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  .)2010أكتوبر  12  (1431القعدة  ذو 03الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .ا>لس ، اخلليفة األول لرئيسبنعالل يفوز السـيد محمداملستشار  ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

 الثانية، ابتداء من الساعة ثالث ساعات واثنتان وثالثون دقيقة: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .والثالثني بعد الزوال ثامنةواKقيقة ال 

  .الشفويةمناقشة األسـئR : : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اKسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اKاخيل  56معال بأحاكم الفصل 
>لس املستشارين، خيصص ا>لس هذه اجللسة ألسـئR السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئR الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا>لس عىل ما جد من مراسالت 

  . �توإعال
  .اللكمة للسـيد األمني، تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا>لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا>لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا>لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا>لس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وسمل

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة والسـيدين الوزيرين احملرتمني،

املراسالت اليت توصلت هبا رئاسة ا>لس لإلعالن عهنا، توصلت 
رئاسة جملس املستشارين خالل الفرتة الفاصR بني اKورتني �لنصوص 

  :الترشيعية التالية
احملال عىل جملس  ،يتعلق بتنظمي �ن التوثيق 32.09مرشوع قانون رمق  - 1

  ؛املستشارين من جملس النواب
احملال عىل جملس  ،يتعلق بإقرار السـندات 49.09مرشوع قانون رمق   - 2

 ؛النواب املستشارين من طرف جملس
القايض  73.00بتغيري وتمتمي القانون رمق  03.10مرشوع قانون رمق  - 3

محمد السادس للهنوض �ألعامل ¢ج¡عية للرتبية  ةبإحداث وتنظمي مؤسس
 .احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب ،والتكوين

 1.74.339مقرتح قانون يريم إىل إلغاء الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  - 4
املتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا، 

  احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛
يقيض بتحديد تدابري محلاية املسـهت¯، احملال  31.08مرشوع قانون رمق  - 5

  عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛
مة الصحية وبعرض العالجات، يتعلق �ملنظو  34.09مرشوع قانون رمق  - 6

  احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛
يقيض بتحويل مكتب التسويق والتصدير  26.09مرشوع قانون رمق  - 7

إىل رشكة مسامهة، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف 
  إطار قراءة �نية؛

لوطنية لتمنية مناطق القايض بإحداث الواك· ا 06.10مرشوع قانون رمق  - 8
  الواحات وجشر األراكن، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛

مقرتح قانون يريم إىل تعديل تعريفة الرسوم امجلركية كام جاءت هبا املادة  - 9
، املقدم من طرف 2009للسـنة املالية  40.08الرابعة من قانون املالية رمق 

  الفريق احلريك؛
املتعلق  52.05من القانون رمق  318ن يقيض بتعديل املادة مقرتح قانو -10

  مبدونة السري عىل الطرق، املقدم من طرف الفريق احلريك؛
املتعلق  22.01من القانون رمق  139مقرتح قانون متعلق بتعديل املادة  -11

 25الصادر يف  �1.02.255ملسطرة اجلنائية مبقتىض الظهري الرشيف رمق 
  .املقدم من طرف الفريق ¢سـتقاليل) 2002توبر أك  03( 1423رجب 

كام توصلت الرئاسة برسالتني للسـيد الوزير األول، حييط من خاللها 
جملس املستشارين �لنتاجئ ¢نتخابية الترشيعية اجلزئية اليت أجريت 
النتخاب عدد من السادة املستشارين خلفا للمستشارين اÄين قىض ا>لس 

  . خاهباماKسـتوري بإلغاء انت
  :ولقد أسفرت هذه ¢نتخا�ت عن انتخاب املرحشني اآلتية أسامؤمه

�لنسـبة لهيئة ممثيل غرف الصناعة التقليدية جبهة مراكش Ëنسـيفت  - 1
  ؛الساÔ من حزب األصا· واملعارصة بالسـيد جحو : احلوز

السـيد : �لنسـبة لهيئة أعضاء جملس امجلاعات احمللية للجهة الرشقية - 2
من حزب التجمع الوطين لألحرار، والسـيد محمد النارصي  مصطفى سالمة

من حزب ¢سـتقالل، السـيد الصبيحي اجلياليل من حزب ¢شرتايك 
 ؛للقوات الشعبية

السـيد املصطفى : �لنسـبة لهيئة ممثيل غرف الفالحة للجهة الرشقية - 3
 ؛وي من حزب األصا· واملعارصةياخللف 

السـيد : احمللية جبهة طنجة تطوان ات�لنسـبة لهيئة أعضاء جمالس امجلاع - 4
مسري عبد املوىل من حزب األصا· واملعارصة، السـيد محمد الباكوري من 
حزب التجمع الوطين لألحرار، السـيد محمد أقبيب من حزب ¢حتاد 
اKسـتوري، السـيد محمد علمي من حزب ¢حتاد ¢شرتايك للقوات 

 .و¢شرتاكيةالشعبية، السـيد أمحد اKيبوين من حزب التقدم 
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كام توصلت رئاسة ا>لس مبراسR من السـيد الوزير امللكف �لعالقات 
مع الربملان، خيرب من خاللها ا>لس طلب السـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة، بتقدمي األسـئR املوÞة لقطاع الصناعة مبارشة بعد 

 .األسـئR املوÞة لقطاع الرتبية الوطنية
  : لنسـبة ملراسR أخرى توصلت هبا رئاسة ا>لسو�

  .2010يوم الثال�ء ل جلسة األسـئR الشفهية : املوضوع
  سالم Ëم بوجود موال� اإلمام؛

وبعد، يرشفين أن أبلغمك طلب السـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة بتقدمي السؤالني الشفهيني املوÞني إليه خالل 

مبارشة بعد تقدمي  2010أكتوبر  12جلسة األسـئR الشفهية ليوم الثال�ء 
يل األسـئR الشفهية املوÞة إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العا

  . وتكوين األطر والبحث العلمي
  .وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير
  .الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  .إمضاء السـيد الوزير إدريس لشكر

  :كذæ رسا· أخرى توصل هبا ا>لس
  إىل السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم

  .إحاطة ا>لس علام بنيابة: املوضوع 
  د موال� اإلمام؛سالم Ëم بوجو 

وبعد، يرشفين، السـيد الرئيس، أن أخربمك أن السـيد املستشار عيل  
سامل الشاكف من الفريق ¢شرتايك سينوب عن السـيدة رئيسة الفريق يف 
 Rقبل الرشوع يف األسـئ æإلقاء إحاطة الفريق >لسـنا املوقر علام، وذ

  . 2010أكتوبر  12الشفهية ملساء يوم الثال�ء 
  .وتقبلوا، السـيد الرئيس، فائق التقدير و¢حرتام

  .اKكتورة زبيدة بوعياد
و�لنسـبة لألسـئR الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  : 2010أكتوبر  12إىل غاية يوم الثال�ء 
  سؤ¢؛  89: عدد األسـئR الشفهية
  سؤ¢؛  14: عدد األسـئR الكتابية

  . جوا� 36: بيةعدد األجوبة الكتا
  .شكرا السـيد الرئيس، ولمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني، تفضل اليس اللبار

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املستشارون،

هاذ نقطة نظام حول الفاجعة اليل حدثت يف فاس، اهنيار بعض املنازل 
جرحي،  12موىت وحوايل  5واهنيار بعض األسوار اليل وصلت حلد اآلن ل 

كنطلبو �ش نقراو الفاحتة، السـيد الرئيس، عىل هاذ املوىت اليل وقعت يف 
  . فاس

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . فهيا �س نقراو الفاحتة، ما

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد ð رب العاملني، الرمحن الرحمي، ماæ يوم "
اKين، إôك نعبد وإôك نسـتعني، إهد� الرصاط املسـتقمي، رصاط اÄين 

آمني، سـبحان ربك رب " أنعمت علهيم، غري املغضوب علهيم وال الضالني
  .ð رب العاملنيالعزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، وامحلد 

  . شكرا السـيد املستشار
طبقا ملقتضيات : إذن هناك طلبات اإلحاطة الواردة عىل رئاسة ا>لس

من النظام اKاخيل، توصلت الرئاسة بست طلبات إحاطة،  128املادة 
وقبل الرشوع يف تناول مواضيعها ألمتس من السادة املستشارين التقيد 

  . دقائق �3لوقت احملدد يف 
لكمة لفريق التجمع اKسـتوري املوحد يف إطار طلب إحاطة، تفضل ال

  .السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة الوزيرة والسـيد الوزير احملرتم، 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

  السـيد الرئيس،
وأطال معره لألمة املغربية خطاب صاحب اجلال· نرصه هللا وأيده 

اكن واحضا، حيث وجه إشاراته السامية للربملانيني عىل جودة األعامل وتعزيز 
  .احلضور ملعاجلة ¢نشغاالت احلقيقية للشعب

  السـيد الرئيس،
معال بنص اخلطاب املليك السايم نتساءل مع احلكومة، ماذا تريد منا 

  غلف احلقائق؟كربملانيني؟ أتريد احلكومة ùما معسوال ي
  السـيد الرئيس،

إنين خشصيا اخرتت قول احلقيقة �ام لكفين أو سـيلكفين ذæ يف 
  .املسـتقبل من مضايقات أو انتقامات من طرف أي Þة اكنت

  السـيد الرئيس،
لقد طالبنا عقد اج¡عات اللجان داخل الربملان وحضور الوزراء Kراسة 

من بيهنا خملفات الفيضا�ت مجموعة من املواضيع اليت هتم املواطنني، 
  . �ململكة، لكن نتأسف عن عدم ¢سـتجابة من طرف الوزراء املعنيني
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ال نتنكر، السـيد الرئيس، ا>هودات املبذو· من طرف الوالة والعامل 
يف اجلهات واألقالمي، لكن جحم بعض الكوارث تتخيل ذاك التدخل دôل 

  .الوالة والعامل حمدود مقابل جحم الاكرثة
دôل الناس مه اآلن  1500عائR،  350إخواين املستشارين، أكرث من 

تيعيشوا حا· ال تليق �إلنسان بدوار الصيابرة جامعة أوالد احسني، Þة 
الغرب ارشاردة بين حيسن، كذæ هناك مترضرون فقدوا مساكهنم ومنعوا 

  . يف اخليام من إعادة بناهئا، ومر علهيم اآلن احلول، عام وهاذ الناس تيساينوا
السـيد الرئيس، هاذ الناس اآلن دار علهيم العام، ولك هذه العائالت 

  . تعيش يف اخليام، يف ظروف حصية وبيئية غري مالمئة لإلنسان
السـيد الرئيس، أتوجه اآلن إىل مجعيات حقوق اإلنسان للقيام بزôرات 

سؤول، ميدانية لإلطالع عىل األوضاع الاكرثية اليت تلكمت عهنا، من امل 
السـيد الرئيس، عن هذه املشالك لكها؟ أين يه سـياسة القرب اليل تلكم 

  علهيا سـيد� مؤخرا؟ 
هذا الوضع ترك الفراغ، وتنقولها ونعاود نؤكدها، تدخلت مجعيات خارج 

مليون للك  2مليون،  600أرض الوطن أي أجنبية، قدمت أكرث من 
Rعائ.  

  .مما قدمت احلكومةالسـيد الرئيس، قدمت هذه امجلعيات أكرث 
أكتفي هبذا القدر وأضع امجليع أمام حقيقة الوضع  ،السـيد الرئيس

املأساوي، وأضع بني أيديمك هذه الصور، وسأعطهيا لإلخوان اكملني، ولمك 
  . حرية التعليق السـيد الرئيس

آ� اليس إدريس، أعطي لإلخوان �ش يشوفوا الصور، ها احلا· 
من العار أن هاذ الناس يعيشوا عام وهام كيف دايرة دôل هاذ الناس، 

جبانب املراحيض، السـيد الرئيس، هذه حا· مأساوية، خص امجلعيات 
  .متيش تشوف

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للفريق احلريك، تفضل 

  .السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوي
  .الرئيسشكرا السـيد 

  بسم هللا الرمحن الرحمي،
السـيد الرئيس يف إطار إحاطة ا>لس علام، أن وزارة الفالحة، 
الفيضا�ت اليل اكينة يف الغرب، وزارة الفالحة قررت �ش تعطي واحد 
اKمع دôل األمسدة، وكنا يف اKورة الفارطة نهبنا السـيد وزير الفالحة عىل 

وكمييش جلهات أخرى بسبب أن ذيك أنه هذاك اKمع ال يصل للفالحة 
  . األكياس ما مكتوبش علهيا هذا دمع من أجل الناس اليل تصابوا �لفيضا�ت

ألف قنطار اليل غادي  40حنن نشكر السـيد وزير الفالحة عىل هاذ 
توزع، وكتب فهيا �لفعل هاذ امجلR لكها وهاذي غادي حترص املضاربني، إال 

Kمع املقبل يصلح، هو أنه هاذ األمسدة معروفة أنه أغفل يشء، ونمتىن يف ا
، ويه معروفة عند الفالحة وعند البياعة والرشاية، وعندها )DAP(�مس 

  . واحد اللون خاص هبا
نمتىن �ش البياعة والرشاية ما ôخذوهاش وما يبيعوهاش، خص 

  . الكيس يتغري لو اللون دôلو
  . شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لفريق األصا· واملعارصة يف إطار  شكرا

  . طلب اإلحاطة، تفضل السـيد املستشار

        ::::كمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  . شكرا السـيد الرئيس

حنن يف فريق األصا· واملعارصة يف واقع األمر نشعر �حلرية ف� يتعلق 
مبوضوع اإلحاطة اليل بغينا نتلكمو عليه هذا األسـبوع بسبب تعدد وتنوع 
وترامك املصائب واملشالك اليل كيعانيو مهنا املواطنني من جراء إما إهامل أو 

سب للمشالك تقاعس أو بطء معل احلكومة يف التصدي يف الوقت املنا
  . دôل املواطنني

هل سنتلكم عن حا· البؤس وخطر املوت اÄي يالحق فئات من 
املواطنني اÄين يعيشون يف املدن العتيقة، وما يالقونه من إهامل وعدم 

  جدية من جانب احلكومة يف تقدمي أجوبة فورية ألسـئلهتم وانتظاراهتم؟ 
ذائية اليت عرفت هل سنتلكم عن حادث أو أزمة أسعار املواد الغ

وتعرف اآلن موجة جديدة من الغالء من جراء التطبيق املرجتل واملترسع 
  ملدونة السري؟ 

  هل سنتلكم عن خملفات الفيضا�ت وتداعياهتا املسـمترة إىل يومنا هذا؟ 
  هل؟ هل؟ هل؟

لقد آثر� أن نتناول اليوم موضوعا شديد احلساسـية ألنه مرتبط حبياة 
م، األمر يتعلق، السـيد الرئيس، مبا جسلناه ونسج# من املواطنني وبكرامهت

  . تدهور ومن تدين يف اخلدمات اليت تقد�ا املستشفيات العمومية
حنن ال تنطيل علينا حيR األرقام اجلافة اليت دأبت السـيدة الوزيرة 
الوصية عىل      القطاع، ألننا مقتنعني بأن هاذوك األرقام اجلافة يه اكذبة 

يف معظم احلاالت احلقيقة املزرية، احلقيقة املزرية يه أن كرامة وال تعكس 
املواطنني هتان يف املستشفيات العمومية، وال يسع الوقت لتقدمي لك 
األد·، فقط نود أن نذكر مبا أشار إليه ا>لس األعىل للحسا�ت يف تقريره 
األخري عندما رصد مظاهر ¢ختالالت اليت تشكو مهنا مراكز 

فائية اجلامعية من هنب واختالس وحتايل عىل القانون يف جمال ¢ستش
  . الصفقات العمومية
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لن نتحدث عن احلا· املزرية اليت يه علهيا اليوم مستشفى األطفال 
�لر�ط، واÄي هدد األطباء العاملون به بتقدمي اسـتقالهتم امجلاعية بسبب 

  . مشالك مرتامكة تلكؤ احلكومة يف معاجلة ما يعانيه هذا املستشفى من
لن نتحدث عن احلا· املزرية اليت أصبح علهيا اليوم مستشفى 
¢نكولوجيا اجلهوي �حلسـمية اÄي دشـنه جال· امل¯ قبل سـنتني أو 
ثالث سـنوات من أجل معاجلة آ�ر اسـتعامل اسـبانيا ¢سـتعامرية للغازات 

  . السامة، واليت تسجل أعىل معدالت اإلصابة �لرسطان
املستشفى، السـيد الرئيس، مازال ما فهيش قاعة العمليات، هذا هذا 

املستشفى تعينوا فيه أطباء يف قسم اإلنعاش وال وجود لقسم اإلنعاش، هذا 
املستشفى، السـيد الرئيس، ال يتوفر عىل املعدات اليت تسمح �لتشخيص 

ري العلمي اKقيق لألورام اخلبيثة اليت يصاب هبا املواطنون، وÞاز الساكن
معطل، والوزارة تتفرج وتعمم األوهام من خالل األرقام اليت تعمم عن 

  . التقدم املضطرد، التقدم املضطرد ال يوجد إال يف خميR السـيدة الوزيرة
واقع احلال هو أن املشلك غري مرتبط دامئا بقR اإلماكنيات املالية، واقع 

ياسة احلكومة احلال يشري إىل وجود خلل مزمن يف نظام احلاكمة ويف سـ 
ف� يتعلق بتدبري هذا القطاع الشديد احلساسـية، ألن كرامة املواطنني هتان 
يف مستشفياتنا العمومية، و�لرمغ من ا>هودات اجلليR اليت يبذلها السادة 
األطباء والطبيبات واملمرضون واملمرضات، واÄين حنيهيم عاليا ولكن من 

كومة يف مقدمة أولوôت الرب�مج املؤسف ومن ا(جل حقيقة أن تضع احل
احلكويم حتسني اخلدمات، ونالحظ بأن هناك تنازال فظيعا يف هذا القطاع 

  . احليوي
  . وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة للفريق ¢شرتايك يف إطار طلب اإلحاطة، تفضل اليس 

  . الشاكف

        ::::املستشار السـيد عيل سامل الشاكفاملستشار السـيد عيل سامل الشاكفاملستشار السـيد عيل سامل الشاكفاملستشار السـيد عيل سامل الشاكف
  . سـيد الرئيسشكرا ال 

  السـيد الوزير، 
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 

�مس الفريق ¢شرتايك مبجلس املستشارين، وطبقا ملا تنص عليه املادة 
من النظام اKاخيل، أتدخل ألحيط جملسـنا املوقر علام �لتطورات  128

اخلطرية اليت متر مهنا قضيتنا الوطنية عىل إثر املامرسات املتغطرسة اليت تقوم 
  . هبا البوليساريو بدمع وتغطية من اجلزائر

لبوليساريو عىل اختطاف املناضل البطل الصحراوي فقد معلت ا
مصطفى سلمى وK سـيدي مولود، واحتجزته وعذبته مباكن جمهول دون 
احرتام للقوانني واألعراف اKولية واإلنسانية، وقد مت ذæ بإرشاف ودمع من 
ا(ابرات اجلزائرية، لك هذه ¢نهتااكت متت يف حق مناضل أعزل، ال 

عن رأيه وموقفه يف دمع املبادرة املغربية اجلادة واجلريئة  Äنب إال ألنه عرب
املمتثR يف منح األقالمي الصحراوية حكام ذاتيا، ويه املبادرة اليت حظيت 

  .�حرتام املنتظم اKويل
إننا يف الفريق ¢شرتايك، نعترب أن ما تعرض � هذا املناضل 

اء، أن اجلزائر الصحراوي، فضح بشلك مل يعد قابال للتناور و¢لتو 
وصنيعهتا البوليساريو ال عالقة لها بأكذوبة تقرير املصري أو �حرتام حقوق 

  . اإلنسان
مفا تعرض � مصطفى سلمى وK سـيدي مولود من اختطاف واحتجاز 
وتعذيب وترهيب لعائلته ولك املتعاطفني معه، يبني عن فاشـية خرجت 

اÄايت من احتضان من طرف  عن صواهبا بعدما القاه املقرتح املغريب للحمك
  . الصحراويني وتأييد من قبل أغلب مكو�ت املنتظم اKويل

كام أننا نرى أن مصطفى سلمى اÄي عرب عن رأيه برصاحة وعالنية 
واختار النضال من أج# بلك جشاعة ور�طة جأش، إمنا يبني أن احملتجزين 

املامرسات الرتهيبية  املغاربة مبخ�ت تندوف لكهم إمنا يتعرضون يوميا لنفس
والتنكيلية الالإنسانية من قبل عصا�ت السوء املسلطة من طرف النظام 

  .اجلزائري
إننا يف الفريق ¢شرتايك، ندعو األمم املتحدة واKول املؤثرة واملنظامت 
اإلنسانية واحلقوقية ولك الضامئر احلية، إىل التدخل والضغط من أجل 

ى سلمى، اÄي حاولت اجلزائر أن تومه الكشف عن مصري املناضل مصطف
الرأي العام أن عصا�هتا أطلقت رساحه، كام نناشد األمم املتحدة لوضع حد 
ملعا�ة آالف احملتجزين املغاربة من نساء وأطفال ومواطنني أبرôء مبخ�ت 

  . العار بتندوف
ويف هذا اإلطار، فإننا يف الفريق اإلشرتايك، نقرتح عقد جلسة عامة 
خاصة >لس املستشارين لتدراس تطورات قضيتنا الوطنية املقدسة 
وملناشدة األمم املتحدة واملطالبة �لكشف عن مصري املناضل مصطفى 
سلمى وK سـيدي مولود، ولوضع اجلزائر أمام مسؤولياهتا لوقف حمنة 

  . حتجزات تندوف والكف عن املتاجرة بآال�ماملغاربة مب 
  .والسالم

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق الفيدرايل، تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتي
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين،
فيدرايل للوحدة واKميقراطية إال أن نمثن ما جاء يف ال يسعنا يف الفريق ال 

اخلطاب املليك عند افتتاح اKورة الربملان احلالية �عتباره حدد التوÞات 
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الكربى للسلط الثالث يف تدبري ا>االت املرتبطة هبا وخاصة املفهوم اجلديد 
راط للقضاء واملسؤوليات املشرتكة للجهازين الترشيعي والتنفيذي يف ¢خن

