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  )م 2014 يونيو 3( هـ 1435 شعبان 5 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئLس اKلسل اJٔولاخلليفة ، محمد فوزي بنعالل الس?يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
، ابتداءا من الساUة الثانية واTقOقة اJٔربعني ؤ�ربعون دقOقة ساعتان :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت

   .بعد الزوال
   .م\اقشة اJٔس?ئZ الشفهية ::::Xدول اJٔعاملXدول اJٔعاملXدول اJٔعاملXدول اJٔعامل

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

    ::::وزي بنعالل، رئLس اجللسةوزي بنعالل، رئLس اجللسةوزي بنعالل، رئLس اجللسةوزي بنعالل، رئLس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فاملس�شار الس?يد محمد فاملس�شار الس?يد محمد فاملس�شار الس?يد محمد ف
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  .U�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اTس?تور، ووفقا ملقiضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 

ص اKلس هذه اجللسة Jٔس?ئZ السادة اTاsيل Kلس املس�شار�ن، خيص
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Uلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اJٔس?ئZ الشفهية املدرXة يف Xدول اJٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اJٔمني ٕالطالع اKلس Uىل ما Xد من مراسالت 

  .وٕاUال�ت، تفضل الس?يد اJٔمني

        ::::املس�شار الس?يد محمد Uذاب، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد محمد Uذاب، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد محمد Uذاب، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد محمد Uذاب، ٔ�مني اKلس
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبقرتح قانون gشmٔن تق\ني زراUة 
الكOف �ملغرب، ومقرتح قانون العفو العام Uىل مزارعي الكOف، واملقدمني 

  .من طرف بعض السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء فريق اJٔصا� واملعارصة
 K937/14لس اTس?توري حيمل رمق كام توصلت الرئاسة بقرار من ا

القايض حبل اKلسني اجلهويني لصياد�  g115.13شmٔن ٕا�ا� القانون رمق 
عضوا مب�لس  41الشامل واجلنوب وٕا�داث جلنة sاصة مؤقiة من ق�ل 

املس�شار�ن م\متني �لفريق �س?تقاليل �لو�دة والتعادلية قصد البت يف 
Tس?توري �رفض طلب التنازل Uىل وقد قىض اKلس ا. مطابقiه ��س?تور

إال�ا� وبعدم ق�ول إال�ا� الرامOة ٕاىل الترصحي بعدم مطابقة القانون رمق 
  .��س?تور، ورفع هذا القرار ٕاىل Uمل Xال� امل¦ نرصه هللا 115.13

وكذ© توصلت الرئاسة مبراسZ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
نظرا الرتباطه ب¯شاط حكويم رمسي، الربملان، خيرب من sالª اKلس ٔ�نه 

فٕان الس?يد وز�ر الثقافة يلمتس تmٔجOل اJٔس?ئZ املو°ة لوزارته ٕاىل Xلسة 

  .الحقة
ونظرا اللزتا±ا حبضور ندوة دولية، فٕان الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
واJٔرسة والتمنية �جµعية تلمتس كذ© تقدمي السؤال الشفه³ي الوحOد 

  .يف بداية اجللسةاملوXه لوزارهتا 
وتوصلت الرئاسة مبراسZ 8نية من فريق اJٔصا� واملعارصة يطلب من 
sاللها تmٔجOل السؤال املوXه �لس?يد الوز�ر املنتدب Tى رئLس احلكومة 
امللكف �لوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة حول موضوع الوضعية الصعبة 

  .�لعاملني �ملناطق النائية ٕاىل Xلسة الحقة
توصلت الرئاسة مبراسZ 8لثة من رئLس الفريق احلريك، يطلب من كام 

sاللها تmٔجOل السؤال املوXه �لس?يد وز�ر الش?باب والر¿ضة حول موضوع 
. تقOمي جتربة ٕا�داث املالعب السوس?يو ر¿ضية �لقرب ٕاىل Xلسة الحقة

ومبراسZ رابعة من رئLس الفريق اTس?توري، يطلب من sاللها تmٔجOل 
وXه �لس?يد وز�ر الس?يا�ة حول موضوع ٕا�داث حمطة س?ياحOة السؤال امل

  .ٕ�فران ٕاىل Xلسة الحقة
و�ل¯س?بة لÃٔس?ئZ الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : يونيو 3ٕاىل Äاية يوم الثال8ء 

  ؛U :16دد اJٔس?ئZ الشفهية -

  سؤ�ن؛: Uدد اJٔس?ئZ الكiابية -

 . وا�د: Uدد اJٔجوبة الكiابية -
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .شكرا �لس?يد اJٔمني

من النظام اTاsيل، توصلت الرئاسة بmٔربع  128طبقا ملقiضيات املادة 
  .طلبات ٕا�اطة، اللكمة �لفريق الفOدرايل، تفضل، ما اكي¯ش، ٕاذن حسب

  .اللكمة �لفريق �شرتايك، تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد محمد Uلمياملس�شار الس?يد محمد Uلمياملس�شار الس?يد محمد Uلمياملس�شار الس?يد محمد Uلمي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة والس?يدة الوز�رة،

من نظام\ا اTاsيل،  128حنن، يف الفريق �شرتايك، طبقا �لامدة 
  :ٔ�حOط جملس?نا املوقر �ٕال�اطة التالية

  الس?يد الرئLس، 
الفريق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن Ïبع بتÎٔmر وقلق شديد�ن ما وقع 

حلس?مية اJٔس?بوع املنرصم، بعد رحOل املواطن Ðرمي لشقر ٕاÎر اعتقاª مبدينة ا

 Z2014ماي  26من ق�ل الرشطة القضائية لي.  
وٕاذ نقدم ٔ�صدق عبارات التعازي واملواساة لعائZ الفقOد وللك 
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�حتاديني ؤ�بناء مدينة احلس?مية يف هاته الفاجعة املؤملة، فٕاننا نطالب 
بmٔقىص درXات اجلدية واملسؤولية مع هاته  احلكومة املغربية �لتعاطي

القضية، وذ© Uرب الكشف الفوري والزنيه عن احلقOقة الاكمZ، وUدم 
 Zس?ئJٔابة عن لك اXسات وفاة هذا املواطن، وإالgال�سرت عن مال
املرشوUة اليت وTها تضارب وهتافت الترصحيات والبالÄات الرمسية، مع 

املامرسات اليت ٔ�فضت gشلك م�ارش ٔ�و  ×رتLب املسؤوليات الفردية عن لك
Äري م�ارش ٕاىل ٕازهاق روح مواطن مغريب امسه Ðرمي لشقر بعد توقOفه من 
طرف �اجز ٔ�مين عند مدsل مدينة احلس?مية، واقiياده ٕاىل خمفر الرشطة، 

  .حOث تويف
ٕان ما �دث، الس?يد الرئLس، مبدينة احلس?مية Üسائل احلكومة املغربية 

ل قانونية املساطر املعمتدة يف توقOف املواطنني والتحقق ؤ�°زهتا اJٔم\ية حو 
من هو¿هتم، والظروف اليت يمت فهيا �عتقال �حiياطي، ومدى الزتام 
الضابطة القضائية بضام�ت املعامZ إالßسانية وم\اهضة اكفة ٔ�شاكل التعذيب 

  .والتنكOل �ملعتقلني كام الزتمت بذ© بالد� دوليا
وقر هباته الفاجعة، وندعو السلطات احلكومOة مرة حنيط جملس?نا امل

ٔ�خرى ٕاىل حتمل مسؤوليهتا اكمZ يف الكشف عن احلقOقة ومiابعة 
املتورطني وٕاطالع UائZ الفقOد والرٔ�ي العام احمليل والوطين عن ما سLسفر 

  .عنه التحقOق القضايئ وال�رشحي الطيب يف هاته القضية
ىل ٔ�ن ٔ�ي تmٔخر ٔ�و تعرث يف الكشف ويف اsJٔري، ن¯�ه لك املسؤولني إ 

عن حقOقة ومالgسات وفاة هذا املواطن لن �زيد ٕاال يف تعميق مشاعر 
�س�Oاء والسخط العارم اåي تعLشه مدينة احلس?مية بعد وفاة ا�ن ش?ب�Lهتا 
يف مفوضية الرشطة من °ة، ولن �زيد ٕاال ×رس?يçا لصورة الرتاجعات 

اåي عرفiه بالد� من X�ٔل الريق احلقوقOة بعد لك التضحيات واملسار 
  .مبنظومة حقوق وحر¿ت املواطنني واملواطنات

  .وشكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لفريق اJٔصا� واملعارصة

        ::::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 الرئLس

ٔ�مام يف البداية، بعد ٔ�ن وضع الس?يد رئLس احلكومة ٔ�ج\دة انتçابية 
الرٔ�ي العام، êمتىن ٔ�ن تلزتم احلكومة هبذه اJٔج\دة يف البداية �نتçابية، ٔ�ن 
�كون �لزتام، Jٔن يه معلنة من طرف رئLس احلكومة، وكذ© ن¯iظر ٔ�ن 
×كون هذه �س�شارات الس?ياس?ية املق�Z مطبوUة �ملسؤولية والشفافOة 

فافOة والزناهة وUدم واجلدية والزناهة، هذا هو املوضوع الك�ري، هو الش
  .التدsل

ال حميد �لمغرب، ؤ�قولها �لك صدق، ال حميد �لمغرب ٔ�ن يعزز مساره 

اTميقراطي، سواء Uىل مس?توى ا�رتام دورية �نتçا�ت، دورية 
يونيو خص �نتçا�ت اJٓخر�ن  �16نتçا�ت ٕاىل دsلنا يف امجلاUات 

يه اTورية، وهاذو  س?نوات، هذه 6يونيو الخر من دا�  16يدsلوا يف 
  .هام اTول اTميقراطية

ٕاذن ٔ�ن ×كون هناك دورية انتçا�ت، ؤ�ن متر كذ© يف �Xٓالها، ؤ�ن 
لبنة ٔ�ساس?ية يف ٕاطار تعز�ز  - ٔ�ي حمطة �نتçا�ت-ñشلك هذه احملطة 

  .املسار اTميقراطي �لمملكة
ويف هذا الصدد، ويف ٕاطار احلديث عن سالمة �نتçا�ت، Jٔن اJٓن 

ٔ�� نالحظ مجيع الفرق الربملانيني، نالحظ ٔ�ن هناك موXة من احلديث بد
عن �نتçا�ت وعن مmٓل �نتçا�ت اجلاية، وتوXه Ðبري Xدا �ل�شكOك 
من اJٓن يف نتاجئ �نتçا�ت املق�Z، وهذا ٔ�خطر ما ميكن ٔ�ن يطرٔ� Uىل 

Jٓن مس?توى البالد وUىل التطور اTميقراطي د¿ل بالد�، ؤ�ن êكون من ا
، هذا هو ٔ�خطر 2015نبدٔ� ßشكك يف نتاجئ �نتçا�ت ا�يل Xاية يف 

مسmٔ� ا�يل غتكون تواXه هاذ احملطة �نتçابية وهاذ احملطة اTميقراطية 
  .اJٔساس?ية

ٕاذن، يف هذا الصدد، ويف ٕاطار احلديث عن سالمة العملية �نتçابية 
املغاربة، لLس حلزب وضامن êزاههتا، واليت تعترب خط ٔ�محر �ل¯س?بة مجليع 

وا�د ووحOد، مجيع اJٔحزاب الوطنية املغربية تعترب املساس gسالمة 
ال يق�ل ٔ�ي . �نتçا�ت خط ٔ�محر فú خيص املساس هبذا اùمنوذج

  . دميقراطي يف هذا الوطن ٔ�ن يت�اوز هذا اخلط اJٔمحر
ولكن امسحوا يل ٔ�ن نبدي، يف فريق اJٔصا� واملعارصة، ببعض 

التخوف اJٔول ٔ�ن رئLس احلكومة قال ذاك اùهنار ٔ�نه خصو حيل  خوفات،الت
  . اJٔصا� واملعارصة، هذا خطر

والبدهي³ي اåي صدمين ٔ�� ... ٕاذن، ٕاذا اكن رئLس احلكومة يقول هو
خشصيا، ٔ�� ٔ�عترب رئLس احلكومة رئLيس، رئLس حكوميت، رئLس حكومة 

كنت يف املعارضة ٔ�و  Ðيفام تالفإالئ احلكومة مجيع املغاربة ٔ�مجعني، رئLس 
�ش ... كنت يف اÄJٔلبية، وال ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ن يقول رئLس احلكومة ٔ�نه

.. يت�ل احلزب، ٕاذا اكنت عندو هذه الفكرة يف �ل احلزب، ماذا �كون يف
اح\ا ا�يل خصنا نتلكمو يف êزاهة �نتçا�ت اجلاية، اح\ا اåي جيب ٔ�ن 

وا�د الضغط Ðبري Xدا، يف  نتخوف من نتاجئ �نتçا�ت اجلاية، اJٓن
اJٔقالمي ويف اجلهات ضغط Ðبري عن العامل والوالة فú خيص الرتهيب، هاذ 

  ...الرتهيب ٔ�نه Äادي يف اجتاه ٔ�نه كنوXدو
هاذ اليش كنقولو �لرٔ�ي العام Uىل ٔ�ننا êريد ٔ�ن ×كون �نتçا�ت اجلاية 

  . انتçا�ت êزهية، حىت �كون هاذ اùمتزي املغريب
الس?يد الرئLس، املغرب ممزي، وêريد ٔ�ن حنافظ Uىل هذا  امسح يل،

  .اùمتزي، بmٔن ننجز انتçا�ت سلمية، وال ٔ��د Üشكك فهيا
  .وشكرا الس?يد الرئLس
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        ::::لس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةا
  .تفضل الفريق �س?تقاليل

        ::::املس�شار الس?يد محمد ب¯شايباملس�شار الس?يد محمد ب¯شايباملس�شار الس?يد محمد ب¯شايباملس�شار الس?يد محمد ب¯شايب
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدة والسادة الوزراء،
  س�شار�ن،الس?يدات والسادة امل 

كام تعلمون، الس?يد الرئLس، الس?يدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�ن 
مومس احلصاد انطلق يف العديد من ٔ�قالمي اململكة م\ذ ٔ�سابيع، حOث ٔ�ن 
بعض املناطق اêهتت من مجع احملصول وبيعه بmٔمثان خبسة يف اJٔسواق اليت 

يف إالUالن ي¯شط هبا املضاربون، يف مل هذه احلاالت اليت تتmٔخر احلكومة 
عن اJٔمثان املرجعية �لحبوب، وكذا إالجراءات املصاح�ة لعملية ال�سويق، 
اليشء اåي Ðبد و�ك�د الفال�ني خسا�ر Ðبرية جراء �اجOاهتم املادية املل�ة 
لبيع حماصيلهم �لمضاربني، وهذا يتكرر لك س?نة مع اJٔسف، وsاصة يف 

إالUالن عن السعر  هذا املومس اåي عرف تmٔخرا Ðبريا ٔ�و مقصودا يف
  .املرجعي

Uلام ٔ�ن احلكومة بدٔ�ت �ر�جما م\ذ س?نوات لسحهبا ٔ�و لسحب دمعها 
املبارش محلاية املنتوج �لم�اصيل الزراعية �لحبوب، واكتفاهئا �اليا 
ومس?تق�ال �محلاية عن طريق املنظومة امجلرÐية، اليشء اåي يعتربه 

يات Ðبرية متÃٔ موا� الفالحون Äري اكف، حOث ٔ�ن واردات احلبوب �مك 
املغرب، وتباع بmٔسعار م\خفضة، تقل عن السعر املرجعي املعتاد، اليشء 

  .اåي Î�ٔر gشلك Ðبري Uىل ñسويق حمصول هذا املومس
لهذا، نطالب احلكومة �ٕالرساع �ٕالUالن عن اJٔسعار املرجعية كام هو 

ية املنتوج الشmٔن يف الس?نوات املاضية، واحلد من �س?ترياد املكف، وحام
الوطين عن طريق الرفع من الرسوم امجلرÐية gشلك فعال وÄري قابل 
�لت�ايل، ؤ�ن ×كون ٕاجراءات احلكومة واحضة املعامل ٕالعطاء الرؤية الواحضة 
�لمس�مثر�ن و�لفال�ني و�لقطاع الفال� gشلك Uام، والقطاع البوري ا�يل 

  .د¿ل املسا�ات الزراعية gشلك sاص %75هو Ðميتاز بـ 
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

ßرشع اJٓن يف معاجلة اJٔس?ئZ الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه 
سؤ�، ٔ�ربعة ٔ�س?ئZ مهنا �ٓنية مو°ة لقطاUات الرتبية  15اجللسة وUددها 

قطاUات  سؤ� Uاد¿ موزUة Uىل 11الوطنية، االتصال، شؤون الهجرة، و
الرتبية الوطنية، السكىن، التعلمي العايل، التجهزي، املرٔ�ة واJٔرسة، ال�شغيل، 

  .العالقات مع الربملان
ßس?هتل Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوXه ٕاىل الس?يدة وز�رة 
التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعية حول ٕاجراءات دمع املرٔ�ة 

  . املغربية
لسادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، تفضيل اللكمة �Jٔد ا

  .اJٔس?تاذة

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواينينينين
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء، 

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕاقرار مدونة عرفت وضعية املرٔ�ة تطورا داsل اKمتع املغريب sاصة بعد 

اJٔرسة اليت حظيت بدمع مليك سايم ومصادقة املؤسسة ال�رشيعية، كام ٔ�ن 
املرٔ�ة ٔ�صبحت حتظى مباكنة هامة داsل املؤسسات اùمتثيلية املنتخبة، رمغ 
ٔ�ننا نطمح ٕاىل املزيد يف هذا �جتاه، وXاء اTس?تور اجلديد مبقiضيات Xد 

  .±مة لتعز�ز ماكنة املرٔ�ة داsل اKمتع
ن الزالت مجموUة من العراقOل والعوائق اليت حتول دون ولوج ال¯ساء لك

�لمؤسسات، والزالت هناك مجموUة من العراقOل ٔ�مام املرٔ�ة يف Uامل 
ال�شغيل، كام الزالت تعاين من �س?تغالل �هيك عن صورهتا يف إالUالم 

  .بصفة Uامة اåي Üشوه تواXدها يف اKمتع املغريب
يدة الوز�رة، عن اKهودات اليت س?تقوم هبا احلكومة ß ،©åسائلمك الس? 

  ل�سهيل ولوج املرٔ�ة ٔ�وال "تلف املؤسسات اTس?تورية؛
8نيا، التدابري اليت قامت هبا �لحرص Uىل حسن تطبيق املقiضيات 

  .القانونية واTس?تورية املنصفة �لمرٔ�ة
وما يه إالجراءات اليت �رشهتا �لحفاظ Uىل صورة مرشفة �لمرٔ�ة 

  املغربية؟
، Uاد 2010ولٕالشارة، الس?يدة الوز�رة، هذا السؤال راه طرح يف 

تربمج دا�، ك�شوفوا ٔ�نين كنتلكم Uىل مدونة اJٔرسة، ولكن يف ٕاطار 
وهذه من إالÐراهات اليت  2010التحيني ٔ�ضفت اTس?تور Jٔنه طرح يف 

  .يعاين مهنا الربملانيون داsل املؤسسة ال�رشيعية
  .رةشكرا الس?يدة الوز�

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة
 .اللكمة �لس?يدة الوز�رة، تفضيل

        ::::الس?يدة gس?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعيةالس?يدة gس?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعيةالس?يدة gس?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعيةالس?يدة gس?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعية
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل س?يد املرسلني

  الس?يد الرئLس،
  ،الس?يدة املس�شارة احملرتمة

ٔ�وال ٔ�شكرك Uىل هذا السؤال، وميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن الس?ياق كذ© 
س?نوات Uىل  10يربر طرح هذا السؤال ما دم\ا حنتفل هذه الس?نة مبيض 
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تزنيل مدونة اJٔرسة، ويه طبعا فرصة لتقOمي ما مقنا به م\ذ انطالق هذا 
  .الورش الك�ري ٕاىل يوم\ا هذا

من تزنيل اTس?تور، وابتداء من لكن ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نقدم احلصيZ ابتداء 
، ٔ�وال البد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن اليوم بني ٔ�يدينا س?ياسة معومOة وخمطط 2012س?نة 

حكويم يدمج مجيع احلكومات من X�ٔل متكني املرٔ�ة من موقع ٔ�فضل مما يه 
Uليه، وكذ© حتقOق إالنصاف وحتقOق املساواة بني اجل¯سني وحتقOق ×اكفؤ 

زعنا يف بداية هذه الس?نة اخلطة احلكومOة لقد و  ،الفرص، وهو بني ٔ�يد�مك
يف ٔ�فق املناصفة، وفOه Äادي تلقاو الزتامات مجيع  2016-�2012لمساواة 

  .ٕاذن، هذه اJٔوىل. القطاUات احلكومOة، ما يش فقط قطاع املرٔ�ة
 02.12القانون التنظميي رمق  2012املسmٔ� الثانية عند� ٕاصدار س?نة 

من X�ٔل  -ٕان ش(مت-العليا، واåي ٔ�عطى زsة املتعلق �لتعيني يف املناصب 
  .التوXه لفسح اKال �ل¯ساء �لوجود يف مواقع القرار

، اليوم خصوصا %34اكنت عند�  2002عند� يف الوظيفة العمومOة 
يف مواقع  %37,6عند�  2012ما عند�ش رمق Xديد Xدا، يف  2012يف 

لرمق مرحش �لز¿دة وا %16، اليوم عند� %10: 2002القرار، عند� يف 
ولالرتفاع، ملاذا؟ Jٔن ٔ�وال هناك وعي جامعي داsل اKمتع، هناك وعي Uىل 

Uىل مس?توى القوى �قiصادية، مس?توى القوى الس?ياس?ية، هناك وعي 
  .وكذ© هناك قوانني اليت ñشجع Uىل ذ©

ٔ�نمت تعلمون ليك جنعل اللك معين هبذا اJٔمر، ٔ�حتدث Uىل مس?توى 
جلنة وزارية، ا�لجنة الوزارية كنطرحو فهيا القضا¿ د¿ل املرٔ�ة احلكومة، در� 

اكمZ �ش لك مكون حكويم يتحمل املسؤولية د¿لو يف حتقOق اJٔهداف، 
ونذÐر لمك Äري هذي تقريبا جوج د¿ل اJٔسابيع تقدم وز�ر االتصال مبرشوع 

يشء  عد النوع �جµعي يف اKال السمعي البرصي، وهذابقانون ٕالدsال ُ
  .يعين �رجع ٕاىل الزتاماته وفق هذه اخلطة احلكومOة

هناك كذ© مرشوع قانون مiعلق ٕ��داث هيئة املناصفة وماكحفة لك 
ٔ�شاكل اùمتيزي انطالقا من النص اTس?توري اåي يو°نا حنو هذا 
إال�داث، وs�ٔربمك وg�ٔرشمك بmٔن هذا القانون هو Xاهز اليوم، ٔ�حOل Uىل 

  .مسطرة املصادقة
ك كذ© مرشوع قانون مiعلق �لعنف ا�يل ك¯س�\او ٕان شاء هللا هنا

  .�ش مت Uليه املصادقة Jٔنه س?يكون مفصليا يف حماربة العنف ضد ال¯ساء

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يدة الوز�رة، وا الوز�رة هللا هيديك، شكرا

  عندك تعقOب الس?يدة املس�شارة؟ 

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواينينينين
  الس?يدة الوز�رة، 

، السؤال املوXه �لحكومة احلالية 2012-2002×لكممت Uىل الفرتة من 
�ٓش درتو انµ يف فرتة �نتداب د¿لمك؟ هذي اكنت ×راكامت، ما ميك¯ش 

، اعطو� ميل تنصبتو ٔ�ش?نو درتو، 2014واح\ا دا� يف  2002ندويو Uىل 
  .هذي وا�د

ا يغيب عهنا املهنج ال�شاريك، فú خيص مجموUة إالجراءات ا�يل مقتو هب
ما ك�شارÐوش مع امجلعيات ال¯سائية ومع Uدد من الفرقاء �ش يعطيومك 
رٔ�هيم، ويناقشوا معمك gشلك مس?تفOض ذاك اليش اكن gشلك صوري، 
خص ٕارشاك اKمتع املدين وخص ×كون Ðيف ت1ىن اTس?تور نفس املهنجية 

 ،ZUش ما يتعطناش وا�د خص ت1ىن هبا مجيع القوانني �ش ×كون فا�
  .القانون ا�يل �كون معاق بطبيعة احلال

�ل¯س?بة �لمناصب العليا، ما اك�ن مشلك اك�ن هاذ القانون ولكن 
احشال د¿ل ال¯ساء يف املناصب العليا؟ ٔ�� دامئا فني ما Ðيكون يش م\صب 
اقرتا�ات د¿ل م\اصب Uليا كن��ع ولكن ٔ�فاmXٔ، اعطينا �لضبط احشال من 

