ن نطرxا معمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، ٔ�بدٔ�ها �لسؤال 
اUٔول، احYا حسب املعلومات اyيل عند� مازال ما تدارش يش تقFمي 
مؤسيس حقFقي حلصيW س9ياس9ىة التعريب ولنwاIة س9ياسة التعريب، اك�ن 

ما دارÈش احلكومة، ويه اليت fرشت  فرق، فٕاذن، ملاذا؟ اIالش مازال
  يف الرب�مج دÊلها مبثل هاذ؟ اIالش مازال ما تدارش هاذ التقFمي؟

3نيا، القرار دÊل تعريب التعلمي، pاصة تعريب بعض املواد العلمية، 
هل ان�ىن حسب نظر احلكومة Iىل مرشوع µربوي ومربرات Iلمية واحضة 

غط بعض اyلوبيات وبتnٔثري من دIاوى ٔ�م ٔ�نه اكن قرار ارجتايل اختذ حتت ض
  ٕايديولوجFة؟ 

ما هو التوضيح والترب�ر الس9يايس والتفسري العلمي ا³ي ميكن ٔ�ن 
تقدمه احلكومة اليوم لهذا الوضع الشاذ ا³ي متثÃ ازدواجFة لغة التعلمي 
العلمي بني التعلمي الثانوي اyيل كندرسوه �لعربية وبني مس9توÊت التعلمي 

كز التكو�ن التقين واملدارس العليا واجلامعات، حFث تدرس العايل ومرا
  نفس املواد �yلغة الفرýس9ية ؤ�حFا� إالجنلزيية؟ 

وهل وفرت ملادة الرتمجة اليت ٔ�Âدثت �لثانوي التnٔهييل الرشوط 
الرضورية لتؤدي دورها؟ وهل متثل بنظر احلكومة Âال فعليا yلتقليل من 

  ي واملعريف احلاصل بني الثانوي والعايل؟جحم هذا التيه، نعم التيه اyلغو 
�يف ميكن، الس9يد الوز�ر، ٕاقYاع املواطنني ؤ�بناهئم املمتدرسني �ملدرسة 
العمومFة هبذه الوضعية اyلغوية الشاذة اليت يتحملون فهيا نتاجئ قرار س9يايس 
وٕاداري اختذ يف ظرفFة معينة، يف Âني ٔ�ن الطبقات املBسورة كتدرس 

�لبعثات اUٔجYبية واملدارس اخلصوصية، حFث تدرس هذه اUٔبناء دÊلها 
كام -املواد �yلغة الفرýس9ية وإالجنلزيية ؤ�حFا� إالس9بانية، ويمت اعتبار ذ� 

  وÂدة من مقومات اجلودة يف عرضها الرتبوي والتكويين؟ -تعرفون
وهل الزالت وضعية تعريب التعلمي العايل ببعض اOول العربية لكي�Fا 

سورÊ متثل منوذVا Vذا� yلحكومة عند�، pاصة اليت ٔ�قدمت والعراق و 
  Iىل هذه القرارات؟ 

ما يه مقاربتمك، الس9يد الوز�ر، ما يه مقاربة احلكومة ملعاجلة هذا التيه 
امسح يل ýس9تعمل هاذ اللكمة، هذه التلفة، Uٔنه كنحسو بnٔنه فعال .. وهذه

اش �pذو القرارات احYا يف وضع فقد� فFه البوصW، ومازال ما ابغين
الشwاIة اليت جيب ٔ�ن تpٔnذ حلل هذا املشلك ا³ي معر طويال، وا³ي 

  . لكف و�لكف ٔ�جFال يعين اليشء الكçري

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
   .شكرا لمك الس9يد الرئBس

  .اللكمة لمك اUٓن، الس9يد الوز�ر، لٕالVابة عن السؤال، تفضلوا

        ::::Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينOى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينOى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينOى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين    الس9يد الوز�ر املنتدبالس9يد الوز�ر املنتدبالس9يد الوز�ر املنتدبالس9يد الوز�ر املنتدب
شكرا الس9يد املس�شار احملرتم Iىل وضعمك لهذا السؤال وهاذ املوضوع 
ا³ي هو موضوع معيق Vدا، وموضوع جيب يعين ٔ�ن نتلكم Iليه، وجيب 
كذ� التفكري وتقFمي لك يعين ما مت pالل هذه العقود اpUٔرية، ال يف جمال 

جمال املنظومة الرتبوية بصفة Iامة Uٔن العالقة Vد يعين التعريب وال يف 
 .وطيدة

فاyلغة العربية ال ٔ�Âد خيتلف عن ماكنة اyلغة العربية مككون ٔ�سايس يف 
الهوية املغربية، هذا ما اكي¿ش اخhالف فFه، اUٓن اك�ن بعض املشالك، 
�ش9نو هو املشلك اUٔول؟ راه ذ�رتوه وهو يف �بتدايئ، إالIدادي ٔ

�و الثانوي وإالIدادي والتnٔهييل، اOراسة �yلغة العربية وpاصة والثانوي، ٔ
hقلو yلتعلمي العايل �يدوز ذاك اليش ¿ �ل¿س9بة yلمواد اyيل يه Iلمية، وميل كن 

�yلغة الفرýس9ية ٔ�و إالجنلزيية، اUٓن هذا �يطرح فعال واكن طرح مYذ زمن 
�ش تعاجلها، مشالك yلطلبة، هاذ املشالك Âاولت وزارة الرتبية الوطنية 

 تعاجلها �يف؟
�وال، Iرب وضع µرمجة ٔ�و واÂد املادة دÊل الرتمجة يف إالIدادي ٔ

  التnٔهييل؛
 le langage(3نيا، وضع لك هذه املواد اyيل يه Iلمية تدرس بـــ 

latin(ةF¿لغة الالتيy� ، ...ةF¿ٕاخل، �لرموز الالتي.  
يف مرWÂ تقFمي  فاUٓن حنن. ولكن رمغ ذ�، اك�ن هناك صعو�ت �برية

من طبيعة احلال يف ٕاطار العمل مع اCلس اIUٔىل ليك نقمي الوضعية وليك 
كذ� Ûرى �يفFة التعامل مع هذه الوضعية، ولكن هذا ال يعين ٔ�ننا امشYBا 

WÂٓن حنن يف مرUننا اUٔ ٓخر�ولكن هاذ املشالك ... يف واÂد �جتاه ٔ�و يف 
  . يه موضوIة

بغيت ýشري لها ويه حىت اyلغة العربية املس9توى املسnٔ� الثانية اyيل ا
ٕاخل، املس9توى دÊلها ابقى ... دÊلها رمغ ٔ�ننا عربنا املواد العلمية واملواد اUٔدبية

مس9توى مع اUٔسف اyيل هو مس9توى ضئيل Uٔننا بعد إالحصائيات تدل 
Iىل ٔ�ن القراءة يف املس9توى السادس �بتدايئ هو مس9توى �يبقى Vد 

�يعطي Iدد املؤرشات ٔ�ن اك�ن مشلك دÊل تدرâس اyلغة، ضعيف، وهذا 
واك�ن هاذ املشلك دÊل اyلغة ا³ي جيب ٔ�ن يطرح يف ٕاطار دÊل ٕاصالح 

  . املنظومة الرتبوية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا
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  .لمك الس9يد رئBس فريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب¿شامش
  الس9يد الوز�ر، 

حلل اyيل µلكمتو Iليه اyيل دارتو احلكومة دÊل الرتمجة هو من املؤكد ا
�نه Âل مفFد، ولكن pليين نقول لمك �لك رصاÂة Âل µرقFعي، اIالش؟ ٔ
Uٔن املشلك دÊل التعريب اyيل كنتلكمو Iليه هو جزء فقط من ٕاشاكلية 

ات ٔ�معق يه ٕاشاكلية دÊل املس|nٔ� اyلغوية، ٕاشاكلية دÊل اyلغة ٔ�و اyلغ
الوطنية يف Iالقهتا �الرتباطات و�لسوق اOولية و�لعوملة اyيل اخنرط فهيا 

  .املغرب
ابغيت نقول لمك بعض اUٔش9ياء املفزIة، الس9يد الوز�ر احملرتم، ٔ�وال ملا 
خطب Vال� امل� ٔ�pريا ودق �قوس اخلطر و�yلغة الواحضة، احYا 

ومل تدرج املوضوع يف ٔ�ي  اس9تغربنا �يف ٔ�ن احلكومة مل تعلن Âا� اس�Yفار،
  .من اج�Iات اCلس احلكويم، هذا يشء غريب، يدعو ٕاىل اOهشة

3نيا، اUٔرقام يف هذا اCال Vد مفزIة وخمµ ،Wwلكمتو Iىل املس9توى 
الس9يد الوز�ر، اOراسات املوثقة والتقار�ر الوطنية واOولية . دÊل السادسة

ابتدايئ Àري ممتكYني من لغات  تفFد ٔ�ن املتعلمني دÊل الس9نة السادسة
ممتكYون من اyلغة  %1، و%6التعلمي ٕاال  فقط، ممتكYون من العربية 

  .الفرýس9ية، وهذا يشء مفجع ويشء يؤكد Iىل الفشل ا³ريع دÊل املقاربة
السؤال اyيل مطروح، الس9يد الوز�ر، وهو ما يش بني اyلغة العربية ٔ�و 

ه طرح مغلوط، Uٔن �يف ما قلتو اyلغات الوطنية واyلغات اUٔجYبية، را
اyلغة العربية ما اكي¿ش اyيل �يتلكم Iلهيا، ولكن السؤال اUٔمعق هو 

  . �خhيار بني �نغالق وبني �نفhاح
واÂد الزمان اكنت عند� مقاربة، ýسمهيا مقاربة عروبية قوجمية، 
اس9تعملت ا�Oن ووظفت ا�Oن ؤ�حلقت اUٔذى ��Oن يف ٔ�مور اyيل يه 

ية، اyيل يه ٔ�اكدميية، وجعلتنا كنتخبطو، Uٔنه اك�ن واÂد النوع من Iلم 
ا¢متجيد Àري مفهوم yلغة العربية من مYظور انغاليق، تغيب عنه لBس فقط 
الرباكامتية �قhصادية وهاجس القابلية yل�شغيل وyلتعمل و�ندماج يف 

 .العامل، ولكن كتغيب Iليه حىت مس9تلزمات �نفhاح و�ندماج
شلك قامئ، ولكن �يتطلب معاجلة �يف قلتو، معاجلة ومقاربة من نوع امل 
�ريد من احلكومة ٔ�ن متت� عوض �امجة بعض �جهتادات املدنية . Vديدٔ

اyيل طرحت اجهتادات وتوصيات احبال مؤسسة زا�ورة، عوض �امجهتا 
بت� اyلغة املنحطة، دعو� نقمي معها حوارا Uٔنه فعال هناك ٔ�س9ئV Wد�رة 

  ...nٔن µكون موضوع نقاشب

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
شكرا yلس9يد املس�شار، شكرا yلس9يد املس�شار، ٔ�س�سمح، لنا فرصة 
ٕان شاء هللا يف ٕاطار اyلجنة، يف ٕاطار اyلجنة لتعميق هذا البحث Uٔنه �م 
Vدا، Oينا مزيانيات فرعية س¿�دٔ� فهيا ٕان شاء هللا عام قريب، ولنا فرصة 

  . ذا املوضوعلتعميق النقاش يف ه
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، لٕالVابة عن السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  . شكرا الس9يد الرئBس

�ننا ال خنتلف Iىل Èشخيص الوضعية، اyيل ابغيت Ûركز  ٕاذن، ٔ�ظنٔ
ية ٔ�و التعلمي يه ٔ�ولوية Iليه ونnٔكد لمك ٔ�ن يعين ٕاصالح مYظومة الرتبية الوطن 

احلكومة يعين بعد قضية الوÂدة الرتابية، يعين هذي ٔ�ولوية وهذي ٔ�ولوية 
  .حىت Iىل ٔ�Iىل مس9توى يف هاذ البالد

ٕاذن هذي من «ة، من «ة ٔ�خرى، هدفYا هو يعين �رµكز Iىل 
نقطتني، النقطة اUٔوىل وهو الرفع من جودة تدرâس اyلغة العربية داpل 

نيا �نفhاح كذ� املنظومة الرتبوية حول لغات ٔ�جYبية املنظومة، و3
Vديدة، Uٔن مçال �جنلزيية يه اyلغة دÊل املس9تق�ل، اyيل �يدpل 
لٔ¾نرتنBت يعين لك، لك التطور ا³ي يقع Iىل املس9توى التكYولو~، 

  . ٕاخل، هو �yلغة �جنلزيية، جيب يعين موا�بة هذا التطور... العلمي
لتطور، جيب يعين املنظومة الرتبوية µكون لها لغة ملوا�بة وملوا�بة هذا ا

هذه التطورات، ٕاىل ما اكن�ش هاذ اyلغة من طبيعة احلال، الفارق Àادي 
يبقى دامئا اك�ن، وهاذ الفارق يعين هو اyيل جيب تقليصه من ٔ�Vل ر�ب 

  . قطار التمنية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا لمك الس9يد الوز�ر

. املوايل يتعلق �الخhالالت اليت تعرفها املؤسسات التعلمييةاملوضوع 
اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من مجموIة �حتاد الوطين yلشغل �ملغرب 

  .لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماش
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  س�شار�ن،ٕاخواين امل 

�خيت املس�شارة،ٔ  
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

السؤال دÊلنا �يجي، �يطرح واÂد املوضوع اyيل كنعتقدو بnٔنه �Uٔمهية 
مباكن، pاصة �يتلكم Iىل املؤسسات التعلميية، وهو Âلقة مضن احللقات 
اyيل فعال متت إالشارة ٕا¢هيا من اUٔس9ئp ،Wاصة ٔ�ن املنظومة دÊل التعلمي 

بواÂد اUٔمهية مYذ زمان �لطبع، وعرفت واÂد املوا�بة يه كتحظى 
  .ٕاصالحFة ،وعرفت ٕاشاكالت وعرفت واÂد الرتاكامت سلبا وٕاجيا�

اUٓن كنتلكمو Iىل وضعية CموIة من املؤسسات هشة، pاصة بعدما 
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، ومن بني اUٔهداف 2012حىت  2009ج�نا الرب�مج �س9تعwايل من 
الب¿Fة التحتية ٔ�و العرض املدريس، لكن  دÊلوا واUٔدوار دÊلو وهو هاذ

لٔ¾سف كنلقاو بnٔن إالشاكالت �قا موضوIة، نقدرو نعطيو ٔ�مI Wçىل 
وشام� وجYوبه، ال يف املدرسة �بتدائية، امhداد املغرب، من رشقه وغربه 

ال التعلمي الثانوي التnٔهييل، ال التعلمي الثانوي إالIدادي، اك�ن اخhالالت 
وى الب¿Fة، غنلقاو بnٔن اك�ن مؤسسات اyيل اUٓن �ٓيW جوهرية Iىل مس9ت

yلسقوط، وpاصة اyيل اكنت معروفة اyيل عندها الب¿Fة املفككة ٔ�و البناء 
، اك�ن كذ� املؤسسات وٕاىل pذينا واÂد )préfabriqué(املفكك 

ا¢منوذج دÊل مؤسسة من �ب اUٔمWç لBس ٕاال، عند� واÂد املثال مدرسة 
قسم  17اكينة يف �و�ت، هاذ املدرسة اUٔقسام دÊلها دÊل ٔ�مYا Iاïشة 

دون نوافذ، اUٔبواب ما اكيناش، املراحFض pالقة واÂد الوضع ٕا�كولو~ 
خطري Vدا، ٕاضافة ٕاىل اOاpلية اyيل �يجيو لها، هذي دÊل إالIدادي 

  . و�يجيو لها الناس من الثانوي
تعwايل غنلقاو بnٔن �لطبع هذا كنقدرو ميل كنتلكمو Iىل الرب�مج �س9 

حىت  25 مت إالجناز دÊلها، ّ� ما متش إالجناز دÊلها، Ê %30حىت  25%
معىن هذا �يطرح واÂد إالشاكالت دÊل القضية دÊل التنفFذ، دÊل  30%

  . القضية دÊل الرصف دÊلها
ٕاىل مىت غتبقى املؤسسات، pاصة اUٓن كنتلكمو Iىل التعلمي، والوIاء 

  ؟ ...ذ اليش لكو اك�ن عند� اyيل كBس9توعب ها
اyيل اك�ن هذا Iىل مس9توى الب¿Fة، Iىل مس9توى املوارد ال�رشية، فعال 
اك�ن عند� ٕاشاكالت ٔ�ن ما ابقFناش كنوظفو ٔ�عوان التنفFذ، Uٔن هذا 
توقف، ٔ�و املساIد�ن التقYيني �Uٔحرى، ما ابقاش عند� توظيف يف هاذ 

الرشاكت اخلاصة اyيل كتد�ر  اجلانب، الرشاكت ما كتعوضش كام ي¿�غي،
  . تعاقد مع النيا�ت

كذ� �ل¿س9بة y±اpليات اyيل كتعرف واÂد �كتظاظ، عند� 
مشلك، جوج دÊل �زدواجFة يف التعامل، عند� احلراس دÊل اOاpلية، 

Ê يل كنلقاو احلراس ّ� اك�نyد�ن، يف الوقت اIارس، ما �يكونوش مساÂ 
 واÂد ّ� اIد�ن، اخلارجFة ما عندوش مساIد، ÊدÊل اOاpلية عندمه مس

  .، و�يÒلق واÂد الوضع1200، 1500، �2000يجي �يقابل 
اUٓن الش9تا كهتبط، راه غنتلكمو Iىل مجموIة دÊل املؤسسات اyيل 

احYا ما غنقولوش بnٔننا هاذ الوضع . صبحت واÂد الربك، واÂد الوضع اكريث
  .اك�ن اUٓن، هو واÂد الوضع هو موروث

Uٓن السؤال اyيل �يتطرح، الس9يد الوز�ر، وpاصة ٔ�ن اUٓن اك�ن نقاش ا
Iىل مس9توى الرب�مج �س9تعwايل وٕاحFاء مجموIة من اUٔهداف ومجموIة 

ٕاىل ٔ�ي Âد غتكون الوزارة يف املس9توى لرفع هاذ الت�دي، pاصة ... من
  . Iىل مس9توى الب¿Fة التحتية وIىل رٔ�سها �لطبع Iىل مؤسساتنا التعلميية

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة Iىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس9يد رئBس احملرتم

هو من  ك¿شكر الس9يد املس�شار احملرتم لطرÂه لهاذ يعين اجلانب حىت
�مه اجلوانب نتاع املنظومة الرتبوية، واyيل فعال طرح مشالك يف املايض ٔ
و�يطرح بعض املشالك اUٓن يف احلارض، Uٔن ٕاصالح املنظومة الرتبوية فهيا 
يعين Iدة جوانب، ال اجلانب دÊل املضمون وال يعين تدبري املدرسة وال 

  .لب¿Fة التحتيةٕاىل �ٓخره، وفFه كذ� هاذ اجلانب نتاع ا... التكو�ن
اyيل ابغيت ýشري لو وهو ٔ�ن فعال الرب�مج �س9تعwايل قام بواÂد 

 1000مؤسسة Vديدة،  1000اCهود اyيل هو �م Vدا، مت ٕاÂداث 
مدرسة Vديدة، النصف مهنا يف العامل القروي، مث قام بتnٔهيل واÂد العدد 

 �7300بري من املؤسسات pالل هاذ امخلس س9نوات اpUٔرية، ما يقرب 
مؤسسة، قام كذ� بعدد من املؤسسات جتهزيها يعين التجهزيات 

ٕاخل، ما يقرب ... اUٔساس9ية، الب¿Fة التحتية، اكملاء، يعين التطهري السائل
 5000مؤسسة، وكذ� التwديد دÊل ا3Uٔث نتاع ما يقرب  8400

  . مؤسسة
 املليار 3هاذ اCهود هذا لكف تقريبا هاذ امخلس الس9نوات اpUٔرية 

مليون درمه، يعين هذا جمهود �بري Vدا، ولكن ال ننكر ٔ�ن هناك  500و
  .ÂاجFات �برية، وجيب كذ� يعين تلبية لك هذه احلاجFات

، Oينا �ر�مج pالل الس9نة املق�W ٕان µلكمتو Iىل يعين تعويض املفكك
جحرة من املفكك، ٕاىل كنا �Àني �ش نعوضو  1000شاء هللا �ش نعوضو 

يعين اك�ن واÂد . املليار دÊل اOرمه 3دÊل املفكك خصنا لك احلجرات 
إال�راهات اyيل يه مالية اyيل ما كتÒليناش ند�رو لكيش يف دقة وÂدة،، ما 

 . ميكن جيي ذاك اليش Àري بصفة تدرجيية، هذا من «ة
من «ة ٔ�خرى، Ûريد كذ� ٔ�ن نعمتد Iىل الرشااكت Iىل املس9توى 

و� كذ� يف التدبري دÊل هاذ اخلصاص من إالقلميي واحمليل �ش يعاون
  . �حFة التجهزيات

ونعمتد كذ� Iىل ٕاجراءات عندها Iالقة �حلاكمة، Uٔن احلاكمة حىت 
يه Àادي متكYا من ٕاعطاء واÂد النوع دÊل النwاIة لتدبري هذه املبالغ املالية 

  .وهذه �ع�دات اليت نرصفها
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . يد الوز�رشكرا yلس9 

اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من مجموIة �حتاد الوطين yلشغل 
  .�ملغرب yلتعقFب Iىل جواب الس9يد الوز�ر، تفضلوا
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        ::::املس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون،
F¿ن ٕاشاكل الب�ة التحتية اUٔمهية ما غنختلفوش، الس9يد الوز�ر، Iىل ٔ

دÊلها �برية و�برية Vدا ف� يتعلق �جلودة اyيل كنمتناوها مجيعا yلمنظومة 
الرتبوية، لكن كنتعربو من pالل السؤال اyيل �يتعلق �لرب�مج �س9تعwايل 
وما اكن قد خطط � وما �رمج فFه، ٔ�عتقد بnٔن إالشاكل ما غيكوýش 

يل يف الرب�مج �س9تعwايل، لكن ٕاشاكل دÊل ا¢متويل فقط، Uٔن اكن متو 
مع اUٔسف اكن مشلك دÊل احلاكمة ودÊل املراق�ة، و�لتايل كنطلبو من 
�ن قضية احلاكمة واملراق�ة µكون ٔ Wل املق�Âنه يف املرا�الس9يد الوز�ر Iىل ٔ

  .عندها ٔ�مهية �برية
القضية الثانية، الرب�مج �س9تعwايل ما فهيش فقط الب¿Fات، وٕامنا فFه 

اÊ مhعددة، البعض اليوم �يتلكم، الس9يد الوز�ر، Iىل ٔ�ن هناك نية قض
  . yلرجوع ٕاىل الرب�مج �س9تعwايل

من هاذ املنرب ك¿س9تغلو هاذ الفرصة، الس9يد الوز�ر، وكنقولو بnٔن 
الرب�مج �س9تعwايل حلد اUٓن مازال ما در�لوش واÂد العملية تقFميية، فهيا 

لك املتدpلني من ٔ�Vل وضع اUٔصبع Iىل ما  واÂد النوع من الرشاكة ما بني
هو ٕاجيايب وما ي¿�غي ٔ�ن �مكل و�متم يف الرب�مج �س9تعwايل، مايش فقط 
الرب�مج �س9تعwايل، وٕامنا حىت رمبا ميكن Ûرجعو حىت مليثاق الرتبية 
والتكو�ن، حىت ال نبقى يف ظل الوضعية الراهنة اyيل يه وضعية نقدرو 

  . بيداغو~ نقولو Iلهيا بدون ٔ�فق
مازال حلد اUٓن مع اكمل اUٔسف من بعد اخلطاب املليك الهام يف هاذ 
إالطار، مازال كن�س9ناو، الس9يد الوز�ر احملرتم، Iىل ٔ�ن µكون واÂد 
اخلطوات �مة، Uٔن قضية التعلمي مايش قضية حزب، مايش قضية نقابة، 

لتايل ما وٕامنا يه قضية وطنية، تتwاوز اUٔحزاب وتتwاوز النقا�ت، و�
  .بقاش وقت �ش ن�س9ناو هاذ اUٔفق الضبايب ٕالصالح املنظومة الرتبوية

القضية الثانية، الس9يد الوز�ر، هننئمك Iىل االتفاق اyيل وصلتو لو مع 
النقا�ت ف� يتعلق �لرتخFص لٔ¾ساتذة اyيل اجhازوا املباراة الكhابية 

دو Iىل ٔ�ن هاذ املهنج دÊل لاللت�اق مبدارس الرتبية والتكو�ن، و�لتايل كنnٔك
الرشاكة ودÊل التعاون ودÊل الوصول ٕاىل احللول الوسطى واملشرتكة بدون 
ما µكون عند� ذيك النظرة دÊل الغالب واملغلوب ودÊل املنترص واملهنزم، 
اyيل مع اكمل اUٔسف كنمتناو ٔ�ن احلكومة، و�خلصوص بعض الوزراء، Iىل 

pÊذوا هاذ املهنج وpÊ هنم�ذوا هاذ التصور يف ٕاطار التعاون مع الرشاكء ٔ
  .�ج�عيني

القضية الثالثة، الس9يد الوز�ر، بعض الصحف الوطنية اليوم كتتلكم 
Iىل جتميد الرتقFات، يف الوقت اyيل احYا ك¿شوفو اUٓن يف املزيانية مرصودة 

مليار درمه اyيل كتعلق �لرتقFات و�ل�سقFف وكذ� ما يتعلق بــ  7واÂد 

)les rappels ( ريد من الس9يد الوز�ر ٕاىلÛ ،يل مازال �ي�س9ناوها البعضyا
  .اكن ممكن يعطينا توضيح يف هذا الشnٔن

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس9يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل التعقFب

        ::::ينينينينالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالس9يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امله
  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم

يه يف احلقFقة تطرقhو لعدد من املواضيع، وس9يصعب إالVابة Iىل لك 
  . املواضيع يف دقFقhني

اyيل كنnٔكد لمك وهو �ل¿س9بة yلرب�مج �س9تعwايل فعال مقنا وهو Vاري 
ٕ�عطاء �نطالقة لعملية تقFمي هاذ الرب�مج، هذا طبيعي Vدا اUٓن، مقنا 

