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  )م 2014 ماي 20( هـ 1435 رجب 20 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئGس اFلسل اخلامساخلليفة ، عبد الرحامن ٔ�شن الس>يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساTات، ابتداءا من الساTة الثانية واRقJقة الثالثة وامخلسني  ثالث :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .بعد الزوال
   .م^اقشة اYٔس>ئ\ الشفهية ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

        ::::امن ٔ�شن، رئGس اجللسةامن ٔ�شن، رئGس اجللسةامن ٔ�شن، رئGس اجللسةامن ٔ�شن، رئGس اجللسةالس>يد عبد الرحالس>يد عبد الرحالس>يد عبد الرحالس>يد عبد الرحاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  .T�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  الس>يدان الوز�ران،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اRس>تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100معال بpٔحاكم الفصل 

ة لٔ}س>ئ\ الشفهية ؤ�جوبة اRاzيل Fلس املس�شار�ن، خنصص هذه اجللس
  . احلكومة Tلهيا

من النظام اRاzيل، توصلت  128وق�ل ذ�، وطبقا ملقjضيات املادة 
ٔ�ولها �لفريق اRس>توري مث �لفريق  ،الرئاسة خبمس ٕا�اطات اFلس Tلام

  . احلريك ولفريق اYٔصا� واملعارصة والفريق �س>تقاليل والفJدرايل
ر Yٔول مjدzل يف ٕاطار ٕا�اطة اFلس ؤ�عطي اللكمة يف هذا إالطا

  . هناك من مjدzل؟ ما اكي�ش.. Tلام �لفريق اRس>توري
اYٔس>تاذ . اللكمة املوالية �لفريق احلريك يف ٕاطار ٕا�اطة اFلس Tلام

  .السعداوي، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ا الشك فJه ٔ�ن قضا¥ مغاربة العامل حتظى ٕ¡جامع املغاربة، ملاك مم
وحكومة وشعبا، حJث ما ف® Zال� امل محمد السادس نرصه هللا يؤكد 
Tىل رضورة اختاذ لك التدابري �متكني هذه الف±ة من حقوق املواطنة الاكم\، 
 بل وجعل اRس>تور من ٕانصافهم م�دٔ� دس>تور¥ يقيض ¡Rفاع عن حقوق

املهاجر�ن املغاربة ومصاحلهم يف ب«ان إالقامة والعمل Tىل ٕادماºم إالجيايب، 
  .س>ياس>يا وحقوقJا و¾منو¥، يف ب«مه اYٔصيل

وم^اس>بة هذا التpٔسGس وحفوى هذه إال�اطة يتعلق مبا ورد يف مزيانية 
من قرارات جمحفة يف حق هذه الف±ة من املواطنني، اليت تنص Tىل  2014

و Éاجر مغريب È ملكJة يف املهجر ٔ�و حساب بنيك حصل ٔ�ن لك مواطن �ٔ 
Tليه ٕاما من عرق ج�ينه ٔ�و جتارته جيب ٔ�ن يرصح هبا Rى مصاحل وزارة 
املالية اÏتصة ويؤدي عهنا رضيبة، ويف �ا� Tدم الترصحي ٔ�و Tدم ٔ�داء 

  .الرضيبة يعرض ٕاىل عقو¡ت زجرية تصل �د العقو¡ت السالبة �لحرية
  الس>يد الرئGس،

Tلام ٔ�ن هذا القرار ال يفرق بني املس�مثر يف ب«ان املهجر hشلك قانوين 
  . وبني Ôريه

ويف نفس الس>ياق ويف ٕاطار االتفاقJات الثنائية مع بعض اRول 
الصديقة يفرض Tىل املهاجر�ن العائد�ن ٕاىل ٔ�رض الوطن، بعد تقاTدمه، 

لمصاحل اÏتصة الترصحي مبمتلاكهتم يف ٔ�رض الوطن وتpٔدية الرضائب Tلهيا �
يف دول إالقامة، مع الزتام احلكومة ¡لترصحي نيابة عهنم مبمتلاكهتم Rى 
حكومات اRول املعنية �ا� Tدم م�ادرهتم بفعل ذ�، اليشء اÚي يعرضهم 
ٕاىل م^طق �زدواج الرضييب، بل واسرتZاع اYٔموال اليت اس>تفادوا مهنا يف 

  . ا يف دول إالقامةٕاطار املساTدات �جÞعية املعمول هب
وTليه، ومن م^ظورà يف الفريق احلريك، وٕاذ نعترب ٔ�ن هذه إالجراءات 

  . اFحفة البد من ٕاTادة النظر فهيا حسب احلاالت
وٕاسهاما م^ا يف �ل هذه الناز� س>نعمل Tىل تقدمي مقرتح قانون 
ينصف مجيع اYٔطراف وحيمي مصاحل مغاربة العامل يف لك ماكن حىت ال 

ا ٕاىل الشطط والظمل واملس حبقوقهم، ومه قوة اقjصادية واجÞعية يتعرضو 
  . وس>ياس>ية ودبلوماس>ية ختدم مصلéة الوطن �لك Ôرية وروح وطنية صادقة

  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

اللكمة �لمتدzل املوايل من فريق اYٔصا� واملعارصة يف ٕاطار ٕا�اطة 
Fس>تاذ ب�شامشاYٔل، تفضلوا اzدjلس، ٕاذا اكن هنا� من م.  

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس>يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس>يد الرئGس،
ٔ�ريد ¡مس فريق اYٔصا� واملعارصة يف ٕاطار ٕا�اطة اFلس Tلام ٔ�ن ٔ�نبه، 

خطورة ممارسة بدٔ�ت تتكرر وتتوا¾ر  فقط جمرد تنJíه من يعنهيم اYٔمر، ٕاىل
يف الفرتة اzYٔرية، وðرحج ٔ�هنا س�jفامق يف املر�\ املق�\، ممارسة ¾متثل يف 

يف ٕاطار الرصاع الس>يايس والتدافع ا�يل اك�ن يف  - ساحمهم هللا- جلوء البعض 
اFمتع، وهو ظاهرة حصية، جلوء البعض ٕاىل م^طق تصفJة احلسا¡ت 

بطرق رخJصة ورخJصة Zدا، ؤ�قل ما يقال عهنا الس>ياس>ية مع خصوÉم 
  . ٔ�هنا تفjقر ٕاىل احلد اYٔدىن ٔ�و ما دون احلد اYٔدىن من اzYٔالق الس>ياس>ية
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وقد س>بق �لكöري من الزمالء يف هذه القاTة ٔ�ن ðهبوا ٕاىل خطورة 
وكنا ðمتىن ٔ�ن . ا�لجوء ٕاىل ٔ�ساليب رخJصة يف تصفJة احلسا¡ت الس>ياس>ية

هذا احلد، ؤ�ن ين��ه ٕاىل خطورة الزج ¡لرصاع  يتوقف هاذ البعض عند
الس>يايس بني اYٔحزاب الس>ياس>ية يف ما هو لGس مس�ساغ وم�اح مبقjىض 

  .اzYٔالق الس>ياس>ية
م^اس>بة هذا الúم، الس>يد الرئGس، م^اس>بة هذا الúم، ٕاخواين، 
ٔ�خوايت، هو ما تعرضت È ٕا�دى الرئGسات الفاضالت، رئGسة ب«ية 

ا، يف الفرتة اzYٔرية، �ني وقع، وhشلك مjعمد، القصد م^ه احلس>مية حتديد
هو ٕاحلاق إالساءة hشخصها و¡لهيئة الس>ياس>ية اليت متثلها، �ني وقع ¾زو�ر، 
نعم ¾زو�ر ؤ�حتمل مسؤولييت، ¾زو�ر وقائع اس>تدTاء موZه لهذه الس>يدة، 
الس>يدة رئGسة ب«ية احلس>مية، موضوTه وهو ðزاع بني الب«ية وبني ٔ��د 

واطنني، يتعلق ¡لرتايم Tىل م الب«ية، وصدر يف شpٔنه حمك من امل
احملمكة، الزتو�ر هو وقع يف تغيري مضمون �س>تدTاء، ¡دTاء ٔ�ن الرئGسة 
ار¾ك�ت ج^éة السكر العلين، شوف تبارك هللا Tىل اzYٔالق، السكر 

  . العلين والس>ياقة بدون رخصة
يد وز�ر العدل س>يلتحق بنا اح^ا ابغينا هباذ املناس>بة، والشك ٔ�ن الس> 

بعد قليل، ال نق�ل ٔ�قل من فjح حتقJق قضايئ يف هاذ املوضوع، حىت 
  .يتوقف ٔ�ولئك ا�Úن يوظفون القضاء يف معارك س>ياس>ية

  ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  .شكرا � الس>يد الرئGس

  :املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامش
  .وس>نعود ٕاىل املوضوع الحقا

  ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . كراش

اللكمة املوالية يف ٕاطار ٕا�اطة اFلس �لفريق �س>تقاليل �لو�دة 
  .والتعادلية، تفضل اYٔس>تاذ عزايب

        ::::املس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايب
  الس>يد الرئGس،

�رشفين ¡مس الفريق �س>تقاليل �لو�دة والتعادلية ٔ�ن ٔ�حJط اFلس 
غرب مؤخرا، مل ينج مهنا املوقر Tلام بقضية هتم حترشات Zديدة تعرض لها امل

فلكام مدت اململكة املغربية يدها �لو�دة ومجع الشمل . حىت اجلانب اRيين
بي�^ا وبني ٕاخواننا يف اجلزا	ر الشقJقة، سواء Tرب روابط القرابة واYٔخوة 
التارخييتني ٔ�و Tرب اعÞد التقارب الرو� واRيين مبهنجية �شار
ية وبصفاء 

سا¡ت الس>ياساوية الضيقة، �س�ل ٔ�ن حاكم اجلزا	ر الرس�رة، بعيدا عن احل 
يعودون ٕاىل الشعارات البائدة اليت ٔ�قربت بعد اهنيار Zدار �رلني، ت 
الشعارات البالية اليت ¾كرس البلق^ة والتفjيت وتpٔخر جع\ التمنية �لقطر 

  . املغاريب بصفة Tامة
و� اليت قام وقد الحظ العامل رد فعل هؤالء احلاكم اجلزا	ريني zالل اجل

هبا صاحب اجلال� امل محمد السادس ٔ�عزه هللا بعدة دول ٕافريقJة، والىق 
ما شاهده العامل من حرارة الرت�اب التلقايئ يف ت اRول إالفريقJة، ٕاذاك 
غضب حاكم اجلزا	ر، Yٔهنم ٔ�در
وا ٔ�ن احلضور املغريب يف ٕافريقJا هو حضور 

  .مش>بع ¡لنقاء
 يف هذا املنتدى اRويل الثالث Yٔتباع الطريقة لقد قال ٔ��د املشاركني

التي�انية بفاس، وهو لGس مغربيا وال جزا	ر¥، ٕان هللا اخjار هذه اYٔرض 
الطيبة لت النفس الطيبة، اخjار هللا ٔ�ن يدفن الش>يخ س>يدي ٔ�محد 
التي�اين مبدينة فاس، فهل �س>تطيع حاكم اجلزا	ر ٔ�ن يقفوا ضد ٕارادة هللا 

  ومش>ي�jه؟ 
اجلزا	ري ٔ�و Tىل اYٔحص الغضب اجلزا	ري hشpٔن الزاوية - �ال املغريبالس

التي�انية هو موضوع قدمي، لكن الغريب هو ٔ�ن �س>تغل مكوضوع لهجوم 
اجلزا	ر Tىل املغرب، والخjالق تو¾ر Zديد �ٓخر بني الب«�ن يف هذا 

  .الظرف ¡Úات، وهذا فعال يثري الشفقة
ية التي�انية �لمملكة ومؤسساهتا، ٕان �رتباط الرو� بني مريدي الزاو 

ومبدينة فاس ¡Úات، شعور رو� راخس، وال ميكن مبجرد رغبة Zرن�ت 
اجلزا	ر تعبريه ٔ�و القضاء Tليه، كام ٔ�ن ذ� يعترب ٔ�كرب من الس>ياسة ومن 

  .لعبة املصاحل
ٕان ال�سق التارخيي والثقايف والس>يايس اÚي Tاشه : ولهؤالء نقول

وال شك ال زال يعGشه اليوم يف اYٔلفJة الثالثة بقJادة املغرب يف املايض، 
Zال� امل محمد السادس نرصه هللا، هو اÚي دفع الش>يخ س>يدي ٔ�محد 
التي�اين ٕاىل الرس�رة �هنج املقاربة إال�سانية الشفافة، بعيدا عن املكر 
واخلبث والكJد �ل�ريان واملسامهة يف ٕايقاف مد مسلسل الفكر إالرهايب 

  .السمراء ¡لقارة
هذه املرة شلك موضوع م^تدى الطريقة التي�انية الصوفJة بفاس يف 

، والرسا� امللكJة املوºة ٕاىل اكفة 2014س>نة  16و 14الفرتة ما بني 
مريدي الطريقة الصوفJة Tرب العامل، املربر اجلديد ٕالطالق االهتامات يف حق 

م املغرب ¡لر
وب يف اململكة والبتداع اخلالف بني الب«�ن اجلار�ن، واهتا
  .املشرتك الصويف

  .ٕاىل امسحت يل، الس>يد الرئGس، هذي راه قضية وطنية

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
اليس . لكيش وطين هنا، ما يناقش Tىل هذا املس>توى لكه وطين

  .عزايب، ٔ�رجوك

        ::::املس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايب
متع ٔ�هلها يف فاس شاء فالطريقة التي�انية املن�رشة يف العامل، واليت اج ... 

  ...من شاء، و
ره من 
ره



 2014 يل�ر دورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )م 2014 ماي 20( ه 1435 رجب 20

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
اليس عزايب، ٔ�رجوك، Yٔنه ٕاىل ¾راخJت معك يف امسيتو، Ôادي نعطي 

  . �لجميع، ما ميك�ش، Tاود4ين غنويل
  .شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايب
  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا

ة يف ٕاطار ٕا�اطة اFلس Tلام Yٓخر مjدzل، الفريق اللكمة املوالي
  .اYٔس>تاذ دعيدTة، تفضل. الفJدرايل

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدTةاملس�شار الس>يد محمد دعيدTةاملس�شار الس>يد محمد دعيدTةاملس�شار الس>يد محمد دعيدTة
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يدة الوز�رة،
  الس>يدان الوز�ران،
  الس>يدة املس�شارة،
  إالخوة املس�شار�ن،

ٕا�اطتنا اليوم، ¡لرمغ من لك إالجراءات الهادفة ٕاىل جحب هذه 
إال�اطة Tىل املواطنني واملواطنات، فلك هذه إالجراءات لن تقف ٔ�مام 
فضح زيف اخلطاب احلكويم، فاحلكومة اليت ٔ�طنíت مسامعنا بpٔهنا تدمع، 
وتقوم �لك إالجراءات القانونية Rمع املقاو� الصغرى واملتوسطة، هذه 

ربية، احلكومة، اليوم، ت�سíب يف ٕاغراق وٕافالس املئات من املقاوالت املغ
  : وسpٔعطي منوذZني اثنني، من zالل مؤسس>تني معومJتني

املكjب الوطين �لكهر¡ء واملاء، م±ات املقاوالت اليوم : املؤسسة اYٔوىل
مل تتوصل مبس>تحقاهتا، مما هيدد �ٓالف املناصب انتاع الشغل، مما يدفع هذه 
املقاوالت ٕاىل إالفالس، وهذه املقاوالت اش>تغلت جبد ومسؤولية ف( 

  .ص الربàمج الوطين اخلاص �كهربة العامل القرويخي
املكjب الوطين �لمطارات، اÚي يعرف امجليع ما عرفه : املؤسسة الثانية

من ٕافساد وفساد، جعل اليوم Tدد من املسؤولني يتخوفون من التوقJع، 
املقاوالت املغربية، وا.منوذج الصارخ التوسعة انتاع وبذ� تغرق معهم ٔ�يضا 

  . اخلامس ¡Rار البيضاء مطار محمد
�Ú، نقول �لحكومة و�لس>يد . واحلكومة تتفرج Tىل هذه املقاوالت

رئGس احلكومة والوزراء املسؤولني Tىل هذه القطاTات، ٕاðمك تفلسون 
هذه يه . املقاو� املغربية بدل ٕانعاشها و�رتقاء هبا ٕاىل مس>توى التنافس>ية

  .الس>ياسة احلكومJة
  .شكرا الس>يد الرئGس

  

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة 
  .شكرا � الس>يد رئGس الفريق

وق�ل ٔ�ن ن�jقل ملعاجلة اYٔس>ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس>يد اYٔمني ٕالطالع اFلس Tىل ما Zد من 

  .مراسالت وٕاTالàت، اللكمة لمك الس>يد اYٔمني


وسكوس، �ٔمني اFلسوسكوس، �ٔمني اFلسوسكوس، �ٔمني اFلسوسكوس، �ٔمني اFلس


        ::::املس�شار الس>يد محيد املس�شار الس>يد محيد املس�شار الس>يد محيد املس�شار الس>يد محيد 
  .شكرا الس>يد الرئGس

من  140يف البداية، ٔ�حJط اFلس املوقر، ٔ�نه طبقا Yٔحاكم الفصل 
اRس>تور، س>يعقد الربملان مب�لس>يه Zلسة معومJة مشرتكة، ختصص لتقدمي 
الرئGس اYٔول �لم�لس اTYٔىل �لحسا¡ت �لتقر�ر الس>نوي �لم�لس لس>نة 

ة احلادية عرش Tىل الساT 2014ماي  21، وذ� Ôدا يوم اYٔربعاء 2012
  .صبا�ا ¡لقاTة الكربى �ل�لسات مب�لس النواب

توصلت كذ� الرئاسة مبراس\ من الس>يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر 
التعلمي العايل والبحث العلمي و¾كو�ن اYٔطر، خترب من zاللها اFلس ٔ�هنا 

سة س>متثل احلكومة نيابة عن الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان zالل Zل 
ماي، ؤ�نه كذ� نظرا الرتباطه حبضور  20اYٔس>ئ\ الشفهية ليوم الثال4ء 

ٔ��شطة ملكJة، فٕان الس>يد وز�ر الش>باب والر¥ضة يلمتس تpٔجJل اYٔس>ئ\ 
  .املوºة لوزارته ٕاىل Zلسة الحقة

خبصوص اYٔس>ئ\ الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :يما 20ٕاىل Ôاية يوم الثال4ء 

  سؤ�، 43: فعدد اYٔس>ئ\ الشفهية -
  سؤ�؛ 13: وTدد اYٔس>ئ\ الكjابية -
  .جوا¡ن: وTدد اYٔجوبة الكjابية -

  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا � الس>يد اYٔمني

و�س>هتل هذه اYٔس>ئ\ ¡لسؤال اYٔول املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية 
موا
بة التعلمي اخلصويص لتحقJق الوطنية والتكو�ن املهين، وهو حول 

اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق اYٔصا� . اكتفائه اÚايت من اYٔساتذة
  .واملعارصة، اYٔس>تاذ التو�زي

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس>يد الرئGس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدة الوز�رة احملرتمة،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
فٕان التعلمي اخلصويص �سامه، ٕاىل Zانب التعلمي العمويم، مسامهة 
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  :كربى يف
  ٔ�وال، تطو�ر التعلمي يف بالدà؛

4نيا، مساTدة التعلمي اخلصويص كذ�، ٔ�ن هاذ التعلمي اخلصويص 
كذ� �ساTد اRو� يف توفري zدمة معومJة، اكنت ٔ�صال خصها تد�رها 

  ربية؛اRو� املغ
  .سامه كذ� يف تنويع العرض املدريس هاذ التعلمي اخلصويص: 4لثا

لكن هاذ التعلمي مازال 3بعا �لمدرسة العمومJة حبمك اعÞده ٔ�صال Tىل 
 -ٔ�ي التعلمي العمويم- zدمات ٔ�ساتذة التعلمي العمويم، ؤ�صبح هذا اzYٔري 

ٕاىل اختاذ قرار مينع  يؤ4ر بطريقة سلبية Tىل ٔ�داء املدرسة العمومJة، مما دفعمك
  .ٔ�ساتذة التعلمي العمويم من �ش>تغال يف املدارس اخلصوصية

   :Úا، �سائلمك الس>يد الوز�ر احملرتم
ما يه التدابري اليت اختذهتا وزار¾مك من Z�ٔل موا
بة التعلمي اخلصويص، 

  ليحقق اس>تقالليته عن املدرسة العمومJة ف( خيص اYٔساتذة؟
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس>يد رئGس اجل الس>يد رئGس اجل الس>يد رئGس اجل الس>يد رئGس اجل 
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::املهاملهاملهاملهينينينين    نننن، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�عبد هللاعبد هللاعبد هللاعبد هللا    �ن�ن�ن�ن    ÏتارÏتارÏتارÏتارن ان ان ان ا����    رش>يدرش>يدرش>يدرش>يدالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  الس>يد الرئGس،

  السادة املس�شارون، 
  الس>يدات املس�شارات،

الس>يد املس�شار، شكرا لمك Tىل هاذ السؤال ا�يل هو حقJقة سؤال 
امسحوا يل نعطيمك بعض املعلومات واملعطيات حول هاذ التعلمي، ق�ل Éم، و 

  .إالZابة Tىل السؤال اRقJق ا�يل انÞ اطرحjوه Tيل
 741.000ف( خيص التعلمي اخلصويص، Tدد التالمJذ ا�يل فJه هو 

، يه 49.700تلميذ تقريبا، وTدد اYٔساتذة ا�يل هام 
يعملوا فJه بصفة قارة 
وTدد اYٔساتذة ا�يل هام Ôري قار�ن فJه هام حوايل ، 50.000تقريبا 

، هذا 
يبغي يقول بpٔن اكن هنا وا�د �جهتاد ال بpٔس به ف( 14.000
مؤسسة تعلميية  3656خيص هذا اYٔمر، واك�ن هناك اYٓن اليوم موجودة 

  .zاصة
ا�يل يه  2011ف( خيص إالجراءات، ٔ�وال اكنت هناك توقJع اتفاقJة يف 

هو ٕاعطاء إالماكنيات لهاذ املدارس ¡ش �كون عندها ٔ�ساتذة الهدف مهنا 
  . ا�يل يه قارة

ويف هاذ إالطار هذا، اح^ا ٔ�وال ساTدàها يف ¾كو�ن Tدد 
بري من هاذ 
د¥ل املراكز خصوصية �لتكو�ن  10اYٔساتذة، ومن ºة ٔ�خرى رخصنا بفjح 

  . يف Éن التدر�س لهاذ القطاع
ية د¥ل �لتقاء وإالماكنيات ا�يل ويف نفس الوقت، ق^نا هاذ القض 

كتعطى لٔ}ساتذة العمومJني ¡ش يعطيو، �ددà بpٔن ¡ش �س>تافد املؤسسة 
  .من اYٔساتذة قار�ن %80من هاذ اRمع خص �كون عندها 

ف( خيص التدابري اجلديدة ا�يل يه كذ� اYٓن موجودة، يه م�ادرة من 
يل هو قرر بpٔن وزارة طرف الس>يد رئGس احلكومة يف نونرب املايض، ا�

 10.000التعلمي العايل من ºة ووزارة املالية واجلامعات اتفقوا ¡ش �كونوا 
، والتلكفة املالية د¥ل هاذ 2016ٔ�س>تاذ ؤ�س>تاذة لهاذ القطاع من دا¡ حىت 

  .هذي يه إالجراءات ا�يل اYٓن قاميني هبا. مليون درمه 161املرشوع يه 
  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .اYٔس>تاذ التو�زي، تفضل يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس>يد الوز�ر

يف الواقع هاذ املسائل لكهم مز¥نة، Yٔن التكو�ن البد ٔ�ن ðكون، ٔ�ن 
�ساTد هذا القطاع اYٔسايس ا�يل هو مساTد �«و� يف التكو�ن، وتنعرفو 

املنظومة ا�يل اكنت تصوتت يف .. ا�يل دازتTىل ٔ�ن حىت ٔ�¥ممك 
ال�سعينات Tىل ٔ�ساس املنظومة د¥ل الرتبية والتكو�ن دارت مJثاق، Tىل 
ٔ�نه نص Tىل ٔ�ن هذا خصو يلعب وا�د اRور ٔ�سايس ف( خيص هاذ 

  .املوضوع
à�ٔ كنقول لمك وا�د القضية ¡ش اðكونو واحضني، هاذ اليش كتقولوا راه 

  .  �لك صدق، ¡RارZة، راه ما غيديو والو اكعمز¥ن، ولكن نقول �
نقول � اTالش، Yٔن خص، ٔ�وال، خص احلكومة ا�يل انت فهيا تؤمن 
بك انت، احلكومة ال تومن بك ٔ�نت، ابغيناك تقول لنا، حلقاش انت 
¡ل�س>بة يل à�ٔ كربملاين مت اقرتا�ك من طرف رئGس احلكومة، ولكن 

يه فعال ٔ�ن انت ) à gauche et à droite(اخلطا¡ت ا�يل ك�سمعو 
  . بو�دك

و¡لتايل، الوزارة ٕاىل ما اكن�ش قادرة ¡ش تق^ع احلكومة ا�يل معها Tىل 
ٕاىل احلكومة ا�يل . خمطط تد�رو لٕالصالح، ما ميك�ش �كون هاذ إالصالح

معا¥ à�ٔ، ما اقدر�ش à�ٔ يؤم^وا ¡خلطة د¥ل إالصالح راه ال ميكن ٔ�ن ينجح 
  . هذا إالصالح

لتايل ك�سمعو ذاك ا.هنار، هنا ك�سمعو Tىل ٔ�نه اهتم خشص من و¡
طرف رئGس احلكومة، اهتم بpٔنه يتالعب ¡ملنظومة د¥ل الرتبية الوطنية 
ويتالعب، مايش 
يتالعب، �ريد ٔ�ن يقوم ٕ¡فالس هاذ املنظومة، هذا قرار 
خطري، قرار س>يايس، وما قلت والو، وما قلنا والو، وتقال Tىل ٔ�نك انت 

. عطي مارش>يات وكتعطي وا�د العدد املسائل، كتعطي جوج املالينيكت
  . هاذ التخربيق، هاذ اليش ا�يل كGسمعوا املغاربة خصهم يفهموه

و¡لتايل، هاذ املواضيع هاذو، ٕاىل ما اك�ش وا�د العمل ا�يل 
يpٓم^وا بك 
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وتpٓمن هبم، وكتكون الرصا�ة يف الوضوح، كام قال اق�اي\ اليس حكمي، 
هاذ اليش . ðكون رص�اء مع الشعب املغريب، رص�اء مع الربملان جيب ٔ�ن

شف^اه هاذ الصباح يف الربملان، هاذ اليش مسعناه يف جملس النواب اYٓن 
  ا�يل يرضب به املثل، هذا �رشف هذا الب«؟

ٔ�وصلنا نقاشاتنا داzل املس�شار�ن وداzل جملس ... هاذ النقاش اÚي
 
يفكرين يف اللكمة ا�يل اكن قالها Zال� النواب ٕاىل احلضيض، وهاذ اليش 

فعال ٔ�صبحت هاذ ك، ري امل املرحوم يف الربملان Tىل ٔ�نه ٔ�صبح س
ك، �نتHا¡ت اجلاية 
ن Tىل يقني كنقول لمك حىت وا�د ري املؤسسات س

 ...ما Ôادي �شارك يف �نتHا¡ت هباذ الطريقة، نعطي �لمغاربة، كنعطيومه

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
ٔ�رجوك اليس التو�زي، راه ما ابقاش عندك .. و�زي، ٔ�رجوكاليس الت

