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  ).2009أبريل  28( 1430جامدى األوىل  02 الثال4ء ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .املستشار السـيد أمحد الرشقاوي، اخلليفة الثالث لرئيس ا:لس ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

ربعني األو  ةمسايقة اخلق اMأربع ساعات ابتداء من الساعة الثانية و  ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال

  .الشفوية مناقشة األسـئU ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسة
 Yبسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني وعىل آ

  .وحصبه
  .عىل بركة هللا نعلن عن افتتاح اجللسة

  السـيد الوزير احملرتم،
  احملرتمون، السـيدات والسادة املستشارون

من اMسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اMاخيل  56معال بأحاكم الفصل 
:لس املستشارين، خيصص ا:لس هذه اجللسة ألسـئU السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئU الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 

 إلطالع ا:لس عىل ما جد من اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني
  .فليتفضل مشكورا. مراسالت

        ::::السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا:لسالسـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا:لسالسـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا:لسالسـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا:لس
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
توصلت رئاسة ا:لس بطلب تأجيل سؤال شفهـي من فريق التجمع 

  : واملعارصة، جاء فيه
  .سالم �م بوجود موال�" 

د الرئيس احملرتم، أن أطلب منمك تأجيل السؤال وبعد؛ يرشفين، السـي
الشفهـي املتعلق بإعادة النظر يف القانون اخلاص �سـتغالل املقابر، 

أمحد الرسغيين، احلبيب بن الطالب، عبد : للمستشارين احملرتمني السادة
إخل، واملوجه إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون ...القادر الربييك 

  ".  جلسة الحقةاإلسالمية احملرتم، إىل

كام توصلت رئاسة ا:لس من السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع 
  : الربملان مبراسلتني

أبريل  28حول موضوع جلسة األسـئU الشفهية ليومه الثال4ء : األوىل
  : ، جاء فهيا2009

  .سالم �م بوجود موال� اإلمام"
ؤون اإلسالمية وبعد؛ يرشفين أن أبلغمك أن السـيد وزير األوقاف والش

سـيجيب عن السؤال الشفهـي املوجه إىل السـيد وزير ©تصال الناطق 
الرمسي �مس احلكومة، حول سـبل مراقبة اإلعال�ت اإلشهارية املتخصصة 

  . يف التداوي من األمراض املسـتعصية

  ".وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير

  :كام توصلت الرئاسة ببعض ©سـتقاالت
علق �ملستشار احملرتم السـيد محمد برطين، ا¯ي يعلن األوىل، تت -

انضاممه إىل فريق التجمع واملعارصة واسـتقالته من فريق احلركة اMميقراطية 
  اإلج²عية؛

اسـتقاµ أخرى، تقدم هبا السـيد املستشار  -يف نفس املوضوع  -كام 
ضاممه أمحد شفيق عن الفريق ©سـتقاليل للوحدة والتعادلية، يعلن فهيا ان

  .إىل فريق التجمع واملعارصة
 µمن عضوية الفريق الربملاين حلزب األصا µكام توصلت الرئاسة �سـتقا
واملعارصة للمستشار احملرتم السـيد احلسني احلداوي يعلن فهيا اسـتقالته من 

  .هذا الفريق وعودته إىل الفريق اMسـتوري

ستشارين ابتداء من األسـئU الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس امل 
  : منه 28إىل غاية يوم الثال4ء  2009أبريل  21

 سؤ©؛ 20: عدد األسـئU الشفهية -

 .أسـئU 04: عدد األسـئU الكتابية -
  .شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

نعم أسـيدي، . 7طلبات اإلحاطة الواردة عىل رئاسة ا:لس عددها 
  .بد املا½تفضلوا اليس ع 

        ::::املستشار السـيد عبد املا½ أفر¿طاملستشار السـيد عبد املا½ أفر¿طاملستشار السـيد عبد املا½ أفر¿طاملستشار السـيد عبد املا½ أفر¿ط
  .شكرا السـيد الرئيس

إذا مسحمت، هذه نقطة نظام تتعلق بأحد الترصحيات عىل لسان السـيد 
الوزير األول إلحدى الصحف، يذكر فهيا أن هناك لوبيات تضغط عىل 
جملس املستشارين، وهذا األمر يف عالقته مبدونة السري، بل وأكرث من 

  . ن هذه اللوبيات متول بعض أعضاء جملس املستشارينهذا، بأ
. حنن نريد من عىل هذا املنرب أن نعرف وأن نتأكد من هاته الترصحيات

فأوال، إذا نسبت للسـيد الوزير األول، وأنه مل يرصح بذ½، فعليه أن 
أن هناك لوبيات، فعىل السـيد  -�لفعل  - أما إذا اكن متشبثا . يكذب ذ½

 إىل هذا ا:لس ليبني لنا من يه هذه اللوبيات، وحنن عىل الوزير أن يأيت
  . أمت ©سـتعداد حملاربهتا معه
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  .شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد عبد املا½

  .نقطة نظام؟ تفضل اليس املهايش

        ::::املستشار السـيد عبد ا:يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا:يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا:يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا:يد املهايش
  .شكرا السـيد الرئيس

اليل طلبناه يف  الرئيس، تتعلق �ملوضوعنقطة نظام د¿يل، السـيد 
كنا طلبنا، كفريق اإلحتاد اMسـتوري، من السـيد الوزير . اجللسة السابقة

األول �ش جيي عند� :لس املستشارين، ألنه واحد العدد د¿ل 
  . التساؤالت، واحد العدد د¿ل املواضيع اليل احنا بغينا �قشوها معه

سـيد الوزير األول، السـيد الرئيس، بل اآلن، مايش غري ما جاشاي ال 
حىت السادة الوزراء، واحد العدد كبري د¿ل السادة الوزراء ما عرفتش آش 
وقع لهيم؟ واش عزوف؟ ما بقاوش كيجيوا جياوبوا عىل األسـئU، ألن عند� 
واحد العدد د¿ل األسـئU، وكنطلبوا منمك، السـيد الرئيس، �ش تراسلوا 

بأن السادة الوزراء ما بقاوش كيجيوا �ش جياوبوا  احلكومة يف هذا الشأن
  .عىل األسـئU د¿ل السادة املستشارين

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .سـنعمل داخل املكتب عىل هذا، اليس ادريس، تفضلوا أسـيدي

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

د¿ل اخلطرات نفس  3ص الغياب وتقيمي األسـئU، احنا وضعنا خبصو 
املنرب لتقيمي األسـئU  السؤال، طالبني أن يأيت السـيد الوزير األول إىل هذا

اليل كيوضعوها املستشارون عىل السادة الوزراء، فتنتسـناو أن واحد الهنار 
ئU د¿لمك السـيد الوزير األول يرشفنا داخل القبة، ويقول لنا عىل أنه األسـ 

ما كنكذبوش عليمك، كنقولو لمك احلقيقة يف األجوبة د¿لنا، وأننا كناخذوها 
  . بعني ©عتبار

احنا كنتسـناوا هاذ الهنار هذا، ألن األدå µيئيهنا كجامعات وفرق، 
  .واحنا يف انتظاره وتنتسـناوه، وهاذي دعوة حلضوره

  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .قشكرا السـيد رئيس الفري

ننتقل، إذا مسحمت، إىل طلبات اإلحاطة الواردة عىل رئاسة ا:لس، 
  : 7وعددها 

األوىل وردت من الفريق الفيدرايل، فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين 

  .تفضلوا. لبسط اإلحاطة

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السـيدان الوزيران، 

  سادة املستشارون، ال 
ختé الطبقة العامU خالل هناية األسـبوع احلايل، يوم امجلعة القادم، إن 

هو العيد  -من طبيعة احلال  -هذا العيد اليل . شاء هللا، عيد الشغل
الوحيد ا¯ي يمت إحياؤه عىل املسـتوى العاملي بشلك موحد، خبالف �يق 

  . األعياد اMينية والوطنية
ظرفية اليل كتحيي فهيا الطبقة العامU هاذ العيد، خاصة وتمتزي هذه ال

عىل الصعيد الوطين، مبجموعة من القضا¿ ومن املمتزيات، وأمهها ما عرفته 
السنتان املاضيتان من توترات اج²عية اليل عرفت واحد العدد د¿ل 

  . اإلرضا�ت
ذا ويف هذا اإلطار، قررت الفيدرالية اMميقراطية للشغل أن ختé ه

لندمع حقوق ومطالب املأجورين واسـتقرار الشغل : "العيد حتت شعار
  ". ملواóة تداعيات األزمة اإلقتصادية

و�لرجوع إىل أسـباب الزنول، األسـباب اليت جعلتنا خالل السـنتني 
املاضيتني أن نعرف هذه الزناعات، جند أننا خالل املراحل اليت أتت قبل 

أر�ب معل أن نصل إىل إبرام اتفاقات متكننا كطبقة عامU وكحكومة وك
 2000أبريل  23حمرم أو  19واتفاق  1996اتفاق فاحت غشت : هامة مهنا

  . 2003أبريل  30واتفاق 
كام متكننا أيضا من التوافق عىل مدونة الشغل ومن قطع واحد العدد من 

مع  - اخلطوات يف جمال التغطية الصحية والضامن اإلج²عي، إال أن احلكومة 
اكن علهيا أن تواصل هذه اخلطوات، إال أهنا يف السـنة املاضية  -األسف 

واكن من املمكن، حبيث وحنن نعمل أن املركز¿ت النقابية أكرث حرصا عىل 
البحث عىل إجياد احللول، مبا يأخذ بعني ©عتبار مصاحل الطرفني، أي من 

ال اإلقتصاد الوطين óة ال العامل وال اإلقتصاد بطبيعة احلال وال املقاوالت و
  . وكذ½ القضا¿ اليت هتم املوظفني

إال أن احلكومة أقدمت عىل واحد اإلجراء اليل هو خطري، واملمتثل يف 
كوهنا أعلنت بكيفية منفردة عىل بعض اإلجراءات اليل ما اكنتش علهيا أهنا 
تتخذها، واليل خىل هاذ اإلرضا�ت تسـمتر واليل خىل كذ½ احلوار يسـمتر 

  . أن يؤدي إىل نتاجئدون 
¯½، اآلن احلكومة ملزمة أن تأخذ األمور جبدية ومبوضوعية، وأن 
تعمل عىل إجياد احللول للقضا¿ املطروحة، وأن تعمل عىل تفعيل احلوار 
بشلك جدي، وأن تعمل عىل إجياد احللول للك القضا¿ اليت هتم خمتلف 

Uالفئات د¿ل الطبقة العام .  
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مازال ما كنشفوش  - مع األسف  -وه حلد اآلن اليشء ا¯ي كنالحظ
هاذ اليش، ومازال ما ممتثلش أو مازال ما حارضش يف السـياسة احلكومية، 
حبيث حلد اآلن احلوار اليل اكين ¿� يراوح ماكنه دون أن يعرف أي 

  . تقدم
ويف هذا اإلطار، حنن يف الفيدرالية اMميقراطية للشغل نرى أنه جيب 

 : عىل �لرضورة العمل
  احرتام احلر¿ت النقابية؛ -
البد من املصادقة علهيا وإلغاء  87جيب �لرضورة ©تفاقية د¿ل  -

 ؛ 288الفصل 
وكذ½ إعادة النظر يف منظومة األجور ومنظومة الرتقية ومرسوم  -

التنقيط والتقيمي وإقرار الرتقية اإلسـتثنائية ابتداء من سـنة 
 ؛2003

 يف ظرف سـنتني؛  4إىل 1كذ½ اإلرساع حبذف السالمل من -
 إقرار إصالح حازم للنظام الرضييب عىل اMخل؛ -
وقف مسلسل إغالق املؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية وترشيد  -

 العامل والعامالت والعائالت د¿هلم؛ 
 تفعيل قرار التعويض عن فقدان الشغل؛ -
  . احرتام مقتضيات مدونة الشغل -

، وحنن هبذه املناسـبة، و¯½. لك هذه القضا¿ يه قابU للتحقيق
تنشوفو كطبقة عامU، وحنن غادي حنتفلو يف هاذ السـنة يف خالل يوم 
امجلعة، كنهبو احلكومة أهنا تعمل عىل تدارك اخلطأ ا¯ي ارتكبته، واليل هو 

  .يعيد� إىل الوراء، واليل ما خاصهاش نسـمترو فيه
دم، أن تبادر ونمتناو أنه قبل عيد الشغل قبل أن حنتفل يوم امجلعة القا

احلكومة كام جرت العادة أهنا كتعلن عىل واحد العدد د¿ل اإلجراءات، 
  .تبادر إىل اختاذ إجراءات إلجياد احللول للقضا¿ املطروحة

  .وشكرا

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

أعطي اللكمة للفريق اMسـتوري يف إطار اإلحاطة الثانية، تفضل 
  .ئيس الفريقالسـيد ر 

        ::::املستشار السـيد ادريس الرااملستشار السـيد ادريس الرااملستشار السـيد ادريس الرااملستشار السـيد ادريس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارون،
، 128يرشفين أن أتدخل �مس فريق ©حتاد اMسـتوري يف إطار املادة 

د غذائية ويتعلق األمر بمتكن بعض املضاربني واملتالعبني من مترير موا

واسـهتالكية مسـتوردة غري صاحلة لالسـتعامل البرشي، وهذه املواد هتدد 
حصة املواطنني، وقد حتدثت بعض األوساط اإلعالمية واجلرائد املكتوبة أن 
هذه السلع مت التعشري علهيا، ومت اسـتخراج ورقة رفع اليد خمتومة من 

  .امجلارك
لصالحية åربة، ولكننا إننا اآلن ال نتحدث عن سلع ضارة أو منهتية ا

نتحدث عن سلع مت متريرها بشلك يثري الشكوك حول سالمة املراقبة 
 : امجلركية، وهو ما يسـتدعي

أوال، تدخل احلكومة إليقاف تروجي هذه السلع اليت هتدد املواطنني،  -
بل اكن عىل احلكومة أنه تصدر بيا� للرأي العام تنهبه وحتذر من اسـتعامل 

 ن تتحول إىل مصدر تدمري لصحة املغاربة؛هذه املواد قبل أ
4نيا، كام اكن عىل احلكومة أن تسارع إىل حتريك مسطرة التحقيق  -

خفالل . واملتابعة ضد لك من سامه يف إطار الرشعية ألعامل هتدد املواطن
منتوجا مسـتوردا، معظمها مواد غري  96شهر مارس أحصت اإلدارة 

ن فهيا إشعاعات نووية، الفول صاحلة، من متور مسـتوردة من العراق أل
 السوداين من مرص فاسد ومواد كثرية أخرى فاسدة مسـتوردة أيضا؛

4لثا، عىل احلكومة اإلرساع يف معاجلة اإلختالالت اليت تعرفها إدارة  -
امجلارك، فقد أكدت بعض اجلرائد نقال عن مسؤولني �مجلارك، أن بعض 

بدخولها إىل السوق وبو4ئق السلع رفضت يف ا�ترب، إال أهنم يفاجئون 
  .رمسية

  السادة املستشارون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

إننا، يف فريق ©حتاد اMسـتوري حنمل احلكومة مسؤولية حامية حصة 
املواطنني ألهنا تتحمل مسؤولية مراقبة لك السلع واملواد املسـتوردة، 

غريب أو وحنذرها من عواقب لك اسـتخفاف بأي أمر هيدد املواطن امل
  . تساهل مع املتالعبني

فنحن اآلن أصبحنا متخوفني عىل حصة املواطن املغريب من األدوية 
مكواطنني  - املنهتية الصالحية املهربة ومن املواد ©سـهتالكية الفاسدة، ألننا 

مل نعد نثق يف اإلجراءات الوقائية اليت تقوم هبا احلكومة، وهذا ما يزيد  -
احلكومة عىل مواóة اخلطر ا¯ي يدامه خمتلف مناطق ختوفنا من عدم قدرة 

، فعىل احلكومة أن "أنفلونزا اخلنازير"العامل، وهو ما يسمى اآلن بفريوس 
  .تتحمل مسؤوليهتا يف احلفاظ عىل حصة املواطنني

  .شكرا السـيد الرئيس

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا اليس ادريس الرايض

. ينا من فريق التجمع واملعارصةننتقل لإلحاطة الثالثة، وردت عل 
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط اإلحاطة، تفضل اليس طاحلا
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        ::::املستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  شكرا السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

لس، من النظام اMاخيل :لسـنا املوقر، أحيط ا: 128طبقا للامدة 
ومن خالY الرأي العام الوطين علام بقضية طارئة تتعلق مبا يقوم به اجليش 
اجلزائري يف حق ساكنة إقلمي فكيك من اسـتفزازات متتالية، بلغت حد 
اعتقال بعض املواطنني داخل الرتاب املغريب واقتيادمه إىل داخل الرتاب 

ل انعاكسات وهذا �لطبع يف ظ. اجلزائري من أجل تقدميهم إىل احملمكة
  .قضيتنا الوطنية األوىل، أي قضية الصحراء املغربية

مغربيا سـنو¿ عىل احلدود، ينحدرون  15و 10وتعتقل اجلزائر ما بني 
هذا، إضافة إىل استيالهئم عىل قطعان . من ضوا� إقلمي فكيك وجرادة

  . املاشـية والبقر اليت تعود ملكيهتا للمواطنني املغاربة
شـبان  4تفزازات قيام اجليش اجلزائري �ختطاف واكن آخر هذه ©سـ 

مغاربة بواد زوزفانة مبدينة فكيك واقتيادمه إىل داخل الرتاب اجلزائري، 
حيث مت احلمك علهيم �لسجن مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية كبرية، ليمت 

  .ترحيلهم بعد ذ½ إىل املغرب
عن استناكر� إن فريق التجمع واألصاµ، من خالل هذا املنرب، يعرب 

الشديد لهته ©سـتفزازات اليت يقوم هبا اجليش اجلزائري يف حق ساكنة 
هذه املنطقة، كام نرفض وندين األحاكم اجلائرة الصادرة يف حق املواطنني 
. املغاربة ا¯ين ال ذنب هلم إال أهنم اكنوا ميارسون حياهتم العادية داخل بéمه

زازات املتتالية تمت داخل الرتاب كام نؤكد أن هذه ©ختطافات و©سـتف
  . املغريب

وعليه، فإننا حنمل السلطات اجلزائرية املسؤولية الاكمU للخروقات اليت 
  . تمت عىل احلدود الرشقية يف اململكة

¯ا، نطالب السلطات اجلزائرية �لكف عن هذه املامرسات اليت 
مبدأ حسن تسـهتدف ساكنة املناطق الرشقية لبالد�، وذ½ حفاظا عىل 

  . اجلوار وتفاد¿ للك ما من شأنه خلق أجواء التوتر �ملنطقة
كام نطالب احلكومة املغربية أن جتد حال هنائيا لهذه املشالك، حىت ال 
تتكرر هذه املامرسات السلبية مرة بعد أخرى واإلعتناء بساكنة هذه املنطقة 

  . النائية
زائر يف إقلمي فكيك مفنذ تفعيل مشلك الصحراء املغربية، اسـتولت اجل

عىل واحة زوزفانة مبدينة فكيك، ومل تتوصل ساكنة فكيك بأي تعويض، 
كام اسـتولت عىل آ�ر امللح �حلجوي جبامعة بوعنان، فهذا اإلقلمي معروف 
بنضاY قبل ©سـتقالل وبعد ©سـتقالل، وما زال يناضل ويقاوم إىل يومنا 

  . هذا
ذا اإلقلمي مه حراس �:ان ولكن، �لرمغ من هذا، فإن ساكنة ه

للحدود، مل ينل حظه من التمنية اإلقتصادية واإلج²عية اليت تعرفها بالد�، 
ومل تعره حكومتنا أي اه²م، ويبقى الهتميش واإلقصاء واإلتاكل عىل ا¯ات 

  . مه سـيد املوقف
مل يزر هذا اإلقلمي أي وزير منذ عدة سـنوات، وحىت الوزراء ا¯ين 

ن وعدو� بز¿رات مل يفوا بعهدمه، وأخص �¯كر السـيد وزير سـبق هلم أ
  . اMاخلية

  .وشكرا

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

. ننتقل إىل اإلحاطة الرابعة اليل وردت علينا من طرف الفريق احلريك
  .تفضل اليس ادريس. فليتفضل أحد اإلخوان املستشارين احملرتمني

        ::::السـيد إدريس مرونالسـيد إدريس مرونالسـيد إدريس مرونالسـيد إدريس مروناملستشار املستشار املستشار املستشار 
  السـيد الرئيس،

نزلت . األمر كهيم إقلمي الراشـيدية، وخصوصا جامعة عرب الصباح زيز
أمطار كثرية يف األ¿م األخرية، وهاد املنطقة معروفة �لقصور د¿لها، 

مع . القصور امجليU املتواجدة هناك اليت تذكر� �لتارخي ا:يد لت' املنطقة
قصور اآلن تهنار بسبب األمطار، والساكن األسف الشديد، هذه ال

  . يوجدون خارج بيوهتم عراة يف اخلالء
السلطات احمللية قامت �ليل علهيا، ولكن يف غياب الوسائل الرضورية 
الاكفية، تيبقاوا الساكن معرضني للك ما ميكن أن يرض هبم، فكنطلبو من 

ن إىل احلكومة �ش تعمل بلك رسعة عىل أن تفك حصار هؤالء وتكو
  .جانهبم، حىت ال نعيش مرة أخرى ما عشـناه يف الغرب

  .وشكرا

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس

ننتقل، إذا مسحمت، لإلحاطة اخلامسة، وردت علينا من فريق احلركة 
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط اإلحاطة. اMميقراطية اإلج²عية

        ::::يييياملستشار السـيد مبارك السـباعاملستشار السـيد مبارك السـباعاملستشار السـيد مبارك السـباعاملستشار السـيد مبارك السـباع
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخيت، اإلخوان املستشارون احملرتمون،

  : طبقا ملقتضيات القانون اMاخيل يسعدين أن أحيط ا:لس علام مبا ييل
أ¿م عىل اكتشاف عدوى أنفلونزا اخلنازير، هذه  10لقد مرت حوايل 

ت خشصا �لوال¿ 44خشصا �ملكسـيك و 150العدوى اليت أتت عىل 
حاµ مهنا بإسـبانيا، هذا  22حاµ بأور�،  25املتحدة األمريكية وأزيد من

البé اجلار ا¯ي ال يبعد عنا سوى بكيلومرتات قليU هو وóة اخلطر علينا، 
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نظرا للتبادل التجاري �عتباره بوابة املغرب حنو أور�، فآالف الشاحنات 
  .واحلافالت تلج إلينا لك يوم

: نا نضع أيدينا عىل قلوبنا، ونطرح عدة أسـئU من أمههاال خنفيمك رسا أن 
أين يه احلكومة من لك هذا؟ هل نكتفي بلجان وزارية وترصحيات 

  وبيا�ت عىل القنوات العمومية؟
اكن األجدر �حلكومة أن تضع خطة عاجU ومسـتعجU للوقاية من 

جل دخول هذا الفريوس اخلطري ا¯ي يقاوم من أجل البقاء، وكذا خطة أل
  . حمارصته يف حاµ ما إذا قدر هللا دخوY لبالد�

كام أن åمة احلكومة تقتيض توظيف وسائل اإلعالم Mهيا، وأن 
تسـتدعي خرباء من أجل توضيح وطمأنة الرأي العام حول أساليب وطرق 

  .انتقال هذا املرض
سـتقول احلكومة أهنا وضعت إسرتاتيجيهتا ©حرتازية Mى املطارات 

 وغريها، هتم رصد السـياح والوافدين من مناطق العدوى، ليفرض واملوا.
وماذا عن ا¯ين توافدوا عىل املغرب قبل أ¿م من : علينا سؤال آخر نفسه

  اإلعالن العاملي لهذا املرض؟ 
عىل احلكومة أن تتحمل مسؤوليهتا، وإن جعزت مفا علهيا سوى أخذ 

µزهتا املثال من حكومات أخرى عربية، اليت أعلنت حاóالطوارئ يف أ 
البيطرية، خصوصا وأن العدوى إذا دخلت املغرب، فإن املصاب سـيكون 

  . جلال، فأسواقنا ممتلئة وحافالتنا كذ½ وحكومتنا احملرتمة ال هتمت
  السـيد الرئيس، 

وóة أخرى من ال مباالة احلكومة، هو ما عرفته مدينة مراكش مؤخرا، 
قدام السلطات عىل هدم سور أكدال � �عتبارها رصحا �رخييا، وذ½ بإ

حامد، فهذا السور وغريه من اآل4ر الضاربة جبذورها يف التارخي هو إرث 
جامعي، حيرتم الترصف فيه بقوة القانون ا¯ي ال تريد احلكومة تفعي3 محلاية 
الرتاث املغريب ا¯ي أصبح عامليا، فقد هدمت مآثر حتت طائU الصمت، 

ربملان، السـيد الرئيس، هو �لضبط حبي يعقوب وغري بعيد عن مقر ال
اليت تعترب " قبة السلطان"املنصور، حيث هدمت معلمة �رخيية يه 

  .مورو4 �رخييا، هدمت وبنيت عىل أطاللها مؤسسة معومية
هؤالء املستمثرون غريوا تراثنا وكزن� التارخيي ليبنوا : والسؤال املطروح

سارع يف إعادة بناء ما مت هدمه وفق عىل احلكومة أن ت . عليه �رخيهيم
املعايري العلمية املتعارف علهيا وطنيا ودوليا، و�عتبار ما حلق ا¯اكرة 

  .الوطنية
  .شكرا السـيد الرئيس

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس

. ننتقل إىل اإلحاطة السادسة، وردت علينا من الفريق ©شرتايك
  .لسـيد الرئيس، اخلضوريتفضل ا. فليتفضل أحد اإلخوة

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

يف إطار القانون اMاخيل، حنيط جملسـنا ومن خالل ا:لس الرأي العام 
  : مبا ييل

الزال العامل حىت اآلن يعيش حتت رمحة األزمة املالية العاملية اليت هزت 
نظمة العاملية، وقد جلأت معظم التوازن املايل واإلقتصادي لكرب¿ت األ

اMول الكربى إىل إجراءات إلنقاذ اقتصادها واحتياطات حلرص اخلسائر 
ووقف الزنيف، إىل درجة أن بعض الباحثني وصفوا ت' التدخالت بكوهنا 

  . فشال ذريعا للرأساملية والليربالية غري املتوازنة
أوعىل مسـتوى  ورمغ أن خمتلف املسؤولني املغاربة، سواء يف احلكومة

املؤسسات الكربى، ظلوا يرددون أن املغرب يف منأى عن هذه األزمة 
ال شك،  -العاملية، إال أن الواقع بدأ يثبت أن اإلقتصاد املغريب سيتأثر 

  .من هذه األزمة الكبرية -بشلك أو بآخر 
ويف هذا اإلطار، فإننا يف الفريق ©شرتايك نعترب احلكومة مسؤوµ عن 

حتياطات الالزمة لتجنب بالد� أية آ4ر سلبية حممتU عىل اختاذ ©
التدابري : ومن ©حتياطات الالزمة ملواóة هذه اآل4ر. اقتصاد� الوطين

  . الترشيعية اليت من شأهنا أن حتصن بالد� من التأثريات اخلارجية
لكن، وعىل عكس هذا ©جتاه، فإن احلكومة تقوم مببادرة ترشيعية 

تاحا وتفتحا عىل اخلارج، دون مراعاة ظروف األزمة العاملية وما تزداد انف 
ميكن أن تسببه، مسـتغU هذا ©نفتاح القانوين ا¯ي يسمح بتدخل املبادرة 

  . األجنبية
فإن وزارة الصحة أعدت مؤخرا مرشوعا لتعديل : وعىل سبيل املثال

ح بسن املتعلق مبزاوå µنة الطب، وذ½ مبا يسم 10.94القانون رمق 
مرشوع قانون إطار يسمح بفتح قطاع الطب أمام ©ست6رات األجنبية 
والسامح لألطباء األجانب مبامرسة املهنة داخل املغرب، وبأهداف رحبية 

  . واح²ل إفشال انطالق التغطية الصحية
إننا نعترب هذا التوجه ال يأخذ بعني ©عتبار املصلحة العليا للبالد 

غلني اخلارجيني، وهذا ما تندد به مجيع املنظامت املهنية وحتصيهنا من املسـت
  .�لقطاع مبختلف ان²ءاهتا

 Y إننا نعرب للحكومة من اآلن عن رفضنا لهذا املرشوع ا¯ي سـيكون
آ4را وخمية عىل قطاعنا الصحي وعىل أطر� الصحية الكفأة وعىل حصة 

  . املواطنني يف هناية املطاف
  .شكرا السـيد الرئيس

    : : : : يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  .اليس ادريس. شكرا السـيد رئيس الفريق ©شرتايك

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
هللا يكرث . مسحتو، السـيد الرئيس، دا� احنا ختلطو لنا العرارماإىل 
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خريمك، بعدما كنا طلبنا سؤال حموري حول األزمة العاملية، طلبناه من حشال 
ش يفرس للمغاربة احنا فني؟ ألن طلبنا املرة هذا، وأنه جيي الوزير األول �

األوىل واملرة الثانية واملرة الثالثة، مث طلبنا سؤال حموري، حيرض الوزير 
املعين اليل هو معنا اآلن، السـيد وزير املالية؛ احلكومة ما بغاتش 

  . تسـتاجب
اآلن دا� كنشوف فرق من األغلبية حىت يه تنادي بنفس الشلك، ما 

املعارضة اليل خاص تطلب هاذ اليش؟ وال حىت األغلبية عرفناش واش 
  . كتطلب هاذ املسائل هادي، ولكن هللا غالب

فإىل لكنا متفقني عىل أساس أنه يكون سؤال حموري، فلاكن أحسن، 
�ش نبدلو حىت هاذ اليش د¿ل سؤال جواب، سؤال جواب؛ لك فريق 

  .طين أشـنو جارييعطي وóة نظره وجتي احلكومة توحض للرأي العام الو 
احنا عند� كيجي . اكينة أزمة: فاآلن لكها اMول رؤساؤها تيجيوا تيقولوا

دقايق، وال هذا وزير  2إما د¿ل بنك املغرب يف واحد السيناريو د¿ل 
 !"اكينة األزمة: "، ومن بعد تيقول ½"أودي ما اكين والو: "تيقول ½

فتنطلبو منمك، السـيد بغينا هاذ اليش نوحضوه للرأي العام الوطين، 
الرئيس، تبلغوا الرئاسة إن شاء هللا عىل أساس أنه تربجموا لنا سؤال 
حموري خبصوص هذا املوضوع، ألنه هاذ املوضوع موضوع åم، تهيم املغاربة 

  .اكملني
  .شكرا السـيد الرئيس

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . سـنعمل عىل ذ½ داخل املكتب. شكرا السـيد رئيس الفريق

ل إىل اإلحاطة السابعة واألخرية، وردت علينا من الفريق وننتق
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط اإلحاطة. ©سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفرجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

  أخيت املستشارة،
لمي، ما تلعبه كام هو معلوم Mى امجليع، وخاصة أوساط رجال التع

األقسام التحضريية يف تكوين وتأهيل طلبتنا لولوج املدارس واملعاهد 
الوطنية العليا، من خالل هذه األقسام اليت تعد حلقة هامة وåمة يف 

  . مراحل هتA الطلبة لاللتحاق �ملعاهد واملدارس بعد نيل شهادة البالكور¿
يعاب املواد امللقنة إن الهدف من التكوين هبا يريم إىل تعميق است 

