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  )2010 نونرب 09( 1431ذو احلجة  02الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
رئيس ل امسالسـيد عبد الرحامن أشن، اخلليفة اخلاملستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
        ....ا;لس

واGقيقة  الثانية، ابتداء من الساعة أربع ساعات وسـبع دقائق: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .والثالثني بعد الزوال امسةاخل

  .ة األسـئQ الشفويةمناقش: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير احملرتم،

  ،السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني
من اGسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اGاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

;لس املستشارين، خيصص ا;لس هذه اجللسة ألسـئQ السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئQ الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
 ما جد من مراسالت أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا;لس عىل

  .وإعال�ت
  .اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا;لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا;لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا;لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا;لس
  .شكرا السـيد الرئيس

  :توصلت رئاسة جملس املستشارين مبشاريع القوانني التالية

القايض بإحداث  53.95بتمتمي القانون رمق  16.10مرشوع قانون رمق  -
 ملستشارين من جملس النواب؛حمامك جتارية، احملال عىل جملس ا

يتعلق بتحديد رشوط ومساطر  41.10مرشوع قانون رمق  -
�سـتفادة من صندوق التاكفل العائيل، احملال عىل جملس املستشارين من 

 جملس النواب؛

يتعلق بصفة القطب املايل ل�ار  44.10وأخريا مرشوع قانون رمق  -
 .لنوابالبيضاء، احملال عىل جملس املستشارين من جملس ا

كام توصلت رئاسة جملس املستشارين مبراسQ من السـيد الوزير 
امللكف  لعالقات مع الربملان، خيرب من خاللها ا;لس أن السـيد اكتب 
اGو¥ امللكف  لتمنية ا;الية سيتوىل اإلجابة عن األسـئQ املو£ة إىل 

الطاقة  السـيد وزير اإلساكن، وعن السؤال الفريد املوجه للسـيدة وزيرة
  .واملعادن واملاء والبيئة  لنيابة

خبصوص األسـئQ الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  :2010نونرب  9إىل غاية يوم الثال�ء 

  سؤ�؛ 23: عدد األسـئQ الشفهية -

  أسـئQ؛ 7: عدد األسـئQ الكتابية -

  .أجوبة 3: وأخريا عدد األجوبة الكتابية -
  .سشكرا السـيد الرئي

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

من النظام اGاخيل ;لسـنا، توصلت  128وطبقا ملقتضيات املادة 
طلبات إحاطة، وسـنتناولها تباعا، وسأعطي اللكمة ألول ) 7(الرئاسة بسـبع 

  .متدخل يف هذا اإلطار لفريق األصا¥ واملعارصة
  .تفضلوا السـيد رئيس الفريق

        ::::بد احلكمي بنشامشبد احلكمي بنشامشبد احلكمي بنشامشبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

عىل إثر األحداث املأساوية املفتعQ من قبل عصابة من ا;رمني من 
ذوي السوابق العدلية، املؤازرين مبليشـيات معروفة بتأييدها ألطروحة 

أجندة حممكة ومو£ة من �نفصال وبسوابقها يف اختالق قالقل وفق 
ائرية وجرن�هتا يف حماو¥ ºئسة مهنا للتأثري عىل ا·ابرات العسكرية اجلز 

املسار السلمي لقضية وحدتنا الرتابية أمام املؤسسات اGولية، السـ¾ منذ أن 
  . طرح املغرب للتفاوض مرشوعه الطموح حول احلمك اÁايت هبذه املناطق

هبذه املناسـبة، نود يف فريق األصا¥ واملعارصة، أوال، أن نمثن معلية 
تدبري الرصينة العتصام بعض ساكنة العيون يف ضواحهيا إل�رة �نتباه ال 

ملطالب اجÌعية حبتة، سواء من حيث إدارة احلوار حول املطالب 
�جÌعية املرشوعة أو من حيث التقيد بضوابط القانون واسـتعامل وسائل 

امل مناسـبة لفك احلصار أو من حيث التتبع امليداين للسلطات القضائية وإع
Ðالقانون لكام اقتىض األمر ذ.  

نود كذÐ أن نمثن ا;هود التمنوي الكبري اÁي قامت به اGو¥ املغربية 
حىت تمتكن ساكنة هذه املنطقة من بنيات حتتية، متكهنا من أساسـيات 
العيش الكرمي، وهو ما نطالبه بتعزيزه أكرث، خاصة يف ضوء ما ورد يف 

خل ملعاجلة مؤسساتية للجوانب �قتصادية اخلطاب املليك السايم من مدا
  . و�جÌعية هبدف جناعة وفعالية �ستÝرات العمومية يف املنطقة

ونود بنفس املناسـبة أن نثري �نتباه إىل ثالث أو أربع جوانب 
  :أساسـية

أوال، اGور القذر اÁي تقوم به ا·ابرات العسكرية اجلزائرية جمسدة 
 دواليب احلياة  لبالد ومعيقة ألي تطور مدين لنظام مشويل متحمك يف

دميقراطي هبا و ملنطقة، وذÐ من خالل توظيفها املشني لعصابة من 
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ا;رمني إلخراج حركة مطلبية اجÌعية بسـيطة إىل حركة ذات بعد 
سـياسوي واحض بشلك يعكس انزعاج اجلزائر من التطور اGميقراطي 

  .والتمنوي احلاصل يف بالد�
كذÐ أن نثري �نتباه إىل اGور القذر للبوليساريو املسخر الفتعال نود 

ملناقشة احلل اGامئ والعادل عىل أرضية مقرتح أحداث لكام اقرتب موعد 
احلمك اÁايت، وحمبذا لغة التصعيد والوعيد بدل �خنراط يف رشاكة حقيقية 

  .من أجل إجياد حل هنايئ لهذا الزناع املفتعل
نثري �نتباه، وبشلك واحض، إىل اGور املغرض والبئيس نود كذÐ أن 

اÁي تلعبه بعض األوساط السـياسـية واإلعالمية �سـبانية، واليت معلت 
وتعمل منذ سـنوات ممتدة عىل تسممي العالقات بني اجلارين املغرب 
وإسـبانيا القامئ عىل املصاحل املشرتكة، وبشلك ال يراعي املصاحل 

  .ين، خاصة ما يتعلق  سـتتباب األمن  ملنطقةاإلسرتاتيجية للب�
هبذه املناسـبة كذÐ، نود، السـيد الرئيس، أن نطالب احلكومة 
والسلطات العمومية  السـمترار يف التعامل الرزين مع هذه األحداث األلمية 

  .عرب توفري وسائل احملامكة العاد¥ ملن ثبت يف حقهم القيام بأعامل إجرامية
لب اإلعالم العمويم، وخاصة التلفزيوين ليك خيرج نود كذÐ أن نطا

عن ختلفه، وليك يواكب من خالل إسرتاتيجية واحضة هذه احلرب اGعائية 
  . اليت تقودها اجلزائر

ونريد يف الهناية، ولو أدى األمر إىل اقتطاع بعض اGقائق من حقنا، 
ي نود هبذه املناسـبة، السـيد الرئيس، أن نطالب بعدم السكوت عن ذو 

السوابق العدلية، واختاذ اكفة اإلجراءات القانونية املعمول هبا يف حقهم، 
والرتكزي عىل أن هامش احلرية املتاح مجليع املواطنني هو هامش لتطوير 
احلرية واملسار اGميقراطي لبالد�، وليس مطية لنسف احلرية عن طريق 

  . ممارسة اإلجرام
نطرح األسـئQ اجلوهرية  وال ميكن أن تفوت هذه املناسـبة دون أن

Qاملغيبة يف نقاشـنا العمويم، وسأكتفي، السـيد الرئيس، بإ�رة أربعة أسـئ:  
األسـئQ املرتبطة  الختالالت املسجQ يف نظام حاكمة تدبري  - 1

 الشأن احمليل  ملنطقة؛
�ختالالت املسجQ يف نظام حاكمة تدبري ا;هود �ستÝري  - 2

 يف هذه املنطقة؛ الضخم اÁي قامت به اGو¥
 إلضافة لألسـئQ املرتبطة  الختالالت املسجQ يف نظام حاكمة  - 3

تدبري الشأن احمليل، ونظام حاكمة تدبري ا;هود �ستÝري الضخم يف 
اGو¥، نريد أن نثري كذÐ األسـئQ املرتبطة بدور التأطري والتعبئة، واÁي 

نسـبة للمؤسسة احلزبية الحظنا لألسف الشديد إما غيابه أو ضعفه  ل 
ببالد�، و لنسـبة للمؤسسة الترشيعية كذÐ، وللربملانيني املنحدرين من 

 هذه املنطقة؛
ونود أخريا أن نثري األسـئQ املرتبطة، وال بد أن نطرح هذه  - 4

األسـئQ، األسـئQ املرتبطة  ألسـباب اليت أدت إىل حتول حركة احتجاجية 

إىل حركة ذات بعد سـيايس، بسـيطة طرحت مطالب عاد¥ ومرشوعة 
 .اسـتغلته ا·ابرات اجلزائرية والبوليساريو وإسـبانيا كذÐ عىل نطاق واسع

ونود أن نطرح، السـيد الرئيس، األسـئQ املرتبطة  ألخطبوط املصلحي 
اÁي مسح بأن تتحول هذه احلركة املطلبية البسـيطة اليت طرüا مواطنون 

لتمنوي الضخم اليل دارتو بالد� إىل بؤساء مت إقصاؤمه من هذا ا;هود ا

  .حركة ذات بعد سـيايس
وال بد يف هناية هذه اللكمة أن نطلب منمك، السـيد الرئيس، بأن نقرأ 
الفاحتة ترحام عىل أرواح الشهداء من القوات العمومية اÁين سقطوا من 

  . جراء هذه العصابة اإلجرامية
 .وشكرا

  ::::امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
Ð امي، امحلد � رب العاملني، الرمحن الرحمي، مبسم هللا الرمحن الرح"

هد� الرصاط املسـتقمي، رصاط ايوم اGين، إºك نعبد وإºك نسـتعني، 
  ". اÁين أنعمت علهيم غري املغضوب علهيم وال الضالني

آمني، سـبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، 
  .وامحلد � رب العاملني

  :سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
شكرا، ال حاجة إىل تذكريمك السادة املستشارين برضورة �لزتام 
 لتوقيت احملدد يف القانون اGاخيل، ومن أخذ أكرث من وقته سـتضطر 
 Qمن وقته ا·صص جللسة األسـئ Qالرئاسة إىل اقتطاعه � من األسـئ

  . وسأجسل لك دقيقة ،الشفوية
اإلحاطة لفريق التحالف تفضلوا اآلن اللكمة لثاين متدخل يف إطار 

  .�شرتايك

        ::::معومعومعومعوو و و و املستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أ
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارين،

يف نفس املوضوع املتعلق  ألحداث املؤملة اليت عرفهتا مدينة العيون يف 
من األرواح  اليومني املاضيني، هذه األحداث اليت ذهب حضيهتا عدد

وخسائر جسامنية وخسائر مادية وخسائر سـياسـية واجÌعية واقتصادية 
لبالد�، فهذه األحداث اليت وقعت يف ظرفية تمتزي بدقة وحساسـية كبريين، 
يف ظل أجواء اخلطاب املليك السايم اÁي محل مقاربة مشولية قوية جادة 

ية معضQ األقالمي وجديدة، تقدمت ببالد� حنو احلل الهنايئ لهذه القض 
الصحراوية، يف ظل اسـتئناف املفاوضات بني املغرب والقوى اليت حتاول 
خلق البلبQ حول الوضع يف أقالمينا اجلنوبية، يف ظل ما تقوم به اGو¥ من 
إبداء بروح عالية إماكنية جعل احلوار يف مقدمة املقار ت اجلادة حلل مجيع 

حلقوق �جÌعية و�قتصادية، يف املشالك املرتبطة  حتجاجات حول ا
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نونرب وما  6أجواء يتسم فهيا الشعب املغريب باكم� وهو حيتفل بذكرى 
  . تسـتدعي هذه اÁكرى من أجماد لهذا الشعب العظمي

تقع أحداث، يف فريقنا توصلنا إىل أن نتأسف إىل التدبري أو اإلخالل 
يمت بني عشـية وحضاها  يف التدبري منذ البداية ألننا نسـتغرب كيف ميكن أن

خلق خممي من عرشات اآلالف، كيف مت ذÐ بدون واحلال أن هناك من مه 
  الساهرين عىل الوضع األمين يف البالد؟

�نيا، وقفنا عند املعاجلة املطلبية حلل املطالب �جÌعية و�قتصادية، 
ولكن رأينا أن ذÐ جيب أن يمت يف ظل دو¥ القانون واحلرºت وعىل 

  .عدة احلوار، وهو ما تقدم فيه احلوار بشلك متقدم إىل الهنايةقا
�لثا، البد أن حنيي ا;هودات املبذو¥ اليت بذلها لك الفاعلني اجلادين 
الزنهاء اÁين سعوا إىل تقريب و£ات النظر ووصلوا عىل مقربة من احلل 

  .الهنايئ
نت املربرات، رابعا، أننا نرفض الشغب والتطاول عىل القانون كيفام اك

  .ألننا حنن يف دو¥ القانون
  .خامسا، أننا نرفض العنف أي� اكن مصدره

سادسا، أننا نرى أن اGو¥ جيب أن خترج من وضع أهنا يف موقع 
مرهونة بشلك مزدوج، من £ة جشع األعيان، من £ة أخرى شـباب 

  .طامح، البد من إجياد معاجلة لهذه املعاد¥
ك  ملقاربة الشمولية للخطاب املليك يه اليت فأخريا، نرى أن المتس

ميكن أن نسـتظل هبا يف هذه احملنة، وندعو إىل �سـتقرار وضامن األمن 
وحامية األرواح واملمتلاكت والسعي احلثيث إىل هتدئة أوضاع الشعب مبا 
يسـتجيب ويتنامغ مع املقاربة الشمولية الواردة يف خطاب جال¥ امل�، 

عة هيلكة ا;لس �ستشاري لألقالمي الصحراوية واGاعية إىل مراج
 العÌد عىل أرضية الشفافية والمتثيلية احلقيقية، وتوسـيع صالحيات هذا 
ا;لس، و خلصوص يف ا;ال �جÌعي، ودمع آ¥ واك¥ التمنية ألقالمي 
وادي اÁهب والساقية امحلراء، وإعطاء األسـبقية يف إطار اجلهوية املتقدمة 

  .ه األقالميلهذ
وندعو كذÐ إىل التصدي احلازم للك املناورات اGاخلية واخلارجية، 

الهادفة للنيل من وحدة الوطن واسـتقراره  سـتغالل .. واليت تأيت خمدومة
مطالب اجÌعية عادية من قبل أوساط انفصالية إلحداث الفوىض وهتديد 

  .النظام العام
نة الشؤون اخلارجية واGفاع وأخريا، سـيدي الرئيس، ندعو إىل عقد جل 

الوطين ;لسـنا يف أقرب وقت Gراسة قضية وحدتنا الرتابية بلك مالبساهتا 
اGاخلية واخلارجية، وكيفية تدبري هذا امللف عىل اكفة املسـتوºت من قبل 
اGو¥ والهيئات السـياسـية وا;متع قصد اسـتخراج اخلالصات الالزمة يف 

فذين للتوجهيات الواردة يف اخلطاب املليك هذا الصدد، وسـنكون بذÐ من
  . األخري

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس، رمبا أردمت اإلشارة إىل رضورة عقد جلنة اGاخلية بدل 
جلنة اخلارجية، السـيد الرئيس، رمبا، أرشمت يف طلبمك إىل رضورة انعقاد 

  .جلنة اخلارجية، رمبا تقصدون جلنة اGاخلية

        ::::معومعومعومعوو و و و ر عبد اللطيف أر عبد اللطيف أر عبد اللطيف أر عبد اللطيف أاملستشااملستشااملستشااملستشا
  .أقصد جلنة اGاخلية  لفعل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة لثالث متدخل يف إطار اإلحاطة علام، ويه لفريق التجمع 

  . اGسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدرييييس الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

س املوضوع، السـيد الرئيس، عاشت مدينة العيون أحداث غري يف نف
عادية خالل األºم األخرية بعد جناح مسلسل املفاوضات املسؤو¥ بني 
الشـيوخ وفعاليات ا;متع املدين والسلطات احمللية، واليت اسـتجابت لها يف 
إطار حوار دميقراطي شفاف، اسـتجابة املطالب �جÌعية لبعض ساكن 

لعيون، واÁي جيب أن يعمل امجليع أن بعض األºدي أغاضها جناح مدينة ا
احلوار، فسخروا مجموعة من ذوي السوابق لعرقQ التطور �جيايب لهذه 
املفاوضات وتغليط الرأي العام اGويل، خصوصا وحنن جنمتع اليوم يف إطار 

ابة املفاوضات اليت ترشف علهيا األمم املتحدة، وتغطية فشل وانزالقات عص
البوليساريو برتاجع وحسب الكثري من اGول اعرتافها  مجلهورية املزعومة 
وتأييدها للمرشوع املغريب، كذÐ استناكر الرأي العام اGويل العتقال 
مصطفى سلمى والتنديد  ألوضاع الإلإنسانية والالدميقراطية داخل خم¾ت 

  .اجلوع والقمع والتضليل
ئيس، التجمع اGسـتوري املوحد، إدانته وإذ يسجل الفريق، السـيد الر 

الشديدة للرشذمة اإلجرامية اليت اكنت وراء افتعال أحداث العنف، 
ونسجل أيضا أن تطورات األحداث ما اكن لها أن تصل إىل هذه اGرجة 
لوال �سـتغالل العدايئ من طرف خصوم املغرب، علام أنه قد متت 

إطار احلوار اجلاد واملسؤول، �سـتجابة لاكفة املطالب �جÌعية يف 
  .اÁي  رشته السلطات عىل مر األسابيع األخرية

إن فريق التجمع اGسـتوري املوحد، السـيد الرئيس، يعترب أن هذه 
احملاوالت اليائسة والبائسة لن تنال أبدا من إميان الشعب املغريب بعدا¥ 

لتشويش عىل قضيته والتفافه القوي حول وحدته الرتابية، ولن تفلح يف ا
املبادرات املغربية اجلريئة والصادقة، وكذا £ود ا;متع اGويل من أجل إهناء 

  .هذا الزناع املفتعل
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إننا يف الفريق، السـيد الرئيس، حنيي بقوة شهامة وجشاعة أفراد القوات 
العمومية اليت ترصفت حبمكة وتبرص حتت إرشاف القضاء، وجتنبت 

  . فزازالسقوط يف خف التصعيد و�سـت
إننا، وإذ نعزي  ملناسـبة عائالت ذوي شهداء الواجب، نمثن عاليا 
أسلوب احلزم اÁي أبدته السلطات، وندعو إىل املزيد من تثبيت دو¥ 
القانون واملؤسسات، والتعامل  لرصامة الالزمة حفاظا عىل أمن وسالمة 

  .املواطنني وممتلاكهتم
جدين  ·مي يف أقل من إن الفريق إذ يسجل أن خروج مجيع املتوا

ساعة Gليل عىل تضخمي األحداث من طرف املنابر اإلعالمية املعادية 
لوحدتنا الرتابية، واليت لن تصمد أبدا أمام الواقع واحلقيقة، كام نندد 
 السـتغالل املفضوح والبشع ألجواء �نفتاح واGميقراطية اليت تعيشها 

هذا النوع من �سـتفزاز لن يؤثر البالد، نعترب أن مثل هذه الترصفات و 
أبدا عن اختياراتنا الثابتة يف السري قدما  لتجربة اGميقراطية املغربية وإجناح 

  .مرشوع اجلهوية املوسعة وتثبيت حرية التعبري وحقوق اإلنسان
إن افتعال هذه األحداث، ال ميكن، السـيد الرئيس، أن ينيس ا;متع 

املغاربة احملتجزون داخل خم¾ت تندوف يف ظل اGويل املأساة اليت يعانهيا 
  . غياب أبسط رشوط العيش وأدىن مظاهر حقوق اإلنسان

وإذ يندد فريقنا  لرفض املسـمتر للجزائر إجراء إحصاء للمحتجزين من 
طرف املفوضية العليا لالجئني، ندعو جمددا املنتظم األممي لتحمل 

يدخر £دا يف اGفاع عن  مسؤوليته يف هذا الشأن، علام أن املغرب لن
أبنائه احملتجزين وفضح أساليب املتاجرة بآال1م من طرف اجلزائر وصنيعهتا 

  .البوليساريو
السـيد الرئيس، لقد سـبق للفريق أن تقدم بطلب اجÌع مشرتك بني 
ا;لسني، ونلح أن تسـتجيب احلكومة لهذا الطلب ألجل النقاش بلك 

لبو أنه يكون وزير اGاخلية ووزير شفافية داخل اللجنة، ومازال تنط 
اخلارجية  ش حيرضوا معنا هذا اللقاء، ونمتناو أنه هذا  اللقاء هذا إن شاء 

  .السـيد الرئيس... هللا يكون

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك، السـيد الرئيس، واللكمة للمتدخل املوايل يف إطار نقطة 

  .اإلحاطة دامئا للفريق احلريك

  :عبد اعبد اعبد اعبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

عىل إثر التطورات اليت عرفهتا مدينة العيون وضواحهيا بسبب إقدام 
عنارص إجرامية عىل حماو¥ فرض رشيعة الغاب وزعزعة أمن وسكينة 

من، املواطنني وتسخريها ;موعة من املراهقني لالعتداء عىل قوات األ

نعرب يف الفريق احلريك، وحنن نتابع الوضع عن كثب، عن جشبنا الشديد 
للك مساس  السـتقرار وبسالمة املواطنني وممتلاكهتم، معتربين ما قامت به 
مجموعة من املنحرفني وذوي السوابق اإلجرامية تنفيذا ·ططات سـياسوية 

وحدة الرتابية تريم إىل اسـتغالل حركة مطلبية اجÌعية، خدمة خلصوم ال
للمملكة خاصة بعد تنايم التأييد للمقرتح املغريب القايض بتخويل األقالمي 

  . اجلنوبية حكام ذاتيا، حىت يف أوساط احملتجزين مبخ¾ت تندوف
ويف الوقت اÁي يشـيد فيه الفريق احلريك مبا أبدته السلطات العمومية 

تنظمي جلسات حوار من تفهم ملطالب مجموعة من ساكنة العيون، من خالل 
معهم منذ أسـبوعني، وتقدميها حللول معقو¥ للمشالك �جÌعية املطروحة، 
حتيي جمهودات خمتلف القوات األمنية، اليت  درت إىل احلفاظ عىل سالمة 
الساكن حتت إرشاف قضايئ، تعترب ما قامت به العنارص املنحرفة معلية 

ائن ومنعهم من العودة إىل احتجاز احملتجزين يف خممي رشق العيون كره
  . مساكهنم بعد اإلرادة احلقيقية لتلبية مطالهبم ذات الطابع �جÌعي الرصف

كام ندعو يف الفريق احلريك إىل إعامل سلطة القضاء بلك حزم ورصامة 
يف حق لك من يسعى إىل التخريب وزعزعة األمن و�سـتقرار اÁي تنعم 

  . ناطق البالدبه أقالمينا اجلنوبية، إسوة بلك م 
وإننا، إذ ندين ما أقدمت عليه مجموعة من العنارص املسخرة من طرف 
خصوم وحدتنا الرتابية بزتامن مع انطالق املفاوضات غري الرمسية إلجياد حل 
عادل ودامئ للزناع املفتعل حول مغربية أقالمينا اجلنوبية، فإننا ننوه بنفس 

ظ األمن وحامية أرواح الساكنة املناسـبة املقاربة السلمية املعمتدة حلف
وممتلاكهتا، وكذا املمتلاكت العمومية واخلاصة اليت تعرضت للهنب والتخريب 
من طرف هذه العنارص، مسـتغQ يف ذÐ ما تنعم به بالد� من مناخ 

  .دميقراطي وحقويق، ميزيها إقلمييا و£وº ودوليا
  السـيد الرئيس،

ابية، فإننا نطلب عقد اجÌع إذ نرتمح عىل أرواح شهداء الوحدة الرت 
طارئ للجنة اGاخلية يف أقرب وقت ممكن لتدارس األوضاع ومسببات 
هذا التوتر وإجياد أنسب احللول للمطالب �جÌعية و�قتصادية 
للساكنة، إسوة ببايق مناطق املغرب، مؤمنني أن املغرب سـيواصل مسريته 

سؤولية، حتت القيادة احلكمية التمنوية واGميقراطية والوحدوية بلك حزم وم 
لصاحب اجلال¥ امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده، معتربين أن اخلطاب 
املليك السايم مبناسـبة ذكرى املسرية اخلرضاء، خريطة طريق واحضة املعامل 

  .حلل هذا الزناع املفتعل وتمنية أقالمينا اجلنوبية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لمك السـيد الرئيس، واللكمة للفريق الفيدرايل يف إطار دامئا نقطة شكرا 

  .إحاطة ا;لس علام
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        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
إن ما حدث  ألمس مبدينة العيون من أعامل شغب واعتداء عىل 

ق لها وقتل وجرح معد يف حق رجال األمن األمالك اخلاصة والعامة وإحرا
واGرك والقوات املساعدة من طرف عصا ت إجرامية، جتب موا£ته 

  .  حلزم الالزم واسـتحضار هبة اGو¥ وسـيادة الوطن
 ºإنه معل من مندسني وسط مجوع املواطنني احملتجني عىل قضا

ف خلق اجÌعية، ومسخرين من طرف أسـيادمه يف تندوف واجلزائر، هبد
البلبQ والتوتر بعامصة اجلنوب وتسويقها عىل أهنا احتجاجات ملنارصي 

  .�نفصال
املغرب، ومنذ الوعي األول بوحدة ترابه، من طنجة إىل الكويرة، أمجع 
مبكو�ته السـياسـية والنقابية و�جÌعية والثقافية عىل أن وحدة األمة يف 

ة، ومل يتخلف أحد يف أي وحدة وسالمة أراضهيا يف دائرة حدودها احلق
 Qء عن  35حمفل اكن طيÌفاع بلك ما أويت من وطنية وعزة انGسـنة عن ا

اGفاع عن وحدة البالد وموا£ة لك طموحات المترد و�نفصال يف أقالمينا 
  .اجلنوبية

  السـيد الرئيس،
قد يكون �ختالف ممكنا يف املقاربة األمنية أو اGبلوماسـية، لكن 

عداء واGفاع عن حوزة البالد واإلميان بوحدة األمة مل يكن التصدي لأل
أبدا، ولن يكون موضوع خالف عند أي مغريب حر وأصيل، هؤالء اÁين 
جعلوا من أنفسهم  ألمس مبدينة العيون وقود الفتنة، ليسوا مغاربة، ولن 
 ºنسمح هلم برشف أن يكتسـبوا صفة املواطنة، ألهنم صنيعة العسكر<ر

ة، اليت تصنع دول �نفصال كام تصنع الرؤساء اGىم، فلتبحث اجلزائري
اجلزائر عن ذاهتا املفقودة يف اإلرهاب املزمن اÁي يصيب مواطنهيا يوميا، 
ويف ثرواهتا النفطية املهدورة يف مصانع أسلحة الغرب، ورشاوي ا·ربين 

  .تندوفواإلعالميني، ومعليات التجميل الباهظة المثن للقادة الومهيني يف 
املغرب القوي بوجوده يف أرضه، بإجامع شعبه، بلك مكو�ته من 
مؤسسات وأفراد، بقيادة ملكه، اختار تعزيز ماكنته كدو¥ عريقة  الختيار 
اGميقراطي، وبناء دو¥ املؤسسات، وإرساء قواعد حرية الرأي والتعبري 

  .زائرواحلق يف �ختالف، وذÐ مصدر من مصادر اإلزعاج جلارتنا اجل
املغرب قدم للعامل منوذج الب� القادر عىل احلوار احلضاري، وتقدم مببادة 
احلمك اÁايت، واليت القت ترحيب املنتظم اGويل واGول املؤثرة يف القرار 
اGويل، وذÐ يف تنامغ مع إرادته يف بناء املغرب العريب الكبري، ويف نفس 

حقهم يف املامرسة اGميقراطية  حلوار اآلن ميارس أبناؤه يف األقالمي اجلنوبية 
واملطالبة و�حتجاج، إال أن بعض املسلكيات املغلفة  لتعددية الصورية، 
وذات التجويف احملشو مبقاربة انهتازية، مصلحية، جشعة، أ<حت الفرصة 

لعصابة اإلجرام أن جتد جماال إلشعال فتنهتا، ÐÁ وجب عىل اGو¥ أن 
سـيادة القانون يف إطار القوانني والرشعية يف صيغة تفرض هيبهتا، وتفرض 

  . واحدة من طنجة إىل الكويرة
لقد التقط بعض مرتزقة اإلعالم، وخاصة اإلسـباين منه، ما حدث 
 لعيون، واصطنعوا أحدا� ونتاجئ مل تقع أبدا، ومه أنفسهم اÁين الذوا 

إلعالم  لصمت حول ما جرى وبنفس املسـتوى تقريبا مبدينة مليلية، ا
الزائف ال يوا£ه إال إعالم احلقيقة، وعىل بالد� أن تقوي هذه اآللية، ألننا 
مطالبون بإيصال احلقيقة إىل مجيع شعوب العامل، ونفضح إعالم التلفيق 

  .واألاكذيب
ويواصل املغرب مد يده إىل لك األطراف، ويواصل جنوحه إىل السمل، 

لرمسية بنيويورك، عىل العامل أن وهو حارض اليوم بصدق يف احملاد�ت غري ا
ينتبه أن املغرب يواصل خلق الرتاكامت الرضورية لبناء اGميقراطية، يف 
إطار اإلميان حبقوق اإلنسان كام هو متعارف علهيا عامليا، ويؤكد أنه جزء من 
عامل اليوم، وبذÐ فاملغرب عكس جريانه هو عنرص اسـتقرار  ملنطقة 

  . ط والرشق األوسطوحوض البحر األبيض املتوس
وعىل العامل أن يتعامل مع قضاº ب�� عىل هذا األساس، وليكن 
التعامل مع األطراف األخرى عىل هذا األساس أيضا، فال ميكهنا اGفاع 
عن حقوق الشعوب يف تقرير مصريها، وشعوهبا تفتقد إىل أبسط القواعد 

  .الرضورية ل�ميقراطية وحقوق اإلنسان
ء وحتية إىل قواتنا الصامدة مبختلف تشكيالهتا يف رمحة عىل الشهدا

  .اجلنوب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الرئيس، واللكمة للفريق املوايل، الفريق �سـتقاليل 

  .للوحدة والتعادلية

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
  .شكرا

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  زمياليت،
  يئ املستشارين،زمال

يف نفس اإلطار، ويف نفس السـياق، أترشف  مس الفريق �سـتقاليل 
أن أتطرق إىل األحداث اخلطرية اليت عرفهتا مدينة العيون أخريا بصحرائنا 
املغربية العزيزة علينا مجيعا، وذÐ من طرف عصا ت إجرامية انفصالية 

من طرف حاكم مسخرة بتوجيه ملتبس، أصبح واحضا وال غبار عليه 
اجلزائر وخمابراهتا و�نفصاليني وصنيعهتم البوليساريو، مسـتغلني أجواء 
احلرية واGميقراطية لتوظيف املطالب �جÌعية لرشحية من أبنائنا، واليت 
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تعاملت معها السلطات احلكومية بإجيابية، ومثن ذÐ أبناء وطننا من 
صادقني  عتبار أن اململكة الصحراويني الوطنيني الوحدويني والغيورين ال