ٔ�س>تاذ التو�زي، راه .. احلق يف الúم اليس التو�زي، ٔ�س>تاذ التو�زي
سهوت بعض اليشء حJث zليتك امسيتو، من بعد ما فقت à�ٔ¥ ؤ�نت 
مازال ابقJيت يف امسيتو، à�ٔ اعتقدت ٔ�ن اح^ا¥ يف ثالثة اRقايق، ما اك�ن 

  .حىت مشلك
فضل الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقJب ٕاذا اكن هنا� رد، ت

  .هناك نقطة نظام؟ تفضل الس>يد رئGس الفريق.. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد محمد Tلمياملس�شار الس>يد محمد Tلمياملس�شار الس>يد محمد Tلمياملس�شار الس>يد محمد Tلمي
  الس>يد الرئGس احملرتم،

حنن نعتقد ٔ�ننا يف هاته اجللسة يه خمصصة ملعاجلة اYٔس>ئ\ اYٓنية 
  .ال عن إال�اطاتواYٔس>ئ\ الشفوية العادية فض

اح^ا، الس>يد الرئGس، الفريق �شرتايك تقدم hسؤال �ٓين �س>ت4ٔpر 
¡هÞم الرٔ�ي العام الوطين، وهو املتعلق ¡لز¥دة اليت ٔ�قدمت Tلهيا احلكومة 
يف احلد اYٔدىن لٔ}جر، احلكومة ال ¾ريد ٔ�ن تتفاTل ؤ�ن جتيب Tىل السؤال 

 ندري ملاذا؟ اح^ا الهدف د¥لنا اYٓين اÚي تقدم به الفريق �شرتايك، وال
هو ت��ع العمل احلكويم ومراق�ته قصد توجهيه، وتيعرفوا املغاربة احلكومة 

  .د¥هلم ٔ�ش>نو كتد�ر يف القضا¥ ذات �هÞم الرئGيس
اح^ا، الس>يد الرئGس، ما �س>تغرب È، وما شد ان��اهنا لطرح هاذ 

ت�ارة و�س�Lر و�قjصاد نقطة نظام، ٔ�نمت مككjب اليوم وزارة الصناTة وال 
الرمقي يه �ارضة، حنن نقدر �عتذارات اليت تقدÉا احلكومة، وال ¾ريد 
ٔ�ن جتيب الفريق �شرتايك Tىل هاذ السؤال اYٓين اÚي تقدم^ا به هذي 

  .يوم 15وا�د املدة د¥ل 
وTىل هاذ اYٔساس، اح^ا نلفت ان��اه املكjب ورئاسة اFلس ٕاىل 

حلكومة �لتفاTل ٕاجيابيا مع اYٔس>ئ\ اYٓنية اليت يتقدم هبا السادة رضورة ان��اه ا
  . املس�شار�ن
  .وشكرا

  

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا � الس>يد رئGس الفريق

ون�jقل رمبا ٕاىل ٕا�اطة . املكjب والرئاسة تتعهد ٕ¡شعار احلكومة هبذا
  .4نية، ٔ�س>تاذ ٔ�معو تفضل، عفوا نقطة نظام مايش ٕا�اطة

        ::::لس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معولس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معولس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معولس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
نقطة نظام، الس>يد الرئGس، تتعلق ب�س>يري اجللسة، ال جيوز وال ðرىض 

ك، هذا قدح يف املؤسسة، واملطلوب ري ٔ�ن �سمع ٔ�ن مؤسسة �رملانية يه س
م^ا تصحيح ٔ�وضاعنا وتطو�ر مؤسساتنا، وTلينا واجب حصاðهتا Yٔن املغرب 

T درة يف العامل الثالث تتوفرà خر كدو�jىل املؤسساتيف.  
ٕاذا اكن هناك احنطاط، Tلينا تصحيéه والرفع من مس>توى النقاش، ال 
ٔ�ن ðزيد È فدا�ة، ف�O اكن Tىل الس>يد الرئGس ٔ�ن �سهر Tىل حامية 
وحصانة املؤسسة الربملانية ممن اكن مصدر املساس هبا ولو اكن من ٔ�هلها 

  . بداzل هذه الق�ة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا �لس> 

 à�ٔٔذن، وpس>ت�ق�ل اليس التو�زي، نعطيك نقطة نظام حىت جتلس و
نقول � نعطيك نقطة نظام، مايش كتفرض Tيل نعطيك نقطة نظام وPٔنه 

هللا خيليك، à�ٔ ك�سري اجللسة، من حقك ٔ�ن تطلب نقطة نظام، ... يعين
  .جللسةà�ٔ غنعطيك نقطة نظام، تفضل نقطة نظام وðمتىن ¾كون يف �س>يري ا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
ك، à�ٔ قلت Zال� امل يف وا�د الوقJتة اÚي ري عندما امسعنا الس

الحظ ٔ�ن النقاشات اليت ðزاولها مكمثلني د¥ل اYٔمة ðزلت ٕاىل احلضيض، 
واح^ا ا�يل خصنا نعطيو مöل، à�ٔ ال ٔ�ريد ٔ�ن ð�ٔزل الناس، غنقول � 

  ...مة يه اليت ð�ٔزلتاشكون ا�يل ðزل هاذ اليش، احلكو 

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
ٓ اليس .. مرة ٔ�خرى. اليس التو�زي ٔ�رجوك، ٔ�رجوك اليس التو�زي �

ٓ اليس  التو�زي مرة ٔ�خرى Ôادي نضطر نقطع Tليك الصوت، ٔ�رجوك، �
اليس التو�زي راين قطعت .. التو�زي، اليس التو�زي، تفضل اZلس

  ...الصوت، اليس التو�زي تفضل ٔ�رجوك
�jقل ٕاىل السؤال الثاين املدرج يف قطاع الرتبية الوطنية، ٔ�ريد وق�ل ٔ�ن ن 

¡مسمك مجيعا ٔ�ن ٔ�رحب بوفد من الس>يدات عن امجلعية اRولية �ل�ساء 
اYٔمر�كJات اليت يتابعن معنا هذه اجللسة، ف�امس اFلس ðرحب �مك، 
وبنفس مس>توى الرتحJب ðرحب كذ� بوفد عن ٔ�عضاء ٕا�دى امجلعيات 

  .اربة املقميني ¡خلارج، ومه كذ� يتابعون معنا هذه اجللسةاملمث\ �لمغ
وم�ارشة ٔ�نتقل ٕاىل السؤال الثاين املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية 
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وهو حول اس>تعدادات الوزارة لتنظمي امéjاàت الباكلور¥، والسؤال �لفريق 
  .الفJدرايل، تفضل اYٔس>تاذ دعيدTة

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدTةاملس�شار الس>يد محمد دعيدTةاملس�شار الس>يد محمد دعيدTةاملس�شار الس>يد محمد دعيدTة
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يدة والس>يد�ن الوز�ر�ن،
  السادة املس�شار�ن،

مع اقرتاب موTد امéjاàت الباكلور¥ �زداد ¾رقب اYٓ¡ء والتالمJذ 
وهيئة التدر�س ولك املت��عني �لشpٔن الرتبوي هبذا �س>تحقاق اÚي هو 

Rراسة مبثابة مثرة س>نوات من اجلهد والعمل، وبوابة �لتلميذ ليواصل بعدها ا
  .يف مJدان البحث العلمي والتعلمي العايل

Úا، �سائلمك الس>يد الوز�ر، حول التدابري املتHذة لتحصني مصداقJة 
شهادة الباكلور¥ الوطنية واحلفاظ Tىل قميهتا العلمية واYٔدبية، عن 
إالجراءات اليت اختذهتا الوزارة من Z�ٔل ٔ�جرٔ�ة م�ادئ إالنصاف 

بني مجيع املرحشني، التدابري التنظميية املتHذة و�س>تحقاق و¾اكفؤ الفرص 
لتطو�ر وحتسني جودة املامرسة التقوميية بصفة Tامة، واملامرسة التقوميية ذات 

  .الطابع اجلزايئ بصفة zاصة
  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر

        ::::تكو�ن املهتكو�ن املهتكو�ن املهتكو�ن املهينينينينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية وال الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية وال الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية وال الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية وال 
  .شكرا الس>يد املس�شار

ٔ�وال ف( خيص امéjاàت الباكلور¥ هاذ الس>نة، بال شك ٔ�نمت Tىل Tمل 
يونيو  12و 11و 10بpٔن املوTد د¥لها حتدد، وÔادي تبدا ٕان شاء هللا هنار 

ف( خيص اRورة العادية، ومن بعد اك�ن اخjبارات اRورة  2014
يوليوز، وكذ� اRورة اخلاصة  10و 9و �8س>تدرا
ية غتكون ما بني 

ف( خيص �مéjاàت اجلهوية �لس>نة اYٔوىل .. العادية لالمéjاàت
 17-16و�مéjاàت اجلهوية �لس>نة الثانية اخلاصة ¡ملرتحشني اYٔحرار يوم 

  .2014لــ 
ف( خيص النظام، هو النظام ا�يل Zاري به العمل، وا�يل هو بطبيعة 

ما ميكن من �حjياطات ف( خيص هاذ �مéjان ا�يل مه احلال 
ياzذ ٔ�كرث 
  .احبال ا�يل كتقولوا Éم Zدا

بطبيعة احلال إال�سان ما 
ميك�ش �كون ممتسك يف ٔ�ي يشء، ولكن 
Tىل اYٔقل بpٔن مجيع احلراكت ا�يل يه كتعاطى لهاذ �مéjان راه كنعطيوها 

ولكن ¡ش كذ� وا�د اYٔمهية قصوى ال ف( خيص القضية د¥ل الرسية 
  .نضمنو ¡ش ¾كون يف جو ا�يل هو مرحي �لجميع

ابقى يف سؤالمك يشء ا�يل هو Éم Zدا يه القضية د¥ل الغش، Yٔن 

القضية د¥ل الغش ما ميك�ش �كون املساواة ٕاذا اكن الغش، انÞ مjفقني 
معي، يف هذا إالطار هذا بطبيعة احلال Ôادي نقومو بعدد من اYٔش>ياء، 

ا هو تعز�ز التدابري �لéد من هاذ الظاهرة من zالل إالجراءات اYٔول مهن
التحسGس>ية ا�يل مقنا هبا يف مجيع املدارس، و¡خلصوص عند الطلبة ا�يل 

  .هام غيدوزوا هاذ �مéjان، وهذا يشء Éم
كذ� ف( خيص اYٔساتذة، وكذ� معلنا تعز�ز �ٓليات التواصل كذ� 

ة سلوك، وبطبيعة احلال درس>نا اYٓن مع اYٓ¡ء واÉYٔات، Yٔن هذي قضي

يفJات ٔ�خرى ا�يل يه ك�س>تعمل اºYٔزة إاللكرتونية ا�يل يه �ٓليات 

، وهذي يف �مéjاàت )smart(�ل�شو�ش Tىل اس>تعامل مجيع الهواتف 
بطبيعة احلال Ôادي ¥zذ م^ا وا�د اشوية د¥ل الوقت Yٔن ما ميك^اش 

ن شاء هللا اح^ا Ôادي zàذو نطبقو هاذ الس>نة، ولكن الس>نة املق�\ إ 
  . التدابري ¡ش نوصلو لو، Yٔن هذا يشء Éم Zدا

  .وشكرا لمك

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  . هنا� تعقJب عن تعقJب الس>يد الوز�ر؟ تفضل ٔ�س>تاذ لشكر

        ::::املس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكر
  الس>يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  �ن،الس>يدتني والسادة املس�شار 
ٔ�عتقد ٔ�ن معلية الن�اح د¥ل امéjاàت الباكلور¥ يه ٔ�وال مرتبطة 
¡الهÞم ¡لوضعية د¥ل �ساء ورZال التعلمي املادية و�جÞعية، وكذ� 

  .ٕارشاك مجيع الفرقاء �جÞعيني يف لك ما يتعلق ¡ملنظومة التعلميية
مéjاàت، البد من توفري اYٔمن ملراكز � ،ٔ�يضا من الرشوط الرضورية

ٔ�يضا Tدم ٕاºاد ٔ�ساتذة املراق�ة، حJث ٔ�ن كنالحظو ٔ�نه اYٔساتذة كرياق�وا 
  .صباح مساء اليشء ا�يل 
ي4ٔpر Tلهيم

كذ� البد ٔ�ن يتلكف اYٔساتذة ا�Úن يدرسون يف الس>نوات إالشهادية 
ٔ�يضا حتديد ٔ�وراق التصحيح للك ٔ�س>تاذ حىت ¾كون املرونة . ٔ�ي الباكلور¥

 ٔ�يضا هتييء اYٔجواء السلمية يف مراكز التصحيح، مث رفع يف التصحيح، مث
  . تعويضات اYٔساتذة يف التصحيح

تبدو بطبيعة احلال هاذ النقط يه جزئية، ولكن معلية رضورية لتكون 
  . العملية د¥ل �مéjاàت والتصحيح يف ظروف جJدة

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . الوز�رشكرا لمك الس>يد  ،شكرا �لس>يد املس�شار

وق�ل ٔ�ن ن�jقل ٕاىل السؤال الثالث واzYٔري يف قطاع الرتبية الوطنية، 
ٔ�ريد كذ� ¡مس السادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن الرتحJب بتالمذة 
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مؤسسة احلافظ �لرتبية والتعلمي اخلصويص hس>يدي سل(ن، وكذ� 
نا بتالمذة 4نوية عبد العز�ز دي�Jا إالTدادية ¡لر¡ط، مرح�ا بتالمذت 

  .وممتنياتنا لمك ¡لتوفJق، وشكرا �لجميع
ون�jقل ٕاىل السؤال الثالث واzYٔري يف قطاع الرتبية الوطنية، وهو حول 
الهدر املدريس، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �س>تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلية، تفضلوا اYٔس>تاذ

        ::::املس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحسان
  .شكرا الس>يد الرئGس

  . الرمحن الرحميhسم هللا
  الس>يدة والسادة الوزراء، 

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
ال ٔ��د جيادل يف 
ون التعلمي هو الق^طرة اليت عن طريقها تعرب اYٔمم ٕاىل 
ضفة الريق و�زدهار، وٕانه الرتمومرت اÚي تقاس به درZة حرارة تقدم لك 

لغا¥ت ٕاال ٕاذا صلحت املنظومة ٔ�مة من اYٔمم، Ôري ٔ�نه ال ميكن حتقJق هذه ا
التعلميية ببالدà اليت �شكو ٔ�عطا¡ كثرية، ؤ�وضاTا ال تبعث Tىل �رتياح 

رها ورسدها، و�سوق Tىل Ú ديدة ال ي�سع املقامT وذ� جراء ٔ�س>باب
سJíل املثال ال احلرص ٕاشاكلية الهدر املدريس اليت تعد معض\ كربى حتول 

بوية، خصوصا يف العامل القروي مما يؤ4ر سلبا دون تطور ٔ�داء املنظومة الرت 
البعد عن  :Tىل مردود�هتا اRاzلية، وميكن ٕاجامل بعض ٔ�س>باهبا ف( ييل

املدرسة، غياب املطامع املدرس>ية، ضعف املس>توى �جÞعي ل}ٓ¡ء، 
  .انعدام وسائل النقل، ٕاىل Ôري ذ�

 من مقومات وهذه الظاهرة تؤرق اFمتعات hشلك Tام نظرا ملا حتم\
الفشل، سواء Tىل املس>توى الفردي ٔ�و اFمتع، ويه من العوامل القادرة 
Tىل شل حركة اFمتع الطبيعية وتقهقره، Úا مفن مسؤولية امجليع مواºة 
هذه املعض\، Yٔهنا متس الكJان اFمتعي، وTىل الوزارة املعنية ٔ�ن تقوم 

س>بل الكفJ\ بوقف هذه بتpٔسGس zلية يقظة، والتفكري hشلك Zدي يف ال 
  .الظاهرة

ما يه التدابري املس>تق�لية الناجعة حملاربة : Úا، �سائلمك، الس>يد الوز�ر
  هذه الظاهرة جلعل تعلمينا قادر Tىل رفع التéد¥ت؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::ههههينينينينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امل 
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يد املس�شار احملرتم، 
شكرا لمك Tىل هاذ السؤال ا�يل هو حقJقة عندو ٔ�مهية قصوى، 

  .و¡خلصوص يف هاذ الوقت هذا
حقJقة وzا اكن هناك وا�د الشوية نقولو د¥ل التحسني يف هاذ املدة 

  :، مع اYٔسف ¡يق موجود، نعطي بعض إالحصائيات2013و 2007ما بني 
  ؛%1.9ٕاىل  %4,6 التعلمي �بتدايئ انتقل من يف -
  .%9,3ٕاىل  %13,1يف إالTدادي من  -
  .8,7ٕاىل  14,1يف الثانوي من  -

Tىل مس>توى العامل القروي، نقدرو نقولو بpٔن اYٔرقام سG±ة، انتقل من 
ذاك اليش ضئيل، وف(  18,5ٕاىل  21,7، يف إالTدادي من 7,4ٕاىل  10,2

  .27,5ٕاىل  27,9ا حتر_ش، من خيص الثانوي نقدرو نقولو م
  .هذا كنبغي نقول بpٔن هاذ املعض\ اكينة وموجودة

اYٓن ا�يل هو Zديد يه قام املرصد الوطين �لتمنية الíرشية يف ٕاطار 
 به، ؤ�عطاà ٕاحصائيات Zديدة ا�يل ميا�يل هو قا) Panel(املرشوع د¥ل 

  .در املدريسيه كتعطينا وا�د النظرة Zديدة ف( خيص اYٔس>باب د¥ل اله
نعطيمك بعض املؤرشات، السíب اYٔسايس �لهدر املدريس، السíب 

يف  29,3يف احلرضي و 37,4مهنم  %32هو التلميذ ال حيب املدرسة، 
القروي، هذا معطيات Zديدة، ما ابقا�ش نقولو القضية د¥ل Tدم موافاة 

، التلميذ ٔ��د، نقولو البعد، ما ابقاش نقولو البعد، ما ابقاش البعد هو اYٔول
ال حيب املدرسة، هذا دا¡ ا�يل خصنا نفكرو فJه، بطبيعة احلال البعد ¡يق 

، ولكن اك�ن كذ� اYٓ¡ء ا�يل هام ما كGسمحوش Yٔوالدمه %�13,6اصد 
، واك�ن Tدم الن�اح يف �مéjاàت %12¡ش يبقاو ميش>يو �لمدرسة 

كذ� ، واملدرسة Ôري Éمة هذا هو التقد�ر د¥ل اYٓ¡ء يه 12%
10,5% .  

هذا 
يبني بpٔن هاذ املشلكة هذا مشلك كريجع، ٔ�وال، ٕاىل ٔ�س>باب ا�يل 
يه مjعلقة ¡.منوذج الرتبوي، يه مjعلقة ¡لكJفJات ا�يل كندرسو هبا، يه 
مjعلقة ¡لربامج، يه مjعلقة ¡لتكو�ن د¥ل اYٔطر د¥ل الوزارة، يه مjعلقة 

�يل يه اجÞعية، نعطيمك كذ� ¡حمليط د¥ل املدرسة، وكذ� بpٔش>ياء ا
بعض اYٔرقام ا�يل يه لكها Zات كذ� يف ٕاطار هاذ اRراسة، �ٓش كتقول 

  ...لنا؟ كتقول لنا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا � الس>يد الوز�ر، zيل وا�د الشوية �لتعقJب

  .ن�jقل ٕاىل التعقJب، تفضل اYٔس>تاذ اYٔنصاري

        ::::املس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصاري
  .الرئGسشكرا الس>يد 

  الس>يد الوز�ر،
  الس>يدة والسادة الوزراء،

اح^ا يف الفريق �س>تقاليل ٔ�ردà من طرح هذا السؤال، وانطالقا من 
جوا�مك، لنقول ٔ�مام الرٔ�ي العام ٔ�ننا تعبنا من اRراسات، وTلينا ٔ�ن نقوم 
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  .بتغيري الواقع اÚي ٔ�مجع امجليع Tىل ٔ�ن هناك zلل يف املنظومة الرتبوية
àٔ�ن �سمع من الس>يد الوز�ر اليوم ماذا قامت به احلكومة اكن بود 

لتغيري هذا الواقع املؤمل، اÚي من مقوماته ٔ�ن هناك الثلث من التالمJذ ال 
حيبون املدرسة، هذا مشلك 
بري، البد ٔ�ن ن�ساءل ملاذا؟ وTلينا ٔ�ن جنيب 

ف^ا لك وز�ر ٔ�ىت ويpٔيت ٕاىل الربملان ليتح .. Tىل ملاذا بدل ٔ�ن ن�ساق ٔ�مام
¡Rراسات، وحنن كفاTلني ؤ�بناء العامل القروي وم^تخبني وممثيل اYٔمة Tلينا 
ٔ�ن نقول لمك ٔ��ن ميكن اخللل من وºة نظرà، هو ٔ�ن املدرسة ال جتلب 
التالمJذ ولGس فهيا من مقومات ما جيعها حمبوبة من طرفهم، لGست هناك 

Gست هناك مطامع يف املس>توى، لGس هناك نقل مدريس يف املس>توى، ل 
�دائق، لGس هناك لك ما يغري التلميذ ¡Úهاب ٕاىل املدرسة، هذا اÚي 

  .ي��غي ٔ�ن نقف عنده
 ،)1INDH(وبتدعمي من وTلينا عن طريق الرشاكة مع اFمتع املدين 

وكذ� لك احملبني لتحسني وضعنا ٔ�ن يتعاونوا مجيعا يف رشاكة 3مة ويف 
دة هيلكة اFلس اTYٔىل �لتعلمي، نقاش معويم، وحنن اYٓن مق�ولون Tىل ٕاTا

  ...نود ٔ�ن ننكب Tىل هذه إالشاكليات وكفى املغاربة
وهنا جنعل مقارنة بني إالق�ال Tىل الروض وTىل بعض املدارس احلرة 
اليت فهيا �شويق وجتلب التالمJذ بذل ٔ�ن نبقى ن��اىك Tىل التعلمي العمويم 

اربة يبقى دامئا موضوع نقد اÚي Tىل الرمغ مما ينفق Tليه من مزيانية املغ
  . و¾راجع

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا اYٔس>تاذ اYٔنصاري

واللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقJب، تفضلوا يف �دود 
  .دقJقjني طبعا

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينينينين
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
ن�ش اRراسات، ما كنتGش كتعرف بpٔن اليوم التالمJذ ما ٕاىل ما اك


يحبوش املدرسة، à�ٔ خشصيا ويف هاذ امليدان هاذ املعطيات ما اكن�ش 
عندي، تفاpZٔت ميل شفهتا، هذا 
يعطي بpٔن اRراسات Éمة Zدا، ¡ش ما 
نغلطوش، اTالش؟ Yٔن حىت اYٓن �ٓش من يوم اكن الهدر املدريس، هذي 

وموجود، اTالش هاذ الس>ياسات لكها ومجيع هاذ س>نة وهو اك�ن  60
املبادرات ا�يل اzذيناها واYٔموال ا�يل كنعطيوها ف( خيص النقل املدريس 
وف( خيص اجلانب د¥ل اRمع �جÞعي، اTالش ما جنéا�ش؟ وال جنحت 

Yٔن ما معلناش اYٔصبع د¥لنا Tىل املشالك ) relativement(نقولو 
  .�يل مطلوب م^ااحلقJقJة، هذا هو ا

                                                 
1 Initiative Nationale du Développement Humain 

مطلوب م^ا اYٓن ٕاىل ابغينا منش>يو �لéلول، خصنا �شوفو مجيع املشالك 
ا�يل يه اكنت عندها وا�د العالقة مع الهدر املدريس، وهذا ما ميك�ش 
جيي يف شهر وال شهر�ن، اYٓن عندمك الصح، اك�ن �شخيص د¥ل املشالك 

 un peu de(د¥ل املدرسة ولكن �ان الوقت ¡ش zàذو اشوية د¥ل 
recul ( كونو ماش>يني يف طريق ا�يل يه كتوصلناð يقولوا، ¡ش
احبال ا�يل 

  .�لéلول، مايش نبقاو Ôري كنHرتعومه هكذا من السام
à�ٔ عن طريقة العمل د¥يل، طريقة العمل د¥يل واحضة، ك�شوف 
املشالك بصفة تق^ية، ما ك�شوفهاش بpٔي طريقة ٔ�خرى، تق^ية، ك�شوف 

ل نفهم، احبال ا�يل 
يعمل مجيع إال�سان ا�يل هو عندو وا�د اTالش وكنéاو 
Tلمية، وÔري كتبان بpٔن اك�ن �رهان ذيك الساTة إال�سان الطريقة ا�يل يه 


يقول ها هو املشلك خصين نلقى لو احللول .  
اYٓن راه اح^ا طلق^ا يف وزارة الرتبية وا�د �س�شارة 
برية ماجJة من 

خلصوص مع التالمJذ، ونقدر نقول لمك بpٔنين فاخر فعاليات التعلمي، لكها و¡
Zدا مبس>توى التالمJذ د¥لنا، املس>توى العقيل د¥هلم، وzا اكنوا مظلومني 
ف( خيص مس>توى التعلمي، وهام اTالش تنpٔكد ¡ش نلقاو احللول ٕان شاء 

  .هللا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
 .شكرا � الس>يد الوز�ر Tىل املسامهة د¥لمك يف اجللسة

ون�jقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوºة ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني 
¡خلارج وشؤون الهجرة، واللكمة Yٔول مjدzل يف ٕاطار طرح السؤال، 
تpٔثري اYٔزمة �قjصادية بدول ٔ�ور¡ Tىل اجلالية املغربية، واللكمة �Yٔد 

  .ٔ�عضاء فريق �حتاد اRس>توري، تفضل

        ::::س الراس الراس الراس الرايضيضيضيضاملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادر����
  الس>يد الرئGس،

  السادة الوزراء، الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
اللك يعرف ٔ�ن املغاربة املقميني ¡خلارج حضوا لبناء اRول اليت يقميون 
فهيا، وحضوا ٔ�يضا ZYٔل وطهنم جبلب العم\ الصعبة، وسامهوا يف الرفع من 

مهوا يف اس>تقرار اس�Lرات صغرية ٔ�و 
برية يف مجموع الرتاب الوطين، وسا
املغرب من zالل املساTدات النقدية اليت اكنوا والزالوا يبعثون هبا ٕاىل 
ٔ�رسمه، مهنم العاطل هاذ اYٔرس والتلميذ والشاب والشابة والش>يوخ 

، بل هناك مدن مغربية ؤ�قالمي والعجزة وخمتلف مكوàت اFمتع املغريب
^اطق بين مالل، معظم ساكهنا مصدر GTش ٔ�بناهئم يف اخلارج، مöل م 

  .، �راكن، س>يدي سل(ن، وZدة، وÔريها من املناطقورظالناخريبكة، 
اللك يعمل ٔ�ن صاحب اجلال� نرصه هللا قام مببادرات سامJة، ٔ�رجعت 
الثقة ملغاربة العامل يف ب«مه، Yٔن كنا غنفقدو اجليل الثاين والثالث، هذه 

 ٔYٓن تعاين �4ٓر وتداعيات اYصادية، من اكن الف±ة من املغاربة اjزمة �ق
�ش>تغل يف البناء ٔ�صبح Tاطل، ومن اكن �ش>تغل يف الصناTة مت �رسحي 
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اYٓالف مهنم، وهكذا يف لك القطاTات، مما يعين ٔ�ن عرشات اYٓالف من 
املغاربة مل يعد ٔ�ماÉم �خjيار ٕاما ال�رشد ٔ�و البحث عن الرزق hش>ىت 

ء ¡ملهجر ٔ�و بعودهتم ٕاىل الوسائل والطرق املرشوTة ٔ�و Ôري مرشوTة، سوا
  .الوطن

  الس>يد الوز�ر،
هذا الواقع املر، اكن Tىل احلكومة ٔ�ن تبادر ٕ¡جراءات ملواºة 
التداعيات ٕالنقاذ هذه الف±ة اليت كنا دامئا �س>تíرش zريا لكام ارتفعت وزادت 
حتويالهتا من العم\ الصعبة، Yٔهنم اكنوا تيجيبوا العم\ الصعبة كنا تنفرحو، 

  .صنا هنمتو هبمٕاذن خ 
فهل لنورمتوà، الس>يد الوز�ر، ٕ¡طالعنا، ومعنا الرٔ�ي العام، عن 

  إالجراءات ٕالنقاذ ٔ�بناء الوطن ¡ملهجر من الضياع؟
àابغينامك تنورو.  