وإدراك خصائصها �إلضافة إىل أخذ الطلبة عىل كيفية البحث، وإن إحداث 
هذه األقسام مبختلف أقالمي اململكة ملن شأنه أن يوفر عىل الطلبة وكذا 

  . األرس تاكليف ومصاريف، ال تقوى عىل حتملها
لرتبية وعىل سبيل املثال، قد سـبق للمجلس اإلداري لألاكدميية اجلهوية ل

µاكM عبدة أن وافق خالل إحدى اج²عاته عىل خلق أقسام -والتكوين
، إال 2007-2008حتضريية مبدينة اجلديدة خالل املومس اMرايس املايض 

أنه حلد الساعة، مل يمت تنفيذ ما أخذه عىل عاتقه ا:لس اإلداري لألاكدميية 
  .اجلهوية عىل عاتقه

درة عىل هذا الصعيد، إذ ال يعقل، وحنن كام ال نالحظ أية �درة أو مبا
، مازلنا مل نعمم "å2010ندس يف أفق  10.000تكوين : "نرفع شعار

األقسام التحضريية بشلك واسع، حىت ميكن مجيع التالميذ الراغبني يف 
  ".åندس 10.000إعداد "©لتحاق هبا انسجاما مع شعار 

  .والسالم

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . تشار احملرتمشكرا السـيد املس 

 Uإذا مسحمت، بعد نفاذ طلبات اإلحاطة، نرشع اآلن يف معاجلة األسـئ
مهنا  5: سؤ© 21الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه اجللسة، وعددها 

سؤ©  16آنية، موóة للك من قطاع اإلقتصاد واملالية، الرتبية الوطنية، و
الرتبية الوطنية، األوقاف،  عاد¿، موزعة عىل قطاعات اإلقتصاد واملالية،

  . ©تصال، الشؤون اإلقتصادية والعامة وحتديث القطاعات
نسـهتل هذه اجللسة �ألسـئU املوóة إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالية، 

  .أسـئU 8وعددها 
السؤال اآلين األول املوجه إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالية، حول 

عبد : ى، للمستشارين احملرتمني السادةتعقيد مساطر منح القروض الصغر 
العزيز العزايب، �E خفاري، مصطفى القامسي، بلعيد بنشميس، أمحد 
القادري، بلحسن خيري، محمد أبو الفرج، محمد السويس، محمد كرمين، عبد 

  . الغين ماكوي وسعد بزنروال
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل اليس مصطفى

        ::::يد مصطفيد مصطفيد مصطفيد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسياملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون،
لقد دشن املغرب خالل السـنوات األخرية ورشا واسعا لإلصالحات 
الهيلكية لتحقيق ©سـتقرار املاكرو اقتصادي �لبé وحتسني حميط املقاوالت 

العاملي وتقوية تنافسـية اآلµ وإدماج املغرب يف النسـيج اإلقتصادي 
اإلنتاجية الوطنية، وذ½ هبدف إرساء أسس منو اقتصادي قوي ودامئ، 

  . بإماكنه حتسني مسـتوى معيشة املواطنني
ووعيا بأمهية املؤسسات املالية العمومية يف التمنية اإلقتصادية 

ح واإلج²عية، قامت السلطات العمومية بوضع برامج إلعادة التنظمي وإصال
  . أوضاع املؤسسات املالية العمومية لمتكيهنا من القيام �Mور املنوط هبا
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لكن، رمغ العديد من اإلصالحات الشامU والسـياسات القطاعية، 
مازال العديد من الشـباب، وخاصة املقاولني الصغار، يشكون من تعقيد 
مساطر منح القروض الصغرى إلنشاء وتدبري مقاوالهتم، إذ يالحظ أن 

عديد مهنم يصاب �إلحباط والتفكري والتخيل عىل مشاريعهم يف بداية ال
  . الطريق

ما يه اإلجراءات العملية ملواكبة ملفات : ¯ا نسائلمك السـيد الوزير
هؤالء املقاولني الشـباب لضامن رشوط جناHا، بداء بتبسـيط املساطر 

ثبيت البنكية، إىل غاية إخراج املرشوع إىل حزي الوجود، حرصا عىل ت 
  سـياسة احلكومة يف إجناح مرشوع إحداث املقاوµ؟

  .وشكرا

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

  .تفضلوا أسـيدي. اللكمة لمك، السـيد الوزير املالية واإلقتصاد

        ::::السـيد صالح اMين مزوار، وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد صالح اMين مزوار، وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد صالح اMين مزوار، وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد صالح اMين مزوار، وزير اإلقتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

حملرتمني عىل طرHم هذا السؤال املتعلق شكرا للسادة املستشارين ا
�لقروض املوóة إىل الشـباب الراغبني يف القيام بربامج، وهاذ النقطة 

خذات من ©ه²م، سواء �لنسـبة للسادة املستشارين  -�لطبع  –هاذي 
من التأثري  - كام أرشمت إىل ذ½  -أو من طرف احلكومات املتعاقبة، نظرا 

اد الوطين بشلك عام وعىل املبادرات الفردية يف خلق اإلجيايب عىل اإلقتص
  . مناصب شغل

مرينا من مجموعة من التجارب، ولك جتربة اكنت فهيا إجيابياهتا واكنت فهيا 
، اليل اعترب�ها بأهنا حمطة جديدة "مقاوليت"آخر جتربة اكنت يه . سلبياهتا

السابقة، وقلنا  اليل خذينا فهيا بعني ©عتبار أسـباب الفشل د¿ل التجارب
بأنه من أسـباب الفشل هو أن حاميل املشاريع ما كيكونش عندمه املواكبة 
الرضورية لضبط مشاريعهم؛ و4نيا، ما عندمهش اإلماكنيات املالية �ش 

  . يدخلو يف مشاريعهم
 �10.000ش جتاوب عىل هاذ النواقص هادي، " مقاوليت"وجات 

درمه  15.000رة املشاريع، درمه، موóة أساسا ملساعدهتم عىل بلو 
درمه عىل شلك  250.000كتسبيق �ش ميكن هلم خيلقوا املقاوµ د¿هلم و

  .%85قروض مضمونة ب 
هاد التجربة هاذي يف انطالقهتااكنت إرادية حبمك أنه الرغبة اكنت دامئا 

  . خلق ذاك اMينامية اليل غادي ختلق ذاك الرتاكامت اإلجيابية
 : التجربة بينت أنه

ملؤطرين، أوال ما اكنش �لعدد الاكيف اليل غادي يسمح �ش يواكب ا -
 حاميل املشاريع اليل جاوا بكرثة؛

النقطة الثانية، هو أن املشاريع يف حد ذاهتا اكنت كتحتاج إىل  -

دراسات، وهاذي عطات أنه يف البداية اكنت صعو�ت من الناحية د¿ل 
  . ضبط هذه العملية

 Le filtreما يه إال حمطة أخرية يف الواقع، ألنه  احملطة املرتبطة �ألبناك
األول اكن كيدوز عىل املسـتوى احمليل وعىل املسـتوى اجلهوي، عىل 

  . مسـتوى املاكتب اليل ختلقت عىل هاذ األساس
األسايس من هذا لكه هو أنه يف تقيمينا لهذه التجربة هاذي، حاولنا 

ع، ما خنليوهاش حىت أوال، �خذو بعني ©عتبار رضورة ضبط املشاري
  . ال، أنه يف األول يكون ضبط املشاريع: توصل للبنك �ش البنك تقول

يؤدي إىل أنه  -�لطبع  -هاذ اليش هذا كياخذ الوقت، وهاذ اليش 
مجموعة من الشـباب اليل كيعتقدوا أن مشاريعهم يه مشاريع قابU لإلجناز 

  . Le filtreداية اكين كيشوفوا بأن هاذ املشاريع غري صاحلة، إذن يف الب
جات احملطة د¿ل األبناك، والحظنا كذ½ أنه عىل مسـتوى األبناك ما 
اكنتش التنظمي الرضوري �ش يواóوا هاذ النوع من املشاريع الصغرية، لهذا 
اشـتغلنا مع مجموعة د¿ل األبناك �ش يوضعوا شـبابيك خاصة وأساسا 

ره، �ش يوضعوا شـبابيك إىل آخ" التجاري وفا بنك"، "البنك الشعيب"
خاصة ألنه نفس املسؤول عىل البنك احمليل إىل جاه واحد عندو مرشوع 

مليون، كيعطي األسـبقية لهذاك  25د¿ل مليار وواحد عندو مرشوع د¿ل 
  . اليل عندو مليار

اإلشاكل مايش إشاكل د¿ل . إذن حاولنا �ش نشـتغلو يف هاذ ©جتاه
اس اليل كيسـتقبلوا هاذ الشـباب هذا، املساطر، اإلشاكل مرتبط �لن

و�ش ميكن هلم يعطيوه الوقت الاكيف، وهذا هو التوجه اليل مشينا فيه، 
وكنحاولو óد املسـتطاع �ش الثقة يف هاذ العملية هاذي تنجح، ألن 
عند� اليقني بأن هاذ الطريقة �ش خذينا هاذ املقاربة هاذي يه طريقة اليل 

  . نتاجئ اليل �غيني نوصلوهاتؤدي لل  - �لفعل  - ميكن 
مهنا  1500مرشوع اليل حمطوطة Mى البنوك،  4200اليوم اكين تقريبا 

لنا طموح . هذا غري اكف. مقاوµ صغرية جديدة ختلقت 1100اليل متولت، 
  .أكرث، نمتناو أن هاذ الطموح يتنجز

  .وشكرا

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .ستشار احملرتم؟ تفضلوا أسـيديلمك تعقيب، السـيد امل 

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسي
وكنعرفو ا:هود الكبري اليل . شكرا، السـيد الوزير، عىل التوضيحات

  ..كتقدموه لهذا القطاع

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ..تفضل، تفضل
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        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  السـيد الرئيس،

 5نوقفوه �Mارجة، ولكن راه احرتاما للسـيد الوزير، احنا ما بغيناش 
النظام اMاخيل . د¿ل اMقائق 03دقائق وز¿دة، القانون تيسمح ب 

  .للمجلس، إىل مسحنا واحد اخلطرة ما بغيناش نسـمترو يف نفس اخلطأ
  .شكرا 

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هو الحظنا ز¿دة يف الوقت، ولكن نظرا ألمهية املوضوع وما هيم 

  . ا تغاضيناالشـباب املغريب، لهذ
  .    تفضل، السـيد املستشار احملرتم، يف إطار التعقيب، تفضلوا أسـيدي

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسي
لكن هرضتوا . كنشكرومك عىل ا:هود الكبري اليل كتعطيوه لهاذ القطاع

تمتثل هذه . عىل بعض األسـباب، ولكن هناك أسـباب أخرى وعدة مشالك

شهر¿ وليس سـنو¿،  %2.4ليت تصل تقريبا إىل املشالك يف سعر الفائدة ا
تقريبا سـنو¿، وكذ½ اسرتداد اMيون، مث كذ½ القدر  %26أي ما يعادل 

  . درمه 50.000تقريبا حمدود يف حد أقىص تقريبا 
لهذا، جيب تسهيل املساطر ملنح القروض ليك نسامه يف خلق مناصب 

وزير، فهيا واحد اليش الشغل وامتصاص البطاµ، ألن املسطرة، السـيد ال
  .كثري د¿ل مجع األوراق، مبا فهيم غري احملمكة غادي يوحل فهيا

  السـيد الوزير، 
فبتوقيع املغرب عىل العديد من ©تفاقيات لالخنراط يف السوق العاملي، 
البد من خلق وتأهيل هذه املقاوالت، ومل ال نفكر يف إعفاء املقاولني 

خصوصا السـنوات األوىل عىل األقل، �ش الشـباب من الفوائد البنكية، و 
نشجعو هاذ الشـباب هذا؟ ألن هاذ املقاول هو اليوم مقاول صغري، ورمبا 

  .غدا غادي يصبح متوسط، وملا ال، يكون مقاول كبري؟ احنا كنتسـناو هذا
  .وشكرا

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هناك تعقيب، السـيد الوزير؟ ال. شكرا السـيد املستشار احملرتم

ال اآلين الثاين املوجه إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالية، حول السؤ 
عابد شكيل، أمحد : الصفقات العمومية، للمستشارين احملرتمني السادة

الكور، إبراهمي احلب، عبد هللا الغويت، امليك احلريزي، عبد السالم 
اهلمس، مصطفى الرداد، أمحد السـنييت، محمد طريبش، محمد أبو السعود، 

ي ادريس احلسـين العلوي، عبد السالم بلقشور، إبراهمي الرمييل، موال
عبد هللا عباد، أمحد اMيبوين، معر بنونة، عالل عزيوين، عبد الفتاح عامر، 

  . امليلودي عفوت، جامل أربعني، محيد العكرود ومحمد املفيد
  .يتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضل اليس شكيل

        ::::د عابد شكيلد عابد شكيلد عابد شكيلد عابد شكيلاملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

  السـيد الوزير، 
لكن، . نعمل جيدا أن هناك قانو� ينظم الصفقات العمومية تنظU حمكام

من خالل املامرسة والواقع تطرح مجموعة من املشالك يصعب حلها، نظرا 
ا يف قانون الصفقات العمومية، وهو األمر ا¯ي يطرح لعدم التنصيص علهي

مجموعة من اإلشاكليات تعوق التمنية وحتد من وثرية اإلجنازات اليت حتصل 
  .علهيا بعض املقاوالت من خالل طلبات العروض

و¯½، جيب التعجيل بوضع إطار قانوين واحض لتجاوزه والعمل عىل 
رت التحمالت يف املشاركة يف إبعاد بعض املقاوالت اليت ال تلزتم بدف

الصفقات العمومية، وكذ½ املقاوالت اليت ال تتوفر عىل تصنيف مناسب 
لبعض الصفقات واملقاوالت اليت كذ½ تسـتحوذ عىل مجموعة من الصفقات 

  . تفوق طاقهتا، وال تتوفر عىل اإلماكنيات الاكفية إلجنازها
 -�لتايل  - لك لك ذ½، يتسبب يف عرقU اإلجنازات وتأخريها ويش

  .عائقا لتحقيق التمنية اإلقتصادية واإلج²عية بسائر تراب اململكة
¯½، نسائلمك السـيد الوزير، عن إماكنية إبعاد املقاوالت اليت تنجز 
صفقات، رمغ أهنا ال تتوفر عىل التصنيف املالمئ وال عىل اإلماكنيات 

  ه يف هذا ا:ال؟وما هو اإلطار القانوين ا¯ي ميكن اع²د. الالزمة
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا أسـيدي

        ::::السـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملالية
شكرا السـيد الرئيس، شكرا للسادة املستشارين احملرتمني لوضعهم هذا 

  . السؤال
ومية من أمه القوانني اليل �لفعل، كام قلمت، يعترب قانون الصفقات العم

مت اختاذها لتخليق احلياة العامة ومسايرة متطلبات التحديث واحلاكمة 
  . اجليدة

عىل  -أرشمت يف سؤالمك إىل إشاكلية املقاوالت اليت ليس لها إماكنيات 
هذا هو السؤال، ألنه املقاوالت . مالية ملواكبة الصفقات -حسب ما فهمت 

  . عدة صفقات -اآلن  -
عتقد بأنه القانون احلايل هو قانون واحض، أنه لك مقاوµ اليل كتقدم كن 

 : كذ½ مبعطيات، هاذ املعطيات هاذي كتبني
 أوال، السالمة املالية د¿لها؛  -
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  . 4نيا، القدرة د¿لها التقنية عىل إجناز املشاريع -

لك واحد اليل كيدير صفقة، أي مؤسسة كتدير صفقة إال وكتتابع هاذ 
وإىل اكنت هناك مؤسسات ما كتختل من الناحية د¿ل ©لزتام الصفقات، 

د¿لها، إال وكتدخل يف إطار البوابة اإللكرتونية مضن املؤسسات اليل كيمت 
  . عزلها حبمك عدم احرتاåا لهذه اجلوانب

أرشمت كذ½ إىل اجلوانب املتعلقة �الحتاكر، احتاكر مجموعة د¿ل 
  . املؤسسات للصفقات العمومية

من القانون د¿ل الصفقات العمومية حتظر  6بغي نشري هنا بأن املادة ن 
  . األعامل املدبرة أو ©تفاقيات أو التحالفات الرصحية أو الضمنية

إذن القانون د¿ل الصفقات العمومية هو واحض يف هذا ا:ال، وجملس 
ناك املنافسة اليل مت إحداثه مؤخرا يبت يف لك القضا¿، و�ش يتأكد بأن ه 

  . من هذا القانون 7و 6خرق لألحاكم 
إذن هناك، عىل مسـتوى القانون، لك هاذ احلاالت لكها مت مضها يف 

  .إطار هاذ القوانني
اليل كيبقى أنه �لفعل، عىل املسـتوى التطبيقي وعىل املسـتوى العميل، 

  .هاذ اجلوانب هاذي لكها %100ما ميكنش تقول بأنه غادي نضبط 
املامرسة كتبني وكتفرز املقاوالت اجلدية اليل كتعامل  اليل كيبقى هو أنه

مع الصفقات العمومية وكتسـتفد من الفرصة اليل كتوفرها الصفقات العمومية 
�ش املقاوµ تتطور، واملقاوالت اليل ما كتقدرش �ش تواكب، و�لفعل، 

  .يمت عزلها يف إطار هذه املساطر اليل يه واحضة
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .لمك تعقيب، السـيد املستشار احملرتم؟ تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  . نشكر السـيد الوزير عىل لك ما جئمت به

السـيد الوزير، ماذا يقع؟ كناخذو مثال مقاوµ وتنعطيوها صفقة، وميل 
 ما كتقومش مبا يلزم، ماذا يقع؟ غري �ش ميكن لنا حنيدوها من هاديك

الصفقة ونديرو صفقة أخرى، كيدوز وقت د¿ل عام وعامني، املسطرة 
طويU، طويU كثريا، طويU كثريا، السـيد الوزير، خصوصا أ� أعمل وأنمت 
 µوMكذ½، يف بناء مستشفى مثال يف املنطقة اليت أمثلها، مستشفى ا

  . قررت واملنطقة يف حاجة إليه، ولكن املقاول مل يسـتطع
وه من ديك الصفقة ونوجدو مقاول آخر، فوق عام أو عام �ش غري نزحي

  .ونصف اآلن واملنطقة يف حاجة إىل مستشفى
النقطة الثانية السـيد الوزير، اليل كنبغيو نعاونومك فهيا وتعرفوها، ماذا 

 Le:جيري؟ كنجيو وكناخذو كنعرضو صفقة عىل املقاولني وتيكون فهيا مثال
Problème d'assainissement التطهري، وتيطيح عىل اإلنسان  د¿ل

هداك التطهري، ولكن يف األخري آش تنعطيوه؟ غري واحد الفصل مهنا اليل 
  . هو رخيص، أما ذاك الغايل ما تنعطيوهش يديرها، تنفرقو هديك الصفقة

فال يعقل بأننا نعطيو صفقة، ويف األخري نبقاو عاد تنوزعو فهيا �ش 
هذا . يل ميكن Y واليش اآلخر تنخليوهنعطيو لهاذاك املقاول غري اليش ال

تتكون مرضة �ملال العام، واحنا عند� فيمك الثقة، خصوصا وأنمك عامل 
  . بذ½

هاذ اليش ما تنقولوش لمك من أجل التعجزي، بل تنعاونومك �ش توجدو 
  . Y حلول للمصلحة د¿ل بالد�

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . تشار احملرتمشكرا السـيد املس 

  لمك تعقيب، السـيد الوزير؟

        ::::السـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

مالحظات السـيد املستشار يف حملها، وهاذي فرصة :لسمك املوقر 
للتفكري يف مقرتح قانون اليل ميكن يساعد احلكومة كذ½ يف هذا ا:ال، 

 كيعيشها، هو اليل كيحس ألن هاذي جوانب معلية اليل كUرسها هو اليل
األمهية د¿لها، وكنعتقد بأن هاذي فرصة �ش السادة املستشارين يفكروا 
كذ½ مع احلكومة وإىل جانب احلكومة يف بلورة مساطر اليل ميكن تساعد 

  . عىل حتسني األداء د¿ل الصفقات العمومية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

ل اآلين الثالث املوجه إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالية كذ½، السؤا
حول تأثري املوارد البرشية عىل مسـتوى التحصيل، للمستشارين احملرتمني 

عبد اللطيف أبدوح، محمد فوزي بنعالل، محمد كرمين، محمد أبو : السادة
لعريب الفرج، محمد بن الزيدية، جامل برنبيعة، رفيق بنارص، اكيف الرشاط، ا
  . سديد، اسامعيل قيوح، عيل قيوح، بلعيد بنشميس والعريب بوراس

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضلوا أسـيدي

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  الزمالء املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير احملرتم، 

تابعة لوزارة املالية نقصا ملحوظا عىل مسـتوى تعرف جل املصاحل ال 
املوارد البرشية، اليشء ا¯ي يؤثر سلبا عىل مسـتوى اخلدمات املقدمة 
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للمواطنني واخنفاضا كذ½ عىل مسـتوى التحصيل، ويتجىل ذ½ يف 
الوضعية اليت تعرفها شـبابيك مصاحل التسجيل من اكتظاظ وارتباك 

ظ يف املوارد البرشية، مما يسبب يف وازدحام جراء النقص املهول وامللحو 
تراجع مسـتوى التحصيل من óة وخلق متاعب واحضة، وكثريا ما تكون 
غري مربرة للمواطنني واملوظفني عىل حد سواء، خصوصا أمام امحلالت 
اMورية اليت تكون مناسـبة ألداء الرضيبة عىل القمية املضافة أو الرضيبة عىل 

  . السـيارات اخلصوصية وغريها
تنايم اإلقبال املزتايد للمواطنني : أمام املالحظة الواحضة أال ويه

واحلرص عىل أداء الواجبات الرضيبية يف وقهتا وجتنب لك ا¯عائر 
  . املسـتحقة عىل لك تأخري

لهذا، السـيد الوزير نسائلمك عن ماهية اإلجراءات اليت نمتىن أن تعجلوا 
  . بتنفيذها إلزاµ هذه املعوقات التمنوية

  .كرا السـيد الرئيسش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلواالسـيد الوزير، اللكمة لمك. شكرا السـيد املستشار أبدوح

        ::::السـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا للسادة املستشارين احملرتمني عىل وضعهم هذا السؤال، اليل 
قشة مرشوع �لفعل متت اإلشارة إليه، واخذا وقت كذ½ يف إطار منا
  . قانون املالية كذ½، نظرا للحساسـية د¿لو ونظرا ألمهية د¿لو

كنعتقد أنه حان الوقت �ش منرو إىل نوع من اخلدمات اليل كي²ىش مع 
  . التطور د¿ل بالد� ومع انتظارات املتعاملني مع النظام الرضييب ببالد�

 : ناهيف الواقع، اكين هناك مقاربتان، وهاد اليش كنا �قشـ 
املقاربة األوىل، هو أنه مييش يف ©جتاه د¿ل خلق شـبابيك فني ما  -

اكن والتوظيف وتضخمي التلكفة، يعين هذا التوجه اليل لكنا غاديني فيه حلد 
 اآلن؛
اكين التوجه الثاين، اليل كيقول أنه أشـنو ميكن لنا نسهلوا؟ أشـنو  -

¿ل التعامل، واليل ميكن لنا نبسطوا؟ وأشـنو ميكن لنا حنولوا من �حية د
ميكن حيافظ عىل التوازن ما بني تضخم التلكفة أو الز¿دة يف التلكفة 

 واخلدمة؟ 
كنعتقد بأنه ما بني هاذ املقاربتني اكين حل وسط، واحلل الوسط كيجي 
من كون أنه مثال ميل كنقول الرضيبة عىل السـيارات اخلصوصية، واش 

 Laلك واحد خاصو مييش خيلص  غنبقاو مازالني يف هاذ املنطق د¿ل أنه
vignette قشـناها، واش� µ؟ واش ما اكينش طريقة أخرى؟ وهاد املسأ

؟ هاذي من األشـياء اليل كنشـتغلو علهيا حاليا، Timbreما ميكنش نديرو 
 Laألنه مايش منطقي أنه لك عام املواطن مييش للرضيبة �ش خيلص 

vignetteخاصنا حنذفوها، وكنجهت µدو حاليا �ش نلقاو ، هاذ املسأ

  . احللول �لنسـبة لهاد النقطة هاذي
النقطة الثانية، د¿ل الترصحيات، الترصحيات د¿ل الرضيبة عىل القمية 

مارس كيجي، يف هنار واحد  31املضافة، الترصحيات السـنوية د¿ل النتاجئ، 
�ش ميكن  30أو  20خاصك يكون عندك املاكتب، خاصك ترضهبا يف 

  . للمواطنني كلك تؤدي اخلدمة
خاصنا  2011لهذا، قرر� هذه السـنة �لنسـبة للمقاوالت أنه من هنا ل

، أنه غادي نسهلو هاذ العملية أنه املقاوTélédéclaration µنوصلو ¯اك 
  . ما غتبقاش متيش Mار الرضيبة

مارس، واش رضوري نبقاو يف  31النقطة الثالثة، هو أنه �لنسـبة ل
وهذا هو ©جهتاد اليل كنجهتدوا  -كنش لنا كذ½ مارس؟ واش ما مي  31
أنه نقولو عىل حسب النوع د¿ل املقاوالت وعىل حسب النوع د¿ل  - فيه 

اخلدمات أنه ننظموا املراحل والفرتات اليل لك واحد غادي ميكن لو مييش 
  . لها وغادي توجه طاقات أكرث لهاد اخلدمة هاذي

نمتىن أنه من هنا للسـنة . يه اليومإذن هذا هو ©جهتاد اليل غاديني ف 

املقبU نكونو تقدمنا يف هاذ اليش هذا، �ش قانون املالية املقبل ميكن لنا 
الزم أنه . الزم أنه نزيدو نطورو أكرث الشـبابيك. نناقشوه وميكن لنا نطوروه

  . نوظفو أكرث الكفاءات الوطنية خلدمة املواطن
سار التضخمي، أنه حنافظو لكن، كذ½ ما خاصناش منشـيو يف داك امل 

عىل هاذ التوازن ما بني التقنيات اجلديدة، تبسـيط املساطر، تبسـيط 
  .اخلدمات وكذ½ فتح الشـبابيك

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  .تفضلوا أبدوح يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح
  . واب د¿لمكشكرا السـيد الوزير عىل اجل

حقيقة، اكين واحد العمق . واحنا الحظنا من خالل جوابمك واحد العمق
يف ابتاكر أساليب جديدة لتدبري هذا امللف هذا، واحنا إ4رة هذا املوضوع 

  . كتجي من الواقع املعاش اآلن
. احنا ممثلني د¿ل املواطنني، مفروض علينا أننا كنكونو كنعايشو

علينا كذ½ أننا كنقلو بأمانة للحكومة أشـنو هام  املشالك اكينة، ومفروض
©ختالالت اليل كتبان لنا أنه جيب إصالHا أو تعديلها أو تطويرها؟ 

اكين ارتباك، اكين واحد الضعف، اكين . فاآلن الوضعية اآلن يه هاذي
املوظفني حىت هام . واحد القU د¿ل التأطري د¿ل املوظفني واحلضور د¿هلم

  . ن هاذ القضية هاذي، واملواطن كيتشىك من هاذ القضيةكيتشاكوا م
إذن اكين املشلك مطروح، لهذا أ� كنبغيو من خالل هذا املنرب �ش 
نطلبو من السـيد الوزير التعجيل هباد اإلجراءات �ش خيرجوا حلزي 
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حنسو بأنه اخلدمة ترتقي إىل مسـتوى نطمح  -فعال  - الوجود، �ش ميكن 
  .إليه مجيعا

نه أمام هذا المنو د¿ل الوعي د¿ل املواطنني يف ©ستباق إىل كذ½ أ
القيام هبذا الواجب الوطين املتعلق بتحصيل الرضائب، فكذ½ خاص 

  . اإلدارة تسهل أكرث املأمورية �ش ميكن منشـيو يف تنامغ كبري
و�ملناسـبة كذ½، كنبغي غري نلفت ©نتباه للموضوع د¿ل تدبري موارد 

لية والبايق اسـتخالصه، واحنا مقبلني عىل انتخا�ت اليل بقى امجلاعات احمل 
لهيا واحد األسابيع قليU، فتكون مناسـبة أنه يكون التدبري املقبل يواكبو 
كذ½ واحد التجديد عىل مسـتوى هذا املوضوع، ونطويو هاذ الصفحة 
د¿ل البايق اسـتخالصه ود¿ل هاذ الضعف اليل مسجل فU خيص األطر 

يكونوا يف املسـتوى د¿ل ما نطمح إليه  -فعال  -فني اليل كنمتناو أنه واملوظ
  .مجيعا

  .شكرا السـيد الرئيس

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

األسـئU املوالية، إذا مسحمت، موóة إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالية 
  . الية العامليةوعددها ثالثة، تتناول يف مجملها موضوع األزمة امل

ونظرا لوحدة املوضوع، أسـتأذن ا:لس املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد 
  . ذ½ نعطي اللكمة للسـيد وزير لإلجابة عهنا

السؤال األول يف املوضوع املوجه إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالية، 
رتمني حول آ4ر األزمة املالية العاملية عىل اإلقتصاد الوطين، للمستشارين احمل

إدريس مرون، الهامشي السموين، محمد فضييل، عبد هللا أبو زيد، : السادة
عبد القادر أقوضاض، عيل آيت املودن، معر أدخيل، سعيد التدالوي، 
محيد كوسكوس، حسن قيشو�، عبد امحليد السعداوي، حلسن بوعود، 
عبد الكرمي اهلمس، حلسن أمزوغ، إبراهمي فضيل، معر مكدر، بوسلهام 

  . بيتة، عبد ا:يد احلناكري، محمد الكبوري وعبد اللطيف اسطنبويل
اليس إدريس، . فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

  .تفضلوا أسـيدي

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

أوال، بغيت نسجل واحد النقطة إجيابية جاء هبا السـيد الوزير، ونمتىن 
عىل األقل، هو كيتذاكر معنا بوóو لعند�، . ملوا هبا حىت هامأن الوزراء يع

ما عاطيناش �لظهر، وإىل الحظتوا عىل أنه مجيع برملا�ت العامل، احلكومة 
  . ميل كتاخذ اللكمة، كتذاكر مع ا:لس، ما كتعطهيمش �لظهر

احنا د¿ولنا دميا كيعطيو� �لظهر، فأنت جييت، السـيد الوزير، أ� 
. أنه كيحشم يعطينا �لظهر - يف احلقيقة  -ذا، وهذا من أخالقك جسلت ه

هذا طبيعي، إذن نسجلها، وكنمتناو أن الوزراء اآلخرين حيذون حذو 

  . السـيد وزير املالية
 10فU يتعلق �لسؤال د¿يل، حقيقة، هاذ السؤال احنا حطيناه هاذي 

لبني أن يكون هناك كنا حطيناه مع زمالئنا يف املعارضة، راغبني وطا. شهور
عىل  -إما جلسة خاصة للتداول حول األزمة املالية واإلقتصادية العاملية أو 

جلسة يكون فهيا أسـئU حمورية نتداول مجيعا هذه القضية ونسـمتع  - األقل 
  . للحكومة

فال أخفيمك أننا حرض� يف حمافل دولية كمنثلوا املغرب، واكن صعيب 
احنا امحلد : يف املغرب، ألن احلكومة تتقولعلينا نعطيو رؤية عىل الوضع 

