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  )2011 يناير 18( 1432 صفر 13الثال2ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا@لساخلليفة الثالث ل ،حلسن بيجديكن السـيد املستشار: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

 الثالثةدقيقة، ابتداء من الساعة  وواحد وثالثون ثالث ساعات: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال عرش الرابعةواLقيقة 

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

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .والسالم عىل أرشف املرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة

  .أعلن عن افتتاح جلسة األسـئU الشفهية
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
من اLسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اLاخيل  56بأحاكم الفصل  معال

@لس املستشارين، خيصص ا@لس هذه اجللسة ألسـئU السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

قبل الرشوع يف تناول األسـئU الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
عىل ما جد من اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا@لس 

  .مراسالت وإعال�ت
  .اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا@لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا@لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا@لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا@لس
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية، أحيط ا@لس املوقر أننا سـنكون عىل موعد مبارشة بعد 
جلسة األسـئU الشفهية مع جلسة معومية ختصص الختتام أشغال اLورة 

  .اخلريفية
  :أخرب ا@لس أن الرئاسة توصلت مبشاريع القوانني التاليةكام 

يتعلق �لتعويض عن حوادث الشغل،  26.10أوال، مرشوع قانون رمق 
  احملال عىل جملس املستشارين من السـيد الوزير األول؛

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل  223.10نيا، مرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربية  2010ماي  11يف تصديق �تفاقية املوقعة �لر�ط 

ومجهورية مقدونيا لتجنب �زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف 
ميدان الرضائب عىل اLخل، احملال عىل جملس املستشارين من جملس 

  .النواب
 11/809كام توصلت الرئاسة بقرار للمجلس اLسـتوري حيمل رمق 

  :بشأن الطعنني التاليني

من طرف السـيد اكتب اللجنة الوطنية لإلحصاء، طالبا  األول مقدم
فيه إلغاء عضوية السـيد محمد رسدي املكتسـبة عن طريق مسطرة التعويض 

  .مللء مقعد شاغر مبجلس املستشارين
والثاين مقدم من طرف السـيد عدي بوعرفة ومن معه، ملمتسني فيه 

 02ا@راة يوم  إلغاء نتاجئ انتخا�ت جتديد ثلث أعضاء جملس املستشارين،
  .، هيئة ممثيل املأجورين2009أكتوبر 

وقد رصح ا@لس اLسـتوري بعدم قبول طلب السـيد عدي بوعرفة 
ومن معه، كام قىض برفض طلب طعن السـيد اكتب اللجنة الوطنية 

  .لإلحصاء
كام توصلت الرئاسة مبراسU من الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان، 

لس طلب السـيدة وزيرة الصحة والسـيد وزير �تصال خيرب من خاللها ا@
  . بتقدمي األسـئU املو¶ة لقطاعهيام يف بداية اجللسة

ومبراسU أخرى من رئيس فريق التجمع اLسـتوري املوحد، خيرب من 
خاللها ا@لس بتأجيل السؤال املوجه للسـيد وزير الثقافة حول إسرتاتيجية 

  .عيب الغنايئ إىل جلسة الحقةالوزارة محلاية الرتاث الفين الش
ومبراسU من رئيس فريق األصا¾ واملعارصة، خيرب من خاللها ا@لس 
بتأجيل السؤال املوجه للسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية حول 

  .الوضعية �جÂعية لألمئة والوعاظ إىل جلسة الحقة
جملس  هذا، و�لنسـبة لألسـئU الشفهية والكتابية اليت توصل هبا

  :يناير 18املستشارين إىل غاية يوم الثال2ء 
  سؤ�؛ 44: عدد األسـئU الشفوية -
  ؛3: عدد األسـئU الكتابية -
  .4: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

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

من النظام اLاخيل، توصلت الرئاسة بسـبع  128طبقا ملقتضيات املادة 
  . طلبات إحاطة، اللكمة لفريق التجمع اLسـتوري املوحد) 7(

  .نعم، السـيد الرئيس È اللكمة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

س عن مآل كنا نمتىن أن يطلعنا السـيد األمني احملرتم، وأن خيرب ا@ل
مراسU سـبق لفريق األصا¾ واملعارصة أن و¶ها للسـيد الوزير األول، اآلن 

أسابيع، وتتعلق �سـتفسار السـيد الوزير األول �عتباره ) 5(قرابة مخسة 
اه ونعاينه من غياب نمنسق الفريق احلكويم عن األسـباب املرتبطة مبا عاي 
 هاذيك املراسU، اكن ملحوظ للسادة الوزراء، اكن آخرها مبناسـبة تقدمي



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

2 
 

 )2011 رياني  18( 1432 رفص 13

أسابيع وحنن ننتظر اجلواب، ونود أن  5وزيرا، هاذي  21آخرها غياب 
  نعرف هل من جواب عن هذه املراسU أم ال؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 Âأظن أنه مل يتوصل املكتب حلد اآلن جبواب هذه الرسا¾، وان

ك الهنار يÜّ احرضتو يف ندوة الرؤساء اليل أ2ر فهيا هاذ املراسU، وذي
  .أرسلها الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
طيب، يف هاذه احلا¾، السـيد الرئيس احملرتم، نطلب منمك أن تسجلوا 

أسابيع ليك جييبنا السـيد الوزير  )7(سـبعة يف احملرض بأننا انتظر� قرابة 
األول عن سؤال مرشوع، نعتقد أن من حقنا أن ننتظر من احلكومة 

وزيرا للغياب دفعة واحدة، علام بأننا  21ضيحا لألسـباب اليت تؤدي ب تو 
حاالت إما  3نفهم ونتفهم أنه ميكن للسـيد الوزير أن يتغيب يف واحدة من 

  ... أن يكون

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس، الطلب دäلمك سيسجل يف احملرض، ال داعي �ش 

  .نزيدو، شكرا
إذن اليس املهايش، يف نقطة نظام اليس املهايش؟ يف نقطة نظام تتعلق 
برئاسة اجللسة، السـيد الرئيس تلكم عىل ما ورد من مراسالت من طرف 

  .السـيد األمني
هللا خيليمك يف تسـيري اجللسة نقطة نظام، راه ال أقبل يش حاجة أخرى 

  .من غري نقطة نظام اليل منصوص علهيا يف القانون اLاخيل

        ::::املستشار السـيد عبد ا@يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا@يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا@يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا@يد املهايش
  السـيد الرئيس، 

 Uل جلسات األسـئäنقطة نظام تأيت يف إطار تسـيري وتدبري د
الشفهية، ويه مو¶ة أساسا إىل أعضاء احلكومة، فباإلضافة إىل غياب 
السادة الوزراء احملرتمني عن هذه اجللسات بدون مربر أحيا� ومبربر غري 

  .مقبول

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
مايش نقطة نظام، السـيد رئيس فريق ... هذا تدخل اليس املهايش

األصا¾ واملعارصة أرسلوا لنا رسا¾ عن طريق املكتب، انÂ ما سـيفطتو ال 
  ...رسا¾ ال والو

        ::::املستشار السـيد عبد ا@يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا@يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا@يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا@يد املهايش
، السـيد الرئيس، هاذ اليش اآني سؤ� 15السـيد الرئيس، أ� أرسلت 

 15رض، السـيد الرئيس كرئاسة خصمك تعرفوها، راه أرسلنا عالش كهن
  ...سؤال آين ومتجاوبناش علهيا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شوف، هللا خيليك، تسـيري اجللسة ما عندها عالقة هباد اليش اليل 

األنصاري هو ... موضوعيني كتقول، هللا خيليك اليس املهايش �ش نكونو
األول عندو اللكمة، السـيد األنصاري طلب نقطة نظام قبل منك، مايش 
نقطة نظام هاذي اليس املهايش هللا هيديك، اليس األنصاري راه طلب 

  . اللكمة قبل ما تتدخل اكع، طلب اللكمة قبل منك
راه مايش نقطة نظام هاذيك، هذاك ... اليس األنصاري نقطة نظام

ل، ال السـيد الرئيس طلب املآل دäل املراسU اليل راسل املكتب، تدخ
السـيد املهايش اتقي هللا شوية، ويف النظام اLاخيل اكين عند� ندوة 

اليس األنصاري راه أ� ... الرؤساء ما تتطرحوش هاذ املشالك، تتجيو حىت 
  .اليل تنسري اجللسة

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس،

أ� فقط أود أن أذكر ألن اòكرى تنفع املؤمنني، ونؤكد يف هذا ا@لس 
املوقر، وحنن أمام الرأي العام، أن هناك نظام داخيل حيمك ترصفاتنا، وعلينا 
أن ال نركب و�لتفاف عىل مقتضيات النظام اLاخيل من أجل الظهور 

  .أمام الرأي العام بطرح مشالك خارج النظام اLاخيل
، السـيد الرئيس، أن تتحملوا مسؤوليتمك ألن نقط النظام ينبغي تنمتىن

أن تنصب عن التسـيري، وإىل حد اآلن ليس هناك أي تدخل انصب عن 
  .التسـيري، وأ� أود أن تتعاملوا برصامة وتاكفؤ الفرص �لنسـبة للجميع

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .كشكرا السـيد الرئيس، إذن اللكمة يف إطار اإلحاطة هللا خيلي

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  السـيد الرئيس،
  الزمالء األعزاء،

اليل تنطلبو راه ماكينش أغلبية ومعارضة، خص يكون عند� لكنا 
صدر رحب، السـيد الرئيس، اكين الغياب دäل الوزراء نقولوها، هذا 
إشاكل مطروح، حشال من وزير اليوم حارض؟ مسأ¾ عادية، فاملطلوب 

رئيس احملرتم، أنمك تبلغوا املكتب وتبلغوا السـيد الوزير منمك، السـيد ال
مع الربملان أنه حيث الوزراء �ش حيرضوا، إذن  اتاحملرتم امللكف �لعالق
  .؟ مسأ¾ عاديةهعالش هاذ الصداع لك

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، نقطة نظام يف التسـيري هللا يرمح واLيك، اللكمة 

 .لليس بنشامش
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  ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
أ� ابغيت الرأي دäلمك، السـيد الرئيس احملرتم، هل من املرشوع أن 
نطرح سؤ� عن مآل مراسU مو¶ة إىل السـيد الوزير األول مبناسـبة 

@لس، مرشوع وال مايش مرشوع؟ وبأي حق السـيد تالوة السـيد أمني ا
رئيس الفريق �سـتقاليل؟ لن يسـتطيع أحد أن يمكم أفواهنا، وجيب عىل 

  ...احلكومة أن تفتش عن حمايم �حج إىل اكنت غتدافع عىل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 È ،سـتوريLشكرا السـيد الرئيس، السـيد رئيس فريق التجمع ا

  .اللكمة يف اإلحاطة

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

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

مبرشع السـيد الرئيس، ما أ2ر رغبتنا يف هذه اإلحاطة هو اهنيار قنطرة 
بلقصريي جبهة الغرب الرشاردة بين حيسن نتيجة اإلهامل وعدم املراقبة من 

  .ارة التجهزي والنقل، اòي خلف عددا من القتىل واجلر�طرف مصاحل وز
هذا احلدث، السـيد الرئيس، املؤمل واملأساوي واملرعب، ينضاف إىل 
ما رامكته املنطقة من مآيس يعاين ساكن املنطقة بشلك خمجل ال يقبلها 

 .العقل واملنطق ولك مؤمن �حلقوق اإلنسانية
يعانون الترشد والفقر وفقدان السـيد الرئيس، ساكن هذه املنطقة 

مصادر العيش بشلك قرسي، فرضته الطبيعة وكرسه إهامل احلكومة جلهة 
  . بين حيسن- الرشاردة- الغرب

ما هو دور السـيد الوزير األول إذا مل : التساؤالت، السـيد الرئيس
  يكن هو املسؤول عن متابعة ومعاجلة املشالك الطارئة؟

سـيد الوزير األول �لتدخل يف بعض إننا من هذا املنرب، طالبنا ال 
امللفات الشائكة، ومل تكن هناك أي اسـتجابة، واألمثU كثرية، السـيد 

  .الرئيس
Èل بلقصريي ضاعت فهيا أرواح  ،كذäحادث اهنيار القنطرة د

املواطنني، أين هو السـيد الوزير األول يف هاذ امللف؟ مع العمل أن القنطرة 
  . ا قلص من عدد الضحاäاهنارت يف اخلامسة صباحا مم

مسكن قروي مجلاعة دار بلعامري أوالد احسني،  300اآلن أيضا اهنار 
دوار الشانطي لسـيدي حيىي الغرب، عامر السفلية، اهنيار املعابر، 
املساÈ، مما أدى إىل ترشد عائالت تعيش يف العراء وعز¾ بعض اLواوير، 

  الوزير األول؟ كذÈ نتساءل كذÈ السـيد الرئيس أين هو السـيد
السـيد الرئيس، إذا اكن هذا الواقع احلي واملر ال حيرك للسـيد الوزير 

  األول ساكنا، فهل سـيعترب سـيادته �منا جمرد ميوعة وحتامل جماين؟ 

وختاما، مطلبنا املوضوعي للسـيد الوزير األول هو القيام بزäرة إىل 
عثة وزارية ألن بين حسن بصفة خشصية أو إرسال ب - الرشاردة- ¶ة الغرب

الواقع ال يرتفع، وحنن ننقÜ بصدق إىل الربملان، بعيدا عن أي حساب 
ضيق، ضد أي حزب سـيايس، خصوصا وحنن نعي لك الوعي �Lور 
التارخيي حلزب الوزير األول يف اLفاع عن اLميقراطية واحرتام املؤسسات، 

قلت والو،  وهو ما جيعل �منا، أستسمح السـيد الرئيس، ال تقاطعين ما
  .أ� قلت لمك حزبمك زوين، حزبمك زوين، ما قلنا والو، خليوين نمكل

وهو ما جيعل �منا داخل الربملان مزنها عن امليوعة والتحامل ألن 
  ...مشالك الشعب املغريب ومصلحة الوطن تعلو فوق لك مصلحة خشصية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الرئيس، اللكمة لفريق التحالف �شرتايك شكرا

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  . ال تقاطعين السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أقاطعك ألنك فيت القانون، امسح يل، أربع دقائق، احرتم نفسك السـيد 

  .الرئيس، واحرتم الوقت السـيد الرئيس
ليمك التوقيت املنصوص عليه يف اللكمة لفريق التحالف، احرتموا هللا خي 

  .النظام اLاخيل

        ::::املستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السـيدات املستشارات احملرتمات،

  إخواين املستشارين احملرتمني،

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .السكوت هللا يعطيمك اخلري اإلخوان تصنتوا شوية، اإلخوان شوية

    ::::املستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوي
 السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السـيدات املستشارات احملرتمات،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
يف إطار ما يسمح به النظام اLاخيل، أحيطمك علام �هنيار قنطرة عن 

ي وجامعة الصفصاف، هذا �هنيار اòي الطريق الرابطة بني جامعة بلقصري 
خلف قتيلني حلد اآلن وعددا من اجلر�، تلكف جال¾ امل� خشصيا 
مبصاريف عال¶م، وعند نقل الضحاä إىل املستشفى احمليل مبرشع بلقصريي 
مل جيد رجال اإلسعاف ما ميكن اإلسعاف به، نظرا الفتقار هذا املستشفى 

يف الوقت اòي اكن يرضب به املثل من ألبسط التجهزيات الرضورية، 
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جر� يف حا¾  6حيث التجهزيات واألطر العامU به، مما دفعهم إىل إرسال 
مهنم �ملستشفى  7خطرية إىل املستشفى العسكري مبدينة الر�ط، و

  .اإلقلميي بسـيدي قامس
هذا �هنيار مت جفر يوم األحد املايض، وهو يوم السوق األسـبوعي 

صاف، فنظرا لوجود ضباب كثيف سقطت ثالث عر�ت يف جبامعة الصف
اòي مل يكن ممتلئا حلسن احلظ وإال اكنت خسائر أكرث بكثري، وقد  يالواد

اهنارت هذه القنطرة املهمة واألساسـية يف املنطقة املوجودة عىل هنر سـبو 
نتيجة لضعف أو غياب املراقبة والصيانة، علام أن هذه املنطقة عرفت عدة 

وامتالء الواد �سـمترار نتيجة املاء الفائض عن سد الوحدة، مما  فيضا�ت
  . يفرض املراقبة املسـمترة لوضعية هذه القنطرة و�يق القناطر عىل واد سـبو

، ويسـتعمل 1975ومن الغريب أن هذه القنطرة املهنارة مت بناؤها سـنة 
مت  الساكن اآلن كبديل القنطرة املوجودة يف مدخل مرشع بلقصريي، واليت

، ومازالت قامئة وتتحمل السـيارات وكذÈ مرور 1922بناؤها سـنة 
  .القطار، وهو ما يثري أكرث من سؤال حول جودة البنيات التحتية ببالد�

و�إلضافة إىل حضاä القتىل واجلر�، فقد ترضرت حركة املرور 
بشلك كبري عن قنطرة يف مدخل مرشع بلقصريي، ومن النتاجئ أيضا انقطاع 

ء عىل مدينة مرشع بلقصريي نظرا ملرور قنوات املاء عىل هذه القنطرة، املا
ويعاين الساكن من صعو�ت الزتود �ملاء، وحىت عندما يمت إطالق املاء يف 

  .بعض األحيان فإنه ماء متلوث
  :إننا يف فريق التحالف �شرتايك، ندعو السلطات املعنية إىل

مدينة مرشع بلقصريي  التدخل العاجل من أجل حل مشلك تزويد -
  ؛�ملاء مكهمة مسـتعجU، مما ' من دور &م

  ؛العمل عىل إعادة بناء القنطرة املهنارة يف أقرب اآلجال -
خاصة املوجودة عىل وادي سـبو حىت ، القيام مبراقبة وصيانة القناطر -

ال تتكرر املأساة هذه اليت عشـناها، وأملنا كبري أن يصل هذا النداء إىل 
  . ني املعنيني مبارشة هبذا امللفاملسؤول

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفريق احلريك

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  السـيد الرئيس،

إحاطة الفريق احلريك تصب يف نفس �جتاه، ألن يف نفس السـياق، 
السـيد الرئيس، نعرب عن عرفاننا للمبادرة امللكية السامية لصاحب اجلال¾ 
امل� محمد السادس نرصه هللا �لتكفل �لضحاä واجلر� يف إطار احلرص 

، فإننا من املليك املوصول و�العتناء برعاä جاللته يف خمتلف مناطق املغرب
موقعنا نتقدم إىل عائالت الضحاä بأحر التعازي يف هذا املصاب اجللل، 

داعني �لشفاء العاجل للجر( املصابني، كام نتطلع إىل كشف األسـباب 
 .احلقيقية وراء اهنيار هذا اجلرس اòي الزال معره �فرتايض مل ينته بعد

إن هذه احلادثة املؤسفة، ليست يف احلقيقة إال حا¾ من بني حاالت 
مماثU، واليت يمت تسجيلها من حني آلخر يف خمتلف مناطق املغرب، حيث 
سـبق أن اهنارت قنطرة متر فوق الطريق السـيار بنفس اجلهة، وهو ما 
جيعلنا نتساءل عن مدى وعي احلكومة هبذه الكوارث واسـتحضارها يف 

طيطها يف إطار رؤية استباقية، تتدارك البالء قبل وقوعه، بدل برامج خت 
  .�رتاكن إىل سـياسة رد الفعل بعد أن تقع الفأس يف الرأس

إن احلكومة مدعوة اليوم إىل رضورة وضع خمطط، يقوم بإحصاء مجيع 
القناطر واجلسور اآليU للسقوط بسبب هناية معرها �فرتايض أو بسبب 

الرتبة وعوامل الغش وغياب املراقبة وضعف اLراسات الفيضا�ت واجنراف 
 Uاملمهدة إلجناز املشاريع، فهل كتب عىل بالد� بعد حمنة املساجد اآلي
للسقوط واملنازل اآليU للسقوط أن تعيش عىل إيقاع القناطر املهددة 

  �الهنيار؟ 
وحيدث هذا يف زمن تطبيق مدونة السري، وهو ما يعيد إىل الوا¶ة 

اؤل حول مدى الزتام احلكومة بإصالح وتوفري البنية التحتية القادرة التس
  عىل استيعاب فلسفة املدونة وأهدافها اإلسرتاجتية؟

ويف سـياق متصل، وارتباطا هبذه القنطرة املهنارة، نود تنبيه املصاحل 
احلكومية املعنية إىل الوضعية الهشة لقنطرة أخرى اليت يه &ددة �الهنيار، 

الرابطة بني القنيطرة وجامعة املنارصة، يف أي " أوالد برجال"رة ويه قنط
وقت، وكام نسجل ما تناقلته بعض الصحف اليوم حول وضعية قنطرة يف 
ضوا( بولعوان بإقلمي سطات اليت تربط بني إقلميي سطات واجلديدة، 

  .وغريها من اجلسور والقناطر مبختلف اجلهات
  السـيد الرئيس،

  .والسالم عليمكلقد أعذر من أنذر 

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

طلب إحاطة ا@لس علام دäل الفريق �شرتايك ورد فيه السحب، 
  .إذن اللكمة للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد فااملستشار السـيد عبد امحليد فااملستشار السـيد عبد امحليد فااملستشار السـيد عبد امحليد فاحتحتحتحتيييي
  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السـيد الرئيس، 

 )Transparency(ثالثة عىل التوايل متنع مجعية تراسربانيس للمرة ال 
من طرف  2010املغرب من تنظمي حفل تسلمي جائزة الزناهة لسـنة 

 5السلطات احمللية مبدينة الر�ط، حيث أقدم وايل الر�ط يوم األربعاء 
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بتبليغ امجلعية بقرار يريم إىل منع احلفل اòي أعلنت عن تنظميه  2011يناير
يناير، مربرا ذÈ بأسـباب أمنية  6احملامني �لر�ط يوم امخليس بنادي 

من  12و 11ولكون املوقعني عىل الترصحي مل حيرتموا مقتضيات الفصلني 
بشأن التجمعات العمومية رمغ أن األمر يتعلق �جÂع وليس  1958ظهري 

بتجمع من ¶ة، ومن ¶ة 2نية فإن تنظمي احلفل يف قاعة خاصة هبيئة 
اميني مبدينة الر�ط ال ميكن أن يشلك أي خطر عىل سالمة األمن احمل

  .العام
  السـيد الرئيس،

إن تكرار املنع مجلعية تشـتغل يف جمال، قامت احلكومة نفسها يف شأنه 
بإجراءات معلية، متثلت يف خلق الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، يف 
سـياق وطين أمجعت خال' لك مكو�ت احلقل الوطين عىل جعل التخليق 
مدخال وطنيا للمسـتقبل، ليثري قلقا مرشوعا Lى لك اLميقراطيني 

ادات السـياسـية املندرجة يف إطار بناء دو¾ احلق والقانون واإلر 
  .املؤسساتو 

أحضى سلواك غري مقبول يف مغرب األلفية  إن سلواك من هذا النوع،
الثالثة، حيث ال ينبغي �رتداد إىل ممارسة املنع واملضايقات وبالد� تبحث 

لكونية حلقوق عن موقع مرحي لها يف عامل اليوم من خالل �خنراط يف القمي ا
اإلنسان والوضع املتقدم مع �حتاد األورويب، و�خنراط يف املواثيق 
اLولية من قبيل العهد اLويل للحقوق املدنية والسـياسـية والعهد اLويل 
للحقوق �قتصادية و�جÂعية، إضافة إىل النسـيج احلقويق الوطين الغين 

 .بإجنازاته
إن بالد� اليت اختارت يف ظل العهد اجلديد أن توفر لك الرشوط 
احلقوقية والسـياسـية و�قتصادية و�جÂعية لبناء ا@متع احلدايث 
اLميقراطي عرب حمطات أساسـية يف <رخي البالد من مصاحلة سـياسـية 
وحقوقية وإصدار ترسانة تقدمية من القوانني، متتح من املتعارف عليه 