  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد رئGس الفريق

 .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضل

        ::::س �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةس �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةس �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةس �رو، الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةGGGGالس>يد ٔ�ن الس>يد ٔ�ن الس>يد ٔ�ن الس>يد ٔ�ن 
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البداية، رمبا ق�ل ما جناوب Ôري بغيت حنيط Tلام كذ� Yٔن اكن 
وا�د السؤال حول مقرتح قانون، Ôري ¡ش Ôري ٔ�طمنئ الس>يد رئGس 

اك مرشوع قانون واzذ طريقو يف املسطرة �«فاع Tىل الفريق احلريك، هن
  .املك�س>بات د¥ل اجلالية املغربية
  الس>يد املس�شار احملرتم، 

à�ٔ ٔ�تفق معك متاما Tىل لك التقدمي ا�يل قلتو، Tىل ٔ�مهية اجلالية، Tىل 
اRور د¥لها، Tىل املسؤولية د¥لنا، وTىل العطف املليك اخلاص �ل�الية 

بpٔن اYٔزمة اليت رضبت، zاصة ٔ�ورو¡، Yٔن ق معمك كذ� املغربية، ؤ�تف
د¥ل اجلالية املغربية موجودة يف ٔ�ورو¡، اكن لها ا4Yٔر  %90تنعرفو ٔ�ن 

مرات ٔ�كرث  2مس>توى البطا� تيقGس اجلالية د¥لنا  .الك�ري Zدا Tىل اجلالية
  .من احصاب الوطن، وTدد من املشالك مرتتبة عن ذ�

  رتم،الس>يد املس�شار احمل
هناك ٕاجراءات، ولكن، à�ٔ خشصيا، ٔ�متىن  ليك ٔ�
ون رصحيا معمك،

و�ش>تغل، �ش>تغل ¡ش ¾كون عندà وا�د املقاربة م�سجمة، وا�د الربàمج 
هادف، وهاذ اليش اTالش، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�عطينا �نطالقة 

ملانيا د¥ل �ٔ  لوا�د اRراسة، Yٔن خصمك تعرفوا بpٔن اجلالية د¥لنا خمتلفة،
 مايش د¥ل الوال¥ت املتéدة، مايش يه د¥ل هولندا، مايش د¥ل بلجياك،

كذ� حىت  و¡لتايل، املشالك قد ختتلف، و¡لتايل،. مايش د¥ل كندا

احللول قد ختتلف، واYٔزمة واحلدة د¥ل اYٔزمة ختتلف، Yٔن اكن ٔ�سايس ٔ�ن 
الف±ات املعنية، يعين ننجز دراسة يف هاذ اFال ¡ش نعرفو ¡لضبط هاذ 

  .يه احللول اليت جيب ٔ�ن نpٔيت هبا لهاذ الف±ة وكذ� ٔ�ش>نا
اكينة �لول ا�يل اكينة اYٓن ولكن ¡ل�س>بة يل Ôري اكفJة، نقولها لمك �لك 
رصا�ة، مöال اRمع د¥ل امجلعيات العام\ يف اFال �جÞعي وذ� من 

Zل التخفJف من Z�ٔل القJام بربامج ومشاريع داzل ب«ان إالقامة من �ٔ 
  .معاàة مغاربة العامل من جراء اYٔزمة

اكينة هاذ القضية عن طريق امجلعيات، اك�ن كذ� ٕاقرار نظام املساTدة 
القانونية والقضائية، وا�يل مت التعممي د¥لو �«فاع وحامية حقوق اجلالية 

  .د¥لنا
هناك ٕا�داث مصلéة من Z�ٔل الرشوع يف رصد ومjابعة لك 

رشيعية واملس>ت�دات القانونية لب«ان �س>تق�ال املتص\ التطورات ال� 
  .hشؤون املهاجر�ن املغاربة وحقوقهم

هناك تنويع �رامج الوزارة ل�س>تجيب لالحjياZات �جÞعية النوعية 
املتعددة، ¡ٕالضافة ٕاىل ٕا�داث �ٓلية �لمساTدة �جÞعية، ٕاضافة كذ� ٕاىل 

يل عندمه ٔ�زمة 
برية، و¡لتايل اكنت مساTدة الطلبة د¥لنا د¥ل اجلالية ا�
هناك م^ح ا�يل تعطات �ل�الية، هناك كذ� حتمل النفقات د¥ل ا.متدرس 
د¥ل اجلالية د¥لنا، ا�يل Tانت zاصة يف وا�د اRول ا�يل عرفت ٔ�زمات 

  .س>ياس>ية
و¡لتايل، هناك ٕاجراءات، هناك معل، ولكن الطموح د¥لنا ٔ�كرب من 

  . وت�شكرمك Tىل السؤال د¥لمكذ�، الس>يد املس�شار، 
  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  .تفضل. شكرا لمك الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادر����س الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم

  الس>يدة الوز�رة،
الس>يد الوز�ر، اح^ا كنا يف فرق املعارضة صوتنا ضد قانون املالية 

قjضيات اليت ترضب يف العمق مك�س>بات Yٔس>باب كثرية، من بGهنا امل 
  .اجلالية املغربية ¡خلارج

إالجراء امجلريك اzYٔري اÚي حيرم مغاربة اخلارج ا�Úن اضطروا ٕاىل 
Zلب سلع من Z�ٔل 
سب قوت ٔ�بناهئم، وا�Úن لوال تداعيات اYٔزمة 
و�رسحيهم من معلهم ملا جلؤوا لهذا ال�شاط الت�اري، وهو معل مؤقت 

 ٔYة اºل، مفهنم كذ� من ملواzاRزمة، مفهنم من يتحمل ديون ¡خلارج وا
يتحملون مصاريف تدر�س ٔ�بناهئم، بل لقد بلغ، الس>يد الوز�ر، احلد Rى 

ما لقاوش ¡ش جييبوا ... بعض اجلاليات يف ٕايطاليا، جعز مغاربة Tىل نقل
  .اYٔموات من املهجر
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رشائية جيدون يف هناك العديد من مغاربة اRاzل نظرا لتدين قدرهتم ال 
مثنة يف مjناوهلم، و¡لتايل هذه العملية  ٔpشرتى ب�هنا Yٔ ،هذه السلع مالذا
املؤقjة سGس>تفJد مهنا املواطن الíس>يط ¡Rاzل، كام يواZه هبا املواطن 

  .د¥ل املهجر ثقل اYٔزمة د¥لو
ٕاذا اكنت مربرات احلكومة يه حامية السوق املغربية، الس>يد الوز�ر، 

تعاونو مع اجلالية د¥لنا ا�يل يف اخلارج يف هاذ الظروف ٔ�ما احسن ن 
�س>تr^ائية ٔ�و نعطيو zريà لغريà، مöال �شجعو البيع د¥ل السلع د¥ل 

  الشG^وا؟ 
راه بGين وبG^ك، الس>يد الوز�ر، اح^ا عندà فJمك الثقة، ابغينامك هاذ 

مييش امللف z3ذوه بpٔمانة، اTالش؟ Yٔن الس>يد من اس>بانيا ¾ميكن لو 
لفر�سا ما تيلقاش شغل، وهللا العظمي ٕاىل قالوا يل اك�ن àس يف بعض 

  اRول ¾ميدوا يدهيم، واش ðرضاوها لنفوس>نا؟
ٕاذن، هاذ امللف ما فهيش ذيك القضية د¥ل اRيوانة، واش الوا�د ٕاىل 

 ،)2la CNSS(السلعة؟ Yٔن عندو القى خيدم، ¡T sليك واش غيجيب 
  لعة؟عندو، عندو، وغيجيب الس

ولهذا، الس>يد الوز�ر، عندà الثقة فJمك، هاذ امللف àقشوه و�لوا 
  . املشالك د¥ل هاذ الناس، ما يتكرفسوش يف اRيوانة

  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا

اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقJب الس>يد املس�شار، 
  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::ة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربالس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربالس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربالس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغارب
  .شكرا الس>يد املس�شار

 ،àا�يل ابغيت نؤكد لمك ٔ�ن امحلاس د¥لمك هو نفس امحلاس ا�يل عند
وإالرادة عند املغاربة اكملني، ٔ�ننا 
يفاش خندمو هاذ الرشحية د¥لنا، 
يفاش 

  . خنليوها تعGش يف الكرامة د¥لها، وهذا من حقها وهذا من الواجب د¥لنا
فقط نقول اح^ا ت�ش>تغلو ¡ش نلقاو �لول Zذرية، ¡ش ميكن حقJقة 
ٔ�ننا ðرفعو من مس>توى العGش د¥لها، ولكن زد يف القضية د¥ل اYٔموال، 
الس>يد املس�شار، اكن وا�د القرار Éم Zدا، ٔ�ن لك املغاربة املعوز�ن ا�يل 

ات د¥هلم ما عندمهش إالماكنيات، اكنت الوزارة تتلكف ¡لنقل د¥ل اYٔمو 
حىت �لمطار، اYٓن زدà ٔ�كرث من هاذ اليش، مبا ٔ�نه معوز راه حىت من 
املطار �«وار ما عندوش، و¡لتايل اYٓن اح^ا ت�jلكفو به ¡ملطار ¡ملساطر 

د¥لو، تنوصلو حىت �«وار ) l’ambulance(وتيكون موظف متا، وبــ 
لواجب Tلينا ومن د¥لو وتjGقدم لو العزا Yٔنه ما يف �الوش، وهذا من ا

  .املسؤولية د¥لنا
                                                 

2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

وق�ل ٔ�ن ن�jقل ٕاىل السؤال الثاين املدرج يف هذا القطاع، ٔ�ريد ¡مس 
ٔ�كتو�ر من دا	رة  12كذ� السادة املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�رحب بتالمذة 4نوية 

لسة، مرح�ا �مك مجيعا، ممتنياتنا لمك ٔ�كنول ا�Úن يتابعون معنا هذه اجل 
  .¡لتوفJق يف دراس>تمك

ون�jقل ٕاىل السؤال الثاين املدرج يف قطاع اجلالية، وهو حول تطبيق 
مدونة اYٔرسة ¡ل�س>بة Yٔفراد اجلالية املغربية ¡خلارج، واللكمة �Yٔد السادة 

  .ٔ�عضاء الفريق �شرتايك، تفضيل اYٔس>تاذة زبيدة بوعياد

        ::::ة الس>يدة زبيدة بوعيادة الس>يدة زبيدة بوعيادة الس>يدة زبيدة بوعيادة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
، اللك يعرف %�10س>بة Zالية املغاربة ا�يل 
يعGشوا يف اخلارج تفوق 

حبقوق املغاربة ا�يل يف  18و 17و 16ٔ�قر يف مادته  2011دس>تور . هذا
جÞعية و�قjصادية والس>ياس>ية، اخلارج، حبقوق اجلالية، احلقوق �

يؤكد Tىل حامية اRو� املغربية للك هاذ احلقوق من  16وكذ� يف املادة 
  . Z�ٔل مواطنة اكم\ لهاته اجلالية

ف( خيص هاذ احلقوق، من مضهنم تطبيق مدونة اYٔرسة، اYٓن مرت 
jخرو س>نوات Tىل مدونة اYٔرسة ا�يل كنفjخرو هبا مكغاربة، كنف  10ٔ�كرث من 

من املدونة كذ� واحضة، وفهيا zلل ا�يل  15و 14هباذ القانون، لكن املادة 
اشهر فقط من Z�ٔل  3خصو يتصحح، هذاك اخللل ا�يل 
يعطي املدة د¥ل 

الزواج ٔ�و الطالق ¡ش كرتجع ذاك الو4ئق �لر¡ط �لمركز، راه 
يعطل 
  . قضا¥ د¥ل اجلالية يف ب«مه املهجر

وز�ر، بعد هاذ مضامني اRس>تور، ويف ثالث مواد و¡لتايل، الس>يد ال
س>نوات Tىل مدونة اYٔرسة، هل تنوون _حكومة،  10د¥لو، وبعد مرور 

 15و 14طبعا بت�س>يق مع القطاع اYٓخر كذ�، هل تنوون تعديل املواد 
من اRس>تور، Yٔن  18و 17و 16ملصلéة اجلالية من Z�ٔل تطبيق املادة 

امهة اجلالية hرشاكة يف املؤسسات العمومJة، ال اليت تؤكد Tىل مس 18املادة 
ميكن ٔ�ن تبقى هذه اجلالية، ا�يل ابغى يزتوج ٔ�و يتطلق يوقعو È مشالك 

  .كثرية وما حنلوش لو هاذ املشالك
  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس>يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر، تفضل الس>يد الوز�ر لٕالZابة
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        ::::لكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةلكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةلكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةلكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس>يد الوز�ر املالس>يد الوز�ر املالس>يد الوز�ر املالس>يد الوز�ر امل
  .شكرا الس>يدة املس�شارة احملرتمة

مالحظا¾مك وجهية، ويف هاذ الصدد اكن اجÞع مع زمJيل الس>يد وز�ر 
العدل، Yٔن تنعرفو بpٔن Tدد من املشالك د¥ل اجلالية املغربية تتخص قطاع 

جنة املشرتكة فهيا ثالثة العدل، ودرà مجموTني وا�د ا�لجنة مشرتكة، هاذ ا�ل 
د¥ل القضاة ا�يل تGش>تغلوا Tىل لك املشالك ا�يل تتعاين اجلالية، ولGس 

  .فقط هاذ اليش ا�يل قلت الس>يدة املس�شارة احملرتمة
، املشلك د¥لها هو رضورة احلضور 82و 81هناك كذ� املادة 

 الشخيص وإاللزايم لطالب الطالق يف Zلسة الصلح، اك�ن كذ� املادة
ا�يل تتعلق ¡حلضانة، وا�يل ¾متنع الزوZة احلاضنة من السفر ¡حملضون  179

  . zارج ٔ�رض الوطن بعد الطالق، رمغ ٔ�ن طليقها يقمي بنفس ب« إالقامة
ا�يل ¾لكمت Tلهيا وا�يل تتقول جيب Tىل املغاربة ا�Úن  15هناك املادة 

يودعوا �سHة م^ه  ٔ��رموا عقد الزواج طبقا �لقانون احمليل لب« إالقامة ٔ�ن
داzل Z�ٔل ثالثة ٔ�شهر من 3رخي ٕا�رامه ¡ملصاحل الق^صلية التابع لها حمل 

  ٕا�رام العقد، وٕاذا ما ابقاش متا 
يف Ôادي يد�ر؟ 
من املدونة  128هاذ اليش لكها مالحظات وجهية، ٕاضافة ٕاىل املادة 

هاذ . Jذيةاملتعلقة بتدييل اYٔحاكم اYٔج^بية الصادرة ¡لطالق والصيغة التنف 
اليش عندك احلق فJه، هذي مشالك حقJقJة، تصن�^ا لها، و¡لتايل هاذ 
العمل د¥ل ا�لجنة املشرتكة مع زمJيل وز�ر العدل هناك اجهتاد ¡ش ٕان 

  . شاء هللا نلقاو لها احللول
  .وشكرا الس>يدة املس�شارة

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .تفضيل هناك تعقJب اYٔس>تاذة زبيدة؟

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس>يد الوز�ر

حصيح اح^ا ما ابغيناش �رسدو لك املواد ا�يل عندها Tالقة مع الزواج 
والطالق وابقJنا يف العمويم، ولكن اYٔسايس هو اس>تع�الية تعديالت 
ملدونة اYٔرسة، Yٔنه رمغ ¾كون جمهودات من طرف القطاع د¥لمك حلل 

القضاة، سواء املتواZد�ن يف ºة ٔ�وربية معينة، Yٔنه كنعرفو  املشالك مع
القضاة ما مjواZدي�ش يف لك الق^صليات، راه اح^ا Tارفني هاذ اليش 
وإالشاكلية ا�يل اكينة ¡ش �كون يف لك ق^صلية �كون قايض ميك^ه ٔ�ن 

  . يتحمل هاذ املسؤولية
اس>تع�الية، ولكن ٕاىل اكن التعديل ملدونة اYٔرسة جيي hرسTة وبصفة 

Yٔن ف( خيص مدونة اYٔرسة، هذي م^اس>بة .. Yٔن هناك تعديالت كذ�
س>نوات Tىل هذه املدونة ٔ�ن تمت التعديالت يف �ٓخر وقت،  10بعد مرور 

والس>يد وز�ر العدل راه هو معنا، كنظن التقط كذ� هاذ الرسا� ليك 

  ... �رسع يف وضع
قوانني د¥ل الربملانيني واح^ا عندà مقرت�ات، ومع اYٔسف مقرت�ات ال

 àيبقاو يف الرفوف، عند
د¥ل املقرت�ات قوانني يف الفريق �شرتايك  10
، دا¡ ما عرف^اش ٕاىل درà يش 9، ¡قJني 1مب�لس املس�شار�ن، داز مهنم 

  . مقرتح قوانني Tاو4ين نعاينو Tامني ولرمبا ثالث س>نني وال مخس س>نني
�ات القوانني، Yٔنه اح^ا مس>تعد�ن و¡لتايل، هذه ٕاشاكلية د¥ل مقرت 

¡ش ند�رو مقرت�ات قوانني Tىل ٔ�ساس احلكومة �س>تاجب لنا يف ٕاطار 
  . هاذ املقرت�ات قوانني

  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يدة املس�شارة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس>يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرة
  د الرئGس،الس>ي

à�ٔ وزمJيل وز�ر العدل راه اح^ا مjفقني متاما وملزتمني، وحنن هنا 
خلدمة اجلالية وخلدمة مصاحلها، و¡لتايل لك ما 
مييش يف هاذ �جتاه Ôادي 

  . �ش>تغلو Tليه
  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
شكرا لمك الس>يد الوز�ر، وشكرا �لس>يدة املس�شارة اليت ٔ�صابت 

  . يف Zلسة وا�دة�رسا.هتا وز�ر�ن 
  . هناك نقطة نظام؟ تفضل الس>يد املس�شار... ون�jقل ٕاىل

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
ٕاذا مسحت يل، الس>يد الرئGس، الس>يدة والسادة الوزراء، Ôري تصحيح 

ٔ�كتو�ر، مه  2وشكر Tىل الرتحJب ¡لتلميذات وتالمJذ د¥ل 4نوية 
ٔ�كتو�ر، ٔ�وال اRال� التارخيية،  12مايش ٔ�كتو�ر،  2تلميذات وتالمJذ 4نوية 


رى كنحتفلو هبا دامئا حبضور املندوب Úس، ٔ�نه اGكام كتعرفوا، الس>يد الرئ
السايم �لمقاومة ؤ�عضاء GZش التحر�ر، س>نوية، اYٓن ما Ôاد�ش ندzلو يف 

ٕاذن، هاذو تلميذات وتالمJذ املتفوقني ¡لنتاجئ . التفاصيل د¥ل املناس>بة
  . كتو�ر �لجامTة احلرضية Yٔكنول�ٔ  2بثانوية 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
فرتحJبنا اكن  ،ٕاذن .Tىل هذا التصحيح ،الس>يد املس�شار ،شكرا �

ٔ�كتو�ر، وقد  12ٔ�كتو�ر من دا	رة ٔ�كنول، ولGس  2بتلميذات وتالمJذ 4نوية 
  .اذ اخلطZ ٔpا من الس>يدة احملافظةورد خطpٔ، ه

ىل الس>يد وز�ر الصناTة التقليدية ون�jقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوºة إ 
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و�قjصاد �جÞعي، عفوا ن�jقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوºة ٕاىل الس>يدة وز�رة 
الصناTة التقليدية و�قjصاد �جÞعي والتضامين، وموضوع السؤال هو 
املعارض اجلهوية �لصناTة التقليدية، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق 

  .اYٔس>تاذ امحيدي اYٔصا� واملعارصة، تفضل

        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس>يد امحمد املس�شار الس>يد امحمد املس�شار الس>يد امحمد املس�شار الس>يد امحمد 
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يدة والسادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لطاملا àدى الصانعات والصناع التقليديني برضورة ٕاجياد احللول 
ا �لمشالك احلقJقJة اليت يواºوهنا، zاصة ف( يتعلق مهنا ب�مثني م^توZاهت

التقليدية و�سويقها hشلك يضمن اس>مترارية وجودها داzل اYٔسواق الوطنية 
  . واRولية Tىل �د سواء

ويف هذا إالطار، تعمل الوزارة Tىل تنظمي معارض ºوية هدفها 
التعريف ¡ملنتوج التقليدي الوطين وٕايصاÈ ٕاىل املس>هت الوطين، وهو ما 

ليدية ببالدà، وحتسني دzل �شلك م^اس>بة حقJقJة ٕالنعاش الصناTة التق 
الصانعات والصناع التقليديني، واحملافظة Tىل املوروث احلريف احمليل 

  . واجلهوي
Ôري ٔ�ن هذه املعارض، الس>يدة الوز�رة، وTىل ٔ�مهيهتا مل �سامه hشلك 
اكيف يف حتقJق ٔ�هداف ال�سويق اYٔفضل ملنتوZات الصانعات والصناع 

، �Ú يتعني التكöيف من هذه املعارض التقليديني وحتديدا احمللية مهنم
وٕاعطاء اYٔولوية �لمعارض احملليني و�شجيعهم Tىل اخللق وإالبداع وتنظمي 
معارض ٕاقلميية وحملية، مع العمل ٔ�ن هناك اتفاقJة اليت توقع بني دار الصانع 

  . واجلامعة والغرف املهنية ختص املعارض اجلهوية، Yٔن االتفاقJة واحضة
هناك معارض ٕاقلميية وحملية، خصوصا بpٔن هناك بعض ðريد ٔ�ن ¾كون 

الغرف اليت �شمل Tىل مخس، ست ٔ�قالمي ¡خلصوص، Yٔن ٕاذا تدار وا�د 
  . املعرض ºوي يف وا�د إالقلمي معني، ٕاذن اYٔقالمي اYٔخرى كمتيش ضايعة

àهيمك، الس>يدة الوز�رة، بpٔن هناك بعض اYٔقالمي تفjقر ٕاىل h�ٔسط 
صناTة التقليدية، zري دليل سpٔعطي لمك ٕاقلمي طن�ة املرافق ف( خيص ال 

مöال، بوابة املغرب حنو ٔ�ورو¡ تفjقر ٕاىل مراكز التكو�ن، تفjقر ٕاىل قرى 
د¥ل الصناTة التقليدية، تفjقر ٕاىل معهد د¥ل الصناTة التقليدية، وكذ� 

È ة التقليدية يف وضع �رىثTحىت املقر د¥ل غرفة الصنا .  
الوز�رة، �لك رصا�ة Yٔن اح^ا عرف^اك بpٔنك  ٕاىل Zانب، الس>يدة

Zديدة Tىل القطاع، ولكن ðريد جوا¡ رصحيا ف( خيص اFمع د¥ل الصناTة 
التقليدية، Yٔن اعيG^ا ¡لكذوب مع الصانعات والصناع التقليديني، ابدينا فهيا 
اYٔشغال مث توقفت، ابغينا نعرفو من هو السíب يف ٕايقاف اYٔشغال د¥ل 

  صناTة التقليدية؟ مجمع ال 
ٕاذن، يف ظل هاذ املعطيات، الس>يدة الوز�رة، ðريد معرفة إالجراءات 

العملية اليت س>تقومون هبا Rمع الصانعات والصناع التقليديني حمليا، ٕاقلمييا 
  وºو¥؟ 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس>يدة الوز�رة، تفضيل

مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قjصاد �جÞعي مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قjصاد �جÞعي مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قjصاد �جÞعي مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قjصاد �جÞعي     الس>يدة فاطمةالس>يدة فاطمةالس>يدة فاطمةالس>يدة فاطمة
        ::::والتضاموالتضاموالتضاموالتضامينينينين

   .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
Ôادي جناوبك Tىل السؤال ا�يل عندي هنا مكjوب، ٔ�ما مسpٔ� طن�ة 

  . راه اح^ا تذا
رà، ميكن لنا نعاودو نتذا
رو Tلهيا، ما اك�ن مشلك
س>بق لنا تذا
رT àليه  ت�شكرك Tىل هاذ السؤال ا�يل هو Éم، واح^ا

يف ا�لجنة الربملانية، ودرتو مالحظات، وراين اzذيت بعني �عتبار 
هاذوك املالحظات وتنفذوها، واRليل Tىل هاذ اليش ٔ�ن رمغ إال
راهات 
املالية ا�يل تتعرفوها، zلينا �عÞدات املوºة لهاذ املعارض كام اكنت، 

  . هذي من ºة
رفعنا املشاركة د¥ل الصناع القرويني من  من ºة 4نية، حرصنا ¡ش

Tىل  %30حىت  20، ¡ل�س>بة �ل�ساء من T20%ىل اYٔقل ٕاىل  10%
اYٔقل، وا�يل Zديد هاذ الس>نة هو ٔ�ن حرصنا ¡ش ¾كون املشاركة د¥ل 

¡ش ðرفعو من العدد د¥ل الصناع  %20التعاونيات Tىل ٔ�قل بــ 
قjصاد �جÞعي املس>تفJد�ن من هاذ املعارض، و¡ش �شجعو �

  . والتضامين
اح^ا تنعرفو بpٔن التلكفة د¥ل هاذ املعارض كثرية، وتنعرفو بpٔن 
�عÞدات حمدودة، لهذا خصنا والبد مجموTني نقلبو Tىل يش وسائل 
ٔ�خرى د¥ل ا.متويل، ¾ميكن راه بعض املناطق مöال تGشار
وا معهم اجلهات 

تن�ساءلو  املهم راه اح^ا، )sponsoring(وال بعض املؤسسات، مöال 
اTالش اجلهات؟ Yٔن يف احلقJقة ميل تي�^ظم يش معرض يف يش م^طقة راه 
تيHلق �شاط ورواج، وهذي قمية مضافة لهاذ املنطقة، كنت يف بعض 

وش ــــاملعارض رامه، مöال الرواق، Yٔن هاذ املعارض الصناع ما تيHلص
)les stands (ينظموا املع
رض تيخصهم يعطيومه ¥لكوا د¥هلم، الناس ا�يل 

و�رشبوا و�شوفوا هلم فني ينعسوا، هذا هو ا�يل تيكرث التلكفة د¥ل هاذ 
  . املعارض

لهذا، خص وال بد نلقاو يش �ل، وهاذ احلل ميكن لنا نلقاوه مجموTني، 
  .Yٔن هذا هو الهدف د¥لنا ¡ش �ساTدو Tىل �سويق هاذ املنتوZات

ام اFال اYٔسايس د¥ل ال�سويق د¥ل و¡ل�س>بة �لصناع، املعارض راه ه
املنتوZات د¥هلم، ولكن ¡ش ميكن ي��اعوا هاذ املنتوZات راه خصنا خندمو 

  .ٔ�يضا Tىل اجلودة د¥ل املنتوج
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  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يدة الوز�رة