اكينة األزمة، لك واحد اليل : �، مازال ما عند�ش األزمة، والعامل كيقول
احنا كنا كنتحرجو، واش عند� األزمة . عند� األزمة: كياخد اللكمة كيقول

  وال ما عند�ش األزمة؟ 
عن األزمات، اآلن، ال ميكن بتا� أن نقنع أحدا بأن املغرب يف منأى 

لك واحد عنده نسابو وأوالدو عىل برا خدامني، اليل اكنوا : لسبب واحد
وىل خدام واحد، واآلخرين دخلوا للمغرب وال �قيني متا  5خدامني 
  . كيدوروا

فU . السـياحة، راه عند� الفاعلني يف ا:ال كيعرفوا أنه اكين نقص كبري
ألنه مراكش وطنجة وتطوان  يتعلق �لعقار، راه برد داك اليش مز¿ن،

  . ومجموعة من املدن األخرى اكنوا كيبيعوا للخارج، ما بقاش هاذ اليش
الصادرات د¿لنا جبميع األنواع د¿لها، بال ما ندخلو يف األرقام، عند� 
األرقام، متبعني األحداث أشـنو اكين؟ هبطت، إذن الصادرات هبطت 

  . الواردات نقصت
إيه، ولكن حيث الناس . البرتول هبط: ي نقولومن الناحية املالية غاد

مازال ما : ما خدماتش يف الوقت اليل اكنت احلكومة بصدق تتقول لنا
، اكنوا La confectionأ� عندي أصدقاء يف ا:ال د¿ل . اكينش األزمة

  . حط سوارهتم 4د¿ل املعامل،  4حطوا سوارهتم، اكين اليل حط 
برية، فال بأس أن نقول الواقع ونبحث إشاكلية ك  -حقيقة  -إذن، هذا 
علينا أن . هاذي بالد�، وحىت واحد ما تيخاف من احلقيقة. عن احللول لكنا

  .نواجه
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

السؤال املوايل موجه أيضا إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالية، حول 
ية العاملية عىل قطاع العقار، للمستشارين التأثريات السلبية لألزمة املال 

محمد اخلضوري، موالي احلسن طالب، عبد الرحامن : احملرتمني السادة
أشن، معر مورو، دحامن اMرمه، عيل شاكف، محمد حتيفة، سعيد رسار، 

  . بوبكر عبيد وبوشعيب هاليل
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال
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        ::::حلسن طالبحلسن طالبحلسن طالبحلسن طالباملستشار السـيد موالي ااملستشار السـيد موالي ااملستشار السـيد موالي ااملستشار السـيد موالي ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

  السـيد الوزير، 
لقد جاء يف إحدى تدخالتمك إ�ن اسـتعراض اخلطوط العريضة لقانون 

أن املغرب يعرف خصاصا يف ميدان السكن  2009املالية برمس سـنة 
 130.000حبوايل مليون وحدة سكنية، مع ارتفاع الطلب سـنو¿ حبوايل 

وحدة، اليشء ا¯ي يتطلب من احلكومة جمهودات جبارة للتقليص من هذا 
العجز عرب سن سـياسات مالية تشجيعية لفائدة املنعشني العقاريني ومنح 
حتفزيات جبائية åمة لهذا النشاط اإلقتصادي لتدارك النقص احلاصل فيه، 

ة خصوصا يف الظروف احلالية املتسمة �النعاكسات السلبية لألزم
اإلقتصادية العاملية، واليت بدأت حتد من اإلماكنيات املتوفرة يف هذا القطاع 

  .احليوي
، نالحظ أنمك مل 2009و�لرجوع إىل مقتضيات قانون املالية برمس سـنة 

تتخذوا إجراءات مصاحبة للتخفيف من آ4ر هذه األزمة عىل قطاع 
مسـتوى سقف اإلنعاش العقاري، كام أن تشبث وزارتمك بعدم الرفع من 

درمه سـيفامق من  200.000التشجيعات للسكن اإلج²عي فوق مسـتوى 
  . هذه الوضعية

ومن هذا املنطلق، فإننا نود أن نعرف توجه وزارتمك حول هذا 
املوضوع، وما يه تصوراتمك املسـتقبلية لمتويل السكن اإلج²عي ببالد�؟ 

عامة، من شأنه أن وهل Mيمك تصور جديد فU خيص النظام البنيك، بصفة 
   يساير الظرفية اإلقتصادية الراهنة؟

  .شكرا السـيد الرئيس

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

السؤال الثالث يف نفس املوضوع، حول ©خنفاض املرتقب لعائدات 
محمد طاحلا، خريي : اجلالية املغربية �خلارج، للمستشارين احملرتمني السادة

حلبيب لعلج، أمحد الكور، عبد السالم اهلمس، األمني اMراق،  بلخري،
احلو املربوح، محمد بلحسان، محمد املفيد، أمحد حاE، معر بنونة، إبراهمي 
احلب، احلسني أشـنلكي، عالل عزيوين، محمد العقاوي، عبد هللا الغويت، 
محمد عبده عز اMين، عابد شكيل، احلسني العواين، محمد عبو، محمد 

  . لقلويب، مصطفى الشهواين وامليك احلريزيا
  .تفضلوا أسـيدي. فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
لقد عرفت حتويالت املغاربة املقميني �خلارج ارتفاعا سـنة بعد سـنة، إال 

، أي يف 2007يف نفس احلجم مقارنة مع سـنة  2008ت سـنة أهنا اسـتقر 
 . 2008مليار درمه إىل غاية شهر أكتوبر  46حدود 

بدورها تراجعا يف هذه التحويالت،  2009ويرتقب أن تعرف سـنة 
 :ويرجع هذا الرتاجع حسب اخلرباء واحملللني إىل ما ييل

 رادة احلكومة؛األزمة اإلقتصادية اليت يعرفها العامل، وهذا خارج عن إ -
درمه، وهذا ميكن  100.000سن قانون الترصحي �لعمU يف حدود  -

 للحكومة أن تتخذ إجراءات يف هذا الشأن؛
 الpم عن اع²د نظام الرضيبة عىل املنازل الفارغة؛ -
غالء تذاكر السفر املسـتعمU، سواء اكن ذ½ يف الطائرة أو الباخرة،  -

 .أثناء مومس العبور
ما يه اإلجراءات : السـيد الوزير، يف اقرتاب مومس العودة¯ا نسائلمك، 

اليت ميكن للحكومة أن تقوم هبا لتشجيع اجلالية عىل ©ست6ر يف بالدها 
  وتشجيعها كذ½ عىل حتويل أكرث من العمU الصعبة إىل املغرب؟ 

 .وشكرا

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

تفضلوا . جواب عىل األسـئU املتعلقةأعطي اللكمة للسـيد الوزير لل
  .السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا للسادة املستشارين احملرتمني لطرHم هذه األسـئU املتعلقة �لوضع 
اإلقتصادي العاملي، تأثريات الظرفية العاملية عىل اإلقتصاد الوطين، وكنعتقد 

أنه من حق  -عىل نقطة نظام السـيد الرئيس احملرتم إجابة  - أنه من حق 
مستشاري ونواب األمة ومن حق الرأي العام الوطين أنه يتعرف عىل 
الوضعية بشلك عام، و�ش ميكن Y كذ½ يتسلح ملواóة هذه الوضعية 

  . اليل، يف الواقع، مل خنرتها
، املغرب مايش منطلق األزمة، هو منطلق دويل، األزمة أزمة مالية

والوقت اليل كنا كنتذاكرو فيه يف شهر أكتوبر املايض، كنا نتلكم أساسا عن 
األزمة املالية العاملية، أزمة النظام املايل العاملي، أزمة املنظومة املالية، أكرث 

  . ما كنتلكمو عىل ©نعاكسات عىل األزمة اإلقتصادية العاملية
غريب أو البنوك املغربية يف وقلنا يف وقته بأن املغرب أو النظام املايل امل

منأى عن مسببات األزمة املالية اليل يه اكنت مرتبطة �لرهون العقارية، 
وأكد� عىل هذا ألنه أسايس �ش حنافظو عىل جانب الثقة �لنسـبة للنظام 
البنيك د¿لنا و�لنسـبة لتعامل النظام البنيك د¿لنا مع �يق اإلقتصاد الوطين، 

  . كنا كنقولو احلقيقةوما كناش كنكذبو، 
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حىت واحد، اليوم ما يقدر يقول أنه . احلقيقة �نت كذ½ وتأكدت
  . النظام البنيك املغريب أو النظام املايل املغريب تأثر مبسببات األزمة املالية

ميكن Y يتسبب مسـتقبال، حبمك أنه إىل تدهور الوضع اإلقتصادي، إىل 
والنظام البنيك، لكن النظام البنيك تفقدت الثقة ما بني الفاعل اإلقتصادي 

املغريب، وهذه من املكتسـبات األساسـية واملنطلقات األساسـية اليل اكن 
رضوري أنه نأكدو علهيا، اكن يف حصة جيدة واعطا� ذاك املقومات �ش 

  .نقولو أن عند� من املؤهالت �ش نواóو الوضع
ملعطيات األولية أو ميل كنا كنتلكمو يف املرحU د¿ل قانون املالية، ا

الرتقبات األولية أش اكنت كتقول؟ كتقول بأنه معدل المنو العاملي غادي 
، أن اإلقتصاد¿ت %6، أن اإلقتصاد¿ت الصاعدة غتكون %3يكون 

، مت 2009وأبريل  2008ما بني شهر أكتوبر  %0.5املتقدمة غادي تكون 
  .املراجعة د¿ل هاذ اليش هذا لكه، شهرا عن شهر

أو  %3.8آش كتقولوا؟ الوضع اإلقتصادي العاملي سـيرتاجع ب  اليوم
شهور تغريت املعطيات، أن معدل منو  5، يعين يف %0.5مقابل  3.9%

، أن اإلقتصاد¿ت املتقدمة سـتكون %1.6اإلقتصاد¿ت الصاعدة سـيكون 
  . د¿ل الرتاجع %2.7أو  %2.6يف مجملها يف تقريبا 

عاملو معها أكرث، أي اإلحتاد ميل كنشوفو اإلقتصاد¿ت اليل كنت
µبدو µإجنلرتا %- 5.8، أملانيا %- 3، فرنسا %-3إسـبانيا : األورويب، دو ،

  %.-4.8، إيطاليا %-4.4
إذن اإلقتصاد¿ت األوربية لكها تراجعت وتدهورت بشلك قوي، 
عالش؟ ألن العامل اليل احنا حاولنا حنافظو عليه، اليل هو عامل الثقة يف 

ل الثقة يف التعامل ما بني النظام البنيك والعاملني اإلقتصاد وعام
ميل كيتفقد هاذ العامل، �لطبع الفعالية كتفقد، . اإلقتصاديني واMوµ تفقد

  .لهذا حاولنا �ش يكون خطابنا متوازن
أوال، نركزوا عىل األشـياء اليل كنتحمكو فهيا، أشـنو اليل كنتحمكو 

نتحمكو يف ©سـهتالك اMاخيل إىل فيه؟ كنتحمكو يف ©ست6ر العمويم، ك 
عاو�ه، كنتحمكو يف القطاعات املنتجة اMاخلية وكنتحمكو يف القدرة د¿ل 

  .احملافظة عىل الثقة �لنسـبة للنظام البنيك
عىل داك اليش ركز� يف الرب�مج د¿لنا أو يف قانون ماليتنا عىل هذه 

تقدير مسـتوى تأثري  اجلوانب هاذي، وقلنا بأنه اكن من الصعب التصور أو
األزمة عىل القطاعات اليت لها عالقة مع اإلقتصاد العاملي، ألن اإلقتصاد 

  . العاملي يف تدهور مسـمتر، ولك ما قليت ما غيكونش صاحل
لهذا، قلنا أنه أحسن مقاربة �لنسـبة لنا ملعاجلة هاذ الوضعية هو أنه لك 

رE، أنه نعاجلوها القطاعات اليل غادي تترضر من إشاكلية الطلب اخلا
  . �ختاذ تدابري مواكبة Mمعها، وهذا هو التوجه اليل مشينا فيه

تبني بأن  -حلد اليوم  -حافظنا عىل الطلب اMاخيل، ولك املؤرشات 
وأن ©ست6ر العمويم غادي % 6.9©سـهتالك اMاخيل الزال يرتفعا ب 

  .بوترية مرتفعة

اليل كتشـتغل مع لك وضعت خشصيا خلية داخل وزارة املالية 
القطاعات املستمثرة عىل املسـتوى العمويم �ش تعاونو يف هتييء امللفات، 

وهادي أول % -50وهذا اعطا� أنه يف شهر مارس . ترسيع وترية امللفات
  .من معدل ©ست6رات اليل بدات كتنطلق% -50مرة تسجل يف املغرب 

فهيا، وحاولنا نواكبو إذن، حاولنا نشـتغلو عىل األشـياء اليل كنتحمكو 
القطاعات اليل كتترضر، حاولنا خنرجو من التخويف، ألنه مني كتجي 
بربامج اسـتعجالية عىل الشلك اليل كنشوفوه يف اMول األخرى، التأثري 
د¿لها اكن أكرث سليب منه إجيايب، ألنه وضعت جمال للتخوف �لنسـبة 

ار اليوم، غدا كتقول ملي 100للجميع، ألنه لك مرة كتجي كتقول أنه درت 
  . مليار 200مليار، بعد غدا كتجي كتقول  150درت 

معىن هذا أنه لك مرة وأنت غادي وأنت كزتيد تعقد أكرث املشلك د¿ل 
  . الثقة ما بني املتعاملني اإلقتصاديني والناس كتعرف آش اكين

اإلشاكل واحض، �ش ترجع الثقة يف اإلقتصاد العاملي، خاص حيلو 
معىن هذا أنه رمغ ذاك التدفقات املالية اليل . ¿ل الرهون العقاريةاإلشاكل د

داروا �ش حيافظوا عىل النظام املايل العاملي �ش ما يطيحش، غري اكفية 
مليار دوالر  2000أو  �1000ش ترجع الثقة، ألنه مازال كيعتربوا أنه اكين 
  .د¿ل الرهون العقارية املسمومة مازالت كتدور

سموش يف هاذ النقطة، اإلقتصاد العاملي والثقة يف اإلقتصاد مادام ما ح 
  . العاملي ما غميكنش ترجع

احنا إذن، رهينني د¿ل هاذ الوضعية هادي، لكن مفروض علينا أنه 
كنحاولو نواóوها حسب اإلماكنيات املتوفرة كذ½ Mينا، . نواóوها

  . ديوحسب كذ½ القدرة د¿لنا عىل التفاعل مع هاذ الوضعية ه
د¿ل األشـياء بعد مناقشات  �3لنسـبة للقطاعات، حاولنا نوóو ل 

 : طويU معهم
 كيفاش حنافظوا عىل مناصب الشغل؟ -
كيفاش اMوµ غادي تدمع، �ش حتافظ عىل مناصب الشغل داخل  -

 املقاوالت؟
كيفاش غادي حنافظو عىل السـيوµ املالية عرب القروض، عرب  -

Mش حىت يش بنك ما جتي عندها يش الضام�ت اليل غادي تقدم ا� µو
ال ما نعطيكش ديك التسهيالت اليل كنعطيك، ألنه اكين : مقاوµ تقول لهيا

 األزمة العاملية وأنه ما عنديش الثقة يف القدرة د¿½ عىل ©سرتجاع؟
اMوµ تقدمت بضام�ت، وقلنا بأنه يف وضعية من هذا النوع، خاصنا 

الرتوجي �لنسـبة للمقاوالت، أن اMوµ متول  نسهلو املأمورية من �حية
  . �لنسـبة للمقاوالت هاذ ا:هود هذا

هاذي يه الراكئز الثالث اليل اشـتغلنا فهيا مع هاذ املقاوالت، واليل 
عطات اليوم أنه املسـتوى د¿ل الترسحي اخنفض وتراجع، والناس وزعت 

قاوالت، وقت العمل عىل امل Le temps de travailاملقاوµ، وزعت
  . �ش حتافظ عىل مناصب الشغل
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هاد السـياسة األولية اعطت نتاجئ، وقلت هلم أنه ما غنكتفيوش هباد 
احنا إىل بغينا نكونو معليني، لك ما تعقدت األشـياء خاصنا نبحثو . اليش

µعىل وسائل اليل غتساعد أكرث املقاو.  
ىش مع الواقع وكنعتقد أن هاذ املهنجية يه مهنجية أكرث معلية، ألنه ك²

و©نتظار د¿ل املقاوµ، وكنحاولو أنه داك اإلماكنيات اليل ميكن نوفروها 
حناولو نوóوها بطريقة اليل غادي ختدم أكرث اإلقتصاد الوطين، وغتساعد 

  .أكرث املواطنني وتساعد أكرث املقاوالت بشلك عام
�لنسـبة  النتاجئ يف آخر مارس كتبني بأنه - �لفعل  - األسايس هو أنه 

:موعة د¿ل القطاعات، كام أرشمت إىل ذ½ السـيد املستشار احملرتم، 
. د¿ل الزوار+% 4د¿ل املداخيل، لكن % -24قطاع السـياحة : ترضرت

معىن أنه هاذي إشارة كتفرض اليوم أنه منرو إىل تدابري % -24لكن 
 غادي جديدة، وهاد التدابري نشـتغل علهيا اليوم �ش خنرجو بتدابري اليل

  . تساعد قطاع السـياحة �ش يواجه الوضعية
. كذ½ لك ما هو مرتبط �لقطاعات املصدرة بشلك عام، لكها تراجعت

لكن ميل كتقارن الرتاجع مع تراجع دول أخرى، كتلقى بأنه رمغ داك اليش، 
راه مازال اكين شادين يف الوضع، لكن قطاع اإللكرتونيك اليوم تراجع، 

  .ات دمع جديدةسـنوفر Y كذ½ مكي
�لنسـبة للمغاربة املقميني يف اخلارج أو التحويالت، التحويالت تراجعت 

معىن هذا أنه دخلنا يف مرحU جديدة، . إىل هناية مارس األخري% 15ب
د¿ل املليون  4إسـبانيا : نظرا لإلشاكلية د¿ل البطاµ يف اMول د¿ل أمسيتو

  . نفس اليشء د¿ل البطاµ جديدة؛ فرنسا كذ½؛ إيطاليا
مبعىن أنه مايش احنا أمام إشاكلية مرحلية، إشاكلية اليل صبحات 
هيلكية، ألنه ميل كتدخل يف هذه املرحU هاذي، معىن أنه �لنسـبة للثالث 

  . سـنوات املقبU غادي نواóو هذه اإلشاكلية
إذن احللول ليست حلول مرحلية، احللول جيب أن تكون حلوال 

وعة د¿ل احللول اليل غادي نعلنو علهيا مسـتقبال، لكن فكر� يف مجم. هيلكية
كيفاش غادي : األسايس هو أنه يف السـياسات العمومية ما تكتفيش تقول

حنافظ عىل السـيوµ من الناحية د¿ل التحويالت؟ األسايس يه 
©نعاكسات اإلج²عية �لنسـبة للقاطنني، وهاذي يه السـياسات العمومية 

هاذ املناطق اليل غادي تترضر، كيفاش غادي نواكبو  فاش كتصالح، أنه يف
هاذ الوضع اجلديد؟ وكيفاش غادي هنيأو ظروف جديدة �لنسـبة للقاطنني 

  أو املسـتفيدين من التحويالت �لنسـبة للعائالت �ش نسـتاجبو؟ 
إذن، األسايس �لنسـبة يل هو أنه األزمة أزمة طويU املدى، ليست 

 3يف مرحU أزمة اليل ميكن تسـمتر سـنتني أو دخلنا . طويU قصرية املدى
إذن تدبري� لألزمة سوف لن يكون تدبريا ملدى قصري، لكن . سـنوات

  . للمدى املتوسط، هاذي النقطة األوىل
حىت واحد ما عارف وقتاش غادي خنرجو من األزمة، : النقطة الثانية

امئا غادي مادام ما حتالتش اإلشاكلية د¿ل الرهون العقارية املسمومة، د

إذن ما برز يف شهر مارس من انتعاشة، ما . تبقى ترفع شوية وهتبط
نقولوش أنه انتعاشة أكيدة؛ هاذي انتعاشة د¿ل شهر خاصها تأكد مع 

  . الوقت
غيكون التحمك يف التواز�ت األساسـية د¿ل  2009أنه : النقطة الثالثة
  . اإلقتصاد الوطين

، ألنه 2011-2010ه فU بعد اليل أسايس �لنسـبة لنا هو ما هنيؤ
سـتكون ظرفية أخرى ختتلف مبعطيات جديدة، وأنه التدبري جيب أن 
يكون تدبريا متوسط املدى إىل بغينا حنافظو عىل املؤهالت د¿ل اإلقتصاد 

عطاتنا النفس، وهذا من األشـياء اليل  - امحلد �  - أمطار اخلري . الوطين
د الوطين �ش حنافظو عىل ذاك اعطات نفس لالقتصا. كنسجلوها إجيا�

  . التوازن
كنعتقد أنه املغرب سـيكون من اMول القليU يف العامل اليل مسـتو¿ت 

. ، واحنا كنشـتغلو حاليا لتحيني املعطيات%5أو معدل المنو د¿لها سـيفوق 
لكن األسايس من هذا هو أنه هناك حتمك يف التواز�ت، وهناك سـياسة 

هناك تفكري يف املسـتقبل لهتA ظروف أحسن . ةملواكبة القطاعات املترضر
  . �لنسـبة لالقتصاد الوطين �ش ميكن لو يمتىش

. إذن، النقاش اليوم مل يعد حول هل هناك أزمة أو ليست هناك أزمة
األسايس هو كيف تعاجل هذا الوضع، وكيف تدبر الوضع، ونمتىن أنه لكام 

األداء د¿لنا لصاحل البé اكنت هناك أفاكر اليل ميكن تساعد� عىل حتسني 
  .د¿لنا، فهـي مرحب هبا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

تفضل اليس . ندوزو للتعقيبات عىل األجوبة، وأعطي اللكمة للفريق احلريك
  .ادريس، مشكورا

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

ر التفاؤل د¿لو، هنار اليل جات املزيانية اكن أ� كيعجبين يف السـيد الوزي
متفائال، واحنا كنا خايفني، واآلن مازال متفائال، ومازلنا خائفني، فنحيي 
فيك هذا التفاؤل، تنمتىن أنه املغرب خيرج من هذا ©متحان بأقل رضر، 
 Uإال أنه الواقع اليل تنعيشوه اليوم، احنا عند� مزيانية عندها معطيات ف

  . لق �ملداخيل، وعند� مصاريف، زعام داك اليش ما غيتجبدشيتع
الرضائب، العامل �خلارج، بعض : املداخيل كنعرفوها مني كتجي

الصادرات، هادو لكهم، السـيد الوزير، تأكدوا معنا أهنم ترضروا بنسب 
  . خمتلفة، لكهنم ترضروا

، جئمت عىل أنمك غادي تعاونو وغادي تساعدو القطاعات املترضرة
ومنني؟ ألن الربكة د¿ل الفلوس اليل اكينة اكنت مرصودة إىل مشاريع 
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معينة، سواء يف إطار مزيانية التسـيري، إذن راه اكين املسائل اليل غنديرو 
  . هبا حمددة أو يف إطار مزيانية التجهزي و�لتايل املشاريع حمددة

ست6ر يف نفس الوقت، احنا كنشوفو بعض الفاعلني الكبار يف جمال ©
انسحبوا، األجانب عىل اخلصوص انسحبوا، كنتخوفو أن واحدين آخرين 

  . ينسحبوا
فبلك صدق حنن، يف الفريق احلريك، والصباح تداولنا حول هذه 
القضية، لسـنا مطمئنني متاما ولسـنا متفائلني �لتفاؤل ا¯ي اسـتطعمت أن 

  . نام وحنن هادئونتأخذوه أنمت وتركبوا عليه، كنا نمتىن أن نركب مجيعا حىت ن 
حنن نتخوف وننتظر أن تقبلوا إقامة جلسة خاصة : مرة أخرى، أقول

  .ملناقشة هذا املوضوع ألنه يسـتحق ذ½
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  .لمك اللكمة، الفريق اإلشرتايك

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
  .يد الوزيرشكرا السـيد الرئيس، شكرا السـ 

نشكرمك السـيد الوزير عىل تفهممك للمشلك األسايس، واليل هو 
مطروح حاليا، وعىل العرض القمي، ألنه لك املواطنني اكنوا كينتظروا �ش 
يشوفوا هاذ العرض د¿لمك وهاد اإليضاحات القمية، واليل كنا كنمتناو 

  . ولنشفوها عىل لسانمك وعىل لسان وزير التجارة وكذ½ الوزير األ
إال أنين أود أن أثري انتباه سـيادتمك أن، رمغ تفاؤلمك يف حمدودية آ4ر 
األزمة اإلقتصادية، فقد أصبح جليا أن املنعشني العقاريني أصبحوا يعانون 
من صعوبة تسويق منتوجاهتم ا�تلفة، ألنه السـيد الوزير، ما تطرقتوش 

سكن اإلقتصادي، للسؤال د¿لنا، ماعدا السكن اإلقتصادي، حبيث أن ال 
السـيد الوزير، هو ما قدروش يوصلوا ليه لك املنعشني لعدم توفرمه عىل 
األرايض، حبيث أن هاذي مشلكة 4نية، األرايض كمتيش غري �حملسوبية 

  . وما كميكنشاي للمنعش العقاري الصغري أو املتوسط �ش يوصل لها
اجلانب  فأنمت تعلمون، السـيد الوزير، مدى أمهية هذا القطاع من

اإلقتصادي وكذ½ من اجلانب اإلج²عي والرشحية الكبرية اليت تعيش فيه 
  .من مقاولني وعامل

فاليوم، السـيد الوزير، كام قلت لمك، هاذ التعرث، حان الوقت لوزارتمك 
أن تتدخل يف هذا املوضوع وأن تليب بعض التشجيعات لهذه املقاوالت يك 

  . تسـمتر يف نشاطها
انمك، السـيد الوزير، أنمك أي مشلكة مسـتعدون لقد جاء عىل لس

�مس مجعية املنعشني العقاريني، حنن Mينا بعض . إلجياد حلول وتشجيعات
. ©قرتاحات يف هذا املوضوع، ولو تكون مؤقتة، للخروج من هذه األزمة

إذا تفضلمت، السـيد الوزير، سـنوافيمك هبا، ونرجو أن تشجعوا هذا القطاع 

  .األزمة ليك خيرج من هذه
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  اللكمة لفريق التجمع واملعارصة، هل من معقب؟

        ::::املستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلا
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

أوال، أريد أن أشكرمك عىل تفهممك وعىل اجلواب اليل جيتو به الشامل 
اإلخوان اليل أمايم هنا¿ كيتساءلوا فU خيص األزمة اليل يه اآلن . ملالاك

مطروحة يف قطاع العقار، كام قال األخ د¿ل اإلحتاد اإلشرتايك، رمبا تعطيو� 
  . يش نظرة ولو خاطفة عىل هاذ اليش

فU خيص اجلالية املغربية يف اخلارج، احنا متفقني معمك السـيد الوزير 
وإىل . اجلانب اإلج²عي هو األكرث أمهية من التحويالتمتاما، حيث أن 

اخذينا مثال اجلهة الرشقية اليل يه اإلقتصاد د¿لها اقتصاد هش ومبين عىل 
مسائل كتعرفوها، السـيد الوزير، فالرجوع د¿ل املغاربة املقميني �خلارج 

وجدة وبراكن، اجلالية د¿لها : بدات تطرح بعض املشالك، حيث جند مثال
جرادة، فكيك، : جند اجلنوب الرشيق. لكها يف فرنسا تقريبا وبلجياك

تنلقاو الناس د¿ل الناضور يف أملانيا، وهاد . �وريرت، اجلالية يف إسـبانيا
  . اMول لكها مقيوسة ومترضرة من األزمة العاملية

�إلضافة إىل هاذ املنطقة د¿ل الرشق عارفة منذ القدم تراكامت يف 
وإىل تزايدوا هاذ الناس اليل . صادية اليل كتعرفها هاذ اجلهةاألزمة اإلقت

اليل هام متواجدين يف  - إذا حص التعبري  -غادي يرجعوا عىل املعطلني 
البالد، يف احلقيقة غادية تكون أزمة، ولهذا نمتىن ليمك التوفيق ونمتىن أنمك 

  .تلقوا يش حلول اليل يه صائبة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيد الرئيسشكرا 

  .لمك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟ واخا، تفضلوا أسـيدي

        ::::السـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملالية
  . شكرا السـيد الرئيس وأعتذر إن أطلت

غري �لنسـبة للسؤال حول العقار، مقت بعمل �ش نعرف أشـنو يه 
 .املشاريع املربجمة �لنسـبة لقطاع العقار، قطاع بقطاع

مليار د¿ل  39السكن اإلقتصادي واإلج²عي، اكين �لنسـبة لقطاع  -
 اMرمه مربجمة اكست6ر؛ 

 مليار درمه مربجمة اكست6ر؛ �8لنسـبة للسكن املتوسط،  -
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مليار د¿ل اMرمه مربجمة  �4لنسـبة للسكن الرايق والسـيا�،  -
 اكست6ر؛

 داملليار د¿ل اMرمه مربجمة �4لنسـبة للعقار التجاري واخلدمايت،  -
 .اكست6ر

مبعىن أن هذا القطاع هاذ األرقام اليل كنعطي مربجمة ومؤكدة، مايش 
  .نوا¿ اإلست6ر، هاذي مشاريع مربجمة، كتبني بأنه القطاع عندو قدرة

4نيا، أن هاذ التوجه اجلديد هو توجه حنو فني اكين الطلب، وقلنا أنه 
املتوسطة، وتوجه  أكرب خطأ اليل ارتكبه قطاع السكن هو أنه أغفل الفئات

  .أكرث إىل السكن الرايق والسكن السـيا�
 3850اليوم اكين توجه واحض، احلكومة جات يف إطار هاذ املواكبة، 

  .هكتار لتعبئة العقار العمويم لصاحل هاذ الربامج هادي
ميل كنشوف املعطيات عىل املسـتوى د¿ل األبناك، تزادت القروض 

ادي، إذن مبعىن أنه ما دخلناش يف هاذ السـنة ه %25املوóة للسكن ب
وضع اليل ميكن لنا نقولو بأن حنن يف أزمة ألنه القروض ترتاجع، أنه 

  .©ست6رات ترتاجع
اكين هناك بعض اإلشاكليات اليل �لطبع خاصنا حنلوها وأقول وأؤكد، 

 -حنن منفتحون عىل لك ما ميكن أن حيسن األداء د¿ل هاذ القطاع، ألنه 
الوقوف د¿ل قطاع السكن، مصود قطاع السكن، دينامية  -  �لنسـبة لنا

قطاع السكن أساسـية ملواكبة ومواóة األزمة اإلقتصادية العاملية احلالية 
  . وتأثرياهتا عىل اإلقتصاد الوطين

إذن، �لنسـبة لالختيارات راها واحضة، واليل نبغي نأكد أنه هاذ 
يف واحد املرحU اكن فهيا  مرينا. القطاع هذا مازال يعيش إنتعاشة جديدة

فرباير نتاجئها مل تكن إجيابية، ألنه اكين معطيات، وهاد  -يناير: ختوف
  .املعطيات بدات من شهر أكتوبر املايض

لكن، من شهر مارس هناك انتعاشة وانتعاشة قوية، ألنه منذ إعطاء 
©نطالقة للرب�مج ا�صص للسكن املتوسط وتوفري العقار العمويم جات 