  .ال تستسـيغ سلواك من هذا النوعدوليا، 
إن حرية التجمع والتظاهر، حتمكها القوانني، وال أحد ميكنه أن ميارس 

املغرب ) Transparency(حريته كيفام اكنت خارج هذه القوانني، ومجعية 
الزتمت هبذا اإلطار بغض النظر عن طبيعة النشاط اòي اكنت سـتقوم به 

  .ما دام ال ميس جوهر القانون
عزيز دور ا@متع املدين، خاصة يف ا@االت اليت جتعل بالد� رائدة إن ت

عىل املسـتوى اجلهوي والقاري، سـيدمع ال حمال ا@هودات امجلاعية 
للتأسيس لقمي اLميقراطية واحلرäت العامة، وال بديل لبال� اليوم إال أن 

ام عرب عن ذÈ تنجز املهام اليت يتطلهبا بناء ا@متع احلدايث اLميقراطي، ك
  .جال¾ امل� محمد الساد، يف العديد من خطبه السامية

  . شكرا السـيد الرئيس

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

اللكمة لفريق ... شكرا السـيد الرئيس، اللكمة للفريق �سـتقاليل
  .األصا¾ واملعارصة

  :املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
احنا نتنازل عن طيب صارت اللعبة مكشوفة اآلن، السـيد الرئيس، 

  .خاطر لزميلنا، وحنن يف مؤخرة الرتتيب

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  دا� ابغيتو تتدخلوا وال ندوزو لألسـئU مبارشة؟ 

السـيد املستشار، خليو� نتذاكر مع رؤساء الفرق، السـيد رئيس فريق 
األصا¾ واملعارصة È اللكمة، الالحئة اليل عندي فيه األصا¾ واملعارصة يف 

ما جاب هللا ... ، السـيد الرئيس، أ� بغيت ندير املرونة، طلبت يل4رمق 
دا� ماكيناش املرونة، مغاديش تكون املرونة حىت ... شاي، دا� È اللكمة

  .يف املسـتقبل

  :املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
طيب، السـيد الرئيس، املوضوع اليل بغينا يف فريق األصا¾ واملعارصة 

اليوم يتعلق بأمر جلل، مبوضوع أخطر بكثري من جمرد اهنيار قنطرة أن نثريه 
هنا وهناك، هاذ اليش ألفناه وعهد�ه، املوضوع يتعلق بسابقة تؤرش عىل 
وضع غري حصي يف العالقة اليت يفرتض أن تتأسس بني اجلهاز احلكويم 

  . وبني هذه املؤسسة
لوزير األول مناسـبة هاذ احلديث هو ترصحي أو خطاب ألقاه السـيد ا

قبل أäم قليU، وذهب فيه من مجU ما ذهب فيه إىل اسـتعامل أوصاف 
خيجل املرء من ذكرها يف حق هذه املؤسسة، ومهنا مثال الوصف اòي 

  .يشري إىل أن هناك ميوعة سـياسـية متارس داخل هذا ا@لس
وحنن نود هبذه املناسـبة، طاملا أننا أن الرسا¾ وصلت، وفهمنا أن 

د �مليوعة السـياسـية يه املعارضة اليت جنهتد يف ممارسـهتا، واليل املقصو 
وصفناها يف مناسـبات خمتلفة، إننا نود أن نأسف وأن نعرب عن معيق أسفنا 
أن يكون هذا الترصحي، هذا التحامل وهذا التسفيه ملؤسسة دسـتورية 
وطنية قد صدر عىل لسان السـيد الوزير األول، اòي يفرتض أن يكون 

اجب التحفظ واسـتحضار احلرمة والهيبة دäل املؤسسات، ويفرتض فيه و 
أن ينأى بنفسه عن اLخول يف غامر مزايدات سـياسوية عقمية، يقحم فهيا 
جملسـنا املوقر، وتوظف فيه يعين ما شفناه قبل قليل وما سوف نقرأه يف 

  .بعض اجلرائد بعد حني أو غدا
تشفها من خالل هذه إن القراءة الوحيدة، السـيد الرئيس، اليت نس 

الز¾ السـياسـية غري املسؤو¾ وغري املسـبوقة كذÈ للسـيد الوزير األول، 
يه انزعاج احلكومة، يه انزعاج السـيد الوزير األول حتديدا من مضمون 
معارضتنا وحماولته تمكمي أفواهنا وفرمU احليوية واحلركية اليت نعتقد أن هذا 

  . ا@لس قد أصبح يعيشها منذ فرتة
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إن خطورة ما صدر عن السـيد الوزير األول من �م، مل يكذبه حىت 
اآلن، تمكن، وهذا يشء واحض، يف عدم استيعاب السـيد الوزير احملرتم 
األول، وعدم متثÜ ملضمون اخلطاب املليك اòي ألقاه مبناسـبة افتتاح اLورة 

بني الترشيعية، واòي دعا فيه جاللته إىل ترسـيخ عالقة تعاون إجيايب 
اجلهازين الترشيعي والتنفيذي، وإىل احرتام حرمة املؤسسات واملصاحل العليا 

  . للوطن
وتمكن خطورة هذا الEم كذÈ يف ضيق أفق وصدر احلكومة أمام 
مساءالتنا وانتقاداتنا يف إطار ممارستنا لوظيفة موكو¾ لنا دسـتورä، وجنهتد 

  .يف إعاملها يف إطار مراقبتنا للعمل احلكويم
  السـيد الرئيس،

  السادة الزمالء احملرتمني،
هل هذه احلركية واحليوية اليت طبعت أداء جملسـنا املوقر تعترب يف نظر 

أرجوك اقتطع يل من الوقت دäيل السـيد الرئيس، اقتطع من ... السـيد
  .األسـئU الشفوية، اقتطع مما شئت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .دقائق دازوا إىل اعترب� القانون اLاخيل راه ثالثة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
راه أشـياء كثرية مذكورة يف النظام اLاخيل، عاد دا� كنا كنحتجو علهيا، 

، وعندما يتعلق األمر �جلهر �حلقيقة ومهنا توزيع التقارير ومكتحرتموهاش
تريدون تمكمي أفواهنا، وسوف نرى الرئيس احملرتم بعد قليل يقتات من 

خليو� نمكلو، خليو� نعرب، واش بغيتوا تمكموا ... مداخلتنا ويصنع مهنا
  األفواه دäلنا؟

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس، ثالث دقائق اليل اكينة يف  ما ميكنش، ما ميكنش

  .2نية 45اإلحاطة، ثالث دقائق فتهيا ب 

  :املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
ä سـيدي، اعطييت لرؤساء فرق أربعة دقائق، اقتطع من الوقت 

  .اGصص لفريقي من األسـئU الشفوية

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .أمكل، السـيد الرئيس، ولكن يف بضع ثواين

  :املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
احنا الرسا¾ اليل ابغينا نقولوها للسـيد الوزير احملرتم، ندعوه إىل عدم 
�نزعاج ألننا سـنظل منارس دور� اLسـتوري يف فضح لك اخلروقات، 
ويف فضح لك الفساد املسترشي يف عدد من القطاعات، بدء ليس من 

بق لنا أن أثر� فضيحة النجاة، هذا حق السـيد الوزير أن يزنجع ألنه سـ 

يشء عادي جدا، ليس من حق السـيد الوزير األول أن يزنجع ألنه 
  ...تلكمنا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس، اللكمة للفريق �سـتقاليل

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

  السادة الوزراء،
  زمياليت،

، )اليل فيك آ الولية رديه ليا(نكشفت اللعبة، إذن أقول بوضوح، ا
هذا مثل شعيب، وعليه فاإلحاطة دäل الفريق �سـتقاليل اليوم يه 

 -مع األسف  -سـتخص ما يعرفه املشهد السـيايس املغريب يف الفرتة األخرية 
من حماو¾ لفرض احلجر والوصاية عىل العمل السـيايس بلك وسائل 

ملمكنة، األمر اòي يتطلب منا التنبيه إىل التجرحي والهتديد والقذف ا
خطورة هذا النوع من املامرسات، اòي أحضى هيدد املؤسسات والقوانني 
واألعراف السـياسـية القامئة عىل املنافسة الرشيفة واملساواة يف بالد� أمام 

  .القانون
  السـيد الرئيس،

بإعامل لقد اكن لقرار جال¾ امل� محمد السادس نرصه هللا، القايض 
مهنجية اLميقراطية األثر البالغ يف إضفاء كثري من املصداقية والرشعية عىل 
املامرسة السـياسـية برمهتا، وعىل العملية �نتخابية بصفة خاصة، واكن 
واحضا يف ذÈ اإل�ن أن تنافس القوى السـياسـية سـيأخذ منحى آخر 

  مطبوعا بكثري من امحلاس السـيايس، لكن ما اòي وقع؟
حاول البعض من الوافدين اجلدد جر التجربة ببالد� إىل الوراء  لقد

والعودة هبا إىل نقطة البداية، واكن أن تسببوا فيه مبا يشـبه الفتنة السـياسـية 
اليت هزت يف العمق الرصيد املهم من املكتسـبات اليت حققها املغرب 
اجلديد، فانترشت مظاهر التيئيس والتبخيس واملسخ السـيايس بشـىت 

كام  -مع األسف  -وره، وطال األمر حىت بعض مؤسساتنا اLسـتورية ص
  .هو عليه األمر �مجلاعات احمللية اليت لها ارتباط وثيق مبصاحل املواطنني

  السـيد الرئيس، 
لقد اختلط اليوم �ملغرب احلابل �لنابل Lى البعض من مسؤويل هذه 

ني مسؤوليهتم املهنية املؤسسات، ومل تعد هلم القدرة عىل متيزي احلدود ب
اإلدارية اليت تقتضهيا رئاسـهتم لهذه املؤسسات، ومسؤوليهتم السـياسـية 

  .هبيئاهتم احلزبية
ويف هذا اإلطار، نوجه رسالتنا، يف الفريق �سـتقاليل، مل نعتد 

  :السـباحة يف املياه العكرة، لنقول هلم أوال
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واقع املسخ السـيايس اòي تشهده بعض هذه املؤسسات اليوم  إن -
دليل عىل أن هناك خفافيش ختىش نور اLميقراطية، وتعمل ليل هنار 

  ؛لتحول دون حتقيق تغيري حقيقي مبغرب األلفية الثالثة
إن املؤسسات اLسـتورية يه مؤسسات للك املغاربة عىل حد  -

سواء، ال فرق فهيا بني هذا الفريق أو ذاك، ومن العيب تغذيهتا بزناعات 
  ؛شوفينية بعيدة لك البعد عن قمينا احلضارية وا@متعية املغربية

إن املؤسسات اLسـتورية كذÈ لها حرمهتا، وينبغي أن تبقى يف  -
ل البئيس ملواقع املسؤولية من أجل تصفية احلسا�ت منأى عن �سـتغال

السـياسـية مع اآلخرين، وترجيح مواقف أطراف سـياسـية معينة، تتقوى يف 
   ؛ة، حىت أحضت تعترب نفسها دو¾ داخل دو¾ذالرس والعالنية جبهة �ف

لOميقراطية، ال  اإن املؤسسات اLسـتورية أحدثت لتكون خمترب  -
  .مع احلرäت الفردية وامجلاعيةوال ¶ازا لق... ¶ازا

  السـيد الرئيس،
نا املطلق ن إننا يف الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، ومن منطق إميا

هللا الوطن امل�، نرفض رفضا مطلقا املس �ملكتسـبات اليت  :بثوابت األمة
  .حتققت يف مغرب العهد اجلديد وننبذ تكريس اليأس يف النفوس

 خيليك خليين نمكل اليس إدريس، خليين نمكل هللا... أهيا األخوات
  .احرتم اإلرادة... السـيد الرئيس، مايش اLميقراطية يه هاذي، خليين نمكل

أما الزبد :"... أيهتا األخوات، إننا خنىش عىل بالد�، وخنمت بقو' تعاىل
   ..إىل ما طاحت الشـتا يف املغرب الوزير األول ...خليين نمكل" األمثال..

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
اليس إدريس اجلس، لن أعطيك اللكمة، ال، ما اكينش نقطة نظام، 

ىل كهيرض يف املؤسسة احرت&ا انت، احرتم الرئاسة، احرتم إالسـيد الرئيس 
غادي نرفع اجللسة مخلس دقائق، رفعت ... اليس إدريس اجلس... املؤسسة

  .اجللسة مخلس دقائق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدات والسادة املستشارين

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئU الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
سؤ� مو¶ة لقطاعات الصحة، �تصال، العدل،  19اجللسة، وعددها 

  . األوقاف، اإلساكن، الشـبيبة والرäضة، الرتبية الوطنية، التشغيل
املوجه إىل السـيدة وزيرة نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال 

الصحة حول كرثة األخطاء الطبية �ملستشفيات املغربية، اللكمة ألحد 
  .السادة املستشارين من فريق األصا¾ واملعارصة

السؤال الثاين املوجه للسـيدة وزيرة الصحة، موضوعه اخلصاص 
احلاصل �ملستشفيات �لعامل القروي خبصوص أطباء التوليد، اللكمة ألحد 

لسادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقدمي السؤال، الفريق ا
  .�سـتقاليل

إذن اللكمة ألحد ... السؤال الثالث املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة
مستشاري فريق األصا¾ واملعارصة، السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة 

  .الصحة حول كرثة األخطاء الطبية مبستشفيات املغرب

        ::::لسـيد محمد طريبشلسـيد محمد طريبشلسـيد محمد طريبشلسـيد محمد طريبشاملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة، 
  إخواين املستشارين،

  . سؤالنا حول كرثة األخطاء الطبية �ملستشفيات املغربية
السـيدة الوزيرة، الزتمت احلكومة يف ترصحيها أمام الربملان أهنا سـتعمل 
عىل حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة للمواطن املغريب من خالل 
توفري الوسائل املادية والبرشية الكفيU بإصالح املنظومة الصحية و�رتقاء 

اية واهÂم هبا، وجعل املواطن اòي يتوجه إىل املؤسسات الصحية حمط عن
  . وحسن اسـتقبال

السـيدة الوزيرة احملرتمة، الزلنا نسجل العجز  لكن لألسف الشديد،
الكبري اòي يعرفه قطاع الصحة والضعف املهول، وال أدل عىل ذÈ من 
�سـمترار، بل الزتايد امللحوظ لألخطاء الطبية اليت تعرفها بعض 

وقفها أو مينع من املستشفيات العمومية واخلاصة، دون أن جتد من ي
تكرارها، واليت يظل املواطن هو الضحية املبارشة لهذه األخطاء اجلسـمية، 

  . واليت تلكفه حياته يف بعض األحيان
ويف هذا الصدد، فإن يف فريق األصا¾ واملعارصة جندد تنبهينا لهذه 

  . الظاهرة اخلطرية اليت تتطلب أذا� صاغية ومسؤو¾ بدل التغايض عهنا
ه �عتبارات، السـيدة الوزيرة، ومن منطلق الزتاممك بتحسني وللك هذ

كيف تربرين تغاضيمك  :جودة اخلدمات الطبية، نسائلمك، السـيدة الوزيرة
عن هذا اإلهامل حبياة وحصة املواطنني؟ وما يه التدابري اليت اختذت للحد 
من تفامق هذه الظاهرة اليت أصبحت تتفىش بشلك خميف، يسـتدعي معه 

  ر اجلهود إلنقاذ حصة وأرواح املواطنني من املوت وحاميهتم؟ استنفا
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال

        ::::السـيدة äالسـيدة äالسـيدة äالسـيدة äمسمسمسمسينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  املستشارات،السـيدات 

  السادة املستشارين،
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فقبل أن أتطرق إىل جوابمك، السـيد املستشار، اليل وضعتو حقيقة 
واحد املوضوع اليل تريوج الكثري يف الساحة، املتعلق بإشاكلية األخطاء 

  . الطبية
البد بداية أن نؤكد عىل مسأ¾ أوال التكوين اجليد والكفاءات العالية 

طبية ببالد�، وهاذ الكفاءات معرتف ليس فقط للك األطر الطبية وشـبه ال 
  . هبا عىل الصعيد الوطين، ولكن معرتف هبا كذÈ عىل الصعيد اLويل

فR خيص، السـيد املستشار، إشاكلية األخطاء الطبية، يف احلقيقة 
منكرثوهاش يعين أكرث مما يه، ألن ما نقولوش تكرث أرقام &و¾، 

لو واش ضئيU وال &و¾، ألن �يق ما �خلصوص حىت احنا ما نقدروش نقو 
اكينش هناك إحصائيات، و�خلصوص عىل أن لك وفاة أو لك اخللفيات، 

  . مايش دامئا تتكون �جتة عىل أخطاء طبية
فاألخطاء الطبية تثري جدال واسعا يف مجيع اLول حىت املتقدمة مهنا، إذ 

ل عناية وليس ذأن �لزتام اليل تريبط الطبيب �ملريض هو الزتام بب
بتحقيق نتيجة، هذا هو ما ينص عليه ال القانون املغريب وال القوانني اLولية 
يف هذا ا@ال، لكن ومع ذÈ فإذا قرص الطبيب يف بذل العناية املطلوبة، 
وهنا خصنا نوقفو واليل تيكون صعيب أنك تربرها هو أنه إذا قرص 

خطأ، و�خلصوص اخلطأ  الطبيب يف بذل العناية املطلوبة منه أو ارتكب
إذا اكن تعمد فيه، فإن ذÈ يعرضه للمساء¾ القانونية، اكين هناك مساء¾ 

  . مدنية ومساء¾ جنائية
ومن ¶ة أخرى، أشري إىل اجلدال الكبري يف حتديد املسؤوليات الناجتة 
عن هذه اإلشاكلية، وعىل هذا األساس أسـند املرشع املغريب أمر الفصل 

خلاصة �ألخطاء الطبية جلهاز القضاء حىت يطبعها احلياد يف املنازعات ا
والتجرد يف حتديد املسؤوليات، وعادة ما يسـتعني القضاء خبرباء حملفني 
أكفاء من أجل إثبات األراكن األساسـية للمسؤولية، ويه اخلطأ والرضر 

  . والعالقة السـببية بني اخلطأ والرضر
شـنو هو اإلطار الترشيعي دäل أ� جاوبتمك اشوية قانونيا �ش نفهمو أ

  .بالد� اليل تيقنن األخطاء الطبية
مفن ¶ة أخرى فإن الوزارة يف إطار سعهيا املتواصل إلرجاع ثقة 

انهتـى الوقت؟ إذن يف التعقيب .. املواطن يف املنظومة الصحية وبأنه يكون
  .اكين واحد الشق اليل مازال نضيف من بعد إذا مسحمت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال فR يتعلق بسؤالنا كفريق لألصا¾ واملعارصة، حنن ال نطرح 
 إشاكلية الكفاءة املهنية، حنن نعزت بأطر�، احنا ما تنقولوش راه ما عند�ش

أطر، نعزت �ألطر دäلنا و�ألطباء دäلنا و�لتقنيني اليل هام يف هاذ امليدان 

دäل الصحة، حنن نتحدث عن اإلشاكليات األخرى اليل يه تتجىل يف 
األخطاء ويف اإلهامل اليل تيقوموا به واليل تRرسوه بعض وليس لك 

  .األطباء داخل ويف بعض املستشفيات
يرة، كيف يعقل �ش تقويل لنا بأنه ال هنا نسـتغرب، السـيدة الوز

توجد، يعين راه Lينا إحصائيات، إذن ميل ما عندمكش إحصائيات إذن 
هذا دليل عىل أنمك ما كرتاقبوش العمل دäل هاذ املستشفيات، هذا دليل 

  . عىل أن وزارة الصحة غايبة عىل هاذ امليدان هذا، راه ما ميكنش
األخطاء ما خصهاش تكون هباذ وتتقول السـيدة الوزيرة بأنه هذه 

الهول، �لعكس هذا راه هول كبري، ألنه يودي حبياة املواطنني دون حساب 
أحيا� ودون عقاب، وإما أن ترحج من الناحية القانونية تقول بأن هذاك إىل 
مات يف يد الطبيب أو خطأ فهيا الطبيب أو نيس يش مقص يف الكرش 

سؤولون األولني، وزارة الصحة يه دäلو عاد مييش يدعيه، ال، أنمت امل 
  .املسؤو¾ األوىل، عاد القانون جيي من بعد

أشـنو هو اLور دäل هاذ املراقبني؟ دäل هاذ املدير دäل املستشفى، 
ودäل هاذ احلراس العامني، ودäل هاذ الوزارة هاذي لكها، حنيل القضية 

س واختذوا إىل القضاء، هاذيك من بعد، حىت تؤدبوا انÂ هاذ النا
التحقيقات دäلمك دäل هاذ الناس يف حق هاذ الناس عندمك يف املستشفى 
عاد انÂ تو¶ومه مبارشة وتعاونوا هذاك املريض أنه مييش للقضاء �ش 

  القضاء ينصفه، إذن أشـنو هو اLور دäل الوزيرة أو غريها؟
مث هناك الرضر، الرضر شكون اليل مسؤول عليه؟ وهاذ التعويض 

ن اليل مسؤول عليه؟ وهاذ الوفيات اليل تيتعرضوا لها املواطنني شكو
  .شكون اليل مسؤول علهيا؟ راه أنمت السـيدة الوزيرة

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

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
حصائيات اكينة إشاكلية السـيد املستشار، هو يف احلقيقة �لنسـبة لإل

ألن احنا كوزارة، ال، غري من خالل القانون اكين أشـياء اليل ما ميكنش يل 
نقول ميكن لنا نوقفو علهيا ونقولو أن هاذ اإلشاكلية نتجت عىل خطأ طيب، 

ä ألن اخلطأ الطيب Yّ' يقف عليه �حلجج، بطبيعة   القضاء اليل تميكن
كيف قلتو الواحد غادي ينىس يش مقص وال  احلال اكين أشـياء اليل �ينة،

ينىس يش حاجة، هاذي بطبيعة احلال ساهU، ولكن بعض األحيان وغالبية 
األحيان بعض املرات يش مريض بعد معلية تيتوىف وتنتج علهيا إعاقة، 

  . صعيب عىل أننا احنا اليل نوقفو ونقولو عىل أن هذاك خطأ طيب
املرشع املغريب اختار عىل أنه عالش صعيب؟ ألن القانون املغريب، 

فقط القضاء اليل تيحسم يف األخطاء الطبية، ولكن أ� متفقة معمك، اكين 
هناك مسؤولية وحىت يه مسؤوليتنا، ميكن لنا نديرو ونراجعو القوانني 
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دäلنا حبال اليل معمول فهيا مثال يف بعض البOان األوربية، اليل هام اخلطأ 
اكع قبل ما تيوصل للقضاء، اكينة واحد اللجنة  الطيب ما تيوصلش للقضاء،

اليل تتكون مكونة واليل تتدرس امللفات وتيكون هناك واحد الصندوق 
اليل هو تيعطي واحد اليل تيعوض الضحاä، وهاذي حقيقة مسطرة اليل 
كتكون أسهل من أنك متيش وتلج للقضاء واخلربة األوىل واخلربة الثانية، 

حلق فيه، كميكن لنا نراجعوه، حىت حاجة ما تيكون يشء، هذا عندك ا
  .2بتة

حصيح، مقتضيات قانون �لزتامات أصبحت متقادمة، واليل خصنا 
اآلن جنلسو ونشوفو تصور آخر إلثبات من ¶ة األخطاء الطبية ولتعويض 

  .املرىض من ¶ة أخرى

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

وزيرة الصحة، موضوعه اخلصاص  السؤال الثاين املوجه للسـيدة
احلاصل �ملستشفيات �لعامل القروي خبصوص أطباء التوليد، اللكمة ألحد 

  .السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد �املستشار السـيد �املستشار السـيد �املستشار السـيد �̂̂̂^    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السادة الوزراء،
  السـيدة الوزيرة،

  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،
من املؤكد أن احلكومة تويل اهÂما خاصا ومزتايدا لقطاع الصحة 
ببالد�، وذÈ عن طريق دمع القطاع باكفة الوسائل، سواء تعلق األمر 