  .اك�ن تعقJب عند إالخوان؟ تفضلوا اليس ب�شامش يف ٕاطار التعقJب

        ::::عبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامش    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يدة الوز�رة احملرتمة Tىل اجلواب

   الس>يدة الوز�رة،
ٔ�¥م، كنا اح^ا مجموTة من �رملانيي اYٔصا�  4يوم امجلعة املنرصم، ق�ل 

من احلرفJني ومن املهنيني يف ºة  800واملعارصة يف لقاء تواصيل مع حوايل 
قليديني، وz�ٔذT àىل ٔ�نفس>نا تطوان، ومهنم Tدد 
بري من الصناع الت - طن�ة

عهدا ¡ش نوصلو لمك، طبعا ما ميك�ش نوصلو لمك لك الشاكوي، خصنا 
Zلسة يف جلنة �رملانية، Ôادي نوºو لمك اRعوة قريبا ٕان شاء هللا، ولكن 
واTدà وا�د املواطن 
يلخص املpٔساة د¥ل الصناع التقليديني، 
هيرض معنا 

درمه يف  150الوز�رة، وzالو ليه ابقى لو Ôري اصبع وا�د، الس>يدة 
الشهر، ولكن الشكوى د¥هلم ðريد م^ك، الس>يدة الوز�رة، ٔ�ن تفjحي حتقJقا 
يف املpٓل د¥ل قرية الصناTة التقليدية ا�يل دش>نو Zال� امل ق�ل س>نوات 
يف مدينة القرص الك�ري، ووقع التالعب فJه حبسب رواية الصناع 

دش>نو Zال�  ته النJí\ ا�يل من Z�ٔ\التقليديني وحرف عن ٔ�هدافه وÔا¥
  .امل

4نيا، ¡ش نعاودو ðرجعو �لموضوع، الس>يدة الوز�رة، يف جمال الصناTة 
املوضوع ا�يل كن�ساءلو Tليك فJه اليوم، هناك الزتامات التقليدية ويف هاذ 

العقد الربàمج املوقع مع غرف الصناTة التقليدية ا�يل واحضة Tىل احلكومة، 
الزتامات، فJه خطط ل�سويق  ، فJه Tدة2015ٕاىل  2006ن 
ميتد م

د¥ل دار الصانع امللكفة ¡لرتوجي  وٕانعاش الصناTة التقليدية، فJه الزتام
واش : حيق لنا ٔ�ن ن�ساءل 2015وال�سويق، اYٓن حنن Tىل بعد ٔ�شهر من 

عندمك دراسة Tىل النتاجئ ا�يل حتققت يف هاذ اÏطط، الوقع د¥لو Tىل 
  التقليدية، تقJمي �لنتاجئ؟  الصناTة

املتعلق ¡اللزتام ب�^ويع وإالكثار من املعارض اجلهوية، اكنت الشق 
، الرتوجي، حماربة الوسطاء، دمع الصناع التعريف و�سويق ¡ملنتوج: رهاàت

�لقطاع التعاوين و�لمرٔ�ة  التقليديني، �لزتام بضامن مشاركة مكöفة
  ي، ٔ��ن حنن من لك ذ�؟ الصناعية، خصوصا من العامل القرو

- Tلام بpٔنه ا.منوذج ا�يل ¾لكمنا Tليه مع الصناع التقليديني يف طن�ة
تطوان، هو منوذج يلخص hشلك مكöف واقع احلال د¥ل الصناTة التقليدية 
ا�يل كتطلب اليوم وقفة ٔ�وال لتقJمي نتاجئ اÏطط، و4نيا ملبارشة العمل من 

ظارات د¥هلم ا�يل يه كثرية واليت مع Z�ٔل تقدمي ٔ�جوبة ملموسة Tىل �نت
اYٔسف ال ي�سع اFال ملناقش>هتا اYٓن، وðمتىن ٔ�ن نناقشها معك يف ا�لجنة يف 

  .اجÞع قادم

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �

  .اللكمة �، الس>يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Tىل التعقJب

Þصاد �جjة التقليدية و�قTالس>يدة وز�رة الصناÞصاد �جjة التقليدية و�قTالس>يدة وز�رة الصناÞصاد �جjة التقليدية و�قTالس>يدة وز�رة الصناÞصاد �جjة التقليدية و�قTعي والتضامعي والتضامعي والتضامعي والتضامينينينينالس>يدة وز�رة الصنا::::        
هاذ اليش كثري �زاف، ٕاذن خصنا اشوية د¥ل الوقت ¡ش جناوبو Tىل 
هاذ اليش، ميكن لنا ند�رو يف يش جلنة نتذا
رو Tىل هاذ اليش لكو، Ôري 
ا�يل ابغيت نقول � ٔ�ن راه اح^ا هاذ الوقفة التقJميية راه اح^ا �رجمناها ¡ش 

 اعطات نتاجئ مز¥نة، ولكن خصنا ميكن لنا نقميو هاذ إالسرتاتيجية ا�يل فعال
�شوفو املسائل ا�يل ما متشاوش، اح^ا مس>تعد�ن معلوم، ونتصنتو �لناس 

  .ا�يل يف اFال
à�ٔ ¡يب مفjوح، ¡لعكس هاذ اليش Ôادي �ساTدين à�ٔ ¡ش ميكن يل 

ملا ¾منيش يف هاذوك الز¥رات امليدانية كنتعمل �زاف ... �شوف 
يفاش
مع الناس ا�يل يف اFال، و¾ميكن نوºو مöال الس>ياسة  املسائل، Yٔن تنذا
ر

¡ل�س>بة .. د¥ل الوزارة، وà�ٔ مس>تعدة ¡ش نتذا
ر معمك، ماك�ن مشلك
  .لطن�ة نتذا
رو Tليه من بعد

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس>يدة الوز�رة، شكرا � Tىل مسامهتك يف هذه اجللسة

ز�ر العدل واحلر¥ت، بدءا ون�jقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوºة ٕاىل الس>يد و 
¡لسؤال اYٔول حول �عتقاالت التعسفJة اليت تطال ذوي الغرامات دون 

اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين . ٕاخ�ار حىت Tائالهتم
  .لٔ}حرار، اللكمة �لس>يد رئGس ا�لجنة اYٔس>تاذ لعلج، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد حلبGب لعلاملس�شار الس>يد حلبGب لعلاملس�شار الس>يد حلبGب لعلاملس�شار الس>يد حلبGب لعلجججج
  .شكرا الس>يد الرئGس

  .م هللا الرمحن الرحميhس
ٔ�ضع السؤال اليوم، هو السؤال رمبا مسعه الس>يد الوز�ر وهو يف ق�ة 
الربملان يتداول النيابة عن املواطنني، هذا السؤال اÚي خيص بعض 
املواطنني ومه يف ٕاطار سفرمه ٕاىل اخلارج، يف ٕاطار تنقالهتم �رمغون Tىل 

ودون ٕاخ�ار العائالت د¥هلم تpٔدية الغرامات يف 
يفJة ويف �االت مjعددة، 
و
يمت �عتقال د¥هلم، هذي مسpٔ� رمبا كثري من املرات تداولت فهيا هاذ 
الق�ة والق�ة د¥ل الغرفة اYٔوىل، ك�شوفو، الس>يد الوز�ر، ورش إالصالح 

  ا�يل دا�ر واش هاذ القضية تناولها ٔ�و مازال؟ 
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  .لرئGس ا�لجنةشكر �لس>يد ا

اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن السؤال، تفضلوا الس>يد 
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  .الوز�ر

        ::::وز�ر العدل واحلر¥توز�ر العدل واحلر¥توز�ر العدل واحلر¥توز�ر العدل واحلر¥ت    الرمJد،الرمJد،الرمJد،الرمJد،    املصطفىاملصطفىاملصطفىاملصطفىالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .شكرا الس>يد الرئGس

ما ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاليه، الس>يد املس�شار، هو ٔ�ن حرية املواطن مقدسة، 
ر القانون ووفق ما وال جيوز بpٔي �ال من اYٔحوال املساس هبا ٕاال يف ٕاطا

  . يقيض به القانون
حقا ٕان القانون يJíح لضباط الرشطة القضائية يف ٔ�حوال معينة ٕالقاء 

رهن احلراسة النظرية يف ٕاطار رشوط  هالق�ض Tىل مواطن معني ووضع
معينة، ي�Jح �لنيابة العامة ولقضاء التحقJق اختاذ قرار �عتقال Yٔس>باب 

ه ٕاذا اكن هناك حمك اك�سب قوة اليشء معينة ويف ظروف معينة، كام ٔ�ن
  .املقيض به، فٕان تنفJذه قد يؤدي ٕاىل حرمان مواطنG^ا من حر�هتم

تتéدثون عن الغرامات اليت hسíهبا �كون املرء معرضا لالعتقال، هاذ 
�عتقال �سمى إال
راه البدين، إال
راه البدين ال ميكن ٔ�ن ينفذ ٕاال ٕاذا اكن 

ء املقيض به، ٔ�ي ٔ�نه قطع اكفة مرا�ل التقايض، هناك حكام �ا	زا لقوة اليش
واðهت�ى ٕاىل املر�\ اzYٔرية اليت لGست بعدها ٔ�ي مر�\، هنا يفjح ملف 
إال
راه البدين، وال ينفذ إال
راه البدين Tىل ٔ�ي مواطن حىت يمت ٕانذاره من 
طرف الرشطة اÏتصة، وٕاذا ٔ�دىل ٕاما hشهادة العوز من السلطة احمللية 

Jة فٕانه يعفى من إال
راه البدين، فضال Tىل ٔ�نه ٕاذا اكن قد بلغ وTدم امللك 
  .الس>تني يعفى ٔ�يضا

ٔ�ما ٕاذا اكنت هاذ املرا�ل لكها، اك�ن عندà حمك �ا	ز لقوة اليشء 
وعندà خشص ا�يل ما اثب�ش املقيض به، وعندà إالنذار ا�يل هو قانوين، 

  .قانون �رسي Tليهالعرس د¥لو وTدم قدرة اYٔداء، يشء طبيعي ٔ�نه خص ال
هنا ملا 
يتعلق اYٔمر مبراكز العبور، اكنت هناك وا�د اRورية دارها 

ا�يل يه اRورية  2010وز�ر العدل ووز�ر املالية ووز�ر اRاzلية س>نة 
ا�يل دارت وا�د املؤسسة حملية يف خشص رZال امجلارك  113املشرتكة 

ٕالطار ا�يل كت�jلكمو ا�يل Tاد عندمه الصفة ٔ�نه ٕاىل خشص مد�ن، يف هاذ ا
  . Tليه، �«و� بغرامات، 
ميكن يؤدي ٕانذار نقط العبور

هل ميكن ٔ�ن نتعامل بوا�د اYٔرحيية ووا�د ال�سامح ٕاىل درZة وا�د 
الشخص حمكوم Tليه حبمك قطعي هنايئ وÔادي يغادر البالد وما �متش 

مئ ٕاج�اره Tىل ٔ�داء مس>تحقات البالد؟ à�ٔ ٔ�عتقد ٔ�ن هذا اليشء Ôري مال
Yٔنه دو� احلق والقانون، كام عندك ٔ�هيا املواطن حقوق، Tليك واج�ات 

  .ي��غي ٔ�ن تؤدهيا
  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .اللكمة � الس>يد لعلج، تفضل
 

        ::::املس�شار الس>يد حلبGب لعلاملس�شار الس>يد حلبGب لعلاملس�شار الس>يد حلبGب لعلاملس�شار الس>يد حلبGب لعلجججج
  الس>يد الوز�ر، 

à�ٔ كنت مjيقن ٔ�نه Ôادي تعطيين ٔ�جوبة بنص القانون ومرجعية 
القانون، ولكن ابغينا نتفاTلو مع الواقع املغريب و
يفJة املغاربة وما جيري يف 
 Èنه هذا ما تقوYٔ ،واقع د¥ل املغرب، اح^ا ابغينا �ٓس>يدي هللا خيليك
الس>يد الوز�ر كام قاÈ السادة الوزراء سابقا، وكام يقول و�متعص ٕاليه 

وه ملركز الرشطة املواطنني، اح^ا مسh �ٔpس>يطة، وا�د ¡غي �سافر س>يفط
درمه، يقول لو واش  50د¥لو بــ ) la carte nationale(يد�ر 

  غتق�طوين يف احلدود وال ما تق�طونGش يف احلدود؟
د�روا لنا هاذ اخلدمة فقط، hس>يطة Zدا، مرسوم كتقول لو ا�يل ابغى 
خيرج من املغرب، ¡ش ما يتحشمش يف احلدود، و¡ش ما يتق�طش يف 

درمه،  50د¥لو zدمة بــ ) la carte nationale(ر احلدود، مييش يد�
يصاوهبا لو يف جوج دقايق، ما جييو عندو، ما يعتقلوه، ما �كون تعسف، 
ما �كون هناك مفهوم Ôري حصيح لتطبيق القانون صايف، ومريضنا ما عندو 

  .¡س
، الس>يد الوز�ر، هو ٔ�ن هناك Z�ٔانب Zاو �لمغرب ها�يل كتHاف م^
ن رصيد وحمك Tلهيم و
يدوروا 
يتجولوا ما بني احلدود ؤ�عطوا ش>ياكت بدو 

املغربية واYٔرايض احملت\ املغرب د¥ل سjíة ومليلية، هاذوك هام ا�يل هللا 
خيليمك ان�هبوا هلم وشوفومه، وراه اYٔسامء د¥هلم معروفة Tىل املس>توى 

  .الوطين، اعطاو ش>ياكت 
برية، ومازال 
ي�^قلوا بال حسGب وال رقJب
، الس>يد الوز�ر، هللا خيليمك ٔ�ن تبقى قداسة و
رامة املواطن فلهذا

املغريب يف جوهر الشpٔن العام، ٔ�نه هللا خيليمك املغريب ا�يل ما ابغاش �هتان 
ويتحرم، عندو احلق مييش ٕاىل مركز الرشطة ق�ل ما �سافر ويقولوا لو 

  .واش عندو خيلص وال ما خيلصش
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::ةةةةالس>يد رئGس اجللسالس>يد رئGس اجللسالس>يد رئGس اجللسالس>يد رئGس اجللس
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .لمك التعقJب الس>يد الوز�ر، تفضل

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥ت
ٔ�تفق معمك، الس>يد املس�شار، يف ٔ�ن 
رامة املواطن ي��غي ٔ�ن تصان 

ي��غي ٔ�ن ¾كون  - كام قلت- ؤ�هنا فوق لك اعتبار، ؤ�ن حرية املواطن 
ق Tىل ٔ�ن مقدسة، مjفقني Tىل هاذ اليش، ولكن ٔ�يضا كام قلت نتف

ٕاذن، . مقjضيات دو� احلق والقانون، دس>تورà ربط احلقوق ¡لواج�ات
املغاربة، وà�ٔ وا�د مهنم، ي��غي ٔ�ن ٔ�طالب حبقويق هذا حصيح، ولكن ي��غي 

  . ق�ل ذ� ٔ�ن ٔ�ؤدي واج�ايت
ا�يل 
يكون، الس>يد املس�شار، هو ٔ�ن معوم املواطنني يعلمون ٔ�ن 

يف احملامك، وهاذ احملامك راه ٔ�
يد ٕاما ٔ�ن تقيض  Rهيم قضا¥، وهاذ القضا¥ راها
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  .لرباءهتم ٔ�و تقيض ٕ¡داðهتم، وإالدانة 
يكون فهيا السجن وكتكون فهيا الغرامة
هل حنتاج بعد هذا ٕاىل يشء من التحسGس ٔ�و إالTالن : à�ٔ ٔ��ساءل

Ô à�ٔادي هاذ املقرتح د¥لمك Ôادي  ؟ة غرامة قد ¾رددت ٔ�م المثبpٔنه هناك 
وٕاىل اكن ممكن ند�روه Ôادي ند�روه، ولكن، س>يدي، املواطن قد ندرسو، 

ال �كون يف �اZة ٕاىل هذا Yٔنه يعمل ٔ�ن هناك يشء ٕامسه الغرامة اليت ميكن 
إال
راه البدين ال يطبق تلقائيا مبجرد  -كام قلت- احلمك هبا Tليه، مع ٔ�نه ٔ�يضا 

صدور حمك قضايئ، بل البد من مجموTة من إالجراءات الشلكية 
  .واملوضوعية ق�ل ٕامضاء إال
راه البدين

Tىل لك �ال، الس>يد املس�شار، حنن رهن إالشارة، تpٔكد بpٔن هذا 
املقرتح اÚي تقدممت به سpٔدرسه، وس>ندرس ٔ�ي مقرتح �ٓخر من Z�ٔل ٔ�ن 

نتعاون Tىل يشء امسه حنقق هذه الغاية اليت قلهتا، ولكن ٔ�رجو مث ٔ�رجو ٔ�ن 
قوق، هذه يه املعاين اليت تفjقدها يف كثري ٔ�داء الواج�ات مقابل املطالبة حب

من اYٔحJان، وب«à رصا�ة ال ميكن ٔ�ن تتقدم ٕاال ٕاذا اقرتنت احلقوق 
  . ¡لواج�ات كام نص Tليه اRس>تور

  .وشكرا لمك

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

ون�jقل ٕاىل السؤال الثاين، وهو حول العقو¡ت البدي\ ؤ��س>نة 
اليس شكJل، . لكمة �Yٔد السادة من فريق اYٔصا� واملعارصةوال. السجون

  .تفضل طرحوا السؤال د¥لمك

        ::::املس�شار الس>يد Tابد شكJلاملس�شار الس>يد Tابد شكJلاملس�شار الس>يد Tابد شكJلاملس�شار الس>يد Tابد شكJل
  الس>يد وز�ر العدل واحلر¥ت احملرتم،

رمغ ما حققjه بالدà يف جمال إالدماج وٕادراج العقو¡ت البدي\ يف 
لتطور ا.هنج العقايب  الس>ياسات اجلنائية ٕاال ٔ�هنا تبقى مjواضعة وÔري موا
بة

وإالصال� اRويل، وذ� �رجع ¡Yٔساس ٕاىل Ôلبة الطابع اYٔمين يف معظم 
القوانني املعمول هبا، وTدم تطبيق املفاهمي احلقوقJة يف التعامل مع السجناء، 

ٔ��س>نة ظروف �ح�jاز وٕاTادة  ىلفضال عن حمدودية التدابري الرامJة إ 
ليت تؤدي Ôالبا ٕاىل ارتفاع �س>بة �االت تpٔهيل احملتجز�ن، ويه الوضعية ا

. العود، و¡لتايل تعاظم �ٓفة �كتظاظ اليت تعاðهيا Ô�ٔلب السجون ¡لب«
فٕادماج الس�ني يف اFمتع بعد قضاء عقوبته رهني ¡لرTاية الق�لية اليت 

  .اس>تفاد مهنا zالل فرتة �عتقال
تعلق بتطو�ر �Ú، �سائلمك الس>يد الوز�ر، عن �رامج احلكومة ف( ي 

نظام^ا اجلنايئ يف ٔ�فق مالءمjه مع م�ادئ حقوق إال�سان ورشوط وقواTد 
احملامكة العاد�، عن �رامج احلكومة املرتبطة ¡لعقو¡ت البدي\ و�رامج 

  .إالدماج والتpٔهيل املوºة �لسجناء

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥ت
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

¡لفعل، ي��غي ٔ�ن �ش>تغل Tىل ٕادماج املفاهمي احلقوقJة احلديثة يف 
È ليه وما �سعىT اصة مهنا اجلنائية، وهذا ما حنرصz نا ال�رشيعيةjم^ظوم .

يف اYٔس>بوع املايض، T�ٔلنا عن مسودة مرشوع قانون �لمسطرة اجلنائية 
، هو اYٓن يوZد يف موقع وزارة العدل واحلر¥ت، وس�^ظم ندوة Zديد

وطينة �لنظر يف تطو�ر هذه املسودة ليك تصبح مرشوTا Zاهزا، س>نحي\ 
  .Tليمك ٕان شاء هللا يف الشهور املق�\

كذ� حنن بصدد ٕاجناز مرشوع قانون ج^ايئ Zديد، ويف � هذ�ن 
العتقال �حjياطي، كام املرشوTني فٕاننا اش>تغالنا Tىل ٕادماج بدائل ل

Tىل صعيد بدائل �عتقال �حjياطي، . اش>تغالنا Tىل بدائل العقو¡ت
، توس>يع دا	رة الصلح )bracelet électronique(هناك القJد إاللكرتوين 

يف القضا¥ الزجرية، وتíس>يط إالجراءات املتعلقة بذ� سواء ق�ل رفع 
مومJة ٔ�و بعد ٕاصدار اRعوى العمومJة ٔ�و zالل رس¥ن اRعوى الع

Ôادي نوسعو من جمال الصلح Yٔننا نعتقد بpٔنه بقدر ما ¾كون  ،اYٔحاكم
اجلرمية متس احلق العام متس احلق اخلاص، ومىت اكن هناك حق Ôلب Tليه 

ٔ�يضا ختويل . احلق اخلاص Tىل احلق العام، فٕاننا س>نعطي الفرصة �لصلح
ة ا�يل ما عنداش اYٓن ¡لرمغ من النيابة العامة تطبيق تدابري املراق�ة القضائي

  . ٔ�هنا عند قايض التحقJق
Tىل مس>توى ما T Èالقة ¡لعقو¡ت البدي\، اYٓن Ôادي ٕان شاء هللا 

غنجيبو لمك بديل جنيبو لمك قانون فJه العمل من Z�ٔل املنفعة العامة، 
الغرامة اليومJة، عوض ٔ�ن يدzل إال�سان السجن يؤدي غرامة يومJة Tىل 

  .يل ممكن �كون حمكوم هبااYٔ¥م ا�
تقJيد بعض احلقوق ٔ�و فرض تدابري رقابية ٔ�و TالجJة اكٕالقامة يف ماكن 
حمدد ٔ�و دراسة ٔ�و تpٔهيل Éين ٔ�و اخلضوع �لعالج وفقا لضوابط حمددة 
قانوà، ¾راعي طبيعة اجلرمية وخطورهتا وصفة مر¾ك�هيا لتكون العقوبة حمققة 

  .ذيب�لغاية املتوzاة مهنا لٕالصالح وا.هت
هنا، الس>يد املس�شار، حرضات السادة املس�شار�ن والس>يدة 
املس�شارة، ٔ�ؤكد لمك بpٔن غتكون عندمك فرصة ¡ش ٔ�ننا �ش>تغلو hشلك 
جامعي Tىل هذه النصوص، ¡ش جنعلوها نصوص ٔ�كرث �داثة، و�س>تجيب 

  .ملا لك ما T Èالقة بpٔ�س>نة إالجراءات املرتبطة بنظام^ا اجلنايئ
  .وشكرا

        ::::ئGس اجللسةئGس اجللسةئGس اجللسةئGس اجللسةالس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر 
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .اليس شكJل، عندمك تعقJب؟ زد، تفضل
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        ::::املس�شار الس>يد Tابد شكJلاملس�شار الس>يد Tابد شكJلاملس�شار الس>يد Tابد شكJلاملس�شار الس>يد Tابد شكJل
  .شكرا الس>يد الرئGس
  .شكرا الس>يد الوز�ر

  الس>يد الوز�ر، 
لقد مسعنا كثريا عن التغيريات والتبديالت والتحسG^ات اليت ٔ�دzلمتوها 

Tدد السجناء يتقلص،  Tىل السجون ¡ملغرب، وكنا ن�jظر ٔ�ن ðرى يوما ٔ�ن
  .كام كنا ن�jظر ٔ�ن ال ðكون ملزمني يف بناء جسون يف Tدة مدن

  الس>يد الوز�ر، 
املغاربة �س>متعون لك يوم ٔ�ن احلكومة معلت ومعلت، ولكن ن�jظر 

  .الن��Jة
  الس>يد الوز�ر، 

حنن مjفقون معك، جJب لنا لك مشاريع القوانني ا�يل ابغيتو ومنش>يو 
حلرية د¥ل املغاربة تبقى حمصنة، لكن خصنا �شوفو يف هاذ اFال، ¡ش ا

يش �اZة ملموسة، خصنا �شوفو بpٔن ما ¡قGش تزنيدو نب�Jو جسون 
ٔ�خرى، ابغينا �شوفو بpٔن العدد د¥ل السجون راه بدا تG^قص، وÔادي 
تزيداد، بل ¾زداد حىت احملامك، �زداد حىت Tدد القضاة، ٕامنا كنا ت�jظرو بpٔن 

ل ا�يل تتقوموا هبا جتيب يش ن��Jة ا�يل ميكن لنا نصفقو يش هنار هاذ اYٔعام
  .Tلهيا، ولٔ}سف راه ¡يق ما شف^اش يش �اZة ملموسة، الس>يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك تعقJب؟ تفضل

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥تالس>يد وز�ر العدل واحلر¥ت
  الس>يد املس�شار، 

ن ٔ�ش>ياء ملموسة، à�ٔ قلت لمك اك�ن مرشوع قانون تقولون ð�ٔمك ¾ريدو 
املسطرة اجلنائية ا�يل هو مسودة، ميكن لمك ¾رجعوا ليه، فJه مجموTة من 
. املقjضيات اجلديدة اليت تÞىه مع املنظومات القانونية اجلنائية احلديثة

من الشهر  13وقلت لمك غتكون وا�د الندوة وطنية، ¡لضبط غتكون يوم 
نحيل Tليمك هاذ القانون، هذي مسائل ما كت�Gش برضبة القادم، وس> 

قلنا لمك . ، هذه مسائل فهيا ٕاTداد، وفهيا ºد، وفهيا سهر، وفهيا تعبالِزٍب 
  .القانون اجلنايئ ٕان شاء هللا Ôادي جيي ٕان شاء هللا، وفJه هاذ اليش لكيش
وا وال تقولش يل، الس>يد املس�شار، ملاذا كزتيدوا يف احملامك؟ ملاذا كزتيد

يف القضاة؟ ملاذا كزتيدوا يف السجون؟ هذه من مقومات إالصالح، ملاذا؟ 
Yٔن احملامك، الس>يد املس�شار، راه ما 
يتقاضاوش فهيا فقط الناس ا�يل هام 
Ôادي ميش>يو �لسجن ٔ�و ما ميش>يوش ليه، راه اك�ن املادة الرشعية واك�ن 

جÞعية واك�ن املادة املادة الت�ارية واك�ن املادة املدنية واك�ن املادة �
  . إالدارية، واكينة مواد ٔ�خرى

�Ú، ف^حن يف �اZة ٕاىل حمامك �س>تجيب ملتطلبات العدا�، وحJث 
كند�رو حمامك راه عندà معايري دولية، خصنا ðزيدو يف القضاة ¡ش ðكونو يف 

حىت  10املعايري اRولية، اYٓن امحلد s وصلنا لها، املعايري اRولية يه بني 
 12ٔ�لف �سمة، اح^ا احلال امحلد s وصلنا لــ  100¡ل�س>بة للك  14

  .ٔ�لف �سمة 100¡ل�س>بة 
تقول يل خصين السجون، نعم خصنا ðزيدو السجون، لGس Yٔن هذا 

مييش يف اجتاه مضاد لٕالصالح، ال، Yٔن هذا 
مييش يف ٕاطار �جتاه 

السجنية نظرا Yٔن عندà جسون تضيق hساكنهتا الصحيح لٕالصالح، ملاذا؟ 
Yٔن السجون مايش ٔ�وطيالت، كتجيو كتقول الصéافة صايف à�ٔ معرت ال 
ما ¾زيدونGش سريوا قلبوا Tىل يش �اZة ٔ�خرى، السجن خصو دامئا يبقى 
مفjوح ¡ش يpٔوي اÚي تقرر جسهنم، وهو يشء طبيعي ٔ�ن جممتع كزتاد 