  .يف الوالية د¿لمك ا�يل نصبتو يف املناصب العلياامرٔ�ة 
، دا� كتعطينا %50املفروض حسب اTس?تور اجلديد ٔ�ن نوصلو لــ 

وا�د اJٔرقام ا�يل يه ضعيفة اعµدا Uىل الرتاكامت السابقة، ما ×لكمتLش لنا 
Uىل قانون ماكحفة Xل ٔ�شاكل اùمتيزي، هيئة اKلس �س�شاري لÃٔرسة 

حىت هو ما اخرجش حلزي الوجود، ما ×لكمتLش لنا Uىل  والطفو� �يق
صورة املرٔ�ة يف إالUالم، Jٔن املرٔ�ة يف إالUالم يه مرتبطة 5جسد وجامل، 
ٕاىل Äري ذ©، ما كندويوش Uىل اجلانب الفكري د¿لها، ما كندويوش Uىل 
مجموUة احلواجي، ٕاىل امشL\ا �لراديو كنظلو ßسمعو يف الوصفات د¿ل 

 Äري ذ©، كام ٔ�ن اح\ا عند� ßساء Xالسني Ðيقابلوا Äري التجميل، ٕاىل
التجميل، هذا يعين مايش مشلك �كون، ولكن راه جبانب هاذ الربامج 
خصنا �رامج ٔ�خرى، تبني لنا الكفاءات ال¯سائية، راه عند� طاقات ا�يل يه 

  .هائZ يف اKمتع املغريب، خصنا نبL\وها
لكم عام حنققه يف املغرب وعن ماكنة اح\ا كمنش?يو �لمنتظامت اTولية نت

املرٔ�ة وميل كنجيو �ل¯س?بة لٕالUالم بصفة Uامة، ال اجلرائد وال إالUالم 
  . ٕاخل، اك�ن تبLçس لصورة املرٔ�ة... السمعي البرصي

كذ© نضيف مسmٔ� ٔ�خرى ٔ�ن اùمتيزي ما زال موجود، بعض اجلامعات 
  .بد¿ل الطالبات Uىل الطال) Les amphis(ا�يل كتعزل 

  الس?يد الرئLس، 
رة Ðيعطوها �لبنات ِوزْ ٕاىل مسحت دقOقة، �ل¯س?بة �لمدارس اك�ن مال ال

ما Ðيعطوهاش ��راري، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن اك�ن عند� وا�د القانون، املادة 
من امليثاق امجلاعي اليت تتلكم Uىل ٕا�داث جلنة املساواة يه Äري  14

  . مفعZ، الس?يدة الوز�رة
 . شكرا

        ::::Lس اجللسةLس اجللسةLس اجللسةLس اجللسةالس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ 
  . شكرا.. شكرا الس?يدة املس�شارة، هللا خيليك

  .تفضيل الس?يدة الوز�رة
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        ::::الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعيةالس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعيةالس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعيةالس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنية �جµعية
  الس?يدة املس�شارة،

احبال Uىل كتلكمي Uىل يش مغرب �ٓخر من Äري هاذ املغرب ا�يل اح\ا 
بو�دمه، ٔ�� ما شفiوش، فOه، هاذ اليش د¿ل اTراري بو�دمه واTر¿ت 

  .ما عندÜش Uمل به، هذي املسmٔ� اJٔوىل
، �2012 الثانية، ٔ�� كنتلكم © Uىل احلكومة احلالية ابتداء من mٔ املس

و�ٓش اك�ن  2002كند�ر © Äري املقارنة �ش تعريف الفرق، �ٓش اكن يف 
  . 2014، 2013، 2012اJٓن يف 

ا�يل اعمتدت املقاربة املسmٔ� التالية ميكن ما اكيناش يش حكومة 
ال�شارÐية احبال هاذ احلكومة، ؤ�� Äادي نتلكم لمك Uىل احلوار من X�ٔل 
تصحيح م\ظومة العدا�، احلوار من X�ٔل اKمتع املدين، احلوار كذ© يف 
ٕاطار ٕا�داث واخلروج مبرشوع القانون ٕال�داث هيئة املناصفة وماكحفة لك 

اùمتيزي راه يه هيئة املناصفة، راه ٔ�شاكل اùمتيزي، راه ماكحفة لك ٔ�شاكل 
 100مايش جوج د¿ل القوانني، راه قانون وا�د، هذي اح\ا تلقOنا فهيا 

مذÐرة من اKمتع املدين، وا�لجنة العلمية احملايدة اليت عي¯ت من X�ٔل هذا 
اJٔمر، اس?متعت ٕاىل اخلرباء وٕاىل املؤسسات يف مقدمهتم املؤسسة د¿ل 

  .لوطين حلقوق إالßسان ومجموUة من املؤسساتحقوق إالßسان، اKلس ا
نmٔكد © ميكن ماكي¯ش يش �د ق�ل هاذ احلكومة ا�يل دار ال�شاور، 
نعم يف ظل دس?تور ينص Uىل اTميقراطية ال�شارÐية، ولكن كذ© ٕاميا� 
واعتقادا يف ٔ�ن اåاكء امجلاعي البد ٔ�ن �كون Uاقال، البد ٔ�ن حيالفه 

  .الصواب، البد ٔ�ن �كون ممثرا
نبغي نقول © راه ٔ�� اعطيتك الرمق د¿ل ال¯ساء اJٓن يف م\اصب القرار 

، وقلت بmٔنه مرحش ليك �رتفع، اUالش؟ Jٔن الس?ياق %16، اJٓن 16%
  . يؤهلنا من X�ٔل ٔ�ن ×رتفع هذه اJٔرقام هلك

، جنيو �لسمعي البرصي، اJٔخت الكرمية )les médias(جنيو دا� لــ 
Kٔن اmر بÐال السمعي البرصي حرر�ه م\ذ زمن طويل، نبغي نقول © ونذ

و�لتايل ال سلطة �لحكومة Uىل اKال السمعي البرصي، Ðيد�روا ا�يل ابغاو، 
ولكن املرشع، املؤسسة ال�رشيعية ميكهنا ٔ�ن تتدsل بقوانني ليك حتجم بعض 
اليشء من هذه التطاوالت اليت êراها وننكرها، لكن 5حكومة ال من¦ 

  .ها Uىل شاشة التلفاز وكذ© Uىل املنا�ر إالUالمOة املكiوبةالسلطة ليك نوقف 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا، وßشكر الس?يدة الوز�رة Uىل مشاركهتا يف هذه اجللسة

ق�ل ٔ�ن ن¯iقل ٕاىل السؤال املوايل، �مسمك مجيعا ٔ�رحب بmٔطفال مجعية 
اùمنة ٕاقلمي اJٔعامل �جµعية لعامل وموظفي ؤ�طر ب�ية سوق الس1ت اوالد 

الفقOه بنصاحل، وٕاىل امسحتو كذ© ٔ�رحب بmٔعضاء مجعية الرمحة �لتاكفؤ 
  .�جµعي ورUاية اJٔيتام حبطان والنوا� ٕ�قلمي خريبكة، وشكرا

ٕاذن، ن¯iقل �لسؤال اJٓين اJٔول املوXه ٕاىل الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية 

ببالد�، دامئا الفريق والتكو�ن املهين حول مmٓل ٕاصالح املنظومة التعلميية 
  . �شرتايك

        ::::املس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطي
  .شكرا الس?يد الرئLس

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

مواصZ، الس?يد الوز�ر، النقاش حول املنظومة د¿ل الرتبية والتكو�ن، 
ضوع املهم، نبغي انطالقا من �هµم اåي يوليه الفريق �شرتايك لهاذ املو 

نذÐر ٔ�ن الفريق �شرتايك �قش معمك هاذ املوضوع ٔ�ثناء م\اقشة املزيانية 
الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية، و�قش?ناه كذ© عندما قدم مرشوع قانون 
د¿ل اKلس اUJٔىل �لتعلمي، وÎ�ٔر�ه كذ© عندما سmٔلنا رئLس احلكومة 

  . الوضعية التعلمييةحول الس?ياسة �جµعية، وحتدثنا Uىل 
ٔ�� لن ٔ�دsل يف ال�شخيص Jٔنه ñشخيص معروف، نبغي نذÐر فقط 

 2012غشت  20بmٔنه اكنت هناك جوج د¿ل اخلطب امللكOة السامOة د¿ل 
، وا�يل اكن فOه تنO1ه قوي �لجميع من X�ٔل تدارك 2013غشت  20و

لس اUJٔىل كذ© التقار�ر د¿ل اK. اخللل اåي اUرتى املنظومة التعلميية
  .�لتعلمي، كذ© التقار�ر اTولية

كنا ن¯iظر . احملصZ د¿ل هاذ اليش هو ٔ�ن الوضعية حرXة وحرXة Xدا
من احلكومة ٔ�ن تنكب Uىل معاجلة �خiالالت م\ذ تعيLهنا، وال س?ú ٔ�ن 

  .تعيني احلكومة Xاء يف س?ياق انتظارات كربى
خiارها Uىل ٔ�ساس ٔ�هنا الشعب املغريب عندما اخiار اÄJٔلبية اجلديدة، ا

س?تmٔيت ٕ�صال�ات �لمعضالت املزم\ة، وانتظر� م\ذ ت¦ الفرتة ٔ�ن تmٔتL\ا 
  .احلكومة بmٔفاكر sالقة ملعاجلة هذه املعضZ ولكهنا مل تmٔت هبا، الزلنا ن¯iظر 

و�لتايل، ما ميكن يل نقول هو ٔ�ن هاذ �نتظارية ال زالت قامئة، وهاذ 
وخمي Uىل البالد، Jٔنه ٕاذا كنا ال ند�ر الزمن يف �نتظارية طالت، ولها وقع 

  .قضا¿ مصريية، يعمل هللا Ðيف س?يكون مmٓل ؤ�حوال املغاربة
ملاذا تعرثت إالصال�ات السابقة؟ وما يه : å©، ٔ�� ٔ�وXه السؤال
  اخلطة ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه؟

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينعبد هللاعبد هللاعبد هللاعبد هللا    �ن�ن�ن�ن    اااا""""تارتارتارتار    رش?يد �نرش?يد �نرش?يد �نرش?يد �نالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  الس?يد الرئLس،

  الس?يد املس�شار احملرتم،
واحبال ا�يل . شكرا لمك لوضع هذا السؤال، ا�يل هو حقOقة ±م Xدا

قلتو بmٔن الرتاكامت يه راجعة ٕاىل املايض ٔ�وال، واكنت هناك حماوالت كثرية 
مع اJٔسف اح\ا اJٓن يف ٔ�زمة ا�يل  ٕالصالح املنظومة الرتبوية املغربية، ولكن
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يه ٔ�زمة عويصة، وا�يل كتطلب كثري من احلاكمة، وبطبيعة احلال كتطلب 
كذ© �ش هاذ املرة ننطلقو من م�ادئ معل، وكذ© بطريقة العمل 

  .كذ©، ا�يل يه تعطينا فرصة �ش جنحو
نعطيمك وا�د الرمق �ش نقولو بmٔن كام اكن احلال، م\ذ �س?تقالل 

ٔ�لف، والساكنة  405قت ا�يل اكن Uدد التالمOذ يف املدارس اكنت الو 
املليون  33د¿ل املاليني و 7د¿ل املاليني، ٔ�صبحنا اليوم تقريبا  10اكنت 

  .د¿ل ال¯سمة يف املغرب
واكن الهدف اJٔول هو المك، Ðيفاش نعممو تعلمينا، وبطبيعة احلال 

sاذوا ااكن هناك �س ا�يل Ðيفاش نالمئ هاذ التعلمي مع وطننا اجلديد، و 
 úيت1ني ٕاذا الن�اح فÐ يف ما اكن احلالÐ م�ادرات ا�يل يه صاحلة، ولكن
خيص المك ما وصلنالوش متاما، ولكن القضية ا�يل يه اJٓن مطرو�ة Uلينا، 

  .يه قضية اجلودة
وحقOقة مجيع الت�اليل ومجيع نقولو املباراة ا�يل مقنا هبا والت�ليالت، 

 ٔmن التعلمي د¿لنا وصل وا�د احلد ٔ�دىن ا�يل ما ميك¯ش نطيحوكتبني لنا ب ...
اشهر Äادي êمتكن  8وهذا كLسائل، Ðيفاش ميكن يف هاذ احلا� هذي بعد 

ٔ�� Ðوز�ر �ش جني بوا�د النظرة ا�يل يه غت�ل هاذ مجيع املشالك ا�يل 
  .Uام ما �ليناهاش 60يه هذي اكرث من 

ش، ٔ�وال، ×كون عندي طريقة املوضوعية كتلزم Uيل ٔ�� مكسؤول �
وهذا . د¿ل العمل واحضة، وsÏذ بعني �عتبار مجيع الفاUلني والفعاليات

  .ا�يل كنقوم به، عندي طريقة العمل
ٔ�وال، ال�شخيص ما اكفLش، خص الت�ليل، وهذا مقنا به يف ٕاطار 

 واJٓن دsلنا يف. الوزارة مع املد�ر�ن، املسؤولني، مد�ري اJٔاكدمييات، وكذا
يف القطاع، وا�د املر�Z ٔ�خرى، ا�يل امشL\ا يف ال�شاور مع مجيع الفاUلني 

  . ابتداء من التالمOذ نفسهم
مواطن  60.000واJٓن نقول لمك بmٔن اJٔس?بوع املايض كنا توصلنا ٕاىل 

 Zىل ٔ�س?ئU اوبواXا�يل شارك يف هاذ االتصاالت ا�يل اح\ا كنقومو هبا، و
  .كن يل êرجعا�يل يه حمددة، ويف التعقOب مي

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

 .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطياملس�شار الس?يد محمد الهبطي
  .شكرا الس?يد الوز�ر

ٔ�وال، ٔ�نمت تعرتفون بmٔن املشلكة عويصة، ؤ�ن املنظومة د¿ل الرتبية 
س?نة، هذا  60والتكو�ن تعاين من ×راكامت ا�يل قدرتو العمر د¿لها ٔ�كرث من 

يعي، لكن ٔ�� �غي حندد �لضبط جوج د¿ل اJٔس?باب ٔ�ساس?ية، يشء طب 
الس1ب اJٔول، وهذا . وا�يل ما لق�Oش لÃٔسف يف جوا�مك وا�د إالشارة لها

 X2012ا يف التقر�ر د¿ل اKلس اUJٔىل، ؤ�شار ٕاليه اخلطاب املليك د¿ل 

ميل قال خص إالصالح يتوXه ٕاىل املدرس، ٔ�ي العنرص ال1رشي، راه ما 
\اش جنحو ال ٕاسرتاتيجية وال خطة ٕاىل ما اكßش هناك معل من X�ٔل ميك 

اùهنوض �ملوارد ال1رشية، هاذو القادة امليدانيني، راه س?بق يل قلهتا ©، 
الس?يد الوز�ر، ٔ�ثناء النقاش، ما ميكن لنا جنحو يش ٕاسرتاتيجية وال يش 

من ٕاصالح بدون قادة مOدانيني ا�يل مؤهلني، واملوارد ال1رشية تعاين 
  .صعو�ت كثرية ومجة، والنقا�ت بطبيعة احلال ٔ�درى هبذه القضا¿

الس1ب الثاين، ؤ�رشمت ٕاليه، لكن هاذ املسmٔ� د¿ل املشاورات ما 
ورات Jٔن الكري من املشاورات اخصناش ند�رو املشاورات من X�ٔل املش

مل تفيض ٕاىل sالصات ونتاجئ، املشاورة وال�شارك جيب ٔ�ن �كون مهناXا 
را، خص �كون وا�د العمل ا�يل تiLقام به Uىل امiداد الزمان، مس?مت

و�لتايل ضعف التعبئة اKمتعية هذا من اJٔس?باب الكربى د¿ل ٕاخفاق 
  .إالصالح

كنا ن¯iظر ٔ�ن هاذ احلكومة ا�يل عنده وا�د الفائض يف اخلطاب ال 
اsJٔاليق وال التعبوي ٔ�ن تعQ اKمتع من X�ٔل ٔ�ن ينخرط يف ٕاصالح 

ظومة الرتبوية، وÄادي حنيلمك Uىل سO1ل املثال، ورشتو لهاذ اليش، يف املن
Ïرخينا احلركة الوطنية عندما تعبmٔت دارت املدارس احلرة، �اربت اJٔمOة، 

  .واس?تطاعت ٔ�ن تتدارك املوقف يف البداية د¿ل �س?تقالل
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار، اêهت³ى الوقت

  .ز�ر، تفضلواالس?يد الو 

        ::::الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
تنقول �لس?يد النائب احملرتم يه بعدا هاذ ال�شاورات ا�يل مقنا هبا Xات 
النتاجئ، ونغتمن الفرصة Jٔن معنا التالمOذ، ٔ�حسن اقرتا�ات ا�يل توصلنا هبا 

و عندمه، Xات مهنم، وك¯شكرمه Uىل التعبئة د¿هلم والتفكري الرز�ن ا�يل ه
ولكن كذ© Xاءت من اJٓ�ء، من اJٔ±ات، من النقا�ت، من لك وا�د، 
وٕاىل اsذينا هاذ اخلطة ما يش �ش ßشدوها، اخلطة Äادي متيش وÄري 
Äادي جيي التفكري يف الفرتة، و�كون نظرة عند�، Äادي êرجعو وهنبطو من 

ئق، هذا Xديد نتذاÐرو معهم، وßشوفو واش ذاك اليش الئق وال ما يش ال
  .ا�يل Äادي ×كون الطريقة السلمية ا�يل Äادي توصلنا �ل�ل

ٔ�ما فú خيص املوارد ال1رشية، هذي ما يش هاذ املرة تنقولها، قلهتا 
Uام بmٔن مشلك التعلمي د¿لنا ما يش Äري بنا¿ت وذاك اليش  15هذي 

  . اكمل، املشلك اJٔسايس هو املوارد ال1رشية، وعندمك احلق، وشكرا
هذا  ؟؟ Jٔن Ðيفاش بعدا تنختارومه �ش يدsلوا �لمدارساUالش

Ðيفاش  ،هذا السؤال الثاين ؟Ðيفاش كنكونومه :8نيا ،السؤال اJٔول
هذا  ؟نmٔطرومه وكنعطيومه القمي ا�يل خصهم يتعاملوا هبا داsل املدارسك 

 pour les(وÐيفاش من بعد Ðميكن تيكون عند� إالماكنيات  ،سؤال 8لث
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encadrer (ٔطرومه �شmهذا سؤال �ٓخر ؟ن.  
التكو�ن املس?متر فOنا هو؟ وêزيدو وêزيدو، ونفوت هاذ اليش هذا، 

 .وUاد ٔ�ش?ياء ٔ�خرى
  الس?يد املس�شار احملرتم، 

تعرفوا فني وصلنا وفني �د وصلنا اليوم يف هاذ املشلك ا�يل ك ٕاىل كنتو 
مسحوا يل اكتطرحوه د¿ل املوارد ال1رشية، راه Ðيبيك، وٕاىل ما اكßش اKمتع، 

�ش يقول ال، ما ابغيناش ٔ�ساتذة ا�يل  هJٔن ±م Xدا، �ش يتطور لك
  .Ðيفسدوا اوالد� �ش ×كونوا رصحيني ما Äادي جنحوش

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .شكرا
  .تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي ب¯شاماملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب¯شاماملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب¯شاماملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب¯شامشششش
  .شكرا الس?يد الرئLس

، نوXه لمك ٕاىل مسحت يل، الس?يد الرئLس، ابغيت، يف ٕاطار نقطة نظام
سؤال، ومن sالل �لمكiب املسري Kلس املس�شار�ن، سؤال حول ٔ��د 
اجلوانب اJٔساس?ية ا�يل كهتم العالقة بي¯\ا كربملان، مك�لس املس�شار�ن، 

  . �حلكومة
الحظنا م\ذ فرتة طويß ZسO1ا ٔ�ن املعدل اJٔس?بوعي د¿ل غياب 

معدل مiوسط الس?يدات والسادة الوزراء عن Xلسات اJٔس?ئZ الشفوية 
وز�ر Ðيتغيبوا لك ٔ�س?بوع، السادة الوزراء هللا �كون  20ٕاىل  15هو من 

يف عوهنم كنعرفو كرثة �لزتامات، ولكن ا�يل كنعرفو التقاليد واJٔعراف 
ا�يل ×رخست يف هاذ الربملان، يه ٔ�ن الوز�ر يتغيب يف ٕا�دى ثالث 

  :�االت
  ؛ٔ�ن �كون يف ±مة مع Xال� امل¦ ،ٔ�وال

   ؛ن �كون يف ±مة sارج ٔ�رض الوطن8نيا �ٔ 
   .8لثا ال قدر هللا يتصاب gيش وعكة حصية

 17وز�ر Äائب، اJٔس?بوع ا�يل فات  12اح\ا ن�ساءل اليوم عند� 
ٔ�شهر Äايب  8وز�ر Äائب، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان م\ذ 

  . gشلك مس?متر عن اجUµات ندوة الرؤساء
ٕاطار اTس?تور اجلديد، وهذا حق\ا يف ٕاطار ابغينامك يف  ،هللا خيليمك

مراق�ة احلكومة، هنار يتوزع Uلينا الالحئة د¿ل غياب الوزراء، حتطوا 
ا�داها العذر، الس1ب د¿ل الغياب، Jٔنه هاذ اليش كرث �زاف، وحنن ما 
ابغيناش نقولو بmٔن اك�ن وا�د النوع من النظرة اشوية لLست سلمية حىت ال 

س�شار�ن، ولكن ٔ�ظن بmٔن هاذ الغياب يعين ا�يل طال ٔ�قول ٔ�كرث Kلس امل 
واس?تف�ل ؤ�حOا� اح\ا مiبعني اخلطوات، Uارفني الوزراء ا�يل امشاو مع 
Xال� امل¦، وحنيهيم Uىل اKهودات د¿هلم، ولكن Uدد من القطاUات 
تتغيب بدون وXه حق، ما يه يف اخلارج، ما يه مع Xال� امل¦، ولكن 

ان، ؤ�ظن بmٔنه من حق\ا، هذا نداء كنو°و لمك، الس?يد ما Ðيجيوش �لربمل
الرئLس، من فض¦ ابقاو توزعوا Uلينا من هنا فصاUدا الحئة غياب الوزراء 
والس1ب د¿ل الغياب د¿هلم، Jٔن هاد اليش Ðيحرم\ا اح\ا كربملانيني من ٔ�ن 
 نطرح اJٔس?ئZ ا�يل كهتم املواطنني يف القضا¿ ا�يل كهتم القطاUات اليت

  . Üسريوهنا
  .وشكرا لمك، الس?يد الرئLس، Uىل ر�ابة صدرمك

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
ٔ�� بدوري سmٔطرح هذا Uىل املكiب، . شكرا �لس?يد رئLس الفريق

  .ونتداول ٕان شاء هللا وس?نوافOمك �جلواب
اللكمة . ٕاذن السؤال الثاين موضوUه وضعية اJٔقسام اTاsلية التعلميية

  .ةلفريق اJٔصا� واملعارص 

        ::::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 الرئLس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية احملرتم،

ñشلك اJٔقسام اTاsلية املدرس?ية اخليار الوحOد Tى العديد من ٔ�بناء 
املناطق النائية، خصوصا يف العامل القروي، وذ© الس?تكامل متدرسهم 

وي، وذ© يف ظل العجز الك�ري Uىل مس?توى ان�شار إالUدادي والثان
  .الثانو¿ت التmٔهيلية ٔ�و الثانو¿ت إالUدادية يف لك امجلاUات الرتابية

املالحظ ٔ�نه �لرمغ من �لزتامات املتكررة لوزار×مك يف العديد من 
املناس?بات �ùهنوض بmٔوضاع اJٔقسام اTاsلية وحتسني الرشوط الرتبوية، 

من اJٔقسام اTاsلية املدرس?ية تعرف تعرثا حقOقOا Uىل  الزالت الكري
مس?توى الطاقة �س�Oعابية، وكذ© نالحظ ٔ�ن هناك تدين لرشوط 

  .إالطعام ورشوط إاليواء كذ©
ٔ�مام هذا الوضع املزري اåي تتخبط فOه اJٔقسام اTاsلية، 

Oذ، وانعاكسات هذا الوضع Uىل إالشاكل الرتبوي وUىل النفس?ية د¿ل التالم 
احملرتم، عن إالجراءات املتçذة ٔ�و املزمع اختاذها من  ßسائلمك، الس?يد الوز�ر

  . X�ٔل حتسني رشوط اùمتدرس Tى التالمOذ القاطنني �Jٔقسام اTاsلية
 .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس?يد الوز�ر

  :ينينينينالس?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 امله
  . شكرا الس?يد املس�شار Uىل هاذ السؤال

Äري �ش ميكن نعطي صورة . وانµ نقولو عندمك الصح هاذ اليش اك�ن
Uىل اKهود ا�يل قامت هبا اTو�، وا�يل �قOة كتقوم به ومن بعد جنيو ما 
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  يه احللول؟ 
مهنا فه³ي  %48داsلية،  652اJٓن ا�يل ميكن نقول لمك يه هناك 