  . يف توفري لك أسـباب النجاعة والفعالية الالزمتني لالقتصاد الوطين
إال أن اKخول ¢ج¡عي ال يتنامغ مع هذا التوجه، فاالرتبااكت املتعددة 
والتعرثات اليت تعرتي املسأ· ¢ج¡عية من خالل ارتفاع األسعار وتدهور 

احلوار ¢ج¡عي وعقم  القدرة الرشائية وارتفاع نفقات املقاصة، وش8نية
نتاجئه وابتعاده عن مواعيده السـنوية وعدم قدرته عىل إعطاء إجا�ت 
حقيقية عىل امللفات املطروحة، ويف مقدمهتا األجور وإشاكلية التقاعد 
وارتفاع األسعار وامحلاية ¢ج¡عية واحلرôت النقابية، جتعلنا نعيش خيبة 

من هذا احلوار،  2010-2009ت جديدة مثل ت¯ اليت عشـناها يف سـنوا
و�لتايل عدم قدرة احلكومة والسلطات املعنية عىل التجاوب مع 

  . ¢حتجاجات القطاعية وحامية احلق يف ¢ن¡ء النقايب
خيوض  ،، وتأسيسا عىل اخلطاب املليك لت¯ السـنة2003مفنذ سـنة 

مبختلف  موظفو العدل بقيادة النقابة اKميقراطية للعدل حراكت احتجاجية
األشاكل املرشوعة، وآخرها اإلرضا�ت اليت عرفها شهر شـتنرب املايض من 
أجل إخراج املوظفني من دائرة الفقر واحلرمان وإنصاف موظفي كتابة 
الضبط، العمود الفقري للقضاء ببالد�، استنادا إىل اخلطاب املليك السايم، 

فتتاح اÄي دعا واÄي نص عىل متتيعهم بنظام أسايس حمفز وإىل خطاب ¢
  . إىل مفهوم جديد للقضاء

وكذæ يتعرض املناضلون يف النقابة اKميقراطية للكهر�ء حلصار 
عصا�ت تنمتي إىل املكتب الوطين للكهر�ء بل تعرضهم للرضب والتعنيف 
ومنعهم �لقوة من وضع ترشـيحاهتم النتخا�ت مجعية األعامل ¢ج¡عية، 

اليوم يتعرضون حاال للهتديدات من طرف  ويف هاته اللحظة ويف هذا
خمتلف املسؤولني اإلداريني لت¯ املؤسسة يف خمتلف مدن الرتاب الوطين، 
رمغ ¢تصاالت اليت أجريناها مع املدير العام ومع املسؤولني األمنيني 

  . خاصة عىل مسـتوى اKار البيضاء ،والسلطويني
قايب من مكتب قطاعات أخرى تتعرض يوميا النهتااكت احلق الن

  . التكوين املهين والواكالت احلرضية والنقل احلرضي إىل آخره
السـيد الرئيس، إن املسؤولية السـياسـية تفرض عىل احلكومة أن تعمل 
ومبنطق ¢سـتعجال ومبنطق التجاوب مع التوÞات امللكية عىل ¢سـتجابة 

ته الفئة من ملطالب النقابة اKميقراطية للعدل إلخراج النظام األسايس لها
درمه يف الشهر،  2000من موظفهيا أقل من  %47املوظفني اليت يتقاىض 

ألن هذه املسأ· تندرج يف صلب إصالح القضاء وأن تصون حقوق إخواننا 
يف النقابة اKميقراطية للكهر�ء، وأن تعجل مببارشة احلوار املركزي من أجل 

ار ¢ج¡عي اÄي ينشده معاجلة امللفات الكربى �عتبارها بوابة لالسـتقر 
  . امجليع ملصلحة البالد

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، آخر لكمة للفريق ¢سـتقاليل، تفضل 

  .السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزير،
  السـيد الوزير،

  األخوات املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

يرشفين �مس الفريق ¢سـتقاليل للوحدة والتعادلية أن أحيط جملسـنا 
املوقر علام مبا حيدث اآلن وما يعرفه ا>متع املغريب يف إطار مدونة السري، 
ففي الوقت اÄي كنا ننتظر من احلكومة، خاصة وزارة التجهزي والنقل أن 

ورشوحات اكفية وضافية هتم الشارع املغريب وتسكت تأيت بتوضيحات 
خوفه وقلقه، حبيث أن هناك عدة ضبابيات تشوب النصوص التطبيقية 
لهذه املدونة، فتحت شهية القيل والقال والتخوفات أمام �نيي النقل من 

  . Þة وأمام سائر املواطنني اÄين يأخذون سـياراهتم إىل مقر معلهم
اص به، حبيث أن هناك بعض األÞزة اليت فهناك من جاء بقانون خ

فتحت لها الشهية لتقول لكمهتا بطريقة خاصة، ففي هذا الوقت اÄي كنا 
ننتظر كشعب مغريب التوضيحات، جاء السـيد الوزير ويف اج¡ع مفاجئ 
ويف الظالم ليجمتع مع مجعيات خاصة وأغفل الفرقاء ¢ج¡عيني اÄين 

  . ملدونة ونصوصها التطبيقيةسامهوا بوفرة يف إغناء هذه ا
امسحوا يل إخواين، فهذا حزب ¢سـتقالل، حزب ¢سـتقالل هو 
لسان الشعب املغريب باكفة رشاحئه، حنن ال نسكت عن الظمل بقدر ما 
تكون معارضتنا وتأييد� يف مصمي ا>متع املغريب و�بعة من هذا الشعب ومن 

   .أنني ومعا�ة مجيع املترضرين من هذا الشعب
إخواين، ففي الوقت اÄي كنا ننتظر فيه توضيحات، جاء السـيد 
الوزير ليجمتع مع فئة وأغفل من اكن دعام أساسـيا، أال وهام الفرقاء 

هذه حلد  %20من وزن امحلو·، نعم  %20¢ج¡عيني، جاء بزôدة 
، يش تيقول 20الساعة إشاعة، ما عرفناها واش حصيحة وال ال، يش تيقول 

، ولكن اخلطأ جاي من التقنيني، التقنيني يف الوزراء 10قول ، يش تي30
  . اليل ما حددوش وتغافلوا وجتاهلوا عن ضعف طريقة تطبيق هذه املدونة

فال يسعنا اليوم إال أن نشجب لك هذه السلواكت اليت خرجت دون 
إقرار هذا ا>لس، مفا موقف جملسـنا املوقر؟ وما موقف الفرقاء 

  يني اÄين �دروا وشاركوا وسامهوا يف إغناء هذه املدونة؟ ¢ج¡عيني واملهن 
وحنن اليوم يف الفريق ¢سـتقاليل نطالب، السـيد الوزير، بإعادة 

  .النظر يف مجيع النصوص التطبيقية اليت جاءت يف هذه املدونة
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، تفضل السـيد الرئيس

        ::::دريس الرايضدريس الرايضدريس الرايضدريس الرايضاملستشار السـيد إاملستشار السـيد إاملستشار السـيد إاملستشار السـيد إ
  .شكرا السـيد الرئيس

نقطة نظام، تيظهر يل �ش يزول اللبس، و�ش نكونو مسؤولني أمام 
ا>متع املغريب أو الشعب املغريب، املدونة تناقشت يف اللجنة و�قشوها 

  السـيد الرئيس، واش ¢نتخا�ت قربت؟ ،هللا خيليك... السادة

  : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نقطة نظام يف إطار تسـيري .. إطار تسـيري اجللسةالسـيد الرئيس، يف 

  .أرجوك.. نعم ،اجللسة، اكين يش مشلك يف تسـيري اجللسة
نرشع اآلن يف معاجلة األسـئR الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 

  .نقطة نظام يف التسـيري، تفضل السـيد املستشار.. اجللسة

        ::::املستشار السـيد عبد املاæ أفرôطاملستشار السـيد عبد املاæ أفرôطاملستشار السـيد عبد املاæ أفرôطاملستشار السـيد عبد املاæ أفرôط
  .رئيسشكرا السـيد ال

انطالقا مما جاء يف إحاطة األخ واإلخوان يف الفريق ¢سـتقاليل، حنن 
�نيا ، أوالنطالب �نعقاد جلنة املالية يف أقرب وقت لتدارس هذه الوضعية 

حنن قلناها إ�ن اج¡ع جلنة املالية أن من اكن يطبل �ألمس للمدونة، نراه 
ج¡ع للجنة املالية للوقوف اليوم يصفق لها، ما هذا التناقض؟ أ� أطالب �

  . عىل هذا الوضع، أطالب �ج¡ع يف أقرب وقت ممكن
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل اليس فضييل.. .إذن شكرا

        ::::املستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييل
  .شكرا السـيد الرئيس

حنا اإلخوان ¢سـتقالليني، و ل� من خالل نقطة نظام أحقيقة تفاج
أن املدونة مرشوع حكويم، هذا موضوع جديد بغينا نلقاو يش  اعترب�
مرشوع حكويم صادقنا عليه وبدئ يف تطبيقه، اآلن هناك  هاعترب�، صيغة

من  ممن يسـتغل هذه املدونة خللق بلبR يف أوساط الشعب املغريب، ومهن
يدعو إىل اإلرضاب، ورمبا هذه اإلرضا�ت سـتنتج عهنا اضطرا�ت شعبية، 

  . مل املسؤولية ملن يغري اخلطاب و� ازدواجية يف اخلطابحنن حن
حنا مشينا حبسن نية، اشـتغلنا عىل مسـتوى جملس النواب وجملس ا

املستشارين إلخراج هذا القانون إىل حزي التطبيق، ملا جيي فريق اليل 
حنا نتربأ من هذا اخلطاب، االوزير ينمتي إليه وخيطب هبذا اخلطاب، 

  .لاكمR عن ما ميكن أن ينتج عنه األمر غدا للفريق املعينوحنمل املسؤولية ا
  .شكرا السـيد الرئيس

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أرجوك السـيد املستشار إذا اكين يش نقطة نظام يف إطار التسـيري، راه ما 

  .يش يف اإلحاطات
  .تفضل اليس عزيز

        ::::املستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليل
  .شكرا األخ الرئيس

خبري، حنن نناقش مسائل حساسة وجد حساسة، فقط هللا جيازيك 
السـيد الرئيس، فأ� اليوم تنشوف مشهد اليل ما  ،وأعني الشعب علينا

سـبق يل أن رأيته يف هذا ا>لس، هو هاذ النوع من التصفيقات، واش 
  ن نسجل األهداف بعضنا عىل البعض؟ حن

ملسـتوى، هاذ الطريقة دôل التصفيقات، أ� أ�شد اإلخوان �ش نرفعو ا
السـيد الرئيس، هاذ اليشء ما معرو  ،ألن هاذ اليش تيحط من املسـتوى

ا>لس  هاذ يف ودخيل علينا ما اكن يف هاذ ا>لس، هاذ اليش جديد علينا
  . هللا جيازيك �خلري

  .اضبطوا القاعة السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
التسـيري؟  إطار كيف أضبط القاعة وأنت قابط نقطة نظام ما يش يف

راه نقطة نظام خصها تكون يف التسـيري �ش نضبطو القاعة، هللا خيليمك 
  . التسـيري إطار اكين يش نقطة نظام يف

  . تفضل شاليس بنشام

        ::::بنشامشبنشامشبنشامشبنشامش    عبد احلكميعبد احلكميعبد احلكميعبد احلكمياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  . السـيد الرئيس ما كنا لنتدخل
  السـيد الرئيس احملرتم، 

م كيف يه مقننة ومضبوطة يف النظام حنن واعون بأن نقط نظا
تتدار حرصا عىل تسـيري اجللسة، فæG حنن نسجل بأن الرئاسة  ،اKاخيل

  .مل متتثل لروح هذا املقتىض القانوين، هذا أوال
نسجل بأن جملس املستشارين يف أول جلسة � إخفاقه وفش# يف 

ىل تأهيل التجاوب مع مضمون اخلطاب املليك السايم األخري عندما دعا إ
هذه املؤسسة والرفع من أداهئا و¢بتعاد عن اخلطاب الشعبوي 

  . السـياسوي
أي مشهد، أية رسا· نقد�ا للرأي العام الوطين؟ هل هناك من مشهد 
رسôيل وعبيث أكرث من هذا املوقف اÄي يسجل فيه فريق حمرتم ازدواجية 

تنامغ ويتجاوب عىل يف اخلطاب غريبة، �ألمس القريب اكن الفريق احملرتم ي 
  .طول اخلط وعرضه مع مدونة السري

وعندما أخذ فريق األصا· واملعارصة، غري للتذكري، السـيد الرئيس،  
  .ألنه تيبان بأنه عند� خلل حىت يف اÄاكرة دôلنا
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أسابيع قبل البدء يف تطبيق مدونة  4ملا جسل فريق األصا· واملعارصة 
سة احتجاجا عىل تباطؤ احلكومة يف السري موقفه وانسحب من هذه اجلل 

الوفاء �لزتاماهتا، قوبلنا �حتجاجات من طرف اإلخوة أعضاء الفريق، فهاذ 
¢زدواجية يف اخلطاب، دمع مدونة السري يف اللجان والتصويت لفائدهتا، 
واليوم حنن نسجل ما قا� السـيد الرئيس احملرتم، هذا لعب �لنار وال جيوز 

  . س هذا العبث وهاذ الرسôليةأن يسجل عىل ا>ل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
امسح يل السـيد الرئيس، أنت تلكمت عىل نقطة نظام، وكنحييك عىل 

دقايق، ألن هاذ اليش   10نقطة نظام، أ� كنقرتح نرفعو اجللسة واحد 
  .مايش هو هذاك، تفضل اليس األنصاري

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء اليل حارضين معنا،
  السـيدات والسادة املستشارون، 

أ� أوال �مس الفريق ¢سـتقاليل، أود أن أشكر السـيد رئيس فريق 
األصا· واملعارصة اÄي نبه الرئاسة إىل التطبيق السلمي للنظام اKاخيل 

  . خبصوص التسـيري وحرص ذæ يف إطار نقط نظام
اإلخوان يف تدخالهتم عن السكة وعن النظام إال أنه بعدما زاغ بعض 

اKاخيل، فالبد اكن من واجيب كرئيس لفريق، أن أتناول اللكمة طبقا 
لتاكفؤ الفرص يف هذه املؤسسة احملرتمة، وألؤكد �مس الفريق ¢سـتقاليل 
أننا من مرجعيتنا يف حزب ¢سـتقالل أننا ننوب عن الشعب املغريب 

خليين ... ازدواجية يف اخلطاب، عىل خالفونرتمج مهومه وليس Kينا 
هذا مقع، هذا تسلط، خليو� نمكلو الهرضة دôلنا، هذا اسـتغالل ... نمكل

  .هاذ املؤسسة لمترير خطاب شعبوي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .قئدقا 10أقرتح رفع اجللسة ملدة 

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . رسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف امل

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئR الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
أسـئR مهنا آنية موÞة إىل قطاع الرتبية الوطنية  8، 20اجللسة، وعددها 
سؤ¢ عادية موزعة عىل قطاعات الرتبية الوطنية،  12والتعلمي العايل، و

ن، الصحة، ¢تصال، الصناعة والتجارة، اإلساكن والتعمري، الطاقة واملعاد
  .كتابة اKو· امللكفة �ملاء والبيئة

نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �ألسـئR املوÞة إىل السـيد وزير 
الرتبية الوطنية والتعلمي العايل، واليت تمتحور حول موضوع اKخول املدريس 
وحصيR الرب�مج ¢سـتعجايل، ونظرا لوحدة املوضوع اليت جتمعها نسـتأذن 

لس املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذæ نعطي اللكمة للسـيدة الوزيرة ا>
  . لإلجابة عهنا

السؤال اآلين األول يف املوضوع يمتحور حول اKخول املدريس، تفضل 
  .اليس خربوش

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  . سؤالني اثنني، أما اآلخرين مفا داخلينش يف وحدة املوضوع

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  . أسـئR مهنا آنية موÞة لقطاع الرتبية التعلمي 8نفس  ال8م قلته، 

اكين إثنني، موضوع اKخول املدريس، وحصيR الرب�مج اإلسـتعجايل، 
  . إذن اكين اثنني

إذن السؤال اآلين األول يف املوضوع يمتحور حول اKخول املدريس 
: حملرتمني السادةوحصيR سـنة من الرب�مج ¢سـتعجايل، للمستشارين ا

العريب خربوش، عبد الرحمي الزمزايم، محمد عذاب الزغاري، أمحد 
اللكمة ألحد السادة . الرمحوين، أمحد اKيبوين، عبد الواحد الشاعر

  .املستشارين احملرتمني لتقدمي السؤال، تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا  السـيد الرئيس

  الوزيرة،السـيدة 
  السادة املستشارون احملرتمون،

يدخل الرب�مج ¢سـتعجايل يف قطاع الرتبية الوطنية سنته الثانية مع 
اKخول املدريس اجلديد، ويه مناسـبة للتوقف عىل احلصيR األولية لهذا 
الرب�مج الهام إلنقاذ التعلمي من أزمته عىل األقل، وعىل األقل التخفيف 

ليت أكدها صاحب اجلال· يف خطاب العرش األخري، مهنا، ويه األزمة ا
داعيا بشلك واحض إىل إجراءات جريئة إلنقاذ املدرسة العمومية والنظام 

  .التعلميي من الوضع اÄي آل إليه
الرب�مج ¢سـتعجايل يتوفر عىل لك اإلماكنيات املالية اليت اكنت 

 التخفيف من تنقص القطاع، وميكن � أن يسامه يف حا· حسن تدبريه يف
أزمة التعلمي ببالد�، واليت من بني عناويهنا ¢كتظاظ، ضعف التأطري، 
هشاشة البنيات األساسـية خاصة يف العمل القروي، برامج ومقررات غري 
مواكبة لتحوالت ¢قتصاد وا>متع، الهدر املدريس، تعرث معلية التعلمي، 

تطبع القطاع رمغ لك اجلهود انسداد اآلفاق وغريها من القضاô اليت مازالت 
  .املبذو·

الرب�مج ¢سـتعجايل رمغ أمهيته وما وفر � من إماكنيات مالية، مل 
يعط حلد اآلن نتاجئ يلمسها املتعلمون واملدرسون واإلدارة الرتبوية عىل 
مسـتوى حل املعضالت اليت تعاين مهنا املدرسة العمومية أو التخفيف مهنا 

  . جودة التكوينعىل األقل وعىل مسـتوى 
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Äا نساءل معاليمك، السـيدة الوزيرة، عن تقيميمك للحصيR األولية لتنفيذ 
هذا الرب�مج؟ وما يه العوائق والصعو�ت اليت يواÞها؟ وكيف تعملون 

  عىل جتاوزها؟ 
كام نسائلمك عن املشاريع الكربى املربجمة للسـنة اKراسـية احلالية؟ ومىت 

ساتذة وا>متع، نتاجئ هذا الرب�مج يف واقع احلياة سـيلمس امجليع، متعلمون وأ
  املدرسـية ومسـتوى التكوين؟

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

  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، يف إطار التسـيري هللا خيليك، تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
شفتو، السـيد الرئيس، عىل أن الغرفة اكمR انسحبت، مايش عبتيا، 

عالش .. انسحبت ألن األخ رئيس الفريق احملرتم اÄي نقدره، اÄي تلكم
خرجنا؟ خرجنا ألن رئيس فريق معني تلكم بطريقة إقصائية، وقال أن حز� 

ملمثR معينا ميثل املغاربة، نمتىن أهنا تكون ز· لسان، ألن مجيع األحزاب ا
داخل الربملان فهـي اليت متثل الشعب املغريب، ما يش حزب معني، و�لتايل 
كنمتناو عىل أنه، السـيد الرئيس، يسحب ذيك الهرضة، عىل أنه حزب 

¢سـتقالل هو اÄي ميثل املغاربة، ذاك اليشء عالش خرجنا احنا ، وال 
  .راه غادي خنرجو

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ين موضوعه املشالك اليت تعاين مهنا العديد من إذن السؤال اآلين الثا

، 2010/2011املؤسسات التعلميية خالل اKخول املدريس لسـنة 
احلبيب لعلج، محمد املفيد، احامد أبر�، : للمستشارين احملرتمني السادة

  . توفيق مكيل، محمد عدال
  .أحد السادة املستشارين يلقي السؤال، تفضل اليس احلبيب

        ::::يد احلبيب لعليد احلبيب لعليد احلبيب لعليد احلبيب لعلججججاملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  اإلخوة املستشارين،
أود بدوري أن أتدخل يف هذا املوضوع، وأظن أن إشارة املوضوع فهـي 
واحضة، فنحن نسائل السـيدة الوزيرة عن اKخول املدريس لهذه السـنة، 

كومة صاحب اجلال· خصصت موارد جد �مة هذه السـنة لهذه علام أن ح
  . الوزارة

وكذæ علام أن اإلجراءات املتخذة، وكذæ ما مسعناه خالل اجلرائد 
الوطنية وخالل ما تداو� املواطنون هذه اآلونة األخرية، أن اKخول 

  . املدريس مل يمتزي بتغيري جدري مما سـبق

ملوضوع وحنتفظ �Kقائق ف� خيص نسائل السـيدة الوزيرة يف هذا ا
  . التعقيب السـيد الرئيس

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

  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، تفضل السـيد الوزير 

        ::::الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالوزير امللكف �لعالقات مع الربملان    ،،،،السـيد إدريس لشكرالسـيد إدريس لشكرالسـيد إدريس لشكرالسـيد إدريس لشكر
غري من أجل أن اإلماكنية دôل الرقابة اKسـتورية تكون رقابة، احنا 
تنطرحو اإلماكنية دôل أن األسـئR املتعلقة �Kخول املدريس واملشالك اليت 
يعرفها إىل اكينة إماكنية دôل جتميعها ويتسألو الفرق اليل �غية تنخرط يف 

 . السؤال حىت تكون املعطيات معطيات مشولية
رجنا وأصبحنا يف هذه الوضعية، راه ما غتكونش املعطيات وإذا أح

اكمR، وحنن هتيأ� عىل أساس أن احلوار اليل غادي يفتح اليوم يف املؤسسة 
هو حوار حول موضوع معني، الظرفية دôلو يه اKخول املدريس 