  . �ملوارد املالية أو البرشية، ليك يمتكن من القيام �ملهام املنوطة به
 من ا@هودات املتواصU، يالحظ مع األسف الشديد وعىل الرمغ

خصاصا كبريا ألطباء التوليد �ملستشفيات املتواجدة �ألقالمي النائية معوما، 
  .و�لعامل القروي خصوصا

عليه، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما يه اإلجراءات والتدابري اليت 
لعامل القروي، ستتخذها وزارتمك من أجل التغلب عىل اخلصاص احلاصل �

  خصوصا أطباء التوليد؟
  .شكرا

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

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارين،
  السادة الوزراء،

بلك ما يتعلق �لوالدة تتعرفوا عىل أن وزارة الصحة تويل عناية خاصة 
وبصحة األم والطفل ومن مضن أولوية األولوäت اليل سطر�ها، وضعنا 

  ".األمومة بدون خماطر"اGطط دäل 
�لنسـبة لسؤالمك املتعلق �ألطباء املتخصصني يف الوالدة، بغيت فقط 
جناوبمك عىل أن ما اكينش فقط األطباء املتخصصني يف الوالدة اليل تهيمهم 

ر �لوالدة، ألن أوال يف دور الوالدة تيكون هناك القابU، اكين عدة األم
مسـتوäت، و�خلصوص عىل أن ما مقنا به يف إطار هاذ الرب�مج دäل 

، اكين هناك تتبع دäل املرأة احلامل، فذاك التتبع هو "أمومة بدون خماطر"
والدة غادي اليل كيعطي واش املرأة قابU أهنا توL يف دار الوالدة ألن ال

تكون سهU أم ال، أو ال كمتيش توL يف املستشفى اليل هو اليل تيكون فيه 
الطبيب املتخصص، ولكن كذÈ يف دور الوالدة، والهدف دäلنا أنه تكون 
يف لك دار والدة سـيارة إسعاف �ش تكون اإلحا¾ ما بني املركز الصحي 

  .اليل فيه دار الوالدة واملستشفى يف أحسن الظروف
إذن كيف قلت، فعملية التوليد ما مقترصاش فقط عىل األطباء 
�ختصاصيني، بل كذÈ ترشف علهيا موLات تلقوا تكوينا يف تقنيات 

  .سـنوات كذÈ �ملعاهد التابعة لوزارة الصحة 3التوليد ملدة 
ما يعادل  2010و 2008بغيت نقول كذÈ أنه مت تعيني خالل ما بني 

منصب، ونفس  727قبا¾ �لعامل القروي من أصل ممرضة خمتصة يف ال  486
نا ن ا@هودات بذلناها فR يتعلق �ألطباء األخصائيني يف التوليد، حيث عي 

طبيب، أرسل غالبيهتم إىل املستشفيات  63خالل نفس الفرتة ما يعادل 
  .النائية األقل تأطريا

وما يؤكد أنه تعطى جمهود كبري �لنسـبة للعامل القروي هام املؤرشات اليت 
حتسنت، واليل مازال خصنا نبذلو لها جمهود أكرب، ولكن اكين هناك حتسن 
ملحوظ ال �لنسـبة للوالدة حتت املراقبة الطبية وال �لنسـبة للتحسن يف 

  .ألطفالاملؤرشات املتعلقة �لوفيات، ال دäل األ&ات وال دäل ا

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد �املستشار السـيد �املستشار السـيد �املستشار السـيد �̂̂̂^    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السـيد الرئيس

نشكر السـيدة الوزيرة عن التوضيحات، وحنن نعي لك الوعي أنه 
 Rجمهودات جبارة تقام يف وزارة الصحة لتحسني مصحات التوليد، خاصة ف
خيص العامل القروي، اخلصاص يف العامل القروي موجود، ا@هودات 

التوليد، فR خيص  اتبذلمتوها، السـيدة الوزيرة، فR خيص حتسني مصح
ممرضة، وهذا يشء إجيايب  486توفري سـيارات اإلسعاف، فR خيص تعيني 
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R ف اجبار  اوتبذل جمهود اكبري  اأنه املمرضات اخلاصة يف القبا¾ تلعب دور
  . خيص إعانة الطبيب

طبيب، هذا جمهود كبري حىت هو نسـتحسـنه من طرف الوزارة  63
دäلمك، والهدف دäلنا والهدف دäلمك، السـيدة الوزيرة، هو أنه الهدف 
طبيعي، هدف حتسني جودة التوليد وهدف دäل امجليع أنه يكون 

  . التخفيض من الوفيات دäل األطفال
  .شكرا السـيدة الوزيرة

  ::::سـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةال ال ال ال 
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

  ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
غري بعجا¾ �ش نعطي إيضاح �لنسـبة لطب التوليد، أ� كيف قلت 
وحىت من ميل كيكون طبيب التوليد تيخص يكون طبيب مضن الطامق، هو 

دير وبغيت نقول عىل أن بذلنا جمهود طب األطفال وكذÈ اإلنعاش والتخ
كبري ألن كرث� من عدد املناصب املالية، خصوصا يف هاذ التخصصات 
األربع، اليل حنن يف أمس احلاجة إلهيا �لنسـبة للمناطق النائية، وسـنة بعد 

  .سـنة كيزتاد عدد األطباء املتخصصني يف هذا ا@ال
  .شكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . رةشكرا السـيدة الوزي

السؤال الثالث املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، موضوعه بر�مج حصة 
األمومة والطفل، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا¾ 

  .واملعارصة

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

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  احملرتمني،  السـيدات والسادة املستشارين
ما فتئت وزارتمك السـيدة الوزيرة يف أكرث من مناسـبة تؤكد أن من بني 
أولوäهتا حتسني حصة األمومة والطفل �عتبارها من بني أمه األهداف اليت 

  .تسعى بالد� إىل حتقيقها من أجل التقليص من وفيات األطفال واأل&ات
األمومة والطفل يف ويف هذا الصدد، وضعت وزارتمك بر�جما لصحة 

هيدف إىل خفض وفيات األ&ات  2012-2008إطار اإلسرتاجتية الصحية 
 حا¾ وفاة رضع 15ألف مولود (، و 100وفاة عن لك  50إىل معدل 

  . 2012مولود، وذÈ يف أفق سـنة  �1000لنسـبة للك 

إال أن التقارير الصادمة اليت تنجزها بعض املؤسسات اLولية املعنية 
خري دليل عىل الرتاجع اخلطري اòي تعرفه بالد� يف جمال الوفيات، تعترب 

يف جمال بطبيعة احلال الوفيات ببالد�، يف جمال وفيات األطفال واأل&ات، 
 2010فقد كشف تقرير صندوق األمم املتحدة للطفو¾ الصادر برمس نونرب 

 ونسـبة %36أن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة �ملغرب بلغ 
، بيc تسجل حوايل %32وفيات الرضع اòين يقل معرمه عن سـنة واحدة 

ألف والدة حية، و�لرجوع إىل تقرير  100وفيات أمومة �لنسـبة للك  110
عامليا فR خيص وفيات  81احتل املغرب الرتبة  2009نفس املؤسسة لسـنة 

عدل ، وهو ما يبني ارتفاع هذا امل%34األطفال دون سن اخلامسة بنسـبة 
  .من سـنة إىل أخرى

ويف ظل هذا الوضع، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما يه األسـباب اليت 
تقف وراء هذه النسب املرتفعة من وفيات األطفال واأل&ات؟ وما اòي 
تعزتم وزارتمك القيام به من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة يف بر�مج 

  ن هنايته؟ حصة األم والطفل، وحنن عىل بعد حوايل سـنة م
  .شكرا

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

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

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين،

  السادة الوزراء،
جاء عىل لسانمك، السـيد املستشار، حصيح عىل أن حصة األم  فكام

والطفل أقولها وأكررها يه من مضن أوليات وزارة الصحة، وحيc وضعنا 
وضعنا أهداف جد طموحة، ملاذا؟ ألننا نطمح  2012-2008بر�مج معل 

عىل أن املرأة املغربية حيc تضع احلياة أهنا ال تلقى املوت، فهذا اكن من 
ألف  100يف لك  50نا أن نضع مؤرشات، أن نضع أهداف دäل واجب 

والدة، يعين هدف طموح، ولكن عبأ� مجيع الطاقات وحىت امجلعيات �ش 
  .نوصلو لهاذ األهداف

فاليل ميكن يل نقول لمك، السـيد املستشار، بأن متكنا يف خالل ظرف 
سامية سـنتني، وهذا حسب البحث الوطين اLميغرايف دäل املندوبية ال 

، 132أننا وصلنا للنصف، خفظنا لـ  2010و 2009للتخطيط دäل 
مازال رمق مرتفع، ال  132هذا رمق يرضينا، ال،  132مكنقولش عىل أن 

ميكن أن يرضينا، ولكن ما أقو' هو أنه راه احنا هاذ اGطط راه بدا كيعطي 
صنفو� ويف هاذ النتاجئ دäلو، وألول مرة حىت املنظامت العاملية اليل دامئا كي 

ا@ال مكيصنفو�ش مزäن، اكن هناك تقرير صدر عن املنظمة العاملية 
للصحة والبنك اLويل، وصندوق األمم املتحدة للساكن واليونسـيف دäل 
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 110وداروا  132األطفال وأعطى حسب �حتساب اليل داروا أقل من 
  .هودلت أكرب جم ذدو¾ اليل ب 100من مضن  24واعطاو� املرتبة 

ما بغيتش ندخل، السـيد املستشار، ألن غتكون عند� مناسـبات 
أخرى داخل اللجنة، ألن هاذ اGطط دäل األمومة بدون خماطر فيه عدة 

دقائق ال تكفيين �ش نعطيك  3تقنيات وعدة تفاصيل وعدة برامج، رمبا 
  .اتمجيع املعطيات، ولكن ميكن يل إىل بغيتو يعين كتابة نعطيمك مجيع املعطي

 2009راه هو رمق دäل  132غري اليل بغيت نقول لمك حىت عىل أن 
، احنا كنطلبو كذÈ بدراسة اليل تتكون مصادقة علهيا 2010مايش دäل 

�ش  2010املندوبية السامية للتخطيط �ش نشوفو أشـنو هو الرمق دäل 
خصنا  نتأكدو بأنه اكين اخنفاض، وهذا هو اليل &م، ونبقاو أقولها وأؤكدها،

  .2012نبقاو لكنا معبئني مجيعا �ش نوصلو للهدف اليل سطر�ه يف أفق 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل 

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
من السـيدة الوزيرة احملرتمة، السؤال دäلنا جاء بناء عىل أرقام أجنزت 

طرف الرب�مج لصحة األمومة والطفل، عفوا املؤسسة اLولية املعنية، مبين 
، السـيدة الوزيرة، وكام تعلمون، 2010عىل أرقام، وهاذ اLراسة دäل 

السـيدة الوزيرة، واليل كيأكد بأن األرقام اليت أتت هبا هذه امجلعية اLولية 
  .  املناطق النائيةأهنا حصيحة هو الوضع املزري اليل تنعيشوه، خاصة يف

السـيدة الوزيرة، أ� خشصيا مقت بزäرة للمستشفيات املركزية يف 
الر�ط، وشاهد� حاالت يف مستشفيات الوالدة ال ترشف البالد، ال 
ترشفنا مكغاربة، ألنه الوضع، السـيدة الوزيرة، عندما تأيت إىل مستشفى 

يات ويسـتقبلون من الوالدة يأتون أ�س من مناطق �ئية إىل هذه املستشف 
طرف أطباء يسـتفزوهنم بطريقة أو بأخرى، وأنت تعلمني، السـيدة 
الوزيرة، ماذا أعين، ألنه هناك أطباء وشاهد�مه بأم أعيننا يطلبون من 
النساء أو أزوا¶م أو أوالدمه مقابل ليك يكونوا يف ماكن أحسن، هذا يف 

  . ائيةالر�ط، مفا �È، السـيدة الوزيرة، يف املناطق الن
 ،وعىل سبيل املثال، السـيدة الوزيرة، إقلمي وزان، بوقرة وزويم

، واحد العدد يف سائر األقالمي، يعين خص ساعتني أو ثالثة اتصموقري
لألقالمي، وهاذ املرأة اليت تريد أن تضع، وغادي متيش عىل  ا�ش ميشـيو 

  .اLابة من اLوار إىل املركز

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل  شكرا
  .التعقيب

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

بعجا¾، أكيد أنه مازال خصنا نبذلو جمهودات، أكيد أنه مازال نقص، غري 
اكنت نسـبة  2007بغيت نعطي كذÈ مؤرش آخر اليل بلغنا لو هو أنه يف 

 2009معدل الوالدات يف ، حيث أن %64الوالدة حتت املراقبة اكنت 
النساء  %83، إذن هاذ %90، وهدفنا هو أننا نوصلو إىل %83وصل ل 

اليل تيوLوا حتت املراقبة، هذا مؤرش جد إجيايب، واليل جعلنا أننا نوصلو 
  . لو يه إقرار جمانية الوالدة

ولكن حصيح، عندمك احلق السـيد املستشار أنه بعض األحيان أنه 
ا النساء مازال تيتعرضوا يف بعض األحيان أقول داخل املستشفيات رمب

ملامرسات، ألنه ما ننساوش عىل أنه عند� رمق هاتفي اليل هو اكين يف مجيع 
املستشفيات اليل تميكن لو يتصلوا به املواطنني، ويكون عند� مناسـبة 
�ش نقدم لمك اإلحصائيات اليت حصلنا علهيا دäل الشاكäت دäل مواطنني 

  .اخلطعرب هذا 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، ونشكرمك عىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير �تصال حول حرية 
الصحافة، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا¾ واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
اعتربت احلكومة يف ترصحيها أمام الربملان أن قطاع �تصال من أمه 
أدوات بناء ا@متع اLميقراطي احلدايث املتطور، وأهنا سـتعمل جاهدة عىل 

  . طاعتعميق هنج اإلصالح اòي يطال خمتلف ا@االت اليت يشملها الق
لكن املالحظ، السـيد الوزير، أنه مع والية حكومتمك أصبح املغرب 

دو¾ يف  195من أصل  140حيتل مراتب غري مرشفة، آخرها املرتبة 
اòي ) Freedom house(حرية الصحافة حسب التقرير األخري ملنظمة 
  .يرتكز يف تصنيفه عىل رز�مة مؤرشات مركبة

 اليت قطعت أشواطا كبرية عىل درب ويف هذا اإلطار، نعتقد أن بالد�
بناء دو¾ احلق والقانون واحلرäت، وحققت نتاجئ &مة عىل مسـتوäت 

اòي تصبو إليه، خصوصا متعددة من أجل بلوغ ا@متع اLميقراطي احلدايث 
خالل العرشية األخرية، نعتقد أن املرتبة اليت احتلهتا بالد� ال ترشف، بل 

  . ا@التنذر �لرتاجع يف هذا 
ولعل ما أدى إىل الرتاجع هو تزايد حاالت املتابعات القضائية اليت 
طالت بعض املنابر اإلعالمية خالل السـنوات األخرية، وأدت �لعديد من 

  .الصحفيني إىل السجون أو إىل دفع غرامات مالية خيالية
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إننا يف فريق األصا¾ واملعارصة لسـنا مر<حني لواقع هذا القطاع 
لك اليت يتخبط فهيا، ونعتقد أن اتساع فضاء احلرية يف بالد� فتح وللمشا

ا@ال أمام الصحافة الوطنية لتناول قضاä ذات أمهية قصوى بدقة و&نية 
عالية أحيا�، وبسطحية وعدم احرتام الضوابط وأخالقيات املهنة أحيا� 

  . أخرى
تحصني ما اòي قامت به احلكومة ل : وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل

مساحات حرäت الصحافة وتوسـيعها، وذÈ يف أفق تدعمي وتوسـيع جمال 
احلرäت، وتكريس املسار اLميقراطي لبالد�، وحتقيق املرشوع ا@متعي 
احلدايث اòي نطمح مجيعا إىل تطويره وتقويته بقيادة صاحب اجلال¾ نرصه 

  هللا؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزير �تصال لإلجابة عىل  شكرا

  .السؤال

        ::::السـيد خاL النارصي، وزير �تصال، الناطق الرالسـيد خاL النارصي، وزير �تصال، الناطق الرالسـيد خاL النارصي، وزير �تصال، الناطق الرالسـيد خاL النارصي، وزير �تصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
لهذا  استسمح السادة املستشارين األفاضل إل2رة وضعية مسطرية

 äي توصلت به اكن يتطرق إىل مجموعة من القضاòاملوضوع ألن السؤال ا
الهامة جدا، ولكن مل تكن يه القضاä اليت تفضل بطرoا السـيد املستشار، 

و�لتايل ... مثال موضوع الرتتيب اLويل وعىل بعض احملاكامت إىل آخره
ال اòي أجد نفيس يف نوع من الصعوبة للجواب، هل أجيب عىل السؤ 

توصلت به واòي حرضت اجلواب ' أم عن القضاä الهامة اليت تفضل هبا 
  السـيد املستشار؟ 

لكن، ال هيم، املنطق يظل هو هو، وأريد القول بأن هناك فكرتني 
أساسـيتني، األوىل ويه مرفوضة من Lن احلكومة يه أن هناك وضعا 

سمح ا@لس املوقر �لقول مرتدä وتراجعا إىل الوراء يف هذا ا@ال، أ� أست 
أن هذا الEم اكن سـيجد مرتكزا ' لو كنا فعال يف مواصفات دقيقة، لو 
اكن جمال الطابوهات واحملرمات يتسع، لو اكن التضييق عىل الصحافيني 
اòين يودعون يف السجن ألهنم يعربون عن أفاكرمه، لو كنا أقفلنا الباب 

إمداد الصحافة وخاصة الصحافة غري عىل الصحافة اLولية، لو كنا رفضنا 
احلكومية وغري املرتبطة �حلكومة �Lمع من جيوب دافعي الرضائب، لو 
اكنت هذه القضاä لكها لصح الEم بأننا فعال يف ردة، و�لتايل أظن بأن 
جيب أن نلتفت إىل ما يمت حتقيقه، مك يه اLول اليت �سـتطاعهتا اليوم أن 

خاصة حبرية تعبري منقطعة النظري، ال يف الفضاء  تقول بأن عندها إذاعات
املغاريب وال بعيدا من الفضاء املغاريب، هذا ال ميكن لنا أن نقول بأنه ال 

  .يدخل يف خانة موضوع حرية اإلعالم

2نيا، أ� أطرح سؤال، عندما يقال يل اليوم �ن التضييق هو 
يقول يل �لالحئة أين  احملاكامت، أ� ألمتس من السـيد املستشار احملرتم أن

أخطأ القضاء عندما قام �إلدانة يف هذه احلا¾ أو ت�؟ حىت ال يقال بأن 
اLو¾ تتصدى للصحافيني، جيب أن يقال هذا الEم بلك رصاحة وأن ال 
نكتفي �لEم العمويم اòي عندما يسمعه املواطن أو يسمعه الرأي العام 

بO �نقضاض عىل احلرäت وبO اLويل خييل ' بأن هذا املغرب هو 
  . �نقضاض عىل املاكسب اLميقراطية، والواقع خمالف Èò متاما

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

È للسـيد الوزير احملرتم، ونود أن نؤكد È، السـيد الوزير الشكر كذ
احملرتم، بأننا لسـنا مسؤولني عن ما تعتربونه خطأ مسطرä يف سؤال، 
املوضوع ببساطة هو اòي حتدث عنه زمييل، وأعتقد، السـيد الوزير، بأننا 
يف غىن عن أن نوحض اLوافع اليت جعلت فريق األصا¾ واملعارصة يطرح 

  . وضوع �òاتهذا امل
أنمت تعرفون بأننا نتقامس وإäمك الهواجس ذاهتا، والتطلعات ذاهتا، حنن 
نقر ونعرتف ونسجل �عزتاز أن بالد� حققت يف العرشية األخرية رصيد 
هام جدا، يزجع الكثري من جرياننا رشقا وشامال، رصيد هام جدا من 

  .املكتسـبات
قامت به احلكومة عىل بعد وإذا كنا نطرح اليوم سؤ� عن حصيU ما 

سـنة ونصف مما تبقى من واليهتا يف اجتاه تعزيز هذه املكتسـبات وترسـيخها 
وإثراهئا مبزيد من املنجزات، فألننا �òات نتقامس الطموح امجلاعي لتقوية 

  . هذا املرشوع الوطين اòي نتقامسه
أثر� كذÈ هذا السؤال ألنه اعتد� وشفنا هاذ اليش يف مناسـبات 
خمتلفة أنه لكام أثري حديث عن املرتبة اليت تبوهئا التقارير اLولية للمغرب يف 

) Freedom house(هذا ا@ال أو ذاك، ومهنا التقرير الصادر عن منظمة 
 إال وفاجأتنا احلكومة جبواب يفيد بأن هذه التقارير غري موضوعية ولرمبا

اكنت منحازة، وحنن نعترب بأنه اهتام التقارير اLولية عىل طول اخلط بعدم 
املوضوعية أمر مل يعد مقنعا، وبدل أن نوجه اللوم لهذه التقارير اLولية، 
علينا أن نطرح األسـئU احلقيقية املرتبطة مبا ينبغي لنا حنن مكغاربة وكحكومة 

  .أجل إثراهئاالقيام به من أجل تعزيز هذه املكتسـبات ومن 
وÈò، نعتقد من هذه الزاوية أنه مطلوب من احلكومة أن تعيد النظر 
يف شـبكة التقيمي والقراءة، والسؤال السـيد الوزير اليل طرحناه حول 
الرتاجع ما يش من زاوية املؤرشات اليت أرشمت إلهيا، من زاوية أنه اكين 
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حققهتا بالد�، ومل  ديناميات وأوراش إصالحية عىل درجة كبرية من األمهية
تمتكن احلكومة من تسويقها إعالميا، ومل تمتكن احلكومة من إبداع الصيغ 

اليت تكفل لنا مجيعا بأن منيض يف ثبات يف حميط ¶وي �لغ التعقيد من 
أجل اختصار املسافة يف اجتاه حتقيق ما نطمح إليه مجيعا، وÈò فالرتاجع 

  . ليس من الزواä اليت أرشمت إلهيا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير �تصال، الناطق الرالسـيد وزير �تصال، الناطق الرالسـيد وزير �تصال، الناطق الرالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس

أود الوقوف أوال، السـيد املستشار احملرتم، عىل قضية التقارير اLولية، 
  . مناقشة رصينة دقيقةهذا موضوع أمتىن أن يأيت الوقت لنناقشه أماممك

حنن نرفض ومننع عىل أنفسـنا أن نوجه اللوم بكيفية جمانية وبكيفية 
إيديولوجية مسـبقة للتقارير اLولية، حنن مسـتعدون لتقبل �نتقادات، 

  .نتقبلها داخليا ونتقبلها خارجيا، وهذه يه قوة املغرب
مجموعة من لكن عندما نوجه اللوم و�نتقاد فذÈ يكون قامئا عىل 

 Freedom(األسـباب اLقيقة ألن الكثري من التقارير، مبا فهيا التقرير دäل 
house ( لäوالتقرير د)Reporters sans frontières ( وغريمه كثري

لنقل بلك حسن نية ألهنم املعلومات اليت  ،اòين يسيئون املعامU للمغرب
يتوفرون علهيا غري اكفية، أو ألن منابع اخلرب Lهيم يه طرف وحمك يف ذات 

  .الوقت
هذه قضاä ميكن أن نرجع إلهيا، معىن ذÈ بأن ذÈ ليس قرآ� مزنال، 
وحاىش أن يكون كذÈ، هو مدخل للمناقشة، وحنن مسـتعدون لتصحيح 

  .أوالما جيب تصحيحه، هذا 
2نيا، اإلسرتاتيجية اليت تقوم علهيا احلكومة يف هذا الباب، وأشكرمك 
عىل أنمك فتحمت ا@ال �لنسـبة للمسـتقبل، نؤكد بأن هدفنا هو �سـمترار 
يف توسـيع جمال اLميقراطية وممارسة احلرäت عىل أوسع نطاق، وليس هناك 

الوطنية، وال يشء  أي خط أمحر أمامنا، ماعدا التقيد �لضوابط واألخالق
آخر غري ذÈ، وسنسـمتر يف هذا التوجه من أجل إعطاء صورة المعة عن 

  .هذه البالد، يرضب هبا املثل ونعزت هبا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

تقادم أتعاب األطباء السؤال املوايل موجه إىل السـيد وزير العدل حول 
اخلرباء، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �شرتايك لتقدمي 

  .السؤال

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

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارين،

هذا السؤال وضعناه، السـيد الوزير، يف اLورة السابقة، ألنه مجموعة 
اء، وخاصة األطباء، اتصلوا �لفريق من أجل وضع إشاكلية فR من اخلرب 

  .خيص تدبري اخلربات الطبية يف بعض حمامك اململكة
  :اإلشاكلية ما يه؟ هو

  أوال، عدم توحيد التسعرية فR خيص اخلربات الطبية عرب حمامك اململكة؛
هؤالء  2نيا، اإلشاكلية الثانية فR خيص تقادم للخربات اليت يقوم هبا

اخلرباء، كتوصل مخلس سـنني، من بعد كيتوقف هذاك اإلجراء دäل 
  .التعويضات واألتعاب

و�لتايل، السـيد الوزير، نسائلمك، وسـبق وأن راسلنا وزارتمك يف 
ما يه التدابري اليت مقمت هبا يف إطار  :املوضوع، نسائلمك السـيد الوزير

أوال، توحيد هذه إصالحات القضاء وإصالح هاذ املؤسسات من أجل، 
التسعريات؟ و2نيا ليك هاذ اخلرباء يتوصلوا، ويكون عندمه حقوقهم يف 
امليدان، ألنه هذا ماذا سـينتج عنه؟ ينتج عنه أنه الضحاä رمبا اخلرباء 
يرفضون �ش يديروا ذاك اخلربات، والضحاä واملواطنني يف الهناية هام اليل 

  .يكونوا حضية هذا التأخري
  .شكرا

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا السـيدة املستشارة

  .اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
السـيدة املستشارة احملرتمة عىل طرoا هذا السؤال، وهنا يتبني  أشكر

أمهية النقاش اòي يدور بني ا@لس الترشيعي واحلكومة، ألنه يلفت 
  .�نتباه إىل بعض مناطق الظل اليت البد من التطرق إلهيا

اخلربة كام تعلمني، السـيدة املستشارة احملرتمة، والسادة املستشارون 
  : نوعانيعلمون ذÈ، يه

إما خربة داخل جمال غري مقنن، يعين هو حر، والقضاء هو اòي حيدد 
األجرة اليت يسـتأهلها اخلبري حبسب نوعية العمل اòي يقوم به هذا اخلبري، 
يقوم القايض املسعر بتسعري األتعاب اليت يسـتحقها اخلبري، وتؤدى للخبري 

واكن اكفيا  من طرف األطراف، إذا اكنوا قد قدموا، أعطوا مقدما
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فيسـتخلص من هذا املقدم، وإذا مل يكن اكفيا فإن القايض املسعر حيمك عىل 
Uالطرف املدين بأداء التمك.  