نتعاشة جديدة، وهاد الربامج اليل أكدت علهيا يه برامج تعطى للتفاؤل ا
أنه نواكبو هاذ األشـياء هادي، ونسهلو  -�لطبع كحكومة  - وكتفرض علينا 

كذ½ �لنسـبة للمنعشني العقاريني العمل د¿هلم، ألنه دورمه اليوم أمه وأكرث 
  .من اMور اليل اكن عندمه سابقا

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  . شكرا السـيد الوزير

  .تفضلوا اليس شكيل، ليس لمك احلق، رامك عقبتوا

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الوزير،

  ..من اإلجراءات اليل كنطلبوا منمك هو أن الرضيبة املفروضة عىل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ية، ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملال .. اليس شكيل

حول مسطرة نزع امللكية لفائدة مشاريع معومية، للمستشارين احملرتمني 
إدريس الرايض، عبد ا:يد املهايش، نور اMين براكع، عادل : السادة

املعطي، أمحد بومكوك، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد 
د القادر اجلغريي، احلبيب الزوييك، معر اجلزويل، ابراهمي بنديدي، عب

المنييل، البشري أهل حامد، محمد اجبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، 
  . أمحد الzوي، أمحد التويزي ومحمد �ضومانت

  .تفضل، أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون احملرتمون،

ذا اكنت مسطرة نزع امللكية تطرح عدة مشالك تنعكس لكها عىل إ
مصاحل املواطنني، كام أهنا تثري يف غالب األحيان خسط بعض املواطنني، إذ 
أن هناك التأخري الكبري ا¯ي تعرفه املسطرة، خصوصا يف رصف 

  .التعويضات
وهناك أيضا، السـيد الوزير، إشاكلية حتديد أسعار التفويت اليت ال 

مع سوق العقار العمويم، كام أن هناك أيضا  -جل األحيان  - سجم يف تن 
ويف بعض األحيان يمت إعامل مسطرة نزع امللكية . مغوض خلفية نزع امللكية

إلقامة مشاريع معومية، إال أنه يمت تفويت ت' العقارات لالست6رات 
  .اخلاصة

ت اليت تقوم ما يه اإلجراءا: من هذا املنطلق، السـيد الوزير، نسائلمك
هبا احلكومة للمحافظة عىل حقوق املواطنني يف حاµ تطبيق مسطرة نزع 

  امللكية؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .لمك اللكمة، السـيد وزير اإلقتصاد

        ::::السـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلقتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

كية يف حد ذاته ما ميكنش يؤدي إىل رضا طبيعي كنعتقد بأنه نزع املل 
. د¿ل املواطن، اليل كمي' يش حاجة كتحيدها Y، �لطبع تيكون استياء

اليل كيبقى هو أنه القانون كيقول بأنه من أجل املصلحة العمومية يف اجتاه 
إجناز مشاريع ذات منفعة عامة، يلجأ إىل نزع امللكية، لكن يف نزع امللكية 

 :لتنياكين حا
من بعد  -اكين احلاµ اليل كتكون امللكية صافية، واملسطرة املطبقة  -
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 ميل كتوصل لالتفاق عىل المثن، املسطرة رسيعة؛ -الرتايض 
وقتاش كتعقد؟ كتعقد ميل كتكون وضعية امللكية غري سلمية،  -

كتدخل يف مسطرات، كتدوز يف نزع امللكية مبارشة، ومن بعد، القضاء 
هنا املسطرة تطول، تطول ألنه . اذ الوضعية هاذي إخلهو اليل كيتوىل ه

اإلماكنية د¿ل الوصول إىل اتفاق غري سهل، وألن اكين متدخلني أو الناس 
اليل عندمه انتفاع هباد امللكية هاذي كثار، هاذ الوضعية �لطبع يه وضعية 

نزع امللكية ميل . معقدة يف لك اMول، هاذي مايش وضعية خاصة ببالد�
 ..ن الوضعية د¿ل امللكية غري سلمية يه وضعية غريكتكو

لكن ثرتوا نقطة �لنسـبة يل اليل يه أساسـية، هو أنه حاالت اليل 
كيكون فهيا نزع امللكية اليل منطقيا خاصها متيش لالحتياجات اإلج²عية 
د¿ل البالد أو التجهزيات األساسـية د¿ل البالد وكمتيش للخواص، هاذي 

رفوها، ألنه املنطق د¿ل نزع امللكية هو أنه موجه للمشاريع حاالت خاصنا نع
  . ذات املنفعة العمومية

إىل اكنت يش حاجة د¿ل نزع امللكية مشات ملسأµ خاصة، هاذ اليش 
خاصو يرجع للقضاء، ألن القضاء خاصو يلعب دور يف هاذ املسأµ هادي، 

ومتيش تعطهيا  اMوµ ما ميكنش تسطو عىل مصلحة املواطنني �ش �خذها
للخواص، وإال كندخلو يف واحد املنطق اليل مايش منطق سلمي وما 
كيحرتمش القوانني، وما كيحرتمش نقطة أساسـية د¿ل اMسـتور د¿ل 
بالد�، هو أنه احرتام امللكية اخلاصة واملسائل هاذي خاص يكون فهيا 

وا هاذ وإىل اكنت حاالت أ� نشجعهم �ش ميشـيوا للقضاء �ش حيل. وضوح
  .اإلشاكل هذا

  .شكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد وزير املالية احملرتم

  .لمك تعقيب اليس ادريس؟ تفضلوا أسـيدي

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
غري �لنسـبة لهاد املرشوع، السـيد الوزير، د¿ل اMوµ اليل تيجي عىل 

ثره تنديرو داك نزع امللكية، حىت واحد ما تيتلكم أو مييش ضد يش إ
µوMأو املصلحة العامة د¿ل ا µوMمرشوع اليل هو فيه املصلحة د¿ل ا .  

اكينة : ولكن اليل اكين، معايل الوزير، هو نزع امللكية اكين حاالت
رقة هاذ أرايض امجلوع ميل كتجي نزع امللكية، مف. عند� أرايض امجلوع مكثل

األرايض هاذي عىل ذوي احلقوق، لك واحد عنده احلق د¿لو، وميل لك 
واحد عنده احلق د¿لو، ميل كتجي املسطرة د¿ل نزع امللكية تتدوز اإلدارة 
وتتشوف داك الناس اليل خدات هلم األرايض، تيسجلوا السميات د¿هلم، 

ش ترجع هلم داك وبعدما املرشوع تيدوز، داك ذوي احلقوق تيطالبوا دا� �

خاصها متيش مثال إىل : الفلوس د¿هلم، ما ترتجعش، عالش؟ تيقول ½
La DARألهنا يه الوصية، و ،La DAR  كتوزعها عىل املسـتفدين

إذن شكون تيضيع؟ واش أنمت، كوزير، . اكملني، عىل ذوي احلقوق اكملني
صلحة غتبغيوا أن داك الفرد اليل عندو داك القسط ومىش Y من أجل امل

   !العامة يضيع؟
خاصمك تشوفوه ما بينمك وما بني وزير اMاخلية، . هذا إشاكل مطروح

 Y فشحال من واحد عنده أرض د¿ل امجلوع، داروا نزع امللكية، وداوا
، وميل  C.D.Gوفني مشات الفلوس؟ مشات ل. األرض د¿لو ما دا والو

ال  Les intérêtsبقات متا، وميل بقات متا مااكين ال  C.D.Gمشات ل 
  . إذن ها يه بقات عند اMوµ. والو

تنجيوا عاو�ين لزنع امللكية اليل تيكون يف األرايض اليل يه عىل 
: حىت األرايض اليل عىل الشـياع لك واحد عنده الطرف د¿لو. الشـياع

هكتارات، لك  3هكتارات، هذا مول  2هكتار، هذا مول  20هذا مول 
  . واحد تيحرث األرض د¿لو

تيجيوا ليش واحد من دوك ذوي احلقوق عاو�ين، وتدوز عليه عاو�ين 
ميل داك السـيد تمييش يطالب . املسطرة، وتمتيش Y األرض د¿لو

Y ال، هاذ الفلوس غادين نوزعهم عىل الورثة اكملني: �لتعويض، تيقولوا .  
وراه السـيد اليل مىش Y احلق د¿لو، هاذ اليش خاصو يتوحض، 

جتهتدوا �ش ما تضيعوش عباد هللا، ألن الناس  -كحكومة  – وخاصمك أنمت
تضيع، أ� تنقولها ½ من هاذ املنرب، السـيد الوزير، والناس كثار تيضيعوا، 
اكين اليل عندو داك الطريف د¿ل األرض تيعيش منو تمييش لو، اكين اليل 
 .عندو داك الطرف د¿ل األرض يف بالد الشـياع تمتيش لو وما تيسـتفدش

  . هذا مايش حل. فني تمييش؟ لصندوق اإليداع والتدبري
ز¿دة عىل هاذ اليش، عند� مثال هاذ املرشوع اآلن دا� تلكمتوا وقلتوا 

  :اكين جوج حواجي
اكين أسـيدي التفويت د¿ل العقارات للقطاع اخلاص، وأن² ما  -

 متفقينش عليه؛
  . اواكين نزع امللكية للمصلحة العامة وأنمت متفقني علهي -

أ� تنقول ½ �لنسـبة للمرشوع د¿ل أيب رقراق، احنا يف الربملان هنار 
، صوتنا وقلنا دوك الناس د¿ل 1994اليل جاو عند� صوتنا �إلجامع يف 

أيب رقراق غادين يعطيوا األرض، ومقابل األرض غاديني يتخلصوا بمثن د¿ل 
  .ية، الوقيتة اليل خرجت داك املسائل يف اجلريدة الرمس 1995

آش وقع؟ دا� السـيد الوزير األول أعطى ©ختصاص د¿لو Mاك 
الواكµ د¿ل أيب رقراق، وميل أعطى هاذ ©ختصاص، اآلن السـيد الوزير 
ما تفاوضش مع داك الناس، وهذا إشاكل مطروح دا� هنا يف أيب رقراق، 
ما تفاوضش معهم، وشوف أش واقع بعدا؛ حىت تكتب وعاد نقول ½، 

امسح لنا السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع  -ذ اليش يتوثق شوية �ش ها
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أشـنو وقع؟ اكين الناس اليل عندمه معامل، هاذ املعمل عندو فيه  -الربملان 
د¿ل الناس، تيساين وقتاش هاذ الناس جييوا  1000أو  600أو  500

µما جاوش، عالش؟ ألن داك السـيد عنده . يتفاوضوا معاه د¿ل الواك
الت اليل خاصهم يهتزوا وعندو اآلالت اليل هام راسـيني متا، كيفاش اآل

غادي نديرو نعوضو اآلالت اليل هام ما غيهتزويش؟ وكيفاش غادي نديرو 
نعوضو ¯اك السـيد ونعطيوه أرض فني مييش يدير معمل �ش ذاك الناس 

  ما يضيعوش؟
واكنت دورة يف سال د¿ل ا:لس، ورفضت تصوت عىل هاذ اليش 

سـيد�، هللا ينرصه، ها هو �غي حبال هاذ املشاريع، ولكن تيعطي . ذاه
  .للحكومة �ش تسري هاذ املسائل حبمكة، ولكن احلكومة �عسة

فتنطلبو من سـيادتمك، السـيد الوزير احملرتم، أنه هاذ املسائل هاذي 
تشوفو لها يش حل �ش تعاجلوها معاجلة جذرية، عالش؟ دا� حبال يف 

اس لكهم ساخطني عىل الوضع، عالش؟ حيث اكين اليل تيقول الوجلة، الن
أودي األرض ميل غمتيش، مايش للمصلحة العامة، اكين األرض اليل : ½

  . غاد متيش وغادي يداروا فهيا عامرات
راه املصلحة العامة يه الصبيطار، املصلحة العامة يه يش حاجة اليل 

  . ادي يديروا فهيا عامراتيه مثال خاصها تكون يف هذا، ولكن هاذو راه غ
فهنا، السـيد الوزير هللا يكرث خريمك، كحكومة، معمك السـيد الوزير 
امللكف �لعالقات مع الربملان، أنمك تنكبوا عىل هاذ امللف وتعاجلوه معاجلة 
اليل ما يضيعش اMرويش، ألن اMرويش راه ما قادرش يدافع عىل راسو، 

، فاحنا تيلجأوا لنا مرارا عىل أساس ما قادرش يعرف املشالك كيفاش حيلها
. أودي دازت مثال السكة، راه ما عوضولناش: أنه هاذ الناس تيقول ½

Uدازت هاذي راه ماعوضولناش، والناس واح.  
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد رئيس الفريق

ة، حول منر للسؤال األخري املوجه إىل السـيد وزير اإلقتصاد واملالي
إصالح املراقبة املالية لéوµ عىل املنشآت العامة، للمستشارين احملرتمني 

عبد الرحمي الرماح، محمد دعيدعة، عبد السالم خريات، محمد : السادة
بورمان، محمد العشاب، محمد عداب الزغاري، عبد امحليد فاحتي، عبد 

  . حسن ألكمياملا½ أفر¿ط، محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد العاطفي و 
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

  السـيد وزير اإلقتصاد واملالية،

إجناز دراسة من طرف البنك اMويل حول تقيمي  2007مت خالل سـنة 
ملتعلقة �إلصالحات اإلقتصادية واملالية اليت قام تدبري أنظمة املالية العمومية ا

هبا املغرب يف السـنوات األخرية، ويندرج تقيمي هذا اإلصالح يف إطار 
املتعلق �ملراقبة املالية لéوµ عىل املنشآت العامة والهيئات  00.69القانون 
  . األخرى

  :اولقد خلص تقرير البنك اMويل إىل مجموعة من التوصيات، نذكر مهن
أوال، اع²د وسائل التسـيري يف رشاكت اMوµ ذات املسامهة  -

  املبارشة؛
-  µوM4نيا، إحداث جلان التدقيق يف املؤسسات العامة ورشاكت ا

  ذات املسامهة املبارشة؛
4لثا، مصادقة احلكومة عىل مرشوع املرسوم احملدد ألشاكل النرش  -

  ريدة الرمسية؛للحسا�ت اخلصوصية السـنوية للمؤسسات العامة �جل
رابعا، إعداد تقرير مرحيل لتقيمي تطبيق اإلصالح املتعلق �ملراقبة  -

  .املواكبة يف القطاع العام
ما يه اخلطوات اليت قامت هبا احلكومة : ¯ا نسائلمك السـيد الوزير

لتنفيذ هذه التوصيات من óة؟ ومن óة أخرى، ما يه اإلجراءات 
 1.03.195الصادر مبقتىض الظهري  00.69العملية لتفعيل مقتضيات القانون 

 18بتارخي  5170واملنشور �جلريدة الرمسية عدد  2003نومفرب  11بتارخي 
  .2003دجنرب 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم
  .تفضلوا السـيد الوزير احملرتم. اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::واملاليةواملاليةواملاليةواملالية    السـيد وزير اإلقتصادالسـيد وزير اإلقتصادالسـيد وزير اإلقتصادالسـيد وزير اإلقتصاد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم
نبغي أوال قبل اإلجابة نؤكد عىل أن هاذ التقرير، نأكد عىل أن إصالح 
املراقبة املالية لéوµ يف املنشآت العامة وهيآت أخرى مطابق للمعايري 
 اMولية، وجاء بتوصيات لتحسني األداء، وانطالقا من هاذ التوصيات مت

  : العمل عىل
نظاما للصفقات، كهيم منشآت عامة تقنن رشوط  87دراسة وتوقيع  -

  ومساطر اإلبرام د¿لها؛ 
مت التوقيع كذ½ عىل قرارات كتعلق �لتنظمي املايل واحملاسـيب للك  -

املؤسسات العامة اخلاضعة للمراقبة القبلية، �إلضافة إىل األنظمة املالية 
واكµ التمنية : اضعتني للمراقبة اخلاصةواحملاسبية ملؤسسـتني عامتني خ

  اإلج²عية واملعهد املليك للثقافة األمازيغية؛
مت كذ½ التوقيع عىل قرارات خبصوص حتديد سقف تأشريات  -
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 مراقيب اMوµ للك مؤسسات العامة اخلاضعة للمراقبة القبلية؛
مت كذ½ مالءمة أنظمة املسـتخدمني ببعض املنشآت العامة مع  -

 ؛00.69رمقالقانون 
: مت كذ½ تطبيق املراقبة مبقتىض اتفاقية بثالث رشاكت �بعة ويه -

 رشكة معران اجلنوب، رشكة معران البوغاز ورشكة معران �مسـنا؛ 
مت كذ½ إحداث جلان تدقيق بلك من املكتب الوطين للكهر�ء،  -

املكتب الرشيف للفوسفاط، املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، املغربية 
لعاب والر¿ضات، مجموعة العمران، رشكة معران اجلنوب، رشكة معران لأل

البوغاز، رشكة معران �مسـنا، املكتب الوطين للسكك احلديدية، رشكة 
هتA وجتهزي الر¿ض، جملس القمي املنقوµ، املاكتب اجلهوية لإلست6ر 

 الفال�، املعهد الوطين للبحث الزراعي والصندوق املركزي للضامن؛
كذ½ إعداد املساطر املتعلقة مبامرسة املراقبة املالية، خاصة ت'  مت -

  :اليت هتم ا:االت التالية
  دليل املساطر اخلاص مبراقب اMوµ؛ �
 دليل اخلازن امللكف �ألداء؛  �
 ميثاق جلنة التدقيق؛  �
عدة دور¿ت هتم توظيف مسـتخديم املنشآت العامة عن طريق  �

 ة Mى اخلزينة العامة؛العقود وإيداع األرصدة املتوفر 
 تقادم نفقات املنشآت العامة؛  �
 أدوات تدبري املؤسسات العامة اخلاضعة للمراقبة املواكبة؛  �
حتديد املعاجلة اجلبائية لتعويضات املغادرة الطوعية ملسـتخديم   �

 املنشآت العامة؛
 توقيف أجر األطر املسرية اليت يتجاوز سـهنا السن القانوين للخدمة؛ �
للخزنة امللكفني �ألداء والو�ء واحملاسـبني لوضعيهتم  إرسال كذ½ �

احملاسبية السـنوية إىل ا:لس األعىل للحسا�ت وا:الس اجلهوية 
 للحسا�ت؛

هذا �إلضافة إىل تعزيز وتنشـيط جمالس اإلدارة وذ½ عن طريق  �
التوجه اإلسرتاتيجي والفصل بني åمة التسـيري وåمة املراقبة أو 

 . التقيمي

 هذا اإلطار أصدر السـيد الوزير األول عدة دور¿ت تضمنت ويف
  .تفعيالت واحضة لتفعيل دور ا:الس اإلدارية للمؤسسات واملنشآت العامة

ميكن ما . هذا غري �ش نبني بأنه التوصيات مت أخذها بعني اإلعتبار
تنجزش لك يش، لكن األسايس هو أنه تقارير من هذا النوع، توصيات من 

  . ع، يمت أخذها بعني اإلعتبار لتحسني األداء العام د¿ل املراقبةهذا النو 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .هل من تعقيب؟ لمك التعقيب، اليس دعيدعة، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .نعم، السـيد الرئيس

اليت تسـتثين  00.69من قانون  23التعقيب د¿لنا هو ما يتعلق �ملادة 
مجموعة من املؤسسات أو بعض املؤسسات العمومية، خاصة مؤسسة ال 
ميكن أن تبقى خارج املراقبة، وال أي نوع من املراقبة ويه مؤسسة 

  .صندوق اإليداع والتدبري
ولت " Holding"هذه املؤسسة، اليوم اليل ميكن أن نقول علهيا 

ة يف اإلست6رات ذات متخصصة يف العقار، متخصصة يف اإلئ²ن، متخصص
  . املدى البعيد واملتوسط

، 2007مليار درمه سـنة  6.4هاذ املؤسسة اليل حققت كنتيجة صافية 
وهاذ النتيجة تعكس المنو القوي نتيجة ©سـتغالل غري البنيك ا¯ي تطور 

  . 2007مليار درمه سـنة  3.4إىل  2006مليون درمه سـنة  187من 
صة يف إجناز مشاريع ترابية كذ½ هاذ املؤسسة أصبحت متخص

  : åيلكة، كام هو الشأن �لنسـبة
، أول منطقة يف "Casa shore"ورش مارينا اMار البيضاء  -

L’Offshoring ململكة؛� 
- Technopolis يف الر�ط وسال؛ 
، مشلكة بذ½ أول Ingemaالتدخل يف åن الهندسة عرب رشكة  -

 قطب برشكة الهندسة؛
اخلاص بهتيئة ضفيت أيب " أمواج"وع الضخم املسامهة يف إجناز املرش  -
هاذ املرشوع ا¯ي توقف اآلن بسبب األزمة املالية العاملية، دون . رقراق

أن تعطينا احلكومة أي إيضاحات حول مصري اإلست6رات اليت قام هبا 
هاذ الصندوق اليل الرأسامل د¿لو، امجليع تيعرف . صندوق اإليداع والتدبري

  .ال املتقاعدين واليتاىم واحملاجربأنه مكون من أمو 

و¯½، هذه املؤسسة ال جيب أن تبقى خارج أي مراقبة، سواء أنواع 
املراقبة املواكبة أو املراقبة عرب اتفاقية : املراقبة اليل تلكم علهيا السـيد الوزير

  . أو املصاحبة أو املراقبة القبلية
املالية إىل عقد  و¯½، ندعو السـيد وزير املالية والسـيد رئيس جلنة

اج²ع Mراسة هذا املوضوع، ألن هذه ©سـتثناءات، هذه املؤسسات اليل 
يه فوق املراقبة، ليس هناك ال املراقبة الشعبية من خالل الربملان وال 

�لتايل، هذه املؤسسة، نطالب رمسيا بعقد اج²ع . املراقبة نتاعت احلكومة
ري اإلست6رات اليل قامت هبا هاذ اللجنة نتاع املالية Mراسة وضعية ومص

املؤسسة هاذي، كام سـبق أن أرش�، ألهنا أموال معومية، والطبيعة 
  . القانونية لهذه املؤسسة يه مؤسسة معومية

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

  .لمك الرد عىل التعقيب، السـيد الوزير

        ::::تصاد واملاليةتصاد واملاليةتصاد واملاليةتصاد واملاليةالسـيد وزير اإلق السـيد وزير اإلق السـيد وزير اإلق السـيد وزير اإلق 
إىل مسحيت، غري أوال، نؤكد بأنه صندوق اإليداع والتدبري ليس خارج 

صندوق اإليداع والتدبري حتت مراقبة وزارة اإلقتصاد واملالية اليت . املراقبة
. تتابع لك األرقام ولك املعطيات والتدبري و©ختيارات و©ست6رات إخل

  . إذن هذا الصندوق ليس خارج التغطية
لنقطة الثانية، أنه من حقمك مكستشارين وأي جلنة اليل كهيمها األمر، ا

أنه تسـتدعي املدير العام لصندوق اإليداع والتدبري، خصوصا وأن األرقام 
لو اكن . د¿ل هاذ الصندوق واألداء د¿ل هاذ الصندوق هو أداء إجيايب
اوب إىل أداء اليل فيه إشاكل، نقول أنه راه كيهترب وال ما �غيش جيي جي

احنا أمام صندوق ا¯ي يعطى به املثل اليوم من �حية د¿ل حسن . آخر
  . التدبري وحسن ©ست6ر وحسن املردودية

إذن كنعتقد بأنه من حقمك مكستشارين أنه تطالبوا املدير العام د¿ل 
صندوق اإليداع والتدبري �ش جيي يقدم ويوحض اإلسرتاتيجية، ملاذا 

ادي؟ إخل، ألنه هذا �لنسـبة يل ممارسة سلمية، ولك ©ختيارات؟ فني غ
مدير عام أو رئيس مدير عام د¿ل أي مؤسسة وطنية ميل كيطالبوه نواب 

  .األمة أومستشاري األمة هباذ املسأµ هاذي أنه خاص يسـتجيب لها
املراقبة نقوم هبا، حنن . إذن راه ما اكينش حماوµ د¿ل تغليف أي يشء

قوم به صندوق اإليداع والتدبري، واكين أشـياء اليل ما متأكدون من لك ما ي
كنصادقو . تنكونوش متفقني فهيا وما كتدوزش، �ش تكون املسائل واحضة

عىل األشـياء اليل كنعتربوها إجيابية، املردودية فهيا ضام�ت، است6رات 
إسرتاتيجية، املسامهة يف إنعاش مجموعة د¿ل األقطاب اليل البالد د¿لنا 

 تسـتفيد مهنا، مايش غري صندوق اإليداع والتدبري بوحده، حىت كذ½
  .بالد� كتسـتفد مهنا

إذن هاذي لكها دينامية اليل لك صناديق اإليداع والتدبري اليل يف آخر 
املطاف أشـنو كتدير؟ كتدبر بأحسن طريقة ممكنة لإلدخار، هذا هو اMور 

 �ش تكون املردودية ذاك الفلوس اليل كيبقاوا راكدين كتستمثرمه. د¿لها
  . د¿هلم أحسن، ويسامهوا كذ½ يف مشاريع تمنوية

كنعتربو بأنه إجيايب أنه يمت اسـتدعاء املدير العام، أنه يقدم توضيحات 
  . للك املستشارين اليل مه يف حاجة إلهيا

  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد وزير اإلقتصاد واملالية

�مسمك مجيعا، أشكر السـيد وزير . قطاع املاليةاكن هذا آخر سؤال يف 
  .اإلقتصاد واملالية عىل مسامهته القمية

وننتقل إىل القطاع املوايل، أال وهو قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
  .وتكوين األطر والبحث العلمي، وعدد األسـئU املوóة إليه مثانية

الرتبية الوطنية والتعلمي  السؤال اآلين األول املوجه إىل السـيد وزير
العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، حول مصري التالميذ ا¯ين مغرت 

محمد فضييل، : مياه الفيضا�ت مدارسهم، للمستشارين احملرتمني السادة
إدريس مرون، عبد القادر أقوضاض، عيل آيت املودن، معر أدخيل، عبد 

سن بوعود، الباكي امحليد السعداوي، حلسن عباد، معر مكدر، حل 
بورجل، بوسلهام بيتة، يونس العرايق، حسن قيشو�، محمد سامل امجلاين، 
سعيد التدالوي، سعيد أرزيقي، عبد ا:يد احلناكري، حسن أبو العز، 
ابراهمي فضيل، أولعيد الرداد، عبد الكرمي اهلمس، حلسن أمزوغ، محمد 

  . عدال واحلاج الطاهري
  .تفضلوا أسـيدي. تشارين لبسط السؤالفليتفضل أحد اإلخوة املس 

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
اللك يعمل، السـيد الرئيس، أن املغاربة شاهدوا وعاينوا األمطار الغزيرة 

يت أدت إىل اليت حلت ببالد� وشاهد�ها يف الشهور املنرصمة، وال
فيضا�ت وأحدثت خسائر جسـمية يف البنيات التحتية للمؤسسات 
التعلميية، وخاصة �لوسط القروي، األمر ا¯ي أدى إىل توقف المتدرس هبا 

  .لعدة أ¿م
ومما زاد من صعوبة األمر، هو بعد مراكز اإليواء لألرس املترضرة عن 

µ املزرية للشـبكة املدارس وكذا عدم توفر وسائل النقل املدريس واحلا
الطرقية املؤدية للمؤسسات التعلميية �ملدار القروي، اليشء ا¯ي زاد 
تعقيدا ملواصU المتدرس لهؤالء التالميذ، مما �ت هيدد مسـتقبلهم اMرايس 

  . لهذه السـنة
¯ا، السـيد الوزير، وحنن عىل أبواب هناية السـنة اMراسـية وعىل 

. و¿ت اليت تعرف امتحا�ت موحدةمشارف ©متحا�ت، وخاصة املسـت
لهذا، السـيد الوزير، نتساءل عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجل 
تعويض التالميذ عن احلصص الضائعة؟ وما يه كذ½ املقاربة اليت ميكن 
للحكومة هنجها من أجل إنقاذ السـنة اMراسـية للمترضرين من جراء 

زمالهئم يف املؤسسات التعلميية اليت  الفيضا�ت األخرية وجعلهم سواسـية مع
  . مل يلحقها رضر

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم
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  .اللكمة لمك، السـيد وزير الرتبية والتعلمي، تفضلوا أسـيدي

السـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::ميميميميوالبحث العلوالبحث العلوالبحث العلوالبحث العل

  .شكرا السـيد الرئيس
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل وضع هاذ السؤال

اإلختالالت املناخية اليل  -فعال  -هاذي مناسـبة كذ½ للتذكري بأن 
عرفهتا بالد� هاذ السـنة، من أكرب املنظومات ترضرا مهنا اكنت يه 

ت، ترضرت وغادي نذكر فقط �لنسـبة لألرضار يف البنا¿. املدرسة املغربية
  .إقلمي وعامµ 27مؤسسة تعلميية يف  740

ولكن، ما هو أخطر من هذا أن هاذ الفيضا�ت واألمطار اليل متت، 
تويف عىل إثرها سـتة تالميذ، فهيم أربعة هللا يرمحهم بإقلمي الناضور، وواحد 

  .بعامµ وجدة أجناد وتلميذ آخر بإقلمي الصويرة
أمام اكرثة عظمى �لنسـبة للمدرسة  -  فعال -هذا فقط للتأكيد بأننا كنا 

املغربية، وهذا هو اليل كيفرس مجمل التدابري اليل غادي نسـتعرض البعض 
  .مهنا

طبعا هاذ اليش أدى بشلك مبارش �لنسـبة لواحد العدد د¿ل املناطق 
إىل توقيف اMراسة، لكن بتعاون مع السلطات احمللية، مت حسب وإخراج 

ملؤسسات التعلميية اليت مغرهتا املياه يف ظروف التالميذ واألساتذة من ا
  . احلد األدىن من رشوط السالمة واألمن

و�ملناسـبة، كيفام كيعرفوا السادة املستشارين، املدرسة املغربية يف العامل 
أول خمطط . القروي ما اكنتش كتتوفر عىل خمططات ملواóة هاذ املشالك

مي، واآلن غادي يمت تعمميه إبتداء وضعناه هاذ السـنة وجربناه يف أربعة أقال
  .من شهر شـتنرب يف العام املقبل

�إلضافة إىل هذا، حتدثت واحد العدد د¿ل اللجان اإلقلميية واجلهوية 
و�لفعل، متت إعادة فتح املؤسسات التعلميية اليل . لليقظة والتنسـيق

د لك مديري املؤسسات التعلميية واألساتذة توقفت فهيا اMراسة بتظافر óو 
ومجعيات آ�ء وأولياء التالميذ والسلطات احمللية واملنتخبني والتالميذ 

وهاذ اليش كيعرفوه  -ومجعيات ا:متع املدين، مت التنظيف د¿ل احلجرات 
من األوحال  -السادة املستشارين يف املناطق اليل عانت من هاذ املشالك 

  .د¿ل هاذ الكوارثومن ا�لفات 
�إلضافة لهذا طبعا، ميل فاتت الفرتة د¿ل الفيضا�ت وحىت أثناءها 
وضعنا خلية مركزية حملاوµ تقومي الوضع، وهذا أفىض إىل تصنيف 

  :املؤسسات املترضرة إىل صنفني فهيا
وحدة مدرسـية،  350فئة أوىل تتطلب تدخالت مسـتعجU، وعددها  -

  ون درمه؛ملي 93بتلكفة مالية د¿ل 
مؤسسة  385فئة 4نية كتطلب تدخالت أقل اسـتعجاال، وعددها  -

  . مليون درمه 70تعلميية، بلكفة مالية قدرت ب 

. ما غاديش ندخل يف تفاصيل د¿ل ما متت أجرأته يف هذا اإلطار
بلك . بشلك عام، العملية د¿ل الرتممي متت يف الظروف اليل كنا كنتظرو

