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  )2011أبريل  19  (1432جامدى األول  15الثال4ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDاخلليفة الثاين لرئيس  محمد فضييل، املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية واRقيقة  ةعرش  انث ساعات ومثثال: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .التاسعة والثالثني بعد الزوال
  . مناقشة األسـئY الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

    ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    ،،،،املستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .بسم هللا أفتتح هذه اجللسة
  رضات السادة الوزراء،ح

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
من اRسـتور وطبقا ملقتضيات القانون اRاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

للمجلس، خيصص جملسـنا املوقر هذه اجللسة ألسـئY السادة املستشارين 
  .وأجوبة احلكومة علهيا

امل، أعطي وقبل الرشوع يف تناول األسـئY املدرجة يف جدول األع
اللكمة للسـيد األمني ليطلعمك عىل ما جد من مراسالت، فليتفضل السـيد 

  .األمني مشكورا

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلس
بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدان الوزيران احملرتمان،
  ات والسادة املستشارون احملرتمون،السـيد

توصلت رئاسة جملس املستشارين من السـيد الوزير األول مبرشوعي 
  :القانونني التالية

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  12.10مرشوع قانون رمق   - 1
يف ) 1959أكتوبر  27( 1379من ربيع األخري  24الصادر يف  1.59.301

 والتأمني؛ تأسيس صندوق وطين للتقاعد
 18.97يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  53.10مرشوع قانون رمق   - 2

  .املتعلق �لسلفات الصغرية
و�لنسـبة لألسـئY الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :2011أبريل  19إىل غاية يوم الثال4ء 
  سؤ¨؛  24: عدد األسـئY الشفهية -

 ن؛ سؤ¨: عدد األسـئY الكتابية -
 . جواب واحد: عدد األجوبة الكتابية -

كام توصلت رئاسة جملس املستشارين مبراسY من الفريق الفيدرايل 
للوحدة واRميقراطية، حييط من خاللها رئاسة اDلس �نتخاب السـيد 

  . املستشار محمد دعيدعة رئيسا جديدا للفريق
  . وشكرا لمك

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

من القانون اRاخيل للمجلس، أعطي  128طبقا ملقتضيات املادة و 
  .اللكمة لرئيس فريق التجمع اRسـتوري املوحد، فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

من أجل إحاطة جملسـنا أتدخل �مس فريق التجمع اRسـتوري املوحد 
املوقر والرأي العام الوطين علام بأنه مرة أخرى هناك خلط حاصل Rى 
جزء من فرقائنا األوروبيني، حيث حتاول بعض اجلهات املعينة عرب جرائد 

 ،معينة وضع اململكة املغربية يف نفس خانة ما تعيشه بعض دول العامل العريب
  . ريبوا½ي أطلق عليه امس ربيع العامل الع

ونشدد عىل أن ما تضمنته بعد اإلشارات يف املوضوع جمانبة للحقيقة 
والصواب، مربزين داخل فريق التجمع اRسـتوري املوحد بأن اململكة 
املغربية بتارخيها ونظاÄا السـيايس اDدد واملتجدد، اكنت دامئا لها 

ية خصوصيهتا، �ستباقها لإلصالحات بشـىت أنواعها السـياسـية و¨قتصاد
و¨جÊعية، وتواصل ديناميهتا اإلصالحية يف لك هذه اDاالت بلك هدوء 
وثبات، وتواجه التوتر اجليو سـيايس بلك صالبة، يف التحام لاكفة أبناء 
الشعب املغريب �لوحدة الوطنية والرتابية واRين اإلساليم احلنيف والنظام 

قيقية وتعددية املليك ا½ي دمع فضاءات احلرÎت، وأقر دميقراطية ح 
سـياسـية مضمونة واقتصاد متنوع ورؤية بعيدة املدى، تربط التقدم 

  .¨قتصادي �لتمنية البرشية
  السـيد الرئيس،

ما ينقصنا اليوم هو بناء سـياسة تواصلية مكثفة للتعريف هبذه 
اإلصالحات العميقة اليت تهنجها بالد�، سـياسة تواصلية يف اRاخل مع 

عمتد، ويف اخلارج عرب سن سـياسة تواصلية مبدعة السÖ اRبلومايس امل 

اخرتاق األحزاب واملنظامت واللوبيات ومبادرة، تكون قاعدهتا األساسـية 
Ùرخيه وتطوره وحمارصهتا �حلجج واألدÜاحملافظة اليت جتهل املغرب و .  

فاملؤسسات اRسـتورية اليوم ومعها النسـيج امجلعوي اRاخيل واخلار� 
اخلصوصية املغربية من أجل إجناح ورش اإلصالحات  علهيا أن تربز
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السـياسـية واRسـتورية اليت أعلن عهنا صاحب اجلالÙ، خاصة وأن نظامنا 
السـيايس مرتكز عىل التحام الشعب مبؤسسـته امللكية وعىل مبادئ 
اإلسالم املتسامح الضامن للوحدة الوطنية، وكذâ روح املبادرة و¨نفتاح 

  .أصل، يستند عىل تمنية متوازنة اقتصادÎ واجÊعياوفق منوذج مغريب مت
يف األخري، السـيد الرئيس، فعىل رشاكئنا األوروبيني كذâ أن يسارعوا 
إىل بناء سـياسة واسعة النطاق ملساندة ب�è عىل السري يف هنجه 
اإلصالë القومي، وجتاوز لك ما من شأنه التشويش عىل هذا الورش 

  .ة اجلنوبية للمتوسطالواعد والرائد يف الضف
إن احلكومة والربملان مطالبان اليوم �لتصدي للك ما من شأنه أن يزايد 
عىل املغاربة يف بناء دولهتم العرصية من خالل تكثيف حضورمه اRاخيل 
واخلار� يف اكفة املنتدÎت واللقاءات واملناسـبات الوطنية مهنا واRولية، 

  .وأعداء بالد� وعدم ترك اDال فارغا أمام خصومنا
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

، أعطي اللكمة لرئيس الفريق احلريك 128يف نفس اإلطار، أي املادة 
  .من أجل إحاطة اDلس علام بقضية طارئة، فليتفضل الفريق احلريك

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

مبجموعة من الطبيبات املتخصصات املزتوجات هذه إحاطة تتعلق 
  .وأغلهبن أÄات

من هذا املنرب، كنا �دينا يف واحد الوقت معني اليل اكن فيه خالف ما 
بني وزارة الصحة وهؤالء الطبيبات فö يتعلق �لتعيينات اليل تعطات هلم، 

م واعتربوها غري جدية وغري مساعدة عىل العمل دÎهلم ألهنم اكن تقرر أهن
لكم وهام أزواج ولهن أبناء،  600يبعدن عن املاكن العمل دÎهلم مبا معد� 

معىن هذا أنه تشـتيت األرس، فلجأت هؤالء الطبيبات إىل القضاء، وأصدر 
القضاء ابتدائيا واسـتثنائيا، وحىت أعىل مقة هرم القضاء يف املغرب لصاحل 

األحاكم القضائية، وهناك هؤالء الطبيبات، الوزارة مل تنفذ احلمك القضايئ أو 
  . إجبار بأداء رضيبة أو غرامة تتعلق �لتأخري يف تنفيذ القرار

مرة أخرى أصدرت الوزيرة تعيينات يف شأن طبيبتني، أقبح مما اكنت 
عليه األوىل، و�لتايل مرة أخرى جلأن إىل القضاء وحمك القضاء بإبطال هذه 

  .التعيينات ألن اعتربها مراوغة
طبيبات، ألننا لكنا سامهنا يف التكوين دÎهلم عن طريق اآلن هاذ ال 

الرضائب، عن طريق املساعدات، عن طريق مجموعة دÎل اآلليات حىت 
أصبحن طبيبات، واحنا كنتسـناو مهنم اآلن يشـتغلوا ليعيدوا للمجمتع 
املغريب حقو، فهم حمرومني من العمل، وحمرومني يف القطاع العام وحمرومني 

  . ع اخلاصأيضا يف القطا

نعترب، وحنن اآلن يف موقف، ألن هو جينا Rسـتور جديد، ونطالب 
بإعطاء سلطة للقضاء وتعزيز املاكنة دÎل احلكومة والوزير األول، واحنا  

  .عند� الوزير األول ألن هو الوزيرة دÎلو ال تنفذ أحاكم القضاء
ليس  نطلب من هذا املنرب أن تكون للوزيرة أذن صاغية، ألنه املغرب

حباجة إىل مزايدات خشصية، بل يريد أن يسـتفيد من لك أبنائه، نريد أن 
تأخذ املسائل جبدية ألن هؤالء األطباء اآلن رامه يف اعتصام مفتوح أمام 

  .وزارة الصحة، نريد أن حيل املشلك بتنفيذ قرارات القضاء وحسب
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يق التحالف ¨شرتايك من أجل شكرا، اللكمة للفريق املوايل، أي فر 

  .إحاطة اDلس علام بقضية طارئة، فريق التحالف ¨شرتايك

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

  السادة الوزراء احملرتمني،
  أخوايت املستشارات احملرتمات،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

، أحيطمك علام وأحيط الرأي يف إطار النظام اRاخيل Dلس املستشارين
العام واحلكومة بتعرض املومس الفالë يف عدد من املناطق لاكرثة حقيقية 
بعد إصابة احلقول الشاسعة من مزروعات احلبوب ملرض فطري مدمر، 

، ا½ي يصيب جذور احلبوب )piétin-échaudage(وهو املرض يسمى 
ية مث تيبس السنبY قبل ويؤدي إىل تعفهنا، مما ينتج عنه اصفرار يف البدا

ëاألوان، وهذا يؤدي يف الهناية إىل ضياع اكمل للمحصول الفال .  
إن هذا املرض انترش بشلك واسع يف منطقة الغرب، لكنه بدأ يف 
¨نتشار يف �يق املناطق الفالحية، مما سـيؤثر ليس فقط عىل املومس 

املومس املقبل إذا الفالë وضياع الفالحني يف هذا املومس، بل هيدد أيضا 
مل تتخذ الوزارة املسؤوÙ عن القطاع التدابري الالزمة حملاربة املرض، خاصة 
أنه مرتبط �جلذور وخيتلط �لرتبة، واليت لن تكون صاحلة لزراعة احلبوب 

  .إال بعد سـنوات
وحسب املعطيات املتوفرة Rينا، فإن البذور اليت وزعهتا رشكة 

لية، حيث من احملمتل أهنا مل تعاجل مبا فيه صو�كوص لها جزء من املسؤو
الكفاية ملقاومة هذا املرض الطفييل املوجود يف الرتبة، ومما يؤكد ذâ أن 
الفالحني ا½ين اسـتعملوا بذور أخرى، ومهنا البذور املسـتوردة من اخلارج 
من طرف رشكة صو�كوص نفسها جنوا من هذه الاكرثة، مما يفرض فتح 

وحتديد املسؤوليات وما يرتتب عن ذâ من إجراءات،  حتقيق يف املوضوع
  .ومهنا تعويض خسائر الفالحني الفادحة يف هذا املومس

إننا يف فريق التحالف ¨شرتايك ننبه إىل خطورة الوضع وانعاكساته 
السلبية عىل الفالحني وعىل املومس احلايل واملقبل، وندعو احلكومة للتحرك 
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نة حتقيق يف املوضوع أو من حيث برسعة سواء من حيث تشكيل جل 
التفكري يف الطرق ملساندة الفالحني املترضرين واختاذ ما يلزم من التدابري 

  .محلاية املومس املقبل من هذا املرض الفتاك
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك، اآلن اللكمة لفريق األصاÙ واملعارصة، فليتفضل السـيد 

  .رئيس الفريق

        ::::كمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشاحلاحلاحلاحلعبد عبد عبد عبد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

�مس فريق األصاÙ واملعارصة، أعود للمرة الثانية والثالثة والعارشة، ويف 
احلقيقة لن منل من العودة إل4رة املوضوع، هيمنا كثريا ويشغل �ل قطاع 

  . عريض من الرأي العام الوطين
، ورمبا املزمن، ا½ي يشهده ويتعلق هذا املوضوع �الختالل الكبري

تدبري قطاع اإلعالم العمويم ببالد�، وجعزه، إن مل نقل ختلفه، ا½ي أصبح 
حمريا ومسـتفزا كذâ عن مواكبة هذه احلركية واRينامية اليت تشهدها بالد� 