املغربية، كام يعمل امجليع، يه دو¥ احلق والقانون واملؤسسات والتعددية 
  .احلزبية يف إطار امللكية اGسـتورية

إن هذه األحداث املؤملة، اليت تؤكد من جديد للرأي العام اGويل، إذا 
جل إجياد اكن األمر حيتاج إىل تأكيد، وذÐ يف خضم اللقاءات األممية من أ

حل لهذا الزناع املفتعل، وذÐ يؤكد نزوع حاكم اجلزائر ودميهتم إىل نسف 
لك ت� احملاوالت اليت هتدف إىل اسـتقرار املنطقة، خاصة بعدما تأكد 
تورط بعض قادة املرتزقة يف جامعات إرهابية، هتدد أمن املنطقة برمهتا، 

والقالقل  ملنطقة، ت�  ونزوع هؤالء إىل حماو¥ ºئسة لزرع الفتنة اكلعادة
القالقل اليت تصدى لها أبناؤ� يف الصحراء املغربية بلك وطنية، ومت 
التعامل معها يف إطار الضوابط القانونية املعمول هبا بلك حزم وثبات، مع 

  .احلرص لك احلرص عىل السـيادة الوطنية اليت تعد مقدسة
ء، إخواين، أخوايت، وإننا نعتقد جازمني، السـيد الرئيس، السادة الوزرا

أن املبادرات اليت قامت هبا بالد�، واليت تعد 1مة، ت� املبادرات اليت 
يقودها صاحب اجلال¥ امل� محمد السادس حفظه هللا، ويف مقدمهتا 
مرشوع احلمك اÁايت، اÁي لقي صدى دوليا 1ام، وأيضا مضامني اخلطاب 

اء اÁي اكن دقيقا ورصحيا جتاه املليك السايم الهام يف ذكرى املسرية اخلرض 
لقد وىل زمن المتلص : " املنتظم اGويل من خالل قول جاللته حفظه هللا

من املسؤولية، ودقت ساعة احلقيقة لتكشف للمجمتع اGويل ما يتعرض � 
أبناؤ� يف خم¾ت تندوف من مقع وترهيب وإهانة، وذÐ يف خرق سافر 

اين، وإذ نعرب عن رفضنا لالسـتغالل ألبسط مبادئ القانون اGويل اإلنس
املقيت ملا تمتتع به بالد� من حرºت حملاو¥ النيل من وحدتنا الرتابية، 

انهتـى " ونؤكد أننا لن نسمح ألي اكن بعرقQ املسرية اGميقراطية لبالد�
 .النطق املليك

 وإن املبادرات اليت قامت هبا بالد� بقيادة جال¥ امل�، وا;هود املمتزي
للحكومة من خالل األوراش املفتوحة بأقالمينا اجلنوبية، أصبح يؤرق أعداء 

  . وحدتنا الرتابية وأذ�هبم يف اGاخل واخلارج
وحنن كذÐ و ملناسـبة نرتمح يف الفريق �سـتقاليل عىل شهداء 
الواجب، ونمتىن الشفاء العاجل ملن أصابهتم يد الغدر، وننحين  ملناسـبة 

ار أمام لك أرواح شهداء وحدتنا الرتابية من أبناء قواتنا بلك إجالل وإكب
املسلحة امللكية، واGرك املليك، واألمن الوطين، والقوات املساعدة، ونؤكد 
عىل رضورة التعامل  لرصامة الالزمة مع لك اÁين يسـهتدفون الوحدة 

  .الرتابية لوطننا والطمأنينة لاكفة املواطنني واملواطنات
سـبة كذÐ، يف الفريق �سـتقاليل نؤكد عىل رضورة اجÌع وإننا  ملنا

جلنيت اخلارجية واGاخلية يف أقرب اآلجال ملناقشة ت� األحداث األلمية 
  . والتطرق إىل خلفيهتا السـياسـية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الرئيس، واللكمة آلخر متدخل يف إطار نقط اإلحاطة، 

  .، تفضيل السـيدة الرئيسةويه للفريق �شرتايك

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  والسـيدات السادة املستشارين،
أتدخل بلك أمل وحزن،  مس الفريق �شرتايك مبجلس املستشارين، 

تياء الفريق ألحيط جملسـنا املوقر علام وعربه الرأي العام الوطين  س 
�شرتايك من األحداث املأساوية املؤسفة اليت أودت حبياة عدد من القوات 
الوطنية أثناء أداهئا لواجهبا عىل إثر األحداث والفوىض اليت تسـببت فهيا 

  . عنارص مشـبوهة مبدينة العيون
وإهنا ملناسـبة ساحنة لنرتمح عىل أرواح الشهداء املغاربة وللتضامن مع 

ألحداث من املواطنني اÁين حنيي يقظهتم وتفطهنم ألالعيب حضاº هذه ا
العنارص املدسوسة، اليت حاولت اسـتغالل املطالب �جÌعية للمواطنني 

  .وحتويرها يف اجتاهات سـياسوية ال عالقة لها مبطالب الصحراويني
إننا إذ نتفهم املطالب �جÌعية للمواطنني اليت جتاوبت اGو¥ معها كام 

 مجموع تراب بالد�، فإننا يف فريقنا نستنكر بشدة األعامل اإلجرامية يقع يف
اليت اختذت يف هذه املطالب و�حتجاجات غطاء ملامرسة إجرا1ا وضغطها 
عىل املواطنني، كام أننا واعون بأن خصوم وحدتنا الرتابية يتحينون الفرص 

توى للتشويش عىل املكتسـبات اليت حققها املغرب، سواء عىل املسـ 
اGميقراطي أو عىل املسـتوى التمنوي وعىل مسـتوى القضية الوطنية، اليت 

  .تعززت مبقرتح احلمك اÁايت وبدمع املنتظم اGويل مكبادرة جادة ومسؤو¥
للمسرية اخلرضاء مبا متث�  35إن املغاربة اÁين خ�وا منذ أºم اÁكرى 

عليه من تعبئة شعبية من رمزية يف اسرتجاع أقالمينا اجلنوبية، وما حتيل 
وقيادة ملكية متبرصة، وما تعنيه للمواطنني املغاربة الصحراويني من تمنية 
وازدهار، لواعون أشد الوعي بأن تعبئهتم ويقظهتم كفيQ بإحباط لك 
املؤامرات، فبالد� اكتسبت املناعة الاكفية ضد مثل هذه املناوشات احلقرية 

البوليساريو وأسـيادمه يف من طرف عصا ت مسخرة، ختدم مرتزقة 
 Qميقراطية ويف £ود التمنية الشامGاجلزائر، ومناعة بالد� يف مكتسـباهتا ا

  . ويف التعبئة الوطنية ا·لصة لثوابت ومقدسات األمة
ويكفي خصومنا املرتبصني بنا درسا أن أحد قادة ما يسمى برشطة 

و�نفتاح اGميقراطي البوليساريو جاب املغرب طوال وعرضا، وانهبر  لتقدم 
اÁي حققته، فقرر اGفاع عن احلمك اÁايت اÁي رأى فيه ا·رج املرشف، 
وها هو اليوم يقبع يف ا;هول Gى عصا ت البوليساريو وخمابرات اجلزائر 

  .وحىت عائلته طردهتا اجلزائر من مطارها إىل إسـبانيا
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تساهل مع اخلونة إن الفريق �شرتايك هيتف عاليا اليوم أن مرحQ ال 
 ،Qواملرتزقة ينبغي أن تنهتـي، فال مربر للتساهل مع ا·ربني وا;رمني والقت
وإن أعتد اGميقراطيات ال ميكهنا أن تتساهل مع ا;رمني واإلرهابيني 

  .واملتالعبني مبقدساهتا الوطنية
ويف األخري، فنحن يف الفريق �شرتايك، حنيي لك القوات العمومية 

  . افها، ونشد بيدها، ونتضامن معها من أجل تأدية واجهبابلك أصن
لقد سـبق لفريقنا أن تقدم بطلب عقد جلنيت اGاخلية واخلارجية، واآلن 
جندد هذا الطلب من أجل انعقاد هاتني اللجنتني يف أقرب وقت من أجل 

  .مناقشة ما يقع
  .وشكرا عىل اإلنصات

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك مجيعا

اآلن للرشوع يف معاجلة األسـئQ الشفهية املدرجة يف جدول  وننتقل
سؤ�، سؤال واحد مهنا آين موجه لقطاع  22 هاأعامل هذه اجللسة، وعدد

سؤ� عادº مو£ة لقطاعات التشغيل،  21التشغيل والتكوين املهين، و
، والوزارة امللكفة  لعالقات مع الربملان، واإلساكن، الطاقة واملعادن، الصحة

الرتبية الوطنية، الصناعة والتجارة، التمنية �جÌعية والشؤون �قتصادية 
  .والعامة

وأجدد التأكيد عىل رضورة الزتام السادة املستشارين والوزراء  لوقت 
احملدد قانو� يف النظام اGاخيل لضامن اسـتفادة امجليع من البث التلفزي، 

  .وشكرا لمك سلفا
سؤالني، جتمعهام وحدة املوضوع، مو£ان ونسـهتل جدول أعاملنا ب 

للسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، األول حول صناديق العمل، 
للمستشارين احملرتمني السادة امليلودي خمارق، خدجية غامري، أمحد 

  .خلييل، عبد السالم منصور
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال

  .تفضيل األخت خدجية

        ::::السـيدة خدجية غامريالسـيدة خدجية غامريالسـيدة خدجية غامريالسـيدة خدجية غامرياملستشارة املستشارة املستشارة املستشارة 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

اللك يعمل اGور الهام اÁي تقوم به صناديق العمل، ويه تعترب وحدة 
قانونية، تمتتع  لشخصية املدنية و�سـتقالل املايل، ويه ذات طابع 

واألمراض املهنية، اجÌعي حمض، أحدثت يف إطار ترشيع حوادث الشغل 
ويه تشلك نواة رئيسـية للنظام املغريب لتعويض حضاº حوادث الشغل 
واألمراض املهنية، وتعترب منرب آمن لصاحل مأجوري القطاع اخلاص، حيث 
أهنا تشلك ضامن تعويض لضحاº األخطار املهنية لفئة عريضة من العامل 

ؤمنني من الضحاº من والعامالت، خاصة غري املؤمنني، كام أهنا تصاحب امل
  .خالل آليات الزºدة يف اإليراد

مصلحة اGو¥ املسرية  2006وقد أحدثت يف القانون املايل لسـنة 
 Qبطريقة مسـتق)SEGMA(  يف وزارة التشغيل  مس قسم حوادث

الشغل، ملكفة  لتسـيري اإلداري لصناديق العمل، والهدف اكن هو إعطاء 
، ميكن من إحداث مراقبة مؤسساتية من أجل هذه الصناديق إطارا قانونيا

شفافية أكرث، وقد اكن هذا يف انتظار إحلاق هذه الصناديق  لصندوق 
من قانون املالية  16الوطين للضامن �جÌعي، وهذا تؤكد عليه املادة 

  . 2007لسـنة 
 2011إال أن احلكومة فاجأتنا من خالل مرشوع القانون املايل لسـنة 

ربملان بقرار حتويل تدبري هذه الصناديق وأدوارها �جÌعية املوضوع يف ال
إىل مؤسسة ذات طابع مايل جتاري، ويه الصندوق الوطين للتقاعد 
والتأمني، متجاهQ بشلك لكي اGور �جÌعي اÁي تلعبه هذه الصناديق 
لفائدة حضاº حوادث الشغل واألمراض املهنية، وغاضة الطرف عن مطلبنا 

بفتح ملف منظومة التعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية املتعلق 
جبدية، وذÐ بإرشاك الفرقاء �جÌعيني يف املوضوع إلعداد نظام جديد 

  : للتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية، هيدف إىل

 تبسـيط املساطر؛  -

 توسـيع إجبارية التأمني عن األمراض املهنية؛  -

سـناد 1مة التأمني عن األخطار املهنية إىل إقرار تأمني اجÌعي وإ -
مؤسسة معومية، ال هتدف إىل الرحب كام هو معمول به يف سائر اGول، 

 الصادرة عن منظمة العمل اGولية؛ 74وانطالقا من التوصية رمق 

وكذÐ فتح حوار من أجل إعادة النظر يف منظومة التعويض عن  -
 . طاع العامحوادث الشغل واألمراض املهنية لتشمل الق

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الصناديق متول ذاتيا من طرف مساهامت 
املشغلني دون اللجوء إىل املزيانية العامة ل�و¥، ويف هذا اإلطار نتساءل 

ماليري دºل  2عن األموال اليت فوتت إىل املزيانية العامة، ويه تتجاوز 
  .وائد دºلهااGرمه، و لتايل نطالب  إلرجاع دºلها مع الف

إذن يف إطار هاذ املوضوع حول صناديق العمل، نسائلمك، السـيد 
الوزير، عن ما يه نواº احلكومة من خالل هذا اإلجراء، حيث أن تفويت 
هذا القطاع �جÌعي قصد استÝره يف قطاع مايل جتاري لن خيدم مصاحل 

 امسـتخدم 260الطبقة العامQ يف يشء، وأن هذا القرار هيدد ما يناهز 
  . وأرسمه من خالل معلية التفويت هاته، اليت يشوهبا مغوض كبري

وجتدر اإلشارة إىل أن هؤالء املسـتخدمني، السـيد الوزير، مه 
  ...مسـتخدمني من خالل إطار

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

وضعية صناديق  إذن السؤال الثاين املوجه إىل السـيد الوزير حول
خدجية الزويم، اكيف الرشاط، : العمل، وهو للمستشارين احملرتمني السادة

  . عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، النعم ميارة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال

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

  السادة الوزراء،
  ستشارات، أخوايت امل 

  إخواين املستشارين،
  السـيد الوزير احملرتم،

كام سـبقتين األخت يف اإلحتاد املغريب للشغل، أؤكد مرة أخرى، وال 
أحتاج إىل تأكيد ما دممت أنمت املرشف الرمسي واملسؤول املبارش عن 
صناديق العمل، واليت يه دامئا تقوم بواجهبا أحسن قيام، وحتت إرشافمك 

ت وإجراءات اكتوارية وعدة إجراءات إدارية لتسهيل اGور مقمت بعدة تنظ¾
  .اÁي تقوم به يف إطار التعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية

نعم، السـيد الوزير، مقمت مشكورين بوضع لبنات أساسـية لتكون هذه  
املؤسسة أو لتقوم هذه املؤسسة  Gور الاكمل جبميع مواصفات مؤسسة 

أن تسـتجيب للماليني من حضاº حوادث الشغل مسؤو¥، تسـتطيع 
واألمراض املهنية، فاليشء اÁي  ركناه آنذاÐ، ومقنا  لتصويت عليه 

  . الوطين للضامن �جÌعي إلجامع لمتريره إىل الصندوق 
بأنمك  2011غري أننا نفاجأ اليوم يف إطار املرشوع القانون املايل ل 

الشارع، وبترسع خطري جدا، دون سـتقذفون بشغيQ هذا القطاع إىل 
الرجوع إىل الفرقاء �جÌعيني اÁين عادة ما تشاركوهنم مهوم شغيQ هذا 

  القطاع، مفا الرس وراء ذÐ؟ 
ومك كنا متعطشني أن نرى أنمك سـتذهبون يف �ختيار، اÁي صادق 
عليه جملس املستشارين وجملس النواب، يف إحقام هذه الصناديق إىل 

لوطين للضامن �جÌعي، نرامك اليوم، السـيد الوزير، وقد أثر الصندوق ا
أرسة وما يلهيا من عائQ، اليت أصبحت ترى الترشد  200قرارمك يف أكرث من 

أما1ا، حبيث أهنا سـتخرج إىل الشارع، وأصبح اآلن حديث العادي 
 260والبادي يف املغرب ومجيع الصحف، ال حديث لها إال عن ترشيد 

تعمل بنظام و نضباط ومبردودية فعا¥ وفاعQ يف اجلانب  أرسة اكنت
  .�قتصادي و�جÌعي

نرامك اليوم تذهبون وبترسع خطري جدا، أنمك سـتفوتوهنا لصندوق ال 
يرمح، صندوق مايل ال حس � اجÌعي أصال، وهو الصندوق الوطين 

  .للتقاعد والتأمني

ا تراجعمت عن مترير هذه Áا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما رأيمك وملاذ
  الصناديق إىل الصندوق الوطين للضامن �جÌعي؟ 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤالني 

  .معا يف ظرف ست دقائق السـيد الوزير

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينينينين
حتاد املغريب للشغل والفريق �سـتقاليل عىل شكرا لإلخوة يف �

طرحه لهذا السؤال، يف الواقع كام قال السـيد املستشار احملرتم، جاء فيه 
قذف للشارع، هذه دو¥ القانون، ومل يقل وزير التشغيل، بل هو مرشوع 

  . القانون املايل اÁي تقدمت به احلكومة أماممك
املستشارين، هاذ صناديق  إضافة لهذا، للتوضيح للسـيدة والسادة

، الهدف كام قالت السـيدة 1943، 1942، 1927العمل تأسست سـنة 
املستشارة احلفاظ عىل القدرة الرشائية لإلرادات اليت متنحها مؤسسات 

  .التأمني، وكذÐ تتدخل يف الزºدة يف اإليراد دºل حضاº حوادث الشغل
ق، ال جمال هذه الصناديق عرفت عدة صعو ت ومشالك يف الساب

للرجوع إلهيا، تقارير ا;لس األعىل للحسا ت وتدقيقاته واحضة، تقارير 
املفتشـية العامة واحضة، ما مقنا به منذ حتملنا املسؤولية، وكنا سعداء أن 
العديد من السادة املستشارين والسـيدة املستشارة احملرتمة شاركت يف 

نا به منذ حتملنا املسؤولية العديد من األنشطة اليت مقنا هبا، أول معل مق 
خشصيا، هو ألول مرة أعتقد يف <رخي املغرب أن تقرير ا;لس األعىل 
للحسا ت والتوصيات دºلو، مجعنا مجيع املوظفني يف هذه اإلدارة 
وعرضناها علهيم، حبضور الصحافة، حبضور امجليع، لوضع خمطط إلصالح 

ويه اختالالت اكنت هذه الصناديق لتجاوز �ختالالت اليت اكنت، 
معيقة، اكنت تتدخل فهيا وزارة التشغيل، وليس لها احلق يف طريقة 

Ðمنذ حتميل ... التوظيفات، يف طريقة اسـتعامل مواردها إىل غري ذ
املسؤولية مل أسـتعمل أي موارد مالية لهذه الصناديق يف تنفيذ اإلجراءات 

 .لعامةاليت أوىص هبا ا;لس األعىل للحسا ت واملفتشـية ا
وضعنا خمطط معل كام قلمت، وكنت سعيدا أن العديد من األحداث 
اليت عرفهتا إصالحات هذه الصناديق مت تعبئة املوظفني املسـتخدمني هبا 

  . لهنج هذا اإلصالح، وقطعنا مع جتربة املايض
اليوم، ميكن يل نقول الشفافية املطلقة يف التعامل مع حضاº حوادث 

ية، لك هذه األشـياء تقريبا، التوصيات دºل ا;لس الشغل واألمراض املهن 
مت تنفيذها يف هذه املدة، ليس وزير التشغيل بل  %90األعىل للحسا ت 

بفضل كذÐ تعبئة خنبة من املوظفني واملوظفات واملسـتخدمني هبذه 
اإلدارة، اليل بقى لنا هو وضع نظام معلوميايت لتدبري امللفات، وتقريبا النظام 
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دºل اإلجناز  %50أو  40ايت حسب ما أعمل أنه تقريبا متقدم واحد املعلومي
  .مت اإلجناز دºلو

خبصوص املقتضيات الواردة دºل اإلحا¥ عىل الصندوق الوطين للضامن 
سـنوات الصندوق الوطين للضامن  �3جÌعي، لك احملاوالت ملدة 

ليل فيه  ش �جÌعي حتفظ ورفض أخذ ت� الصناديق  ملوارد البرشية ا
نكون واحض، وامجليع كيعرفها، واألطر واملوظفني واملسـتخدمني اليل يف هذه 
اإلدارة كيعرفوا هذا �شاكل اليل كنا أمامو، حتويلها إىل مؤسسة معومية 

  . اكن من الصعب
�قرتاح اليل جاء اليوم من طرف احلكومة  ألساس ألنه كنت صادقمت 

ملالية، واليل حثوا به أو من التوصيات دºل يف جملسمك املوقر عىل قانون ا
ا;لس األعىل للحسا ت لضامن الشفافية كام قالت السـيدة املستشارة 
احملرتمة، وتدبري حممك ورقابة مالية لهذه الصناديق، مت إحداث مصلحة 

 Qمسـتق)SEGMA( وملا حتملت املسؤولية لقيت بأن املوظفني ،
نظام آخر، وماكينش يش ) SEGMA(كيتخلصوا معطلني ألن نظام 

  . ، حل مؤقت اليل اكن)SEGMA(موظف يف البالد كيتخلص بـ 
بطبيعة احلال املهمة اليل كنت صادقتو مكرشعني علهيا دºل منحه 
للصندوق الوطين للضامن �جÌعي وا£تنا عدة صعو ت مع الصندوق 

  .الوطين للضامن �جÌعي ألخذ هذا امللف
اإلخوان يف وزارة املالية كيعتربوا املصلحة املسـتقQ أو جاء� مقرتح ألنه 

)SEGMA ( يه مصلحة مؤقتة ليست دامئة، وطرحوا علينا، وليس وزير
التشغيل هبذا املفهوم  ش نتذاكرو فهيا مزºن ألن املرشوع املقرتح عليمك 
كحكومة أماممك كنواب وكيتناقش اآلن يف الغرفة األوىل  ش نكونو واحضني 

ا املوضوع، وسـيأيت أماممك والنظر لمك، هنار تقرروا مكرشعني أي يف هذ
  . نظام ارتأيمت، احلكومة بطبيعة احلال ستنفذه

ما يقرتح مكصاحبة يف الواقع ليس القذف يف ... اليوم الوضعية دºل
أ� كنعرف بأنه اليوم .. الشارع، مااكينش يف هاذ البالد، ما ابقاش فهيا هاذ

كبري قلق عىل مصريمه ... ºل املسـتخدمني إىل غري ذÐاكين واحد التوتر د
  .ومعقول ومرشوع

ما هو مقرتح كإجراءات مصاحبة مل تكمتل ألن املرشع، هام أنمت مل 
تقرروا بعد الصيغة لتدبري هذه الصناديق، مل تقرروا بعد مل يصادق الربملان 

لرأي يف بعد الزالت املناقشة يف الغرفة األوىل وسـيأيت أماممك إلبداء ا
  .املوضوع

مطروح إجراءات مصاحبة، وهذه مناسـبة أتوجه من خاللها حىت 
  ... للمسـتخدمني دºل هاذ الصندوق

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

 Ðإىل اكنت عندمك يش حاجة احتفظوا هبا يف التعقيب، إن اكن هنا
  .اذة خدجيةتفضيل األسـت  للشغل،  تعقيب اللكمة ;موعة �حتاد املغريب

  ::::املستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامري
  .شكرا السـيد الرئيس

كنشكر السـيد الوزير عىل هذه األجوبة، واليل يف احلقيقة غري شافية، 
وما اعطا� فهيا حىت يش حاجة اليل ممكن نطمنئ سواء العامل اليل 

  . كيسـتافدوا من اخلدمات دºل هذه الصناديق أو املسـتخدمني
اكنت     )SEGMA(ير، كيقول أن هاذ اخللق دºل كيشري السـيد الوز

مؤقتة، و لتايل مطروح علينا احنا كربملانيني أننا حنسمو، أعتقد أننا حسمنا 
واحضة، السـيد الوزير، واليل  16من خالل قانون املالية، واملادة  2007يف 

مبجرد حتويل هاذ الصناديق إىل ) SEGMA(كتشري إىل أن غادي حتذف 
 للضامن �جÌعي، وليس مؤسسة أخرى، هاذ املسأ¥ الصندوق الوطين

 .كنعتقد واحضة
 لنسـبة للمسـتخدمني اليل  لفعل اكين هناك يعين حا¥ استنفار، هناك 
يعين قلق معيق للمسـتخدمني، واليل كيقوموا حبراكت نضالية منذ ثالثة 

ºهلم أسابيع، ولكن أتساءل، السـيد الوزير، ملاذا مل تسـتقبلوا املمثلني د
لتعرفوا أشـنو اكين وعىل األقل لطمأنهتم وطمأنة مسـتقبلهم، هاذ 
املسـتخدمني اليل، السـيد الوزير، كتشريو يف عدة مناسـبات إىل أهنم 
كيعملوا بعقدة، هاذي مسأ¥ مايش حصيحة، والقانون األسايس واحض، يعين 
أهنم موظفني مسـتخدمني، ويرسي علهيم ما يرسي يف الوظيفة العمومية، 

 لتايل ليسوا مسـتخدمني بعقدة، وهاذ املسأ¥ مزºن السـيد الوزير أنمك و
  .يعين حتيدوها، يعين متبقاش تشار

 لنسـبة للمجلس األعىل،  لفعل أوىص إىل حتويل هاذ الصناديق، 
عفوا قلتو هاذ ا;لس األعىل أعطى مجموعة دºل التقارير،  لفعل اطلعنا 

بوضع إطار قانوين ومايش التحويل، هاذ عىل هاذ التقارير، واليل أوىص 
اإلطار القانوين  ش يوضع حد لهاذ اللبس اليل اكين يف التسـيري ما بني هاذ 

  .اإلطارات اليل اكينة يف هاذ �جتاه
اليل كنطلبوا منمك، السـيد الوزير، هو أن حتاولوا تعقدوا لقاء مع 

، السـيد الوزير، املسـتخدمني  ش يعرفوا املسار دºهلم، مث كنطالبو منمك
قلتيو بأن هاذ املسأ¥ مايش انÌ اليل مقتو هبا، بل احلكومة من خالل 

  ... القانون
أعتذر، السـيد الرئيس، بغيت غري نوحض هاذ املسأ¥، أن السـيد 
الوزير هو عضو يف احلكومة، وقبل ميتطرح يعين مضن املزيانية أو مرشوع 

سـيد الوزير،  ش توقفوه، ألنمك اكن  ألجدر بمك، ال  2011مزيانية دºل 
انÌ الوصيني عىل هاذ القطاع، وكتعرفوا القانون أشـنو كيقول يف هاذ 
املسار، وكتعرفوا أن احلقوق واملكتسـبات، سواء دºل املسـتخدمني وال 
دºل العامل، انÌ اليل معليا وصيني علهيا ومتخليو أي حاجة توضع، وكنبغي 
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ين  ش هيمتوا هباذ املوضوع، وميخليوش يمترر أيضا نتوجه للسادة املستشار 
  . ألنه كهيم فئة عريضة من العامل

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
املرجو من السادة املستشارين �لزتام  لوقت، ألن أي واحد أخذ 
دقيقة أو �نية من أكرث من وقتو إال وكياخذها من الزميل دºلو اليل غيجي 

ذا ال ميكن أن حنرم أحدا من بسط األسـئQ، السؤال دºلو من بعد، وله
  . أرجومك

  .اللكمة للفريق �سـتقاليل يف إطار التعقيب، تفضلوا السـيد املستشار

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

بدوري أود أن أنوه وأشكر السـيد الوزير عىل الرصاحة اليت تعود�ها 
 الحظمت أن هناك اختالالت بناء عىل تقارير دامئا يف تدخالته ألقول أنمك

ا;لس األعىل للحسا ت، فأقول وتنويرا للرأي العام وللشغيQ وإلخواننا 
املستشارين أن ا;لس األعىل للحسا ت اسـهتدف  خلصوص التسـيري 

شابهتا عدة خروقات، اآلن نسمع يف  ، اليت أو)SEGMA(املوقت لـ 
 78القطاع أن الناس مؤقتني، فهاذ الناس من ترصحياتمك و مس شغيQ هذا 

وهام موظفني، تيخضعوا للنظام اليل اكين يف القانون األسايس دºل الوظيفة 
العمومية، اقرتحتيو علهيم املغادرة الطوعية، فأ� كنقول كنمتىن  ش تبقى 

  . مغادرة طوعية ومتكونش إلزامية
اد بدا هاذي عامني، واكين �نيا، هاذ الناس اكين فهيم اليل عندو ي�b ع

سـنني، أكرث من هذا كنوهو  ;هودات اليل  8اليل عندو من عامني حىت 
مسـتخدم أو موظف، فكيفاش  22درتيوها، هو أنمك عاد رمستيو تقريبا 

  غادي ترميومه للشارع؟
هذا كنعتربوه أنه رضب  ملصداقية دºل ا;لس دºلنا، واليل أكد مرة 

ن يش تفويت نفوتوها للصندوق الوطين للضامن أخرى أنه حىت إىل اك
�جÌعي، وأ� خشصيا غنكون ضد التفويت سواء لهاذ الطرف أو ال، بل 
غادي نكون مع جعلها مؤسسة معومية، سـ¾ ويه عندها مجيع املقومات 
 ش تكون إدارة معومية اليل كÌرس احلق دºلها يف التعويض عن حوادث 

  . ةالشغل واألمراض املهني
أ� عندي هناº عدة شاكºت من مجعيات، مجعية دºل حفم جرادة، 
دºل ميدلت، دºل جبل عوام، لكهم يستنكرون التفويت دºهلم ألي هيأة 
من غري الصندوق الوطين للضامن �جÌعي، ألهنم جربوا هذه الهيآت 

  . لكها، ال تراعي اجلانب �جÌعي
 2500صري دºل تقريبا واحد السـيد الرئيس، أستسمحك ألن هذا م

  .عضو، وشكرا جزيال

        

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مجيع األسـئQ يه هتم مصري أمة، السـيد املستشار أرجوك، اللكمة 

  .دقائق عىل تعقييب السـيدين املستشارين 4دقائق، عندمك  4للسـيد يف مدة 

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينينينين
عقيبا مل يوظف أي واحد منذ سـنتني، أوال، السـيد املستشار احملرتم، ت 

أ� منذ حتمل املسؤولية مل أوظف أي أحد، آخر التوظيفات اكنت سـنة 
) SEGMA(، ما اكنش يش توظيف وال أحد ألن منذ دخول 2000

ما خضعاتش للمجلس األعىل للحسا ت، �فتحاص اكن ) SEGMA(و
جات كحل لتدبري واحد ) SEGMA(، أما )SEGMA(قبل ما جتي 

لوضعية اليل وقف علهيا ا;لس األعىل للحسا ت، وحنن مسـتعدون لعقد ا
اجÌع خاص للجنة اليل نعرض عليمك أشـنو كيقول ا;لس األعىل 

  ..للحسا ت  ش األمور تكون من الناحية املهنية
جانب واحد للتوضيح للسـيدة املستشارة، ال عالقة لهذه الصناديق 

، فهذا مرشوع قانون لعلممك كنا بقانون التعويض عن حوادث الشغل
تذاكر� فيه يف احلوار �جÌعي، صادق عليه ا;لس الوزاري مؤخرا، 

  . وسـيعرض عىل جملسمك املوقر إلبداء الرأي فيه
اليوم، السـيدة املستشارة، السادة املستشارين، ليس هناك هتديد ألي 

دºل مصري، أوال هذه الصناديق لألسف خضعت للعديد من العمليات 
املغادرات الطوعية ألن اإلشاكل اليل اكن، وهذا هو اإلشاكل احلقيقي  ش 
نتذاكرو عليه، اكن ثالث مغادرات طوعية اكن العدد دºل املسـتخدمني به 

، 2010و 2009، 2007معليات مغادرة طوعية سـنة  3، واحد 356
م مسـتخدم، مهن 260مسـتخدم، العدد اإلجاميل احلايل هو  96اسـتفاد مهنا 