األوضاع الرتبوية ترضرت بشلك ما ميكنلناش  صدق مل يصل إىل علمي بأن
يف أغلب احلاالت، مثال حىت يف احلاµ د¿ل منطقة الغرب اليل . نتداركوه

اكنت فهيا مشالك كبرية، ميل ما اسـتطعناش أننا نرحلو التالميذ من 
  .%20إىل  15املناطق اليل هام فهيا، اMراسة رجعت يف حدود د¿ل 

 حد ذاته، هو أن األوضاع لكها ما لكن، املشلك هو المتدرس يف
مسـتقراش يف املنطقة لكها، فاحنا وضعنا فريق معل يف املسـتوى املركزي 
�ألخص �لنسـبة للمنطقة د¿ل الغرب لتدارس أشـنو يه احلاالت �لضبط 
اليل فهيا مشالك كتسدعي الترصفات ©سـتثنائية، من قبيل مثال إما 

ني أو ثالثة أسابيع أو وضع مساطر المتديد يف السـنة اMراسـية ألسـبوع
  .اسـتثنائية �لنسـبة لالمتحا�ت املندجمة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  لمك تعقيب اليس السعداوي؟

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

قع كنشكرو السـيد الوزير عىل اإليضاحات اليل جاء هبا، إال أن الوا
ا¯ي نلح عليه، والسـU، كام جاء عىل لسان السـيد الوزير، يف منطقة 
الغرب، املنطقة وأ� متأكد أنمك عاينتوا الوضع وكتعرفوا بأن جل املدارس 
مبنطقة الغرب تتواجد يف مسـتوى أقل من املسـتوى العادي لألرض، 
والسـU حنن عىل مشارف أو كذ½ هناك تزحزح يف املناخ، ونطلبو من 
هللا أن يبعد الرضر عىل هذه البالد، ما در� حىت يش حاجة �ش نتفاداو 

  . نفس احلاµ يف الوضعية املسـتقبلية
كذ½، السـيد الوزير، نالحظ أن هناك نقص كبري فU خيص المك 
والكيف �ملؤسسات التعلميية املتواجدة، وخاصة �لغرب، واليت تفتقر 

درس �لعامل القروي، وكنا بصدد ألبسط الوسائل الرضورية لتشجيع المت
تشجيع الفتاة القروية، هاذ املؤرشات هاذي ما كتساعدش �ش نوصلو 

  .للمبتغى والنسـبة املئوية اليت كنا نراهن علهيا
كذ½، السـيد الوزير، نود حتفزي وإخراج الفتاة القروية من المنط 

تحاق األساتذة الpسـييك للعيش يف البادية، وإجياد حلول تقنية وإدارية الل 
�ملؤسسات التعلميية، ألن كنالحظو واحد الغياب كبري د¿ل األساتذة 

  .�ملؤسسات التعلميية، وهذا كيأثر سلبا عىل املقررات
واملشلك الكبري اليل كيوقع، السـيد الوزير، وهو أن التالميذ يف ا:ال 

حقوا القروي ما كيتلقاوش ما يكفي، واملسـتوى د¿هلم تيكون ضعيف وكيلت
�ملدن، وكيكون واحد الفرق كبري بني التالميذ اليل تلقاوا اMروس د¿هلم 
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  . �:ال احلرضي والتالميذ �:ال القروي
اليل كنطلبو من السـيد الوزير وهو احنا كنعرفو بأن ما عندمكش عصا 
موىس، ولكن خاصنا نعطيو أمهية كربى لهاذ اجلانب، السـU المتدرس �لعامل 

وحنن كذ½ معلنا الشـبكة الطرقية، معلنا عىل تعممي الكهر�ء  القروي،
  . �لعامل القروي وهذا، �ش املواطن القروي يسـتقر

إىل ما اسـتقرش املواطن القروي، ما وصلنا حىت ليش حاجة، ألن أمه 
  .ما ميكن نعملوه يف املدار القروي وهو تشجيع المتدرس لp اجلنسني

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  . شكرا السـيد الرئيس

  .لمك تعقيب السـيد الوزير؟ تفضلوا السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
تنشكر السـيد املستشار عىل التعقيب د¿لو، ألنه أ�ح الفرصة للتطرق 

  :جلوج نقط يف رأيي أساسـية
أنه فعال التجربة اليل مرينا مهنا هاذ السـنة اليل اكنت : وىلالنقطة األ -

فعال جتربة قاسـية، بينت لنا واحد العدد د¿ل اإلختالالت، أن² كتعرفوها، 
مثال مدارس تبنات يف شعبة د¿ل الواد، مناطق �لنسـبة ملنطقة الغرب، 

رجعنا  - هللا حيفظ  -اآلن عند� نسـيج لكه جيب إعادة النظر فيه، ألن إىل 
 . للوضعية اليل كنا فهيا هاذ السـنة هاذي، هاذيك املدارس لكها غادية متيش

هذا الشق األول، طبعا خاصو اشـتغال عىل املسـتو¿ت احمللية، ألن 
مثال �لنسـبة ملنطقة الغرب مايش يف لك احملالت عند� حلول، اكينة 

ند�ش لكها األرض مواطية وما ع  2لكم 15أو  10مناطق يف رقعة د¿ل 
اإلماكنية د¿ل نسـتقرو يف بالصة أخرى، وهاذ اليش عاينتوه خالل هذه 
الفرتة، كنا كنقلبوا غري عىل أماكن اليل مرتفعة نسبيا �ش نوضعو فهيا األرس 

  والتالميذ ما كنلقاوش؛
أمعق من هذا، هو الوضعية د¿ل التعلمي يف  - يف رأيي  -الشق الثاين  -

 الفرصة من خالل األسـئU اليل مطروحة اليوم غادية تتاح يل. العامل القروي
يف هاذ اجللسة �ش نطرح البعض من القضا¿ اليل وقفنا علهيا واحللول اليل 

 .يه مقرتحة
ما حييل عليه الpم د¿لمك لكه هو أن فعال العرض الرتبوي د¿ل 
املدرسة املغربية اآلن يف العامل القروي مايش عرض اليل كيويف �لرشوط 

لوبة، وأساسا هاذ التشتت اليل عند� د¿ل املواقع د¿ل املدارس يف املط
الفرعيات اليل ما كيسمح ال �السـتقرار د¿ل األطر الرتبوية، ال �لمتدرس 
يف رشوط جيدة، ال �لنسـبة للتالميذ أهنم فعال يكونوا يف املسـتوى اليل 

يف هاذ كنطلبو، ولكن غادي تتاح يل الفرصة �ش نتدخل بأكرث تفصيل 
  .املوضوع يف الرد عىل السؤال الثاين

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم

نواصل مع األسـئU املوóة إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي 
العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، ثالثة مهنا تتداول موضوع أزمة 

ملوضوع، أسـتأذن ا:لس املوقر بعرضها ونظرا لوحدة ا. املنظومة الرتبوية
  .دفعة واحدة، وبعد ذ½ نعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عهنا

نسـهتل �لسؤال اآلين املوجه إىل السـيد الوزير يف املوضوع، حول 
عالل : األزمة اليت تعيشها املنظومة الرتبوية، للمستشارين احملرتمني السادة

سان، العريب الهرايم، عبد هللا عباد، عابد عزيوين، أمحد الكور، محمد بلح 
شكيل، محمد املنصوري، خريي بلخري، محمد طريبش، مصطفى الرداد، 
حلسن العواين، محمد القندويس، أمحد اMيبوين، عبد السالم اهلمس، 
موالي ادريس احلسـين العلوي، محمد عبده عز اMين، عبد هللا خنوفا، 

  . اE وامليلودي عفوتمحمد املفيد، حلبيب لعلج، أمحد ح
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارون،
لقد راهن الشعب املغريب عىل امليثاق الوطين للرتبية والتكوين �عتباره 

لكن يبدو أن األزمة . يةمرشوعا جممتعيا متاكمال جاء إلصالح املنظومة الرتبو 
اليت أصبحت علهيا هذه املنظومة، مل يسـتطع هذا امليثاق إخراóا من 

  .املشالك البنيوية اليت تتخبط فهيا
فإن اإلختالالت اليت رصدمتوها، السـيد الوزير، منذ جميئمك عىل رأس 
هذه الوزارة أعطت صورة حقيقية عن واقع هذه املنظومة، حيث مقمت 

د ا�طط اإلسـتعجايل ا¯ي جاء اكعرتاف مضين لفشل مشكورين بإعدا
  .امليثاق يف بلورة أهدافه املتوخاة

  السـيد الوزير،
ال أحد ينكر ا:هودات اجلبارة اليت تقومون هبا يف سبيل إخراج 
منظومتنا الرتبوية من أزمهتا أو ا:هودات اليت بذلت يف السابق بفعل 

الضخمة ا:ندة لفائدة هذه األوراش األوراش املفتوحة والطاقات واآلليات 
  .واإلماكنيات املادية الضخمة ا�صصة ¯½

كيف سـنخرج املنظومة الرتبوية من األزمة : ¯ا نسائلمك السـيد الوزير
اليت تعيشها؟ وهل ا�طط اإلسـتعجايل اكف إلعطاء انطالقة جديدة لهذه 

  املنظومة؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .را السـيد املستشار احملرتمشك
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السؤال اآلين املوايل املوجه أيضا إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية 
والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، حول مواóة النقص احلاد 
يف املؤسسات التعلميية الثانوية واإلعدادية داخل ا:ال القروي، 

لزويم، محمد املوساوي، مصطفى خدجية ا: للمستشارين احملرتمني السادة
ميارة، محمود دايU، العريب القباج، محة أهل ��، العريب احملريش، محمد أبو 

  . الفرج ومحمد األنصاري
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين، تفضل اليس أبو الفرج

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفرجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  ون،إخواين املستشار 

تعرف مجموعة من املراكز القروية يف مجموع الرتاب الوطين خصاصا كبريا 
عىل مسـتوى املؤسسات التعلميية الثانوية واإلعدادية وضعف القدرات 

  . ©ستيعابية للمؤسسات املوجودة
ومبا أنمك، السـيد الوزير احملرتم، تتحدثون عن الرب�مج اإلسـتعجايل 

بري ألننا تعود� عن الربامج اإلصالحية تبقى إلصالح التعلمي، Mينا ختوف ك 
  . حمكومة �Mوران يف حلقة مفرغة، ويه إصالح اإلصالح وتغيري التغيري

ومبا أن قطاع التعلمي قطاع حيوي يتحمك يف ترتيب املغرب يف اللواحئ 
اMولية التمنوية، سواء اكنت اقتصادية أو اج²عية، �تت مرشوعا جيعلنا، 

  :نطرح األسـئU التالية السـيد الوزير،
  مىت سيبدأ هذا الرب�مج؟  -
  ما يه جدولته الزمنية؟ -
  مىت سـينهتـي؟ -
  هل هناك جلان للمتابعة والتقيمي املرحيل؟ -
هل سـيعطي للعامل القروي احلصة اليت يسـتوجهبا الوضع املرتدي هبذا  -

  ا:ال؟
وا يف هذا ما يه احلوافز اليت سوف توفروهنا لرجال التعلمي لينخرط -

اإلصالح؟ ألنه ال إصالح مع تغيب املعنيني املبارشين، والسـU النساء 
  .املزتوجات، علام أن سـياسة النوع يه من بنود السـياسة احلكومية

وما هو دور امجلاعات احمللية يف هذا الرب�مج، إذا سلمنا أهنا رشيك  -
  أسايس يف التمنية ا:الية؟ 

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا اليس أبو الفرج

السؤال الثالث يف نفس املوضوع، حول اMاخليات �لعامل القروي، 
مبارك السـباعي، موالي ادريس العلوي، : للمستشارين احملرتمني السادة

حسن زهري، محمد برطين، عبد الصمد عرشان، عبد الرحمي الكو�يب 

  . واليس عبد السالم الودي
  .خوة، السـباعي تفضلوا أسـيديفليتفضل أحد اإل

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
يف الوقت ا¯ي نعيش فيه أواخر عرش¿ت تطبيق ميثاق الرتبية 
والتكوين، جند أن عددا من املناطق النائية والقروية البعيدة عن املدن 

دريس، خاصة �لنسـبة للفتيات اللوايت ال يسـتطعن تعاين من الهدر امل
متابعة دراسـهتن بعيدا عن أهلهن وذوهين العتبارات مادية واج²عية ولعدم 
وجود داخليات تليب للفتيات احلاجيات األساسـية ملتابعة واسـتكامل 
اMراسة يف جو مالمئ، جيعل العائU تطمنئ عىل ف�ات أكبادها، مع العمل أن 

ت بر�جما حملاربة األمية، وتبذل جمهودات جبارة للتقليص من بالد� وضع
  .تنخر ا:متع املغريب وتقف جحرة عرثة أمام التمنيةاآلفة اليت 

يف هذا الصدد، نسائلمك السـيد الوزير عن اإلجراءات اليت ستتخذها 
  .وزارتمك لتشييد اMاخليات �لعامل القروي

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لسـباعي وأعطي اللكمة للسـيد الوزير للجواب عن شكرا اليس ا

  .تفضلوا السـيد الوزير. األسـئU املتعلقة بأزمة املنظومة التعلميية

        ::::والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميوالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميوالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميوالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي السـيد وزير الرتبية والتكوينالسـيد وزير الرتبية والتكوينالسـيد وزير الرتبية والتكوينالسـيد وزير الرتبية والتكوين
  .شكرا السـيد الرئيس

دي شكرا أوال، للسادة املستشارين عىل طرHم هذا السؤال، اليل غا
يكون مناسـبة إلعادة التدقيق لإلطار العام للتدخالت املزمع اختاذها 
للهنوض �ملدرسة املغربية، يف أفق ويف إطار الرب�مج اإلسـتعجايل يف أفق 

  .2012-2009زمين، كيعرفو امجليع اآلن، اليل هو 
حققت منظومة الرتبية والتكوين مكتسـبات هامة، سواء عىل املسـتوى 

، منذ أن مت الرشوع يف العمل �مليثاق الوطين للرتبية المكي أو النوعي
والتكوين، غري أن تنفيذ بعض مقتضيات امليثاق تعرث بسبب العجز يف 
املوارد املالية من óة، وضعف ©خنراط الفعيل لاكفة الرشاكء، من óة 

  .4نية
وعىل الرمغ من ا:هودات اإلصالحية اليت مت بذلها، فقد اسـمتر وجود 

اإلكتضاض والهدر املدريس والتكرار وتدهور : هات معيقة من قبيلإكرا
  . وضعية بعض املؤسسات وقU التجهزيات يف بعض األحيان

واكن التقرير األول للمجلس األعىل للتعلمي ا¯ي صدر يف السـنة 
املاضية مناسـبة للوقوف عند اإلشاكليات الفعلية اليت تعرفها منظومة الرتبية 

ل التشخيص اMقيق والواحض للواقع التعلميي ببالد� والتكوين، من خال
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  . ورصده للثغرات اليت ما تزال تقف يف وجه حتقيق األهداف املنشودة
وجاء ا�طط اإلسـتعجايل ا¯ي أعدته الوزارة يف انسجام �م مع 
توصيات هذا التقرير لتحديد اإلجا�ت واحللول املناسـبة إلعطاء نفس 

فيذا للتوجهيات امللكية السامية الصادرة مبناسـبة جديد لإلصالح، وذ½ تن 
  . 2007أكتوبر 12افتتاح الوالية الترشيعية يوم 

مراجعة  -كام يعرف امجليع  -وليس الهدف من هذا الرب�مج 
©ختيارات اإلسرتاتيجية اليت تؤسس املدرسة املغربية اليوم، عىل اعتبار 

للمدرسة املغربية مت حتديدها  أن األفق اإلسرتاتيجي و©ختيارات األساسـية
و�لتايل . بشلك توافقي مضن مقتضيات امليثاق الوطين للرتبية والتكوين

  :تتجىل األولو¿ت األساسـية للرب�مج اإلسـتعجايل يف أربع نقط
 التحقيق الفعيل إللزامية المتدرس إىل غاية ممت السن اخلامسة عرشة؛ -
 أهييل واجلامعة؛حفز روح املبادرة والمتزي يف الثانوي الت -
مواóة اإلشاكالت األفقية للمنظومة الرتبوية، وأساسا مهنا  -

اإلشاكالت املرتبطة �حلاكمة، �ملوارد البرشية وكذا يف قضا¿ التحمك يف 
  اللغات؛

وأخريا، ضامن جناح اإلصالح من خالل ترشـيد وتوفري املوارد  -
 .اإلضافية وتكثيف التعبئة والتواصل حول املدرسة

م، وقد انطلق تفعيل مقتضيات الرب�مج ©سـتعجايل مع بداية اليو 
، تنتظم التدخالت اليت يقرتHا وفق )2009أي سـنة (السـنة احلالية 

 :ا:االت املذكورة يف العديد من املشاريع اليت وضعت من بني أهدافها
العمل من أجل توفري تعممي رشوط التعلمي األويل يف أفق سـنة  -

فتح أقسام للتعلمي األويل : ل عدة تدابري من بيهنا، وذ½ من خال2015
يف منظومة التعلمي العمويم، وأساسا مهنا الفضاءات القروية واحلرضية 

 اليت تعاين من الهشاشة؛
 %95حتقيق نسـبة المتدرس عىل مسـتوى لك جامعة يف حد أد�ه  -

سـنة، علام بأن هاته  11و �6لنسـبة لألطفال البالغني من العمر ما بني 
يف عدد كبري من الفضاءات احلرضية، ومازالت  %100النسـبة بلغت 

 ؛%90و 85ترتاوح يف بعض امجلاعات القروية ما بني 
 توسـيع العرض املدريس �لثانوي اإلعدادي والتأهييل؛ -
 تأهيل اكفة البنيات والتجهزيات القامئة؛إعادة  -
 العرض اخلاص �Mاخليات وأساسا يف الثانوي واإلعدادي؛توسـيع  -
توفري املساعدة واMمع املدريس وحماربة ظاهرة التكرار و©نقطاع عن  -

 اMراسة؛
 تطوير مقاربة النوع من أجل ضامن متدرس فعيل للفتيات؛ -
حتسني جودة احلياة املدرسـية وتشجيع المتزي وإرساء شـبكة للثانو¿ت  -

 املرجعية؛
مراجعة نظام التكوين األسايس لألساتذة يف خمتلف األسالك من  -

خالل اع²د مهنجية جديدة ترتكز عىل إدماج التكوينات مضن مسا½ 
سيمت إحدا�ا �جلامعات، كام هو احلال يف لك املنظومات التعلميية 

  .احلديثة، إضافة إىل تفعيل خمطط مديري حول التكوين املسـمتر

أما خبصوص التعلمي �لوسط القـروي، فـإن الـوزارة تعتـرب بـأن أوضـاع 
ية املغربية يشـلك أولويـة مطلقـة �لنســبة ملســتقبل منظومتنـا املدرسة �لباد

  . الرتبوية
يف هذا األفق، اسـتأثر العرض املدريس �لوسط القـروي مباكنـة خاصـة 
ــرب�مج ©ســـتعجايل، ومــن املقــرر يف هــذا  مضــن املشــاريع الــيت يتضــمهنا ال

 :اإلطار
ا:ايل تكثيف العرض يف ا:ال القروي، عرب تفعيل مبدأ المتيزي  - 1111

جحرة دراسـية بس' التعلمي  1700اإلجيايب، حيث من املقرر بناء 
جحرة دراسـية مبجموع الرتاب  2300©بتدايئ �لوسط القروي من أصل 

جحرة يف الثانوي اإلعدادي �لوسط  4800املغريب، كام سيمت إحداث 
من مجموع جحرات املؤسسات اإلعدادية  %80القروي، وهو ماميثل 

ليت ينص علهيا ا�طط ©سـتعجايل، إضافة إىل إحداث أكرثمن اجلديدة ا
أما التعلمي الثانوي التأهييل . داخلية �لثانو¿ت اإلعدادية اجلديدة 600

 4320نوية تأهيلية من أصل  �104لوسط القروي فسـيعرف تشييد 
 4نوية متوقع إجنازها مضن هذا الرب�مج؛ 

التوسـيع التدرجيي لشـبكة املدارس ودامئا �لنسـبة للعامل القروي،  - 2222
امجلاعية املندجمة كمنوذج للعرض املسـتقبيل للمدرسة يف العامل القروي، 

مدرسة جامعية مندجمة يف إطار مشاريع  50حيث من املقرر إحداث 
الرب�مج ©سـتعجايل، وسـتعمل هذه املدارس عىل جتميع الطلب حول 

قسم وعىل  12وفر عىل المتدرس �لنسـبة مجلاعة معينة يف مؤسسة تت
داخلية وعىل سكن وظيفي �لنسـبة لألساتذة، وكذا عىل شـبكة للنقل 

 املدريس؛

تأهيل املؤسسات التعلميية من خالل ربطها بشـبكة املاء والكهر�ء،  - 3333
ويف . حيث سيسـتفيد الوسط القروي �Mرجة األوىل من هذا الرب�مج

رشوع يف إجناز جزء من هذا هذا الصدد، متزي اMخول املدريس احلايل �ل 
مليون  260مؤسسة بتلكفة إجاملية جتاوزت  2200الرب�مج، مشل 

ومن املقرر أن يسـمتر إجناز هذا املرشوع خالل السـنتني املقبلتني . درمه
يف إطار املزيانية اليت مت رصدها هذه السـنة يف إطار الرب�مج ا¯ي مت 

ابيع، واليت هتم ما يفوق تقدميه لصاحب اجلالµ يف مدينة فاس منذ أس
  مليار درمه �لنسـبة للسـنة املقبU؛ 1.2مليار درمه لهذه السـنة و 1.5
التصدي للهذر املدريس، من خالل تكثيف برامج اإلطعام والنقل  - 4444

وتنص املزيانية احلالية عىل الرفع من اع²دات التغذية واإلطعام . املدريس
ويف . مليون درمه 60ب  مليار وتعزيز خدمة النقل املدريس 22ب 

نفس السـياق، سيتضاعف عدد التالميذ �Mاخليات مخس مرات يف أفق 
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، كام سيتضاعف عدد املسـتفيدين من املطامع املدرسـية �لثانو¿ت 2012
  اإلعدادية القروية مخسة مرات كذ½؛

وأخريا، تقدمي دمع مبارش للعائالت مقابل ©حتفاظ �ألطفال يف  - 5555
وقد اعمتدت . مليون درمه 450مايل إجاميل يقدر ب املدرسة بغالف

انطلق " تيسري"بر�مج : الوزارة يف هذا الصدد بر�جما منوذجيا اليل هو
  .تفعي3 مع السـنة اMراسـية احلالية

ـــرب�مج  ـــيت يولهيـــا ال ـــتجىل إذن مـــن خـــالل مـــا ســــبق، األمهيـــة ال ت
ــات ومضــاع ــة ©ســتيعابية لéاخلي ــن الطاق ــع م ــدد ©ســـتعجايل للرف فة ع

  . املسـتفيدين مهنا ومن اإلطعام املدريس
مؤرشا د© وواحضا عىل هذا املســتوى، حيـث  2009وتشلك مزيانية 

 90مت ختصيص اع²دات هامة Mمع خدمات اMمع اإلج²عي من أجـل بنـاء 
مليـون  220داخلية هذه السـنة والرفع مـن اعـ²دات التغذيـة واإلطعـام ب 

  . داخلية 276نيات التحتية ب درمه، فضال عن تأهيل الب 
إضــافة، ال بــد مــن التــذكري �Mور الهــام ا¯ي تقــوم بــه مؤسســة محمــد 
اخلامس للتضامن اليت تسامه يف توسـيع شـبكة دور الطالب والطالبة هبـدف 

شــبكة تتشـلك . إيواء التالميـذ، وخاصـة مـهنم املنحـدرين مـن أرس معـوزة
  . قرويدار، معظمها �لوسط ال 400اليوم مما يفوق 

طبعا، اعتبارا لضيق الوقت، ما غاديش تتاح يل الفرصة �ش ندخل يف 
  .تفاصيل تفضل السـيد املستشار بطرح أسـئU حولها

ــرب�مج اإلســـتعجايل واملتابعــة، فعــال احنــا  ــدبري ال ــرتبط بآليــات ت فــU ي
ـــة، كيتســـمى �لنســــبة لألخصـــائيني نظـــام  وضـــعنا نظـــام خـــاص للمتابع

ــه )PMO) "Project Management Office"ال ــرض من ــيل الغ ، ال
وهو وضع آلية عىل املسـتوى الوطين واجلهوي واإلقلميي واحمليل ملتابعـة اكفـة 

Les tableaux de bord وبـدون شـك، أن . اليل مرتبطني هبذا الرب�مج
السادة املستشـارين احملرتمـني الـيل سـامهوا معنـا يف نقاشـات داخـل اللجنـة 

ا الـرب�مج، تطرقنـا للتفاصـيل حـول هـذه مبناسـبة عرض بعض مقومات هـذ
العمليات اإلجرائية اليل يه كذ½ الغرض مهنا وهو اMفـع مـن أجـل حتديـد 

 .أساليب التدبري والتخطيط داخل املنظومة
فU يرتبط �لتحفـزيات د¿ل األطـر الرتبويـة، الســيد املستشـار كيعـرف 

 :بأن هذه السـنة أعلننا عىل جوج د¿ل التدابري أساسـية
التدبري األول، وهو حتفزي خاص مرتبط �لنسـبة لألطر اليت تشـتغل  -

يف املناطق النائية، وأساسا يف العامل القروي، وهو اآلن يف طور 
 ©ع²د؛

-  µوالتدبري الثاين، طبعا، هو الرب�مج ا¯ي أعلن عنه صاحب اجلال
ليل من السـنة املاضية د¿ل السكن يف العامل القروي �لنسـبة لألساتذة ا
 10كيشـتغلوا يف املنظومة الرتبوية، واليل مت رصد اع²دات من أجل بناء 

  .ألف وحدة ابتداء من هاذ السـنتني املقبلتني

. طبعا، يبقى آخر التساؤالت اليت طرحت حـول دور امجلاعـات احملليـة
احنــا �لنســـبة إلينــا مــا غــاديش هــاذ اليشــ لكــه يتحقــق إىل بقــى يف إطــار 

ة، وإىل بقت األمـور لكهـا موكـوµ يف عـني املـاكن فقـط احليوط د¿ل املدرس
غـادي نعرفـو تعـرثات  -بـدون شـك  -لألطر اإلدارية واألطر الرتبوية، فراه 

  .اليل شهد�ها يف السابق
الغـــرض مـــن هـــاذ اليشـــ لكـــو الـــيل مت تســـطريو يف إطـــار ا�طـــط 

هـو ©سـتعجايل، وهذا عالش اعمتد� دعامة خاصة يف احملـور الرابـع، الـيل 
املشــار د¿ل الرشــاكء والفــاعلني، وهــو حــث مجيــع املتــدخلني، ســواء مــهنم 
املسؤولني عىل مسـتوى امجلاعات، سواء مهنم األعضـاء د¿ل اإلدارة الرتابيـة 
أواآل�ء أو أولياء التالميذ أو أعضاء د¿ل النسـيج امجلعوي، ا:هـودات الـيت 

دا يـمت تعمميهـا يف إطـار تمت يف بعض املناطق والـيل كتعطـي نتـاجئ إجيابيـة جـ
  .مقاربة تشاركية، كنمتناوا أن امجليع ينخرط فهيا بشلك إجيايب

  .وشكرا السـيد الرئيس 
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .شكرا السـيد الوزير احملرتم
اللكمـة لفريـق  ومنر إىل التعقيبات عىل األجوبـة للســيد الـوزير، وأعطـي

تفضل السـيد املستشـار . اتالتجمع واملعارصة، إذا اكنت هناك بعض التعقيب
  .احملرتم

        : : : : املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .شكرا السـيد الرئيس
  .شكرا السـيد الوزير

ولكـن، الســيد الـوزير . أشكر السـيد الوزير عىل جوابه الشامل والهـام
 Y احملرتم، هناك عدة إشاكليات تبقى مطروحة، ونعمل جيدا أن للك بـر�مج

اذ وتـرية اإلصـالحات بنـوع مـن الرسـعة حل، ومـا نطلبـه هـو أن حتظـى هـ
  . واإلسـتعجالية

¯ا نســائلمك، الســـيد الــوزير، عــىل بعــض األشـــياء الــيل مــا ذكرتوهــاش 
 :خبصوص تأهيل املؤسسة التعلميية

أوال، نريدها أن تكون فضاءات جذابة ومالمئة للرتبية عىل مسـتوى  -
عرف احلاالت البنا¿ت والتجهزيات اليت تفتقر لها عدة مؤسسات، وامجليع ي

 اليل علهيا هاذ املؤسسات داخل املدن أو القرى؛
4نيا، تأهيل العنرص البرشي، البد من تأهي3 تأهيال ي²ىش مع ما  -

تعرفه األساليب الرتبوية املتطورة، كذ½ الشأن �لنسـبة لألطر اإلدارية 
د والرتبوية، نظرا ملا تقوم به من أدوار تربوية تفرض إعادة النظر يف إسـنا
 . مثل هذه املؤسسات، وخصوصا �لنسـبة ل�ين اشـتغلوا يف العامل القروي

يعرف امجليع أنه املديرين اليل تيجيوا إما قريبني يقبطوا التقاعد، إما ما 
عندمهش واحد التجربة، وتيجيوا لواحد املؤسسة، وما كميشـيوش مع 

لتكوين عاد ولهذا كنطلبو �ش يدار هلم واحد ا. الرب�مج ومع ذيك املؤسسة
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 . �ش يتحملوا ديك املسؤولية
كام نؤكد خبصوص التوظيف املبارش مللء الفراغ وحل إشاكلية 

أقول وأؤكد . اخلصاص ا¯ي تشـتيك منه مجموعة من املؤسسات التعلميية
  عىل التكوين الرتبوي والبيداغوE لتطبيق مقتضيات املنظومة الرتبوية؛

 السـيد الوزير، 
امجليع يعرف . اب إغالق مراكز تكوين املفتشنياللك يتساءل عن أسـب

عىل أنه ما بقاتش، خصوصا إذا اخذينا بعني ©عتبار العدد الهائل ا¯ي 
مشلهتم املغادرة الطوعية واليل خرجوا عىل التقاعد، مما اسـتدعى أن املفتش 

تيعرف . ولت عنده واحد الرقعة أكرب من ذاك اليش اليل ميكن Y يراقب
ث نقصوا املفتشني، املفتش اكنت عنده واحد الرقعة ما بقاش امجليع أن حي

 تميكن لو مييش فهيا؛
عاودتين تنلقاو واحد املشلكة أخرى �لنسـبة لألطر األكفاء، اكنوا  -

كيشـتغلوا �ملراكز الرتبوية، حىت هوما خرجوا يف املغادرة الطوعية، وبقى 
ا تنعرفوا بأنه تيذاكروا معهم عىل أساس �ش يديروا معهم عقد �ش، هن

 اكين نقص؛
عدم األخذ بفكرة حترير الكتاب املدريس خدمة ملصلحة التالميذ، مع  -

تنعرفو هنا . عدم ترك احلرية للسادة األساتذة لالختيار األنسب واألجود
ولت �لنسـبة للكتاب املدريس، ولت فيه واحد املامرسة د¿ل البيع 

جود واألنسب Mوك اMراري والرشاء، ألن خاص األسـتاذ هو اليل ¿خذ األ
اليل تيقرهيم، تنلقاو عىل أنه تنجي للنيابة وتتعطيه واحد ا:موعة د¿ل 