وهناÈ جمال مسعر، وخاصة منه ا@ال اجلنايئ، وكذÈ ا@ال املتعلق 
حبوادث الشغل، هذا ا@ال مسعر، مقنن، ألنه ال ميكن أن ترتك احلرية يف 

صفة اعتباطية كام قلت، السـيدة املستشارة، وإمنا البد من حتديد األتعاب ب
  .تقنني لضامن حقوق األطراف، خاصة اòين حيمك علهيم بأداء املصاريف

فR يتعلق حبوادث الشغل، هناك املشلك األسايس اòي يوضع هو أنه 
قضاä حوادث الشغل ختضع للمساعدة القضائية، واسـتخالصها يكون صعبا 

  .بعض اليشء
تقد، حرضات السادة األفاضل، بأنه من الصعب أن نتناقش يف هذا أع 

فية يف بضعة دقائق، أعتقد أنه من املسـتحسن أن نعقد اكاملوضوع بكيفية 
 Èعا لرنى ما يه الهنات اليت ميكن أن تنسب للنص، وأعتقد بأن هناÂاج

دان نصوصا جيب مراجعهتا ألن املبالغ احملددة لبعض اخلربات، خاصة يف املي
اجلنايئ وكذÈ يف ميدان حوادث الشغل يه مبالغ طفيفة جدا، مثال أجرة 

درمه، وهو اليشء اòي يدفع �لعديد من اخلرباء إىل  20اخلبري ال تتعدى 
رفض هذه اخلربات، وحنن يف حاجة إلهيم، فالبد من أن نراجع هذا األمر، 

  .وهذا يتطلب مناقشة ودراسة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
كرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيدة املستشارة يف إطار التعقيب عىل ش
  .اجلواب

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

شكرا السـيد الوزير عىل هذه التوضيحات، وسؤالنا اكن يصب يف 
درمه  20الشق الثاين اليل يه األمراض املهنية واحملددة، والتسعرية كام قلمت 

 20درهام، فكيف ميكننا أن نتصور خبريا، طبيبا، باكلورä زائد  30أحيا� 
 5عد سـنة من أجل خربة طبية يتقاىض هذا املبلغ اòي يتقادم ب 30أو 

  .درمه ما كيتوصلش هبا 20سـنوات، ورمبا حىت ذيك 
و�لتايل، السـيد الوزير، الهدف من سؤالنا هو فتح هذا امللف، ورمبا 
جلنة تتكون من خرباء يف هذا امليدان وخرباء أطباء من أجل وضع 

  .مسطرة، ألنه حىت املسطرة املتبعة يه جد بطيئة
لفات كتبقى حىت كميوت رمبا تعرفون، السـيد الوزير، بأنه هناك م

املريض املصاب بأمراض &نية عاد كتجي اخلربة من طرف احملمكة، وخاصة 
اخلربة الثالثية، و�لتايل هذا ميدان سـبق وأن اكتبنا فيه الوزارة، واكنوا 

سـنوات، و�لتايل اآلن  3لقاءات واجÂعات مع السـيد الاكتب العام، ومنذ 
عىل اخلربات، هذا هو الهاجس دäلنا �ش  �ش يتوقفوا ااخلرباء أخذوا قرار 

ما توقفش هاد اخلربات من طرف األطباء، و�ش املواطن املغريب 
  .والضحية حقوقه ما هتضمش وكذÈ حقوق اخلبري ما هتضمش

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  . اللكمة للسـيد وزير العدل
إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون  ننتقل

اإلسالمية، السؤال األول ورد بشأنه طلب تأجيل من طرف فريق األصا¾ 
  .واملعارصة، إذن نشكرمك السـيد وزير العدل عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

السؤال املوايل موجه للسـيد وزير األوقاف، وموضوعه وضعية املساجد 
عبد امحليد السعداوي، عبد القادر : تشارين احملرتمني السادة�ملغرب، للمس 

  . قوضاض، عبد الرحمي العاليف، محمد فضييل، عبد ا@يد احلناكري
  .اللكمة ألحد املستشارين

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

  السادة الوزراء،
  إخواين، أخوايت املستشارين،

  رتم،السـيد الوزير احمل
قامت احلكومة مؤخرا خبلق جلان حملية، وذÈ من أجل تفقد حا¾ 
املساجد �ململكة، وهو ما أدى إىل إغالق العرشات من املساجد، سواء 

  . بشلك لكي أو جزيئ، نظرا للخطورة اليت تشلكها عىل املصلني
وإذا اكن ذÈ ينطبق عىل املساجد �ملدن واملراكز القروية، فإن 
املساجد املشـيدة يف اLواوير واملدارش وأغلهبا من الطني، فإن مسطرة 
ترمميها تعترب معقدة، األمر اòي جيعلها يف غالب األحيان &مشة ويطالها 

  . النسـيان
 :تمكونظرا حلجم املساجد املغلقة، نود، السـيد الوزير، مساءل 

ما يه إسرتاتيجية احلكومة لتصحيح هذا الوضع و�هÂم أيضا 
�ملساجد املتواجدة يف اLواوير واملدارش؟ وما هو تقيميمك لعدد املساجد 

  اليت مت إغالقها بشلك لكي أو جزيئ عىل صعيد تراب اململكة؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شؤون شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزير األوقاف وال 

  .اإلسالمية لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
بسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل عىل سـيد� محمد وعىل آ' 

  .وحصبه األكرمني
  السـيد الرئيس،
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  السـيدات والسادة املستشارين،
  . أشكر السـيد املستشار وفريقه املوقر عىل السؤال

 50يف احلقيقة أنمت تعرفون أن مساجد اململكة تقارب من حيث العدد 
ألف مسجدا، وتكون من حيث املساحة ماليني األمتار املربعة، وتعرفون 
أهنا يعين خرجت من اكهل امجلاعة وبدأت اLو¾ تأخذها عىل اكهلها أو 

  .تتدخل فهيا وهو واجب، وهذا برعاية أمري املؤمنني وبتوجهياته
اكنت الوزارة انتهبت إىل هذه املسأ¾ بكيفية خاصة،  2006من  ابتداء

فيه  202متصدع و 352من املساجد آيU للسقوط،  87ورأت أن 
مليار سـنتمي،  26تصدعات خفيفة، وتطلبت واحد الغالف مايل دäل 

  . ممتكناتش منو، حاولت تعمل بوسائلها اخلاصة، يعين دäل األوقاف
مسجدا حامية للمصلني،  78يه إغالق  2006تدخالت الوزارة منذ 

من املساجد  34، وترممي 148، وإصالح ودمع 49وهدم وإعادة بناء 
  .التارخيية الكربى

، أغلق مهنا 19205أما املساجد املفتحصة عىل إثر ما أرشمت إليه، فهـي 
، التقدير دäلها 0.4يعين  199واملغلقة جزئيا يه  %2.5يعين 2256لكيا 

جان هو تقدير نعتربو أنه مايش دقيق òاك اLرجة، ولكن يف اليل حددته الل
  . مليار من اLرامه 2.7ذاك احلدود يه 

القانون املايل اليل  فنحن يف تنسـيق مع وزارة املالية، ها أنمت كتشوفوا
عندمك مل يرصد فيه أي يشء لهذا، لكننا نتوسل بوسائل أخرى ليك 

  .نسـتطيع عىل الصعيد اجلهوي أن نعy مجيع الطاقات ملوا¶ة هذه املسأ¾
فالسـياسة يه حتديد األولوäت بعدما قام املكتب الوطين لOراسات 

و وضع آليات فعا¾ واخلربات بنوع من التحديد فR يتعلق �ألوليات، ه
لتنفيذ خمتلف هذه املشاريع، وضع بر�مج عىل املدى املتوسط لتحسني 
وتطوير تدبري الصيانة للمساجد وتوفري الرشوط وتكوين آلية قانونية تتحمل 
املسؤولية جبانب وزارة األوقاف يف هذه املسأ¾، وتدخل فهيا اجلهات 

سؤولية عظمى، وذÈ لضامن احمللية سواء يف املدن أو يف القرى، ألهنا م 
اسـتعامل والراحة والسالمة للمساجد، Èò فهناÈ جرد تقين مدقق جاري 

  .اآلن وافتحاص وتقدير جديد للحاجيات
ونمتىن يف مدى أسابيع نعرفو احلاجيات دäلنا ونتصداو لها عىل صعيد 
العامالت، ال نفرق بني منطقة حرضية ومنطقة قروية، الغالف كبري ولكن 

هم هو أننا واحد اليش ما كناش منتهبني ليه، لألسف عىل إثر فاجعة، امل 
مايش مل ننتبه ' ولكن مايش هباذ احلجم هذا، عىل إثر فاجعة اآلن مطالبني 
أننا ال نرتاجع فيه إىل الوراء فR يتعلق بلك العنارص اليت ترشفت بإعطاهئا 

 بعد صالة امجلعة يف أمام أمري املؤمنني أعزه هللا يف التقرير اòي قدم '
  .وجدة، يعين منذ شهور

  .شكرا

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

  .شكرا السـيد الوزير
  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل اجلواب

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
نشكرك السـيد الوزير عىل عنارص اجلواب، وإن كنا يف الفريق احلريك 

دات اليت تقوم هبا احلكومة فR خيص ترشـيد احلقل ال نشك إطالقا يف ا@هو 
اLيين، وذÈ حتت القيادة الرشـيدة ألمري املؤمنني حفظه هللا، وإمنا أملنا، 
السـيد الوزير، أن حتظى مجيع املساجد، مبا فهيا ت� املتواجدة يف املناطق 

ممي النائية واLواوير البعيدة �لعامل القروي �لعناية، سواء من حيث الرت 
والصيانة واألفرشة، حىت تمتكن ساكنة ت� املناطق من أداء فرائضها يف 

  . أحسن الظروف، ومرة أخرى نمتىن لمك التوفيق يف مسعامك
  .وشكرا

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

إذن نشكر السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عىل مسامهته 
السؤال املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن يف هذه اجللسة، وننتقل إىل 

والتمنية ا@الية حول ختصيص فضاءات بيئية ومساحات خرضاء عند إجناز 
  .أي مرشوع سكين

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقدمي 
  .السؤال

إذن اللكمة ألحد السادة املستشارين يف الفريق .. السؤال األول أجل
�سـتقاليل، ما عند�ش طلب التأجيل، ولكن إىل ابغييت نؤجÜ ما اكين 

  .مشلك
السؤال الثاين املوجه للسـيد وزير اإلساكن والتمنية ا@الية موضوعه 

املستشارين  اللكمة ألحد السادة .تطبيق القانون املنظم للملكية املشرتكة
  .من فريق األصا¾ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

لقد اعترب صدور قانون املنظم للملكية املشرتكة للعقارات املبنية تتوجيا 
لتطور واقعي وترشيعي، المس خمتلف اإلشاكالت و�ختالالت اليت 

  . رتي جوهر امل� املشرتكتع
وجدير �òكر، السـيد الوزير أن مع تزايد الوترية الرسيعة لنسـبة المتدن 
وتصاعد احلاجة لهذا النوع من السكن بشلك خاص، طفت عىل السطح 
مجموعة من املشالك يف الواقع اليويم لتدبري العقارات املشرتكة امللكية 

لها، فضال عىل الغموض اòي  برهنت عىل قصور اإلطار القانوين املنظم
يعرتي العديد من مواد هذا القانون، واòي اسـتعىص حÜ عىل 
�ختصاصيني واملامرسني يف جمال تدبري العقارات مشرتكة امللكية، 
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مكالك مشرتكني واملكرتين واملأمورين غري  ،و�ألحرى األشخاص العاديني
  . احملرتفني

وزير عن تصور وزارتمك إلجياد واعتبارا ملا سـبق، نسائلمك السـيد ال
  احللول الكفيU �لتطبيق السلمي للقانون املنظم للملكية املشرتكة؟ 

  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد اكتب اLو¾ يف التمنية ا@الية 

  .لإلجابة عىل السؤال
السؤال األول طلب التأجيل دäلو، إذن ... نعم السـيد املستشار

املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا@الية حول ختصيص 
 .فضاءات بيئية ومساحات خرضاء عند إجناز أي مرشوع سكين

  .تفضل السـيد الوزير

السـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصبا((((، اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري 
        ::::بيةبيةبيةبيةوالتوالتوالتوالتمنمنمنمنية ا@الية، امللكف �لتية ا@الية، امللكف �لتية ا@الية، امللكف �لتية ا@الية، امللكف �لتمنمنمنمنية الرتاية الرتاية الرتاية الرتا

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

أشكر السـيدة املستشارة عىل طرoا لهذا السؤال، وجوا� عنه أشري 
إىل كون أن توجه ا@متع حنو منط جديد من امللكية املشرتكة، موضوعها 
السكن امجلاعي واملرافق املصاحبة '، واليل يه موضوع هذه امللكية 

فرضت عىل اLو¾ بأهنا تواكب وتصاحب هذا المنط اجلديد  املشرتكة،
 ،املتعلق بنظام امللكية املشرتكة للعقارات املبنية 18.00بوضع القانون 

  .2002أكتوبر  3 يف الصادر
وأظهرت املامرسة التطبيقية املتصU بتطبيق هذا القانون عىل العديد من 

فR يتعلق بنطاق التطبيق، وال فR النقائص اليت يعاين مهنا هذا القانون، ال 
يتعلق بتسـيري وتدبري املاكتب، وال فR يتعلق �سـتخالص املسـتحقات إزاء 
�حتاد، وال فR يتعلق �ملشالك اليت تعرتض القضاء للبت يف هذا 

  .املوضوع
وÈò، وانطالقا من هذا الواقع اòي يمتزي بكثري من العيوب 

إىل وضع مرشوع قانون بتغيري القانون احلايل والثغرات، سارعت الوزارة 
املتعلق بنظام امللكية املشرتكة مبشاورات واسعة مع املهنيني  18.00رمق 

واملوثقني واملنعشني العقاريني وكذÈ الواكالت العقارية، وهذا املرشوع فيه 
واحد العدد دäل األمور اليل ميكن لها أهنا تتجاوز هذه العيوب، غادي 

  :هانذكر بعض 
توسـيع جمال تطبيق هذا القانون ليشمل ا@موعات العقارية املؤلفة من  -

 أبنية معودية وأفقية، سواء املنجزة دفعة واحدة أو عىل مراحل؛ 
التنصيص عىل مقتضيات جديدة أكرث إلزامية ورصامة فR يتعلق  -

  �سـتخالص �حتاد للمسـتحقات املالية من املالك املشرتكني،

م اسـتخالص ديون �حتاد عىل املالك إىل أربع متديد أجل تقاد -
  سـنوات بدل سـنتني؛

تقييد اLيون املرتتبة عىل املاÈ املشرتك إزاء �حتاد يف رمسه  -
 العقاري و�لرهن اجلربي؛ 

يف حا¾ املقاضاة يؤدي املاÈ املشرتك مسـتحقات �حتاد الواجبة  -
 ل بعد؛ عليه إىل ممت السـنة، مبا يف ذÈ الشهور اليت مل حت

إدراج مقتضيات تتعلق بتسـيري امللكية املشرتكة اليت تواجه صعو�ت  -
 يف تدبريها من خالل تعيني مسري مؤقت من قبل رئيس احملمكة �بتدائية؛

إعداد مسودات ملراسـمي تتعلق �لنظام المنوذ^ للملكية املشرتكة  -
 والقواعد احملاسبية؛ 

المتيزي الواحض بني النصاب املطلوب يف انعقاد امجلع العام ونصاب  -
 التصويت؛ 

وصف مفصل ودقيق ملسطرة �سـتدعاء للجمع العام وطريقة جرäن  -
  .أشغا'، إىل غري ذÈ من النصوص احملسـنة للقانون احلايل

عىل األمانة العامة للحكومة،  2009املرشوع معروض منذ هناية سـنة 
  . صادق عليه جملس احلكومةوننتظر �ش ي

  .شكرا

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

  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار الرد عىل التعقيب عىل اجلواب

  :املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال أشكر السـيد الوزير عىل اجلواب دäلو الرصحي عىل أن القانون 
ن متجاوز، وكذÈ عىل أن عندما طرحنا هذا السؤال عىل أنه قانو 18.00

  .نعرف جيدا عىل أن القانون متجاوز
نعرف كذÈ عىل أن امللكية املشرتكة داخل املغرب فهـي مسا¾ جديدة 

عندو اLار دäلو، ما  ،عىل املغرب ألن <رخييا املغريب عندو املدينة
هاذ القضية دäل العامرة وهاذ املسائل اجلديدة اليل جات مع  عندوش

  . ه�سـتعامر، إذن عرفنا هاذ اليش لك
كذÈ البد عىل أن عىل الوزارة بعض املسائل اليت ميكن أن  ،ولكن

تقوم هبا إلصالح ما ميكن إصالحه فR خيص هذا القانون، فR خيص مدى 
فيه بعض اإلجيابيات كثرية جدا قبل تطبيق هذا القانون اليل هو يف الواقع 

  .ما جيي هاذ مقرتح التغيري اليل قلتوه السـيد الوزير
كتعرفوا عىل أنه واحد العدد عندما نتشاور، اكين املنعشني العقاريني، 
 غادي نقولو اكع املنعشني العقاريني نقولو يف هاذ ا@ال دäل العقار كتعرفوا

أنه فيه واحد الفساد كبري جدا، العقار يف املغرب فيه واحد العدد دäل 
�ختالالت، واحد العدد دäل املشالك اليل يه ال حرص لها، ولكن 
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عندما يصل املشلك إىل السكن، أوال هاذ منظور السكن املشرتك، فالبد 
 للوزارة أن تتخذ مواقف فR خيص حتسني هذه الوضعية، حتسني الوضعية

�ش؟ اكين زوج احلوجيات اليل ساهلني، هاد اليش دäل السانديك وهاذ 
املسائل غادي جتيبوا هاذ القانون، املشالك دäل النصاب، مشالك 

، هاذ )l’ascenseur(�سـتخالص، مشالك دäل الضو دäل العامرة، 
املشالك خطرية جدا، كيتخبطوا فهيا، شكون اليل كيتخبط فهيا؟ كيتخبطوا 

ن يف ــــــــالناس ذوي اLخل احملدود أي الناس املغاربة اليل ساكنيفهيا 
)des appartements( ، السكن �قتصادي وال السكن املتوسط اليل

هام عامرات، إذن البد كذÈ اكين حتايل دäل املنعشني العقاريني يف واحد 
التحايل عىل الكراج، اليل كيكون عندو مضبوط،  ،العدد دäل املسائل

كيتحايل مع املوثقني وكيصبح كراج فيه خمزبة، إذن هذا إشاكل، هذا دور 
دäلمك، دäل الوزارة �ش ميكن تشوف هاد اليش وأن تتدخل لرد األمور 

  .إىل نصاهبا
كذÈ اLار دäل احلارس اليل كتكون دار احلارس يف األخري تباع، 

كن تفعلوها �ش إذن واحد العدد دäل املشالك اليل يه يف يديمك اليل مي
واحد النوع دäل الطمأنينة لهاد الناس اليل ساكنني يف هاد  اتعطيو 

 50األقفاص، ألن يف الواقع حىت السـياسة دäل السكن الالئق اليل فيه 
مرت، جيب عىل الوزارة أن تعيد النظر يف هذا النوع من السكن، اòي هو 

رب، املغريب ما مولفش ليس يف عقيدتنا وال يف <رخينا وال يف عقائد املغ
مرت ونزيدو لو التعقيدات دäل امللكية املشرتكة،  60مرت و 50يسكن يف 

وهذا اLور دäلمك السـيد الوزير، نمتناو عىل أن هذا القانون اليل جبتو حيل 
  .لك هاذ اإلشاكليات

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتاLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتاLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتاLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف السـيد اكتب السـيد اكتب السـيد اكتب السـيد اكتب 
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

احنا متفقني كون أنه امللكية املشرتكة يه مسأ¾ جديدة �لنسـبة  ،أوال
للمجمتع املغريب، وحيث يه مسأ¾ جديدة خص إشاعة ثقافة التعايش 

ية من طرف والعيش املشرتك يف ملكيات عقارية جامعية، وخص فهيا توع 
  . شرتكامل امجليع �ش يكون واحد التدبري 

2نيا، أنه فR يتعلق �مللكية املشرتكة ال تتعلق فقط �ألقفاص، تتعلق 
بأحياء، تتعلق بعامرات، تتعلق جبميع أنواع السكن، و�لتايل فهـي 
مطروحة، املواقف دäل الوزارة إذا اكن هناك يش مشالك، هاذ املشالك 

الكراج، السكىن دäل (م املراقبة يف املشالك اليل عدييت تتجي من انعدا
واملراقبة اليل مسؤو¾ علهيا، واحد العدد دäل الناس، وعىل ) احلارس

رأسهم امجلاعات احمللية، وبطبيعة احلال املنظومة دäل املراقبة دäل اللك، 
  .وهاذي عندها مسأ¾ أخرى ال تتعلق بتدبري امللكية املشرتكة