اليل  147ملحقني  ملصاحل اخلارجية واملركزية لوزارة التشغيل، و 113
  . كيعملوا يف صنادق العمل

اإلطار املؤسسايت حلد اآلن، حنن نسمهيا إدارة صناديق العمل، لكن 
هذه اإلدارة أعطيين بند قانوين يؤطرها، راه ما اكينش لألسف، حىت أ� 

  . ºل هاذ اإلدارةكوزير راه ما عنديش اإلطار القانوين د
ما هو مقرتح اليوم؟ اكين إجراءات ملواكبة دºل املقرتح القانون إذا 
صادق عليه جملسمك ألن معروض عليمك انÌ اليل غادي تقرروا مايش أ� أو 
احلكومة، املرشع اÁي يقرر، أنمت سـتقررون، إذا قررتو، اكينة إجراءات 

غادرة الطوعية بتحفزيات، الزلنا علينا كحكومة �خذوها للمصحابة، مهنا امل
نتذاكر فهيا، مازال ما عند�ش واحد نسميه عرض متاكمل ألن املرشع مل 

  . يقرر بعد، فاملرشوع عندمك
أ� اليل كنبغي أطمنئ عليه، ومتفق معك السـيدة املستشارة هو دºل 

راه ما اكنتش مضمونة  2007، قبل 2007اخلدمات ما اكنتش مضمونة قبل 
اº حوادث الشغل واألمراض املهنية، اليل ما اكن حىت حد لهاذوك حض

كيجبدمه يف واحد الوقت، ألنه دا  كنخلطو، هاذي راه الزºدة يف اإليراد 
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مايش حوادث الشغل لكها، راه الزºدة يف اإليراد اكين ثالث صناديق، 
واحد إذا اكنت بعض األحداث املؤملة حبال األحداث املؤملة اليل اكنت 

ا األحداث اإلرهابية دºل اGار البيضاء، مت تعويض الضحاº مهنا، هذا عرفهت
صندوق خاص، الزºدة يف اإليراد يف الوقت اليل كيكون واحد املشغل غري 

  .مؤمن
إذن اإلشاكلية راه مايش يه، ألن احنا يف النظام احلايل عند� رشاكت 

جيب الفرق  التأمني يه اليل كتقوم  لتعويض عىل حوادث الشغل، إذن
  .يش شوية يف األشـياء، ال فرق كبري هذه زºدة يف اإليراد 

اليل كنأكد عليه يه حقوق املسـتخدمني اليل هباد اإلدارة هاذي، 
سـتحفظ املغادرة الطوعية، و�قرتاحات اليل احنا  قني كنشـتغلو علهيا 
ألن كتقول بأن خصنا واحد العرض نقدموه، احنا ما اكينش قانون، مازال 
ما صادق جملسمك املوقر،  لنسـبة لتحويل الضامن �جÌعي راه قلت لمك 

  ... الصعو ت، فالضامن �جÌعي قال Ð أسـيدي  غي

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، لمك أسـئQ موالية قد تمكلون فهيا جوابمك السـيد 

  .الوزير
ا حول عدم احرتام السؤال الثالث املوجه إىل السـيد وزير التشغيل دامئ

عبد : بعض الرشاكت األجنبية لقانون الشغل، للمستشارين احملرتمني السادة
  . لوطي، محمد رماشاحله هللا عطاش، عبد اإلال

  .تفضلوا السـيد املستشار

        : : : : لوطيلوطيلوطيلوطياحلاحلاحلاحلاملستشار السـيد عبد اإلاله املستشار السـيد عبد اإلاله املستشار السـيد عبد اإلاله املستشار السـيد عبد اإلاله 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  ني،السـيدات والسادة املستشارين احملرتم

امسحوا يل أن أعرب عن تضامننا يف اإلحتاد الوطين للشغل  ،بداية
للمغرب مع لك التدخالت اليل جات عىل لسان الفرق الربملانية ف¾ يتعلق 
 ألحداث شهدهتا مدينة العيون، ونأسف أن نظامنا اGاخيل ال يسمح 
للمجموعات  لتعبري عن مواقفها، خصوصا يف بعض القضاº الوطنية 

ساسة اليت ال ينبغي أن نفرق فهيا بني فريق ومجموعة، ونمتىن أن نتدارك احل 
  .هذه األمور يف إصالح النظام اGاخيل

السـيد الوزير، أنتقل إىل السؤال املوضوع أماممك، وهو عدم احرتما 
  . بعض الرشاكت األجنبية لقانون الشغل

مة من أجل ال خيفى علينا السـيد الوزير ا;هودات اليت تبذلها احلكو 
جلب �ستÝرات األجنبية، مبا ÐÁ من تأثريات إجيابية عىل �قتصاد 
الوطين وعىل امتصاص البطا¥، وحنن نعترب بأن إشاكلية عدم احرتام قانون 
الشغل يف الرشاكت ويف املؤسسات اGاخلية أصبح أمر عند� ياكد يكون 

ا أصبحت وكأهنا تفر معتاد، ولكن  لنسـبة للرشاكت األجنبية جند عىل أهن
  .من ب�اهنا األصلية إىل املغرب من أجل أن تتجاوز تطبيق قوانني الشغل

وÐÁ، السـيد الوزير احملرتم، نسألمك عن اإلجراءات اليت تقومون هبا، 
مع تنوهينا  ;هوادت اليت تبذلوهنا، واليت تبذلها مصاحلمك اخلارجية يف هذا 

ل هذه املالحظات يف إطار التعاون بني �جتاه، إال أننا البد أن نسج
املؤسسـتني الترشيعية والتنفيذية ألن عند� مجموعة من الرشاكت، السـيد 
الوزير، ال حترتم قوانني الشغل، ال حترتم وقت العمل، ال حترتم العطل، ال 
حترتم احلق النقايب، وأسألمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات اليت تنوون 

  . ة القانون عىل هذه الرشاكتاختاذها لفرض سـياد
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينينينين
  .شكرا السـيد املستشار

أوال جيب اإلشارة أنه لك ما يتعلق مبراكز النداء أو اخلدمات عن بعد 
ألف منصب  30ب، وقطاع اليوم يوفر تقريبا واحد هو قطاع �شئ  ملغر 

شغل جديدة، وا·طط احلكويم خصوصا خمطط إقالع نراهن الوصول إىل 
، توا£نا فيه صعو ت كذÐ 2015ألف فرصة معل ببالد� يف أفق  100

عىل مسـتوى تكوين املوارد البرشية إىل غري ذÐ، هذه جوانب أخرى ف¾ 
  ..كنحاولو نتغلبو علهيا يف أفق دºل توفري هاذ خيص التكوين املهين، اليل

جوا  عىل سؤالمك  لضبط، ونعرف أ� خشصيا كنت قد ترأست واحد 
�جÌع مع امجلعية املهنية، وقعنا فيه عىل عقد اجÌعي، اليوم هاذ القطاع 

حىت  3000ال يؤدي احلد األدىن لألجر، تقريبا كيبدى الواحد بواحد 
بل أكرث أن حىت ... إىل غري ذÐ 4000شهرº،  ما فوق درمه 3500

التنافسـية أصبحت تطرح بعض اإلشاكالت  ش نكونو موضوعيني يف هاذ 
  .اجلانب

ويف هاذ اجلانب، هذا مراكز النداء هو نوع جديد دخل إىل املغرب أو 
فرص معل جديدة، اإلشاكل اليل مطروح هو أهنا تشـتغل مع دول أجنبية 

ل أخرى، ميكن احنا عند� يوم األحد عطQ، ميكن مبواعيد وتوقيتات مع
واحد اGو¥ يشـتغل معها هذاك مركز النداء ما عندوش عطQ، عند� احنا 
عيد وطين أو عيد ديين هو ما عندوش، خص هذاك مركز النداء يبقى 

أو هذا العمل أو ) le marché(مسـمتر، وإال هذاك السـيد اليل عاطيه 
  .ل معه، هذا جانبهذه الصفقة ما غاديش يشـتغ

 لنسـبة للقطاع اليل ميكن يل نسميه  لنسـبة للحقوق �جÌعية، 
ميكن يل نقول أن لك الناس مرصح هبم، لك الناس تتوفر فهيم حىت 
التأمينات إىل غري ذÐ، اكين بعض مراكز النداء اليل كتقوم مبا يسمى 
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مراكز  املناو¥، ما كتعيش بزاف، وما عاشتش، ألن غادي يبقاو فقط
  . النداء املهيلكة، هذه املهمة فهيا واحد اجلانب صعب، جيب تقديرها

اجلوانب اليل قلت دºل احلرºت النقابية إىل غري ذÐ، هذا اإلشاكل 
 لنسـبة إلينا و لنسـبة للحكومة، وكنا �قشـنا معمك يف جوالت احلوار 

ة،  ش يصبح �جÌعي، سيمت حلها يف إطار مرشوع قانون النقا ت املهني
معروف ما هو احلق النقايب، ألن حىت التدخل دºلنا اليوم يف فرض احرتام 
القانون كمنشـيو انطالقا من املقتضيات الترشيعية اليل وضعها املرشع بني 

  . أيدينا
ما غاديش أذكر عدد زºرات التفتيش إىل غري ذÐ اليل مقنا هبا، ولكن 

  .نتدارسها معمك إذا اكنوا بعض احلاالت احنا مسـتعدين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب إن اكن هناÐ تعقيب، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  .شكرا السـيد الوزير

مع عىل لك حال جوابمك السـيد الوزير نأخذه بعني �عتبار، ولكن 
ذÐ البد أن ننهبمك إىل أن عندما نتحدث عن تطبيق القانون، القضية 
تتجاوز قضية قانون النقا ت، حنن أمام رشاكت أجنبية املفروض أهنا أول 
من يلزتم  لقوانني �جÌعية، وعندما يؤسس مكتب نقايب يطرد، احنا 

ند� ، ع )Eurocall(، عند� )BCDES(عند� أمثQ، السـيد الوزير، من 
مجموعة دºل األمثQ سواء يف مراكز النداء أو يف جماالت أخرى، مبجرد ما 
يؤسس مكتب نقايب فإنه يتعرض أحصابه إىل الطرد، وحيرم العمل النقايب 

  . داخل هذه الرشاكت
وÐÁ، السـيد الوزير، عند� أمثQ لساعات العمل، هاذ الناس السـيد 

ساعة يف اليوم، وبدون  12 ساعة، كيوصلوا حىت 12الوزير كيخدموا 
  .تعويض يف جماالت ويف أحيان كثرية عن هذه الساعات

حقوق بسـيطة، السـيد الوزير، مثل قاعة الصالة اليت اكنت يف إحدى 
هذه الرشاكت، مل تقبل أن تكون هناك قاعة صالة داخل املؤسسة، وبعد 

ة، مث بعد تدخل السلطات املعنية يف هذا األمر مت فتح هذا ا;ال ملدة قصري 
  . ذÐ منعت

وÐÁ، السـيد الوزير، حنن نطرح هذه اإلشاكالت عىل أساس أن 
هذه مؤسسات أجنبية، مرحبا هبا، ولكن عىل لك حال البد من مراعاة 

  . املقتضيات القانونية لب��
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب يف 

  .يقتني، تفضل السـيد الوزيردق 

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينينينين
التعقيب بسـيط، السـيد املستشار احملرتم، نعرف اليوم، وهذا هو 
التوجه اليل امشينا عليه داخل وزارة التشغيل منذ مدة، عند� قانون 
الشغل، ولكن نشجع اليوم إبرام اتفاقيات جامعية للشغل، إبرام اتفاقيات 

ة للشغل اليل كتعطي ال  لنسـبة للمشغل وال  لنسـبة لألجري واحد جامعي
 . الوضعية سلمية يف عالقاته املهنية لتدبري العالقات املهنية دºلو

ما نعرفه من خالل الزºرات اليت مقنا هبا، وهذا هو اليل قلت، أنه 
 لنسـبة جلوج قطاعات، واحد 1يلك احلقوق ميل تنقلب عىل مسـتوى 

جÌعي، عىل مسـتوى التغطية الصحية، عىل مسـتوى التأمني، الضامن �
 ،Ðلكها كتقوم هبا هاذ الرشاكت األجنبية، ميل كنلقاو إىل غري ذ)des 
call center ( ،¥ل املناوºأو مراكز نداء أخرى اليل كتقوم هباذ العملية د

  .هنا عند� إشاكالت حبال اإلشاكالت األخرى
، ذكرت، السـيد املستشار، ألن مبقتضاه  لنسـبة لقانون النقا ت

سـيصبح جترمي معلية املس  حلق النقايب، سـيصبح جرم، وغادي جتي 
املناسـبة  ش نناقشه، وكنعتقدو أنه سـيعطي اإلطار القانوين لتعزيز دو¥ 

  .احلق والقانون ببالد�

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

، مت تأجيل السؤال اÁي اكن وبناء عىل طلب رئيس الفريق احلريك
مو£ا إىل نفس السـيد الوزير، أي وزير التشغيل، ونرجئه إىل اجللسة 

Qاملقب .  
وننتقل إىل السؤال اخلامس، وهو موجه دامئا إىل السـيد وزير 
التشغيل، موضوعه خطة العمل الوطنية ف¾ خيص منع تشغيل األطفال، 

لتازي، محمد الباكوري، مصطفى العلمي ا: للمستشارين احملرتمني السادة
  . الشهواين، محمد أقبيب، محمد القلويب

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضلوا اليس العلمي

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

  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارون، 

  السـيد الوزير احملرتم، 
 2015-2006ل وطنية يف نطاق بر�مج لقد وضعت احلكومة خطة مع

ختص منع تشغيل األطفال، وهتم  ألساس وزارتمك املوقرة أي وزارة 
التشغيل والتكوين املهين ووزارة التمنية �جÌعية واألرسة والتضامن، 

  .2015سـنوات عن سـنة  4وحيث أنه مل تعد تفصلنا سوى 
 األولية لهذه اخلطة فريق التجمع اGسـتوري املوحد يريد معرفة النتاجئ

  .ومهنجية العمل بني الوزارتني
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أعتقد هناك كذÐ وزارة أخرى اليل ميكن لها تضاف، أال ويه وزارة 
الرتبية الوطنية، وهل هناك إجراءات مصاحبة إلجناح هاذ اخلطة، مبا فهيا 
التدابري التطبيقية للنصوص القانونية اليت متنع  تشغيل األطفال وفقا 

اGولية املتفق علهيا، خصوصا وأن املغرب كيحرتم دامئا لاللزتامات 
  . �تفاقيات اGولية اليل كيوافق علهيا وكمييض علهيا

ولهذا تنطلب من السـيد الوزير مشكور  ش يعطي مجيع اإليضاحات 
  . للمجلس املوقر وللعموم حول هاذ املشلك اليل هو مشلك حقيقة 1م جدا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .را السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلوابشك

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينينينين
شكرا السـيد املستشار احملرتم من فريق التجمع اGسـتوري املوحد عىل 

  .طرحه لهذا السؤال
يف الواقع اكن يل رشف املشاركة يف إعداد خطة العمل الوطنية للطفو¥ 

، وال أخفيمك وهاذي كيعرفوها أطر "2015- 2006مغرب جدير بأطفا� "
وزارة التشغيل منذ حتميل املسؤولية اختذت واحد ا;موعة من القرارات 

نسبية يف برامج وزارة التشغيل، وأصبح هاذ املوضوع عندو واحد األمهية 
ألول مرة يف مزيانية وزارة التشغيل : مجموعة من القرارات غادي نسرتسلها

أصبحت تتضمن بندا ماليا خاصا مبحاربة  2009املايل  مبقتىض القانون
ظاهرة تشغيل األطفال، اكنت دامئا مزيانية اGو¥ ال ختصص شيئا، كنا 
نعمتد فقط عىل اGمع اGويل دºل مكتب العمل  اGويل إىل غري ذÐ، اليوم 

، 2009مجعيات سـنة  7عند� واحد البند اليل مولنا به اGمع دºل واحد 
ني يف مرشوع قانون املالية عاود �ين نفس اGمع املادي دºل تقريبا ومقرتح
  .مليون دºل اGرمه سـنوº، مزºن، غري اكفية 2واحد 

مفتش شغل، 1مهتم فقط  ملندوبيات  �43ين قرار اختذ�ه هو تعيني 
يه تتبع حماربة ظاهرة تشغيل األطفال، اإلشاكلية اجلانب القانوين آخر 

ادق عىل حتيني املرسوم اليل اكن متت فيه استشارة جملس وزاري ص
املركزºت النقابية واملشغلني، أصبحت الالحئة دºل ممنوع تشغيل األطفال 

نوع من األشغال الشاقة أو  21إىل  10سـنة، من  18فهيا أقل من 
األشغال الغري مقبول تشغيل فهيا األطفال ببالد� بناء عىل �تفاقيات 

  . غرب صادق علهيااGولية اليل امل
بقى لنا يف الورش الترشيعي لك ما يتعلق بقانون خدم املنازل، وبقى لنا 
واحد القانون آخر اليل تؤكده مدونة الشغل، واليل يتعلق جبانب املهن 
ذات الطابع التقليدي، قانون خدم املنازل تقدمنا مبرشوع اآلن يف أطوار 

زلنا مل نسـتوف بعض املشاورات املناقشة داخل احلكومة، والقانون اآلخر ال
  .مع بعض القطاعات احلكومية وكذÐ الرشاكء �جÌعيني يف شأنه

جانب آخر وهو املهم، ألنه هذه التدخالت، لن أعطي اإلحصائيات 
Ðلكن غادي نؤكد عىل واحد ... حشال مت انتشال من طفل إىل غري ذ

جذورها، جيب  اجلانب، هو املتعلق مبحاربة ظاهرة تشغيل األطفال يف
التأكيد، وخالفا ملا يروج، أننا أجنز� واحد اGراسة يف وزارة التشغيل سـنة 

ألف طفل يف الشغل يف املغرب،  600، أعطت رمق 2000، سـنة 1999
لألسف الشديد منذ ذÐ التارخي وهذا الرمق هو اليل يمت تداو� يف 

تتغري حىت يش مل  1999املغرب، حبال إىل املغرب من ذاك التارخي دºل 
ألف، أن املغرب  300حاجة، املندوبية السامية أعطت رمق مؤخرا دºل 

  . %50رحب 
لكن الوترية اليوم املتسارعة، خصوصا مع الرب�مج �سـتعجايل دºل 
التعلمي و�سـهتداف اليل بدات كتقوم به خاصة يف املناطق النائية، نعطي 

ألف اكن بداية هذاك  88أن  بعض األرقام اليل غادي تؤثر بشلك إجيايب،
 2009 - 2008ألف طفل سـنة  88اGمع املدريس للمسـتفيدين، انتقل من 

مليون  3,7ألف مسـتفيد حملاربة الهذر املدريس، وجانب كذÐ  300إىل 
دºل احلقائب للتالميذ والتلميذات املعوزات، إىل جانب توفري الزي 

  .املدريس، أ� أظن أن ماكن األطفال هو املدرسة

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين إن اكنت هناك  

  .رضورة للتعقيب، تفضل السـيد العلمي

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

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

املعطيات اليل أعطى بغيت نشكر أوال السـيد الوزير احملرتم عىل هذه 
للمجلس املوقر، ولكن أ� تنقول بأنه تيخص املزيد من �هÌم هبذا 
املشلك، وعالش قلت بأنه الوزارة  ميكن لها تزاد �لثة، أال ويه وزارة 

  . الرتبية الوطنية
البد يزنل، قد ما قبطنا الشـباب ودخلناه  ش نكونوه، خصوصا وهو 

وزارة دºل الرتبية الوطنية غادي ختلق واك¥ اكين إماكنيات دا  اآلن، وال
نتاع حماربة األمية، اللهم هاذ الشـباب ميكن هلم ميشـيو بعدا يتكونوا ويقراو 

  . إىل آخره، بدال ما ميشـيو خيدموا بال ما يكون عندمه تكوين
 200ولهذا حقيقة اإلحصاءات اليل اكينة، أعتقد بأنه اكين ما بني 

لقيتو تديروا واحد ا;هودات ما بينمك وما بني ألف شاب، ولكن إذا  300و
الوزارة نتاع األرسة وما بني وزارة الرتبية الوطنية، غادي البد ميكن لمك 
حتاربوا وتوجدوا هذه األجيال اليل غادي جتي، ميكن لها عىل لك حال متيش 
للتكوين بدال ما نديرو حبال زمان، وزمان كتعرفوا بأنه الصناع، اكين املعمل 

اكين املتعمل، اكين دوك اGراري الصغار اليل ما جابش هللا يف القراية، و 
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تميكن لو مييش يتعمل واحد الصنعة، وتنعرف بأنه يف ميدان الصناعة 

  .التقليدية شغل واحد العدد، مايش شغلهم ولكن كوهنم
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عقيبشكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الت 

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينينينين
نسجل السـيد املستشار احملرتم مالحظاتمك واقرتاحاتمك، ويه اليل 
كنعملو هبا يف إطار واحد اللجنة وزارية اليل فهيا وزارة الرتبية الوطنية، 
وزارة اGاخلية، وزارة التشغيل والتكوين املهين، وزارة التمنية �جÌعية 

  . تضامن، وكذÐ مع امجلعيات العامQ يف ا;الواألرسة وال 
نبغي نشري، وهذه نقطة 1مة قلتوها السـيد املستشار احملرتم، يه اليل 
كتعلق بتمنية التدرج املهين،  لفعل التدرج املهين من خالل ا·طط 
�سـتعجايل يف ميدان التكوين املهين تعطات لو واحد األمهية كربى يف 

 قطاعات الصناعة التقليدية، ووصلنا اآلن إىل توسـيع قطاعات الفالحة، يف
التدرج املهين وإقامة رشااكت تقريبا يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية 

دºل  103البرشية، وقعت وزارة التشغيل والتكوين املهين ما يناهز 
اتفاقيات رشاكة مع مجعيات ا;متع املدين اليل كندمعومه مادº وكذÐ اGمع 

  . ين يف برامج التدرج املهينالتق
بقت واحد املالحظة كذÐ 1مة، السـيد املستشار احملرتم، أنه  لنسـبة 

هو رهان اليوم بإماكن  2015لنا أنه كنقولو القضاء عىل الظاهرة يف أفق 
املغرب حتقيقه، ولكن بفضل تضافر £ود امجليع ما يقوم به اليوم الرب�مج 

الوطنية جد 1م ألن كنقضيو عىل األسـباب،  �سـتعجايل يف ميدان الرتبية
ما تقوم به املبادرة الوطنية للتمنية البرشية ف¾ خيص حماربة الفقر واإلقصاء 

  . والهشاشة �جÌعية جزء أسايس
اليوم صندوق التاكفل العائيل، السـيد املستشار احملرتم، اليل معروض 

الظاهرة التفكك أماممك سيسامه هو اآلخر، ألنه من األسـباب دºل 
األرسي إىل غري ذÐ من األشـياء اليل حنا لكنا كنعرفو املسببات، ولكن 

  . اليوم العالجات يه اليل خصنا نتعبأ علهيا
احنا ا·طط اليل عند�، عند� إحصائيات ميكن لنا نقد1ا لمك، احشال 
رصد� القطاعات اليل فهيا ظاهرة التشغيل، الظروف، املالبسات إىل غري 

  . Ð، ولكن اليل كهيمنا أكرث يه الوقايةذ
اإلشاكل هو الوقاية والربامج البديQ اليل كنقرتحوها عىل هؤالء 
األطفال، احنا مثال يف إطار بر�مج مع الرب�مج اGويل، اسـتطعنا تفادي 

آالف مت إعادة إدما£م، غادي  4ألف طفل، واحد  12تشغيل واحد 
اليل كهيم كام قلمت هذاك الرمق اليوم اليل  ندخلو يف واحد اإلحصائيات، ولكن

  . ما نلقاوهش 2015ألف أن سـنة  300حىت ل  200كيناهز ما بني 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة، وننتقل 
 إىل السؤال املوجه إىل السـيد الوزير امللكف  لعالقات مع الربملان، وهو

حول الوضعية �جÌعية و�عتبارية ألرسة أعضاء املقاومة، واللكمة ألحد 
  .السادة املستشارين من فريق األصا¥ واملعارصة، تفضل األسـتاذ اطريبش

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد اطريبشد اطريبشد اطريبشد اطريبش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

طرح هذا السؤال حول حتسني ارتأى فريق األصا¥ واملعارصة عىل أن ي
الوضعية �جÌعية و�عتبارية ألرسة أعضاء املقاومة وجيش التحرير 
وقدماء احملاربني وقدماء العسكريني اÁين حضوا يف سبيل هذا الوطن من 

  .أجل إعالء رايته
فإننا حنيطمك علام، السـيد الوزير، بأن هذه األرسة الزالت تعيش يف 

تضافرت يف خلقها العديد من املشالك املرتامكة عىل  وضعية اجÌعية صعبة،
مدى عقود من الزمن، وهو األمر اÁي أحضى يؤرق هذه الرشحية من 
أفراد ا;متع املغريب، اليت حضت  لغايل والنفيس يف سبيل اسـتقالل املغرب 

 .وإعالء رايته عاليا
يف لك املنابر، إذا اكنت لك األمم حتتفي مبقاومهيا وخت� أسامءمه وأجمادمه 

مبا يف ذÐ من صفحات الكتب املدرسـية وشوارع وممرات كربºت املدن 
وكذÐ يف املناسـبات الوطنية، فإننا ولألسف الشديد، السـيد الوزير، 
أصبحنا نالحظ ونلمس تراجعا يف هذه الروح اليت من شأن إذاكهئا 

عن ترسـيخ وتغذيهتا أن تقوي اللحمة الوطنية و�عزتاز  النÌء فضال 
  .الهوية و�فتخار  ملايض وكذا تعزيز الثقة يف املسـتقبل

وهبذه املناسـبة، فإننا يف فريق األصا¥ واملعارصة نسـتحرض اGور 
البطويل واألجماد اخلاGة واألجماد الكبرية اليت حققها هؤالء يف سبيل حصول 

األبرار  املغرب عىل حريته واسـتقال�، فإننا حنيهيم ونرتمح عىل شهدائنا
وحنيي أيضا بطوالهتم وكذا حنيي اÁين مه اآلن عىل قيد احلياة واÁين يعانون 
من أمراض مزمنة وإعاقات وكذÐ ظروف صعبة، يعين اجÌعية، مث 

  . هناك من مهنم طرحي فراش املوت
وكذÐ حنيي هبذه املناسـبة املندوبية السامية لقدماء احملاربني جليش 

ة الوطنية لقدماء احملاربني وقدماء العسكريني اÁين التحرير وكذÐ امجلعي
  .هيمتون هبذه الرشحية، واÁين مه بدورمه يسامهون يف املسرية التمنوية

وÁا، نوجه للسـيد الوزير امللكف  لعالقات مع الربملان، ومن خال� 
إىل الوزير األول احملرتم أن يسامه يف إصالحات جذرية يف نظام التقاعد، 

  . ت العسكرية، و�هÌم بأرسة املقاومةاملعاشا
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ولهذه السـباب ا;متعة، فإننا نسائل، السـيد الوزير، عن ما تقومون به 
من إجراءات واقعية وملموسة لتحسني الوضع �عتباري و�جÌعي لهذه 

  األرسة الغالية؟ 
  . وشكرا السـيد الرئيس

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
للسـيد الوزير يف إطار اجلواب، شكرا السـيد املستشار، واللكمة 

  .تفضلوا السـيد الوزير

  ::::السـيد إدرالسـيد إدرالسـيد إدرالسـيد إدرييييس لشكر، الوزير امللكف  لعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف  لعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف  لعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف  لعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد املستشار احملرتم،
تساؤلمك فيه شقني، شق يتعلق  لوضع �جÌعي ألرسة املقاومة وشق 

رسة املقاومة مايش يه فقط اÁين يتعلق  لوضع �عتباري لهذه األرسة، أ
اعرتفت هلم ا;لس الوطين ببطاقة املقاومة، أرسة املقاومة يه لك الشعب 

  . املغريب، الشعب املغريب يف حوارضه وبواديه قاوم املسـتعر
ومما الشك فيه أن ما تعرفه البالد من أوراش دºل التمنية �قتصادية 

ل هو نوع من الوفاء ل{ين حضوا و�جÌعية طيQ هذه العقود �سـتقال
  .من أجل أن تتقدم هذه البالد

ÐÁ لك حديث عن وضعية صعبة هو حديث ال يسـتقمي ألن األعضاء 
املعرتف هلم بصفة املقاومة وذوي احلقوق دºهلم حيضوا بعناية فائقة ودمع 
موصول من خالل العديد من التعويضات واملنافع و�متيازات العينية 

هلم حبمك القانون، وعندما أقول حبمك القانون، معين أن املرشع هو ا·و¥ 
اÁي رشع هذه التعويضات وليست أية £ة أخرى، ومهنا مسـتحقات 

 18591 منحة التعويض اإلجاميل، وراتب معاش العطب، حيث يسـتفيد
منمتي ومنمتية من  25618منمتي ومنمتية من منحة التعويض اإلجاميل، و

  . راتب معاش العطب
ويمتتع املنمتون ألرسة املقاومة كذÐ  لتغطية الصحية بشقهيا األسايس 
والتمكييل وورش السكن �جÌعي ورصف اإلعا�ت واملساعدات املالية 
واإلسعافات اليت تسـتفيد مهنا أعداد واسعة من املنمتني ألرسة املقاومة 

مة اليل حسب ما تسمح به �عÌدات دºل املندوبية السامية للمقاو 
  .كيحددها املرشع، هذا  لنسـبة للوضعية �جÌعية

 لنسـبة للوضع �عتباري، أود أن أؤكد لمك إىل أن صيانة اÁاكرة 
الوطنية تشلك إحدى األولوºت دºل املندوبية، وإحدى التو£ات 
والثوابت اإلسرتاتيجية يف بر�مج معلها، حيث حترص املندوبية عىل إشاعة 

ية واملواطنة اإلجيابية والهوية املغربية يف صفوف الشـباب رسا¥ الوطن 
  . والناشـئة واألجيال اجلديدة للتعريف بأجماد وروائع الكفاح الوطين

هكذا، معلت املندوبية عىل إحداث فضاءات متحفية تربوية وتثقيفية 
وتواصلية يف ثقافة الوطنية احلقة واملواطنة اإلجيابية وإقامة أنصبة تذاكرية 

سـمي وتكرمي رموز وأعالم وأقطاب احلركة الوطنية واملقاومة وجيش وتو 
التحرير، وإطالق أسامهئم عىل الشوارع والساحات العمومية وعىل العديد 
من املؤسسات التعلميية وإقامة لوحات رخامية حتمل نبذة لرموز وأعالم 

  .املقاومة والتحرير للتعريف مبساراهتم النضالية
مالمح <رخينا ا;يد، يتواصل العمل اآلن يف  يف مضامر توثيق فصول

املندوبية لتدوين <رخي احلركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير، ومت 
  . اإلصدار مثاين جم�ات إىل حد اآلن

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، هل هناÐ تعقيب السـيد املستشار؟ تفضل 

  .السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
هاذ السؤال حييلنا إىل احلديث عن حمطات مضيئة من <رخي املغرب، 
ولتسليط الضوء عىل أجماد وبطوالت املقاومني اÁين حضوا  لغايل 
والنفيس، إال أننا، السـيد الوزير، وأنمت تعلمون بذÐ ألنمك متصلون 

اذا جند يف املقايه؟ مقاومون وأوالدمه كيتشاكو، ما عندمهش،  لشارع، م
يف حا¥ سيئة، مهنم اÁين اعرتف هبم، وأخذوا الورقة دºل املقاومة، ماذا 

  يتقاضون السـيد الوزير؟ 
وأنمت هنا يف هذه القاعة، كنمت من اÁين اكنوا يدافعون من أجلهم، اآلن 

يئة وخونة كيعيشوا يف أشـياء عيب أننا نشوفو مقاوم أو وGو يف حا¥ س 
ºاليل مكنبغيش نقولها هنا.  