Y كتلقى يف اجلهة األخرى يف . هاذو �ش غادي تعمل: الكتب، وتتقول
نفس املدينة تتلقى كتب وحدين آخرين، هذوك الناس املعوزين، إىل انتقل 

نتقل من � حلي تيخصو يعاود كتعرف ما عندوش اMار د¿لو، إىل ا
 .يرشي

ولهذا تنطلبو منمك، السـيد الوزير، عىل أنه ميكن نديرو كتاب موحد 
 ..حبال اليل قراوا الناس من قبل، وخنرجو من هاذ

أما خبصوص احلياة املدرسـية، نالحظ هتميش احلياة املدرسـية يف  -
رات األقسام ©بتدائية، حيث ينبغي تقليص ساعات العمل داخل احلج

و©نفتاح عىل فضاءات خارجة داخل الغالف الزمين، نظرا ملا لهذه 
امجليع تيعرف عىل . اإلجراءات من انعاكسات إجيابية عىل خشصية األطفال

بأنه الطفل ذيك الوقت اليل تيقرا فيه، هذيك املدة د¿ل نصف هنار، ما 
 تتخليلوش أنه خاصو هو عندو نية للعب و©بتاكر؛

ىل تكريس مبدأ التخصص �لنسـبة ألساتذة التعلمي وأخريا نؤكد ع -
©بتدايئ للوصول لألهداف املسطرة واملردودية املطلوبة و©رتقاء جبودة 

تنعرفو بأنه اكين التخصص إىل اكن األسـتاذ عندو واحد التخصص . التعلمي
 .يف واحد املادة، تميكن يعطي ويبحث ويعطي ¯وك التالميذ

  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .تفضلوا، اليس أبوالفرج. اللكمة للفريق ©سـتقاليل، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد مجممجممجممجمد أبو الفرد أبو الفرد أبو الفرد أبو الفرجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

كنشكرو السـيد الوزير عىل اإليضاحات اليل عطا�، غري بغيت نضـيف 
  .بعض املعطيات اليل يه اكينة يف الواقع

  وزير،السـيد ال
النقـل املـدريس يف : اكين بعض احلواجي اليل جنحنا فهيم ونعطي مثال هـو

بعــض اجلهــات الــيل اخنرطــوا فهيــا امجلعيــات واخنرطــوا فيــه التعاونيــات د¿ل 
¿� الوزارة د¿لمك  -مع اكمل األسف  -احلليب وأعطى األلك د¿لو، واكين 

ا مـن حيـث التســيري كتشارك فU خيص قضية الرخصة، أما ©خنراط د¿له
خاصـها تكـون واحـد املقاربـة تشـاركية مـا بـني مجيـع األطـراف . وكذا بعيـدة

Uاملتدخ .  
ما كتشوفوش، السـيد الوزير، أن فU خيص النجـاح د¿ل دور الطالـب 
ــن  ــات أحســن م ــب والطالب ــه دور الطال ــىل أن ــو �ن ع ــيل ه ــة، ال والطالب

، كنوجـدو ولكـن شـكون اMاخليات، خاصنا اخللل فني اكين؟ اخللـل اكيـن
اليل غادي يسري؟ إذن ا:متع املـدين وىل اMور د¿لـو �يـن فـU خيـص هـاذ 

  . العملية
واش ما ميكنش أننا هاذوك اMاخليات، ولو جاوا يف واحد احملور داخـل 
واحد املؤسسة أهنا تتلكف به مجعيـة مـن امجلعيـات، وتـدار رشاكـة، وتبقـى 

  .األمور دايرة
ـي، راه أي حاجــة أخــرى، الســـي ــوزير، يه قضــية العنرصــ البرشـ د ال

راه إىل اكنــوا رجــال . حاجــة، راه املشــلكة الــيل عنــد� يه العنرصــ البرشــي
التعلمي راشق هلم عىل التعلمي راه غادي يكون عنـد� تعلـمي يف املســتوى، مـا 
رشقش هلم عىل التعلمي، ما غـادي يكـون عنـد� تعلـمي واخـا نوجـدو هلـم مـا 

خاصنا نكونو عارفني، وخاصـنا نعرفـو اخللـل منـني اكيـن عرفت أشـنو، إذن 
  . املشالك

حاجــة أخــرى، يه أن óويــة التكــوين الرتبــوي، اإلنســان مــيل غنبغــي 
" Math"أســتاذ د¿ل ال 20نعرف اكيـن واحـد اجلهـة فهيـا خصـاص د¿ل 

، وهذا غادي نوليو ندخلو النـاس د¿ول "Physique"أسـتاذ د¿ل ال 20و
النـاس د¿ل ورزازات خنليـومه حـدا . يوقعوش مشالك هذيك اجلهة �ش ما

وخنليـو النـاس ...واليدهيم يف ورزازات وغيقريوا وليـداهتم وأوالد معهـم وكـذا
  .د¿ل وجدة كذ½ ونكونو عىل أساس أن ما نبقاوش جنليو هاذ األسـتاذ

اكنـت بكـري كتحـل . دا� كتلقى بقت غري ذيك القضـية د¿ل املبـادالت
ن كتلقى واحد من اجلديدة كيقري يف وجـدة، وذاك الـيل بعض املشالك، اآل

يف وجدة كيقري يف اجلديدة، مزيود عليـه الكـراء، مزيـود عليـه واحـد العـدد 
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  . د¿ل املشالك
إذن، الســـيد الــوزير، هــاذو حــواجي راه كيبــانوا هــام ســاهلني، ولكــن يف 
نفـس الوقــت واعــرين، و�لتـايل خاصــنا هــاذ التعلـمي احنــا راه يشء مقــدس 

  .�لنسـبة مجليع األمم
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  هل من تعقيب عند الفريق اإلج²عي؟

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

اكن  -يف احلقيقــة  -كنشـكرو الســـيد الـوزير عــىل اجلـواب د¿لــو، الـيل 
 -يف احلقيقـة  -احد العدد د¿ل األرقـام �ملاليـني الـيل مقنعا، وفعال أعطا� و 

  . كهتم اإلعداد¿ت د¿ولنا عىل الصعيد الوطين، وهذا كيفرح
وكذ½ ما ننساوش ا:هودات اجلبارة الـيل كتقـوم هبـا وزارتـمك يف خلـق 

  . عدد كبري من اإلعداد¿ت داخل امجلاعات القروية
 -ا تيحلـوش املشـالك، ألنـه لكن، السـيد الوزير، هذوك اإلعداد¿ت مـ

إىل خلقنا إعدادية بدون داخلية، راه زد� مشلك عىل مشلك،  -يف احلقيقة 
ألن كنعرفـو امجلاعــات والشسـاعة د¿هلــم جغرافيـا، راه اكيــن اإلعداديـة الــيل 

  . لكم 15ختلقت، ويه بعيدة ب 
مـا ولهذا احنا إىل دوينا يف السؤال د¿لنا، السـيد الوزير، عىل الفتيات، 

ننساوش حـىت الفتيـان الـيل كيعيشـوا واحـد احلـاµ صـعبة يف التنقـل د¿هلـم 
كــذ½، وتنعرفــو الضــعف د¿ل هــاذ النــاس، اآل�ء ألن مــا عنــدهومش 
اإلماكنيــات �ش يوفرهــا لهــاذ اMري �ش يقــرا، واحنــا تنعرفــو غــري التنقــل 

درمه  30درمه أو  20بوحده إىل بغى ينقلو يوميا، راه خاصـوا تقريبـا واحـد 
  . يف التنقل خاصة

ولهذا، السـيد الوزير، تنبغيـومك مـيل تبغيـو ختلقـوا يش إعداديـة، تكـون 
منسجمة مـع اMاخليـة، حـىت يه تكـون يف الطـور معهـا، �ش تعطـي هـاذ 

  .اإلعدادية واحد أمسيتو للمنظومة د¿لنا الرتبوية
 -فعـال  -فU خيص دار الطالبة والطالبات اليل تذاكر علهيا األخ، هـاذي 

أعطت واحد ا:هود، وخلقت لنا واحد ©نسجام مع الرتبية والتكـوين الـيل 
هاذ دار الطالب والطالبـات الـيل تعطاهتـا واحـد أمسيتـو، تنشـكرو علهيـا ال 

  .كذ½ اإلنعاش الوطين.. املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليل يف احلقيقة
©نسـجام مـا بـني  هذا لكه جمهودات جبارة، ولهذا خـاص يكـون واحـد

  .امجلاعات
وما ننساوش، السـيد الوزير، ألنه واحـد العـدد د¿ل املـدارس الـيل يه 
يف العامل القـروي اعطيوهـا واحـد العنايـة شـوية، ألن الطالبـة فعـال كتكـون 
عندها صعوبة، ألن واحد العدد د¿ل املدارس ما فـهيمش املرافـق الصـحية، 

  .. غيواوهاذوك البنيات وذاك اليش اليل تيب 
  .هاذو هام املشالك اليل عند� يف العامل القروي

  .وشكرا

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

  هل لمك من تعقيب، السـيد الوزير احملرتم؟

        ::::والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميوالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميوالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميوالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي السـيد وزير الرتبية والتكوينالسـيد وزير الرتبية والتكوينالسـيد وزير الرتبية والتكوينالسـيد وزير الرتبية والتكوين
تشارين عىل التوضـيحات الـيل شكرا السـيد الرئيس وشكرا السادة املس 

  .دالوا هبا يف إطار التعقيبات
هذا النقاش طويـل جـدا، وكنمتـىن أن تتـاح لنـا فـرص  -يف الواقع  -هو 

  . متعددة لتوضيح لبعض من اجلوانب د¿لو يف إطار لك ما متت اإل4رة د¿لو
. أ� متفق عليه، مجمل املالحظات اليل نفس املالحظات اليل وصلنا إلهيا

  : يت نعطي فقط البعض من التوضيحاتبغ 
أن اإلشـاكل األسـاس الـيل اكيـن �لنســبة للتعلـمي يف : التوضيح األول -

يف هاذ اليشء اليل در� إىل حدود اآلن  –بدون شك  -العامل القروي، أننا 
تصوراتنا ما اكنـتش واحضـة �لشـلك الـاكيف، أي أننـا مـيل كنجيـو وكنبنيـو 

يد حدا يشء دوار، وكنصيفطو يش أسـتاذ أو جوج د¿ل الصنادق د¿ل لوق 
بـداو جتيـوا لك هنـار، راه مـع املـدة راه مـا : يش أســتاذة، وكنقولـو للتالميـذ

ميكنش، املدرسة ما فهياش الضو، ما فهياش املاء ومفهياش املرافق الصحية، 
 .مفا ميكنش تكون الرشوط د¿ل القراية، احلد األدىن

متفقني، ولكـن . ا مسؤولية د¿ل الوزارةوهاذ املسأµ، �ملناسـبة، راه فهي
فهيــا كــذ½ مســؤولية د¿ل امجلاعــات احملليــة، وفهيــا املســؤولية د¿ل اإلدارة 

واش اإلنسان كيسري جامعة، وكيسمح أن مدرسـة حبـال هـاذ . الرتبوية حمليا
الشلك تكون متاك، ويصـيفط لهـا هـو اوالدو أو يصـيفط لهـا اوالد معـو أو 

اية األمر كيويل عند� تلميذ كيخرج ما قرا والو، وكنقولـو اوالد خالو، ويف هن
  . راه ما ميكنش هاذ اليش !من بعد يقرى

إمـا : هاذ املراجعة، احنا �لنســبة لنـا كنـا أمـام جـوج د¿ل ©ختيـارات
الســيد  -�ملناســبة  -نصلحو األوضـاع د¿ل هـاذ اليشـ الـيل اكيـن، واحنـا 

  . عو هاذ المنوذج لكو جذر¿ألف مؤسسة، أو نراج 13الرئيس، أمام 
التجربة اليل قاموا هبا اإلخوان منـذ ســنوات يف جامعـة يف املنطقـة د¿ل 

، اكنـت عطـات نتـاجئ مـن أروع مـا يكـون، "معرتكـة"فكيك، امسها جامعـة 
  أشـنو يه هاذ الفكرة؟ 

د¿ل املؤسسـات  8الفكرة أن يف إطار األرض د¿ل واحد امجلاعـة لغـاوا 
تلميـذ،  65قسم، وداروا فهيا داخليـة فهيـا  12سة فهيا فرعية، وشـيدوا مدر 

  . وبناوا فهيا السكىن لألساتذة وراقبنا املردودية
إىل  %30يف املــدة د¿ل ثــالث ســـنني، تغلبنــا عــىل الهــدر مــن درجــة 

، وجنحنا يف املردودية �لنسـبة للنجاح، والتحصيل د¿ل التالميذ %0درجة 
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  . يف ظرف سـنتني %70ارتفعت ب 
ضـــافة لألوضـــاع د¿ل التالميـــذ، والوا نقيـــني، كيغســـلوا كيرشـــبوا �إل

وسـط تربـوي، وهـاذ  -فعـال  -وكيالكوا وكيعيشوا يف واحد الوسط اليل هو 
ألن " معرتكة"اليش راه يف متناولنا، ولكن هاذ اليش ما اكن ميكن يكون يف 

هـا النيابة اشـتغلت مـع امجلاعـة، و�ملناســبة جامعـة الـيل أغلـب السـاكن د¿ل 
  . رحل، هذا هو المنوذج اليل كنشـتغلو فيه اآلن

مدرسة مـن هـذا  50احنا، يف إطار الرب�مج ©سـتعجايل، غادي نبنيو 
إىل فعـال اســتطعنا أننـا . النوع، وغادي نشوفو أشــنو غـادي تعطينـا كنتـاجئ

حنسـنو من اجلـودة د¿ل الفعـل الرتبـوي واســتطعنا أننـا حنســنو مـن جـودة 
أننـا غـادي نكونـو وضـعنا اليـد عـىل أشــنو هـو احلـل التعلمي، فبدون شـك 

  .الفعيل
و�ملناسـبة، راه كمنشــيو إىل أي بـالد يف العـامل فهيـا التالميـذ كيقـراوا يف 

اآلن، املعـدل د¿ل تنقـل لك تلميـذ . العامل القروي، كمنشـيو حىت إىل أمرياك
م، أي لكـ 45يوميا يف الفضاءات القروية يف الوال¿ت املتحدة األمريكية هـو 

  . أن املؤسسة الوحيدة اليل ما خاصناش جنيبوها للتلميذ راه يه املدرسة
املدرسة مايش هو املستشـفى، املدرسـة خاصـها مواصـفات معينـة �ش 
ميكن حتتضن الفعل الرتبوي، إذن خاصنا نشـتغلو لكنـا �ش جنيبـو التلميـذ، 

لو عليـه مايش �ش نديو املدرسة للتلميذ، وهـذا راه اجهتـاد، خاصـنا نشــتغ
  .لكنا �ش نفهموه ونسـتوعبوه

هللا  -أســتاذ، �ش  15قسم وفهيا  12إىل ما اكنتش عند� مدرسة فهيا 
إىل مرض يش واحد أو تغيب أو وقعت ليه يش حاجة، نلقاو �ش  -حيفظ 

نعوضوه، وفهيا رشوط د¿ل ©سـتقرار؛ الرتبيـة كتبغـي ©ســتقرار، كتبغـي 
وطبعـا، هـذا هـو . أنـمت لكـمك كتعرفـوه أن بنادم يكون جـالس، وهـاذ اليشـ

الرشط األساس اليل كيدفع عالش كهنرضـو عـىل اMاخليـات �لشـلك الـيل 
  كهنرضو عليه اآلن؟ 

راه إىل ما اكنتش عند� 4نو¿ت يف العامل القروي فهيا داخليات راه احنـا 
كنضــيعو وقتنــا وكنضــيعو مــوارد� وكنضــيعو وقــت هــادوك التالميــذ، فهــاذ 

يف إطـار ا�طـط ©ســتعجايل رامك أنـ² شـفتوه، خصصـنا لك  اليش عالش
  . ا:هودات لهاد اليش

. طبعا، بقت أمور ميكن بسـيطة �لنسـبة ملدارس مركز تكوين املفتشـني
 15حنا عاود� فتحها هاذ السـنة هذي بعد التوقف الـيل اكن دار أكـرث مـن 

  .سـنة
ســواء �لنســـبة  �لنســـبة للنجاحــات، أ� متفــق، التجــارب عنــد� اآلن،

Mور الطالب أو �لنسـبة للنقل املدريس، كتو� أننا أمام منـاذج ميكـن لينـا 
  نستمثروها، لكن كيبقى توزيع األدوار، شكون اليل خاصو يدير أشـنو؟ 
 60احنا قرر�، �لنسـبة للوزارة، ابتداء مـن هـذه الســنة حنـا خصصـنا 

  .ني اMراجاتمليون درمه للنقل املدريس، ما بني السـيارات وما ب
من بعد، شـكون الـيل غـادي : طبعا، غادي يبقى دامئا مطروح اإلشاكل

ــيل غــادي خيلــص  هــاذي لكهــا . L’essenceخيلــص الشـــيفور؟ شــكون ال
حلول، إىل اكنت اإلرادة الفعلية عىل مســتوى امجلاعـات �ش نتغلبـو علهيـا، 

غاديني نســمترو  ولكن نعتقدو بأننا راه. عند� إماكنيات �ش بأننا نتغلبو علهيا
وكنضمنو املسـتقبل ألوالد�، وهـام كيقـراوا يف مـدارس مـا فهيـاش املـاء ومـا 
فهياش الضوء وما فهياش املـراحيض وفهيـا أســتاذ واحـد، راه احنـا كنكـذبوا 

  . عىل راسـنا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم

يد وزير الرتبية الوطنية ومنر إىل السؤال اخلامس، املوجه كذ½ إىل السـ 
والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، حول اسـتثناء أساتذة التعلمي 

برمس  DESA et DESS©بتدايئ واإلعدادي حاميل الشهادات العليا 
خمارق : من معلية تغيري اإلطار، للمستشارين احملرتمني السادة 2008سـنة 

، أمحد هبنيس، عبد السالم منصور، امليلودي، فاروق شهري، إبراهمي قرفة
  . خدجية غامري وأمحد خلييل

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين، تفضل اليس هبنيس

        ::::املستشار السـيد أمحد هبنيساملستشار السـيد أمحد هبنيساملستشار السـيد أمحد هبنيساملستشار السـيد أمحد هبنيس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  السادة الوزراء،
هاذ السؤال إىل السـيد وزير �مس مجموعة ©حتاد املغريب للشغل، أوجه 

الرتبية الوطنية، حول أساتذة التعلمي ©بتدايئ واإلعدادي، حاميل 
  .الشهادات العليا
  السـيد الوزير،

اسـتبرش أساتذة التعلمي ©بتدايئ واإلعدادي، حاميل الشهادات العليا، 
خريا عندما توصلوا �تفاق مع وزارتمك يقيض بإدماóم يف إطار أسـتاذ 

ي التأهييل من اMرجة األوىل، وهو ما أ�ح إماكنية ©سـتفادة من الثانو 
تكويهنم وحتصيلهم العلمي اخلاص يف اإلطار املناسب �لس' الثانوي 
التأهييل، ما من شأنه أن يشلك خطوة إجيابية يف مسار دمع التكوين 
األاكدميي اجلاد ألطر وزارة الرتبية الوطنية وبلورة فاعU ألحد مضامني 

املربم بني  2007مليثاق الوطين للرتبية والتكوين واتفاق فاحت غشت ا
  . الوزارة

وقد أرسلت العديد من رسائل تغيري اإلطار للمعنيني �ألمر، ومت تعيني 
البعض مهنم يف املؤسسات اجلديدة، ومن بيهنم بعض حاميل الشهادات 

دت املرمسني، لكن الوزارة مع 2008برمس سـنة  DESAو DESSالعليا 
ا¯ي  2008إىل إفراغ هذا اإلجراء من حمتواه بعد أن مت اسـتثناء فوج 
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�جلامعات املغربية، واعتربت  DESAبعد  DESSيشلك آخر فوج لنظام 
حدا فاصال لالسـتفادة من الرساµ ©سـتثنائية  2007شـتنرب  �01رخي 

، اخلاصة )2007دجنرب  13بتارخي  07/59عدد (للسـيد الوزير األول 
خيص لوزارة الرتبية الوطنية بتغيري إطار أساتذة التعلمي ©بتدايئ �لرت 

إىل DESA و DESSاMكتوراه، : واإلعدادي احلاصلني عىل شهادات عليا
أساتذة التعلمي الثانوي التأهييل من اMرجة األوىل، اليت مل حتدد سقفا زمنيا 

 حق وهو ما يشلك تفييئا وغبنا يف. لالسـتفادة من حق تغيري اإلطار
  . احلاصلني علهيا بعد التارخي املذكور

كام معدت وزارتمك إىل إلغاء رسائل تغيري اإلطار اليت توصل هبا بعض 
  . بدون مربر) 2008فوج (األساتذة املعنيني �ألمر 

  : ¯ا، نسائلمك السـيد الوزير
فوج ( DESAو DESSملاذا مت اسـتثناء احلاملني للشهادات العليا  -

  يف تغيري اإلطار؟ من حقهم ) 2008
  وملاذا مت إلغاء رسائل تغيري إطارمه؟  -
وما يه اإلجراءات اليت سـتقومون هبا، كوزير للرتبية الوطنية،  -

  إلنصاف هذه الفئة من رجال التعلمي ©بتدايئ واإلعدادي؟ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير احملرتم

        ::::سـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميال ال ال ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

  . شكرا، السـيد املستشار، عىل طرح هذا السؤال
يف السـياق العام د¿ل هاذ اإلشاكل اليل  - للتذكري فقط  - فعال، قامت 

ف بتوظي 2007هو إشاكل فعيل وحقيقي، قامت مصاحل الوزارة يف يناير 
مجموعة من حاميل الشهادات العليا، مت إدماóم يف إطار أساتذة التعلمي 

  . الثانوي التأهييل من اMرجة األوىل بعد إخضاعهم ملقابالت مع جلان خمتصة
وعىل إثر ذ½، طالبت فئة من أساتذة التعلمي ©بتدايئ واإلعدادي 

التأهييل، اMرجة  حاميل الشهادات العليا بإدماóم كأساتذة للتعلمي الثانوي
األوىل، أسوة حباميل الشهادات العليا ا¯ين مت توظيفهم مضن أسالك قطاع 

  . التعلمي املدريس
بعد عرض هذا امللف عىل مصاحل الوزارة األوىل، توصلت الوزارة 
برتخيص اسـتثنايئ يسمح بإدماج مجيع احلاصلني عىل شهادات عليا قبل 

�لنسـبة ل�ين سـيحصلون عىل ، مع اسـتصدار مرسوم 2007دجنرب  31
  . شهادة عليا بعد هذا التارخي

، 2008دجنرب  8وتبعا ¯½، مت نرش مرسوم �جلريدة الرمسية بتارخي 
حيدد رشوط وكيفية التوظيف والتعيني بصفة انتقالية وملدة أربع سـنوات يف 

بعض اMرجات املنصوص علهيا يف النظام األسايس اخلاص مبوظفي وزارة 
  .الوطنية الرتبية

ويسمح هذا املرسوم بتغيري إطار أساتذة التعلمي ©بتدايئ واإلعدادي 
" دبلوم اMراسات العليا"و" املاسرت"احلاصلني عىل شهادات عليا من قبيل 

عىل األقل، بعد اجتياز اختبار شفوي عىل غرار حاميل الشهادات العليا 
طرة التصديق ا¯ين مت توظيفهم مبارشة، وقد عرضت الوزارة عىل مس

  .القرار ا:سد ¯½، وسيمت تفعليه مبجرد نرشه يف اجلريدة الرمسية
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير احملرتم، اليس هبنيس، تفضلوا أسـيدي

        

        ::::املستشار السـيد أمحد هبنيساملستشار السـيد أمحد هبنيساملستشار السـيد أمحد هبنيساملستشار السـيد أمحد هبنيس
  . السـيد الوزير، شكرا عىل جوابمك

فية هذه امللفات العالقة رغبة أكيدة يف تص  -فعال  - إذا اكنت للوزارة 
والتوجه حنو إصالح التعلمي، فإننا نؤكد أن إقصاء عدد من الفئات من 

  .©سـتفادة يف تغيري اإلطار مضن محU الشواهد العليا ال خيدم هذا التوجه
إننا نطالب، �مس ©حتاد املغريب للشغل، �سـتفادة هذه الفئة يف أقرب 

نظام القدمي، وكذ½ نثري انتباهمك، اآلجال �عتبارها آخر فوج مضن ال 
السـيد الوزير، أن اإلداريني مه أيضا مل يسـتفيدوا من هذا احلق املرشوع 
أسوة بزمالهئم، ويف ذ½ حيف وإقصاء لفئة ال ميكن إغفال هذا اMور 

  .األسايس ا¯ي تقوم به مضن املنظومة الرتبوية
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . د املستشار احملرتمشكرا السـي

  عندمك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  . شكرا السـيد املستشار عىل التوضيحات اليل جات يف التعقيب

يف العمق، احنا متفقني، غري اليل كيبقى هو أن وراء هذا اإلشاكل، 
نظام "ني، اكين مشلك كبري جدا كنعانيو منه يف نظام التعلمي هو وأن² عارف

إطار د¿ل ©سـتثناءات، فني ما كتجي  150، عند� واحد "©سـتثناءات
يش تدابري �ش حتسن يش وضعية، كتكون أفواج كتلقى لها يش إطار، 
واإلطار كيتطلب اإلسـتثناء، واإلسـتثناء كيخلق حاالت جديدة، احلاالت 

  ..�ش نعاودو نتداركوهااجلديدة 
لهذا كنشـتغلو اآلن يف أفق اسـتقرار املنظومة، عىل أساس أن املبدأ 

اليل بغى يدخل ليش إطار، كيفام اكن نوعه، خنتربوه فقط، : بسـيط جدا هو
  .نعرفو واش هو مؤهل أو ما مؤهلشاي؟ وانهتـى املوضوع
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بلوم، أي وبناءا عليه، ميل كتكون هذي يه القاعدة العامة، كتويل أي د
  .موقع، هو مفتوح للجميع

  .وشكرا
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسـيد الوزير احملرتم
السؤال السادس موجه كذ½ إىل نفس القطاع، حول تسجيل الطلبة 
املغاربة ا¯ين رشعوا يف دراسة الطب �خلارج، للمستشارين احملرتمني 

الب، محمد حتيفة، محمد اخلضوري، زبيدة بوعياد، موالي احلسن ط: السادة
دحامن اMرمه، معر مورو، محمد العلمي، عيل سامل شاكف، أبو بكر عبيد 

  . وسعيد الرسار
  .تفضل اليس اخلضوري

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  . شكرا السـيد الرئيس

 2007لقد سـبق وأن وóنا إليمك، السـيد الوزير، سؤ© شفو¿ سـنة 
بة املغاربة يف التسجيل بلكيات الطب حول املشالك اليت يتعرض لها الطل 

املغربية، مما يضطرمه إىل التسجيل بلكيات خارج الوطن، وقد طرحنا يف 
سؤالنا أيضا العراقيل اليت يواجه هبا هؤالء الطلبة ا¯ين قضوا سـنوات 
الغربة واملعا�ة بت' البéان، وا¯ين ظلوا حياولون التسجيل السـتكامل 

  . ية �جلامعات املغربيةدراسـهتم الطبية والصيدل 
ونظرا السـتفحال هاذ املشالك، ومعهم معا�ة الطلبة املغاربة والعائالت 
واملصاريف الباهظة، إضافة إىل عدة إشاكليات 4نوية، فإننا نسائلمك، 
السـيد الوزير، عن أسـباب امتناع اجلامعات املغربية يف الصيدµ والطب 

أن قبلت تسجيالهتم و�بعوا عن تسجيل الطلبة املغاربة ا¯ين سـبق 
  .دراسـهتم يف اخلارج

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
طرح هذا شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل 

  .السؤال
فعال، هذا السؤال حييل عىل إشاكلية فعلية، غادي حناول نلخصها 

  :بدون تعقيدات اكلتايل
احنا أمام طلبة بداوا املشوار د¿هلم اMرايس يف ختصصات مرتبطة �ملسا½ 
الطبية يف واحد العدد د¿ل اجلامعات يف اخلارج، ومن بعد مدة من هذا 

أهنم يرجعوا للمغرب العتبار أو آلخر، كيصطدموا املشوار اMرايس كيقرروا 
بواحد احلاجز اليل هو مطروح اآلن، اليل هو أن املسا½ الطبية يف 

ما غاديش ندخل يف تفاصيلها، يه مسا½  -العتبارات كثرية  -املغرب 
  : انتقائية، أي أهنا موضوع مسطرة يه اكلتايل

ترشـيحات  كتصدر مذكرة وزارية سـنوية كتوحض مسطرة تقدمي  - 1
 التسجيل الجتياز مباراة الولوج؛

إعدادا ملف كيتضمن الو4ئق املطلوبة، وكيرتسل لللكية اليل   - 2
كيتبع لهيا هذا املركز، اليل غادي جيتاز فهيا املرحش امتحان البالكور¿، مع 

 احرتام واحد العدد د¿ل األجل؛
  : ومن بعد كيمت اجتياز مباراة يف مرحلتني  - 3

قاء أويل حسب درجة ©سـتحقاق بناء عىل انت: مرحU أوىل �
 املعدل العام لéرجات احملصل علهيا يف الباكلور¿؛

  . اختبارات كتابية: و4نيا �

هاذ اليش هذا مرده ملاذا؟ مرده أن الطلب عىل التكوينات يف هاذ 
املهن هو طلب قوي جدا، و4نيا اإلماك�ت املتاحة لألماكن الرتبوية يه 

مثال  - ذن توضعت املسطرة د¿ل ©نتقاء، اليل أفضت إماك�ت حمدودة، إ
هذه السـنة أن املعدالت اليل مت ©نتقاء للتالميذ يف السـنة األوىل فهيا  -

  .يه معدالت مرتفعة جدا
إذن ميل كيتطلب من اإلدارة الرتبوية د¿ل هذه اللكيات أهنم يسجلوا 

أن : ا اإلشاكلالتالميذ اليل جايني من لكيات أخرى، كيتطرح أمامه هذ
اللكيات اليل تسجلوا فهيا هاذ التالميذ يه مسا½ مفتوحة، وهذا هو 

�لنسـبة للكية الطب ال يف روسـيا وال يف أوكرانيا وإسـبانيا،  -مثال  - احلال 
ضام� ملبدأ تاكفؤ  -و�لتايل �لنسـبة هلم هام كيقول ½ أهنم ما ميكنش 

أننا واحد دوز� Y ©متحان  -ب الفرص مع التالميذ اليل كيقراوا يف املغر 
وطلبنا منه واحد املعدل معني، وواحد غادي جيي من اخلارج يلتحق 

  . �لسـنة الثانية و�لسـنة الثالثة، وما كنطلبوا منه حىت يش رشط
غادي خيصنا إما نشـتغلوا مجيع ونرجعو اللكيات . إذن هذا إشاكل فعيل

عالم والسالم، وهاذ اليش د¿ل الطب يف املغرب مسا½ مفتوحة وبه اإل
  . اكن يف السابق، ¿ إما نشـتغلو عىل أساس نوجدو يش مسطرة أخرى

  .أما يف حدود اآلن ما غاديش ميكن لنا نوفقو ما بني املبدأين
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم اليس اخلضوري

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الوزير

موضوع د¿ل العدد، أعتقد أنه احلكومة قررت أنه تضاعف العدد د¿ل 
إن اكن يف إماكن احلكومة أنه حتل هذا املشلك نظر¿، نعطي . التسجيالت