ن يعين مربمج حىت من طرف احلكومة السابقة، وهذا هو اyيل Uٔنه اك
Àادي يعطينا واÂد التقFمي من ٔ�Vل µمثني لك املك�س9بات من طبيعة احلال، 
ومن ٔ�Vل كذ� التعامل مع نقط الضعف Iىل لك املس9توÊت، �ش 
نوصلو لٔ¾هداف اyيل يعين Ûريدها مجيعا، وهو �رتقاء هبذه املنظومة ويف 

 .ف املمكYة ٕان شاء هللا، هذا من «ةٔ�حسن الظرو
من «ة ٔ�خرى يعين العمل Iىل ٕاصالح املنظومة الرتبوية ال ميكن ٔ�ن 
يقام ٕاال يف ٕاطار مقاربة Èشار�ية مع لك الفاIلني، مبا فهيم الفاIلني والرشاكء 
�ج�عيني، وهذا �م Vدا، Uٔن ملا نتلكم عن اجلودة ونتلكم يعين Iىل 

يع ولك املشالك يعين اyيل اكينة يف القطاع، ما ميك¿ش التطرق للك املواض 
حنلوها Àري احYا 6حكومة، هذا ما ميكن نلقاو لها Âلول ٕاال يف ٕاطار Èشاريك 

  .مع لك الفرقاء، مبا فهيم الفرقاء �ج�عيني �خلصوص
، املسnٔ� دÊل يعين التجميد املسائل واحضة، اك�ن اع�دات اؤ�pري 

 ٕاطار �ع�دات اyيل يه ممنوÂة، يعين اك�ن واÂد مالية وµرقFات تمت يف
النقاش حول هاذ اUٔمر، ولكن ٔ�� ٕاىل Âد اUٓن �يق مازال ما فهمت هاذ 

  .النقاش هذا
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

 العايل حول ون¿hقل ٕاىل السؤال اUٓين املوVه ٕاىل الس9يد وز�ر التعلمي
اللكمة ÂUٔد السادة . معاد� الشواهد املسلمة من معاهد ٔ�جYبية معمتدة

  .املس�شار�ن من الفريق �س9تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اyلبار
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
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  ٕاخواين املس�شار�ن،
، �يتعلق بواÂد املهنجية تناو¢هتا وزارة سؤالنا اليوم، الس9يد الوز�ر

التعلمي العايل �لتحفظ Iىل الشواهد املمنوÂة من اخلارج، واحYا ك¿س9متعو 
ٕ�معان yلس9يد وز�ر الرتبية الوطنية وتيقول لنا Èشجيع العمل وÈشجيع 
الباكلورÊ اOولية وحتفزي املغاربة Iىل طلب العمل، واUٓن دول العامل Èسعى 

  .ود وحمو احلدود اجلغرافFةٕاىل فhح احلد
�ما ما يتعلق �لعمل فهو مفhوح ومYفhح، اليوم جلnٔت يف ٕاطار هاذ ٔ
العالقة دÊل �نفhاح والرشاكة دÊل املغرب مع �يق دول العامل يف اCال 

    ،)APOGEE(�ر�مج العلمي والبحث العلمي والتكو�ن، هناك ما âسمى 
بطت Iالقات مع بعض املؤسسات يف هاذ إالطار هاذ اجلامعات اOولية ر 

واملعاهد املعرتف هبا من طرف وزارة التعلمي العايل، وهاذ الطلبة تيلجؤوا 
�ش يقراو يف املغرب بدل ميش9يو Uٔورو�، هناك ختفFف ٔ�وال من 
املصاريف ومن التلكفة دÊل التنقل، ولكن اUٔدىه هو ٔ�ن نفس اUٔس9تاذ ٔ�و 

، نفس اUٔساتذة اyيل تيقريو يف املعاهد نفس اUٔساتذة، الس9يد الوز�ر احملرتم
اUٔجYبية، pاصة فرýسا، تيجيو يقريو هنا، �اكمل التعويضات ونفس املناجه 
ونفس �م�hا�ت ونفس التكو�ن، Àري ٔ�هنم عندما يلجؤون ٕاىل وزارة 

املعاد�، وضعمت، الس9يد الوز�ر، مشكور�ن، وضعمت التعلمي العايل يف طلب 
، 11، لكيش مزÊن ٕاال النقطة �11، مبا فهيا النقطة Iدة رشوط لهاذ املعاد

ترصون وتلزمون الطلبة احلاصلني Iىل هاذ إالVازات املهنية تطالبوهنم 
برضورة توفري شهادة إالقامة، مبعىن ٔ�ن هذاك العبء اyيل اكن Iىل الطالب 
�و Iىل الباحث اyيل هو ختلص من الكرا وختلص من النفقات اخلارجFة ٔ

بح مرضوب يف الصفر، فاليوم تيلقاو راسهم مضطر�ن ٕاىل �Uٔورو، ٔ�ص 
  . الضياع ٔ�و �هئون يف الضياع

مفا يه ٔ�فاكر وزارµمك، ؤ�نمت ٔ�س9تاذ Vامعي وÈشجعون البحث العلمي، 
  الس9يد الوز�ر، ما هو احلل مع هؤالء الطلبة مشكور�ن؟ 

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

تعلمي العايل والبحث العلمي، لمك اللكمة لٕالVابة Iىل الس9يد وز�ر ال 
  .السؤال

        ::::الس9يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطرالس9يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطرالس9يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطرالس9يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطر
شكرا الس9يد املس�شار Iىل طرح هاذ السؤال، سؤال يتطرق ٕاىل 

  . موضوع يف Àاية اUٔمهية
ٕاطار �نفhاح  املغرب دو� مس9تقW امحلد w، لها س9ياس9هتا، ولكن يف

مع املدارس احلرة، Iارفة  - ٔ�ظن–والظروف احلالية لBس Oينا ٔ�ي مشلك 
الس9ياسة اyيل احYا مhبعني، وIارفني بيل مايش يف العامل لكو تيعطيو 
اOبلومات دÊل ٔ�ي دو� وتيعرتفوا بnٔي دو�، تتدي اOبلوم دÊل الطب 

معرتفاش �ملدارس  دÊل املغرب، ما يعرتفوش به يف كندا، فرýسا ما ما
  .اخلاصة لكها دÊلها، راه لك بالد عندها س9ياس9هتا

الس9ياسة دÊل املغرب هو ما ميك¿ش واÂد من قاع الصني وال من قاع 
روس9يا يد�ر اOروس �UٔنرتنBت ويعطيه اOبلوم دÊل ذيك اOو� ونعرتفو به 

Êاهنا.  
يك اOبلوم ٔ�كرث من هذا، اك�ن مدارس اyيل مhخصصة يف ٕافريقFا، يعط 

اyيل ابغييت، وpا مييش لروس9يا وال مييش Uٔو�رانيا، دا�ر�ن قامئة دÊل 
  .اجلامعات واملعدل اyيل pاص جييب الطالب وٕاال ما عندوش املعاد�

Iدد الصياد� اyيل عندمك اUٓن، واش ان� شفhو لكهم احصاح، عند� 
وم تيزترع، مشلك يف املعادالت، وما ميك¿ش هاذ البالد µمتىش بnٔي دبل

واحYا ادروك يف نقاش مع الفرýس9يني، Uٔن الشهادات الفرýس9ية يف املغرب 
 ��والت جتارة، اك�ن الناس �ي�سابقوا، ٔ�� تنعطي اOبلوم دÊل فرýسا، ٔ

جتبد الطلبة  �ش) achalandage(تنعطي دبلوم دÊل بلجياك، والت 
Èشكوا من هاذ  بغات تعطي اOبلوم دÊلها والتالعندك، واملدارس اyيل 

رشعية، والت جتارة، هاذ الناس اyيل تيجيو تÒhBلصوا، ال املنافسة Àري 
مايش الطالب Àري طالب، جتارة هذي والت، والت �ش جتبد هاذ 

  . الطالب وتقول هلم ٔ�� Iاطيك اOبلوم دÊل فرýسا
غنوضعو Âد لهاذ اليش، ما ميك¿ش âس9متر، Uٔن البالد لك زنقة غتلقى 

دو� يف العامل، Àادي نلقاو دبلومات  200لك دو�، عندك دبلوم دÊل 
�يف Àادي تد�ر لها؟ ٕاىل اكن اyيل Vاب يل يش شهادة نعطيه معاد�، 

  واش ٕاىل امشhBو لفرýسا Àادي تعطي املعاد� Uٔي مدرسة؟
ٕاذا البالد دÊلمك هاذ اليش مايش احYا اyيل در�ه، مايش Àري هاذ 

رارية، �ش ما نقولوش املبادرة دÊلنا، ؤ�� احلكومة، اكنت، هذي Àري اس9مت
معها، راه من Êمات الزروايل ومن ق�ل مYو، تدار هاذ اليش، Uٔن فعال 

، ما عندهاش قمية، ما عندهاش قمية، )Délocalisés(هاذ اOبلومات 
  . هاذ اليش والت جتارة

وفرýسا حىت يه غنتفقو نوضعو Âد لهاذ اجلامعات اyيل تيجيو، واÂد 
�قسم �، ها يه، امYني؟ من املس�شفى اجلامعي دÊل ... يدوز يل تيجئ

 le(، تتعطي اOبلوم دÊل )diabétologie(املدارس تتعطي .. الر�ط،
cancer( وطيالت، ويعطيو دبلوم، ماUٔتيجيو تيد�روا دروس يف ا ،

شغلوش، يعطي دبلوم وسري داوي الناس، مشلكة هذي، هاذ امللف 
 ... تتعطي) diabétologie. (مع فرýسا نقاش مطروح اUٓن يف

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س9تقاليل yلتعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اyلبار
  .شكرا الس9يد الوز�ر
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�� كنمتىن �ش Èسمعين، الس9يد الوز�ر، واليس ٔ�وز�ن، الس9يد الوز�ر ٔ
الش9ب�Bة ٔ�ن الش9ب�Bة دامئا ýش9يطة، خيليه ما جيرâش �زاف يرتيث Iلينا دÊل 

Àري Èسمعنا Uٔن الناس رامه كBسمعو�، والناس املعنيني راه م�شوقني ملعرفة 
  . هاذ اجلواب دÊلمك الس9يد الوز�ر

�� كنقول وكنnٔكد ٔ�ن احYا معك، واللك معك ٔ�ننا ما نفhحوش اCال ٔ
ل yلسمرسة، ولكن، الس9يد الوز�ر، هذو طلبة لبالد� �ش يويل العمل جما

، هذو معاهد تيnٔديو )l’internet(��رسوا يف املغرب، و�يقراو مايش Iرب 
  .واÂد ا¢مثن شهري ومثن �هظ ونفس املناجه

�� كنت كنمتىن ٔ�ن بالدي وÀرييت Iلهيا ال حتىص، µراقب امحلو� ٔ
عاد� تيخصك شهادة الفكرية، املعلومات، لكيش دا�ر�ن �ش �pذ هاذ امل

إالقامة، ٔ�� خنتربو Iىل الفكر دÊلو، Iىل املضمون دÊلو، حنرض معه، 
ýسهر �وزارة التعلمي العايل ýسهر Iىل �م�hا�ت ونقYهنا، ونوضع رشوط 
�ش �pذ الصفوة، س�9 ؤ�ن هاذ الناس وليداتنا ٔ�Àلب اOبلومات تBش9تغلوا 

p و تيد�روا مقاوالت�  .اصة هبميف القطاع اخلاص ٔ
احYا مايش ضد التقYني، و�يف تيقولوا �OارVة Ûز�رو �ش ما يبقاش 

كنمتىن، الس9يد الوز�ر، �ش . جمال yلتالعب، س�9 يف الشواهد ويف العمل

جتهتدوا اجهتاد ٔ�ننا غنحرمو واÂد اCموIة الطلبة، س�9 ؤ�ن هاذ موضوع 
، )2les ENCG(املعاد� �يثري واÂد Iدة مشالك، واليوم يف املغرب 

هذيك املدرسة دÊل التwارة وهذا، حلد الساIة اOبلوم دÊلها �يقولوا لو 
  . خصك جتيب املعاد�، وعند� �وارث

احYا اUٓن ٔ�مام واÂد املوقف اyيل خصنا ند�رو الشؤون دÊلنا �لك 
مYطق، ورامك ٔ�هل العمل، الس9يد الوز�ر، راه ما ميك¿شاي ٔ�ننا معاهد 

ا اOو�، هناك طلبة يدرسون صباح مساء، ٔ�ساتذة اIرتفت ٔ�و تعرتف هب
Vامعيني معرتف هبم تيجيو يقريو نفس املناجه اyيل �يقريوها يف ٔ�ورو�، احYا 

  .Iلينا حنرسو وما ند�روش وسائل تعwزيية فقط، شهادة إالقامة مايش مربر
�� متنBت الوزارة دÊيل دÊل التعلمي العايل تقول يل امحلو� الفكرية، ٔ

علومات العلمية Àالطة، ما تقولBش شهادة إالقامة Uٔن هذه س9بة، هذا ما امل
  . تليقش بوزارة دÊل التعلمي العايل والبحث العلمي

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقFب، ٔ�و اجلواب عن 
  .التعقFب

        ::::�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطر�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطر�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطر�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وµكو�ن اUٔطرالس9يد وزالس9يد وزالس9يد وزالس9يد وز
  الس9يد الرئBس،

ٕاىل ما عندâش شهادة إالقامة ٔ�� ما Iارفوشاي واش هاذ اOبلوم بعدا 

                                                 
2 Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 

  . اقراه وال ما اقراهش، ها اUٔوىل
ٓ س9يدي، راه املدرسة بعدا µكون عندها احلق �ش نق�لو لها  �الثانية، 

درسة يه اUٔوىل، وٕاىل جFنا نطبقو الشهادة µكون عندها معاد�، بعدا امل
القانون خصنا ýسدو واÂد العدد �بري دÊل املدارس، من الرشط اUٔول 

) 3CNSS(دÊل اUٔساتذة دÊل املدرسة، و�كون مؤدى Iلهيم  30%
  . %30والرشوط، 

�� ٕاىل جFت ýسد Iىل املدارس، Iىل واÂد العدد كثري اUٔس9تاذ ٔ
يف ) marketing(اUٔس9تاذ دÊل اجلامعي ما يدرسش، فني Àادي نلقى 

ما تلقاش دكتور واÂد يف ) gestion(السوق، ما تلقاش دكتور واÂد، 
السوق، تنقلبو Iلهيم ما لقFنامهش، احYا تنعاونو، �لعكس ت¿ساIدو هاذ 
املدارس Êك ما فعال يف املس9تق�ل �كونوا قويني وÀريو، مازال ما وصالÈش 

WÂهاذ املر.  
Vاي يد�ر الس9ياÂة يف مرا6ش، وال دا�ر  مايش عيب Vاين ٔ�س9تاذ،

 ��يش ÂاVة، ٔ�� نعطيه دبلوم حFث Vاين، نعطيه دÊل ٔ�س9تاذ دÊيل بعدا، ٔ
ما هيمنBش واش فرýساوي وال ٔ�س9تاذ ٔ�مر�يك، ٔ�� اUٔساتذة دÊويل تيقريو 

  . متا، ما حمتاجش لفرýيس
)l’ENCG( و�، واك�ن باك�ن دOل اÊلوم د)DU4 ( لÊبلوم دOا

)l’école( . ،ل اجلامعةÊبلوم الشهادة دOال، اك�ن اçٕاس9بانيا نعطيك م
واك�ن الشهادة الوطنية اyيل امل� دÊل ٕاس9بانيا هو اyيل تيوقع Iلهيا، لك 

ما عندهاش معاد�،  ،)V)DUامعة عندها اOبلوم دÊلها اyيل ك�سلمو 
م وطين، راه دبلو ) l’ENCG(واك�ن اOبلوم الوطين، اOبلوم الوطين دÊل 

هامش تيكون التكو�ن �ش هاذ املدرسة ÈساIد املقاوالت، ال ولكن Iىل 
واyيل ابغى يقرا �Uٔداء، هذاك ما عندو احبال القطاع اخلاص، اجلامعة لكها 

وعندي اOبلوم الوطين، هاذ اليش واش ) universitaire(عندها اOبلوم 
عامل هو اyيل تن�اولو املغرب Àادي يبقى بوÂديتو مYعزل، راه ما جيري يف ال

 .ما ٔ�مكن نnٔهلو اجلامعة املغربية
اجلامعة تتÒدم مع املقاوالت، راه ٕاطار يف املقاو� �غي pÊذ اOبلوم، 
حىت خيلص تيقرا، وتنعطيوه دبلوم ٔ�و شهادة، مايش شهادة وطنية، شهادة 
بيل راه عندو قدرة، ما طال�ش املعاد�، وهاذ الناس اyيل يف القطاع 

تBش9تغلوا يف القطاع اخلاص، ٔ�ش9نو �غي بدبلوم وطين؟ ما عندو اخلاص 
  ...ما يد�ر به ميل pدام Àري يف القطاع اخلاص، مايش رضوري

اUٓن املدرسة بعدا خصها µكون مؤهW يه الرشط اUٔول، واش ابغيتو� 
دÊل اUٔساتذة �كون اOكتوراه،  %30نعاونو هاذ املدارس، خص رشط 

اه، ما ابقاÈش لكمة ماسرت، فني Àادي يلقامه؟ خص �كون عندو اOكتور
ي ــــــــــــــــــــــــما عند�ش، ما لقFنامهش يف اجلامعة، اعطيين دكتور ف

)le marketing( ىل هاذ املدارسI سدý ناهش، واشFاعطيه يل، ما لق ،

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
4 Diplôme Universitaire 
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  ونقول لٔ¾ساتذة ما تقريوش؟ 
 ٔUيل اك�ن مازال ما عندمهش الرشوط اyساس9ية �ش ٕاذن هاذ اليش ا

�كون عندها معاد� �ش µكون عندو اس9مترارية، هاذ العام نلقى ٔ�س9تاذ 
  .والعام اجلاي ما نلقاش ٔ�س9تاذ

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر Iىل املسامهة، ولنا عودة yلموضوع ٕان شاء هللا يف 

  . اyلجنة ا�تصة، شكرا Iىل مسامهتمك
ع الش9باب والرÊضة، والسؤال اUٓين ن¿hقل ٕاىل اUٔس9ئW املو«ة ٕاىل قطا

اUٔول حول حقFقة ما جرى يف امجلع العام العادي yلwامعة امللكFة املغربية 
اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين . لكرة القدم

  .لٔ¾حرار، فليتفضل اUٔس9تاذ pريي مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد pريي بلÒرياملس�شار الس9يد pريي بلÒرياملس�شار الس9يد pريي بلÒرياملس�شار الس9يد pريي بلÒري
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
تداولت وسائل إالIالم ٕ�سهاب �بري موضوع امجلع العام العادي 
yلwامعة امللكFة املغريب لكرة القدم، وحFث ٔ�ن الكçري مهنا ٔ�وردت بعض 
احلقائق اليت تفFد وجود العديد من التwاوزات واخلروقات يف مجيع مراÂل 

م، واليت ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر هبا، الس9يد الوز�ر، ويه موضوع الرسا� امجلع العا
املو«ة من طرف اجلامعة اOولية لكرة القدم اليت طلبت تnٔجFل امجلع العام 

  .لعدم مطابقة قوانني اجلامعة مع قوانني اجلامعة اOولية
  الس9يد الوز�ر، 

ة هل ٔ�راد البعض ٔ�ن ي¿سف هذا امجلع العام ملصل�: هنا نطرح سؤال
ما؟ Ûريد ٔ�ن تعطينا احلقFقة بصفhمك الوز�ر املسؤول عن هذا القطاع، ولكن 
�تnٔسف جلوا�مك يف جملس النواب ملا قلمت بÛٔnمك كنمت ت��عون وحترصون Iىل ٔ

  .تطبيق القانون، لو ٔ�Ûمك حرصمت Iىل تطبيق القانون ملا وقع ما وقع
مواطن ولهذا، نطلب مYمك ٔ�ن توحض لنا هذه املعضW اليت ٔ�صبح لك 

مغريب ي�ساءل عهنا، Uٔننا نعرف ٔ�ن اجلامعة اOولية بقوانBهنا الصارمة، 
ونعرف ٔ�ننا مق�لني Iىل تنظمي تظاهرات دولية، ؤ�متىن، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن 

  .�كون اجلواب مقYعا حىت نغلق هذا الباب من كثري التداوالت
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

  . الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة عن السؤال، تفضلواالس9يد 
ٕاذن ٔ�عطي اللكمة لفريق اUٔصا� واش ممكن µكون وÂدة املوضوع؟ 

 .الفريق احلريك لتقدمي السؤال، مث بعده اUٔصا� واملعارصة... واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  �شار�ن،ٕاخواين املس 

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
لقد ت��ع الرٔ�ي العام الوطين وخمتلف الفاIلني الرÊضيني يوم اÂUٔد 
املايض �ز� من العيار الثقFل، ٕاذ عقدت اجلامعة امللكFة املغربية لكرة القدم 
مجعها العام بعدما تVٔnل ٔ�كرث من مرة، ؤ�سفر عن تعيني مكhب Vامعي 

بدل اyلجوء ٕاىل صندوق �قرتاع، كام  Vديد Iرب س� مسار التوافق
عرف امجلع العام تبادل االهتامات والسب والقذف بني ٔ�عضاء الالحئتني 
اyلتني اكنتا س9تدpالن املنافسة، مما ٔ�3ر اس9هتwان واس�Yاكر خمتلف 

  .الفعاليات إالIالمFة والرÊضية
جامع كام اس9تغربنا، الس9يد الوز�ر، ولك املت��عني ملسnٔ� املصادقة �الٕ 

دون مYاقشة Iىل التقر�ر�ن املايل واUٔديب، ٕاذ تضمن هذا اpUٔري يف شقه 
مليار س9ن�مي، ومل تمت مYاقشة  123املتعلق �لنفقات رصف املكhب اجلامعي 

املايل، مما يطرح ٔ�كرث من Iالمة اس9تفهام حول مدى اÂرتام امجلع  القانون
ثW يف ربط املسؤولية العام yلمبادئ الواردة يف دس9تور فاحت يوليوز املمت 

  .�حملاس9بة
وبناءا Iىل هذا، الس9يد الوز�ر، نود معرفة تداعيات امجلع العام اpUٔري 
yلwامعة امللكFة لكرة القدم، وكذ� هل املكhب اجلامعي مYبثق من مجع Iام 
مسته الفوىض و�رجتال قادر Iىل ضامن ٕاقالع حقFقي لكرة القدم 

  الوطنية؟ 
حلكومة يف حامية م�ادئ املصداقFة واOميقراطية 3لثا، ما هو دور ا

  اOاpلية يف مؤسسات من ق�يل اجلامعة امللكFة املغربية لكرة القدم؟ 
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة اUٓن لفريق اUٔصا� والعارصة

        ::::املس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFظظظظ ٔ�حhيت ٔ�حhيت ٔ�حhيت ٔ�حhيت
  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  واين املس�شار�ن،ٕاخ
لعل النتاجئ السلبية واملتواصW اليت ٔ�صبح حيققها املنتخب الوطين لكرة 
القدم، تضع ٔ�كرث من Iالمة اس9تفهام حول الوضعية Àري املق�و� وÀري 
املرشفة اليت ٔ�صبحت حتتلها هذه الرÊضة Iىل الصعيد القاري ٔ�و اOويل، 

 y ذريV ام ٕاصالحFلمنظومة الكروية ببالد� كام تفرض رضورة التعجيل بق
عوض اع�د Âلول µرقFعية، ال Èس9هتدف ٕاجياد Âلول لٔ¾عطاب املزمYة اليت 
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ظلت متزي ال�س9يري الرÊيض ببالد�، pاصة غياب احلاكمة واOميقراطية 
  .داpل امجلاIات الرÊضية، وIىل رٔ�سها اجلامعة امللكFة لكرة القدم

اليت ٔ�ثب�ت Vدارهتا يف ال�س9يري كام ٔ�ن ا¢هتمBش املمهنج لٔ¾طر الوطنية 
إالداري والتقين مل يعد مس�ساÀا من طرف املواطنني، ولن يؤدي ٕاال ٕاىل 
مزيد من �نتاكسات والهزامئ، �³ ٔ�صبح لزاما وضع ثقة يف الكفاءات 

  .الوطنية اليت حققت نتاجئ ٕاجيابية لٔ¾ندية واملنتخبات الوطنية واUٔجYبية
  : الس9يد الوز�ر ومن هذا املنطلق، ýسائلمك،

ما يه ٔ�س9باب الرتدي ا³ي ٔ�صبحت تعBشه املنظومة الكروية  -
 ببالد�؟ 

وما يه التدابري اليت س9تقومون هبا ٕالصالح اجلامعة امللكFة املغربية  -
لكرة القدم ضام� yلشفافFة واOميقراطية واحلاكمة اجليدة وجعل اخلربة 

 ؟ والكفاءة رشطا رضورÊ ؤ�ساس9يا ٕالس9ناد املسؤولية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة من ٔ�Vل اجلواب Iىل اUٔس9ئW الثالث يف 
  .دقائق، تفضلوا yلمنصة، تفضلوا Â9دود 

    ::::الس9يد محمد والز�ن، وز�ر الش9باب والرÊضةالس9يد محمد والز�ن، وز�ر الش9باب والرÊضةالس9يد محمد والز�ن، وز�ر الش9باب والرÊضةالس9يد محمد والز�ن، وز�ر الش9باب والرÊضة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئBس
  �شار�ن اUٔفاضل،الس9يدة والسادة املس 

طبعا Àادي نبدا fسؤال لو حرصمت Iىل تطبيق القانون ملا حصل ما 
حصل، وراه هذي يه إالشاكلية، ملا حنرص Iىل تطبيق القانون و�لرصامة 

  .الالزمة، هنا Ûهتم �لتدpل يف شؤون اجلامعة
هللا �ريض Iليمك Ûكونو واحضني، ٔ�وال هذا ورش دÊل احلاكمة اهرض� 

�كرث من Iامني واحYا كنبحو �ش Ûرجعو اUٔمور yلنصاب Iليه، هذي ٔ
وµرجع اUٔمور yلرشعية، Uٔن كام تفضلوا إالخوة املس�شار�ن، يعين قلهتا 
مرة، مايش مرة، مايش جوج، اOميقراطية والشفافFة طبعا عندها واÂد 