ٔ�
يد Ôادي ¾زاد السجونهفJه، كزتاد مشالك اRميوغرافJا ،.  
وٕا¥مك ٔ�ن تعتقدوا ٔ�ن القوانني اجلنائية يه ا�يل Ôادي حتد من السجناء، 
وحتد لنا من اجلرامئ، خصنا هاذ اليش يبدا من بيوتنا ويف مدارس>نا ويف 

  . مساZدà وسائل ٕاTالم^ا واكفة الت�ش>ئة �جÞعية
  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
Tىل مسامهتك يف هذه شكرا � الس>يد الوز�ر، شكرا، و�شكرك 

  .اجللسة
ون�jقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوºة ٕاىل الس>يد وز�ر الصناTة والت�ارة 
و�س�Lر و�قjصاد الرمقي بpٔس>ئ\ مjعددة، ٔ�ولها حول تدابري حامية 

اللكمة �لس>يدة . املواطنني من خماطر حمطات التقاط املاكملات الهاتفJة
  .الزيواين لطيفة من الفريق �شرتايك

        ::::س�شارة الس>يدة لطيفة الزيواينس�شارة الس>يدة لطيفة الزيواينس�شارة الس>يدة لطيفة الزيواينس�شارة الس>يدة لطيفة الزيواينامل امل امل امل 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئGس،
  الس>يدة الوز�رة والس>يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة، ٕاخواين املس�شار�ن،
تعرف حمطات التقاط املاكملات الهاتفJة ان�شارا واسعا مزتايدا وسط 

ٔ�ن معظم التجمعات السك^ية، ؤ�ساسا فوق ٔ�سطح العامرات، zاصة و 
تثJíت هذه اºYٔزة يمت ٔ�ساسا مبجرد اتفاق بني رشكة االتصال ومالك ٔ�و 
ساكن العامرات املعنية، ويف غياب ٔ�ي ضوابط قانونية توفر امحلاية الالزمة 

  .�لساكن من اÏاطر احملمت\ يف هذا اFال

يد �لمزيد من التاك4ر ٔpواعتبارا لكون هذه الظاهرة يه مرحشة ¡لت

ننا �سائلمك، الس>يد الوز�ر، عن نوع التدzل اÚي ميكن ٔ�ن و�ن�شار، فإ 
تقوم به السلطات العمومJة اÏتصة، وذ� من Z�ٔل وضع ضوابط متكن من 
 \Jة، وحتديد املعايري الكفº زة منºYٔضان هذه اjتق^ني املواقع املؤه\ الح
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ون هبذه ¡لوقاية من اÏاطر احملمت\ Tىل حصة وسالمة املواطنني ا�Úن يقطن
  .املواقع من ºة ٔ�خرى

ولٕالشارة، الس>يد الوز�ر، رئGس الفريق ق�ل قليل دار وا�د نقطة نظام 
يف نفس �جتاه، ٔ�شري ٔ�نه راه توصلتو hسؤال �ٓين، ولكن لٔ}سف ما 
جتاوبتوش مع السؤال اYٓين، وجJتوا اليوم ¡ش جتاوبوا Tىل السؤال ا�يل هو 

لٔ}جور ا�يل 
يقjيض ð�ٔمك جتاوبوا  Tادي، هاذ السؤال حول احلد اYٔدىن
  . Tليه يف ٔ�قرب اZٓYال

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يدة املس�شارة

  .واللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن السؤال

وز�ر الصناTة والتوز�ر الصناTة والتوز�ر الصناTة والتوز�ر الصناTة والت����ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�LLLLر ر ر ر     ،،،،العلميالعلميالعلميالعلميموالي حفJموالي حفJموالي حفJموالي حفJظظظظ    الس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
        ::::و�قjصاد الرو�قjصاد الرو�قjصاد الرو�قjصاد الرمقمقمقمقيييي
  .Gسشكرا الس>يد الرئ 

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
  .شكرا �لس>يدة املس�شارة Tىل هذا السؤال املهم Zدا

ف( خيص اYٔما
ن واخjيار هاذ اYٔما
ن، ابغيت �شري ٔ�وال ٔ�نه املتعهد�ن 
الزم هلم ٔ�هنم يقلبوا Tىل ٔ�ما
ن ¡ش ميكن هلم يوصلوا لوا�د التغطية Éمة 

ش ¾كون هاذ التغطية ٔ�مه مما يه ا�يل اح^ا مjعهد�ن معهم، عندمه الزتام ¡
  .اليوم

فالنقطة الثانية وهو �س>تعامل د¥ل هاذ اYٔما
ن ٔ�و اخjيار هاذ اYٔما
ن 
كتكون بتوافق ما بني هاذ الساكنة د¥ل هاذ العامرات وهاذ املتعهد�ن، 
فjيكون بGهنم عقد، ويف Ô�ٔلب اYٔحJان هاذ العقد 
يكون عندو ¾لكفة من 

   .طرف هاذ املتعهد�ن
فpٔيضا املتعهد�ن ¡ش ميكن هلم �س>تعملوا هاذ اYٔما
ن، تيخصهم رخص 
من طرف السلطات احمللية، وهذي نقطة Éمة Zدا، فاملتعهد�ن 
يختاروا 
هاذ املناطق ¡ش ميكن هلم يعطيو zدمات �لمواطنني �كونوا يف املس>توى 

  .ا�يل هام 
يطالبوا هبا
اذ ــــــــــوا هــــــذوا ٔ�و 
يحط�ن 
ياخـــــــفاYٓن ك�شوفو ٔ�نه املتعهدي

)les équipements ( ن العقد ا�يل عندمه مع الوزارةYٔ د¥وهلم �كرثة
¡ش يغطيو مجيع ٔ�حناء املغرب Éمة Zدا، ففي مجيع الب«ان العاملية هاذ 

  .اليش مjواZد
ف( خيص اYٔخطار ا�يل ميكن هلم �كونوا Tىل املواطنني، فهذي نقطة 

ري معروفة Tىل ي، وهو هاذ املسائل عندها معا بغيت �شري Èا�يل. Zد Éمة
، 2003فاYٓن الوزارة، وزارة الصéة، ق^نت هاذ امليدان يف . صعيد العامل

وا�د اRورية ا�يل كتعطي ٔ�ش>نو هام املقايGس اYٔدىن ا�يل ميكن لنا نوصلو 
ميكن هلم يوصلوا، فهذا Zد Éم، واYٓن الواك� ) les ondes(هلم هاذ 

هاذ امليدان، كتقوم بفحوص لك  يف) ANRT3(يه املغربية �لتق^ني، ا�يل 
س>نة، فالفحوص حلد اYٓن ا�يل عندà ما عندàش هنائيا مشالك يف هاذ 

  .امليدان
حىت à�ٔ مكواطن اكن عندي ختوف يف هاذ اFال، فpٔظن ٔ�نه اليوم هذا 

s ٓن يف املغرب وامحلدYش هاذ املشلك اàمة، ماعندÉ نقطة.  

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا، شكرا � الس>يد الوز�ر

  .ٕاذا اكن هنا� تعقJب، اYٔس>تاذة لطيفة، تفضيل

        ::::املس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيواين
  . بطبيعة احلال هناك تعقJب

ٔ�وال، ٔ�س�سمح، الس>يد الوز�ر، هاذ اجلواب Ôري مق^ع، ðYٔمك ¾لكممت 
يكون Tىل حصة املواطنني؟ عن �لزتام مع هذه الرشاكت، واش �لزتام غ 

راه Ô�ٔىل ما عند إال�سان جوج د¥ل احلواجي، يه احلرية د¥لو، والصéة 
وما ميك�ش اح^ا منش>يو يف هاذ الطرح د¥ل يف ٕاطار �لزتام، هذي . د¥لو
  .وا�د

4نيا، هاذ اYٔمعدة ا�يل كهنرضو Tلهيا وهاد احملطات، يه تن�رش 
éة العاملية راه دارت Tدد من التقار�ر اكلفطر، وخصنا نعرفو ٔ�ن م^ظمة الص

يف هاذ �جتاه، وTدد من اخلرباء ا�يل داروا تقار�ر وبG^وا Tىل ٔ�ن هاذ 
احملطات كتد�ر Tدد من اYٔمراض، تؤ4ر Tىل اYٔعصاب، ٔ�مراض ا�يل يه 
جسدية بطبيعة احلال، ؤ�مراض ا�يل يه نفس>ية، كتقjل وا�د العدد د¥ل 

عقلية، اك�ن اجلانب النفيس، كتد�ر رسطاàت، اخلال¥، كمتس ¡لسالمة ال 
ٕاذن، ما اكي�ش يش �اZة امسيهتا الزتام مقابل . كتد�ر مجموTة د¥ل احلواجي

  . حصة املواطنني
¡ٕالضافة ٕاىل رشتو ٔ�ن كتكون اتفاق ما بني املا� وما بني الرشكة، 

؟ فني بطبيعة احلال، ولكن هاذ االتفاق تلقايئ، Yٔنه ٔ�ش>نو اRور د¥ل اRو�
فني املراق�ة د¥ل اRو�؟ فJنا يه حصة .. املراق�ة د¥ل اRو� ف( خيص

  املواطنني ¡ل�س>بة �«و�؟
Yٔن ما ميك�ش تقول يل اك�ن وا�د العقد، نعم اك�ن وا�د العقد، اكينة 

  رخص كتعطى، ولكن هاذ الرخص بناء Tىل ماذا؟
ا�يل اكنت  à�ٔ خشصيا تفاpZٔت يف ٕا�دى الز¥رات لوا�د املؤسات

عندها بعض املشالك يف الب�Jة التحتية د¥لها بpٓسفي، بقرية الشمس 
حتديدا، شفت وا�د احملطة د¥ل إالرسال د¥ل الهاتف يف قلب املؤسسة، 

4ٔpر Tىل تواش هذا يعقل؟ واك�ن ٔ�طفال صغار، واRراسات كتقول بpٔهنا ك 
احلامل، كت4ٔpر حىت 4ٔpر Tىل املرٔ�ة تاYٔطفال Yٔهنم 
يكونوا يف طريق ا.منو، ك 

هذه دراسات Tلمية، . Tىل الرZال، ك�سíب ٔ�حJاà يف العقم، ٕاىل Ôري ذ�
ما ج�هتاش à�ٔ، ٕامنا دراسات Tلمية اضطلعت Tلهيا، كتبني اخلطورة د¥ل 

                                                 
3 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications 
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  .هاذ احملطات
�Ú، اح^ا نطالب ٔ�و �سائلمك عن دور اRو� يف املراق�ة، وعن حصة 

من حصة املواطن، ما ميك�ش هنرضو  ما اكي�ش يش �اZة Ô�ٔىل. املواطن
Tىل عندà الزتام، عندà الزتام ما اك�ن مشلك، الت�ارة كهتمنا، اYٔرقام 
كهتمنا، ولكن حصة املواطن يه ٔ�كرب وT�ٔىل من الت�ارة ومن ٔ�ي يشء يف 

  . هاذ �جتاه
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

دم عندي وا�د إالضافة، اك�ن Tدم �هÞم، كنالحظو T.. وق�ل ما
خصنا دور . اهÞم اجلهات املسؤو� يف القJام بدورها الرقايب، الس>يد الوز�ر

رقايب، و نعرفو بpٔن هاذ املسائل راه عندها تpٔثريات، وما نقولوش ٔ�ن ما 
ٕاىل اكنت موجودة Tامليا، راه اك�ن ا�يل 
ينضبط . عندهاش تpٔثريات

Rينضبطش �لمواصفات ا
  .ولية�لمواصفات اRولية، واك�ن ا�يل ما 
نعطيك Ôري مöال، وا�د الس>يدة كنعرفها خشصيا، دا�رة وا�د العملية، 

، ميل كمتيش لوا�د اRار كمترض، من بعد Tاد )pacemaker(دا�رة 
  . عرف^ا ٔ�ن املزنل يتواZد جبانب وا�د احملطة ٕالرسال الهاتف

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
الس>يد الوز�ر، عندمك ... اكرث منشكرا اYٔس>تاذة لطيفة، اzذيت وقت 

  .تعقJب؟ تفضل

        ::::الس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والت����ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�LLLLر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس>يدة املس�شارة

ا�يل بغيت نقول وهو هاذ العقد ا�يل عندà مع املتعهد�ن، عقد ¡ش 
يفjحوا جماالت Zدد، و�كربوا الش>بكة لتغطية الهاتف النقال، وهذا Éم 

  . لكن مايش ¡ش يقGسوا بصéة املواطننيZدا، 
È ٓن يف الوزارة ويف الواك� ا�يل  طبعا ا�يل ابغيت �شريYوهو حلد ا

 les institutions(مjبعة هاذ القطاع، ما عندàش هاذ ا�يل قلت 
internationales (يقولوا ٔ�نه اك�ن يش مشلك
 .  

ت عندها قوانني ا�لجنة اRولية �لوقاية من اYٔشغال هاذو د¥ل االتصاال
مضبوطة، ما كتقولش ٔ�نه هذا فJه مشلك، كتقول ٔ�نه اك�ن احلد اYٔدىن ا�يل 

ا�يل ميكن لها تقGس املواطنني، حتت ) l’onde(ميكن �كون فJه هذاك 
هذاك احلد ا�يل تيكون مقنن ما 
يكو�ش مشلك Tىل الصéة، هذا ا�يل 

  . معرتف به دوليا
س>تعد�ن ندرسوها، اح^ا ا�يل ٕاىل عندمك يش معطيات ٔ�خرى، اح^ا م 

ويف املغرب، . عندà ا�يل بني ٔ�يدينا اليوم هاذو معطيات دولية معرتف هبا
وزارة الصéة ق^نت يف هاذ امليدان، عندà قانون وطين مغريب ا�يل مطابق 
لهاذ القوانني اRولية ا�يل هو حمرتم حلد اYٓن، ٕاىل عندمك معطيات ٔ�خرى، 

ميكن ما عندàش املعطيات اكم\، ولكن حلد اح^ا مس>تعد�ن ندرسوها Yٔن 

ال Tىل الصعيد اRويل وال Tىل الصعيد الوطين هاذ املشالك ما 
يتJíنوش 
 . لنا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

ون�jقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول �س�Lر اYٔج^يب ¡ملغرب، 
  . لٔ}حرار واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين

        ::::عبد اFيد املهاعبد اFيد املهاعبد اFيد املهاعبد اFيد املهايشيشيشيش    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
م^ذ س>نوات ٔ�صبح املغرب ق�\ مفض\ لالس�Lر اYٔج^يب املبارش، مما 
 جعل بعض املواقع واملؤسسات �قjصادية اRولية تصنف ب«à كقوة

  .اقjصادية àش>ئة ¡لنظر ٕاىل جحم �س�Lرات اليت جيلهبا املغرب س>نو¥
، 2010س>نة  %39وقد جسل جحم �س�Lرات اYٔج^بية منو ب�س>بة 

 %34,9ٕاال ٔ�ن املعطيات واملؤرشات اجلديدة تؤكد ٔ�ن هناك ¾راجع ب�س>بة 
  . حسب طبعا بعض التقار�ر z2014الل س>نة 

س�Lرات اYٔج^بية بب« ما تت�اوز �دود وحنن نعمل ٔ�ن مقاربة منو �
الس>نة، Yٔن املؤرشات اRا� حتتاج ٕاىل مقاربة �شمل التطور Tىل املدى 
املتوسط، مبعىن ٔ�نه ٕاىل ابغينا نعرفو التطور خصنا �شوفو وا�د ٔ�ربع س>نني 

  . ٔ�و مخس س>نني ¡ش نعرفو التطور
بب«à، عن لكن يبقى من حق^ا ال�ساؤل عن وضعية �س�Lر اYٔج^يب 

  . مؤرشاته، تطوره وتنوTه و�ٓفاقه
  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والت����ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�LLLLر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس>يد املس�شار

يمك بعض املعطيات ميكن هذي نقطة Éمة Zدا، فكJف ٔ�رشمت غنعط 
مليار درمه يف هذه  39,6وصلنا لــ  2013ففي . Z2013ديدة 

 ـ�س�Lرات اYٔج^بية ¡ملغرب، فهذا مؤرش Éم، اكن ا.منو د¥لو ب
  . وهذا ٔ�يضا رقد Zد Éم ،23,4%

ففي الثالث س>نوات اzYٔرية، عرف املغرب منو Éم يف �س�Lرات 
�«ول املتقاربة ا�يل ميكن لنا نقارنوها مع  اYٔج^بية، وهذا Zد Éم �س>بة

، فهذا 2013يف  15,3ٕاىل  2008مليار درمه يف  1,7املغرب، فدزà من 
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Éم Zدا، و�س�Lرات يف مJدان الصناTة من طرف اZYٔانب وصل لــ 
من مجموع �س�Lرات ¡ملغرب، وهو اYٔول اYٓن، الصناTة ويه  39%

Lوىل يف املغرب يف �س�Yٔج^بيةاYٔرات ا.  
È س>نة صعبة دوليا، فاك�ن ¾راجع  2014وهو  ا�يل ابغيت �شري

�س>يب، اYٓن ما ميك^اش حنمكو من بعد ٔ�شهر د¥ل س>نة، مازال الس>نة امحلد 
  .s ما ساال�ش، واملؤرشات Yٓخر الس>نة Éمة Zدا

املس�مثر�ن اZYٔانب، ال من ٔ�مر�اك وال من الصني، 
يقصدوا املغرب 
ٕاذن، املؤرشات Éمة، اح^ا مjجند�ن يومJا . �س�مثروا يف بالدàاYٓن ¡ش 

  .يف هاذ اFال، وٕان شاء هللا يف �ٓخر الس>نة Ôادي �كون zري

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .الس>يد املس�شار، لمك تعقJب؟ تفضل اYٔس>تاذ املهايش

        ::::املس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئGس

يف احلقJقة ðمثن اFهودات اليت تبذلوهنا . اس>متعنا جلوا�مك، الس>يد الوز�ر
حJث ٔ�نه ك�سمعو بpٔن اك�ن هناك اس�Lرات ا�يل Zاية يف هاذ الس>نة د¥ل 

2014àم ¡ل�س>بة لبالدÉ دZ هذا ، .  
هل : ٕاال ٔ�نين ابغيت نوضع Tليمك وا�د السؤال hشلك م�ارش، ٔ�ال وهو

  راجعة مJثاق �س�Lر يف البالد د¥لنا؟ �ان الوقت لتغيري ومل
Yٔنه 
يف ما تتعرفوا مازال وzا هاذ اFهودات لكها ا�يل كتدار واح^ا 
نفjخر هبا، هناك مازال بعض اYٔمور ا�يل 
يتخبط فهيا �س�Lر اYٔج^يب، 
مöال التلكفة د¥ل الطاقة، العقار Ôايل، تعقد املساطر إالدارية ¡ل�س>بة 

ٓ الس>يد الوز�ر احملرتم، لٔ}�شطة ا�يل  حتتاج لرتاخJص، هذي لكها واش، �
  ما �ا�ش الوقت ملراجعة امليثاق د¥ل �س�Lر اYٔج^يب؟

  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Tىل التعقJب

LLLLة والت����ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�Tة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTصاد الرمقمقمقمقييييالس>يد وز�ر الصناjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjر و�ق::::        
طبعا، وصلنا اYٓن لبعض النتاجئ إالجيابية، حلد اYٓن هاذ الس>نوات 
اzYٔرية اكن عندà مJثاق Zد Éم يف املس>توى د¥ل التنافس>ية Éم ¡ل�س>بة 

àينافسو
  . �لب«ان ا�يل 
فاYٓن كنظنو ٔ�نه هاذ امليثاق الزم È مراجعة، فرصا�ة حلد اYٓن 

الوزارة، فالزم خصنا تتكون مداو� مع مجيع املعنيني  املراجعة درàها يف
¡Yٔمر، اك�ن ٔ�كرث من هاذ املسائل ا�يل خصها ¾كون موجودة لهاذ 

  . املس�مثر�ن اZYٔانب

ولهذا، امليثاق اجلديد د¥ل إالقالع الصناعي فهو 
يضم بعض املسائل 
قاوش م^اطق املهمة �لمس�مثر�ن، ال املغاربة وال اZYٔانب، Yٔن اليوم ما 
يل

صناعية ¡ش �كريومه، عندمه مشالك بعض اYٔحJان مع اYٔبناك ¡ش حيلوا 
معهم مشالك و�سويو معهم بعض املشالك، فjطرق^ا لهاذ املسائل لكها يف 
هاذ امليثاق اجلديد، وفJه هاذ التغيري د¥ل امليثاق د¥ل �س�Lر، فك^ظنو 

ملسائل، هو Zد م^افس، ٔ�نه �ان الوقت ¡ش ميكن لنا نغريو فJه بعض ا
  .عندو بعض املسائل الزم لها تتغري، اح^ا شاعر�ن هبا

  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

وق�ل ٔ�ن ن�jقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع، ٔ�بلغ السادة ٔ�عضاء 
جملس املس�شار�ن Tىل ٔ�ن الس>يد وز�ر الس>يا�ة يطلب من الرئاسة ٕارZاء 

يد يف هذه اجللسة ٕاىل �ٓخر Zلس�^ا هذه، لكونه م�شغل بدراسة سؤاÈ الفر 
مرشوع قانون Tىل مس>توى جملس النواب، و�Ú فصاحب السؤال Tليه 

  .ٔ�ن يضع حبسابه ٔ�نه س>يؤZل ٕاىل �ٓخر اجللسة، طبعا يف هذه اجللسة
ن�jقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس هذا القطاع، وهو حول اجلرامئ 

�د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لíسط السؤال، اللكمة Yٔ . إاللكرتونية
  .اللكمة لٔ}س>تاذ ٔ�قوضاض، تفضل

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر 
  .شكرا الس>يد الرئGس
  الس>يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر، 

لٔ}نرتنGت ٔ�مهية عظمى، فهو يعترب اYٓن من ٔ�مه مصادر املعرفة 
و¾متزي . ع، كام ٔ�ن È تpٔثريات Tىل احلياة اليومJة لٔ}فرادوالتواصل يف العامل ٔ�مج

هذه الش>بكة العنك�وتية بتحويل العامل ٕاىل قرية 
ونية ¾اكد ٔ�ن تلغي 
اخلصوصية الثقافJة �لمجمتعات، وال �اكد بGت من بيوتنا خيلو من �اسوب 
ؤ�مامه ٔ�طفال وش>باب وشا¡ت يبحرون يف اYٔنرتنGت، اYٔمر اÚي يعكس 

اجلرامئ، وهناك ق^اصون يعملون Tىل �شهري وابزتاز املواطنني حضا¥  ازد¥د
اYٔنرتنGت بل تطور اYٔمر ٕاىل اRخول ٕاىل احلسا¡ت الشخصية وحسب 

  . اYٔموال مهنا، مس>تغلني ضعف الوسائل الزجرية يف هذا اFال
ما هو �رàجممك جتاه ماكحفة اجلرامئ : وTليه، الس>يد الوز�ر، �سائلمك

  نية؟ إاللكرتو
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار اجلواب
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        ::::الس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والت����ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�LLLLر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس>يد الرئGس

  .شكرا الس>يد املس�شار
هذا سؤال Zد Éم، فكJف كنعرفو مجيع و
يف تقدم الس>يد املس�شار، 

 
يتغري بوا�د الرسTة فارطة Zدا، فهذا مشلك د¥ل اجلرامئ العامل 
  . التك^ولوجJة ٔ�و Tرب ش>بكة اYٔنرتنGت يف العامل بpٔرسه

فاملشالك ا�يل توضعوا يف العامل مشالك Zد Éمة، واكنوا وضعومه Tىل 
ويف كذا، Yٔن 
ميش>يو ) le Pentagon(الشاشة واTرتفوا هبم الناس يف 
  . �يل اكينة يف العاملمن خشص �لمؤسسات العظمى ا

فاملغرب ٔ�يضا اح^ا وصلوà هاذ املشالك من العامل، Yٔن ما ابقاش 
مشلك مغريب، هو مشلك العامل، ميكن يش وا�د �كون يف الصني ٔ�و يف 
ٔ�مر�اك ٔ�و فني ما ابغى ويدzل Tرب اYٔنرتنت، يدzل عند املؤسسات 

امحلد s املغرب املغربية، فاكنوا حماوالت �كرثة هاذ الس>نني اzYٔرية، و 
جتاوز هاذ املشالك، Yٔن �اولوا بعض اYٔشHاص، هذا رجع 
يلعبوا به 
الناس، ولكن اك�ن الناس 
يلعبوا هباذ اليش، واك�ن مؤسسات Éمة يف 

  . العامل 
يتداzلوا حىت يف هاذ املسائل د¥ل اجلرامئ إاللكرتونية
من هاذ فهذا نقطة Éمة Zدا �لمغرب ¡ش ميكن لنا حنميو راس>نا 

املشالك، فا�يل اكن وا�يل دارتو الوزارة مع  مجيع املعنيني ¡Yٔمر هام القوانني 
ا�يل درà يف املغرب، وهام ثالثة د¥ل القوانني ا�يل دازوا Tىل يد�مك يف هاذ 
اFال، وهام 
يحميو املعطيات الشخصية د¥ل إال�سان، 
يد�روا �زاف د¥ل 

  .املسائل، فهاذو اليوم موجود�ن
4نيا، وقعنا اتفاقJات Tاملية مع اRول العربية واتفاقJة د¥ل 

)Budapest  (دZ ة ٔ�يضا مع ٔ�ور¡، فهاذو كنعطيومه  يهJمة، واتفاقÉ
  .و
يعطيوà معطيات د¥ل هاذ الناس ا�يل 
يدzلوا يف هاذ امليدان

فالنقطة اzYٔرية وهو املغرب عندو Tدة وسائل ¡ش يدافع Tىل نفسو 
ا�يل هو درàه هذي س>نني وهو " مصري"ا امليدان، ومهنم اYٓن يف هذ

موجود، و
يدافع، ¡لضبط مjبع هاذ اجلرامئ إاللكرتونية، فلéد اYٓن وقف^ا 
العدد مهنم، وكنتابعو Tدد من هاذ الناس، ال من املغرب وال من اZYٔانب، 

  .فهذي نقطة Éمة Zدا. ومه اZYٔانب ٔ�كرث من املغرب

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . كرا �ش

  .اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب، تفضل

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر 
  .شكرا الس>يد الرئGس
  . شكرا الس>يد الوز�ر

طبعا اح^ا تفهمنا اجلواب د¥لمك، و¡لرمغ من هاذ اليش ا�يل قلتوه، ٕاال 
رث، ٔ�ن الواقع 
يpٔكد ¾زايد هاذ اجلرامئ، حبيث ٔ�صبحت م^ظمة ودقJقة ٔ�ك

Tىل رضورة وضع ٕاطار قانوين واحض، خصو �كون واحض Yٔنه ولكن كنpٔكدو 
هاذ اليش مازال فJه وا�د النوع من الغموض، 
يوضع �د لهاذ النوع من 

  .اجلرامئ اخلطرية ا�يل كمتس بpٔعراض الناس
  الس>يد الوز�ر، 

ٕاىل شفت يف اzYٔري راه دا¡ اليوم الناس كتبزتك بطريقة Ôري z�ٔالقJة، 

يد�روا ذاك الرت
يبة د¥ل الصور، ميكن خيلقوا � مشلك مع  
يجي

Tائلتك، ميكن خيرجوا � Tىل اYٔرسة د¥�، ميكن 
يوضعوك يف وا�د 
املوقف، اليشء ا�يل وzا تنفJه من بعد ولكن فني Ôادي مييش هذاك 