  . واحلصيR اليل غادي تطرح للمناقشة واملراقبة
  .شكرا لمك

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ا لمك السـيد الوزيرشكر 

هو أ� اسـتأذنت ا>لس املوقر يف طرح عدد دôل األسـئR دفعة 
  . واحدة نظرا لوحدة املوضوع وما اكنش اعرتاض

  .شكرا السـيد الوزير
إذن السؤال اآلين الثالث موضوعه اKخول املدريس، للمستشارين 

عيل قيوح، محمد محمد األنصاري، محمد السويس املوساوي، : احملرتمني السادة
  .بلحسان، محمد بزنيدية، مصطفى القامسي، تفضل اليس القامسي

        ::::املستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدة الوزير،

  األخوات واإلخوة املستشارين احملرتمني، 
من املعلوم أن اKخول املدريس قد مت منذ أôم قليR ويف جو ميلء 

سـتعدادات من أجل تطبيق الرب�مج ¢سـتعجايل والتغلب عىل �ال
 æالصعاب، سواء تعلق األمر �لتعلمي األويل أو اإلعدادي أو اجلامعي، وذ
من أجل خلق جو مالمئ السـتقبال التالميذ والطلبة ودمع املؤسسة التعلميية 

وي، من �ملواد األولية الاكفية واملتطلبات الرضورية وخاصة يف العامل القر 
  . أجل حماربة الهذر املدريس وخاصة الفتيات

إال أنه يالحظ عىل الرمغ من لك ا>هودات املبذو· هناك عدة 
صعو�ت تواجه اإلصالح يف شـىت ا>االت وتطبيق الرب�مج ¢سـتعجايل 
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عىل أرض الواقع و¢نتقال به من مرحR الهتييء إىل التطبيق يف أرض 
  . الواقع

، السـيدة الوزيرة، ما يه اإلجراءات اليت اختذمتوها وعليه نسائلمك
  . للتغلب عىل الصعاب لضامن دخول مدريس مالمئ

  .وشكرا

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

السؤال اآلين الرابع موضوعه تأمني الزمن املدريس، للمستشارين 
، خدجية الزويم، محمد األنصاري، عبد الغاين ماكوي: احملرتمني السادة

  . الطيب املوساوي، بلعيد بنشميس
عفوا، السؤال اآلين اخلامس موضوعه الربامج ¢ج¡عية الرامية إىل 

إدريس مرون، : تثبيت المتدرس وتوسـيعه، للمستشارين احملرتمني السادة
عبد امحليد السعداوي، معر أدخيل، املهدي عمثون، عياد الطييب، تفضل 

  .رتمالسـيد املستشار احمل

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  زماليئ،
عرف واحد التأخري كبري  99ا>ال التعلميي يف بالد� منذ ¢نطالقة يف 

عىل مسـتوى تنفيذ ما جاء يف امليثاق الوطين للرتبية والتعلمي، اآلن توفرت 
املادية، الوسائل البرشية، واليل هو �م جدا هو أنه وهاذ اليش الوسائل 

الحظناه وعشـناه أن الطريقة اليل أصبحت الوزارة تتعامل هبا مع 
املؤسسات وذæ عرب اخلروج إىل عني املاكن والوقوف عىل األحوال اليت 
تعيشها املؤسسات، هذا نسج# �رتياح، ونعترب أنه إجيايب جدا، وقد اكن 

رشف أن أقف خشصيا عىل زôرة للسـيدة الوزيرة دامت إىل بعد يل ال 
الثامنة ليال يف أقالمي �ئية، هذا يشء نشكر الوزارة عليه وتنعتربو أنه 

  .إجيايب
ف� يتعلق �لبادية، الرب�مج احلكويم جاب مجموعة دôل اإلجراءات، 

زة تعطى لها ، هذا الرب�مج يقتيض أن األرس املعو "تيسري"أذكر مهنا بر�مج 
واحد القدر مايل مسامهة من اKو· يف أن تثبت هذه العائالت أبناهئا يف 
المتدرس، هذه الطريقة اليل كيتدار هبا ¢ختيار دôل األرس اعمتدت عىل 

جامعة أعتقد، بيX املفروض أنه  350مجموعة دôل امجلاعات يف البالد، 
نت امجلاعة غنية ال يعين أن األرس يه اليت فقرية ليست امجلاعة، فإذا اك

ليس فهيا أرس فقرية، وإذا اكنت أيضا امجلاعة فقرية ال يعين أن الساكن 

فقراء، فإذن نريد أن نعيد النظر يف هذا األمر حىت تسـتفيد ت¯ األرس 
  .احلقيقية اليت يه معوزة من هذا الرب�مج

عىل أن  نقطة �نية ويه هتم املبادرة دôل مليون حمفظة، احنا كنعرفو
ملليون دôل احملافظ اآلن، لكن ما نريده هو أكرث من هذا، نريد أن  3فتنا 

حيصل لك طفل يف البادية ويف نواY املدن عىل حمفظة اكمR ألسـباب 
æمتعددة، مهنا ما هو نفيس ومهنا ما هو اقتصادي، إىل غري ذ .  

 كذæ البذ·، السـيدة الوزيرة، معلتو عىل إجياد البذل يف بعض
املؤسسات، نريد ألبناء البادية أن يظهروا مبظهر املمتدرسني، خصوصا ومه 

عندمه والبايق ما  %20أوىل بأن تسمل هلم هاته البذل، فال ميكن أن يكون 
عندوش، ألن إما نديرو للمؤسسة اكمR البذ· دôلها وال ما غنديرو حلد، 

   .عىل األقل حىت تسـتجيب ملنظر مجيل وملشهد مجيل للطلبة
كذæ النقل املدريس البد أن نفكر فيه بتعامل مع امجلاعات احمللية 

  . والسلطات األخرى ألن الطريقة اآلن اليل احنا غاديني فهيا ليست مرضية
  .وشكرا

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

أرجع للسؤال اآلين الرابع وموضوعه تأمني الزمن املدريس، للمستشارين 
احملرتمني السادة محمد األنصاري، عبد الغين ماكوي، خدجية الزويم، الطيب 

  .املوساوي، بلعيد بنشميس، تفضل السـيد املستشار

  :املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،
ؤال دôل الفريق ¢سـتقاليل للوحدة والتعادلية حول هاذ املوضوع الس

الهام وهو حول تأمني الزمن املدريس جاء يف سـياق اKخول املدريس وما 
تبذ� احلكومة من جمهودات جبارة يف هاذ املضامر من أجل التغلب عىل 
السلبيات وكذæ تدعمي املكتسـبات كسـياسة متبعة من طرف احلكومة 

لقطاع التعلمي يف مجيع مراح# ويف مجيع مسـتوôته، بدءا من التعلمي بدمعها 
  . التأهييل إىل حدود التعلمي اجلامعي

حول هذا املوضوع، اليت  154وبطبيعة احلال هناك مذكرة وزارية رمق 
جاءت لعقلنة مجيع اإلجراءات وتفعيلها والتدبري اجليد واحملمك ل\خول 

أجل رفع املردودية يف القطاع، وخاصة  املدريس لهذه السـنة، وكذæ من
�لنسـبة للهذر املدريس، وكذæ النقل ومتكني ت¯ الفئات املسـتضعفة 
واملقصية من ولوج املدرسة، وكذæ حماربة األمية يف نطاق تعممي التعلمي 

  . سـنة 15سـنوات إىل حدود  6والمتدرس، ابتداء من سن 
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وبيات من أجل عرقR هذا إال أنه يالحظ أن هناك عدة عراقيل ورمبا ل
اإلصالح اÄي يدخل يف نطاق الرب�مج ¢سـتعجايل لوزارة الرتبية 
الوطنية، وهناك بعض ¢حتقا�ت اليت عرفهتا بعض املناطق، وأن الوزارة 
وعىل مسـتوى األاكدمييات واملندوبيات وبرشاكة مع ا>متع املدين وامجلاعات 

  . من أجل التغلب عىل ت¯ الصعاب احمللية ما فتئت تبذل جمهودات جبارة
ونود من هذا املنرب ومن خالل هذه القبة أن يتعرف الرأي العام عىل 
ما تقوم به احلكومة يف خشص وزارة الرتبية الوطنية من جمهودات من أجل 

اليت معمت عىل  154تأمني اKخول املدريس، وذæ يف سـياق املذكرة 
  . مجيع املصاحل التابعة لها

  .وشكرا

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

السؤال اآلين السادس موضوعه مآل ا(طط ¢سـتعجايل لوزارة الرتبية 
الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، للمستشارين 

العلمي التازي، خريي بلخري، عبد القادر سالمة، عبد : احملرتمني السادة
  . اسن سليغو حل ااملاæ لعرج، 

  .تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

السـيدة الوزيرة احملرتمة، رشعت وزارتمك املوقرة يف تنفيذ خمطط 
لهفوات اليت حصلت خالل اسـتعجايل هام من أجل تدارك النقائص وا

العرشôت األوىل للهنوض بقطاع التعلمي، وكذæ من أجل ¢سـمترار يف 
البحث عن السـبل الكفيR �خلروج من املشالك اليت يعاين مهنا هذا 
القطاع، �لطبع هناك واحد الغالف مايل �م جدا، اليل ختصص لهذه 

مبدينة فاس، ومتضات العملية، وسـيد� هللا ينرصو اكن ترأس واحد احلفل 
  .2009/2012سـنوات، أي  4واحد ¢تفاقية نتاع واحد ا(طط دôل 

  السـيدة الوزيرة،
من خالل لك ما تقدم ومن خالل هذا، فريق التجمع اKسـتوري 
املوحد يريد إعطائنا ولو حصيR مؤقتة عن هذا الرب�مج اإلصالY الكبري 
وعن مآل ا(طط ¢سـتعجايل اÄي جاءت به وزارتمك املوقرة من أجل 

  . الهنوض بقطاع التعلمي
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .رتمشكرا السـيد املستشار احمل

السؤال اآلين السابع موضوع اKخول املدريس، اللكمة ألحد السادة 
  .املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السـيدات والسادة املستشارين،
حلايل يشلك السـنة الثانية لإلصالح �لرمغ من أن املومس اKرايس ا

ه �لعديد من يإال أنه متزي كسابق  الرتبوي املرتبط �لرب�مج ¢سـتعجايل،
املشالك والصعو�ت اليت تعاين مهنا عىل حد سواء الشغيR التعلميية واألرس 

وأساسا يف  ،املغربية، نذكر مهنا عىل اخلصوص، اخلصاص يف املوارد البرشية
أطر التدريس يف خمتلف Þات اململكة، واليت مل متس فقط املناطق النائية 

  . بل حىت املدن الكربى اكKار البيضاء
أعاق أيضا انطالقة عادية وسلمية  ،كام أن اسـمترار املشالك ¢ج¡عية

 2007ل\خول املدريس، خاصة عدم تنفيذ مقتضيات اتفاق فاحت غشت 
   .من قبل احلكومة

  �لثا، ترسـمي ظاهرة اكتظاظ التالميذ يف الفصول اKراسـية؛ 
رابعا، ارتفاع أمثنة الكتب واملسـتلزمات اKراسـية، مما أرهق اكهل 
العديد من األرس، خاصة أن املومس اKرايس احلايل تزامن وشهر رمضان 
وعيد الفطر، لك ذæ يف غياب Ëم ملراقبة األسعار من طرف اجلهات 

  . املسؤو·
أمام هذا الواقع املزري، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما هو تقيميمك 

  للمشاريع اليت مت إجنازها واليت نص علهيا ا(طط ¢سـتعجايل؟ 
�نيا، ما يه اإلجراءات والتدابري اليت من املفروض اختاذها ملعاجلة 

  املشالك املطروحة املشار إلهيا أعاله؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

السؤال اآلين الثامن موضوعه نقص األطر التقنية يف األاكدمييات 
عبد ا>يد املهايش، إدريس : اجلهوية، للمستشارين احملرتمني السادة

  . الرايض، عبد امحليد أبرشان، الغازي لغراربة، نبيه حلسن
  .تفضل أحد السادة املستشارين احملرتمني

        ::::ملستشار السـيد عبد ا>يد املهاملستشار السـيد عبد ا>يد املهاملستشار السـيد عبد ا>يد املهاملستشار السـيد عبد ا>يد املهايشيشيشيشاااا
  . شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين،
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السـيدة الوزيرة احملرتمة، هذا السؤال طرحناه السـنة املاضية، ووجد� 
أنفسـنا مضطرين لطرحه مرة أخرى لسبب بسـيط وواحض، وهو عدم 

  . جتاوب احلكومة مع سؤالنا رمغ اقتناعها مبا نسائلمك فيه
السـيدة الوزيرة احملرتمة، سؤالنا هيم تزويد األاكدمييات اجلهوية للرتبية 

طر املتخصصة يف أشغال البناء والصيانة، من �ندسني والتكوين �أل
و�ندسني معامريني وتقنيني، حىت تمتكن هذه األاكدمييات من القيام 
بواجهبا، خاصة مع لك ما مح# الرب�مج ¢سـتعجايل من مشاريع كربى 

  . وعديدة لتأهيل الفضاءات واملؤسسات الرتبوية
ويل اليقني، السـيدة الوزيرة احملرتمة، أنمك متفقني معنا حول النقص 
احلاصل يف هذه الفئة من التقنيني، Äا نسائلمك عن ما وفرته الوزارة من 
مناصب السـتدراك هذا النقص حىت تمتكن األاكدمييات من إجناز وتتبع 

  . الرب�مج ¢سـتعجايل يف أحسن الظروف
  .شكرا السـيد الرئيس

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

، 2011-2010السؤال التاسع موضوعه اKخول املدريس احلايل 
زبيدة بوعياد، عبد الرمحن أشن، سعيد : للمستشارين احملرتمني السادة

  . رسار، مولود سقوقع، حفيظ وشاك
  .تفضل أحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد سعيد املستشار السـيد سعيد املستشار السـيد سعيد املستشار السـيد سعيد رسرسرسرسارارارار
  .الرئيس شكرا السـيد

  السادة الوزراء،
مع دخول الرب�مج  2011-2010يزتامن اKخول املدريس ملومس 

¢سـتعجايل سنته الثانية، مما يتطلب الوقوف عىل املؤرشات األولية لقياس 
مدى جناعة القرارات واإلجراءات اليت تضمهنا ا(طط والوقوف عىل 

الغاôت واألهداف وفق التدابري اليت ينبغي رمبا تصويهبا، سعيا لتحقيق 
اجلدو· الزمنية املسطرة ومتشـيا مع اإلماكنيات املرصودة للرب�مج 

  . ¢سـتعجايل
ويف انتظار أن تطلعو�، السـيدة الوزيرة، عىل ما تقدمنا بطرحه، نود 
أن نبادر إىل طرح مجموعة من املظاهر السلبية اليت تطبع اKخول املدريس 

األسف شأن املوامس اKراسـية الفارطة،  احلايل، شأنه يف ذæ مع اكمل
وكأن الرب�مج ¢سـتعجايل ياليق واقعا عنيدا حيول دون األجرأة الفعلية 

  . الكفيR حبل املعضالت اليت تعانهيا املنظومة التعلميية
ومن السلبيات األساسـية لهذا اKخول مثال، اسـمترار ¢كتظاظ داخل 

برشية، اسـمترار ظاهرة القسم متعدد الفصول، النقص املهول يف املوارد ال 
املسـتوôت، غياب التفوجي يف املواد العلمية يف جل الثانوôت التأهيلية إىل 

  .غري ذæ من القضاô واملشالك اليت يطول الوقت السـتعراضها

للك هذا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، تنويرا >لسـنا املوقر وتنويرا للرأي 
لتجاوز هذه املعضالت والنواقص اليت حتول دون  العام، عام تنوون القيام به

  حتقيق مدرسة النجاح املنشودة؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقيقة،  27شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف 

  .تفضيل إىل املنصة

    السـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايلالسـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايلالسـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايلالسـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل
        ::::وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

 .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيدات املستشارات احملرتمات،

  السادة املستشارون احملرتمون،
امسحوا يل يف البداية، وأ� أول من يتناول اللكمة من الفريق احلكويم 

قر دورة حافR �لعطاء يف أماممك يف هذه اKورة، أن أمتىن لمك و>لسمك املو 
انسجام مع ما جاء يف اخلطاب املليك السايم، مع التعبري جمددا عن 
اسـتعداد� يف قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر اسـتعداد� 

  .عىل مواصR التعاون مع غرفتمك املوقرة
أشكر السـيدات والسادة املستشارين عىل اه¡�م بظروف 

ت اKخول املدريس احلايل وعىل مواكبهتم وتتبعهم لصريورة ومسـتجدا
الرب�مج ¢سـتعجايل وملا أفرزه كحصيR مرحلية بعد سـنة واحدة من 

  .تفعي#
أسابيع املومس اKرايس  4منذ أقل من  -كام هو معلوم  -فلقد انطلق 

اÄي يشلك املومس اKرايس الثاين يف ظل تفعيل الرب�مج  2010-2011
، ولعل أمه ما مزي اKخول هو التعبئة الشامR 2012-2009جايل ¢سـتع

 ،ôوÞ ،اليت سامهت فهيا، �إلضافة إىل لك مكو�ت الوزارة حمليا
ومركزô، السلطات احمللية واملنتخبون ومجعيات ا>متع املدين، �إلضافة إىل 

  . األ�ات واآل�ء
قة الفعلية وقد اسـهتدفت هذه اجلهود عىل وجه اخلصوص ¢نطال

شـتنرب املنرصم،  16ل\راسة منذ اليوم األول ل\خول املدريس، أي يوم 
�عتبار حتقيق انطالق اKراسة يف الوقت احملدد لها لبنة أساسـية يف تأمني 
الزمن املدريس اÄي يعترب موردا أساسـيا يف العملية الرتبوية، واÄي 

ية اليت تقرر يشلك هدره وسوء اسـتعام� أحد ¢ختالالت األساسـ 
  .التصدي لها بشلك حازم خالل هذا املومس اKرايس

وقد مت إرساء مهنجية وعدة إجرائية للعمل يف هذا املوضوع، سوف يمت 
تعمميها خالل هذا املومس اKرايس بعد أن مت جتريهبا برمس املومس املنرصم يف 

  .مؤسسة تعلميية 108ثالث أاكدمييات Þوية للرتبية والتكوين و
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كام شهدت انطالقة املومس اKرايس وللسـنة الثالثة عىل التوايل اه¡ما 
وزيرة ووزيرا قاموا بزôرات  21كبريا من طرف أعضاء احلكومة، حيث أن 

ميدانية للمؤسسات التعلميية، واطلعوا يف عني املاكن عىل الظروف اليت مير 
  . فهيا هذا اKخول املدريس

وميكن القول هبذا اخلصوص أننا قد حققنا طفرة نوعية مقارنة مع 
السـنوات املنرصمة بفضل اجلهود الكبرية اليت مت بذلها من طرف لك 
الفاعلني والرشاكء من أجل إجراء لك العمليات التحضريية ل\خول املدريس 
يف الوقت احملدد لها، من توفري للموارد البرشية وفتح للمطامع املدرسـية 
واKاخليات وتوفري للبنيات التحتية وتنظمي لعملية توزيع الكتب واللوازم 

  . املدرسـية، إىل غري ذæ من املقومات املادية والرتبوية ل\خول املدريس
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التحول امللموس يف التحمك يف تدبري اKخول 

سـتعجايل منذ املدريس يشلك إحدى مثرات الرشوع يف تفعيل الرب�مج ¢
املومس اKرايس املنرصم، وما ترتب عن ذæ من مكتسـبات إن عىل 
مسـتوى مؤرشات المتدرس، أو عىل مسـتوى توفري الرشوط املادية، أو 
كذæ عىل مسـتوى توفري املناخ املساعد عىل التحسني املسـمتر للعملية 

  .الرتبوية
الق املومس وبطبيعة احلال، فإن إبراز التطور النوعي اÄي عرفه انط

اKرايس احلايل ال يعين أنه مت التغلب عىل اكفة املشالك واإلكراهات 
واملعيقات، بل إن اإلختالالت يمت تطويقها وتقليص جمالها بشلك تدرجيي 
وملموس، فظاهرة ¢كتظاظ ما تزال موجودة ببعض املناطق وخصوصا 

بعض املؤسسات �لتعلمي الثانوي، كام أن هناك خصاص يف املوارد البرشية ب 
التعلميية إىل جانب وجود فائض يصعب تشغي# مبؤسسات أخرى، وهناك 
مؤسسات تنتظر دورها يف التأهيل، وهذا هو ما سـنواصل العمل عىل 

  .معاجلته من خالل مواصR تفعيل الرب�مج ¢سـتعجايل
وبشلك عام، ميكن اجلزم بأن النفس اجلديد لإلصالح أصبح ملموسا 

املتتبعني، وحنن نعمل عىل أن يتجدد ويتناىم وترتفع وتريته Kى الفاعلني و 
  .ويتقوى أثره خالل الفرتة املتبقية من الرب�مج ¢سـتعجايل

و�لرجوع إىل حصيR السـنة األوىل من الرب�مج ¢سـتعجايل، فإننا  
نعتربها إجيابية وجد مشجعة سواء من خالل مؤرشات المتدرس اليت مت 

التقدم احلاصل يف تفعيل مشاريع الرب�مج ¢سـتعجايل  حتقيقها أو من خالل
  .أو من خالل تطوير حاكمة املنظومة والتحمك يف مسارها

 2.4فبخصوص مؤرشات المتدرس، فقد ارتفع عدد التالميذ بنسـبة 
يف املتوسط السـنوي خالل العرشية املنرصمة،  % 1.2، مقابل %

نقطة �لنسـبة  3.5وحتسنت نسب المتدرس حسب الفئات العمرية ب
- 12نقط �لنسـبة للرشحية العمرية  4سـنة، وب 11إىل  6للرشحية العمرية 

سـنة، وتراجعت  17-15سـنة، وبنقطتني �لنسـبة للرشحية العمرية  14
نسب الهدر املدريس بنقطتني يف املتوسط حسب األسالك التعلميية، مع 
 تسجيل تراجع هام �لس¯ ¢بتدايئ، وحتسنت نسب النجاح يف