املدخل األسايس، زäدة عىل الثقافة وزäدة عىل تعاون امجليع  تيظهر يل
افر اجلهود هو املرشوع اليل خصو خيرج، واليل خصنا ندخلو فيه مجيع ظوت

اإلصالحات، وغادي جييمك ومجيع املسائل اليل تتشوفها عىل أهنا أساسـية 
خصها دخل فيه، خصها تدخل �ش أننا يكون عند� واحد القانون متاكمل 

  .لتدبري الناحج للملكية امجلاعية املشرتكةل 

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

السؤال املوجه للسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا@الية حول 
ختصيص فضاءات بيئية ومساحات خرضاء عند إجناز أي مرشوع سكين، 

  . اللكمة ألحد املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
الد� ورش البناء من األوراش املهمة اليت نرى أهنا مفتوحة يف ب

والتعمري، وهذا الورش تقدم تقدما ملحوظا، ونسجل أنه حيقق األهداف 
اليت سطرت '، إال أننا وحنن حنتفل �ليوم العاملي للبيئة و�لسـنة العاملية 
للبيئة، واكختيار� كبO تتوفر فيه رشوط البيئة، جند أن هذا التعمري قد ال 

خرضاء يف املركبات السكنية، ف مناطق يراعي تواجد أو احÂل أو استرشا
وكذÈ مناطق للعب األطفال، هذا ما جيعل أننا دامئا نشـتغل عىل 
مسودات، مما جيعل التعمري ال يتالءم أو ال ميايش ما تتطلبه املقتضيات 

äولية بيئيا ومعامرLا.  
هل مت التفكري يف تدارك النقص احلاصل يف : لهذا، نقول للسـيد الوزير

ملساحات اخلرضاء عند إجناز أي مرشوع سكين لتدارك اخلصاص توفري ا
  يف املساحات اخلرضاء، ال سـR إذا كنا نؤمن �لسـياسات �ندماجية؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

اإلساكن والتعمري والتاإلساكن والتعمري والتاإلساكن والتعمري والتاإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف السـيد اكتب اLو¾ Lى وزير السـيد اكتب اLو¾ Lى وزير السـيد اكتب اLو¾ Lى وزير السـيد اكتب اLو¾ Lى وزير 
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارين،

شكرا للسـيدة املستشارة احملرتمة عىل طرoا لهذا السؤال، والبد من 
التذكري بأن حتديد جماالت اخلرضاء وختصيصها مسأ¾ مرتبطة بو2ئق 

، تصاممي الهتيئة، تصممي المنو، وأن ختطيط هذه التعمري، التصممي املديري
الفضاءات تتوالها الواكالت احلرضية، لكن عىل مسـتوى التنفيذ وهتيئة 
ا@االت اخلرضاء هو أمر يبقى من اختصاص امجلاعة، اليل خصها تقتين 

  . العقارات اGصصة للفضاءات اخلرضاء، وهتيئهتا والعناية هبا
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ىل تعلق األمر �@ال الغابوي، املسؤولية ويف حا¾ احلزام األخرض إ
ترتجع �Lرجة األوىل للمندوبية السامية للمياه والغا�ت، واملالحظ من 
خالل تقيمي الواكالت احلرضية لو2ئق التعمري أن نسـبة اإلجناز من بعد ما 

  . مما هو مربمج %10تنهتـي تصاممي الهتيئة وو2ئق التعمري ال تتجاوز 
اء يف تصاممي الهتيئة تتحدد مبوجب جدول مبعايري املساحات اخلرض 

التجهزيات واملرافق العمومية، مت وضعها بناء عىل واحد اLراسة علمية من 
فضاء صغري، : أنواع دäل الفضاءات 2إجناز الوزارة، واليل مزيت بني 

مواطن، حدود مسافة  1000مرت كحد أدىن للك  450حديقة صغرية 
مرت، وفضاء أخرض كبري  700و 300ن ترتاوح بني فاصU عن مسكن املواط

  . مرت 750هكتارات مكساحة دنيا، وال يبعد عن املواطن بأكرث من  6
يشار إىل أنه منظمة الصحة العاملية حددت حصة لك مواطن من 

مرت مربعة، ولكن الواقع �لنسـبة ملدننا هو  10املساحات اخلرضاء مكعدل 
 5مرت مربعة، الر�ط  7ربعة، مكناس مرت م 10واقع يسء، مراكش مثال 

  .مرت 3,5مرت دون احتساب احلزام األخرض، فاس 
  :احللول املقرتحة لتجاوز النقص يف ا@االت اخلرضاء

أوال خص امجلاعات املعنية تقوم بتنفيذ وإجناز الفضاءات اخلرضاء   -
 الواردة يف و2ئق التعمري؛

2نيا إلزام ا@زئني واملنعشني العقاريني بإجناز الفضاءات اخلرضاء  -
 الواردة يف املشاريع املرخصة هلم؛

إلزامية بعض املؤسسات العمومية واخلاصة عىل هتيئة الفضاءات  -
 التابعة وا@اورة لها كفضاءات خرضاء؛

عنية إجياد مقاربة تشاركية بني امجلاعات احمللية والقطاعات احلكومية امل  -
لمتويل إجناز الفضاءات اخلرضاء والعناية هبا، وإجياد صيغة جتارية لتفويت 

إجناز الفضاءات اخلرضاء والعناية هبا من طرف القطاع اخلاص، مقابل 
 .اسـتغالل هذه الفضاءات للرتفيه والرäضة واخلدمات

إضافة إىل و2ئق التعمري اليل تتربمج املساحات اخلرضاء، ويف انتظار 
مدونة التعمري اليل تعترب اإلطار املرجعي لإلصالحات يف هذا صدور 

الباب، فالوزارة انهتت من إعداد دليل مرجعي للمخططات اخلرضاء، وضع 
رهن إشارة الرشاكء املعنيني، خاصة امجلاعات احمللية وامجلعيات املهمتة 

  .�ملوضوع
Gططات واليوم العديد من الواكالت احلرضية يه منصبة عىل إعداد ا

  .اخلرضاء �لنسـبة ملدن اكلر�ط وكطنجة و<زة وغريها من املدن األخرى
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  .شكرا السـيد الرئيس

  اإلخوة الزمالء، 
لسؤال الهام املتعلق خبلق احلدائق والفضاءات البيئية �لنسـبة لهذا ا

املساحات اخلرضاء، وما تلعبه من دور كبري عىل مسـتوى جودة الهواء 
، و�لتايل هذا القطاع يعرف بعض �ختالالت الكربى، وجودة احلياة

  .ذكرها السـيد الوزير مشكورا
مجيعا إلعطاء هذا القطاع  ولكن البد أننا وصل الوقت ليك نتعبأ

احليوي الهام أحقيته القصوى، ألنه ال ميكن احلياة بدون بيئة سلمية، و�لتايل 
املعايري املطلوبة يه ال حترتم كام جاء يف �م السـيد الوزير، و�لتايل 
�قتناء من طرف امجلاعات احمللية يه غري قادرة عىل �قتناء، اللك يعمل 

يف املداخيل ولها إكراهات مالية، و�لتايل ال ميكهنا اقتناء  أن امجلاعات لها حش
  .هذه العقارات إلقامة فضاءات

كام أن الفضاءات اخلاصة �لتجزئات املتعلقة �مللكية املشرتكة تعرف 
من حيث عدم التعاون فR بني املنخرطني حتت لواء النقابة أو  اكبري  اإكراه
ذات امللكية املشرتكة، حبيث التجزئة قبل ما  دäل اإلقامات "السانديك"

<خذ التسلمي املؤقت كتصلح الفضاء األخرض وكتسلمو ألحصابه، ولكن 
مكيعملش وماكينش هناك إلزامية �لنسـبة للمنخرطني �ش  "السانديك"

  .حيافظوا عىل هذا الفضاء بشلك إلزايم
ليا، كذÈ ال كذÈ الرشاكت السكنية التابعة لOو¾، اكلعمران مثال حا

تقوم بواجهبا كام جيب، نعمل أهنا تقوم بتجزئات كربى يف املدن الكربى، 
ولكن ال تعمل وال تقمي حدائق �ملسـتوى املطلوب، وحىت لو أقامهتا كتخلهيا 

  . للجامعة احمللية وامجلاعة احمللية معندهاش الوسائل دäل الصيانة
مع وزارة اLاخلية اليل هنا نشرتط بأن وزارة السكىن والتعمري  ،لهذا

يه ويص عىل القطاع �ش يدمعوا امجلاعات احمللية كام كيدمعوا قطاع 
التطهري، كام كيدمعوا قطاع النظافة، يدمعوا هاذ القطاع دäل صيانة 

  .املساحات اخلرضاء
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لتمنية ا@الية شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد اكتب اLو¾ يف ا

  .للرد عىل التعقيب

السـيد اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اLو¾ Lى وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف ية ا@الية، امللكف 
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

  .شكرا السـيد املستشار احملرتم
�قرتاحات اليل جييت هبا واألمور اليل جييت هبا، ابغيت فقط أنين 

خاصة �لنسـبة لOو¾، �لنسـبة  نشري إىل أن األمهية اليل ذكرتهيا يه أمهية
للحكومة، تريعاها جال¾ امل� من خالل امليثاق دäل البيئة اليل وىص به 
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احلكومة �ش تدير قانون إطار دäلو، و�لتايل عىل أنه التوجه دäل املغرب 
اليوم هو توجه حنو �قتصاد األخرض وحنو املدن اخلرضاء وحنو التعمري 

  . األخرض
 إكراهات عديدة، اليل ذكرها السـيد املستشار وذكرهتا أ� اإلكراهات يه

وميكن يل نزيدها واحد العدد دäل األمور، مثال عدم اعÂد و2ئق التعمري 
مكرجعية الجناز التجهزيات، بطء اجناز الفضاءات، ضعف التأطري Lى 
امجلاعات املعنية، وكذÈ غياب أو ضعف املوارد املالية املرصودة إلجناز 

  .لفضاءات كام ذكرها السـيد املستشار احملرتما
عىل أي أن األسايس يف املوضوع هو أن اليل عندو يش مسؤولية 
خصو يقوم هبا، وهاذ املسؤولية متعددة، مهنا ما يعود للمنظومة احمللية، 
للجامعات احمللية، مهنا ما يعود للمجزئني، خصنا نفرضو عىل ا@زئني يقوموا 

  .�ملسائل دäهلم
 Rلها، وفäت، خصها تقوم �لرعاية وتقوم �ملسائل دäيتعلق �لوداد Rف
يتعلق �حلكومة، احلكومة عاطية واحد األمهية قصوى مبا يف ذÈ أن 
اLورية املشرتكة ما بني وزارة السكىن وما بني وزارة اLاخلية، املتعلقة 

نعت منعا لكيا ، م 2010يوليوز  6مبسطرة �سـتثناء املشرتكة الصادرة يف 
�سـتثناء يف املساحات اGصصة للمناطق اخلرضاء، وكذÈ فR يتعلق 
�لتجهزيات العمومية، وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل عىل العناية الكبرية 

  .املعطاة لهذا البعد األخرض اليل خصنا لكنا نعتنيو به
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
¾ يف التمنية ا@الية عىل مسامهتمك يف هذه شكرا السـيد اكتب اLو

  .اجللسة
وننتقل إىل السؤال األول املوجه إىل السـيد وزير الشـبيبة والرäضة 
حول واقع كرة القدم جبهة مراكش <نسـيفت احلوز، للمستشارين احملرتمني 

مصطفى الشهواين، عبد العزيز البنني، احامد أبر^، محمد املفيد، : السادة
  . حمند املسعودي، محمد البكوريموالي ا

 .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  أخيت املستشارة، 
  إخواين املستشارين،

  السادة الوزراء،
  السـيد الوزير احملرتم،

لقد تتبعنا اإلصالحات املمتزية اليت تقوم هبا وزارتمك من أجل الهنوض 
بقطاع الرäضة يف بالد�، وعىل اخلصوص كرة القدم اليت تعرف شعبية 
كبرية يف صفوف املواطنني، ولكن لألسف، السـيد الوزير فإن ما يقع 

داخل عصبة كرة القدم جبهة مراكش <نسـيفت احلوز، يتعارض مع هذه 
ة بسبب اخلروقات اليت يقوم هبا مكتب العصبة، حيث مل يعقد السـياس

سـنوات، وكام تعرفون اآلجال القانونية لعقد امجلع العام هو  7مجعه العام منذ 
  . سـنوات 4

، فإن 2010نومفرب  12وحيث أنه اكن مقررا عقد امجلع العام يوم امجلعة 
 أجل غري رئيس العصبة يؤجل مرة أخرى وألسـباب جمهو¾ �جÂع إىل

مسمى، رمغ الرسائل اليت توصل هبا من طرف وزارتمك ومن طرف وايل 
اجلهة اòي تدخل وحث عىل احرتام اآلجال القانونية وعقد امجلع العام 
للعصبة، احرتاما للضوابط القانونية اجلاري هبا العمل، ولألسف، السـيد 

فريقا مل  64 الوزير، وحلد كتابة هذا السؤال فإن بطو¾ العصبة اليت تضم
  . تنطلق بعد
Èò، نسائلمك السـيد الوزير عن واقع كرة القدم جبهة مراكش-

<نسـيفت احلوز يف ظل املعطيات السابقة، واليت أصبحت تتطلب التدخل 
  العاجل من أجل إنقاذ املومس الكروي احلايل للعصبة؟ 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ر الشـبيبة والرäضة لإلجابة شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزي

  .عىل السؤال

        ::::السـيد منصف بلالسـيد منصف بلالسـيد منصف بلالسـيد منصف بلخخخخياط، وزير الشـباب والرäضةياط، وزير الشـباب والرäضةياط، وزير الشـباب والرäضةياط، وزير الشـباب والرäضة
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل طرحمك هذا 

  .السؤال املهم
�لفعل كرة القدم املغربية اليوم تعرف حتوالت كبرية، انطلقت من بر�مج 

ة املغربية لكرة القدم، واòي وخمطط معلت عليه الوزارة مع اجلامعة امللكي
أعطى بر�مج لبنية حتتية &مة ال �لنسـبة عىل املالعب الكربى، وال عىل 
العشب �صطناعي �لنسـبة للتكوين دäل الالعبني الصغار، وال �لنسـبة 

  .إىل املسائل املادية اليل ميكن لنا نساعدو هبا اجلامعة
امعات، اجلامعات أيضا ويف إطار بر�مج دäل الوزارة يف خدمة اجل

تيشـتغلوا يف خدمة العصب واألندية، وهاذ السؤال اليل وضعتيو علينا، 
حبثنا عليه ولقينا بأنه هاذ الEم اليل تتقول، السـيد املستشار، عندك 

سـنوات  7احلق فيه، وأن السـيد الرئيس دäل العصبة دäل مراكش هاذي 
السـيد الوايل راسÜ واجلامعة  مادار امجلع العام دäلو، الوزارة راسلته،

امللكية املغربية أيضا لكرة القدم أيضا راسلته، واليل ميكن يل نقول هو أنه 
اليوم عند� افتخار كبري �فتتاح امللعب الكبري مبدينة مراكش، وهاذ 
�فتخار ما خصوش جيي والناس اليل ما تيطبقوش القانون �ش حييدوا 

  .علينا
ة دäيل بأن امجلع العام غادي يتدار إن شاء هللا إذن أ� تنعطيك اللكم

فرباير ألن  10يف األسابيع القليU القادمة، ميكن اليل نعطيك التارخي قبل 
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بأن هذا  السـيد رئيس اجلامعة املغربية لكرة القدم تلكم مع الرئيس، وقال '
هو اآلجال احملدد من طرف اجلامعة �ش يتدار امجلع العام، إىل متدارش 

مجلع العام يف هذاك املوعد سوف نطبق القانون، والقانون هو عىل امجليع، ا
لنا وعلينا، إذن حنن متفقون بأن هذا مشلك وغادي حنلوه برسعة إن شاء 

  . هللا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اكين يش تعقيب السـيد املستشار؟ اللكمة 

  .اجلواب للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل

        ::::املستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفىىىى الشهواين الشهواين الشهواين الشهواين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
دäل العصبة، اكينة تقريبا غري قلتيو واحد اللكمة دا� �لنسـبة للفرق 

فرقة اليل كتنشط املومس الرäيض يف مراكش �لنسـبة لعصبة مراكش،  64
�لنسـبة للجامعة �لنسـبة لهاذ الفرق هاذو، السـيد الوزير، اكين قانون 

�لنسـبة لهاذ الفرق كيخلصوا التحكمي، إىل جييت . وقانون يف العصب
تشوف، السـيد الوزير، اكينة لك فرقة عندها تقريبا 

)minime/cadet/junior/senior( ، ،تصوروا معي، السـيد الوزير
يوم الفرق الرشفية كيلعبوا يف ¶ة مراكش، حشال غادي خيلصوا  15لك 

؟ إىل جيتوا تشوفوا الفرق الكربى مثال القسم الوطين األول دäل التحكمي
ä ،مكيخلصش، القسم الوطين مكيخلصش Yّ القسم الرشيف بوحدو هو 

اليل كيخلص التحكمي، يعين اكين مشلك، السـيد الوزير، يعين القانون 
الكروي اليل اكين يف بالد� ممطبقش، اكين قسم رشيف اليل معندمهش، 

  . كيخلصوا احلاكم، والفرق اليل عندمه مكيخلصوش�س كيسعاو 
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الشـباب والرäضةالسـيد وزير الشـباب والرäضةالسـيد وزير الشـباب والرäضةالسـيد وزير الشـباب والرäضة
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

هاذ النقطة هاذي �لنسـبة للمواد املادية دäل الفرق دäل اLرجة الثالثة 
والرابعة يه نقطة أساسـية �لنسـبة لنا، وأظن بأن هاذي خصها تدخل يف 
إطار الرشاكة ما بني وزارة الشـباب والرäضة واجلامعة امللكية املغربية لكرة 

بوا جبامعاهتم واملسؤولية القدم، وأيضا امجلاعات احمللية، ألن هاذ الفرق تيلع 
مشرتكة ما بني هاذ الرشاكء لكهم، إذن هاذي نقطة اليل غادي �خذوها 

بعني �عتبار، ماكنتش يف �يل �لنسـبة للتحكمي وغادي نرجعو لمك يف هاذ 
  . املوضوع

  .وشكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
موضوعه دور  شكرا للسـيد وزير الشـباب والرäضة، والسؤال الثاين

حسن : التحكمي يف تطور كرة القدم �ملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة
  . ، خريي بلخري، مصطفى سالمة، محمد عدال، محمد احلساييناسليغو 

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::اااااملستشار السـيد حسن سليغو املستشار السـيد حسن سليغو املستشار السـيد حسن سليغو املستشار السـيد حسن سليغو 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسـيد الوزير،
  املستشارين،السـيدات والسادة 

  السـيد الوزير،
لتطوير كرة القدم ببالد�، البد من توفر عىل عدة عنارص، أمهها مسأ¾ 
اLمع والمتويل اخلاص �لفرق وكذا مسأ¾ التحكمي، وهنا البد من اإلشارة 
إىل أن بعض الفرق الرäضية تسـتفيد من دمع اLو¾ دون غريها، إضافة 

  .اLمع إىل التباين احلاصل يف توزيع هذا
السـيد الوزير، ال داعي òكر أسامء هاذ الفرق، وأظن أنمك عىل عمل 
هبا، يف الوقت اòي جند فرق رäضية حيجز عىل مداخيلها اòاتية من 
طرف مديرية الرضائب، ونعطيك مكثال الوداد الرäيض الفايس واملغرب 

ل اLو¾ الرäيض الفايس، هنا اكين فرق كبري، كنلقاو فرق تسـتفيد من أموا
بدون حسيب وال رقيب، وكنلقاو فرق وحدين آخرين، مايش غري 
مكنعطيومهش، �لعكس كنعجزومه �ش يقوموا �لواجب دäهلم، هاذي من 

  .�حية
أما التحكمي، حفدث وال حرج، لقد أصبح من النقط السوداء اليت 
جيب البحث عن حل جدري وعاجل لها �عتبار أن العديد من املبارäت، 

ليت اكن من املفروض أن تكون أعراسا كروية، غري أن التحكمي اليسء وا
يفسدها من طرف بعض احلاكم، ساحمهم هللا، واòي غالبا ما يكون �جتا 
عن ضعف التكوين أو يدخل يف إطار حسا�ت خشصية ضيقة أو بعض 
املامرسات اليت جيب أن حنارهبا بشلك قطعي، هاذ املامرسات اليت تكون 

يف سري املبارäت الوطنية، وأقول ا أäدي ولوبيات خفية، تتحمك من وراهئ
هذه املامرسات اليت تكون وراءها أäدي ولوبيات خفية، تتحمك يف سري 
املبارäت الوطنية، زد عىل أن هذا النوع من التحكمي يكون من أسـباب 

  .الشغب واألحداث الالرäضية اليت تعرفها بعض املالعب الوطنية
يف ظل هذه املعطيات، نتساءل، السـيد الوزير، عن املعايري 
املوضوعية اليت يمت هبا دمع هذه الفرق الوطنية، وكذÈ عن إسرتاتيجية 
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الوزارة يف إصالح منظومية التحكمي ببالد� واإلجراءات �سـتعجالية اليت 
  .سـمتكن من احلد من التالعب يف املبارäت

  .شكرا

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

        ::::السـيد وزير الشـباب والرäضةالسـيد وزير الشـباب والرäضةالسـيد وزير الشـباب والرäضةالسـيد وزير الشـباب والرäضة
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل هذا السؤال 

  .املهم
أظن بأن إسرتاتيجية الوزارة واجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم، اليوم، 

بناء بر�مج إلدخال الكرة الوطنية يف إطار ماشـية يف واحد املسار دäل 
  :احرتايف، هذا الرب�مج مبين عىل أربع نقط أساسـية

النقطة األوىل يه البنية التحتية، حيث أنه ما ميكناش نقولو بأنه احنا  -
  عند� فرق احرتافيني إىل ما اكنتش بنية حتتية احرتافية؛

يه يف السؤال فR قبل، النقطة الثانية يه بر�مج التكوين اليل تلكمت عل  -
  واليل اليوم بدا كيتفعل يف امليدان؛

النقطة الثالثة يه احلاكمة، ويف احلاكمة داخل قانون جديد اليل امحلد �  -
) Les décrets d'application(داز يف الربملان، واليوم كنشـتغلو عىل 

�لتحكمي دäلو، والنقطة اليل يه داخU يف احلاكمة يه النقطة املتعلقة أيضا 
  ؛اليل غادي نرجعو لها

والنقطة الرابعة، اليل احنا كنشـتغلو علهيا يه �ش ندخلو ودخل األموال  -
إىل الفرق ألن املزيانيات دäل الفرق الوطنية دäلنا يه مزيانيات اليل يه 
قليU جدا مقارنة مع دول أخرى، حيث ميكن يل نقول È بأنه أكرب مزيانية 

ل مزيانيات الفرق دäل شامل إفريقيا ودäل الرشق للفرق املغربية يه أق
  .األوسط

من خالل القانون ملا  اكين واحد اGطط اليل تيخيل ،بناء عىل هذا
خيرج القانون �ش لك فرقة دäل اLرجة األوىل، دäل درجة النخبة يكون 
عندها رشكة، اليل هاد الرشكة يه اليل غادي تسري العملية دäل كرة القدم 

  ...�لنسـبة للفرقة والتكوين، إخل
هاذ العملية هادي دäل إدخال رشاكت يه نقطة أساسـية �ش ندمعو 

خيل، اجلامعة اشـتغلت بطريقة قوية �ش االنخبة �لنسـبة للمداألندية 
تدخل مداخيل أخرى، خاصة عن طريق التلفزة، وقعت مع التلفزة 
مداخيل &مة، واليوم وال هاد األسـبوع وقعت أيضا مع رشكة اتصاالت 

  .&مة �ش يدخلوا موارد برشية &مة
نا، واليل خصنا �لنسـبة للتحكمي، هاذي نقطة أساسـية اليل �لنسـبة ل 