  . منذ سـنوات، ومنذ الفرتة األخرية خصوصا
هبنا إىل غياب لقد سـبق لنا، السـيد الرئيس، يف مناسـبات كثرية أن ن 

سـياسة معومية واحضة و�جعة Rى احلكومة يف حق اإلعالم العمويم، 
وطرحنا يف مناسـبات كثرية، األسـئY اجلوهرية املرتبطة بتلكؤ احلكومة عن 
تدشني إقالع حقيقي وعن تأهيل حقيقي لقطاع اإلعالم العمويم مبا يواكب 

سـتجيب كذâ لتطلعات ويرافق هذه اRينامية اليت تشهدها بالد�، ومبا ي 
املهنيني ولتطلعات املغاربة يف أن حيظوا بإعالم معويم، تلفزيوين عىل وجه 
اخلصوص، ينقل انشغاالهتم ويفسح هلم اDال رحبا لطرح أسـئلهتم 

  .وانشغاالهتم وتطلعاهتم
 ،âنعم، وحىت ال نهتم �لشعبوية و�لعدمية كام عودتنا احلكومة عىل ذ

هذا يشء اجيايب، ¨نتعاشة اجلزئية اليت شهدها  فإننا نسجل �رتياح،
قطاع اإلعالم العمويم، التلفزيوين خصوصا يف اآلونة األخرية، من خالل 
كرثة الربامج احلوارية اليت تواكب هذا اجليل اجلديد من اإلصالحات 
اRسـتورية والسـياسـية واملؤسساتية اليت تقدم علهيا بالد� بثبات يف مناخ 

  . ه-وي عز نظري
  : ولكن البد أن نعيد هبذه املناسـبة طرح األسـئY اجلوهرية

ما موقع اإلعالم العمويم من هذه اRيناميات اليت اخنرطت فهيا  -
  بالد�؟

من يتحمل مسؤولية هذا الرتدي الشامل ا½ي يعيشه إعالمنا  -
  العمويم؟

ملاذا تقابل مطالب املهنيني واملشـتغلني حبقل اإلعالم العمويم، وا½ين  -
  خيرجون تقريبا لك أسـبوع يف مسريات ويف احتجاجات، هبذا التجاهل؟

ما يه حدود مسؤولية احلكومة والسـيد وزير ¨تصال حتديدا يف  -
  هذه الوضعية؟

حنن اسـتغربنا أشد ما يكون ¨سـتغراب أن يكون السـيد األمني العام 
للحزب ا½ي يدبر هذا القطاع قد رصح عالنية أمام املغاربة، وهذا 

تسجيل موجود، السـيد الرئيس، تيقول فيه بأن السـيد وزير ¨تصال ال ال 
يتحمك يف اإلعالم العمويم، طيب، قولوا للمغاربة من يتحمك يف اإلعالم 
العمويم؟ من يتحمك يف قرار اإلعالم العمويم؟ وإذا اكن السـيد الوزير ال 

يقدم يتحمك يف اإلعالم العمويم، فقد اكن من واجب املغاربة عليه أن 
اسـتقالت، ليك نفهم ما يه اجلهات اليت ال تريد لإلعالم العمويم ببالد� أن 

  .يزدهر
مث أريد هبذه املناسـبة أن أشري إىل أن حزبنا وفريق األصاÙ واملعارصة، 
ممتسك حبقه اكمال يف الولوج إىل اإلعالم، وحنن نستنكر بقوة وبرصامة 

ناك من خيىش ومن خياف إقصاء� من املشاركة يف بر�مج حوار، هل ه 
من الكشف عن احلقائق املرتبطة هبذا الوضع ا½ي أصبحنا نعيش فيه منذ 
فرتة؟ وضع تصفية احلسا�ت، ووضع إلهاء املغاربة عن األسـئY احلقيقية 
املرتبطة حباجهتم إىل تدشني تغيري حقيقي، يسـتجيب مع السقف العايل 

  ارس؟ ا½ي حدده جالÙ املÖ يف خطاب التاسع من م
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الرئيس، اللكمة اآلن للسـيد رئيس الفريق الفيدرايل من 

  .أجل إحاطة اDلس علام بقضية طارئة، فليتفضل السـيد الرئيس

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

  السـيدات والسادة املستشارين،
Rاخيل Dلس املستشارين، حنيط من النظام ا 128يف إطار املادة 

جملسـنا املوقر، ومن خال� الرأي العام الوطين، علام إىل ما تعرفه العديد من 
امجلاعات احمللية واDالس البèية من فساد إداري وسـيايس ومايل وحزيب، 
نتيجة ¨نتخا�ت املزورة وغياب اRميقراطية احلقة، وعدم ربط حتمل 

  .ن العام احمليل �حملاسـبةاملسؤولية لتدبري الشأ
إن أفقع منوذج اليوم ما يعرفه جملس مدينة اRار البيضاء من سوء 
التدبري وغياب الشفافية وخرق مقتضيات امليثاق امجلاعي، ولعل أبرز هذه 

Îالقضا:  
أوال، ملف اDازر اجلديدة �Rار البيضاء، وما تعرفه من خروقات 

تقرير نقابة القصابة بوالية اRار البيضاء،  وفضاحئ مالية وتقنية، رصدها بدقة
  هذا منوذج منه؛

وما يعرفه صندوق األشغال من جتاوزات ) la Lydec(4نيا، ملف 
  غري قانونية؛
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  4لثا، ملف سوق امجلY بوالية اRار البيضاء؛
رابعا، سوء تدبري املمتلاكت امجلاعية ملدينة اRار البيضاء، وما يفوته 

  مة ملزيانية اDلس؛ذâ من مداخيل ها
خامسا، غياب احلاكمة املالية السـتخالص البايق اسـتخالصه من 

  .طرف اDلس البèي ملدينة اRار البيضاء، واليت تقدر مباليري اRرامه
أمام هذه اخلروقات والتجاوزات، نتساءل عن غياب سلطات الوصاية 

سا�ت أو وزارة والهيئات الرقابية، سواء تعلق األمر �Dلس األعىل للح 
العدل أو غريها، فهل أصبح الفساد اليوم جزء من البنية السـياسـية ومنط 

  من احلمك يف التسـيري والتدبري للشأن العام؟
إن ما تعرفه بالد� اليوم من حراك سـيايس واجÊعي، يتطلب من 
أ-زة الرقابة والوصاية عىل اDالس امجلاعية والبèية أن تتحمل مسؤوليهتا 

ارخيية، وعرض مجيع ملفات الفساد عىل القضاء ليقول لكمته يف حق لك الت
من ثبتت إدانته يف تبذير وتبديد املال العام إلعادة الثقة للمواطنني يف 
املؤسسات وهتييء رشوط املشاركة الشعبية يف ¨نتخا�ت املقبY، واليت 

ا مؤسسات لن يقبل الشعب املغريب إال أن تكون شفافة ونزهية، تنبثق عهن
  .قوية

  فهل سـنكون يف املوعد مع التارخي وإن يوم احلساب لقريب؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة آلخر فريق هو الفريق ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية، 

  .تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  يس،السـيد الرئ 
  السادة الوزراء، 

  السـيدات والسادة املستشارين،
من النظام اRاخيل Dلس املستشارين،  128طبقا ملقتضيات املادة 

يرشفين �مس الفريق ¨سـتقاليل أن أحيط جملسـنا املوقر علام بقضية طارئة 
هتم املسار العام لبالد� يف الظرفية احلالية اليت نسجل فهيا �عزتاز قرار 

املليك عىل مجموعة من املعتقلني، آملني أن يتوسع هذا القرار ليشمل  العفو
مجموعة أخرى يف إطار تعزيز مسارات اإلصالحات اليت تعرفها بالد� منذ 

  .تويل صاحب اجلالÙ مقاليد احلمك هبذا الوطن العزيز
إن النقاش احليوي واجلوهري، السـيد الرئيس احملرتم، ا½ي تسامه فيه 

اسـية والنقابية واحلقوقية واDمتعية بصفة عامة لتدعمي وتطوير الطبقة السـي
ومتنيع املكتسـبات اليت رامكهتا بالد�، جيعلنا من �ب املسؤولية التارخيية 
اRعوة إىل رضورة إقرار سـياسة عادÙ وشامY، قواÄا املساواة بني لك 

لية، فئات الشعب دون مزي، ويف مقدمة هذه الفئات موظفو امجلاعات احمل 

أو  2002اليت مل يطبق ¨تفاق بني النقا�ت ووزير اRاخلية سواء يف 
  .خبصوص القانون األسايس للوظيفة الرتابية وقضاÎ أخرى 2007

وأيضا وضعية أعوان السلطة من مقدمني وشـيوخ ورجال الوقاية 
املدنية إسوة مبا حتقق لزمالهئم يف قطاعات أخرى، واملسؤولية أيضا تفرض 

ا فتح نقاش وطين رزين حول مفاهمي عديدة توظف اليوم يف غري علين
حملها، ويف مقدمة هذه املفاهمي مفهوم الفساد ومعايريه وضوابطه حىت ال 

  .تكون فئة مسـهتدفة عىل فئة أخرى محمية
وأيضا مفهوم حرية الرأي والتعبري و¨حتجاج وعالقة بإعامل القانون، 

ني للخطر وحقوق األرامل واملرىض إذ ال ميكن أن نعرض حياة املواطن
واأليتام واملتقاعدين �مس حق ¨حتجاج، كام عاين ذاâ الرأي العام يف 
التعطيل اخلطري ملصاحل مرتبطة حبياة ومصاحل املواطنني واملواطنات 
�لتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية، و¨عتداء عىل حرمة 

  .الوطين حلقوق اإلنسان مؤسسات معومية يف مقدمهتا اDلس
وإذا كنا كفريق إسـتقاليل، وعىل عادتنا دوما مع احلق املكفول يف 
التعبري عن الرأي واRفاع عن املطالب، فإننا لن نكون مع الفوىض وانهتاك 
القوانني وننبه إىل بعض املزنلقات اليت ال تÊىش والرغبة يف بناء حقيقي 

  . RوÙ احلق والقانون
  .الرئيسشكرا السـيد 

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

ننتقل اآلن إىل معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
أسـئY مهنا آنية مو-ة لقطاعات اإلساكن  8سؤ¨،  20اجللسة، وعددها 

سؤ¨ عادÎ موزعة  12والتعمري، الصحة، التشغيل، التمنية ¨جÊعية، و
عمري، الصحة، التشغيل، العالقات مع الربملان، عىل قطاع اإلساكن والت

  .التجهزي والنقل، الشـباب والرÎضة
السؤال اآلين األول موجه إىل السـيد وزير اإلساكن حول تنفيذ بر�مج 
مدن بدون صفيح، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

  .¨سـتقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل

        : : : : يليليليلاملستشار السـيد عزيز الفيالاملستشار السـيد عزيز الفيالاملستشار السـيد عزيز الفيالاملستشار السـيد عزيز الفيال
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدين الوزيرين،

 السـيدة والسادة املستشارين،
سطرت احلكومة بر�جما وطنيا حملاربة مدن الصفيح، اسـهتدف 
�ألساس األرس املغربية الفقرية وذات اRخل احملدود، �لرمغ من اجلهود 

وذâ  املبذوÙ، إال أن هذا الرب�مج الزال مل حيقق غايته إىل يومنا هذا،
�لنظر إىل األحزمة اليت الزالت تشلكها مدن الصفيح يف حميط املدن 

  ...الكربى اكRار البيضاء والر�ط والعرائش وغريها
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وأمام حرص جالÙ املÖ عىل تنفيذ هاذ الرب�مج، وخصوصا يف 
موعده، أحدثت جلنة ثالثية من وزارة اRاخلية واملالية وكذâ وزارة 

ما يه نتاجئ هاته اللجنة من : لسـيد الوزير، نسائلمكاإلساكن، فاليوم، ا
  .أجل ترسيع الوترية؟ وشكرا

        ::::السـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، لمك اللكمة السـيد وزير اإلساكن 

  .والتعمري لإلجابة عىل السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد توفيق السـيد توفيق السـيد توفيق السـيد توفيق جحجحجحجحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
  .شكرا

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
غادي ينطلق الرب�مج دÎل احملاربة دÎل أحياء الصفيح،  2004سـنة 