¢متحا�ت اإلشهادية، خصوصا يف هناية س¯ الثانوي اإلعدادي بنقطتني، 
نقط، وارتفعت نسـبة التوجيه حنو الشعب  6ويف امتحا�ت البااكلورô ب

نقط، كام عرف التعلمي املدريس اخلصويص تطورا ملموسا،  2.5العلمية ب
  .من العرض الرتبوي % 10حيث انتقلت نسـبة مسامهته إىل حوايل 

صوص تفعيل مشاريع الرب�مج ¢سـتعجايل، ففي جمال توسـيع وخب
العرض الرتبوي وتأهيل املتوفر منه، فقد مت �لنسـبة لتمنية التعلمي األويل 

قسام جديدا مبؤسسات التعلمي ¢بتدايئ العمويم، وإحداث تسع  302فتح 
ألف مؤسسة من  35مراكز للموارد للتعلمي األويل، كام اسـتفادت حوايل 

  . ألف مربيا ومربية 27أطري الرتبوي ومت تأهيل ما يفوق الت
مؤسسة  359وخبصوص �يق األسالك التعلميية، فقد مت إحداث 

 8داخلية، كام مت تأهيل أكرث من  18مدرسة جامعاتية و 16تعلميية، مهنا 
آالف وحدة مدرسـية، إما برتممي بناôهتا أو ربطها �ملاء والكهر�ء أو 

داخلية، إىل جانب إرساء نظام  284إلضافة إىل تأهيل الرصف الصحي، �
للصيانة الوقائية �ملؤسسات التعلميية، فضال عن تعويض املتاليش من 
التجهزيات املدرسـية، واقتناء التجهزيات اKيداكتيكية للمؤسسات التعلميية، 

 70و 20وذæ بنسب جتهزي مت حتديدها حسب املواد التعلميية يف ما بني 
�لنسـبة للتعلمي الثانوي  % 100و 30بة للتعلمي ¢بتدايئ، ما بني �لنسـ  %

�لنسـبة للتعلمي الثانوي التأهييل، مع  % 100و 50اإلعدادي، وما بني 
  .إعطاء األسـبقية للغات وللعلوم

وخبصوص تدريس اللغة األمازيغية، فقد ارتفع عدد املؤسسات اليت 
سسة، بلغ عدد التالميذ مؤ  3700تدرس هبا األمازيغية إىل ما يفوق 

 11ألف تلميذة وتلميذ أي حوايل  600املسـتفيدين من هذه اKروس قرابة 
  .من مجموع املمتدرسني �لتعلمي ¢بتدايئ %

 gة املعيقات السوسـيو اقتصادية يف أفق حتقيق تاكÞوخبصوص موا
 Rمن خالل مواص æالفرص، فقد مت حتقيق تقدم ملموس يف هذا ا>ال وذ

خدمات املطامع املدرسـية واKاخليات، اليت ارتفع عدد املسـتفيدين مهنا  دمع
، كام ارتفع عدد % 15ألف مسـتفيدة ومسـتفيد، أي بنسـبة  150مبا يناهز 

أôم ¢سـتفادة من هذه اخلدمات فضال عن الرفع من قمية منحة اKاخلية 
  .% 80حبوايل 

د املسـتفيدات كام عرفت مبادرة مليون حمفظة ارتفاعا هاما يف عد
 1.2واملسـتفيدين، وذæ مبضاعفة عدد املسـتفيدين ثالثة مرات لينتقل من 

مليون مسـتفيدة ومسـتفيد، وتضاعف عدد األرس  3.7مليون إىل 
مرة، منتقال  3.4ل\مع املادي املرشوط ب " تيسري"املسـتفيدة من بر�مج 

د ألف أرسة مسـتفيدة، يف حني ارتفع عد 162ألف أرسة إىل  47من 
ألف تلميذة  300إىل  79500التالميذ املسـتفيدين من هذا اKمع من 

وتلميذ، وبطبيعة احلال فهذا الرب�مج هو اآلن يف مرحلته التجريبية، وحنن 
بناءا عىل اKراسات والتقوميات اليت سوف نقوم هبا سوف نشـتغل بطبيعة 
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املستشار احلال عىل حتسني ¢سـهتداف يف ¢جتاه اÄي أشار إليه السـيد 
  .احملرتم

يضاف إىل ذæ ما مت حتقيقه يف جمال توفري خدمات النقل املدريس 
، نظرا ألنه اكن يف % 600اÄي ارتفع عدد املسـتفيدين منه بأكرث من 

ألف مسـتفيد سوف ترتفع إىل  20األول العدد جد متواضع، واآلن عند� 
اس املوحد لفائدة ألف مسـتفيد يف هذا املومس اKرايس، وكذا توفري اللب 30

  .ألف مسـتفيد ومسـتفيدة 800أكرث من 
وليك تؤيت هذه ا>هودات ألكها يف الرفع من مردودية املنظومة اليت 
تظل مرتبطة بتطوير املامرسات الرتبوية، فقد خصصنا عناية كبرية لتطوير 
المنوذج البيداغو�، ومت يف هذا السـياق عىل اخلصوص الرتكزي عىل إعداد 

طار مهنجي لتفعيل املقاربة �لكفاôت عىل صعيد التعلمي اإللزايم، وجتريب إ
ما أصبح معروفا ببيداغوجيا اإلدماج، �إلضافة إىل إنتاج العدة البيداغوجية 
وتكوين عرشات اآلالف من األساتذة واملديرين واملفتشني عىل هذه 

الثانوي املقاربة، اليت سـتعمم يف الس¯ ¢بتدايئ هذه السـنة، ويف الس¯ 
  . اإلعدادي خالل املومس اKرايس املقبل

هناك كذæ مكتسـبات يف جمال تطوير وتقومي ¢متحا�ت من خالل 
اع¡د التشخيص القبيل للمسـتلزمات، وحتيني األطر املرجعية، واع¡د 

  .دفاتر املساطر يف ¢متحا�ت اإلشهادية
رصم، من خالل كام عرف جمال التوجيه طفرة نوعية خالل املومس املن

إحداث بنيات ¢ستشارة والتوجيه عىل صعيد املؤسسات واألقالمي 
أسـتاذة وأسـتاذ �لس¯ الثانوي يف  22200واجلهات، وتكوين ما يفوق 

 947جمال اإلعالم واملساعدة عىل التوجيه، كام اسـتفاد ما يناهز مليون و
  .ألف تلميذة وتلميذ من اKعامات اإلعالمية

>هودات املبذو· من أجل إدماج التكنولوجيات احلديثة كام مت تعزيز ا
، "جيين"لإلعالم و¢تصال يف العملية التعلميية التعلمية يف إطار بر�مج 

مركز تكوين بشـبكة األنرتنيت،  34مؤسسة تعلميية و 2063حيث مت ربط 
رخصة اسـتعامل املوارد الرمقية، ووضعها رهن إشارة  54600ومت اقتناء 

مديرا  1390مفتشا و 520، والتكوين عىل املضامني املقتناة لفائدة الفاعلني
مدرسا، إىل جانب إحداث ا(ترب الوطين للمضامني الرمقية  68680و

واملركز املغريب الكوري للتكوين املتخصص يف تقنيات اإلعالم و¢تصال، 
ايئ كام مت بذل Þود كبرية من أجل تفعيل الرتبية البدنية يف الس¯ ¢بتد

من خالل بناء املالعب الرôضية وتكوين األساتذة وإعداد اKالئل 
  .البيداغوجية

ومن جانب آخر، فقد مت التحضري ملأسسة البحث الرتبوي و¢رتقاء 
به، وذæ من خالل إرساء الهيالك املركزية واجلهوية، وكذا وضع 

ل هذا اإلسرتاتيجية الوطنية للبحث الرتبوي، وحتديد األولوôت يف جما
  .البحث

ويف إطار ¢رتقاء �حلياة املدرسـية ومواÞة ظاهريت الهذر والتكرار، 
مت وضع نظام التتبع الفردي للتالميذ، �البتدايئ والثانوي اإلعدادي، مه ما 

ألف تلميذة وتلميذ، إىل جانب تنظمي أنشطة اKمع  800مليون و 4يفوق 
  .ميذ �البتدايئ واإلعداديتلميذة وتل  250.000الرتبوي لفائدة أكرث من 

أما خبصوص حاكمة املنظومة الرتبوية، فقد مت حتقيق طفرة نوعية هامة، 
تؤسس لرتسـيخ ثقافة جديدة يف تدبري الشأن الرتبوي، وذæ من خالل 
املقاربة املعمتدة يف إعداد وتفعيل ا(طط ¢سـتعجايل، حيث أن ا(طط 

مرشوع  25فهو يتكون من ¢سـتعجايل يرتكز عىل مقاربة املرشوع، 
�لنسـبة للتعلمي املدريس، مت ¢شـتغال علهيا من أجل حتديد أهدافها 
والعمليات واإلجراءات الرضورية لتحقيق ت¯ األهداف، وكذا اآلجال 

  . واملوارد الرضورية إلجنازها، مع حتديد املسؤول عن إجناز لك مرشوع
مسـتوôت املنظومة،  بطبيعة احلال هذه املقاربة مت تطبيقها عىل لك

مركزÞ ،ôوô وإقلمييا، فاليوم بإماكنمك ¢طالع �لنسـبة للك مرشوع عىل 
هذه املعطيات وطنيا، Þوô وإقلمييا، وعىل امتداد الفرتة اليت يشملها 

  .2012إىل  2009الرب�مج ¢سـتعجايل، أي من 
ف أكرث من ومن أجل إجناح هذه املقاربة، مت تعزيز الطوامق التقنية بتوظي

إطارا إدارô وتقنيا، من �ندسني ومترصفني وتقنيني وممونني  1300
  . وحمرضين للمختربات

أقصد برجمة مشاريع الرب�مج ¢سـتعجايل  -و�إلضافة إىل هذه الربجمة 
اليت تطلبت Þودا كبرية من طرف لك الفاعلني املعنيني، واليت مكنت  -

اإلجناز، مت وضع آليات لتتبع إجناز  من توضيح الرؤية والتحمك يف مسارات
املشاريع وتقومي أداء الفرق املسؤو· عن اإلجناز، وقد مت إعامل هذه اآلليات 

 2010لوضع حصيR املومس اKرايس املنرصم وتدارسها يف هناية شهر يوليوز
مع املسؤولني املركزيني واجلهويني واإلقلمييني من أجل اسـتخالص اKروس 

  .احلاصل عند ¢قتضاءوتدارك التأخر 
إن إرساء هذا المنوذج يف تدبري الشأن الرتبوي، يشلك أحد 
املكتسـبات الهامة اليت يتعني رعايهتا وتعزيزها مبواصR ¢ستiر يف تأهيل 
ومصاحبة املوارد البرشية ألن التخطيط احملمك وقياس النتاجئ وتقومي األداء 

التدبري احلديث، املمتحور من أجل تصويب ما يلزم تصويبه، يه عنارص 
  . حول النتاجئ واÄي يتيح فرص التطوير املسـمتر

وبطبيعة احلال ليك تعطي هذه املقاربة ألكها، جيب أن تعمتد كذæ يف 
تدبري املؤسسة التعلميية، حىت وإن اكن لك ما تقوم به املصاحل املركزية 

  . واجلهوية واإلقلميية هو لفائدة املؤسسة التعلميية
هذا السـياق، رشعنا خالل املومس املنرصم، ويف مرحR أولية يف ويف 

حتفزي املؤسسات التعلميية عىل صياغة خمططات لتطوير أداهئا �نسجام مع 
مضامني الرب�مج ¢سـتعجايل يف إطار مرشوع املؤسسة، ورصد� لهذا 
الغرض مزيانيات هامة، مت وضعها رهن ترصف املؤسسات التعلميية عن 
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يات دمع مدرسة النجاح اليت مت تعمميها عىل لك املؤسسات طريق مجع 
  . التعلميية

وسوف نعمل هذه السـنة عىل مواصR هذا العمل لتتوفر لك مؤسسة 
تعلميية عىل ا(طط ¢سـتعجايل اخلاص هبا، املنبثق من تشخيص وضعيهتا 

واملتطلع إىل حتسني مؤرشات أداهئا �سـتحضار مشاريع ا(طط 
  . ¢سـتعجايل للوزارة

صه ومبا أن العنرص البرشي هو احملرك األسايس للك إصالح، فقد خ
الرب�مج ¢سـتعجايل بأمهية �لغة من خالل ¢ستiر يف تأهي# وتأطريه 
وحتفزيه عرب تواصل واإلرشاك، وكذا من خالل توفري الرشوط واملناخ 
املالمئني لالشـتغال، مع مواصR العمل بتنسـيق حممك مع الرشاكء ¢ج¡عيني 

سني األوضاع عىل حل امللفات والقضاô العالقة ومواصR العمل عىل حت 
  . املادية و¢عتبارية لنساء ورجال التعلمي

وجيدر التذكري يف هذا الصدد مبا مت إجنازه يف جمال التكوين املسـمتر 
مليون يوم تكوين خالل املومس املنرصم، والعمل عىل  1,6اÄي جسل 

سكن �لوسط القروي، مهنا ما هو يف طور التسلمي  800توفري ما يناهز 
 22سكن يف  3100 يف طور اإلجناز، �إلضافة إىل برجمة إجناز ومهنا ما هو

إقلمي، سيمت إجنازها برشاكة مع وزارة اKاخلية يف أفق اKخول املدريس 
  .املقبل

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

لقد سامه ¢ه¡م الكبري اÄي حظي به قطاع الرتبية والتكوين خالل 
ملومس املنرصم يف حشذ العزامئ ويف إشاعة جو جديد داخل املنظومة ا

الرتبوية، يطبعه التفاؤل وعودة الثقة إىل الفاعلني، فالعناية امللكية السامية 
اليت حييط هبا جال· امل¯ نرصه هللا قطاع الرتبية والتكوين، واليت مت 

ت املتضمنة يف التعبري عهنا يف شـىت املناسـبات، سواء من خالل التوجهيا
اخلطب امللكية السامية أو من خالل الوقوف امليداين جلاللته عىل سري 
أوراش اإلصالح واKمع احلكويم ملشاريع اإلصالح و¢خنراط املزتايد 
للمنتخبني وملنظامت ا>متع املدين، لك ذæ شلك حافزا قوô للفاعلني داخل 

جيايب مع هذه اإلرادات القطاع، اÄين مل يدخروا Þدا يف التجاوب اإل
  . واملبادرات اKامعة لعملنا

وإن حتقيق املزيد من املكتسـبات لفائدة مدرستنا، رهني مبواصR التعبئة 
وحشد املزيد من اKمع للتلميذات والتالميذ بوصفهم حمور العملية الرتبوية، 
ولألسـتاذات واألساتذة اÄين يوجدون يف قلب التحدôت اليت يطرkا 

¢رتقاء جبودة التعلامت عرب الرفع من قدراهتم، وتذليل الصعو�ت رهان 
املرتبطة بأداء �ا�م، خصوصا يف املناطق الصعبة، ولألطر اإلدارية 
والرتبوية وألطر اإلدارة الرتبوية وعىل رأسهم مديرات ومديرو املؤسسات 
التعلميية اÄين أصبحوا مطالبني بتحسني طرق معلهم واع¡د أساليب 

جديدة يف القيادة، �ملوازاة مع ارتفاع سقف ¢نتظارات خبصوص 
  . املؤرشات المكية والنوعية للعمل الرتبوي يف انسجام مع أهداف اإلصالح

وسوف خنصص املزيد من اجلهد ابتداء من هذا املومس اKرايس من 
أجل حتريك ما يزخر به جممتعنا من طاقات هائR، مل نمتكن بعد من وضعها 

  . دمة هذا الورش احليوي الهاميف خ
  . وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري �شـئتنا وخري وطننا العزيز

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة

إذن التعقيبات عىل جواب السـيدة الوزيرة، نعطي اللكمة لفريق 
  .ار التعقيب، تفضل السـيد املستشار احملرتمالتحالف ¢شرتايك يف إط

        ::::املستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاب
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

السـيدة الوزيرة لقد اسـمتعنا æ بإمعان عىل األجوبة، كنا نمتىن أن 
كن من خالل طرح أسـئR تكون أجوبة الرب�مج ¢سـتعجايل عىل حدة، ل

  . اإلخوان، اللك تطرق للرب�مج ¢سـتعجايل
السـيدة الوزيرة، هذا ا>هودات اليل كتبذلها الوزارة، واليل كتبذلها 
احلكومة يه جمهودات جبارة، مزيانية �مة، اللك كرياهن �ش تعطي النتاجئ 

لوزيرة، دôلها يف أقرب وقت نظرا للوضعية، واليل كنعرتفو هبا السـيدة ا
  . ولكنا كنلمسوها، الوضعية املزرية للتعلمي العمويم يف بالد�

إذن احنا كنا نمتىن عىل أنه األولوôت من الرب�مج تصب يف العنرص 
البرشي، ألن ال يعقل أن خنرسو واحد العدد دôل األموال والزال العنرص 

صاص يف البرشي، وجيتوها يف الرد دôلمك، السـيدة الوزيرة، أنه اكين خ
العنرص البرشي، واكين يعين عدم تكوين �م يف امليدان دôل التعلمي، 
والنتيجة كنلمسوها احنا مع أوالد�، مع عائلتنا، يعين املسـتوى دôل التعلمي 
العمويم، واليل لألسف رجال التعلمي مه بأنفسهم كيتوÞوا للتعلمي 

يف   %85ن اخلصويص، وإىل درتو واحد اإلحصاء غادي تلقاو أكرث م
رجال التعلمي كيقريو أوالدمه يف التعلمي اخلصويص، ألنه تيعتربوا رجال التعلمي 
أهنم ما واكبوش املسـتوى دôل التعلمي اليل كنا كنمتناو يكون يف العرشية 

  . األخرية، واليل كنمتناوه اآلن يف هاذ الرب�مج ¢سـتعجايل
م وسائل يعين نعتربها احنا اإلعالميات والسـبورة التواصلية وهادو لكه

ميكن لها جتي من بعد، لكن ننصب عىل العنرص البرشي وعىل البنية دôل 
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األسـتاذ ودôل املدرس يه من األمه مما اكن، ألنه إذا كنحتاجو ملناظرة 
  .وطنية لرجال التعلمي نديروها

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الوقت انهتـى، أرجوك ألن لكيش عندو ما يضيف، اللكمة لفريق 

  .التجمع اKسـتوري املوحد يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد احلبيب لعلاملستشار السـيد احلبيب لعلاملستشار السـيد احلبيب لعلاملستشار السـيد احلبيب لعلجججج
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرة عىل الرد، وسـيكون من 
دون اإلنصاف أن نقول كأنك أجبت أو أعطيناك الوقت الاكمل �ش 
جتاويب عىل األسـئR واإلنتظارات دôل املستشارين املواطنني يف هذا 

خالل هذه املدة القصرية، ومن هذا الباب نلمتس منك ا>يء إىل  املوضوع
اللجنة املوقرة إلعطاء التدقيقات الاكفية والتوضيحات الاكفية �ش يتسـىن 
للمواطنني يكون هناك تواصل ما بني احلكومة واملواطنني عرب ممثلهيم كام 

  .قال صاحب اجلال· خالل اKخول الترشيعي لهذه السـنة
يدة الوزيرة، كنت أنتظر من خالل املعطيات الكربى أن أقول، السـ 

نتلكم عىل احملتوى البيداغو� ماذا حل به هذه السـنة؟ وكذæ مسائل 
بسـيطة ال تتطلب مزيانية اكسـتعامل الزمان املدريس يف العطل اÄي يعرف 

 -ما شاء هللا  -مشالك كبرية يف حركة النقل والسري �لبالد، واÄي تعرف 
شالك دôل احلوادث ألنه العطل لكها تعطى يف نفس الفرتة، وهذا واحد امل 

ما طلبناه مبدة كثرية أن تراعى اخلصوصية دôل خمتلف اجلهات، �ش تكون 
  .عطل خمتلفة، ويتسـىن هناك حركة نقل لتيسري تنقل خمتلف Þات اململكة

كذæ هناك اليل كنا كنمتناو أنه تعطينا يف الرد دæô هو مسـتوى 
ق مزيانية استiر هذه السـنة، علام بأنه مزيانية ¢ستiر اكن لها رصيد حتقي

كبري جدا، وهو اليل اكن غيحل املشالك الكبرية يف هذا امليدان، بغينا نعرفو 
  .أنه املزيانية دôل ¢ستiر فني وصل التنفيذ دôلها هذه السـنة

 4أو  5اك كذæ نتأسف أنه الزال واحد الوضع أنه يف نفس القسم هن
مسـتوôت يف نفس القسم، احنا كنمتناو أنه هذه من املسائل جيب أن تعاجل 

أنه تعطا� يف خالل  - امحلد هللا  -يف أقرب الوقت، كذæ هناك تساؤل 
  ...هنا نبدي %6سـنة أنه نتاجئ البااكلورô يزيدوا ب

، %6أقول أنه ف� خيص القضية دôل نتاجئ الباكلورô اليل مت زôدة 
هناك ختوف ألنه من املفروض النتاجئ اإلجيابية كتجي يف السـنوات األوىل 
من التدريس، وانه التحسن يف األداء تيجي يف السـنوات األوىل، علام أنه 
القسم دôل الثانوي آخر مرحR أنه يصعب علهيا إسـتدراك املشالك اليل 

  .كتعيش فهيا
 غادي جيي من بعد فلهذا أنه أ� أقول �لنسـبة للتعلمي العايل اليل
 %36ندوزو لـ  %30الباكلورô أ� أختوف أنه املرحR دôل واحد النسـبة 

من النجاح، فلهذا ختويف من النتاجئ التجريبية و¢كتظاظ اليل غادي يكون 
  .واملسـتوى دôل الطلبة اليل غادي يكون يف املؤسسات اجلامعية

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
شكرا السـيد املستشار، إذن اللكمة للفريق ¢سـتقاليل يف إطار 

  .التعقيب، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين، 

بطبيعة احلال اسـمتعنا بلك إمعان إىل رد السـيدة الوزيرة اÄي اكن 
العريضة للرب�مج ¢سـتعجايل وما تقوم به مفيدا جدا، وأعطت اخلطوط 