مليون  825ناك رصف\ا مزيانيات فú خيص إالطعام د¿ل قروية، اك�ن ه 
  .درمه ا�يل يه يف هاذ الس?نة هذي

مليون درمه يف ٕاطار الرب�مج �س?تع�ايل  53اك�ن كذ© م�لغ د¿ل 
لتmٔهيل اTاsليات، وزيد وزيد وزيد، ولكن Ðيبقى مع اJٔسف بmٔن ñس?يري 

لعنف، اك�ن مجيع هاذ املؤسسات لLس يف املس?توى، مشالك كثرية، اك�ن ا
اJٔشاكل د¿ل اJٔش?ياء ا�يل ميكن إالßسان يفكر فهيا، وهذا كريجع Jٔس?باب 
 úداد¿ت فUداد¿ت وق�ل إالUا يف ٕاطار �ر�مج إال\Lري امشÄ عددة، ٔ�والiم

إالUداد¿ت يف العامل القروي، ومن °ة اخرى Uاد Xاو اTاsليات، .. خيص
لكن ما درس?ناش اJٔش?ياء Ðيف اكن بطبيعة احلال هذا قرار حمرتم، و 

Ðيخصها ختاذ، Jٔن اTاsلية يف املدينة واTاsلية يف العامل القروي يشء ما 
Ðي�شاهبش، اكنت جتربة فú خيص اTاsليات يف املدن، ولكن ما اكن�ش 
جتربة فú خيص اTاsليات sارج املدن، وهذا نقدرو وا�د من اJٔس?باب 

ة اJٓن يف هاذ إالUداد¿ت ا�يل يه ا�يل يه كتجعل هاذ املشالك موجود
  .يف العامل القروي

اJٓن ما يه احللول؟ ٔ�� ا�يل Ðيبان يل يه ٔ�وال خص هاذ املشلكة 
تدsل يف ٕاطار إالصالح ا�يل Äادي نقومو به 5لك، Jٔن مايش قضية Äري 
د¿ل املطامع واTاsليات، يه كذ© القضية د¿ل املس?توى د¿ل هاذ 

وكذ© اك�ن هناك يشء ا�يل . يري هاذ إالUداد¿تإالUداد¿ت كذ©، وñس? 
د¿ل     )l’experience( خصين نقولو، واش ±مة وال التجربة وال نقولو

وزارة الرتبية يه يف املطامع ويف اTاsليات؟ ٔ�� كنقول ال، اح\ا مسؤولني 
Uىل الرتبية، وÐيخصنا êكونو عند� ٔ�حسن مس?توى يف هاذ إالطار هذا، 

خص اخiصاصيني ا�يل خصهم يقوموا به، وخصنا نفكرو يف  هاذ اليش هذا
هاذ احللول، Äري كنظرو يف اخلارج Ðيفاش Ðيكون يف الب�ان ا�يل يه 

  .عندها ٕاUداد¿ت ا�يل نقولو حمرتمة
Ðيت1ني بmٔن يف كثري من اJٔحOان امجلاUات احمللية يه ا�يل مسؤو� Uلهيا، 

وزارة الرتبية الوطنية، وٕاىل ما يه ا�يل كتقوم هبا، يه ا�يل ك�سريها مايش 
  . اكßش امجلاUات راغبة يف هاذ إالطار هذا، خصنا نلقاو �ل �ٓخر

  .وشكرا لمك

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  هناك تعقOب؟. شكرا الس?يد الوز�ر

        : : : : 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

¿ت ود¿ل يف الواقع كام قلتو مiفق معمك Uىل ٔ�ن إالصالح د¿ل إالUداد
اTاsليات، سواء يف العامل القروي وحىت يف العامل احلرضي، Äادي جيي مع 
إالصالح العام ا�يل ميكن êمتناو ٔ�نه يوصل وا�د اخلطرة هاذ املنظومة د¿ل 

  .الرتبية الوطنية
ٔ�� ا�يل كنقول يف هاذ اليش ا�يل اك�ن دروك، يف هاذ إالUداد¿ت ا�يل 

مج �س?تع�ايل ا�يل فOه وا�د العدد Ðبري من اكينني دروك، Xا ذاك الرب�
اTاsليات ا�يل يت1\او، ما ت1\اوش، ٕاذن Ðيكون ضغط Ðبري Uىل اTاsليات 
املتواXد�ن داsل وا�د العدد د¿ل اJٔقالمي ا�يل فهيا التعلمي، Jٔن ßس?بة 
اùمتدرس ارتفعت، و�لتايل الناس ا�يل Ðيجيو �لثانوية وال إالUدادية Ðيكونوا 

وا، وما اكي¯ش ذاك ٕاßشاء إالUداد¿ت بنفس الرسUة د¿ل ×اكÎر �كرث 
؟ Jٔن كام هذا ٕاشاكل، اUالش. التالمOذ ا�يل هنا Ðيحتاجوا لٕالUداد¿ت

، ما خصهاش ةقلت ؤ�� مiفق معمك ٔ�ن وزارة الرتبية الوطنية مايش بناي
ي ـــــــــــت1ين، ما شغلهاش، يف الواقع شغل وزارة الرتبية Uىل التكو�ن ه

)la pédagogie( ،يه وا�د العدد د¿ل املسائل، مايش طارشو�ت ،
  . و�لتايل ما جن�اñشاي �ش ت1ين وا�د العدد د¿ل الثانو¿ت ما ت1\اوشاي

كذ© نتصورو، الس?يد الوز�ر، تصوروا معي دقOقة وا�دة لو ٔ�ن 
لعملية امجلاUات احمللية واملبادرة الوطنية �لتمنية ال1رشية مل تنخرط يف هاذ ا

د¿ل بناء وا�د العدد Ðبري د¿ل دور الطالب والطالبات، فني Äادي يوصل 
 املس?توى د¿ل التعلمي يف املغرب؟

د¿ل  6، فOه 15كتكون ٕاقلمي، ٔ�� كنعرف وا�د إالقلمي فOه 
ما بني دور الطالب والطالبة ا�يل اخنرطوا  20إالUداد¿ت، فOه ما يفوق 

م؟ اخنرطت فهيم امجلاUات احمللية �لك فهيم، اشكون ا�يل اخنرطوا فهي
مس?تو¿هتا، واخنرطت فهيم املبادرة الوطنية �لتمنية ال1رشية، وكذ© التعاون 

  .ٕاذن، لعبت وا�د اTور ٔ�سايس. الوطين
اح\ا كنقولو هاذ الشلك ا�يل عند� ا�يل ما مز¿ßش اJٓن، ا�يل 

و ينقصوا من العدد موجود، اكينني يف بعض اJٔقالمي ا�يل Ðيخرجوا التالمOذ �ٔ 
يوم، وكذ© Ðيزبوا Uىل اTراري د¿ل  70يوم ردوها لــ  90ميكن اكنت 

العامل القروي خيرجوا هنار امجلعة والس1ت، العطZ اJٔس?بوعية، كتخرجوا 
الس1ت وا�Jٔد �ش �رحبوا هذوك الس1ت وا�Jٔد، واTراري Ðيكونوا بعاد 

 Ðينعسوا؟ هاذو هام Uىل املناطق د¿هلم، Ðيفاش Äادي ميش?يو؟ وفني
يف هاذ اليش ا�يل عيان، ا�يل عند� وعيانني Uىل اJٔقل يبقاو . إالشاكليات

كLس?تق�لوا الطلبة والطالبات ا�يل يف �اXة ماسة لهاذ اJٔماÐن ملتابعة 
  . دراس?هتم

  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا، شكرا الس?يد املس�شار

  .يف ٕاطار الرد Uىل التعقOب، تفضلاللكمة لمك الس?يد الوز�ر 

        ::::الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
        .شكرا الس?يد املس�شار

هو حقOقة هاذ اليش ا�يل قلتو رجعتو ملشلك ال�س?يري، هو املهم، وهو 
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املشلك ا�يل مطروح Uلينا، وهذا ميل كهترضوا Uىل العدد د¿ل اJٔ¿م، ٔ�� 
 ٓJم ا¿Jٔدد اU ٔنmخيص  180ن راه حمدود ومقنن، نقول لمك ب úيوم ف

  .يوم فú خيص التmٔهييل 230يوم فú خيص إالUدادي، و �200بتدايئ، 
ولكن هذا هو املشلك، واملشلك ما ابقاش خص ا�يل كLسري وخص 
ا�يل كرياقب املسري، واح\ا ماش?يني وهكذا وهكذا، هذا املشلك ا�يل 

قب Ðي��دلوا اJٔحوال، هذا مطروح، يك تتكون °ة ٔ�خرى ا�يل يه كرتا
  . املشلك ا�يل كنبغي نقول

حقOقة اح\ا كنتفاوضو اJٓن �ش ما نبقاوش نب¯Oو، ولكن خصنا نلقاو 
كذ© الناس ا�يل Üسريوا، وهذا هو احلل Jٔن ما ÄادÜش نلقاوش احلل ٕاىل 
ابقOنا يف احلا� ا�يل اح\ا فهيا Jٔن ما عند�ش إالماكنيات و�س?تطاUة، وما 

 O¯كونومه لكهم يف اكيê ريÄ ش الناس ا�يل هام عندمه الكفاءة، وٕاىل ابغينا¯
وÄاد�ن  560هاذ إالUداد¿ت ا�يل اعطيتمك، Jٔن اعطيتمك العدد د¿ل 

هاذ الس?نة هذي واح\ا طالعني، فني هاذ  35وزيد  658 ،560من Jٔكرث 
الناس؟ Äري املس?توى وهاذو مايش معلمني، اخiصاصيني، Äري التكو�ن 

  .م خصو Uام وال Uامني، وزيد وزيدد¿هل
ولهذا، Äادي جنهتدو ٕان شاء هللا، هاذ احلاالت ا�يل كتقولوا Uلهيا 
sاصة، خصمك تعلمو� هبا �ش ذاك الساUة ßشوفو اUالش هاذ الس?يد 

هذيك، .. Ðيخرج التالمOذ من املطامع ٔ�و من هذيك، هاذو نلقاو لها احلل
Äادي تصربوا، وÄ خرىJٔش?ياء اJٔادي ولكن اÄ ادي منش?يو حبال ا�يل قلت

  . �كونوا �رامج وÄادي منش?يو �ش حنلو هاذ املشلك هنائيا
  .وشكرا لمك

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر، وßشكر الس?يد الوز�ر Uىل حضوره

ون¯iقل ٕاىل السؤال اJٓين املوXه ٕاىل الس?يد وز�ر االتصال، وموضوUه 
U ات لوصفاتUعشابخماطر بث بعض إالذاJٔ� ةOالج .  

  .اللكمة �لفريق الفOدرايل، تفضل اليس عبد املا©

        ::::املس�شار الس?يد عبد املا© ٔ�فر¿طاملس�شار الس?يد عبد املا© ٔ�فر¿طاملس�شار الس?يد عبد املا© ٔ�فر¿طاملس�شار الس?يد عبد املا© ٔ�فر¿ط
  .شكرا الس?يد الرئLس

كرثت يف اJٓونة اsJٔرية �رامج ت1هثا بعض إالذاUات الوطنية، ñس?تضيف 
فهيا ٔ�شçاصا يمت تقدميهم Uىل ٔ�هنم مiخصصون يف الطب ٔ�و التغذية ٔ�و 

 ٔJ� عن العالج الطيب قد يغلفوهنا التداوي Zعشاب، ويقدمون وصفات بدي
يف بعض اJٔحOان بmٔ�اديث نبوية رشيفة قصد الت�ايل والنصب Uىل 

 .املواطنني
ونظرا �لمçاطر الك�رية اليت قد ñس1هبا ت¦ الوصفات �لمواطنني، sاصة 
ؤ�ن ا�åن يقدموهنا ال يتوفرون يف Ä�ٔلهبم Uىل دراية Ðبرية هبذا العمل 

مل�شعب، مما حيمل الكري من املغالطات �لمس?متعني، وا�åن قد يوقف ا
بعضهم �راجمه ٔ�و �ر�جمه اTوايئ معرضا حOاته �لخطر ملا حتتويه بعض 

  . اJٔعشاب من مسوم قد هتدد حصة املواطنني
وقد اس�\كر اJٔطباء يف العديد من املناس?بات هذا ال�سLب، لكن ال 

  .حOاة ملن تنادي
الوز�ر، ßسائلمك عن اخلطوات ��رتازية اليت اختذهتا  å©، الس?يد

احلكومة �ل�د من تmٔثري هذا النوع من الربامج Uىل حصة املواطنني مضن 
  . دفرت التحمالت اخلاص �ٕالذاUات

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::التصال، الناطق الرمسي �التصال، الناطق الرمسي �التصال، الناطق الرمسي �التصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالس?يد مصطفالس?يد مصطفالس?يد مصطفالس?يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر ا اخللفي، وز�ر ا اخللفي، وز�ر ا اخللفي، وز�ر ا
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�شكر الس?يد املس�شار Uىل السؤال
الس?يد وز�ر الص�ة وXه  2013ماي  13ٔ�وال �ل¯س?بة �لحكومة يوم 

مراسZ رمسية ٕاىل الس?يدة رئLسة اKلس اUJٔىل لالتصال السمعي البرصي، 
وزارة الص�ة اليت ت��ع احلاالت بناء Uىل تقر�ر صدر عن املصاحل ا"تصة ل

  .املرتبطة �ل�سمم وÄري ذ©
ملاذا مت ا�لجوء لهاذ إالجراء من ق�ل وز�ر الص�ة؟ لس1ب gس?يط، هو 
ٔ�نه إالذاUات اخلاصة يه مس?تقZ عن احلكومة، ومعلها ي��ع م�ارشة وgشلك 
حرصي الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، وحىت دفا×ر حتمالهتا يمت 

ا �تفاق م�ارش بني هذه إالذاUات وبني الهيئة العليا لالتصال السمعي وضعه
لهذا، مل �كن من °تنا ٕاماكنية قانونية حىت êهتم بmٔننا نتدsل . البرصي

ونتحمك ونوXه وكذا، لكن يف نفس الوقت نظرا ٕاىل Ðون ٔ�ن قانون االتصال 
 77.03من القانون  2السمعي البرصي رصحي يف املوضوع، املادة رمق 

  ".ٔ�مور فهيا مس �لناحOة الصحية �لمواطننيال ميكن بث : "واحضة
ٔ�ن الطرف املعين  ي�Oح ٕاماكنية) HACA1(ا�لجوء ٕاىل يف نفس الوقت 

تتçذ القرارات، والقانون م\حها ) HACA(يقدم احلجج د¿لو، و�ٓنذاك 
  .اكفة �خiصاصات من X�ٔل معاجلة هذا إالشاكل

 الوزارة، ما يه الس?ياسة اليت اعمتدت جتاه يف املقابل، �ل¯س?بة ٕالينا يف
  إالذاUات اخلاصة؟ 

ٔ�وال، معلنا Uىل توقOع اتفاقOة رشاكة ùمتويل ما يتعلق �شرتااكهتم يف 
واك� املغرب العريب لÃٔنباء، من X�ٔل بث ما يتعلق مبجموع املواد إالخ�ارية 

  . اUل ٕاجيايباملتعلقة �خلدمة العمومOة Uىل املس?توى الوطين وفعال حصل تف
8نيا، توقOع اتفاقOة رشاكة من X�ٔل دمع قدرات التكو�ن Tى الصحفOني 
عند إالذاUات اخلاصة، وهذا �ل¯س?بة ٕالينا ٔ�يضا ٔ��د التو°ات اJٔساس?ية 

 16اليت نعتقدها مطلوبة من X�ٔل دمع هذا القطاع الصاUد، Jٔن املغرب فOه 

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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  .ٕاذاUة sاصة، ومت اعµد نظام لقOاس �س?µع
بغض النظر عن املالحظات اليت تثار، �جتاه العام ٔ�ن Uدد من 
إالذاUات اخلاصة تقدم م\توج يتفاUل مع املواطنني، وهذا يشء ي¯�غي 

  .التنويه به Jٔهنا بدات تتعكس التعددية املوجودة يف الب�
املالحظات ا�يل تثار، �خiالالت ا�يل كتربز sاصة ا�يل عندها Î�ٔر 

املواطنني، الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي مدعوة Uىل الص�ة د¿ل 
  . Tراس?هتا و�س?µع للك اJٔطراف واختاذ القرارات الالزمة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .هناك تعقOب الس?يد املس�شار، تفضل اليس دعيدUة

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدUةاملس�شار الس?يد محمد دعيدUةاملس�شار الس?يد محمد دعيدUةاملس�شار الس?يد محمد دعيدUة
  الس?يد الوز�ر،

اس?ية، ٔ�نمت حكومة مسؤولني Uىل حامية حصة ٔ�نمت حكومة س?ي
املواطنني، وميل كتبغيو تتدsلوا، راه كتدsلوا، ومك من جمال تدsلمت فOه، 
مبا فOه اليوم التضييق Uىل الص�افOني وUىل الص�افOات، وUىل وا�د العدد 

و�لتايل، اليوم . نتاع إالذاUات والتلفزات، سواء �ملبارش ٔ�و بغري املبارش
  . الس?ياس?ية يه حامية حصة املواطننيمسؤوليتمك

ملا ك¯س?متعو لربامج من طرف البعض، Ðيويل اخiصايص يف مجيع 
اJٔمراض، يف القلب، يف الك�دة، يف املعدة، يف الراس، يف اجل�، يف 

لÃٔسف ٔ�حOا� بعض اJٔمراض ). robot(، زعام )sciatique(لكيش، يف 
  .ال ميكن ñشخيصها ٕاال بmٓالت Xد Xد Xد دقOقة

واليوم ٔ�يضا هاذ اجلزء من الربامج كLشجع Uىل اJٔمOة، Uىل التçلف، 
sاصة اس?تغالل احلاXة نتاع املواطنني، والفقر، وضعف إالماكنيات 
�لتداوي gشلك عرصي، Jٔنه �ش يتداوى خصو مييش عند الطبLب، 
هناك لكفة، خص مييش Üرشي اTوا، هناك لكفة، وٕاال تطلب اJٔمر 

  .لكفةال�شخيص هناك ٔ�يضا 
و�لتايل، اليوم Ðيويل املواطنني ٔ�حOا� لضعف الثقافة د¿هلم، إالميان 
د¿هلم Jٔن تيكون ذ© مغلف gشلك ديين، ولضعف القدرة الرشائية نتاعهم 

  .يلتجئون ٕاىل مل هذه اJٔش?ياء والتداوي �Jٔعشاب
وU ،©åليمك، الس?يد الوز�ر، مكسؤول Uىل القطاع، ومن حقمك ٔ�ن 

  . جراءات محلاية حصة املواطننيتتçذوا االٕ 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . اêهت³ى الوقت الس?يد املس�شار

  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  الس?يد املس�شار، 

فاش . دا� اح\ا ما خمتالفO¯ش، ولكن خص ×كون عند� القاUدة واحضة
م، عند� الهيئة العليا لالتصال السمعي تتكون �خiالالت يف إالUال

البرصي يه ا�يل كنلجؤو لها، تعلق اJٔمر �خiالل ±ين، احبال ا�يل وقع مع 
الروبورطاج د¿ل الكهر�ء مؤخرا، اJٔس?بوع املايض، ٔ�ش?نو در�؟ امشL\ا 

  .�لجنة اsJٔالقOات، )la HACA(�لهيئة العليا لالتصال السمعي 
هذي نفس القضية در�، ال، نفس اح\ا حىت يف هذي، حىت يف 

القضية، فاش لقOنا اخiالل، كنلجؤو �لجنة، �لهيئة العليا لالتصال السمعي 
البرصي ٔ�و جلنة اsJٔالقOات، ا�يل اكينة فني؟ يف وسط الرشكة الوطنية 

  .لٕالذاUة والتلفزة، والق\اة الثانية
سامه فاش وقع مشلك د¿ل �رامج اجلرمية، واش �رامج د¿ل اجلرمية ك� 

يف ßرش اجلرمية وجعل اKرمني ٔ�بطال وكذا، ٔ�و ك�سامه يف حماربة اجلرمية؟ 
امشL\ا لعند الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، اUالش؟ Jٔن 
اس?تقاللية إالUالم مك�سب، وهاذ املنظومة اTميقراطية يه ا�يل اكينة يف 

  .لك اTول
ٔ�ش?نو ا�يل يف املقابل  ما ميك¯شلنا اح\ا ن�ساهلو مع السالمة الصحية،

در�؟ يف إالUالم العمويم، اTمع اJٓن يف ٕاطار دفرت التحمالت اجلديد 
مرتبط �لربامج ا�يل كت1ين الوعي، مع sرباء، مع خمتصني، مع ٔ�طباء، 

هذي . السالمة الطرقOة، السالمة الصحية، مضاعفة Uدد الربامج اخلدماتية
  .لÃٔماممسؤولي�\ا، كرنبطوها �Tمع، وكنتقدمو 

ٔ�ما القضية اJٔخرى د¿ل �خiالالت ا�يل كتوقع، ٔ�� êكون معك 
رصحي، يف هاذ اKلس املوقر، هذي مدة Îرت وا�د املوضوع، قلت راه 

والربملان  2فهيا  الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، احلكومة كتعني
، راه 1وجملس املس�شار�ن Ðيقرتح  2احلكومة كتقرتح .. جملس املس�شار�ن

اح\ا مجيعا مسؤولني، و�لتايل احلكومة والربملان Ðيتحملوا املسؤولية د¿هلم 
يف العالقة مع الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، انت كربملاين راه يف 

  .ٕاماكنك عن طريق الرئاسة حتيل السؤال
  .السالم Uليمك

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 .شكرا الس?يد الوز�ر

  .  ٕاىل الس?يد الوز�ر موضوUه التمنية إالUالمOةٕاذن، السؤال الثاين
  .اللكمة �لفريق �س?تقاليل، تفضل اليس مOارة

        : : : : املس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارة
  .شكرا الس?يد الرئLس
  الس?يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،
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  السادة الوزراء،
ٕان التطورات والتحوالت العاملية ورها�ت بالد�، sاصة فú يتعلق 

يل اTس?تور اجلديد، تفرض مواصZ إالصال�ات املتعلقة �ٕالUالم بتزن 
gشلك Uام من sالل عرصنته وتmٔهيل امليدان السمعي البرصي، و×منية 
قطاع الص�افة، وعرصنة املؤسسة الصحفOة، وتق\ني وتنظمي قطاع إالUالم، 
 وكذا دمع إالنتاج السqLطوغرايف، ٕاضافة ٕاىل تعز�ز تدابري حامية امللكOة

  .الفكرية وحماربة القرصنة والزتو�ر
هذا لكه يتطلب م\ا ٕاUادة النظر يف Uدد من ال�رشيعات احلالية، 
التmٔهيل و�رتقاء مبس?توى ٔ�داء وحاكمة وجودة القطب العمويم، ٕاUداد 
عقد �رامج sاصة مع الق\وات العمومOة، �هµم �لص�افة املكiوبة sاصة 

ة وال¯رش لتعز�ز قمي احلرية واملسؤولية يف فú يتعلق مبدونة مو�دة �لص�اف
  .حصافiنا

وUليه، فٕاننا ßسائلمك، الس?يد الوز�ر، حول إالجراءات اليت اختذت 
واليت سLمت اختاذها لتمنية قطاع إالUالم العمويم، وتmٔهيل املقاو� الصحفOة، 
وكذا تفعيل ا"طط الوطين �لتلفزة الرمقية اJٔرضية متاش?يا مع �لزتامات 

  .وطنية واTوليةال
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

ßشكر الس?يد املس�شار Uىل السؤال، واåي ٔ�تفق معه يف Uدد من 
  .القضا¿ اليت طرحت

  :Uالم يف بالد�، ßش?تغل Uىل مخسة حماوراùهنوض �الٕ 

احملور اJٔول، ما يتعلق ٕ�صالح املنظومة القانونية، فهيا مدونة  -
الص�افة وال¯رش، �اليا جزٔ��ن مهنا سلام �لمهنيني والنارش�ن �ش يعطيو� 
اJٔجوبة والتعديالت د¿هلم ق�ل طرtا �لنقاش العمويم، مث اKيء هبا 

  يف جملس احلكومة؛�لربملان بعد املصادقة 

8نيا، قانون االتصال السمعي البرصي إالصالح د¿لو، املالءمة د¿لو  -
مع ٔ�حاكم اTس?تور، تعز�ز اس?تقاللية إالUالم العمويم، تعز�ز ضام�ت 

 .اخلدمة العمومOة، تعز�ز ضام�ت التعددية والشفافOة

، ٔ�يضا احملور الثالث ا�يل ك¯ش?تغلو فOه هو تعز�ز القدرات اåاتية -
ولهذا اJٓن اك�ن عند� حوار مع الرشيك القطب العمويم حول عقد �ر�مج 
Xديد مع الرشكتني معا، الرشكة الوطنية لٕالذاUة والتلفزة U�ٔدت مرشوع 
اJٓن حنن بصدده، ويف نفس الوقت اTو� كتحول �عµدات املالية 