 83ألف أرسة مغربية يف  270آنذاك اكنت عدد األرس املعنية هبذا الرب�مج 
هاذ العدد  2010ل  2004بني مدينة، بعد التحيينات اليل غادي تعرفها ما 

ألف أرسة مبعىن الزÎدة، وهذا هو اإلكراه األول، الزÎدة دÎل  346انتقل لـ 
سـنوات، طبعا هاذ الزÎدة املرد دÎلها وهو  5ألف أرسة يف املدة دÎل  75

إحداث هاذ التوسعات دÎل املدن اليل مضت ودخلت أحياء اكنت 
دÎل األرس والعدد دÎل األوالد اليل  هامشـية، �إلضافة للتواR الطبيعي

قبلوا عىل الزواج، و�لتايل اإلكراه األول دÎل هاذ الرب�مج هو هاذ اإلضافة 
  .اليل اكنت غري متوقعة

إىل حدود هناية فرباير املايض، وقبل إدماج آخر اإلحصاءات اليل 
و يف ما بني األرس املرحY أ %71حينا هبا املوضوع، اكن الرب�مج وصل ل 

غادي  -طبعا -طور الرتحيل أو املعنية بربامج يف طور األشغال، هاذ العدد 
اعتبارا لإلدماج دÎل عدد األرس اجلديدة  %67لـ  71ينخفض اآلن من 

  .والتحيني اليل وقع عىل الرب�مج
و  83من  43عدد املدن اليل زال مهنا الربارك بصفة هنائية اليوم بلغ 

 6اليل قال جزء مهنا السـيد املستشار احملرتم، فهيا  اليل بقات فهيا حبال 40
دÎل املدن اليل طارحة مشالك كبرية، اكينة اRار البيضاء، اكينة الر�ط 
والضواë دÎلها متارة وسال، اكينة القنيطرة، اكينة العرائش، اكينة مراكش، 

 اليل طارحني مشالك 6مدينة إىل زولنا مهنا هاذ  40واكينة كرسـيف، هاذ 
مدينة ماشـية أو يه يف طريق احلل  34هيلكية وكربى، غنقول عالش، 

  .الهنايئ دÎل املشالك دÎلها
أشـنو هام املشالك اليت حتول دون الترسيع دÎل الوترية دÎل إجناز هاذ 

  :دÎل احملاور 6أو  5، اخزتالها يف 5الرب�مج؟ ميكن تصنيفها يف واحد 
  أوال، صعوبة تعبئة العقار؛

ميل كنوجدو العقار خص نوجدو منو واحد الوثيقة دÎل التعمري  4نيا،

اليت تساعد، اكين كذâ مشالك دÎل المتويل وخاصة متويل امجلاعات 
احمللية، اجلزء املرتبط �مجلاعات احمللية والساكن، كذâ اكين مشلك 
اإلحصاءات والعائالت املركبة واليل كيقوموا اآلن بعدة وقفات احتجاجية 

  .دبري دÎهلم دامئا كيكون يف هناية املطاف اعتبارا للمشلك ¨جÊعيوالت
دÎل  6أو  5اكين مشالك دÎل الرتحيل، اكين تعبئة الفرقاء كنلزتمو 

الناس �ش ننفذ الرب�مج، ولكن أثناء التنفيذ دÎل الرب�مج واحد من 
عطل وكيتوقف، الفرقاء إىل نقص الوترية دÎل التعبئة دÎلو، الرب�مج لكو كيت

  .�إلضافة إىل املشلك اليل طرحتو دÎل الزÎدات
طبعا يف سـياق التوجهيات امللكية السامية من أجل الترسيع �لوترية 
 Yل اإلجناز مت إحداث جلنة ثالثية، هاذ اللجنة الثالثية انكبت يف املرحÎد
األوىل عىل الرتكزي عىل الست مدن اليل طارحة مشالك، هنا نرجع يف 

  . التعقيب
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، التعقيب للفريق ¨سـتقاليل، اليس الفياليل

        ::::املستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليل
شكرا السـيد الوزير عىل هاذ اإليضاحات اجلد Äمة، واليت من شأهنا 
أن ترتك ارتياح Rى هاته األرس، حنن نعمل جيدا أن مشلك الرتحيل هو 

ا مشلك دÎل األرس املركبة، ورمبا هذا �جت �سـتغراق املدة الزمنية، دامئ
واليل تتكون طويY حىت أن تصبح هذه اللواحئ األعداد دÎلها تتفامق وتصبح 
زائدة أكرث مما كنا نتصوره، وهذا سبب رمبا يف طوال املدة إلجناز املرشوع، 

عظم املدن، يف م %71وهو مشلك ممكن القضاء عليه، كذâ �لنسـبة ل
واليل هو رمق جد Äم، ونمتىن أن يكون نفس النجاحات �لنسـبة للمدن 

  .األخرى املتبقية
أكيد، السـيد الوزير، ال ميكن ألن ملا تندخلو عىل مرشوع خضم مثل 
هذا إال والبد �ش ننتظر أنه اكين مشلك يف العقار، مشلك يف األرس 

دÎل الفرق األخرى، أما  املركبة، مشلك يف المتويل، مشلك يف مساهامت
�لنسـبة للجامعات احمللية، فالسـيد الوزير، أ� أقرتح أن مادام أنه وزارة 
اRاخلية يه اليت ترصف تÖ املزيانيات فرمبا ميكن لها تقتطع هاذ املسامهة 

  . من العني، من عندها وحىت خيرج الرب�مج ويمت اإلخراج دÎلو
أطلب منمك وبنفس املقدار وبنفس البد، السـيد الوزير، أن أعرج وأن 

احلمكة وبنفس الشجاعة اليل دخلتو يف هذا امللف الصعب أن يكون نفس 
هاذ املمزيات العمل عىل مشلك اRور اآليY للسقوط �لنسـبة للمدن 
العتيقة، ألنه مشلك متساوي مع مشلك الرباريك، حىت بعضهم يقول أن 

كن السور يف مدينة عتيقة إىل الرباكة ميل تتطيح ميكن لها ما تقتلش، ول
  . طاح راه غادي يقتل

أمتىن، السـيد الوزير، وهذه مناسـبة أسـتغلها، السـيد الوزير، وأ�شد 
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فهيا السـيد وزير املالية عىل اإلرساع إلخراج املساهامت اليت سامهت هبا 
وزارة اإلساكن يف هذا الشأن ألنه علق يف وزارة املالية ألنه املشلك ال 

نتظار، ألنه مشلك خطري وراه لوال تدخل السـيد وايل -ة يسـتحمل ¨
فاس بوملان مشكورا مع املقاوالت حىت تسـتأنف العمل، وال قدر هللا 

  . وقفت راه احنا يف اكرثة
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::اكن والتعمري والتمنية اDاليةاكن والتعمري والتمنية اDاليةاكن والتعمري والتمنية اDاليةاكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلسالسـيد وزير اإلسالسـيد وزير اإلسالسـيد وزير اإلس
  .شكرا

الرب�مج دÎل أحياء الصفيح دÎل الربارك يف بالد� ما هواش بر�مج 
دÎل وزارة معينة أو بر�مج دÎل مجموعة من الوزارات، هو بر�مج يقوم 
ومبين عىل تعاقد واحض املعامل، وهناك وثيقة مرجعية اليل غادي حنتا-ا 

وم أو دÎل الشكر، هذه الوثيقة املرجعية اليل امسيهتا الهنار إما دÎل الل
التعاقد بشأن الرب�مج احمليل حتدد ¨ختصاصات دÎل لك واحد، ولك 
واحد عندو جزء واحض من املسؤولية، يبتدئ يف واحد النقطة وينهتـي يف 

  .واحد النقطة
ة اللجنة الثالثية اليل اهرض علهيا السـيد املستشار، فعال أعطت دينامي

جديدة ألن عرفت واحد التعبئة أكرث من طرف الفرقاء املعنيني بتنفيذ 
خرجت للوجود، ومت تقدمي  -امحلد W  -الربامج، اRار البيضاء ها يه 

ألف نسمة املتبقية يف اRار البيضاء، املدن اليل  230بر�مج جديد هيم 
Rمع كبري مرحشة أنه تعرف نفس املنوال ونفس النتاجئ واليل خصها واحد ا

دÎل الوزارات املعنية والسلطات واملنتخبني واليل فهيا جتمعات كربى دÎل 
أحياء الصفيح، يه مدينة الر�ط، والضواë دÎلها اليل يه سال ومتارة 
والصخريات، واملدينة األخرى يه مدينة القنيطرة، مدينة العرائش، مدينة 

  .مراكش، ومدينة كرسـيف
الشأن أن ¨جÊعات املكثفة اليل يف وزارة اليل بغيت نقول يف هذا 

اRاخلية واليل يف وزارة اإلساكن واليل يف وزارة املالية، مركزÎ وحمليا 
و-وÎ، حبال اليل كنقولو �Rارجة الضو بدا يبان، وبدأت األشـياء كتوحض 
ألن الر�ط مشلك عقاري بدأت العقارات بدأ� نعبهئا، بدات كتبان، 

أرسة تزادت بدينا كنلقاو احللول  2500مشلك دÎل واحد  مشلك القنيطرة
مدينة بشلك جامعي، ميل كنقول بدينا كنتلكم عىل امجليع، لك الفرقاء، 

هكتار دÎل العقار العمويم بمثن مناسب حىت  100العرائش خصها واحد 
 9000هو بدا كيبان، مدينة كرسـيف مت تعبئة العقار من أجل إجياد لواحد 

يف الربارك، مدينة مراكش حىت يه اليل عرفت توسع كبري  أرسة عايشة
دÎل املدار احلرضي ودخلت لها أحياء جديدة حىت يه بدا يبان، مبعىن أنه 
قبل من هذا الوقت اكنت واحد النظرة علهيا عالمة اسـتفهام، اآلن األشـياء 

  . بدات كتوحض بفعل العمل امجلاعي اليل اكن خص يكون منذ البداية
  .شكرا

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا للسـيد الوزير

السؤال اآلين الثاين، موضوعه معا�ة املواطنني مع السكن ¨قتصادي، 
للمستشارين احملرتمني السادة، بنارص أزواكغ، عبد امحليد السعداوي، 
إبراهمي فضيل، حلسن بلبرصي، إدريس مرون، فليتفضل اليس إدريس 

  .مرون

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

احنا السكن ¨جÊعي نقسمه إىل قسمني، السكن ¨جÊعي اليل 
تتدخل فيه الوزارة مكتدخل، كفاعل عن طريق املؤسسات دÎلها، واجلانب 
. اآلخر اليل تهيم التعمري أي أهنا كتشـتغل يف إطار منظر للتعمري ومطبق �

ة مكتدخل عرف تعرثات كثرية فö يتعلق �Dال األول أي أن معل الوزار 
رمغ ما سامه به الربملان واحلكومة من إعطاء إلعفاءات متعددة ومساعدات 

  . ألف درمه عن لك اقتناء 40للمسـتفيدين، وصلت 
املشالك اليل كنسجلوها يه التباطؤ يف إجناز املشاريع بسبب عدم 

لتايل توفري ¨عÊدات مسـبقا، مما يؤخر أداء مسـتحقات املقاوالت، و�
  .يؤخر اإلجناز

مث كذâ انطالق العمل يف خمتلف املشاريع دون توفري املاء الصاحل 
âاليشء اليل كيجعل املقاولني اليل ... للرشب والتطهري واإل�رة إىل غري ذ

  . كيشـتغلوا متاك ما عندمهش �ش يشـتغلوا، حىت املاء مااكينش
املدن الكربى واملتوسطة 4نيا، ¨عÊد يف اختيار توطني املشاريع عىل 

  . عىل اخلصوص
 ëل إعداد املدن اجلديدة بإطالق البناء يف لك النواÎ4لثا، املقاربة د
بطريقة عشوائية متفرقة، إىل امشينا لتامسـنا مكثال تتلقى لهيه مجموعة 

مرت مجموعة أخرى، بعيد علهيا بكيلومرت مجموعة  500تصو�ت بعيد علهيا ب
آش كيرتتب . يجعل أنه من املسـتحيل الناس يسكنواأخرى، اليشء اليل ك 

  عىل هذا؟ 
ملا السـيد ما كيسكنش كيبقى اكري اRار اليل اكن ساكن فهيا سابقا وما 
تيبقاش خيلص، ما تيقدرش خيلص وكنطيحو يف اإلشاكلية اRائرية، اRار 
ما اخواتش، �يق تيخلص الكراء، ألنه اRار أيضا غري صاحلة لإلقامة يف 