الرتبية الوطنية، وال ميكن إال أن ننوه  احلكومة مشكورة يف خشص وزارة
�لعمل اجلبار اÄي تقوم به، ولكن البد أن نبدي مالحظات إضافية حول 
الترصحي اÄي جاء عىل لسان السـيدة الوزيرة أو الرد اÄي جاء عىل 

�ملزيد من تكثيف التفتيش الرتبوي، ألن التفتيش لساهنا، وذæ مبطالبتنا 
يلعب دورا أساسـيا ف� خيص تأطري رجال التعلمي وخاصة لكام تعلق األمر 

  .�جلدد مهنم و� وقع كبري ف� خيص األداء
مث كذæ البد أن نشري �ملناسـبة إىل األحياء اجلامعية وما تعرفه من 

النائية ألن األرس عىل الرمغ  خصاص من حيث اإليواء وخاصة يف املناطق
من ا>هودات اجلبارة اليت تبذلها الوزارة ف� خيص إسعاف املسـتضعفني 
وأحصاب ¢حتياجات، إال أن هناك تقصري ف� خيص األحياء اجلامعية 
خبصوص اإليواء وخاصة اإل�ث يف غياب داخليات خاصة �إل�ث يف 

ال احلرص إقلمي الراشـيدية اÄي  املناطق النائية، وأعطي عىل سبيل املثال
أنمتي إليه، حبيث أن هناك غياب Ëم ل\اخليات لإل�ث، اليشء اÄي 

  .يؤدي إىل ¢نقطاع عن اKراسة يف حدود الباكلورô إن مل يكن قبل
 �مث كذæ قضية ¢كتظاظ، بدون شك أن لمك بر�مج طموح ف
خيص حماربة قضية ¢كتظاظ، إال أن هناك بعض املناطق ال زالت تعاين 
من ¢كتظاظ وتعدد املسـتوôت، وتعدد املسـتوôت فيه أوال إرهاق لرجال 
التعلمي وكذæ ضعف املردودية، وبطبيعة احلال البد من جمهود اسـتثنايئ يف 

ض املناطق من أجل التخيل عن هذا المنط اÄي أصبح عق� وال ي¡ىش بع
  . مع املنظومة الرتبوية احلديثة

بقدر ما كذæ ننوه بتحديث التعلمي من حيث إدخال املعلوميات 
والتكنولوجيا احلديثة، هذا يشء جديد وخاصة يف العامل القروي، إال أننا 

امجلاعات احمللية وا>متع املدين  كذæ نمتىن جاهدين أن تقوى الرشاكة مع
ومجعيات آ�ء وأولياء التالميذ من أجل التغلب عىل املشالك وإرشاكهم يف 
إجياد احللول الناجعة، وكذæ تكثيف اإلطعام املدريس يف املناطق النائية 
وخاصة يف البوادي ويف العامل القروي حملاربة الهذر املدريس و¢نقطاع 

  . دون مربر
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  .وشكرا

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

السـيد املستشار احملرتم، لمك كذæ اللكمة يف إطار السؤال الثاين، 
  .التعقيب، هل هناك من معقب؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
عىل لك حال، أ� كذæ يف هذا السؤال �ش ما نطولش عليمك 

فقط نيابة عن زمييل  واختصارا للوقت وتداراك كذæ للوقت، بغيت
وخبصوص السؤال املوايل أن أؤكد ما قلته سابقا، ونمتىن أن تتاح لنا الفرصة 
يف نطاق مناقشة املزيانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية للتطرق لعدد كبري 
من اجلوانب واإلسهام بطريقة إجيابية يف تدعمي القطاع �آلراء وعن طريق 

لناجعة عىل أرض الواقع، منهتزا هذه الفرصة لشكر املناقشة وإجياد احللول ا
السـيدة الوزيرة وهنجها لسـياسة القرب �لنسـبة ال للمنتخبني وال رجال 
التعلمي و¢سـ¡ع و¢سـ¡ع أكرث، لك من اسـمتع أكرث جيد احللول أكرث، 
فإننا ننوه مبا تقومني به السـيدة الوزيرة وكذæ �لسـيد الوزير والطامق لكه 

  . ري والرتبوي التابع لمك من أاكدمييات ونيا�تاإلدا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق احلريك يف إطار التعقيب 

  .طبعا
        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة،

احنا يف العرض دôلمك اكن شامل ويبسط جمهود ملموس، إال أنه 
احلقيقة ما كنشوفوش دامئا ا>هود الشمويل اليل ان¡ كتشوفوه، كنشوفو ما 
يقع عند� فوق تراب امجلاعات اليت حنن مسؤولون عهنا، قد تكون ت¯ 
امجلاعات يه اليت مل يصلها اإلصالح بعد، و�لتايل إذا تدخلنا يف بعض 

اعات األخرى حبال األحيان حبدة، هذا هو املنطلق ألنه كيسحاب لنا امجل
  .دôلنا، إال أنه العرض دôلمك يطمنئ ف� عدا هذا

سؤايل اكن كيتعلق �جلانب ¢ج¡عي، مفا أزال أقول أن اإلسرتاتيجية 
احلالية جيب أن يعاد فهيا النظر وأن تكون متجددة من خالل التقيمي اليل 

حملفظات غادي تديراو إن شاء هللا، و�لتايل األرس املعوزة ومشلك ا
  .ومشلك البذ·، مشلك النقل نتعاونو فيه مجيع

احنا ال مانع لنا يف امجلاعات احمللية من الرشاكة، وقد معل فريقنا، 
كنمتناو أن الفرق األخرى متيش معنا يف نفس التوجه وكذæ أعضاء 

احلكومة، راسلنا مجموعة من الوزراء اÄين هيمهم األمر مبارشة مبا فهيم وزير 
إضافية من القمية املضافة اليل خمصصة للجامعة  %5عىل أن ختصص  التعلمي

متيش للجامعات احمللية   %5عىل أساس أن  %35احمللية �ش توصل ل 
خمصصة للتعاون مع املؤسسات التعلميية، هذا مقرتح دôلنا تنطلبو من 
الزمالء دôلنا أنه ميشـيو معنا وأحد الزمالء تلكم عىل هاذ اليش، إذن احنا 

  .مرËحني لسامع ùمه
ف� يتعلق �لطريقة دôلمك اليل كتطمأ� اآلن ويه الزôرات امليدانية، 
حقيقة هذا يسعد� وتنطلبو منمك �ش Ëبعوا الزôرات دôلمك للمناطق ألهنا 

  . سـتجلعمك أنمت مبارشة عىل بينة مما يقع
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لفريق التجمع اKسـتوري املوحد شكرا السـيد املستشار احملرتم، 

  .يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

بغيت كذæ نشكر أوال السـيدة الوزيرة احملرتمة عىل العرض القمي وعىل 
�لطبع األعامل اليل الوزارة تتقوم هبا، ومن خالل الوزارة أي احلكومة، يف 

مج ¢سـتعجايل ميكن نقولو هاذي سـنتني، ممكلتش احلقيقة هاذ الرب�
سـنتني بدا كيعطي الiر دôلو، ولهذا التوصية اليل ابغينا نوصيو السـيدة 
الوزيرة ومن خاللها احلكومة وهو البد العناية �لعامل القروي، العامل القروي 
حقيقة درتو واحد ا>هود يعين من �حية النقل املدريس، اإلصالحات نتاع 

الف املدارس اليل اكنت عىل لك حال حمتاجة إىل الضوء واملاء واملساæ آ
ولكن ما اكفيش، خص البد واحد ا>هود يتبذل يف هذا امليدان ... إخل

  .�لنسـبة للعامل القروي
املؤسسات يف املغرب املؤسسة  2اكين كذæ بعض املؤسسات، عند� 

)la fondation ( نتاع)MAMDA MCMA (ت اليل نتاع التعاضôد
عىل لك حال تسامه يف هاذ امليدان نتاع التعلمي ببناء واحد العدد املدارس 
ال يف العامل القروي وال يف العامل احلرضي، كذæ املؤسسة عiن بنجلون 

املؤسسات ولكن ما بغيت جنبد اآلخرين،  2كذæ اليل مشكورين هادو 
كن لمك تعطيو� املؤسسات يتجبدوا، ما فهيا �س إال مي 2ولكن هادو 

النظرية دôلمك واش يعين هاذ املدارس اليل تبناو وتعطاو لمك من طرف هاذ 
  ...املؤسسات واش مؤطرين؟ واش فهيم األساتذة؟ واش تيمتشاو؟ إخل

�لطبع اكين هناك رمبا املزيد �لنسـبة للنقل املدريس �خلصوص يف العامل 
زيرة، بأنه حىت التسـيري يف القروي، وبغينا نقولو بلك رصاحة، السـيدة الو 

اجلامعات ويف األاكدمييات تبذل، تغري يف هذا السـنة ونصف اليل بدا هاذ 
  .ا(طط ¢سـتعجايل يتنفذ

تهننيومك لهذا، وتهننيو كذæ الرؤساء نتاع اجلامعات واملديرين نتاع 
األاكدميية عىل ا>هود اجلبار اليل تيبذلوه، حبال التسـيري نتاع القطاع 
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ص، ما غاديش نقيس اإلدارة ولكن حبال القطاع اخلاص، يعين اكين اخلا
  . واحد ا>هود تبذل

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق الفيدرايل يف إطار 

  .التعقيب، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  والسـيد الوزير،السـيدة 
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 æيف احلقيقة وأ� أسـمتع إىل عرض السـيدة الوزيرة أحسست بأن هنا
عرضا حقيقيا موضوعيا، فبقدر ما اسـتعرض النجاحات اسـتعرض أيضا 
اإلخفاقات واملشالك، لكن رمغ الغالف املايل املهم وا(صص للرب�مج 

امج الطموحة، رمغ األرقام املطمئنة، إال أن الواقع ¢سـتعجايل، رمغ الرب 
يؤكد �سـمترار مجموعة من الظواهر السليبة، اليت يؤكدها الواقع من خالل 

  .حقائق دامغة تفقأ األعني
فالزالت ظاهرة ¢كتظاظ تسـتفحل، الزالت ظاهرة األقسام 

زالت املشرتكة، ويه ظاهرة خطرية عىل مسـتقبل وجودة التعلمي املغريب، ال
هناæ انتظارات كثرية لنساء ورجال التعلمي، اآلن ومع بداية اKخول 
املدريس الزالت الكثري من الزوجات واألزواج يف التعلمي ينتظرون حركة 

  .اج¡عية حلل مجموعة من املشالك ¢ج¡عية
كذæ الزالت هناæ مجموعة من املظاهر السلبية األخرى، أذكر مهنا 

عدم جاهزية مجموعة من املؤسسات املسـتحدثة يف التعلمي،  عىل سبيل املثال
فرمغ األرقام املطمئنة يف جمال اإلحدا�ت ويف جمال اإلصالحات الكربى، 
الزالت هناك مجموعة من املؤسسات اليت اكن من املفروض أن تفتح أبواهبا 
يف بداية املومس اKرايس، الزالت مل تسـتمكل فهيا البناءات، وهذا بطبيعة 
احلال نتيجة لعدم التتبع اجليد من طرف املسؤولني اإلقلمييني واجلهويني 
ولكن كذæ املركزيني يف إطار املسؤولية الوزارية، وهذا أدى إىل انتقال 
مجموعة من التالميذ من مؤسسات إىل مؤسسات أخرى، مع ما يسبب 
ذæ من مشالك ومتاعب للتالميذ ولأل�ء واأل�ات، وأعطي مثال هناك 

 3مؤسسات يف إقلمي معني يدرسون يف مدرسة واحدة وفهيا اآلن  3اآلن 
مدراء كذæ يف انتظار ¢سـتكامل، وهذا منوذج، وهذا المنوذج موجود 

  .بكرثة يف مجموعة من األقالمي
كذæ الزال هناæ التوظيف املبارش، كذæ عدم جودة التكوين 

رمغ لك هذا من أمه  املسـمتر، رمغ املبالغ الضخمة املرصودة �، ولكن
األشـياء اليت ميكن من خاللها أن ينجح التعلمي وأن تنجح لك الربامج، البد 
من ¢سـتجابة >موعة من امللفات املطلبية لنساء ورجال التعلمي، ومن 

أمهها ما تبقى من اتفاق فاحت غشت، و�خلصوص فتح اKرجة املمتازة أمام 
املعلمني ا>ازين، ملفات اKاكترة، لك عامل يف الرتبية الوطنية، ملفات 

إعادة النظر يف معايري احلركة ¢نتقالية واإلدارية، إعادة النظر يف معايري 
الرتقية �الختيار والرتقية �المتحان، التعويض عىل العمل يف الوسط 

  . القروي، هذه فقط بعض املشالك حىت ال أطيل عليمك السـيدة الوزيرة
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
شكرا السـيد املستشار، إذن اللكمة لفريق التجمع اKسـتوري، اليس 

  .عبد ا>يد

        ::::املستشار السـيد عبد ا>يد املهااملستشار السـيد عبد ا>يد املهااملستشار السـيد عبد ا>يد املهااملستشار السـيد عبد ا>يد املهايشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية، السـيدة الوزيرة، نمثن ا>هودات اليت تقومون هبا، نشكرمك 
  .ة �ألاكدميياتعىل اجلواب دôلمك للسؤال دôلنا، واÄي هيم األطر التقني
من األطر  1000السـيدة الوزيرة، قلت يف اجلواب بأنه أزيد من 

التحقوا �ألاكدمييات، ومجعتهيم لكهم مكترصفني ومترصفني مساعدين 
و�ندسني ومعدي خمتربات، سؤالنا اكن دقيقا، بغينا نعرفو عدد دôل األطر 

؟ عالش كنطرحو التقنية اليت تسهر عىل بناء وتأهيل املؤسسات التعلميية
هاذ السؤال؟ تنطرحوه ألنه علمنا أن الوزارة لكفت األاكدمييات اجلهوية 

تقريبا من الرب�مج ¢سـتعجال اÄي  %20بإحداث وبإجناز املؤسسات، 
مؤسسة، فهل هذه الكفاءات  200هيم اإلعدادôت والثانوôت، أي حوايل 

ز هذه املؤسسات؟ خاصة التقنية اليل عند� يف األاكدمييات قادرة عىل إجنا
وأنمت السـيدة الوزيرة تطلبوا من األاكدمييات بأنه املومس اKرايس املقبل هاذ 
املؤسسات تفتح األبواب دôلها، هاد اليش معليا احنا كنقولو ما ميكنش، 
ألنه اكين وقت خاص ل\راسات، خص وقت دôل املسطرة القانونية دôل 

ôل البناء، خصنا نراعيو احلاالت تفويت الصفقات، خص كذæ اآلجال د
اجليولوجية يف بعض األماكن، مثال إذا خذينا املنطقة دôل الغرب الرشاردة 

أشهر أو  4بين حيسن، حاليا منقدروش يف هاذ السـنة لكها، ي#{ إذا خدمنا 
أشهر، أما البقية كيكون املساæ ما ميكنش يدوزوا مهنم املقاولون، وما  5

  .تدار ميكن حىت يش حاجة
فبالتايل حنن نتخوف، السـيدة الوزيرة، أنه هاذ الرب�مج ¢سـتعجايل 
ف� خيص الشق املتعلق �لبناء وإحداث دôل املؤسسات الثانوية 

  .واإلعدادية، كنخافو منوصلوش لإلنتظارات اليل كننتظروها مجيع
  .شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أخر لكمة يف إطار التعقيب للفريق  شكرا السـيد املستشار احملرتم،

  .¢شرتايك
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        ::::املستشار السـيد سعيد املستشار السـيد سعيد املستشار السـيد سعيد املستشار السـيد سعيد رسرسرسرسارارارار
السـيد الرئيس، أ� بدوري �مس الفريق ¢شرتايك جيب أن أتوجه 
�لشكر اجلزيل للسـيدة الوزيرة عىل عرضها القمي وعىل ا>هودات القمية 

قطاع اÄي اليل حققها ال -�ملفهوم اإلجيايب لللكمة  -كذæ وعىل الطفرات 
  .ترشفون عليه السـيدة الوزيرة

ولكن اإلخوان رمبا تطرقوا للمشالك دôل ¢كتظاظ، املشالك دôل 
البنيات األساسـية، اكين بعض املشالك ونواقص البد من التطرق لها، 
و�ختصار، السـيد الوزيرة، كام نطلب منمك أن تسجلوا هذه النقط وهتمتي 

  .هبم إىل جات عىل خاطرمك
املسأ· دôل اKروس التطبيقية، السـيدة الوزيرة، اليل تتعرف  أوال،

، اكين دا� إشاكلية عند الطلبة والطالبات )travaux pratiques(ب 
  . مابقاوش )travaux pratiques(حبيث هاذ 

النقطة الثانية، املادة دôل الفلسفة، ملاذا مت حذف مادة الفلسفة من 
املدرسني واملدرسات دôل مادة الفلسفة  أقسام اجلذع املشرتك؟ حبيث دا�

  .تعطاهتم يدرسوا مواد أخرى اليل ما عندمهش تكوين فهيا
  .مث الوثرية دôل تنفيذ الرب�مج ¢سـتعجايل، فنالحظ بأهنا جد بطيئة

مث النقطة الرابعة واألخرية ويه مشلك اإليواء، فالطالبات والطلبة، 
لقروي، فنجد مشلك دôل اإليواء خصوصا حنن اليل عند� عالقة �لعامل ا

اKاخليات جيب الرجوع إىل ذاك النظام دôل .. دôل الطلبة والطالبات
رسير يف  74اKاخليات، مفثال األخ رئيس الب\ية دôل البري اجلديد عندو 

  . طلب 311حني عندو 
ولهذا كنطلبو من السـيدة الوزيرة أخذا بعني ¢عتبار الغالف املايل 
املرصود لهذا الرب�مج ¢سـتعجايل التفكري أوال يف إيواء هاذ الطلبة 

  . والطالبات
  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للسـيدة الوزيرة للرد عىل 

  .دقيقة السـيدة الوزيرة 18زيرة، يف التعقيبات، تفضيل السـيدة الو 

السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

شكرا السـيد الرئيس، شكرا للسـيدات والسادة املستشارين عىل 
الل هذا املومس اKرايس تشجيعاهتم وتنوهيهم �لنتاجئ الهامة اليت مت حتقيقها خ

اÄي عرف انطالق الرب�مج ¢سـتعجايل، بطبيعة احلال كام تعلمون هذه 
السـنة اليل مرت ماكنتش غري سـنة دôل اإلجناز، اكنت كذæ سـنة لربجمة 
 ôوÞو ôت مركزôمشاريع الرب�مج ¢سـتعجايل وتدقيقها عىل لك املسـتو

ذا العمل، بعمل الربجمة، اليل أخذ لنا وإقلمييا، معىن هذا أنه بعد أن مقنا هب
واحد اجلهد كبري عىل مجيع املسـتوôت، هذاك الوقت اليل دوز�ه يف الربجمة 

هاذ السـنة إن شاء هللا غادي خنصصوه للتنفيذ، وبطبيعة احلال سوف 
ترتفع إن شاء هللا مبساعدتمك ودمعمك وترية إجناز الرب�مج ¢سـتعجايل 

  .ايس أو انطالقا من هذا املومس اKرايسخالل هذا املومس اKر 
أ� سعيدة كذæ بأن أمسع شهادات السادة املستشارين حول تغيري 
ثقافة التدبري عىل صعيد املصاحل الرتابية لوزارة الرتبية الوطنية، سواء تعلق 
 æاألمر �ألاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين أو تعلق األمر �جلامعات، وذ

ألسلوب اجلديد يف التدبري، األسلوب اÄي يعمتد عىل ترسـيخ نتيجة هاذ ا
ثقافة املسؤولية، ثقافة احملاسـبة، األسلوب التعاقدي يف تدبري الشأن العام، 
اÄي نتو� أن تكون � نتاجئ جد إجيابية عىل حتسني مردودية قطاع 

  .الرتبية والتكوين
صعو�ت كبرية  بطبيعة احلال كام أشار بعض املستشارين، مازالت هناك

بطبيعة احلال، هذا واحد الرتامك لعدة سـنوات، ال ميكن أن حن# يف سـنة 
واحدة، حىت األمثR اليل اعطيتو عىل املؤسسات التعلميية اليل يه يف 
اKخول املدريس ليست جاهزة ألننا ميل كنجيو نصلحو مؤسسة تعلميية 

Rالصيفية �ش مغاديش ميكن لنا نسدوها �ش نصلحوها، كنتسـناو العط 
ميكن لنا نقومو �ألشغال دôل التأهيل وهاذ العطR الصيفية عادة 
مكتقدش، يعين اكين واحد الصعو�ت كبرية يف الترصيف الفعيل للرب�مج 
¢سـتعجايل، ولكن مع ذæ الفرق لكها معبأة من أجل رفع هذه التحدôت 

  .الهامة
ملسأ· املتعلقة هناك كذæ من بني الصعو�ت اليل أرشتو لها ا

�الكتظاظ، احنا يف البداية دôل املومس اKرايس، وأ� قلت لمك بأنه هاذ 
 16السـنة اكن أول حتدي علينا أن نرفعه هو أن تنطلق اKراسة يف 

شـتنرب، وان¡ كتعرفوا التعرث اليل اكن كيطرا ويعين التعامل بنوع من 
ت، مبا فهيا ¢سـتخفاف مع الزمن املدريس من طرف لك املكو�

التلميذات والتالميذ، اآلن ابغينا نردو للزمن املدريس األمهية دôلو والقمية 
دôلو، و�لفعل يعين جنحنا بواحد النسـبة كبرية يف أن نعطي انطالقة املومس 

  . من شـتنرب 16اKرايس يوم 
و�ملوازاة مع ذæ، نزلت الفرق املركزية، لك املديرين املركزيني، يعين 

إطار مركزي اليل زاروا مجيع النيا�ت يعين  62الفريق مكون من واحد 
مؤسسة تعلميية، مت حتديد الحئهتا هنا  540مجيع األقالمي، وزاروا أكرث من 

مركزô من أجل اإلطالع عىل واقع احلال، وبعد ذæ وضعنا عدة ملواكبة 
يوجد  وتتبع اKخول املدريس، واآلن عند� الوضعية لكها واحضة، نعرف أين