  .العالقة مفصلية مع النتاجئ ؤ�� رشحت يف فرصة سابقة اIالش
Êلنا، دعينا اجلامعة لعقد �ج�ع العادي دÊلها، طبعا Ûرجع yلموضوع د

امجلع العام دÊلها، وطبعا �ش نتجنبو ٔ�ننا منش9يو yلجنة املؤقhة، دpلنا يف 
واÂد الورش دÊل إالصالح، ٔ�ش9نو هو هاذ الورش دÊل إالصالح؟ اyيل 

دÊل  30.09م�ين Iىل ٔ�وال تقوية الرتسانة القانونية، اكن واÂد القانون 
، واyيل ابقى فFه واÂد 2011بية البدنية والرÊضة اyيل اكن اخرج يف الرت 

اCموIة دÊل املراس9مي التطبيقFة، ولو ٔ�نين كنتفاnVٔ ك¿سمع يش �م ٔ�ن هاذ 
    ، ٕاىل اكن هاذ القانون صادق Iليه)Blatter(    القانون صادق Iليه

)Blatter ( وهو �يق ما اخرجش �يق عند)5SGG(،    مانة العامUٔة يف ا
yلحكومة، يعين هذي مسا� زعام ما غنقدرش نفهمها، ٕاىل عندمك يش رشح 

  .دلوين Iليه
طبعا ادpلنا يف نقاش مع إالخوان يف اجلامعة، اIالâش ادpلنا؟ ادpلنا 
Uٔن ابغينا القانون دÊلنا، ؤ�� كنقولها ومازال كنتحمل املسؤولية فهيا، 

 p ن ماUٔ ،ن نفخر به�لقYاش بدIة، ما جFناش وكنا القانون دÊلنا حيق لنا ٔ
pالقني م�دIني يف يش ÂاVة اyيل ما اكيناش، راه در� دراسات مع 
القوانني اOولية والكونية، واpذينا اyلب والعصارة دÊلها، والقانون دÊلنا 
اليوم، ٔ�� ما ابغي�ش ندpل يف نقاش، ولكن عند� مدجwني �حلجج �ش 

 ٔU ،لناÊىل هاذ القانون دI يل ندافعوyن نفخر به، وا�ن كام كنقول حيق لنا ٔ
  .فFه ٕاÂاالت Iىل القوانني اOولية

طيب دpلنا يف نقاش مع اجلامعة، اخhلفYا يف ٔ�مور، نعاود نذ�ر هبا، راه 
قلهتا يف الصباح يف الغرفة اUٔوىل، اخhلفYا Iىل ا¢منط دÊل �قرتاع، افرضنا 

ه Uٔنه معمول به �ونيا ودوليا، ا¢منط دÊل �قرتاع �لالحئة، هاذ اليش فرضنا
  . ومجيع اجلامعات امشات فFه، اتفقYا Iليه

 ��امشYBا yلنقطة الثانية يه ا¢متثيلية Iىل مس9توى املكhب اجلامعي، ؤ
قلهتا ٔ�يضا يف الصباح يف الق�ة املوقرة اUٔوىل، امشاو yلعدد، احYا ما 

 23، ال يعقل، ، ال23اتفقYاش Iىل العدد، قلنا هلم ٔ�ودي Àادي متش9يو لــ 
�� قلهتا يف الصباح، ٔ"FIFA"  ٔن الكروي الكوين عندهاnاليت تد�ر الش

هللا جيعل الربكة، ومث حىت يف ال�س9يري، �ٓليات ال�س9يري   15ٔ�و  13، 23
احلديث احشال ما اكن الفارق مجمع واكن قليل ٕاال وكتكون فFه واÂد 

  .النwاIة، اخhلفYا اتفقYا Iىل هاذ اليش
طة اyيل Iاود 3ين اكنت موضوع pالف، ٔ�ش9نو يه؟ يه امشYBا yلنق

ال¿س�Fة ا¢متثيلية، احYا ما ت¿ساوش فاش جFت لقFت الهواة اكنوا م�Yلني، 
قلنا ال يعقل ٔ�ن يف القانون اجلديد، ويف هاذ الورش اyيل كنعBشوه اليوم، 
ما ميكن نقصيو حىت يش واÂد، pاص مجيع اUٔرسة واملكو�ت الكروية 

عندها صوت، اتفقYا Iىل ýس9بة، واكن هاذ االتفاق �قرتاح تدpل و�كون 
�يضا وٕ�نصات إالخوان يف اجلامعةٔ .  

القانون تصاوب، امشYBا yلجمع العام �س9تYmايئ، متت املصادقة Iليه 
الس9يد املس�شار، هنا اكنت Èساالت املهمة دÊيل، هنا حرصت . �ٕالجامع

صارم، هنا فني Àادي Iىل القانون، وكنت خمتلف مع إالخوان وكنت 
حتاس�ين، من بعد هاذ احملطة ٔ�� Àري معين، اIالش؟ Uٔن هاذ القانون 
م�دئيا، هاذ القانون فاش تصاوب، ق�ل امجلع �س9تYmايئ اكن خصو يت�ال 

�ش تعطي فهيا الرٔ�ي دÊلها، اليشء اyيل ما وقعش، هاذ  "I"FIFAىل 
، "FIFA"بط اجلامعة مع إالÂا� هذي ٔ�� Àري معين هبا Uٔهنا Iالقة كرت 

عبد ربه Àري معين، وٕاىل ابغييت Ûكون معين ميكن � تبدل القانون ونلقاو 

                                                 
5 Secrétariat Général du Gouvernement 
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  .صيغة �ش نقدر نت�اسب Iىل هاذ القضية
�ش Ûرجع yلمسnٔ� دÊل إالخوان اyيل حتدثوا Iىل التعيني، ٔ�� ما 
 كنظ¿ش، ٔ��يد ٔ�ن حسYBا بواÂد املرارة، Uٔن شفYا واÂد املس9توى اyيل يعين

ما ميك¿ش �كون �يليق مبسري�ن يعين اyيل Àادي �كونوا قدوة وÀادي �كونوا 
منوذج، Uٔن قلهنا مايش خطرة مايش جوج، Uٔن الرÊضة مايش فقط Àري 
نتاجئ، بل ٔ�يضا قمي ؤ�pالق، واك�ن ش9باب اyيل كBشوفوا يف هذوك 

ري�ن ، Uٔهنم معشوقني، �ووسني �لكرة واملدربني واملساملسري�ن يعين منوذج
  . هاذ اليش ما وقعش. ٕاخل... واyلعابة

�عترب ٔ�ن ٕاذا اس9تYmينا ذاك اجلانب اyيل مhفقني Iليه، فnٔول ٔ ��ولكن، ٔ
مرة اyيل فعال �يكون نقاش و�يكون Vدال و�يكون جسال و�يكون 
اخhالف، ما ابغيناهش يوصل ³اك املس9توى اOينء والرديء، ابغيناه يبقى 

 اUٓراء، Iىل التصورات، ولكن ٔ�� ما رصاع ونقاش Iىل اUٔفاكر، Iىل
كنتحمكش يف هاذ اليش، ولكن �ش نقولو التعيني، ٔ�بدا، اUٔمر ال يتعلق 
بتعيني، فاش �يكونوا متا يف امجلع العام، ٔ�� هنا Àري معين، Uٔن ٔ�� ٕاىل 

 .تدpلت فعال كنويل كندpل يف شؤون ال هتمين
ق راه اكن، ولكن فعال، إالخوان، ٔ�ش9نو وقع؟ الحئة، احYا الصندو 

الالحئة رفضت ٔ�هنا متيش yلصندوق، واýسحبت لفائدة الحئة ٔ�خرى، ومت 
�يفاش . التوافق Iىل مض و�يل الالحئة اyيل اýسحبت يف الفريق اUٓخر

ابغيتBين ند�ر يف هاذ اليش؟ �يفاش Àادي نتدpل ٔ�� يف هاذ اليش؟ ما من 
  .حقBش

نقاش، ميكن ما اكýش نقاش �ل¿س9بة yلتقر�ر املايل واUٔديب، فعال اكن 
مس9تفFض �لشلك الاكيف اyيل خصو �كون، ولكن هذي ٔ�ش9ياء اyيل ما 
غميك¿ش ندpل فهيا، هذي ٔ�يضا كهتم واÂد العائW �روية يه اyيل كتعطي 

  . الرٔ�ي دÊلها يف هاذ اليش
�ما �ل¿س9بة yلم�اس9بة، فهناك طبعا حىت احYا Àادي ن��دلو �لقانون ٔ

À يل فعالyهاملايل اFي ف�مث ما ت¿ساش ٔ�ن ق�ل هاذ . ادي µكون عند� رٔ
القانون املايل راه اكن اCلس اIUٔىل yلحسا�ت، راه قام �ف�hاص جلامعة 
�رة القدم، واكن اف�hاص ٔ�يضا Uٔلعاب القوى، ودار اف�hاص yلجنة الوطنية 
اUٔوملبية، يعين راه مؤسسات ك�ش9تغل يف هاذ اليش، راه مايش ٔ�موال 

  .ضيعكمتيش وكت 
طيب، ٔ�� اyيل ابغيت نقول لمك، إالخوان، راه هناك ٔ�ش9ياء ٔ�خرى اyيل 

ٕاىل  "FIFA" ،"FIFA"فعال خصها Èس9توقفYا اليوم، راه ما عند�ش Àري 
دpلت من هاذ املوقف راه من حقها، ويه حمقة، ولو ٔ�ن القانون، هام اليوم 

رضوا ما �يقولولناش هذاك القانون دÊلمك ما صاحلش، حFث ك¿سمع �هي
الناس Iىل املالءمة، ال، ٔ�� Iاد قطعت مع اليس BIىس حFاتو دا�، قال يل 
احYا �يق ما دpلناش يف التفاصيل، احYا كهنرضو Iىل املبدٔ�، واعترب� بnٔهنا 

احYا ... نقطة مس9تفزة ٔ�ن ما �متش التwاوب معنا، Iىل اUٔقل µكون عند�
Êن مايش ضد هاذ امجلع العام، مايش ضد القانون د�لمك، ولكن شاء التقليد ٔ

 le droit de(فني ما �يتدار قانون Vديد، Iىل اUٔقل كتعطيو� واÂد 
regard( كون عند� حىت يش مالحظة، ولكنµ ليه، ميكن ماI كنطلو ،

  . احYا اليوم صارمني Iىل املبدٔ�، فاملبدٔ� فعال خصنا نتوصلو به
ٕالخوان، هناك ما الغريب اليوم ٔ�ن هناك، وامسحوا يل نقولها لمك ٔ� ا

يعرف �لطابور اخلامس، اليوم �يÒدم ضد مصل�ة املغرب، هاذ الطابور 
اخلامس هام واÂد اCموIة دÊل إالرساليات اyيل توصلوا هبا الناس يف 

"FIFA"  ويف"CAF6" ،ل الوز�رÊل دpوال �لتد�، واyيل كBشكFو ٔ
�ش9نو هو تدpل الوز�ر؟ هو اyيل مYع الرئBس ما يعاودش يرتٔ �Bحش، ب

الس9يد الرئBس هو ٔ�Iلن بnٔنه ما عندو حىت يش نية يف ٔ�نه يرتحش Uٔس9باب 
  . خشصية

 la coupe du monde(قالوا لهاذ الناس بnٔن هاذ اليش غيnٔ�ر Iىل 
des clubs champions (Wكرث من هذا . ٔ)س العامل لٔ¾ندية البط�ٔ

 )les prestataires de services( وذاك ٔ�نه امشاو �يحرضوا حىت هاذ
نظمي دÊل ٔ)س العامل الت اyيل عند�، داpلني معنا الرشاكت اyيل كتعاو� يف 

 ...راه ماÀادâش خيلصومك ،لٔ¾ندية البطW، و�يقولوا هلم ما تتعاملوش معهم
  . ٕاخل

هاذ الناس �يÒدموا ضد من؟ ٕاىل اكن هاذ اليش، ٕاىل اكنت هاذ 
µكون حريص Iلهيا  الرصامة اyيل تفضل هبا الس9يد املس�شار قال خصك

يه اyيل قضت مضاجع هاذ الناس، كBس�اب هلم واش ٔ�� ضد ٔ�شÒاص، 
�� درت واÂد القانون �ش هنزو املس9توى، Uٔنين ٔ�� ضد القانون اyيل ٔ
�يتقطع و�يتفصل Iىل املقاس، ما ميك¿ش ýس9مترو يف هاذ الفكر وهاذ 

  .�جتاه
I سBلن الرئI�دم الرتش9يح ٔ�ش9نو وقع؟ هاذ الناس هذو فعال ميل ٔ

دÊلو، �لعربية جتر هلم ال�ساط و«لوا، والو pدامني ضد�، وميكن راه 
 le serveur du site(ونقول لمك ٔ�كرث من هاذ اليش ). sabotage(اك�ن 

internet ( ات الرسا�، �يفاش غتفرسواV ل اجلامعة حترق فاشÊد
  هاذي �ٓ إالخوان؟ 

ز�ن؟ واليد�روه ضد محمد واش هاذ الناس كBس�اب هلم ٔ�ن هاذ اليش � 
ز�ن؟ ليذهب ٕاىل اجلحمي، ويعBش املغرب، ويبقى الاشكون هو هاذ محمد و 

  . املغرب، وما تقاسش الصورة دÊل املغرب
ٕاىل اكنوا الناس �يفكروا هباذ الفكر املنحط بnٔن املسnٔ� يه Èسوية 
حسا�ت مع ٔ�شÒاص، امسحوا يل هاذ الناس �زاف Iلهيم ٔ�هنم µكون 

  . فة دÊل مغاربة ٔ�و ٔ�هنم يعزتوا �الن�ء لرتبة هذا الب± العز�زعندمه الص
�و  40مسحوا يل، اكينني �س ٔ�� كنقول لمك ٔ60 )écrits ( يل �يقولواyا

توصلنا به يف هاذ �جتاه، �يفاش Àادي نقدرو  "FIFA"لنا الناس دÊل 
دي نتعاملو مع هاذ الناس؟ �يفاش Àادي نقدرو ýس9مترو معهم؟ �يفاش Àا

                                                 
6 Conféderation Africaine de Football 
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 نقدرو هاذ الناس، ٔ�� كنقول هلم ي��جحوا �متغربBت دÊهلم؟
�ش تعرفوا، الس9يد املس�شار، اUٔمور مايش سهW، راه احYا كنت�اربو 

احYا النية دÊلنا ٔ�ننا نوصلو yلمس9توى اyيل ابغينا، نوصلو . Iىل مجيع اجلهات
  ...هاذ القانون لــ 

Fه احلق، �ل¿س9بة لٔ¾طر الوطنية، طبعا هذا سؤال وجFه، وعندمك ف
الس9يد املس�شار، ولكن هاذ اUٔطر الوطنية، ٔ�� فعال عندي ٕاشاكل معهم، 

ال كنبغيو نق�طومه، كنبغيو جنلسومه، اكينة كفاءات، ولكن اIالش؟ Uٔن فع
هاذ اUٔطر هذو �يكونوا يف pدمة اجلامعات، هاذ اجلامعات ما �يهتالوش 
فهيم، ما �يعطيومهش القمية دÊهلم، ما �يعطيومهش املاكنة دÊهلم، رمبا بعض 

  . اخلطرات ما �يعرتفوش هبم، فكFلقاوا اIرتاف يف دول ٔ�خرى و�يخرجوا لها
�نٔ�� معك، وكنتnٔسف لواÂد اCموIة دÊل اUٔطر، فعال اyيل صعب ٔ 

خلالف مع مسؤول، راه احYا مازالني فFه، خلالف مع مسؤول ٔ�و مدرب 
�و مسري، كنصدقو ك¿سمحو يف واÂد الكفاءة اyيل رمبا اكن ميكن نذوبو ٔ

  .�خhالف �ش µكون رمبا µكون يف pدمة الرÊضة املغربية
املشلك . املنظومة الرÊضة الكروية، ٔ�� اهرضت لهااUٔس9باب دÊل 

دÊل احلاكمة، املشلك دÊل غياب ال�س9يري، غياب التكو�ن، ٔ�زمة 
  . املسري�ن، ٔ�يضا قلناها، ورمبا ا¢هنوض غتكون فرصة �ش Ûرجع لها

  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

لفريق التجمع الوطين لٔ¾حرار، فليتفضل اللكمة اUٓن يف ٕاطار التعقFب 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد pريي بلÒرياملس�شار الس9يد pريي بلÒرياملس�شار الس9يد pريي بلÒرياملس�شار الس9يد pريي بلÒري
  . شكرا الس9يد الوز�ر

احلقFقة اUٔجوبة Iىل بعض اUٔجوبة، ولكن السؤال املطروح، الس9يد 
نعرف ٔ�ن ... الوز�ر، قلنا ٔ�نك بعض املرات تتحمل املسؤولية، بعض املرات

 اجلامعات، هذا معروف، ما فهيش اجلامعة اOولية متنع احلكومة التدpل يف
نقاش، ولكن اك�ن ٔ�ن الوزارة من �حFة التدبري املايل من حقها Uٔهنا يه 
كتعطي، من الناحFة دÊل احلاكمة وذاك اليش من حقها، Uٔن اUٔموال 

  دÊلها، ٔ��ن رصفت اUٔموال دÊلها؟
 3نيا، الس9يد الوز�ر، كتقول ٔ�ن هاذ القانون، مادام ٔ�ن القانون ما

 Wولية رسلت مراسOن اجلامعة اUٔ تطبقش، ما تطبقش هاذ القانون
كتطلب من اجلامعة، اكن ميكن لمك تتدpلوا، ال، امسح يل، الس9يد الوز�ر، 

الطابور "بصفhمك يعين Uٔن هذا وVه املغرب، رمبا هاذ اUٔشÒاص، هاذ 
�ما اyيل كتقولوا، ابغينا µكشف اUٔسامء دÊلو ٕاىل عندمك حقائق،  "اخلامسٔ

بدون ذ�ر اUٔسامء، وخصهم يدوزوا يف  "الطابور اخلامس"ٕاىل تقولوا Àري 
جلنة تnٔدي�Fة ٔ�و حمامكة، Uٔن هذي ضد الوطن، وهذي ما Ûرضاوش ٔ�ن 

املغرب تبقى عندو هاذ إالشاكلية، ما دام ٔ�ننا اUٓن ما تnٔهلناش يف ٔ)س 
تقام يف شهر العامل، ولكن خصنا اUٓن نتnٔهلو يف التظمي دÊل هاذ اyيل Àادي 

يف املغرب، حىت Iىل اUٔقل دÊل اUٔندية، ) janvier(دâسمرب ويف شهر 
  .Iىل اUٔقل µكون عند� ٔ�حسن تنظمي، وÛكونو قادر�ن يف التنظمي

��ن يه ٔ��ن ... نبداوها يف اUٔول هباذ امجلع العام، وهباذ الطابور، وهبذأ
  يه اOو� املغربية؟
ن معك، الس9يد الوز�ر، ال ميكن ، حن"الطابور اخلامس"ٕاىل اكن هاذ 

ýسمح Uٔي واÂد �ش يلطخ السمعة دÊل املغرب هباذ الصفات اyيل 
  . ذ�رمت، الس9يد الوز�ر

ولهذا خصنا، الس9يد الوز�ر، Èسهر Iىل تطبيق القانون، احYا ما 
كنقولوش تتدpل يف اجلامعة، اك�ن مسائل اyيل ميكن � تتدpل فهيم 

   .واك�ن القوانني اyيل متنعك
ولكن اUٓن ما هو احلل؟ هل Vامعة قدمية؟ هل Vامعة Vديدة؟ هل 

  جلنة مؤقhة؟ 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . الس9يد املس�شار

  .اللكمة yلفريق احلريك من ٔ�Vل التعقFب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئBس

 جواب مقYع لعدة شكرا الس9يد الوز�ر Iىل جوا�مك اyيل اكن فعال
  . Èساؤالت

ٕاال ٔ�نه، الس9يد الوز�ر، احYا نقدر حرصمك وٕارادµمك ٕالصالح هاذ 
القطاع احليوي، وكنمتناو لمك التوفFق، ولكن، الس9يد الوز�ر، هناك مشلك 
اyيل عندو ثالثة دÊل اUٔبعاد، عندو البعد القانوين، كام Vا يف اللكمة 

ق الرÊضية والبعد املتعلق دÊلمك، عندو كذ� بعد مرتبط �pUٔال
�Oميقراطية داpل اجلامعات الرÊضية، وVامعة �رة القدم منوذVا لغياب 

  . اOميقراطية
كذ�، الس9يد الوز�ر، خبصوص النظام اUٔسايس yلwامعة نالحظ بnٔنه 

، واحYا، الس9يد الوز�ر، "À"FIFAري مالمئ yلقوانني ا¢منوذجFة املعمتدة من 
، احYا كفريق حريك، ومن هاذ املنرب، طالبنا µ30.09لكمتو Iىل القانون 

  . I�ٕادة النظر يف الرتسانة القانونية املرتبطة �جلامعة
واyيل س9بق لنا كذ� من هذا املنرب ٔ�ننا  30.09وكذ� هاذ القانون ،

طالبنا وجسلنا التحفظ دÊلنا Iىل مجموIة من املضامني دÊلو وIىل الطريقة 
  . Cلس خمالفا yلنظام اOاpيل yلمwلساليت مرر هبا يف هذا ا

hظرو مYمك ٔ�ن تعملوا، والربملان جبانبمك، ¿ كذ�، الس9يد الوز�ر، اyيل كن 
  . Iىل مراجعة هذه القوانني
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�ما خبصوص الصدمة اpUٔالقFة اyيل مرت يف امجلع العام، �I wليمك، ٔ
مون الس9يد الوز�ر، ت¿شوفو بnٔن توبع Iدة ٔ�طفال وعوقب وجسن ٔ�طفال يقو 

�لشغب يف املالعب، �يفاش هاذ الك�ار، �بار الناخ�ني، �بار املسؤولني 
الرÊضيني، �بار املسؤولني عن اUٔندية الرÊضية واملسؤولني يف اجلامعة، 
ويعطيو هاذ الصورة yلمجمتع املغريب واملت��ع، واyيل مجع Iام دام ٔ�كرث من 

واش اك�ن يش  ساIة وتبادلوا فFه السب والش9مت والقذف، 14ٔ�و  13
شغب ٔ�كرث من هذا الشغب اyيل داروا املسؤولني الرÊضيني، واحYا 
كنلجؤو اليوم ودر� القانون دÊل حماربة الشغب وكنعاق�و اOراري الصغار 

   ؟يف املالعب الرÊضية
 .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

 ٔUب لفريق اFصا� واملعارصة، فليتفضلاللكمة يف ٕاطار التعق.  