نعرفو هو أنه التحكمي حتسن بطريقة إجيابية يف األäم األخرية، ملاذا؟ ألن 
التلفزة جات إىل املالعب وتتنقل مجيع املبارäت، نقل مجيع املبارäت كيدير 

واحد الضغط كبري عىل احلمك �ش يدير واحد ا@هود دäلو، ولكن ما 
  :مج &مننساوش بأن اجلامعة دارت واحد الرب�

أوال، إعادة هيلكة وتسـيري اللجنة املركزية للتحكمي من خالل إحداث  -
  مديرية وطنية للتحكمي؛

  ؛2نيا، وضعت بر�مج للتكوين لفائدة احلاكم النخبة -
2لثا، حترتم الشفافية يف تنقيط وترتيب احلاكم ووضع مسطرة  -

  لإلجراءات التأديبية اخلاصة هبيئة التحكمي؛
مثني دور احلمك من خالل إحداث قانون داخيل للمديرية رابعا، ت  -

  .الوطنية للتحكمي
تيبقاو بعض املشالك اليل يه متعلقة ببعض األغالط، واحلمك راه رجل، 
وراه أظن بأن هذا مشلك عاملي، وسلطات كرة القدم العاملية تتذاكر يف 

�خذوها هذا املوضوع، ميل تيوقعوا أغالط راه احلمك ما هو غري برش خصنا 
  .بعني �عتبار

  . وشكرا

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

  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل اجلواب

        ::::اااااملستشار السـيد حسن سليغو املستشار السـيد حسن سليغو املستشار السـيد حسن سليغو املستشار السـيد حسن سليغو 
  .شكرا السـيد الرئيس

الرصاحة، مع  السـيد الوزير، مع األسف بلك رصاحة خصنا نبقاو نقولو
األسف، كفى من مساندة هذا النوع دäل التحكمي، كفى، املغاربة رامه 

  . فايقني وعارفني وكوايرية وكيعرفوا أشـنو كيدوز يف املبارäت
أ� أحيلمك غري عىل القناة الرäضية املغربية اليل لك أسـبوع كتنجز واحد 

. رäيض وحمك سابقالرب�مج من بعد املبارäت اليل كيكون فيه املسؤول ال
مبارäت لك أسـبوع  4حىت  3فريق، كيخرجوا  16املبارäت، يعين  8يف 

اليل احلمك كيكون طرف يف تغيري النتيجة، ما نبقاوش نقولو اخلارج، اخلارج 
 ،%50و 40سـنني، احنا عند� لك أسـبوع ما بني  10كتكون خطرة يف 

  . ل È لوبياتوكنقولو احلمك برش، كنقولو احلمك كيغلط، أ� كنقو 
والسـنة املاضية من هاذ املنرب طرحت È يف إطار اإلحاطة، وقلت 
È بأن هناك لوبيات يف التحكمي، واكين اليل كيربجموا حىت الفريق اليل 
كيطيح، ميكن يل نقول È بأن السـنة املاضية، وقلهتا من هذا املنرب، بأن 

وفعال اسـتطاعوا، ما هو احتاد امخليسات اكن علهيا واحد النوع دäل اللويب 
جزاء هذاك احلمك اليل أدى املهمة، أعطوه إشارة دäل حمك دويل، هذا هو 

  . اجلزاء دäلو
السـيد الوزير، هللا جيازيمك خبري، أ� كهنرضو معقولني، ودا� املغاربة راه 

وال منررو علهيم بعض ... فامهني، راه ما ميكنش حناولو ندوزو علهيم بعض
كيشوفها، كام قليت، يف التلفزة، دا� هاذ اليش مايش ما املسائل اليل 
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كيبانش، كيبان يف التلفزة، وكيدوز مرة يف األسـبوع وكتكون أخطاء، أربع 
مقابالت إىل ثالث مقابالت يف األسـبوع كيغري احلمك النتيجة دäلها، 

  .كتعرف أشـنو يه؟ راها اكرثة، هذه مسأ¾
الوزير، وأنت تتعرف دمع الفرق ما املسأ¾ الثانية، دمع الفرق، السـيد 

بغيتش نشري، ما بغيتش ندخل، عىل هللا وعىس الوزارة تقوم بواحد الرجة 
  . من أجل املسـتقبل

عىل  آخر لكمة، وميكن يل نقول لمك بأن هذه السـنة اكين لويب وكيدور
الوداد الرäيض الفايس �ش يزنلها للقسم الوطين الثاين، وأ� قلهتا لمك يف 

  . هاذ الوقت
ويف آخر السـنة، فهميت، ألنه إذا رجعنا للتلفزة كنلقاو غري الوداد 

  .نقط، داوها لها احلمك 7الرäيض الفايس داو لها أكرث من 

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

إذن ... سـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب، إذا أراداللكمة لل 
  .نشكر السـيد وزير الشـبيبة والرäضة عىل مسامهته يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
وتكوين األطر والبحث العلمي حول طريقة �سـتفادة من السكن الوظيفي 

واللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقدمي  وتفويته،
  .السؤال

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

  السـيدة الوزيرة،
  األخوات املستشارات، 

  إخواين املستشارين،
الوزيرة، ال خيفى عليمك اLور املهم واإلجيايب اòي يلعبه السكن  السـيدة

الوظيفي يف العملية التعلميية، خاصة إذا تعلق األمر بسكن وظيفي للمدير 
  . واملقتصد، املمون واملساعد التقين أو حراس اLاخلية

غري أن هذا �متياز، اليل <رة يدخل يف إطار الواجب، وتيكون 
سؤول �ش يسكن يف سكن وظيفي ملبارشة العمل دäلو عن إلزايم عىل امل 

  . كثب، سـR إذا تعلق األمر �Lاخليات
غري أننا أصبحنا اليوم، وقد سـبق يل أن و¶ت إليمك سؤ� داخل 
اللجنة، واكن جوابمك اكلعادة جوا� اكفيا، كام عهد�ه فيمك بأن هناك خلل، 

تقاليل، إىل مىت سـنظل نكبح غري أنين أتساءل اليوم �مس الفريق �سـ 
ونقول هناك خلل؟ وإىل مىت ستستيقظ اهلمم إلنقاذ املدرسة املغربية من 
هذا الو�ء، سـR وحنن نعمل أن بعض رجال التعلمي، و�خلصوص الناس 
اإلداريني تينتقلوا إما داخل املدار احلرضي داخل نفس اإلقلمي، أو من إقلمي 

مه، اليشء اليل كيعرقل اليل تعينوا يف إىل آخر، وحيتفظون دامئا بسكنا
  بالصهتم؟ 

وال خيفى عليمك، السـيدة الوزيرة، أن معلية �نتقال يه سلسU تميكن 
نقلو موظف أو إداري، ولكن راه التنقيل دäلو تيتبعوا واحد العرشة أو 
أكرث دäل املراحل دäل األشخاص اليل تميكن تنقيلهم، مفا ذنب املوظف 

د املدينة بعيدة عىل األرسة دäلو، وهو جالس بدون سكن، اليل حل بواح
ألن سـبقوا الزميل دäلو رحل أو تنقل إىل مدينة أخرى وأصبح يشغل هذا 

  . املنصب أو أصبح حيتفظ �لسكىن القدمية
سلبا عىل اإلجيابية اليل  خلل تيعرقل العملية التعلميية، وتيأثر ،هذا

خصها تشملها املدرسة أو عىل املهنجية، فإىل مىت أو ماذا قامت وزارتمك، 
وأنمت أدرى �ملوضوع أو �إلشاكل، ماذا قامت به من إجراء إليقاف هذا 

  الزنيف اòي يعرقل العملية التعلميية بصدق؟ 
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ستشارشكرا السـيد امل 

  .اللكمة للسـيدة اكتبة اLو¾ للجواب عىل هذا السؤال

لطيفة العبيدة، اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل لطيفة العبيدة، اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل لطيفة العبيدة، اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل لطيفة العبيدة، اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل     ةةةةالسـيدالسـيدالسـيدالسـيد
        ::::وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

السـيد الرئيس، وشكرا للسـيد املستشار عىل اهÂمه هبذا  شكرا
  . املوضوع الهام املتعلق �ملساكن الوظيفية

كام يعمل امجليع، خيضع تدبري املساكن الوظيفية واإلدارية بقطاع التعلمي 
املدريس للمقتضيات التنظميية والقانونية املعمول هبا عىل مسـتوى الوظيفة 

يق يف هذه ا@ال مع �يق املتدخلني، وخاصة العمومية، كام يمت التنسـ 
  . األمالك اGزنية والواك¾ القضائية للمملكة

وقد اختذت الوزارة عدة إجراءات وضوابط تنظميية خاصة بعمليات 
إسـناد وتدبري وإفراغ املساكن اإلدارية والوظيفية، حرصا عىل متكني موظفهيا 

ادة من هذه السكنيات يف املسـتوفني للرشوط املنصوص علهيا من �سـتف
إطار من الشفافية وتاكفؤ الفرص، مع اعÂد التدبري الالممركز �لنسـبة 

  .إلسـناد وإفراغ السكنيات التابعة لألاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين
كام تعمل الوزارة عىل تعويض املوظفني املسكنني حبمك القانون يف 

ن اGصصة هلم أو يف احلاالت اليت احلاالت اليت يتأخر فهيا إفراغ املساك
يتعذر إجياد السكن الصاحل لفائدهتم، وذÈ وفق ما تنص عليه النصوص 

  . التنظميية ذات الصU، �لرمغ من ضآ¾ هذه التعويضات
كام يعمل السادة املستشارون، تنقسم املساكن اGزنية إىل مساكن 

ون واملسكنون �@ان وظيفية، هتم املسكنني وجو� واملسكنني حبمك القان
 30000ومساكن إدارية، وتتوفر الوزارة عىل حظرية للسكنيات تتجاوز 

  . مسكنا
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أما خبصوص احتالل املساكن اGزنية، فتعمل الوزارة عىل اختاذ التدابري 
الرضورية من أجل إفراغ هذه املساكن اليت يفقد شاغلوها الصفة اليت 

الت املنصوص علهيا يف منشور خولهتم حق �سـتفادة مهنا، ويه احلا
، واملمتثU يف �سـتقا¾ 1994شـتنرب  21السـيد الوزير األول املؤرخ يف 

واإلعفاء و�نتقال والتوقيف املؤقت عن العمل واإلحلاق واإلقا¾ واإلحا¾ 
  .عىل التقاعد

ويف حا¾ امتناع املوظف عن إفراغ السكن احملتل بصفة غري قانونية، 
اكفة املساطر اإلدارية العادية من إشعار وإعطاء &U  يمت بعد استنفاذ

لإلفراغ، اللجوء إىل بعض اإلجراءات األخرى من قبيل مراجعة السومة 
الكرائية واإلحا¾ عىل ا@لس التأدييب قبل اللجوء إىل حتريك املسطرة 

دعوى أمام خمتلف احملامك  1497القضائية، حيث تقدمت الوزارة ب 
لكة السرتجاع املساكن اGزنية احملتU بدون سـند قانوين، ومت �بتدائية للمم

  . سكنا 991احلمك لفائدة الوزارة بإفراغ 
وبغية حتيني قاعدة املعطيات، الوزارة اآلن تشـتغل عىل هذا امللف كام 

  ... أن الوزارة منكبة
  .شكرا السـيد الرئيس

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل  شكرا

  .اجلواب

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

السـيدة الوزيرة، بدوري أشكرك عىل اإليضاحات والتوضيحات 
دÈä، غري أنين الزلت ملحا عىل أن هناك تالعب فR خيص اإلساكن يف 

  .السكن الوظيفي
سطرة القضائية، السـيدة الوزيرة، أهيا السادة والسـيدات، أقول أن امل 

هناك حمظوظون يبقون قابعني يف سكنامه، وهناك من تشار إليه األصابع 
لتطبيق املسطرة، اòي يؤملين ويؤمل رجال التعلمي �خلصوص هو أن هناك 
غر�ء عىل املؤسسة التعلميية، وليست هلم الصفة، ويقطنون يف مساكن 

يفية داخل املؤسسات، بل يقتحمون حرمة املؤسسة التعلميية لك وقت وظ 
وحني، اليشء اòي يؤثر سلبا عىل نظام املؤسسة والتنظمي داخل هذه 

  .املؤسسة
فأ� ألمتس مرة أخرى، ويل اليقني الكبري يف اجهتادمك، السـيدة الوزيرة، 

جديني حىت وأمتىن أن حتظون �ألجرين ألنين أعي ما أقول أنمك صارمني و 
تطبق املسطرة حبذافريها، �هيك عىل أن هناك سكنيات خارج املدرسة، 
فهذه تغري بعض الناس ليمت إثراؤمه بطريقة غري مرشوعة، ألهنم يقتنوها 
أصال، وأ� عندي أمثU كثرية ونعطيك غري مثال يف مكناس، هناك خشص 

صال، فهذا يقتحم مؤسسة تعلميية يف لك وقت وحني، وال عالقة ' هبا أ
  .يؤثر حىت يف املدير وحىت يف األطر الرتبوية

فرجاء، السـيدة الوزيرة، كيف كنقولو نشوفو ونلمسو ذيك اجلدية 
  . دäلمك والرصامة دäلمك يف هذا املوضوع

  .وشكرا

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

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل التعقيب

السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد املستشار احملرتم،

ظهر يل ما اكينش يش رصامة أكرث من هاذ العدد دäل امللفات احملا¾ 
بعد تستنفذ لك اإلجراءات ، ألن الوزارة من )1497(عىل القضاء 

اإلدارية، ما كتبقى احداها غري احملمكة، واحملمكة تأخذ الوقت اليل هو 
معروف حسب العدد دäل امللفات اليت كتعاجلها، و�لفعل حنن نعاين من 
هذا املوضوع معا�ة كبرية ألننا عندما يتحمل، خصوصا �لنسـبة للمديرين 

يات، اليل هام املسؤولية دäهلم كتحمت واملقتصدين واحلراس العامني لOاخل 
علهيم التواجد يف عني املاكن يعين يف املؤسسة التعلميية، ميل كنوجدو 
أنفسـنا أمام سكنيات حمتU بدون حق وبدون مرشوعية نلجأ لإلجراءات 
اليل تلكمت علهيا، ولكن يف هناية املطاف ما كتبقى غري احملمكة يه اليل 

ا انÂ شفتو بأن احملمكة يعين حمكت لفائدة الوزارة حتل لنا هاذ املشالك، وه
  .مسكن وظيفي 991بإفراغ 

أما فR يتعلق بتفويت السكنيات اإلدارية، فنحن يه الوزارة الوحيدة 
يش  اليل مازال مل تفوت أي سكن إداري، حىت يش واحد ما تفوت '

من املساكن دäل الوزارة يه موجودة  %98سكن، عالش؟ ألن أكرث من 
يف املؤسسات التعلميية ويه مساكن وظيفية، أما املساكن األخرى يعين 
بعض العامرات القليU وذاك اليش راه مازال ما اصدرش فهيا القرار دäل 

  .التفويت، السـيد املستشار
وأريد كذÈ أن أحيطمك علام، السـيد املستشار، بأننا أمام هذه 

املعقدة، حنن جنهتد من أجل أن جند صيغا مالمئة إلساكن أولئك  الوضعية
املسكنني حبمك القانون، اليل هام حبال اليل قلت È املدير واملقتصد 
واحلارس العام لOاخلية، ألن رضوري خصهم يكونوا يف املؤسسات، وميل 
متيكونوش تتكون عند� مشالك، احنا كنجهتدو �ش نلقاو يش صيغ من 

ك السكن اليل كيكون حمتل أو مكيكونش متوفر يف بعض غري هذا
  . احلاالت، خصوصا يف الوسط القروي

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

السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية موضوعه تعرث 
: طبيب سـنوä، للمستشارين احملرتمني السادة 3300مرشوع تكوين 

العريب خربوش، عبد اللطيف أومعو، محمد عذاب الزغاري، أمحد الرمحوين، 
  . عبد الرحمي الزمزايم

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين،

  السـيدة الوزيرة،
لقد و¶نا هذا السؤال، السـيد الرئيس، إىل السـيد الوزير األول نظرا 
الرتباطه بقطاع التكوين العايل من ¶ة وبقطاع الصحة من ¶ة أخرى، 

ابة عن احلكومة وحنن نشكرمك، السـيدة الوزيرة، عىل تفضلمك �إلجابة ني
  . خبصوص هذا املوضوع املتعلق بتكوين األطباء

 3300فقد أعلنت احلكومة يف وقت سابق عن عز&ا عىل تكوين 
، وار<ح امجليع لهذا القرار الهام، 2020طبيب مكعدل سـنوي يف أفق سـنة 

غري أنه مع لك األسف صدرت وثيقة عن وزارة الصحة يف هناية سـنة 
  .ا¾ حتقيق هذا الهدف، تشري إىل اسـتح2009

وبعد حتر جزيئ مقنا به تتبني أن من األسـباب اليت حتول دون حتقيق 
هذا املرشوع وهذا الهدف، اòي سـيجعلنا كدو¾ نرىق إىل معدل مقبول 
عىل املسـتوى اLويل، جند قU املؤسسات �ستشفائية اجلامعية، ففي لكية 
 الر�ط مثال نالحظ أن عدد الطلبة �لنسـبة للك مؤطر عدد كبري، وهذا

يعيق التكوين اجليد ألفواج أطباء الغد القريب، والغريب يف األمر هو أن 
األساتذة األطباء املؤطرين يشـتغلون يف مستشفى جامعي، مينع الطلبة من 

  .العمل فيه، وهو مستشفى الشـيخ زايد
وحنن يف فريق التحالف �شرتايك، نعتقد أن حتقيق خمطط تكوين 

يقتيض التنسـيق املتني  2020سـنة طبيب سـنوä مكعدل يف أفق  3300
بني وزاريت الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي 
 Rووزارة الصحة، كام يفرض جتهزيا أفضل للكيات الطب احلالية والسـ

  .اجلديدة مهنا، وتفعيل املرشوع القايض بإنشاء لكيتني يف طنجة وأاكدير
ما يتوفر لنا من جتهزيات استشفائية وفR خيص �سـتفادة من لك 

جامعية مكستشفى الشـيخ زايد، نعتقد أنه من املفيد أن يمتكن طلبتنا من 
المترس به عىل غرار ما حيصل يف املؤسسات �ستشفائية األخرى، 
ونطلب منمك، السـيدة الوزيرة، إطالعنا عىل ما تنوي احلكومة القيام به من 

بيب مكعدل سـنوي خالل الفرتة اليت ط  3300أجل حتقيق مرشوع تكوين 
  ؟2020تفصلنا عن سـنة 

ونسائلمك عن ما تقوم به القطاعات احلكومية املعنية من أجل عقلنة 
أكرب اإلماك�ت اليت تتوفر لبالد� يف ميدان تكوين األطر الصحية معوما 
واألطباء خصوصا، مبا يف ذÈ توسـيع فضاءات تكوين األطباء وعن مصري 

  لكية الطب بلك من طنجة وأاكدير؟ مرشوع إنشاء
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال

السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

  .شكرا السـيد الرئيس
  .وشكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل اهÂمه هبذا املوضوع الهام

كام ذكر بذÈ السـيد املستشار احملرتم، فقد قررت احلكومة يف إطار ما 
أن ترفع من عدد األطباء  2007طبيب سـنة  3300أطلقت عليه مبادرة 

  .املكونني، وذÈ من أجل حتسني التأطري الطيب للمواطنني
البد يف هذا ا@ال من التذكري ببعض املعطيات اليت تتعلق �لوضعية 
قبل إطالق هذه املبادرة، فكام يعمل امجليع حاليا يمت تكوين األطباء يف مخس 
لكيات ومراكز استشفائية جامعية، اليل يه موجودة يف الر�ط، والبيضاء، 

  . ومراكش وفاس ووجدة
ني ت� جي، اكن عدد اخلر 2007عندما انطلقت هذه املبادرة سـنة 

، 2020يف أفق  3300خرجي، وعندما مت حتديد هدف  888السـنة هو 
مرة مقارنة مع  3,6ني املسـهتدف سوف يتضاعف جيمفعىن هذا أن عدد اخلر 

  .الوضعية اليت اكنت موجودة يف ذÈ الوقت
إذن اكن الهدف أو اإلجراءات اليل اكنت غادي تمت يه الرفع التدرجيي 

د املسجلني اجلدد، واحلال أن تكوين األطباء يتطلب سـبع سـنوات من عد
  :عىل األقل، وقد تقرر تنفيذ هذا الرب�مج عىل مرحلتني

املرحU األوىل، عرب �سـتعامل األمثل لإلماك�ت املتوفرة يف اللكيات 
  .واملراكز �ستشفائية اجلامعية امخلس اليت أرشت إلهيا

بنيات التكوين الطيب خبلق لكيات  ويف املرحU الثانية، توسـيع
  .ومستشفيات جامعية جديدة

 75ففR يتعلق �ملرحU األوىل، فقد مت أوال رصد مزيانيات هامة، بلغت 
مليون  90، مث 2009مليون درمه سـنة  75، و2008مليون درمه سـنة 

 349، �إلضافة إىل ختصيص 2011و 2010درمه يف لك سـنة من سنيت 
  .ها كذÈ لهذه الغايةمنصب مايل مت رصد
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انطالق املبادرة يف عدد املسجلني  ذوقد مت تسجيل ارتفاع ملحوظ من
-2007سـنة  1340إىل  2007-2006سـنة  892اجلدد، حيث انتقل من 

  . 2010-2009سـنة  1705، مث 2008
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، التعقيب للسـيد املستشار

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

من خالل اجلواب  شكرا السـيدة الوزيرة عىل املعطيات، تيتبني ،أوال
دäلمك، السـيدة الوزيرة، عىل أنه اكين اإلشاكل بعمق، وهو أنه عدد 
اللكيات قليل وعدد املراكز �ستشفائية قليل، وهذا مما جيعل عىل أنه 
التكوين دäل األطباء غري موفر �لنسـبة للمسـتقبل �ش ميكن لنا نوصلو 

  .طبيب 3300لهاذ الهدف دäل 
ه يتبذل جمهود كبري ألنه هاذ العملية فهيا مصلحة اليل كنطلبو وهو أن

للجميع والصحة للجميع، وإىل اكن عند� طبيب للك واحد العدد معني 
�ش ميكن لنا نمتشاو مع املقاييس اLولية، فهذا راه مكسب مجليع املغاربة 

  .ومكسب للصحة دäل لك مغريب اليل غادي ميكن يكون يتوفر علهيا
يف ا@ال دäل التكوين دäل األطباء، علام أنه هاذ 2نيا، هناك تقصري 

املراكز وهذه اللكيات ما عندمهش اإلماكنيات املتوفرة، وحىت �كتظاظ 
دäل الطلبة مع األساتذة املربزين يف الطب اليل غادي ميكن هلم يسـتافدوا 
مهنم، هنا اكين خلل، إذن نقلبو عىل يش صيغة أخرى اليل غادي ميكن 

يف القطاع اخلاص اليل ميكن لو يسامه يف التكوين دäل األطباء  نوفرو حىت
ألن اآلن أصبحت املراكز �ستشفائية اخلصوصية متوفرة بكرثة يف .. بواحد

املغرب، وهذا من الواجب علهيم حىت هام يقوموا هباذ اLور دäل التكوين 
فيت، فني وق 1700حىت لـ  �888ش ميكن هاذ �نتقال اليل انتقلنا من 

  . السـيدة الوزيرة، ميكن نلقاو الباليص فني غادي ميكن هلم يتكونوا
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل التعقيب

السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::العلمي، امللكفة �لتعلمي املدرالعلمي، امللكفة �لتعلمي املدرالعلمي، امللكفة �لتعلمي املدرالعلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس    والبحثوالبحثوالبحثوالبحث

  .شكرا السـيد الرئيس
السـيد املستشار، احنا كيبان لنا من خالل األرقام بأنه املرحU األوىل 