السـيد الوزير، هذا عار علينا، مبقاش مهنم كثري، هذا عار علينا إىل 
مدينامهش، بي� يف دول أخرى و خلصوص مع هاذوك اليل اكنو كيتعاركوا 

  . معها، اآلن املقاوم عندو قمية، رمز، لك األسـبقيات عندو
يش حاجة كثرية، غادي نطلبو من احلكومة، السـيد Áا مغاديش نطلبو 

الوزير، اليل يه انÌ كمتثلوها هنا، غري تغري املرشوع دºل الظهري الرشيف 
ا·ول مبوجبه تعويض إجاميل لبعض  76غشت  12بتارخي  1.73.534رمق 

  ...قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار اجلواب شكرا لمك السـيد املستش

  .عىل التعقيب

        ::::السـيد الوزير امللكف  لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف  لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف  لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف  لعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم
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أ� فقط بغيت نقول أبناء املغاربة متساوون ودسـتور اململكة ال ميزي بني 
من  إبن املقاوم وابن املواطن، ماعند�ش مواطن من درجة أوىل ومواطن

درجة �نية، نعزت بنضال وكفاح املقاومة، ولك تعويض كيفام اكن جحمه ال 
ميكن أن يرىق Áاك العطاء، Gيك التضحية اليت عرب عهنا، ÐÁ ما سعت 

  ). والقوانني ال تغريها إال القوانني(إليه القوانني، 
وأرشمت السـيد املستشار احملرتم إىل قوانني وظهائر، هذه الظهائر ال 

ن أن تغريها السلطة التنظميية للحكومة، اÁي ميكن أن يغريها هو ميك
مبادرة ترشيعية تديروها انÌ مكستشار حمرتم، تيعطيك اGسـتور حق تقدمي 
مبادرة ترشيعية يف شلك مقرتح قانون لتغيري هذه املشاريع اليت حتدثمت عهنا، 

مصاحل دºل هاد ومما الشك فيه أن األمة، وانÌ ممثيل األمة ال تسـتجيب لل
الفئة فقط أو املصاحل لهذه الفئة، انÌ مستشارين  ش حترسوا عىل 
التواز�ت اليل خصها تكون ما بني املصاحل الفئوية دºل اكفة الشعب 
املغريب، التواز�ت اليل تضمن املقاوم والعامل والعاطل والفالح، نظمن 

  . لهؤالء مجيعا حقوقهم
  .شكرا لمك

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
شكرا السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، 

  .وننتقل إىل األسـئQ املو£ة إىل قطاع اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية
والسؤال األول املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن، موضوعه �رتفاع 

ريق الصارو� ألمثنة العقار، واللكمة ألحد السادة املستشارين من ف
  . األصا¥ واملعارصة لتقدمي السؤال

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الرداد الرداد الرداد الرداد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  األخت املستشارة،

  السادة املستشارين احملرتمني،
حقيقة هذا سؤال اكن مربمج منذ مدة، ولكن لألسف نظرا 

وزير اإلساكن عن حضوره جلسات ا;لس،  لالعتذارات املتكررة للسـيد
فارتأينا إىل تأجي� إىل حني حضوره ملعرفة اجلواب الشايف منه خشصيا، 

  .وعليه اليوم سأقوم ببسط السؤال اآليت
إن مشلك ارتفاع أمثان العقار يف املغرب أحضى معضQ تؤرق األرس 

مل بعد من املغربية، خاصة املساكن ذات الطبيعة �جÌعية اليت مل تس
املضاربة، أما الطبقة الوسطى فنعتقد يف فريق األصا¥ واملعارصة أهنا بدورها 
 ºماد Qأصبحت شـبه حمرومة من أي منتوج سكين يالمئها، فال يه مؤه
عىل أسعار السكن الفاخر، وال يه مشمو¥ مبنتوجات اجÌعية واقتصادية 

 هذه املعطيات ا·صصة للمواطنني ذوي اGخل احملدود، تنضاف إىل

لإل£از عىل ما ) le noir( واإلكراهات املضاربة العقارية، وما يسمى ب
تبقى من قدرهتا الرشائية، وحترم غالبية املواطنني من حقهم الطبيعي يف 

  .سكن الئق يأوهيم وأبناؤمه، وحيمي كرامهتم
وانطالقا من لك هذه املعطيات و�عتبارات، نسائلمك، السـيد الوزير 

رتم، عن ما أعدته وزارتمك لتسهيل ولوج اقتناء السكن للمواطنني احمل
  مبختلف طبقاهتم �جÌعية، ومبختلف أحناء اململكة بطبيعة احلال؟

وما يه التدابري اليت مت اختاذها للحد من هذا �رتفاع الصارو�، 
واÁي ال يتناسب والقدرة الرشائية للمواطنني عامة والطبقات الوسطى 

  خاصة؟ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار وعىل الزتاممك  حرتام الوقت، اللكمة لمك 

  .السـيد الوزير يف إطار اجلواب

السـيد عبد السالم مصباالسـيد عبد السالم مصباالسـيد عبد السالم مصباالسـيد عبد السالم مصبا����، اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري 
        : : : : والتمنية ا;الية، امللكف  لتمنية الرتابيةوالتمنية ا;الية، امللكف  لتمنية الرتابيةوالتمنية ا;الية، امللكف  لتمنية الرتابيةوالتمنية ا;الية، امللكف  لتمنية الرتابية

تشار احملرتم من فريق األصا¥ شكرا السـيد الرئيس، أشكر السـيد املس 
  .واملعارصة

وبداية ال بد من القول بأن وزارة اإلساكن والتعمري حارضة ومسـتعدة 
يف لك وقت للجواب عىل األسـئQ إن عىل لسان السـيد الوزير أو لسان 

  .اكتب اGو¥
فسؤالمك اÁي أشكرمك عليه، يتعلق  الرتفاع الصارو� ألمثنة العقار، 

شارة، و أ� أجيب عىل هذا السؤال الهام إىل كون أن ارتفاع وال بد من اإل
أسعار العقار ظاهرة واكبت التطور الكبري اÁي عرفته سوق العقار 
 ملغرب، ويه دليل عىل دينامية القطاع واسـتقطابه لالستÝرات الوطنية 
واGولية، وهذه الظاهرة مشلت بصفة خاصة املدن الكربى، حيث ضغط 

من العرض السكين، كام أهنا تعود إىل ارتفاع أمثنة املواد الطلب أكرب 
  . والعنارص اGاخQ يف إنتاج السكن، فضال عن الضغط الرضييب

والوزارة اختذت عدة تدابري من أجل ضبط السوق العقارية وحماربة 
  : ومهنا عىل اخلصوص ،)le noir(ظاهرة 

مع  تكثيف وتنويع العرض اÁي يبقى خيار� �سرتاتيجي، -
 إصالحات يف النصوص الترشيعية ملواكبة تطورات السوق؛ 

إحداث مدن جديدة للتخفيف من ضغط الطلب السكين يف  -
 احلوارض الكربى؛

فتح مناطق كربى وأقطاب حرضية جديدة يف خمتلف £ات  -
 ألف هكتار جديدة مفتوحة للتعمري؛  50اململكة، 
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خصوصا، حيث رفع وترية إنتاج السكن معوما والسكن �جÌعي  -
مع حتديد  2007وحدة اجÌعية سـنوº ابتداء من  113000جتاوز� عتبة 

 ؛ 2012وحدة سـنوº كهدف يف أفق  150000

حتفزيات جديدة إلنتاج السكن �جÌعي، خاصة منه املنتوج دºل  -
، واليل 2010درمه، حتفزيات اليل وردت يف قانون املالية لسـنة  250000

 جة طيبة حبول هللا؛ غادي يكون عندها نتي

وحدة سـنة  50000مواصQ إجناز الفيال �قتصادية لبلوغ سقف  -
 ؛2012

وحدة سكنية  ألقالمي اجلنوبية حبجم استÝرات قدرها  70000إجياد   -
 مليار دºل اGرمه؛  4

 درمه؛  140000طرح منتوج سكين جديد لفائدة األرس الفقرية،  -

 ؛ 2012وحدة يف أفق  129000إنتاج  -

دمع الرشاكة مع القطاع اخلاص لتكثيف إنتاج السكن بواسطة تعاقد  -
 حتفزيي ومرحب؛ 

توقيع ميثاق رشف من طرف الفيدرالية الوطنية للمنعشني العقاريني  -
 ؛ )le noir(حملاربة ظاهرة 

 هكتار؛  3850: مواصQ تعبئة العقار العمويم -

د تشجيع السكن املعد للكراء من خالل مرشوع القانون اجلدي -
املعروض عىل الربملان، معروض عىل جملس املستشارين، اآلن وصل إىل 

  .جملس املستشارين
إضافة إىل ذÐ، الوزارة بصدد مراجعة النصوص القانونية من أجل 
ضبط أفضل للسوق العقارية، يضمن العدا¥ العقارية، ويشجع الشفافية يف 

رسات املنافية التسويق من £ة، وحيارب خمتلف أشاكل املضاربة واملام
  . للقانون

  .شكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
إال أنه يف الوقت اليل احنا ما تنكروش بأن الوجود دºلمك اكين ودامئ، 

ا¥ واملعارصة كيسجل وتيقول �رتفاع الصارو�، السـيد فريقي دºل األص
الوزير، وغادي تكونوا متفقني معاº، والشعب املغريب لكو غادي يتفق 

دºل السـنتمي،  5معاº، تنقولوها يف الوقت اليل وزارتمك تتاخذ األرض بـ 

آالف درمه، وتتبيعها ب  5درمه وتتبيعها ب  20وإىل اغالت تتاخذها ب 
  ... درمه، واش هذاآالف  6

احنا ما منشـيوش عند اخلواص، هنرضو إال مع وزارة اإلساكن واملصاحل 
 5درمه وتتبيعها ب  20التابعة لها، تتاخذ األرض املسرتجعة وتتخلصها ب 

آالف درمه، انÌ قولوا يل واش هذا ارتفاع  7آالف و  6آالف و 
  صارو� وال مايش ارتفاع صارو�؟

ر، ال يعقل بأن حنن دو¥ اليل تنبغيو نوجدو العمل �نيا، السـيد الوزي
لألبناء دºلنا وتنعرفو كيفاش عند� الضغط يف هاذ الباب، ونكونو تمنشـيو 

 1500ونوجدو مناطق صناعية وتنتظرو املستمثرين جييو ونقولو هلم ب 
آالف مت،ر  5درمه للمرت، احنا كنعرفو بأن أقل بقعة لالستÝر كيخصها 

  la première mise Mr le ministre(ي ـيدير هذا فكيفاش غادي 
  .وأنت تتعرف كيفاش تتساوي، )

السـيد الوزير، ميكن يل نقول لمك ايه راه تنسجلو دوك اGويرات اليل 
ألف درمه، رامه ما اكملينش، جارك تيسمعك  140بغيتو تعطيو للناس 

  . بنينيواش كحبيت وال رشبيت اكس دºل املاء، خصمك تشوفومه كيفاش م 
  .هاذ اليش يكفيين، السـيد الرئيس، برااك هللا فيك السـيد الرئيس

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب إن 

  .اكن هناك رضورة للتعقيب، تفضلوا

السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف 
        : : : : ة الرتابيةة الرتابيةة الرتابيةة الرتابية لتمني لتمني لتمني لتمني

أوال البد من �تفاق بكون أنه ارتفاع أمثنة العقار فعال أنه تزايدت من 
مرات، وهذا نظرا للطلب عىل العقار، العمران ما  G10ا  ب  1995سـنة 

آالف درمه  ش تدير  5آالف درمه وإذا اكنت تتبيع ب  5تتبيعيش ب 
مقاولني من أجل إبداء، املوازنة، ألنه فاش تتفوت العقار بناء عىل عروض لل

يعين أهنا تتقدم عروض  لنسـبة للمقاولني وفاش تيكون هناك تفويت، 
تيكون عىل أساس الثلث، الثلث، الثلث، الثلث من أجل تيكون بأقل 

  . مثن  لنسـبة للسكن �جÌعي اليل موجه للفقراء
 لنسـبة للسكن دºل الوقاية املوجه للطبقة الوسطى تيكون  لتلكفة 

آالف درمه فاش تيكون هناك يعين السكن  5تاعو، ولكن تنوصلو ل ن 
الرايق اليل تنقدموه لواحد املقاول  ش يدير التوازن ألنه مفروض عليه يف 

دºل املنتوجات، منتوج دºل الفقراء، منتوج دºل  3دفرت التحمالت يدير 
  .الطبقة الوسطى، واملنتوج الرفيع

يّ�  لنسـبة لهاذ املنتوج الرايق،  آالف درمه، ما تميكن يكون 5ف 
مايش  لنسـبة للطبقة الفقرية، مايش  لنسـبة للطبقة الوسطى، و ش ميكن 
لنا أننا نضبطو السوق البد من توفري العرض، العرض يكون أكرث من 
الطلب، و ش نوفرو العرض  ش يكون أكرث من الطلب خص الربامج 
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هللا، مهنا السكن �جÌعي �جÌعية تنجح، وغادي تنجح إن شاء 
برب�مج حماربة دور الصفيح اليل  2010 لتحفزيات دºل قانون املالية لسـنة 

، وكذÐ  لنسـبة 42خصنا نتعاونو عليه وجنحوه، واليل وصلناه دا  ل 
لرب�مج املدن اجلديدة راه احنا غادي نتغلبو، راه احنا غادي نزلو المثن دºل 

  . الربامجالعقار إىل جنحت هذه 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الوزير، وننتقل إىل األسـئQ الثالث املوالية، وجيمعها 

شاريع املدن اجلديدة، للمستشارين وحدة املوضوع، السؤال األول يتعلق مب 
إدريس الرايض، عبد ا;يد املهايش، محمد عدال، أحامد : احملرتمني السادة

  . أبر�، عادل املعطي
  .مة ألحد السادة املستشارين، تفضلوا األسـتاذ املهايشاللك

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

  السـيدة والسـيد الوزير، 
  السادة املستشارين احملرتمني، 

  السـيد الوزير احملرتم، 
أجنزت الوزارة بر�جما إلحداث مدن جديدة كتامسـنا و<منصورت، 

كبرية لتعمري هذه املدن لفائدة رشاكت أجنبية ليك تقوم وقد أسـندت أجزاء 
بإجناز وحدات سكنية، إال أن هذه الرشاكت تتعامل مع زبناهئا من 
املواطنني بطرق ملتوية، ترض مبصاحل الزبناء من املواطنني، مفا يه 
اإلجراءات اليت اختذهتا الوزارة عند تفويت هذه الصفقات محلاية مصاحل 

بني يف احلصول عىل السكن هبذه املدن، وخصوصا أذكر املواطنني الراغ 
  <مسـنا؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد املستشار وعىل احرتاممك للوقت بشلك دقيق

السؤال الثاين يتعلق بغياب املرافق العمومية الرضورية ببعض املدن 
القامسي، عيل جغاوي،  مصطفى: اجلديدة، للمستشارين احملرتمني السادة

  .�� خفاري، محمد زاز، بنجيد األمني
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد زازد زازد زازد زاز
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني

  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املستشارين، 

ب يف السـنوات األخرية يف تشييد مدن جديدة يف لقد رشع املغر 
ضوا� املراكز احلرضية الكربى لتخفيف الضغط عىل التجمعات السكنية 
وتوفري فضاءات مناسـبة للساكنة، مزودة  لبنيات التحتية األساسـية، 
تسـتجيب حلاجيات خمتلف الفئات �جÌعية لضامن متدن متوازن 

املزتايد للتجمعات السكنية الكربى،  ومتجانس، من شأنه أن يوقف الزحف
ويتيح للساكن اختيار سكن يتوافق ورغباهتم يف فضاءات 1يأة وفق 
املعايري اGولية، تسـتجيب ملتطلبات الساكنة اليت يزتايد عددها يوما بعد 

  . يوم
لكن املالحظ أن هذه املدن اجلديدة تعرف خصاصا ملحوظا ف¾ خيص 

اكملدارس واملستشفيات واملساجد وغريها، املرافق العمومية الرضورية 
  .اليشء اÁي يطرح مشالك Gى املواطنني القاطنني هبذه املدن

Áا نسائلمك، السـيد الوزير، هل هناك تفكري يف إسرتاتيجية جديدة 
  لتوفري هذه املرافق قبل الرشوع يف بناء السكن أو موازاة معه؟ 

  .وشكرا

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

السؤال الثالث يف نفس املوضوع يتعلق مبشاريع املدن اجلديدة، 
زبيدة بوعياد، حامين أحمزون، موالي احلسن : للمستشارين احملرتمني السادة

  .طالب، معر مورو، حفيظ وشاك، واللكمة لألخ حامين

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

  السادة الوزراء، 
  والسادة املستشارون احملرتمون،  السـيدة

السـيد الوزير، من املؤسف أن نسجل أنه رمغ اإلعفاءات الرضيبية 
والتسهيالت والتشجيعات اجلبائية اليت تمتتع هبا بعض مقاوالت البناء 
واملنعشني العقاريني، فإن إنتاج الوحدات السكنية  لمك املطلوب لتلبية 

ال زال دون اآلمال املعلقة عىل حاجيات خمتلف الرشاحئ �جÌعية 
  . السـياسة السكنية معوما

ولقد دفع الوعي هبذه الوضعية ببالد� يف السـنوات األخرية إىل اختاذ 
قرار صفقنا � مجيعا، يريم إىل بناء مدن جديدة يف خمتلف مناطق املغرب، 
وذÐ للحد من £ة من انتشار أحياء الصفيح والتوسع العشوايئ  ملدن 

ى والتخفيف من الضغط املزتايد عىل امتالك السكن، وهو الرب�مج الكرب 
اÁي خرجت بعض املدن منه إىل الوجود، وخنص  Áكر يف هذا السـياق 
� من <منصورت و<مسـنا، إال أن ما تعيشه هذه املدن األخرية من 
مشالك تتعلق بقQ املرافق اإلدارية و�جÌعية، من مؤسسات تعلميية 

ئية والنقص احلاد يف وسائل النقل، وغياب األمن، يدفع املرء إىل واستشفا
  . طرح أكرث من سؤال
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فلهذا، السـيد الوزير، ما يه املعايري املعمتدة يف إسـناد هذه املشاريع 
  إىل املقاوالت؟ 

وملاذا ليس هناك الزتام هذه األخرية بإجناز البنية التحتية وخمتلف 
  املرافق الرضورية للمواطنني؟ 

وأخريا ملاذا تعرثت بقية مشاريع املدن اجلديدة مثل اخليايطة، 
  وتاكديرت، وغريها من املدن اليت اكنت مربجمة؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

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

 Qو¥ امللكف  لتمنية ا;الية لإلجابة عىل األسـئGواللكمة للسـيد اكتب ا
  .دة، تفضلوا السـيد اكتب اGو¥الثالث دفعة واح

السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف 
        :::: لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

أوال البد من الشكر لفريق التجمع اGسـتوري املوحد، الفريق 
ايك، عىل سؤاهلم املوحد، وسأتعرض يف جوايب �سـتقاليل والفريق �شرت 

  .للحديث عن ثالث قضاº يه اليت مت التعرض إلهيا  لسؤال
القضية األوىل يه املتعلقة  لرشاكة مع القطاع اخلاص، والقضية الثانية 
يه املتعلقة بإنتاج الوحدات السكنية، والقضية الثالثة يه املتعلقة 

  . خلصاص يف املرافق العمومية
أوال ف¾ يتعلق  لرشاكة مع القطاع اخلاص يف إجناز األقطاب احلرضية 
والهنوض بقطاع السكىن، يه إحدى راكئز سـياسـية احلكومة يف الرب�مج 

، والرشاكة يف املدن اجلديدة متكن من 2002احلكويم املعلن عنه منذ سـنة 
  . البناء جلب �ستÝرات الضخمة ومن �سـتفادة من التقنيات اجلديدة يف

واتفاقيات الرشاكة بني مجموعة العمران ورشاكت اإلنعاش العقاري 
الوطنية واGولية تربم يف جو من املسؤولية والشفافية، وتمت عرب طلبات 
عروض إبداء �هÌم ومبارºت الهندسة املعامرية، وهذه الرشاكة حترتم 

اقيات من قبل الزتامات لك طرف، وهناك احتياطات يمت تضميهنا يف �تف
مجموعة العمران لتأمني احرتام نص الرشاكة، مفثال يف املدينة اجلديدة 

مقاو¥ عامQ وطنية ودولية، واآلليات دºل املراقبة  43<مسـنا، اكين هناك 
والتتبع دºل الرشاكء يمت من خالل إجناز املشاريع عرب أشطر للمتكن من 

يمت مراسQ مجيع املنعشني اسرتجاع األرايض غري املبنية، وكذÐ أنه 
املتعلق بتسويق املنتوج السكين  44.00العقاريني بتطبيق مضامني القانون 

حبيث أنه يمت التأكيد عىل الضامنة، وكذÐ عىل ، )VEFA(يف طور البناء 
  .طريقة البيع وعىل احرتام مضامني هذا القانون

مديرية خاصة  كذÐ يمت تتبع األشغال املتعلقة بتنفيذ املشاريع من طرف
 لرشاكة  السـتعانة بتقارير دورية، تنجز من طرف مكتب ل�راسة خمتص 
حول تقدم األشغال، والوزارة تلكف املفتشـية اجلهوية لإلساكن للتدخل 
كوسـيط إلجياد احللول للمشالك العالقة بني املنعشني العقاريني اخلواص 

قع هناك مشلك، ومجعيات الساكن املسـتفيدين من هذه املشاريع لكام و 
ولكن اليوم ميكن القول بأنه ال مشلك لنا يف <مسـنا، وأن مجيع املشالك 

  .اليت اكنت تعرفها هذه املدينة فقد أصبحت خلفنا
 90أما ف¾ يتعلق  ملدينة اجلديدة لتامنصورت، فاليل تيعمل فهيا 

ورش، ومل يمت تفويت أي عقار لفائدة رشكة  29مقاو¥ كربى، تعمل عىل 
نبية، ولك املشاريع إما انهتت هبا األشغال وسلمت، أو تسمل أج 

  .للمسـتفيدين يف آجالها، وإما يه يف طور اإلجناز مع احرتام آجالها
إنتاج الوحدات السكنية، ال يدعو، كام جاء : ف¾ يتعلق  لنقطة الثانية

يف سؤال الفريق �شرتايك مشكورا، هذا ال يدعو للتأسف، عالش؟ ألنه 
مت إنتاج  2009و 2003اج يمت  لوترية املطلوبة، ويكفي أن نذكر أنه بني اإلنت

ألف  45الوحدات �جÌعية بشلك مكثف، حيث انتقلت الوترية من 
ألف وحدة سـنوية والعجز يف السكن اخنفض من  120وحدة سـنوº إىل 

مدينة بدون صفيح  42ألف وحدة، وإعالن  800ألف إىل  200مليون و
 129فضال عن الربامج اجلديدة، وأخص مهنا  Áكر إنتاج ، 83من أصل 

ألف درمه مو£ة للطبقة الفقرية، وبر�مج طموح  140ألف مسكن بسعر 
ألف فيال اقتصادية يف أفق  50ألف درمه وإنتاج  250إلنتاج سكن بسعر 

2012 .  
أما ف¾ يتعلق  ملرافق العمومية، البد من اإلشارة إىل كون أن تصاممي 

دن اجلديدة عندما يعد يمت اعÌد املقاييس املعمول هبا من طرف مصاحل امل
التعمري، وقد قامت القطاعات الوزارية املعنية، لك يف إطار اختصاصه، 

  . ملصادقة علهيا بعد دراسـهتا و إبداء مالحظات بشأهنا
وقبل مبارشة أشغال التجهزي والبناء  ملدينتني اجلديدتني، يعين 

مسـنا، مت إبرام اتفاقيات مع القطاعات العمومية املعنية إلجناز <منصورت و<
هذه التجهزيات وفق برجمة سـنوية ومعايري ختص لك قطاع عىل حدة 

  . ولتلبية حاجيات الساكنة اجلديدة
ويف انتظار تدخل وزارة املالية، فإن مجموعة العمران  درت بإجناز عدد 

مت تلكيف القطاع اخلاص يف مهنا يف إطار العمليات السكنية، وكذÐ ي
  . إطار اتفاقيات رشاكة إلجناز جزء مهنا عىل أساس دفاتر حتمالت

 5دºل التجهزيات العمومية، مهنا  9وهكذا، تضم مدينة <مسـنا حاليا 
مدارس ابتدائية وإعدادية، ومسجدان يف طور اإلجناز، أما مدينة 

دºل  3ملعبان، ومدارس و  4جتهزي، مهنا  12<منصورت فهـي تعرف إجناز 
  . املساجد

يف حا¥ عدم وفاء املنعشني العقاريني املتعاقدين  لزتا1م مع مجموعة 
العمران، يمت فسخ �تفاقية واسرتداد العقارات املعنية إما إلجنازها مبارشة 
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من طرف العمران أو تفويهتا إىل منعشني عقاريني عرب إعالن طلبات 
  . العروض

ايطة و لرشافات وبتاكديرت، البد من القول بأنه أما ف¾ يتعلق  خلي
اخليايطة اآلن يف معرها عامني، والرشافات يف معرها سـنة واحدة، 
وتاكديرت فاملرشوع يف طور اGراسة والعقار يف طور �قتناء، وإذا بغيتو 
نعطيمك بعض األرقام املتعلقة  لبنية التحتية، يف <مسـنا البنية التحتية 

، يف حني اخليايطة هناك تقدم %100ويف <منصورت ، %98وصلت لـ 
 60هكتار، الكهر ء وصلنا ل 360األشغال يف القطب األول اليل تيشمل 

وهناك حمطة للسكة احلديدية اليل ، %90، والتطهري %70واملاء لـ 
  . كيلومرت 4موجودة وبرجمة الربط  لطريق السـيار البدال عىل مسافة دºل 

أردمت يعين التدقيق يف بقية املرافق فأ� مسـتعد  هذا  ختصار، وإن
  . ألدقق هذه املرافق

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد اكتب اGو¥، وإذا اكنت هناÐ تعقيبات عن جواب 
السـيد اكتب اGو¥، فاللكمة لفريق التجمع اGسـتوري املوحد، تفضل 

  .األسـتاذ املهايش

        ::::بد ا;يد املهابد ا;يد املهابد ا;يد املهابد ا;يد املهايشيشيشيشاملستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع 
  .شكرا السـيد الرئيس

أشكر السـيد الوزير عىل التوضيحات واألجوبة اليل تقدم هبا، 
وأختلف معه كونه رصح أنه يف <مسـنا ليس هناك مشلك، لك يش 
مزºن، عالش؟ ألن احنا يف الفريق دºلنا ميل طرحنا هاذ السؤال، معناه 

زارتمك إىل أن هناك مشلك ما، أنه نريد إ�رة انتباه احلكومة، وحتديدا و 
جيب معاجلته، مايش غري جينا وطرحناه، ما اكين حىت مشلك وغادي 

  .نوضو احنا نطرحو السؤال، ونقولو أودي راه اكين واكين، ما ميكنش
املشلك اليل اكين، السـيد الوزير،  ش منيش لو  لضبط، هو أن 

ºل الفلوس  ش تبيع هناك رشكة أجنبية اخذات من عند الزبناء التسبيق د
، ودارت معهم بأن يف نومفرب هذا غادي يتسلموا )sur plan(هلم الشقق 

مازال ما بداتش كتبين، ما زال  sur plan الشقق، حلد اآلن ذيك الرشكة
  . ما خذاتش األرض، ومازال ما ابداتش يف البناء دºل ذوك الشقق

عائالت، دا  كميشـيو عند هاذ الناس يعدون واحد العدد كبري دºل ال
ذيك  الرشكة تيقولوا لها أشـنو غادي تديروا معنا، تيقولوا هلم ال غادي 

 haut(<خذوا يف واحد البالصة أخرى، شقق أخرى، هاذوك الشقق 
standing( ،غاليني ما يقدروش علهيم .  