هذي وضعية خطرية Zدا، واليوم ك�شوفو . الرشف د¥ل ذاك الس>يد
 يف املغرب، Yٔنه رمبا كنعزيوها �لوسائل الزجرية �االت كرثت هباذ الشلك

  .احلقJقJة ¡ش هاذ اليش يوقف
ويف هاذ الس>ياق، البد من حتيني وتطو�ر القانون د¥ل الصéافة 
وال�رش، Yٔنه 
يوا
ب هاذ التطور الرمقي ا�يل كتعGشو بالدà احبال ¡يق دول 

�لمواطنني ¡لشلك ا�يل العامل، وهذا لكو ¡ش خيلق وا�د النوع د¥ل امحلاية 
ك�شفوه و
يتكرر تقريبا، رمبا ما نقولوش يومJا، ولكن 
يتكرر لك مرة ا�يل 

يوضع إالخوان حىت يف اYٔمالك د¥هلم واYٔرزاق د¥هلم، وحىت يف اYٔمن 
د¥ل اRو�، هذا راه داzل حىت يف هاذ املصيبة د¥ل إالرهاب ود¥ل 

  .املسائل ا�يل ¾هتم اYٔمن د¥ل الوطن
  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
الس>يد الوز�ر، لمك تعقJب؟ تفضل يف �دود . شكرا �لس>يد املس�شار

  .دقJقjني

        ::::الس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والت����ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�LLLLر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرمقمقمقمقيييي
à�ٔ مjفق معك Tىل مجيع النقط، Yٔن هاذ املسpٔ� ا�يل خصنا نعرفو ويه 

 خصنا وهو التوعية د¥ل املغاربة، يعرفوا ٔ�نه مسpٔ� تطورت يف العامل، ا�يل
هاذ اليش موجود اليوم، مايش ك�شوف صورة جييبوها � ميكن � تثق 

وال يطلبوا � الرمق د¥ل البطاقة البنكJة د¥ل .. هبا، Yٔن اYٓن ال صورة
إال�سان وميكن لو يعطهيا Tىل ش>بكة اYٔنرتنGت، هاذو مشالك موجودة، 

ما ميك^اش نوقفو العامل، Yٔن ولو نوقفوه يف املغرب .  هباخصنا اðكونو واعيني
ما ميك�ش، Ôادي �كون عندT àالقات مع اRول اYٔخرى ا�يل يه كتعاين 

  .ٕاذن، ٔ�وال التوعية. من هاذ املشالك
4نيا، لنا قوانني موجودة، بدون شك الزم ðزيدو فهيا تدرجييا، Yٔن لك 

وف ام^ني Zاي، ؤ�ش>نا ٔ�س>بوع 
يجيك مشلك Zديد خصك تدرسو و�ش
 .هو احلل ا�يل ميكن لنا ند�رو مقابل هاذ املشلك اجلديد

فاح^ا ك�ش>تغلو ٔ�يضا مع اRفاع الوطين يف هاذ امليدان، Yٔن هذي 
نقطة Zد Éمة �لبالد، ٔ�كرث من اYٔشHاص ميكن هلم يقGسوا مسائل ٔ�كرث 

هاذ وامحلد s العالقات مع اRفاع يف . من مؤسسات كربى يف املغرب
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امليدان Tالقة Éمة Zدا، وعندمه zربة ا�يل هاذ الس>نوات اzYٔرية تطوروا 
  . فهيا hرسTة Éمة، فك�ش>تغلو مجيع يف هذا امليدان

وا�يل اح^ا اYٓن ك�ش>تغلو فJه هو تطو�ر ٔ�يضا القوانني، فéjدثتو Tىل 
القانون د¥ل الصéافة، حىت هو داzل يف هاذ القوانني، Yٔن حىت الصéافة 

اYٓن لٔ}نرتنت وفهيا موجود بعض املشالك، ولكن ا�يل اzرتà وهو دzلت 
ما منش>يوش �لقوانني، هذا مرشوع وقف^اه، نعاودو فJه النظر ¡ش اðكونو 

 .يف وا�د املس>توى ا�يل يليق �لمغرب

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

غرب ون�jقل ٕاىل �ٓخر سؤال يف هذا القطاع، وهو حول ٕاسرتاتيجية امل
  .اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �س>تقاليل �لو�دة والتعادلية. الرمقي

        ::::املس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زاز
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Tىل س>يد املرسلني

  الس>يد الرئGس،
  الس>يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
 وضعها تنفJذا ٕان اخلطوط العريضة السرتاتيجية املغرب الرمقي، واليت مت

�لتوجهيات السامJة لصاحب اجلال� امل محمد السادس نرصه هللا، واليت 
تعد مثرة معل �شاريك مت ٕاجنازه من طرف مجموع الفاTلني العمومJني 
واخلواص املعنيني ¡لتك^ولوجJات احلديثة وإالTالم، Tىل ٔ�ساس رؤية 

ني اRول الناهضة يف جع\ ي��ؤ� موقعه بواحضة ¡ل�س>بة �لمغرب، ¾ريم ٕاىل 
و�س�^د هذه الرؤية Tىل جعل جمال التك^ولوجJات احلديثة وإالTالم، 

ة التك^ولوجJات وإالTالم واالتصال ٕا�دى اYٔسس واTRامات الرئGس>ي
 لالقjصاد الوطين، مما تقدمه من قمية مضافة Tاملية لبايق الفاTلني

دورها كقاطرة  �قjصاديني وإالدارة العمومJة Tىل �د سواء، فضال عن
�لتمنية الíرشية، ورافعة لوضع املغرب يف مقدمة اRول املتطورة ¾ك^ولوجJا 

  .Tىل الصعيد إالقلميي
  : Úا، �سائلمك، الس>يد الوز�ر

  ٔ�وال، ما يه حصي\ هذه إالسرتاجتية اليت مت �سطريها؟
4نيا، هل متت رمقنة الو4ئق الت�ارية لتحسني ٕانتاجJة الرشاكت الصغرية 

  ملتوسطة، حىت ¾متكن من لعب دورها �قjصادي وطنيا ودوليا؟وا
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر
  

   ::::الس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والت����ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�ارة و�س�LLLLر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس>يد املس�شار

ملرشوع د¥ل املغرب الرمقي، اكن مت هاذ ا 2009
يف كنعرفو ٔ�نه يف 
م^صب  ٔ�لف 25ٕا�شاء وهو واكنوا املؤرشات ا�يل اكنت الوزارة وضعت، 

مليار درمه لٕالنتاج اRاzيل اخلام �كون Zاي من  27شغل، و¡ش ðزيدو 
هاذ القطاع، ؤ�يضا ربط Tائ\ من ثالث Tائالت ¡YٔنرتنGت، وربط 

ت العمومJة Tىل zدمة من اخلدما 89د¥ل املدارس، وٕا�داث  100%
  . اYٔنرتنGت

من املدارس عندمه هاذ �رتباط  %87فالنتاجئ حلد اYٓن وهام 
 87د¥ل اYٔساتذة تبعوا وا�د التكو�ن يف هاذ امليدان، و Yٔ¡70%نرتنت، 

من  %99طالب اس>تفاد من الربàمج د¥ل ٕاجناز، ؤ�يضا  426ٔ�لف و
 %85نقل يف البالد، ود¥ل تغطية الهاتف املت  %99وصلنا لــ .. التغطية

  .ٕاذن، هاذ النتاجئ ال بpٔس هبا، ٔ�و Éمة كنظن Zدا. د¥ل اYٔنرتنت
د¥ل اخلدمات Tىل  56ف( خيص اخلدمات، حلد اYٓن وصلنا لــ 

د¥ل اخلدمات اح^ا zدامني فهيم، وÔادي �كونوا موجود�ن  19الش>بكة و
  .يف اYٔشهر املق�\

ٕال�داث ثالث مجموTات د¥ل  ف( خيص الصناTة التك^ولوجJة، وصلنا
�بتاكر، ثالث مجموTات �بتاكر واZد�ن اليوم كGش>تغلوا، وا.متويل د¥ل 

د¥ل املشاريع ا�يل فهيم ابتاكر اYٓن، فjعز�ز هاذ إالطار Ôادي �كون يف  25
هاذ الس>نة، Yٔن وصلنا Yٓخر هاذ الربàمج، Ôادي خيصنا نعاودوه يف هاذ 

  .ٕان شاء هللا 2020الس>نة Yٔفق 

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .اYٔس>تاذ اYٔنصاري، لمك تعقJب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يد الوز�ر،
  الس>يد3ن الوز�ر3ن،

  الس>يد الوز�ر،
  الزمالء والزمJالت،

 اس>متعنا �لك ٕامعان ٕاىل جوا�مك، الس>يد الوز�ر، وحنن اكن هدف^ا من
املتعلق ¡ملغرب طرح هاذ السؤال يف الفريق �س>تقاليل هو حتريك امللف 

  .2009الرمقي كام Zاء يف جوا�مك اÚي ٔ�عطت انطالقjه احلكومة م^ذ 
رمغ اYٔرقام اليت T�ٔلنمت عهنا ٔ�نه Tىل ٔ�رض  -مع اYٔسف-ولكن ðرى 

لف ٔ�وال الواقع الزلنا بعيد�ن لك البعد Tىل حتقJقها، و¡لتايل حركنا هذا امل
تفاقJات اليت اكن هدفها ¾زويد حوايل اللندعو احلكومة احلالية ٕاىل تفعيل ا

ٔ�لف Éندس من �اسوب محمول مرتبط ¡YٔنرتنGت ومثنه مدمع ب�س>بة  80
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  .كام Zاء يف االتفاقJة 85%
مث كذ� كنا نود ٔ�ن يمت اRفع بقضية ٕا�داث املراكز �لولوج امجلاعي 

  . مي النائية وحتديدا يف العامل القرويلٔ}نرتنGت، وzاصة يف اYٔقال
مث كذ� كنا نود ٔ�ن �سمع م^مك ٔ��ن وصلت جتهزيات املؤسسة التعلميية 
¡لعتبة املعلوماتية Tىل ٔ�رض الواقع لGس ¡Yٔرقام، Yٔنين à�ٔ ا�ن العامل القروي 

  . ورئGس جامTة ؤ�عرف ؤ�عي ما ٔ�قول
ل املعلومة ٕاىل مجيع مث كذ� ربط ش>بكة �نرتنGت مب�ال العدل ٕاليصا

املتقاضني عن طريق اYٔنرتنGت اÚي هناك �رامج Zد هامة اليت T�ٔلن عهنا 
ولكن Tىل ٔ�رض الواقع فه�ي Ôري معمول هبا، واYٔنرتنGت معطل يف Ôالب 

  .اYٔحJان
بصفة Tامة ٔ�ن احلكومة �لكرتونية، اليت يدمعها القول ولGس العمل، 

يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا Tىل اRفع ٔ�كرث هباذ و¡لتايل ðمتىن، الس> . الزالت àقصة
الع�\ Yٔن التéديث والتك^ولوجJا اYٓن يه من مقومات الن�اح يف ش>ىت 

  . اFاالت
  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Tىل التعقJب يف �دود دقJقjني

        : : : : س�س�س�س�LLLLر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرر و�قjصاد الرمقمقمقمقييييالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والتالس>يد وز�ر الصناTة والت����ارة و�ارة و�ارة و�ارة و�
  .شكرا الس>يد املس�شار

ٕاذا امسحت نعطيك الرٔ�ي د¥يل Yٔن مايش à�ٔ ا�يل درت هاذ اÏطط، 
لكن هاذ اÏطط Zد Éم �لمغرب، ؤ�عطاà وا�د اRفعة Éمة ا�يل جعلت 
املغرب �كون ممتزي يف هاذ امليدان، طبعا Ôادي خيصنا منش>يو ٔ�بعد من 

ا�يل اعطيتمك اليوم، عندà معطيات ٔ�خرى ا�يل قلت  ذ�، هاذ املعطيات
  . ما نعطيمكش اYٔرقام ¡ش ما ðكرثش Tليمك ¡Yٔرقام

لكن ما ميك�ش نقولو اليوم ٔ�نه املغرب ما تطرقش لهاذ امليدان د¥ل 
التك^ولوجJا احلديثة يف املغرب، الب«ان ا�يل م^افسة لنا ¡يق عندها مشالك 

  .غرب امحلد s زاد �لقدامكربى يف هاذ امليدان، وامل
طبعا Ôادي خيصنا يف هاذ اÏطط اجلديد �شوفو ٔ�ش>نو هام النتاجئ ا�يل 
وصلنا هلم، ؤ�ش>نو هام املشالك ا�يل مازال ما تطرق^اش هلم ¡ش ميكن لنا 
نتلكفو هباذ املشالك، ¡يق اك�ن مشالك خصنا نتطرقو هلم، ¾لكمت، الس>يد 

املهندسني، جفميع املهندسني اYٓن يف ) les ingénieurs(املس�شار، Tىل 
الواك� املغربية كتخصص مجيع ) ANRT(املغرب توصلوا ¡حلاسوب، فــ 

إالماكنيات ا�يل 
يبقاو لها يف العام لهاذ اFال د¥ل نوصلو �لمدارس ش>بكة 
اYٔنرتنGت، ونعطيو �لمهندسني �ٓالت احلاسوب، وندzلو اYٔنرتنGت �لعائالت 

  .ما ٔ�مكن
 ٓYد اéيف قلت، لكن فل
ن النتاجئ ا�يل وصلهم املغرب نتاجئ ال بpٔس هبا 

طبعا خص ما زال ما وصلناش �«ول املتقدمة، مازال عندà وا�د املسار 
خصنا منش>يو فJه، مازال خصنا خندمو يف هاذ امليدان لكن 
يف تيقولوا ٕاىل 

نا وقف^ا اليوم وشف^ا هاذ اليش ا�يل داز يف هاذ الس>نني اzYٔرية ميكن ل 
ðكونو مjفائلني، ونقولو ٔ�ننا يف الس>نوات املق�\ ٕان شاء هللا Ôادي ند�رو 

  . ٔ�حسن ما اكن يف هاذ الس>نوات املاضية
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . Tىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسة ،الس>يد الوز�ر ،�شكرمك

د املوZه ٕاىل ون�jقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوالية، وبعد تpٔجJل طبعا السؤال الفري
الس>يد وز�ر الس>يا�ة ٕاىل �ٓخر اجللسة، ن�jقل م�ارشة ٕاىل السؤال الفريد 
املوZه ٕاىل الس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واYٔرسة والتمنية �جÞعية، 

وهو طبعا السؤال حول ارتفاع جرامئ .. واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء
ق �س>تقاليل �لو�دة اغتصاب اYٔطفال، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفري

  .اYٔس>تاذة zدجية، تفضيل. والتعادلية

        ::::املس�شارة الس>يدة zدجية الزواملس�شارة الس>يدة zدجية الزواملس�شارة الس>يدة zدجية الزواملس�شارة الس>يدة zدجية الزويميميميم
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يدة الوز�رة،
�شكو العديد من اFمتعات، سواء املتقدمة مهنا ٔ�و املتpٔخرة، من ان�شار 
 ظاهرة اغتصاب اYٔطفال ا�Yٔر¥ء، ويه جرمية hشعة �لك املقايGس ملا حتم\

من هتك عرض الطفو� من �راءهتا وعفو�هتا، وتلعب مبعان ٔ�خرى Zد 
  .عظمية

هذه املعدالت ارتفعت ٕاىل �د الصخب Tىل اجلرائد الوطنية وكذ� 
اRولية، و_شفت ٕاحصائيات املرصد الوطين محلاية الطفو� ٔ�ن املركز 

 �ا� اعتداء Tىل اYٔطفال، من 3708اس>تق�ل يف الفرتة اzYٔرية ٔ�كرث من 
شاكية تتعلق ¡العتداء اجل�يس Tىل هذه الف±ة العمرية، وكذ�  1000بGهنا 

مسعنا Tىل ق^وات تلفزية وطنية ٔ�ن هناك من يتéدث عن ش>باكت هت�ري 
  . اYٔطفال لالغتصاب اجل�يس �لHليج

مث كذ� ٔ�فادت نفس إالحصائيات اليت قدمت يف لقاء حول تعز�ز 
 من Z�ٔل م^اهضة العنف اجل�يس قدرات الفاTلني يف جمال حامية الطفو�


ور مه اYٔكرث تعرضا لهذا �عتداء ب�س>بة Úطفال ٔ�ن اYٔ56ضد ا% ،
، ؤ�ن �االت �عتداء اجل�يس تتوزع حسب طبيعة 40وإالàث ب�س>بة 

، %42املعتدي، وحيتل اYٔقارب واجلريان صدارة الحئة املعتد�ن ب�س>بة 
اYٓ¡ء  - ولٔ}سف–ميثل يف �ني  ،%40يلهيم املعتدون الغر¡ء ب�س>بة 

، مع العمل، الس>يدة الوز�رة، ٔ�نه من الصعب ٕاحصاء اكفة اYٔطفال 8%
ا�Úن تعرضوا لالغتصاب ¡لنظر لعوامل مjعددة، ٔ��رزها إالرصار Tىل 
الرسية والتكمت ملا يصاحب هذا �عتداء من خزي وTار ومس لٕال�سان 

  .اجلاين والضحيةيف ٔ�خص خصوصياته ٔ�و �لقرابة والص\ اليت جتمع بني 
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مث ٕان ا4ٓYر املرتتبة، الس>يدة الوز�رة، Tىل اغتصاب الطفل ٔ�كرب 
ؤ�خطر م^ه عند الشخص الراشد، فقد يفقد الطفل حJاته وعق\ جراء 
ذ� السلوك املنحرف ٔ�و خيلف يف نفسjGه جرو�ا Ôا	رة من الصعب ٔ�ن 

  . تندمل
اÚي ¡ت  هذه اYٔرقام املعلنة ¾كشف جبالء عن مدى اخلطر الك�ري

�هتدد ٔ�بناءà يف خضم ال�سGب اzYٔاليق و�نف�ار اجل�يس، فرمغ ش>يوع 
الزà وتGرس س>ب\ نالحظ ٔ�ن إال�سان البعيد عن ما �رشTه هللا يبحث 
دامئا عن طرق Zديد لتفريغ مك�و3ته وشهواته امل�س�Gة، وحىت ولو اكن 

  .ذ� Tىل حساب ف±ة معرية مس>تضعفة �ريئة
ز�رة، à�ٔ يف احلقJقة ال ٔ�سائلمك بقدر ما ٔ�طرح مشلكة Úا، الس>يدة الو 

ومعض\ اجÞعية اللك جممتع عهنا، مفا يه التدابري املزمع اختاذها �لوقوف 
  ٔ�مام هذه الظاهرة الشائنة؟

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا جزيال

  .اللكمة �لس>يدة الوز�ر �لجواب عن السؤال

        ::::املرٔ�ة واYٔاملرٔ�ة واYٔاملرٔ�ة واYٔاملرٔ�ة واYٔرسرسرسرسة والتمنية �جÞعيةة والتمنية �جÞعيةة والتمنية �جÞعيةة والتمنية �جÞعية، وز�رة التضامن و ، وز�رة التضامن و ، وز�رة التضامن و ، وز�رة التضامن و احلقاوياحلقاوياحلقاوياحلقاوي    hس>ميةhس>ميةhس>ميةhس>ميةالس>يدة الس>يدة الس>يدة الس>يدة 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Tىل س>يد املرسلني

  الس>يد الرئGس،
  الس>يدة املس�شارة احملرتمة، 

ٔ�وال ٔ�شكرك Tىل طرح هذا املوضوع، ؤ�شكرك كذ� Tىل طريقة 
عرضه، ؤ�شكرك Tىل املعلومات اليت تفضلت هبا عند طر�ك لهذا 

  .السؤال
يد كذ� ٔ�ن ٔ�ضيف ٕاىل إالحصاءات اليت تقدمت هبا ٕاحصاءات ٔ�ر 

ٔ�خرى رمسية تصدرها وزارة العدل واحلر¥ت يف لك س>نة، ٔ�قدم بني ٔ�يد�مك 
خبصوص هذه الظاهرة، واليت  �2012ٓخر اYٔرقام اليت جسلت يف س>نة 

يتíني فهيا Zليا ٔ�ن هناك بعض املامرسات قد ارتفعت، وهناك ممارسات قد 
اكنت اجلرمية يه وا�دة من حJث ٔ�هنا جرمية متس وتعبث احندرت، وٕان 

برباءة اYٔطفال، فالبد ٔ�ن نتقامس هذه اYٔرقام ؤ�ن �س>تقرهئا ليك نفهم توZه 
  .هذا �حنراف وتوZه هذه اجلرمية

قضية ب�س>بة  147مöال �غتصاب يف حق اYٔطفال، مت �سجيل 
ية ب�س>بة ارتفاع قض  56، �سهيل اTRارة �لقارص�ن جسلت 3,5ارتفاع بلغت 

قضية  382، يف املقابل �غتصاب ¡الفjضاض اخنفض، جسلت 1,82
 871، هتك عرض قارص ¡لعنف مت �سجيل 14,35واخنفض ب�س>بة 

  .9,74قضية ب�س>بة اخنفاض ب�س>بة 

يف ما قلت لمك، الس>يدة املس�شارة، Éام اخنفضت �س>بة هاته اجلرامئ 

ه جممتع مسمل، ٔ�نه جممتع حمافظ، ٔ�نه فه�ي كثرية Zدا يف جممتع من املفروض ٔ�ن
جممتع يقظ Tىل ٔ�رسته وTىل ٔ�طفاÈ، ؤ�نه ال �سمح وحىت ٕان مل ¾كن هناك 

  .Tالقة قرابة ٔ�ن متس 
رامة وعرض ٕا�سان، مفا ¡� عندما �كون طفل
  الس>يدة املس�شارة احملرتمة، 

 484ال تنقصنا القوانني، ٔ�نمت تعلمون بpٔن القانون اجلنايئ يف مادته 
س>نة، هذا حسب اجلرمية  30و 5ينص Tىل عقاب مغلظ، ما بني  488و

  .وحسب املس>توى اÚي مورست به
هناك كذ� بعض املبادرات من Z�ٔل حامية الطفو� وا�يل متت هذي 
س>نوات، مهنا ٕا�داث zال¥ �لتكفل ¡ل�س>بة لٔ}طفال سواء يف 

ال¥ املس�شفJات ٔ�و يف احملامك ٔ�و حىت داzل املدارس، مبا �سمى خب
�س>Þع والوساطة، هناك كذ� و�دات إالسعاف حىت ال يبقى اYٔطفال 

  .يف الشارع عرضة لالغتصاب و�س>تغالل اجل�يس
¡خjصار، يل ٔ�ن ٔ�قول لمك بpٔن هذه القضية يه قضية جممتعية، حيق لمك 
ٔ�ن تطرحوها يف الربملان، وسوف ٔ�مكل اجلواب يف املر�\ الثانية من 

  .التعقJب

        ::::Gس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
الس>يدة الوز�رة، ميكن � حتتفظي ببعض عنارص اجلواب يف التعقJب، 

  .اللكمة �لس>يدة املس�شارة �لرد. ¡ش نفjحو اFال مجليع اYٔس>ئ\

        ::::املس�شارة الس>يدة zدجية الزواملس�شارة الس>يدة zدجية الزواملس�شارة الس>يدة zدجية الزواملس�شارة الس>يدة zدجية الزويميميميم
  . شكرا الس>يد الرئGس

يه يف احلقJقة هذا موضوع يتطلب الكöري من الوقت، ولكن لٔ}سف 
ة اYٓليات املوضوTة �اليا ال تفي مبéاو� التخفJف من هذه الس>يدة الوز�ر 

اYٓفة، مفثال، الس>يدة الوز�رة، ما معىن يش وا�د 
يغتصب يش وا�د ذ
ر 
ٔ�و ٔ�نىث يف ف±ة معرية طفو�، à�ٔ ما كهنرضش Tىل ا�يل 
بار و
ميش>يو 

، حنن اYٓن نرتقب جممتعا "الطفو�"�رZلهيم، كهنرض Ôري Tىل الف±ة العمرية 
سوسا وÉزوزا يف خشصيته، ٕاذن 
يفاش حيمكوا Tليه hشهر وال شهر�ن وال مم 
  .ٔ�شهر، املسطرة اجلنائية اYٓن مهتمة يه كذ� 4ٔ�شهر وال  3

مث كذ� �لقة يف التلفزيون وZات مجعيات تطالب الس>يد وز�ر 
العدل، تتقول ليه خص فjح حتقJق يف هاذ الش>بكة ا�يل كهتجر ٔ�طفال ٕاىل 

يا ٔ�و ٕاىل Ôريمه، فصيفطوا لو هاذ املراس\ يف ينا�ر، اخلليج ٔ�و ٕاس>بان 
  . الس>يدة الوز�رة، حلد اYٓن مل تتلق هذه امجلعية ٔ�ي جواب

ٕاذن اFمتع املدين يتحرك، ولكن يصدم ¡Yٔحاكم اليت تصدر يف احملامك، 
à�ٔ ما كنفهمش، الس>يدة الوز�رة، à�ٔ مع ٕاTدام ا�Úن يغتصبون الطفو�، 

طفو� ال مبنظور �دايث وال حمافظ جيب ٔ�ن يعدموا، وما ا�Úن يغتصبون ال
اكي�ش يش �داثة ت�^اىف مع حق الطفو�، وما اكي�ش يش حمافظة لها ٔ�ن 

  .ت�سرت Tىل هتك عرض اYٔطفال ا�Yٔر¥ء
  الس>يدة الوز�رة، 

لكنا مهتمون، س>ياس>يون، جممتع مدين، وزراء، Ô�ٔلبية، معارضة، 
متعنا اYٓن ت�هتك حرمjه بhٔpشع العناو�ن مjفرجون داzل هذا اFمتع، فٕان جم 
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وبhٔpشع كذ� الطرق، اYٓن ٔ�صبحنا �سمع عن ال�رشمJل، عن القرقويب، 
ٕاذن، ماذا . Tام، اغتصاب اYٔم 90القjل، قjل اYٔب، اغتصاب امرٔ�ة معرها 

  جيري يف هذا اFمتع؟
هذا اFمتع جيب ٔ�ن �رتب نفسه، ؤ�ن يضع نقطة نظام ليك نتéاسب من 

ðريد مغر¡ وطنا  ولكن ،غر¡ رشقا والðريد ماذا ðريد، حنن املغاربة ال حنن و 
  .حرا

  .والسالم Tليمك

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
شكرا � الس>يدة املس�شارة، وðمتىن ٔ�ن �كون جواب الس>يدة الوز�رة 

  .تفضيل الس>يدة الوز�رة. ممتصا لهذا امحلاس الك�ري يف تعقJبك

        ::::ة والتمنية �جÞعيةة والتمنية �جÞعيةة والتمنية �جÞعيةة والتمنية �جÞعيةالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واYٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واYٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واYٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واYٔرسرسرسرس    
طبعا امحلاس مطلوب يف مöل هذه القضا¥، ولكن يتطلب م^ا اYٔمر 
ٔ�كرث من امحلاس، يتطلب م^ا يقظة جممتعية حقJقJة، ٔ�نمت تطرحون السؤال 
ملاذا يقع هذا يف بالدà؟ البد ٔ�ن نذ
ر بpٔن م^ظومة القمي يف جممتعنا قد 

  .ٕا.هيا مجيعا ونعمل مبوجهبا سقطت، مل تعد لنا هناك مرجعية قميية ðرجع
كام قلمت، الس>يدة املس�شارة، اخjلط Tلينا اYٔمر، واخjلطت هوي�^ا، 
و¡لتايل ٔ�صبح اYٔمر ¡ل�س>بة لنا م�ا�ا، ولكن يف الواقع ما يقع اليوم هو 
التطبيع مع بعض السلواكت املنحرفة اليت اكنت غريبة Tىل جممتعاتنا، واليوم 