مسجل  892ال تعرف حىت يش تعرث ألن هذه املرحU اليل انتقلنا مهنا من 
هذه السـنة، جتاوزت ما اكن مسـهتدفا ألن اليل اكن  1974جديد إىل 

جتاوز�ه  2011-2010مكسجلني جدد هذه السـنة،  1700 مسـهتدف هو
  .%116يعين بنسـبة إجناز 

املرحU الثانية يه املرحU اليل غادي تكون فهيا واحد ا@هود است�ري 
إضايف، واليل يلز&ا توسـيع الطاقة �ستيعابية، هذه املرحU سوف يمت يف 

انطالقهتا الفعلية يف املومس عىل أن تكون  2012إجنازها ابتداء من سـنة 
، وعىل رأس هذه اإلجنازات كام أرشمت إىل ذÈ يف 2014-2013اجلامعي 
تطوان اليل غادي -هو مرشوعا أاكدير وطنجة ،السـيد املستشار ،سؤالمك

  .2014-2013يكون إن شاء هللا جاهزين يف اLخول اجلامعي 
شار، يه أن هذه ورمبا �لنسـبة لOراسة اليل أرشمت لها، السـيد املست 

اLراسة دäل اإلجنازية اليل تعملت بينت عىل أنه من أجل احلفاظ عىل 
يف  3300اجلودة يف تكوين األطباء جيب أن نؤجل هذاك الهدف دäل 

، ولكن اإلجراءات لكها والربجمة يه اآلن موضوعة من 2023إىل  2020
  . أجل حتقيق هذا الهدف إن شاء هللا

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  . شكرا السـيدة الوزيرة

السؤ�ن املواليان جتمعهام وحدة املوضوع، األول يتعلق بتقيمي إجنازات 
عبد امحليد  :الرب�مج �سـتعجايل، للمستشارين احملرتمني السادة

  . عياد الطييبو السعداوي، بنارص أزواكغ، الهامشي السموين، إبراهمي فضيل 
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارين،

أود يف البداية أن أوحض أسـباب وضع هذا السؤال نظرا ملا ' من أمهية 
 خبصوص اGطط �سـتعجايل للتعلمي، ألنه يشلك إطارا معليا ألجرأة

سـنوات من اعÂده،  10ومضامني امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، بعد 
كذÈ يسـهتدف حل املشالك والعراقيل امليدانية اليت تواجه رؤية امليثاق 

  . إلصالح التعلمي يف خمتلف جوانبه
وعىل هذا األساس، خصصت للرب�مج �سـتعجايل اعÂدات مالية 

Âدات مل يمت است�رها باكملها رمغ اخلصاص &مة يف سنته األوىل، هذه �ع
الكبري يف خمتلف البنيات واجلوانب املرتبطة �خلريطة املدرسـية واجلامعية 

  .مبختلف مناطق و¶ات اململكة، وخاصة العامل القروي
لهذا، السـيدة الوزيرة، نود معرفة ثالث تساؤالت، األوىل مهنا ويه 

سـنة من تطبيق الرب�مج أمه اخلالصات اليت توصلمت إلهيا بعد 
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�سـتعجايل، كذÈ أمه برامج وأوراش السـنة الثانية، و2لثا حدوث تعاون 
  . مع امجلاعات احمللية ألجرأة هذا الرب�مج

  .شكرا السـيد الرئيس

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

 السؤال الثاين يتعلق مبآل اGطط �سـتعجايل لوزارة الرتبية الوطنية،
عبد ا@يد املهايش، أمحد بنيس، حلبيب : للمستشارين احملرتمني السادة

  . لعلج، محمد أمزال، نبيه حلسن، واملستشار زركو
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد &&&&دي زركودي زركودي زركودي زركو
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  ستشارين،أخيت املستشارة، إخواين امل 
 القد اعمتدت وزارة الرتبية الوطنية خمططا اسـتعجاليا، سطرت ' أهداف

حمددة يف الزمن، وخصصت ' إماكنيات هامة لضامن جناحه، وقد يكون 
من �فU القول اسـتحضار اإلشاكليات العميقة اليت تعاين مهنا املنظومة 
الرتبوية �ملغرب، واليت أصبحت تشلك إكراها حقيقيا لالنبثاق �قتصادي، 

  . فضال عن تداعياهتا عىل لك املسـتوäت ا@متعية
 ،Èطط �سـتعجايل شلك حني اإلعالن عنه فرصة وألجل ذGفإن ا

اعتربها العديد مصريية إلخراج املنظومة الرتبوية من التفكك و�رجتالية 
  .مهنام جسينة تناقضات فظيعة ال�ان جعال

املنظومة الرتبوية تشلك بلك تأكيد أولوية وطنية وقضية سرتهن  إن
مسـتقبل املغرب يف ظل حميطه اLويل املتحرك برسعة، واòي ال يعرتف 

  . إال �لفعالية العلمية
وألجل ذÈ، فنحن نتساءل معمك، السـيدة الوزيرة، عن نتاجئ اGطط 

نسـبة ملسـتقبل �سـتعجايل، وهل مؤرشاته األولية مدعاة للتفاؤل �ل 
  املنظومة الرتبوية للمغرب، وخصوصا �ألقالمي اجلنوبية؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، جواب السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية 
الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي عىل السؤالني 

  .ة الرتبية الوطنيةاملتعلقني �لرب�مج �سـتعجايل لوزار 

السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

  .شكرا السـيد الرئيس، وشكرا للسادة املستشارين عىل أسـئلهتم
أود يف البداية أن أتوجه �لشكر إىل السـيدات املستشارات والسادة 

تشارين احملرتمني عىل اهÂ&م �لرب�مج �سـتعجايل وصريورة تنفيذه املس 
وحصيلته املرحلية، هذا �هÂم اòي يندرج يف الواقع يف إطار اهÂم 
واسع، حظي به قطاع الرتبية والتكوين خالل السـنة املاضية، وسامه يف 

إذ  إشاعة جو جديد يطبعه التفاؤل والطموح يف حتقيق أهداف اإلصالح،
أن العناية امللكية السامية اليت حييط هبا جال¾ امل� نرصه هللا هذا 
القطاع، واLمع احلكويم ملشاريعه، و�خنراط املتنايم للمنتخبني ومنظامت 
ا@متع املدين، تشلك حافزا قوä للفاعلني يف القطاع للعمل عىل إجناح 

ابية ومشجعة، سواء يف الرب�مج �سـتعجايل، علام أن حصيلته املرحلية إجي
  .قطاع التعلمي املدريس أو يف قطاع التعلمي العايل

أن قدمت أمام جملسمك  2010أكتوبر  12ولقد سـبق يل يف جلسة 
 Uاملرحلية للرب�مج �سـتعجايل، كام مت تقدمي هذه احلصي Uاملوقر احلصي

ية مبناسـبة تقدمي مرشوع مزيان  2010دجنرب  6بشلك أكرث تفصيال بتارخي 
أمام جلنة التعلمي والشؤون الثقافية �جÂعية، ويه  2011السـنة املالية 

  . احلصيU اليت ميكن أن أذكر ببعض معاملها يف هذه اللحظة
ويتبني من خالل معاينة هذه احلصيU أن جل املؤرشات املرتبطة 
�لنتاجئ عرفت حتسـنا ملموسا، سواء تعلق األمر بعدد املمتدرسني أو بنسب 

متدرس أو بنسب �حتفاظ �لتالميذ أو بنسب النجاح يف �متحا�ت ال 
اإلشهادية، وعىل رأسها شهادة الباكلورä اليت عرفت حتسـنا بست نقط أو 

  .بنسب التوجيه حنو الشعب العلمية والتقنية
والشك أن التقدم يف إجناز مشاريع الرب�مج �سـتعجايل قد سامه يف 

ويتعلق األمر بتوسـيع العرض الرتبوي من ، ةحتقيق هذه النتاجئ املشجع
خالل بناء أو تأهيل املؤسسات التعلميية أو بتوفري وسائل العمل هبذه 
املؤسسات أو تنظمي التكوين املسـمتر أو موا¶ة املعيقات السوسـيو 

، النقل "تيسري"اقتصادية من خالل مبادرة مليون حمفظة، بر�مج 
كذÈ اجلهود املبذو¾ من أجل تطوير  أو ،املدريس، املطامع واLاخليات

المنوذج البيداغو^ بلك مكو�ته من برامج وكتب مدرسـية وجتهزيات 
ديداكتيكية ونظام لالمتحا�ت والتقومي ونظام التوجيه أو كذÈ إرساء نظام 

  .للبحث الرتبوي ألول مرة عىل صعيد املنظومة الرتبوية
إىل جانب ذÈ، هناك تطوير حاكمة املنظومة يف أفق إرساء وترسـيخ 
منوذج للتدبري الممتركز، تشاريك، ممتحور حول النتاجئ، ينبين عىل مبدأي 
�سـتقاللية واملسؤولية وكذÈ تفويت صالحيات جديدة للمؤسسات 

  .التعلميية
وإذا اكن الرب�مج �سـتعجايل يريم أساسا إىل إعطاء نفس جديد 
لإلصالح، فال شك أنمك، السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
أصبحمت تلمسون هذا النفس اòي سامه يف بثه يف املنظومة، ليس فقط ما 
تبذ' مكو�ت الوزارة من ¶ود يف إطار تفعيل الرب�مج �سـتعجايل، 
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ولكن كذÈ ما تقوم به لك الفعاليات احمللية من سلطات ترابية ومنتخبني 
ومنظامت للمجمتع املدين من مبادرات Lمع ¶ود اإلصالح، هذه املبادرات 
اليت علينا أن نرعاها ونعززها مجيعا، علام بأن هذا اإلصالح يتطلب نفسا 

  .طويال ويقظة مسـمترة من طرف لك األطراف
أما فR يتعلق، السـيد املستشار احملرتم، �لرشاكة مع امجلاعات احمللية، 

ويف إطار تفعيل اتفاقية الرشاكة بني وزارة اLاخلية ووزارة فكام تعلمون، 
الرتبية الوطنية اليت مت توقيعها يف حرضة صاحب اجلال¾، فقد بدأ� منذ 
سـنتني يف تفعيل هذه �تفاقية، ومرر� إىل الرسعة القصوى هذه السـنة، 
 حيث أن السادة الوالة والسادة العامل بإرشاك لك امجلاعات احمللية قد

اشـتغلوا عىل وضع خمططات للعمل، برامج حمددة مدققة عىل صعيد لك 
امجلاعات ولك األقالمي ولك اجلهات من أجل مسامهة امجلاعات احمللية 

  .واملبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف دمع ¶ود اإلصالح
وأسـتغل هذه املناسـبة ألتوجه �لشكر و�متنان للك الفعاليات احمللية 

قيقة لكام تو¶نا إلهيا وجد� اسـتجابة، تتناىم سـنة بعد أخرى اليل يف احل 
واخنراطا يتناىم كذÈ سـنة بعد أخرى، مفزيدا من �لتفاف حول هذا 

  .املرشوع احليوي �لنسـبة لبالد�
  .وشكرا لمك

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

تعقيب، اللكمة يف إطار التعقيب اللكمة للفريق احلريك، إذن ما اكين 
  .لفريق التجمع اLسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد &&&&دي زركودي زركودي زركودي زركو
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
احنا ال نشك يف معلمك ومعل الوزارة، لكن السـيدة الوزيرة، اإلشاكل 

سـنة من �سـتقالل  50هو أن تسـيري هذه الوزارة، هناك تراكامت دäل 
  .يف سـنة أو سـنتني هيمت عالج وسوء التسـيري، ما ميكنش

حنا ا�لنسـبة للرب�مج �سـتعجايل، اكين بعض األخطاء اليل 
كنالحظوها، ونبغيومك تعاجلوها، السـيدة الوزيرة، أخطاء كثرية، ال يف التعلمي 

  .�بتدايئ وال يف التعلمي العايل
 مثال يف التعلمي العايل، الناس اآلن، السـيدة الوزيرة، من بعد اإلجازة

كتلقى األبواب مسدودة أما&ا، الطلبة والو يتو¶وا ملرص، والو ينقطعوا 
عن اLراسة، بعض املناطق اليل بزاف كتعاين من قU اجلامعات، �لنسـبة 

  .لألقالمي اجلنوبية
الناس، السـيدة الوزيرة، اآلن بدات كتقاطع اLراسة ألن اجلامعة بعيدة 

لوزيرة، ال نشك يف معلمك ويف علهيا، وهاذي إشاكلية، احنا، السـيدة ا
جديتمك ويف معلمك، اليل احنا المسـناه داخل اللجنة ويف داخل القطاعات، 

داخل املؤسسات وداخل األاكدمييات، لكن، السـيدة الوزيرة، راه هاذ 
Üاملشلك مشلك كبري وخص امجليع يتضامن من أج .  

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ...الرد عىل التعقيب شكرا السـيد املستشار، يف إطار

السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

املشلك كبري �لفعل، هناك تراكامت وصعو�ت يف معاجلة �ختالالت 
ادة سـياسـية اليت تعرتي منظومة الرتبية والتكوين، ولكن امحلد � اكين إر 

  .قوية
وهناك كذÈ عزمية من طرف لك السلطات، وعىل رأسها صاحب 
اجلال¾ امل� محمد السادس نرصه هللا، وكذÈ لك الفعاليات، يعين ال من 
املنتخبني وال يف احلكومة وال يف منظامت ا@متع املدين، واكين اآلن واحد 

  .غلب عىل هذه الصعابالتعبئة فعال ميكن أن نعزت هبا ميدانيا من أجل الت
، السـيد املستشار، بأنه اكينة افR يتعلق �جلامعة، كذÈ انÂ كتعرفو 

مؤرشات جد إجيابية ونتاجئ إجيابية مت حتقيقها، واكين كذÈ مزيانيات هامة 
من أجل توسـيع الطاقة �ستيعابية، وبطبيعة احلال يعين لك هذه األمور 

  . جييا وبتعاون لك الفعاليات داخل جممتعناسوف يمت معاجلهتا إن شاء هللا تدر 
  .والسالم عليمك، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، ونشكر السـيدة اكتبة اLو¾ Lى وزير التعلمي 

  .وتكوين األطر عىل مسامههتا يف هذه اجللسة
إىل األسـئU املو¶ة إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين،  وننتقل

والسؤال األول حول مهنجية معاجلة نزاعات الشغل، اللكمة ألحد السادة 
  .املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  دة والسـيدات املستشارين،السا
حول مهنجية موضوع سؤالنا �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واLميقراطية 

  .معاجلة نزاعات الشغل
يسجل خالل اجÂعات جلان الصلح احمللية واإلقلميية والوطنية أن 
نسـبة كبرية من نزاعات الشغل يف القطاع اخلاص يعود سبهبا إىل عدم 

قايب وعدم تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق احرتام حق �نÂء الن
الوطين للضامن �جÂعي، يف الوقت اòي اكن من املفروض أن تكون 
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جل نزاعات الشغل امجلاعية حول حتسني األوضاع �جÂعية للطبقة 
  . إطار اتفاقيات الشغل امجلاعيةالعامU، أي أن تدخل يف

ات الشغل الطبيعية والعادية يه طبعا، وكام يعمل السـيد الوزير أنه نزاع
اليت تدخل يف هذا اإلطار، بيc �يق الزناعات األخرى اليت تدخل يف إطار 
القانون، وبطبيعة احلال الطبقة العامU مفروض علهيا إىل حد ما أهنا <خذ 

  .هاذ األشاكل من النضاالت من أجل، قلت، تطبيق القانون
لزتم اجلهات املسؤو¾ احلياد، علام غري أنه عند معاجلة هذه الزناعات، ت

أهنا معنية ومسؤو¾ عىل تطبيق القانون وحامية حق �نÂء النقايب كحق 
  . دسـتوري قبل غريها

وكام يتابع، السـيد الوزير، وكام يعمل من خالل متابعاته أيضا مسؤوليته 
أن النقا�ت تقوم بدور كبري يف تطبيق القانون إىل حد أننا نالحظ أن 

قاوالت اليل كتواجد فهيا النقابة يه املقاوالت اليل كتطبق القانون، وأنه امل
بشلك معيل وفعيل لوال النضاالت اليل كتاخذها الطبقة العامU لاكنت 
األوضاع أفضع عام يه عليه اآلن، مع العمل أن أ¶زة تفتيش الشغل أو ¶از 

ة بطبيعة احلال تفتيش الشغل الصالحيات دäلو أو اإلماكنيات دäلو حمدود
  .حبمك القانون

ولرتمجة هذه اإلرادة، يتطلب عند تكوين اللجان اإلقلميية للبحث 
واملصاحلة أن يرأسها عامل العام¾ أو اإلقلمي عند تكوين، بطبيعة احلال، 
اللجنة الوطنية، كنشوفو وكام يتابع السـيد الوزير أن واحد العدد دäل 

ش البث إىل فتحمت لنا فرصة مع السـيد الزناعات، وامسحوا يل ألن ما اكين
الوضع �عتباري للمسؤول عن الزناعات، الوضع �عتباري ... الوزير

الوضع دäلو املعنوي والفعيل، والسلطة دäلو الفعلية عندها أمهية كبرية، 
وÈò كام تالحظون يف اللجن اإلقلميية يف الغالب ما يرتأسها موظفون 

ذا هو القانون، خصو يكون، وخاصة عند بسطاء، ومن األحسن، بل ه
متارس الرئاسة عند السـيد الزناعات اليل من طبيعة احلال مسـتعصية، 

  .العامل
كام يالحظ أيضا، السـيد الوزير، حلد اآلن عدم تفعيل مسطرة التحكمي 
كام تتابعون، Èò نرى، السـيد الوزير، أنه حصل واحد التقدم، نسائلمك 

 سـتقومون هبا من أجل، من طبيعة احلال، �ش عن ما يه اإلجراءات اليت
ما يبقاش احلياد ألنه عند الزناعات دäل الشغل املصاحل املعنية ما هياش 

  . حمايدة
ميكن يل نقول، السـيد الوزير، أنه يف كثري من األحيان كنتحولو أننا 
احنا كنقابيني احنا اليل كنتحامكو، كيصبح حبال الوضع دäل اليل كيطالب 

يق القانون واليل كيطالب بتطبيق احرتام حق �نÂء النقايب، حبال بتطب 
  . الوضع دäل اليل كيتجاوز هذاك القانون

Èò، كنتساءلو، السـيد الوزير، عن ما يه اإلجراءات والتدابري اليت 
  سيمت القيام هبا يف هذا الشأن محلاية حق �نÂء النقايب وتطبيق القانون؟ 

  .وشكرا

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

  .اللكمة للسـيد وزير التشغيل لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا للسـيد املستشار احملرتم من الفريق الفيدرايل للوحدة واLميقراطية 

  . عىل طرحه لهذا السؤال
وزارة التشغيل �لنسـبة للتسعة لإلشارة، معلية الرصد اليت نقوم هبا ك

إرضاب جامعي للشغل،  183جسلت اندالع  2010أشهر األوىل من سـنة 
مقاو¾، اليل اكنت  521نزاع جامعي للشغل ب 620وتفادي ما يناهز 

يوم معل  55291غادي تتحول إلرضا�ت مت الرحب فهيا عىل األقل واحد 
  .للك أجري

�لنسـبة للجن، وكام جاء يف سؤالمك السـيد املستشار، مدونة الشغل 
أقرت مجموعة من اآلليات، هناك اللجن اإلقلميية للبحث واملصاحلة واللجنة 
الوطنية، وهناك مسطرة جيب اتباعها، كيكون دراسة الزناع من طرف 

ية مفتشـيات الشغل يف املرحU األوىل، ملا يسـتعيص حيال عىل اللجنة اإلقلمي 
  . مث اللجنة الوطنية

نزاع  25: �2010لنسـبة للجن اإلقلميية للمصاحلة، درست سـنة 
مهنا تسوية هنائية، وأحيلت بقية  11جامعي للشغل فقط، متت تسوية 

  . الزناعات عىل اللجنة الوطنية
أشهر  9للشغل خالل  اجامعي انزاع 19اللجنة الوطنية بدورها درست 

أحيلوا عىل القضاء لغياب، كام قلت  2وواحد  مهنا، 6مت تسوية  ،األوىل
  . السـيد املستشار احملرتم، ملسطرة التحكمي

ويف مسطرة التحكمي، هذا لتعيني احلاكم بقرار من وزير التشغيل، كام 
تقول مدونة الشغل، تطلب هذا استشارة املركزäت النقابية ألكرث من 

oم وكذÈ الكنفدرالية سـنتني �ش تعطينا األسامء دäل احلاكم اليل تقرت 
العامة ملقاوالت املغرب، ويف األäم املقبU سـيصدر القرار دäل تعيني الحئة 
احلاكم من طرف وزير التشغيل والتكوين املهين، اليل غادي تصبح هاذ 

  . اآللية ميكن اللجوء إلهيا قبل ما مييش ألي نزاع جامعي
ثرمتوها، أ� غادي نشري �لنسـبة للحرäت النقابية اليل تلكمت علهيا وأ

هنا أن مرشوع قانون النقا�ت جيرم املس �حلرية النقابية، ألن اليوم 
ونكونو متفقني أنه اكين فراغات اليل تؤدي لتجاوزات خمتلفة، اليل يف بعض 
 Èت النقابية أو يف جمال كذäاألحيان مكنعرفوها واش يف جمال احلر

  . تدخالت أخرى
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب
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        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
غري إذا مسحمت، احنا عالش حرصنا؟ بطبيعة احلال عىل �ش نديرو 
ألنه الفرتة طويU، وارتأينا أننا نتناول هذا السؤال، وكيف قلت، السـيد 

كبري يف تطبيق القانون وتقليص اLور  الوزير، بأن النقا�ت تلعب دور
  . دäل القطاع غري املهيلك

وميكن يل نقول لمك، السـيد الوزير، لوال وجود النقا�ت، كنقولوها، 
�ش تكون  اكبري  ا¶از تفتيش الشغل، حصيح أن النقا�ت بذلوا جمهود

 صالحيات عند ¶از التفتيش أثناء إقرار املدونة، مايش لكوننا ما عرفناش،
  .هذاك اليش اليل متكننا نوصلو '

لكن راه اليل كيلعب اLور الكبري �ش يطبق القانون راه يه النقا�ت، 
وهاذ اليش كتعرفوه، السـيد الوزير، Èò احنا اإلحلاح دäلنا أوال الرتكيبة 
دäل هاذ اللجن، راه مايش عبث املرشع أعطى للسـيد وزير التشغيل هو 

  .رتأس، اآلن هاذ اليش ما كيتدارشمل هو اليل ياليل يرتأس، وأعطى للعا
كذÈ، السـيد الوزير، قلت بأنه عندما يكون األمر يتعلق بعدم احرتام 
احلرäت النقابية وتطبيق القانون، أنمت ما خصمكش تكونوا حمايدين، سواء 
السلطات يعين وزارة اLاخلية عىل مسـتوى األقالمي وال وزارة التشغيل، ما 

ة أثناء دراسة الزناعات اليل يه معنية ومسؤو¾ �Lرجة تكونش حمايد
  . األوىل عىل احرتام حق �نÂء النقايب

Èò، السـيد الوزير، عالش قلنا كنحسو أننا كنصبحو احنا اليل 
كنتحامكو، ما معىن واحد كيخرق القانون وواحد ما كيبغيش يطبق، ال 

الشغل، وال احلرäت الصندوق الوطين للضامن �جÂعي، وال قانون 
النقابية، يف حني نصبح احنا كنقلبو عىل حلول توافقية، وما كتكونش اجلرأة 

  . �ش يتقال برصاحة للناس اليل تيخرقوا القانون خصهم خيرقوا القانون
إذن هذه مسأ¾ نلح علهيا، وÈò ارتأينا أننا يف هاذ الظرف هذا 

  .حلال نعتربه أسايسنطرحو السؤال حول املوضوع اليل من طبيعة ا

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

  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
الشك حنن ال خنتلف عىل دور املركزäت النقابية يف التأطري، فهـي 
رشيك اجÂعي أسايس وأسايس، وشعور منا �Lور اòي تلعبه النقا�ت 
كام ذكرمت، السـيد املستشار احملرتم، يف اجلانب دäل تفعيل بعض 
اإلجراءات القانونية ملدونة الشغل وغريها من املقتضيات دäل الضامن 