 119وراه اكنت حوايل مليار  2012الالزمة لسري هذا املرفق، تقريبا يف 
مليون د¿ل اTرمه، بال ا"صصات ا�يل Xات من الصندوق د¿ل اùهنوض 

مليون  100مليار وتقريبا  �2013ملشهد السمعي البرصي م�ارشة، يف 
درمه بال ا"صصات اJٔخرى، وهاذ اليش راه Ðيتصادق Uليه يف اKلس 
 إالداري د¿ل الرشكة �ش نقطعو الطريق Uىل ٔ�ي ٕاßسان Ðيقول © واش

ا�يل Ðيتحط يف  )le bilan(حولنا الفلوس وال ما حولناش، اTليل هو 
 .احملمكة الت�ارية Jٔن هذي رشاكت

8لثا، وهذي ٔ�يضا يف ٕاطار تعز�ز القدرات، عقد الرب�مج Tمع  -
، اJٓن اح\ا يف معلية اJٔجرٔ�ة 2013املقاو� الصحفOة، وقعنا عقد �ر�مج يف 

  .ية Jٔن كتقوم خبدمة معومOةد¿لو من X�ٔل دمع املقاو� الوطن 

رابعا، احملور ا�يل ك¯ش?تغلو فOه gشلك ٔ�سايس وهو الس?ياسة د¿ل  -
التكو�ن، هاذ الس1ت مت توقOع اتفاقOة رشاكة د¿ل مركز �س?تق�ال Tمع 

اطلق\ا �ر�مج د¿ل ×كو�ن الص�افة القدرات والتكو�ن د¿ل الص�افOني، 
لوطنية �لص�افة والفOدرالية املغربية إاللكرتونية و�ر�مج وطين مع النقابة ا

لنارشي الصحف يف هاذ اKال، هاذ اليش اح\ا مس?متر�ن فOه Jٔنه الس?ياسة 
  .د¿ل التكو�ن ٔ�ساس?ية

احملور اخلامس ا�يل ٔ�يضا ابدا Ðيوقع فOه تقدم هو ما يتعلق �Kال  -
السqLيئ، مت تنظمي م\اظرة وطنية، و°ت ٕاùهيا رسا� ملكOة سامOة، ويف 
نفس الوقت مت ٕاصالح املنظومة د¿ل اTمع، دا� اJٓن اTمع د¿ل اJٔفالم 
واملهرXا�ت والقاUات sاضع �لمقiضيات د¿ل ×اكفؤ الفرص واملنافسة، مث 
 qLان الوطين د¿ل السXىل هامش املهرU ٔ�يضا ابدينا التفكري مع املهنيني

والصناUة السqLئية حول مرشوع قانون Xديد هيم املركز السqLيئ املغريب 
  .يف بالد�

ٕاذن، العمل Uىل مخس حماور من X�ٔل اùهنوض �ٕالUالم يف بالد�، 
ٔ�عتقد بmٔن اح\ا �اليا كنتقدمو يف مر�Z، ويف مر�Z 8نية غنجيو نقدمو 

  .احلصيZ لمك

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  هناك تعقOب اليس مOارة؟

        ::::رةرةرةرةاملس�شار الس?يد النعم مOااملس�شار الس?يد النعم مOااملس�شار الس?يد النعم مOااملس�شار الس?يد النعم مOا
  .شكرا الس?يد الرئLس

ßسمع "ٔ�� Äري �غي نؤكد Uىل ٔ�نه . شكرا الس?يد الوز�ر Uىل ٕاXابتمك
، مجموUة د¿ل اJٔش?ياء، ٔ�� Ðيحيلين هذا Uىل "جعجعة وال êرى طحينا

اJٔداء احلكويم بصفة Uامة، sاصة إالUالن اsJٔري د¿ل �ليفمك يف احلكومة 
  . حول ñرسيع وترية اJٔداء احلكويم

ملرشوع د¿ل اùهنوض بقطاع إالUالم بصفة Uامة اختذ �زيا Ðبريا هاذ ا
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مضن الرب�مج احلكويم اJٔول، Jٔن الزلنا ن¯iظر الرب�مج احلكويم الثاين، 
 úىل ٔ�رض الواقع، ال فU ىل ٔ�نه هذا احلزي ا�يل اختذو مل يمت تطبيقهU و�لتايل

ع د¿ل الص�افة خيص القطاع السمعي البرصي العمويم وال فú خيص القطا
  .املكiوبة ٔ�و الص�افة اخلاصة ٔ�و إالذاUات اخلاصة

ٔ�� Äري نبغي ßشري Uىل ٔ�نه �هµم �لعنرص ال1رشي هو ±م Xدا، ±م 
التكو�ن وٕاUادة التكو�ن د¿ل إالUالمOني، ßساء ورXال إالUالم، ولكن املهم 

  .ٔ�يضا هو توفري إالماكنيات املادية �لعمل، هذا من �حOة
�حOة 8نية، نبغي ßشري Uىل ٔ�نه مت ٕاقصاء إالUالم اجلهوي من من 

مجموUة من اJٔش?ياء، وهنا نبغي نذÐر Uىل ٔ�نين ê�ٔمتي �لمنطقة اجلنوبية، 
و�لتايل عند� تلفزة د¿ل مدينة العيون، تلفزة العيون يه التلفزة د¿ل 

خمúت  املناطق اجلنوبية ا�يل خمصص البث د¿لها �لمناطق اجلنوبية وساكنة
من  %70تندوف، هذه، الس?يد الوز�ر، م\ذ س?نة وز¿دة وهاذ التلفزة 

الربامج د¿لها يه ٕاUادة د¿ل الربامج السابقة، و�لتايل Uىل ٔ�ن رساùهتا 
إالUالمOة ال تؤدهيا كام جيب، هذا مرتبط بتوفري ٕاماكنيات حقOقOة، توفري 

ها Jٔرض الواقع، و�لتايل عقد �رامج ا�يل احلكومة مل ñس?تطع حلد الساUة ٕاêزال 
Uىل ٔ�ن هذي ك�يسء لصورة املغرب، كLيسء لصورة املغرب ٔ�يضا يف 
التقار�ر د¿ل املنظامت اTولية حول حرية الص�افة، حرية إالUالم، وكذ© 
حول مدى قدرة إالUالم املغريب لالس?ت�ابة لتطلعات الشعب املغريب، 

  .غريبوا�يل هذا احلكومة مسؤو� عنه ٔ�مام الشعب امل
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي �الس?يد وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

هو يف احلقOقة êرى طحينا، الواقع عنيد، Jٔنه ٔ�ش?نو ا�يل اك�ن؟ 
ل النقاش الس?يايس تزتايد يف إالUالم د¿لنا، وهاذ اليش ك¯شوفو الربامج د¿

فاش تدارت  2013و 2012عندو تmٔثري، Jٔن ق\وات ٔ�ج\بية ما بني 
د¿ل  %50اك�شفوا بmٔهنا فقدت ) Marocmétrie(اTراسة د¿ل 

املشاهد�ن د¿لها تقريبا، ق\وات ٔ�ج\بية ٕاخ�ارية، اUالش؟ Jٔن املغاربة والو 
ايس يف إالUالم د¿هلم، وهذا نتاج ماذا؟ ٔ�ن دفرت Ðيلقاو النقاش الس?ي

النقاش الس?يايس يف التلفزة املغربية ويف  3التحمالت قال غنرضبو يف 
  . إالUالم العمويم

ٕاذن، كند�رو ٕاجراء، كنحطوه يف دفرت التحمالت، كزنلوه Jٔرض 
 2013الواقع، حبيث ٔ�ن املعارضة يف النقاش الس?يايس يف التلفزة يف 

Tذات اsذات املعارضة يف اs2011وبل، جوج مرات تقريبا ا�يل ا ،
اكنت س?نة اس?تv\ائية Jٔن املعارضة امشات كهترض Uىل اTس?تور،  2011

اكنت امحلZ �نتçابية، اكن احلوار �جµعي، اكن اخلطاب التارخيي جلال� 
ة، ـــــــــــــــساع 85املعارضة  همارس، ورمغ ذ© العام لك 9امل¦ د¿ل 

)la HACA(  ٔنه يفmول  2013كتقول بJٔذات  75يف النص اsة اUسا
  .املعارضة

ٕاذن اختذ� القرار، انعكس، وهذاك �نعاكس حصح العالقة د¿ل 
Uام واملغاربة Ðيقولوا Uالش ßرشة  14املواطنني، نعطيك مكثال، هذي 

اJٔخ�ار ��لغة العربية يف دوزمي كتدوز حىت �ل�ادية عرشة والنصف ٔ�و 
انية عرشة ليال، Xات احلكومة يف دفرت التحمالت قالت هاذ ال¯رشة الث

خصها ×كون مع التاسعة ٕاال ربع، وفعال تدارت، الن��Oة ماذا؟ الق\وات ا�يل 
دا�رة ßرشات ٕاخ�ارية ٔ�ج\بية يف هذاك الوقت ك�شوف املغرب ما 

  . ك�شوفش دو� ٔ�خرى ٔ�و ق\اة ٔ�خرى، هذه يه النتاجئ
املليون د¿ل اTرمه ا�يل ×زادت يف  10اTمع راه العقد الرب�مج د¿ل 

  . اTمع د¿ل املقاو� الصحفOة
مت  2013نقاش،  2012الصحف إاللكرتونية اختذ� قرار، قلنا يف 

  . �Uرتاف القانوين هبم، والو Ðياsذوا بطاقة الص�افة
�عتداءات Uىل الصحفOني، لكف\ا املف�ش العام وىل كLس?تق�ل 

  . Ðيدرسالشاكوى، وىل 
  . ق\اة العيون راه عند� مرشوع �ر�مج �ش غنضاعفو اTمع

 .التقار�ر اTولية راه Äري م\صفة

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا، وßشكر الس?يد الوز�ر Uىل مشاركته القمية يف هذه اجللسة

ن¯iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس?يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني 
  . لهجرة حول وضعية املهاجر�ن�خلارج وشؤون ا

  .اللكمة لفريق اJٔصا� واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس?يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس?يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس?يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  ٔ�خيت املس�شارة، ٕاخواين املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

يف ٕاطار اKهودات اليت تبذلها بالد� لبلورة س?ياسة وطنية تعىن حبقوق 
فاقOات واملعاهدات اTولية ذات �رتباط �لهجرة املهاجر�ن وتفعيل لك االت

واملهاجر�ن، �رشت العديد من املراكز معلية ñسوية الوضعية القانونية 
  .KموUة من املهاجر�ن يف وضعية Äري قانونية

ويف هذا إالطار، تطرح مجموUة من املس?ت�دات، سواء ذات العالقة 
Oة، فضال عن التلكفة مبوضوع �ندماج ٔ�و �لتmٔثريات السوس?يوثقاف 

�قiصادية لعمليات ال�سوية يف ظل ×زايد طلبات ñسوية الوضعية القانونية 
  .لXÃٔانب

من X�ٔل ذ©، ßسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن التmٔثريات احملمتZ لعمليات 
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  . ال�سوية سواء يف Xاêهبا السوس?يوثقايف ٔ�و �قiصادي
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::�خلارج وشؤون اله�خلارج وشؤون اله�خلارج وشؤون اله�خلارج وشؤون الهججججرةرةرةرة    ، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقمينئ�نLس �رؤ�نLس �رؤ�نLس �رؤ�نLس �روالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم Uىل هاذ السؤال املهم
رمبا ق�ل ما نعطيمك ٔ�جوبة حول تmٔثريات د¿ل الس?ياسة املغربية يف جمال 

اشهر من  5اJٓن .  بعض املعطيات ا�يل تنعتربها ٔ�س?ياس?يةالهجرة، نعطيمك
بعد ما انطلقت العملية د¿ل ñسوية الوضعية د¿ل املهاجر�ن يف وضعية Äري 

دج\رب  31ينا�ر، وا�يل Äادي ñس?متر حىت  2قانونية ا�يل انطلقت يف 
ملف ا�يل  15.500، حلد الساUة ٕاىل Äاية البار�ة ٔ�كرث من 2014

 95بطاقة ا�يل تعطات، ك وهاذ اليش ×هيم  1150 توضعت، ٔ�كرث من
معين هباد  هX¯س?ية، مايش فقط وا�د اجلهة معينة ولكن راه العامل لك

  .العملية د¿ل ال�سوية هباذ الس?ياس?ية اجلديدة د¿ل الهجرة
الراك�ز د¿ل الس?ياسة د¿ل بالد� يف هاذ اKال احملور اJٔسايس د¿لها 

الراك�ز، اك�ن التعلمي، التالحق الثقايف، الولوج ٕاىل د¿ل  7هو الكرامة، اك�ن 
املرافق الصحية، السكن، ال�شغيل، التكو�ن املهين، املساUدة �جµعية 
والقانونية وإالدارية، مبعىن ٔ�ن هناك �ر�مج مiاكمل م¯سجم اåي يتعلق 
�لس?ياسة إالدماجOة، ٕاضافة ٕاىل سد الفراغ القانوين وهاذ اليش راه ×لكمت 

 Uال بثالثة د¿ل مشاريع القواننيKعلق اiLليه ا�يل ت .  
اJٓن التmٔثريات، ٔ�� تنقول لمك القراءة د¿ل هاذ الس?ياسة، ٔ�وال هو ٕاغناء 
Kمتعنا، هو ٕاÎراء لثقافiنا، هو د�منة القiصاد�، هو ٕاشعاع حلضارتنا، هو متزي 

و مصدر لوطننا، هو ×كرÜس الخiيار� احلقويق اTميقراطي إالßساين، ه
  . افçiار لنا مجيعا لقرار جلال� امل¦ نعتربه Ïرخييا، وسوف Üس�y التارخي

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .هناك تعقOب؟ تفضل اليس شكOل

        ::::املس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOلاملس�شار الس?يد Uابد شكOل
  الس?يد الوز�ر، 

  . شكرا Uىل ٔ�جوبتمك
  الس?يد الوز�ر، 

�د Ðبري، ٕاىل  -Ðيف تتعرف–التجربة بmٔن الهجرة سامهت ٔ�ثب�ت 
�ùهنضة اJٔوروبية بعد احلرب العاملية اsJٔرية، وا�يل ت¯متناو ٕان شاء هللا ٔ�ن 
×كون �لك تÐٔmيد �لتجربة املغربية نفس القمية، ٕاىل احس¯iو التدبري د¿لها 

  . وإالدماج د¿لها Ðيف Xا يف اللكمة د¿لمك، الس?يد الوز�ر
فو واش احلكومة ولكن ا�يل Ðيخصنا اJٓن هو تصور شامل، ابغينا نعر 

غتد�ر املر�Z د¿ل التmٔمني �نتقايل من التصد�ر ٕاىل �س?تق�ال، اح\ا¿ 
راه عرف\ا س?نوات كثرية إالجراء �ٓش ت�سوى، مخسة د¿ل املاليني د¿ل 

  . املغاربة رامه ±اجر�ن، واsذاو ٔ�كرب جتربة، Ðيخصنا ßس?تافدو مهنا
هاذ الظاهرة؟ وهل هل س?تخفف من املقاربة اJٔم\ية يف التعامل مع 

س?يكون، الس?يد الوز�ر، املغرب معنيا ٕ�دماج ٔ�بناء املهاجر�ن يف املدارس 
العمومOة، وتوفري نظام يضمن وصوهلم ٕاىل املس�شفOات العمومOة؟ وكذ© 

  اخلدمات العمومOة اJٔخرى؟ 
هذه ٔ�ش?ياء ن¯iظرها، ولكن هل لمك، الس?يد الوز�ر، �ر�مج Ðيخصنا 

هنرضو يف هاذ اليش؟ و�ش ميكن لنا خنلقو وسائل  نعرفوه، �ش ميكن لنا
إالUالم ا�يل تعكس هاذ التطلعات، واملغرب حباXة ٕاùهيا، وا�يل ت¯متىن بmٔن 
احلكومة املغربية ñس?تافد من التجربة واخلربة د¿ل Uدد Ðبري من اJٔبناء د¿ل 

  .اجلالية املغربية
  .وشكرا

  :الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .رتفضل الس?يد الوز�

        ::::الس?يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهالس?يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهالس?يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهالس?يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهججججرةرةرةرة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

الرؤية موجودة والتصور موجود، واكنت يل م\اس?بة ٔ�نين عرضهتم يف 
ا�لجنة، ورمبا ٕاىل اكنت الرضورة ٔ�نه êرجعو �لجنة و�كون نقاش مس?تفOض، 

  .ٔ�� مس?تعد يف لك وقت و�ٓن
ملدارس والولوج ٕاىل املرافق الصحية، راه اJٓن اJٔطفال ×لكمتو Uىل ا

د¿ل املهاجر�ن راه دsلوا �لمدرسة، تيقراو يف املدرسة املغربية، وحىت 
هاذوك ا�يل ما تيعرفوش العربية تيعرفوا Äري �جنلزيية حىت هام تيقراو، 
ولكن ا�يل ±م يف هاذ اليش د¿ل املدرسة، مايش فقط نق�طوه وندsلوه 

رسة، خصو ينجح يف املدرسة، وهاذ اليش ا�يل sال� ٔ�ننا يف الرب�مج �لمد
د¿ل الس?ياسة إالدماجOة، هناك �ر�مج د¿ل اTمع املدريس، Jٔن الس?ياسة 

 15د¿ل الهجرة الن��Oة د¿لها مايش العام اجلاي ٔ�و من هنا Uامني، من هنا 
اTول  Uام، Jٔن كذ© ت¯س?تافدو من الت�ارب د¿ل U20ام، من هنا 

اJٔخرى، تنعرفو املشالك ا�يل عندمه اJٓن، والن�ا�ات وإالخفاقات 
  .وت¯س?تافدو ذاك اليش ا�يل وقع

8لثا، �ش كذ© هذي مسmٔ� ٔ�ساس?ية، ما êريده ملغارب�\ا يف اخلارج، 
  .جيب ٔ�ن êريده كذ© �لمهاجر�ن يف بالد�

يوان ، وXات كذ© يف البالغ د¿ل اTاملغربرابعا، املقاربة د¿ل 
املليك، احملور اJٔسايس هو البعد احلقويق، البعد إالßساين، مسmٔ� الكرامة 
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د¿ل إالßسان، هذا هو احملور اJٔسايس ا�يل تب¯ت Uليه الرؤية د¿ل بالد� 
  .يف اKال د¿ل الهجرة وا�يل حOاها العامل اكمل

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
Uىل مشاركته القمية يف  شكرا �لس?يد الوز�ر، وßشكر الس?يد الوز�ر

  .هذه اجللسة
ون¯iقل ٕاىل السؤال املوايل املوXه ٕاىل الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة 

  . املدينة، وموضوUه �ر�مج املساÐن ا"صصة �لطبقة املتوسطة
  .تفضل اليس زاز

        ::::املس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زاز
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل س?يد املرسلني

  يد الرئLس،الس? 
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
  .سؤايل، الس?يد الوز�ر، هو �ر�مج املساÐن ا"صصة �لطبقة املتوسطة

لقد ٔ�درجت اJٓلية املتعلقة هبذا النوع من السكن يف ٕاطار قانون املالية 
، هبدف ٕانعاش العرض السكين املوXه ٕاىل الطبقة املتوسطة، 2013لس?نة 

مرت  120و 80لية مسا�ة الو�دات السك\ية ما بني هذه اJٓ وقد �ددت 
درمه �لمرت مربع، Uىل ٔ�ساس ٔ�ن  6000مربع، ومثن بيعها بقمية ال تتعدى 

Üس?تفOد من هذا املنتوج الف}ات �جµعية ذات دsل شهري ال يت�اوز 
مسكن من هذا النوع  5000وقد الزتمت احلكومة ß�ٕشاء  .ٔ�لف درمه 20

  .2014يف مزيانية 
åسائلمك، الس?يد الوز�ر احملرتمß ،ا :  

  ٔ�وال، هل اس?تطاعت احلكومة تنفOذ الزتاماهتا جتاه هاذ الف}ة؟
8نيا، هل هناك س?ياسة ×رابية ضام\ة �لتنوع والµزج �جµعي والتمنية 

  املس?تدامة؟
8لثا، هل هناك مرصد لس?ياسة املدينة قصد sلق نظام اليقظة Uىل 

  فضاءات الرتابية احلرضية؟الصعيد الرتايب لتدبري ال
  رابعا، هل هناك رؤية ×منوية مشولية Uىل املدى الطويل؟ 

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::، وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة، وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة، وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة، وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينةمحمد نمحمد نمحمد نمحمد نO1111ل بنعبد هللاOل بنعبد هللاOل بنعبد هللاOل بنعبد هللالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .الرئLس احملرتمشكرا الس?يد 

  .شكرا الس?يد املس�شار Uىل سؤالمك

فعال رشعنا يف الس?ياسة املرتبطة �لف}ات املتوسطة، وهذه ٕارادة ��و� 
املغربية معوما، وÜسهر Uلهيا صاحب اجلال� واحلكومة احلالية كذ© ñسري 
يف هاذ �جتاه، وهذا املوضوع ٔ�رد� ٔ�ن �كون هناك م\توج خمصص يف 

  .ت املتوسطةالسكن �لف}ا
�لطبع يبقى ٔ�ن حندد ما يه هذه الف}ات املتوسطة، ومعلنا Uىل 

، حبيث ٔ�ن 2014ٔ�و  2013حتديدها معمك، يف القانون املايل سواء لــ 
ٔ�دsلنا بعد التعديالت، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�حصح Jٔقول بmٔن املسا�ة ا�يل معلناها يه 

ورفعنا اùمثن ٕاىل مرت مربع،  150و 80يف اùهناية اJٓن يف هاذ القانون بني 
درمه، Jٔنه يف الس?نة اJٔوىل الحظنا بmٔن املنعشني العقاريني ما  7200

اخنرطوش، وهذا قانون د¿ل السوق ا�يل Ðيجعل ٔ�نه ما اخنرطوشاي Jٔن 
داروا حسا�هتم واعتربوا بmٔنه ٕاىل ما اكßش هناك فائدة، وٕاىل ما اكßش هناك 

يف هاذ �جتاه Jٔن عندمه ٕاعفاءات ج�ائية، واحلكومة رفضت ٔ�هنا متيش 
ٕاعفاءات ج�ائية كثرية يف املنتوج د¿ل السكن �جµعي، ما غميك¯ش 

  .ميش?يو لها
\ا من العرض ورفعنا اùمثن يف القانون املايل اsJٔري من ̄ ف{©، حس 

مع ا��ساب مجيع  7200درمه مع ا��ساب مجيع الرسوم، طلعنا لــ  6000
من sالل ٔ�ننا اعفOناه من  ية س?تعود �لمشرت الرسوم، وقلنا كذ© بmٔنه الفائد

من اùمثن  %5الرسوم د¿ل ال�سجيل والرسوم العقارية، ما Üشلك وا�د 
 80د¿ل .. د¿ل البيع، واTار معليا �ش املواطن يفهموا، اTار معليا غتقام

مليون Uىل حسب املاكن،  65مليون  60-56مليون  60مرت غتقام بوا�د 
 100مليون و 25موجود، وهذا م\توج يوXد بني  Uىل حسب العقار فني

مليون ا�يل كتلقاها يف املدن Jٔن م\توج مiوسط هكذا ما  150مليون و
  .كتلقاهش

اليوم وقعنا، مايش وقعنا، اس?تق�لنا Uدد من االتفاقOات U�ٕالن نوا¿ 
و�دة  8000د¿ل رشاكت عقارية معومOة وخصوصية د¿ل ما �زيد Uىل 

  .ن املغربسك\ية يف خمتلف مد
يف ٕاطار هاذ االتفاقOات ا�يل مت التmٔشري Uلهيا،  1200معليا اك�ن اJٓن 

مبعىن ٔ�نه صادق\ا اح\ا يف وزارة السكىن، صادقت وزارة املالية، ومن 
�لطبع Ðيتطرح مشلك، هو . املفروض ٔ�هنم Äادي يبداو Üرشعوا يف البناء

سط املدن مشلك العقار، Jٔن بقدر ما هاذ العقار �ش توXدو يف و 
درمه �لمرت،  7200وsاصة املدن الك�رية �مثن ا�يل كLسمح ٔ�نك تبقى يف 

  .هاذ اJٔمر هذا Ðيعطي صعو�ت
ف{©، اح\ا قلنا �لمنعشني العقاريني ٕاذا ٔ�مكن يف بعض احلاالت ميكن 

ßساUدومك يف العلو، مبعىن ê�ٔمك تصعدوا شوية و×زيدوا طابق ٔ�و جوج مما ٔ�ننا 
س?يحسن من املردودية د¿ل املرشوع د¿لمك، وهذا ما ßسعى ٕاىل الوصول 
ٕاليه اJٓن، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ننا كن�اولو خنصصو ٔ�مالك عقارية معومOة من sالل 