  .أولوية للطلبة د¿ل اخلارج
اإلشاكلية، السـيد الوزير، هو إشاكلية د¿ل ارتباط هذا الطلبة 
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لكيات آخرين ودوزوا هاذو دوزوا ©متحان سقطوا ومشاوا ل : �لوطن
عامني أوثالث سـنني، وبرهنوا عىل أنه اكين كفاءة د¿ل التتبع وبغاوا يرجعوا 

  . لبالدمه
إخواهنم اجلزائريون أو التونسـيون غري ينجح يف السـنة األوىل كيقبلومه 
يدخلوا لبالدمه، املصاريف د¿ل العائU تتغري، اللكيات تيقرا يف بالدو، 

  . �مج كيف كيف، وهاذو مغاربة وهاذوك مغاربةاملوضوع كيف كيف، الرب
اليل تيحسوا به، السـيد الوزير، أنه البالد د¿هلم ختلت علهيم، وهذا 
الشعور اليل خاصنا حناربوه، أنه هذا الناس عندمه الكفاءة �ش يقراوا هنا، 
وميكن هلم يرجعوا وكيشوفوا �س آخرين يف بéان أخرى تريجعوا، وهام 

م تمتنعهم، عىل حقاش اكينة واحد املسطرة åيأة �ش يبقاوا يف البالد د¿هل
  . اخلارج ويبقاوا العائالت د¿هلم مكرفصني ويبقاوا كيصريوا علهيم إىل آخره

أ� �لنسـبة يل، ما كنشوفش هاذ اليش منطقي، أ� تنشوف أنه جيب 
حل هذا املشلك عىل حقاش ميل تنحلو هاذ املشلك، أوال، ترندو الشعور 

4نيا، كنحلو املشالك د¿ل . لوطنية والشعور �الن²ء لهاذ البالد و�ملساواة�
اآلالف د¿ل العائالت، مايش املئات، د¿ل اآلالف، حبيث يف تونس 
عندمه مخسة د¿ل اللكيات وحدت املغاربة عدد¿، وتهنرض ليك عىل 

غال تهنرض اللكيات اليل عندها نفس الربامج حبال د¿لنا، تهنرض عىل السين
عىل تونس وتهنرض حىت عىل فرنسا، اكين الناس اليل دا� نظرا للمسـتوى 

  . املعييش، تيبغيوا يرجعوا يقراوا يف بالدمه
لهذا السـيد الوزير، هذي أصبحت معضU مايش �لنسـبة حىت للطلبة، 

  .�لنسـبة للعائالت د¿هلم والتكرفيص اليل مكرفصني
  .وشكرا

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

إذا مسحمت، منر للسؤال السابع املوجه إىل السـيد وزير الرتبية كذ½، 
حول ا�طط اإلسـتعجايل للهنوض بقطاع الرتبية والتكوين للمستشارين 

مصطفى الرداد، جامل اMين العكرود، حلبيب لعلج، محمد : احملرتمني السادة
بد السالم أحدوش، محمد بوداس، أمحد الكور، أمحد السـنييت، ع 

بلحسان، محمد العقاوي، محمد عبده عز اMين، احلسني أشـنلكي، خريي 
بلخري، محمد املفيد، محمد طريبش، مصطفى التومة، عبد امحليد البوجادي، 
عابد شكيل، عبد السالم اهلمس، عبد هللا عباد، محمد طاحلا، امليلودي 

  .عفوت واحلبيب نواس
  .كورا لبسط السؤالفليتفضل أحد اإلخوة مش

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الرداد الرداد الرداد الرداد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

معلوم أن ا�طط ©سـتعجايل ا¯ي تبنته وزارة الرتبية الوطنية إلعطاء 
حشنة إضافية ملنظومة الرتبية والتكوين، اليت مازالت تعرتهيا العديد من 

يف أفق  %50ضع نصب عينه تقليص نسـبة الهدر إىل حدود النواقص، ي
السـنة اMراسـية املقبU، وقد وضعت مجموعة من اإلجراءات لتفعيل بنود 

  . ا�طط ©سـتعجايل للوزارة ا¯ي يعلق عليه املغاربة آماهلم
ويذكر السـيد الوزير أن ملف الهدر املدريس ترشف عليه فرق تربوية 

اخنرط مضهنا مجموعة من رؤساء مراكز ومصاحل عىل صعيد األاكدمييات، 
حماربة األمية و©رتقاء �لرتبية غري النظامية ا¯ين اشـتغلوا يف ورشات 
وقدموا ا�طط اجلهوي حملاربة الهدر املدريس عىل صعيد لك أاكدميية، لكن 
املالحظ، السـيد الوزير، أن امللفات اإلدارية لهؤالء املوظفني اإلداريني مل 

عد، رمغ مرور سـنتني عىل تسلمهم تعيينات وزارية تزكهيم عىل رأس تسو ب
  . مصاحل ومراكز حماربة األمية

ما ا¯ي قامت به وزارتمك لتسوية ملفاهتم : ¯ا، نسائلمك السـيد الوزير
املادية واملوضوعة فوق رفوف وزارتمك، علام أن امللف د¿ل األمية والقضاء 

ا من وطهنا العزيز، وفق ما تؤكده علهيا يتطلب تعبئة شامU إلجتثا�
  ؟2015إسرتاتيجية احلكومة الرامية إىل القضاء الهنايئ عىل األمية يف أفق 

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

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا السـيد املستشار عىل وضع هذا السؤال، كيحيل هو كذ½ عىل 
إحدى اإلشاكليات اليل اآلن وصلت لواحد املسـتوى من التعقيد، وخاصنا 

  .فهيا يش فتوى فعلية �ش حتل
اللك كيتذكر بأن يف سـياق التشكيU احلكومية احلالية، قطاع حمو األمية 

، و�لتايل األطر اليل اكنت كتشـتغل يف برامج حمو اكن قطاع قامئ ا¯ات
  . األمية والرتبية غري النظامية اكنت أطر �بعة لكتابة اMوµ يف هذا ا:ال

مضن املهام املرتبطة �لتكوين، األاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين 
خلقت واحد العدد د¿ل املصاحل اليل موكول لها هذا املوضوع د¿ل حماربة 

  .األمية ود¿ل الرتبية غري النظامية
ما حدث وهو أن يف التشكيU احلكومية احلالية توحد القطاع، أي اآلن 

لكه موحد يف إطار وزارة واحدة،  -�سـتثناء التكوين املهين  -قطاع التعلمي 
لكن، يف الواقع، من �حية احملاسـبة ومن �حية املزيانية عند� جوج د¿ل 

مزيانية د¿ل قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي وتكوين اكين : املزيانيات
  . األطر؛ واكين القطاع د¿ل الرتبية الوطنية

ميل حاولنا حنلو هذا املشلك د¿ل الناس اليل كيشـتغلوا يف هاذ 
املصاحل وسوينا هلم الوضعيات، وصل هذا اليشء هذا عند اخلازن الوزاري 
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الناس ما كينمتيوش ليش هيلك  هذا: �ش يؤرش عىل القرارات، قال ½
  .إداري �بع لمك، أن² ما عندكومش مديرية د¿ل حماربة األمية يف الوزارة

عالش كنقول بأن هذا اآلن احنا كنشـتغلو �ش نقلبو عىل فتوى إدارية 
حتل لنا هذا املشلك؟ ألن املشلك غالبا هو مقبل عىل التعقيد، عىل اعتبار 

بصدد هتA مرشوع قانون من أجل خلق واكµ  احنا -كيفام كتعرفوا  -أن 
وطنية لتمنية الكفاءات األساسـية، اليل غادي تولك لها هذه املهام، كام مت 
تبين هذا املوضوع يف الترصحي احلكويم، و�لتايل عند� هاذ الفرتة ما بني 

  .تعمتدوا أن² هذا املرشوع وحنلو هاذ الوضعية د¿ل هاذ الناس
الوزارة األوىل ومع األمانة العامة للحكومة، �ش نلقاو  فاحنا كنجهتدو مع

يش فتوى إدارية اليل كتسمح لنا، من óة، �ش حتافظوا عىل املصاحل 
د¿ل الناس، ومن óة 4نية، كيفام تفضلت يف السؤال د¿لمك، كذ½ اعرتافا 
جبزء كبري جدا اليل اطلعوا به هذا الناس يف هذه الفرتة األساسـية اليل 

  . ناها د¿ل مخس أو ست سـنوات املاضيةعشـ 
فأ� كنواعدمك بأن كنشـتغلو �ش حنلو املوضوع، ولكن إىل حدود اليوم 

  .اليل كنتذاكرو فيه ما عنديش حل معيل
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  .لمك تعقيب السـيد املستشار؟ تفضلوا

        ::::السـيد املستشار مصطفالسـيد املستشار مصطفالسـيد املستشار مصطفالسـيد املستشار مصطفىىىى الرداد الرداد الرداد الرداد
ر السـيد الوزير عىل الرصاحة وعىل اجلواب د¿لو وعىل كنشك

  .ا:هودات اليت كيقوم هبا منذ توليه املسؤولية د¿ل هاذ املؤسسة
لقد انعكست حاµ ©نتظار منذ أن : اليل بغيت نقول للسـيد الوزير

تعرثت التسوية د¿ل ملفات املسؤولني عن هذه املراكز، وأعين هبا عىل 
 أزيالل وإقلمي بين مالل وكذ½ يف خمتلف األاكدمييات، إقلمي: سبيل املثال

عىل أداء املرشفني عىل هذه املصاحل يف ظل أجواء التعبئة اليت يشهدها 
تطبيق الرب�مج ©سـتعجايل، وذ½ من أجل خض دماء جديدة يف رشايني 

  . النظام التعلميي �ملغرب
مك، هاذ رؤساء وأملنا فيمك، السـيد الوزير، وأمل حىت هاذ الناس في

 - شيئا ما  -املصاحل أن تتدخلوا لتسوية ملفاهتم اليت مازالت عالقة إلعادة 
  .من األمل للمسؤولني هبذه املراكز

  .وشكرا السـيد الوزير

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

منر إىل السؤال الثامن واألخري، املوجه كذ½ إىل السـيد وزير الرتبية 
نية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، حول تصحيح الوط 

الشأن الرتبوي إلعداد النشء وهتييئه ملسـتقبل أفضل، للمستشارين 

محمد بن الزيدية، العريب القباج، عبد العزيز عزايب، اكيف : احملرتمني السادة
رص، الرشاط، محمد تيتىن العلوي، محمد أبو الفرج، جامل برنبيعة، رفيق بنا

  . خدجية الزويم، محمد لفحل ومحمد األنصاري
  .تفضل أحد اإلخوة املستشارين، تفضل اليس القباج

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب القبا القبا القبا القباجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

تعيش بعض املؤسسات التعلميية العديد من املشالك يف تدبري الشأن 
ؤثر عىل أجيالنا، وسيشجع هذا إىل الهدر والضياع، الرتبوي، وطبعا هذا ي

�خلصوص يف عهد ال جمال فيه ألي هدر، بل حنن ملزمون حبشد لك 
  . الطاقات لضامن مسـتقبل األجيال القادمة

  السـيد الوزير، 
ال نعمم، لكن هناك العديد من املؤسسات مل تنخرط يف الرب�مج ا¯ي 

من النيا�ت تعيش حاالت شاذة،  خططته وختططه الوزارة، فهناك العديد
حرش : مثل ما هو احلال يف الصويرة خبصوص جامعة سـيدي العرويس

  .التالميذ يف جحرة واحدة مبسـتو¿ت عديدة
علينا مجيعا، السـيد الوزير، كوزارة ومكربني ومدرسني وآ�ء ولك القميني 

داء عىل الشأن الرتبوي اإلخنراط مجيعا من أجل جتنب الهدر املدريس، وأ
  .األمانة من أجل إعداد نشئ من أجل غد أفضل

ما يه اإلجراءات اليت تنوي احلكومة : ¯ا نسائلمك السـيد الوزير احملرتم
اختاذها Mمع وتصحيح الشأن الرتبوي؟ أين وصلت نتاجئ احلوار مع النقا�ت 
 Uخبصوص ما خيص التحفزيات للعاملني �لعامل القروي ووضعيات األعوان ف

، الرتقية اMاخلية، ويف األخري، 4إىل  1رتيق وحذف الساللمي من خيص ال
تريق احلركة ©نتقالية حىت يسـتفيد أكرث عدد من رجال ونساء التعلمي ا¯ين 

  يعانون هتديدات وعدم ©سـتقرار؟ 
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .الوزير تفضلوا السـيد. شكرا السـيد املستشار احملرتم، اليس القباج

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

 µشكرا السـيد املستشار عىل وضع هذا السؤال، اليل هو يف الواقع إحا
عىل أوضاع املدرسة يف اإلقلمي د¿ل الصويرة �¯ات، هو صورة مصغرة 

  .وحتدث عهيا يف إطار األسـئU السابقة للمدرسة القروية، كيفام سـبق يل
فعال، تبذل املنظومة جمهودات كبرية يف سبيل تعممي المتدرس وتوسـيع 
العرض الرتبوي، غري أن هاته ا:هودات تعاكسها ظاهرة ©نقطاع عن 

  . اMراسة ألسـباب متعددة، مايش هذا هو ا:ال لéخول يف تفاصيلها
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 :مج ©سـتعجايل عىل عدة تدابري مهناوملواóة هذه الظاهرة نص الرب�
 اMمع الرتبوي لفائدة التالميذ املتعرثين؛ -
 توسـيع العرض يف اMاخليات �لوسط القروي؛ -
 التوظيف اجليد للطاقة اإلسـتعابية لéاخليات؛ -
 توفري النقل �لوسط القروي؛ -
اخلاص بتقدمي مساعدات مالية " تيسري"إضافة إىل تنفيذ بر�مج  -

Mخل احملدود، رشيطة اإلبقاء عىل األبناء يف املدرسةلألرس ذات ا.  

إكراهات مرتبطة أساسا �لبنية التحتية  -فعال  - إقلمي الصويرة يعرف 
للمؤسسات التعلميية واخلصاص يف املوارد البرشية، وكذا طبعا الطبيعة 
اجلغرافية والسوسـيو اقتصادية لإلقلمي، حيث يغلب علهيا الطابع القروي، 

  .مصنفة حتت عتبة الفقر 46قروية و 52جامعة مهنا  57اإلقلمي يضم علام أن 
ويف سـياق ا�طط اإلسـتعجايل، عرف هذا اإلقلمي انطالقة فعلية 

هكذا، متت اسـتفادة ما يزيد . إلعطاء نفس جديد إلصالح الرتبية والتعلمي
ومبادرة حملية " املليون حمفظة"وتلميذة من مبادرة  ألف تلميذ 50من 
، أي اMمع املبارش "تيسري"تلميذ من بر�مج  9546ة، كام اسـتفاد تمكيلي

دور طالب  16مقابل ©حتفاظ �لتالميذ يف املدرسة، وكذ½ بناء 
  . أخرى �لوسط القروي 13وطالبة وبرجمة 

كام مت تعممي مجموعة من الربامج ومشاريع املؤسسات، مثال مراكز 
س اجلودة، وكذ½ طبعا تأهيل ©سـ²ع والوساطة الرتبوية وشـبكة مدار 

د¿ل املؤسسات إعدادية، و4نوية تأهيلية واحدة  3مؤسسة ابتدائية و 70
مؤسسة تعلميية يف أفق  550داخليات، كام متت برجمة تأهيل أزيد من  3و

2012.  
اآلن، فعال البعض من الرشوط د¿ل المتدرس �لنسـبة للوحدة 

ي العرويص، فعال اكين هناك ما التابعة مجلاعة سـيد" الزرايب"املدرسـية 
هو اآلن ساري به العمل �لنسـبة لواحد العدد د¿ل املؤسسات يف العامل 
القروي د¿ل التجميع ما بني مسـتو¿ت متعددة داخل نفس القسم، وطبعا 
اكين كذ½ اخلصاص اليل تلكم عليه السـيد املستشار احملرتم فU يرتبط 

د¿لها، ولكن هذه القضية أعتقد مناسـبة �ألطر الرتبوية ومتابعة األداء 
للتأكيد عىل جانب أسايس مرتبط �ملتابعة د¿ل أداء الفاعلني الرتبويني 

  . وأساسا مهنم األطر التعلميية �لنسـبة لهذه املدارس �¯ات
راه إىل ما اشـتغلنشاي مجيع كجامعات قروية مع السلطات الرتبوية من 

راه يف بعض احلاالت . اوµ اإلجابة علهياأجل الوقوف عىل مواطن اخللل وحم
كميكن لألسـتاذ يتغيب وما كيكون �ين حلىت يش واحد، الناس اليل هام 

قراب من املؤسسة علهيم كذ½ أهنم ميارسوا واحد النوع من الرقابة اإلجيابية 
  . عىل األداء د¿ل املؤسسة

¿ اليل ميكن وهبذه الصيغة كميكن لنا نتغلبو عىل واحد العدد د¿ل القضا
حمليا يسهل احلل د¿لها دون ما نوصلو أننا نطرHا، إما عىل املسـتو¿ت 

  . الوطنية أو يف بعض احلاالت عىل املسـتو¿ت اإلقلميية
اآلن، فU يرتبط �لبعض من القضا¿ اجلوهرية اليل 4رها التساؤل د¿ل 

ع مرتبط فعال جزء من اجلواب د¿ل حتسني هاذ األوضا. السـيد املستشار
�لتحفزيات اليل احنا كنشـتغلو علهيا، أن² عارفني بأن هذا املرشوع مت 
اإلتفاق عليه عىل مسـتوى احلكومة، ومت رصد اإلع²دات من أج3، ومت 
حتديد الرقعة �لتدقيق د¿ل املسـتفيدين عىل املسـتوى ا:ايل وحىت كذ½ 

د¿ل التحفزي اخلاص عىل املسـتوى القطاعي، عىل اعتبار أن هذاك التدبري 
�لنسـبة اإلشـتغال داخل بعض املناطق النائية يف العامل القروي، غادي 
يسـتفدو منه أطر د¿ل التعلمي، ولكن كذ½ األطر د¿ل القضاء ود¿ل 
الصحة، وحنا اآلن بصدد تفعي3، كام حنن بصدد تفعيل بر�مج السكن 

  .الوظيفي �لنسـبة للمشـتغلني يف هذه الفضاءات
  .اوشكر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم، تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب القبا القبا القبا القباجججج
  . شكرا السـيد الوزير عن التوضيحات

بطبيعة احلال، ال ننكر ا:هودات اليت تقوم هبا الوزارة من أجل احلد 
فعال هناك  بطبيعة احلال، كام أرشمت السـيد الوزير،. من الهدر املدريس

جمهود، ال من �حية الوزارة وال من �حية ا:متع املدين فU خيص السامح 
  . حىت للتالميذ، خصوصا اليل ساكنني بعاد لاللتحاق مبؤسساهتم

احلكومة  - بطبيعة احلال  - كذ½ التعويض اليل أرشمت Y، واليل 
  .مشكورة عليه فU خيص التعويض عن املناطق البعيدة

، السـيد الوزير، نمتىن أن نشجع أكرث املنح �لنسـبة للتالميذ، كام أرشت
  .ألنه اكين اليل ما كميشيش للمدرسة عىل قبل املنحة

كذ½ تنمتناو أنه ا:هودات ال د¿ل الوزارة وال د¿ل امجلاعات احمللية 
 -بطبيعة احلال  -�ش تبين العديد من اإلعداد¿ت يف بعض القرى اليل فهيا 

  . الساكن تيناسب مقياس بناء املدارسعدد د¿ل 
بطبيعة احلال، نمتىن كذ½ من احلكومة أن تراجع خصوصا بعض 
مجعيات ا:متع املدين اليل كتبغي تتربع، خصوصا العامل د¿لنا �خلارج اليل 

خاص نمتناوا احلكومة تتحمل .. كيبغيوا يتربعوا، لكن هناك جامرك
البد احلكومة كذ½ أن تراعي قضية  كذ½. مسؤوليهتا وتساعد هاذ العامل

املسا½، ألنه اكين بعض التالميذ اليل نظرا للبعد أو صعوبة املسا½ 
  .تيصعب علهيم يلتحقوا

كذ½، اليل ارشتوا ليه السـيد الوزير، وخصوصا �لنسـبة للمشلك 
د¿ل املعلامت يف العامل القروي، واليل كيتعرضوا للتحرشات و©عتداءات، 

يد الوزير، وهذا طلب ملح، أن يف إطار مراجعة املسطرة أو نمتناو السـ 
La stratégie  د¿ل احلركة ©نتقالية حىت يمتكن عدد كبري من رجال
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  .التعلمي ونساء التعلمي من ©لتحاق مبقر سكنامه
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم
وايل، �مس ا:لس نشكر السـيد الوزير الرتبية قبل أن منر إىل القطاع امل

الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي عىل مسامهته القمية 
  . والهادفة

السؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Mى . ومنر إىل القطاع املوايل
الوزير األول امللكف �لشؤون اإلقتصادية والعامة، حول مآل توصيات 

إدريس الرايض، : هيئة اإلنصاف واملصاحلة، للمستشارين احملرتمني السادة
املهدي زركو، عبد ا:يد املهايش، نور اMين براكع، عادل املعطي، أمحد 
بومكوك، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، 

منييل، احلبيب الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي بنديدي، عبد القادر ال 
البشري أهل حامد، محمد اجبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد 

  . الzوي، أمحد التويزي ومحمد �ضومانت
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
هناك اآلالف من املواطنني املغاربة كام تعلمون، السـيد الوزير، أن 

ا¯ين أنصفهتم هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وأصدرت قرارات لفائدهتم 
  . للتعويض وجرب األرضار اليت حلقت هبم

وقد جاءت هذه القرارات اسـتجابة للرغبة امللكية السامية لطي صفحة 
 املايض وتأسيس مفهوم جديد للسلطة وللمواطنة، حىت يكون هناك تصاحل

  .وطين خيدم القضا¿ الوطنية الكربى
وكام يعمل امجليع، فإن هذه اخلطوة السامية لقيت ترحيبا داخليا وخارجيا 
جعلت املغرب يتبوأ مرتبة متقدمة يف جمال اMميقراطية واحرتام حقوق 

  .اإلنسان
وحنن يف ©حتاد اMسـتوري نطرح هذا السؤال اليوم رغبة منا يف بلوغ 

 Uنرصه هللا، أال ويهاألهداف النبي µاملصاحلة : اليت سطرها صاحب اجلال
إال أن احلكومة مل تنفذ إال القليل من قرارات هيئة . وطي صفحة املايض

من  -بل األغلبية الساحقة  -اإلنصاف واملصاحلة، حبيث أنه مازال العديد 
ة، املترضرين مل يتوصلوا بعد بتعويضاهتم اليت قررهتا هيئة اإلنصاف واملصاحل

وخصوصا �ألقالمي اجلنوبية، وهذا ما نعتربه تأخريا دون أي مربر معقول، 
  .بل ونعتربه رضرا إضافيا للضحا¿

ولهذا، نطالب احلكومة �لترسيع بتنفيذ مجيع التوصيات والقرارات 

ورصف التعويضات املادية لفائدة مجيع الضحا¿ مبا فهيم أحصاب املمتلاكت 
القايض  1999أبريل  05ير األول الصادر يوم الضائعة وتنفيذ قرار الوز

  .بإرجاع املطرودين إىل وظائفهم
  مفىت ستنفذ احلكومة، السـيد الوزير، هذه القرارات؟ 

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة السـيد الوزير، تفضلو أسـيدي

األول، امللكف �لشؤون األول، امللكف �لشؤون األول، امللكف �لشؤون األول، امللكف �لشؤون     السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزيرالسـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزيرالسـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزيرالسـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزير
        ::::اإلقتصادية والعامةاإلقتصادية والعامةاإلقتصادية والعامةاإلقتصادية والعامة

  .شكرا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
بداية، أريد أن أشكر السادة املستشارين احملرتمـني عـىل تفضـلهم بطـرح 

  .سؤاهلم الهام املتعلق بتنفيذ توصيات هيئات اإلنصاف واملصاحلة
ويف هذا الصدد، أود أن أشـري إىل أنـه تنفيـذا للخطـاب امللـيك السـايم 

مبناسـبة انهتاء أشغال هيئـة اإلنصـاف واملصـاحلة، فقـد  2006يناير  06ليوم 
قامت احلكومـة أوال، بوضـع خطـة معـل بـني الـوزير األول والســيد رئـيس 

ل ا:لس ©ستشاري حلقوق اإلنسان يف أوائل هذه احلكومة من أجل العمـ
املكثف واملتواصل يف إطار جلن خمتلطة، والهدف منـه، أوال، إحـراز تقـدم 
ــت موضــوع توصــية الهيئــة، كــام جــاء يف  ــيت اكن ــد مــن ا:ــاالت ال يف العدي
طرحمك، يف تدخلمك، وخصوصا يف جماالت جـرب الرضـر امجلـاعي والفـردي، 
ن سواء يف جانبه املتعلق �لتعويض املايل أو الصحي واســتكامل الكشـف عـ

 .احلقيقة خبصوص احلاالت العالقة
أوال، �لنسـبة جلرب الرضر الفردي، فU خيص التعويض املايل، تولت  -

احلكومة ختصيص املبالغ الالزمة لتعويض الضحا¿ أو ذوي حقوقهم، 
مسـتفيد، حيث مت رصد غالف  13412وا¯ين بلغ عددمه اإلجاميل 

 . مليون درمه 600مايل وصل إىل حوايل 
احلكومة بتنسـيق مع ا:لس ©ستشاري حلقوق اإلنسان  وقد قامت

بتبسـيط مجيع املساطر الرضورية لتسلمي املبالغ عرب واكµ الربيد يف مجموع 
الرتاب الوطين، لتجنيب املسـتفيدين مشاق التنقل إىل الر�ط 
السـتخالص مبالغ التعويضات ا�صصة هلم، وقد توصل مجيع 

 مت عهنم �ملسـتحقات؛املسـتفيدين من هؤالء ا¯ي تلك
أما فU خيص جرب الرضر الصحي، ولتفعيل توصيات هيئات اإلنصاف  -

واملصاحلة املتعلقة بإدماج الضحا¿ يف نظام التغطية الصحية األساسـية، 
مت توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطين ملنظمة ©حتياط اإلج²عي لتدبري 
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تتكفل احلكومة بتسديد  نظام التغطية الصحية لفائدة الضحا¿، عىل أن
نفقات ©خنراط لفائدة الضحا¿، وقد سلمت بطائق ©خنراط لفائدة 

من املسـتفيدين، أما امللفات القليU املتبقية فهـي يف طور  95%
  . التسوية

ومن أجل تفعيل توصيات الهيئة املتعلقة جبرب الرضر امجلاعي، معلت 
اإلنسان عىل تطوير مقاربة احلكومة بتنسـيق مع ا:لس ©ستشاري حلقوق 

تشاركية، قواåا اخنراط لك الفاعلني من سلطات ومؤسسات معومية 
وفعاليات ا:متع املدين وخرباء من اجلامعة ومؤسسات البحث واخلربة من 

  . داخل املغرب وخارجه، يف مسارات تنفيذ ت' التوصيات
هذه وهكذا مت تأسيس عدة تنسـيقيات حملية بعدة أقالمي، وتتكون 

التنسـيقيات من ممثلني عن السلطات احمللية وامجلعيات احمللية واملصاحل 
اخلارجية للوزارات وامجلاعات احمللية وا:لس ©ستشاري حلقوق اإلنسان، 
وتسهر هذه التنسـيقيات عىل تطوير املشاركة احمللية وضامن رؤية 

  .لتقين لهاإسرتاتيجية للربامج احمللية واإلرشاف عىل التدبري املايل وا
هذا، فضال عن عدد من ©تفاقيات املربمة بني عدد من الوزارات 
كوزارة اإلقتصاد واملالية، وزارة اMاخلية، الشـباب والر¿ضة وعدد من 
املؤسسات مثل صندوق اإليداع والتدبري وواكالت التمنية، وتروم هذه 

حل املناطق ©تفاقية دمع بر�مج جرب الرضر وذ½ �لمتيزي اإلجيايب لصا
  .املترضرة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  لمك تعقيب، السـيد املستشار احملرتم؟

        ::::املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو
�لفعل، السـيد الوزير، احنا كنفتخرو، مجيع املغاربة كيفتخروا هبا، يه 

إلنصاف مبادرة ملكية سامية و�إلطار اليل مشت فيه، خلق هيئة ا
واملصاحلة مع املايض، ونظن أهنا التجربة الوحيدة يف العامل العريب واإلساليم 

  .اليل مقنا به، وهذا مفخرة لنا
لكن، السـيد الوزير، احنا اليل كنطالبو به هو التعجيل، ألنه مازال 
عدد كثري من الضحا¿ مل يتوصلوا �سـتحقاقاهتم، احنا اليل كنطالبو به 

  . طوت امللف -كيف كنعرفو  - ئة اإلنصاف �لتعجيل، ألن هي 
هناك جلنة التتبع يف ا:لس ©ستشاري حلقوق اإلنسان، ولكن الناس 

  .كتطالب �لتعجيل، ألن هذا أكرث من مخس سـنوات الناس كتنتظر
كذ½، ما دمنا كنتلكمو عىل حقوق اإلنسان، السـيد الوزير، احنا 

Mمفخرة لنا، سواء اكن يف كنفتخرو �ليل مقنا به، جبميع مكو�ت ا ،µو
  .الشامل أويف اجلنوب أو يف الوسط أو يف الغرب

هناك اآلالف من املغاربة اليل . إال أنه السـيد الوزير، هناك طرف آخر

هام حضا¿ عند مرتزقة البوليساريو، يعانون من مأساة كبرية، وحنن نتأمل ملا 
  . يتأملون Y، أفظع اجلرامئ توقع متا

نطلبو بأن اMوµ ومؤسسة اMخل Mى املنظامت اMولية احنا اليل ك 
أكرث من أبو .. التجويع والتفقري واألمراض، مجيع: لفضح هذه اخلروقات

غريب وأكرث من غوانتا�مو هناك يف الطرف اآلخر، واحنا عند� الوسائل 
املوارد الغذائية اليل كتجيهبا املنظامت اMولية . �ش نفضحو هذه اخلروقات

ا تباع يف اMول ا:اورة، بعض املنظامت اإلنسانية اليل كتقوم برتحيل لكه
األطفال وعالóم يف أور�، يمت ترحيل أبناء قادة املرتزقة، ترحيل أبناهئم 

أما املواطنني املغاربة الضحا¿ اليل هام ما عندمه من . وأبناء معومهتم للخارج
  . ن متاذنب إال أهنم تشبثوا مبغربيهتم وبقاوا حمتجزي

احنا خاص اMوµ واملنظامت ا�تصة تدافع عهنم وتفضح هذه اخلروقات 
  .عند املنظامت اMولية

التسفري اآلن اليل هو عىل أبواب الصيف ال يسفر إال أبناء القادة ا¯ين 
أما املغاربة املغلوبون عىل أمرمه يف . يسكنون يف أور� ويف اMول ا:اورة

عىل أمرمه، وحنن نتأسف ملا يتأسف ويتأمل ملا ا�Uت، فهم مغلوبون 
  .يتأملون به
  .وشكرا

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

  .عندمك تعقيب السـيد الوزير؟ تفضلوا

السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، ملكف �لشؤون اإلقتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
ول يف هذا ا:ال، أوال للسـيد املستشار احملرتم أن أود يف البداية أن أق