        ::::محمد امحيديمحمد امحيديمحمد امحيديمحمد امحيدياااااملس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد 
  .شكرا الس9يد الرئBس

�لك رصاÂة، الس9يد الوز�ر، ٔ�طلبمك من يتحمل املسؤولية Iىل ٕارسال 
  . ؟ �لك رصاÂة Ûكونو واحضني"FIFA"هذا القانون ٕاىل 

  الس9يد الوز�ر، 
. مYذ جميئك لهاذ املؤسسة ؤ�نت Èش9تيك وحنن ممثيل اUٔمة ýش9تيك

ن اخللل؟ �لك رصاÂة خصنا Ûكونوا واقعيني، دامئا ك¿شوف ٕاذن، ٔ��ن �مك
بيل يش مجرة خسونة يف يديك ك�سBهبا، ميل جFيت عند� هنا yلمwلس، 

  .هذي يه املالحظة اyيل كنالحظ
ٕاذا اكن هناك لويب داpل اجلامعة pاص µكون عند� اجلرٔ�ة، وابغينا 

وه بدقة، واحYا معك Àادي ، ابغينا نعرف"الطابور اخلامس"نعرفو هاذ 
نتعاونو �لك رصاÂة، Uٔن هاذ الفشل اyيل يف هاذ اجلامعة وهاذ اyلويب هو 

 98س9نة، مYذ  15اyيل جعل الغياب دÊل املنتخب املغريب ما BÀشار6ش 
فرýسا، مع العمل بnٔن قليت هنا� كفاءات وهناك ٔ�شÒاص اyيل غيقدروا 

  القطاع؟  يعطيو، ولكن من تيحرك بصفhك ويص Iىل هذا
ٕاذن، يتعني Iىل الوزراء �بايق املتدpلتني يف جمال �رة القدم الوطنية، 
سواء عن طريق عرض رشااكت �ش نعملو اUٔاكدميية دÊل الرÊضة Àادي 
نعطيو واÂد الصبغة قانونية لهاذ اجلامعة بnٔن واÂد احلاVة، و�يخص يتدار 

ك¿ش بnٔن Àادي �كونوا واÂد القانون بnٔن هاذ الناس اyيل يف اجلامعة ما مي 
  . pا�Oن مت، هذي مصل�ة البالد

، الس9يد الوز�ر، تذ�ر بnٔن هناك مرات ؤ�نت 3ٕاذن، مسعنا ٔ�كرث من 
مرات ؤ�� ك¿سمعها، ٕاذن هنا  3اخhالفات، اخhلفYا، ملا اخhلفYا، ٔ�كرث من 

اخhالفات بني اUٔشÒاص نضحي �ملصل�ة دÊل البالد، اyيل الرÊضة دÊلنا 
حلقFقة حلا� �رىث لها اyيل �ي¿hظروا مYا وبصفhك وز�ر نطالب وصلت يف ا

بفhح حتقFق ملعرفة حقFقة ما جرى يف امجلع العام ا³ي ٔ�فرز انتÒاب مكhب 
  . "V"FIFAديد مسري، واyيل كتطعن فFه 

اyيل خترس، النظام  )le serveur(وكام قلمت بnٔنه وصل ٕاىل Iلمنا هاذ 
ٕاذن، هناك نية م�يتة لطمس الو3ئق  .املعلومايت، واIرتفhو به Âاليا

  . واملعلومات يف هذا اCال
ٕاذن، الس9يد الوز�ر، Iىل ٕا�ر هاذ اليش اyيل س9بق، احYا تنطلبوا مYمك 

بnٔن Àادي حتيلوا امللف ٔ�و تطلبوا اCلس اIUٔىل  "FIFA"وهاذ القرار دÊل 
معة دÊل yلحسا�ت وابغينا نعرفو مكغاربة غنعرفو احلقFقة ما جيري يف اجلا

  . �رة القدم وحىت الرÊضات اUٔخرى
ٕاذن، هناك عبث، ابغينا نوضعو احلد، وابغينا بnٔن الش9باب دÊلنا Àادي 

كام قالوا إالخوان، �يف يعقل بnٔن احYا هاذ ... يقراو فFنا واÂد النوع دÊل
 ٔnVل املالعب، وبه نفاpل الشغب داÊىل قانون دI اYاملؤسسة هذي صادق

  . اpل اجلامعة، هذا عيب وIاربnٔن هناك شغب د
 .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

 6الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة yلرد Iىل التعقFبات الثالث يف Âدود 
  .دقائق

        ::::الس9يد وز�ر الش9باب والرÊضةالس9يد وز�ر الش9باب والرÊضةالس9يد وز�ر الش9باب والرÊضةالس9يد وز�ر الش9باب والرÊضة
  .شكرا الس9يد الرئBس

رة اpUٔرية Àري ٔ�وال فاش اهرض�، الس9يد املس�شار، Àادي نبدا �لفك
�خhالف هو يشء طبيعي، يعين اخhلفYا واحYا تناقشو . دÊل اخhلفYا

مضامني القانون، Iادي، يعين هاذ �خhالف راه مايش هو اyيل دا� رمبا 
لرصاIات ٔ�و يشء خشيص، بnٔكرث ما اكن نقاش Iىل القانون طبعا هباجس 

اyيل قلت � ٔ�ننا فعال �كون عند� واÂد القانون يف املس9توى املطلوب 
  .�كون Iىل املس9توى الكوين والعاملي

�� ت¿hقامس معك املرارة ٔ ،Êش، الس9يد املس�شار، اهناBما ك¿شك ��ٔ
دÊل واÂد الواقع عنيد، كنجي كنحطو ما بني يديك، وكتعرفوا رمبا ما 

  . حمتاجش اكع نذ�رك به
هذي مايش من �ب الشكوى، الشكوى w س9ب�انه وتعاىل، Àري 

معك املرارة واحلرقة دÊل واقع، Uٔن احYا راه ما كند�روش، �ٓش  كنتقامس
كند�رو يف هاذ الوزارة، راه كند�رو ٔ�ÂاسBس املغاربة، ٔ�ÂاسBس املغاربة 

�³، فاش كنجي كنتقامسها معك راه مايش . اyيل كتد�ر يف �ٓخر املطاف
  .من �ب الشكوى

 عنوان طبعا شغب املالعب وشغب املسري�ن، ما ميكن لو �كون Àري
رائع، تنظن ٔ�نه �كون وصل ل¾ٓذان دÊل إالخوة املسري�ن، �ش فعال Ûكونو 

  . جتن�Yا هاذ احملطة
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��يد ٔ�ن Iالمة حصية، هاذ اليش ما كناش ت¿شوفوه ق�ل، شفYاه اليوم ٔ
ولكن ما Àادâش ýشوفوه هباذ الشلك، ابغينا ýشوفو �يف ما قلتو يعين 

، ولكن ما �كوýش يف الشخصنة �كون نقاش ل¾ٓراء، yلتصورات، yلربامج
  . ويف الpم الساقط

مع اكمل اUٔسف وقع، حنس9بوه ٔ�نه دربة ومتر�ن Iىل اOميقراطية وIىل 
ٕاىل �ٓخره، ولكن كنمتناو ما يتعاودش يتكرر، Uٔن ... النقاش يف حق التعبري

قلنا بnٔنه اك�ن �س كBشوفوا هاذ اليش، وال يعقل ٔ�نه يبدا �مترر، يعين حىت 
لفزة اكن البث م�ارش ويف القYوات دÊل إالذاIة ودÊل الراديو، يف الت

  . ووصل ذاك الpم ³اك الشلك، مفا ميكن لنا ٕاال ýشجبوه طبعا
املسnٔ� دÊل الوزارة، ٔ�� من هنار جFت yلوزارة ما اعطيت حىت رÊل 
جلامعة �رة القدم، �ش Ûكونو واحضني، اIالش؟ Uٔن كنا كهنرضو Iىل 

مة دÊهلم، لك هنار د�روا امجلع العام دÊلمك، ذيك الساIة Iاد امجلوع العا
نقدر نتعامل معمك، اجلامعة تقريبا الوحFدة اyيل ما عطيهتا حىت رÊل، �ش 
. حFث اهرضت Iىل م�دٔ� احملاس9بة، �يق ما عطيهتمش �ش Àادي حناس9هبم

 la cour des(ومع ذ�، اكينة مؤسسات كت�اسب، ٔ�� قلت � 
comptes ( ل ذاكÊلها احملاس9بة دÊادي خيرج يف التقر�ر دÀمشات، و

  . اليش دÊل املبالغ، فعال اyيل رسدوا إالخوان
، "FIFA"الناس دÊل . �ل¿س9بة yلمسnٔ� دÊل القانون، ٔ�� رشحت �

اتصلوا يب مرارا وµكرارا وقالوا يل �حلرف، Uٔن هذو  "FIFA"إالخوان 
 à titre(قولوا يل، كهنرضو معك �س ما �يلعبوش، رد البال، �ٓش �ي

amicale ( ل الصداقةÊنت هو ا�اطب، ولكن بصفة يعين د�Uٔن مايش ٔ
  .اyيل كتجمعنا، هللا �ريض Iليمك بلغهم يبلغو� نظا�م

هذا هو «دي، ما ميك¿ش نفوت هاذ اليش، ما ميك¿ش يل، القانون ما 
اوه، واyيل دا� الغريب يف اUٔمر ٔ�ن اليشء اyيل لق. تيعطنBش احلق

، الرد دÊل اجلامعة قالوا راه القانون اك�ن )insultant(املسؤولني قالوا بnٔنه 
س9بة،  "FIFA"، وهذا اعتربتو )le site(، راه م¿شور يف )le site(يف 

اOليل ٔ�ن حىت فاش صاوبت القرار دÊلها اpUٔري ما س9يفطاتوش yلwامعة، 
  . هحىت هو، اقراو ) le site(ردوا Iلينا راه يف 

ال، شوف ٔ�� اليوم مايش كهنرب من املسؤولية، ولكن Àري نوحضو 
اUٔمور، يبان لك واÂد يتحمل املسؤولية دÊلو من املوقع دÊلو �ش ما 

  ... �كوýش اyل�س وما �كوýش
 ،Wرجع لها ق�ايÛ يل ابغيتyل ا¢هنوض �ملنظومة الكروية يه اÊد �ٔnاملس

ال كنضيعو دÊل الوقت، اليوم، اليوم كنا يف هاذ الثال3ء، �ش تعرفوا احش
Àادي Èشهد واÂد �نطالقة حقFقFة دÊل كنا Àادي نوقعو، اليوم اكنت 

، فFه )un contrat programme(املنظومة الكروية، اليوم كنا غنوقعو 
وزارة الش9ب�Bة والرÊضة، فFه وزارة اOاpلية وفFه اجلامعة امللكFة لكرة 

تفاقFة yلتعشBب دÊل املالعب دÊل الهواة، تقريبا القدم، وكنا Àادي نوقعو ا
ملعب اyيل Àادي تتعشب، مغادâش يبقى حىت يش واÂد يف الهواة،  100

  . يف الرتاب ، غيلعبوا"ب"وال  "�ٔ "ال 
متكFهنم من احلافالت، الرفع من اOمع اyيل �يتعطى لٔ¾ندية، ؤ�يضا 

 30يف Âدود �لزتام ب�Yاء عرشة دÊل مراكز دÊل التكو�ن لك س9نة، 
دÊل املراكز  10مركز وÀادي ýساليو العام الرابع Àادي ت�ىن واÂد 

)d’excellence( ��، دÊل �مhياز، Uٔن فعال هذا هو اyيل اكن pاص ٔ
قلهتا، هذا هو إالقالع اyيل كنا Àادي منش9يو فFه، ولكن ها ان� ك�شوفوا 

 .يعين اUٔمور �يفاش كمتيش
ت � Iليه، فعال غيتفhح حتقFق، اyيل اهرض  "الطابور اخلامس"

 اIالش ٔ�� Àري جFت وقلهتا؟ ٔ�� ما ابغي�ش ندpل معك يف التفاصيل،
ولكن هاذ اليش، امسح يل، �يدpل يف حتديد املسؤوليات، راه ما ميك¿ش، 
�� قلهتا �، راه ما ميك¿ش نعبثو يعين �لصورة و�ٕالمس و�ملوقع و�لرها�ت ٔ

صية، �ٓجFو بYBاتنا، كام �يقولوا املغاربة، pزب دÊل املغرب يف حسا�ت خش 
اOار يبقى يف اOار، ولكن �ش µكون كتÒدم يل، خنتلف معك، ولكن ها 
يه بYBاتنا، ýرشو الغس9يل دÊلنا، نتعا�رو، نتدافعو، ونتعانقو يف �ٓخر 
املطاف، ولكن فاش Àادي نرصفو �خhالف دÊلنا يعين يف التnٔثري Iىل 

Êل البالد، امسح يل هذاك �يويل واÂد الرضب من املصاحل والصورة د
  . العبث

 ����يد ٕان شاء هللا ٔ�ن املكhب اجلديد، احYا هاذ اليش إالخوان، ٔٔ
�طمئنمك ٔ�نين ق�ل جني اهرضت مع اليس BIىس حFاتو، قال يل ما اك�ن ٔ
حىت يش مشلك، Àري يبلغ متا�ينا راه احYا Àادي نعطيو مالحظات ٕاىل 

كتعطيك  "FIFA"كتعطيو مالحظات، راه مايش  اكنت، Uٔن حىت فاش
مالحظات يعين راه �هيرضوا �pم مقدس، راه عند� حىت احYا 

)l’argument ( ،الش در� هذيIالش در� هذي، اIلنا، ها اÊد
ا¢متثيلية Uٔن اكينة املالءمة دÊل النظام دÊل البالد، نظام وطين، Àري هام 

   .ية وهاذ اليش اyيل اش9تغلنا فFه�ي�اولوا يعين µكون واÂد ا¢متثيل 
، اليوم هام اIالش �يعاتبو�؟ ما �يعاتبو�ش Iىل املضمون، ٕاذن

�يعاتبو� Iىل املبدٔ� دÊل اعطيو� Àري ýشوفو، راه نقدرو ما نقولو لمك حىت 
  . يش ÂاVة، ولكن ما تلعبوش معنا هاذ اyلعب ٔ�Ûمك ما متدو�ش به

  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون¿hقل ٕاىل السؤال اUٓين املوايل، موVه ٕاىل الس9يد وز�ر الطاقة 
اللكمة . حول الرب�مج الوطين لكهربة العامل القروي ،واملعادن واملاء والبB×ة

ل، فليتفضل ÂUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤا
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمي
  .شكرا الس9يد الرئBس
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  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

  . سؤال الفريق �شرتايك �متحور حول �ر�مج الكهربة القروية
  الس9يد الوز�ر، 

سؤال فريقي مل يفقد بعد راهنhBه �لرمغ من ٔ�نه طرح مرارا وµكرارا 
ملان، Uٔن املشلك الزال Iالقا وUٔن �ر�مج الكهربة القروية داpل ق�ة الرب 

ٕالن اكن يعد من اUٔوراش الكربى Iىل املس9توى الوطين ملا �ك�س9يه من 
�مهية �لغة يف حFاة الساكنة، متش9يا مع الرب�مج ا³ي اكن هيدف ٕاىل ٔ

، لكن، الس9يد الوز�ر، مع 2013توس9يع الكهربة يف املناطق القروية يف ٔ�فق 
�سف الزالت العديد من املدارش واOواو�ر يف الوسط القروي ببالد� لك ٔ

تعاين من مشلك Iدم ربطها �لش9بكة الكهر�ئية الوطنية رمغ قرهبا من 
اCاالت اليت اس9تفادت من الكهر�ء، الشnٔن ا³ي جيعل مجموIة من 
الساكنة تعاين العز� وا¢هتمBش، مما يدفع ببعضها ٕاىل �حwhاج بnٔشاكل 

  .تلفة يومFاخم 
Iىل هذا اUٔساس، الس9يد الوز�ر احملرتم، ýسائلمك اليوم حول 
إالجراءات �س9تعwالية اليت ميكن yلحكومة ٔ�ن تتÒذها من ٔ�Vل رفع هذا 
احليف Iىل ساكنة الوسط القروي اليت الزالت حلد الساIة تعاين يف 

  . ظال�ا من انعدام الكهربة القروية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس9يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤال

    ::::الس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ة
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
ما تفضلمت به، الس9يد املس�شار، Iىل مس9توى هذا الرب�مج، فعال 

ظرا Uٔمهيته وUٔبعاده �ج�عية ولكن كذ� Uٔبعاده طرح Iدد من املرات ن
  . �قhصادية

�� ابغيت Àري نذ�ر ببعض املعطيات هو ٔ�ن هاذ الرب�مج انطلق يف ٔ
دوار اyيل وصلهتا  40.421، واUٓن ميكن لنا نقولو ٔ�ننا تقريبا عند� 1996

 12مسكن، ٕاذن حوايل س9تة وÈسعون ٔ�لف الكهر�ء، جوج دÊل املليون و 
مليار دÊل اOرمه دÊل �س��رات، وبطبيعة  21ليون ýسمة، وتقريبا م 

ق�ل  %18احلال احYا ميل ت¿hلكمو Iىل ال¿س9بة دÊل الكهربة القروية، قلنا 
  .%98,4، دا� احYا عند� 95

اyيل مازال ما وصلنا¢هياش، ؤ��  %1,7السؤال دÊلمك تhBعلق هبذيك 
دÊل الربط احلقFقي، قلت ٔ�نه احYا قلت بnٔنه عندما س9ئلت Iىل ال¿س9بة 

، مبعىن ٔ�نه فعال اك�ن بعض املسا�ن اyيل مازال %90ت¿hلكمو Iىل ٔ�كرث من 

  . ما وصلوهاش
�ش9نو اyيل تدار حلد اUٓن؟ املكhب الوطين yلكهر�ء واملاء الصاحل ٔ
yلرشب، بت¿س9يق مع امجلاIات القروية والسلطات احمللية، قام بتحيني 

ربجمة yلكهربة، ومت املوالسوس9يو اقhصادية y±واو�ر Àري املعطيات التقYية 
µزويد اyلwان إالقلميية والعامالتية ب¿hاجئ هذه اOراسات قصد عرضها Iىل 
�نظار السادة الرؤساء، وعند� واÂد العدد دÊل املقرتÂات، ف� يتعلق ٔ

�لف  80ٔ�لف درمه وما دون  �27ملسا�ن اyيل Àادي µكون ال¿س9بة فوق ٔ
هاذو بطبيعة احلال عند� واÂد الرب�مج ٔ�ننا Àادي �pذوه Iىل  درمه،

 WÂننا يف املر�Iاتق املكhب fرشاكة بطبيعة احلال مع امجلاIات، Iىل ٔ�ساس ٔ
دÊل  4,5املق�W احبال اyيل قلت Àادي خنصصو واÂد الغالف دÊل تقريبا 

 مسكن، وÀادي ندpلو كذ� 153.000املليار دÊل اOرمه �ش Ûمكلو 
  .مسwد 2000مس9توصف،  50مدرسة،  5000

�لف درمه اكن عند�  27وهذا فعال اكن ٕاشاكل، Uٔنه فوق ذيك ٔ
درمه االتفاق اyيل اك�ن، اyيل  80.000مشلك من سhBلكف بذ�؟ فوق 

احYا اقرتحYاه ٔ�ن املكhب الوطين yلامء والكهر�ء ميكن يد�رها يف ٕاطار ما 
ىن ٔ�نه هو غيتلكف من pالل اUٔتعاب ميكن ٔ�ن ýسميه بnٔشغال اUٔغيار، مبع

دÊلو واخلدمات دÊلو جما�، Iىل ٔ�ساس ٔ�ن هاذ الفارق هذا �pذوا 
 2017امجلاIات، ف�التايل احYا تنقدرو يف الس9نوات املق�W يعين يف ٔ�فق 

، وحنلو %99ميكن Àادي نوصلو لواÂد ال¿س9بة ٕان شاء هللا اyيل تتwاوز 
  . هاذ إالشاكالت

س�شار، بnٔنين ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�دpل يف التفاصيل، لكن احYا Iلام، الس9يد امل 
Uٔنه لٔ¾سف  -ٔ�قول–عند� مشالك حقFقFة مع امجلاIات، بعض امجلاIات 

الشديد رمغ �لزتام الكhايب والتوقFع، لكن معليا اس9تÒالص املس9تحقات 
�كون فهيا مشلك �بري، لكن احYا احلرص دÊلنا Iىل ٔ�ن مسامهة 

درمه �ل¿س9بة  2500ش تطمنئ، ما Àادâش تفوت املس9تفFد�ن، وهذي �
  .المسيتو، مبعىن هذا س9يكون بني امجلاIة وبني املكhب الوطين yلكهر�ء

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد الوز�ر

  .الس9يد الرئBس، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  يد الوز�ر، الس9 
�� لن ٔ�خhلف معمك يف مضامني جوا�مك، ولكن، الس9يد الوز�ر، تطرقمت ٔ
ٕاىل مسnٔ� الت¿س9يق والرشاكة مع امجلاIات احمللية، هاذ املسÈ �ٔnس9توقفين، 
ؤ�قول لمك بnٔن امجلاIات القروية ال حتتاجوهنا ٕاال يف ٕامضاء االتفاقFات، يمت 

Êور الرقايب دOا يف ٕاطار اYهبا، احBنمت متارسون تغي�لنا Iىل احلكومة، Uٔن ٔ
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الوصاية Iىل املكhب الوطين yلامء والكهر�ء، احYا ال ميكن لنا ٔ�ن نناقش مع 
  . الس9يد املد�ر العام داpل ق�ة الربملان طبقا y±س9تور واUٔنظمة دÊل الب±

ولكن ابغيت نقول لمك بnٔن امجلاIات احمللية اليت تؤدي، ٔ�� ال ٔ�حتدث 
�و السادة الرؤساء ا�³ن ال يؤدون الفاتورة، هناك جامIات عن امجلاIات ٔ

تطوان و�لضبط ٕاقلمي وزان، امجلاIة دÊل زويم،  -حملية داpل «ة طنwة
القFادة دÊل زويم، واÂد املدرش مليل�ة مYطقة اجلحرة، امجلاIة دÊل زويم 

، هاذ الناس مت ٕاقصاؤمه ٔ�ثناء اOراسة رمغ ال�شكFات 2004ٔ�دت س9نة 
�داء امجلاIة، املكhب الوطين ال �ريد �ش �كهرب هاذ الناس، وهاذ ورمغٔ 

الناس، الس9يد الوز�ر احملرتم، ما عرفYاش فني Àادي ميش9يو âشكFو، 
ٕاذن، . �ميش9يو yلجامIة �يقول لنا هللا Àالب، امشاو yلعام� ال من جييب

�ش9نو احلل دÊهلم؟ ٔ  
اقش ٔ�هداف التمنية ما �يف يعقل، الس9يد الوز�ر، احYا اليوم العامل �ين

، وعند� داpل نفس امجلاIة نفس اOوار، كنجيب واÂد 2015بعد 
كام -الثالثة دÊل الناس وكنحرمومه من الكهر�ء، ال ليشء Uٔن امجلاIة 

غي�ت ٔ�ثناء معلية ال�سلمي، راه امجلاIات القروية، الس9يد الوز�ر  -قلت
Êم دpيل يف الÊثناء احملرتم، وكنتحمل املسؤولية د�يل ال Èس9تدعى ٔ

  . ال�سلمي
وهنا اك�ن ٕاىل ابغييت تقول العملية دÊل ال�سلمي تمت بطريقة Àري شفافة، 

�هيمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، . ويمت حرمان املواطنني لغاية يف نفس يعقوب
عن اجلودة، ٕاىل دريت يش زÊرة مFدانية، ما تد�رهاش Iىل ر�V، وpا 

راه Àادي يبان � انعدام اجلودة دÊل ) l’hélicoptère(تد�رها  بــ 
اUٔشغال دÊل الكهربة القروية، راه مجيع اUٔمعدة يف املنطقة دÊل ٕاقلمي 

والناس راه حمرومني،  ،شفشاون وٕاقلمي وزان تالشت بعضها وÈساقطت
كتجي امجلاIة كتد�ر ملمتس، �يد�روا شاكية yلس9يد وز�ر اOاpلية، yلس9يد 

  . ن جييبIامل إالقلمي، وال م
ف�التايل، الس9يد الوز�ر، هاذ املشلك اyيل كتعاين مYه «ة الشامل، 
كتعاين مYه حىت اUٔقالمي اجلنوبية، احYا املراكز احلرضية، مçال يف عام� 
�ورسد راه تعاين من الكهربة القروية، ؤ�صبحت الكهربة القروية Iائق يف ٔ

  . وVه املس�مثر�ن
احملرتم، راه خصمك تن�هبوا يش اشوية فعىل هذا اUٔساس، الس9يد الوز�ر 

لهاذ الوسط القروي، وتعطيو التعل�ت الصارمة دÊلمك yلماكتب الوطنية ٔ�و 
�حتدث ٔ ��املكhب الوطين �ش âرشك امجلاIات احمللية يف معلية ال�سلمي، ؤ

  . عن امجلاIات اyيل ٔ�دت الواج�ات املضمنة يف عقد الرشاكة
 .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . كرا الس9يد الرئBسش

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ة
  الس9يد املس�شار،

اyيل Àادي ند�رو هو رصاÂة يه اUٔرقام اyيل اكينة �لك صدق، بغض 
V رقام �برية�دا النظر Iىل املوقف واش يف املعارضة وال يف اÀUٔلبية، يه ٔ

مقارنة مع ما هو موجودة يف دول ٔ�خرى، حىت ٕاىل ابغينا �pذو اجلهات، 
  . %99احYا اك�ن عند� «ات اyيل فهيا 

احبال هاذ القضية اyيل قلت دÊل هاذ ... لكن عندما حتدثين Iىل بعض
امجلاIة، ٔ�� مس9تعد، رمبا يف اUٔس9بوع املق�ل، ٔ�نك تعطيين هاذ امللف، Iىل 

يش تBسمع، املكhب الوطين yلكهر�ء واملس�شار�ن لك Âال دا� راه لك
دÊيل، اعطينا احYا Àري هاذ اليش، هل نتلكم Iىل دوار ٔ�م نتلكم Iىل 
بعض املسا�ن، ٕاىل كنا نتلكم Iىل دوار هذا ٕاشاكل، ٕاذا اكنت الكهربة 

  . وصلتو
ٕاذا كنا نتلكم Iىل بعض املسا�ن بطبيعة احلال ٔ�� قلت �، ٕاذا اكنت 

�لف درمه، Uٔن ما اكýش ممكن من ق�ل،  27انة دÊل فوق داWp يف اخلٔ
 Uٔ27ن عند� مشلك من سhBحمل هذه اللكفة، ويه لكفة Iالية راه من 

�لف درمه 80حىت ٔ .  
�� Àري ما ابغي�ش واÂد القضية، الس9يد املس�شار، Àري ما نعمموش، ٔ

 Uٔ21ن هاذ اجلهد تدار، «د لكف خزينة اOو� Iىل مدى هاذ الس9نوات 
مليار دÊل اOرمه، ميكن µكون فFه بعض النقائص، Iىل لك Âال احYا 
مس9تعد�ن ٔ�� ما عندي حىت مشلك ٕاذا اكنت هناك حىت بعض اUٔمور 
اليت قد حنتاج ٕاىل ٔ�ن نفhح فهيا حتقFق لنقف Iىل بعض، ٔ�� مس9تعد لهاذ 

  . القضية �لك شفافFة
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . الس9يد الوز�رشكرا لمك 

اللكمة ÂUٔد السادة . السؤال الثاين موضوIه نتاجئ التنقFب عن النفط
  .املس�شار�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد Iالل عزيويناملس�شار الس9يد Iالل عزيويناملس�شار الس9يد Iالل عزيويناملس�شار الس9يد Iالل عزيوين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،
  الس9يدة الوز�رة،

�خيت املس�شارة، إالخوة املس�شار�ن،ٔ  
ب ٕاIالن رمسي عن نتاجئ التنقFب عن النفط يف املغرب، واليت يف غيا

تقوم هبا Iدة رشاكت Iاملية خمتصة، يبقى اCال مفhوÂا yلتnٔويالت، وهو ما 
يطرح ٔ�كرث من Iالمة اس9تفهام حول تدبري هذا امللف وحول املعلومة 

  . اUٔساس9ية املغيبة يف هذا املوضوع
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�ار اليت تتداولها الصحف وýشري يف هذا الس9ياق ٕاىل مجموIة اUٔخ 
الوطنية حول اك�شاف احhياطي نفطي هام بعدد من املناطق لت�Yاسل 

  . إالشاIات، خصوصا مع غياب ٕاIالن رمسي يؤكد ٔ�و ينفي اخلرب
من ٔ�Vل ذ�، ýسائلمك، الس9يد الوز�ر، حول اس9مترار µكمتمك 

عن وامhناعمك عن تنو�ر الرٔ�ي العام الوطين والكشف عن نتاجئ التنقFب 
  . النفط ببالد�

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة عن السؤال

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ة
  .شكرا الس9يد املس�شار

  .شكرا yلفريق احملرتم
Uٔن الس9يد املس�شار، هو ما اكي¿ش يف احلقFقة µكمت يف هاذ املوضوع، 

�� جFت املرة اyيل دازت Cلس املس�شار�ن، وقلت واÂد العدد دÊل ٔ
  ...اUٔمور µرتبط

املسnٔ� الثانية، ٔ�نت قلت التnٔويالت، وفعال اك�ن تnٔويل، Iىل لك Âال 
الص�افة اUٔجYبية ٔ�و إالIالم اUٔجYيب احYا ما عند� ما ند�رو ليه، Uٔنه رمبا 

 ٔUغراض، و�كون وراء اUٔكون بعض اµ مكة ما وراءهاقد.  
لكن احYا �ل¿س9بة إالIالم الوطين، احYا اتفقYا مع املكhب الوطين 
yلهيدرو�ربورات �ش ند�رو واÂد التكو�ن هادف yلص�افFني، Uٔنه املشلك 
يف هاذ امللف هذا دÊل التنقFب Iىل البرتول اك�ن واÂد العدد دÊل 