¢كتظاظ؟ أين يوجد نقص يف املوارد البرشية؟ والفرق املركزية تشـتغل 
مع الفرق اجلهوية واإلقلميية من أجل إجياد احللول، واملثال دôل اKارالبيضاء 
اليل اشـتغلت عليه الفرق يف األسـبوع املايض غري مبجرد يعين إعادة النظر 

لنسـبة دôل ¢كتظاظ يف توزيع التالميذ واألساتذة، جعلت أن هاذ ا
عىل صعيد Þة اKار البيضاء الكربى، يعين اكين واحد  %50تتقلص ب 

  .العمل دؤوب متواصل ملواكبة ما جيري يف امليدان
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بطبيعة احلال حنن نرحب بطلب اج¡ع اللجنة من أجل تقدمي املزيد 
من التفاصيل حول ما مت حتقيقه يف إطار الرب�مج ¢سـتعجايل، وحنن عىل 

  .أمت ¢سـتعداد  كام أرشت إىل ذæ من قبل
المنوذج البيداغو� و¢ه¡م �جلوانب البيداغوجية، أ� كنعتقد أنه 
�إلضافة إىل حاكمة املنظومة من نقط القوة الكبرية دôل الرب�مج 
اإلسـتعجايل هو اجلانب أو األمهية اليت خص هبا اجلوانب البيداغوجية، 
حبيث أننا بدأ� نشـتغل يف وقت مبكر حىت قبل انطالق الرب�مج 

تعجايل عىل تطوير املقار�ت البيداغوجية، خصوصا بس¯ التعلمي ¢سـ 
¢بتدايئ وس¯ التعلمي اإلعدادي، وان¡ كتعرفوا عىل أن املشالك الكبرية 
اآلن اليل كتعرفها املنظومة األصل دôلها اكين يف التعلمي ¢بتدايئ، اÄي 

موعة دôل يعين توسع بشلك غري متحمك فيه، واليل اآلن كيطرح واحد ا>
املشالك مرتبطة �جلوانب البيداغوجية، هذا اليل جعلنا أننا نوضعو إطار 
مهنجي لتطبيق بيداغوجيا اإلدماج اليل مت التجريب دôلها خالل السـنتني 
املنرصمتني، واليل هاذ العام إن شاء هللا غادي تعمم يف لك املدارس 

ت اليت يعرفها جمال ¢بتدائية، وقد أرشت يف جوايب إىل لك املسـتجدا
التقومي و¢متحا�ت، جمال اإلعالم والتوجيه، البحث الرتبوي اليل ما معرو 
ما اكن يف الوزارة، اآلن حنن نعمل عىل مأسسـته وعىل جع# يواكب 

  .إسرتاتيجيات اإلصالح اليت نقوم هبا
إذن اجلوانب الرتبوية يف احلقيقة راها حىت يف الوقت اليل تيخصو لها 

لني اآلن حتظى بأمهية كربى ألننا كنعرفو بأننا قلب ¢ه¡م داخل املسؤو
املنظومة جيب أن يكون هو اجلوانب الرتبوية، وليتنا نسـتطيع أن نتخلص 
من املهام األخرى اكلبناء والتأهيل والنقل، لو اكنت Þات أخرى تساعد� 

ام الرتبية يف هذا ا>ال السـتطعنا أن نركز عىل �امنا األساسـية اليل يه �
والتكوين ونمتكن بفضل إعادة تركزي Þود� عىل تطوير األداء الرتبوي 
ملؤسساتنا التعلميية، ولكن امحلد ð راه حنا ماشـيني يف ¢جتاه دôل 

  .التعاون مع امجلاعات احمللية والسلطات احمللية يف هذا ا>ال
بأن هاذ المنوذج  األقسام متعددة املسـتوôت، بطبيعة احلال ان¡ تتعرفوا

راه منوذج كنا مشينا فيه من أجل تقريب العرض الرتبوي من األرس يف لك 
اKواوير ولكن اآلن بلغت احملدودية دôلها، تبني عىل أنه ميل كيكون العدد 
دôل األساتذة قليل والعدد دôل التالميذ قليل كنكونو مضطرين أننا نعملو 

عوبة يف أن نشلك فريقا وأن يكون لنا األقسام املشرتكة، كيكون واحد الص
تصورا ومرشوعا تربوô، هذا عالش الرب�مج ¢سـتعجايل جاء �ملدارس 
امجلاعاتية اليل احنا كنعولو كثري عىل الرشاكة مع امجلاعات احمللية من أجل 
اإلكثار مهنا، إجناز أكرب عدد ممكن خالل الرب�مج ¢سـتعجايل، احنا 

غادي نكونو رحبنا عىل  200قدر� نعملو أكرث من  ولكن إىل 200مربجمني 
الواÞتني، واÞة ترشـيد املوارد البرشية ألننا ميل كنعملو املدرسة امجلاعاتية 

وجانب النجاعة واملردودية  2كنقسمو احلاجيات من املوارد البرشية عىل 

ألننا عندما نكون نتوفر عىل فريق تربوي وعىل مرشوع تربوي يكون األداء 
  .رتبوي أفضل بطبيعة احلالال

التخوف من أسـباب حتسن نتاجئ الباكلورô والباكلورô يه السـنة 
الهنائية وما ميكنش يعين غري جتي وحتسن حبال هكداك، يف احلقيقة احنا 
سـبق لنا قدمنا يعين بعض العنارص اليل تتفرس هاذ التحسن اليل طرأ عىل 

اد التحسن أوال مرده إىل دôل النقط، ه 6النتاجئ دôل الباكلورô ب
اسـتئناس الفاعلني الرتبويني والتالميذ �لهندسة البيداغوجية اجلديدة اليل 
جاء هبا اإلصالح يف إطار امليثاق الوطين للرتبية والتكوين اليل وصلت 
للسـنة دôلها الثالثة، إذن اكين واحد ¢سـتئناس من طرف الفاعلني 

الثاين هو إحاكم العملية ¢متحانية  والتالميذ والتلميذات، كذæ اجلانب
بتأطريها مبساطر بدفاتر املساطر ويعين مبراقبهتا وتتبعها، واجلانب الثالث 
هو اKينامية اليت أحد�ا الرب�مج ¢سـتعجايل عىل صعيد املؤسسات 
التعلميية واليل ما ميكنش نكروها ألن امجليع بذل Þودا أكرب خالل املومس 

واحنا شفنا عىل أن األساتذة تعبؤوا من بعد اKورة  اKرايس املنرصم،
األوىل �ش يدمعوا التلميذات والتالميذ اليل اكنوا مرحشني ل\ورة الثانية 
واكنت يعين مبادرات جديدة أحد�ا ما مت توفريه من وسائل إضافية ومن 

  .مناخ إجيايب كذæ يساعد عىل العطاء داخل املؤسسات التعلميية
لزمن أ� قلت يف البداية دôل الرد دôيل بأن من أمه اسـتعامالت ا 

القضاô اليت سوف ننكب علهيا هذه السـنة هو تأمني الزمن املدريس، وأ� 
اكن سـبق يل أن تلكمت يف هذا ا>لس املوقر عىل اKراسات اليل مقنا هبا، 

من الغالف  % 70واليل بينت بأن التالميذ املغاربة ال يسـتفيدون إال من 
زمين ا(صص هلم من جراء إما ¢نطالق املتأخر ل\راسة أو ¢نرصاف ال

إىل العطR قبل أواهنا أو كذæ التغيبات أو ¢ضطرا�ت اجلوية وإىل غري 
ذæ، ومعلنا واحد اخلطة هذه السـنة من أجل أن نتحمك يف تدبري الزمن 

وش دامئا املدريس عىل مسـتوى املؤسسات التعلميية، وبطبيعة احلال مغنخلي
املؤسسة التعلميية بوحدها تتحمل العبء دôل لك اإلصالحات، هاذ 
المنوذج دôل احرتام الزمن سوف نطبقه كذæ �ملصاحل اإلدارية عىل صعيد 

  .النيا�ت واألاكدمييات واإلدارة املركزية
أما �ش نغريو العطل وذاك اليش، هذه يف احلقيقة مرحR متقدمة اليل 

لها حىت كنكونو بعد ما متكنا من إرساء ضوابط التدبري  ال ميكن أن نصل
عىل صعيد املؤسسات التعلميية وعىل صعيد اجلهات، وميل نوصلو لواحد 
املسـتوى من النضج يف تدبري الشأن الرتبوي عاد ميكن لنا خنرجو من 
المنوذج اليل هو موحد �ش جنهتدو ونعملو إن شاء هللا أساليب أخرى يف 

أôم  4يوم دôل العطل  45علام بأننا خمليني يف ذاك تدبري العطل، 
  .لألاكدمييات �ش كيترصفوا عىل حسب اخلصوصيات دôهلم

تكثيف التفتيش، يف احلقيقة اKور الهام دôل Þاز التفتيش الرتبوي 
وكذæ التفتيش يف جمال التوجيه والتخطيط و¢قتصاد هو عندو واحد 

 4سـنوات أو  3الفرتة اليل مضت واحد األمهية �لغة، واكن خالل هذه 



 

20 
 

سـنوات اكين واحد األمهية �لغة اليل تعطات من أجل إعادة تفعيل هذه 
األÞزة، بمتكيهنا من وسائل العمل كسـيارات من أجل التنقل وزôرة 

  .املؤسسات التعلميية، وكذæ التعويضات املرتبطة هبذا اجلانب
تعلمي اليل العام اليل فات كام أننا أعد� فتح مركز تكوين مفتيش ال 

متدربني إضافيني، �إلضافة  100من املتدربني وهاذ العام  160اسـتقبل 
إىل أننا نظرا لشساعة ا>ال اجلغرايف لوطننا العزيز وللعدد الهائل 
للمؤسسات التعلميية، فكر� يف واحد احلل كذæ ميكنه أن يدمع هذه 

التعلميية، ومعلنا اآللية دôل اجلوانب املرتبطة �إلرشاف عىل املؤسسة 
األسـتاذ املرشد، األسـتاذ املرشد اليل غيكون كينوب عىل املفتش نوعا ما 
 æيف تتبع مسار إجناز املهناج عىل صعيد املؤسسات التعلميية، كنحاولو كذ
�ش خنلقو واحد ¢سـتقاللية عىل صعيد املؤسسة التعلميية بتوفري 

  .الشؤون الرتبوية واإلدارية الكفاءات الالزمة من أجل تدبري
الرشاكة مع امجلاعات احمللية واألمهية دôلها، بطبيعة احلال امجلاعات 
احمللية اآلن كتقوم بواحد اKور �م جدا يف دمع خطط اإلصالح، ولكننا 
نتوق إىل مسامهة أكرب يف هذا ا>ال، وهذا هو اليل إن شاء هللا غادي 

اكة اليت مت التوقيع علهيا يوم تقدمي الرب�مج نوصلو � يف إطار اتفاقية الرش 
، 2008شـتنرب من سـنة  11¢سـتعجايل بني يدي صاحب اجلال· يف 

اتفاقية رشاكة مع وزارة اKاخلية اليل من أجل تفعيلها صدرت اKورية 
املشرتكة يف أكتوبر من السـنة املاضية اليت تنص عىل إحداث آليات 

ألقالمي واجلهات، واحنا اآلن بطبيعة احلال للتنسـيق عىل صعيد امجلاعات وا
هاذ اليش راه مت البدء يف تفعي# خالل املومس اKرايس املنرصم، ولكن هاذ 
السـنة إن شاء هللا حنن كذæ نشـتغل مع زمالئنا يف اKاخلية من أجل 
إحاكم هذه الرشاكة وجعلها تسامه بشلك أكرب يف ¢رتقاء خبدمات الرتبية 

  .والتكوين
ة النظر يف إسرتاتيجية اKمع ¢ج¡عي، دا� اKمع ¢ج¡عي ان¡ إعاد

الحظمت بأنه عرف واحد التوسع كبري يف إطار الرب�مج ¢سـتعجايل، حبيث 
أن املزيانيات دôلو تضاعفت ثالثة مرات، ال �ش نزيدو إماكنيات للمطامع 

  ... ريس إخلاملدرسـية وال ل\اخليات وال ملليون حمفظة وال للنقل املد
بطبيعة احلال هذه ¢ع¡دات الهائR اليت مت رصفها وسـنواصل بطبيعة 
احلال ختصيصها خالل هذا املومس واملوامس املقبR، البد أن هناك هوامش 
لرتشـيدها من Þة، ومن Þة أخرى ف� يتعلق �السـهتداف جيب أن 

  . تسـهتدف هذه النفقات األطفال األكرث حاجة إلهيا
كذæ يف إطار العمل اليل كتقوم به احلكومة من أجل إصالح واحنا 

صندوق املقاصة نأمل أن تكون اإلمدادات املالية أكرب إن شاء هللا يف 
السـنوات املقبR، وغادي يكون ¢شـتغال أوال عىل حتسني اسـهتداف 
الفئات اليت يه حباجة إىل هذا اKمع، و�نيا عىل الرفع من األغلفة املالية 

الربامج، بطبيعة احلا· كنا كنمتناو أننا نعممو البذ· واحملفظة، ولكن لهذه 

ان¡ كتعرفوا ميل كتكون اإلماكنيات حمدودة البد من الرتشـيد ومن إحاكم 
  . ¢سـهتداف

العناية �لعامل القروي، سـبق لنا قلنا بأن هذه الربامج دôل اKمع 
متيش للوسط القروي، ، ك %80¢ج¡عي راها جزء كبري مهنا، أكرث من 

وكنالحظو بأنه اكين واحد المتيزي ف� يتعلق هباذ اليش دôل مليون حمفظة 
ألن كنعطيو يف الوسط القروي الكتب املدرسـية واحملفظة واللوازم 
املدرسـية، يف حني أننا يف الوسط احلرضي نكتفي �لكتب املدرسـية فقط، 

التاسعة إعدادي، يف حني كام أننا يف الوسط القروي كمنشـيو حىت للسـنة 
 æأننا نتوقف عند السـنة السادسة يف التعلمي يف الوسط احلرضي، هذا كذ
من املبادرات اليت جيب تقوميها مث إدخال التعديالت الرضورية من أجل 

  . ضامن جناعهتا
النقل املدريس، اكنت عند� واحد الصعو�ت يف السـنة املاضية �ش 

دريس يف الوسط القروي، واع¡دات بقت حنصلو عىل مقاوالت للنقل امل
لنا ما قدر�ش نرصفوها ألن ما اكينش مقاوالت، ومعلنا اتفاقيات رشاكة مع 

)ANAPEC ( ش يمت إحداث مقاوالت يف الوسط القروي خاصة�
�لنقل املدريس، هذه السـنة إن شاء هللا بتضافر اجلهود سوف نمتكن من 

  . ا>التوفري خدمات يف مسـتوى أكرب يف هذا 
بطبيعة احلال املدارس امجلاعتية تلكمت علهيم، وقلت أن عندمه عالقة 
�ألقسام املشرتكة، الرشااكت �لفعل اكين رشااكت هامة جدا أشار إلهيا 
السـيد املستشار يف لكمته، واحنا يف احلقيقة يف هذه السـنوات اليل مضت 

و�ش حنتفيو  ما اكنش عند� الوقت الاكيف �ش نعرفو هبذه الرشااكت
  . �لرشاكء دôولنا

إال أننا يف هذه السـنة إن شاء هللا، بعدا أوال معلنا واحد األسـبوع 
خاص �لرشاكة من أجل أن حنتفي برشاكئنا من Þة، وأن نعمل عىل تعبئة 
املزيد من الرشااكت لفائدة املدرسة املغربية، وبطبيعة احلال غادي تكون 

ليل عند� فرص إن شاء هللا �ش تكون عند� منتدôت دôل الرشاكة ا
غادي نقدمو فهيا فعال التعبري دôلنا عىل ¢متنان والشكر للك من يسامه 

  . يف ¢رتقاء �ملدرسة املغربية
األطر التقنية والبناôت املدرسـية، �لفعل السـيد املستشار األرقام اليل 
أعطيت اكن فهيا فئات خمتلف، إمنا أ� عندي إحصائيات هنا ميكن يل 

إذن سوف أوافيمك .. 2010و 2009ق بستين نزودمك هبا ف� يتعل
  .�إلحصائيات

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 ،æالوقت ينهتـي والسادة الوزراء كيتسـناو، اكين البث التلفزي كذ

  .تفضل
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        : : : : املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات والسادة املستشارون، 

كنا نمتىن من رئاسة اجللسة أن تزيك إحاطة الفريق ¢شرتايك بوقفة 
  تضامنية

مع األخ مصطفى سلمى وK سـيدي مولود، نظرا ملوقفه الشجاع جتاه 
  . القضية الوطنية، وذæ مبساندته للحمك اÄايت

لوقوف دقيقة تضامنا مع Äا نرجو من السـيد الرئيس وا>لس املوقر ا
األخ املناضل والرجل املقدام والرجل احلر اÄي عرب رأيه بلك حرية، 

  . وكذæ تضامنا مع أرسته الصامدة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، تعلمني السـيدة املستشارة احملرتمة بأن مجيع املغاربة متضامني مع 

اية اجللسة، ومجيع مصطفى وK سلمى، وهذا اكن ممكن نعملوه يف بد
املغاربة كذæ ومجيع الفرق اللك متضامن يف هذا اإلطار هذا، مفا أظن أننا 

  .شكرا... حنتاج إىل وقفة أو إىل دقيقة مصت أو أو 
إذن ننتقل إىل آخر سؤال موجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية حول 

ه بمنبارك، محمد حيفظ: معاد· شهادة اKكتوراه، للمستشارين احملرتمني السادة
فضييل، إبراهمي فضيل، حلسن بلبرصي، معر مكدر، تفضل أحد السادة 

  .املستشارين احملرتمني

        ::::املستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنبارك
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
الشك فيه أن املسار اKرايس اجلامعي والبيداغو� اÄي يسلكه مما 

طلبة لكية الطب يف املغرب، وعىل غرار �يق دول املعمور شاق وطويل، 
سـنوات، تضاف إليه سـنة أخرى  7حيث تسـتغرق اKراسة فيه حوايل 

 8خمصصة لهتيئة أطروحة اKكتوراه، مما يعين أن الطالب يقيض ما يناهز 
حلصول عىل شهادة الباكلورô بإحدى املزيات املقبو· إلجراء سـنوات بعد ا

سـنوات  8امتحان الولوج، يف املقابل جند طالب يف لكيات أخرى وبعد 
سـنوات لنيل اإلجازة  3عىل أبعد تقدير من التحصيل العلمي واملعريف، 

سـنوات للحصول عىل اKكتوراه، يتوج  3زائد سـنتني لنيل املاسرت، زائد 
حلصول عىل شهادة اKكتوراه الوطنية، ختول � حق ولوج س¯ مساره �

األسـتاذية �لتعلمي العايل، ومن مت ¢سـتفادة من التعويضات ا(و· مبوجب 
  . النظام األسايس اخلاص �ألساتذة الباحثني

بيX جند األطباء وحىت ا(تصني مهنم، واÄين Ëبعوا دراسـهتم اجلامعية 
نوات بعد احلصول عىل اKكتوراه أي ما يربو عىل سـ  5سـنوات إىل  4مدة 
سـنة من التحصيل العلمي، ال يسـتفيدون من نفس  13سـنة أو  12

التعويضات واألرقام ¢سـتداللية اليت يسـتفيد مهنا األساتذة الباحثون رمغ 
نفس املسار، إن مل نقل أن مسار اKراسات العليا الطبية، خاصة مهنا 

  . اKراسات العليا العادية املتخصصة أطول بكثري من
وسـبق للمتثيالت النقابية لهيئة األطباء أن طالبت احلكومات املتعاقبة 
بإجياد حل مناسب لهذا اخللل اخلطري، مبناسـبة خمتلف جوالت احلوار 

  . ¢ج¡عي، غري أنه ال يشء حتقق إىل حد اآلن
أمام هذا الوضع، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات 
¢سـتعجالية املتخذة ملامثR وضعية األطباء بوضعية األساتذة الباحثني 

  �لتعلمي العايل غري العاملني بلكيات الطب؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .الوزيرة، تفضلشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة 

السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اKو· Kى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا للسـيد املستشار
يف احلقيقة إن اللكيات الطب والصيد· حترض وتسمل شهادة دكتور يف 

لصيد· أو دبلوم التخصص يف الطب أو دبلوم الطب أو شهادة دكتور يف ا
التخصص يف الصيد· والبيولوجيا، كام ميكن لها كذæ حتضري وتسلمي 
شهادة اKكتوراه الوطنية، وللك من هذه الشهادات مسار خاص، Äا فإن 
لك واحدة ختول حلاملها الولوج لنظام أسايس خاص، æÄ فإن دبلوم 

يف الصيد· خيول ولوج إطار طبيب أو دكتور يف الطب أو دبلوم دكتور 
، وخيول دبلوم التخصص يف الطب 11صيديل مرتب يف سمل األجور رمق 

أو دبلوم التخصص يف الصيد· أو البيولوجيا بعد تصحيح مدة اإلقامة ولوج 
إطار أساتذة التعلمي العايل املساعد يف الطب والصيد· وطب األسـنان بعد 

  . النجاح يف مباراة التوظيف
أما شهادة اKكتوراه املسلمة من لكيات الطب والصيد· فتخول ولوج 
إطار أسـتاذ التعلمي العايل مساعد بعد النجاح يف املباراة، وذæ عىل غرار 

  . شهادة اKكتوراه املسلمة من �يق املؤسسات اجلامعية األخرى
 أما ف� يتعلق �ملامثR من حيث عدد السـنوات اجلامعية اليت يقضهيا

الطالب للحصول عىل دبلوم دكتور يف الطب أو دكتور يف الصيد· وشهادة 
اKكتوراه الوطنية، فللك شهادة مسار درايس وبيداغو� خاص هبا، ولك 
شهادة ختول الولوج لنظام أسايس خيتلف من حيث املهام واألرقام 

  . ¢سـتداللية والتعويضات ا(و· عن نظام أسايس آخر
  .وشكرا
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        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة، اللكمة لمك السـيد املستشار احملرتم يف 

  .إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنبارك
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

إصدار قرار �جلريدة الرمسية  إن ما أقدمت عليه وزارتمك مؤخرا من
، ها هو قرار اجلريدة الرمسية، واملتعلق 2009ماي  4بتارخي  5731عدد 