هاذ طلبات عروض ا�يل تعطى �لمعنيني �Jٔمر، تباع هلم �ش يد�روا 
  .املنتوج هذا
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        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .طري1شهناك تعقOب؟ تفضل اليس 

        ::::املس�شار الس?يد محمد طرياملس�شار الس?يد محمد طرياملس�شار الس?يد محمد طرياملس�شار الس?يد محمد طري1111شششش
  .شكرا الس?يد الرئLس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

مشكور�ن Uىل هاذ املعطيات ا�يل مiعلقة �ٕالجراءات املتçذة يف حق 
� امل¦ محمد السادس هذه الطبقة املتوسطة اåي ٔ�عطاها صاحب اجلال

نرصه هللا اهµما sاصا، وكذ© انطالقا من الترصحي احلكويم اåي اêكب 
Uىل دراسة هذه الطبقة والوضعية املتعلقة هبا، وخصوصا جعل هذه الطبقة 

 .صZ وصل و�لقة وصل بني يعين الطبقات الثالث وتالمح بني املتجمع
داف اåي مت ٕاêزال هذه ٕاال ٔ�نه، الس?يد الوز�ر، قلنا ٔ�ن حتقOق ٔ�ه

الطبقة الزال مiعرثا، وخصوصا هاذ الرب�مج السكين اåي قىض Uليه من؟ 
  . واåي Uرثه من؟ مه املضاربني العقاريني

�لرمغ من اKهودات اليت بذùهتا احلكومة وذ© يف ال�سهيالت يعين 
، ورمبا املتعلقة �لشق الرضييب وإالعفاء الرضييب ٕاال ٔ�ن املضاربني العقاريني

الس?يد الوز�ر انU µىل ٕاطالع هباذ املشالك هذي، ؤ�ن بعض املضاربني 
د¿ل هاذ الشقق هذي ا�يل يه اكينة يف املدن  30، 60، 50، 40تياsذوا 

د¿ل طن�ة ود¿ل ٔ�اكد�ر ود¿ل مرا5ش وÄريها، واش هذا معقول بmٔنه Ðيف 
وال Äادي يعقل ٔ�ن هاذ الناس Ðياsذوا؟ واش هذا Äادي ¿sذها سكن 

¿sذها �ش يقلب فهيا البيع؟ ٕاذن، هذا دليل Uىل ٔ�نه نوع من التعرث اåي 
  . حصل لهذه الطبقة

وå©، نطالب، الس?يد الوز�ر، التحقOق يف هذا املوضوع انطالقا �مس 
الفريق �س?تقاليل وكذ© جملس املس�شار�ن، اJٓن التحقOق يف هذا 

من هاذ اJٔرايض ٔ�و من هاذ البقع املوضوع Jٔنه بدٔ� يعرث من �س?تفادة 
ا"صصة ٔ�و السكن ا"صصة �لطبقة املتوسطة، Uلام بmٔن احلكومة ×ريد ٔ�ن 

  ... حتقق جناح يف هاذ الطبقة املتوسطة و�يق ما شف\اش
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .، تفضلواتفضلوا، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Uىل التعقOب

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
Uىل ٔ�ي �ال هو يف مل هذه احلاالت نوXد يف وضعية ٕاما ٔ�ننا نوفر 
العرض بداية، نوفروه، هاذ اليش ا�يل كن�اولو نقومو به اJٓن، نوفروه 
بداية، ملا نوفروه دامئا مع اJٔسف كتخرج بعض �عوXاXات، مل ما نعمل 

مرتبطة �لسكن �جµعي، يف اجلودة يف بعض  ٔ�ن هناك بعض املشالك
احلاالت، ولكن كذ© يف التالعبات اليت جتعل ٔ�ن البعض كLرشي واك�ن 

ا�يل، حسب بعض املعلومات عند�، كذ© ٔ�ن هناك ممارسات د¿ل مثن 
ٕاضايف ا�يل Ðيتعطى sارج اùمثن الرمسي، هاذ اليش نعمل ٔ�نه موجود، وßسعى 

  .ٕاىل ٔ�ن ال �كون
يف نفس الوقت ٔ�عتقد ٔ�نه ما ميكن لمكشاي حتملو� ما ال طاقة ولكن 

لنا به، مبعىن ٔ�نه ما ميك¯ش نعملو اح\ا ٔ�مور، و×ردو� اح\ا كذ© êراقب ما 
يقوم به ٔ�ي م\عش، واحشال كLرشي، ٕاىل Äري ذ©، هذه ٔ�مور مرتبطة 
gس?ياسة Uامة وبتدsالت جلهات مiعددة، واJٓن هناك مال مراق�ة تمت من 

مد�رية الرضائب �ش يوقفوا Uىل هاذ احلاالت هذي ا�يل موجودة  ق�ل
  .وعند� تعاون معهم

ولكن ا�يل Ðهيم هو ٔ�ن هاذ املنتوج �كون موجود، اح\ا سولتو� Uىل 
السكن د¿ل الف}ات املتوسطة، معلناه، در� م\توج، ونذÐرمك بmٔن السكن 

ٔ�لف و�دة  200د¿ل  �جµعي ملا تدار يف البداية د¿لو، يف ٔ�وال مرشوع
، يف البداية د¿لو تعرث، ما 2004سك\ية، مث السكن �جµعي �حلZ د¿ل 

متىش حىت اعطينا ٕاعفاءات ج�ائية �لمنعشني العقاريني Uاد متىش �لشلك 
ا�يل ك¯شوفوه اليوم، مع اخiالالت ا�يل كنالحظوها، ولكن Uىل ٔ�ي �ال 

، حرك �ٓ� إالنتاج، ويف نفس تعطى وا�د القوة هائZ لالقiصاد الوطين
الوقت لىب انتظار اجµعي مع بعض املشالك و�خiالالت اليت ßسعى ٕاىل 

  .معاجلهتا
املتوسطة، ولكن Äري نفس اليشء س?يقع �ل¯س?بة �لسكن د¿ل الف}ات 

نتفامهو، سكن د¿ل الف}ات املتوسطة راه ما يش �حلجم د¿ل السكن 
ٓ  �10جµعي، هنا كنتلكمو Uىل  الف د¿ل الو�دات، وهنا كنتلكمو Uىل �
 .م}ات اJٓالف د¿ل الو�دات

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
شكرا الس?يد الوز�ر، وßشكر الس?يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ٕاذن، ن¯iقل ٕاىل السؤال اJٔول املوXه ٕاىل الس?يد وز�ر التعلمي العايل 

اء اJٔطر واJٔدمغة املغربية والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطر، وموضوUه ٕاغر 
  . وñشجيعها Uىل الهجرة

الفريق �س?تقاليل، تفضل، زيد اليس . اللكمة �لفريق �س?تقاليل
  .ا�لبار تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

هذا املصطلح ٔ�و هذه العبارات  جهرة اJٔدمغة، هذا عندما ßسمع ٔ�و نقر�ٔ 
هنديو sري� "يقشعر ��X وخن�ل من ٔ�نفس?نا، وêردد اللكمة الراجئة دامئا 

، �رددها املغاربة، الطاقات الواUدة وما ٔ�حوج املغرب Jٔبنائه ذوي "لغري�
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الكفاءات العالية من ٔ�طباء و±ندسني وتق\يني وعباقرة ±رة يف ش?ىت 
ٔ�خرى تعرف Ðيف ñس?تغل هذه القدرات،  الصناUات، تقوم دول ٔ�ج\بية

  .ليبقى املغرب اåي حضى ؤ�نفق ما Ðّون به هذه اJٔطر
ٕاذن، هنا ٔ��ن �مكن اخللل؟ ومىت ñس�Oقظ احلكومة املغربية واحلكومات 
اليت س?بقهتا، ال ٔ�ضع ا�لوم Uىل احلكومة احلالية ٔ�و املس?تق�لية ٔ�و السالفة 

ىل ال�ساؤل، مىت ميك\نا حتفزي بقدر ما ٔ�هنا موضوع Äرية وطنية ñشد� إ 
ش?باب املغرب Uىل البقاء يف ب�ه، Uىل sدمة ب�ه، Uىل ٕاعطاء مردودية 

  ٕاضافOة، وعبقريته ×كون يف sدمة الوطن ويف sدمة ٔ�بناء الوطن؟
  الس?يد الوز�ر، 

ٔ�ظن ٔ�نين لو اس?متريت يف �يم س?تكون دامئا مiفقا معي، سmٔطنب 
املوضوع، لكن السؤال اåي يطرح ٔ�و  ؤ�ضيف لك ما ميك\ه القول Uىل هذا

Ðيف حنفز ش?بابنا ليبقى داsل املغرب، داsل ب�ه خلدمة : يفرض نفسه هو
  وطنه و�لمزيد �لوطن حنو التقدم وإالبداع؟

  ...حصيح نقوم بmٔخطاء ؤ�خطاء معروفة، هل هنمت اليوم
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد حلسن اTاودي، وز�الس?يد حلسن اTاودي، وز�الس?يد حلسن اTاودي، وز�الس?يد حلسن اTاودي، وز�
  .شكرا الس?يد الرئLس

حىت ٔ�طمنئ الس?يد املس�شار، يف العامل ال يوXد ب� �كون ويبقى 
املكون داsل اTا�رة اليت Ðون فهيا، الفرßس?يني اJٓن راه تتدهيم مار�اكن، 

طالب �حث ميش?يو خيدموا sارج  100.000الربازيل هاذ العام حط 
زيل �ش جييبوا التق\يات، ا�يل صاوب الق\بZ اåرية د¿ل �Ðس?تان الربا

ٔ�ش?نو امسيتو هذاك؟ ما هيمناش السمية د¿لو، فني اكن sدام؟ اكن sدام 
  . يف هولندا

مايش وز�ر املالية، اJٓخر ا�يل اsذا تقريبا ما يناسب  ،الزييم املغريب
 la(، هاذ اJٔبمغريب، هو ) X)la batterie au lithiumا�زة نوبل يف 

batterie au lithium ( ون ابقى عنديÐ ب د¿لها، واشJٔاملغريب هو ا
هنا¿ Äادي يوصل �لمس?توى ا�يل اك�ن؟ ولكن Xا �لمغرب، امحلد � Xا 

  . �لبالد د¿لو، والس?نة املق�Ä Zادي نفiحو املاسرت يف التخصص د¿لو
طيمك نتاجئ، امحلد � املغاربة ا�يل عندك �را تيحبوا بالدمه، ٔ�� Äادي نع 

ا�يل عندمك �س sدامني يف ا"تربات يف كندا، Xايبني التك\ولوجOا لهاذ 
  .البالد، �ش نعطيمك �ش تعزتوا �لبالد د¿لنا

ٔ�ول جتربة در�ها يف املغرب، در� عروض د¿ل البحث العلمي 
مليون درمه،  90 ٔ�عطت) OCP2(�ملشاركة د¿ل وفiحناه Uىل �را، 

مليون، ٔ�� تنضارب  10مليون، مؤسسة لال سلمى  30ٔ�عطت  "م\امج"
                                                 

2Office Chérifien des Phosphates  

مع ٔ�حصاب اJٔبناك، ٔ�حصاب التmٔمOنات واحصاب رشاكت إالمسنت، لكهم 
مليون، فiنا اJٓن  300خصهم يدمعوا البحث العلمي، والوزارة حطات 

  . مليون 600امحلد � 
ملت�دة فرßسا، ٕاس?بانيا، الوال¿ت ا: وا تصنتوا معا¿ اشكون شارك معمك

اJٔمر�كOة، كندا، ٕايطاليا، بلجياك، الربتغال، ٔ�ملانيا، الهند، اململكة املت�دة، 
توßس، اTامنرك، ف\�ا، ليتوانيا، الرنوجي، سوÜرسا، شارÐوا معمك يف اùمتويل 
املغريب، واش كنتو كت¯iظروا هاذ اجلامعات اJٔج\بية ورشاكت ٔ�ج\بية 

iج، هذي راه سابقة يف Ïرخي شارÐت مع اجلامعات د¿ل البالد �ش ت̄ 
  . املغرب

نعطيمك املعطيات �ش ا�يل امىش لربا يدافع Uىل بالدو، خصنا نعزتو 
�لبالد د¿لنا، �جلامعة د¿لنا، واشكون Xاب هاذ الناس، Xابومه املغاربة 
د¿لنا ا�يل رامه sدامني متا وsدامني مع البالد د¿هلم، وتيجيو تيقولوا لنا، 

  . د�نها اح\ا موجو 
اJٓن هاذ الس?نة در� مزيانية، ٔ�س?تاذ مال مغريب sدام يف كندا، دار 

 22ت�Lقى Üشد املانضة د¿لو متا وعندو  )année sabbatique(عندو 
ٔ�لف درمه يبقى يف املغرب، خصو �كون حبال البا×ري، مييش يعمر وخيوي 
عندي، مييش يعمر وخيوي عندي، دا�ر�ن مزيانية sاصة لهاذ اليش، 

 .س?يد املس�شارال 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب اليس ا�لبار؟

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر، 
راه اح\ا ما كنقللوش من القمية د¿ل الكفاءات املغربية، قل يل ٔ�ش?نو 

ش?باب يف ٔ�رض الواقع ٔ�ش?نو اك�ن اليوم، ٕاىل در� وا�د إالحصاء Uىل ال 
لكهم يقولوا © اح\ا �غيني  %100املغريب �اميل الشهادات العليا، راه 

  . خنرجوا من هاذ البالد Jٔن ما اكي¯ش عناية
ميل كنق�طو، الس?يد الوز�ر احملرتم، �امل شهادة يف الفزي¿ء، شهادة 
Uليا يف الر¿ضيات وتنعطيوه وظيف ا�يل ال يالمئ طمو�ه و×كوينه، ٔ�� 

 des ingénieurs en informatique mais travaillent(تنعرف 
comme des secrétaires( ،فهةÏ دموا جمرد ٔ�ش?ياءçالس?يد عندو . تي

مال وا�د العلوم فائقة يف اåاكء ا�يل كتطلب وا�د املهارة و�درة، راه اح\ا 
  . ما كنعرفوش ßس?تغلوه

ا وحمرومني الطلبة، الس?يد الوز�ر احملرتم، ا�يل دا� اJٓن تيقراو Uىل �ر 
من العناية د¿ل احلكومة، حمرومني من ٔ�ي عناية، واش ابغييت حتبب لو 
بالدو اليوم، الناس ا�يل اJٓن Ðيتوظفوا يف وظائف ا�يل يه ما فهياش القمية 
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ه تيق�ط ما Üسد به رمقه الّ املادية، الس?يد ±ندس دو� ا�يل تعذب Uلهيا ¿
ار وضعف احلياة �جµعية س?ú مع هاذ الز¿دات الصاروخOة يف اJٔسع

  ٕاذن، Ðيفاش Äادي Üشجع هاذ اليش؟ . ا�يل والت
السؤال د¿ل الفريق �س?تقاليل الهدف د¿لو هو Ðيفاش Äادي 
ñشجعوا لنا اوالد�، ما تقولLيش اك�ن وا�د الف}ة ا�يل امحلد � ما زال Äريهتا 

نامه، اح\ا الوطنية واردة وغتبقى ا�يل كتدمع املغرب، قل يل ٔ�ش?نو اعطي 
حىت . حىت املعاد�، الس?يد وز�ر التعلمي العايل، املعادالت وحترموا مهنم

  .الكفاءات، والو Ðيتحبطوا، الس?يد الوز�ر
ٕاذن، ٔ�� اهرضت بعمويم، ولكن انµ ج�دتيوين نقول لمك رامك ما دا�ر�ن 

  . والو، الس?يد الوز�ر احملرتم، وامسح يل
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطر
ٕاىل كنا ما در� والو، ما اعرفiو والو �ٓش تند�رو، ٕايوا راه تتقراو 
اجلرائد، ٕايوا ال، الظمل د¿ل البالد، كتظلموا البالد، Jٔن هاذ املعطيات، 

 Oرخي، هذا �جت د¿ل مسلسل، مايش اح\ا غي جÏ نا وهاذ اجلامعة هذا
  .صاوبناها

مرشوع د¿ل اجلامعة املغربية،  396هاذ الناس ا�يل داروا هاذ اليش، 
�ٓ عباد هللا، صاوبوا لمك، شوفوا يف اجلديدة حمطة د¿ل تصفOة املياه العادمة 

ٔ�لف درمه، غند�رو و�دة Ðبرية �لشامل، وغنعمموها يف  600املغربية بـ 
  .املغرب
)le drone (منودج، ٔ�عباد هللا، ما نقلصاوبوا اùوش من اجلامعة ل

املغربية، خصنا نعرفو، ال، sليوين نتلكم حىت ٔ��، ال، ما جيري داsل 
هاذ اTول ا�يل Xايني، ٔ�قسم لمك �� ٕاىل تقريبا .. اجلامعة املغربية امحلد �
ني، اليوم Xاية Lاليوم، اليوم، البارح الصين . ما اكي¯ش يش شهر

)Dassault( كة ، رش)Dassault (لبحث العلمي مع املغاربة�.  
الصينLني، غند�رو معهد د¿ل التكو�ن د¿ل البحث العلمي مع 

  .مع فرßسا، امشL\ا بعيد. الصينLني
س1مترب Xاي الوز�ر الربتغايل والوز�ر إالس?باين �ش نوقعو Uىل  22هنار 

يني لكيش هاذ اجلامعة املغربية ما فهيا قمية، وXا. اتفاقOة البحث العلمي
ٕاذن، خصنا . اليا�ن مiفقة معنا يف املبدٔ� د¿ل البحث العلمي معها... �Äني

ßشجعو هاذ اJٔساتذة ا�يل تيد�روا هاذ البحث العلمي، وفعال اJٔجرة د¿هلم 
  .ضعيفة وsدامني

ٕاذن، اجلامعة املغربية انطلقت، البحث العلمي انطلق، معرها ما اكن، 
مليون  600مليون درمه، غنفوت  15تت باليت، معرها الوزارة ما فا

  درمه، اUالش ما داروهاش ق�ل؟ 
قلت اTاك×رة، اUالش دsلوا اTاك×رة لٕالدارة واجلامعة حمتاXة لها؟ 
اUالش؟ لقOنا هاذ اليش هنا، ولكن ما ت¯�غLش êرجع �لور ٔ��¿، خصنا 

ب ßشوفو القدام، ٕايوا ما جتبدو�ش Uاود 8ين حىت نبداو، ال، ال، العيو 
د¿لنا ال، مايش بال ما نرضبو، بال ما نرضبو ا�يل اكنوا ق�التنا، صايف داروا 
ذاك اليش ا�يل فهم هلم هللا، واش شكOنا يف النوا¿ د¿هلم؟ ما شكOناش يف 

  .النوا¿ د¿هلم، ولكن نب¯Oو وêزيدو �لقدام، وßشجعو اJٔساتذة د¿ولنا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
   .شكرا، شكرا الس?يد الوز�ر

ٕاذن، السؤال الثاين موضوUه مmٓل �لزتامات املعلنة خبصوص ×منية 
  . البحث العلمي

  .اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق اJٔصا� واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالب
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل sري املرسلني
  وز�ر،الس?يد ال

ال خيفى Uليمك اTور الك�ري ا�يل تيلعب البحث العلمي، ها انµ مقتو 
�لعرض د¿لو، يف تطو�ر وحتديث املقاو� املغربية، والرفع من القدرات 
إالنتاجOة والتنافس?ية د¿ل إالنتاج الوطين، �ٕالضافة ٕاىل �عµد Uىل هنج 

  ...الطرق احلديثة

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .لبار، �رااك�ٓ اليس ا� 

        ::::املس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالب
الطرق احلديثة والعلمية يف إالنتاج، والتçيل عن الطرق التقليدية 

  .املوروثة
ٔ�ش?نا يه إالجراءات ا�يل اsذات : åا، الس?يد الوز�ر، ßسائلمك

احلكومة د¿لمك من X�ٔل ñشجيع وضع البحث العلمي رهن ٕاشارة ويف sدمة 
  . إالنتاج الوطيناملقاو� املغربية و 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطر
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
ا�يل تيmٔطر اجلامعة املغربية، ما اكßش وال  01.00ٔ�ول �اXة هو القانون 
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حنن بصدد وضع قانون �لبحث العلمي، . و�دة Uىل البحث العلمي مادة
البالد ما ميك¯ش، رامك قلتوها، نظرا لÃٔمهية د¿لو ما ميك¯ش القانون ما 

  .فهيش البحث العلمي
لقOنا اJٔساتذة Ðيعانيو من املساطر املالية، املراق�ة، . 8نيا، املساطر

 ٔ�شهر، تيقول ª 6و �مكل يف املراق�ة، املراق�ة، تيد�ر البحث العلمي، خص
هاذ املساطر لكها  ،)devis contradictoires 3(جOب هذي، جOب 

 .ت¯سهلوها
املوارد املالية، خصمك تعرفوا ثورة داsل اجلامعة املغربية، هاذ اليش مع 
اJٔسف ما تيعرفوهش، ما معروفش يف السا�ة، واش تعرفوا �Jٔساتذة، 

ر يف السالمل ٕاال �لعمل، ٕاال �مللف العلمي، اJٓن ق�لوا �لفكرة ما ابقاش تطو 
ما بقاñش اJٔقدمOة، Äادي ند�رو درXة اس?تv\ائية . راه هذي ثورة يف البالد

يف هاذ الشهر �كون املرسوم واXد ٕان شاء هللا، �ش اJٔس?تاذ  30ق�ل 
�زيد يف البحث العلمي �ش يدوز ��رXة ) C(ا�يل وصل ��رXة 

  . حث العلمي¯شجعو البك �س?تv\ائية، 
مليون درمه،  15اùمتويل، قلت لمك الوزارة معرها ما خرست ٔ�كرث من 

اعرفiو . مليون، اJٔمل د¿يل نوصل ملليار درمه 600ٔ�عباد هللا، غنفوتو 
  . Uالش؟ �ش اJٔساتذة �كون عندمه �ش يتحرÐوا

اح\ا عند� موقع مiقدم مع ٔ�ورو�، ٔ�ورو� �اطة بني املزيانيات د¿ل 
مليار ٔ�ورو �لبحث العلمي، وعند� احلق ßس?تافدو  79: 2020و 2013

مهنا، وغند�رو موظف sاص متا يف الربملان اJٔورويب �ش يعطينا املعطيات 
  . يف الوقت �ش �sذو حظنا يف هاذ اليش

لكيش اTول اJٔوربية اJٓن مقiنعة بmٔن املغرب قطب حنو ٕافريقOا، 
تنقول لمك . \ا ما مقiنعي¯ش بذواتنااJٓخر�ن مقiنعني بنا، ٔ�عباد هللا، واح 

اTول اJٔوربية لكها، وهللا العظمي ٕاىل التنافس Uىل املغرب، لك وا�د 
 je suis pas(تيقول © خصين، وليت تنقول ليه �لفرßس?ية 

Gargantua(، ايني ما ا مX نقدش هنضم هاذ اليش، هاذو لكهم ا�يل
عات اJٔوربية طلبات قادش هنضم هاذ اليش لكه، Jٔن الطلبات من اجلام

  .مس?مترة �لتعاون مع املغرب
ٕاذن ولينا ت¯iختارو، ٔ�� دو� ٔ�وربية قلت لها ند�رو صندوق �لمتويل، 
قال © باليت تتفوت اJٔزمة ما عند�ش، وىل املغرب هو ا�يل ×ميول 

  .دروك، ويف اJٔزمة، ويف ظرف اJٔزمة
د¿ل البالد،  ٕاذن، نعزت هباذ �س?تقرار د¿ل هاذ البالد و�ùمتوقع
ٔ�لف طالب  52واملغاربة امحلد � ا�يل اكينني م\�رش�ن يف العامل، عندمك 

sارج املغرب، هاذو لكهم تيجيو تiLق\وا ا�لغات اJٔج\بية لكها، عندمه 
  . جتارب وتيدsلوا �ل�امعة املغربية

ٕاذن، هذا تالحق مع ا�يل Ðيتكون داsل املغرب وا�يل تiLكون sارج 
 فني ما امىش لكهم تيجيو، حنن يف sدمة املغرب، امحلد املغرب، املغريب

�.  