سـنا أو غريها، ما اكينش جتهزيات، ما اكينش اخلدمات، مث األمن Üم 
  .هذه إشاكليات نعتربها أساسـية. منعدم

فö يتعلق �جلانب اآلخر دÎل التعمري، وخصوصا ما تعلق منه 
�لرتخيص للبناء، حقيقة العامل القروي اآلن يعرف غليان كبري، ما عرف 

اآلن، وظلام، اآلن الناس ما  املغاربة يف العامل القروي احتقارا مثل
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  . ساكنينش
السـيد الوزير، خص تلقاو احلل، احنا معلنا واحد الطلب مكجموعة 
دÎل الفرق دÎل األغلبية �ش نتلقاو بك و�لسـيد معايل وزير اRاخلية 
لتدارس هذا األمر، فالبد أن جند � حال يف أقرب اآلجال، ابغينا نسمعمك 

  . القضية اليل حطيناها فö يتعلق مقاربتمك لهذه
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير من أجل اإلجابة 

  .عىل السؤال

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
إىل قبلتو، السـيد الرئيس والسـيد املستشار، غادي نبدا �جلزء الثاين 

حط واحد املشلك، تيقول  25.90و  12.90القانون . دÎل العامل القروي
 â200 اليل عندو األرض دÎلو أقل من هكتار ما عندو احلق يبين إال 

مرت، واليل عندو أقل من هكتار واحد ممنوع البناء، هذا القانون، فعال 
اليل ... اليوم الناس األرس البسـيطة يف العامل القروي، الورث، الشـياع، إخل

هكتار أو ورث أو يشء من هذا القبيل وابغى يبين اRار  عندو أقل من
دÎلو أو لوRو أو غري يدير التوسع دÎل دارو، ميل كمييش يطلب الرخصة 

  .كيقولوا لو ال امجلاعة وال الواكÙ احلرضية ها القانون
طرح املشلك هنا يف جملس املستشارين وجملس النواب، امشينا عند 

وجد� احلل، واآلن راه عند السادة مدراء الواكالت األمانة العامة للحكومة و 
احلرضية دورية امشات هلم، آش تنقولو هلم؟ كنقولو هلم الناس اليل عندمه 
أقل من هكتار واحد وابغى يبين ميكن هلم أهنم يبنيو، وهذه مناسـبة أ� 
كنخربك وكنخرب من خالل اDلس املوقر والرأي العام الوطين، كنقولو هلم 

ندو أقل من هكتار، اكين القانون، و�تفاق مع األمانة العامة اليل ع 
للحكومة كيحل هاذ اإلماكنية، آش كيقول â؟ كيقول â خترج اللجنة فهيا 
وزارة التجهزي ووزارة الفالحة والواكÙ احلرضية ورئيس اجلهة ويعطيو 

  . الرخصة لهذاك السـيد
اسك مبعىن أن دا� أشـنو املشلك اليل حاصل؟ أ� كنشوفك كهتز ر 

حىت هذا احلل، وتنشوف اإلشارة دÎل السادة املستشارين احملرتمني كيقول 
â حىت هاذ اليش مل يفعل، أشـنو؟ أ� ¨قرتاح اليل عندي اكين طلب 
حبال اليل قلتيو، أ� كنقرتح عليمك أنه نديرو واحد اجللسة وجنيبو املدراء 

املديرية العامة دÎل امجلاعات  دÎل الواكالت احلرضية ونقولو لإلخوان دÎل
احمللية، وجنيو اإلخوان والسـيدات والسادة املستشارين اليل عندمه عالقة 
مبارشة يف التدبري دÎل التعمري يف الوسط القروي ونوجدو حلول معلياتية 
�ش نتجاوزو الوضع، ألنه حل املشلك عىل املسـتوى القانوين اكين، بقى 

  هاذ احلل دÎل املشلك؟ اآلن كيفاش الترصيف دÎل 
املهم هذا عىل األقل راه اكين األفق واحضة، وراه دورية مشات، أ� 

كنلزتم مع السـيد الرئيس ومع السـيد املستشار أنه اليوم يف العشـية ميكن 
يل نبعث لمك �Rورية تتطلعوا عىل املضمون دÎلها، بقى حبال اليل قلمت أنه 

و � حلول جامعة، غادي جنلسو مجيعا اكين مشلك يف الترصيف، غادي نلقا
عىل الطبY وغادي نشوفو أشـنو ممكن كيفاش نرصفو هاذ احلل اليل اكين، 
وإال أ� متفق معك أن اكين مشلك كبري يف مجيع القرى، يف مجيع الوسط 

  .احلرضي طبعا الغري مغطاة بو4ئق التعمري
سكن فö يتعلق �لسكن ¨جÊعي، عدد املدن، ألن انطلق ال 

¨جÊعي حبال اليل قلتيو، السـيد املستشار، يف شهر ماي من السـنة 
شقة  110.000املاضية، إىل ماي دÎل هاذ السـنة وصلنا حلد اآلن ل 

اجÊعية مرخصة، مضهنا، أ� غادي جني لهاذ املوضوع يف سؤال آخر، من 
  .مدينة 74شقة بدأ فهيا البناء وموجودة اليوم يف  65.000مضهنا 

öهاذي عندها ثالث سـنني اليوم، عاد ف aّمسـنا يÜ ،يتعلق بتامسـنا 
سـنني، طبيعي أنه حبال الورش غادي تلقى يش هنا ويش  3بدات هادي 

  . ألن مدة اإلجناز يaّ ثالث سـنني... لهيه، املرافق العمومية عاد ماجية إخل
  .معذرة السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة يف إطار التعقيبشكرا للسـيد الوزير، لمك 

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
اRورية ما حتلش ... السـيد الوزير، القضية اليل اهرضت علهيا دÎل

املشلك لسبب بسـيط، األقالمي واملناطق املغربية تتختلف، املناطق اجلبلية 
كتلقى امجلاعة لكها يف مجموعة دÎل اRواور، اRوار اكمل ما فهيش هكتار، 

حاولنا نشـتاغلو معك يف هاذ األمور عن .. تايل كيف ما بغيت تدير لهاو�ل 
طريق املسؤولني دâÎ احملليني، ما غميكنش، إما هذاك اRوار غادي متنعو 
من البناء ألنه اكمل يف أقل من هكتار، وجا قدام الطريق، ألن املناطق 

  . اجلبلية راه الطريق هاد التيساع وراءك ماكينش
شاكلية حقيقية، جيب أن ننظر إلهيا بطريقة مغايرة ملا قلمت، إذن اكينة إ

ألنه الطريقة اليل اقرتحتوها ما غتحلش املشلك، وحاولنا نشـتاغلو هبا، وال 
ميكن أن نصل إىل نتيجة، والناس يف األقالمي ال ميكن هلم إال أن يطبقوا 

تخذوا القانون، إذن احنا ما عند� ما نقولو هلم، ولكن عليمك أنمت أن ت 
املبادرة، أعطي للناس دâÎ جييبوا لنا مقرتح قانون نبدلو ذاك املشالك 

  .اليل كتحط، يف شهر إن شاء هللا يكون انهتـى هاذ اليش
فö يتعلق �ملسائل األخرى، أ� كنعتقد عىل أنه خصمك تعاودوا الطريقة 

Ü ،يتعلق �لبناء، ما تشـتوش ريوسمك öل إجناز املدن الكربى فÎمسـنا د
سـنني، اكين  5سـنني أو  4مغيمكنش يسكنوا فهيا الناس حىت من دا� 

ألف اليل اخذاو السوارت، ولكن ما كيسكنوش الناس، ما  20تقريبا 
كيسكنوش، اخلدمات ما اكيناش، األمن ما اكينش، ما اكين والو، خصمك 

  . تبدلوا الرؤية يف املقاربة دÎلمك لهاذ اليش
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  .شكرا

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
  .السـيد الوزير لمك اللكمة يف إطار الرد عىل التعقيب، تفضلوا

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
  .شكرا السـيد الرئيس

احلل اليل توصلنا لو، دامئا يف الوسط القروي، ألنه فعال موضوع 
أسايس، احلل اليل وصلنا لو هو حل قانوين، مايش حل �ش نتجاوزو 

ألن يف وسط القانون وجد� أن هناك هاذ اإلماكنية، آش كيقول القانون، 
املرشع؟ كيقول â خص وزارة التجهزي ووزارة الفالحة ورئيس امجلاعة 
والواكÙ احلرضية خيرجوا لألرض اليل موالها �غي يبين فهيا أقل من 
هكتار، ويعطيو و-ة نظرمه، الهدف من هاذ اللجنة أشـنو هو؟ وهو �ش 

الوسط القروي ويويل مجموعات عقارية ميكروسكوبية صغرية،  ما يتشـتتش
وكذâ �ش يسـتافد الوسط القروي من املرور دÎل الطرق ووجود 

  ...املرافق، إخل
أ� الزلت متشبثا �لفكرة، مبا أن املوضوع يطرح تقريبا لك يوم، أنه 
نديرو اجÊع مشرتك وجنيبو الواكالت احلرضية وجنسو النبض دÎل 

أ� كنعرف بعض األقالمي وجدت احلل، . راهات اليل ممكن أهنا تصادفاإلك
ابغييت نعطيمك األقالمي اليل وجدت احلل يف إطار ¨جهتاد احمليل، نشوفو 
هاذوك األقالمي اليل اجهتدوا ووجدوا حلول، ونطبقوها يف �يق األقالمي، أ� 

ليمت اRعوة كنوجه اRعوة للجنة اbتصة �لسكن يف جملس املستشارين 
ونديرو واحد اليوم درايس مع حضور الواكالت احلرضية واملديرية العامة 

  .للجامعات احمللية إلجياد احلل
فö خيص Üمسـنا واملدن اجلديدة، أ� دامئا يف موضوع Üمسـنا أمسهيا 

سـنوات �ش تعطاها ¨نطالق دÎل  3، ألن عاد هاذي "املدينة املظلومة"
) Bâtiment(لبناء عامرة واحدة يda كتكفي، غري سـنوات  3األشغال، 

ألف دÎل الساكن  15هكتار،  860دÎل  %100واحد، مفا أدراك بتجهزي 
حارضين، ساكنني اليوم، وعندمه لك املرافق العمومية اليل حمتاجيهنا هاذ 

  . الساكن
طبعا املرافق العمومية لكها ما ميكنش نبنيوها ونسدوها، اتفقنا مع 

ت أنه آخر اتفاقية متضات أمام سـيد� دÎل التعلمي، اتفقنا عىل أن الوزارا
املرافق العمومية غادي جتي تدرجييا حسب وصول الساكن، طبعا الساكن 
األوائل غادي يتعذبوا يش شوية، ألنه مشلك دÎل النقل عاد راه ما�، 
مشلك دÎل فتح الطريق املبارشة ما بني Üمسـنا وما بني الر�ط عاد 

ضيت ¨تفاقية أمام صاحب اجلالÙ، يعين الساكن األوائل غادي حبال أم 
اليل كنطلبو مهنم أنه نعتذرو هلم عىل اإلزعاج دÎل املرحY األوىل دÎل بناء 

  . املشاريع الكربى
  .شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أسـباب ركود سوق العقار يف املغرب، موضوع سؤال تقدم به فريق 

  .اÙ واملعارصة، فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤالاألص

        ::::املستشار السـيد إسامعيل أمغارياملستشار السـيد إسامعيل أمغارياملستشار السـيد إسامعيل أمغارياملستشار السـيد إسامعيل أمغاري
  السـيد الرئيس،

  إخواين املستشارين،
  السـيد الوزير احملرتم،

لقد أكدت مجموعة من اRراسات والتحاليل عىل الوضعية غري الطبيعية 
ة من الركود، وذâ اليت عرفها سوق العقار مؤخرا، واليت أدت به إىل موج

نظرا الرتباط هذا القطاع �ملضار�ت والطلب األجنيب يف العديد من مدن 
اململكة، لكن لوحظ مؤخرا أن ركود هذا السوق وصعوبة ترصيف 
املنتوجات مل تنعكس عىل مسـتوى اخنفاض األمثان، وخاصة يف املدن 