هذا هو املشلك اليل اكين، مايش ما اكين حىت يش مشلك، احنا 
سـيد الوزير، احلكومة ميل كتدير عقد مع حبال هذه السؤال دºلنا ال 

  الرشكة األجنبية، أشـنا يه الوسائل اليل كتحمي املواطنني؟ 

  . هذا هو سؤالنا،  شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة ملن أراد التعقيب من الفريق 

  . �سـتقاليل، إن اكنت هناك رضورة، تفضل

  :شار السـيد �شار السـيد �شار السـيد �شار السـيد �����    خفخفخفخفاريارياريارياملست املست املست املست 
  . شكرا السـيد الرئيس

نشكر السـيد الوزير عىل جوابه ونمثن ا;هودات الكربى اليت تبذلها 
احلكومة يف هذا القطاع احليوي واملهم اÁي توج مبنح املغرب جائزة دولية 

  . يف جمال اإلساكن
مدينة حديثة يف  15يف هذا اإلطار، أخذ املغرب عىل عاتقه إحداث 

، وستشلك بديال حقيقيا يسامه يف الرب�مج احلكويم 2020سـنة أفق 
للقضاء عىل دور الصفيح، و لتايل فاملدن اجلديدة جيب أن تمتتع جبميع 
مؤهالت املدن احلديثة من مرافق رضورية ومسـتلزمات احلياة إلعفاء 

  . الساكنة من التنقل لقضاء مصاحلهم خارج هذه املدن
 نؤكد عىل رضورة إحقام الصناعات احلرفية وحنن يف الفريق �سـتقاليل

يف هذه املدن للحفاظ عن الهوية املغربية، خاصة املرافق العمومية من 
خالل ملسات الصانع التقليدي املغريب، و لتايل ستسامه هذه الفضاءات 
العمرانية يف إنعاش الصناعة التقليدية، والصناع التقليديني كذÐ، السـيد 

مل الكبري يف النجاح و�زدهار حلرفهتم من طرف الوزير، يأملون األ
  . وزارتمك

  . وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد اكتب اGو¥ يف التمنية ا;الية 

  . يف إطار التعقيب عن تعقيبات السادة املستشارين
  .ل الردعفوا اللكمة للفريق �شرتايك يف إطار التعقيب قب

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

كنشكر السـيد الوزير عىل اجلواب دºلو وعىل األرقام اليل أدىل هبا 
واإلحصائيات اليل أعطاها، ولكن من اليل كنجيو ألرض الواقع، إذا أخذ� 

مكثل، املشلك مطروح ألنه بعض العائالت ما بغاوش يدخلوا     <مسـنا
لمدرسة ألن املدارس بعاد وانعدام األمن كيفضلوا خيليو أوالدمه يف أوالدمه ل

ديورمه أحسن ما يرسلومه ويتعرضوا للمشالك يف طريق املدرسة، ألنه 
  . بعيدة بزاف

توفرت، أظن العديد دºل املدارس اليل توفرت  إذن إذا اكن املدارس
لهذا السكن يف املدن اجلديدة ما كفياش  ش تواكب متطلبات الساكنة، 

  . هذا غري مثل
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مشالك اإل�رة، مشالك أخرى دºل �ستشفاء، مازال ما متوفراش  
  . السـيد الوزير

  . وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اكتب اGو¥ يف التمنية ا;الية  شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد

  . للرد عن تعقيبات السادة املستشارين

السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف 
        : لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية

شكرا للسادة املستشارين عىل تعقيباهتم، وإجابة عىل هذه التعقيبات أو 
 GENERAL(ون أنه املشلك دºل توضيحا لها، البد من الشارة إىل ك

CONTRACTOR( هذا املشلك انهتـى بشلك هنايئ، إذا اكن هناك ،
يش مشلك آخر، اكين اآلن والسـيد املستشار احملرتم عندو عمل به، حنن 
ال عمل لنا به ألن اÁي خصو خيرب� به مه املسـتفيدون، واملسـتفيدون فاش 

يرين مفتشـية £وية اليل كتقوم كيخربو� من خالل امجلعيات دºهلم، احنا دا
بعملية الوساطة واجللوس مع هاذ الناس  ش تسمع لهذا ولهذا،  ش ميكن 

  . لنا نشوفو فني اكين عقدة املنشار،  ش ميكن لنا حنلوها
 ،)VEFA(اكين عند� قوانني، القانون األسايس اليل كمنشـيو لو وهو 

ن اليل هو القانون كنطلبو من الناس  ش حيرتموه، هذا واحد القانو
، وفيه واحد العدد دºل اإلجراءات واملقتضيات اليل  حرتا1ا أن 44.00

و لتايل احنا معند�ش خرب دºل هاذ  حقوق املسـتفيد تبقى مضمونة،
القضية هاذي، إذا اكن هاذ املشلك هذا، غادين نسهرو عليه وغادين 

  .حنلوه
ا انهتـى ، هذ)GENERAL CONTRACTOR(لكن ف¾ يتعلق بـ

وبترصحي للجمعيات املسـتفيدة، وعندي بالغات حصفية صادرة عن مجعيات 
 )GENERAL CONTRACTOR(اذ ـاملسـتفيدين اليل كتنوه هب

  .و لعمل دºلها يف <مسـنا
ف¾ يتعلق مبراعاة اجلانب الرتايث والصناعة التقليدية يف هذه املدن، فعال 

ة وكذÐ من خالل إنشاء قصبة حنن نأخذ هبذا من خالل الهندسة املعامري
يف <مسـنا، عند� واحد القصبة، فباش تكون املدينة واخذة طابع أصيل، 
عند� واحد القصبة، وهاذ القصبة حاولنا  ش تكون فهيا طابع دºل املدينة 
القدمية وتدخل فهيا املسائل التقليدية داخل هذه القصبة، وحنن متفقون 

  .معك بأنه األخذ هبذا اجلانب
ف¾ يتعلق  ألمن، األمن يف <مسـنا موجود، وهناك مرفق دºل األمن 
موجود، اGرك موجود، هو أنه يقوم بواجبه، وÐÁ نعترب عىل أنه ف¾ 
يتعلق  ملرافق، املرافق بشلك لكي تأيت بشلك تدرجيي حسب بناء املدينة 

  . وتقد1ا وحسب إقامة املواطنني فهيا

<مسـنا، يعين املرافق اليل ميكن لها متيش  فنسـبة املواطنني اليوم يف
معهم فهـي ميكن لنا نقولو بأهنا مقبو¥، ولكن بقدر تقدم املدينة، بقدر ما أن 

  . يعين مرافق أخرى سـتأيت ليك تسـتجيب حلاجيات املواطن
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد اكتب اGو¥ امللكف  لتمنية ا;الية

ضوع السؤال اخلامس املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن حول ومو 
أمحد : املنحى التجاري لرشكة العمران، للمستشارين احملرتمني السادة

  . الرمحوين، العريب خربوش، حلسن أكوجاكل، حسان الغزوي، أمحد حا�
  .اللكمة للسـيد املستشار أمحد الرمحوين

        ::::املستشار السـيد أمحد الرمحويناملستشار السـيد أمحد الرمحويناملستشار السـيد أمحد الرمحويناملستشار السـيد أمحد الرمحوين
  .الرئيس شكرا السـيد

  السـيدات والسادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير احملرتم،
لقد مت تأسيس رشكة العمران كأداة لتدخل اGو¥ حلل أزمة السكن 
و�سـتجابة للطلبات املزتايدة عىل العقار، وتنايم رغبة العائالت يف 

ون لهذه الرشكة طابع امتالك سكن خاص، واكن من املفروض أن يك
اجÌعي  ألساس،  عتبارها مؤسسة معومية وليس خصوصية هتدف إىل 

  . الرحب فقط
لكن ما نالحظه يف الواقع، أن الرشكة حتولت من أهدافها �جÌعية 
الهامة إىل جمرد رشكة جتارية، هتدف إىل الرحب دون اعتبارات أخرى، 

أرقام مرتفعة، خاصة يف اجلهة فاألمثنة اليت تطلهبا الرشكة وصلت إىل 
الرشقية، وتتجاوز أحيا� ما يعرضه القطاع اخلاص يف مدن صغرية ومراكز 
قروية، بل أصبحت رشكة العمران  ألمثان املرتفعة اليت تطلهبا، تسامه يف 
ارتفاع أمثان العقار عوض أن تسامه يف التخفيف مهنا أو اسـتقرارها عىل 

  . األقل
 منطقة ما بأمثان مناسـبة، تسـتقطب املواطنني فوجود جتزئة كبرية يف

وختفف من الطلب عىل القطاع اخلاص، مما يدفعه إىل ختفيض األمثنة، غري 
أن العكس هو احلاصل، حيث أن األمثان املرتفعة للقطع األرضية، واليت ال 
يسـتفيد مهنا غالبا سوى املالك الكبار واملضاربون، جتعل أمثان العقار ترتفع 

املناطق اليت اكن فهيا أمثنة القطاع اخلاص يف متناول فئات من حىت يف 
هل رشكة العمران رشكة جتارية خالصة أم يه : املواطنني، مما جيعلنا نتساءل

مؤسسة معومية، ذات طابع اجÌعي، هتدف إىل حل أزمة العقار وتوفري 
  قطع أرضية بأمثنة مناسـبة للمواطن؟
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لرشكة العمران، مثان القطع األرضية نسائل معاليمك عن أسـباب ارتفاع أ
وعن دواعي منحاها التجاري؟ وهل تنوون إصالح هذا الوضع واحلفاظ 

  عىل الطابع �جÌعي لهذه املؤسسة؟
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد اكتب اGو¥ لإلجابة عىل 

  . السؤال، تفضلوا السـيد اكتب اGو¥

تب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف تب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف تب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف تب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكالسـيد اكالسـيد اكالسـيد اك
   :::: لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية

شكرا للسـيد املستشار احملرتم من فريق التحالف �شرتايك عىل 
  : سؤا�، وأ در  لقول بأن العمران فعال مؤسسة معومية، تعمل عىل

معاجلة  تنفيذ الربامج العمومية يف جمال السكن، وهذه الربامج يه -
أوضاع السكن غري الالئق، مدن بدون صفيح، إىل حدود اليوم مت إعالن 

 مدينة بدون صفيح؛  42

التأهيل احلرضي والقروي، فاملشاريع، السـيد املستشار احملرتم،  -
تشاهدوهنا اليوم عرب تأهيل وإعادة هتيئة الشوارع يف خمتلف ربوع اململكة، 

وحدة أي بنسـبة  209ألف و 116حيث أن اليوم ميكن لنا أن نتلكم عىل 
 ؛2009برمس سـنة  63

 140تعزيز العرض السكين وتنويعه، السكن املنخفض التلكفة دºل  -
، السكن �قتصادي، 2012ألف وحدة يف أفق  129ألف درمه، إنتاج  

 سكن الفئات املتوسطة؛ 

 إنعاش �ستÝر العقاري؛  -

 الرشاكة مع القطاع اخلاص؛  -

 لسكنية؛ تشجيع التعاونيات ا -

 مواكبة حاجيات التطور العمراين؛  -

 فتح مناطق التعمري اجلديدة؛  -

  . إحداث األقطاب احلرضية واملدن اجلديدة -
و لتايل ال ميكن احلديث عن احنراف عن الطابع �جÌعي لهذه 

عندما نقف عىل كون أن الوحدات اليت تنتجها  -أي العمران  -املؤسسة 
، وحدات خاصة  لفئات %67اجÌعية بنسـبة  ألرقام أهنا تنتج وحدات 

أي ما يعادل  %5، وحدات األنشطة �قتصادية بنسـبة %28املتوسطة 
  . وحدة 3133

 لنسـبة لألمثنة اليت ذكرمت، السـيد املستشار احملرتم، ميكن أن تصل 
آالف درمه يف بعض املناطق يف حا¥ واحدة فقط، ويه اخلاصة  5إىل 

يت تباع بسعر السوق عن طريق الشـباك املفتوح،  لوحدات التجارية ال

وعائداهتا تسامه يف املوازنة املالية للربامج اليت تقوم هبا ا;موعة ضام� 
السـمترارية أنشطهتا عىل املدى املتوسط والبعيد، علام أن وحدات إعادة 
اإلساكن ووحدات الوقاية تباع بسعر اللكفة أو بسعر رمزي، وحدات 

ذات طابع اجÌعي لفائدة األرس اليت حتدد قوامئها جلنة إعادة اإلساكن 
برئاسة السلطة احمللية، وتسوق بأمثنة رمزية، ووحدات الوقاية تباع بسعر 
اللكفة لفائدة األرس اليت تتوفر فهيا مجموعة من الرشوط، مهنا عدم امللكية 

لية، واGخل احملدود، وتوزيعها كذÐ يمت يف إطار جلنة بإرشاف السلطة احمل 
  . مع إجراء قرعة حبضور موثق

من املنتوج أنه منتوج اجÌعي، يمت  %85و لتايل ميكن احلديث عن 
  .تسويقه بأمثنة إما رمزية وإما بمثن التلكفة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد اكتب اGو¥، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب
        ::::معومعومعومعوو و و و املستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أ

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

السـيد الوزير، ف¾ يتعلق بسـياسة العمران يف البالد البد أن حنيي 
ا;هودات املبذو¥ يف إطار تطبيق السـياسات العمومية ل�و¥ وللحكومة 
منذ مدة، هذا ال جدال فيه، وتدخالت العمران كثرية ومتعددة، ونفعها ال 

  . ة الوطنية، بل يشمل اكفة البالدينكره أحد عىل الساح
سؤالنا  يتعلق بإحدى اآلليات اليت تشـتغل هبا احلكومة من أجل تعبئة 
العقار يف إطار سـياسة معومية، املتعلقة بتوفري السكن والتحمك يف السوق 
من £ة من أجل الوصول أو حتقيق حق الولوج إىل السكن لاكفة ساكنة 

  . فةالبالد، خصوصا الطبقات املسـتضع
املدلول الصحيح للتعبئة يف جمال السوق، ÐÁ �نيا من أجل إعطاء 

السؤال يتحدث عن المثن  لنسـبة كآلية يف السوق من £ة، والغاºت 
  . واملقاصد من هذا السوق

اÁي نالحظه هو أن رشكة العمران ال تؤدي الوظيفة مبدلولها اÁي 
للحكومة، خصوصا يف ينطبق عليه مفاهمي ومبادئ السـياسة العمومية 

القطاع �جÌعي، حصيح عىل أنه من املفروض بآلية السوق كذÐ أن 
هذا العمران ال ميكن أن يتعدى كيفام اكنت املربرات ويه ستبقى مرحبة، 

، هذه سـياسة معومية عىل صعيد %7فائض الرحب ال ميكن أن يتعدى 
¾ يتعلق احلكومات اليت تشـتغل عىل القطاع �جÌعي، و خلصوص ف

 الستÝر العمويم اÁي غايته هو حتقيق �ستÝر وحتقيق الغاºت املثىل 
  . لالقتصاد الوطين

قلمت بأنه يف جمال بيع بعض الشقق املتعلقة أو بعض العقارات املتعلقة 
 لتجارة، الحظت من خالل ما اطلعت عليه هذا الصباح بعض املعطيات 
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للمرت املربع،  9687ثال العمران كتبيع للفران يف هذا ا;ال، أنه يف براكن م 
يف خمتلف بقع البالد، معىن هذا عىل أنه الواحد إىل  5200و 8725هناك 

بغا يدير الفران أو غادي يبين حامم ويرشي هباذ المثن كيفاش كتسـناو من 
مردودية هذا التاجر وهذا احلريف، العمران جيب أن تكون آ¥ لضابطة 

دºل السوق العقاري ف¾ يتعلق بدمع ) un régulateur(السوق العقاري 
  . توفري العرض  لشلك اÁي ميكن من الولوج إىل السكن

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد اكتب اGو¥ يف إطار التعقيب 

  .عن تعقيب السـيد املستشار

والتمنية ا;الية، امللكف والتمنية ا;الية، امللكف والتمنية ا;الية، امللكف والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري 
        :::: لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية لتمنية الرتابية

  . شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل تعقيبمك
والبد من اإلشارة والتأكيد والتشديد عىل القول بكون أن العمران يه 
مؤسسة معومية، غايهتا أداء وظيفة اجÌعية وضبط السوق، ولكن هذا 

القيام برباجمها �جÌعية،  مرهون  سـمترارها وجناüا من أجل أن تسـمتر يف
واGليل عىل ذÐ هو املؤرشات اليل، إىل مسحت السـيد الرئيس، غادي 

: توزيع الوحدات املنجزة 2009نعطهيا برسعة، يه أن مثال يف سـنة 
، األنشطة 19346، سكن الفئات املتوسطة 44564السكن �جÌعي 

، ا;موع العام 116209، التأهيل احلرضي �3133قتصادية و�جÌعية 
183252 .  

وحدات يف إطار بر�مج مدن بدون صفيح : حماربة السكن غري الالئق
، الرشاكة مع القطاع 12761، قطع أرضية للسكن �قتصادي 21464
، سكن الفئات املتوسطة وفيالت اقتصادية وقطع أرضية 7059اخلاص 
سكن ، الرشاكة مع القطاع اخلاص، ال 12000، أصناف أخرى 3884

، هذا يدل عىل أنه مؤسسة العمران تقوم بدورها 3420مبختلف األصناف 
  .�جÌعي

ف¾ يتعلق  لفران، الفران هو استÝر جتاري به يمت التوازن  ش ميكن 
  . لنا أننا نوجدو السكن الصاحل للفئات الفقرية واملتوسطة

  .شكرا السـيد الرئيس

        
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .Gو¥شكرا السـيد اكتب ا

وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 
والبيئة حول الكهربة القروية، وسيتوىل اإلجابة عن هذا السؤال السـيد 
اكتب اGو¥ امللكف  لتمنية ا;الية، والسؤال ألحد السادة املستشارين من 

  .فريق األصا¥ واملعارصة، اللكمة لمك

        ::::سـيد مصطفسـيد مصطفسـيد مصطفسـيد مصطفىىىى التومة التومة التومة التومةاملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،

لقد قطعنا أشواطا 1مة من أجل تمنية العامل القروي وفك العز¥ عليه، 
من التجهزيات األساسـية، من طرق وماء وخصوصا متكني القرى املغربية 

ت التمنية وكهر ء، وهذه املادة احليوية اليت تعترب آلية 1مة من آليا
  . �قتصادية والبرشية

ومن خالل معاينتنا ألوضاع العديد من األقالمي واملناطق املتواجدة، 
وخاصة  جلبال، نسجل أن الرب�مج عرف نوعا من التعرث والبطء يف إجناز 

  . هذا املرشوع الكبري
ÐÁ، نسائلمك عن ماكمن هذا التعرث والبطء، وعىل اآلليات 

عزتمون اختاذها من أجل متكني مجيع القرى املغربية، واإلجراءات اليت ت
  . وخصوصا مهنا النائية واملتواجدة يف املناطق اجلبلية هبذه املادة األساسـية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، اللكمة للسـيد اكتب اGو¥ لإلجابة عن 

  .السؤال، تفضلوا السـيد اكتب اGو¥

Gالسـيد اكتب اGالسـيد اكتب اGالسـيد اكتب اGى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اG ¥ى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف وG ¥ى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف وG ¥ى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف وG ¥و
        ::::))))نيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةنيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةنيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةنيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة(((( لتمنية الرتابية  لتمنية الرتابية  لتمنية الرتابية  لتمنية الرتابية 

  .شكرا السـيد الرئيس
نيابة عن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، أشكر السـيد 

ة، وجوا  عىل سؤالمك، كام املستشار احملرتم من فريق األصا¥ واملعارص 
تعلمون أنه منذ املصادقة عىل بر�مج الكهربة القروية الشمويل من طرف 

، قطع هذا الرب�مج أشواط هامة، وحتققت يف 1995احلكومة يف غشت 
إطاره إجنازات كبرية، مكنت من التعممي شـبه الشامل للكهربة عىل خمتلف 

  . عامالت وأقالمي اململكة
ار، بلغ عدد اGواوير املسـتفيدة منذ انطالق الرب�مج يف ويف هذا اإلط

دوار، مما مكن من  36458حوايل  2010حىت هناية شهر غشت  96يناير 
مسكن، وبلغ �ستÝر  1951582إيصال الكهر ء إىل ما يزيد عن 

  . مليار درمه 18اإلجاميل منذ انطالق هذا الرب�مج حوايل 
 %18فع نسـبة الكهربة القروية من وقد مكنت هذه اإلجنازات من ر 

  .2010إىل حدود شهر غشت  %96.7إىل ما يفوق  95سـنة 
وجتدر اإلشارة إىل أن جل املناطق اليت مل تسـتفد بعد من الكهربة 
القروية، فهـي مربجمة يف إطار الكهربة بواسطة األلواح الشمسـية، غري أن 

  . عنيةرفض الساكن لهذه التقنية حال دون كهربة اGواوير امل 
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ويف هذا الصدد، يقوم املكتب الوطين للكهر ء حاليا بدراسة مجيع 
الطلبات، سواء الواردة من الهيئة املنتخبة أو رشاكء آخرون أو الساكن، 
خبصوص إماكنية كهربة اGواوير املربجمة سابقا بواسطة األلواح الشمسـية 

عطيات عن طريق الربط  لشـبكة الوطنية، وذÐ عن طريق حتيني امل 
امليدانية بتنسـيق مع اجلهات املعنية، و لتايل اقرتاح احللول املناسـبة لكهربة 

  . اGواوير املتبقية
دوار، اليل عدد املساكن  4200ويمت حاليا إعداد مرشوع لكهربة 

، هذا الرب�مج اجلديد، بغالف مايل 2013و 2011، ما بني 136000
سـتجابة ملطالب الساكنة اليت مليون درمه، وذÐ ا 850مليار و 3يقدر ب 

  .مل تسـتفد من الكهربة
وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت تسجيل بعض البطء يف تنفيذ بر�مج  

  : الكهربة القروية الشمويل يف اآلجال احملددة، وذÐ نتيجة لألسـباب اآلتية
أوال، عدم اسـتجابة الرشاكت لطلبات عروض األمثان اليت مت نرشها 

املكتب الوطين للكهر ء بإعادة نرشها مع إجراء بعض  لعدة مرات، ويقوم
التعديالت عىل دفاتر التحمالت، وخاصة البنود املتعلقة  ألمثان لتحفزي 

  املقاوالت لتقدمي عروضها يف هذا الشأن؛
�نيا، التأخر احلاصل يف معلية املصادقة من طرف اللجان اإلقلميية عىل 

 قروية الشمويل؛الشطر األخري من بر�مج الكهربة ال
 �لثا، تأخر بعض املقاوالت يف إجناز أشغال الكهر ء؛

 رابعا، تعرض ماليك األرايض عىل مد خطوط الكهر ء؛
 خامسا، التساقطات املطرية اليت حالت دون إجناز بعض األشغال؛

سادسا وأخريا، تعليق نرش طلبات العروض اخلاصة  مجلاعات اليت 
 . �مج إىل حني أداء بقية مسـتحقاهتارامكت متأخرات يف إطار الرب

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد اكتب اGو¥، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف 

  .إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى التومة التومة التومة التومة
شكرا السـيد اكتب اGو¥ عىل ما ورد عليمك عىل لسان السـيدة 

  . الوزيرة
ال ننكر ا;هودات اليت يقوم ال املكتب لك املعطيات واقعية، ولكن 

الوطين للكهر ء من �حية اGراسة وال من �حية املقاولني وال من �حية 
  .اإلجنازات

املقاولني معرمه ما اكنوا عرضة لهاذ الرب�مج، اإلشاكلية فني اكينة؟ فني 
 36400: 2010إىل  96كتحصل اإلشاكلية؟ دا  قلتو اكينة تقريبا من 

كهربة، هذه جمهودات جبارة، ولكن حنن ال نرىض أن تكون شـبكة دوار م 

الكهر ء القروية وواحد منا من املواطنني غري حاصل عىل الربط  لكهر ء 
  . القروية

ملاذا جيب إعادة املعايري دºل الربط  لشـبكة القروية؟ إىل جيت نذكر 
إقلمي ببعض اإلحصائيات وبعض املعطيات منشـيو مثال لشامل املغرب، 

احلسـمية، دائرة <ركيست، عدة دواوير، هاذي منطقة جبلية، مل تعط مجيع 
املواطنني لكهم، منطقة أزيالل، <رودانت، احلوز، لك هذه جيب إعادة 
النظر يف معايري التوزيع، ألنه اكين تقريبا ما بني الربط، جيب حتديد املنطقة 

حذف أي واحد من   املكهربة، وداخل احمليط جيب أن نعطي امجليع بدون
  . املواطنني، ألنه هذه معلية تشاركية

الرب�مج الشمويل للكهربة القروية، فيه جامعات، فيه املواطنني، وفيه 
املكتب الوطين للكهر ء، مايش تنقومو بواحد ا;هود جبار وتيبقى واحد 

  . من املواطنني بدون كهر ء
لية، لك ما هو داخل جبد� املنطقة اجلبلية  ش نتفاداو هذه اإلشاك

احمليط جيب أن يربط  لشـبكة الكهر ئية، وال نأخذ بعني الشـتات، تقريبا 
مرت ال يربط، هذا حيف، واش اكين  300يف املعايري تيقول لك من تيفوت 

  مواطن داخل اGائرة وال غري مواطن يف اGائرة؟ 
ع جبار، ، احنا هذا املرشو%100ولهذا تنقولو بغينا الكهر ء القروية 

  . %100مقنا به ،ونشد حبرارة عىل يد لك املتدخلني، ولكن بغينا 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، هناÐ تعقيب؟ تفضلوا السـيد اكتب اGو¥ 

  .للتعقيب

السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف السـيد اكتب اGو¥ Gى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا;الية، امللكف 
    ::::))))عن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةعن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةعن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةعن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة    نيابةنيابةنيابةنيابة(((( لتمنية الرتابية  لتمنية الرتابية  لتمنية الرتابية  لتمنية الرتابية 

فعال حنن متفقني مع السـيد املستشار احملرتم أننا ال نرىض أن يبقى أي 
مواطن بدون كهر ء يف هذا املغرب العزيز، ولكن هذا بر�مج  يق مسـمتر 

  . واحلكومة تعمل عليه  ش غادي تمكلو
فاوت من £ة جلهة، وإذا ال بأس من اإلشارة إىل كون أن النسب تت

، إىل أعطيت مثال %95أعطيت أمثQ بتازة احلسـمية <و�ت، راه واصQ ل
 ش واصQ الكهر ء، مقارنة مع الر ط  %95مبراكش <نسـيفت احلوز راه 

  . ، و لتايل أنمت أحسن من الر ط وسال زمور زعري%84سال زمور زعري 
ذكرت، هناك أسـباب  ولكن رمغ ذÐ، وزºدة عىل األسـباب اليت

أخرى البد من اسـتحضارها وحنن نتحدث عن هذا الرب�مج، هو أوال 
تشتت املساكن وبعدها عن الشـبكة، مما يؤدي إىل ارتفاع لكفة الربط 
ووجود بعض املساكن يف وضعية جغرافية صعبة اكجلبال، وقQ املوارد املالية 

عندمهش  ش خيلصوا،  لنسـبة للراغبني يف �شرتاك، بعض املواطنني ما 
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هذا مشلك، ووجود بعض املساكن املهجورة أو املعدة للسكن الثانوي، 
  . وجعز بعض امجلاعات املعنية عن أداء متأخراهتا للمكتب الوطين للكهر ء

إذن اكين جعز  لنسـبة للجامعات واكين جعز  لنسـبة للمواطنني هاذو 
خصنا ننكب علهيا  ش جوج دºل املشالك، زºدة عىل األسـباب األخرى 

  . نلقاو لها حل
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكرمك السـيد اكتب اGو¥ امللكف  لتمنية ا;الية عىل مسامهتمك معنا 

  . يف هذه اجللسة
وننتقل إىل األسـئQ املو£ة إىل السـيدة وزيرة الصحة، والسؤال األول 

للمستشارين  حول وضعية املراكز �ستشفائية اخلاصة بداء السل،
زبيدة بوعياد، بوشعيب هياليل، محمد علمي، مولود : احملرتمني السادة

  .السقوقع، لطيفة الزيواين
  .اللكمة للسـيد املستشار بوشعيب هاليل

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هياليلاملستشار السـيد بوشعيب هياليلاملستشار السـيد بوشعيب هياليلاملستشار السـيد بوشعيب هياليل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  األخت املستشارة،

ستشفائية ضد بعض األمراض املزمنة، مكرض األمر يتعلق  ملراكز �
السل  ألخص، وهاته املراكز توجد يف بعض احليان يف مناطق تمتتع 

  . هذا من £ةبطقوس خاصة، يساعد متركزها عىل �ستشفاء الطبيعي، 
ومن £ة أخرى فإن حا¥ هذه املراكز �ستشفائية، حا¥ البنية 

ز، هاته املراكز يف بعض األحيان التحتية لبعضها تدعو للشفقة و�مشزئا
متداعية للسقوط، والواردين إلهيا جيدون غياب لك الوسائل الرضورية 
للتطبيب و�ستشفاء، اكملراكز املوجودة يف إقلمي اجلديدة وإقلمي سـيدي 

  . بنور، هذا من £ة
ومن £ة أخرى، فإن املغرب منخرط يف املؤسسات العاملية حملاربة داء 

  إسرتاتيجية املغرب يف هذا املضامر؟ السل، ما يه 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عن السؤال

        ::::السـيدة ºمسينة  دو، وزيرة الصحةالسـيدة ºمسينة  دو، وزيرة الصحةالسـيدة ºمسينة  دو، وزيرة الصحةالسـيدة ºمسينة  دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارين،

  السـيد الوزير،
لبداية أن أشـيد  ;هودات الكبرية اليت بذلهتا بالد� حملاربة داء أريد يف ا

السل، حيث أن املغرب حقق نتاجئ جد جد إجيابية، وهذا منذ عقود من 
الزمن، ف¾ خيص تقليص نسـبة اإلصابة هبذا اGاء، وذÐ حسب التقرير 

  . األخري ملنظمة الصحة العاملية
وكذÐ داخل اللجنة �جÌعية،  وكام يأيت دامئا يف األسـئQ الشفوية

هذا التساؤل حول داء السل وحول تقليص هذه النسـبة أو بأن اإلصابة 
تزتايد، فكنا طلبنا من املنظمة العاملية للصحة أهنا تدير واحد التقيمي لهاذ 
الرب�مج، اليل حقيقة هو بر�مج اليل أعطى الكثري  لنسـبة حملاربة داء 

  . السل
اليت يف حوزتنا تسجل أوال اخنفاض نسـبة حدوث  حيث أن املؤرشات

  . سـنوº، وهذا غري اكف %3إىل  2داء السل ما بني 
  . %�93نيا، نسـبة اكتشاف ممتازة ألهنا وصلت إىل 

  . %�86لثا، كذÐ نسـبة جناح العالج هو 
تيبقى اخنفاض ضئيل، مع  %3إىل  2اليل بقى هو ذاك اخنفاض ما بني 

كربى ويف األحياء الهامشـية واليل تتعرف الفقر العمل أن يف املدن ال
والهشاشة تيتفاحش ذاك املرض، فإذا به مت حتيني من خالل واحد املناظرة 
مع اخلرباء، مت حتيني اإلسرتاتيجية اليل وضعها املغرب، حتييهنا  ش تÌىش 
اآلن مع املتطلبات اجلديدة ومع البيئة اجلديدة، و خلصوص يف هاذ املدن 

ى وبإدماج كام معلنا يف الربامج اليت ختص مبرض السـيدا، أننا ندجمو الكرب 
  . مجعيات ا;متع املدين  ش كذÐ يكون كذÐ حتسيس يف هذا ا;ال

إذن هذه إسرتاتيجية اليل وضعنا مبقاربة، ما غاديش نقول جديدة، ألن 
  . يه فقط جاءت لتحيني اإلسرتاتيجية اليل اكن وضعهتا بالد�

خيص املستشفى دºل العيايش يف أزمور أو سـيدي بنور أو  أما ف¾
املستشفيات األخرى اليت يه حقيقة تقادمت، ألن أغلبيهتا يعين ترجع إىل 

، فلامذا مل يمت تأهيلها؟ ألن تعلمون عىل أن اآلن اإلسرتاتيجيات عرب 1912
العامل مايش فقط يف بالد�، تعمتد أساسا عىل منط عال� يرتكز أساسا 

  .  التطبيب وليس عىل �ستشفاءعىل
�نيا اكين هنج هاذ اإلسرتاتيجية اليل تعمتد عىل التشخيص املبكر 

  . للمرض وإدماج عالج املرىض مضن سـياسة القرب
  .شكرا السـيد الرئيس

        
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

شكرا السـيدة الوزيرة، احتفظوا  جلواب دºلمك يف التعقيب، تفضل 
  .األخ بوشعيب

        ::::السـيد بوشعيب هياليلالسـيد بوشعيب هياليلالسـيد بوشعيب هياليلالسـيد بوشعيب هياليل    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  السـيد الرئيس احملرتم،
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شكرا عىل جواب السـيدة الوزيرة احملرتمة، ف¾ خيص إسرتاتيجية 
 2املغرب حملاربة داء السل، واليت تبني عىل أن قQ هذا املرض، ال تتعدى 

، مع أن يف األحباث اليت نراها يف بعض ا;الت دºل الباحثني %3أو 
السل يقولون عىل أن األدوية احلالية يف هذه املدة إىل  ا·تصني حملاربة هذا

  . حد الساعة مل يبق لها مفعول حملاربة هاذ اGاء
أ� لست .. ولهذا فاملؤسسات العاملية اليت حنن منخرطون فهيا جيب

خمتصا، ولكن جيب إعادة النظر حىت نمتكن من األدوية اجلديد اليت حتارب 
  . هذا اGاء

  .وشكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  . شكرا السـيد املستشار

وننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، موضوع 
السؤال إسرتاتيجية وزارة الصحة ف¾ خيص معاجلة العقم Gى األزواج لفريق 

  . األصا¥ واملعارصة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضلوا دكتور

        ::::يييياملستشار السـيد ميك احلنكوراملستشار السـيد ميك احلنكوراملستشار السـيد ميك احلنكوراملستشار السـيد ميك احلنكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  زماليئ املستشارين،
  أخوايت املستشارات،

السـيدة الوزيرة، أرجع للمرة الثانية لهذا السؤال لسبب تعرفونه، 
السؤال هو الحظنا غياب أو انعدام أي إسرتاتيجية ف¾ يتعلق  لعقم، هذا 

عدد دºلو ألنه ما عند�ش السؤال ال خيلو من أمهية نظرا أوال لل
  . %20إحصائيات، ولكن اللك يتوقع تقريبا 