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب الس?يد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالباملس�شار الس?يد احلبLب بنطالب
  . شكرا الس?يد الوز�ر

السؤال د¿لنا، الس?يد الوز�ر، هو هاذ النتاجئ احملصل Uلهيا، هاذ النتاجئ 
زي التطبيق، Ðيفاش ßشوفوها يف املقاو�؟ Ðيفاش اجليدة Ðيفاش تدsل حل

ßشوفوها يف إالنتاج د¿لنا، يف اJٔداء د¿لنا، يف التعامل د¿لنا؟ Jٔن ما 
خصهاش تبقى ح�Lسة د¿ل اجلامعات، خصها خترج وßشوفوها يف 
القطاUات، يعين Uدة قطاUات ت¯شوفها �يق ت�ش?تغل بطرق م�iاوزة، مع 

وصل لطرق ا�يل يه م\ت�ة ومرحبة، ولكن ما العمل ٔ�نه البحث العلمي 
  .وصالñش �لقطاUات، هذا هو املراد من طرح السؤال د¿لنا

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و×كو�ن اJٔطر
  الس?يد املس�شار احملرتم، 

املشاركة، هو جييب مقاو�  ، وUليه در� رشوط%1000مiفق معك 
) l’institut pasteur(اجلامعة، مال لكية اTار البيضاء معلت مع . معه

  . �ش نتجو اTوا يف املغرب �ش البحث العلمي ما يبقاش يف الرفوف
لندية Xات اتصلت gرشكة مغربية \ نعطيمك منوذج ف\�ا، رشكة ف 

 des(�ش ي¯iجوا لنا و�جلامعة املغربية وداروا عرض، البحث العلمي 
fours solaires dernière génération( وفكروا معا¿ يف البالد ،

ويف مايل وñشاد، السوق ما  ،)four solaire(الناس يبداو يطيبوا بـ 
ÄادÜش �فس ٔ�ملانيا، ولكن تند�ر التك\ولوجOا ا�يل Äادية مع احلاجOات 

غربية تتçدم مع اجلامعات د¿يل ٔ�� يف البالد، Jٔن اكنوا الناس اجلامعة امل
اJٔخرى حسب احلاجOات د¿ل اJٓخر�ن، اح\ا كنطلقو من احلاجOات د¿ل 

  . البالد
، ما ÄادÜش êرسلو Jٔفغاßس?تان، هذا عندو )le drone(ميل ند�ر 

وا�د فريمة �غي يعرف الرطوبة يف اJٔرض د¿لو وال يف فوق �راج وال Äابة 
  . بالد د¿لناوال اك�ن اجلراد، احلاجOات د¿ل ال 

ٕاذن، هاذ التك\ولوجOات لكها ا�يل تند�رو، ×ك\ولوجOات ك�س?تاجب 
�ش املنتوج املغريب نلقاوه يف السوق، Jٔن عند� د�ن، املغاربة Ðميولوا 

  . اجلامعة املغربية
ونعطيمك وا�د اخلرب ا�يل راه سار �ل¯س?بة لمك، الطلبة لكهم ا�يل طلبوا 

م ا�ل�ان إالقلميية لكهم غتجهيم املن�ة، املن�ة هاذ الس?نة ووافقت Uلهي
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الطلبة لكهم ا�يل طلبوا املن�ة هاذ العام، هاذ العام، راه امشات لوا�د Uدد 
اJٔقالمي، غتجي لÃٔقالمي اJٔخرى Jٔن عند� اس��ر يف الطالب، زد� نعم 
زد� يف البرتول وا�ليصانص، واليين غتعطيو �لفقراء ٔ�والد الشعب ا�يل 

ٕاذن، ذاك الشواري . و، �لتالمOذ املعوز�ن، خصنا نعطيو �لفقراءخصهم يقرا
ا�يل مايل Äادي هنزو اشوية من ذاك العني ا�يل مايZ وêردوها �لعني ا�يل 

 .�قصة، �ش �كون اشوية د¿ل التوازن، صايف

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
شكرا الس?يد الوز�ر، وßشكر الس?يد الوز�ر Uىل مشاركته يف هذه 

  .اجللسة
¯iقل ٕاىل اJٔس?ئZ املو°ة ٕاىل الس?يد وز�ر التجهزي والنقل ون 

وا�لوLXس�Oك، والسؤال اJٔول حول حتول دراXات ثالثية الع�الت من 
  . نقل البضائع ٕاىل نقل الراكب

  .اللكمة �لتجمع الوطين لÃٔحرار، تفضلوا

        : : : : املس�شار الس?يد توفOق املس�شار الس?يد توفOق املس�شار الس?يد توفOق املس�شار الس?يد توفOق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  سادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدة وال 

  الس?يد الوز�ر، 
اس?تق�لنا تطبيق مدونة السري �كري من التفاؤل، واكن مهنا الوحOد 
بتطبيق هاذ املدونة نظمو اشوية ٕاشاكلية عرقZ السري يف بالد�، واحلد من 
حرب الطرق اليت تذهب �لعديد من اJٔرواح gس1ب اùهتور وUدم ا�رتام 

  . قانون السري
الس?يد الوز�ر، رمغ تطبيق هاذ املدونة، الحظنا ٔ�ن اخلطورة  ولكن،

د¿ل الطرق �قOة يه يه، واس?تف�ال وا�د الظاهرة Xديدة ا�يل انطلقت 
من بعد التطبيق د¿ل املدونة، وهذه الظاهرة د¿ل اTراXات النارية ثالثية 

ف نO1ل الع�الت، ا�يل ×اكÎرت �ملبادرة الوطنية �لتمنية ال1رشية، واكن الهد
مهنا، ويه اكنت خمصصة لنقل البضائع اخلفOفة، ولكن اليوم ك¯شوفو ٔ�هنا 
حتولت ٕاىل مراÐب د¿ل نقل الراكب، يف رضب صارخ �لقانون ويف غياب 

  . املسؤولني عن اJٔمن
ßسائل الس?يد الوز�ر واش تزنيل د¿ل هاذ املدونة Xا Äري �ش êرفعو 

  يف الطرق؟  ، وال �ش حنميو الناس)les amendes(من 
ٕاذن، الس?يد الوز�ر، ما يه إالجراءات املس?تع�Z اليت تنوون اختاذها 
لوضع �د لهذا اخلرق السافر لبنود املدونة، مع العمل، الس?يد الوز�ر، هذه 
يه املرة الثانية ٔ�و الثالثة ا�يل Ðيتطرح هاذ السؤال يف هاذ القاUة و�يق حلد 

  اJٓن املسmٔ� يه يه؟
 .�روشكرا الس?يد الوز

  

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر، تفضلوا

بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التبوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التبوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التبوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل  والنقل  والنقل  والنقل     محمد محمد محمد محمد جنجنجنجنيبيبيبيبالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ::::وا�لوجس�Oك، امللكف �لنقلوا�لوجس�Oك، امللكف �لنقلوا�لوجس�Oك، امللكف �لنقلوا�لوجس�Oك، امللكف �لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
  .شكرا الس?يد املس�شار

د¿ل  52.05ونة، Ð�ٔيد �لفعل تناولتو قضية ا�يل انطلقiو مهنا من املد
، لكن تعلمون، الس?يد املس�شار، Uىل ٔ�نه 2010السري وإالصالح د¿ل 

املوضوع د¿ل هاذ الع�الت الثالثية ود¿ل هاذ العر�ت ا�يل يه عندها 
�ملدونة، ولكن مرتبط  %100الع�الت الثالثية هو موضوع ما مرتبطش 

تقطت إالشارة �لفعل ا�يل ٔ�يضا �ملدونة ولكن �جلانب �جµعي، ؤ�� ال 
دور يف اجلانب �جµعي لرتوجي  اكن عندها) 3INDH(، ٔ�نه رشتو لها

  .هاذ الع�الت
تيعطينا  66والفصل  65وال الفصل  65املادة  ،Ð�ٔيد ٔ�نه إالشاكل

إالطار القانوين يف املدونة �لمعاجلة د¿ل هاذ إالشاكلية، لكن من sالل هاذ 
ة تن�اولو Ðيفاش نلقاو احلل ا�يل هو قانوين، الثالث، ٔ�ربع س?نوات اsJٔري 

إالطار القانوين د¿ل التدبري، ولكن يف نفس الوقت ßسمحو لوا�د الف}ة 
ا�يل �لفعل ميكن ñرشي الهوندا وال ñرشي الس?يارة ا�يل ورشحية من اKمتع، 

ت�سوى �ش تد�ر هبا النقل د¿ل البضائع ٔ�ساسا، ؤ�نمت ×لكممت Uىل 
�نتقال من نقل البضائع ٕاىل نقل املسافر�ن، �ش نلقاو  إالشاكلية د¿ل

احلل ا�يل يوامل بني اجلانب القانوين والتنفOذ د¿ل املدونة وبني اجلانب 
 .�جµعي �ش حنافظو لهاذ الرشحية Uىل مدخول ا�يل يبقى مدخول معترب

ٔ�ن يصل اJٔمر اJٓن ٕاىل ٔ�ن تصبح مل هذه العر�ت يف  لكن ،لكن
السري ويف اJٔرواح د¿ل ال1رش، وبدات عوض ما هتز  احلوادث د¿ل

البضائع هتز الناس، اJٓن �لفعل وصلنا لوا�د املس?توى ٔ�نه ما ميك¯ش من 
  . بعد ن�ساهلو يف هاذ اKال

و�لتايل، اJٓن حنن بصدد ٕاصدار قرار ا�يل تريتبط ٔ�ساسا �مللف، 
ت، Uىل ٔ�ساس اTراسة د¿ل هاذ العر�ت ا�يل عندها هاذ ثالثة الع�ال

القوة د¿لها اجلبائية، وهاذ القوة تتعطيك إالماكنية واش متيش لــ 
)permis ( ادي �كون ٕاكشارة، ما ميك¯ش اليوم تيجي وا�دÄ اص ا�يلs

تيجي من البادية، تيجي وخيلط ويد�ر هذي ومييش ويبدا حىت هو هيز 
، هاذ املسmٔ� ٕاخل... وقعوما يحفال عباد هللا، ويبدا حىت هو يف الضو امحر، 

�ٔmٓن حنن يف ٕاطار هاذ القرار �ش نضبطو هاذ املسJا.  
املسmٔ� الثانية مرتبطة ��لو�ات �ش تويل ٔ�يضا يه مرمقة وتتخضع 

�ش تعرف هبا  ةين معدا�لو�ة �لمراق�ة التق\ية Uىل ٔ�ساس ٔ�هنا ×كون عندها 

                                                 
3 Initiative Nationale du Développement Humain 
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  . �ش ما يبقاش إالßسان وقiاش ما امىش ما �كوßش عندو مiابعة
، Jٔنه �لفعل يثار يف العديد كن ٔ�يضا هاذ اليش اJٔن Äادي حنددو ªول

ª ادي حنددوÄ ،انOحJٔت زمين ا�يل هو حمدد، ا�يل  من اOوا�د التوق
ٔ�شهر من إالصدار د¿ل هاذ القرار فú يتعلق �TراXات ا�يل يه  s6الل 

  . منا Uلهيار�عية الع�الت خفOفة احملرك، خصهم يلزتموا هباذ اJٔمور ا�يل ×لك 
، اTراXات الثالثية �حملرك لكها خصها تلزتم لهاذ 2015ق�ل فاحت مارس 

اTراXات ا�يل يه معومOة ذات حمرك  2016الضوابط، وق�ل فاحت مارس 
ا�يل اكمZ خصها تلزتم، ٕاضافة ٕاىل اجلوانب د¿ل املراق�ة د¿لنا د¿ل 

sل معنا Uىل اخلط يف الوزارة، ولكن ٔ�يضا د¿ل اJٔمن الوطين ا�يل هو دا
 �ٔmٓن اك�ن ×اكثف د¿ل اجلهود �ش هاذ املسJل املدن، فاsٕاطار املراق�ة دا
�لفعل اsذ�هنا �جلدية الالزمة �ش ما تبقاش ٕاكشاكل حقOقي Uىل صعيد 

  .التنقل
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

 هناك تعقOب؟ 
  .تفضل اليس مكيل

        ::::Oق Oق Oق Oق مكمكمكمكيليليليلاملس�شار الس?يد توف املس�شار الس?يد توف املس�شار الس?يد توف املس�شار الس?يد توف 
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .شكرا الس?يد الوز�ر Uىل اجلواب د¿لمك
فقط، الس?يد الوز�ر، التدsل د¿ل الوزارة د¿لمك، الس?يد الوز�ر، 
مايش Äري يف احلد د¿ل هاذ املسJٔ ،�ٔmن هاذ املسmٔ� مiعلقة بعدة مسائل، 

ا ٔ�ن امحلو� د¿ل اك�ن اJٔوىل يه املبادرة الوطنية �لتمنية ال1رشية، ٔ�نمت كتعرفو 
هاذ اTراXات حمدودة، ومبجرد ٔ�ننا كنثقلوها هباذوك الراكب ما ك�س?مترش 

  . يف �س?تعامل د¿لها
ٕاذن، هاذوك الناس ا�يل اعطينامه �ش ند�رو املساUدة، ؤ�نه �كون 

ٔ�و  6عندمه وا�د اsTل قار د¿هلم، Äادي حندوه مع مرور الوقت، وا�د 
  . Xة ما صاحلة حلىت يش �اXةٔ�شهر كتصبح هذيك اTرا 7

ما ابغيناش نتلكمو Uىل الت�اوزات الال s�ٔالقOة ا�يل ك¯شوفوها يف 
وسط الشارع، ما ابغيناش نتلكمو Uىل بولLيس حترق الضوء محلر يوقفك 

الناس وما  10وال  8مشار� ) triporteur(ويدوز من �داه وا�د 
  .هاذ اليش مسائل ما ابغيناش نتلكمو فهيا. يوقفوش

، املغرب يف ٕاطار إالصالح ا�يل 2020ابغينا نتلكمو Uىل الرؤية د¿ل 
و°ة س?ياحOة  Ä20ادي فهيا Ðهيدف بmٔنه �ش جيعل من املغرب ٔ�فضل 

Uاملية، مiفقني، ولكن Ðيفاش ابغينا ند�روه من ٔ�فضل هاذ الو°ات 
  الس?ياحOة وك¯شوفو هاذ املنكر ا�يل اك�ن يف الطريق، الس?يد الوز�ر؟

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Uىل التعقOب، الس?يد الوز�ر؟ تفضلوا

الس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
ال، Äري دا� اح\ا ٔ�ظن املوضوع راه اح\ا مiفامهني Uىل ٔ�نه موضوع 

ح �لتطور ا�يل امىش يف هاذ عندو بعد اجµعي رئLيس هو ا�يل امس
  . �جتاه هباذ احلجم

مiفامهني ٔ�يضا Uىل ٔ�نه اJٔمر اJٓن مل يعد يطاق من sالل ا"الفات 
املتعددة ا�يل جزء ×لكمت وجزء قلت ما ×لكمتLش Uليه، لكن ا�يل عند� 
±م هو ٔ�نه املدونة ملا ×لكمت ٔ�عطت بعض احللول ا�يل يه قانونية، اJٓن 

دsلنا �لمر�Z د¿ل رضورة ٕالزامOة تطبيق القانون واختاذ مجيع قلت Uىل ٔ�نه 
القرارات التنظميية ا�يل مرتبطة هباذ القانون من sالل ٔ�وال الضبط د¿ل 
الشخص ا�يل تيقود ذاك العربة، من sالل الضبط د¿ل العربة والضبط 

تقOو د¿ل التجوال د¿ل ذاك العربة داsل املدينة، مبعىن ٔ�نه �لفعل Äادي êر 
ولكهنا تؤدي دور ا�يل هو ، )عربة عشوائية(من ت¦ العربة ا�يل يه اJٓن 

ٕاجيايب يف اKمتع، �عتبار اجلانب �جµعي، هاذ العشوائية مل يعد مسموح 
هبا، Jٔنه اJٓن كام تفضلتو وقلتو والت اJٓن جتاوزات Uىل مجيع اJٔصعدة، 

 إالجيابيات ا�يل من وما ميك¯ش ملا ×كون الت�اوزات السلبية تؤÎر Uىل
X�ٔلها تدارت هاذ العر�ت، ال ميكن ٕاال ��و� ٔ�ن تتدsل، وهذا ما وUدت 
به وقلت Uىل ٔ�ننا اJٓن يف ٕاطار ٕاصدار هذا القرار، ؤ�عطينا �Xٓاالت معينة 
لالنضباط و�لزتام، وس?نعمل ٕان شاء هللا رب العاملني Uىل ٔ�ن هاذ اJٔمور 

  . متيش يف هاذ �جتاه
 .س?يد الرئLسوشكرا ال 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوUه جتديد حظرية س?يارات النقل العمويم 
  . �لمسافر�ن

  .التجمع الوطين لÃٔحرار، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد محمد املفOداملس�شار الس?يد محمد املفOداملس�شار الس?يد محمد املفOداملس�شار الس?يد محمد املفOد
  .شكرا الس?يد الرئLس
  الس?يد�ن الوز�ر�ن،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد الوز�ر، 

 ٕا�داث صندوق لت�ديد حظرية النقل العمويم �لمسافر�ن، وداsل مت
ما يه نتاجئ تدsالت هذا  :سؤالنا الس?يد الوز�ر .اKاالت احلرضية
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  الصندوق؟ 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

لكف لكف لكف لكف الس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك، امل والنقل وا�لوLXس�Oك، امل والنقل وا�لوLXس�Oك، امل والنقل وا�لوLXس�Oك، امل
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
تعلمون، . شكرا الس?يد املس�شار Xد خمترص لكن الفكرة وصلت

الس?يد املس�شار، Uىل ٔ�ن �لفعل القانون املايل اكن فOه نقاش حقOقي د¿ل 
حول رضورة التعاطي والتعامل مع النقل د¿ل املسافر�ن، و�لتايل  2014

مهنا s�ٔذ به الربملان وهو املتعلق اكنت فOه مجموUة من إالجراءات، وجزء 
بت�ديد احلظرية، ٕاذن املن�ة د¿ل الت�ديد واملن�ة د¿ل التكسري واملن�ة 

  . د¿ل التmٔهيل
ولكن جزء �ٓخر ا�يل اكن مرتبط �ملنظومة إالصالحOة 5لك، الربملان 
ارتmٔى ٔ�ال يsٔmذ هبا، وUىل هذا اJٔساس تفiح حوار مع املهنيني، وهاذ احلوار 

نونرب مت ×كيف احلوار لك ٔ�س?بوع -م\ذ س?نوات، ولكن يف ٔ�كتو�ر فiحناه
تقريبا Uىل ٔ�ساس ٔ�ننا نوصلو ٕاىل ٕاطار Xامع د¿ل إالصالح ا�يل هو عقد 

  .الرب�مج
واJٓن حنن يف صيغة ×اكد ×كون هنائية د¿ل عقد الرب�مج د¿ل ٕاصالح 

ن املن�ة املنظومة د¿ل النقل 5لك، وا�يل من مضن هاذ عقد الرب�مج اك�
  . د¿ل التmٔهيل واملن�ة د¿ل الت�ديد واملن�ة د¿ل التكسري

ما ابغيناش منش?يو ٕاىل تطبيق جزيئ بال ما ×كون عند املهنيني رؤية 
واحضة، اJٓن ميكن نmٔكد © Uىل ٔ�ننا وصلنا ملس?توى ٔ�ننا منش?يو لتوقOع عقد 

ود¿ل الرب�مج د¿ل ٕاصالح املنظومة 5لك د¿ل الرخص ود¿ل الكرميات 
النقل د¿ل املسافر�ن، وا�يل اجلزء مهنا هو ذاك اليش ا�يل Xا يف القانون 

و�لتايل، حنن اJٓن يف املرا�ل اùهنائية د¿ل التطبيق د¿ل هاذ املنح . املايل
ا�يل Xاو يف القانون املايل، هاذ القانون املايل تيقول خص عقد �ر�مج 

  . ند�رو عقد الرب�مجيوقع، ٕاذن انµ ميل صوتوا رشطتو Uلينا 
ٕاذن، اح\ا Jٔننا طولنا يف احلوار، وابغيناه �كون حوار ممثر، فٕاذن اJٓن 
هاذ العقد الرب�مج وXد، عند� مقرر تنظميي ومرشوع قانون �ش ند�رو 

ا�يل صوتوا Uلهيا  6و 5ا�لجنة اليت س�رشف Uىل التوزيع، Jٔن حىت املادة 
  . ا�يل يه مرشفة Uىل هذا التوزيع يف القانون تتقول بيل sاص ×كون جلنة

در� ٔ�يضا مقرر ا�يل تيعطينا إالجراءات الرضورية د¿ل السن د¿ل 
العربة ود¿ل احلا� د¿لها ود¿ل املواصفات الرضورية ود¿ل الناقل Ðيف 

فٕاذن، إالطار التقين اجلامع د¿ل بداية التطبيق، نؤكد ©، . سLس?تفOد
ٕان شاء هللا رب العاملني، وال ي¯iظر ٕاال  الس?يد املس�شار Uىل ٔ�نه Xاهز

املوافقة اùهنائية، Uىل ٔ�ساس ٔ�ننا نوقعو عقد الرب�مج، التوقOع د¿لو يفOد 
م�ارشة ٔ�ننا ندsلو يف املسmٔ� د¿ل ٕاحصاء الناس ا�يل �غيني Üس?تافدوا، 
و�لتايل ندsلو يف املر�Z د¿ل �س?تفادة ٕان شاء هللا ا�يل ت¯متناوها ×كون 

  . ٔ�قرب اXٓJاليف 
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد محمد املفOداملس�شار الس?يد محمد املفOداملس�شار الس?يد محمد املفOداملس�شار الس?يد محمد املفOد
شكرا الس?يد الوز�ر Uىل جوا�مك، ؤ�هنئمك Uىل ما تقومون به من 

  . جمهودات ج�ارة
  الس?يد الوز�ر، 

ؤ�خص �Ðåر النقل جتديد حظرية الس?يارات اكن دامئا مطلبا �لربملانيني 
العمويم، مقمت ٕ�جراءات جشاUة هتم النقل امجلاعي �لمسافر�ن، حOث U�ٔلنمت 

اåي حنن بصدده ٕاعطاء حتفزيات مالية ±مة  2014يف القانون املايل د¿ل 
للك خشص ٔ�و رشكة قامت بت�ديد ٔ�سطولها من النقل الربي، واåي هيم 

م\�ة "بعنوان �رز  5يه املادة احلافالت القدمية وجتديدها، واليت نصت Uل 
×كسري وم\�ة جتديد املرÐبات ا"صصة خلدمات النقل العمويم امجلاعي 

ٔ�لف درمه عن ×كسري  300يصل هذا اTمع ٕاىل " �لمسافر�ن Uرب الطرقات
د¿ل املرÐبات، يعين اTمع  3ٔ�لف درمه يف �دود  100ٔ�ي مرÐبة، يعين 

ٔ�لف درمه عن لك  400يصل ٕاىل  ٔ�لف درمه، ٔ�و جتديد املرÐبة بدمع 300
يف جتديد  -ال حما�-هذه إالجراءات ±مة Xدا، ومعلية ñس?تعمل . مرÐبة

  . النقل الربي وحتسني جودة اخلدمات املقدمة �لمسافر�ن Uرب الطرقات
  الس?يد الوز�ر، 

حنن يف فريق التجمع الوطين لÃٔحرار، ملاذا ال تعملون Uىل تقدمي نفس 
الطاÐس?يات الك�رية، واليت يعرف قطاعها ٔ�وضاUا مزرية، اTمع لفائدة سائقي 

السائق املهين اåي ال يتوفر Uىل إالماكنيات لت�ديد  - كام قلت-هتم 
س?يارته، حOث يتصارع مع لقمة العLش ؤ�حصاب املmٔذونيات ا�åن ال 
Üس�مثرون يف س?يارهتم، حOث اåي يؤدي رضيبة هذا الوضع املزري، ٔ�ال 

طن ال1س?يط اåي ال جيد بدا من رÐوب هاذ الس?يارة يف وهو املواطن، املوا
 .هاذ الوضعية املزرية

  . 8نية 20الس?يد الرئLس، تنظن راه درت وا�د ٔ�قل من 
  الس?يد الوز�ر، 

د¿ل اJٔفراد، املطلوب اليوم  7ال توXد يف العامل س?يارة ٔ�جرة حتمل 
Uىل وgشلك مس?تع�ل تنظمي قطاع س?يارات اJٔجرة �لك ٔ�صنافه، والعمل 

جتديد حظرية الس?يارات يف هاذ الس?يارات يف ٔ�رسع وقت ممكن ملا فOه sري 
الصاحل العام، خصوصا ؤ�ننا ب� س?يا� �مiياز، ومن شmٔن هذا إالجراء ٔ�ن 
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Üسامه يف جتويد املنتوج الس?يا�، كام Üسامه يف التقليص من حوادث 
  . السري، وهذا هو اJٔمه

  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::لسةلسةلسةلسةالس?يد رئLس اجل الس?يد رئLس اجل الس?يد رئLس اجل الس?يد رئLس اجل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

الس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
الس?يد املس�شار، اح\ا ال ميكن ٕاال ٔ�ن  تيقولو ال هو ال�م ا�يل اكن

Jٓن نsٔmذ به، حىت انت امشLت امحلد � يف الس?ياق د¿ل إالصالح ا�يل ا
احلكومة ماش?ية فOه، ٕاصالح ا�يل ×هيدف ٕاىل ٔ�وال جتميع العاملني يف 
القطاع، هيدف ٕاىل هيلكة ±نية د¿ل القطاع، هيدف ٕاىل حتسني الظروف 
�جµعية مجليع املهنيني، الناس ا�يل ×ميتلكوا احلافالت وال الطاÐس?يات، 