هو األمر ، و )نقدرو نذكرو هنا مراكش، اRار البيضاء، الر�ط(الكربى 
ا½ي يتناىف مع آلية السوق ومنطق العرض والطلب، وكذا احلاالت 
املتشاهبة يف العديد من اRول كإسـبانيا، تركيا، اإلمارات، الوالÎت املتحدة 

  .األمريكية، من خالل أزمة الرهون العقارية
لهذه األسـباب، نسائمك، السـيد الوزير، عن الرس وراء احتفاظ 

غريب بأمثان خيالية �لرمغ من الركود والصعو�ت املنتوج العقاري امل
  . ¨قتصادية اليت يعيشها نسـيجنا ¨قتصادي

  ....شكرا

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
  .شكرا السـيد املستشار

غادي يوصل للمغرب  2009و  2008ه سـنة طبعا أ� أؤكد ما قلمت أن
اRبد�ت دÎل األزمة العاملية، �إلضافة لواحد الوضع اكن غري طبيعي يف 

غادي تعرف واحد الركود، مايش  2009و  2008. السوق العقارية املغربية
اخنفاض، ولكن ركود، هاذ الركود بفعل السكن ¨جÊعي اليل عرف واحد 

أ� غادي جنيو ونتلكمو علهيا يف أسـئY الحقة، ¨نطالقة رسيعة جدا، و 
غادي تعرف هاذ السـنة، وغادي نعطيك األرقام، واحد ¨نتعاشة دÎل 
السوق العقارية، ¨سـهتالك دÎل اإلمسنت غادي يعرف هاذ الثالثة 
األشهر األوىل مقارنة مع الثالثة األشهر دÎل السـنة املاضية، غادي يعرف 

، مبعىن أنه بالد� %9ري القروض غادي يعرف ، جا%11.5زÎدة دÎل 
  . 2009و 2008كتخرج تدرجييا من األزمة دÎل الركود اليل مزيت سـنوات 

أشـنو هو اRور دÎل السكن ¨جÊعي اليل أعطى فيه صاحب 
اجلالÙ تعلöت مالكية سامية، واكن فيه واحد التعاون مشرتك ما بني 

  ل اسـتصدار واحد املرشوع جديد؟احلكومة والربملان بغرفتيه من أج
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من الطلب الوطين، امحلد W النتاجئ األوىل   %60السكن ¨جÊعي 
والتعبئة الغري مسـبوقة دÎل القطاع العام والقطاع اخلاص اليل أعطتنا يف 

ألف مرخصة، وواحد  110ألف شقة راها اليوم كتبىن، و 65بضعة أشهر 
500 Rغادي حتدث واحد ¨متصاص ألف اليل يه قيد التعاقد بني ا ،Ùو

كبري دÎل الطلب الوطين، و�لتايل غادي ينعكس بدون شك، غادي 
ينعكس هذا الوضع وهذا العرض الوافر دÎل السكن ¨جÊعي عىل األمثنة 
األخرى، راه ابدينا كنالحظو يف املدن اليل اكن فهيا أزمات و�خلصوص 

¨خنفاض، وخاصة يف األجزاء  مدينة مراكش ومدينة طنجة البداية دÎل
دÎل السوق اليل اكن فهيا ركود إىل ما بغيناش نقولو اكن فهيا خلل، واكن 

  ).haut standing(فهيا تراجع اليل يه 
اليوم األرقام اليل عند�، يف بعض احلاالت وصل ¨خنفاض دÎل 

 ، يف بعض احلاالت مايش املتوسط، مبعىن أنه هذا%30األمثان تقريبا ل 
العرض الوافر دÎل السكن ¨جÊعي غادي يكون بشلك متأكد منه، 
غادي يكون عندو واحد اRور كبري من أجل إعادة ¨سـتقرار للسوق 
وإرجاع األمثان حبال اليل قليت إىل الوضع الطبيعي، الوضع اإلنساين، الوضع 

  .املقبول دÎل األمثنة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .، لمك اللكمة يف إطار التعقيب السـيد املستشارشكرا للسـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
السـيد الوزير، أنمت كذâ تعرتفون بأنه الركود موجود يف هذا القطاع، 
وهاذ اليش تعرتفون كذâ بأن مايش احناÎ البè األول اليل عرف هذا 

املشالك، الركود، بل عرفته بèان أخرى، غري تيبقى كيفاش تدبروا هاذ 
اكنت اRوÙ جبانب املنعشني العقاريني دÎلها �ش ما خالهتمش ميشـيو 
لإلفالس، احنا اآلن الركود اكين، اكين منعشني عقاريني اليل واخدين 
سلفات من األبناك، واآلن ما تيصيبوش اليل تيرشي من عندمه، ال جيدون 

Ù كتشوف فهيم، زبناء اليل تيرشيو إنتا-م، املصاريف تتكرث علهيم واRو
  واش ابغينامه يفلسوا وال ابغينا نعاونومه؟

إذا كنتو انÊ مؤمنني بأنه هادي واحد األزمة اليل يه مؤقتة، خص البد 
احلكومة جتي �ش تعاون هاد الناس �ش ختلهيم كيفاش يفوتوا هاذ األزمة، 

بأنه وإال راه واحد العدد دÎل املنعشني العقاريني غادي خيرسوا، ال أفهم 
من واحد اجلانب تنشوفو بأن اRوÙ يف البناء ويف حاجة إىل أرايض ويف 
حاجة إىل مساكن ويف -ة أخرى تنصيبو منعشني عقاريني تيخرسوا، 

ألن األبناك اآلن سادة  فاحنا عند� فيمك الثقة بأنمك غادي تصيبوا احلل
ل من البيبان دÎلها، وهذا هو السبب دÎل الركود، السـنوات اليل قب

، األبناك اكنت حاÙ البيبان دÎلها فاكن ازدهار يف هذا 2006و 2007
القطاع، اآلن لكيش توخر وخالو املنعشني بوحدمه، كيفاش؟ راه اإلفالس 

  .هذا
فنمتىن بأن احلكومة Üخذ التدابري دÎلها أمام هذا القطاع اليل هو اآلن 

تنا، واليل أنمت يف حاÙ صعبة، وÜخذ غري من اRول األخرى اليل سـبق 
تعرتفون هبا، السـيد الوزير، وعند� فيمك الثقة بأنمك سـتجدون احلل داخل 

  .احلكومة دÎلمك
  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
  .رشكرا السـيد املستشا

فö يتعلق �لسكن ¨جÊعي، أود أن أقول للسـيد املستشار أن ليس 
هناك مشلك للتسويق، ليس هناك مشلك للتسويق عرب مجموع الرتاب 

مليون، كيبيعوا  25الوطين، الناس اليل دخلوا للسكن ¨جÊعي هذا دÎل 
، ما فهيش مشلك عىل مجموع الرتاب الوطين، واحنا )sur plan(تقريبا 

  .تبعني املوضوعم 
، )haut standing(فö يتعلق، وهنا معك احلق، فö يتعلق بـ 

وخاصة املقاولني اليل دخلوا للمقاوÙ دÎل اإلنعاش العقاري ودخلوا �ألبناك 
و�لسلفات، مه اليوم يف وضع حرج، ألن مل يعمتدوا عىل الرصيد املايل 

داروا الربامج الكربى، ما دÎهلم، معمتدين عىل األبناك، طلعوا العامرات، 
�عوش، ما جاوش الزبناء ال دÎل املغاربة يف اخلارج وال األجانب وال 
املغاربة، لكيش رجع اللور، والناس وجدوا العامرات والربامج دÎهلم فوق 

  .أيدهيم، و�لتايل وجدوا راسهم يف واحد الوضع تقريبا دÎل أزمة
لك اكين يف جوج دÎل اجمتعت معهم يف مدينة مراكش، ألن املش

املدن، ما اكينش يف املدن لكها، اكين يف مراكش ويف طنجة، جلست مع 
املنعشني العقاريني يف مراكش، واديت هلم مجموعة من األفاكر، وقلت هلم 
مخموا معنا، احنا هدفنا وهو املستمثرين يف هذا املوضوع يتعتقوا وجنربو هلم 

ثالثة دÎل . تنفيذ احلريف للقانونيش حل، طبعا حل يف إطار ويف سـياق ال 
  .احلواجي نشـتغلو علهيم

؟ يه دير "فك"، أشـنو يه "فك"أوال، حبال اليل تيتقال �Rارجة 
وخرج ذاك اليش وأدخل الفلوس دâÎ ونوض  %35واحد الثالثني أو 

  .عاود ¨سثÊر
 ،Ùاملشلك الثاين قلنا هلم آرى نشوفو لمك مع األبناك، إعادة اجلدو

مليون لك شهر تردها للبنك، آرى نشوفو اإلماكنيات  10طيو واحد غتع 
  .مع األبناك، اطلبوا لنا، اعطيو� حاالت، اعطيو� ملفات

التسويق، يف هذا املوضوع دÎل التسويق ابغيت : املوضوع الثالث
خنربمك بأنه دايرين واحد اDهود غري مسـبوق فö يتعلق لqهاب للخارج من 

، )Milan(هنار امخليس بعد غد غادي منيش لـ . ج املغريبأجل بيع املنتو 
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وكنت قبل يف بروكسـيل وغادي منشـيو لباريس وغمنشـيو لربشلونة، واحنا 
 Pour(�تصال وعند� عدة معارض دولية ندمعها وكنعاونوها فقط 

écouler (هلم بأمثنة مناسـبة ويدخلواÎش الناس يبيعوا املنتوجات د�.  
ألشـياء اليل اقرتحناها عىل املنعشني دÎل مراكش، هاذو ثالثة دÎل ا

رامه كيدرسوها، غادي نرجعو عندمه ونشوفو أشـنو هام اإلماكنيات، ولكن 
  . �ب ¨جهتاد مفتوحة

  .شكرا

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

السؤال اآلين الرابع موجه إىل السـيد وزير اإلساكن، موضوعه قطاع 
  .ألحد السادة املستشارين من الفريق ¨سـتقاليلاإلساكن، اللكمة 

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا السـيد الرئيس

  .السـيدة الوزيرة احملرتمة
  السـيد الوزير احملرتم،

  األخوات واإلخوة املستشارين احملرتمني،
يعد قطاع اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية رافعة أساسـية لالزدهار 

وقد عرف اإلنعاش العقاري ببالد� دينامية ممتزية، جسلت ¨قتصادي، 
نتاجئها إجيا� يف العديد من املناطق املغربية، إال أن هذا القطاع عرف 
مجموعة من ¨ختالالت فö يتعلق بتوفري العقار العمويم مع غياب التنسـيق 
بني خمتلف املتدخلني من مقاولني وإدارة وكذâ غياب إرادة حقيقية 

جيع املستمثرين املتحلني بروح املواطنة، ومن -ة أخرى عرف قطاع لتش 
اإلساكن نوعا من الرتاجع خالل الفرتات األخرية بسبب تداعيات األزمة 

  .العاملية
½ا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما مدى تأثري تداعيات األزمة العاملية 

عىل وترية منو عىل قطاع اإلساكن؟ وما يه التدابري املرتقب هنجها للحفاظ 
  اإلساكن ببالد�؟ 

  . وشكرا

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
  .شكرا السـيد الرئيس

غادي تعرف الوالÎت املتحدة األمريكية  2008بداية  2007هناية سـنة 
بوقة منذ بداية القرن املايض فö يتعلق ببيع منازل دون انتاكسة غري مسـ 

ضامنة من طرف األبناك، وهذا غادي جييب واحد األزمة عقارية مسيت يف 
، هذه األزمة العقارية غادي تويل فö بعد مالية، )Subprimes(أمرياك ب 

غادي تويل من بعد اجÊعية واقتصادية وسوف تصبح فö بعد أزمة 
  .سـياسـية
عا الرتابط الربيص اليل اكين يف العامل، هاذ األزمة دÎل الوالÎت طب

املتحدة غادي توصل بواحد الرسعة فائقة إىل لك أرجاء املعمور وخاصة 
أورو�، و�لتايل السوق العقارية العاملية غادي يعرف واحد التدهور غري 

Îم مسـبوق وغادي يعرف واحد األزمة كبرية، واليل زار إسـبانيا يف األ
واألسابيع أو األشهر القليY املاضية غادي يشوف الوضع دÎل إسـبانيا عىل 

  .سبيل املثال
املغرب أشـنو عالقته مع تداعيات هذه األزمة؟ هذه األزمة وصلتنا من 

دÎل التذبذ�ت، حبال احلجرة ميل تنلوحوها يف املاء تتوصل ذاك  3خالل 
تغيري األوليات عند املغاربة يف  ، األوىل3التذبذ�ت، ذاك اRواور، وصلتنا 

اخلارج، 4نيا الفتور أو الوقوف دÎل رشاء األجانب يف املغرب، 4لثا األزمة 
السـيكولوجية اليل أحد|ا اإلعالم العاملي واملغريب، واليل مجيع األرس 

آه Î خيي هذا مايش وقت الرشاء، غادي : "املغربية لكهم كيقولوا �Rارجة
  ". ييب ونشوف هاذ اليش كيفاش غادي يتطورخنيل فلويس يف ج 

إذن وقع واحد القرار جممتعي، واملغاربة لكهم قرروا أهنم ما يرشيوش ذاك 
الوقت، و�لتايل هذا القرار امجلاعي دÎل عدم ¨قتناء، �إلضافة لهادوك 

  .اجلوج دÎل األشـياء هو اليل أحدث هاذ الفتور اليل اهرض� عليه
قلت للسادة املستشارين اليل قبل أحدث  هاذ اليش حبال اليل

دÎل اDاالت اليل  2جوج دÎل األشـياء، املوضوع األول تراجع يف 
يه طنجة ومراكش وكذâ هاذ األزمة مشات بشلك مبارش لـ 

)Haut standing .(  
املغرب كيفاش اختار؟ واكن هذا واحد املوضوع اليل تناو� جملسمك 

و دور ـــــــــــــــــ هو دور اRوÙ وأشـنو هاملوقر عدة مرات، كيقولوا فني
)la régulation(ÙوRل ضبط السوق العقارية من طرف اÎور دRا ،.  