ازت، ترضب ٔ�خامس يف احلقائق ٕاذا ما اكن�ش معروفة، كام قلت املرة اyيل د
�سداس، وكنصبحو نتلكمو Iىل ماليري اUٔمhار املكعبة من الغاز وماليني ٔ

  .اUٔطنان من البرتول
ما هنا�، الس9يد املس�شار، هو ٔ�ن اململكة املغربية عندها pارطة 
طريق يف التنقFب، واكن املنطلق دÊلها هو تعديل القانون دÊل 

مhيازات اyيل ما اكن�ش من ق�ل، الهيدرو�ربورات اyيل اعطى واÂد �
يف �س9تغالل والرشاكت  %�25كفي نعرفو ٔ�ن املكhب الوطين عندو 

  . ، هذا pىل ٔ�عطى دفعة قوية لهاذ امسيتو75اUٔجYبية عندها 
اسرتاجتية Àري -كذ� هناك التطور التكYولو~، مث هناك معطيات جFو

Uٔن Iىل لك Âال pافFة عنك، الس9يد املس�شار، اyيل وقع فهيا حتول، 
الطاقة اUٔحفورية fشلك Iام، سواء البرتول ٔ�و الغاز �يق لها بعض عقود، 
اUٓن دخول الوالÊت املت�دة اUٔمر�كFة Iىل اخلط واس9تغاللها yلغاز 

اسرتاتيجيا هاذ الطاقة اUٔحفورية Àادية ٕاىل زوال، -الصخري معنhBو ٔ�ن جFو
ة اyيل ما اكن�ش من ق�ل يمت ف�التايل بعض املناطق حبال اململكة املغربي

  .التنقFب فهيا fشلك جFد اUٓن ٔ�صبحت حمط اه�م الرشاكت

احYا املعطيات اyيل عند�، واyيل تنقولها yلمس�شار�ن يه معطيات 
معقو� ٕاىل Âدود الساIة، وقع تطور �بري من الناحFة التكYولوجFة، pاصة 

�و 2Dيف ظل دخول ما âسمى �ملسوÂات �هزتازية ٔ3D،  هاذ اليش
اك�ن، لكن احYا كنقولو ما Âد ما اكي¿ش �ٓ�ر تقد�رية، حFث اUٓ�ر فهيا 
مس9توÊت، اك�ن اUٓ�ر التقد�رية والتقFميية واك�ن اUٓ�ر حىت �س9تغاللية، 

ما Âد ما اكي¿ش هاذ اليش ما . �ش تعرف واش ميكن � Èس9تغل ٔ�م ال
  . احhياطاتميك¿ش نقولو yلمواطنني ٔ�ي ÂاVة من ق�يل ٔ�ن هناك 

لكن حفر اUٓ�ر اك�ن، اUٓن عند� يف هاذ الشهر نونرب اك�ن تقريبا ثالثة 
اUٓ�ر اyيل Àادي ينطلقوا، اك�ن هذا دÊل مف درIة، اك�ن مYطقة الغرب، 
واك�ن س9يدي ا�تار، وعندما نت�دث عن اUٓ�ر نت�دث عن µلكفة Iالية 

اUٓ�ر مبعىن ٔ�نه Oهيا Vدا، وحنن نقول هاذ الرشاكت �عتبار ٔ�هنا حتفر 
  . طبيعة احلال µراكامت Èسمح لها بذ�

لكن ابغيت نعطيك واÂد املعطى ٔ�سايس، هو ٔ�ن احYا يف اUٔحواض 
، عند� ال¿س9بة 2مٔ�لف لك 900الرسوبية اyيل يف اململكة املغربية اyيل حوايل 

 8ة اyيل من مقارنة مع املعطيات اOولي %0,04دÊل احلفر دÊل اUٓ�ر 
، معنhBو ٔ�ن املغرب الزال مل يصل ٕاىل مس9توى ملك 100برئ يف  10 حىت

واÂد التنقFب جFد، وهذا ما حترص Iليه اململكة املغربية بطبيعة احلال من 
  .pالل هذه التقYيات ومن pالل اس9تwالب رشااكت مع رشاكت دولية

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب، تفضلوا اللكمة ÂUٔد السادة

        ::::املس�شار الس9يد Iالل عزيويناملس�شار الس9يد Iالل عزيويناملس�شار الس9يد Iالل عزيويناملس�شار الس9يد Iالل عزيوين
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
مازال اشوية عند� هاذ كرث الpم يف الصحف واملواقع �لكرتونية 
pالت Iىل ٔ�ننا البد مكسؤولني �رملانيني و6حكومة، اOس9تور ٔ�عطا� احلق 

  .طن �ش حىت هو يعرف املعلومة�ش ýسnٔلمك، ؤ�عطى احلق yلموا
احYا اليوم عند� واÂد اCموIة دÊل الش9باب اyيل معطلني، عند� 
واÂد اCموIة دÊل الش9باب اyيل هو Âامل شهادات، عند� واÂد اCموIة 
دÊل الرشاكت من بعدما µزاد واÂد اOرمه وال جوج يف البرتول عرفوا 

، ت�Bان Iىل ٔ�نه ٕاىل اكن هاذ النتاجئ واÂد الر�ود �ل¿س9بة لٔ¾شغال دÊهلم
Iىل اUٔقل كرتد  %40 وال %30وال  �20ينة، بعدا واÂد ال¿س9بة دÊل 

³وك الرشاكت وذاك الش9باب حىت هو �يويل لو اUٓمال، وتيويل عندها يف 
  . املس9تق�ل ت¿شوفو نظرة وÂدة ٔ�خرى

، وحىت �يبان Iىل ٔ�ن احلكومة وىل Iىل العاتق دÊلها ٔ�هنا حىت التدرâس
املشالك دÊل الش9باب تيخصها تpٔnذها بعني �عتبار دÊل املس9تق�ل دÊل 
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وت¿�غيو  مل �بري ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي وت¿hفاءلو،�ٔ املغرب، احYا عند� 
Iىل ٔ�ن الش9باب حىت هو �كون عندو تفاؤل، ومييش يف نفس الس9ياق 

رتول ولقات الغاز اyيل ت¿شوفوه تBشوف يف اOول اUٔخرى اyيل يه لقات الب
  . �ش Àادي تلقى واÂد فرص الشغل

الشغل الشاÀل دÊل املغاربة هو ٔ�هنم �Àني âشوفوا بالدمه من ٔ�حسن 
الب±ان، ويلقاو شغل دÊهلم عوض خيرجوا لربا يلقاو الشغل يف البالد 

  . دÊهلم
تنلقاو Iىل ٔ�ن ٔ�Iلنت إالذاIة الصي¿Fة اOولية ٔ�ن الرشكة الصي¿Fة 

 التنقFب Iىل البرتول اك�شفت ٔ�كرب حقل yلغاز fسواÂل تصة يفا� 
الصو�رة ومYطقة س9يد ا�تار بنفس املدينة، وقدمت الرشكة Vدوال زمYيا 
لالش9تغال �ملنطقة مطلع الشهر اجلاري، وقدمت خمزون الغاز الطبيعي يف 

مليار مرت  796و 292بني  2لكم 771حقل مصقا� ا³ي تبلغ مساحhه 
  . لت الرشكة سفFنة خمتصة لهذا الغرضمكعب، حFث ٔ�رس

احYا ت�Bان Iىل ٔ�نه عند� ٔ�مل، وابغينا �كون يف هاذ الوقت هذي اyيل 
هو املغرب يف ÂاVة، Uٔن عند� صندوق املقاصة يعاين، وحنن كذ� 
عند� ٔ�مل �ش حىت املغاربة يعاودوا يعBشوا BIشة واÂدة ٔ�خرى احسن 

  . من هاذي يف عهد اليس محمد نرصه هللا
 .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ة
هو اUٔمل اyيل عندك، الس9يد املس�شار، ٔ�عتقد امحلد w زعام املغاربة 

ن، وهذا ا³ي �روVه لكهم، Àري ٔ�� تنقول � هذا ا³ي قا� الصي¿Fو
  . �ملعطيات العلمية اUٓن Àري حصيح ،إالس9بان

�� ابغيت Àري µركز معي Àري Iىل املعطى اyيل اعطيتك، اUٔحواض ٔ
�لف  900الرسوبية يف اململكة املغربية اyيل ما بني البحر والرب اyيل حوايل ٔ

�ننا ، مبعىن 8/10مقارنة مع  0,04، قلت � ال¿س9بة دÊل احلفر فهيا 2لكمٔ
  . خصنا ند�رو واÂد اجلهد �بري Vدا

مايش معنhBو ما عند�ش بعض اجليوب، اUٓن يف الغرب عند� الغاز 
ولكYه حمدود، يعين حنن عندما نت�دث عن هذه اUٓمال �ل¿س9بة لنا 
مكواطنني مغاربة، نت�دث عندما س9نwد مكيات معقو�، ميكن ٔ�ن Èس9تغل 

  .كة املغربيةوميكن ٔ�ن تغري الفاتورة الطاقFة yلممل
هل هذا ممكن؟ حسب املعطيات وارد Vدا، وارد، Uٔن احYا تنقولو 

رشكة دولية Iىل اخلط واه��ا �ململكة املغربية، هذا معطى  31دخول 
  ...، كذ� اyيل يه 3لث امسيتو)British Petroleum( جFد، دخول

 لكن مع ذ� احYا بطبيعة احلال خصنا Ûكونو Âذر�ن، Uٔنه ٔ�ي �م

زائد يف املوضوع يغذي واÂد العدد دÊل اUٔمور Iىل املس9توى اOويل ما 
بني هذه الرشاكت Uٔنه س9يصدر عن طرف رمسي، واحلال ٔ�ن هذا Àري 

  . موجود
لكن بطبيعة احلال ان� مكس�شار�ن من حقمك ٔ�ن Èسائلوا احلكومة، 

 ٓUقة، صدقين، الس9يد املس�شار، ما نقوم به اFن هو وحنن عندما جنيبمك حق
هاذ القضية دÊل احلرب، وتنظن Àادي �كون واÂد الرب�مج يف القYاة 
الثانية رمبا ق�ل هناية الشهر، Àادي يت�دث Iىل هاذ املوضوع، وحنن 
حرصنا Iىل ٔ�ن µكون فFه تفاصيل Iلمية تقYية حىت âس9توعب الناس 

  . إالشاكلية كذ�
طويال، Iىل لك Âال موضوع التنقFب Iىل البرتول هو يpٔnذ زمYا 

واجليولوجFا املغربية، كام قلت سابقا، لBست 6جيولوجFا دول ٔ�خرى اليت 
اجليولوجFا ... �كفي رمبا ٔ�ن µكون مYطقة معروفة ويمت احلفر وقد جتد يعين

دÊلنا احYا خمتلفة، لكن فهيا من املؤرشات املعقو� Iىل وجود الطاقة 
لتدليل Iلهيا مير ح� اUٔحفورية مؤرشات �برية Vدا، لكن التnٔ�يد Iلهيا وا

  .Iرب حفر اUٓ�ر، وهذا ما Ûريد وما ýسعى ٕاليه
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر، شكرا لمك Iىل مسامهتمك

امسح يل ما عندâش مربمج هاذ السؤال اyيل اك�ن، مسحوا يل نعاود 
، الس9يد وز�ر الس9ياÂة، Ûراجع الرب�مج، امسح يل، امسح يل، ما ميك¿شاي

الس9يد وز�ر الس9ياÂة، الس9يد وز�ر اخلارج، ما عندâش هاذ السؤال، 
اك�ن يف الالحئة، ما عندâش يف ... مسحوا يل نعاود نnٔكد مع املصاحل ا�تصة

اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من  ٕاذنالورقة، ولكن اك�ن يف الالحئة، 
 .الفريق الفFدرايل

        ::::د دعيدIةد دعيدIةد دعيدIةد دعيدIةاملس�شار الس9يد محماملس�شار الس9يد محماملس�شار الس9يد محماملس�شار الس9يد محم
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
  . الس9يدة الوز�رة، كرنح�و بك

�Èرشف �مس الفريق الفFدرايل yلوÂدة واOميقراطية ٔ�ن ٔ�سائلمك، الس9يد ٔ
فاملغرب كام هو . الوز�ر، حول حتدÊت ورها�ت الس9ياسة الطاقFة اجلديدة

ج، ومن ٔ�Vل من ÂاجFاته الطاقFة من اخلار  %93معلوم âس9تورد ما يفوق 
موا�بة الس9ياسة الطاقFة وتوفري مYاخ مالمئ، معدت السلطات احلكومFة ٕاىل 

  . تعز�ز µرساÛهتا التنظميية وال�رشيعية
فعىل املس9توى التنظميي، مت ٕاÂداث الواك� املغربية yلطاقة الشمس9ية 

)7MASEN ( ةFة الطاقIاwددة والنwوالواك� الوطنية لتمنية الطاقات املت

                                                 
7 Moroccan Agency for Solar Energy 
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)ADEREE8( ومعهد البحث يف الطاقة الشمس9ية والطاقة اجلديدة ،
)IRESEN9.(   

 13.09وIىل املس9توى ال�رشيعي، متت املصادقة Iىل القانون رمق 
�ملصادقة Iىل  2011، ومتزيت س9نة 2010املتعلق �لطاقات املتwددة س9نة 

  . اخلاص �لنwاIة الطاقFة 47.09قانون 
ف مYمك النتاجئ امللموسة لهذه للك ذ�، الس9يد الوز�ر، Ûريد ٔ�ن نعر 

الرتسانة التنظميية والقانونية، وهل متكن املغرب بفعل هذه إالصالÂات 
والس9ياسة الطاقFة اجلديدة من توفري بعض ÂاجFاته الطاقFة ملوا�بة 
التحوالت �قhصادية واUٔوراش التمنوية اليت تعرفها بالد�، وتقليص 

حلد من النفقات املقاصة اليت Èشلك اليوم اللكفة املالية الس9ترياد الطاقة، وا
  عبء �بري Iىل املالية العمومFة والتواز�ت املالية؟ 

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

  .اللكمة yلس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ة
  .شكرا yلس9يد املس�شار

  . مشكرا yلفريق احملرت 
حصيح كام تفضلت، الس9يد املس�شار، ميكن يل نقول � fشلك 
ملخص ٔ�ن اململكة املغربية عندها مجموIة خرائط الطريق يف هاذ اCال، 
عند� pارطة الطريق ف� يتعلق �لطاقات املتwددة، pاصة الشميس 
والرحيي، عند� بطبيعة احلال pارطة طريق يف اCال دÊل توفري الكهر�ء 

غيري، ٕاىل ابغينا نقولو، الرت�يبة دÊلها ٕ�دpال الطاقات املتwددة سواء وت 
الكهرومايئ ٔ�و الرحيي ٔ�و الشميس، وبطبيعة احلال عند� pارطة طريق ف� 
يتعلق �لنwاIة الطاقFة، وراك µلكمت، الس9يد املس�شار، Iىل القانون 

  . شمس9يةوIىل املعهد دÊل البحث يف الطاقة ال  57.09، 16.09، 13.09
هناك بطبيعة احلال هاذ خرائط الطريق واpذة الطريق دÊلها، لكن 

  : عطفا Iىل ما تفضلمت به يف السؤال دÊلمك، غنقول � بnٔنه فعليا اUٓن

مFغاواط حتت  �160لقدرة دÊل  "1نور "انطلقت احملطة الشمس9ية  -
ا إالماكنية الرئاسة الفعلية دÊل Vال� امل�، واyيل عند� بطبيعة احلال فهي

 الساIات، وهذا واÂد الس9بق µكYولو~ �م Vدا؛ 3دÊل التخز�ن دÊل 

اخhيار الرشاكت املؤهy Wلمشاركة يف طلبات العروض ٕالجناز  -
بتكYولوجFتني خمتلفني نفس احملطة Iىل  3و 2الشطر�ن الثاين والثالث نور 

 ؛2015مFغاواط يف ٔ�فق  500ٔ�ن يمت Èشغيل احملطة بnٔمكلها، ٔ�ي 

                                                 
8 Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de 
l'Efficacité Energétique 
9 Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles 

 300واصW �ش9تغال ٕالجناز املرشوع الرحيي دÊل طرفاية بقدرة م -
 مFغاواط؛

 مFغاواط؛ 150ٕارساء الصفقة yلمرشوع الرحيي دÊل �زة دÊل  -

اخhيار مجموIة الرشاكت املؤهy Wلمشاركة يف عروض الرب�مج  -
 مFغاواط دفعة واÂدة؛ 850الوطين yلطاقة الرحيية دÊل 

مت الرتخFص yلخواص ٕالجناز حقول  ،13.09مث مقhضيات القانون  -
pالل هاذ الس9نة، مف الواد،  200مFغاواط، يمت Èشغيل  320رحيية بقدرة 

 الباقFة يف الس9نوات املق�W؛ 120خYيفري، احلومة، Iىل ٔ�ن يمت Èشغيل 

مFغاواط من طرف  1,4مYح ترصحي ٕالجناز حمطة 6هرومائية بقدرة  -
 العدد دÊل احملطات؛ اخلواص، وهذي يه البداية Uٔن عند� واÂد

ٕالجناز انتقال ٔ�ويل yلرشاكت املؤهy Wلمشاركة يف طليب العروض  -
 مFغاواط؛ 125مFغاواط واملزنل  45حمطتني دÊل ٔ�مدز  

إالIالن عن م�دٔ� �ه�م والتnٔهيل املس9بق Cموع الرشاكت ٕالجناز  -
 احملطة الفوتوفولطائية دÊل �فFاللت؛

رة الفالÂة والصيد البحري لتطو�ر توقFع اتفاقFة رشاكة مع وزا -
 اس9تعامل الطاقة الشمس9ية yلضخ يف �رامج �قhصاد يف ماء الري؛

ٕاýشاء ٔ�ربع خمتربات داpل اجلامعات ومدارس املهندسني الوطنية  -
وجتهزيها بÂٔnدث املعدات من طرف معهد البحث يف الطاقة الشمس9ية 

 والطاقات املتwددة؛

ملعهد اUٔول املتعلق بــ إالIالن عن طليب عروض من طرف ا -
)photovoltaique ( ىل ٕا�ره انتقاءI الثاين املتعلق �لطاقة الرحيية، مت

مؤسسة  96مرشوع، واليت عرفت مشاركة  36مخسة مشاريع من ٔ�صل 
 ؛)Vامعات، مدارس، �ندسني(

مث هناك ٕاجناز مرشوIني yلطاقة الشمس9ية والرحيية س9ميكن من  -
ام، مليونني ونصف مليون طن مقابل البرتول توفري، يف العموم، يعين ٔ)رق

مليون  9من احملطات اUٔحفورية، مما س9يؤدي ٕاىل جتنب انبعاث ما يناهز 
س9نوÊ من 3ين ٔ��س9يد الكربون، وهذا جيعل اململكة املغربية يف موقع 

  . رÊدي
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقFب، تفضلوا الس9يد الرئBسالفريق الفFدرايل 
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        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIة
  . شكرا الس9يد الرئBس

كنا Ûريد مYمك، الس9يد الوز�ر، pاصة بعد Iدد من �لزتامات، ٔ�ن 
  :وغنعطي بعض اUٔمWç. نعرف النتاجئ �مللموس

مليون مصباح ذات �س9هتالك املنخفض  22,7اكن الزتام برت�يب  -
 ، احشال وصلتو �Uٔرقام؟2012يف هناية 

اكن ٔ�يضا الزتام نتاع تطبيق ال�سعرية التحفزيية هبدف تغيري سلوك  -
املس9هت�، وذ� مبنح ختفFضات لٔ¾شÒاص، ولقد فاق الغالف املايل 

مليون درمه ممول من طرف صندوق التمنية  44ا�صص لهذه العملية 
  ما يه النتاجئ؟ :الطاقFة

 ٕاÂداث حساب pاص يف ٕاطار قانون اكن من املفروض بعد ٔ�ن مت -
، وا³ي بلغ الغالف املايل دÊلو مليار دوالر، ممول من طرف 2009املالية 

مليون دوالر ومن طرف صندوق احلسن الثاين  800مYح pارجFة تقدر بـ 
مليون دوالر، والهدف من هاذ احلساب هو الرفع من الطاقة  200حبصة 

ادر املتwددة، وتوفري اOمع املايل لتعز�ز إالنتاجFة، خصوصا الطاقة ذات املص
  .النwاIة الطاقFة

اكن ٔ�يضا، يف ٕاطار خمطط ٕانتاج الطاقة الشمس9ية ا³ي مت ٕاطالقه  -
، ومبزيانية اس��ر بلغت Èسعة ماليري دوالر، واyيل اكن 2009يف نونرب 

مفروض ٔ�ن يمت ٕاجناز هاذ املرشوع يف مخس مواقع اyيل يه ورزازات، Iني 
، وذ� من ٔ�Vل اقhصاد طاحة وس9بÒر، ومف الواد، وبوVدور بين مطه
مليون طن من Àاز 3ين  3,7س9نوÊ، وتفادي انبعاث ) TEP10(مليون 

��س9يد الكربون يف الس9نةٔ.  

كذ� املرشوع املغريب املندمج yلطاقة، ا³ي خصص � Àالف  -
  .مليار درمه 31,5مايل ٕاجاميل 

 فرصة ٕالنتاج ÂاجFاهتم ا³ي يوفر yلمنتwني) énergie pro(�ر�مج  -
من الكهر�ء �الع�د Iىل الطاقة املتwددة، والفائض نتاعو سBمت رشاؤه من 

 .املكhب الوطين yلكهر�ء fسعر تفضييل
  . 2012ابغينا ٔ�ش9نو النتاجئ، Uٔنه اكن هاذ اليش حمدد يف س9نة 

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا، شكرا الس9يد املس�شار

  . اللكمة الس9يد الوز�رلمك
  

                                                 
10 Tonne Equivalent Pétrole 

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB×ة
الس9يد املس�شار، اليس دعيدIة، واش ٔ�� يف ثالثة دÊل اOقايق 
غنقول �، راه هاذ املرة اعطيتك �زاف دÊل احلواجي �ل�سلسل دÊل 

 ولكن املقصود عندي هو نقول � اكينة ثالثة دÊل اخلرائط دÊل... امسيتو
  . الطريق، يبدو هاذ املوضوع واحض

 10املليون دÊل املصابيح وزعناها، احYا تنوVدو �ش نفرقو واÂد  5
ٕايه، هذي مصابيح ذات القدرة ... دÊل املليون دÊل املصابيح، وفعال لك

  . املنخفضة
جتربة جنحت، در�ها، اكن املقصود مهنا  20، 20، 20التجربة دÊل 

بيداغو~، �ش يعرفو الناس القمية دÊل ٔ�ساسا هو واÂد اجلانب 
�قhصاد يف النwاIة الطاقFة، وهاذ اليش تدار، مازال ما Iاودش �رر� 

  .التجربة
املسnٔ� اyيل µلكمت Iلهيا دÊل ا�طط الشميس، ا�طط الشميس Iاد 

Uٔنه هذي مشاريع �برية  "1نور"بدا، اليس دعيدIة، راه احYا ت¿hلكمو Iىل 
 راك الحظت Iىل املس9توى اOويل، اOو� الوحFدة اUٓن Vدا، ويظهر يل

اyيل بدات حقFقة يف هاذ املشاريع يه اململكة املغربية، راك تبعت معنا 
)Desertec (ش9نو وقع فهيا�يعين حىت املس9توى دÊل اOول الكربى هذا  ،ٔ

  .ملف لBس Âارضا ٔ)ولوية
 اyيل) CSP11( مFغاواط بــ 160احYا ت¿hلكمو Iىل ٔ�ول حمطة يه دÊل 

الساIات، ويف املس9تق�ل ميكن خنزنو  À3ادي يعطينا إالماكنية دÊل ختز�ن 
دÊل الساIات، وهذا Àادي �كون عندو بطبيعة احلال ٔ��ر Iىل  5حىت 

ا¢مثن دÊل اللكفة، Uٔن Àادي نوصلو yلوقت دÊل ا³روة Uٔن احYا عند� يف 
  . يف ا³روة تيكون مرتفع عند�) kW/h(املشلك ٔ�ن ا¢مثن دÊل 

ٕاذن pارطة الطريق دÊل النwاIة الطاقFة pدامة، القضية دÊل الباقة 
الكهر�ئية، ٔ�� قلت � تن�اولو ندpلو فهيا الطاقات املتwددة، وجنحنا ف� 
يتعلق �لرحيي، لكن بطبيعة احلال الرحيي ما µميكYلكش تفوت، Âاليا 

دÊل  2300ٔ�و  2200حسب املعطيات التكYولوجFة، ما ميكYلكش تفوت 
ٕاذن، وصلنا تقريبا . امليغاواط، Uٔن ما µميك¿ش yلش9بكة تتحمل ذاك اليش

  . مFغاواط 2000مFغاواط Àادي نوصلو لـــ  500دا� مع هاذ 
السؤال د�Ê احملوري، هل هذا اكن � ٔ��ر Iىل ختفFض الفاتورة 

ج يف الطاقFة؟ لBس بعد، املغرب الزال مرهتنا ٕاىل �س9ترياد من اخلار 
ٕان شاء هللا Àادي Ûمكلوها بــ  2013، هاذ الس9نة دÊل Â96%دود 

Uٔن اكنت جناIة طاقFة، اكن الس9نة مزÊنة، اس9تعملنا الكهرماء، ٕاىل  93%
  . Àري ذ�، لكن الزلنا مرتبطني �خلارج

وهاذ اليش اyيل تBرشح اIالش املغرب اخنرط يف هاذ القضية دÊل 
بط بطبيعة احلال هاذ ال¿س9بة، وميكن لو الرحيي والشميس �ش ميكن لو هي 

                                                 
11 Concentrating Solar Power Plant 
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بطبيعة احلال كذ� âس9تعمل النwاIة الطاقFة، ومث بطبيعة احلال، وpا احYا 
مرهتنني yلطاقة اUٔحفورية هاذ اليش اIالش احYا ت¿رسعو من القضية دÊل 

  . التنقFب Iىل احملروقات
قة ، القضية خصها واÂد النفس طويل، Uٔن يف اCال دÊل الطافٕاذن

 ...القضاÊ ال حتل يف بضع شهور ٔ�و يف بضع امسيتو

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد الوز�ر

  . شكرا Iىل مسامهتمك... ن¿hقل ٕاىل السؤال املوايل
 ةالسؤال املوايل موVه ٕاىل الس9يد وز�ر الس9ياÂة حول الرؤي