  . ولكن ٔ�يضا الناس ا�åن Üش?تغلون، مبعىن السائقني
نظومة إالصالحOة لكها اJٓن، الس?يد املس�شار احملرتم، ميكن هاذ امل 

نقول © Uىل ٔ�نه وضعنا إالطار د¿لها يف عقد الرب�مج، ولك بند من هاذ 
ª ىل ٔ�ساس ٔ�ننا جناوبو 2016و 2014ٕاجراءات معلية بني  البنود در�U ،

  . Uليه
ية الشق �جµعي �ارض يف املنظومة د¿ل إالصالح، سواء اكن تغط 

حصية، سواء اكن جزء من السكن �جµعي، ٕاىل �ٓخره، الرتبية والتكو�ن 
  ... د¿ل

اجلانب املتعلق �حلافالت ا�يل ت¯iلكمو Uلهيم اJٓن، اTو� راها �لفعل 
تدمع ب¯س?بة ا�يل يه هامة Xدا، �اكد املبلغ ا�يل Äادي ندمعو يف هاذ 

مليون درمه  930حىت الت�ديد د¿ل احلظرية والتكسري والتmٔهيل تيوصل 
  . مبعىن حوايل مليار درمه ا�يل Äادي يتعطى لهاذ القطاع

القطاع اJٓخر د¿ل الطاÐس?يات ا�يل كام تعلمون إالرشاف د¿لو عند 
وزارة اTاsلية، حىت يه اJٓن عندها اكن عندها �ر�مج تmٔهييل Xد 

�يل اك�ن ٕاخل، وا... الباليص 7مiقدم، ا�يل Äادي ميحو هاذ إالشاكلية د¿ل 
مليون  200صندوق د¿ل اTمع د¿ل الطاÐس?يات ها انU µارفني حوايل 

درمه د¿ل اùمتويل ا�يل هو رهن إالشارة د¿ل إالخوان د¿ل الطاÐس?يات 
س?نو¿، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه الطاÐس?يات هام ا�يل اس?تافدوا من اTمع ملا زد� يف 

ي ندمعومه اجµعيا، ا�يل املازوط، هام الوحOد�ن ا�يل در� هلم ٔ�ننا Äاد
ابغى، عندو مصاريف زائدة من sالل الز¿دات اsJٔرية، قلنا لو جيي يقدم 
امللف د¿لو ونعطيوه تعويضات Uىل ذاك املازوط وال ذاك اليش ا�يل ×زاد 

  .Uليه
و�لتايل، املنظومة، امحلد �، ها يه واXدة ٕان شاء هللا، ابغينا Äري 

 .ابيع املق�Z ٕان شاء هللا رب العاملنينقدرو نفعلوها، نقول اJٔس
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  . ٕاذن، السؤال الثالث موضوUه جتديد رخص الس?ياقة
  .الفريق احلريك، تفضل اليس مرون

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس?يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس?يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس?يد ٕادرÜس مرون
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  زماليئ،

åاءت به املدونة د¿ل السري، يربز يف ٕاطار إالصالح الشامل اX ي
نقطة د¿ل جتديد الرخص د¿ل الس?ياقة، هاذ الرخص د¿ل الس?ياقة ا�يل 
تقرر �ش تبدل حىت تتالءم مع مقiضيات املدونة د¿ل السري، تضع �اليا 
ٕاشاكلية �لمواطنني، �ددت التوارخي و�ددت مرة ٔ�خرى توارخي ٔ�خرى، 

ر ٔ�مام املراكز اليت تعمل Uىل هاذ اJٔمر، ولكن، مع اJٔسف الشديد، ملا كمت
كتلقى ٔ�سواق من ال1رش، هاذ اJٔسواق من ال1رش لك وا�د ام\ني Xاي 
Uىل صعيد اجلهة 5لك، وsلق من sالل هاذ الضغط سوق ٔ�سود حول 

  . لك هذا
ما نطولش �زاف، الس?يد الوز�ر، خصمك تلقاو �ل لهاذ اليش، حىت ال 

  .�اجOات املواطنني gسوق ٔ�سود Xديدنطور يف لك مرة ٔ�رد� ٔ�ن نقيض 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .تفضل الس?يد الوز�ر

الس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف 
  ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

م، ×لكمتو Uىل هاذ اليش د¿ل �لفعل تفضلتو، الس?يد املس�شار احملرت 
الت�ديد د¿ل رخص الس?ياقة، من احلامل الوريق �لرخصة إاللكرتونية، 

ٔ�عطت  52.05وا�يل هو مرتبط ٕ�صالح د¿ل مدونة السري، مدونة السري 
  . وا�د اXJٔل ا�يل هو يف �دود مخس س?نوات

بتدبري  - 2010ٔ�كتو�ر -ومن sالل هذا، قامت الوزارة م\ذ ذ© احلني 
اذ امللف، Uىل ٔ�ساس ٔ�ن التدبري د¿لو جيي وفق احلرÐية اKمتعية، وêمتىن ه

  .نتفامهو
احلرÐية اKمتعية، اح\ا مغاربة، والتعامل د¿ل املغاربة مع التوارخي اليت 
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حنن ٔ�بناء هاذ الب�، ميل تيكون .. حتددها إالدارة يف كثري من اJٔحOان
×منش?يوش اùهنار الثاين تنقولو  عند� شهر، ما ×منش?يوش اùهنار اJٔول، ما

  . sيل راه مازال الوقت، اليوم، Äدا، حىت ت��قى ذاك مخسة ٔ�¿م، س?تة ٔ�¿م
املالحظ، ؤ�� معك، الس?يد املس�شار احملرتم، وهو ٔ�نه عندما يقرتب 
اXJٔل اùهنايئ د¿ل التارخي ا�يل اعطاتو الوزارة Uىل ٔ�ساس ٔ�ننا نوقفو لف}ة 

كتظاظ، هذا مايش ٕاشاكل ا�يل هو عند معينة خصها جتدد، يقع �
إالدارة، ٔ�� نعطيك، Jٔنه Uىل حسب العدد د¿ل الرخص ا�يل عند� 
احملصية، Uىل حسب Uدد املراكز ا�يل تتقوم �لعملية، Uىل حسب Uدد 
الواكالت التابعة �لس?ياقة اكرد، الواك� اخلاصة ا�يل تتقوم بتدبري العملية ا�يل 

ٕالجاميل ٕاذا قسمناه Äادي �كون يف املتوسط العدد ، عند� العدد ا16يه 
  . 90-80يف �دود  ا�يل Äادي جيي للك مركز sالل التوقOت د¿ل س?نة،

، 20، 10، يومOا �ملعدل، تيجيو 90، 80جييو  ماذا حيصل؟ عوض ما
يف يومني، ثالث  800، 700يومني ٔ�و ثالثة، وتيجيوك  يف شهر ٕاال 30

ا�يل عند� يف ) le personnel(واsا هنبطو  ٔ�¿م، واsا جتيب لو �لر�ط،
سال ويف الر�ط ويف اTار البيضاء، وجنيبومه �ش خيدموا لنا ذاك 

  . اليومني، Äادي تالحظ ذاك اليش ا�يل ×لكمتو Uليه يف �ٓخر الشهر
، )une optimisation(لكن اJٓن �لفعل Uاود� النظر �ش ند�رو 

، والتدبري ال1رشي ٔ�ننا )les logiciels(حناولو ٔ�نه التدبري ا�يل هو تقين 
نعطيو احلل اJٔمل، وهاذ اليش ا�يل اJٓن اس?تطعنا يف Uدد Ðبري من املراكز 
ا�يل ما فهياش هاذ إالشاكل، وابقى عند� مطروح يف جوج د¿ل املراكز 

سال ا�يل مازال  -املراكز د¿ل اTار البيضاء ومراكز د¿ل الر�ط: رئLس?ية
�س?ت�ابة لهاذ �كتظاظ، إالشاكل، اJٓن حنن يف ٕاطار  عند� فهيم هاذ

Uىل ٔ�ساس ٔ�هنا تطور اJٔداء  دUاود Äادي منددو الرتخOص لس?ياقة اكر 
د¿لها، ولكن ٔ�يضا تفiح واكالت Xديدة ٕاضافOة ٕاىل ما هو مiوفر �ش 

 .جناوبو جزء من هاذ إالشاكل ا�يل طرحiوا، الس?يد املس�شار
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب اليس مرون؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس?يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس?يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس?يد ٕادرÜس مرون
 4اخلطرات نبدل البرييم د¿يل،  4لقد ٔ�بلغنامك مشاهدتنا، ؤ�� امشLت 

وامشLت يف �ايل، Jٔن ميل كمنيش كنلقى الصف وما ميك¯ش يل ن�س?ىن 
  . هنار اكمل

ة لقOت متا �س مسؤولني، رؤساء جامUات ا�يل ساحمني يف اخلدم
د¿هلم، Jٔنه ميل تيجي ي�س?ىن متا حىت هو Ðيçيل ٕامضاءات، رؤساء مصاحل 

  . د¿ل إالدارة
ٕاذن، احشال ما تعطلنا متا كن�س?ناو، راه احشال من و�د�ن �ٓخر�ن 

Ðي�س?ناو يف خمتلف إالدارات املغربية، و�لتايل البد ٔ�ن جند �ل، واUالش 
Uري الش غنجيهبا غنجيب ٔ�� لكيش �لر�ط بعدا؟ اجلهة د¿ل زمور ز

�لر�ط اكمZ، امخلLسات sلهيم يف امخلLسات، د¿ل الر�ط وsا يف الر�ط، 
  .مليون د¿ل ال1رش هنا 3سال Ðميكن �كونوا يف سال، راه عندك 

و�لتايل، ٔ�� ٔ�بلغتمك ما الحظته، وتواUدت مع اJٓخر�ن ا�åن طلبوا مين 
  .ٔ�ن ٔ�تدsل من مصاحلمك ٔ�يضا نظرا �لضغط ا�يل Uلهيم

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Uىل التعقOب؟ تفضل الس?يد الوز�ر

الس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

ال، هو ٔ�� ما ميك¯ش خنتلف ٔ�يضا مع الس?يد املس�شار، Jٔنه هو الواقع 
راه هاذ اليش حبال هنار ٔ�� قلت د¿ل فرتات معينة، ال ميكن ٔ�ن êهترب، 

ٔ�¿م  3العيد، الناس ما تLرشيوش احلويل د¿ل العيد، وميل ت��قى يومني ٔ�و 
لكيش ×مييش �لسوق، ؤ�ش?نو تيÎٔmر؟ تيÎٔmر حىت Uىل العرض والطلب، 

، هذي 3000و 2000تيويل يد�ر  1000حىت احلويل ا�يل تيكون يد�ر 
  . بعدا اJٔمثنة واJٔسعار راها مس?تقرة

 la(فكر Xد¿ يف الطريقة د¿ل التدبري د¿ل هاذ امللف د¿ل لكن حنن ن
carte grise ( ىل ٔ�ساسU البطاقة الرمادية ود¿ل الرخص د¿ل الس?ياقة

ٔ�نه ٕاىل إالدارة مازال عندها صعوبة، وهاذ اليش تيدار يف Uديد من اTول، 
ة ٔ�نه اخلدمة د¿ل ñسلمي البطاقة، جتديد البطاقة، ميكن حىت يه تويل sدم

  ... ا�يل تتقوم هبا وا�د املؤسسة ا�يل يه عندها تدبري مفوض، وال عندها
مبعىن ٔ�ننا اJٓن عند� ملف موضوع Uىل الطاو�، قلت © اح\ا اJٓن 
Xدد� اùمتديد �لس?ياقة اكرد، املعلومة ٔ�يضا يف هاذ اKلس املوقر الواك� اJٓن 

Oة راه اح\ا �Äني �لسالمة الطرق  ا�يل مرتبطة) 4la CNPAC(عند� ا�يل 
حنولوها �لجنة، �Äني حنولوها ٕاىل واك�، واملفهوم د¿ل الواك� ا�يل جزء من 
اJٔعامل ا�يل ميكن يقوم هبا هو التدبري د¿ل هاذ امللف �ش جناوبو Uىل هاذ 
إالشاكالت ا�يل طرحiو، ومشكور�ن بلغتو� بطريقة رمسية املعا�ة ا�يل يف 

  .راكزجزء مهنا �اصل يف هاذ امل
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

ٕاذن السؤال اخلامس موضوUه �رجمة مسار القطارات لنقل اJٔطفال يف 
  . مرا�ل ا"úت الصيفOة

                                                 
4 Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation 
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  .اJٔصا� واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد جامل بواملس�شار الس?يد جامل بواملس�شار الس?يد جامل بواملس�شار الس?يد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  ،الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني
يعترب ا"مي مؤسسة مضن املؤسسات الرتبوية اليت ñساUد الطفل Uىل 
×منية مداركه �الحiاكك واملعرفة، حىت يمت ٕاUداده �لحياة املس?تق�لية حسب 

م\ظور شامل، �ر×كز Uىل مقومات مادية وجممتعية ختضع لرشوط ماكنية 
  .معنية

هداف فالتخيمي ممارسة ×ربوية، تنطلق من ٔ�سس بيداغوجOة ذات �ٔ 
و�اجOات تفرضها ظروف ا"ميني وكذا املرشوع الرتبوي الشامل، وهو 
اJٔمر اåي Üس?تدعي توفري الظروف املالمئة واختاذ ٕاجراءات يف �رجمة 
املرا�ل التخيميية ومواUد الر�الت عن طريق القطار يف ظل ٕاUالن قطب 

ملسار  املسافر�ن التابع �لمكiب الوطين �لسكك احلديدية عن وضعه �ر�جما
القطارات ا"صصة لنقل ٔ�طفال ا"úت ال تناسب وال تتفق مع مواعيد 

  . مرا�ل التخيمي
åا، ßسائلمك الس?يد الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات اليت س�çiذوهنا 

يتالءم مع مواعيد مرا�ل قصد �رجمة مسار قطارات اJٔطفال gشلك 
  .التخيمي

 .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

الس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

تفضلمت مبقدمة ا�يل ت¯شاطرمك الرٔ�ي فهيا هو اJٔمهية د¿ل ا"úت يف 
ا يف ٕابداع الش?باب املغريب، وهذا ا�يل تiLطلب الرتبية ويف التكو�ن، ؤ�يض

من امجليع ٔ�ننا نوفرو مجيع الرشوط املواتية واملالمئة �ش هاذ التخيمي يدوز 
يف ٔ�حسن الظروف، ؤ�يضا يعطي ٔ�فضل النتاجئ، والشك ٔ�ن التنقل د¿ل 
هاذ الش?باب هو ±م وهاذ ا"úت �لفعل تتعطي وا�د النفس Xديد 

   .�لحياة الش?بابية
اح\ا، الس?يد املس�شار، اTور د¿لنا يقiرص ٔ�وال Uىل ابتداء من 

 2007االتفاقOة ا�يل وقعنا مع الش?باب والر¿ضة، مبعىن اك�ن اتفاقOة د¿ل 
ا�يل تتحمكها مجموUة من البنود د¿ل االتفاقOة، ٔ�يضا اح\ا اTور د¿لنا هو 

رة وال شغل د¿ل ßس?تجبو �لرب�مج د¿ل ا"úت ا�يل مايش هو شغل الوزا

املكiب، وا�يل هو شغل الناس د¿ل ا"úت �التفاق مع التوقOت الزمين 
  . ا�يل تتعلنو وزارة الش?باب والر¿ضة Uىل الفرتة د¿ل التخيمي

ªالs ىل ٔ�ساس ٔ�نه هو ا�يل  ا�لقاء ا�يل مت منU بiالت¯س?يق بني املك
يف شهر  Äادي حيمل يف جزء م\ه هذا الش?باب وبني الوزارة اكن

ا�يل توضعت فOه اJٓليات د¿ل �ش?تغال، وتعطات الربجمة من  02/2014
طرف الهيئة الوصية، الوزارة القطاع الويص، اح\ا �ٓنذاك شف\ا الربجمة د¿ل 
ا"úت ا�يل يه مقرت�ة من sالل الوزارة الوصية، و�اولنا نوضعو لها 

وايع د¿هلم، ؤ�يضا إالطار التدبريي مبعىن ا�لوLXس�Oيك، القطارات، الس
نوضعو املوارد ال1رشية الرضورية د¿ل تmٔطري هاذ امحلZ من sالل الناس 
ا�يل Äادي �كونوا مرافقني هاذ الش?باب وهاذ الصغار يف القطارات، ؤ�يضا 
من sالل التدبري Uىل صعيد املراكز د¿ل �س?تق�ال �ش نوفرو هلم 

  . ٕاىل �ٓخرهاJٔجواء ق�ل ما جييو �لمحطة، يلقاو الفضاء 
فهاذ اJٔمور التدبريية ا�لوLXس�OكOة اح\ا تنقومو هبا وفق ا"طط د¿ل 
ا"úت الصيفOة، ا�يل مايش اح\ا ا�يل تند�روه، ولكن تتد�رو الوزارة د¿ل 

  . الش?باب والر¿ضة
و�لتايل، اح\ا اJٓن مق�لني يف هاذ اJٔس?بوع وال اJٔس?بوUني �ش ند�رو 

قط وا�لمسات اsJٔرية Uىل الطريقة د¿ل التدبري لقاء �ٓخر �ش نوضعو الن
  . د¿ل النقل د¿ل هاذ اJٔطفال ٕاىل ا"úت

هناك Uدة ٕاشاكالت، مايش الوقت رمبا �ش نطرtا مرتبطة �جلانب 
 50تيجيو  100د¿ل التنظمي، تتعرفوا ٔ�نه مايش لك مرة تيجيو تيقولوا © 

وال  2تتخصص عربة وال  ، وهذا تيçلق © ٕاشاكل ٔ�نه200ورمبا تيجيو 
تيوليو �كون فائض Uىل الناس املسافر�ن اJٓخر�ن، مبعىن اك�ن وا�د  10

اKموUة من إالشاكالت ا�يل يه تق\ية ا�يل تنعاجلوها م�ارشة مع الوزارة 
  . الوصية

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  . © تعقOب؟ تفضل اليس جامل

        ::::ار الس?يد جامل بوار الس?يد جامل بوار الس?يد جامل بوار الس?يد جامل بوهنهنهنهنريريريرياملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  الس?يد الرئLس،
  الس?يد الوز�ر، 

ٕاىل Ä�ٔلبية  - كام قلمت-ابقOيت يل يف العمومOات، ؤ�نمت وا�د الوزارة ت¯متي 
  . م¯سجمة، نالحظ غياب �ٓليات الت¯س?يق يف هذا إالطار

حنن يف فريق\ا، فريق اJٔصا� واملعارصة، لنا اقرتا�ات، ولكن ما 
Oليتو�ش نقولوها لمك، حs س احلكومة تيقولLٔن الس?يد رئmسمع ونقرٔ� بß q

د ــــــــــــــــــبmٔن خص يت�ل هاذ احلزب د¿لنا، ٔ�نه �ريد �ش حيل واح
)la cravate(،  وحنن نعرف العقدة د¿لو مع)la cravate.( 
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: حنن يف بي�\ا، ؤ�نمت يف حزب ª مرجعية ٕاسالمOة، ويف إالسالم يقال
  ". و×مك حىت ñس?تmٔذنوا وتطلبوا السمل من ٔ�هلهاال تدsلوا بيوÄ Ïري بي"

  السادة الوزراء،
مل تطلبوا السمل، ودsلمت 5هاجوج وكامجوج، وحنن نقول لمك، حنن نقول 
لمك، ñرسيع القوانني التنظميية لالنتçا�ت، وا�رتام اجلدو� الزم\ية 
لالنتçا�ت، حOهنا س?تكون معركة، حOهنا س?يكون ام�iان، ويقال عند 

iان يعز املرء ٔ�و هيان�م�.  
  الس?يد الوز�ر، 

هللا جيازيك خبري، مدى حصة املعلومات القائZ بتعرض : عندي سؤال
مد�رة خممي مجعية الرسا� �لرتبية والتخيمي �لرضب والش?مت Uىل يد مسؤول 

، بعد اح�iا°ا 2013غشت  7ٔ�صيZ بتارخي -ٕ�دارة حمطة القطار لطن�ة
ال العائد�ن من ا"مي من رÐوب القطار Uىل م\ع موظفي احملطة لÃٔطف

  . ا"صص هلم، وعن إالجراءات املتçذة يف هذا الصدد
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

الس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التالس?يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف  والنقل وا�لوLXس�Oك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
ال، الس?يد الرئLس، ٔ�� �لفعل ميل شفت الس?يد املس�شار طرح 
السؤال، و�لفعل قلت هاذ الس?يد املس�شار تيفكر حقOقة يف هاذ 
الش?باب، وابغى يلقى هلم احلل من sالل القطارات، فٕاذا به هاجوج 

  .وماجوج، وحنن ٔ�هل البLت، ؤ�نمت دsلمتوه
ا، وال ا�يل تيجيو ¿ س?يدي، ٔ�هل البLت اشكون؟ واش ا�يل تيكونو 

؟ اشكون ا�يل دsل Uىل الخر؟ اشكون ا�يل ادsل Uىل 2009حىت لــ 
الخر؟ ٕاىل ابدييت هترض هباذ ا�لغة، ٕاىل ابغييت هترض هباذ ا�لغة، ٔ�� ٔ�قول 
©، الس?يد املس�شار احملرتم، انت طرحيت سؤال حول القطارات وحول 

ٔ�� Uىل السؤال  الش?باب، اكن Uليك تلزتم �لسؤال د¿© �ش جناوبك
  .ا�يل طرحت

ٔ�ما ٔ�نك ٔ�ردت ٔ�ن ñسLس السؤال، فmٔ� ٔ�قول ©، امحلد � العدا� 
والتمنية واحلكومة احلالية م�iاßسة، واح\ا مع إالخوان د¿ل الش?باب 
والر¿ضة مiفامهني، انت تتقول عندمك معلومات بmٔننا ما م�iاßس?ي¯ش، هذا 

ومات يف يش ماكن ا�يل مايش هو �لفعل تي1ني Uىل ê�ٔمك تبحثون عن املعل
  .املاكن د¿لها احلقOقي

ٔ�� ٔ�تصور Uىل ٔ�ن املسmٔ� الطارئة يف هاذ اKمتع املغريب هو املسmٔ� د¿ل 
التحمك، هو املسmٔ� د¿ل التعاطي والتعامل مع �نتçا�ت �ملنطق د¿ل 

تيmٔكد Uىل الزبونية، �ملنطق د¿ل الريع، �ملنطق د¿ل الفلوس، �ملنطق ا�يل 
، 2009ٔ�ن اJٔعيان عندمه م\اصب، �ملنطق ا�يل تيmٔكد Uىل ٔ�نه جنيو يف 

فربا�ر، �ٓنذاك  20وقد اكن هناك ام�iان ٔ�ول، اكن هناك ام�iان ٔ�ول د¿ل 
، وهو هفربا�ر ا�يل قدر يربز فOه هو ا�يل ظهر من بعد �20م�iان د¿ل 

، وهو صاحب هذا ا�يل اكن عندو إالماكنية Uىل ٔ�نه الشعب يصوت Uليه
  . البLت، وما ميكن حىت يش وا�د طارئ Uىل ٔ�نه خيرجو من البLت د¿لو

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . اêهت³ى الوقت، شكرا

ٕاذن، منر ٕاىل السؤال الرابع موضوUه الرب�مج الوطين الثاين �لطرق 
تفضل، الس?يد  .ٔ�رجو من إالخوة ٔ�ن يلزتموا �لسؤال، هللا خيليمك. القروية

 .املس�شار، سري

        ::::املس�شار الس?يد محمد طرياملس�شار الس?يد محمد طرياملس�شار الس?يد محمد طرياملس�شار الس?يد محمد طري1111شششش
  .شكرا الس?يد الرئLس احملرتم

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف ٕاطار س?ياسة ×منية العامل القروي، واåي يقiيض املشاركة القوية من 
طرف احلكومة واكفة الفاUلني �جµعيني، قصد ٕاUداد مiوازن �لرتاب 

تضامن الوطين Uرب احلد من �خiالالت اجلهوية، وكذا حتسني وتقوية ال 
الظروف �جµعية و�قiصادية �لساكن Uرب ٕانعاش الشغل وحماربة الفقر 

  . والهشاشة واحملافظة Uىل الرثوات الطبيعية �لبالد
س?بق �لحكومة ٔ�ن الزتمت ٔ�ثناء تقدمي املزيانية الفرعية لقطاع النقل 

نفOذ الرب�مج الوطين الثاين �لطرق القروية بتحسني والتجهزي، ويف ٕاطار ت 
، وذ© من sالل 2015من الطرق القروية يف ٔ�فق  لكم 15.500وبناء 

س?ياسة املشاركة الفعلية �لجامUات الرتابية يف اخiيار ومتويل مشاريع 
الطرق، وكذا تدعمي التضامن الوطين Uرب تقليص الفوارق بني اجلهات 