بوا�ت، البوابة  5املغرب دخل لهاذ ما بعد األزمة، دخل لها من خالل 
األوىل وهو مواصY دمع ¨ست~ر العمويم يف هاذ املوضوع، 4نيا السكن 

من الطلب الوطين، كذâ  %60ار أنه هو اليل كياخذ ¨جÊعي �عتب
ترسيع الوترية دÎل حماربة أحياء الصفيح من خالل التعلöت اليل 

  .اسـتحرض�ها منذ حلظة، واليل كهتم إعطاء دينامية جديدة
كذâ تفتح ورش، وراه بدا العمل وعدد كثري من املستشارين عاونو� 

 فö يتعلق بفتح الورش دÎل دمع يف هذا املوضوع، هذه مناسـبة أشكرمه
الفئات الوسطى، الطبقات املتوسطة، كذâ فتحنا واحد الورش دÎل 

نص قانوين من أجل مواصY تنظمي القطاع  32مواصY واحد الورش فيه 
ومتنيعه من اإلماكنيات اليل ممكن يطيح فهيا القطاع جراء مثل هذه 

  . األزمات
  .شكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .للسـيد الوزير، التعقيب للفريق ¨سـتقاليل شكرا

        ::::املستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يت بداية نشكر السـيد الوزير عىل املعلومات واملعطيات واإليضاحات ال
تضمهنا رده، ليس فقط عىل سؤالنا ولكن عىل مجمل األسـئY اليت بسطت 
اليوم عىل مسامع اDلس املوقر، واليت تدل أو يه دليل قاطع وساطع عىل 
أن هناك طفرة وأن هناك حتول وأن هناك إجنازات تعكس دينامية وحركية 

  .الوزارة، بطبيعة احلال وفقا للتصور املليك وللرؤية امللكية
قط، السـيد الوزير، أ� يف تقديري أن املشلك أو املشالك املتعلقة ف

بقطاع اإلساكن، تتجاوز بكثري مشلك اخلصاص أو مشلك التسويق 
وتتجاوز بكثري مشلك تأثري أزمة اقتصادية ومالية عاملية هوجاء، مل تسمل 

مشلك قطاع اإلساكن يف تقديري، السـيد . مهنا حىت ¨قتصادÎت املنيعة
ر، هو مشلك تدبري تركة ثقيY ومعقدة، هو مشلك موا-ة خصاص الوزي

تأصل لعقود من الزمن، هو مشلك التصدي وموا-ة إرادة لطاملا تعاملت 
بسلبية شديدة مع قطاع اإلساكن والتعمري، خصوصا قطاع اإلساكن 

  .كقطاع اجÊعي حيوي هو الضامنة احلقيقية لكرامة اإلنسان
 75ميل ذكرت واحد الرمق اليل هو مرعب،  وفاجأتنا، السـيد الوزير،

، 2004ألف أرسة تزادت منذ أن رفعمت شعار مدن بدون صفيح، أي من 
ألف، أظن هذا مشلك يتجاوز منطق التناسل  Î75ك السـيد الوزير؟ 

ومنطق األرس املركبة، و¨سـتفهام ا½ي ينتصب بإحلاحية الشديدة، السـيد 
  ضعية وعن هذه النازÙ؟ الوزير، من هو املسؤول عن هذه الو 

ميكفيش أننا نرميو �لكرة يف سY وزارة اإلساكن والتعمري لك ما اكن 
األمر يتعلق حبجرة يف هاذ البالد، هناك قطاعات وزارية غالبا ما 
نتحاشاها، هذا ملف تتقاطع فيه مجموعة من الوزارات وعىل رأسها اRاخلية 

نتخبون، السلطات العمومية، لكيش واملالية بلك متفصالهتا وبلك هيالكها، امل 
خصو يتحمل املسؤولية، حىت املواطن ا½ي يقبل عىل نفسه ممارسات 
معيبة، إما عن -ل أو عن عمل، إما بدافع احلاجة أو بدافع الطمع لتحقيق 

  .واحد املكسب مايل، هاذ الناس لكهم خصهم يتحملوا املسؤولية دÎهلم
ن األفق الضيقة لالنتقاد اآلن، السـيد الوزير، و�ش خنرجو م

و¨حتجاج، مادامت هناك رؤية، تلكمتو عىل اخنراطمك يف مسلسل 
إصالح قانوين، مادام هناك جدية واحضة يف التعامل مع هذا اإلشاكل 

  . هذا، البد أن لك األ-زة تراعي ضامئرها وتراعي هللا

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة للرد عىل التعقيب شكرا لمك، السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
، هو 75فقط غري نعطي بعض التفسريات فö يتعلق هباذ الزÎدة دÎل 

ألف أرسة يف سـنة كيبان  15، كيظهر أنه تقريبا 75سـنني  5فعال إىل شفنا 
ادي تنقص من األشـياء اليل غ 3أو  2كثري، ولكن خصنا نراعيو واحد 

  :الهول دÎل هذا الرمق
أوال، حبال اليل قلت املدن غادي توسع وتفتح املدارات احلرضية دÎلها 

  ويدخلوا دواوير اجداد؛
  4نيا، التواR الطبيعي دÎل األرس؛

  4لثا، زÎدات أخرى؛ 
رابعا، هذاك اإلحصاء اليل وقع يف األصل ميكن يكون مطعون فيه 

  . اود اإلحصاءوالناس طلبوا أنه يتع
حبال اليل قال السـيد املستشار، وهو عىل حق، يعترب إكراه  75طبعا 

ألنه كتبدا الرب�مج بواحد املساحة معينة، تعبئة واحد األرض وواحد العقار 
وواحد المتويل وواحد مجموعة دÎل الناس اليل غادي يتعاملوا عىل امللف، 

ديدة ومعدالت جديدة ميل كنوصلو إلخراج املرشوع كيتصاب بأرقام ج
  .كيجعل أنه الرب�مج كيعرف واحد التعرث

هنا بغيت نذكر حبال اليل قلت قبايY، ونعاود نذكر هبا أن هذا الرب�مج 
يقوم عىل تعاقد واحض املعامل، مكتوب أسود عىل األبيض يف ورقة مت 
إمضاؤها أمام الاكمريات ومرت يف نرشات األخبار دÎل التلفزة ويه حية 

ق، و�لتايل واحد الهنار غادي جيي �ش جنبدو لك مدينة عىل حدة، ترز
وخاصة املدن اليل متعرث فهيا هذا الرب�مج ونشوفو شكون يه اخلانة اليل 
مسؤول علهيا، مل يقم بواجبه كام اكن مفروضا أن يقوم به عند انطالق 

  . الرب�مج
  .شكرا

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

ابري الكفيY للهنوض بقطاع السكن، موضوع السؤال املطروح من التد
  .الفريق ¨شرتايك، فليتفضل أحد السادة املستشارين لرشح السؤال

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

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ازل وأحياء غري صاحلة، وقد الزال العديد من املواطنني يعيشون يف من
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ألف أرسة مغربية من ذوي  400أفادت بعض اإلحصائيات أن ما يعادل 
اRخل احملدود أو ممن ال دخل هلم يعيشون يف أحياء عشوائية وغري قانونية، 
وهو ما يرفع نسـبة العجز يف السكن Rى املغاربة ا½ين اكنوا والزالوا 

  .يعتربون السكن أمه يشء يف حياهتم
رمغ بعض املبادرات اليت قامت هبا اRوÙ يف جمال حماربة السكن غري ف

الالئق إال أن العدد املذكور يبقى مسـتقرا بل وقابل لالرتفاع، خاصة يف 
ظل املضار�ت وارتفاع أمثنة املنازل، سواء تعلق األمر �لسكن العادي أو 

  .¨جÊعي أو ¨قتصادي
اإلجراءات والتدابري الكفيâ½ Y، نسائلمك، السـيد الوزير، عن 

  . للهنوض هبذا القطاع املهم لتفادي تراكامت العجز يف السكن
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
  . شكرا

ثيل اململكة املغربية أخريا يف نريويب السـيد املستشار، اكن يل رشف مت 
يف كينيا، اليل يف مؤمتر دÎل األمم املتحدة املتخصص يف السكن، ووقع 

دوÙ حرضت يف مسـتوÎت عالية عىل دق �قوس  85إجامع من طرف 
اخلطر عىل الرسعة الفائقة اليل مايش هبا اتساع رقعة أحياء الصفيح يف دول 

  . جنوب املعمور
بلغ مليار نسمة، والعامل  2010حياء الصفيح يف العامل يف اليوم عدد أ

مليار يف  2متوجه بشلك أوتوماتييك ال مناص عنه ومنه، غادي يوصل ل 
  . ، مبعىن العامل يعرف مد تصاعدي هيلكي ألحياء الصفيح2020سـنة 

احنا يف بالد�، واجلواب عىل السؤال اإلسرتاتيجي دâÎ، السـيد 
ق �ألزمة دÎلنا و�لعجز دÎلنا، العجز دÎلنا والفضل املستشار، فö يتعل

ني ــــــيرجع هنا إلعطاء صاحب اجلالÙ منذ اعتالء عرش أسالفه املنعم
إعطاء هاذ السكن الصفة أو الصيغة دÎل بر�مج أو ورش  1999سـنة 

إصالë أفقي غادي يسـمتر يعين طيY املدة اليل أمامنا، واعتباره واحد 
  .األربعة ذات األمهية القصوىمن األوراش 

ألف أرسة يف  250اكن مليون و 2002العجز السكين يف بالد� سـنة 
ألف  250، مايش نسمة، أرسة، مليون و200والوسط احلرضي، مليون و

 840اليوم هاذ العجز السكين، هاذو أرقام رمسية، اخنفض، وصل ل. أرسة
ادي نقسموها عىل ألف أرسة إذا جاء عىل خاطرك غ 840ألف أرسة، هاذ 

جوج، الناس اليل ما عندمهش اRار، اليل هام الربارك واRيور املهددة 
دÎل العائالت يف  دار واحدة،  4و 3و �2الهنيار والتساكن اليل عايشني 

حتت اRروج أو عىل برا، أو أشـياء من هاذ القبيل، أو الساكن الرحل يف 
  .األرس دÎل 608املغرب الرشيق، هاذو اليوم عددمه 

والناس اليل عندمه أزمة فö يتعلق �لتجهزي، ما عندمهش الطريق، ما 
عندمهش املا، ما عندمهش الواد احلار، ما عندمهش املرافق، هاذو عددمه 