ìلقطاع الس9ياy د السادة املس�شار�ن من الف. إالسرتاتيجيةÂUٔ ريق اللكمة
  .�س9تقاليل

        ::::املس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدة والسادة الوزراء،
  الزمالء املس�شار�ن،

  . سؤايل موVه yلس9يد وز�ر الس9ياÂة
حيظى القطاع الس9ياì بnٔمهية كربى نظرا yلمقومات الس9ياحFة الهامة 

Ãور الفعال ا³ي حيتOزخر هبا بالد� وكذا اµ ة اليتwFيف املسرية التمنوية ن� 
 Wلب العمV صادي و�ج�عي يفhىل املس9توى �قI النعاكساته إالجيابية
الصعبة، واس9تقطاب �س��رات املنتwة، ٕاىل Vانب مسامهته يف pلق 
مYاصب شغل وافرة ومكçفة yلش9باب، اليشء ا³ي جعل قطاع الس9ياÂة 

  .لرب�مج احلكويممن بني احملاور اUٔساس9ية اليت نص Iلهيا ا
وقد اس9ت�رش� pريا بتعيني الس9يد محمد بوسعيد الوز�ر السابق 
yلس9ياÂة �وز�ر yلاملية، ٔ�مال يف ٔ�ن يويل �ه�م الالزم ¢متويل هذا القطاع، 
والرفع من مزيانية �س��ر ا�صصة � يف قوانني املالية، وجتاوز خFبة 

اOمع والربامج ا�صصة yلقطاع يف  اUٔمل اليت ٔ�صابت املهنيني والفاIلني من
، وا³ي ال ميكن نعته ٕاال �لعقم و�لرداءة 2014مرشوع قانون املالية لس9نة 

واحضة، و�كرس  ةو�لفضي�ة، فهو لوÂده يؤكد افhقاد احلكومة لرؤي
  . �رجتال يف تدبري قطاع الس9ياÂة

كام - هاذ القطاع، الس9يد الوز�ر، ا³ي س9يحقق يف �ٓخر دجYرب 
مليار درمه، يتطلب مYمك بذل اجلهود من ٔ�Vل Èشجيع  60 -فونتعر 

املهنيني �لقطاع، والرفع من املزيانية ا�صصة yلمكhب الوطين yلس9ياÂة، 
واملسامهة مبختلف املعارض الس9ياحFة، والتعريف �ملنتوج املغريب، نظرا 

  . yلمنافسة الرشسة اليت تعرفها دول حوض البحر اUٔبيض املتوسط
در �مك اس��ر الفرصة املهمة املتاÂة ٔ�مامYا اليوم جراء µراجع كام جي

Èس9تقطبان  االقطاع الس9ياì �لك من الشقFقhني مرص وتوýس، واyلتان اكنت
ساحئ س9نوÊ، وا³ي Èس9تفFد مYه اليوم دول ٔ�خرى     مليون 25ما �زيد من 

د ، و�رواتيا، واملغرب �يتفرج من بعي)les îles Canaries(مçل ٕاس9بانيا، 
 .Uٔن ما عندوش إالماكنيات

  : ³ا، ýسائلمك، الس9يد الوز�ر

متت �رجمهتا احلكومة يف ýسخهتا  ما يه إالجراءات والتدابري اليت -
 الثانية yلهنوض �لقطاع الس9ياì؟ 

وهل هناك رغبة يف جعل مزيانية القطاع الس9ياì مزيانية حقFقFة  -
  قادرة Iىل رفع الت�دÊت؟

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة Iىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد حلسن Âداد، وز�ر الس9ياÂةالس9يد حلسن Âداد، وز�ر الس9ياÂةالس9يد حلسن Âداد، وز�ر الس9ياÂةالس9يد حلسن Âداد، وز�ر الس9ياÂة
  .شكرا الس9يد الرئBس

شكرا الس9يد املس�شار احملرتم Iىل طرح هذا السؤال، و�لفعل هو 
سؤال �م Vدا وسؤال وجFه، يتعلق ٕ�شاكلية املزيانية املرصودة yلمكhب 

  .ين املغريب yلس9ياÂة ولوزارة الس9ياÂةالوط
وكتعرفوا بnٔنه هذا هو قطاع اyيل هو ٕاسرتاتيجي، واحلكومة كتعتربو 

مليار من العمW الصعبة، وكذ� تقريبا  60قطاع ٕاسرتاتيجي، وهو تقريبا 
مليار من املداخFل دÊل الس9ياÂة fشلك Iام ٕاىل حس�Yا فهيا  70واÂد 

 %10يف الناجت اOاpيل اخلام بتقريبا  حىت الس9ياÂة اOاpلية، مسامهة
مYصب شغل، وكذ� 3لث قطاع جيلب  500.000ومشغل لــ 

  . �س��رات �ل¿س9بة yلمغرب
 2020ٕاذن، هذا قطاع �م Vدا، قطاع ٕاسرتاتيجي، ويف الرؤية دÊل 

كذ� Ûريد ٔ�ن ي��ؤ� املاكنة الالئقة به يف هاذ إالطار، Vلب اس��رات ٔ�كرث 
يضاعف Iدد دÊل الس9ياح اyيل غيجيو yلمغرب وكذ�  وكذ� ٔ�نه

 140املش9تغلني يف هذا القطاع، ويوصل العائدات دÊل الس9ياÂة ٕاىل تقريبا 
  .مليار دÊل اOرمه

املامرسات اyيل اكينة Iىل املس9توى اOويل وهو ختصيص تقريبا ما بني 
ا معلناه من املداpل من ٔ�Vل الرتوجي، هو يشء يعين رمبا متكYن %3حىت  1

، ولكن بعد ذ� نظرا yلمشالك اyيل كتعرفها املالية 2010فقط يف س9نة 
العمومFة، مت الرتاجع يف ٕاطار ما خنصصه �ل¿س9بة yلمكhب الوطين املغريب 
yلس9ياÂة، وهذا يشء مؤسف، ولكYه يشء موضوعي، ما ميكYلناش ٔ�ننا 

Iىل املؤرشات نتwاوزوه يف ٕاطار الضغط اyيل موجود Iىل املالية العمومFة و 
  . املا�رو اقhصادية

وكذ�، كام قلتو، الس9يد الرئBس، ٔ�نه فرصة ساحنة لالس��ر يف 
الس9ياÂة اyيل اUٓن يه فرصة �برية Vدا مع اه�م كثري من الس9ياح �ل¿س9بة 
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yلمغرب، Uٔنه هناك و«ات يف البحر اUٔبيض املتوسط ما ميك¿ش ميش9يو 
  . لها الس9ياح

ناك فرصة �برية Vدا، هناك قطاع ٕاسرتاتيجي لك هذا تيعطينا ٔ�نه ه 
âشلك ٔ�ولوية �ل¿س9بة y±و� وâشلك اUٔولوية �ل¿س9بة yلحكومة، ولكن 
لBست هناك إالماكنيات املالية �ش ميكن لنا ٔ�ننا ýس�مثرو يف هاذ إالطار 

  . Vديدة، ؤ�ننا ýس9تفFد من هذه الفرصة اهذا، وميكن لنا ٔ�ننا نغزو ٔ�سواق
ري يف ٕاطار هاذ قانون املالية، وهذي فكرة اyيل متت ولهذا، مت التفك

دراس9هتا ملدة س9نة، لتخصيص رضيبة Iىل السفر �ل¿س9بة للك اyيل Àادي 
خيرجوا يف الطا<رة، سواء اكنوا مغاربة ٔ�و Àري مغاربة، من هنا من املغرب 

درمه س9تق�سم مYاصفة ما بني املكhب الوطين  100درمه، وهاذ  100
وما بني الصندوق الوطين yلتاكفل �ج�عي، Uٔنه كذ�  املغريب yلس9ياÂة،

�م صندوق التاكفل �ج�عي، وهذي Àادي تعطينا واÂد إالماكنيات 
دÊل رمبا، وهذا حسب التقد�رات اyيل عند�، ٔ�نه رمبا ابتداءا من الس9نة 

مليون درمه اyيل ميكن اق�سا�ا مع املكhب الوطين  800الثانية تقريبا واÂد 
مليون دÊل اOرمه اليت ختصص يف  300غريب yلس9ياÂة، �ٕالضافة لــ امل

مليون يف البداية، ورمبا مع  700ٕاطار املزيانية، هذي Àادي تعطينا واÂد 
µكçيف الرÂالت اجلوية Àادي ميكن ٔ�هنا تطلع ٕاىل رمبا مليار دÊل اOرمه ٔ�و 

كhب الوطين مليون دÊل اOرمه، وغتكون اكفFة �ل¿س9بة yلم  200مليار و
  .املغريب yلس9ياÂة �ش ميكن لو يقوم �لعمل دÊلو

�� تنظن ٔ�نه احلكومة ت�شوف بnٔن هناك قطاع ٕاسرتاتيجي �م Vدا، ٔ
هناك فرصة، لهذا مت احلفاظ Iىل اUٔقل ما اكن موجودا الس9نة املاضية اyيل 

مليون درمه، مع سن كذ� رضيبة اyيل يه غتكون رضيبة  300هو 
 .املوارد قارة �ل¿س9بة yلمكhب الوطين املغريب yلس9ياÂةغتعطينا واÂد 

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد الوز�ر

  .اللكمة yلفريق �س9تقاليل

        ::::املس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رIاه الس9باعي
  . لوز�ر Iىل الرصاÂة اyيل Vات هبا اللكمة د�Êالس9يد اشكرا 

مة العاملية yلس9ياÂة تويص اOول ٕامنا كام ذ�رتيه ق�ايW قلت Iىل ٔ�ن املنظ
من املدخول  %3حىت  1,5لكها اyيل كتعمل �لس9ياÂة �ش تعمل من 

، ويف )les foires(دÊلها الس9نوي I±yاية الس9ياحFة، يعين املشاركة يف 
  . لكيش

مليار هاذ الس9نة،  60احYا يف �ٓخر دâسمرب ماشني حنققو ٕان شاء هللا 
، 800اyيل فFه يه مليار و %3ٕاىل اpذينا وانت مhفق Iىل هاذ الرمق هذا، 
مليون؟ ٔ�ش9نو  300مليون، ما معىن  300احلكومة كتض�ك ملا كتعطي 

  .مليار مايش نعملوها I60ىل لك،  !0,0005كمتثل؟ مايش حىت 

كذ� µلكمت Iىل رضيبة السفر، ٔ�نمت مشكور�ن Iلهيا، ولكن دامئا 
�ٓخر املدخول دÊل الس9ياÂة دامئا خصنا نفرقوه مع يشء.  

ٕان الس9ياÂة، الس9يد الوز�ر، اyيل ابغيت نقول � هو ٔ�نه خFار 
س9نة بعد �سرتاتيجيات اليت  35اسرتاتيجي مت احلسم فFه مYذ ٔ�كرث من 

وضعهتا احلكومات السابقة، والرVاالت ا�³ن ٔ�عطوا الكçري لهذا القطاع مYذ 
د س9نة قلت، اكملرحوم موالي ٔ�محد العلوي، 6كذ� الس9ي 35ٔ�كرث من 

ي العلمي، دمكحمد البلغمي، عبد الها ،كرت�اكنوعبد الرمحن الكوهن، 
  .واUٔسامء كثرية

بعد هذا لكه، بعد هاذ العمل �يجينا واÂد الوز�ر، الس9يد الوز�ر احملرتم 
يف حكومة الس9يد عبد إال� بنكريان يف ýسخهتا اUٔوىل، ويديل بترصحي يف 

ع املس�مثر�ن املغاربة واVUٔانب يف دهشة مدينة مرا6ش، µرك من pال� مجي
  . وÂرية وخوف

فاليوم اyيل ابغيناه هو ترصحي من الس9يد رئBس احلكومة yلرٔ�ي العام 
الوطين ليك يوحض �لضبط ما هو املراد هبذا القطاع، Uٔن هذه اOالئل لكها 

مليون يف املزيانية، وكذ� اUٔبناك، الس9يد الوز�ر  300كام قلت � 
اUٔبناك يف املغرب ولو بنك واÂد µريد ٔ�ن ÈساIد ٔ�و Èس�مثر يف  احملرتم،

  . �ر�مج انتاع الس9ياÂة، جتعلنا يف Âرية سلسW هاذ التداعيات
اyيل ابغيت نقول �، الس9يد الوز�ر، امسح يل فقط Àري 3نية واÂدة، 
اyيل ابغيت نقول � واحYا اليوم كنتلكمو Iىل اOبلوماس9ية املوازية، خصنا 

مة تعرف بnٔن ٔ�رفع دبلوماس9ية موازية يه Vلب س9ياح ٔ�كرث yلمملكة احلكو 
  .املغربية، مملكة احلرÊت، مملكة اOميقراطية، مملكة �س9تق�ال

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا، شكرا، شكرا، شكرا Iىل جتاو�مك

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂة
  .شكرا الس9يد الرئBس

شار احملرتم املعروف بغريته املعهودة Iىل قطاع شكرا الس9يد املس� 
ؤ�� اyيل نبغي نقول � هاذ رضيبة السفر رمبا غت�ل لنا واÂد . الس9ياÂة

اجلزء �بري Vدا من هاذ املشالك اyيل كنعرفوها ف� خيص الرتوجي، ويه 
مازال ما مرÈش، يه اUٓن يف ٕاطار التصويت Iلهيا يف اCلس اUٔول، 

اCلس املوقر yلتصويت Iلهيا ليك تصبح قانو�، وما  وس9تnٔيت كذ� ٔ�مام
Àادي يبدا التحصيل Iلهيا حىت لرمبا شهور من اUٓن، Uٔنه خصنا البد 
ýشوفو ٔ�ش9نو يه رمبا بعض احلجوزات اyيل متت من ق�ل �ل¿س9بة yلشهور 
القادمة �ش ما ميك¿ش �كون واÂد التnٔثري اyيل هو رجعي �ل¿س9بة لهاذ 

  . احلجوزات
اyيل نبغي نقول، واÂد املسnٔ� اyيل ٔ�ساس9ية Vدا، ٔ�نه �س��ر  ولكن

يف الس9ياÂة، عكس رمبا بعض القطاIات يؤيت ٔ�لكه بطريقة م�ارشة وبطريقة 
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رسيعة، هذا هو اyيل خصنا نعرفوه، نعرفو لكنا، مايش فقط احلكومة، ولكن 
صا يف حىت الفاIلني، Iىل ٔ�نه ٔ�ي اس��ر مقنا به يف مFدان الس9ياÂة، خصو 

  . هاذ الوقت هذا ٔ�سايس Vدا �ش ميكن لنا ٔ�ننا ميكن µكون مYو Iائدات
ولكن ٔ�� تنظن احلكومة لها الزتام، وهاذ القضية دÊل متر�ر هاذ الرضيبة 
ٕاىل مرت من جملس املس�شار�ن وجملس النواب كذ�، س9يكون يعين 

يع الفاIلني Vدا �ل¿س9بة yلقطاع والفاIلني يف القطاع وكذ� مجل  ةٕاشارة قوي
بnٔنه الس9ياÂة �مة Vدا، Uٔنه اyيل اكن ٔ�سايس �ل¿س9بة لنا هو ٔ�ننا µكون 
عند� واردات اyيل يه قارة �ل¿س9بة yلمكhب الوطين yلس9ياÂة، اyيل عرفYا 

مليون  800اyيل فاتت وهو واÂد التذبذب يعين ما بني هاذ الس9نوات 
و ٕاسرتاتيجية Iىل لمه نعنمليون دÊل اOرمه، وما ميكYلناش �ٔ  300درمه ٕاىل 

س9نوات حول ٕاشاكلية الطريان، حول ٕاشاكلية فhح  4س9نوات ٔ�و  3
�سواق Vديدة، حول ٕاشاكلية فhح مYدوبيات Vديدة يعين يف دول ٔ�خرى، ٔ

  . Iىل مس9توى اUٔنرتنBت حول املسnٔ� دÊل التوزيع Iرب اUٔنرتنBت والتواVد
نة، جيب لك هاذو مسائل ما ميكYلكش ختطط لها Iىل مس9توى س9 

التخطيط Iىل مس9توى س9نوات يعين مhعددة، والزم ٔ�نه تعرف ٔ�ش9نا يه 
املوارد اyيل عندك، ٔ�نه اUٓن يعين إالجناز اyيل Àادي �كون هاذ الس9نة هو 
�نه Àادي µكون عند� يعين صورة �مة وكذ� تصاIدية عن الواردات ٔ

ا ند�رو اyيل Àادي µكون عند املكhب الوطين yلس9ياÂة، �ش ميكن لنا ٔ�نن
�رجمة وختطيط اyيل هو اسرتاتيجي يف مFدان الرتوجي، خصوصا �ل¿س9بة 

  . yلقطاع ا³ي يعرف تنافس9ية �برية Vدا
 .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

السؤال املوايل موضوIه �روز ظاهرة املرشد�ن الس9ياحFني اVUٔانب Àري 
س�شار�ن من فريق التجمع الوطين اللكمة ÂUٔد السادة امل . املرخص هلم

  .لٔ¾حرار لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا الس9يد الرئBس، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
Âور الهام ا³ي يلعبه قطاع الس9ياOليمك اI ساس9ية ال خيفى�ة كدIامة ٔ

  . لالقhصاد الوطين، وقد ذ�رمت بذ� يف اجلواب Iىل السؤال اUٔول
و6لك قطاع ٕانتا~، فٕان املامرسات اليومFة جتعل القطاع ٔ�مام ٕا�راهات 
العديد من السلواكت واملامرسات املشYBة، واليت µكون عق�ة ٔ�مام تطور 

  . القطاع
طاع هذه اÊUٔم وهو �روز ؤ�خطر هذه الظواهر املشYBة اليت تعرتض الق

ظاهرة املرشد�ن الس9ياحFني Àري املرخص هلم مبا فهيم اVUٔانب، وا�³ن 
  . âش9تغلون يف بعض دور الضيافة وÀريها

  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
صادق الربملان Iىل قانون املرشد الس9ياì بغرض تنظمي هذه املهنة، مبا 

âسري بطريقة بطيئة Vدا، فهيا دور الضيافة، لكن لٔ¾سف جند ٔ�ن تطبيقه 
Uٔن الت�ايل Iىل الساحئ ٔ�صبح من العوائق الك�رية اليت تنخر س9ياحhنا 

  . الوطنية، وجب التصدي لها �لك حزم
³ا، ýسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن إالجراءات املس9تعWw اليت س9تعمتدها 
وزارµمك لتطبيق قانون املرشد الس9ياì وتزنيÃ رسيعا لتنظمي هذه املهنة، 

  . مبا فهيم املرشد�ن الس9ياحFني اVUٔانب ليك âش9تغلوا fشلك مYظم وقانوين
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس9يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂة
  .شكرا الس9يد الرئBس

اyيل هو سؤال  شكرا الس9يد املس�شار احملرتم Iىل طرح هاذ السؤال
وجFه، واyيل �هيم واÂد القطاع اyيل هو من اUٔولوÊت دÊل وزارة 
الس9ياÂة، كتعرفوا ٔ�ن إالرشاد الس9ياì هو من ٔ�مه مكو�ت العمل 
الس9ياì، خصوصا ؤ�ن املرشد هو سفري دÊل الثقافة املغربية ودÊل اOو� 

 ٔU ،يبYجUٔى الساحئ اO متع املغريبCل اÊيل تيكون يف املغربية ودyنه هو ا
  . Iالقة يعين م�ارشة معه

مت املوافقة Iىل قانون  2012ٕاذن، هذا عندو ٔ�مهية �برية Vدا، لهذا يف 
Vديد �ل¿س9بة لٕالرشاد الس9ياì، واyيل اكنت من اUٔهداف دÊلو هو ٔ�نه 

ìٔهيل �نة إالرشاد الس9ياnت .  
رشاد الس9ياì، املسnٔ� الثانية وهو ت�س9يط يعين مزاو� العمل دÊل االٕ 

وكذ� وضع �ٓليات yلتكو�ن والتكو�ن املس9متر، اyيل هو �قص اUٓن 
 ìل إالرشاد الس9ياÊوكذ� حتديث املزاو� د ،ìل¿س9بة لٕالرشاد الس9يا�

ìل إالرشاد الس9ياÊلق رشاكت دp لÊرب ٕاعطاء إالماكنية دI .  
طار هذه يه الوضعية وهذا هو القانون اyيل در�، واحYا اUٓن يف إ 

العمل Iىل النصوص التطبيقFة، اكن ممكن خنرجو النصوص التطبيقFة هذي 
�شهر، ولكن ابغينا دÊل املرشد�ن الس9ياحFني، Uٔن مه ٔ�درى �كçري من  6ٔ

هذي واكينة بعض النقط اyيل يه Iالقة، وجيب كذ� ٔ�ن تتوافق مع 
عها �ش القانون، حنن يف ٕاطار التفاوض مع اUٔمانة العامة yلحكومة والعمل م 

يعين النصوص التطبيقFة املطابقة yلقانون، ولكن كذ� اyيل ميكن لنا خنرجو 
 .تتعامل مع هاذ إالطار هذا

رخص هلم امل�ل¿س9بة yلسؤال اyيل طرحhو وهو ٔ�نه املرخص هلم، Àري 



�كتو�ر دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن ٔ2013 

33 

 )2013نومفرب  19( 1435حمرم  15

، وجيب )les faux guides(الوطنيني راه موجود�ن من احشال هذا، 
ذ� من رصامة يف ٕاطار التفعيل دÊل  التعامل مع هاذ الظاهرة مبا �ك�يس

الرشطة الس9ياحFة يف هاذ إالطار، مع اpUٔذ بعني �عتبار ٔ�نه يف القانون 
وضعنا واÂد الس9ن�ني اyيل هام ميكن لها ٔ�هنم اyيل عندمه بعض املؤهالت 

رخص هلم ٔ�هنم ميكن هلم يدpلوا املمن هذوك املرشد�ن الس9ياحFني Àري 
  . د الس9ياìمçال املهنة دÊل إالرشا

اك�ن بعض املامرسات اyيل تيقوموا هبا ٔ�حصاب الرÊضات اyيل تيد�روا 
إالرشاد بنفسهم، حنن يف ٕاطار التحسBس اUٓن دÊل مجيع املندوبيات دÊل 
وزارة اOاpلية، دÊل السلطات، دÊل اللك، بnٔنه ال ميكن القFام �ٕالرشاد 

ذ� القانون، هذي ٕاال من طرف املرشد�ن املرخص هلم كام ينص Iىل 
  . املسnٔ� اUٔوىل

اكينة كذ� بعض مرو~ الرÂالت تيقول � هاذ املرشد�ن اyيل 
عندمك ما تزياولوش املهنة بطريقة يعين اyيل يه جFدة Vدا، احYا كنحتاجو 
yلمرشد�ن، تنقولو ال، ميكن لمك يعين جتيبو مرافقني دÊل الرÂالت دÊلمك، 

Àادي �كون، وٕاىل مت يعين البد يعين  ولكن البد من مرشد مغريب اyيل
  .تتكون بعض التwاوزات ولكن يمت العمل Iلهيا

اكينة ٕاشاكليات اyيل تتطرح كذ� دÊل ٔ�نه بعض يعين مرو~ 
الرÂالت تيقول � ما عندمكش املرشد�ن اyيل تزياولوا ذيك اyلغة، اyيل 

yلغة ال�ش9يكFة، �يطرحوا عند� مçال إالشاكليات اUٓن اyلغة البولونية مçال، ا
اyلغة السلوفا�ية، بعض اyلغات إالسكYد�فFة، اyلغة الصي¿Fة، هذي لكها 

  . تتطرح ٕاشاكليات، ما عند�ش يعين مرشد�ن اyيل تhBلكموا هاذ اyلغات
مçال مت يعين تnٔهيل الكçري من مرشد�ن يف اyلغة اليا�نية نظرا Uٔن 

املوا fشلك �م Vدا وVد اليا�نني تعاملوا، مرو~ الرÂالت اليا�نية تع
�ين، Uٔنه تيجيبوا املرافق وتياpذوا املرشد يعين املغريب ويعين �لفعل ٔ�نه 
مارس املهنة وعرف مçال اyلغة اليا�نية، ولكن البعض مهنم كريفض هاذ 
إالطار هذا، حنن يف ٕاطار يعين ٕاجياد Âل �ل¿س9بة لٕالشاكلية دÊل اyلغات 

  .دودÊل كذ� اجلودة يف إالرشا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ¾حرار

        ::::املس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهايشيشيشيش
شكرا الس9يد الوز�ر Iىل جوا�مك اyيل يف احلقFقة اكن واحض، وهذا ما 

  . كنا ن¿hظره
يت�ني ٔ�نه مطلوب مYمك، واyيل كنطلبوه مYمك مكس�شار�ن، ٔ�Ûمك تعجيل 

وص التطبيقFة لتطبيق القانون، بطبيعة احلال خص هاذ اليش �كون النص
يف ٔ�قرب وقت، pاصة ؤ�نه ٔ�ثري يف موضوع يف قYاة ٔ�جYبية موضوع هاذ 
املرشد�ن الس9ياحFني، واyيل ٔ�ساؤوا يف احلقFقة yلس9ياÂة يف املغرب 

و�لضبط يف مدينة مرا6ش، كنمتناو ٔ�ن هاذ املوضوع ما نبقاوش نعاودو 
  . هنرضو فFه

كذ� ذ�رتو يف اجلواب دÊلمك ٔ�نه هناك مرشد�ن Àري مرخص هلم 
وخصهم تطبيق القانون، جيب Iليمك 6حكومة �ش تطبقوا القانون يف 

اyيل ما مرخصش � راه ما خصوش �زاول، Uٔنه ميل كزياول âيسء ... حق
  . ٕاىل املهنة وâيسء ٕاىل املغرب وâيسء ٕاىل الس9ياÂة

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
  . شكرا لمك

  .الس9يد الوز�ر، ٕاذا اكن �Oمك الرد Iىل التعقFب، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂةالس9يد وز�ر الس9ياÂة
�لفعل، الس9يد املس�شار، يعين اك�ن بعض التwاوزات، جتاوزات اyيل 
كتقوم هبا يعين اyيل Àري مرخص هلم، جيب تطبيق القانون يف هاذ إالطار 