بتحديد قامئة الشهادات الوطنية اليت ختول ولوج تكوينات س¯ اKكتوراه 
واÄي جاء يف مادته األوىل أن هذا الس¯ يفتح �إلضافة حلامل شهادة 

فتوح كذæ حلاميل الشهادات الوطنية أو املاسرت واملاسرت املتخصص فهو م 
يعين يف  - شهادات معرتف مبعادلهتا، ومن بني الشهادات اليت مت رسدها 

دبلوم اKكتوراه يف الطب، إذ  -لألسف الشديد  -جند  -اجلريدة الرمسية 
أصبحت شهادة اKكتوراه يف الطب بني عشـية وحضاها تعادل شهادة 

  .املاسرت أو املاسرت املتخصص
وهذا إن دل عىل يشء إمنا يدل عىل أن احلكومة بشلك عام ووزارتمك  

بشلك خاص تسري يف ¢جتاه املعاكس يف اسـتغفال Ëم للمطالب التارخيية 
لهيئة األطباء واسـتخفاف خطري بطريقة اKراسة والتقيمي واكفة هيئات 
 التدريس بلكية الطب، فطلبة لكية الطب �ملغرب، واليت تعد من اللكيات

ذات ¢سـتقطاب احملدود، خيضعون ملناجه صارمة سواء يف شلك 
حمارضات مفتوحة أو دروس تطبيقية أو تداريب رسيرية أو إجناز حبوث 
حتضريية، عالوة عىل اخلضوع الختبارات كتابية وشفوية ورسيرية ليخمت 

أطروحة دكتور، اليت اخزتلهتا وزارتمك يف جمرد  - لألسف  –املسار بإعداد 
  .املاسرتشهادة 

إن للمعاد· تأثري إجيايب، السـيدة الوزيرة، عىل الطبيب املغريب من 
حيث رد ¢عتبار � ولكرامته اليت سلبت منه وإعادته للمرتبة ¢ج¡عية 
اليت يسـتحقها معنوô ومادô، حيث ال يعقل السـيدة الوزيرة أن يبدأ 

درمه وبرمق  9000درمه و 7000الطبيب مساره املهين بأجرة ترتاوح بني 
  . 336اسـتداليل حمدد يف رمق 

æÄ جند، السـيدة الوزيرة، مطالبتنا العاجR وامللحة برضورة إنصاف 
دكتوراه الطب مبساواهتا مع اKكتوراه الوطنية عىل مسـتوى الشـبكة 
¢سـتداللية ونظام التعويضات، مع الرتاجع الفوري عىل القرار املشؤوم 

اÄي يوازن بني دكتوراه يف الطب  2009اي م 9واخلطري الصادر بتارخي 
وشهادة املاسرت، ألن من شأن ¢سـمترار يف تنفيذ ذæ القرار املساس 
�لقمية العلمية لشهادة اKكتوراه يف الطب، مما قد يوK احتقا� اج¡عيا بني 

  . هيئة األطباء واحلكومة يه يف غىن عهنا

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

شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة æ السـيدة الوزيرة، تفضل، 
إذن نشكر السـيدة الوزيرة عىل حضور هذه اجللسة، وننتقل إىل السؤال 
املوايل املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية حول عدم 
وجود سـياسة حكومية لتشجيع ودمع كراء الشقق عن فريق األصا· 

  . ملعارصةوا
  . تفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤال

        : : : : املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  السـيد الرئيس، 

  السـيدات والسادة الوزراء، 
  إخويت، أخواين املستشارين، 

السـيد الوزير، احنا تنعرفو بأن اKو· بذلت واحد ا>هود، مايش 
جمهود كبري، ولكن ميكن نقولو واحد ا>هود ال بأس به يف تشجيع خمتلف 
املكو�ت والرشاحئ ¢ج¡عية عىل اقتناء العقار مبختلف تصنيفاته، سواء 

  . فيالت أو منازل أو شقق
خرية، وقع واحد التنافس ما ومن هنا الحظنا أن يف هذه السـنوات األ

بني واحد ا>موعة دôل األبناك لتقدمي املزيد من التسهيالت والتحفزيات 
للراغبني يف هذا السكن، بل هذا املنافسة انعكست عىل املنعشني 
العقاريني، سواء من حيث اجلودة أو من حيث المثن أو كذæ تسهيالت 

  . األداء
بقدر ما الحظنا حرص احلكومة  لكن، السـيد الوزير، هو يف الواقع

املغربية عىل تشجيع اإلقبال عىل الرشاء، بقدر ما جسلنا تقاعسها وإهاملها 
لقطاع الكراء، ذæ أن العديد من املواطنني، سواء بسبب ضعف 
اإلماكنيات أو لظروف اKراسة أو العمل يكونون يف حاجة ماسة إىل 

ملعروضة للكراء فإن األمثان الكراء عوض الرشاء، وأمام ندرة املنتوجات ا
تصبح خيالية وبعيدة عن املتناول، وهو األمر اÄي يقلص من هامش 

  . ¢ختيار Kى هذه الرشحية من املواطنني
مفن هنا، السـيد الوزير، نسائلمك عن اإلجراءات اليت قامت هبا  

احلكومة يف جمال اKور ا(صصة للكراء؟ وهل هنا نية لتحفزي املنعشني أو 
ملقاولني عىل اإلقبال عىل هذا النوع من املنتوجات اليت ال ختفى أمهيهتم ا

  �لنسـبة >موعة من املواطنني؟ 
  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
 . ن الرحميبسم هللا الرمح
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  السـيد الرئيس، 
  حرضات السـيدات والسادة املستشارين، 

فعال اكين هناك غياب دôل ¢ستiر يف ا>ال الكرايئ، واكين هناك 
كذæ العزوف دôل املالكني دôل املنازل للكراء، ميكن املرد دôل هذا 

الناس املوضوع هو واحد ¢سـتتباب دôل واحد الثقافة ¢ج¡عية مغربية، 
كيبغيو المت¯ وما كيبغيوش الكراء، ولكن هذا ال مينع، وأنت عىل حق، أنه 
البد يف احلظرية السكنية الوطنية خص يكون اه¡م �لسكن، هذا ما جعل 

سـنني بغات تفهم أشـنو  4سـنني أو  3احلكومة بلك مكو�هتا، هاذي واحد 
اكنت عدة هو املشلك �ألساس، اعتبارا أنه يف احلكومات السابقة 

جمهودات ولكن مل تعط األلك دôلها، فاكن هناك تعاون مع البنك اKويل، 
ومقنا بواحد اKراسة عرب مجموع الرتاب الوطين اليل استندت عىل واحد 
¢سـتئناس بآراء احملامك اإلدارية، دôل القضاة، دôل احملامني، دôل املوثقني، 

ش، دôل الناس اليل اكريني، الناس دôل الناس دôل اKيور اليل ما اكريهنم
  ... اليل عندمه مشالك إىل أخره

وصلنا لواحد اخلالصة أساسـية وإسرتاجتية وطبيعية ومنطقية وهو 
ببساطة القانون أو الرتسانة القانونية املغربية ما اعطاتش املناخ املناسب 

انون لضامن الثقة بني الاكري واملكرتي، وعىل هذا األساس مت الوضع دôل ق
 Rل اإلكراهات املسجôجديد، هذا القانون وقف عىل التناول أو التجاوز د

  لكها، أشـنو يه؟
أوال، إلزامية الوقوف أو اسـتحضار العدل ما بني الاكري واملكرتي 

    ؛ %50 50%
  �نيا، كتابة العقد وحتديد املدة؛ 

  �لثا، خصم مصاريف اإلصالح من قمية الكراء؛
  .ظيفي وصفي دôل احملل لكورابعا، إعداد بيان و 

من شأن هاذ القانون اليل تبىن عىل هذه القراءة املوضوعية عرب مجموع 
الرتاب الوطين أنه يرجع الثقة بني الاكري واملكرتي، وإن شاء هللا إىل 
رجعت لنا الثقة غادي أوال يفتحوا الناس املنازل دôهلم اليل شاديهنم، 

إىل ا>ال الكرايئ، ألن يف غياب هذه و�ألساس الرجوع دôل ¢ستiر 
  . الثقة ال أعتقد أنه يش مستمثر غادي مييش يستمثر

والربهان اليوم وحبال اليل قليت أنه يف بالد� ما عند�ش مقاو· وطنية 
مغربية، ال من القطاع العام أو القطاع اخلاص متخصصة يف الكراء، وهذا 

قلنا كيف ما اكن املغاربة اليل وضع ما خصوش يبقى مقبول ألنه حبال اليل 
عىل األقل  %20تيبغيو المت¯، راه خص والبد واحد احلظرية سكنية دôل 

للشـبان، الناس اليل تتنقلو الوظيفة دôلو من مدينة ملدينة، الناس اليل يف 
  ... أفق المت¯ خصهم يدوزوا ملرحR انتقالية دôل الكراء، إخل

راه داز يف الغرفة األوىل، وراه اليوم ولهذا هذا هو الوضع، القانون 
حمط نقاش يف الغرفة الثانية، نمتناو منمك السـيد املستشار أنمك تسامهوا معنا 

  .يف إغناء املضمون دôلو

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب السـيد املستشار، تفضل

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .الرئيسشكرا السـيد 

  السـيدات والسادة الوزراء،
  إخواين وأخوايت املستشارين،

حقيقة جوا� عىل العزوف عىل الكراء واملالكني يفضلون الرشاء عوض 
 Rحول الاكري  50- 50الكراء، قانون جديد حول اإلكراهات املسج

  . واملكرتي
السـيد الوزير، هذا جواب، تميكن رمبا يكون يشء مقنع، حصيح أن 

لقانون املتعلق بتنظمي العالقة التعاقدية بني املكري واملكرتي يعترب مرشوع ا
إحدى األجوبة عىل هاذ الواقع الشاذ والغري مقبول بني املالكني واملكرتي، 
لكن يف رأينا أن هذا القانون وحده غري قادر عىل إخراج السكن املعد 

يه منذ للكراء من وضعية العقم املزمن والسـبات العميق اÄي يتخبط ف 
عقود، ألننا الزلنا ننتظر معمك، السـيد الوزير، املزيد من اجلدية واملسؤولية 
من أجل إحداث رجة قوية يف هذا القطاع، بدءا من وضع تدابري جبائية 
وحتفزيات لتشجيع ¢ستiرات يف السكن املعد للكراء، وكذæ توفري احلد 

  . ياألدىن من الثقة بني الطرفني أي الاكري واملكرت 
�إلضافة إىل إجياد حلول �جعة ورسيعة خللق توازن بني العرض 
والطلب وإعطاء ¢ه¡م الاكيف للفئات احملرومة واجلد فقرية والتصدي 
للعديد من التجاوزات والتالعبات، كام هو احلال �لنسـبة لإلقامات 

ق البسـيطة اليت حتول إىل استiرات عقارية، واليت تباع وال تكرى يف نطا
احتاكرات املضاربني العقاريني، كام هو يف علممك حلد اآلن وال حترك ساكنا 

  . وال حترك ساكنا
وهبذه املناسـبة، ومن خالل هذا املنرب، ندعومك لتتحملوا مسؤوليتمك، 

  . السـيد الوزير، يف معاجلة هذا املشلك الشائك واملتشعب
وم مبدينة أما من �حية الاكرثة العظمى اليت حدثت صباح هذا الي
جرحيا،  6فاس، واليت خلفت أكرث من مخس قتىل حلد اآلن وأكرث من 

والزالت قامئة الضحاô مفتوحة، نمتىن أن حيرك هذا املصاب اجللل مشاعر 
  . احلكومة، ونسعى من احلكومة أن جتد احللول لهذه املعضالت

لقد سـبق لنا، السـيد الوزير، أن طرحنا هذا السؤال وأسـئR كثرية 
اKور اآليR للسقوط، والزتممت �ختاذ اإلجراءات والتدابري لوقف  حول

الزنيف، لكن ولألسف الزلنا ننتظر وطرحنا أسـئR، احنا عارفني ما غاديش 
يكون عندمك، السـيد الوزير، عصا حسرية، ولكن عىل األقل رامك ان¡ مكمثل 

كن احلكومة، أول مسؤول يف هذا النظام بال ما ندخلو يف نظام الس
واألمسنت واملدن، ما بقات ال مدن وال هذا، ورجعت لكيش بناôت وزيد 
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وزيد، ما ندخلوش يف هذه احليثيات، حىت منشـيو للجان وعاد هنرضو يف 
  . هذه األمور

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::لتعمري والتمنية ا>اليةلتعمري والتمنية ا>اليةلتعمري والتمنية ا>اليةلتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن واالسـيد وزير اإلساكن واالسـيد وزير اإلساكن واالسـيد وزير اإلساكن وا
شكرا، السـيد املستشار عندو احلق، القانون لوحده عىل الكراء ما 
اكفيش، وفعال ذæ ما خلصنا �، حنن نقوم اليوم يف احلكومة بتبين أوراش 
موازية، مهنا تنظمي �نة الوكيل العقاري �ش نرجعو الثقة دامئا يف هدف 

شجيع إحداث رشاكت دôل القطاع إرجاع الثقة بني الاكري واملكرتي، ت 
اخلاص يف الوساطة ما بني مول اKار واليل غادي يكري �ش يضمن 

  . الطرفني
كذæ بغينا نسـمتعو للمقاو· املغربية دôل القطاع اخلاص كيف ممكن أهنا 
تدخل بناءا عىل املرجعية دôل القانون اجلديد دôل إرجاع الثقة، كيف ميكن 

  . ذا ا>التدخل لالستiر يف ه
نتحمل املسؤولية الاكمR، ولكن السـيد املستشار فقط بغينا نتحملو 
املسؤولية وبغينا نوصلو للهدف، ما بغيناش ندخلو لواحد الورش اليل ما 
متحمكينش يف النتاجئ املتوخاة منه، الهدف دôلنا مجيعا واحد وهو إرجاع 

غد إن شاء هللا مع الثقة ما بني مول اKار واليل غادي يكري، أ� بعد 
الثالثة ونصف اكين مواصR النقاش عىل هذا القانون، وراين جيت عند 
السادة املستشارين وقلت هلم ما ييل، لك األبواب دôل ¢جهتاد مفتوحة، 
ما جيناش ندافعو عىل واحد القانون بتشـنج، جينا ندافعو عىل مبدأ، 

  . رتيواملبدأ أشـنو هو؟ إرجاع الثقة بني الاكري واملك
ف� يتعلق �ملوضوع دôل فاس، ما غادي ميكن إال أن أمض الصوت 
دôيل حبال لك الشعب املغريب لألصوات دôل مؤسسـتمك احملرتمة اليل 
بدات اجللسة �لرتمح عىل األرواح، يف هذه املرحR دôل اليوم ما ميكن لنا 

يف مدينة فاس  إال نرتمحو عىل األرواح دôل امخلسة دôل الناس اليل ماتوا
حتت أنقاض بناية مع األسف عشوائية موجودة يف واحد املوضع غري صاحلة 
للبناء وغري مفتوحة للتعمري، إن شاء هللا خيرج النتاجئ دôل البحث ونعرفو 
ذيك الساعة أشـنو هو املآل دôل هاذ امللف، ويف انتظار ذæ خصنا 

  . نتعاونوا من أجل إجياد احللول لألرس املرشدة
  .شكرا

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

إذن السؤال الثاين املوجه للسـيد وزير اإلساكن، موضوعه ختصيص 
نسـبة من مشاريع مؤسسة العمران لفائدة اجلالية املغربية القاطنة �خلارج، 

عبد الرحمي العاليف، عبد القادر قوضاض، : للمستشارين احملرتمني السادة

حلسن بوعود، عبد هللا أبو زيد، تفضل السـيد املستشار سعيد التدالوي، 
  .احملرتم لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير،
عرفت مؤسسة العمران يف السـنوات األخرية قفزة نوعية، حيث لعبت 

رôدô يف تقليص العجز السكين يف البالد، لتنتقل من وترية اإلساكن  دورا
ألف وحدة سكنية، إال أهنا ال توفر نسـبة  100ألف إىل  40¢ج¡عي من 

اكفية من هذا النوع من السكن للجالية املغربية القاطنة �خلارج اليت تستمثر 
  . يف قطاع اإلساكن والتعمري والعقار %80مبا يزيد عن 

من زبناء مؤسسة العمران مه من اجلالية  %15جتدر اإلشارة إىل أن و 
من رمق أعامل املؤسسة املذكورة  %20املغربية القاطنة �خلارج، وأن نسـبة 

  . تعود إىل اجلالية املغربية
Äا السـيد الوزير نسائلمك ما يه اإلجراءات اليت تعزتمون القيام هبا من 

يع املنجزة من طرف مؤسسة العمران أجل ختصيص نسـبة اكفية من املشار 
  لفائدة اجلالية املغربية املقمية �خلارج وبأسهل الرشوط؟ 

  .وأحتفظ مبا بقي من الوقت إىل التعقيب، وشكرا

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
  .ملستشارشكرا السـيد ا

دôل الزبناء دôلو مه من  %13القطاع العام الوطين إلنتاج السكن، 
من رمق املعامالت يه خمصصة أو اكنت دôل  %20املغاربة دôل العامل، و

املغاربة دôل اخلارج، هنا اكين واحد اجلدل وجدال ونقاش وطين، واش 
عوا أصوات خنصصو واحد احلصة للمغاربة دôل اخلارج، آنذاك غادي يرتف

وغادي يقول æ خص حصة لهاذ الفئة ¢ج¡عية وفئة ¢ج¡عية أخرى 
  . إىل آخره، وغادي نسقطو يف تناقض آخر

التوجه اليل امشينا لو، وهو إعطاء األولوية يف عرض املنتوجات دôل 
القطاع العام والقطاع اخلاص، تعطى األولوية للمغاربة دôل العامل، ويف هاذ 

نذكر بأنه نظمت وتنظم لك سـنة، و�ملوافقة و�لتنظمي و�Kمع  الشأن هذا
دôل اKو· عدة معارض يف مجيع أحناء العامل و�ألساس يف أورو� ويف 
أمرياك الشاملية من أجل تشجيع القطاع اخلاص والعام عىل عرض 
املنتوجات دôلو للمغاربة دôل العامل يف انتظار إىل بغاو يدخلوا يف فصل 

  . فالصي
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كذæ ما فهيا �س أذكر بأنه اكين اتفاقية ما بني وزارة اإلساكن والوزارة 
امللكفة �جلالية من أجل تدقيق لك األشـياء املرتتبة �جلالية �ش حيلوا 
املشالك دôهلم ال املرتبطة �لتعمري وال املرتبطة �لسكن يف إطار واحد 

يف شأهنا تفتح املقرات دôل ا>موعة دôل التدابري اليل اتفقنا علهيا، واليل 
أôم يف األسـبوع بناءا عىل املرجعية دôل  7العمل خالل فصل الصيف عىل 

  . هاذ اKورية املشرتكة واليل كنقابلوها هاذ اجلوج دôل الوزارات
كذæ جيب أن أشري عىل أنه القطاع العام كام هو الشأن �لنسـبة 

صال دôل التواصل مع املغاربة للقطاع اخلاص، فاحتني عدة ماكتب دôل اإلت
يف عدة عوامص يف العامل، و�ألساس يف �ريس، ولكن احلضور يف �ريس 

  . عندو إشعاع يف دول أورو�
كذæ يف خالل فصل الصيف، ما فهيا �س نذكر، أن هناك إحداث 
خلية مركزية وخالô يف لك اإلدارات دôل اإلدارات امللكفة واليل عندها 

ربة اخلارج، مغاربة العامل عرب مجموع الرتاب الوطين، كذæ تفتح عالقة مع مغا
حبال اليل قلت يف هناية األسـبوع وتنظم األبواب املفتوحة مببادرات حملية 

  . وÞوية لفائدة مغاربة العامل
هذا جمهود ممكن يكون فيه نقص، ممكن يكون فيه مؤاخذة أو مالحظة 

iر، حبجة أنه مغاربة العامل حني نضع ولكن اكين جمهود، واليل بدا يعطي ال
علهيم السؤال دôل كيف داير السوق العقاري املغريب؟ اكنت عدة 
مؤاخذات ومالحظات منذ سـنوات خلت، اليوم دخلنا ألشـياء أخرى 
وطلبات أخرى وجيل جديد من الطلبات، من قبيل بغينا املنازل عىل 

 �30ش حنلو مشالكنا فقط يف البحر، بغينا املنازل الثانوية، بغينا تعاونو� 
  . يوم اليل احنا موجودين فهيا إىل آخره

  .شكرا

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

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  السـيد الوزير، 

إن قطاع التعمري يعد هاجس لك األرس سواء داخل املغرب أو 
ال أن السامرسة واملتضاربني يف هذا ا>ال أفسدوا لك اجلهود خارجه، إ

  . املبذو· من طرف احلكومة
وهنا أستشهد مبا وقع يف Þة الشاوية ورديغة بإقلمي خريبكة، حيث 
تقدم املواطنون من أجل ¢سـتفادة من بقع أرضية، إال أن القرعة متت 

سـتفيدين جعل خارج هذه اجلهة، كام أن السكوت وعدم نرش الحئة امل 
املواطنني يف حرية من أمرمه، ليتبني يف األخري أن السامرسة مه املسـتفيدون 

  . من هذه التالعبات
كام أريد أن أؤكد عىل مسأ· �مة، ويه أن مؤسسة العمران تقوم 
بتجهزي عدد اكيف من البقع األرضية ¢قتصادية، إال أننا نطالب أن ختصص 

، عىل أساس أن يمت هذا التوزيع يف العطR نسـبة مهنا للجالية املغربية
  . الصيفية اليت تعد مومس العطR ألبناء اجلالية

أما من Þة أخرى، السـيد الوزير و�عتباري، رئيس الغرفة الفالحية 
جلهة الشاوية ورديغة، فإننا كنتوصلو يوميا بشاكية من فالحة، اليل خرجتو 

ما ميكنش æ البناء يف البادية،  واحد القانون تيقول هلم بأن أقل من هكتار
  . معىن هذا التشجيع عىل الهجرة إىل املدينة

هكتارات، وعندو أربعة  2مثال، السـيد الوزير، الفالح مات وخىل 
األوالد، لك وK غادي جييه نصف هكتار، ما عندوش احلق يف السكن، 
 ما عندوش احلق �ش يبين كوري للامشـية، غيتوجه للمدينة، هذا السـيد

الوزير هذا مشلك كبري، لهذا نطلب منمك السـيد الوزير إجياد حل لهذا 
  .املشلك

  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>اليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا>الية
ليست موضوع  %85برسعة، أوال أذكرك بأن املنتوجات دôل العمران 

فقط  %15بيع، ألنه مبارشة تمتيش للناس دôل الربارك والسكن العشوايئ، 
اليل عندها اكين واحد املدونة دôل التسويق، وراين وزعهتا عىل السادة 
املستشارين والنواب �ش نتابعو هاذ العملية، �ش إذا اكن يش خلل 

 . خنرجوه، ويه منشورة يف ¢نرتنيت
يل ذكرت اليل اسـتحرضته دôل الشاوية ورديغة، أ� هاذ املنتوج ال

تتبعته مع السادة النواب، ويتعلق املوضوع بواحد القرعة، خاص من 
املوثق، وهاذ القرعة طلبوا الناس   )notaire(املفروض أنه حيرض فهيا 

يعين املستشارين والنواب واملنتخبني أهنا تكون يف عني املاكن، واكن قد 
هة أخرى، إىل املقر الرئييس دôل الرشكة وتأجل تقرر أنه متيش جل 

  . املوضوع، أ� متفق معك
ف� يتعلق �الختالالت، إذا اكين يش اختالل، السـيد املستشار، أ� 

ساعة  24مسـتعد وألزتم أمام مؤسسـتمك اKسـتورية احملرتمة يف أقل من 
  .أرسل املفتشـية العامة للتقيص يف عني املاكن

من هكتار، القانون دôل أقل من هكتار، معك احلق، ف� يتعلق بأقل 
اليل كينظم التعمري يف بالد�،  25.90و 12.90عالش؟ ألن القانون   

تيقول æ يف العامل القروي �ش ما يتشـتتش العامل القروي ويويل جتزئة غري 
يعين ) le minimum parcellaire(عشوائية إىل ما ال هناية، أرى نردو 

يا، أقل ما ميكن أن تكون يه هكتار، ونعطيو للسـيد احلق فهيا املساحة اKن 
مرت طابق  400مرت إىل بغا يدير  200مرت يف األرض، يعين  200يبين 

  . 1990فوق طابق، هذا اكن يف 
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اليوم عىل غرار ما قلمت هناك عدة أصوات ترتفع، تيقولوا أودي ال، ما 
غرية، الناس بغاو ميكنش، اكين اإلرث اكين الناس عندمه هكتارات ص

  minimum(يفرقوا األرايض بني األوالده وبني النساب، ولهذا هذاك 
Le (اليل خاص يكون هكتار، راه ما بقاش اكيف لقاو حلول .  