 840هام اليل كيشلكوا اليوم العجز السكين دÎل  232و 608، هاذ 232
  . ألف

عتبار املشاريع اليل التوقعات دÎلنا بلك بساطة وبكثري من التواضع، و�
عند� يف يدينا اليوم، ال السكن ¨جÊعي وال حماربة السكن غري الالئق، 
نتوق، نمتىن، ومايش ممتنيات بعيدة علينا، بكثري من املوضوعية، ممكن أنه 

ألف أرسة، عالش؟  500حلوايل  2020العجز السكين يوصل يف سـنة 
WÎ كيزنل العجز بشوية، غادي يتطرح سؤال، وعالش هاذ اDهود لكو و

ألن هاذ العجز كتزنل منو عدد وكينضاف لو عدد لك سـنة، و�لتايل 
  . التقليص دÎل العجز صعب جدا

إذن خالصة ال�م أشـنو هو؟ إذا اكن العامل لكه كيعرف مد تصاعدي 
هيلكي دÎل العجز، بالد� بفعل التعبئة الغري املسـبوقة، العجز دÎلنا 

  .  دÎل العجز دÎلوكيعرف مد تنازيل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، الفريق ¨شرتايك التعقيب

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .شكرا السـيد الوزير عىل اإلجابة الرصحية دÎلمك

رمغ اإلعفاءات الرضيبية والتخفيضات اجلبائية اليت يمتتع هبا بعض 
رض مازال بعيدا عن تغطية الطلب، مفىت يمت املنعشني العقاريني، فإن الع

 التغلب عىل هذه ¨ختالالت؟ 
إن املسؤولية املشرتكة بني وزارتمك، السـيد الوزير، وامجلاعات 
والسلطات، ورمغ التنسـيق املعلن بني هذه األطراف فإن عدة مشاريع 

ام متعرثة مبا فهيا تÖ اليت دشـهنا صاحب اجلالÙ، واليت تعود إىل عدم احرت 
  . األجل املتفق علهيا

منشـيو، السـيد الوزير، ملدن بدون صفيح، شعار مجيل رفعمتوه، 
السـيد الوزير، وفرحنا به، واسـتبرش� � خري، لكن النتاجئ بعيدة لك البعد 
عن طموحات املواطنني، مثال عىل ذâ يف اRار البيضاء، السـيد الوزير، 

ما بني شارع مكة وأنوال، يدوز الرتامواي اليل ابداو كيصاوبوا لو الطريق 
حمادي، السـيد الوزير، عىل اكرÎن �شكو، هذا فيه خطر كثري، السـيد 

  . الوزير
فهل من املعقول أن خيرتق مرشوع الرتامواي عىل سبيل املثال أحياء 

  الصفيح إىل آخره، �شكو وهذا، وما ميثل ذâ من أخطار؟ 
رتامواي، السـيد الوزير، هل من املمكن حل هذه املعضY قبل بداية ال

ألنه �يق لو غري سـنتني ويبدا الرتامواي، واش هاذي سـنتني ميكن، السـيد 
  الوزير، هاذ الكر�Îت غادي حييدوا يف هاذي سـنتني؟
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  .وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::مري والتمنية اDاليةمري والتمنية اDاليةمري والتمنية اDاليةمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعالسـيد وزير اإلساكن والتعالسـيد وزير اإلساكن والتعالسـيد وزير اإلساكن والتع
، اكرÎن �1930شكو (نسـبة الهتدام،  %�65شكو، راه احنا يف 

دÎل الهتدام، الهتدام طبعا يساوي  %75، راه احنا يف )1915سـنطرال 
  . الرتحيل دÎل الساكن

الرب�مج ا½ي قدم لصاحب اجلالÙ منذ بضعة أÎم، واليل فيه الزتامات 
مليار  4,85اه فيه واحد اDهود غري مسـبوق قوية من طرف لك الفرقاء، ر 

هكتار من العقار العمويم يف قلب اRار البيضاء،  650دÎل اRرمه وتعبئة 
  . دÎل املؤسسات اليل غادي تنفذ الرب�مج 4وتعبئة 

دا� فقط �يق لنا غري حاجة واحدة، لك واحد ينوض يقوم �Rور 
دئيا ¨لزتامات اليت اكنت أمام مب. دÎلو، ما يزيدش عليه وما ينقصش منو

ومخسة مشاريع غادي  2012صاحب اجلالÙ، املشاريع لكها غادي تنهتـي يف 
، غادي يكون واحد الشوية دÎل تدبري املشالك دÎل 2013تدوز لـ 

الرتحيل والعائالت املركبة وصعوبة التدبري ¨جÊعي دÎل املواضيع، غادي 
  . خبني، اDمتع املدين، الساكننتعاونو علهيا، السلطات، املنت 

ولكن مدينة اRار البيضاء اليوم، يف نظري املتواضع، بعد الرب�مج 
ا½ي قدم لصاحب اجلالÙ، الصورة أصبحت واحضة واإلماكنيات متاحة، 
ال املالية وال العقارية وال املؤسساتية، فقط لك واحد يقوم �Rور اليل هو 

  . ضاتمنوط به يف ¨تفاقيات اليل مت
  .شكرا

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

ننتقل إىل السؤال السادس، موضوعه رضورة فرض ملسة فنية تقليدية 
عند إجناز لك مرشوع سكين، للمستشارين احملرتمني أعضاء الفريق 

  .¨سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زاز
  . يد املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـ 

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارون،
  السـيدات املستشارات،

يالحظ يف العديد من التصاممي املعامرية املغربية إغفالها إلبراز اللمسة 
الفنية املغربية التقليدية عىل مسـتوى البناء، مما أعطى نشازا لعدم تناسق 

بعض املشاريع السكنية والعمومية، اليشء  واكÊل الصورة الفنية املعامرية يف

ا½ي أصبح يتطلب �لرضورة إرشاك الصانع التقليدي من خالل ملساته 
الفنية، للحفاظ من -ة عىل الرتاث التقليدي والتعريف به من -ة أخرى، 

  . وكذا املسامهة يف ¨قتصاد الوطين وتقليص بطاÙ بعض الصناع التقليديني
اإلمارة "اكن عند� واحد املثل شعيب مغريب تيقول السـيد الوزير، راه 

، راه اكن عند� يف بعض املدن العتيقة املغربية "دÎل اRار عىل �ب اRار
بيبان اRيور وبيبان اRاككني، وبيبان املساجد، وبيبان اإلدارات ترس 
الناظرين، راه اكن النجار تيبدع فهيا واجلالجيي تيبدع فهيا والكباص تيبدع 

  . هيا، اليوم ولينا نشوفو الوا-ات غري دÎل البيطونف
½ا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات املسـتقبلية املزمع القيام 
هبا إلرشاك الصانع التقليدي يف التعريف �لرتاث واملوروث الثقايف من 

  خالل املشاريع املعامرية؟
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤاللمك ال

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
نستشهد غري هبذه القاعة امجليY اليل صاوبوها الصناع التقليديني 
املغاربة، واليل يه من أروع القاعات دÎل الربملان يف العامل، وما وصلت 

  . اDمتع املغريب اكمل إليه من تقنية مرتفعة، يه حمط افتخار دÎل
بغيت أ� وال اليس أنيس بريو نشكرو السـيد املستشار، ألنه فعال هذا 
سؤال اسرتاتيجي كبري، وغادي يعطينا اإلماكنية أننا نتو-و من خالل هاذ 
املؤسسة الترشيعية إىل لك فئات اDمتع املغريب، و�ألساس إىل املهندسني 

دسني املعامريني، اليل اليوم منوط هبم اRور املعامريني، و�ألساس إىل املهن
  . دÎل صناعة التصاممي وإرادة إدخال الصناعة التقليدية يف البناء

عىل املسـتوى دÎل اRوÙ اكن جمهود، هاذ اDهود غادي نعرضو، اكين 
  : جمهود من أجل فرض، تقريبا، فرض الرتاث املغريب عىل عدة وا-ات

دÎل  10الهندسة املعامرية املغربية، اكينة يف  أوال، اكين املواثيق دÎل
  يه يف طور اإلجناز؛ 32املدن جاهزة ويف 

اكين دراسات معامرية كهتم لك -ات اململكة من أجل إعطاء 
  التخصص وإعطاء اخلصوصية للك هندسة معامرية حملية؛ 

اكين كذâ اRراسات املعامرية اخلاصة �لبناء ا½ايت، املغرب اعىي من 
 2بناء دÎل البقع األرضية دÎل السكن ¨جÊعي، التحت كراج واكين ال 

طبقات، واحلدايد خارجني حبال يش طيارة غادي تطري، وهاذوك احلدايد 
وكنتسـناو يش عام إذا ريب يرس عاد نمكلو ) tube orange(تنديرو فهيم 

  .البناء
طرف  هاذ الوضع القبيح البشع دÎل السكن ¨جÊعي فيه جمهود من

اRوÙ أننا ندخلو لو واحد القمية مضافة، هو أنه نغريو هاذ السكن 
¨جÊعي اليل غزا لك املناطق دÎل املغرب بدون اسـتثناء، شامال وجنو� 
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  .ورشقا وغر�، ندخلو عليه ونضفيو عليه جاملية
اكين فö يتعلق �لتكوين، إحداث ماجسـتري ودكتوراة دوÙ يف الرتاث 

غريب يف املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية، واكين إحداث يف املعامري امل
  . مدينة الريصاين امجليY مركز دÎل األحباث وتقنيات مواد البناء احمللية

واكين كذâ، �تفاق مع اليس أنيس بريو، أنه نشـتغل اليوم عىل إعطاء 
 غادي للصناعة التقليدية واحد احلزي كبري يف املعرض اRويل للبناء، اليل

يكون يف املغرب صيف هذه السـنة، وغادي حناولو، ال أ� وال الصديق 
اليس بريو، أنه جنيبو لك مواد الصناعة التقليدية اليل عندها عالقة مع 
البناء، واليل كنشوفو مجملها يف هذه القاعة، غادي جتي لهاذ املعرض من 

ش يدخلوها يف أجل تفسري تسهيل اإللهام للسادة املهندسني املعامريني �
  .التصاممي دÎهلم

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، الفريق ¨سـتقاليل هل لمك تدخل حول 

  املوضوع؟

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

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  السـيد الوزير،

  األخت واإلخوة املستشارون احملرتمون،
ير عىل هاذ التدخل دÎلو، اليل هو عندو غرية تنشكرو السـيد الوز

كذâ عىل الصناعة التقليدية، واليل عرب من خال� عىل هاذ القاعة، وامحلد 
  . W أنه اكين جتاوب دÎل احلكومة مع هاذ السؤال

فقط اليل بغيت نقول للسـيد الوزير هو أنه اDهودات اليل تتقوم هبا 
من الهاجس دÎل احلكومة بطبيعة  احلكومة وفرض املنتوج املغريب هو

احلال، وكذâ تو-نا إىل السـيد وزير التجارة اخلارجية مبنع السلع اليل يه 
  . تنافس املنتوج املغريب لèخول إىل اململكة املغربية

بطبيعة احلال مايش فقط دور الضيافة أو الفنادق السـياحية أو مساكن 
اليل كتكون فهيا هاذ الصناعة  بعض املواطنني احملبني للصناعة التقليدية

التقليدية، ولكن اليل ابغينا يكون فرض الصناعة التقليدية عىل مجيع املعامر 
املهم هو أنه الهدف هو تشجيع اليد ... املغريب، ولو بنسـبة شـبه يعين

العامY احلرفية واسـمترار اإلبداع وحتريك التمنية الرتاثية والثقافية والفنية، 
  .ة �طقة حبضارهتاوضامن مدن مغربي

¨قرتاح هو يكون فرض مرشوع قانون، هنا يف القبة دÎل الربملان، 
  .عىل أنه البد تكون الصناعة التقليدية

  .شكرا السـيد الوزير

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

  .لمك اللكمة السـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
د التحفظ عندي عىل فرض، مصاب حبال اليل كيتقال أ� غري واح

�Rارجة أنه املهندسني املعامريني وأر�ب البناÎت يدخلوا بطواعية و�قتناع 
و�فتخار الصناعة التقليدية املغربية الرائعة عوض ما نفرضوها علهيم، هذا ال 
يعين أن عندي اقرتاح للك غرف الصناعة التقليدية عرب مجموع الرتاب 