  . هذا
وصل ٕاىل العمل دÊلنا يمت تطبيق ويمت كذ� ٕاذن احYا �ل¿س9بة اyيل تت

الطلب بnٔنه يمت تطبيق القانون يف هاذ إالطار هذا، ولكن راه اكينة ٕاشاكلية 
اyيل مرخص هلم وµكون جتاوزات، هذاك الفFمل اyيل قلت اyيل تدار Iىل 
مرا6ش راه مايش فقط املرشد�ن Àري املرخص هلم، حىت بعض املرشد�ن 

  . املرخص هلم
بد ٔ�ن املرشد�ن خصهم يتحملوا مسؤولياهتم، خصهم يتحملوا ٕاذن، ال

مسؤولياهتم يف ٕاطار امجلعيات، يف ٕاطار يعين التنظمي دÊل نفسهم، يف 
ٕاطار ٔ�نه �كون يعين ٕارشاد جبودة معينة، راه ما خصش، Uٔنه اكينة 
جتاوزات كذ� من طرف بعض املرشد�ن ا�³ن âسB×ون ٕاىل �نة 

رصاÂة، ولكن جيب التعامل مع هاذ إالطار هذا إالرشاد، هذي ٔ�قولها ب
بنوع من املسؤولية، Uٔنه راه  ٕاىل ما تعاملوش مبسؤولية ومبهنية مع �نة 

  . إالرشاد، راه هام اyيل �يفسدوا �نة إالرشاد
ٕاذن، البد احYاÊ يف ٕاطار الوزارة اك�ن القانون اجلديد واكينة ٕاماكنية 

Êل التكو�ن واكينة ٕاماكنيات دÊىل املرشد�ن، دI ل املرافقة واملوا�بة، ولكن
راه اUٓن Àري موجودة فFدرالية دÊل املرشد�ن الس9ياحFني رمغ ٔ�نه يعين 

  .س9ن�ني �ش فات الوقت دÊلها، هذي مسؤولية جيب ٔ�ن يتحملوها
اUٔمور، اكينة ٕاشاكليات دÊل بعض املرشد�ن ا�³ن يتwاوزون يعين 

جيب Iىل املرشد�ن وامجلعيات دÊل و�ميش9يو ٔ�نه يف اس9تغالل الس9ياح، 
  . املرشد�ن ٔ�هنم يتحملوا مسؤوليهتم يف هاذ إالطار

ٕاذن راه اكينة ٔ�مور اyيل يه تبقى Iىل Iاتق احلكومة وIىل Iاتق الوزارة 
�هنا تتعامل معها، ولكن كذ� املهنة جيب كذ� ٔ�ن µرىق �لعمل دÊلها ٕاىل ٔ

ة �ش ميكن هلم حيافظوا Iىل مصاف اجلودة ومصاف املهنية وروح املسؤولي
هاذ املهنة، Uٔنه راه بعض ا�³ن ال حيافظون Iىل املهنة âسB×ون ٕاىل املهنة 
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6لك، وهذا Àري يف صاحل املهنة إالرشاد وال هو يف صاحل الس9ياÂة وال هو 
  . يف صاحل بعض املدن مçال مكدينة مرا6ش ومدينة طنwة

م Vدا، جيب ٔ�ن ýس�مثر ٕاذن، حنن �ل¿س9بة لنا إالرشاد ٔ�سايس Vدا، �
يف التكو�ن والتكو�ن املس9متر، اك�ن بعض املرشد�ن تيقول � ما ميكYليناش 
�نه نعملو التكو�ن والتكو�ن املس9متر، ب�B إالشاكلية دÊل الس9ياÂة يه يف ٔ
تطور مس9متر، وجيب صقل املهارات يف لك مرة، جيب ٕاIادة التكو�ن دÊل 

ن هذا هو جحر الزاوية يف ٕاطار التعامل كثري من املرشد�ن، حنن Àادي �كو
  . مع ٕاشاكلية إالرشاد و�نة إالرشاد

 .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر، شكرا Iىل مسامهتمك

ون¿hقل ٕاىل السؤال اUٓين املوVه ٕاىل الس9يد الوز�ر امللكف �ملغاربة 
. جلديدة yلهجرةاملقميني �خلارج وشؤون الهجرة حول الس9ياسة الوطنية ا

اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد عبد الفhاح عامراملس�شار الس9يد عبد الفhاح عامراملس�شار الس9يد عبد الفhاح عامراملس�شار الس9يد عبد الفhاح عامر
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف ٕاطار املبادرة امللكFة املتعلقة بوضعية املهاجر�ن واVUٔانب يف 
I ىل رضورة التعاطي مع ظاهرة الهجرة يف ٕاطار مقاربة املغرب، واليت شدد

مشولية وٕاýسانية متاىش مع القانون اOويل ومضن ٕاطار مwhدد يف yلتعاون 
مhعدد اUٔطراف، �عتبار ٔ�ن بالد� ٔ�صبحت اليوم ب± م¿شnٔ وعبور، يتعني 

من «ة حتسني : Iىل احلكومات بذل جمهودات مضاعفة Iىل مس9تويني
املرتبطة مبوا�بة املغاربة املقميني يف اخلارج، ومن «ة الس9ياسات العامة 

�خرى وضع �ٓليات قانونية ومؤسساتية لتنظمي ٕاقامة اVUٔانب فوق الرتاب ٔ
  . املغريب وفق املعايري اOولية

ويف ٔ�فق تنفFذ املبادرة امللكFة يف هذا اCال، ýسائلمك، الس9يد الوز�ر 
احلكومة يف ٔ�فق بلورة الس9ياسة  احملرتم، عن التدبري ا³ي تتÒذه وس�Òhذه

  . الوطنية اجلديدة yلهجرة
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

  .، تفضلواالسؤاللمك اللكمة، الس9يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل 

        ::::الس9يد ٔ�نBس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس9يد ٔ�نBس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس9يد ٔ�نBس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس9يد ٔ�نBس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  .صالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، وال

  الس9يد الرئBس،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السادة ٔ�عضاء فريق اUٔصا� واملعارصة ٔ
  . احملرتمني Iىل طرxم هذا السؤال والسؤال �م

ؤ�ريد كذ�، رمبا ق�ل إالVابة، ٔ�ن ٔ�عرب عن الرشف ا³ي ٔ�حس به 
Cمام ا�لس املوقر UٔجFب Iىل ٔ�ول سؤال مYذ حظيت �لثقة �ملثول ٔ

الكرمية، وÈشاء الصدف ٔ�ن �كون ٔ�ول سؤال مhعلق مببادرة ملكFة  ةويلاملو 
  . �رمية مhعلق �لس9ياسة املغربية yلهجرة

رمبا ق�ل ٔ�ن ٔ�خوض يف عنارص اجلواب، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رجع شB×ا ما ٕاىل 
اطلع Vال�  2013ت¿رب ش9  9الوراء، �رونولوجFا اÂUٔداث، تتذ�رون ٔ�نه يف 

ساIة بعد  24امل� Iىل التقر�ر ا³ي ٔ�Iده اCلس الوطين حلقوق إالýسان، 
إالطالع Iىل التقر�ر µرٔ�س Vال� امل� اج�Iا �ام �لقرص املليك، اج�ع 
 ،Wذ بعني �عتبار �ملقاربة الشامp¾ٔاللته توجهياته وتعل�ته لV هFعطى ف�ٔ

بعد احلقويق يف املقاربة اليت جيب اع�دها خبصوص �لبعد إالýساين، �ل 
  . ش9ت¿رب 10ش9ت¿رب،  9ظاهرة الهجرة، ٕاذن 
 38نونرب، اخلطاب املليك السايم خبصوص ا�³رى  6بعد ذ� يف 

خصص لظاهرة yلمسرية اخلرضاء، ولكنا نتذ�ر هذا اخلطاب واحلزي ا³ي 
ýسانية، Iىل املقاربة الهجرة، وفFه كذ� ٔ�كد Vال� امل� Iىل املقاربة االٕ 

اليت تعمتد Iىل اÂرتام �رامة إالýسان، Iىل املقاربة اليت تتÒذ بعني �عتبار 
وتpٔnذ �العتبار البعد إالýساين، اÂرتام اOس9تور، اÂرتام القانون، اÂرتام 

  .املواثيق اOولية
بعض اÊUٔم بعد ذ�، تnٔيت املبادرة امللكFة السامFة واليت تقيض ب�سوية 

ع العديد من املهاجر�ن ا�³ن يوVدون يف وضعية Àري قانونية، واليت ٔ�وضا
الج×ني، اyيل امللفات  853الجئ، �لضبط  800تقيض ب�سوية ٔ�كرث من 

دÊهلم متت دراس9هتا من طرف املفوضية السامFة yلالج×ني بعمل مشرتك مع 
 .مكhب الالج×ني املوجود بوزارة اخلارجFة

تعطينا فكرة كذ� Iىل التعامل الن�Fل ٕاذن، هاذ ال�سلسل اÂUٔداث ت 
Vدا، التعامل الرايق، التعامل احلضاري، التعامل العميق Oو� لها حضارة 

ويف ... �برية Vدا، Oو� اكنت دامئا ٔ�رض اس9تق�ال، ٔ�رض يعين µرحب بــ
احلقFقة احYا موجود�ن يف هاذ القاIة هذي، من مYا ميكن ٔ�ن جيزم بnٔنه لBس 

 هذه البالد؟ ما اكي¿ش اyيل ميكن لو جيزم، مYا من حفFد خشص هاجر ٕاىل
�ىت من احلwاز، مYا من ٔ�ىت من ا¢مين، مYا من ٔ�ىت من اUٔندلس، مYا من ٔ
�ىت من السودان، ٕاىل Àري ذ�، فهو يف احلقFقة µكرâس لثقافة مغربية، ٔ

  .لتقليد مغريب، حلضارة املغربية
  ة؟ٔ�ش9نو يه املرµكزات دÊل الس9ياسة الوطنية اجلديد

�وال، توطيد وٕاغناء الرصيد العميق yلمغرب �ب± حلسن الضيافة ٔ
  ؛و�س9تق�ال والتعاâش �تلف اUٔدÊن والثقافات

3نيا، معاجلة خمتلف اجلوانب املرتبطة �لهجرة وفق مقاربة ٕاýسانية 
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  .وشامW تتوافق مع دس9تور اململكة والقانون اOويل
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقFب، تفضلوا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي بواملس�شار الس9يد عبد الكرمي بواملس�شار الس9يد عبد الكرمي بواملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدة والس9يد�ن الوز�ر�ن،
  إالخوة املس�شار�ن،

  الس9يد الوز�ر،
حنن لن نناقشمك يف النواÊ، النواÊ تظهر Iىل ٔ�هنا نواÊ حس9نة، Àري كنا 
Ûمتىن ٔ�ن نذهب م�ارشة ٕاىل اجلانب ال�رشيعي، وهو ما هيمنا، هناك قانون 

املتعلق �لهجرة، اyيل كنا كنمتناو هو ٔ�ن تقول لنا ٔ�ن  2003دÊل  02.03
احلكومة Àادي جتيب لنا هاذ القانون ýش9تغلو Iليه، فعال املبادرة امللكFة 

Fات كن�V ن يهUٔ ةFد الوضعاكنت حمرك، ولكن ق�ل املبادرة امللكÂة لواw.  
املغرب، الس9يد الوز�ر، مر من ثالث مراÂل يف املسnٔ� دÊل الهجرة، 
اكنت املرWÂ اUٔوىل هو ٔ�ن كنا مصدرون، نصدر املهاجر�ن، املرWÂ الثانية 
�صبحنا ب± عبور، واUٓن ٔ�صبحنا ب± اس9تقرار، يعين ٔ�ننا ٔ�صبحنا يف ثالثة ٔ

 اجتاه واÂد، مجيع �جتاهات، دÊل اUٔمور، وب± �س9تقرار ما اكي¿ش يف
Uٔن الناس ك�س9تقر يف املغرب، رمبا الوضع الس9يايس واحلقويق و�قhصادي 
اyيل يف املغرب كBشجع الناس، رمبا املس9توى ٔ�و ما وصلت ٕاليه ٔ�ورو� يف 
اUٔزمة pالت واÂد اCموIة دÊل املهاجر�ن يفضلوا ٔ�هنم âس9تقروا يف 

  .املغرب
يه إالجراءات ال�رشيعية والقانونية اyيل Àادي  ٔ�� اyيل ك¿سول، ٔ�ش9نا

تد�ر احلكومة، Uٔننا راه Àدا Àادي نصبحو قدام، Àدا غيجي من هب ودب 
يبدا يعطينا دروس يف حقوق إالýسان، �ن مnhٔكد، Àدا Àادي نوليو احYا 

  . كنضطهدو املهاجر�ن كام �يد�روا معنا دا�
ت �ش هاذ القانون يتضمن اyيل ابغينا نعرفو، الس9يد الوز�ر، إالجراءا

اخلطاب املليك، وكام قلت يعطي yلمغرب القمية، اyيل احYا ماشني كند�روه، 
ال Ûزايد Iىل ٔ�Âد، هذي طبيعتنا، وحنن ٔ�هÃ، يعين هاذ اليش اyيل 
كند�روه يف التعامل مع اVUٔانب، اUٓن ٔ�صبحوا عند�، ما كهنرضوش Iىل 

الصحراء، والو عند� الشعب  املهاجر�ن اyيل �يجيو من ٔ�فريقFا وجYوب
السوري اUٓن، السوريني اyيل اخhاروا ٔ�هنم جييو yلمغرب، راه  ك�شوفوا 

  .واÂد احلاالت ٕاýسانية
�خرى ويه مسnٔ� ٕاجرائية، واش كتحصيو هاذ الناس؟ راه ال ٔ �ٔnمس
يعقل ٔ�ن إالýسان يعBش يف واÂد البالد ما كنعرفوهش، احYا ما 

خص إالدارة حتيص هاذ الناسن، نعرفو  ك¿س9يؤوش الظن �لناس، ولكن

  . اشكون هام هاذ الناس
وÛرجعو yلمقار�ت الس9يد الوز�ر، وامسح يل، الس9يد الرئBس، Uٔن ما 

هو املقاربة، ما منش9يوش yلمقاربة اUٔمYية فقط، اك�ن اUٔمه . كنطولش دامئا
ملغاربة واملقاربة �ج�عية، هاذ الناس كام تيقولوا اهو املقاربة إالýسانية 

 .زاو�وا فFنا، خصنا Ûكونوا قد املسؤولية
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب

        ::::الس9يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس9يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس9يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس9يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  الس9يد الرئBس، 

ٕاجراءات معلية، فلBس التعبري عن نواÊ، ملا ٔ�عتقد ٔ�ن ملا ٔ�µلكم عن 
تنقولو Àادي ýسويو الوضعية دÊل املهاجر�ن يف وضعية Àري قانونية، 

، هذي لBست 2014دجYرب  23غي�سوى الوضعية دÊل من فاحت ينا�ر ٕاىل 
  .نواÊ، هذي حقFقة وهذي ٕاجراءات معلية مYطلقة من املبادرة امللكFة

اك�ن القانون املتعلق : اك�ن ثالثة دÊل القواننيجنيو yلرتسانة القانونية، 
�لهجرة، اك�ن القانون املتعلق �لالج×ني، واك�ن القانون املتعلق �الجتار 
�ل�رش، هذي يه الرتسانة القانونية اyيل Àادي جنيو لها، ولكن هذا لBس 

  . اكيف
ملا Àادي ýسويو الوضعية، ماذا بعد؟ هناك الرب�مج Uٔن صعيب 

اUٓن Iىل الس9ياسة دÊل الهجرة واحYا Iاد ابدينا، لك ما يتعلق  نتلكمو
�جلانب �ج�عي، �قhصادي، الثقايف، ٕاىل Àري ذ�، وراه µلكمتو 
Iليه، الس9يد املس�شار احملرتم، اyيل هو �ر�مج �بري Vدا، كذ� يتعلق 

يتعلق  �لثقافة، يتعلق �لتكو�ن، يتعلق �لرتبية، يتعلق �جلانب �ج�عي،
كذ� ٔ�نه تعطهيم �نة، ٔ�هنم يندجموا، ٔ�هنم �كونوا فاIلني ٕاجيابيني، âسامهوا 

  .يف البناء دÊل اCمتع دÊلنا، هذا هو الهدف من هاذ الس9ياسة دÊل الهجرة
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
شكرا لمك الس9يد الوز�ر Iىل مسامهتمك، ولنا موIد معمك ٕان شاء هللا 

والقFام �لك ما يلزم يف هاذ الناز�،  ة مس9توى اyلجنة لتوضيح الرؤيIىل
  . Uٔنه موضوع �م Vدا

ن¿hقل ٕاىل السؤال اUٓين املوايل املوVه ٕاىل الس9يدة وز�رة الصناIة 
. التقليدية و�قhصاد �ج�عي والتضامين، حول تقليد الزربية املغربية

ق �س9تقاليل لتقدمي السؤال، اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من الفري
  .فليتفضل مشكورا
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        ::::املس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زاز
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س9يد املرسلني

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
�وال �مس صناع مدينة فاس، و�مس غرفة الصناIة التقليدية جلهة فاسٔ-

  .س9يدة الوز�رة، وÛمتىن لها النwاح والتوفFق يف �ا�ابوملان، Ûرحب �ل 
سؤايل، الس9يدة الوز�رة، �متحور حول تقليد الزربية املغربية، ٕاذا اكنت 
الزربية املغربية دليل ٕابداع فين ودليل حضاري، حFث اش9هتر هبا املغرب 
مYذ م×ات الس9نني نظرا ملا متزيت به من �ارات وٕابداع وٕاتقان، حFث تعترب 

Âة فYية ذات تعابري وقرارات خمتلفة �خhالف رسوماهتا الهندس9ية ؤ�لوهنا لو 
  . املس9تعمW، وذ� حبسب خصوصية لك مYطقة Iىل Âدة

ٕاال ٔ�هنا ٔ�صبحت مع اUٔسف تتعرض yلتقليد من pالل الصنع بواسطة 
املكYنة اليت س9تضيع بال شك قميهتا الفYية ٕان مل حنافظ Iلهيا وحنمهيا من �ٓفة 

  .التقليد
  : ³ا، ýسائلمك، الس9يدة الوز�رة احملرتمة

�وال، ما يه التدابري املزمع اختاذها yلحفاظ Iىل هوية الزربية املغربية  -ٔ
 اUٔصيW؟

3نيا، ما يه إالسرتاتيجية املعمتدة ٔ�و اليت سBمت اع�دها yلتعريف هبا  -
  Iىل الصعيد العاملي؟

  .وشكرا الس9يدة الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . د املس�شارشكرا yلس9ي

Ûرحب �لس9يدة الوز�رة، ؤ�عطهيا اللكمة لٕالVابة Iىل السؤال، 
  .فلتتفضل مشكورة

الس9يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي الس9يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي الس9يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي الس9يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  الس9يد الرئBس،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ال، وIىل بداية، ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني Iىل طرح السؤ 
الغرية و�ه�م حبامية املنتوج التقليدي املغريب، وpاصة الزربية املغربية من 
ظاهرة التقليد، الظاهرة اليت ٔ�صبحت مشلكة Iاملية خطرية، تعاين مهنا اكفة 

  .دول العامل
فالزربية املغربية حتتل ٔ�مهية �لغة مضن �رامج الوزارة، فقد حظي هذا 

، وت�شلك حماوره 2010ربية التقليدية مYذ س9نة القطاع مبخطط لتnٔهيل الز 
  :يف شقني

�وال، التnٔهيل التقين، وâشمل ٕاحFاء تقYيات الصباÀة النباتية اخلاصة ٔ
  �لزربية القروية، بعدما معت الصباÀة الكمييائية خمتلف مYاطق إالنتاج؛

3نيا، ٕاجناز دليل حول تقYيات الصباÀة النباتية وامللو�ت الطبيعية، 
 ل تقYيات Iىل غزل الصوف وµمثني الزربية التقليدية؛وٕادpا

3لثا، دمع الصانعات ال¿ساVات يف العامل القروي من pالل �ر�مج 
  . اليت Èشلك فضاء yلعمل امجلاعي "دار الصانعة"

  : احملور الثاين هو خيص اجلودة واملواصفات
، 2015تضمنت ٕاسرتاتيجية µمنية الصناIة التقليدية املن�çقة عن رؤية 

مجموIة من إالجراءات والتدابري امحلائية قصد احملافظة Iىل املنتوج الوطين 
  .وتطو�ره وµمثينه، من pالل وضع وت�ين �ٓليات حامئية عرصية وÂديثة

وتعد العالمات امجلاعية واملواصفات ٕاÂدى ٔ�مه مFاكنزيمات هذه 
ة اخلاصة ف� خيص الزربية، مت وضع مجموIة من املواصفات املغربي. اUٓليات

  .مواصفات �46لزربية µمتثل يف 
وضع العالمات امجلاعية yلتصديق اخلاصة �لزربية الر�طية وزربية ٔ�يب 
اجلعد، والرشوع يف ٕاجناز العالمات امجلاعية yلتصديق اخلاصة �لزربية 

  .الوز�يطية، �زربية مديونة، زربية احلوز، زربية الرÂامYة، وزرايب اUٔطلس
I لنيكام يمت العملIشجيع الفاÈ ىل ...  

        : : : : الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ٕاىل امسحيت الس9يدة الوز�رة، مرة ٔ�خرى ٔ�رجومك ٔ�ن µكFفوا تدpالµمك 

تفضيل، تفضيل، مكيل، الس9يدة ... وس�مت. حسب التوقFت ا�صص
  . الوز�رة، مكيل، وال يف التعقFب ٕان شاء هللا

  .اللكمة لمك الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب

        ::::الس9يد �الس9يد �الس9يد �الس9يد �~~~~    خفخفخفخفاريارياريارياملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
الوزارة  -كام قلمت-فعال . بدوري ٔ�ه³ الس9يدة الوز�رة Iىل الثقة املولوية

بطبيعة احلال كتجهتد وكتلعب واÂد اOور ٔ�سايس بطبيعة احلال يف مجموIة 
بطبيعة احلال الربامج الوزارية، ٕاجناز دليل، دار من النقط اyيل ذ�رتو، 

مواصفة، يعين هذا يشء مجيل  46الصانعة، اجلودة والعالمة امجلاعية، و
  .Vدا

ولكن اyيل نبغي نقول �، الس9يدة الوز�رة احملرتمة، ٔ�نه من بني النقط 
الرفع من فرص ال�شغيل، الزÊدة يف العامل : 2015إالسرتاتيجية 
فع من املبيعات والصادرات، ال�سويق Iرب دار الصانع وطنيا والعامالت، الر 

  .ودوليا، التكو�ن والتnٔهيل، يعين pلق مناذج Vديدة وتصاممي Vديدة
ٕاال ٔ�نه هنا مت يعين العكس دÊل هاذ إالسرتاتيجية، هو إالÀالقات، 



�كتو�ر دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن ٔ2013 

37 

 )2013نومفرب  19( 1435حمرم  15

  .مجموIة دÊل إالÀالقات، البطا� وال�رشيد
مقاو� مت إالÀالق  �80زيد Iىل بوملان، الس9يدة الوز�رة، ما -«ة فاس

اUٓالف IامW وIامل، �هيك Iىل املقاوالت  10دÊلها، Èرسحي ما �زيد Iىل 
الكربى Iرب املدن املغربية وIرب القرى، بعض التعاونيات اyيل مت إالفالس 

  .دÊلها
بطبيعة احلال، هنا ٔ��ن دور الوزارة اUٓن؟ ان� وز�رة Vديدة، Èرشفون 

التقليدية و�قhصاد �ج�عي والتضامين، Uٔهنا اكنت كتابة وزارة الصناIة 
اOو�، والت وزارة الصناIة، دا� اUٓن تضاف لها �قhصاد �ج�عي 
والتضامين، يعين خص �كون واÂد التضامن، يعين الوزارة دÊلمك اUٓن 
مس9تدعية ٔ�هنا مجموIة دÊل املسؤولني داpل الوزارة ٔ�هنم خيرجوا لعني 

ن، مايش فقط Àري س9يادµمك، ولكن مجموIة دÊل املسؤولني اyيل املاك
  .pاصهم خيرجوا، ويعين �كشفوا املواقع دÊل اOاء

اك�ن هناك تغليط الرٔ�ي العام Iىل ٔ�نه اس9تغالل اUٔطفال يف هاذ اCال 
دÊل الزربية مما تYBقص من املبيعات ومن ال�سويق دÊل املنتوج دÊل املرٔ�ة 

  . املس9توى يعين الوطيناملغربية Iىل 
اك�ن هناك املكYنة كذ�، املكYنة لعبت واÂد اOور يسء �ل¿س9بة 

، يعين اس��دال )y)le pistoletلزربية التقليدية ٔ�و ما يصطلح Iليه بــ 
الصوف كذ� �حلر�ر ٔ�و ما يطلق Iليه �لبولBس9تري، اyيل ما نعرف واش 

  حر�ر وال بولBس9تري؟ 
كذ� خص الوزارة دÊلمك تلعب . شاكلياتيعين هذي مجموIة من االٕ 

واÂد اOور موازاة مع الوزارة دÊل التwارة اخلارجFة، تلعب اOور دÊل ٔ�نه 
  . �س9ترياد دÊل هاذ الزربية

 .ٕاىل امسحتو، الس9يد الرئBس، واÂد اOقFقة وÀادي Ûهنoي الpم دÊيل

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  . 3 دقايق، دا� وصلت 2راه عند� 

        ::::املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �~~~~    خفخفخفخفارياريارياري
شكرا لمك الس9يد الرئBس، Uٔنه زمFيل ما pداش الوقت �زاف يف ثالثة 

  .اOقايق يف التدpل دÊلو

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
هللا خيليمك، الس9يد املس�شار، عند� لقاء مع السادة الوزراء Iىل 
 مس9توى اyلwان، Àادي خنرجو بواÂد اخلالصات اyيل خصها تدوز يف

. Uٔن اك�ن السادة املس�شار�ن ي¿hظرون... إالسرتاتيجية دÊل العمل �ش
  .الس9يدة الوز�رة � دقFقhني، تفضيل

        ::::الس9يدة وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي والتضامينالس9يدة وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي والتضامينالس9يدة وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي والتضامينالس9يدة وز�رة الصناIة التقليدية و�قhصاد �ج�عي والتضامين
  ... شكرا الس9يد