Âعي، هذا هو اليل دفعنا أننا نقرتحو مرشوع قانون النقا�ت للمزيد �ج
  . من دمع النقا�ت نفسها، ومزيد من إعطاء احلرäت النقابية

كيبقى اجلانب اآلخر حول دور مفتيش الشغل، دور مفتيش الشغل 
كام تعرفون حسب القانون هو دور احلفاظ عىل تطبيق القانون وال يتوانون 

ة، خصوصا خالل الثالث سـنوات احلالية، نعطي مثال أنه يف هذه العملي
مل يكن يتجاوز عدد احملارض احملررة ضد املقاوالت اليت خترق  2006سـنة 

حمرض ضد  500أشهر األوىل جسلنا  9حمرض، اليوم  100القانون 
  . املقاوالت

�لنسـبة كذÈ جلانب آخر اليل دخلنا فيه، هو التنسـيق مع منظومة 
الضامن �جÂعي يف املراقبة، وهذا يثري إشاكليات، اليوم هناك العديد من 
املقاوالت اليل كتطرح إشاكلية دäل الصعو�ت اليت كتعيشها �لنسـبة 
 للضامن �جÂعي، وهذه إشاكليات حقيقية اليل سـيجري تدارسها حىت

  .عىل مسـتوى الصندوق الوطين للضامن �جÂعي
جانب آخر، حنن مل نكن نغطي الرتاب الوطين، كنا ال نتجاوز عدد 

املندوبيات  8زد�  2010مندوبية، سـنة  43مندوبيات وزارة التشغيل 
مندوبيات جديدة من  5غادي نزيدو  2011جديدة، وهاذ السـنة دäل 

  . دي و�جÂعي بصفة عامةأجل املواكبة دäل النسـيج �قتصا
وجانب آخر، كذÈ دخلنا يف مهنجية جديدة للرفع من أداء ¶از 
تفتيش الشغل رمغ قلته،  نقر هبا، أدخلنا يف مهنجية جديدة هو التدبري 

 2011، سـنة 2010املندوبيات سـنة  10املرتكز عىل النتاجئ، ابدينا ب 
  .غادي نرفعوها

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .السـيد الوزيرشكرا 

السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير التشغيل موضوعه الصندوق 
الوطين للضامن �جÂعي، اللكمة ألحد املستشارين من الفريق �شرتايك 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيد وزير اLو¾،
احلقيقة عىل أين أطالب بإرجاء هذا السؤال إىل اجللسة املقبU، رمبا يف 
شهر أبريل ألن قطاع الشغل يعاين من عدة اختالالت كبرية، وصندوق 
الضامن �جÂعي فيه كذÈ عدم احرتام القوانني، كيخص الرأي العام 

  .يعرف هاذ اليشء هذا
  .شكرا

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

  . لث ورد بشأنه طلب التأجيل من رئيس الفريق احلريكالسؤال الثا
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السؤال الرابع املوجه إىل السـيد وزير التشغيل موضوعه الزناع امجلاعي 
امليلودي خمارق، : القامئ �لتعاضدية العامة، للمستشارين احملرتمني السادة

  . فاروق شهري، خدجية غامري، أمحد بن طلحة، محمد الرسدي
  .شارين أو املستشارةاللكمة ألحد املست 

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

  السادة الوزراء،
  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارين،

مسـتخدم  50موضوع السؤال هو متعلق �ملأساة اليل كيعانيو مهنا 
ومسـتخدمة اليل متعاقدين مع التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات 

 8ماي أي منذ حوايل  25كيخوضوا اعتصام مفتوح منذ  العمومية، واليل
أشهر يف ظروف غري إنسانية وتغيب فهيا أدىن الرشوط، حبيث أن 
اإلدارة أقدمت عىل قطع املاء والكهر�ء ومنعهم من ولوج املرافق الصحية، 
اليشء اليل أدى إىل عدة أعراض، سواء مرضية جسدä أو اهنيارات 

 إ¶اض، أدت إىل انتشار مرض السكري، عصبية، أدت أيضا إىل حا¾
إذن عدة أمراض جسدية ونفسـية، وكذÈ ... اهنيار عصيب إىل آخره

حاالت اجÂعية، اكين هناك حاالت طالق، هناك حاالت إفراغ �لقوة 
من السكن مبا أن املسـتخدمني مل يؤدوا األقساط للقروض ألهنم اقتنوها 

ة اليل كيعيشوها يه بسبب إقدام عرب قروض رهنية، و�لتايل هاذ املأسا
إدارة التعاضدية عىل فسخ العقد ألهنم امتنعوا عن اجتياز مباراة، وهاذ 
�متناع دäهلم هو مرشوع، ألن إخضاعهم الجتياز مباراة يعترب غري 

بنجاح، وهاذ اليش مسجل يف  2007قانوين مبا أهنم اجتازوا مباراة سـنة 
  . 2007حمرض سـنة 

 14سـنني و 5هاذ املسـتخدمني لكهم اشـتغلوا ملدد تتفاوت ما بني 
از جلأت إىل فسخ العقد، ومل سـنة، واإلدارة من بعد ما رفضوا �جتي

فقط هبذا بل التجأت إىل عدة إجراءات تعسفية يف حق املمثلني  تكتف
النقابيني واملسـتخدمني اليل تضامنوا معهم، وذÈ عرب اقتطاع األجور، 
حرماهنم من املنح، تأخري الرتقية وتعطيلها للبعض، كذÈ التنقيالت 

  .التعسفية، وكذÈ التجريد من املسؤوليات اإلدارية

 أنمك ويص عىل هذا القطاع، وكذÈ إذن، السـيد الوزير، حبمك
مسؤول عىل احرتام القوانني الشغلية و�جÂعية، فكنطلبو منمك، السـيد 
الوزير، أن تقوموا بإنصاف هاذ املسـتخدمني املتعاقدين، وذÈ بإرجاعهم 
لعملهم، وكذÈ إنصاف املسـتخدمني والنقابيني اليل أصابومه بعدة 

  . إجراءات تعسفية

ءات اليل كتنويو العمل علهيا من أجل وقف هذا الواقع مفا يه اإلجرا
وكذÈ اإلنصاف دäل لك املسـتخدمني، سواء املتعاقدين وال اليل 

  تضامنوا معهم؟ 
كذÈ مىت تنوون، السـيد الوزير، تنظمي أو عقد اللجنة الوطنية 
حبضورمك خشصيا، وكذÈ حبضور ممثل اإلدارة من أجل وقف هذا 

  اخلرق؟ 
  .شكرا

  :رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا السـيدة املستشارة

  . اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل السؤال

  :السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
جواب السـيدة املستشارة احملرتمة، واليل كنشكروها عىل طرح هذا 
املشلك، هو حنن نتعامل مع هذا الزناع كزناع جامعي للشغل وكتعرفوا 

ون املنظم للتعاضد، الوصاية لها حدود، فهذا الزناع امجلاعي مقتضيات القان
ضدية العامة يف للشغل سببه الرئييس هو األوضاع اليل عاشـهتا التعا

  .السـنوات األخرية
من األسـباب اليل أدت إىل أن ... هذا الزناع جيد جذوره يف الواقع

 26ل احلكومة اختذت قرار حل األ¶زة السابقة للتعاضدية وتطبيق الفص
من قانون التعاضد، حيث أن املكتب أو املسري السابق أقدم، خاصة يف 

خشص، واكنت املفتشـية العامة للاملية قد  188عىل توظيف  2009يناير 
وقفت عىل مجموعة من �ختالالت ترتبط بطبيعة التوظيفات والرشوط 

  . اليت مرت مهنا
ب مسري بعد ذÈ أجريت انتخا�ت دäل التعاضدية وانتخب مكت

وانقضت &مة املترصفني املعينني من طرف وزير التشغيل ووزير 
  .�قتصاد واملالية، وأصبحت هناك أ¶زة تتوىل تدبري التعاضدية

هذه األ¶زة اليل صعدت، يف ملف املوارد البرشية اكن هناك تقرير 
املتفشـية العامة اòي يقول أن هناك واحد ا@موعة دäل املوظفني أو 

دمني مل يمت احرتام رشوط توظيفهم، حيث مثال واحد يسـتحق املسـتخ
بالحئة اكمU، السـيدة املستشارة احملرتمة، مثال  10، منح السمل 5السمل 

بعض التخصصات ال حتتا¶ا التعاضدية فطرح مشلك، املكتب اجلديد 
للتعاضدية قرر بعد استشارة النقا�ت اليل ممثU يف التعاضدية تنظمي 

  . ية األوضاعامتحان لتسو 
شارك فيه من مضن  ،حسب املعلومات املتوصل إلهيا ،هذا �متحان

مسـتخدم، وقرر  36مسـتخدم، ومل جيزته  96حا¾،  132العدد دäل 
دäل املسـتخدمني  36مكتب التعاضدية من بعد إجراء هذا �متحان أن 

  . مل يلتحقوا هبا
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ألن ال دخل  مقنا مبساعي يف إطار نزاعات الشغل، وأؤكد علهيا،
لوزير التشغيل وال وزير املالية يف التسـيري طبقا ملقتضيات القانون، ألن 
هناك أ¶زة مسرية، يف إطار نزاعات الشغل اكن هناك اجÂعات Lى 
املفتشـية دäل وزارة التشغيل يف البداية �لر�ط، مث مت إحا¾ الزناع عىل 

من طرف نقابة �حتاد اللجنة اإلقلميية للمصاحلة، بعد ذÈ طلب منا 
املغريب للشغل عقد اجÂع اللجنة الوطنية وعقده حبضور، كام قلت 
السـيدة املستشارة احملرتمة، حضور الوزير نفسه، ملاذا حضور الوزير 

  . نفسه؟ والقانون يقول الوزير أو من ينوب عنه

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

  اكين تعقيب السـيدة املستشارة؟ 

  :املستشارة السـيد خدجية غامرياملستشارة السـيد خدجية غامرياملستشارة السـيد خدجية غامرياملستشارة السـيد خدجية غامري
شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك، اليل يف احلقيقة ما أعطا� حىت يش 
حاجة إجيابية وما أعطى حىت يش حاجة عندها يشء من املعقول، ألن 

املعتصمني، اليل لكهم عندمه  50عندي الحئة السـيد الوزير دäل هاذ 
  . والشواهد، أغلهبم عندمه شهادة اإلجازة، هذا أ

، و�لتايل 22007نيا، عندي هنا العقد دäهلم اليل موقعة منذ  
اليل كتقولوا يه جاءت من بعد ما جيتازوا هاذ املباراة، و�لتايل  2009

  . اإلدارة دامئا كمتيش يف اجتاه جتديد العقدة
2لثا، السـيد الوزير، النقابة األكرث متثيلية يف التعاضدية يه �حتاد  

املغريب للشغل، انÂ كتسهروا عىل �نتخا�ت وعارفني شكون يه اليل 
عندها متثيلية، فمل يمت استشارهتا هنائيا يف اجتياز هذه املباراة أو عربت 

س اليل اجتازوا عىل اتفاقها نظرا لهذه املسائل اليل قلت، أن هاذ النا
  . املباراة ما ميكنش يعاودوا جيتازوها

مث مسأ¾ اليل خصنا نقر هبا، أن ما يش معنيهتا فوق ما تداروا 
�نتخا�ت وطلع مكتب جديد وأ¶زة جديدة غادي يمت املباراة عىل 

  . صعيد لك املتعاقدين �ش نشوفو واش كتليب كذا وال كذا
هام كيتعاقبوا يف إطار ملف  املسؤولني عىل التشغيل دäهلم ها

متاكمل، هام ليسوا مسؤولني عىل اليل قبل هباذ الشهادة أو أخرى، اليل 
، قلت أ� عندي 2003، 2002، 2004أسايس هام كيشـتاغلوا منذ 

  . الحئة، السـيد الوزير، نعطهيا È �ش ترافقها مع هاذي
وال اكين هناك مغالطات اليل تعطات للمنتخبني، سواء املندوبني 

يف اجتاه �ش يتبعوا القرار اليل هو قرار جمحف  ااملترصفني واليل مشاو 
  . اجتاه هاذ املسـتخدمني

إذن، السـيد الوزير، خاص مراجعة هاذ املعطيات اليل عندك، وذاك 
اليش عالش تنقولو خصك حترض خشصيا، مث يكون هناك نوع من 

ا، ألن �لفعل الضغط ولو معنوي عىل املسؤولني يف اإلدارة �ش حيرضو

تدارت جلنة إقلميية وتداروا اجÂعات عىل مسـتوى املندوبية، ولكن مل 
يكن هناك حضور، وأنمت مكرشفني أو مكسؤولني عىل تطبيق وحامية 

  . القوانني تيخصك تسهروا علهيا
  .وشكرا

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

  .التعقيباللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا للسـيدة املستشارة احملرتمة، وأؤكد È أنه اللجنة الوطنية 
ستنعقد للبت يف هذا الزناع اليل كنعتربوه نزاع شغل، مثÜ مثل الزناعات 
اكمU، وأن الالحئة اليت نتوفر علهيا يه الالحئة دäل املفتشـية العامة للاملية 

فت عىل خروقات خطرية جدا، وإذا مسحت ما منشيش أنه واحد اليت وق
، وغري امسحي يل السـيدة 10السمل  هعند 5اليل خصو يتوظف يف السمل 

  . املستشارة
اإلشاكل احلقيقي، السـيدة املستشارة احملرتمة، وحنن حنرتم هذه 
املؤسسة، راه خطري ميل كنتلكمو عىل هاذو، راه الناس موظفني عندمه 

غري معرتف هبا، أ� وزير التكوين املهين، اكين مؤسسات  دبلومات
عمتدة، ما امل التكوين املهين املعمتدة واكين مؤسسات التكوين املهين غري 

  .وظيف فهيا، مبنطق القانونخاصش الت
راه اكين مثال، واش اليل تقين يف الطريان آش غادي يدير يف 

، ما اكين الش، هاذ التعاضدية، منيش يف واحد ا@موعة دäل امسيتو
اليش وقفت عليه املفتشـية العامة للاملية، لكن من جانب قانون الشغل 
نعترب يف وزارة التشغيل أهنم هاذ الناس من حقهم ألهنم قضوا واحد املدة 
دäل الشغل، فهذا راه موضوع زعام مايش �لسهو¾ اليل كنتذاكرو فهيا 

  . وراك عارفة مجيع التفاصيل دäلو
  .شكرا

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  .شكرا للسـيد الوزير

السؤال األخري املوجه إىل السـيد وزير التشغيل موضوعه عدم 
مالءمة التكوين ملتطلبات سوق الشغل، اللكمة ألحد السادة املستشارين 

  .من الفريق �سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  .شكرا السـيد الرئيس

من األوراش املهمة، السـيد الوزير، اليت فتحهتا هذه احلكومة، يه 
ورش التشغيل، ومعلت جادة بلك إماك�هتا لتقليص نسب البطا¾، إال 
أننا نالحظ أن هناك ارتفاع يبقى فارضا نفسه يف سوق الشغل، وهذا قد 
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يرجع إىل مجموعة كثرية من التساؤالت، ولكن حنن يف الفريق �سـتقاليل 
  . ل أوالها هو عدم مالءمة التكوين ملتطلبات السوق الشغلنقو 

لهذا، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات التحفزيية أو 
 Èالتشجيعية اليت تنوون اختاذها من أجل تدليل هذه الصعو�ت، وكذ

  كيف سـتعملون عىل دمج فئة املعطلني حاليا يف سوق الشغل؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيدة املستشارةشكرا ال 

  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل السؤال

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة يف الفريق �سـتقاليل عىل طرoا 

  . هذا السؤال، اليل كنعتقد هام جدا ولو أنه يتواتر دامئا
لكن نبغي نؤكد أن اليوم من خالل معلية الرصد اليل أصبحت ممكنة، 
تنقول معلية الرصد اليل أصبحت ممكنة من خالل اLراسات 

  .ا هبا ألول مرة يف <رخي املغرب�سترشافية اليل مقن
اليوم نتوفر عىل مؤرشات وعىل معطيات حقيقية حول حاجيات 

¶ات اليل  7ند� تقريبا سوق الشغل يف مجموعة من اجلهات، اليوم ع 
عند� فهيا املؤرشات، أشـنو اكين اليوم أو مناصب الشغل، واليل بعضها 
ال نتوفر عىل منظومة دäل التكوين فيه، وخصوصا مع اGططات اجلديدة 

  .اليل انطلقت دäل التمنية القطاعية يف عدة جماالت
يدان هذا دفعنا، بطبيعة احلال، إىل وضع بر�مج اسـتعجايل يف م 

سيمت الرشوع يف  2011التكوين املهين، اليل يف هاذ السـنة دäل سـنة 
العمل مبجموعة من املؤسسات دäل التكوين اليل كتواكب احلاجيات 
احلقيقية اليوم يف واحد ا@موعة من اجلهات، تعلق األمر �@ال دäل 

äلو، صناعة السـيارات، املعهد مع رونو جاهز اآلن �ش يبدا �شـتغال د
املعهد املتخصص يف املهن دäل الطريان �Lار البيضاء، واملعاهد األخرى 

  . املرتبطة كذÈ �ملوضة و�بتاكر أو غريها
اليوم كذÈ نتوفر عىل دراسة، هاذيك اLراسة �سترشافية كتعطينا 
مؤرشات حول واحد ا@موعة من اجلهات، لكن يف نفس الوقت كطرح 

عند� ¶ات ختلق مناصب الشغل، وهناك مناطق علينا إشاكل، اليوم 
يف املغرب أو ¶ات يف املغرب مناصب الشغل فهيا �قصة، أقول ال ختلق 
ما يسـتجيب إىل السوق، هنا عند� إشاكل هو تنظمي هاذ احلاكمة دäل 
سوق الشغل، كيفاش غادي نظمو هاذ احلاكمة دäل سوق الشغل من 

  خالل التدخالت دäل الواك¾؟ 
واك¾ عىل الصعيد الوطين اليل  74ليوم اسـتطعنا نوصلو لواحد ا

مغطية الرتاب الوطين، وكنالحظو حىت من املؤرشات دäل املناصب 
اليت تتقدم للواك¾ أن بعض اجلهات ما عندهاش إماكنيات تعطي فرص 

اجلهات يف املغرب اليل فهيا  7اجلهات أو  6شغل إضافية، �سـتثناء واحد 

Lينامية اقتصادية، لكن مع خمططات التمنية كميكن خنلقو فعال واحد ا
  . واحد اLينامية أخرى

جانب آخر هو اإلصالح دäل املنظومة دäل التعلمي عىل وجه 
اخلصوص، اليوم كنعرفو من خالل اGططات، سواء خمطط ميثاق 

�لضبط  اإلقالع الصناعي أو السـياحة أو يف ا@االت األخرى، كنعرفو
أشـنو يه مناصب الشغل اليت سـيحد�ا السوق الوطين، ولكن �ملقابل 
تنوجدو بعض التخصصات اليل الزال يمت التكوين فهيا، خصوصا عىل 

  .مسـتوى اجلامعات اليل كيطرح إشاكل حقيقي يف املسـتقبل
  .شكرا

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

  .لرد عىل التعقيباللكمة للسـيدة املستشارة يف إطار ا

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  السـيد الوزير،

يف احلقيقة أ� غري مقتنعة مبا مسعت، مبا أننا ليست لنا عىل األقل 
ماذا  2014أو يف  2015مرصد استرشايف حيدد لنا احلاجيات، مثال يف 

سـنكّون وإىل أية يد عامU سـنحتاج؟ فإننا فقط نؤثث فضاء لغوä ليس 
م إال، مادام ليس هناك تنسـيق بني التعلمي والتعلمي العايل والتعلمي العا

والتعلمي اخلاص والتكوين املهين، راه ما ميكنش هنرضو عىل مالءمة 
  . التكوينات لسوق الشغل

راه مشلك، خصنا نشوفو أشـنو يه حاجيات السـياحة، أشـنو يه 
حاجيات الصناعة التقليدية، ميل تنقولو بأن البوادي فهيا النقص واملدن 

ختفيض،  فهيا اخلصاص، فهنا خصك تشجع املقاوالت، تدير هلم يش
ديروا يش حاجة �ش متيش املقاوالت لربا، متيش عند اليد العامU، �ش 

  . متبقاش جهرة البوادي إىل املدن
مث السـيد الوزير، أ� ما تنفهمش مثال وزارة الشـبيبة والرäضة 
كتخرج يف املعاهد دäلها البطا¾، مبا أن بطا¾ عالش غتكوهنم أصال 

  . وختر¶م للباب حيتجوا
ميكنش، السـيد الوزير، مثال اليل قليت دا� لزميليت املستشارة وما 

أن مثال تقين يف الطريان ماذا يفعل يف التعاضدية؟ إيوا شكون اليل 
.. دخلوا òاك التعاضدية؟ شكون دخلوا òيك التعاضدية؟ دخلوه ألن

  ). Entretien(مايش شغلنا شكون اليل دخلو، ولكن اكن 
املالءمة، ما عند�ش مرصد، ما ميكناش نبقاو إذن ما اكينش عدم 

  . حناسـبو الناس، ما دمنا ما كنعرفوش هذا آش كيدير
مث التعاضدية راها قطاع خاص، السـيد الوزير، ما هنرضو ال عىل 

، ولكن نشوفو مشلكة اجÂعية، وما ميكنش 11وال عىل سمل  10سمل 
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احنا نرسح نكونو كهنرضو عىل التشغيل وحبث عن مناصب التشغيل و 
  .والسـR اLو¾، فهذا عيب، ما ميكنش نقبلوه

  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيدة املستشارة

ة، كنظن هاذ امللف اليوم انتقلمت من التشغيل إىل مشلك التعاضدي
جبميع تفاصيL Üى القضاء والقضاء سـيقول لكمته، وليس وزير التشغيل 

ال ما كنحميوش ألن تقارير ... اòي يسري التعاضدية، هناك أ¶زة منتخبة
املفتشـية العامة بينت �لضبط، وهذا هو السبب اليل دفعنا لتطبيق 

ضدäت األخرى طلبنا من يف هذه الناز¾، واآلن حىت التعا 26الفصل 
املفتشـية العامة جتري افتحاصات يف اكفة التعاضدäت، ألنه هذا كنعتربوه 
من املرافق العامة، أنه كيقدم خدمات للمنخرطني وجانب دäل التغطية 

  .الصحية
، اليوم نعطي مثال جبهة فاس، رصد� سـنة نرجع للسؤال اليل طرحتو

  منصب معل، �لنسـبة للرصد ما بغيتش نعطهيم  13345: 2013- 2011

منصب شغل،  23789: بتفصيل ألن عندي اكملني هنا، �لنسـبة للر�ط
، 16869: 2011و 2010تطوان اكنت آنذاك ما بني - �لنسـبة جلهة طنجة

  .إضافة للجهات

اليل وضعهتا احلكومة، وهذا هو اجلانب كذÈ، اGططات اجلديدة 
أو ، )La composante(اجلديد فهيا، مجيع اGططات اكنت ما نسميه 

التكوين واحلاجيات دäل الكفاءات اكنت مضن ذÈ اGطط، تعلق األمر 
 Èإلقالع الصناعي، تعلق األمر مبخطط السـياحة، تعلق األمر كذ�

و لكهم اكين املكون اليل كنعتربوه هاذ... �لفالحة، �لصناعة التقليدية
أو  2012دäل املوارد البرشية اليل غادي حيتاجوها، تعلق األمر ب 

2015 .  
اليوم كنتوفرو �لفعل، ميكن نتفق معك عىل املرصد الوطين غري 
املفعل �Lرجة اليل خصو يلعب هبا دور داخل وزارة التشغيل، متفق 

ت أصبحت �ين لنا أشـنو يه معك يف هاذ النقطة، ولكن لك اGططا
  . احلاجيات يف خمتلف القطاعات

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، وأشكر امجليع عىل مسامهته يف هذه اجللسة