املوضوع تيويل أكرث أمهية منني مع األسف تيكون الوسـيQ الوحيدة 
اليل كتبقى يه األطباء ا·تصون كيو£وا هاذ األزواج العقم إىل اإلجناب 

  . خارج الرمح
هاذ األزواج يف هاذ اإلطار، اكين مشالك عديدة، املشلك األول أن 

ملزمون  الجتاه إىل العيادات اخلاصة، والعيادات اخلاصة يف هذا امليدان 
تمتركز لكها  Gار البيضاء والر ط، واملشلك الثاين هو أنه التلكفة جد 

  . كبرية، كبرية جدا، والسبب دºل التلكفة دºلو أوال اGواء
ين هو أنه اكين اGواء هناك مشلك، اGواء أصال غايل، واملشلك الثا

هناك احتاكر دºل ا·تربات دºل اGواء، احتاكر أنه من بني األدوية اكين 
دواء واحد اليل كيتصدر عند� وهناك احتاكر، وحبال اليل رش� � اكين 

  .هناك دواء أرخص وما عند�ش يف بالد�

السـيدة الوزيرة، أكرر هذا املشلك عندو بزاف دºل التأثري عىل 
واملعا�ة اكين معا�ة نفسـية، وكرتتب عنو مشالك اجÌعية،  األزواج،

  . الطالق وما بعد الطالق
السـيدة الوزيرة، نرجو منمك التدخل يف هاذ امليدان ووضع إسرتاتيجية، 

 6والتدخل أ� يف نظري جد بسـيط، التدخل أوال يف جعل املراكز، ومل ال 
يرو فيه واحد املركز، مراكز لك مركز £وي أو مركز جامعي استشفايئ ند

 Ðواء واحد الطريقة  ش جنعلوه أقل تلكفة، وذGونتدخلو عن طريق ا
  .  لتدخل Gى ا·تربات أو اسـترياد أدوية أرخص مهنا

املوارد دºهلم وهذه املشالك  ألخص تعاين مهنا البادية والناس اليل 
  . ضعيفة ومعندوش التغطية الصحية

  .وأشكرمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين،

  السـيد الوزير،
بداية أريد حقيقة أن أشكرمك عىل هذا السؤال اليل كيتعلق  لعقم Gى 

أصبح يشلك يف بالد� عائق، ويسبب يف مشالك األزواج، واليل حقيقة 
اجÌعية كام أرشمت لها السـيد املستشار، وكام قلمت عىل أن األزواج ما 
تيكون عندمه يف غالبية األحيان إال التوجه إىل املراكز الصحية اخلاصة، 

  . وأرشمت كذÐ إىل غالء األدوية ملعاجلة هذا العقم عند األزواج
الصحة حلد اآلن ما اكنتش وضعت هاذ اإلشاكلية  هو يف احلقيقة وزارة

من مضن األولوºت ألن اكنت هناك إشاكليات أخرى وأولوºت أخرى، ما 
ننساوش عىل أن يف بالد� مازالت األ1ات تيتوفاو عند الوالدة رمغ أننا 

Ðحسـنا بكثري األرقام بشأن ذ .  
ا واحد فاليوم وعيا بأن أصبح من الرضوري أن بالد� تكون عنده

اإلسرتاتيجية دºل الصحة اإلجنابية، ويف داخلها خاص يكون واحد الشق 
املتعلق  لعقم عند األزواج، هاذي إسرتاتيجية اليل اآلن نشـتغل علهيا، 

Qوسـنعلن علهيا يف نصف السـنة املقب .  
ملاذا تتطلب وقت كبري؟ ألننا تنقومو بدراسة، ألن بالد� حلد اآلن ما 

م أو إحصائيات أو مؤرشات تقنية حول العقم Gى كتوفرش عىل أرقا
  .األزواج عىل الصعيد الوطين

أما ف¾ خيص غالء األدوية، رمبا أنه يكون هناك احتاكر دºل خمترب، 
ولكن بصفة عامة، هذه األدوية يه األدوية اليل كيعيطوا لها املبتكرة 
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première ligne( واء اجلنيس حبمك أنGوتيكون مازال خمرجش ا ،
  . األدوية يه جديدة ملعاجلة العقم عند األزواج

أ� تنعرف عىل أنه أصبح ميكن أن يعاجل، يف حني أن من قبل يعين 
اكنت الصعوبة، ملاذا؟ ألن اكين هاذ األدوية اجلديدة اليل  يق ما ميكنلهاش 

ميل تيكونوا عدة أدوية تتداول يف  أهنا تصبح جنيسة، ولكن حقيقة
السوق، تميكن أن اGواء تينخفض، واحنا منكبني عىل هذا يف إطار 
السـياسة اGوائية لبالد� اليل كذÐ غادي نعلنو علهيا يف بداية السـنة 

  . املقبQ إن شاء هللا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ار التعقيب، شكرا السـيدة الوزيرة، واللكمة للسـيد املستشار يف إط

  .تفضلوا دكتور

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

السـيدة الوزيرة، ال أتفق معمك حي� تقولون أنه ليس من أولوºت دºل 
اململكة، عالش كنتفقو؟ أوال ألن كنعرفو احنا يف املسـتوى دºل جرياننا 
سـبقو� من سـنني، مند سـنوات ومرص هام عندمه الرب�مج، اجلزائر، 

  ونس، ليبيا، وملا ال احنا؟ت
لست متفقا معمك ألنه استمثر� يف مسائل  لنسـبة يل النقص يف 
األمهية، استمثر� يف األ£زة، يف اإليكوغرايف اليل خلينامه، استمثر� يف 

  .واحد احلواجي اليل احنا ما حمتاجينش لها، شـىت دºل احلواجي
  السـيدة الوزيرة،

نوضعوه دا  من األولوºت دºلنا ألن أ� أعترب هذا املوضوع خصنا 
املغرب دºلنا تقدم امحلد �  ألخص يف امليدان دºل الطب، وخصنا 

العامل يف .. نسايرو الطب ألن الطب ال يعقل أن عند� مراكز استشفائية
الطب عرف واحد التقدم كبري يف اإلجناب، واحنا ما ساير�ش هاذ التقدم 

لسمعة دºل اللكيات دºلنا، مايش مزºنة دºل الخر، حىت  لنسـبة ل 
اللكية، حيث أنه ما ميكنش تكون عند� لكيات بسمعة طيبة وما عند�ش 

  . هاذ القضية هاذي، ألن القضية  لنسـبة يل كتبان يل 1مة
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

سـيدة شكرا السـيد املستشار، اكين تعقيب السـيدة الوزيرة؟ تفضلوا ال 
  .الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة

أنين أشاطره الرأي، أ� أريد فقط أن أقول للسـيد املستشار احملرتم 
ف{Ð ارتأينا اآلن عىل أنه خصنا واحد السـياسة  لنسـبة للصحة اإلجنابية، 
اليل غادي تضم هذه اإلشاكلية، ألن أصبح من الرضوري عىل أن بالد� 

يقة أن املراكز �ستشفائية فهيا كفاءات يكون عندو واحد الرؤية، وحق 
عليا، وملاذا ال نسـتغلها  لنسـبة لهذه اإلشاكلية اليل طرحمت، فهذه أصبحت 

  .من مضن برامج وزارة الصحة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا، نشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة

الرتبية الوطنية، والسؤال األول  وننتقل إىل األسـئQ املو£ة إىل قطاع
: موضوعه وضعية األحياء اجلامعية ببالد�، للمستشارين احملرتمني السادة

حسن سليغوا، مصطفى سالمة، عبد العزيز البنني، موالي احمند 
  . املسعودي، إبراهمي احلب

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل األخ حسن سليغوا

        ::::غواغواغواغوااملستشار السـيد حسن سلياملستشار السـيد حسن سلياملستشار السـيد حسن سلياملستشار السـيد حسن سلي
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
السـيد الوزير، تعيش األحياء اجلامعية عند لك دخول جامعي حا¥ من 

رة الفوىض والغليان بفعل عامل �كتظاظ وعدم قدرة الطاقة اإليوائية املتوف
حاليا عىل استيعاب لك الطلبات والرغبات بفعل ارتفاع عدد الطلبة 
الوافدين علهيا، مما يتسبب يف احتجاجات الطلبة أحيا� تصل إىل احملامك، 
وقد هتدد اسـتقرار املدن املتواجدة هبا هذه األحياء اجلامعية، أضف إىل 

ل تقادم مرافقها ذÐ الوضعية املزرية اليت تعيشها بعض األحياء اجلامعية بفع
  .مكدينة فاس

  السـيد الوزير،
سـنوات مضت حصبة السـيد  3لقد مقمت بزºرة إىل مدينة فاس منذ 

اكتب اGو¥ يف اGاخلية، ووقفمت عىل جحم املشالك اليت أثريت يف هذا 
�جÌع اÁي ترأسـمتوه، حيث أعطيمت �نطالقة الرمسية لتحويل احلي 

فري الوعاء العقاري، وحيث قامت السلطات اجلامعي ظهر املهراز بعد تو 
  . احمللية جبميع اGراسات التقنية والتصاممي املطلوبة

Áا نسائلمك، السـيد الوزير، عن مآل هذا املرشوع و<رخي إجنازه، 
وعن بر�جممك املسـتقبيل للهنوض بأوضاع األحياء اجلامعية يف بالد�، 

  . وخصوصا ت� اليت تقادمت بناºهتا ومرافقها
  .وشكرا

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

السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي

  . شكرا السـيد الرئيس
قبل أن أتطرق إىل عنارص اجلواب، أشكر أوال السـيد املستشار اليل 

ندو دراية هبذه املواضيع اليل عىل إ�رهتا، ولكن يف نفس الوقت بغيت ع 
نتوقف عند بعض التعابري وأحاكم القمية اليل صدرت يف منت السؤال،  ش 
نقول بأن فعال ما عرفتش عالش كيتلكم السـيد املستشار ميل كيقول بأن 

ت اGخول اجلامعي اتسم  لفوىض و لغليان، ميكن يتلكم عىل يش دخوال
يف السـنوات اليل من قبل، ولكن هذه السـنة بشهادة امجليع أعتقد بأن 
اللك يتفق بأن اGخول اجلامعي دºل هذه السـنة اتسم  لعكس بظروف 
طبيعية، اللهم احلا¥ اليل كيعرفها السـيد املستشار كذÐ اليل وقعت يف 

  .احلي اجلامعي دºل ظهر املهراز يف فاس
ل، فيه جوج دºل التساؤالت، واحد حول اآلن عودة إىل صلب السؤا

الرب�مج �سـتعجايل، وواحد حول الوضعية دºل احلي اجلامعي دºل 
  .فاس

 سـتعجال، ف¾ يرتبط  لرب�مج �سـتعجايل، فعال السـيد املستشار 
كيعرف بأن أحد األولوºت اليل توقفنا عندها يف تسطري مشاريع الرب�مج 

يلكة نسـيج األحياء اجلامعية واإلطعام اجلامعي، �سـتعجايل، وهو إعادة ه 
  :دºل حماور التدخل األساسـية 3بناء عىل 

 تأهيل وتوسـيع األحياء واإلقامات املوجودة؛ .1
 بناء أحياء ومطامع جديدة؛ .2
 جتهزي اكفة اإلقامات املوجودة اليوم  ملطامع، .3

ار ويعرف السـيد املستشار بأن رصد� يف هذا األفق مزيانية تتعدى ملي
مليون درمه، سنتو� من خاللها توسـيع شـبكة �سـتقبال دºل  240و

، أي بنسـبة منو 2012رسير إضايف يف أفق سـنة  15400األحياء مبا مجموعه 
  . %50قدرها 

دºل األحياء  8خالل هذه السـنة هذه طبعا متت برجمة تأهيل 
يف الر ط، اجلامعية، فهيا طبعا احلي اجلامعي دºل أاكدير والسوييس األول 

رسير، وإحداث مطعمني جامعيني بلك من أاكدير  1500بإحداث حوايل 
  . ومكناس

أحياء أخرى،  6أحياء جامعية جديدة وتوسـيع  5ومن املقرر طبعا بناء 
  . دºل األحياء 13فضال عن إصالح األحياء اجلامعية الباقية، وعددها طبعا 

املربجمة الرفع  لقدرة  ف¾ يرتبط  إلطعام، نتو� يف مجمل التدخالت
ماليني دºل الوجبات  6دºل �ستيعاب  ملطامع اجلامعية بإضافة 

  .%90أي بنسـبة منو تفوق  2012اإلضافية يف حلول 

اآلن ف¾ يرتبط بوضعية فاس، فعال يعرف السـيد املستشار بأن الوضع 
 يف اليل اكن عليه احلي اجلامعي  لنسـبة جلامعة سـيدي محمد بن عبد هللا

ظهر املهراز، اكن قد أ�ر قلق فعيل  لنسـبة ·تلف املتدخلني، ومتت فعال 
الربجمة دºل مجQ من التدخالت، الغرض األسايس مهنا هو إعادة هيلكة 
النسـيج دºل احلي اجلامعي دºل هاذ املنطقة، مت فعال اجناز مرشوع من 

يف كيعرف طرف املتدخلني احملليني مشكورين، لكن هذاك املرشوع ك 
السـيد املستشار أوال وقعت هناك مراجعة  للوعاء العقاري اليل كنا متفقني 
عليه يف املنطلق، اعتبارا لقضاº مرتبطة بتضاريس الوعاء ا·صص، واآلن 

  . وجد� احلل األسـبوع املايض من خالل ختصيص وعاء ممكل
منو  و�نيا وهذا هو األساس، اآلن نشـتغل عىل املرشوع اليل انطلقنا

بناء عىل تدخالت املتدخلني احملليني بعد إعادة هيلكته من خالل اخلربة 
اليل عرضناها عىل املسـتوى اGويل حىت نتوفر  لنسـبة لهذا النسـيج 
 Áات اليل فيه مشالك كبرية عىل املرشوع اليل غادي نبداو فيه مع غضون 

Qاألسابيع القادمة املقب .  
  . شكرا السـيد الرئيس

  :ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  . شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد حسن سليغوااملستشار السـيد حسن سليغوااملستشار السـيد حسن سليغوااملستشار السـيد حسن سليغوا
  . شكرا السـيد الوزير عىل هذه اإليضاحات

بأنمك عىل عمل  لنسـبة ل�خول اجلامعي مبدينة  ،السـيد الوزير ،أ� أظن
امعي، وأنمك فاس، وأنمك عىل عمل بأن الطلبة طوقوا أحد مديري احلي اجل

  . عىل عمل بأن الطلبة اقتحموا احلي اجلامعي  لفوىض
فإذا اكن لك ما وقع هو سلمي، فأ� أفاجأ، ألن هذا اليشء خطري، 
عالش خطري؟ ألنمك عىل عمل بعدد الطلبة اليل كتوفر علهيا مدينة فاس، 

ألف طالب، إىل در� معلية حسابية  60مدينة فاس تتوفر عىل أكرث من 
 28آالف دºل <زة، يعين فوق  8، يعين غري الثلث وما ندخلوش بسـيطة

ألف طالب اليل هو يف حاجة ماسة للرسير يف احلي اجلامعي، مدينة فاس 
ألف، كيفاش  20آالف، يعين احنا اآلن يف ضائقة دºل فوق  5تتوفر عىل 

ميكن السـنة املقبQ إذا ما اكنتش بدات دا  قبل غدا، فأ� كنشوف هللا 
رت بأن السـنة املقبQ سـتكون سـنة ساخنة، وغادي نردو العبء للطلبة يس

وغادي نقولو هلم انÌ اليل ما احرتمتوش القانون، يف الوقت اليل هذا 
مرشوع قبل ما جتيو، السـيد الوزير، وهو عىل طاو¥ الوزارة دºلمك، ويف 

  . سـنوات، قلنا جاء الفرج 3الوقت اليل جيتو مدة هاذي 
سـيني التواصل، ألن التواصل ال ما بني األحياء اجلامعية أظن بأن �

وال ما بني املسؤولني ما اكينش، وهذا التواصل وصل حىت للهواتف وحىت 
  . للفاكسات اليل مقطوعة اليوم عىل األحياء اجلامعية
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أظن السـيد الوزير، أ� اليل كنقول لمك بأن السـنة املقبQ، إذا مىش 
ر يف األºم القادمة، سـتكون هللا يسرت يش هذا املرشوع ما شافش النو 

  .مشالك اليل ما غادي ترشف ال لمك وال حىت واحد

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب عن 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
السـيد املستشار غادي يدفعين، السـيد الرئيس، أنين  التعقيب دºل

  . ندخل يف التفاصيل دºل هاذ املوضوع اليل هو موضوع كبري، يف دقيقتني
أوال السـيد املستشار كيعرف بأن املرشوع اليل قدمناه لتعويض 
املرشوع األويل غادي يرفع من الطاقة �ستيعابية  ملقارنة مع ما اكن مت 

  . رسير 2500رسير إىل  1300ل من تسطريه يف األو 
وكيعرف السـيد املستشار كذÐ بأننا اتفقنا مع السلطات احمللية ومع 
اإلدارة دºل اجلامعة هاذي أسـبوعني  ش نرشعو يف العمل وفق هذا 
املنظور اجلديد دºل إعادة الهيلكة دºل هاذ النسـيج دºل احلي اجلامعي 

  . نونرب ابتداء من األسـبوع الثاين دºل شهر
اآلن ف¾ يرجع للحادث، اليل تلكم عليه السـيد املستشار، هو كيعرف 

دºل الناس اليل هام  67أحسن مين بأن العملية اكنت معلية كومندو، فهيا 
حمرتفني دºل هاذ العمليات، واGليل عىل ذÐ أنه ميل بدات املفاوضات 

ثلث ساعة، ألهنا معهم من بعد �قتحام يف يومني مت فك احلصار يف ظرف 
اكنت معلية سـياسـية، ما عندها حىت يش أدىن عالقة بأوضاع احلي 
اجلامعي، وهذه أمور متعودين علهيا، عشـناها يف السـنوات املاضية يف 
مراكش، وكنعيشوها لفرتات، إما يف أاكدير أو يف فاس، هاذ السـنة هاذي 

دºهلم يف هذه  اكنوا هاذ الناس غرضهم أهنم يسلطوا األضواء عىل التحراكت
  .املنطقة، داروها من بعد ما توصلوا بذاك اليش اليل اكن خصهم انسحبوا

  .شكرا السـيد الرئيس

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

وننتقل إىل السؤال الثاين، موضوعه الزºدة يف منح الطلبة اجلامعيني، 
إدريس مرون،  معر أدخيل، محمد فضييل،: للمستشارين احملرتمني السادة
  . عياد الطييب، محيد كوسكوس
  .تفضل األخ معر أدخيل

        ::::املستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف �نبياء واملرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
ال خيفى عليمك اGور الهام اÁي تلعبه املنح ا·و¥ السـيد الوزير، 

للطلبة يف اللكيات واملعاهد اجلامعية يف التخفيف من األعباء املادية عىل 
الطلبة وذوهيم لتغطية جزء يسري من مصاريف التنقل واإلقامة واقتناء 

  . الكتب واملراجع العلمية
الالت، سواء من وحيث أن تدبري هذه املنح تكتنفه العديد من �خت

حيث املعايري املعمتدة لالسـتحقاقات أو تضييق اإلماكنيات للحصول علهيا، 
وكذا قميهتا الهزيQ، فإن إقامة احلدود الفاصQ بني الفئات املسـتحقة لها، 
تتطلب املزيد من الضوابط والتدقيق قصد حتقيق نوع من العدا¥ يف منحها، 

بالغ املرصوفة للطلبة القاطنني مبدن تتواجد ملعاجلة احملدودية والمتيزي بني امل 
هبا املعاهد واللكيات املقصودة وت� ا·و¥ للطلبة غري املقميني هبا حسب 

  . تفاوت البعد اجلغرايف
 إلضافة إىل قميهتا املادية اليت مل تعرف الزºدة منذ مدة طويQ جدا، 

ايق مكو�ت عىل غرار ما تعرفه معظم التعويضات واملرتبات اخلاصة بب
ا;متع، ويف إطار مواكبة التصاعد الصارو� لألسعار، وعليه نسائلمك، 
السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات املسـتعجQ اليت ستتخذها احلكومة يف 
حفظ حق هذه الفئة من ا;متع ومتكيهنا من الزºدة يف املنح السـنوية 

  للطلبة؟ 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب، شكرا للسـيد املست 

  .تفضلوا

  ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية طبعا أشكر السـيد املستشار عىل طرحه لهذا السؤال 
ط مبا األسايس اليل غادي يسمح لنا  ش نعطيو بعض التوضيحات ف¾ يرتب

  . تقوم به الوزارة ومن خاللها احلكومة يف هذا ا;ال
بغيت فقط نذكر بأن يف جمال املنح اGراسـية، ال داخل الوطن وال 
خارجه عرف تطورا ملحوظا، حيث ارتفع العدد اإلجاميل للممنوحني من 

ألف ممنوح هاذ السـنة، أي  128ما يفوق إىل  2008سـنة  100673
  . رف سـنتنييف ظ %28بزºدة تتعدى 

وهبذا، ارتفعت كذÐ نسـبة إرضاء طلبات املنح اجلديدة إىل حدود 
، إضافة 2008يل اكنت سـنة ال %91هذه السـنة هاذي  ملقارنة مع  98%

منحة سـنوية ألبناء اجلالية املغربية املقمية  1000إىل ذÐ مت ختصيص 
اجلامعي  خلارج، ابتداء من السـنة امجلاعية املاضية، و لنسـبة ل�خول 

منحة جديدة محلQ  57580هذا اليل احنا فيه، فقد مت ختويل  2010-2011
منحة للطلبة القدماء، ويرتقب أن  76200شهادة الباكلورº اجلدد وجتديد 
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لطلبة س� اGكتوراه،  1800منحة لطلبة س� املاسرت و 6000ختول 
ع العدد اإلجاميل منحة للطلبة املغاربة  خلارج، مما سريف 2500 إلضافة إىل 

  . 144350للممنوحني إىل 
كام أنه  لنسـبة لألقالمي اجلنوبية، كيعرف السـيد املستشار تمت 

 %�100سـتجابة لطلبات املرتحشني املنحدرين من هذه األقالمي  لنسـبة 
  . عىل مسـتوى مجيع األسالك

اآلن قد واكب طبعا هذا التطور يف عدد املمنوحني تطور عىل مسـتوى 
مليون درمه سـنة  428ف املايل ا·صص للمنح، حيث انتقل من الغال

  . مليون درمه هذه السـنة 528إىل ما يفوق  2008
طبعا أمام هذه األرقام، حنن أمام جوج دºل �ختيارات، تيعرفهم 
السـيد املستشار، إما نسـمتر يف الهنج دºل توسـيع رقعة املسـتفيدين رمغ 

عو من النسـبة دºل املنحة ووقهتا، ميل الهزا¥ دºل املنحة، وإما نرف
مليار هاذ السـنة  50فتنا .. كنتلكمو اآلن عىل أرقام راه احنا كنتلكمو عىل

دºل عدد  %13و 10هاذي، الوترية اليل كنشـتغلو علهيا دºل الزºدة دºل 
  . مليار سـنتمي 70املمنوحني لك سـنة غادي توصلنا يف غضون سـنتني إىل 

�ختيارات، إما نرفعو من القدر دºل املنحة فأمامنا جوج دºل 
ووقهتا طبعا، هاذ األرقام ما غاديش ميكن لنا نوصلو لهاذ األعداد دºل 
املسـتفيدين يف األرقام اليل احنا فهيا أو حنتفظ اعتبارا للمعطيات �جÌعية 
اليل أثرتو يف السؤال دºلمك عن حق، حنتفظو عىل األقل هباذ احلد األدىن 

  . نسـبة للجميع، هذا نقاش اآلن مفتوح ل 
مكنفيش عليمك بأن التو£ني موجودين جبوج، ولكن التغليب دºل 
أحد التو£ني  لنسـبة لآلخر ما موضوعش اآلن رهن اإلشارة،  لنسـبة لنا 

  . احنا �ختيار اليل در�ه وهو نشـتغلو عىل توسـيع رقعة املسـتفيدين
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::دخيلدخيلدخيلدخيلأأأأاملستشار السـيد معر املستشار السـيد معر املستشار السـيد معر املستشار السـيد معر 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
أوال احنا  لنسـبة للسؤال دºلنا عندو شقني،  لنسـبة لإلحصائيات 
و لنسـبة لمتكني الطلبة من املنح، هذا يشء إجيايب واليل كنسجلوه 

ولكن السؤال اليل طرحنا، طرحناه ف¾ خيص الزºدة  لنسـبة  متنان، 
  . تقريبا مجيع الرواتب اكنت فيه إعادة النظر.. للمنح ألن تقريبا لكيش اكن

عىل األقل كذÐ  لنسـبة للمنح، املفروض، السـيد الوزير، بأن 
احلكومة تدير كذÐ واحد ا·طط مع اجلهات املعنية من أجل الرفع من قمية 

املنح، مفن غري معقول وغري منطقي  ش تبقى هذه املنحة ملدة سـنني  هذه
ويه تقريبا راكدة يف واحد املسـتوى، بطبيعة احلال احنا تقريبا لك سـنة 

هناك زºدة دºل الطلبة، واملفروض أن لك طالب يسـتحق املنحة 
املفروض بأهنا تعطى لو، وغري معقول وغري منطقي  ش واحد كيسـتحق 

  . ا تعطالوشاملنحة وم
�نيا،  لنسـبة للمنحة يف حق ذاهتا ما اكينش فرق ما بني الطالب اليل 
جاي من وجدة أو كذÐ الطالب اليل جاي من اGاخQ أو الطالب اليل 
قاطن يف القنيطرة أو قاطن يف مراكش واليل كيقرا يف الر ط، و لتايل البد 

ون هناك معايري، كذÐ من مراجعة، السـيد الوزير، عىل أساس  ش تك
ألنه  لنسـبة للتاكليف تقريبا اليل هذاك اليل جاي من وجدة والىل جاي 
من اGاخQ مايش يه نفس التاكليف  لنسـبة لهذاك اليل جاي من القنيطرة 

  . أو من اGارالبيضاء
و لتايل هذا هو السؤال دºلنا، بغينا عىل أساس احلكومة تزيد يف 

ا تكون هاذ املنحة عندها واحد القمية اليل مايش يه القمية دºل املنحة، �ني
  . القمية احلالية اليل موضوعة لهذا الوضع احلايل

عىل هذه �عÌدات املرصودة للمنح، و لتايل نشكرمك، السـيد الوزير، 
  . ولكن نطلب كذÐ املزيد

  .شكرا

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

 املوجه إىل السـيد وزير التعلمي العايل، موضوع ننتقل إىل السؤال املوايل
السؤال هو جهرة الكفاءات الوطنية لفريق األصا¥ واملعارصة، واللكمة ألحد 

  .السادة املستشارين من الفريق، تفضيل األسـتاذة

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميي
  السـيد الرئيس،

  السـيدة الوزيرة، 
  السادة الوزراء،

  ، السـيدة املستشارة
  السادة املستشارين،

السـيد الوزير احملرتم، نتحدث معمك من خالل واقع ملموس، يكذب 
لك اخلطا ت املمنقة،  ملقابل نريد أيضا خطا  حيظى مبصداقية وجوا  

  . واحضا ومعليا، جيد صداه عند اكفة املواطنني
ومن هذا املنطلق، حنن واعون لك الوعي بأن ظاهرة جهرة األدمغة 

برز التحدºت املسـتقبلية Gول اجلنوب الراغبة يف اللحاق بركب تشلك أ
التقدم والتطور، وحبسب آخر تقرير للبنك اGويل، تشلك نسـبة 
الكفاءات املغربية املهاجرة إىل اخلارج من حيث أعىل نسـبة عىل املسـتوى 

ومرص  9,6، يف حني تونس %17العريب، إذ تقدر نسـبة املغرب ب 
  . أيضا 4,6%
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 من ذÐ أن القطاعات اليت ميسها هذا الزنيف، ميس واألدىه
القطاعات احلساسة، واليت يعرف املغرب فهيا مشالك كبرية، كقطاعات 
الصحة والتعلمي و�قتصاد واملال، مع العمل أن بالد� تسري يف اجتاه نقص 
الكفاءات القادرة عىل إحداث تغيري يف ا;متع إن عىل املسـتوى �قتصادي 

املسـتوى الثقايف والفكري، وخصوصا وحنن مقبلني عىل حتدºت أو عىل 
  . كربى، مثل إحداث قطب مايل  Gار البيضاء

نسائلمك، السـيد الوزير، شكون غادي نشغلو يف هذا القطب املايل 
  من الكفاءات املغربية؟ وأين سـنجدها؟ 

وكذÐ نلمسها أيضا عندما جند بالد� تضطر إىل اسـترياد اخلرباء 
انب بعقود  هظة إلجناز دراسات وهتميش الكفاءات والطاقات من األج

  . أبناء الوطن
أمام حرب اسـتقطاب الكفاءات واحتضاهنا من طرف اGول األوروبية 
وأمرياك من خالل توفري �متيازات والتحفزيات ودمع مايل والتقدير 
 للكفاءات واملؤهالت، نسائلمك، السـيد الوزير، هل تتوفر احلكومة عىل

إسرتاتيجية واحضة املعامل لوقف نزيف اسـتزناف الكفاءات الوطنية؟ ما هو 
موقع حتسني أجواء البحث العلمي وتشجيع الكفاءات يف سـياسـتمك 
التعلميية؟ كيف توا£ون إسرتاتيجية اإلغراء و�متيازات اليت تقد1ا بعض 
اGول السـتقطاب هذه الكفاءات؟ ومىت سيمت إعادة �عتبار لنخب 

مثقفي هذا الوطن ومنحهم وضعهم �عتباري وحتسني مسـتوى دخلهم و 
  ووضعهم املادي؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عن 

  .السؤال، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األ
  .شكرا السـيد الرئيس

فعال السـيدة والسادة املستشارين يف فريق األصا¥ واملعارصة طرحوا 
إشاكلية كبرية جدا، بدون شك هام واعيني أكرث مين بأن لن تتاح لنا 
الفرصة  ش ندخلو يف تفاصيلها يف غضون هذه املساحة دºل الوقت اليل 

  . متوفرة
ق، طبعا السـيدة املستشارة طرحت السؤال لكن فقط بغيت التدقي

بشلك عام  لنسـبة للكفاءات الوطنية، أ� فهمت من الصياغة األوىل 
املكتوبة دºل السؤال أهنا مرتبطة  لكفاءات اليل كتشـتغل يف البحث 
العلمي ويف اجلامعة، وبدون شك أن ما يرسي عىل البحث العلمي واجلامعة 

  . عىل  يق ا;االت األخرىميكن أن نسقطه بشلك أو بآخر 
طبعا قالت السـيدة املستشارة بأن هاذي اآلن إشاكلية مرتبطة بأحد 
تداعيات العوملة، هذا ليس فيه شك، بدون شك كذÐ أن املنطلق هو 

عىل حرية التنقل يعين أن اإلنسان من املفروض، مادام نضمن � هذا احلق 
لنا مننعو الكفاءات من مسـتوى اGسـتور، فبدون شك أن ما غاديش ميكن 

ة اليل هو ـكوهنا أهنا تتنقل، ولكن السؤال يسائل يف العمق مسأ¥ أساسي
، اآلن ماذا )Le choix Maroc(، "ار املغربـاختي" ـاذ ما يسمى بـه

يعين هذا �ختيار  لنسـبة لباحث مثال اليل عندو كفاءة ممتزية يف أهيا 
  جمال من املعرفة؟

  :يار املغرب مطروح عىل أربع مسـتوºتهاذ التساؤل دºل اخت 
اكين املسـتوى األول، اليل هو املشرتك بيننا، احلس الوطين، فعال 
املغاربة مرتبطني هباذ البالد، امحلد �، وجزء كبري من التضحيات اليل 