Ûمكل عفاك هاذ اليش اyيل كنت �غي نقول بnٔن الوزارة ت�شجع 
التكhل يف تنظ�ت حرفFة وموا�بة امجلعية الوطنية الفاIلني �لفرع Iىل 

  . ملنتجي وموزعي الزربية التقليدية �ملغرب
�ل¿س9بة yلسؤال اyيل خبصوص إالسرتاتيجية املعمتدة yلتعريف �لزربية 
املغربية Iىل الصعيد العاملي، فقد وضعت yلزربية ٕاسرتاتيجية µروجي 

اyيل تتعرفوها،  "دار الصانع"وÈسويق الزربية املغربية من pالل مؤسسة 
حبيث مت بذل جمهودات من ٔ�Vل µكرâس حضورها يف اUٔسواق العاملية 

  . ؤ�رىق املعارض اOولية
 ��هاذ اليش اyيل تتعلمين به، اك�ن بعض املسائل اyيل ما Iارفامهش، ٔ
Iاد جFت، ولكن ٔ�� مس9تعدة �ش منيش وýشوف ٔ�ش9نو هام املشالك وند�ر 

  . ش نلقاو مجموIني يش Âل لهاذ املشالكاCهود دÊيل �
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يدة الوز�رة، وشكرا Iىل مسامهتك يف هذه اجللسة املباركة

ن¿hقل ٕاىل السؤال املوايل املوVه ٕاىل الس9يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس 
احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة وحتديث إالدارة حول اخلدمات 

اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س9تقاليل . سكرية واملدنيةالع 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اUٔنصاري
  .شكرا الس9يد الرئBس

بداية، البد ٔ�ن ٔ�ه³ بدوري زمFيل اUٔس9تاذ م�ديع Iىل حتمÃ هذه 
  . احلقFبة واحلصول Iىل الثقة امللكFة

ق �س9تقاليل fسؤال ٔ�عتقد ٔ�نه من ٕاذن، س9ندشن معه العمل يف الفري
اUٔمهية مباكن، مؤكدا Iىل ٔ�نه يف خضم ما يعرفه وما يعBشه Âاميل 
الشهادات العليا، سواء خرجيي اللكيات ٔ�و املعاهد العليا، من هتمBش 
وٕاقصاء وبطا�، Iىل الرمغ من �ون Iدد �بري من املرافق التابعة y±و� 

  . رشيةÈشكو من خصاص �ول من املوارد ال� 
و�لتايل، يف الفريق �س9تقاليل فكر� وقلنا البد ٔ�ن نقرتح Iىل 
احلكومة الرجوع ٕاىل العمل بنظام اخلدمة املدنية ا³ي اكن معموال به مبقhىض 

، وا³ي معر Iىل امhداد 1997غشت  13الظهري الرشيف الصادر مYذ 
من هذا  س9نة، ق�ل ٔ�ن يمت وضع Âد � بعد ذ�، و�لتايل لقد اس9تفاد 16

النظام Iدد �بري من اUٔطر العليا Iىل امhداد س9ن�ني ليمتكYوا من مرامكة 
جتربة هامة داpل إالدارة املغربية، ومهنم من وصل ٕاىل مYاصب Iليا داpل 

  . دواليب اOو�
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اكن هناك نظام yلÒدمة العسكرية اكن معموال به 

انون، وقد وضع Âد � مبقhىض مبقhىض مرسوم مليك مبثابة ق 1966مYذ 
، مبقhىض قانون صادر عن الربملان مبwلس9يه، Iىل الرمغ من 2006قانون 



�كتو�ر دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن ٔ2013 

38 

 )2013نومفرب  19( 1435حمرم  15

س9نة، اكن كذ�  30و �18ون الش9باب ا³ي ترتاوح ٔ�عامره ما بني ا�³ور 
بدوره عرف �يف ميكن ٔ�ن �كون حريصا Iىل اOفاع عن وطنه و�لزتام 

  . تكو�ن العسكريو�نضباط و�حhاكك �حلياة من داpل ال 
مع اUٔسف اUٓن بوضع Âد لنضال اخلدمة املدنية ولنضال اخلدمة 
العسكرية، ٔ�صبح الش9باب املغريب اليوم ال ميكن ٔ�ن âس9تفFد من نفسه، 

و�لتايل، قلنا يف الفريق �س9تقاليل، البد ٔ�ن . ؤ�ن âس9تفFد مYه وطنه
 ٓUس احلكومة، واBسائل، الس9يد رئý ن�ن يف ýس9تحرض هذه الوقائع ؤ

  خشصمك، ٔ�ال µرون ٔ�نه ٔ�صبح من الالزم اUٓن الرجوع ٕاىل العمل �لنظامني؟ 
 .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا yلس9يد الرئBس

بدوري ٔ�رحب �مسمك �لس9يد الوز�ر، ؤ�متىن � التوفFق، مع العمل ٔ�نه 
زمFل يف جملس النواب، اكن رئBس فريق وتق± Iدة مYاصب، اUٓن Ûراه يف 

اUٔخرى يف املنصب احلكويم، Ûمتىن � من مصمي قلبنا التوفFق اجلهة 
والنwاح، ؤ�عطيه اللكمة لٕالVابة Iىل السؤال املقدم من طرف الفريق 

  . �س9تقاليل

ع، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة ع، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة ع، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة ع، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة ييييالس9يد محمد م�دالس9يد محمد م�دالس9يد محمد م�دالس9يد محمد م�د
        ::::العمومFة وحتديث إالدارةالعمومFة وحتديث إالدارةالعمومFة وحتديث إالدارةالعمومFة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم
 ��  . بدوري ٔ�شكر الس9يد املس�شار والزمFل الكرمئ

هذا رشف �بري ٔ�ن ٔ�مçل ٔ�ماممك يف ٕاطار املراق�ة الربملانية لعمل 
  . احلكومة، ٔ�متىن ٕان شاء هللا ٔ�ن نعمل مجيعا من ٔ�Vل مصل�ة هذا الوطن

�Èرشف بتعيين من طرف صاحب اجلال� Iىل هذا القطاع الهام ٔ
رادتنا مجيعا س9ن�اول ٔ�ن جنعل مYه ت� مبساIدµمك، مبؤازرµمك، بتفهممك، �ٕ 

اUٓ� اليت µزيد يف الطموح ويف µمنية �س��ر ويف pلق الرثوات ويف µمنية 
  .الب±

  الس9يد الرئBس احملرتم،
  حرضات الس9يدات والسادة،

كنظام  1973ٔ�ذ�ر فقط ٔ�ن نظام اخلدمة املدنية مت إالÂداث دÊلو س9نة 
العليا، يعين إالVازة Iىل اUٔقل، واكن ٕاج�اري، خيضع � Âاملو الشهادات 

الهدف من هذا النظام هو موا«ة النقص احلاد من اUٔطر إالدارية والتقYية 
واكنوا . املتوسطة والعليا اليت اكنت تعاين مهنا إالدارة العمومFة �ٓنذاك

  . يقضون، كام Vاء يف مداpلتمك، س9ن�ني اكملتني من اخلدمة فقط
اكنت حمطة ٔ�ساس9ية، حFث ابتداء من  تيوقع Âدث، وهو 1991س9نة 

هذه الس9نة مت �حhفاظ �لك اCند�ن يف ٕاطار هذه املهام بعد قضاء املدة 
إالج�ارية، وذ� تفعيال ملضامني اخلطاب املليك السايم اyيل اكن يف ذاك 

، ويف هذاك 1996، ومت ٕادماج لك هؤالء س9نة 1991ينا�ر  2الوقت هنار 

: 1973ال هو ٔ�نه µزايد Iدد اخلرجيني، اكن Iام الوقت الس�ب اyيل اكن ٔ�و
ٕاطار يتخرج من املعاهد العليا ومن اللكيات ٔ�و اجلامعات، يف Iام  1500
�لف، وصعب اس�Fعاب هؤالء  25ٔ�صبح هذا العدد حوايل  1996ٔ

  . املتخرVني يف ٕاطار اخلدمة املدنية
والس�ب الثاين هو يتعلق �لوقوف Iىل هشاشة هذا النوع من 

غيل �عتباره معال Àري دامئ، وكذا لكونه يعترب حسب تقار�ر مYظمة ال�ش 
العمل اOولية معال ٕاج�ارÊ، ملزم لٔ¾شÒاص املشغلني ورغام عن ٕارادهتم، 

  . مما âشلك اÛهتااك yلحرية الفردية يف اخhيار العمل
والنقطة الثانية، اكنت احلكومة �ٓنذاك Èسعى ٕاىل تنظمي معل لك ا�³ن 

�و مؤقhني ٔ�و عرضيني، فمت مض لك هؤالء اCند�ن والعرضيني اكنوا مFاومنئ 
  . واملؤقhني يف ٕاطار ٔ�سس الندما«م يف إالدارة العمومFة

 .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الرئBس، تفضلوا يف ٕاطار التعقFب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اUٔنصاري
ت يف هنج ويف س9ياق شكرا الس9يد الوز�ر Iىل هاذ املعطيات اليت اكن

  . السؤال ا³ي طرحhه
  : احYا اUٓن عند� جوج دÊل املقار�ت

�وال، املقاربة اUٔساس9ية هو ٔ�ن هناك ختمة اUٓن يف اUٔطر، يه موجودة ٔ
يف الشارع، وهناك ال ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن إالدارة لBس هبا خصاص، هناك 

احلال نقول خصاص �ول يف التعلمي، خصاص يف مجيع إالدارات، وبطبيعة 
�ن هؤالء البد ٔ�ن هؤالء الش9باب ٔ�ن يندجموا ؤ�ن يpٔnذوا جتربة من داpل ٔ
إالدارة، وبدون شك ٔ�ن ت� التجربة س9تؤهلهم من ٔ�Vل �ندماج يف 

  .الوظائف الرمسية بعد س9ن�ني
مث كذ� القضية دÊل اخلدمة العسكرية، نعرف ٔ�ن الش9باب البد � 

الوطن ٔ�كرث، وIىل كذ� التضحية،  من الرتبية Iىل �نضباط، وIىل حب
وهذه املسائل ال ميكن ولن تتnٔىت ٕاال يف نظام اخلدمة العسكرية، وقد ٔ��نت 
عن Vدواها، وذ� النظام قد ٔ��ن عن Vدواه يف ذ� الوقت، ٕاذ µربت 

  . ت� اUٔجFال يف ذ� الوقت ؤ�عطت الكçري
بذل �رµاكن واUٓن ٔ�عتقد ٔ�نه �ٓن اUٔوان لفhح نقاش حول هذا املوضوع 

ٕاىل إالحصائيات وٕاىل بعض املعطيات اليت لBست يف س9ياقها �ل¿س9بة ملا 
و�لتايل ٔ�متىن، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن نعمق النقاش ٔ�كرث يف هذه . ýشاهده اUٓن

  . النقطة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

  .قFب، تفضلوااللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التع 
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الس9يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة الس9يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة الس9يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة الس9يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  الس9يد املس�شار احملرتم، 
اكن الهدف من العمل هو يعين ٕاجياد ٔ�و Èشغيل هؤالء الش9باب،  نٕاذ

فnٔظن ٔ�ن هذا فقط س9يؤVل العطا�، وال ٔ�ظن ٔ�نه س9يقيض Iلهيا، س9يؤVلها 
  . ملدة س9ن�ني

احلكومة مYف�hة Iىل لك �قرتاÂات، وتدرس اUٓن وبصدق لك 
إالماكنيات اليت ختفف من العطا� وتليب احhياVات السوق، وكذ� 
تؤسس حلوار مع هؤالء الش9باب لفhح إالماكنيات، وهناك ٕاماكنيات مhعددة 
يف ٕاطار م�ادرات مhعددة، سواء يف ٕاطار ال�شغيل ا³ايت وال�شجيع Iىل 

  .لشغلولوج سوق ا
 ٔnيد س��ٔ ��ل هذه املالحظات، ؤ�� يف بداية املشوار سnٔمعل جسٔ

مبعيتمك، الس9يد املس�شار احملرتم، ولك الفاIلني �ج�عيني، ومهنم الربملان، 
Iىل دراسة ٕاجياد لك إالماكنيات والبحث Iلهيا لنخفف من عبء العطا�، 

ٕالVازة Iىل ٔ�لف Âاصل Iىل شهادة ا 140اليوم تقريبا عند� ما يناهز 
يف ٔ�ي اUٔقل، وهذا رمق �بري Vدا، جيب ٔ�ن ýس9تحرضه يف ٔ�ي م�ادرة، 

  . تصور
ولكن ٔ�Iدمك ٔ�ننا س¿ش9تغل وس¿�حث بصدق، Uٔن هذو ٔ�بناؤ� وف�ات 
��باد�، ويعين اOو� ٔ�دت مثن �بري لتكو�هنم، وكام قلمت إالدارات وكذ� ٔ

دية بصفة Iامة حتتاج املؤسسات العمومFة واملؤسسات �س��رية و�قhصا
ٕاىل هذه اUٔطر، س9ن�اول ٔ�ن نعاجل هذه إالشاكلية يف ٕاطار من احلوار، 
ؤ�Iدمك ٔ�نين سpٓnذها بعني �عتبار يف ٕاطار �ر�مج العمل ا³ي هو ٔ�ؤسس 

� .  
 .وشكرا لمك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

. مومFة�ٓخر سؤال موضوIه تقFمي نتاجئ التوقFت املس9متر يف إالدارات الع
اللكمة ÂUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الت�الف �شرتايك لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل اUٔس9تاذ الرمحوين مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر، 
دارات العمومFة مYذ س9نوات، لقد مت ٕاقرار التوقFت املس9متر يف االٕ 

وذ� سعيا لكسب اقhصادي ومايل من pالل �قhصاد يف الطاقة وÀريها، 
وكذ� �سب اج�عي من pالل الوقت ا³ي ي��قى yلموظف العمويم بعد 

  . هناية فرتة العمل
وبعد Iدة س9نوات من العمل هبذا النظام، فقد �ٓن اUٔوان لتقFمي نتاجئه 

اليت ٔ�قر من ٔ�Vلها ومدى جناعته، pاصة ما يتعلق  ومدى حتقFقه لٔ¾هداف
  . �ٕالدارات املرتبطة م�ارشة �ملواطنني

ومن بني مكو�ت هذا النظام ختصيص مدة نصف ساIة pالل فرتة 
ويف هذا إالطار، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن . اءذالزوال لتناول وج�ات الغ

ذا املس9توى، فقليW يه إالدارة معوما مل توا�ب نظام التوقFت املس9متر Iىل ه
  . املؤسسات اليت وفرت مطامع داpلية ملوظفهيا ٔ�و ٔ�ما�ن تناول الغذاء

اء قد تصبح ساعتني ذكام الحظنا ٔ�ن نصف ساIة القانونية ا�صصة yلغ
�و ٔ�كرث، حبيث ٔ�ن Iددا من املوظفني، pاصة املسؤولني، يغادرون مقرات ٔ

مل، متاما مçل التوقFت العادي، معلهم yلتوVه ٕاىل بيوهتم ٔ�و مطامع pارج الع
والن�wFة يف كثري من احلاالت يه تقليص مدة معل Iدد من املوظفني، 

  . pاصة املسؤولني fساعتني ٔ�و ٔ�كرث
كام ٔ�ن هدف تقليص حركة املرور يف فرتة الزوال مل يتحقق �لاكمل، 

، ن�wFة مغادرة Iدد من املوظفني ملقرات معلهم يف هذه الفرتة كام يف السابق
ولك ذ� يؤ�ر Iىل مردودية إالدارة وIىل اخلدمة املقدمة yلمواطن، حFث 
كثريا ما µكون فرتة ما بني الثانية عرش والثانية بعد الزوال فرتة مجود، 

  . اءذواملربر ٔ�ن املسؤول ي�Yاول الغ
ٕاضافة ٕاىل ذ�، فٕان ال�سهيالت املقدمة Uٔداء صالة امجلعة ٔ�دت معليا 

الزوال بدون ٔ�ي ٕانتاجFة معوما، وتصبح بعض  ٕاىل �ون فرتة ما بعد
  . إالدارات فارÀة بدعوى ٔ�داء صالة امجلعة

لك ذ� جيعلنا ن�ساءل عن مدى جناIة هذا النظام يف رفع املردودية، 
وfشلك pاص pدمة املواطن، فهل قامت مصاحل وزارµمك، الس9يد الوز�ر، 

لبياته؟ وما ا³ي بتقFمي موضوعي Iلمي حلصيW هذا النظام ٕ�جيابياته وس 
رحبنا مYه اقhصادÊ وماليا �مللموس؟ وهل تنوون اختاذ تدابري وقرارات 

  لتwاوز السلبيات؟ 
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة عن السؤال، تفضلوا

، امللكف �لوظيفة العمومFة ، امللكف �لوظيفة العمومFة ، امللكف �لوظيفة العمومFة ، امللكف �لوظيفة العمومFة الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومةالوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومةالوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومةالوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومةالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
�وال، ٔ�حFط اCلس املوقر بnٔن التوقFت املس9متر مت اع�ده س9نة ٔ2005 

بت�ديد ٔ�Êم ومواقFت العمل ٕ�دارات اOو� وامجلاIات احمللية، وبذ� 
يعمتد نظام  ٔ�صبح املغرب شnٔنه شnٔن ٔ�Àلبية دول البحر اUٔبيض املتوسط

  . العمل حبصة زمYية واÂدة
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Vاء هذا القرار بناء Iىل طلب من  2005كام ٔ�ؤكد ٔ�نه يف س9نة 
س9نة بعد ذ� مت تقFمي هذا إالجراء، وتnٔكد . املوظفني ومن النقا�ت كذ�

من املوظفني Iربوا عن ارتياxم لهذا التوقFت،  %65يف حFنه ٔ�ن تقريبا 
هلم ارتفعت مكوظفني، زÊدة Iىل ٔ�ن اعتربوا ٔ�ن املردودية دÊ %80و

املرتفقني، تقريبا نصف املرتفقني ٔ�و املواطنني، اعتربوا ٔ�ن جودة اخلدمات 
  . من املوظفني اعتربوا ٔ�ن وقهتم الثالث µزايد %60العمومFة قد حتس¿ت، و

وقد مت �قhصاد يف بعض �س9هتالاكت اكملاء والكهر�ء والهاتف 
... من ال�رس�ت الغازية، ٕاىل احملافظة Iىل البB×ةوالطاقة بصفة Iامة، واحلد 

 .ٕاخل
ف� خيص إالشاكالت املتعلقة �Âرتام ٔ�وقات العمل، مت ٔ�pذها بعني 
�عتبار عند التحضري yلتوقFت املس9متر، ومت حتديد مجموIة من إالجراءات 
املصاح�ة الكفWF بضامن اس9مترارية املرفق العمويم، من بBهنا Âل ٕاشاكلية 

ة الغذاء دÊل املوظفني، حFث مت توفري املطامع مبختلف الوزارات، وج�
وتقدم وج�ات بnٔمثان مYاس9بة، هاذ اليشء اكن ممكن واUٓن Âاصل يف Iدة 

�وال، Uٔن تواVد . وزارات مركزÊ، ولكن اكن صعب يف املصاحل اخلارجFةٔ
املصاحل اخلارجFة يف وسط املدن وقرب احملالت اليت توفر الوج�ات 

ائية، 3نيا قW املوظفني ال Èسمح ý�ٕشاء مطعم ٔ�و �لتعامل مع ممون ذالغ
  .الوج�ات

�لطبع هناك من ال حيرتم هذه اUٔوقات، ولكن Iىل اUٔقل ٕاىل اكنوا 
الناس تيدpلوا معطلني يف الصباح وخيرجوا يف احلصة اUٔوىل �كري ٔ�ربع 

 يش دو� مرات، راه اUٓن مع التوقFت املس9متر جوج مرات، وما اك�ن حىت
تقريبا يف احمليط دÊل البحر اUٔبيض املتوسط معمتدة ذاك التوقFت اyيل اكن 
Iىل جوج حصص، يعين تقريبا احYا الءمYا التوقFت املعمتد من طرف 

  . اOول اUٔخرى ويه حصة واÂدة
ولكن ف� خيص Iدم احلضوال ٔ�و Iدم �نضباط، فهذا شnٔن رؤساء 

وظفني واحلرص Iىل اÂرتام مواقFت املؤسسات وإالدارات يف ضبط امل
  .العمل

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .الس9يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد محمد Iذاباملس�شار الس9يد محمد Iذاباملس�شار الس9يد محمد Iذاباملس�شار الس9يد محمد Iذاب
  .شكرا الس9يد الرئBس

شكرا الس9يد الوز�ر Iىل جوا�مك ا³ي يتعلق �لتجربة، واليت مرت من 
الق�ة احملرتمة بعد نقاش طويل ومر�ر Iىل ٔ�ساس اع�د املغرب  هذه

  . التوقFت املس9متر
لكن، الس9يد الوز�ر، هناك ثالثة خروقات، وكذ� قلمت يف جوا�مك 

Iىل ٔ�نه املسؤولية دÊل رؤساء املصاحل، هناك اخلرق اUٔول يف توقFت 
خلرق اOخول، هناك اخلرق الثاين يف توقFت وج�ات الغذاء، وهناك ا

  .الثالث هو يف توقFت اخلروج
املواطن العادي يالحظ هذه اخلروقات، دخول املوظفني، مايش لكهم 

التوقFت . ولكن اÀUٔلبية، ما تBمتش يف التوقFت اyيل هو حمدد �ل¿س9بة هلم
اء، اللك كام Vاء يف السؤال ما �ي�رتمش هذيك النصف ذدÊل وج�ة الغ

خصو ساعتني، واك�ن اyيل �يتعلل بnٔنه  ساIة، Uٔن ٕاذا Vا مييش Oارو وجيي
اء، ذالعالقة العائلية مع اوالدو، قال � �ش âشوفهم يف الوقت دÊل الغ

حىت املوظفني �راسهم مايش لكهم �يقولوا بnٔنه هاذ يعين اك�ن تعليالت، 
  . التوقFت ٕاجيايب

احYا كنعرتفو، الس9يد الوز�ر، بnٔنه خصنا منش9يو مع املنظومة دÊل 
ودÊل اOول اCاورة ليك Ûرحب ما قلمت يف الطاقة ويف التلوث ويف إالقلمي 

Iدد من املسائل إالجيابية، لكن Iدم اÂرتام التوقFت يف اOخول ويف 
وج�ات الغذاء ويف اخلروج يه مسؤولية امجليع، ٕاىل اكن املسؤول �راسو 
�يخرج مع احلادية عرشة والنصف، و�يجي حىت الثالثة والنصف، من 

هاذ املسؤول؟ ٕاذن هناك pلل جيب Iىل احلكومة وIىل الوزارة �راقب 
  . دÊلمك واUٔمل املعلق Iليمك

�� اس9ت�رش pريا يف بعض إالدارات، ؤ�عطي املثال ٕادارة اUٔمن مبدينة ٔ
مكYاس ٔ�صبحت كتابة اجلدران لكها توI ìىل ٔ�نه اUٔمن يف مصل�ة 

wاوب، واÂد املواطن، إالدارة يف مصل�ة املواطن، هناك واÂد الت
التواصل، حىت املواطن وىل �يحس بnٔنه اUٔمن يف املصل�ة دÊلو، إالدارة 

  . يف املصل�ة دÊلو
ٕاذن، pلق واÂد اUٓليات دÊل اIOاية ودÊل اس9تغالل يعين إالذاIة 
والتلفزة وامل¿شورات وال هذا، �ش ميكن هاذ املواطن حيس بnٔنه هذاك 

 .ش يترصف فFه �يف ما ابغىالوقت راه دÊل الغري مايش دÊلو �
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب ٕان ٔ�ردمت

الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
  ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  الس9يد املس�شار احملرتم،
نكروه، احYا اوالد إالدارة وكنعرفو، ولكن ن لوضع اك�ن، ما ميك¿ش هاذ ا

وهذا تنظن . ما معممش Iىل مجيع إالدارات، ومايش Iىل مجيع املوظفني
هذا سلوك ما عندو حىت يش Iالقة �لتوقFت املس9متر، هذا مرتبط 
�النضباط دÊل الناس و�pUٔالق دÊهلم وبnٔداء الواجب دÊهلم وكذ� 

 اyيل خصهوم âسهروا Iىل اÂرتام الضوابط إالدارية خلدمة �ملسؤولني
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املواطنني، �كون التوقFت املس9متر وال �كون التوقFت Àري املس9متر، فهذا ال 
يصلح بتا� بnٔن يعين ٔ�ن نغادر العمل ؤ�ن ال نقوم بواج�نا يف اUٔوقات احملددة 

ات دÊل هلم، فهذي مسؤولية املسؤولني واملد�ر�ن والساهر�ن Iىل املؤسس
  . اOو� ودÊل امجلاIات احمللية

حنن يف ٕاطار تفعيل لك ما ميكن ٔ�ن حيسن اخلدمات إالدارية،  ،ولكن
س9نعمل Iىل هنج س9ياسة حتفزيية وحتسBس9ية وتnٔطريية مجليع املؤسسات 

  . العمومFة وإالدارات العمومFة لالنضباط، ويعين الÂرتام ٔ�وقات العمل
قامت هبا احلكومة يف احلد من ظاهرة يعين فnٔظن ٔ�ن اUٓن املبادرات اyيل 

املوظفني اUٔش9باح، ٔ�عطت واÂد الن�wFة جFدة Vدا، كذ� املتغيبون يقhطع 
  هلم من اUٔجور ٔ�عطت ن�wFة جFدة Vدا، وكذ� ختليق الولوج ٕاىل الوظائف 

  .بطريقة شفافة ومYصفة ٔ�عطت واÂد يعين واÂد الن�wFة ٕاجيابية Vدا
يعين �ر�مج  -كام قلت- وحناول يف ٕاطار  س¿سري Iىل هذا املهناج،

  .العمل yلمزيد من ختليق احلياة العامة، وس¿�دٔ� هبذا املوضوع ٕان شاء هللا
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . Iىل مسامهتمك ،الس9يد الوز�ر ،شكرا لمك

  .وهبذا س9نكون قد ٔ�هنينا �ر�مج اليوم، ٔ�شكر امجليع Iىل مسامهته

 .سةسةسةسةورفعت اجلل ورفعت اجلل ورفعت اجلل ورفعت اجلل 