 3وذ© لفك العز� عن الساكنة القروية اليت تناهز  ل�سهيل الولوج ٕاùهيا،
  . عند هناية �ر�مج هذه الس?نة %80ٕاىل  %54ماليني، ٔ�ي ب¯س?بة 

ما يه املرا�ل اليت قطعها هذا : وß ،©åسائلمك الس?يد الوز�ر احملرتم
الرب�مج؟ ؤ��ن وصل؟ ومك متت هتيئة ال¯س?بة د¿ل الطرق القروية يف هذا 

  الرب�مج؟ 
  . ر اجلواب من الس?يد الوز�رون¯iظ

  .وشكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا
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        ::::الس?يد عز�ر ر�ح، وز�ر التالس?يد عز�ر ر�ح، وز�ر التالس?يد عز�ر ر�ح، وز�ر التالس?يد عز�ر ر�ح، وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك والنقل وا�لوLXس�Oك والنقل وا�لوLXس�Oك والنقل وا�لوLXس�Oك
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

   السادة املس�شار�ن،
ل البد جناوبو، Uىل قدر السؤال يmٔيت اجلواب، اح\ا بطبيعة احلا

حريصني Uىل نعطيو هاذ احلكومة قادة جتاوب Uىل السؤال، احبال السؤال 
  . حبال اجلواب، Jٔن امحلد � عندها ما تقول يف هذه الربامج

مث حنن نقول احلقOقة Jٔن املغاربة Ðيبغيو احلقOقة، ؤ�ن الزبد فOذهب 
غ من �را دغية مع مرور الوقت ديك الصباÄة جفاء، وا�يل Äري مصبو 

كزتول، Uىل ٔ�ي �ال حىت ولو بدا �لظاهر و�لعيان ٔ�ن هناك نتاجئ وكذا 
فالصباÄة دغية كزتول، وبعد ذ© ال يصح ٕاال الصحيح، وsاصة فú يتعلق 
�لعامل القروي وفú يتعلق �لنقل وفú يتعلق �Tفاع عن قضا¿ املواطنني 

Tقة، ويف اOقارمه كام يصلنا هذه حقiس �حLة الرتابية ولUفاع عن امجلا
  .اJٔ¿م

 µامة، العامل القروي انU ميكن يل نقول لمك، الس?يد املس�شار، بصفة
Uارفني، ؤ�� كنمتىن س?بق لنا هذي قضا¿ وقضية وطنية، اليوم كتالحظوا، 

هيا اJٔرقام ٔ�� غنتلكم Uىل الطرق، عندمك اJٔرقام ؤ�� غنعطيك الوثيقة ا�يل ف
°ة جبهة، ٕاقلمي ٕ�قلمي، وفني وصلنا، لكن العامل القروي اليوم عندو 

 مليون ملليار ونصف، تدارت ª 500صندوق تضاعف ثالثة د¿ل املرات، 
 5مد�رية مiخصصة يف وزارة الفال�ة، اJٓن كندمعو الفال�ة �جµعية بـ 

ن تعوضو Uلهيا اTو� ا�يل Ðيخرس الفالح �ٔ  %80املليار د¿ل اTرمه، �ش 
�ش ي¯iج يف الفال�ة، ومؤخرا زد� حىت ×ربية اJٔبقار يعين وñسمني 

  . العجول، زد� دمع د¿ل احلكومة، ؤ�كد� Uليه
ٔ�كرث من ذ© هو ٔ�نه امشL\ا يف �جتاه د¿ل يعين حتر�ر النقل يف العامل 

لهيا يلقاو مليون مغريب، �ٕالضافة �لطرقان ا�يل كنتلكمو U 13القروي �ش 
  .�ش ميكن هلم ٔ�هنم �رÐبوا

اليوم يف اKال د¿ل الطرق، انµ كتعرفوا اك�ن جوج د¿ل الربامج، اك�ن 
ٕاقلمي، واJٓن  22ا�يل Ðهيم  لكم 2500الرب�مج د¿ل اùهتيئة الرتابية ا�يل فOه 

، وÐيت¯سق مع الص�ة ومع )INDH(كLش?تغل ومايش ا�يل يف ٕاطار 
ا�يل اJٓن نعطيمك �مج الثاين ا�يل هو د¿ل العامل القروي التعلمي، واك�ن الرب

اليت مت ٕاجنازها ٕاىل �دود شهر ماي  11.900اJٔرقام، وصلنا اJٓن لــ 
لكم، وطلق\ا الصفقات د¿ل  1500، ا�يل يف طور إالجناز اJٓن 2014
، بقت لنا 2015مما مت �لزتام به ٕاىل �دود  %�91ش نوصلو لــ  1400

  . 500ة gس?يطة خصنا نعبؤو وا�د املليار وٕاشاكلي 10%
Äادي تعبهئا الوزارة، اJٓن  Ä500ادي نقول © فني اك�ن إالشاكل، 

اش?تغلنا وٕان شاء هللا Äادي تعبmٔ، بقت مليار ك¯سالوها �لجامUات احمللية، 
من اJٔخطاء اليت ار×ك�ت، ت¯متىن ما êر×ك�وهاش يف املس?تق�ل، ٔ�ن اك�ن 

حىت فلوس ومت إالجناز فهيا، واك�ن العرشات  عرشات امجلاUات ما عطات
ا�يل ٔ�عطت الفلوس ومل ينجز فهيا، كن�اولو ند�رو هاذ التوازن �ش نوصلو 

  .ا�يل اح\ا ملزتمني هبا 2015يف  %100ٕان شاء هللا لــ 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::محمد طريمحمد طريمحمد طريمحمد طري1111ششششاملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
الرئLس، اك�ن تعقOب gس?يط Xدا حول ما تفضل به  نعم، الس?يد

  . الس?يد الوز�ر احملرتم عن هذه املعطيات وهذه إالحصائيات
ª ش نقولÜادÄ ٔهنا راه مايش اكينة وال ما اكيناش، يه اكينة  ٔ�� ماmب

ولكن ما مكالñش، اك�ن الصعو�ت يف هاذ الرشااكت ا�يل كتعملها مشكورة 
 %50هزي مع امجلاUات فú يتعلق �ملناصفة، ٔ�ي والوزارة د¿ل النقل والتج 

  . ا�يل كتكفل هبا امجلاUات %50كتكفل هبا الوزارة و
ولكن مع اJٔسف الشديد املشلك يعين فني اك�ن؟ مايش يف الرشاكة 
ٔ�و يف االتفاقOة، املشلك عند امجلاUات القروية ا�يل يه مصنفة يف الفقر، 

ٔ�ن املزيانية د¿لها راه ما عندهاش  يعين عندها مشلك د¿ل املزيانية، ٔ�ي
، وsا �كون الطريق عندها Äري د¿ل %�50ش تدsل معك يف هاذيك 

مليون س?ن�مي، ذاك عرشة املليون راه ما عندهاش حىت يف الفائض  20
التقد�ري، اك�ن بعض امجلاUات ا�يل ما عندمهش يف الفائض التقد�ري 

س?ن�مي، ٕاذن �ٓش من  مليون 30مليون س?ن�مي ٔ�و  20الس?نوي د¿هلم 
  رشااكت Äادي تدsل معهم؟

ٕاذن، ت��قى الوضعية د¿ل هذاك العامل القروي هو هو، اك�ن مال 
إالقلمي د¿ل شفشاون، اك�ن إالقلمي د¿ل امخلLسات ا�يل عندمه مشالك يف 
العز� ويف الطرق ا�يل يه ختربت، واك�ن يف الراش?يدية العامل القروي د¿لو 

يف اJٔقالمي اجلنوبية Uاود 8ين اك�ن متا العامل القروي ينئ و.. Uاود 8ين يف
وينئ، نظرا Jٔن امجلاUات د¿هلم راه ما عندمهش إالماكنيات �ش يدsلوا يف 

  .الرشاكة معمك ٔ�و مع �يق املتدsلني
ٕاذن، هنا خصها ×كون وا�د الس?ياسة م\دجمة مع مجيع القطاUات �ش 

ا�يل يه ما عندهاش الكفاءة املالية ٔ�و ميكن لها ٔ�هنا تعاون هاذ امجلاUات 
  ... اJٓلية املالية �ش تدsل يف اTراسات ويف امسيتو

واك�ن Uاود 8ين اJٔقالمي ا�يل فهيا ٕاشاكل ا�يل كنا اهرض� Uلهيم احشال 
من مرة الس?يد الوز�ر احملرتم يه د¿ل هاذيك اJٔقالمي ا�يل يه راه مرتابطة 

Uىل وسط املغرب ا�يل يه ٔ�قالمي احلس?مية فú بLهنا، وت�شلك يعين قوة 
ووزان وشفشاون وس?يدي قامس وفاس ومك\اس ا�يل اك�ن بL\اهتم وا�د 

  .ٕاذن هاذيك يعين الطرق ا�يل كتmٔدي هلم راه لكها خمربة. التاليق

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا، اêهت³ى الوقت
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  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر التالس?يد وز�ر التالس?يد وز�ر التالس?يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل وا�لوLXس�Oك والنقل وا�لوLXس�Oك والنقل وا�لوLXس�Oك والنقل وا�لوLXس�Oك
ٔ�� ك¯شكر الس?يد املس�شار Uىل طرح هاذ القضية وسعيد هباذ 
�نتقاد، وهباذ املالحظات Jٔن هذا طبيعي، هذا اTور د¿ل م\تخيب 
اJٔمة، واحلكومة ±ام اجهتدت البد ×كون نواقص، ال هاذ اليش ما 

  . هكنهتربوش م\
ملا �كون ال�م وفق املؤسسات والقوانني والضوابط و�لرصا�ة 

 ٔJافوش من هاذ اليش، �لعكس كرنح�و به و�çالق د¿ل املغاربة، ما كنs
Jٔنه تيعاو�، ملا Ðيكون sارج الس?ياق وما عندوش م\طق حىت مع القمي 
د¿ل املغاربة، Jٔن املغاربة Uارفني وذيك الساUة Ðيويل عند�، كنبداو ßشكو 

رئLس  ٔ�وال يف هاذ القضية، وهنا كنmٔكد Uىل ال�م ا�يل Ðيقولو الس?يد
  .احلكومة حول موضوع ال�شوÜش

ميكن يل نقول لمك اليوم ك¯ش?تغلو بوا�د الطريقة، ٔ�� �غي نقول �لسادة 
املس�شار�ن، الش?بكة املصنفة، الطرق إالقلميية واجلهوية والوطنية Ðيدوز 

د¿ل حرÐية السري، و�لتايل خصنا نعطيوها ٔ�مهية،  %90و 80مهنا ما بني 
ا�يل يه  %64اكنت  2002ين نقول لمك بmٔنه يف ٔ�� إالخوان د¿لنا خص

ه الّ والت ¿ 2012، يف لكمٔ�لف  45من  لكمٔ�لف  30مقادة، مبعىن حوايل 
ٔ�لف ا�يل ما مقاداش، مبعىن  20ا�يل يه مقادة، مبعىن  لكمٔ�لف  25

×راجعنا، وهذي يه ا�يل كمتيش �لعامل القروي، الناس راه Äالطني، الطرق 
يش �لعامل القروي، يه ا�يل فهيا حرÐية السري تتوصل إالقلميية يه ا�يل كمت

، و�لتايل ملا تالشت يعين ما ٔ�داñش اTور د¿لها الطرق ا�يل %90ٕاىل 
  . در� يف Uام

اJٓن ٔ�ش?نو در�؟ ٔ�ش?نا يه املقاربة؟ وهذي احلكومة ٔ�يضا من م\طق 
ٕامياهنا �ملؤسسات و�ملنتخبني، امشL\ا اJٓن ك¯س¯Oو مع املنتخبني ومع 

، 2018-2014س?نوات  5السلطات ما Üسمى بعقد د¿ل الرب�مج د¿ل 
اك�ن بين مالل اåي ٔ�ميض ٔ�مام Xال� امل¦، وÄادي نعممو Uىل اكفة 

، تتدsل فهيا اTاsلية، كتدsل فهيا الفال�ة، %30اJٔقالمي، هام Ðيعبؤو 
Ðيدsل فهيا بعض املرات الفوسفاط Uىل حسب فني موجود، واح\ا كنعبؤو 

�ش Ðيويل تعاقد ما بني اTو�، ما بني احلكومة وما بني املنتخبني  70%
  . يف هاذ اKال

ه ال�ل¯س?بة �لجامUات ا�يل الفقرية، كنبغي خنرب السادة املنتخبني ¿
تتعطهيا  %85، ال، يف الطرق القروية 50-50، حOث قلت Ð5%يعطيو 

 %5و اجلهة Ð5%يعطيوها املنتخبني،  %15، %85وزارة التجهزي، 
  .د¿ل امجلاUة 5إالقلمي و

امجلاUات الفقرية  %�5ٓرى واكن يعطيو� Äري اJٔقالمي واجلهات وميكن 
ميكن نفكرو اكع ند�رو معهم التضامن، ولكن يعطيو� اجلهات واJٔقالمي 

 .�ش êمكلو هاذ الرب�مج ٕان شاء هللا 10%

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
ر�ن Uىل مشاركهتام القمية شكرا الس?يد الوز�ر، وßشكر الس?يد�ن الوز�

  . يف هذه اجللسة
مع  اتون¯iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس?يد الوز�ر امللكف �لعالق

الربملان واKمتع املدين، وموضوUه إالجراءات املتçذة لضامن جناح معلية 
  . إالحصاء

  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد اJٔمني طييب Uلوياملس�شار الس?يد اJٔمني طييب Uلوياملس�شار الس?يد اJٔمني طييب Uلوياملس�شار الس?يد اJٔمني طييب Uلوي
  .رئLسشكرا الس?يد ال
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  : سؤالنا هو اكلتايل

  الس?يد الوز�ر احملرتم، 
نظرا ��ور الهام اåي يلعبه إالحصاء يف sدمة التمنية �قiصادية 

معلية  2014و�جµعية، س?يعرف املغرب ما بني فاحت وعرش�ن ش?ت¯رب 
  . ٕاحصاء الساكن والسكىن

معلية إالحصاء يتطلب ذ© املزيد من تضافر °ود ومن X�ٔل ٕاجناح 
مجيع الفاUلني واملعنيني من السلطات إالدارية احمللية واملنتخبني وقطاUات 

  . معومOة ومصاحل ال ممركزة، مع توفري ٕاماكنيات لوLXس�OكOة ومادية ±مة
  :بناء Uليه، ßسائلمك الس?يد الوز�ر احملرتم

  ٔ��ن وصلت �س?تعدادات؟  -
يه إالجراءات والتدابري املتçذة ٔ�و املزمع اختاذها لضامن جناح وما  -

  معلية إالحصاء؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، اللكمة �لس?يد الوز�ر

Lالس?يد احلبLالس?يد احلبLالس?يد احلبLمتع املدينينينين    ، الوز�ر، الوز�ر، الوز�ر، الوز�رشو�شو�شو�شو�ينينينينب ب ب ب الس?يد احلبKمتع املدامللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدامللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدامللكف �لعالقات مع الربملان واKامللكف �لعالقات مع الربملان وا::::        
  .الس?يد الرئLس اشكر 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  .الس?يد املس�شار احملرتم و�لفريق احلريك احملرتم Uىل هذا السؤالشكرا 

  :احلكومة حتب ٔ�ن تؤكد هبذه املناس?بة ما ييل
ٔ�وال، هاذ إالحصاء السادس من نوUه ا�يل Äادي يتجرى اليوم يف 

ش?ت¯رب،  20ٕاىل  1التارخي د¿ل بالد� ا�يل Äادي يتجرى ٕان شاء هللا بني 
عندو طبعا س?ياق س?يايس ا�يل Xا من بعد عندو وا�د الس?ياق تيmٔطرو، و 

اTس?تور اجلديد، وعندو وا�د التوجOه مليك ا�يل Ðيمتثل يف الرسا� املو°ة 
، وا�يل كتmٔكد 2014فربا�ر  28من Xال� امل¦ �لس?يد رئLس احلكومة يوم 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

28 

 )م 2014 يونيو 3( ه 1435 شعبان 5

  .Uىل وا�د اKموUة من اJٔمور الهامة Xدا
عام �لساكن والسكىن يف ٔ�وال، التÐٔmيد Uىل انتظامOة ٕاجراء إالحصاء ال
لك س?نوات، هاذ  عرشنفس الشهر، ٔ�ي شهر ش?ت¯رب Uىل رٔ�س 

�نتظامOة يه ±مة Xدا �ل¯س?بة Tو� كت�رتم مواعيدها، وكت�رتم 
 .الزتاماهتا وكت�رتم التدبري د¿ل هاذ الطريقة ا�يل يه شفافة

  :8نيا، ٔ�ن هاذ إالحصاء تيصادف ما ييل
، وحتديد 2015لتمنية ال1رشية يف ٔ�فق تقOمي مس?توى ٕاجناز ٔ�هداف ا  -

 ٔ�هدافها ملا بعد هاذ �س?تحقاق الزمين؛ 
س?نوات Uىل إالUالن Uىل املبادرة الوطنية �لتمنية  10ٔ�يضا مرور  -

 ال1رشية؛ 
بطبيعة احلال ٔ�يضا مسلسل من ٕاصال�ات اليوم ا�يل Xات عن  -

 . طريق اTس?تور اجلديد
  : قباJٔهداف ا�يل اكن من هاذ إالحصاء املرت

ٔ�وال، حتسني املعطيات اJٔساس?ية حول خمتلف مس?تو¿ت الرتاب 
  الوطين؛ 

8نيا، معرفة الفوارق بني مس?توى التمنية ال1رشية �لجهات والف}ات 
  �جµعية وتفاوت �س?تفادة مما تعرفه بالد� من تطور؛ 

8لثا، متكني الفاUلني الس?ياس?يني واملدنيني من حتديد اسرتاتيجياهتم بناء 
  . Uىل معطيات موضوعية وحمينة

وطبعا رصد حرÐية اKمتع املغريب من sالل ٕاعطاء صورة عن 
  . التحوالت اليت عرفها اKمتع املغريب sالل العقد اsJٔري

  : من بني إالجراءات والتدابري اليت Xاءت يف التوجOه املليك
ى يف ٔ�وال، مسؤولية احلكومة يف تLسري ٕاجناز هاذ العملية الوطنية الكرب 

  ٔ�حسن الظروف ووفق رشوط احلاكمة اجليدة؛
دعوة الس?يد وز�ر اTاsلية واملندوب السايم �لتخطيط ٕاىل الت¯س?يق 
احملمك مع �يق القطاUات الوزارية واملؤسسات العمومOة والسلطات والهيئات 

  اùمتثيلية الوطنية واجلهوية و�قلميية واحمللية؛
مجيع الوسائل الالزمة ال1رشية مهنا  الزتام مجيع الوالة والعامل بتعبئة

ٕاخل، ليك متر هذه احملطة ... وا�لوLXس�OكOة، وتوفري رشوط الت¯س?يق الفعال
  .يف ٔ�حسن الظروف

  : Uىل مس?توى إالجناز اJٓن، اك�ن ما ييل
م\طقة  517ٔ�لف و 48اك�ن ٔ�وال يف اJٔشغال اخلرائطية، مت حتديد 

م\طقة ٕارشاف، وهاذ  1250م\طقة مراق�ة، و 714ٔ�لف و 16ٕاحصاء، 
بتجنيد وا�د املوارد gرشية ±مة، من مرشفني مركزيني و°ويني  هاليش لك

ومراق�ني ؤ�عوان خرائطيني ؤ�عوان ملكفني بنظام املعلومات اجلغرافOة 
 .ٕاخل... والسائقني والس?يارات

 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  تفضل الس?يد املس�شار، هناك تعقOب؟

        ::::ار الس?يد موالي اJٔمني طييب Uلويار الس?يد موالي اJٔمني طييب Uلويار الس?يد موالي اJٔمني طييب Uلويار الس?يد موالي اJٔمني طييب Uلوياملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
شكرا الس?يد الوز�ر احملرتم Uىل اجلواب د¿لمك وUىل التوضيح د¿لمك 

  . �لمواطنني والرٔ�ي العام
Äري، الس?يد الوز�ر، كام تعلمون هذيك ا�يل ابغينا نوحضو هذيك 
�س?µرة د¿ل إالحصاء ا�يل ت�شمل املعطيات الشخصية د¿ل لك ٔ�رسة، 

فهيا وا�د مما يعين Äادي �كون فهيا وا�د النوع من التحفظ، هذيك تيكون 
�ش يدليو اJٔرس �Jٔمور احلقOقOة والتعامل معها بوا�د النوع من اجلدية 
واملصداقOة مع ا�ل�ان ا�يل تتكون ملكفة �ٕالحصاء، �ش �كون، الس?يد 

و الوز�ر، وا�د الكµن د¿ل الرس د¿ل ذوك العائالت ا�يل تيكونوا تيعطي
  . ذوك املعلومات الشخصية د¿هلم

وهنا واش اك�ن يش ضام�ت �ش ما �كوßش ال�رسيب د¿ل ذيك 
  املعطيات الشخصية؟ وÐيفاش Äادي تتعاملوا معها، الس?يد الوز�ر احملرتم؟ 

وابغيناك تفOدوا الرٔ�ي العام حول الضام�ت وإالجراءات، واش هناك 
  م د¿ل إالحصاء وال ال؟ٕاجراءات زجرية يف حق ا�يل s�ٔل هباذ النظا

  .وشكرا الس?يد الوز�ر احملرتم

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدالس?يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدالس?يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدالس?يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدينينينين
  .شكرا الس?يد الرئLس

إالطار القانوين ا�يل Ðينظم هاذ العملية هو القانون د¿ل إالحصاء، 
ٕاذن، اك�ن قانوين . شاركني يف إالحصاء �كµن الرس املهيناåي يلزم امل 

  . م\ظم لهذه العملية الكربى
بطبيعة احلال اكينة وا�د اKموUة من التدابري اختذت يف ٕاطار التحضري 
لهاذ �س?تحقاق الك�ري، هتييء �س?µرات، هذا Uىل مس?توى الو8ئق، 

العا�ر�ن �لف\ادق، وا�د يه اس?µرات اJٔرس العادية واJٔرس الر�ا�، 
  . اKموUة من اJٔمور، كت�Lات وتعلúت �لباحني واملراق�ني واملرشفني

مث ٔ�كرث من هذا، مت ٕاجراء ٕاحصاء اس?تطالعي، حبال وا�د العملية 
جتريO1ة، الخiبار هذا اKهود ا�يل ßسميوه النظري ٔ�و املهنجي العام، ومت يف 

م\طقة  66، ومه 2014فربا�ر  3 ٕاىل 2014ينا�ر  s15الل الفرتة من 
°ة، يعين راه مت وا�د  16°ة من ٔ�صل  14ٕاحصاء، موزUة Uىل 

  . إالحصاء مصغر من X�ٔل �خiبار
من اJٔمور ا�يل وقفت Uلهيا هاذ العملية التجريO1ة �س?تطالعية، ٔ�نه 
اJٔس?ئZ تطرح بعض الصعو�ت عند املواطنني، ولهذا مال موضوع السن 
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Jٔول، رتبة الزواج، ت��ع امحلل، وا�د اKموUة Jٔن هاذ عند الزواج ا
�س��رات د¿ل هاذ املر�Z هذي فهيا ٔ�س?ئZ ٕاضافOة Uىل ما اكن Uليه 

  . اJٔمر سابقا
ٕاذن، اKهود ا�يل Ðيمت Uىل مس?توى التحضري لهذا �س?تحقاق الك�ري، 

 رشاكة دولية املتطورة ا�يل رامكها املغرب يففOه مجيع التك\ولوجOا واخلربة 
 .واسعة من X�ٔل ٔ�ن ×كون هذه اJٔمور يف ٔ�حسن صورة

من اJٔمور املهمة Xدا، تتعلق بت�ديد ووضع �ٓليات اس?تغالل معطيات 
إالحصاء، ميل �مكل إالحصاء ٔ�يضا �س?تغالل، اJٓن اك�ن ×رت�Lات، من 
اJٔمور املهمة Uىل املس?توى التك\ولو� اك�ن اليوم تقليص �Xٓال ßرش 

 ٔ�شهر، يف �ني  8حOث مل تتعد املدة إالجاملية مع مجيع �س?µرات  النتاجئ،

، �ٓخر ٕاحصاء، س?ن�ني، ومهت فقط 1994ٔ�ن هاذ املدة جتاوزت س?نة 
  .من �س?µرات 20%

ٕاذن، اليوم اك�ن وا�د التحضري مiاكمل، ملا ق�ل ؤ�ثناء وما بعد، �ش 
ا�يل Xات يف  تعطينا هاذ العملية الكربى يعين لبالد� لك هاذ اJٔمور

الرسا� امللكOة، وهاذ �نتظارات ا�يل مiعلقة �لس?ياسات العمومOة 
  .و�لوضوح لتدبري الشmٔن العام

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�ر، ؤ�شكر امجليع

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