هنا غادي نطيحو يف واحد النقاش، وغالبا غادي جنيبو قانون، وغادي 
نا؟ نطيحو يف نقاش هنا، مع السـيدات والسادة املستشارين عىل أشـنو بغي 

واش بغينا نتبعو الناس اليل بغاو حقهم دôل المت¯، دôل اإلرث يبقى 
يصغر امل¯ القروي، وال بغينا حنافظو عىل املساحات مايش الكربى غري 

  . املساحات املتوسطة القابR للفالحة
وهذا نقاش لك واحد يف الطرفني عندو احلق وما عندوش احلق، 

القانون راه تيتحرض ألن عدة أصوات ترتفع غادي جيي الوقت دôلو راه اكين 
  . سـنة 20من أجل حل هذه اإلشاكلية اليل مطروحة منذ 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته الفعا· يف هذه 

  . اجللسة
وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 

يئة حول مشالك الربط �لشـبكة الكهر�ئية ببعض املناطق، والب 
زبيدة بوعياد، حامين أحمزون، ا(تار صواب، : للمستشارين احملرتمني السادة

  . اجلياليل الصبحي، أبو بكر أعبيد
  .تفضل السـيد املستشار احملرتم لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزون
  .شكرا السـيد الرئيس

  زراء،السادة الو 
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يعيش ساكن العديد من املناطق املتواجدة داخل املدار القروي وشـبه 
احلرضي عدة مشالك ومعا�ة جراء تفعيل بعض املساطر من Kن املكتب 
الوطين للكهر�ء، هتم ربط املساكن واملنازل �لشـبكة الكهر�ئية، حيث أن 

للكهر�ء ترفض طلبات الربط �لشـبكة ما مل تكن  واك· املكتب الوطين
مرفقة برخص السكن أو تصاممي البناء، علام أن كثري من املساكن واKواوير 
يه موجودة أصال وليست حديثة البناء، وبذæ يكون هذا اإلجراء جمحفا 
يف حق العديد من املواطنني، وأصبح يشلك عائقا يف إطار الرب�مج 

  . تعممي الكهر�ء القروي الوطين الرايم إىل
æÄ نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات والتدابري الواجب 
اختاذها لمتكني املساكن والتجمعات القروية و�يق اKواوير من ¢سـتفادة 

  . من الربط �لشـبكة الكهر�ئية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .الوزيرة احملرتمة شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة

        ::::، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبي، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبي، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبي، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةةاءاءاءاءخرض خرض خرض خرض     السـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بن
 .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
كام تعلمون، قامت احلكومة ببذل Þود جبارة من أجل تعممي الكهربة 
القروية جبل مناطق اململكة، وذæ قصد تزويد مجيع املواطنني هبذه املادة 

  . احليوية
وللتذكري فإن اختيار اKواوير املسـتفيدة من بر�مج الكهربة القروية 

وازن بني امجلاعات وكذا الشمويل يمت �ع¡د معايري، تأخذ بعني ¢عتبار الت
تلكفة كهربة لك مسكن، علام أن لك مشاريع الكهربة املقرتحة تمت املصادقة 
علهيا من طرف اللجان اإلقلميية، ولقد مت اع¡د تلكفة كهربة املسكن الواحد 
مكعيار لرتشـيح اKواوير للكهربة حىت يمت تزويد أكرب عدد ممكن من املساكن 

  . املايل�لكهر�ء بنفس الغالف 
وكيقوم املكتب الوطين للكهر�ء بتوزيع الطاقة الكهر�ئية للزبناء اÄين 
يتوفرون عىل معدات كهر�ئية مطابقة للمواصفات التقنية اجلاري هبا العمل 

  .يف هذا ا>ال، اكلصناديق ووسائل السالمة
أما ف� خيص املساطر اجلاري هبا العمل داخل املكتب الوطين 

خاصة ت¯ املتعلقة �لربط �لشـبكة الكهر�ئية، فهنا بغيت نذكر للكهر�ء، و 
بأن قبول طلبات ¢شرتاك يمت بعد تقدمي الو�ئق الرضورية طبقا للقوانني 
اجلاري هبا العمل واليل تتضمن من بيهنا رخصة السكن أو شهادة املطابقة 

ة واليت �لنسـبة للبناôت املوجودة من قبل، أما �لنسـبة للمساكن احلديث
توجد يف طور البناء، فإن اإلدالء برخصة السكن أو شهادة املصادقة يكون 
إجبارô عند تسلمي األشغال أو اإلذن �لربط املؤقت، و�نيا عقد الكراء أو 
إذن املاæ يف حا· الكراء، وهذه املساطر لكها والتدابري هتدف إىل تفادي 

اآلخرين وأيضا يف شـباكت  حصول اضطرا�ت يف اسـتغالل جتهزيات الزبناء
  .التوزيع وضامن السالمة دôلها

أما ف� خيص معلية ¢شرتاك، بغيت أيضا نذكر بأن املكتب الوطين 
للكهر�ء قام بتحيني املساطر املنظمة لهذه العملية، حيث مت تقليص 
الو�ئق املطلوبة للمشرتكني وكذæ ترسيع معلية جتهزي املساكن القروية 

  .لكهر�ئية�ملعدات ا
بغيت أيضا نذكر بأن املكتب يعمل أيضا عىل حتسني اخلدمات مع 
الزبناء وبأن عندو مقر خاص بطلبات الساكنة اليل عهنا مشالك، واحنا 

  . كنبقاو دامئا عند رهن إشارة املواطنني يف لك احلاالت
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .املستشار، تفضل شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة، اللكمة æ السـيد



 

27 
 

        ::::املستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزون
  .شكرا السـيدة الوزيرة

تعرفون بأنه اكنوا جمهودات كبرية مبذو· من طرف احلكومة ومن طرف 
امجلاعات �ش يتوفر السكن يف العامل القروي �لربط �لشـبكة الكهر�ئية، 

بعني ¢عتبار ولكن هذه التدابري حتد من مفعوليهتا، وتيخصنا �خذو 
تبسـيط املساطر مع مراعاة خصوصية املناطق  املوجودة يف العامل القروي 
نظرا للمشالك املتعلقة �لبنية التحتية وكذا الظروف ¢ج¡عية اليل تعيش 

  . فهيا هذه الساكنة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::دة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةةالسـيالسـيالسـيالسـي
 .شكرا السـيد الرئيس

حبال اليل جا يف الرد دôل السـيد املستشار، فعال هناك جمهودات كبرية 
واكين بعض املناطق اليل يه حتت الربط اآلن، ألن اكنت العملية فهيا إما 
صعبة ألن اكين اKواوير متشتتة أو صعوبة الولوج إىل هذه املناطق 

  . فتطلبت وقت أكرث
وحبال اليل قلت، املساطر املكتب معل عىل التخفيف دôلها، ويبقى 
عند رهن إشارة املواطنني يف حاالت الرضورة أو يف اسـتفهام، من Þة 
أخرى ما ميكنش نعملو ربط يف مساكن بال ما يكونوا أدلوا هبذه الو�ئق، 

ضمن السالمة دôل حبال رخصة السكن أو الكراء أو هذا، ألن املسطرة ت
هذا ¢شرتاك واليل متكننا أيضا �ش ما ندخلوش يف مشالك دôل البناء 

  . العشوايئ أو الغري مرخص اليل ميكن لو خيرج منو من بعد مشالك أخرى
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزيرة احملرتمة، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مشاركهتا 

لسة، وننتقل إىل السؤال املوايل املوجه للسـيدة وزيرة الناجعة يف هذه اجل 
الصحة حول غياب سـياسة حصية معومية ملعاجلة العقم Kى األزواج لفريق 

  . األصا· واملعارصة
  .تفضل أحد السادة السائلني

        ::::املستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين،

  املستشارة،السـيدة 
السـيدة الوزيرة أتقدم بسؤايل هذا نظرا، السـيدة الوزيرة، تعرفون أن 

، يف املغرب نتوقع، %20أو  15نسـبة العقم يف اKول املتقدمة تصل إىل 

نظرا  %30ليست Kينا إحصائيات رمسية، نقول قد يصل هذا الرمق إىل 
لكنا مدى لألسـباب دôل العقم أن غالبية األسـباب يه التعفن، ونعرف 

  . نشاط هذا اKاء يف الوسط املغريب
السـيدة الوزيرة، الطب عرف تطورا كبريا يف هذا امليدان، مفنذ 
الiنينات مل نعد نتلكم عن العقم، ألن أكرب وغالبية املشالك دôل العقم حتل، 
وذæ بعد ¢خرتاع اإلجنلزيي اليل كام Ëبعمت أخذ جائزة نوبل مؤخرا يف 

  الiنينات، يف املغرب هذا املشلك يعد مشلك كبري، ملاذا؟بداية 
أوال، املشالك اليل يؤدهيا، مشالك اج¡عية، نفسانية والطالق ولكمك 
تعرفون مصري املطلقات، لهذا نطلب منمك السـيد الوزير التفكري جبدية هباذ 

  . النوع
قد تقولون هذا املشلك يلكف، يف نظري يلكف، ولكن جيب أن نعمل 

سـياسة معقلنة ألن املشلك دôل العقم يتلكف، ماذا يتلكف؟ التلكفة يه ب 
آالف درمه، واKواء اÄي نسـتعم#  5آالف و 4تلكفة اKواء، اKواء بني 

مرات أكرث، حيث أن هناك دول  4حنن يف املغرب اخرت� اKواء األغىل 
منني أوروبية تعمل بدواء رخيص، واحنا األطباء نعمل �Kواء الرخيص و 

  . تنجبوه، تنجبوه بطريقة غري قانونية ألن شفقة للمريض
واKاعي الثاين أنه جل دول اجلريان يف اKرجة دôل املغرب لكهم عندمه 
الربامج دôل الرب�مج اليل تهنرض عليه، هو بر�مج اإلجناب خارج الرمح، اليل 

  . ) la fécondation in vitro FIV(معروف ب 
حنا يف واحد املسـتوى دôل الطب اليل مىش، ال السـيدة الوزيرة، ا

يعقل أن نقول يف املغرب عند� طب متقدم دون أن يكون عند� إجناب 
  . خارج الرمح، ألن هذه مسأ· ال يعقل

أ� عندي فكرة، أنه ملاذا يف املراكز ¢ج¡عية، نضع بر�مج يف املراكز 
ر الطبية فقط اليل ما ¢ج¡عية، ونضع رهن اإلشارة دôل املرىض األط

كتلكف والو، هذا اليل يف العمل أنه تنعرف أنه منظامت ¢حتياطي 
 5آالف، �لنسـبة يل هاذ  5كتسامه مبقدار دôل  )cnops(¢ج¡عي 

آالف درمه اكفية لتغطي مثن اKواء حىت حنل املشلك دôل  5آالف درمه، 
الك، ألنه تنعرف يف هذه الفئة اليل يه كثرية، ودميا تستنجد عىل املش

املغرب اكين اإلجناب خارج الرمح، ولكن مع األسف اكين غري يف القطاع 
  .اخلاص، والتلكفة دôلو مايش تلكفة �هضة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة æ السـيد الوزيرة تفضيل

        ::::السـيدة ôمسينة �دو وزيرة الصحةالسـيدة ôمسينة �دو وزيرة الصحةالسـيدة ôمسينة �دو وزيرة الصحةالسـيدة ôمسينة �دو وزيرة الصحة
 .الرحميبسم هللا الرمحن 
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارين،
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  السـيدين الوزيرين،
السـيد املستشار، حقيقة وضعت هذا السؤال حول إشاكلية اليل يه 
�مة، واليل حقيقة ميكن يل نقول عىل أن القطاع العمويم بصفة خاصة �يق 
ما تصداش و�يق ما وضعش اآلليات ملعاجلة هاذ املسأ· دôل العمق، 

، حقيقة ميكن لينا نقولو عىل )la fécondation in vitro(ىل وهرضتو ع
بالد� هاذ العملية تيقوم هبا القطاع اخلاص حقيقة، ولكن مازلنا احنا 
مكسؤولية عىل عاتقنا، �خلصوص �لنسـبة لألرس اليل تتعاين من هاذ 
اإلشاكلية، وما عندهاش اإلماكنيات أهنا توجل للقطاع اخلاص، وخصوصا 

  . ثمت عن أدوية اليل �هضة األمثنةأنمك حتد
إذن من مسؤوليتنا أننا يكون عند� واحد التصور ويكون عند� عىل 
األقل واحد مركز استشفايئ مرجعي يف هذا ا>ال، يف انتظار أننا نعممه 
عىل املراكز ¢ستشفائية اجلامعية، اليل يه مؤهR وعندها األطر الكفأة 

  . اذ اإلشاكليةاليل ميكن لها يعين تتكفل هب
أرشمت عىل أن هذه اإلشاكلية حقيقة تنعكس اج¡عيا، ألن حقيقة 
الواحد اليل ما تيقدرش ينجب اكين هناك مشالك نفسـية اج¡عية، حقيقة 
يف وزارة الصحة معمرها ما اكنت هاذ املسأ· أولوية ألنه املشالك من خالل 

نتخبطو فهيا، واكين األسـئR اليل تتطرحوها اكنت مشالك �مة ومازال ت 
  . هناك أولوôت

احنا مازال تنعانيو من مشلكة وفيات األ�ات، رمغ أننا متكنا أننا نبداو 
نتغلبو علهيا، والحظنا اخنفاض، ولكن إشاكليات أخرى يه اليل جعلت 
حلد اآلن أننا ما وضعناهاش من مضن األولوôت، ولكن ميكن يل نقول لمك 

إلسرتاتيجية �لنسـبة للصحة اإلجنابية كلك، احنا اآلن بصدد وضع واحد ا
واليل شق مهنا غادي يتعلق �لعقم، اكينة هناك دراسة أولوية اليل دا� راها 
يف طور اإلجناز �ش نعرفو أشـنو يه احلا·، ونوضعو يعين واحد الرب�مج 

  . معل اليل غادي ميكن أننا نتكفلو كذæ يف الصحة العمومية هبذه اإلشاكلية
تنشكرمك عىل وضعمك عىل هاذ السؤال ألن ما معرو يثار، وحقيقة حىت 
�لنسـبة لنا هاذي عاد بدينا وعي حىت داخل القطاع العمويم عىل أهنا 
أصبحت اليوم كيف قلتو بأن اكين تطور واكين حتول يف ا>ال الطيب، يف 

أصبح  جمال البحث العلمي، واكين إماكنيات اليل تميكن نعاجلوه، وأننا اآلن
  . األوان أننا نتكفلو هباذ  املسأ·

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة، هناك تعقيب السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكوري
  .شكرا السـيدة الوزيرة

احلقيقة األوليات، كنا نتلكم عن األوليات، يف املغرب اخنرطنا يف برامج 
 الربامج اإلجناب خارج الرمح أوىل، نعطيمك مثال التشغيل دôل �لنسـبة يل

(les appareils)  لôد)laparoscopie ( ،ارشينا واحد املقدار �هض
تأكدوا السـيدة الوزيرة راه واحد العدد دôل املستشفيات راه جالسة ما 

 Les(تيخدم هبا حىت واحد، زمعام ما سـبقناش التكوين، سـبقنا 
appareils (د التكوينعا .  

والسؤال الثاين، السـيدة الوزيرة، ما جاوبتينيش عىل اKواء، ألن ما 
نقدرش هنرض عىل السمية دôل اKواء ألنه سـيحسب عيل دعاية Kواء ما، 

ال يباع هنا،  المثن دôلو .. هناك دواء أرخص، يباع يف اسـبانيا ويف دول
 la(تيخدموا �قص، ما فهمناش عالش األطباء اليل  %60واحد 

fécondation invitro (  Rلكهم تيعطيوه ويقول سري إذا عندك يش عائ
يف مليلية، عالش جييبوه من مليلية ومن اسـبانيا، عالش ما يكونش عند� 

  احنا؟ 
وتأكدت البحوث علميا أنه الفعالية دôلو حبال حبال، نديرو واحد 

سامه حىت يه ألن ت ) la cnops(ا>هود �ش نرخصو يف المثن دôلو، و
، وعىل األقل أوليا حنل املشلك )les mutuelles(األغلبية الناس عندمه 

  . دôل الناس اليل عندمه التغطية الصحية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل.. شكرا السـيد املستشار احملرتم، إذن منر إىل السؤال

        ::::بنشامشبنشامشبنشامشبنشامش    عبد احلكميعبد احلكميعبد احلكميعبد احلكمياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
من املؤسف جدا أن الرأي العام الوطين مل يطلع من خالل البث 
التلفزيوين عىل املعطيات اKقيقة الواردة يف تعقيب السـيد املستشار احملرتم 
وعىل ¢عرتاف الرصحي دôل السـيدة الوزيرة، ألول مرة كنسجل بأن 
السـيدة الوزيرة تعرتف بأن مشلك العقم اليل كيعاين منو قطاع عريض من 

ملغاربة مايش أولوية، وكنسجلو، ألول مرة، وحنيي السـيدة الوزيرة عىل ا
  . اجلرأة أهنا تعرتف بيل ما عندهاش جواب عىل أسـئR دقيقة

احنا نمتىن من السـيد الرئيس أنه يتفهم بأنه در� معمك جمهود كبري من 
أسامء أجل التدبري العقالين للزمن الربملاين، احنا ختلينا عىل حقنا دôل تالوة 

املستشارين، وأنمت عارفني، السـيد الرئيس احملرتم، بأنه بعملية حسابية وفر� 
دقيقة، ولكن كنتحرمو من احلق دôلنا الثابت يف أننا  35عىل ا>لس احملرتم 

  . نقلو ونرشكو معنا الرأي العام الوطين يف متابعة هذا النقاش
حصتنا من  وæÄ نطلب من السـيد الرئيس أن ِنؤجل ما تبقى يف

أسـئR، ونطلب من السـيد الرئيس كذæ السؤال اليل تطرح أن نؤج# هو 
  . اآلخر للجلسة القادمة

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل.. شكرا السـيد الرئيس
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        ::::املستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنري
عن التحمك دôلمك، السـيد الرئيس، يف هذه اجللسة، التدخالت البعض 

الوقت   ونـËفهة وشعبوية دôل بعض املستشارين احملرتمني يضيعمهنا 
دôلنا، وكنطلبو من الرئاسة املرة اجلاية، هللا جيازيمك، خبري �ش تتحمكوا 

  . وتضبطوا اجللسة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا جزيال

الفريق ¢سـتقاليل هناك السؤال الثالث . ..إذن هناك تأجيل للسؤال
إىل السـيدة وزيرة الصحة، موضوعه ارتفاع أسعار األدوية، املوجه 

�� خفاري، محمد زاز، عزيز الفياليل، عبد : للمستشارين احملرتمني السادة
  .اللطيف أبدوح، عبد امحليد بلفيل، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزايبيبيبيب
  .كنأجلوا هاذ السؤال، شكرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن نؤجل هذا السؤال، إذن هناك سؤال آخر، السـيد الرئيس، 

  .�لنسـبة لوزارة ¢تصال

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
لك أسـئR الفريق ¢سـتقالل كنطلبو التأجيل دôلها، ألن هرضتو عىل 
التدبري الزمين، احنا ال يد لنا يف التدبري الزمين، وقد سامهنا إجيابيا يف أن 

Rالعني بصرية واليد  -مع األسف  - لكها يف الوقت املريئ، ولكن متر األسـئ
  . قصرية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .مع األسف الشديد، إذن نرفع اجللسة، شكرا جزيال