  .كيقوموا هبا مردها هاذ �رتباط، ولكن هذا ال يكفي
يش كنعرفوه، اكين كذÐ أمور مرتبطة بظروف العمل، وهاذ ال

وكتعرفو السـيدة املستشارة، سواء  لنسـبة للتدريس أو  لنسـبة للبحث، 
فعال اكين خصاص يف واحد العدد دºل املؤسسات اليل كيدفع ببعض 

  .الكفاءات أهنا متيش تبحث لها عىل ظروف معل أحسن
 ،Ðرشوط العمل املرتبطة  ألجر و لتحفزيات وما إىل ذ Ðاكين كذ

ذÐ أمور مرتبطة بآفاق الرتقية داخل املهنة، أي أن اآلن ولكن اكين ك
مايش غري يف ا;متع ما خدامشاي، ) L'ascenseur social(كنعرفو بأن 

حىت يف املؤسسات اجلامعية، حىت يف مؤسسات البحث،  ألخص 
  . لنسـبة لبعض التخصصات

ذه اليل ميكن نتلكم عليه بشلك دقيق وهو ما مت جتريبه مكقار ت يف ه
  .احلا¥ دºل الباحثني واألساتذة اجلامعيني  لنسـبة للمغرب

  :غادي نتلكم عىل ثالث حاالت
احلا¥ األوىل، وهو صياغة جواب يف إطار مؤسسايت، جوج برامج 

اليل اكن يف األول انطلق هاذي سـنوات  ش " فينمك"بر�مج : كتعرفوهوم
لكفاءات عىل املسـتوى حناولو نوجدو واحد النوع من التشبيك ما بني هاذ ا

العاملي، وخنلقو لها واحد �رتباط عضوي مع املغرب من خالل عدد من 
  . جماالت التدخل

اليل خلق وحدات " مصري"واكين ما هو أكرث تطورا، اليل هو بر�مج 
بعيهنا، اليل من داخلها كيمت اسـتقطاب هاذ الكفاءات  ش ميكن لها تشـتغل 

  .دولية حول برامج حمددة وفق مواصفات
سـنوات من  3اكين كذÐ طبعا لك التحفزيات اليل وضعناها منذ 

أجل المتزي و�عرتاف  لتفوق من خالل اجلوائز اليل وضعناها هاذي 
سـنتني، واليل انÌ كتعرفوا أن حوايل الثلثني مهنا و£ناها للمغاربة اليل 

عا اGمع عايشني يف اخلارج، واليل كيشـتغلوا مازال يف اخلارج، واكين طب
�سـتثنايئ ·تلف جماالت البحث العلمي اليل مايش هذا هو ا;ال  ش 

  خنوض،
يف دقيقة إذا اكن ممكن .. ولكن اليل كيبقى أن أحد األجوبة األكرث 

أحد األجوبة األكرث رزانة اآلن، وهو المنوذج اليل .. السـيد الرئيس
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 -كام كتعرفوا  -هو  كنشـتغلو عليه مع اجلامعة اGولية دºل الر ط، اليل
مؤسسة وفق مواصفات دولية، تسـتقطب كفاءات مغربية عايشة يف 
اخلارج، أي أن كنوضعو إطار باكم�، فيه املواصفات اليل ميكن يلقاها هاذ 
الكفاءة عىل املسـتوى اGويل، واليل من خاللها ميكن حتفز  ش جيي 

فغادي نبقاو دامئا إىل ما وصلناش لصياغة أجوبة من هاذ املسـتوى . للمغرب
  .كندورو يف نفس احللقة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، عندمك جوج دقايق يف التعقيب اسـتغلوها، اكين 

  .تعقيب؟ تفضلوا

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير، 

اها ف¾ يف الواقع نشكر السـيد الوزير عىل اإليضاحات الوافية اليت أعط
خيص هاذ املوضوع، وطرحنا لهذا السؤال عىل وزير الرتبية الوطنية وتكوين 
األطر يف الواقع هذا مشلك دºل حكومة، يف الواقع هذا مشلك جهرة 
الكفاءات وجهرة األدمغة، هذا مشلك دºل احلكومة، مايش غري مشلك 

اءات املغربية دºل وزارة واحدة، ملاذا؟ ألن كام جا يف �ممك عىل أن الكف
كثرية ومتنوعة جدا يف مجيع أصقاع العامل، يف فرنسا، يف كندا، يف الوالºت 

إذن عند� كفاءات، وهاذ الكفاءات اليت هتاجر ما هاجرت حىت .. املتحدة
  . خرس علهيا املغرب فلوس، حىت خرس علهيا إماكنيات كبرية جدا
غرب، هدر إذن هذا واحد النوع دºل الهدر دºل إماكنيات امل

إماكنيات املغرب يف التطور، هدر إماكنيات املغرب يف احلاكمة، يف 
أننا  فوتنا واحد العدد دºل  –مثال  - التسـيري، ولينا كنشوفو اآلن 

املسائل، اليل فوتناها عىل الصعيد الوطين تفو<ت  ش جنيبو الكفاءات 
  .من اخلارج  ش ميكن نسريو املسائل دºلنا

ية  مطروحة عىل احلكومة، جيب عىل احلكومة أن إذن هاذي إشاكل 
يكون عندها بر�مج واحض، كام قلتو وزارة الرتبية الوطنية اليل يف الواقع 
اليل خص تعمل عليه  ألساس هو ذاك احلس الوطين، تمنية احلس 
الوطين هاذي مسأ¥ أساسـية، ألن الوطنية يه أساس حب الوطن، ميل 

، إذن أشـنو هو الفرق بيننا وبني %17واحنا  %4كنشوفو يف مرص 
مرص؟ إذن هنا عند� خلل يف الرتبية ف¾ خيص أننا نعطيو للمواطنني 

  . إىل هذا الب�التالميذ دºلنا هذ احلس الوطين، �فتخار  النÌء 
كذÐ التحفزيات، اجلو اGميقراطي كذÐ راه موجود، اكن واحد 

العنف، اكن هناك واحد العديد  الوقت ما تيجيوش املغاربة ألن اكن هناك
من اإلشاكليات، اآلن حنن نعيش يف جو دميقراطي، إذن نفس املسائل 
اليل كيعيشها ميكن يعيشها لهيه، ولكن البد من حتفزيات موضوعية، متكن 

هاذ الكفاءات، هاذ األدمغة اليت تشـتغل يف مؤسسات كبرية جدا أن جنلهبا 
  . إىل هاذ الب�

بر�مج  ش حتفزمه مادº، حتفزمه كذÐ أن  احلكومة خصها تدير
يشوفوا أن مايش واحد املدير تيبقى يف واحد البالصة، حىت ف¾ خيص 
الكفاءات البد أنه حيس املواطن املغريب أنه ميكن � أن يرتىق، أما احنا 
كنشوفو يف املغرب هذا يف مؤسسة معومية تيبقى خاGا فهيا أبدا، كنحيدوه 

مسؤول يف  60وال  50لهاذي، إذن كتدور واحد  من هاذي كنجيبوه
املغرب، و لتايل هذه الكفاءات ما ميكنش هلم يزمعوا  ش يدخلوا لبالدمه 
وخيدموا بالدمه، وعندمه رغبة أكيدة  ش حىت هام ميكن هلم يتطوروا، 
نعطيومه إماكنية للتطور، إماكنية للرتيق ف¾ خيص واحد العدد دºل 

  . حكويم ما يش شأن وزارة عىل حدة املسائل، وهذا شأن
  .شكرا

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .غري يف بضع ثواين السـيد الرئيس

احلق فيه، ألن  فعال هاذ اليشء لكو اليل ذكر السـيد املستشار راه معه
العمق هو هذا، غري اليل بغيت نأكد ليه، أوال بأن الوعي خبطورة هذه 
اإلشاكلية هو وعي حقيقي، �نيا بأن ما مت وضعه إىل جيت غري نكشف 
عىل تفاصيلو غادي يعرف السـيد املستشار بأننا اآلن عند� مسؤولني عىل 

هلم تعويضات  مسـتوى وحدات داخQ يف إطار هذه الربامج، اليل كترصف
  ،.ألف درمه يف الشهر، فإذن مايش مسأ¥ حتفزيات 200تفوق 

خصنا نعرفو بأن ما غديش نقدرو ندخلو يف هذه املزايدة إىل ما هناية، 
ألف يف الشهر، غادي يلقى  200وأنمت عارفني بأن هذاك اليل غادي تعطيه 

املناخ  غدا اليل غادي يعطيه مليون دºل اGرمه يف الشهر، املشلك وهو
العام اليل احنا فيه، خص هاذ املناخ العام يكون فيه ما يكفي من 

ما يكفي من هاذ و  )la qualité de vie(التحفزيات، وفيه ما يكفي من 
اليش اليل تلكمت عليه دºل احلرية ودºل القدرة عىل أن بنادم ميكن � 

  . خيلق اخلوارق  ش ميكن لنا نسـتقطبو هاذ الكفاءات
، واملنافسة اليل دخلنا فهيا راه مايش غري مع اGول الغربية، هاذ اليش

أ� هاذ األºم كنت يف مالزيº، ولقيت كفاءات مغربية تشـتغل يف برامج 
دºل البحث العلمي يف مالزيº، ومت اسـتقطاهبا من أمرياك ومن كندا، وهاذ 

واكين يف  املوضوع راه تنعرفوه اكين يف السعودية واكين يف اإلمارات العربية
  . واحد العدد دºل الب�ان

إذن غادي خيصنا واحد الوقت جنلسو لكنا ونفكرو أشـنو يه 
اإلماك�ت املتاحة بشلك موضوعي، طبعا وفق األولوºت اليل حمدديهنا، ال 
ميكن لنا أن نسـتقطب الكفاءات لكها يف لك ا;االت، ولكن أشـنو اليل 
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لنا نشـتغل عىل لك حا¥ حا¥ خصنا نرصدوه بشلك جامعي، وكيفاش ميكن 
من أجل إجياد الصيغ املمكنة لترصيف هذه اإلرادة، أما اإلرادة فأؤكد لمك 

  .بأهنا متوفرة

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

ننتقل إىل السؤال الرابع املوجه إليمك دامئا، وموضوعه هو عدم اعÌد 
سات واملعاهد اخلاصة، بعض الشواهد احملصل علهيا من قبل املؤس 

فؤاد القادري، عزيز الفياليل، جامل برنبيعة، : للمستشارين احملرتمني السادة
  . رفيق بنارص، عبد امحليد بلفيل

  .اللكمة للسـيد املستشار، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفيليد بلفيليد بلفيليد بلفيل
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  حملرتمني،السـيدات والسادة املستشارين ا

غري خاف عنمك، السـيد الوزير احملرتم، اGور الفعال اÁي تقوم به 
املؤسسات اخلاصة واملعاهد العليا املرخص لها من طرف مصاحلمك يف 
تكوين الشـباب املغريب ألجل ولوج سوق الشغل وتأهيل اإلدارة املغربية 

  . بكفاءات وموارد برشية قادرة عىل العطاء
لشـباب اÁي <بع دراسـته يف بعض املؤسسات غري أن العديد من ا

واملعاهد العليا اخلاصة، يشـتكون من عدم اعÌد الشواهد احملصل علهيا من 
قبل هذه املؤسسات، اليشء اÁي يعرضهم إىل اإلقصاء من �خنراط يف 
س� الوظيفة العمومية عىل وجه اخلصوص، عىل الرمغ  مما حتملوه من 

  . ملبذول من أجل التحصيلمصاريف التكوين واجلهد ا
Áا نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، ما يه املعايري اليت تتخذها الوزارة 
من أجل اعÌد بعض الشواهد دون األخرى، وخاصة احملصل علهيا من قبل 

  بعض 
املعاهد واملؤسسات اخلاصة املرخص لها من طرف مصاحلمك، علام أن 

  مهية للتكوين؟ هناك معادالت ملؤسسات أجنبية أقل أ
  .وإذا مسحمت، السـيد الرئيس، حنتفظ  لوقت للتعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب، تفضلوا

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  . شكرا السـيد الرئيس

خوان املستشارين يف هذه مناسـبة من خالل السؤال اليل طرحوه اإل
الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية  ش نثريو هذا املوضوع بشلك عام 

دºل أوضاع مؤسسات التعلمي العايل اخلاص  ملقارنة مع الرتتيبات التنظميية 
  . اليت تؤطر التعلمي العايل بشلك عام

عىل مجموعة من اإلجراءات  01.00السـيد املستشار، ينص القانون 
تعلقة بتنظمي التعلمي العايل بشلك تدرجيي، أولها الرتخيص بفتح املؤسسات امل 

الصادر  2.07.99واملساÐ طبقا للرشوط املنصوص علهيا يف املرسوم رمق 
بتحديد كيفيات الرتخيص لفتح وتوسـيع وتغيري  2007يونيو  27بتارخي 

  . مؤسسات التعلمي العايل اخلاص
عرتاف  لشهادات املسلمة من �نيا اعÌد مساÐ التكوين و�

  . مؤسسات التعلمي العايل اخلاص
و�لثا �عرتاف مبؤسسات التعلمي العايل اخلاص، اÁي يشلك إشهادا 

  . عىل جودة التكوينات املدرسة هباته املؤسسات
 51ويف هذا اإلطار، معلت الوزارة عىل إعداد مرسوم بتطبيق املادتني 

تعلق بتنظمي التعلمي العايل، صدر  جلريدة امل  01.00من القانون رمق  52و
أبريل املايض، حتدد مبوجبه رشوط وكيفيات منح اعÌد  8الرمسية بتارخي 

  . مساÐ التكوين مبؤسسات التعلمي العايل اخلاص، وكذا معاد¥ شهادهتا
  : ومن أمه ما ينص عليه هذا املرسوم

ا �عÌد حتديد رشوط وإجراءات اعÌد املساÐ، وكذا حسب هذ -
 عند عدم استيفاء الرشوط اليت منح عىل أساسها؛ 

قبول الشهادات املسلمة عىل مساÐ التكوين املعمتدة للمعاد¥ مع  -
 الشهادات الوطنية وفقا ألحاكم النصوص التنظميية اجلاري هبا العمل؛ 

حتديد الرشوط والكيفيات اليت يمت مبوجهبا اعرتاف اGو¥  ملؤسسة  -
 ب هذا �عرتاف؛وكذا رشوط حس

وأخريا قبول طلبة التعلمي العايل اخلاص مبؤسسات التعلمي العايل   -
العمويم وفقا للرشوط احملددة يف اGفاتر البيداغوجية الوطنية احملددة يف 

  . هذا ا;ال
وسينطلق العمل هباته التدابري فور �نهتاء من نرش القرار املتعلق 

الرمسية اÁي هو اآلن يف الطور الهنايئ، بتحديد دفرت التحمالت  جلريدة 
 Ðوالشك أن من شأن هذه التدابري أن تسامه بشلك فعال، كام طلب ذ
السـيد املستشار، يف تشجيع مؤسسات التعلمي العايل اخلاص عىل الرفع من 
مسـتوى التعلمي هبا، ومتكني طلبهتا من �سـتفادة من نفس �متيازات اليت 

  . ات التعلمي العايل العموميةيسـتفيد مهنا طلبة مؤسس
  .وشكرا

        
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادري
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  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
نشكر السـيد الوزير عىل ما جاء يف رده، فعال اسـتحرضمت، السـيد 
الوزير، أمهية التعلمي العايل اخلاص، أ� مغاديش نقول أنمك دخلتو يف منطق 
التسويف، حنن نشاطرمك الرأي بأن فعال التعلمي العايل اخلاص مع صنوه 

مصاحل التعلمي العمويم يشلك ممرا رئيسـيا لتشكيل النخب الوطنية وحتديد 
  . األفراد وخمتلف الفئات �جÌعية داخل اململكة

لألسف املشلك املتعلق بعدم �عرتاف مبجموعة من الشواهد، 
مشلك املعاد¥ واملطابقة، يه نقط سوداء ومشالك حقيقية  لنسـبة 
ملؤسسات خاصة ومعاهد حرة، عندها مصداقية عىل مسـتوى األداء، 

التعلميي، لكن شهادات التخرج اليت  وعندها مصداقية عىل مسـتوى العرض
  . متنحها لطالهبا تبقى كرساب حيسـبه الظمآن ماء

وهذا واقع مزجع، السـيد الوزير، ووضعية حمرجة  لنسـبة للوزارة اليت 
رخصت وترخص لهذه املؤسسات، تسمح لها بفتح أبواهبا واسـتقبال الطلبة 

ىل نفس الطلبة زرافات ووحدا�، ويف آخر املطاف تنكر نفس الوزارة ع
داخل نفس املؤسسات حقهم الطبيعي مكغاربة يف ولوج أسالك الوظيفة 

  . العمومية بدعوى اسـتحا¥ املطابقة أو املعاد¥
إذن من £ة، السـيد الوزير، أنمت تنعشون األمل داخل قلوب وعقول 
هذا الشـباب، تدفعون بآ هئم وأولياء أمورمه  لغايل والنفيس لمتكني هاذ 

من متابعة دراساهتم امللكفة وامللكفة جدا داخل املؤسسات التعلميية  الطلبة
اخلاصة، ولكن يف مقة فرüم وانتشاهئم  لنجاح، كيحسوا بنوع من الغنب 

  . جراء إقصاهئم وحرماهنم من هاذ احلق الطبيعي واملرشوع
وهذا حيف يف تقديري، ال يعاد� حيف، السـيد الوزير، وهاذي 

ة التعلمي العايل اخلاص كرافد من روافد املنظومة رضبة قوية ملصداقي
الوطنية، وهو أمر يقزم دور املؤسسات التعلميية احلرة اليت تراهنون علهيا 

  .ل�فع مبسلسل اإلصالح داخل قطاع الرتبية والتحصيل
إذن، السـيد الوزير، املشلك واحض املعامل، جيب معاجلته قبل أن حتتد 

مك،  دروا إىل إجياد اإلطار الترشيعي اGقيق، نربته، إذا اكن فراغ حنن مع
وسـتجدون منا داخل املؤسسة الترشيعية لك اGمع ولك التأييد خدمة 
للرسا¥ النبيQ للتعلمي العايل اخلاص، بطبيعة احلال إذا مضنمت لنا التوافق 
والتوازن بني هاجس املردودية والرحب من £ة ومبدأ اجلودة والفعالية من 

   .£ة أخرى
إذن ارضبوا لنا موعدا، ال ختلفوه أنمت وال خنلفه، لتكريس دال¥ 

  . دميقراطية حقيقية ملبدأ تاكفؤ الفرص للمغاربة مجيعا ودون اسـتثناء
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::طنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الو السـيد وزير الرتبية الو السـيد وزير الرتبية الو السـيد وزير الرتبية الو 
يف احلقيقة أ� كنسـتغرب ألن º إما السـيد املستشار ما مسعش 

أ� غادي .. هللا يشافيك.. اجلواب، º إما أ� اسـتعملت يش لغة ممفهوماش
نقولها  Gارجة، غنقولها  Gارجة  ش نكونو مفهومني، هاذ اإلشاكل دºل 

شهادات لقيناه قدامنا هنار حتملنا هاذ املسؤولية، رفعنا هاذ �عرتاف  ل 
اليل تنرش يف اجلريدة الرمسية،  2010أبريل 8املوضوع  ملرسوم دºل 

والسـيد املستشار ميل يراجع هاذ املرسوم غادي يعرف بأنه وضعنا 
الرشوط بشلك عادي جدا، اليل الرشوط اليل اكينة اآلن، ميل قلت بأننا 

نشـتغلو  ش خنرجو اGفرت دºل التحمالت الرتبوية، ألن هذا احنا غادي 
هو املسطرة العادية أن لك مس� يعمتد داخل املؤسسة، يمت �عرتاف به 
مكس�، ومبارشة الشهادة دºلو يمت �عرتاف هبا، إذن هاذ املشلك 

  .  لنسـبة لنا حنا حليناه، انهتـى املوضوع
اخلاص كيعرفوا هاذ اليش، عندمه دا  كنتظرو، والناس دºل القطاع 

دفرت دºل التحمالت، ميل كيجاوبوا عىل العنارص دºل دفرت التحمالت 
مبارشة كيتعرتف  ملس� وكتعرتف  لشهادة واملدة دºل �عرتاف 

ال مبقاش فيه ..  لشهادة تدوم مدة دºل املس� وانهتينا من هاذ املوضوع
  . إشاكلية إطالقا

  .يسشكرا السـيد الرئ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الوزير، هناÐ سؤال خامس موجه إىل نفس السـيد 
الوزير، وموضوعه املشالك اليت يعاين مهنا املمتدرسون، للمستشارين 

محمد األنصاري، محمد بلحسان، بلحسن خيري، بلعيد : احملرتمني السادة
  .بنشميس، مصطفى أبو الفراج

        ::::نصارينصارينصارينصارياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد �د �د �د �
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  زميليت وزماليئ،

إذن ولو خارج التغطية  ش ال يقال أننا نطرح األسـئQ يف جمال املراقبة 
من أجل كذÐ الربوز أمام الشاشة، ولكن حنن نؤدي دور� اGسـتوري 

  .يف املراقبة واحلوار مع احلكومة
يد الوزير، هو بدون شك يتبني من إذن ف¾ خيص هاذ السؤال، السـ 

عنوانه أنه ال ميكن بأي حال من األحوال أن ننكر ا;هودات اجلبارة اليت 
قامت هبا احلكومة أو اليت تقوم هبا حاليا من أجل الرفع من التعلمي  لنسـبة 

  . مجليع درجاته وتنوع املؤسسات
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رة الرتبية وال أدل عىل ذÐ القفزة النوعية اليت عرفهتا مزيانية وزا
الوطنية وكذÐ الرب�مج �سـتعجايل اÁي أتيمت به، واملبادرات الشـىت 
اليت جئمت هبا من أجل حماربة الهذر املدريس والرفع من مسـتوى التعلمي 

  . والرتبية والتكوين يف بالد�
إال أن هذا ال يعفينا كذÐ من إيصال صوتنا إليمك يف جمال املراقبة، 

اطق شـىت يف املغرب، وحنن أعني احلكومة، إن مل نكن وخاصة ننمتي إىل من
أعني الشعب، إليصال صوت املترضرين من بعض املعطيات، وبطبيعة 
احلال البد أن نؤكد أنه يف العامل القروي خاصة، الزال ا;هود دون املسـتوى 
 عتبار أن هناك عدد كبري من املدارس اليت تنقصها التجهزيات األساسـية، 

ق الصحية، السـياجات، حتسني الفضاءات وخاصة  لنسـبة مثل املراف
لإلطعام، غياب اGاخليات  لنسـبة لإل�ث، وحنن نتلكم عن اإل�ث 
والهدر املدريس،  إلضافة إىل ذÐ كذÐ حتسني ظروف العاملني يف 

  . القطاع من أجل توفري املساكن
، ألن نعرف أنمك مقمت مبجهود جبار، ولكن من واجبنا كذÐ أن حنسس

  . هللا تبارك وتعاىل حيب العبد امللحاح
 ،Qوحنن يف هذا اإلطار نود أن نعرف منمك ما يه يف إطار املزيانية املقب
وخاصة أن املزيانيات مل تعرف تقليصا  لنسـبة لتسـيري مزيانية وزارة الرتبية 
الوطنية والصحة، وبطبيعة احلال فأنمت مطالبون  ملزيد مث املزيد من 

دات، ونود أن نسمع منمك ومن خاللمك ماذا تنوون القيام به من أجل ا;هو 
  . تدارك ذÐ اخلصاص املهول وتقليصه عىل األقل

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير للجواب عن 

  .السؤال

        ::::ث العلميث العلميث العلميث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبح
شكرا السـيد الرئيس، وشكرا السـيد رئيس الفريق عىل طرحه لهاذ 
السؤال اليل هو فعال أحد األسـئQ اجلوهرية ف¾ يرتبط حبياة املدرسة 
املغربية، وهو مناسـبة كذÐ ليس فقط للوقوف عند ما سيمت القيام به، 

تني اليل ولكن كذÐ للعودة حول ما مت القيام به يف غضون السـنتني املاضي 
  . عرفت تفعيل مقتضيات ا·طط �سـتعجايل

تربز مؤرشات اGخول املدريس احلايل ا;هودات اليت تبذلها الوزارة 
لالرتقاء  لتعلمي بشلك عام، و لوسط القروي عىل وجه اخلصوص، حيث 

  . درسنيمن مجموع املمت %40يشمل هذا األخري ما يفوق من 
لوزارة لتشجيع المتدرس، يتضمن الرب�مج ومواصQ للجهود اليت تبذلها ا

عدة مشاريع، تروم موا£ة أسـباب الهدر  2012- �2009سـتعجايل 
  . املدريس، سواء ما تعلق مهنا  لعرض الرتبوي أو  لطلب عىل المتدرس

عىل مسـتوى العرض الرتبوي، يتضمن الرب�مج مجموعة من املشاريع 
مؤسسة  1246تقرر إحداث  الهادفة إىل توسـيع العرض الرتبوي، حيث

 200ومن مضهنا ، %63 لوسط القروي، أي ما يعادل  788جديدة، مهنا 
جحرة  14950مدرسة جامعاتية، وسـتوفر هذه املؤسسات ما يعادل 

 لوسط القروي، إضافة إىل توسـيعات هتم إضافة  9460إضافية، مهنا 
  . يف الوسط القروي %44أي  1106جحرة، مهنا  4745

 لوسط القروي أي  782، مهنا 846عدد اGاخليات املربجمة كام بلغ 
مؤسسة تعلميية ما بني  359، وقد مت  لفعل تسجيل زºدة %92نسـبة 

 لوسط  226واملومس احلايل، مهنا  2010-2009املومسني اGراسـيني 
  . القروي

عىل مسـتوى جتهزي املؤسسات  ملسـتلزمات الرضورية للحياة، مت القيام 
سـنتني املاضيتني مبجهود اسـتثنايئ، مكن من الرفع من نسـبة ربط خالل ال 

 2008سـنة  %38املؤسسات �بتدائية مثال بشـبكة الكهر ء من حوايل 
 %30هذه السـنة، و لنسـبة للزتويد  ملاء الصاحل للرشب من  %60إىل 

هذه السـنة، و لنسـبة لتوفري الرصف الصحي من  %51إىل  2008سـنة 
  . هاته السـنة %54إىل  2008 سـنة %25أقل من 

اآلن عىل مسـتوى الطلب عىل المتدرس، وملوا£ة املعيقات السوسـيو 
اقتصادية اليت حتول دون المتدرس، مت اختاذ عدة إجراءات، تمتثل أساسا 
وبرسعة يف املبادرة امللكية مليون حمفظة، حيث بلغ مجموع املسـتفيدين من 

مسـتفيد ومسـتفيدة،  4.049.572هذه العملية يف بداية هذا املومس  
  . مهنم من العامل القروي 61%

، يعرف اGمع املايل "بر�مج تيسري"عىل مسـتوى اGمع املايل املبارش 
توسـيعا ;ال " تيسري"املبارش للتالميذ املعوزين املنفذ يف إطار الرب�مج 

جامعة قروية،  534تدخ� خالل املومس اGرايس احلايل، حيث سـهيم 
ألف تلميذ وتلميذة  450إقلمي، وسيسـهتدف حوايل  40ىل موزعة ع

  . ألف أرسة 278منحدرين من حوايل 
عىل مسـتوى النقل املدريس، بلغ مجموع املسـتفيدين من النقل املدريس 

مسـتفيدا ومسـتفيدة خالل  30995اÁي هيم  ألساس العامل القروي 
دة مقارنة مع مسـتفيد ومسـتفي 11415املومس اGرايس احلايل، أي بإضافة 

  . السـنة املاضية
أخريا، عىل مسـتوى اإلطعام املدريس واGاخليات، وصل مجموع 

مسـتفيد ومسـتفيدة،  1.163.893املسـتفيدين من اإلطعام املدريس إىل 
مليون درمه،  699ألف مبزيانية تفوق  97يف حني يبلغ عدد اGاخليني 

  . مليون درمه مقارنة مع السـنة املاضية 131بزºدة 
  .شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
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شكرا السـيد الوزير، هناÐ تعقيب السـيد رئيس الفريق، تفضلوا اليس 
  . األنصاري

  :املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
  . شكرا

السـيد الوزير، ال ميكن أن خنتلف أبدا عن �عرتاف هبذه ا;هودات 
ام، فهذا معروف ومشهود به، اجلبارة، واليت رسدمتوها اآلن ودمعمتوها  ألرق

وال ميكن ألحد أن ينكره، ولكن نتلكم عن ذاك القسط الصغري من الكأس 
اÁي الزال فارغا، ونمتىن أن يكون جمهودا إضافيا اسـتثنائيا وخاصة  لنسـبة 
للعامل القروي، وأعطي عىل سبيل املثال ال احلرص أن هناك يف بعض 

برشية، أعرف أنمك بذلمت جمهود جبار، املناطق النائية خصاص يف املوارد ال 
ولكن هناك يف بعض املناطق وخاصة  لنسـبة آلفة ما يسمى  لشواهد 
الطبية والغيا ت غري املربرة، رمغ السـبورة اليت أعلنمت علهيا، سـبورة 

دºل تدبري الزمن املدريس، إىل غري ذÐ من  154احلضور، واملذكرة 
قوية £از التفتيش للوقوف عىل التدبري اإلجراءات، إال أن ذÐ البد من ت

ºعىل أرض الواقع ما مقمت به من إجراءات مركز .  
مث كذÐ القضية دºل األاكدمييات والتنسـيق مع املندوبيات، هذه بعض 
اإلشاكليات رمبا سـيكون لنا الوقت الاكيف ملناقشـهتا يف املزيانية الفرعية إن 

ببعض املالحظات ورمبا بعض شاء هللا خالل اللجنة، وسنتقدم إليمك 
�قرتاحات، ونسـمتع منمك، ونكون صQ وصل إليصال ما تقومون به، وليك 
نكون كذÐ صQ وصل  لنسـبة لنقل مهوم ت� الرشحية من املواطنني 
اÁين اآلن دفعوا بأبناهئم يف نطاق هذه التحفزيات اليت جاءت هبا احلكومة، 

  . م، وخاصة البنات يف جممتعات حمافظةوخاصة وزارة الرتبية الوطنية بأبناهئ
ولكن رمغ ذÐ البد أن تتضافر اجلهود يف نطاق رشااكت مع ا;متع 
املدين، مع مجعيات أ ء وأولياء التالميذ، وكذÐ مع امجلاعات احمللية، كام 

-gagnant(كنت أقول وسأقولها دامئا، ولكن رشااكت فعا¥ يعين 
gagnant(،  الرشاكة، وهدفنا واحد هو الرفع من اللك جيد نفسه يف ت �

  . مسـتوى التعلمي ومسـتوى مدرستنا
  . وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد رئيس الفريق، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب

  ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
ري  ش نعاود أن أؤكد تشكرايت �نية، السـيد الرئيس، فقط غ 30

للسـيد رئيس الفريق عىل طرحه لهذه اإلشاكالت يف معقها، والتأكيد مرة 
أخرى بأن كيف ما كيعرف السـيد الرئيس بأننا احنا أمام ورش كبري جدا 
وأمام تدبري خصاص اليل ترامك لعقود، وهذا اليشء كيعرفوا السـيد الرئيس 

 27مج  لغ التعقيد، يمتحور حول أحسن مين، وأمام كذÐ تفعيل بر�
  . تدبري جديد 730مرشوع وحول ما يفوق من 