àلهيا وىل عندT سهل نلقاو يف اجلرائد لك هنار ٔ�ن هذا اغتصب  ¡ٕالطالع
  .هذا ؤ�ن هذا هتك عرض هذا

لكن خصنا حنملو املسؤولية Yٔنفس>نا مجيع، ونتلكمو اح^ا _حكومة، 
لقJنا بpٔن املشلك ¡ل�س>بة لٔ}طفال حىت عندما اكنت عنده خطة وطنية 
�لطفو� مل �كن �ركز Tىل حامية الطفو�، ف�ادرà، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن 

ملشاورات اzذات Tام د¥ل املشاورات، توجت مبناظرة، املناظرة اليوم ا
عندها خمرZات، هذه اÏرZات، ٕان شاء هللا، عند التزنيل، و¡خنراط مجيع 
مكوàت احلكومة، و¡خنراط اFمتع املدين اÚي نقدم دعومات Éمة معنوية 

البد ٔ�ن  ومادية ليك ينخرط يف حماربة مجيع هاته اYٓفات ضد اYٔطفال،
  . ننجح

ولكن نبغي نقول لمك بpٔن املشلك ما يش مشلك فقط د¥ل م�ادرة 
حكومJة من TدÉا، مشلك كذ� د¥ل إالTالم، Ôادي تقول يل إالTالم 
حىت هو حكومة، ال، إالTالم ٔ�صبح عنده وضع �متتع ¡س>تقاللية 
برية Zدا 

ع 
بارا وصغارا، وحرية 
برية Zدا، لكن هو املسؤول اليوم Tىل تpٔطري اFمت
  .والتطبيع مع مجموTة من اجلرامئ، والتطبيع مع مجموTة من �حنرافات

�Ú، لكنا مسؤولون، وTلينا ¡ليقظة وكذ� �شديد العقو¡ت حىت 
  .�كونون Tربة ل}ٓخر�ن

  .شكرا الس>يد الرئGس
  

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
لسة، شكرا � الس>يدة الوز�رة Tىل هذه املسامهة القمية يف هذه اجل 

  .وٕان اكنت فJه سؤال فريد فقط
ن�jقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوºة ٕاىل الس>يد وز�ر الثقافة، بدءا ¡لسؤال اYٔول 

اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق . وهو حول احلفاظ Tىل الرتاث الشعيب
  .احلريك، اYٔس>تاذ ٕادر�س مرون تفضل لíسط السؤال

        ::::املس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  .Gسشكرا الس>يد الرئ 
  السادة الوزراء،

  زماليئ،

ر Tىل  - وs امحلد-املغرب Ú¡ ة، ؤ�خصTنوjزخر بثقافة غز�رة وم�

اخلصوص ما تعلق ¡لغناء والطرب وÔريه، فهناك ف^انة شعبيني ممتزي�ن 
وكذا ¡�لغات د¥ل �نفjاح من  ،¡�له�ات احمللية و¡�لغتني الوطني�ني

  . ذ�فر�س>ية وٕاس>بانية وٕاجنلزيية، ٕاىل Ôري
مع اYٔسف نالحظ غروب هذه الثقافة الشعبية الفللكورية، واðكامش 
الف^انني يف غياب دمعهم، وكذ� حرمان رشاحئ من الشعب من التفاTل مع 

  . ثقافjه والرتفJه Tىل نفسه
  الس>يد الوز�ر، 

  بال ما نطول، ماذا ٔ�نمت فاTلون؟ 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .مة �لس>يد وز�ر الثقافة �لجواب، تفضل الس>يد الوز�راللك

        ::::الس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد الرئGس،
  الس>يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شار�ن،

ا السؤال ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق احلريك Tىل تفض\ بطرح هذ
 -كام قلمت-حول الرتاث Ôري املادي ٔ�و الرتاث الشعيب كام تقولون، واملغرب 

غين ب�^وع هاذ الرتاث الثقايف مبكوàت مjعددة، من Éارات وحرف وف^ون 
ٓ الرقص واملوس>يقى ؤ�لعاب تقليدية، Tادات ٕاىل  خره، ولكها معربة عن ٔ�صا� �

  . وجتدر احلضارة املغربية املتعددة الروافد
اFهودات اليت تقوم هبا وزارة الثقافة يف صون وحفظ و¾مثني هاذ 

  :الرتاث، ¾متثل ٔ�ساسا يف Tدة مس>تو¥ت
وزارة - املس>توى اYٔول، هو احلفظ والتوثيق، حJث معلت هاذ الوزارة 

والزالت Tىل توثيق Zانب Éم من هاذ الرتاث املوس>يقي والغنايئ  -الثقافة
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ذا مت �سجيل ٔ�قراص مدجمة Ïتلف اYٔلوان الشعيب ٕالنقاذه من الضياع، فهك
  .الغنائية والرتاثية الشعبية

Tىل مس>توى توثيق الرتاث الشعيب، حترص وزارة الثقافة Tىل تدو�ن 
العديد من النصوص الشفهية، تدو�ن Tدد من النصوص الشفهية Tىل 

ٔ�جزاء،  5سJíل املثال ٔ�صدرà يف وزارة الثقافة معال ٔ�نطولوجJا خضام يف 
اYٔمöال واYٔزZال املغربية، كتاب ف( خيص ا�Yٔا� الشعبية املغربية،  يضم

كتاب ف( خيص قصائد شعرية حسانية، كتاب �لرا�س اRمسريي قصائد 
ٔ�مازيغية، كام تعمل الوزارة Tىل �رش Tدد من اRراسات اليت ت�^اول الرتاث 

  .الشفه�ي ورهاàت تدو�ن هاذ الرتاث
ظاهرات الثقافJة، وزارة الثقافة تنظم ما يناهز ف( خيص املهرZاàت والت

ÉرZان ¾رايث يف مجيع ºات اململكة و�لكفة خنصصها لك س>نة تفوق  22
مليون درمه س>نو¥، و�س>هتدف هاذ املهرZاàت الرتاثية ¾روجي Ïتلف  14

  .التعابري الف^ية الرتاثية و�شجيع م�دعهيا ضامà الس>مترار�هتا وحفظها
القانوين، اش>تغلنا يف وزارة الثقافة zالل الس>نة  ف( خيص اجلانب

املاضية Tىل ٕاTداد مرشوTني قوانني، قانون يتعلق حبامية الرتاث الثقايف 
اÚي خصص جزءا هاما م^ه �لرتاث الثقايف Ôري املادي، ويتعلق الثاين 
مبنظومة الك^وز إال�سانية احلية املتعلقة ¡لرتاث الشعيب Ôري املادي _خطوة 

لالTرتاف ¡YٔشHاص احلاملني ملهارات يف مجيع ٔ�لوان الرتاث الشعيب،  ٔ�ولية
  . وهاذ املرشوTني هام م^ذ الس>نة املاضية يف اYٔمانة العامة �لحكومة

  .شكرا

  ::::لس>يد رئGس اجللسةلس>يد رئGس اجللسةلس>يد رئGس اجللسةلس>يد رئGس اجللسةا
  . شكرا � الس>يد الوز�ر

  .اللكمة لٔ}س>تاذ مرون �لتعقJب، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادراملس�شار الس>يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  . رشكرا الس>يد الوز�

الزم، لكن وà�ٔ كنقصد فعال لGس فقط ٔ�ننا نوثقو، يشء Éم ورضوري 
 ٔ�ننا نعGشو مع هاذ اليش، و�كون �، à�ٔ ٔ�تذ
ر هذي م^ذ مجموTة س>نوات

اشوية  اكنت احلفالت د¥ل اYٔقالمي والعامالت، واكنت 
يكون فهيا رشاكة،
هات، وكذ� من عند وزارة الثقافة، اشوية من عند العامالت واYٔقالمي واجل 

من عند امجلاTات احمللية وامجلعيات، وهذا اكن ميكن الف^انني ¡ش �ش>تغلوا 
ٔ�س>بوع، واكن ميكن املغاربة ¡ش يتصنتوا Ïتلف  T52ىل طول الس>نة، 

ٔ�نواع الت�ش>يط املغريب والثقافة املغربية يف ربوع اململكة، مفن zالل ذ� 
  .اوي، ٕاىل Ôري ذ�عرف^ا ما هو ٔ�مازيعي وما هو ج�يل وما هو حصر 

ف^صبو من zالل هاذ السؤال ٔ�ن تلقاو طريقة د¥ل ال�شارك مع خمتلف 
يه  ،(Horizontale)يه  املتدzلني حمليا يف جمال الثقافة ونعتقد الثقافة

ٔ�فقJة، حىت وا�د ما zارج مهنا، فالبد ٔ�ننا حنر
و الع�\ احبال ا�يل اكن، 
�متكن وðزيدو حواجي ٔ�خرى Zديدة ا�يل يه ¾كون من ٕا�داث عهدمك حىت 

املغاربة مرة ٔ�خرى وبطريقة ٔ�فJد ؤ�حسن من ٔ�ن يعGشوا ثقافهتم، ؤ�ن 
 نا Ôريي ل وzا يغىل لكيش z يتفاTلوا معها، وا�د املرٔ�ة قالت يل الرا�س 

قال � �ٓودي  ،)le groupe(نتفرجو بعدا، ج�ت هلم وا�د ا.هنار وا�د 
  . Ôري تفرج^ا راها مز¥نة ىللكيش اÔىل، واليين إ 

  .شكرا

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Tىل التعقJب

        ::::الس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافة
ٔ�تفهم، الس>يد املس�شار، طموحمك من Z�ٔل ¾مثني الرتاث الشعيب 
والرتاث Ôري املادي، ولكن املوضوعية تقر كذ� ¡الTرتاف ¡Fهودات 

حلكومة من Z�ٔل ¾مثني الرتاث Ôري املادي، الرتاث اجلبارة اليت تقوم هبا هاذ ا
ÉرZان ¾رايث يف مجيع  23ٔ�و  22الشعيب، فوزارة الثقافة ٕاىل Zانب تنظمي 

ºات اململكة، ها اخلريطة د¥ل ÉرZاàت ف^ون و¾راث اليت تنظمها وزارة 
الثقافة، فه�ي تدمع نفس العدد د¥ل املهرZاàت يف رشاكة مع امجلاTات 

   .الرتابية
اللك يتفهم ٔ�ن ¾مثني الرتاث الشعيب، الرتاث Ôري املادي يتطلب كذ� 
اخنراط امجلاTات الرتابية، Yٔن املبادرة تبقى حملية، Yٔن هو ¾مثني ٔ�سايس 
�لفرق احمللية، Yٔن هاذ الرتاث Ôري املادي �سامه يف التمنية احمللية، �سامه 

قjصادية يف املنطقة، مöال يف الس>يا�ة الثقافJة، È وقع 
بري Tىل احلر
ية �
ÉرZان Tني ا�لوح د¥ل ٔ�حJدوس طي\ ٔ�س>بوTني هناك حر
ية اقjصادية 
قوية، تضم لGس فقط ساكنة Tني ا�لوح ولكن لك الق�ائل اFاورة، و¾كون 
لها وقع 
بري لGس فقط Tىل اجلانب الفين والرتايث، ولكن كذ� Tىل اجلانب 

  . �قjصادي
 مجيع املناطق ¾كون هناك ÉرZاàت �لف^ون هذا هو اYٔمل د¥لنا يف

الشعبية، تنظم �كJفJة ا�رتافJة، وميكن ٕاقرار ٔ�ن اليوم لك املهرZاàت 
الرتاثية تنظم �كöري من ��رتافJة، وصلنا ٕاىل وا�د املس>توى اÚي جتاوز 

اYٓن اYٔمر يتعلق جبعل الثقافة . �حjفاليات التقليدية وٕ¡ماكنيات حمدودة
رتاث تندرج يف ٕاطار اقjصاد الرتاث، و�سامه يف التمنية والفن وال

  .�قjصادية ويف الس>يا�ة الثقافJة
  .شكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا � الس>يد الوز�ر

ون�jقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع، وهو حول تفعيل املقjضيات 
اء فريق اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عض. اRس>تورية املتعلقة ¡حلقوق الثقافJة

  .اYٔصا� واملعارصة، تفضل ٔ�س>تاذ
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        ::::املس�شار الس>يد احلفJاملس�شار الس>يد احلفJاملس�شار الس>يد احلفJاملس�شار الس>يد احلفJظظظظ ٔ�حöيث ٔ�حöيث ٔ�حöيث ٔ�حöيث
  .شكرا الس>يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف ظل تلكؤ احلكومة يف تفعيل املقjضيات اRس>تورية املتعلقة ¡حلقوق 
 الثقافJة، مبا فهيا من ¾رس>مي �لغة اYٔمازيغية وٕا�داث اFلس الوطين �لغة

والثقافة املغربية، نطالب احلكومة ¡ٕالرساع يف تزنيل املقjضيات اRس>تورية 
املرتبطة هبذا اFال، وندعوها �لحرص Tىل ضامن ا.متثيلية والتنوع الثقايف 
وا�لغوي يف �رامج التعلمي والتكو�ن، كام ندعوها البتاكر ودمع املشاريع 

  .املتعلقة ¡Úا
رة والتارخي واYٔرش>يف
الس>ياق، �سائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، عن اFهودات اليت ويف هذا 

  . بذ.هتا احلكومة لتفعيل املقjضيات اRس>تورية املتعلقة ¡حلقوق الثقافJة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافة
  الس>يد الرئGس،

  السادة املس�شار�ن،
ة، ٔ�شكر فريق اYٔصا� واملعارصة Tىل طر�ه لهذا السؤال الهام، بداي

وفjح جمال بذ� �لحكومة لتوضيح اFهودات اليت ما فjئت تبذلها من Z�ٔل 
  .ببالدàتفعيل املقjضيات اRس>تورية hشpٔن احلقوق الثقافJة وا�لغوية 

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�قف برتكزي شديد Tىل ثالث نقط ٔ�ساس>ية مjعلقة 
  :الثقافة ¡حلق يف

املسpٔ� اYٔوىل هتم احلق يف الولوج ٕاىل الشpٔن الثقايف، حJث حرصت 
Tىل سن س>ياسة القرب يف اFال الثقايف  2012هاذ احلكومة م^ذ س>نة 

ٕاىل  12ٕ¡عطاء اYٔولوية ولك اYٔولوية �لمناطق النائية ٕ¡�داث ما يفوق Tىل 
رàمج وطين مركز ثقايف س>نو¥، وكذا حتسني العرض الثقايف Tرب � 14

  .لت�ش>يط املراكز الثقافJة
� الثانية هتم ¾رس>يخ التنوع الثقايف مبا يضمن ٕا�راز pٔ النقطة الثانية ٔ�و املس

ويف هذا الصدد، فوزارة الثقافة حرصت . خمتلف التعابري الثقافJة والف^ية
Tىل جعل لك ٔ�شاكل اRمع اليت تقدÉا لٕالبداع الثقايف الفين مراعية لهذا 

بتغيري لك املراس>مي  2012ثقايف وا�لغوي، ومقنا م^ذ بداية س>نة التنوع ال 
والقرارات املؤطرة لهذا اRمع حىت �س>تجيب لهاذ التوZه د¥ل التنوع 

  .الثقايف
املسpٔ� الثانية، وزارة الثقافة وضعت م^ذ الس>نة املاضية تصورا Tاما 

انطالقا  �لتعامل مع املقjضيات اRس>تورية خبصوص التنوع الثقايف وا�لغوي

  .من املر¾كزات املرجعية
ومن هاذ املنطلق، فإالجراءات العملية اليت رشعت احلكومة يف وضعها 

  :بقصد ٕارساء دTامئ س>ياسة لغوية حقJقJة وم�سجمة، ¾متثل يف
ٔ�وال، اFلس الوطين �لغات والثقافة املغربية اÚي نص Tليه اRس>تور، 

س>نة املاضية ٕ¡Tداد تصور عن ويف هذا الصدد قامت وزارة الثقافة zالل ال 
رؤية احلكومة الخjصاصات هاذ اFلس، و
يفJة �س>يريه، صاح�ته مبجموTة 
من الو4ئق، ٕاىل Zانب اقرتاح مقاربة �شار
ية مع لك القطاTات 

  .واملؤسسات والفعاليات الثقافJة وا�لغوية املعنية
ع حتقJق 4نيا، النص التنظميي �لغة اYٔمازيغية، وقد مت يف هاذ املوضو 

العديد من الرتاكامت املهمة واملقرت�ات اليت تقدمت هبا Tدد من الفعاليات 
ا�لغوية والثقافJة، ويه �جهتادات اليت س>تعرض يف مجموعها Tىل جلنة 

  .مشرتكة تضم احلكومة والربملان والفعاليات ا�لغوية
4لثا، تفعيل ٔ�اكدميية محمد السادس �لغة العربية، لتكون كام �ددها 

املؤسسة اليت س>تعمل Tىل ت��ع قضا¥ ا�لغة العربية ببالدà،  قانوهنا اYٔسايس
  .وتقرتح احللول املناس>بة لتطو�رها

رابعا، مركز اYٔحباث واRراسات احلسانية، وهو املركز اÚي تقرت�ه 
احلكومة ٕاTادة تنظميه وتفعي\ ليقوم بدوره كفاTل رئGيس يف تطو�ر احلسانية 

  .ٕاىل صياðهتااليت دTا اRس>تور 

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، � ٔ�ن حتتفظ ببعض عنارص اجلواب يف 

  . التعقJب، الس>يد الوز�ر
  .تفضل، الس>يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب، اليس بومنر

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئGس

  الس>يد الوز�ر، 
يت كنا ðمتىن ٔ�ن �سمعها م^مك، الس>يد فعال وا�د اFموTة من اYٔمور ال

الوز�ر، يف ٕاطار التفاTل إالجيايب، اح^ا مسعناها، Ôري احلديث عن ا�لغة 
ؤ�نمت تعرفوهنا، لGس .. اYٔمازيغية ٔ�و ا�لغات ا�يل موجودة يف املغرب هو لGس

¾رفا ثقافJا ٔ�و فكر¥، à�ٔ سpٔعرج Tىل ما قالته اYٔخت zدجية ولو ٔ�هنا 
تéدث عن ا�لغة اYٔمازيغية ٔ�و ا�لغة العربية ٔ�و ا�لغات، ا�سحبت، ح�J ن 

نتéدث عن إال�س>ية املغربية، املسpٔ� رمبا، الس>يد الوز�ر، ٔ�كرب م^مك ؤ�كرب 
مين، رمبا يه تتجمع املغاربة لكهم، ح�J دسرتà اYٔمازيغية مل نتéدث عن 

ح^ا لغة لالس>تعامل، نتéدث عن إال�س>ية املغربية، 
يف ما قالت احلاZة ا
لس>نا ال رشقا وال غر¡، اح^ا مغاربة، اYٔمازيغية وا�لغة العربية ولك مكوàت 
الثقافة املغربية جيب ٔ�ن تصبح هام ¡ش ðرجعو لهذاك املغريب ا�يل كنقلبو 
Tليه، اYٓن امجليع يتéدث ٔ��ن ذهب املغريب؟ اYٓن رمبا عندà انفصام يف 

 ٔpت لنا خشصية، هذا ٕاشاكل، املسJٔ�كرب من ا�لغةالشخصية ٕان بق �.  
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  الس>يد الوز�ر، 
هل �Rمك هل عندمك ٕارادة _حكومة، ال نتéدث معمك 
وز�ر قطاع، 

  ٕارادة لتفعيل الفصل اخلامس من اRس>تور؟ 
ٕاطار  -كام قلمت-هل هناك معوقات؟ ðريد ٔ�ن �ش>تغل يف ٕاطار 

�شاوري، ها حنن مس>تعدون مكعارضة، ٕاجيايب ٔ�ن نتحمل مسؤولي�^ا، 
م^ا، هذي حقJقة، حنن مس>تعدون لتحمل مسؤولي�^ا، املسpٔ� ٔ�كرب 

و�ش>تغل يف ٕاطار تفاTيل و�شاوري ونتحمل مجيع املسؤولية ¡ش ðرجعو 
Úاك إال�سان املغريب، إال�ساين املغريب اYٔمازيغي العريب احلساين، لك 
املكوàت د¥ل إال�سان املغريب، هذا هو اخلطر، اخلطر هو ٔ�ننا نفقد 

  . مكون من مكوàت الهوية هوي�^ا، وا�لغة يه
  .شكرا الس>يد الرئGس

    ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافة
  الس>يد املس�شار،


يد Tىل رضورة ا�س�ام ٔpاء يف الفصل اخلامس ¡لتZ دس>تور اململكة
قا من هاذ رضورة الس>ياسة ا�لغوية والثقافJة يف بالدà، واحلكومة انطال

ا�س�ام الس>ياسة ا�لغوية، اش>تغلت Tىل س>ياسة لغوية م�سجمة يف Tدة 
تدابري، ¾لكمت Tىل اFلس الوطين �لغات والثقافة املغربية، ¾لكمت Tىل 
القانون التنظميي �لغة اYٔمازيغية، ¾لكمت Tىل مركز اRراسات احلسانية، 

Zانب مقرت�ات ٔ�خرى مرتبطة Tىل ٔ�اكدميية محمد السادس �لغة العربية، ٕاىل 
بلغة التواصل Ôري ا�لفظي، Yٔن لغة إالشارة عند الصم البمك، ولغة ا�رايل 

(Braille)  ن هذا هوYٔ ،عند املكفوفني جزء من ٔ�جزاء الس>ياسة ا�لغوية
  .احلق يف الثقافة كذ�

¾لكمت يف هاذ اÏطط د¥ل احلكومة ا�لغات اYٔج^بية، Yٔن ٕاىل Zانب 
طنية، هناك تطو�ر اس>تعامل، كام نص اRس>تور رضورة حامية ا�لغات الو 

Tىل ذ�، رضورة تعمل وٕاتقان ا�لغات اYٔج^بية اYٔكرث تداوال، ويف هذا 
الصدد �ش>تغل مع املكوàت ا�لغوية والرتبوية املعنية الخjيار ٔ�فضلها مالءمة 

àصادية وإالسرتاتيجية لبالدjلمصاحل الرتبوية �ق�.  
مة �سعى zالل هاذ الس>نة لتزنيل لك ا�يل ٔ�سايس ٔ�نه هو ٔ�ن احلكو 

احلكومة �سعى ٕاىل تزنيل لك هاذ املقرت�ات .. هاذ إالجراءات يف ٕاطار
  . يف ٕاطار س>ياسة م^دجمة �لحق ا�لغوي والثقايف ببالدz2014 àالل س>نة 

  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد وز�ر الثقافة Tىل مسامهته يف هذه اجللسة

لسؤال املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر الس>يا�ة وهو حول وضعية ون�jقل ٕاىل ا

ف^ادق يف م^اطق س>ياحJة شعبية، واللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من 
  .تفضل اليس اRيبوين لطرح السؤال. فريق التéالف �شرتايك

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبوين
  .شكرا الس>يد الرئGس

  .م Tىل ٔ�رشف املرسلنيhسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسال
  الس>يد الرئGس،

  الس>يدة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر،
�سعى وزارة الس>يا�ة ٕاىل دمع وتوس>يع الس>يا�ة اRاzلية Tرب �رامج 
خمتلفة، وتوفري رشوط وحوافز ٔ�مهها توفري إالقامة يف ف^ادق س>ياحJة بpٔمثان 

ة الشعبية املرتبطة ¡ملياه املعدنية وتلعب بعض املناطق الس>ياحJ. م^اس>بة
دورا 
بريا يف ت�ش>يط هذه الس>يا�ة، مöال مكوالي يعقوب وس>يدي حرازم، 
واليت تتوفر Tىل ف^ادق لها 3رخي، اكنت رائدة يف املايض لتمنية هذه 
الس>يا�ة مöل إالقامة الس>ياحJة hس>يدي حرازم اليت اكنت 3بعة يف السابق 

�، واليت ٔ�صبحت اليوم بعد تفو�هتا يف �ا� �رىث ملؤسسة معومJة 3بعة �«و
È لها، سواء الف^دق ٔ�و إالقامات التابعة.  

فقد حتولت هذه إالقامات الس>ياحJة من معلمة رائدة ٕاىل وضعية 
هتمGش والتقادم دون صيانة و¾رممي، مما يفقدها قميهتا ومسامههتا يف ت�ش>يط 

  .الس>يا�ة هبذه املنطقة
الوز�ر، من الف^ادق املتواZدة بpٔما
ن س>ياحJة  ٕان هذا النوع، الس>يد

شعبية، لها صبغة zاصة ومسعة وطنية ودولية، تتطلب اعتناء واهÞما من 
وزارة الس>يا�ة ومن احلكومة ٕالرZاعها Tىل اYٔقل ٕاىل مس>تواها السابق ولو 

  .بدمع مايل م�ارش، نظرا Rورها الهام يف الس>يا�ة اRاzلية وحىت اYٔج^بية
  وز�ر، الس>يد ال
مفا اÚي تنوون فع\، الس>يد الوز�ر، لرد �عتبار لهذه : �سائلمك

  املؤسسات الف^دقJة املعنية؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد حلسن �داد، وز�ر الس>يا�ةالس>يد حلسن �داد، وز�ر الس>يا�ةالس>يد حلسن �داد، وز�ر الس>يا�ةالس>يد حلسن �داد، وز�ر الس>يا�ة
  .شكرا الس>يد الرئGس

يد املس�شار احملرتم Tىل طر�ه هذا السؤال، ¡لفعل هاذ شكرا �لس> 
املناطق ا�يل يه مسي�هيا ¡لس>يا�ة الشعبية يه Éمة Zدا وفهيا ٕاماكنيات 

برية من àحJة الس>يا�ة اRاzلية، مل �س>تغلها بعد hشلك 
بري Zدا، احبال 

، ءدا¡ هذي د¥ل س>يدي حرازم ود¥ل موالي يعقوب ود¥ل راس املا
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ارات ٔ�خرى ال سواء ¡ل�س>بة ال دي�Jة وال معدنية مل �س>تغلها وهناك مز 
hشلك 
بري Zدا، موالي عبد السالم �منشGش مöال، ومزارات ٔ�خرى Éمة 

  .ما �اولناش ٔ�ننا نوZدو املنتوج اYٔسايس ¡ل�س>بة لهذه املناطق
ٕاذن، الوزارة يه يف ٕاطار وضع دراسة ¡ش �شوفو ما هو املنتوج 

ذه الرشاحئ �جÞعية اليت تقصد هذه املزارات هذي، املناسب ¡ل�س>بة له
سواء ¡ل�س>بة �لمياه املعدنية ٔ�و املزارات اRي�Jة، هذا يف ٕاطار وا�د 
الت�اوب مع وا�د الرشحية اجÞعية ا�يل يه ك�سافر وا�يل يه ك�س>تعمل 
املنتوج احمليل، ولكن لGست هناك ب�Jة حتتية تت�اوب معها، وðريد ٔ�ن نضع 

يف هذا إالطار ¡ش ¾كون وا�د الس>يا�ة �لجميع ¡ش ميكن لنا س>ياسة 
  .ٔ�ننا نت�اوبو مع هاذ الرشاحئ املعينة

ولكن ¡ل�س>بة لبعض الف^ادق، مöال مöل الف^دق د¥ل موالي يعقوب 
وال د¥ل س>يدي حرازم وف^ادق ٔ�خرى، نعم عرفت كثريا من التدهور، 

ٕاىل صندوق إاليداع  ومن بعد رجعت) Maroc-tourist(يعين Yٔنه اكنت 
والتدبري،، ووقع مشالك ¡ل�س>بة �لتدبري د¥لها ووقعت كذ� تpٓلك د¥ل 

  . الب�Jة التحتية ¡ل�س>بة لها
ٕاذن، هاذو كتوضعنا يف وا�د الوضعية ا�يل يه البد ٔ�نه �س�Lر يف 

ٔ�نه  هتpٔهيل هذه الف^ادق، كثري من ٔ�حصاب هاذ الف^ادق فاش كتطلب م^
ٔ�نه يعيد �عتبار لهذه الف^ادق، فاش تيعمل  ¡ش ميكن È اس�Lر Éم Zدا

È ٔنه مرحبة ¡ل�س>بةpراسة املالية ما تيلقاش بRٕاذن، هذا مشلكة ¡ل�س>بة . ا
لس>يدي حرازم، رمغ ٔ�ننا يف ٕاطار العمل مع صندوق إاليداع والتدبري ¡ش 

�ت ميكن هلم ٔ�هنم ¥zذوا هاذ الف^دق هذا وكذ� ا�لجنة ا�يل مشات وTاي 
هاذ الف^دق هذا، يعين ٔ�نه من التوصيات د¥لها جيب ٕاTادة �س�Lر يف 

، وكذ� جيب z�ٔد وا�د ا.منوذج مايل ا�يل ههاذ الف^دق، جيب ٕاTادة ¾مثين
È كون هذاك الف^دق مرحب، رمغ ٔ�نه الس>يا�ة الشعبية املوجودة ميكن�.  