فاكنت عدة  - كام ذكرت  - احلكومة سـتقوم بتعجيل ما تلكمت عنه، ولو أن 
  .حاالت اليت مت حلها خالل هاذ الفرتة

�لنسـبة لإلشاكلية اليل يه حقيقية واليل طرحهتا يه القضية د¿ل 
فاMبلوماسـية املغربية  املواطنني احملتجزين يف تندوف أو خمUت تندوف،

فهـي تتحرك بقوة يف هذا ا:ال، وهنا½ كذ½ اMبلوماسـية املوازية اليت 
تلعب دورا كذ½ إجيايب يف التعريف �ملشالك اليت يعاين مهنا إخواننا يف 
خمUت تندوف، وحنن معمك، ألن هاذي قضية مايش د¿ل احلكومة ومايش 

د¿ل الوطن كلك، و�لتايل ينبغي أن هذا معل . د¿ل األغلبية أو معارضة
  .ننكب ونتعبأ لتوضيح ما يعاين منه إخواننا يف تندوف

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

السؤال املوايل املوجه أيضا إىل السـيد الوزير املنتدب Mى وزير األول 
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املقاصة، امللكف �لشؤون اإلقتصادية والعامة، حول إصالح صندوق 
عبد اللطيف أومعو، أمحد الرمحوين، سـيدي محمد : للمستشارين احملرتمني

أخطور، مصطفى الاكنوين، جناح عبد العزيز، العريب خربوش، أمحد 
الشوفاين، حسن الغزوي، حسن أكوجاكل، محمد الزعمي، محمد صاحل امقزية 

  . ومحمد وحالو
  .اليس عبد اللطيف، تفضلوا أسـيدي

  :د عبد اللطيف أومعود عبد اللطيف أومعود عبد اللطيف أومعود عبد اللطيف أومعواملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
يف الواقع، هذه اجللسة ستتحول إىل دردشة، ألن بعد وصول الساعة 
السادسة سيمت ©نرصاف، و�لتايل احلوار سـيكون محمييا مع السادة 

  .الوزراء احلارضين معنا، ولكن نشكرمه عىل ذ½
وع إصالح صندوق إىل أين وصل مرش : موضوع السؤال يتعلق ب

املقاصة؟ وما يه اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتنفيذ ما سـبق لها أو 
  وعدت به خالل السـنة املاضية؟

  سـيدي الوزير، 
تعلمون أن الوضع اإلج²عي يف املغرب سيبقى دامئا من ©نشغاالت 
الكربى املقلقة يف البالد، وأن السـنة املاضية عرفت تعرثات كبرية بسبب 

رتفاع املهول احلاصل يف املوارد األساسـية، وأن اآللية اليت وجدمتوها بني ©
  .يديمك كحكومة يه صندوق املقاصة

هذه اآللية اليت اسـتعملمتوها حبمكة وذاكء كبريين من خالل خمصصات 
املزيانية اليت ضاعفت ما اكن لها أصال من خالل املزيانية املصادقة علهيا، 

 ذ½، رمغ أن األمر يتطلب إجراءات ومساطر دون أن حياسـبمك أحد عىل
  .قانونية ودسـتورية تعرفوهنا

فهذا ا:هود اجلبار ا¯ي مقمت به إزاء الوضع، حتمكمت �لفعل يف تأمني 
ختفيف من ضغط آ4ر ت' األزمة، وما وازاه كذ½ خالل هذا ا:هود هو 

ألوضاع منو حركة اج²عية للمطالبة بدمع القوة الرشائية وحتسني ا
  . اإلج²عية

هذا طرح جبد إشاكلية صندوق املقاصة ورضورة مراجعة آليات ومهنج 
  . اشـتغاY ووضع مياكنزيمات وبدائل جيدة لضامن دمع للفئات املعوزة

وقلمت أنمت، عدة مرات، بل أكرث من ذ½، بعثمت وسافرمت أنمت إىل عدد 
اليت جربت آليات  من اMول، خصوصا اآلسـيوية وكذ½ أمرياك الالتينية،

أخرى لéمع املبارش يف إطار توجه واحض ومندمج، فقلمت بأنه البد من 
البحث عن آليات جديدة لضامن التحمك يف األزمة أو أزمة الفقر، حىت ال 

  .يكون هناك تفقري عىل تفقري وإغناء عىل إغناء
فلقد كنا ننتظر يف آخر هذه السـنة ومن خالل املزيانية اليت ننفذها 

ن أن تكون مبادرة يف هذا ©جتاه، ولكن مسعنا وهذا وزير الرتبية اآل

مليون درمه لéمع املبارش  450الوطنية قبل أن يغادر رصح بأنه خصص 
من أجل األوساط الفقرية، وهذا يشء إجيايب، فهل ستبقى وزارة الرتبية 

ح الوطنية وحدها يف هذا ا:ال؟ أم أنمك مازلمت تتحمكون أوتريدون إصال
  ؟ )صندوق املقاصة(هذه املؤسسة 

واحلال عىل أن ختفيف أو تغيري احلاصل يف األمثان بتخفيض قمية 
البرتول وأمثان املواد البرتولية وكذ½ املواد األساسـية ال يعين أن األزمة قد 
توقفت، ألن التأثر اإلج²عي مازال مسـمترا و©رتفاع يف األسعار مازال 

  .سـنة، و�ألخص يف ا:ال الغذايئقامئا، و�خلصوص هذه ال 
إىل أين وصل مرشوع إصالح هذه املؤسسة : ¯½ البد أن نسائلمك

  .؟ وشكرا)صندوق املقاصة(

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  .لمك اللكمة السـيد الوزير احملرتم

السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أشكر السادة املستشارين احملرتمني من فريق التحالف ©شرتايك عىل 
تفضلهم بطرح هذا السؤال الهام واملتعلق بإصالح صندوق املقاصة، وأريد 

عية واملتعلقة أن أقول للسـيد املستشار أننا نتقامس معمك انشغاالتمك اإلج²
  .بغالء املعيشة وانعاكساهتا عىل القدرة الرشائية للمواطنني

ويرشفين بداية، أن أشري إىل أن احلكومة جعلت من إصالح نظام 
وملعاجلة اإلختالالت اليت تعرتي هذا النظام، أعدت . املقاصة أحد أولو¿هتا

 : احلكومة إسرتاتيجية لإلصالح هتم مسـتويني
هو هيم حتديث وحتسني جناعة نظام اMمع هبدف و : املسـتوى األول -

 التحمك يف تلكفته واحلد من أثر هذه التلكفة عىل مزيانية اMوµ؛
يتعلق بتقوية امحلاية اإلج²عية وحتسني اسـهتداف : املسـتوى الثاين -

  .الفئات املعوزة
 :وهكذا مشل املسـتوى األول اإلصالح أساسا

ملواد املدمعة، حيث مت مراجعة مراجعة تركيبة األسعار د¿ل ا: أوال -
، ومت 2008تركيبة سعر اMقيق الوطين للقمح اللني ابتداء من فاحت يوليوز 

كذ½ وضعنا تركيبة جديدة ألسعار املواد النفطية وغاز البو�ن ابتداء من 
 فرباير لهذه السـنة؛

مقنا بتحديث وعقلنة مياكنزمات تدخل صندوق املقاصة عن : و4نيا -
تفويت مراقبة النفقات وملفات املقاصة إىل معهد متخصصني  طريق، أوال،

يف ذ½، ومقنا بوضع نظام معلومايت ودليل املساطر خاص بصندوق 
  . املقاصة
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أما �لنسـبة للشطر الثاين من اإلصالح، وهذا السؤال ا¯ي طرحمتوه، 
وا¯ي يريم إىل تقوية امحلاية اإلج²عية وحتسني اسـهتداف، فقد معلت 

  : ة عىلاحلكوم
حتسني ©سـهتداف اجلغرايف، حيث مقنا بإعادة النظر يف توزيع  -

اMقيق الوطين للقمح اللني ابتداء من يوليوز املايض، واليت ارتكزت عىل 
وقد اكن من نتاجئ هذه العملية اسـتفادة لك املراكز . اخلريطة اجلديدة للفقر

©سـتفادة من هذا  املدرجة يف املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، علام أن
من هذه امجلاعات وكذا اسـتفادة  %50اMقيق اكنت تقترص فقط عىل 

 434العامل القروي �لنسـبة الثلثني من اMقيق املدمع �إلضافة إىل اسـتفادة 
 جامعة ألول مرة من اMقيق املدمع؛

مقنا بإلزامية تثبيت األسعار عىل املواد املدمعة �لنسـبة لéقيق  -
 الوطين؛

ا العمل عىل حتسني اسـهتداف الطبقات الهشة والفئات وأخري  -
املعوزة، حيث مت يف هذا اإلطار إطالق بر�جمني منوذجيني لéمع املبارش 

  :يمتثالن
، واخلاص "RAMED"يف بر�مج املساعدات الطبية : أوال �

µأزيالل، واليت تقدر -�ملعوزين، وا¯ي أعطيت انطالقته جبهة �د
الهدف . مليون درمه 900بارشة �لنسـبة لهذه السـنة التلكفة املالية امل 

هو سـميكننا من حتديد من مه املعوزين  -أساسا  -من هذا الرب�مج 
 .ا¯ي ميكن أن يسـتفيدوا من اMمع املبارش

وميكن أن نقول أن يف هذه املرحU، اعمتد� عىل عدة عوامل اليت 
خاص إىل تدخل يف عني ©عتبار لتحديد مدى اسـتجابة هذه األش

  املعايري الالزمة العتبار أهنم معوزين أم ال؛
أما الرب�مج الثاين، وهو ا¯ي تلكم عنه السـيد وزير الرتبية : 4نيا �

وا¯ي هيدف إىل دمع نقدي " تيسري"والتعلمي، وا¯ي امسه بر�مج 
 Uلفائدة األرس �لعامل القروي قصد متكني أبناهئم من الولوج ومواص

 450لهدف منه هو حماربة الهدر املدريس، ومت رصد التعلمي، وذ½ ا
 .مليون درمه لهذه العملية، وذ½ برمس قانون املالية لهذه السـنة

جامعة قروية موزعة عىل  139وميكن أن نقول أن هذه العملية مهت 
  . مخسة óات يف اململكة

، ومن 2010وهذا سـميكن أوال، من تقيمي هذه التجربة من هنا لسـنة 
 سـميكننا من التوصل إىل وضع نظام لéمع املبارش يسـتجيب خالل ذ½

للخصوصية املغربية ويروم حتقيق اإلنصاف والعداµ يف توزيع اMمع لصندوق 
  .املقاصة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم، لمك اللكمة السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  .وزيرشكرا السـيد ال

يف الواقع، سؤايل ليس متجها إىل نقاش حول ضابطة األسعار بصفة 
جمال اMمع لصندوق املقاصة يتقلص، أصبح . عامة، وال إىل إشاكلية اMمع

اآلن متقلص جدا، اإلشاكليات اليت تعرتي اMمع �خلصوص اMقيق املدمع 
ه شـباكت مازالت عىل حالهتا رمغ ا:هودات، ألنه هذا املوضوع يتحمك في

  . متعددة وغريبة
نقول غريبة ألن لها عدة مظاهر، وضابطة األمثان يف السوق ليست 

كام اكن احلوار يف  -للمعوزين، بل يه للمغاربة، يف حني أن هذا الصندوق 
  . جيب أن يتوجه إىل املعوزين �Mرجة األوىل -البحث عن صيغ اإلصالح 

ري من هو املعوز؟ فأمام هذا أن² اآلن مازلمت ترتددون يف معرفة معاي
الرتدد، وما ينتظرمك أمام إشاكلية احلوار اإلج²عي واملناخ اإلج²عي الصعب 
ا¯ي مازال يتعقد من يوم آلخر، واحلكومة علهيا أن تواóه يف نظر� 
�إلرساع هباذ املسأµ د¿ل احلوار اإلج²عي، خصوصا ملا تكون أمام تباطؤ 

  . لنقايب، هذا جيعل وترية ا�اطر تتضاعف كذ½مقرون بضعف التأطري ا
فكام تعلمون، فالتقرير األخري أو التقارير األخرية للبنك اMويل، تؤكد أن 
©ضطرا�ت اإلج²عية يف املغرب سـتأيت نتيجة ©رتفاع املتواصل يف 
تلكفة املواد، يف أسعار املواد األساسـية، رمغ ©خنفاض احلاصل يف تلكفة 

  .لالبرتو
 -فباإلضافة إىل الصعو�ت الكبرية يف جمال التشغيل، حيث مازالت 

إىل حد اآلن، وهو ما تعكسه املشالك  %9.8البطاµ يف حدود  - أظن 
احلقيقية يف تشغيل الشـباب حاميل الشهادات وتواصل نزيف جهرة األدمغة 

  . والكفاءات إىل حد اآلن
ا، وأمام ما تقوم به آليات أمام هذه الوضعية اليت سطرهتا التقارير مؤخر 

التمنية البرشية يف ا:ال القروي �خلصوص، وأمام احتدام هذه املطالب 
املزتايدة املرتبطة �حلوار اإلج²عي، فأمام كذ½ مرجعيات وقائع حصلت 
خالل السـنة احلالية، كام حصل يف خنيفرة ويف املناطق األخرى يف 

  . ماكنية التدفئة وال حىت املعيشةاملناطق اجلبلية، حيث الناس ال جتد إ
تنظنو بأن فعالية الصندوق املقاصة أو جناعته تقتيض املبادرة إىل جتاوز 

من أجل ضامن ثبات  -عىل األقل  -هذه املشالك وجع3 آلية تتدخل 
أما أن ننتظر إىل أن حتتدم هذه األمور، وتضطر احلكومة من . ©سـتقرار

 هذه اآللية �لشلك ا¯ي مت هبا يف املايض، ال خالل املزيانية إىل ©جتاه إىل
  . نظن أنه سـيكون مسعفا، بقدر أنه سـيكون مزجعا

ف�½، نرى أنه آن األوان لفتح هذا امللف اجلديد وإعطاء توضيحات 
ما تقوم به وزارة الرتبية الوطنية يشء مجيل، ولكن ما هو . بشلك اكمل

زال املغريب الغين يشرتي اخلزب الشطر الثاين املتعلق �ملعوزين؟ اآلن ما
فالفرق أن هذا يشرتي اخلزب اجليد  !بنفس المثن ا¯ي يشرتي به املعوز

 .واآلخر يشرتي اخلزب غري اجليد، فهذا كذ½ غري طبيعي
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فهذه اآللية البد أن تسـتمكلوا املرشوع ا¯ي بدأمتوه بشلك اكمل، حىت 
 - كام قلت  -�خلصوص تساعد يف ضبط التواز�ت وجتنب البالد التوتر، و

وأن آµ ©حتدام مازالت تضغط وقوية، خصوصا عىل مسـتوى احلوار 
  .اإلج²عي

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  .لمك اللكمة السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف �لشؤون اإلقتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل جوابمك وعىل 
  .تعقيبمك

احلكومة تعمل يف إطار . أريد أن أقول أوال، أن احلكومة ليست مرتددة
ملعرفة . هذا اإلصالح، ولكن اكن من الرضوري أن تكون لنا جتربة ميدانية

بارش املرشوط هل األسلوب ا¯ي اعمتد�ه يف اMمع املبارش واMمع امل 
سـيكون Y اإلنعاكسات اإلجيابية اليت عرفناها يف اMول اليت جنحت فهيا 

  .هذه التجربة؟ هذا يه الفلسفة اليل انطلقنا مهنا
كام سـبق لنا أن حتدثنا يف ذ½ يف إطار اللجنة، من الرضوري : 4نيا

كذ½ أن يكون تشاور ما بني مجيع الفعاليات السـياسـية واإلقتصادية 
ج²عية حول هذا اإلصالح وحول النظام اجلديد ا¯ي سـنقميه، ولكن واإل

هذا التشاور ينبغي أن يكون مبنيا عىل أرضية علمية، ويه األرضية اليت 
  . سنسـتخلصها من هذه التجارب

أما �لنسـبة للنقط املتعلقة �إلرساع يف احلوار اإلج²عي، فنحن فعلنا 
بو وكذ½ األسـتاذ أغامين فهام هذا احلوار، واألخ الوزير األسـتاذ ع 

هناك العديد من اإلج²عات املربجمة، واليل . يشـتغالن يف هاذ ا:ال
أسايس يف هاذ املرحU وهو توصلنا إىل مهنجية جديدة للحوار، الهدف منه 
أساسا وهو أن يكون احلوار أساسه وهو تبادل اآلراء حول مواضيع شـىت 

ألن . جلوانب ذات التلكفة املالية فقطوخمتلفة وأن ال نبقى منحرصين يف ا
احلوار اإلج²عي فهو يعين كذ½ ظروف معل العاملني والشغيU، فهو 
يعين كذ½ تنظمي الشغل وتنظمي اإلرضاب والتنظمي كذ½ النقايب وكذ½ 
وضع آليات لتحسني امحلاية اإلج²عية �لنسـبة للموظفني و�لنسـبة للعاملني 

  .إخل...يف القطاع اخلاص 
فهذا هو التصور اليل انطلقنا منه، ألن الهدف منه هو أن يكون مقاربة 

  .مشولية لتطوير وحتسني ظروف العمل يف بالد�
أما �لنسـبة للنقطة املتعلقة �رتفاع األسعار ا¯ي عرفناه خالل هذه 
املرحU، اكنت ظروف ميكن أن نعتربها أهنا موضوعية، واكين اسـتغالل 

  . عية من طرف بعض املضاربنيهذه الظروف املوضو 

هذا يشء واحض، ولهذا اعترب� أنه من الرضوري أن نقوم بإصالح 
هيلكي ألسواق امجلU من óة، وكذ½ مقنا بإعداد دورية مع وزارة الصناعة 

الهدف مهنا وهو وضع وتفسري ما نعين به من . والتجارة ووزارة اMاخلية
ون للك �ئع خرض أو مسك أو فواكه إلزامية أن يك: إشهار األسعار، و4نيا

فاتورة من أسواق امجلU، حىت متر مجيع املنتوجات من أسواق امجلU، ألن 
اإلشاكلية احلقيقية يف أسواق امجلU أنه حتدد األسعار، وحني يكون هناك 
سوق موازي، فهذا يؤدي إىل رفع األسعار يف سوق امجلU، وهذا كذ½ 

  .قدرة الرشائية للمواطنيكون Y انعاكس سليب عىل ال
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول امللكف �لشؤون 

  .اإلقتصادية والعامة، ونشكرمك عىل تفضلمك ومسامهتمك معنا يف هذا ا:لس
ومنر إىل آخر سؤال مربمج يف جدول أعامل هذه اجللسة، آخره 

ر امللكف بتحديث القطاعات، حول تعممي مسك، موجه إىل السـيد الوزي
أمحد الكور وامليك : العمل �لتوقيت املسـمتر، للسادة املستشارين احملرتمني

  . احلريزي
  .تفضل اليس أمحد

  :املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
 تطبيق نظام التوقيت املسـمتر لقد خطت احلكومة خطوات åمة يف

داخل اإلدارات واملرافق العمومية، وهو ما اكن مطمح فئات عريضة من 
املواطنني، إال أن املالحظ هو أن اع²د نظام التوقيت املسـمتر مل يشمل 
مجيع القطاعات، حبيث هناك مجموعة من الرشاكت واملؤسسات اخلاصة 

  .وقيت العاديوالعامة الزالت تعمتد العمل بنظام الت
  : من هذا املنطلق، السـيد الوزير احملرتم

هل تتوفر وزارتمك عىل بر�مج لتعممي نظام التوقيت املسـمتر عىل لك  -
  القطاعات سواء اكنت عامة أو خاصة؟ 

  وما يه أسـباب هذه اإلزدواجية؟  -
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ة للسـيد الوزير احملرتماللكم. شكرا السـيد املستشار احملرتم
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السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف بتالسـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف بتالسـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف بتالسـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف بتححححديث ديث ديث ديث 
  :القطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير احملرتم،

التجمع واملعارصة بداية، أشكر السادة املستشارين احملرتمني من فريق 
عىل طرHم هذا السؤال الهام حول تعممي العمل �لتوقيت املسـمتر، تعمميه 

  .عىل القطاع العام وكذا القطاع اخلاص
ويف هذا السـياق، أشري أنه من الصعوبة مباكن تعممي التوقيت املسـمتر 
عىل القطاع العام وعىل القطاع اخلاص، ألن املرسوم احملدد أل¿م ومواقيت 

عمل يرسي فقط عىل إدارة اMوµ وامجلاعات احمللية وترك احلرية للقطاع ال
اخلاص واملؤسسات العمومية يف حتديد أ¿م ومواقيت العمل حسب 

  . خصوصية لك قطاع
كام أن هذه اخلصوصية ترسي أيضا عىل القطاع بنفسه، حيث أن بعض 

التوقيت  أن تطبق نفس -من الناحية العملية  -املرافق العمومية يصعب 
مفؤسسات التعلمي، عىل سبيل املثال، ختتلف من حيث . املعمول به حاليا

طبيعة اشـتغالها عىل املرافق ذات الطبيعة اإلدارية ونفس األمر �لنسـبة إىل 
املستشفيات العمومية وكذا �لنسـبة إىل إدارة الرشطة وغريهام من املرافق 

  . العمومية
اخلاص بتحديد أ¿م ومواقيت العمل من املرسوم  6وهكذا، فإن املادة 

ال تطبق مقتضيات هذا املرسوم : "بإدارات اMوµ وامجلاعات احمللية، تقول
عىل املوظفني واألعوان العاملني مبؤسسة الرتبية والتكوين واملوظفني 
واألعوان امللكفني �لسهر عىل سالمة اMوµ واألمن العام، وعىل مجيع 

ول هلم احلق يف محل السالح خالل مزاوå µاåم، املوظفني أو األعوان ا�
  ".وا¯ين يظلون خاضعني للمقتضيات النظامية املتعلقة هبم

إذن أمام هذا األمر، وإذا اكن املرسوم املنظم أل¿م العمل ومواقيت 
العمل قد مزي ما بني مرافق القطاع العام، مفن الطبيعي، بل ومن الالزم أن 

والقطاع اخلاص، حيث أن هذا األخري Y خصوصيته ميزي بني القطاع العام 
اليت ختتلف عن القطاع العام، علام أن القطاع اخلاص تبقى Y الصالحية يف 
العمل �لتوقيت املسـمتر إذا اكن يتالءم وخصوصيته، كام هو الشأن، مثال، 
�لنسـبة للقطاع البنيك وبعض املؤسسات العمومية اليت تعمتد التوقيت 

  . املسـمتر
هنا أشري إىل أن هناك بعض املؤسسات العمومية وبعض املؤسسات و 

البنكية واخلاصة اعمتدت التوقيت املسـمتر هاذي مدة سـنوات قبل ما 
  .تعمتدو إدارات اMوµ وامجلاعات احمللية

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  .أسـيديلمك تعقيب السـيد الرئيس؟ تفضلوا 

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الوزير

إىل مسحتوا يل، من الصعب أننا نواخدومك أو حناسـبومك عىل يش حاجة 
أ� ما فهمتشاي كيفاش اكن ©جهتاد د¿ل احلكومة  -أصال  - ورثتوها، ألن 

آنذاك ملا ارتأت هذا النظام، حبيث إىل ما قدر�ش نمكلو واحد احلاجة ما 
  . وهاشنبدا

ملا كنحيدو دا�، رشتيوا لواحد ا:موعة من القطاعات اليل يه ما 
كيتطبقش علهيا املرسوم اكلقطاع البنيك، قطاع التعلمي، زائد اخلواص، أشـنو 
غادي يبقى؟ غتبقى الوظيفة العمومية، أشـنو النسـبة املئوية اليل كتشلك؟ 

  .حد النسـبة كبريةامجلاعات احمللية؟ امجلاعات احمللية مايش وا. ال يشء
لهذا، أشـنو هو الرحب من هذا التوقيت املسـمتر اليل مايش معمم؟ البد 
من إعادة النظر، إما نعممو، ألن احنا املواطن، مايش غري املواطن، حىت 
السـياح وحىت املستمثر إىل آخره، شكون اليل كيعرف بأن واش هذا 

عىل األقل  -إىل اكنت  القطاع داير التوقيت املسـمتر أو ال ما دايرش؟ اللهم
يكونوا مجيع القطاعات اليل يه إما معومية أو شـبه معومية لكها مطبقة  -

نظام التوقيت املسـمتر، عىل األقل غادي نقولو يف املغرب اكين القطاع 
اخلاص داير التوقيت عادي والقطاع العام أو الشـبه عام داير التوقيت 

  . ور غادي توحض لنااألم -عىل األقل  -املسـمتر، غادي نكونو 
حىت التوقيت املسـمتر، السـيد الوزير، بلك تقديري لواحد ا:موعة 
د¿ل اإلدارات اليل هيأت مجموعة د¿ل الظروف �ش يكون هذا النظام 

امجلاعات احمللية . يالمئ ا:متع املغريب، ألنه كيف رشتيوا دا� للجامعات احمللية
درمه، معناه ما غاديش مييش  3500أو  3000احنا عند� تقنيني تيشدوا 

يتغذى يف دارو، خاصوا يتغذى، عندو ساعة اليل عاطياه الوظيفة العمومية 
  .�ش يتغذى فهيا، وهاذيك الساعة ما غاديش يتغذى يف دارو

 40درمه، وإىل اكن غادي يتغدى ب  40معناه خاصو يتغذى بواحد 
درمه أخرى  3000درمه لك ما جا خيدم، راه ميكن خاصمك تزيدوه واحد 

  . غري للاملكة وما تقدوش
ولهذا، السـيد الوزير، أ� تنظن البد من إعادة النظر، مبا أنمك مرشفون 
عىل هذا القطاع، أ� كنمتىن أنه تثريوا ©نتباه د¿ل احلكومة ألنه راه طارح 

  . مشلك كبري
ونزيدك أكرث من هذا اليشء، السـيد الوزير، وتسجلوا هاذ النقطة اليل 

å مة جدا، راه التوقيت املسـمتر خلق واحد الشوية د¿ل العجز يف ا:متع
املغريب، حبيث اليل هو ميسور أوشـبه ميسور أو مسؤول أو شـبه 

  . مسؤول ميل كتوصل وقت الغذاء كمييش راه ما كريجعش
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يف امجلاعات  اوخذوا، مثال، اإلخوان أو األخوات املغاربة اليل كيشـتغلو 
كيخرج يف الواحدة راه ما كيعاودش يرجع، وسريوا ليش احمللية، راه ميل 

  .جامعة حملية وشوفوا النسـبة املئوية د¿ل احلضور من اجلوج للور
  .وشكرا السـيد الوزير

ما نطولش عليمك، أ� عندي اليقني أنمك فهمتيوا هذا اليش، وكنعاود 
  .نؤكد أن ما كنواخدكومش عىل يش حاجة موروثة، وأمتىن لمك التوفيق

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .لمك تعقيب السـيد الوزير؟ تفضلوا

        ::::السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف بتالسـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف بتالسـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف بتالسـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول ملكف بتححححديث القطاعات العامةديث القطاعات العامةديث القطاعات العامةديث القطاعات العامة
  .شكرا السـيد الرئيس

أريد فقط أن أؤكد، السـيد الرئيس احملرتم، عىل أنه من الصعب جدا 
. عىل القطاع اخلاص بشلك عام -كام هو  -فرض التوقيت اإلداري 

والسبب الرئييس تعرفونه جيدا، أننا، كقطاع حكويم، ليست لنا الوصاية 
  . عىل القطاع اخلاص من الناحية القانونية

. وبغيت كذ½ نرجع للقطاعات العمومية، وتلكممت عىل قطاع التعلمي
�لفعل اكين إشاكل مطروح، اكين واحد العدد د¿ل الطلبات من أجل 

  . توحيد التوقيت ما بني اإلدارة وما بني التعلمي، هذا مسـتحيل
أقول مسـتحيل ألن نظام التعلمي، نظام الرتبية هو خاضع لواحد النظام 
خاص تربوي بيداغوE، غادي يصعب عىل واحد الطفل ندخلوه يف 

حىت يف . الثامنة والنصف وخنرجوه يف الرابعة والنصف، وما معرو اكن أبدا
سابق، ما اكنتش مالمئة، مازال كنتذكرو كنا كنقراو، كندخلو يف التوقيت ال 

السابعة صباحا وخنرجو يف العارشة وندخلو يف الواحدة وخنرجو يف الرابعة، 
  .يعين ما اكنش مالءمة بني التوقيتني

�لفعل اكين إشاكل، ولكن اليل بغيت نؤكد أن لك اMراسات اليل مقنا 
حلايل إجيابيات كبرية، ورامك ذكرتوها يف طرح هبا تؤكد أن للتوقيت املسـمتر ا

السؤال د¿لمك، ولكن هذا اليش ما كمينعش أن هناك بعض األشـياء اليل 
  . حنا اآلن منكبني علهياا

واليل بغيت نؤكد كذ½ أن من بني النقط اآلن اليل مدرجة يف جدول 
أعامل احلوار اإلج²عي، نقطة التوقيت املسـمتر، وخاصة اإلجراءات 

  .ملصاحبةا

تلكممت عىل الظروف، وخاصة الظروف اإلج²عية، وخاصة املطامع 
 -اليل بغيت نؤكد لمك أن . وحمالت األلك واملقاصف داخل بعض اإلدارات

ميكن يل نؤكد لمك أن لك الوزارات اآلن، �سـتثناء واحدة أو  -مركز¿ 
مثنة جد جوج ها يه يف الهتييء، لك اإلدارات املركزية هيأت املطامع وبأ

åمة، ألن اكين مجعيات األعامل اإلج²عية تسامه، ولك القطاعات احلكومية 
تسامه إما �حملل و�ملصاريف د¿ل الكهر�ء ود¿ل املاء وبعض التجهزيات، 

  . إذن اإلجراءات املصاحبة احنا ماشـيني فهيا
حصيح مازال هناك . اآلن، املشلك مطروح �لنسـبة للجهات واألقالمي

  .بري، إذن اإلجيابيات يه åمةنقص ك 
تطرقتوا لواحد النقطة åمة، وهو هذاك املشلك د¿ل املرسوم كيتلكم 
عىل نصف ساعة من أجل األلك، وهذا الواقع، ما ميكنلناش نغطيوه، أننا 

كنلقاو املوظف مىش يتغذى، الواحدة مىش يتغذى،  12ميل كمنشـيو يف 
كباب عىل هذا النقطة د¿ل اجلوج مىش يتغذى، إذن احنا يف إطار اإلن 

  . التوقيت املسـمتر
احنا اآلن كنفكرو كيفاش حنددوه؟ ألن حصيح ما ميكنلناش نوقفو 

  . اإلدارة كلك، وإمنا خاصنا حنددو هاذ النصف ساعة للك موظف موظف
 -إذن هذه مالحظة، واحنا كنشاطرومك الرأي، وهذا مشلك، ولكن 

نده إجيابيات، وهذا حىت املوظفني كيبقى التوقيت املسـمتر ع  -عىل العموم 
د¿ل املوظفني اسـتحسـنوا هذا التوقيت، % 75أو  %70كيؤكدوه ½، 

وY إجيابيات أخرى يف اقتصاد الطاقة واحلفاظ عىل البيئة وأشـياء أخرى، 
  .اليل الوقت ما كيسمحش �ش نتطرقو لها

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .رتم، وشكرا Y عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسةشكرا السـيد الوزير احمل

  السادة الوزراء، 
  إخواين املستشارون احملرتمون، 

  . هبذا نكون قد استنفذ� لك األسـئU املدرجة يف جدول األعامل
  . ونشكر امجليع عىل صربه

 .، شكراورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