لكن ما هو مؤكد كذÐ من خالل األرقام اليت اسـتحرضهتا، ومن 
خالل املعطيات اليت يتوفر علهيا السادة والسـيدات املستشارين، وهو أننا 

مجيعا فعال بصدد كسب الرهان، هذا اليل بغيتو يتأكد مرة �نية  ش نلتف 
من خالل مسـتوºت تدخالتنا ا·تلفة عىل أن هذا الرهان اليل هو رهان 
جوهري وأسايس  لنسـبة ;متعنا، حنن اليوم بلك صدق يف طور كسـبه 

  . بشلك جدري
  . شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكرمك، السـيد الوزير، عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، ويه 

  . مسامهة قمية
وننتقل إىل السؤال املوجه للسـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة، وموضوع السؤال هو تفكيك الرسوم امجلركية عىل 

إدريس الرايض، احلبيب لعلج، : السـيارات، للمستشارين احملرتمني السادة
  . نبيه حلسن، عبد امحليد أبرشان، محمد القندويس

  .ط السؤال، تفضلوااللكمة للسـيد املستشار لبس

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عدالد عدالد عدالد عدال
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

السـيد الوزير، لقد رشعت احلكومة املغربية يف تنفيذ التفكيك التدرجيي 
 للرسوم امجلركية املغربية املفروضة عىل السـيارات ذات املنشأ األورويب

حسب ما وقع �تفاق و�لزتام به يف اتفاقية التبادل احلر مع اإلحتاد 
  .األورويب

و لرشوع يف هذا التفكيك، تبني أن هذا اإلجراء اÁي ال جيادل فيه 
أحد عرف نوعا من احليف عند تطبيقه، ذÐ أن معظم اGول كفرنسا مثال 

وروبية يف وازنت الفرق بني السـيارات األوروبية والسـيارات غري األ
  . ، وهو نفس الهنج اÁي اتبعته مرص ودول أخرى10%

إال أن احلكومة املغربية اتبعت سـياسة حامئية مشددة اجتاه السـيارات 
 %17,5ذات املنشأ الغري أورويب، إذ سيبقى الفارق جد مرتفع ليصل إىل 

، وهذا اإلجراء سـيكون � انعاكسات سلبية عىل التنافسـية يف 2012سـنة 
املغربية، وسـيؤدي ال حما¥ إىل أرضار فادحة ملصاحل املسـهت�  السوق

املغريب، اÁي سـيصبح حضية الحتاكر السوق املغربية من قبل األنواع 
  . األوروبية دون سواها

ولهذا نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه معايريمك لتحديد الرسوم امجلركية 
تعمل احلكومة لتحقيق عىل السـيارات ذات املنشأ الغري أورويب؟ وماذا سـ 

  التوازن؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير

  :شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة    السـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رىضىضىضىض
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم، شكرا السـيد املستشار احملرتم

احلا¥ هاذي عندمك احلق فهيا، ميل تتقولوا هو هاذ التشخيص نتاع هاذ 
، احنا خدينا قرار اليوم، هاذ �خنفاض يف %17,5بأن الفرق غادي يبقى 

يف  %17,5إىل  2008يف  %27,5الرسوم امجلركية غادي يدوز من 
، %17.5، سـيصل إىل 2012، فتيعين بأن هذا الفرق سيتقلص يف 2012

  . أقل من الفرق اليل اكين
، هام %10أرشمت قلمت بأن فرنسا مثال األوروبيني أخذوا ولكن كام 

أحرار تيعملوا أشـنو ما بغاو، حىت احنا نظن بأن أمه يشء لنا هو تشجيع 
الصناعة احمللية أوال، وتشجيع الرشاكء دºلنا اليل تيفتحوا لنا األسواق 

ق دºهلم، ميل تناخذ األوروبيني وتناخذ ب�ان آسـيا، األوروبيني عند� اتفا
التبادل احلر، ذاك األلبسة اليل تنبيعو راه ترنسلوها مثال لفرنسا وال ب�ان 
آخرين، حاولوا ترسلوا يش ألبسة أنمت ألسـيا، غادي جتربوا بأن السوق 

  . مسدودة، ومع العكس هام اليل تيصدروا لنا األشـياء دºهلم
يوها فاحنا تنقولو بأن الفرق اليل عالش تنبنيو هاذ الرؤية هاذي، تنبن 

عىل خص يكون اسـتفادة من هاذ اتفاقية التبادل احلر لنا أوال، احنا مع 
األوروبيني نسـتفيد أكرث، هذا يعطينا بأنه خصنا نعطيو امتياز لألوروبيني 

  .أوال
�نيا، نقول بأن اآلسـيويني خصهم جييو يستمثروا يف املغرب، حبال جات 

ول نوع الصناعة نتاع رشكة رونو واستمثرت، وهذا من احلجم اليل غادي حي
السـيارات، مزºن جتي يش رشكة صينية وال º نية وال كورية جتي حىت 
يه تستمثر يف املغرب، فإىل نقصنا من هذه الرسوم، ما غادي تلقى عندمه 
حىت يش مربر  ش جييو، اليوم عندمه مربر  ش جييو، السوق اGاخلية، 

مليون  300دروا أكرث من مليار وو�نيا اتفاقية التبادل احلر، ميكن هلم يص
  .نتاع املسـهتلكني يف العامل

�لثا،  ش خنمت يف هذا املوضوع هذا، احنا ما بغيناش نقولو بأن 
السـيارة الصينية والسـيارة الكورية ال ميكن لها أن تدخل للمغرب غري بأداء 
 ذاك الرسوم امجلركية، ميكن هلم جييبوا هاذ السـيارة من املعمل دºهلم يف

وال من املعمل دºهلم يف تركيا وال من املعمل دºهلم يف أي بالد اسـبانيا، 
  . اليل عند� اتفاقية التبادل احلر

دا  هام هاذ الرشاكت الكربى الصينية واليا نية والكورية ما بغاوش 
يعطيومه يدخلوا يف هذه الفكرة هاذي، حيث غادي تعرقل شوية 

يارات يف بعض األسواق، السوق املغربية اللوجيستيك دºهلم لبيع هاذ السـ 
صغرية، وعندمه فكرة واحدة تيجيبوا ذاك اليش من الصني بغاو جييبوه 

  . هنا، ويزمعوا حىت هام يدخلوا شوية املرونة مع أنفسهم وجنربو احلل للجميع

واحنا ما سديناش الباب اكمال، تنقول هلم إذا قدمتو لنا بعض 
يشجعوا الصناعة املغربية، ميكن لنا نتذاكرو،  اإلجراءات ميكن هلم يشجعو�،

ما جييوشاي يعملوا معمل، بعدا يرشيو املعدات نتاع السـيارات من 
املغرب، وºخذوها لهاذ املعامل اليل عندمه يف أورو   ش يبنيو هاذ 

  . الرشاكت هاذ السـيارات، ذاك الساعة ميكن لنا نعاودو نتذاكرو معهم
  .وشكرا

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار املهايش للرد عىل جواب 

  .السـيد الوزير

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

شكرا السـيد الوزير عىل التوضيحات اليل اعطيتوها، ولو هو يف 
ئا احلقيقة احنا متفقني معمك عىل التحليل يف حم�، ولكن مع ذÐ هناك شي 

ما اليل ما مفهومش، عالش احنا يف املغرب بوحد� اليل عند� هذا الفرق 
كتاخذ املكسـيك، مرص، تركيا، أمرياك، اكين يش سبب  ؟%17,5دºل 

  . ما
كذÐ احنا ما نشوفوش بأنه غري ذاك الناس اآلسـيويني، راه غادي 

عامQ جييبوا السلعة دºهلم لهنا، راه خصنا نشوفو حىت حشال دºل اليد ال
 chiffre(اليل خدامني معهم ذوك الرشاكت املسـتوردة، خصنا نشوفو 

d'affaires(  اليل كيديروا، خصنا نشوفو)les impôts(  اليل كيعطيو
  . ل�و¥، هذه األرقام لكها عندي، ولكها عندمك

البد ما �خذو هاذ اليش لكو بعني �عتبار ونقربو، رمبا كيف ما قلت 
حبال يش حا¥ شاذة، احنا يف املغرب بوحد� اليل Ð هاذي كتبان لنا 

  .، يف حني اGول لكها منخرطة%17,5عند� ذاك 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار اليس املهايش، اللكمة للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
احنا بزاف دºل احلواجي اليل تنديروها احنا  السـيد املستشار احملرتم،

ومتيديروهاش الب�ان اآلخرين، وال العكس، وبزاف دºل احلواجي تنخليو 
  . السوق داخلني لو اليل بغا، وما اكين واحد العراقيل امجلركية

فتنظن بأن احنا واخذين بعني �عتبار ذاك اليش لكو زعام  إلجيابيات 
عندي مازال اتصال هبم، األبواب مفتوحة، غري  نتاع هذا القطاع، وأ�

اصهم يعطيو� يش حاجة  ش حىت احنا نعطيومه، هذه يه الفكرة الهنائية، 
وإن شاء هللا خصهم حىت هام جيهتدوا، يدفعوا حىت هام ذاك الرشاكت اليل 
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كميثلوا، يدفعومه  ش يعطيو� أكرث، يستمثروا وال يرشيو من عند� معدات 

  . السـيارات، يعديومه Áاك الرشكة - كام قلت  -
عندمه اليوم، ما نقدش هنرض عىل اإلمس بنفسو  ش ما حنرجش أي 
ماركة، ولكن اكين يش ماراكت اليل اليوم عاد قالوا بأن غادي ميشـيو 

 ش يديوه لبلجياك ... لتونس وغادي يرشيو من عندمه واحد العدد كبري إخل
من عند� حىت حنا، مرحبا هبم يف ذيك لواحد املعمل دºهلم، وجييو يرشيو 

  . الساعات
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة التمنية �جÌعية، 
وموضوعه مدى �لزتام بتشغيل األشخاص ذوي �حتياجات اخلاصة، 

عبد امحليد السعداوي، عبد القادر : تشارين احملرتمني السادةللمس 
  . قوضاض، حلسن بلبرصي، بنارص أزواكغ، محمد الكبوري

  .اللكمة للسـيد املستشار األخ معر ادخيل، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسـيد الوزير احملرتمني،
  ،السادة املستشارين احملرتمني

الزتمت احلكومة عىل لسان السـيد الوزير األول خالل تقدميه للترصحي 
لتشغيل األشخاص ذوي  %5بتخصيص نسـبة  2007احلكويم لسـنة 

لتشغيلهم يف القطاع  %�7حتياجات اخلاصة يف القطاع اخلاص، وبنسـبة 
العام، وهو نفس �لزتام اÁي تضمنه عرضمك للمزيانيات الفرعية لقطاع 

-2009سـنة  -بطبيعة احلال  -جÌعية واألرسة التضامن برمس التمنية �
، إال أننا نسجل لألسف الشديد عدم تنفيذ هذا �لزتام وعدم 2010

  . احرتام هذا التعهد
ما يه أسـباب تعرث هذا Áا نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، 

ن تتبع معلية �لزتام؟ ما يه اإلجراءات اليت مقمت أو تنوون القيام هبا لضام
  تشغيل هذه الفئة احملرتمة واحملرومة بطبيعة احلال؟

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل 

  .السؤال
        ::::السـيد نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÌعية واألالسـيد نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÌعية واألالسـيد نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÌعية واألالسـيد نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÌعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  ،السـيد الوزير

  السادة املستشارين احملرتمني،

أتقدم أوال  لشكر للفريق احلريك عىل هذا السؤال الهام حول 
�لزتامات دºل احلكومية ودºل وزارة التمنية �جÌعية واألرسة والتضامن 
يف ميدان توظيف أو تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، خاصة أنه من 

ية واألرسة والتضامن، مايش �ختصاصات دºل وزارة التمنية �جÌع 
التوظيف أو التشغيل ولكن تنسـيق السـياسات العمومية ف¾ خيص إدماج 

  . األشخاص يف وضعية إعاقة، مبا فهيا التشغيل والتكوين املهين
فباش نتلكمو عىل هذا املشلك بال ما نسـتعملو لغة اخلشب، ونكونو 

يا دºل اإلخوان، واحضني، احلركة املطلبية اليل اكينة يف الشارع حال 
 ألخص املكفوفني وضعاف البرص، ما كتعلقش  لتشغيل، تتعلق 
 لتوظيف، هاذ اإلخوان ما  غيني حىت يش حاجة غري التوظيف، وما 

  .  غينش كذÐ اإلماكنية أهنم يدوزوا مباراة أو يشء من هذا القبيل
ن اكن ممكن أنه ختصص بعض املقاعد، وتكون مباراة دºهلم  ش يكو

احلصول عىل وظيفة، بل يعين تيطلبوا توظيف اسـتثنايئ مبارش وتضامين، 
  . ويف هذا اإلطار اكن مجموعة من ا;هودات اليل مقنا هبا

 ختصار، ف¾ خيص التوظيف العمويم، بفضل التعبئة دºل الوزارة 
دºلنا وبفضل ا;هود دºل السـيد الوزير األول احملرتم اليل أصدر دورية يف 

دºل املكفوفني وضعاف البرص  157، اكن مت توظيف 2008ماي  14
  . 2009و 2008برمس السـنتني 
اسـمترر� يف هذا ا;هودات دºل �تصال مع خمتلف  2010 لنسـبة ل 

الوزارات، فف¾ خيص وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مضينا عىل 
يل املبلغ دºلو ال دºل املنح ال 50اتفاقية مع هذه الوزارة اليل خصصت 

يسـهتان به، مبلغ 1م اليل تقدم لهاذ املكفوفني واملكفوفات وضعاف البرص 
من أجل حفظ القرآن و لتايل اسـتقطاهبم كأمئة أو مكرشدات، وهذه 
العملية اليل متت بتعاون ما بني وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة 

طلقت يف فاحت يوليوز من هذه المتنية �جÌعية واألرسة والتضامن، ان
  . السـنة

كذÐ ف¾ خيص التوظيف من طرف وزارة التمنية �جÌعية واألرسة 
 10والتضامن، نذكر كذÐ التعاون دºل السـيد الوزير األول، حصلنا عىل 

  . مقاعد، اليل خصصناها للمعاقني حركيا
مناصب ختصصت لألشخاص املعاقني حركيا بفضل رخصة  10إذن 

نائية للسـيد الوزير األول، كذÐ اكين مناقشات جدية مع مجموعة من اسـتث 
القطاعات، خاصة وزارة الصحة ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة الشـباب 

  . والرºضة من أجل احلصول عىل بعض املقاعد اإلضافية
اليل جات يف  %7اليل خصين نقول هو أنه ف¾ خيص تطبيق نسـبة 

الوزير األول أو قرار السـيد الوزير األول رمق دºل  2000مرسوم يف سـنة 
اليل اكنت كتخصص الالحئة دºل املناصب اليل يه خمصصة  3.130.00

، التطبيق دºلها كنلقاو %7لألشخاص املعاقني، وكتخصص فعال نسـبة 
فيه صعو ت، اكين صعو ت من طرف خمتلف القطاعات، عالش؟ ألنه 
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صب يف نفس الشعبة  ش ميكن هلم دºل املنا 15اكين أوال تيخص يكون 
  . خيصصوا واحد لألشخاص املعاقني

و ش تعاجل هذه اإلشاكلية مت إصدار واحد املرسوم جديد أو دورية 
،  ش يمت ترامك دºل احتساب 2002جديدة للسـيد الوزير األول يف سـنة 

الشعبة معينة، ترامك سـنة عىل سـنة املناصب اليل مت اخللق دºلها يف واحد 
جبمع  15يف سـنة واحدة، توصل ل 15ش توصل،  ش إذا ما وصلتش ل 

مجموعة من السـنوات، واليل  ين هو أنه اكين واحد املشلك دºل الشعب 
اليل مكونني فهيا هاذ األشخاص املعاقني، واليل كثريا ما كتناسبش مع 

  .اللواحئ دºل الشعب اليل كيطلبوها الوزارات

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لسـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل شكرا ا

  .اجلواب دºل السـيدة الوزيرة

        ::::املستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيلاملستشار السـيد معر ادخيل
  . شكرا السـيدة الوزيرة

إذن بناء عليه، السـيدة الوزيرة، أوال تأكد بأنه  لنسـبة لهذا الوعد اليل 
زيانيات الفرعية، اكن جاء يف الترصحي احلكويم، واليل اكن جاء كذÐ يف امل

اليل كنتو قدمتو، تأكد� بأن مل تكن هناك دراسة مسـبقة  لنسـبة لهذا 
  . املشلك و لنسـبة لهذا امللف

و لتايل، السـيدة الوزيرة، نمتىن أن قبل ما تديروا أي خطوة كيف ما 
اكن نوعها، بأن تكون أوال لها دراسة من أجل تطبيقها، ألن يسـتحيل أي 

  . مرشوع بدون دراسة مسـبقة يسـتحيل تطبيقه تقريبا بر�مج أو
و لتايل نمتىن، السـيدة الوزيرة بأن تنفذوا ما جاء يف الوعود اليل اكنت 
تقدمت هبا احلكومة أمام جملس املستشارين، ولكن كذÐ رمبا يكون تقريبا 

  . نفس الترصحي اليل اكن أمام جملس النواب  لنسـبة للغرفتني
املشالك أو بعض العقبات ف¾ خيص تطبيق  �نيا إذا اكنت هناك بعض

هذا التعهد أو هذا الوعد  لنسـبة لهذه الرشحية، حنن مسـتعدون كفرق عىل 
أساس  ش نتعاونو معمك يف تبسـيط هذه املسطرة أو تبسـيط هذا املشلك 
اليل أرشمت لو، وكونوا عىل يقني بأنمك إذا متكنمت عىل أساس  ش تقريبا 

، غادي تكونوا درتوا معل 1م ومفيد وكذÐ عندو متشـيو يف هذا ا·طط
  .أجر كبري

  .شكرا

        
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار التعقيب
        ::::السـيدة وزيرة التمنية �جÌعية واألالسـيدة وزيرة التمنية �جÌعية واألالسـيدة وزيرة التمنية �جÌعية واألالسـيدة وزيرة التمنية �جÌعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن

كنشكرمك، السـيد املستشار احملرتم، عىل �سـتعداد دºلمك عىل التعاون 
معنا، ألنه هو فعال مشلك اليل مايش سهل، واحنا مقنا فعال بواحد البحث 

  . اليل كنت غادي نقدمو ولكن تأخر شوية
انطلقنا بواحد البحث Gى مجيع الوزارات  2009أبريل  20يف يوم 

 ش نعرفو أشـنو يه األعداد دºل األشخاص اليل هام يف وضعية إعاقة، 
دºل القطاعات احلكومية، الوزارة  34ني واليل مت �سـتقطاب دºلو ما ب

دºل القطاعات احلكومية اليل اعطاتنا أنه مت  25توصلت  ألجوبة دºل 
اليل هام  209، مهنم 2000أشخاص معاقني منذ سـنة  746توظيف عامة 

  . اليل هام رجال 537إ�ث و
إىل يومنا هذا، كتكون نسـبة اليل  2000إذن هذه النسـبة من سـنة 

Qل  يه ضئيºيل تتطلب منا ، ال%7جدا وال تتالمئ فعال مع النسـبة د
فعال أننا نالمئ النوع دºل التكوين اليل كيتلقاوه هاذ األشخاص املعاقني 

  .  ش ميكن فعال يتالءم مع املتطلبات
بغيت نقول بأنه اكين هاذ ، %5كذÐ ف¾ خيص املرسوم دºل 

ول، وغادي يمت اإلصدار املرسوم، ها هو موجود عند السـيد الوزير األ
دºلو عن قريب، ولكن كذÐ أننا مضينا عىل اتفاقيات مع مجموعة من 
الرشاكت، ومع األسف اليل تنلقاوه هو املقاومة من طرف األشخاص 
املكفوفني أو املعاقني، ألهنم ما تيبغيوش يدخلوا للقطاع اخلاص، كيبغيو 

  . فقط الوظيفة العمومية
صنا والبد نتعاونو مجيعا  ش نقنعو إخواننا اليل ويف هاذ امليدان اكن خ 

احنا نتعاطف معهم، ومع الصعو ت اليل كيعانيو مهنا، ولكن خصهم والبد 
كذÐ يعرفوا عىل أنه التوظيف يف بالد� ما خصوش يكون اجÌعي كام 
قال صاحب اجلال¥ يف واحد من اخلطا ت دºلو، ما خصوش يكون 

توظيف ممثر أو اكستÝر  لنسـبة ل�و¥  توظيف اجÌعي، خصو يكون
  . املغربية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . نشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة

وننتقل إىل آخر سؤال مربمج يف جدول أعامل هذه اجللسة، وهو 
موجه إىل السـيد الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون 

دية والعامة حول ارتفاع أسعار املواد �سـهتالكية، واللكمة ألحد �قتصا
  . السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال

  .تفضلوا

        
        : : : : املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد لشكرد لشكرد لشكرد لشكر

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء، 
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  السادة املستشارون، 
طرح سؤالنا يف مرة أخرى نضطر كفريق فيدرايل للوحدة واGميقراطية ل

  .قاعة شـبه فارغة، مع العمل أن امجليع يتلكم عىل تفعيل دور املؤسسة
غادي منر مبارشة للسؤال، مرة أخرى يكتوي املغاربة بنار الزºدة املهو¥ 
يف أسعار املواد �سـهتالكية، هاد الزºدة اليت جاءت بعد شهر رمضان 

لسري يف غياب <م واGخول املدريس ويف ظل تطبيق مقتضيات مدونة ا
ألي مراقبة، مما انعكس سلبا عىل القدرة الرشائية للمواطنني، خاصة مهنم 
ذوي اGخل احملدود، اليشء اÁي جعلهم غري قادرين عىل توفري احلاجيات 
األساسـية اليومية، ووصل األمر ببعضهم إىل �حتجاج يف الشارع دفاعا 

  .عن حقهم يف العيش الكرمي
زير، نسائلمك عن اإلجراءات اليت تنوون اختاذها من ÐÁ، السـيد الو 

أجل احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني والرضب عىل أيدي لك 
املتالعبني، اÁين ال مه هلم سوى اسـتغالل لك فرصة ملرامكة ثرواهتم عىل 

  .حساب معا�ة املواطنني
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ر، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عن السؤالشكرا السـيد املستشا

السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون 
    ::::�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

يف البداية أريد أن أتوجه  لشكر إىل السـيدات والسادة املستشارين 
 من الفريق عىل انشغاهلم املرشوع مبوضوع القدرة الرشائية، اÁي احملرتمني

حيظى  ألولوية مضن اهÌمات احلكومة، و لفعل كام جاء يف تدخلمك 
فعرفت أسعار بعض أنواع اخلرض والفواكه ارتفاعات هامة يف بداية شهر 

كام أكتوبر احلايل، مما دفعنا إىل التساؤل عن العوامل اليت أدت إىل ذÐ، و 
  .جاء يف تدخلمك عن عالقهتا مبدونة السري

أظن أن  لنسـبة للعالقة مع مدونة السري، فلكنا نعمل بأن ليس هناك 
 30عالقة وطيدة حبمك أن تطبيق مدونة السري اكن � انعاكس ال يفوت 

سـنتمي للكيلوغرام  لنسـبة لألسعار، خصوصا  لنسـبة للخرض يف الوقت 
درامه  3درامه  2رض عرفت ارتفاعات تفوت اليل هاد األسعار دºل اخل

  .درامه  لنسـبة لبعض اخلرض 8حىت إىل أكرث من 
إذن العوامل املوضوعية، هناك عوامل �جتة عن قQ عرض أنواع 
اخلرض بفعل احلرارة املفرطة لشهر غشت املايض، واليل أدت إىل تأخري 

األسواق بسبب  املنتوج، هناÐ كذÐ ندرة بعض أنواع اخلرض والفواكه يف
عدم إيصالها من مناطق اإلنتاج إىل األسواق، وتبني مثال إذا اخذينا سوق 

دºل مكية اخلرض  %30امجلQ دºل اGار البيضاء بأن وقع اخنفاض دºل 

 Qمقارنة مع الشهر املايض، إذن اكين مشلك موضوعي، أي أن اكين ق
  . العرض مقارنة مع الطلب، ولكن هذا غري اكف

أن كذÐ ميل در� اGراسة، تبني بأن هوامش الرحب  لنسـبة تبني 
لبعض اخلرض ارتفعت بمكية واحضة، و لتايل فاتضح أنه اكين ختزين رسي، 
واكين كذÐ إشاكلية دال املضاربة يف األسعار، و لتايل وزارة اGاخلية 

 تكثيف ا;هودات يف جمال املراقبة، وتوصلناأعطت التعل¾ت دºلها  ش 
إىل العديد من ا·الفات، واليل أدى ذÐ إىل نتيجة ملموسة، واليل 
عشـناها لكنا، وهو اخنفاض دºل بعض هذه األسعار، مفثال الطامطم اكنوا 

درامه، كذÐ  8درمه للكيلوغرام يف أوائل الشهر، اليوم ب  12ب 
  .درامه للكيلو 2 لنسـبة لبطاطا حىت يه اخنفضت ب 

، ولكن هذا ما تينفيش بأن اكين إشاكلية حقيقية إذن وقع واحد ا;هود
حبال اليل قالوا اإلخوان املستشارين، أن اكين إشاكلية حقيقية، أي اكين 
�س اليل كيتالعبوا بقوت املواطنني، واكين املشلك اليل تنعرفوه مجيع هو 
املشلك دºل سوق امجلQ، والسـيد الوزير دºل التجارة ووزارة اGاخلية 

عىل إصالح دºل اإلشاكلية املطروحة  لنسـبة ألسواق امجلQ،  يشـتغلون
من املنتوج ما تيدوزش بأسواق امجلQ،  %40ألن تيتبني بأن عند� 

و لتايل فبحمك أن أسواق امجلQ يه فني تيتحدد األسعار، هذا تيأدي إىل 
 ارتفاعات يف األسعار، و لتايل التالعب بقوت املواطنني والقدرة الرشائية

  .ورضب القدرة الرشائية للمواطنني
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد عبد املاÐ أفرºطاملستشار السـيد عبد املاÐ أفرºطاملستشار السـيد عبد املاÐ أفرºطاملستشار السـيد عبد املاÐ أفرºط
  .شكرا السـيد الرئيس

كنا نود أن يكون هناك بث لهذا السؤال حىت يطلع املغاربة عىل 
يقاف هذا التسيب، لقد اإلجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها من أجل إ

أقررمت، السـيد الوزير، أنه من مضن ما اكن من وراء ارتفاع األسعار 
Ðالتخزين الرسي واملضاربة إىل غري ذ.  

لكن سؤالنا اليوم هو ما دور احلكومة يف املراقبة ويف احلد من هذا 
النوع دºل الغش ومن ميس  لقدرة الرشائية للمواطنني فهو ميس  ألمن 

 للمغاربة، بل وميس  السـتقرار ببالد�، ÐÁ وحنن نعمل يف العديد الغذايئ
من الب�ان أن عقوبة الغش من هذا املسـتوى، املضاربة والتخزين ال{ان 
يؤدºن إىل الزºدة يف األسعار راه العقوبة تمتيش يف بعض الب�ان إىل حد 

حنا طبعا عقوبة اإلعدام، مايش غري يش حاجة، اكينة يف بعض اGول، وا
حنن نناضل من أجل حىت العقوبة دºل اإلعدام ما تبقاش يف بالد�، ولكن 
راه هاذ التسيب راه ما كيخصش أنه يسـمتر هبذا الشلك، واحنا املغاربة لوال 
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�سـمترار دºل ما يصطلح عليه  لتاكفل �جÌعي كون غادي تكون يش 
  .اكرثة

ع دºل اخلرض والفواكه، احنا ÐÁ أعتقد بأنه اليوم مايش غري �رتفا
تنعرفو بأن الغذاء دºل املغاربة اليوم الشاي واخلزب، اخلزب وأ<ي كيف 

، %100تيقولوا املغاربة، األغلبية دºل املغاربة، والشاي اليوم ارتفع تقريبا 
واليل  يق ماليقناش لو واحد التفسري، واليل املغاربة يتساءلون اليوم، وهاذ 

 16يتو، خصنا نعرفو كيفاش العلبة اليل اكنت كتسوى الشاي اليل امس 
  . درمه 30درمه اليوم كتسوى 

ÐÁ أعتقد، السـيد الوزير، مزºن أنه يف إطار واحد الشوية دºل 
الوضوح أن احلكومة تعرتف بأنه راه اكين ختزين رسي، اكين مضار ت 

واحد إعامل ولكن املغاربة ما خصهمش هاذ اخلطاب، املغاربة خصهم ... اكين
أوال دºل مقتضيات القوانني اليل جاري هبا العمل، وأن املراقبة ما تبقاش 
غري مراقبة مومسية، أننا ميل جتي املناسـبة دºل شهر رمضان وال يش 
مناسـبة تيجيو التلفزيون ويبينوا لنا اللجنة دºل املراقبة كتدور يف بعض 

يمت الرضب عىل أيدي  األسواق، جيب أن تكون هناك مراقبة يومية، وأن
  . لك املتالعبني بأرزاق املغاربةلك 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار عىل تعقيبه، واللكمة للسـيد الوزير رمبا للرد 

  .عىل تعقيب السـيد املستشار

السـيد الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Gى الوزير األول، امللكف  لشؤون �قتصادية 
    ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
غنحاول خنترص، أوال  لنسـبة للتدخل دºل األخ املستشار، بغيت، 
السـيد املستشار، نذكر بأنه هناÐ عدة تدابري مت اختاذها من طرف 
احلكومة، أوال أنÌ سامهتو فهيا كذÐ، هو القانون دºل األسعار واملنافسة، 

در� العقو ت اإلدارية، هاذ القانون مت تعدي� ورفعنا من العقو ت، و 
ألف درمه، وتميكن أن  300ألف درمه ووصلناها ل 100العقو ت اكنت 

سـنوات، إذا اكين واحد ا;هود تبدل  5تضاعف يف حا¥ العود يف ظرف 
  .يف هاذ ا;ال

 لنسـبة للجانب اليل تلكمتو عليه دºل املراقبة، كذÐ وضعنا واحد 
بني املراقبني، ألن حىت التاجر اللجان حملية  ش يكون التنسـيق 

مكيخصناش عاود �ين نضغطو عليه كثري، ألن كمييش الناس دºل الصحة، 
من بعد كيجي الناس دºل الفالحة، من بعد كيجيو الناس دºل اGاخلية، 
فدر� اللجان اليل يه تمتيش بكيفية مسـمترة، ودر� كذÐ اجÌعات أوال 

لصعيد املركزي، وشهرية  ش نعرفو أشـنو أسـبوعية  لنسـبة للوزارة عىل ا
  .تدار يف مجيع املناطق  ش هاذ املراقبة متكونش مومسية، وتكون مسـمترة

النقطة اليل طرحت دºل الشاي نقطة 1مة، ألن حصيح أنه وقع 
ارتفاعات 1مة، ولكن راجع إىل ارتفاعات يف األسواق اGولية، وقع تضاعف 

Ì كتعرفوا بأن الشاي مايش مادة مدمعة، دºل األسعار دºل الشاي، وان
مميكنش ندمعو لكيش، و لتايل اكن انعاكس عىل املغرب، واحنا كنشـتغلو 

يف هاذ اإلطار  ش نشوفو إماكنية دºل ختفيض امجلارك  ش نقلصو من 
  . الضغط عىل القدرة الرشائية دºل املواطن يف هاذ املادة

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يد الوزير عىل مسامهته، وشكرا مجليع من سامه يف هذه شكرا للسـ 

  . اجللسة
  .ورفعت اجللسة