ا�يل اكن  ، يف ٕاطار ا�لقاء2014ينا�ر  9هذا كذ� مت العمل Tليه يف 
Tىل مس>توى الوالية وا�يل تعهد به املد�ر العام لصندوق إاليداع والتدبري 
ٔ�نه ¥zذو بعني �عتبار، Yٔنه اك�ن اYٓن ٕاTادة تpٔهيل صندوق ج^ان فاس، 
�ني �ðهتاء من هذا Ôادي ميروا ¡ل�س>بة لس>يدي حرازم، مع العمل ٔ�نه يف 

العمل Tليه، ا�يل هو تقريبا موالي يعقوب ٔ�نه اك�ن جمهود اس�Lري سGمت 
مليون درمه، وا�يل هو جمهود اس�Lري ٕالTادة تpٔهيل لك احملطة، Yٔهنا  400

  . حمطة ٔ�ساس>ية Zدا وفهيا كذ� ٕاماكنيات 
برية
ٕاذن، اح^ا ¡ل�س>بة لنا هاذو اك�ن هناك مس>تويني، مس>توى ٔ�نه جيب 

الشعبية، �س�Lر يف الس>يا�ة اRاzلية خصوصا Tىل مس>توى املزارات 
ولكن كذ� هناك مس>توى �ٓخر جيب ٕاTادة تpٔهيل بعض الف^ادق، وحنن 

  .يف ٕاطار العمل Tليه

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

  .اللكمة �لس>يد املس�شار �لتعقJب، تفضل
  

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبوين
  .شكرا الس>يد الوز�ر

  الس>يد الرئGس،
واتفقjو معنا Tىل الطرح د¥لنا، ك�شكروك Tىل هاذ العرض القمي، 

ٕاال ٔ�نه اح^ا كنعرفو احلكومة ك�ش>تغل اYٓن وكهتيpٔ ٕاسرتاتيجية . الس>يد الوز�ر
 à�ٔ الöاصة الس>يا�ة املعدنية ٔ�و اجلبلية، مz ،ة التحتية �لس>يا�ةJالب� ٔpوكهتي
عندي ثالثة د¥ل الطرو�ات ف( خيص هذه الف^ادق وف( خيص هاذ 

  .اذ الف^ادق Tىل املس>توى الوطينالرشكة ا�يل اzذات ه
اك�ن ف^ادق ا�يل ٔ�عطهتا ٔ�مهية وك�ش>تغل وكتعطي م^توج، ولكن اك�ن 

هاذ س>يدي حرازم، اح^ا ¾لكمنا : ف^ادق ا�يل يه مسحت فهيا، نعطيك مöال
 à�ٔ ،ٓن يف �ا� �رىث لهاYليه، س>يدي حرازم اT رجعوش هنرضوð ليه ماT

�ر، اكن ف^دق من ٔ�حسن الف^ادق، سك^ت فJه يف الLنG^ات، الس>يد الوز
. الناس ا�يل 
يجيو لفاس ما 
يباتوش يف فاس، 
يباتوا يف س>يدي حرازم

È مة 3بعةÉ ةJات ويف واكن عندو ٕاقامات س>ياح^GنLهاذ اليش يف ال ،
  .ال�سعينات

ولكن اYٓن، à�ٔ كنطلب م^ك، الس>يد الوز�ر، ٔ�نت كمتثل احلكومة، 
، وعندها دمع مليك، à�ٔ كنقرتح Tليمك، وهاذ احلكومة عندها دمع شعيب

الس>يد الوز�ر، متيش جلنة خمصصة لهاذ الف^دق، ما خصوش يبقى هاكك يف 
ذاك احلا�، à�ٔ مايش كن�jقد، هاذ اليش مايش يف عهدمك، هاذ اليش يف 
العهد السابق، ولكن، à�ٔ كنمتىن هاذ احلكومة، هاذ املواقع هذي التارخيية 

  .تعطهيا اهÞم
، الس>يد الوز�ر، ف^دق �ٓخر يف مدينة شفشاون، هذا الرمز د¥لو ðزيد

 Hotel(، واكن يف السابق ءكريمز ٕاىل س>يا�ة ج�لية، ا�يل هو امسوا ٔ�سام
Asmaa ( ،ويلRىل املس>توى اTىل املس>توى الوطين وT يرضب به املثل

  اYٓن ٔ�صبح يف �ا� �رىث لها، اTالش؟
ٓ كذ� اك�ن ف^دق  ، كGسميوه املغرب الس>يا�ة الف^يدق- خر يف املضيق�

)Maroc-tourist( ة حتتيةJة ممتازة وب�Jىل البحر وم^طقة س>ياحT اZ ،
  وطرق ممتازة، ولكن يف �ا� �رىث لها، اTالش؟

  ...الس>يد الوز�ر، اح^ا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبويناملس�شار الس>يد ٔ�محد اRيبوين
  . شكرا

jفقني Tىل هاذ الف^ادق، وTىل هاذ اليش اح^ا، الس>يد الوز�ر، اح^ا م 
  . خصو يتعاد فJه النظر، و�كون وقفة



 2014 يل�ر دورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

29 

 )م 2014 ماي 20( ه 1435 رجب 20

  .شكرا الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  .تفضل، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقJب

        ::::الس>يد وز�ر الس>يا�ةالس>يد وز�ر الس>يا�ةالس>يد وز�ر الس>يا�ةالس>يد وز�ر الس>يا�ة
  .شكرا الس>يد الرئGس

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
ٕالشاكليات 
برية Zدا، ¡لفعل، هناك ف^ادق ا�يل يه كتعاين من هاذ ا

هو ا�يل اكن ) Yٔ)Maroc-touristنه ٔ�ش>نو اجرى يف هاذ الف^ادق، اكن 
بعد ذ� مت تفويت ٕاما لصندوق إاليداع والتدبري، ٔ�و ، عندو هاذ الف^ادق

ٕاما خلواص، وثالثة ف^ادق بقت يف ملكJة املكjب الوطين املغريب 
لية 
برية Zدا �لس>يا�ة، هاذ الف^ادق هذي يعين شلكت وا�د إالشاك

  .¡ل�س>بة لنا لٕالTادة د¥لها
مöال ف^دق 3ليو�ن، اكن املكjب الوطين املغريب �لس>يا�ة، ما صفJنا 

، وهو ابقى عندو 2013إالشاكلية د¥لو ٕاال هاذ الس>نة هذي، الس>نة د¥ل 
  .ٕاشاكلية تقريبا وا�د العرش�ن س>نة

 ملكJة اك�ن الف^دق د¥ل خ^يفرة، مو  ٔ�ومحو الز¥ين، الزال يف
املكjب الوطين املغريب �لس>يا�ة، ولكن عندو ٕاشاكل يف العقار، وهذا 


يطرح لنا ٕاشاكليات قانونية 
برية Zدا، وهو ٔ�مام احملامك.  
  .ف^دق د¥ل ٔ�سامء، كذ� يف املكjب الوطين املغريب �لس>يا�ة

ٕاذن، هاذو لكها ف^ادق ا�يل يه ٕارث من املايض، اكنت عندها وا�د 
دها وا�د اYٔمهية، ولكن اYٓن �ٓن اYٔوان بpٔننا نصفJوها، الصGت، اكن عن

ولكن هناك ٕاشاكلية تتعلق ٕاما ¡لعقار، ٕاما ¡لوضعية القانونية د¥ل البعض 
مهنا، وكذ� يعين ٔ�نه البعض مهنا يعين تتكون عندو وضعية كذ� Ôري 

ل مöال، ¡ل�س>بة �لف^دق د¥ل املضيق، اكن تGش>تغ. مرحبة من الناحJة املالية
فقط شهر�ن، وzالل الس>نة ال �ش>تغل، ولكن، اYٓن، جيب ٔ�ن �كون 

مس�مثر ا�يل هو ميكن ¥zذ هاذ الف^دق هذا، ويعاود يعين ٕاTادة هناك 

È ٔهيل د¥لو، ¡ش ميكنpشلك م^تظم،  التhبري و
ٔ�نه �ش>تغل يعين hشلك 
  .و¾كون عندو ٔ��شطة مايش فقط Ôري الف^دقة، ولكن ٔ��شطة ٔ�خرى

ه اFموTة د¥ل الف^ادق ا�يل يه اYٓن Ôادي ¾كون مjواZدة وت�متناو ٔ�ن
تطوان والف^يدق واملضيق ٔ�هنا �ساTد يف ) T)Tamuda Bayىل مس>توى 

  .هاذ إالطار د¥ل الت�ش>يط الس>يا�
ولكن راه مايش ¡لسهو� كام تنظنو ٔ�نه ¡ل�س>بة �لف^دق د¥ل س>يدي 

ن اجÞع Tىل مس>توى اك. امشات جلنة 2013رسلنا جلنة، يف احرازم، راه 
الوالية، ولكن اYٔمور يعين لGست لنا يعين ضغط قانوين Tىل ٔ�حصاب 

اح^ا وضعنا يعين الصندوق . الف^ادق ¡ش ميكن هلم ٔ�هنم يعيدوا التpٔهيل
مليون درمه، ¡ش ميكن لنا ٔ�ننا �ساTدو، ولكن قانونيا لGس  500د¥ل 

  . لوزارة الس>يا�ة يد يف هذه اYٔمور

  .وشكرا

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر Tىل مسامهتمك يف اجللسة

ون�jقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس>يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة 
واملعادن واملاء والبG±ة، امللكفة ¡ملاء، يف سؤال فريد وهو حول Tدم التوازن 

ادة املس�شار�ن من بني املناطق يف �س>تفادة من املياه، واللكمة �Yٔد الس
  .   اYٔس>تاذ الس>نGيت، تفضل. فريق اYٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيت
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد الرئGس احملرتم،
  الس>يدة الوز�رة احملرتمة،

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
  ني،ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتم

  الس>يدة الوز�رة احملرتمة، 
يعترب املاء عصب احلياة وحمرك التمنية �قjصادية و�جÞعية والíرشية 
يف ظل ¾زايد الطلب Tليه، و¾راجع جحمه واحjدام شدة التغريات املناخJة 

  . وتعاقب س>نوات اجلفاف يف Tدد من م^اطق العامل
 ٔpدد بÉ ن يعرف خصاصا يف واملغرب كغريه من الب«ان ¡لنظر ملوقعه

املياه، حبيث ٔ�صبح Tىل ٔ�عتاب ٔ�زمة مائية 
برية ¡لنظر ٕاىل التحوالت 
اRميوغرافJة و�قjصادية اليت يعرفها، وهو ما يفرض رضورة التفكري يف 

  . �لول بدي\ لتمنية املوارد املائية وعقلنة تدبريها
Éمة وTىل الرمغ من ٔ�ن بالدà متت س>تة ٔ�هنار كربى ومJاه سطحية 

يف الشامل ؤ�خرى جوفJة ¡جلنوب، فٕان بعض املناطق الزالت تعاين من 
Tدم �س>تفادة من املاء _حق من احلقوق اYٔساس>ية، وهو ما نتجت عنه 
اح�jاZات ومسريات �لعطش يف بعض املناطق يف اجلنوب واجلنوب 

ºوموا àلوضع املايئ ببالد� \ZاT ة ٕاجياد �لولJاحéة الرشيق، مما يطرح مل
ٕاشاكلية Tدم التوازن الصارخ بني املناطق يف �س>تفادة من هذه املادة 

  .املهمة
  :�Ú، الس>يدة الوز�رة احملرتمة

ما يه التدابري العاZ\ لت�اوز هذا إالشاكل، وضامن اس>تفادة مجيع  -
  املواطنني hشلك م�ساٍو من هذه املادة املهمة؟

- T ى احلكومة تصور واحض ملعاجلة ٕاشاكليةR دم التوازن بني وهل
  م^اطق اململكة ف( يتعلق مبواردها املائية؟

وكذ�، الس>يدة الوز�رة، هذا موضوع Éم وÉم Zدا، البد ٔ�ن تعملوا 
ما يف وسعمك من Z�ٔل جتاوز هذه إالشاكلية حىت نصطف وðهتيpٔ ونلتحق 


سا	ر اRول املتقدمة يف هذا اFال.  
  .وشكرا
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        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . ملس�شارشكرا �لس>يد ا

  .اللكمة �لس>يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب، تفضيل الس>يدة الوز�رة

الس>يدة رشفات �ٔفJالل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس>يدة رشفات �ٔفJالل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس>يدة رشفات �ٔفJالل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس>يدة رشفات �ٔفJالل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبG±ة، امللكفة ¡ملاءوالبG±ة، امللكفة ¡ملاءوالبG±ة، امللكفة ¡ملاءوالبG±ة، امللكفة ¡ملاء

  .شكرا لمك الس>يد الرئGس
  الس>يدة والسادة املس�شارون،

  . �يل عندو ٔ�مهيتوت�شكر ٔ�وال الس>يد املس�شار Tىل هاذ السؤال ا
وكنبغي نقول �لس>يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن املغرب حبمك موقعه 
اجلغرايف يعين 
يمتزي مبéدودية ال�ساقطات املائية ا�يل س>نة مطرية Tادية 

مليار مرت  4مليون مليار مرت مكعب، جزء مهنا ا�يل يقدر بـ  22كتقدر بــ 
مليار مرت مكعب ختزن  18مكعب خيزن Tىل صعيد الفرشات املائية، و

  .Tىل صعيد امل�شpٓت املائية السطحية و¡لضبط السدود
من  7%
يمتركز ¡Yٔساس يف  %51ٕاال ٔ�ن هاذ ال�ساقطات املطرية، 

املسا�ة املغربية، يعين يف اجلزء الشاميل، والنصف اYٓخر 
يمتركز يف ¡يق 
وع د¥ل ، وهذا ا�يل 
يHلق وا�د الن%93املسا�ة اليت تقدر تقريبا بــ 

التفاوت وTدم التوازن ما بني اجلهات حبمك املوقع اجلغرايف وحبمك ٔ�يضا 
  .الطبيعة املناخJة د¥ل املغرب

ٕاال ٔ�نه ملعاجلة هاذ إالشاكليات هناك يعين معل ا�يل قام به املغرب، 
وا�يل سن وا�د الس>ياسة مائية اس��اقJة واس�شعارية اليت مك^ت من 

احليوية Tرب الرتاب الوطين، مك^ت ٔ�يضا من تدعمي  تpٔمني الزتويد هبذه املادة
اكم\ وتقوية املسا�ات املسقJة اليت تقدر �اليا مبليار ونصف هكjار 

  . مسا�ات سقوية، ؤ�يضا ٕانتاج الطاقة الكهر¡ئية
ٕاذن، من بني ٔ�مه املنجزات اليت رامكها املغرب يف هاذ اFال يه تpٔهيل 

السدود الكربى واملتوسطة ا�يل اكن عندها  الب�Jة التحتية املائية Tرب جتهزي
  . دور Éم يف تpٔمني الولوج ٕاىل املاء

مث ٔ�يضا اك�ن هناك م�شpٓت التحويل، ماذا نعين مب�شpٓت التحويل؟ 
م�شpٔة د¥ل التحويل، هو ٔ�هنا كتحول املياه من  13حبيث كنتوفرو Tىل 

ا�لو
وس املناطق ا�يل فهيا وفرة، و¡خلصوص املناطق الشاملية، م^طقة 
وم^طقة د¥ل س>بو وم^طقة ٔ�يضا ٔ�م الربيع ا�يل كمتزي بوا�د ال�ساقطات 
مطرية Éمة، ٕاىل املناطق ا�يل فهيا خصاص، مöال يف اRار البيضاء كتلقى 
. جزء من املياه د¥لها من حوض ٔ�م ربيع واجلزء اYٓخر من حوض ٔ�يب رقراق

  . مرا_ش نفس اليشء، كتلقى دمع من حوض ٔ�م الربيع
ن، مجيع هذه إالجراءات مك^تنا نوTا ما من حتقJق توازن ف( يتعلق ٕاذ

¡لولوج ٕاىل هذه املادة احليوية، و¡ملوازاة مع ذ� هنا ٔ�يضا ٕاTادة النظر يف 

يفJة ¾مثني املاء هو هنج س>ياسة �قjصاد يف . طريقة اس>تعامل املاء و¾مثينه

الفال� ا�يل  املاء، و¡خلصوص املس>هت الرئGيس ا�يل هو القطاع

من جحم املياه املعبpٔة، بتحويل الزراTات املسقJة ا�يل  %85كGس>هت 
اكنت ك�سقى بطرق تقليدية و
س>هت املاء بوا�د الطريقة م�ذرة Zدا، ٕاىل 

، )goutte à goutte(زراTة سقوية عرصية ٔ�و ما يصطلح Tليه بــ 
وهناك تقدم  pٔن هناك اÏطط اYٔخرض اخنرط هباذ املقاربة هذي،بوكنظن 

من Z�ٔل ¾مثني اس>تعامل املاء واحلد من الهدر و�س>تزناف ا�يل كتعرفو 
  .بعض الفرشات املائية

  .شكرا لمك الس>يد الرئGس

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا � الس>يدة الوز�رة

 .اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب، تفضل اليس الس>نGيت

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيت
  .الس>يد الرئGس احملرتمشكرا 

  الس>يدة الوز�رة، 
اس>متعنا ٕاليمك ٕ¡معان، و�لك رصا�ة و�لك صدق، الس>يدة الوز�رة، 
Rينا الثقة الاكم\ فJك �لك رصا�ة، و¡لتايل، الس>يدة الوز�رة، Rي بعض 

  . املالحظات ٔ�ظن بpٔهنا Éمة
 ٔ�وال، الس>يدة الوز�رة، احلكومات السابقة تغنت كثريا من Z�ٔل �شغيل

بعض السدود، واملرحوم احلسن الثاين قدس هللا رو�ه اكن 
يقول يف ٔ��د 
وحنن بدà�ٔ نقرتب من هذه . احلروب اYٓتية س>تكون Tىل املياه: خطبه

  . املسائل، اخلطاب د¥ل املرحوم احلسن الثاين
و¡لتايل، الس>يدة الوز�رة احملرتمة، فقط à�ٔ ٔ�سائلمك، الس>يدة الوز�رة، 

، الس>يدة الوز�رة، ماذا ت�jظرون يف سد الو�دة؟ سد الو�دة، ملاذا
اTالش؟ ها هو من ٔ�عظم السدود، و¡لتايل مقنا �ز¥رات جماورة لهذا 
السد، ويف لقاء تواصيل مع حزبنا، و¡لتايل ا�يل مسعناه الناس ¡لعطش، ال 

  . يبعدون عن السد ٕاال �كJلومرت
Z ل إالقلمي، و¡لتايل، الس>يدة الوز�رة، كذ� مد الق^وات، عرف

واYٔقالمي Zلها مبد الق^وات، س>نوات بقJت دار لقامن Tىل �الها، فوقاش 
  Ôادي �شغلو هاذ الق^وات، الس>يدة الوز�رة، ¡ملياه؟ 

الناس 
ميوتوا ¡لعطش حلد اYٓن، العطش حيتد ¡لساكنة، ومد الق^وات 
مر، ما اك�ن حىت يش �اZة، وحلد اYٓن ما اك�ن ال �شغيل ال حىت يش 

Zٓن�اYة حلد ا .  
كذ�، الس>يدة الوز�رة، يف شpٔن �ٓخر حول معاجلة املياه العادمة، هذا 

ومن العيب كذ� يف املثل . مشلك عويص وعويص Zدا، الس>يدة الوز�رة
الناس Zاؤوا يف T�ٔايل اجلبال ساكنني ويف املثل املياه العادمة، الود¥ن 

سد، Tىل سJíل املثال د¥هلم، الرواحئ الكرهية، ٕاىل Ôري ذ�، ومه ٔ�مام ال 
  . ¾روال والناحJة يف ٕاقلمي وزان

  ... و¡لتايل، الس>يدة الوز�رة، كنمت وTدمتوننا، وكذ� الوزراء من ق�لمك
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        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نGيت
�ٓخر سؤال، الس>يد الرئGس، صايف اðهتينا، هذا موضوع Éم يف نظري، 

  . اصرب معنا اشوية هللا �رمح الوا�RنÔري 
و¡لتايل، الس>يدة الوز�رة، هللا جياز�مك خبري، وTدوà الوزارات السابقة، 

و¡لتايل، اكنوا 
يقولوا س>يعاجلون هذه . ؤ�عطوà وTد، ووTد احلر د�ن Tليه
اYٔمور من Z�ٔل سقي اخلرضوات د¥ل الفال�ة، وكذ� رشب املاش>ية 

دا¡ السد ما مشغلش، املياه العادمة يف لك ... عاجلةد¥هلم، دا¡ هاذ امل
  . امجلاTات، يف ٕاقلمي وزان ؤ�قالمي ٔ�خرى كتعرف وا�د إالشاكل

البد خصهم  البد هاذ املسائل حبال هااك، و¡لتايل، الس>يدة الوز�رة،
¥zذوا بعني �عتبار كام قلت سابقا حىت نصطف وðهتيpٔ ونلتحق 
سا	ر 

  . ذ اFالاRول املتقدمة يف ها
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
الس>يد املس�شار، هذا شpٔين à�ٔ ،à�ٔ ا�يل ك�سري اجللسة، انت خصك 
تنضبط يف التوقJت د¥�، ٕاىل zليتك Ôري فقط من Z�ٔل حنافظو Tىل 

  . الهدوء د¥ل اجللسة ٕاىل �ٓخر حلظة مهنا، هللا جيازيك خبري
عقJب، تفضيل الس>يدة اللكمة �لس>يدة الوز�رة يف ٕاطار الرد عن الت 

  .الوز�رة

الس>يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبG±ة، امللكفة الس>يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبG±ة، امللكفة الس>يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبG±ة، امللكفة الس>يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبG±ة، امللكفة 
        ::::¡ملاء¡ملاء¡ملاء¡ملاء

  .شكرا لمك الس>يد الرئGس
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�وال à�ٔ كنبغي ٔ�طمنئ الرٔ�ي العام ؤ�طمنئ السادة والس>يدات 
البعض ٔ�ن ي�ساق وراءها املس�شار�ن ف( خيص هاذ احلرب ا�يل �اول 

  . وPٔننا طبول احلرب تقرع ف( يتعلق ¡ملياه
à�ٔ ٔ�قول املغرب وامحلد s يف م^pٔى عن هاذ احلروب، وال نعGش ٔ�زمة 
ماء بقدر ما نعGش خصاص ف( يتعلق ¡ملاء وخصاص مرتقب ٔ�نه �رتفع ٕان 

  .مل تتHذ هناك إالجراءات والتدابري �س>تع�الية
�دة، ¡لفعل اك�ن هناك مرشوع هيلكي خضم Zدا ف( خيص سد الو 

من Z�ٔل ¾زويد اRواو�ر اFاورة ٕ¡قلمي وزان و3وàت وشفشاون انطالقا 
من هاذ امل�شpٔة وهاذ املعلمة املائية الك�رية ا�يل يه سد الو�دة، والرشوع 

  فهيا ٕان شاء هللا انطالقا من �س>تغالل التدرجيي لهاذ املرشوع غينطلق 
، ¡ش خنففو اشوية الضغط Tىل 2015، وغميتد ٕاىل 2014يف ٔ�واخر 

املوارد املائية اجلوفJة، و¡خلصوص يف اRواو�ر واملدارش القروية ٕ¡قلمي وزان 
وشفشاون و3وàت، ونضمنو ٔ�يضا تpٔمني واس>مترارية هاذ املنظومة هذي ٔ�ن 

  .ما تبقاش معلقة فقط Ôري ¡ل�ساقطات
املياه العادمة، à�ٔ كنتفق معمك، الس>يد  ف( يتعلق ¡ملسpٔ� د¥ل معاجلة

املس�شار، املغرب يعين ¡لرمغ من انطالق اÏطط الوطين �لتطهري السائل 
، وهناك رصيد مايئ Éم ، هناك تقدم)le PNA4(وما يصطلح Tليه بــ 

Zدا ممكن ٔ�ننا �س�مثروه ٕان مت �عÞد Yٓليات املعاجلة الثالثية حىت �س�مثر 
اجلة، وتوZه ¡Yٔساس �لسقي ولري املسا�ات املسقJة وخنففو هاذ املياه املع

 . اشوية الضغط Tىل املياه العذبة وخنليوها ¡Yٔساس �لامء الصاحل �لرشب
هناك مشاريع، ولكن الزال هناك تpٔخر، Yٔن اك�ن وا�د النوع د¥ل 
ا�لíس من الناحJة املؤسساتية، ولكن حنن �ش>تغل مع مصاحل وزارة 

  .ضيح إالطار املؤسسايت ٕالTادة �س>تعاملاخلارجJة Tىل تو 
ف( خيص تطهري السائل يف العامل القروي، الرؤية حلد اYٓن Tاد تبلورت 

اÏطط الوطين �لتطهري السائل يف العامل "يف ٕاطار ما يصطلح Tليه ب
، وا�يل غيخرج �لوجود ٕان شاء هللا يف الس>نوات املق�\، ولكن "القروي

 ات£رشيك ٔ�سايس، وٕاىل ابغينا نpٔهلو هاذ البنJ خص اFالس املنتخبة ¾كون
صعيد القرى واملدارش، Yٔن إالماكنيات اÚاتية مجليع الفاTلني التحتية Tىل 

حمدودة، وكتبقى الرهان ¡Yٔساس Tىل تpٔهيل املؤسسات املنتخبة �لقJام 
  . ¡Rور د¥لها

  .وشكرا لمك الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسةالس>يد رئGس اجللسة
  . Tىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة ،الس>يدة الوز�رة ،�شكرا 

وق�ل ٔ�ن ٔ�رفع اجللسة، وٕالعطاء لك ذي حق حقه، ٔ�ريد فقط ٔ�ن 
ٔ�حصح بpٔن مصدر اخلطpٔ اÚي Zاء يف ٕامس الثانوية اليت مت اس>تق�الها يف 

ٔ�كتو�ر ٔ�كنول، مل  2ٔ�كتو�ر Yٔكنول بدل  12مس 4نوية إ Zلس�^ا هذه حتت 
طpٔ هو الس>يدة احملافظة اليت مك^تنا من مراس\ �كن مصدر هاذ اخل

اس>تق�ال هذه الثانوية، بل مصدر اخلطpٔ اكن واردا من اجلهة الطالبة 
الس>تق�ال الثانوية، مفعذرة �لس>يدة احملافظة ٕان اكن قد Zاء Tىل لسان 

  . الس>يد الرئGس ٔ�هنا يه اليت ٔ�خطpٔت يف حق هذه الثانوية
  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة
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