لوطين، كنقول اكينة واحد املبادرات اليل خص تقوم هبا من أجل التقرب ا
مع الهيئات اجلهوية للمهندسني املعامريني، لعرض املنتوجات، لعرض 
الصانعني التقليديني، لعرض األمثنة، لعرض اجلودة، لعرض الصانعني واللواحئ 

ها اليل دÎل الصانعني، يف اجلبص، يف الرخام، يف اخلشب، يف األشـياء لك 
كتدخل يف البين، اكين واحد التقارب ما بني الصناع التقليديني والغرف 

  .دÎهلم والهيئات اجلهوية دÎل املهندسني املعامريني
  .شكرا

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

السؤال السابع موضوعه تقيمي مبادرات احلكومة يف جمال حماربة السكن 
  .ألحد السادة املستشارين من فريق األصاÙ واملعارصةغري الالئق، اللكمة 

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

الزتمت احلكومة يف ترصحيها احلكويم �لعمل عىل الرفع من وترية إنتاج 
  .سـنوÎألف وحدة سكنية  150السكن ¨جÊعي لبلوغ 

يف سـياق هذا ¨لزتام احلكويم وأمام حتملمك مسؤولية هذا القطاع 
ملدة واليتني متتاليتني، اكنت مسهتا األساسـية التضخم يف الشعارات 
امحلاسـية والطموحة، واخلطا�ت الر�نة والربامج املتنوعة املتضمنة لسـبل 

وج إىل وآليات القضاء عىل مدن الصفيح ودمع قطاع السكن وتسهيل الول
  .المتويل المتالك السكن

إال أننا نالحظ و�مللموس أنه �لرمغ من تعدد املبادرات وتنوعها فإن 
مشلك السكن غري الالئق يف اسـتفحال وانتشار، �إلضافة إىل كرثة 

  .املضار�ت والتالعبات ولك أنواع ¨بزتاز والزبونية واحملسوبية
الشعارات واخلطا�ت اليت يف هذا الصدد، وأمام الواقع املر وطنني 

يئس املغاربة مهنا، نسائلمك، السـيد الوزير، حول اإلجراءات املزمع القيام 
  .هبا لتعزيز الشفافية والنجاعة يف قطاع السكن

هل تتوفرون، السـيد الوزير، عىل تقيمي دقيق وموضوعي يكشف 
Dال؟ماكمن اخللل وأسـباب تعرث لك املبادرات اليت مت اختاذها يف هذا ا  

  .وشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا â السـيدة املستشارة، لمك اللكمة السـيد الوزير

  ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اDالية
  .شكرا السـيدة املستشارة

طبعا سوف نكون مسـتعدين للحساب واحملاسـبة، ولتقدمي التقيمي 
فقط يف قطاع اإلساكن بل يف لك املوضوعي ملا الزتمت به احلكومة، ليس 

  .جتليات الترصحي احلكويم يف الوقت املناسب
اDهود الكبري ا½ي نقوم به فö يتعلق �لشفافية هو أوال الوصول إىل 
املعلومة، يف األÎم القليY املقبY سوف نصدر مطبوع، وألول مرة يعلن عىل 

ك يــــــــــــــــــــــاش ذوجودة يف بالد�، �ش ما تبقلك و4ئق التعمري امل
)la rétention de l’information ( ش امجليع يعرف أشـنو هام� ،

  .األماكن اليل غادي تفتح جديدة للتعمري
كذâ فö يتعلق �السـتفادة من اRوÙ، �ن واحد اجليل جديد، 
وغادي نشوفوه يف السكن ¨جÊعي، لك ما كيكون هناك اسـتفادة من 

ÙوRغادي نعطيك مثال يف السكن . إال ومقرون بدفرت حتمالت دمع ا
¨جÊعي، السكن ¨جÊعي يسـتحيل، ألن السكن ¨جÊعي فيه دمع 

واRوÙ  25مليون كيخلص  29مبارش لèوÙ، املواطن تيرشي دار ب 
مليون، ما غادي يسـتفد منو برشوط واحضة  4ب  (TVA)كتخلص عليه 

أربع سـنني يف هاذيك الشقة، إال السـيد اليل  إال السـيد اليل غادي يسكن
، )notaire(غادي يمتنع عليه أنه يبيعها، إال السـيد اليل غادي يدوز عند 

دÎل النقط، وهذاك دفرت  30املقاول هو ملزم بدفرت حتمالت فيه واحد 
التحمالت غادي تدوز واحد اللجنة �ش تضبط أنه احرتم دفرت التحمالت 

  . صة دÎلو�ش عاد تعطيه الرخ
كذâ األشـياء لكها اليل راها ماجية جديدة، دامئا مقرونة بدفرت 

  . التحمالت من أجل ضبط الرشوط دÎل الشفافية املرتفعة
  .خنيل األشـياء األخرى للتعقيب... فö يتعلق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا لمك السـيد الوزير، هل Rيمك تعقيب فريق األصاÙ واملعارصة؟

        ::::السـيد محمد البطاحالسـيد محمد البطاحالسـيد محمد البطاحالسـيد محمد البطاحاملستشار املستشار املستشار املستشار 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
فö خيص جوابمك، السـيد الوزير، احنا يتضح لنا عىل أنه املشلك 
مايش مشلك إزاÙ دور الصفيح بقدر ما هو دور الصفيح رجعت، الناس 

  . اليل مشاو علهيا والو يف مساكن غري الئقة
 هبا يف -ة واد ا½هب ونعرج بمك، السـيد الوزير، للزÎرة اليل مقمت

الكويرة، واكنت عىل أساس أنمك تزولوا آخر مسكن صفيحي، فعال 
اسـتبرش� خريا، فإذا بنا نفاجأ عىل أنه هذاك التكتل البرشي تعطات لو 

مواقع اليل هو أصال مىش من دار صفيحي لسكن غري الئق أو عشوايئ، 
 70حة اليل يه ألنه كيف يعقل أنه هاذ الناس هاذو وىل تعطى هلم مسا

مرتو، تعطى لو إعا�ت ما  70مرتو وتعطى � إعا�ت اليل يبين هبا 
ألف درمه، كيف يعقل هاذ السـيد غادي  70كيتجاوزش السقف دÎلها 

يبين مسكن دÎلو هبذا املبلغ هذا، علام أنه مجيع األبناك املغربية اليل كنعرفو 
  . بغيو يبنيو املساكن دÎهلماحنا مكتجاوبش مع هذه الفئة دÎل الناس اليل كي 

�هيك عىل أنه واحد العدد دÎل الوحدات السكنية اليل أجنزوا يف 
مرتو،  70املناطق اجلنوبية ما مسكونينش، مبا أهنم معتربين كنواة مديورة ل

مرتو وخلييت ليه واحد  30مرتو، كيفاش هذا إذا ابنييت ليه  30مبنية فهيا 
ريقة غادي يبنهيا، ما اكين معيار، والناس املساحة �ش يبنهيا، �ش من ط

عندمه ثقافة دÎل السكن، إىل غادي يسكن خصو يسكن يف مسكن 
  .يكون واسع، وتكون الئقة للسكن، ما تكونش هباذ الطريقة هاذي

  . شكرا السـيد الوزير

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

        ::::إلساكن والتعمري والتمنية اDاليةإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةإلساكن والتعمري والتمنية اDاليةالسـيد وزبر االسـيد وزبر االسـيد وزبر االسـيد وزبر ا
براكة  5000فö يتعلق �RاخY، السـيد املستشار، اRاخY اكنت فهيا 

زالت عن آخرها وتعطات للناس بقعة أرضية وتعطاهتم إعانة مبارشة من 
أجل مبارشة البناء ا½ايت برشوط تناسب ¨دخار دÎهلم، ومتت إقامة 

  . الوزارة تمتم املرافق العمومية مرافق معومية أولية ري~ جتي
بقى لنا مشلك واحد، وراك عارفو، مشلك الكسـيكيسات اليل هام 
مايش برارك، هام منازل Äددة �الهنيار، واكن فهيم واحد ¨لزتام، غري هاذ 
¨لزتام خصو شوية دÎل الوقت �ش يدخلوا هاذ الساكن دÎل 

  . عالقة مع الرباركالكسـيكسات مع الربارك، هام راه ما عندمه 
فö يتعلق �لسـيدة املستشارة اليل ما ساليتش قبايY، فö يتعلق 
�خلطب الر�نة والطموحة و¨بزتاز والزبونية، هاذو لكامت كبرية يف 
احلقيقة، أ� أقرتح علهيا أنه ختتار املنطقة اليل بغات، ندخلو يف تفاصيل 

شلك املبارش أن اململكة املغربية هذيك املنطقة، لتالحظ �لعني و�ليد و�ل 
تسجل تقدما ملموسا يف هذا الباب، وهذا أنه ال يعين أن ما عند�ش 
مشالك، عند� مشالك، عند� إكراهات، عند� تناقضات، ولكن اململكة 
املغربية بفضل التو-ات امللكية السامية وتعبئة احلكومة وتعبئة امجلاعات 

نواب، اململكة املغربية تقوم بعمل جيد يف احمللية وتعبئة املستشارين وال 
  . قطاع اإلساكن والتعمري

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد الوزير، نشكرمك عىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة حول تردي 
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عبد امحليد السعداوي، : لسادةاخلدمات الصحية، للمستشارين احملرتمني ا
الهامشي السموين، عبد هللا أبو زيد، عياد الطييب، فليتفضل أحد السادة 

  .املستشارين لبسط السؤال مشكورا

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعدواييد السعدواييد السعدواييد السعدواي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  والسـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

م �ت من األكيد أن املواطنني الضعفاء واملعوزين السـيدة الوزيرة، اليو 
ال يسـتفيدون من خدمات املستشفيات العمومية اليل أصبحت ترفض 
شهادة ¨حتياج اليل كيقدموها املواطنني، علام عىل أن أقسام املسـتعجالت 

  . تفرض عىل املرىض األداء ولو اكنوا يتوفرون عىل هذه الشواهد
الزتاماهتم �ملصحات (ء أوقات العمل دÎهلم هذا يف غياب األطباء أثنا

، وكزييد كذâ يف املعا�ة دÎل )اخلاصة اليل كيطرح أكرث من سؤال
املواطنني واملرىض اليل كيتفرض علهيم أداء مبالغ لألطباء دون أن حتتسب 

  . من طرف املستشفى
أما، كذâ يف نفس السـياق، إذا نظر� إىل أقسام الوالدة اليل يه 

نتقادات يومية من طرف املواطنني بسبب املامرسات الال إنسانية حمط ا
اليت متارس يف حقهم من طرف املمرضات املوRات دون أدىن مراعاة 
للضمري واملسؤولية املهنية، ويعاملون بسلوك ال أخالقية من طرف 

  . املمرضات ومه يف حاجة إىل من يرعامه حبنان
د معرفة التدابري اليت ستتخذوهنا من هذا املنطلق، السـيدة الوزيرة، نو 

من أجل ضامن عالج الفئات املعوزة �Dان، ودخولها إىل أقسام 
املسـتعجالت معفاة من األداء، كذâ كيف تفرسون هذه املامرسات اليت 
أصبحت متس يف العمق بسمعة القطاع الصحي رمغ اDهودات اليت بذلت 

  يف هذا القطاع؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، السـيدة الوزيرة â اللكمة لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضيل

        ::::السـيدة Îالسـيدة Îالسـيدة Îالسـيدة Îمسمسمسمسينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارون،
يف احلقيقة، السـيد املستشار، عندك عدة تساؤالت يف سؤال واحد، 

ات حقيقية دÎل التكفل �ألشخاص اليل هام معوزين، هناك هناك إشاكلي
إشاكلية أقسام الوالدة، وهناك إشاكلية األخالقيات املهنية، فلكها حقيقة 

  . جد Äمة، فسأحاول أن أجيب علهيا لكها
فأوال، السـيد املستشار، حصيح تنتظر� رها�ت كبرية، حصيح مازالت 

اع الصحة، حتدÎت كبرية، ولكن ما تنتظر� يف عدة قطاعات، من مضهنا قط
نقولوش دامئا تردي، ألن اإلحصائيات اليل مؤخرا جاءت هبا املندوبية 
السامية للتخطيط، جاءت مبؤرشات جد إجيابية، لكها اكنت إجيابية �لنسـبة 
للصحة وأعطيمك مثال ما غاديش نرجع للمثال دÎل الصحة اإلجنابية اليل 

ني عىل أنه اكين هناك حتسن ملموس دÎل حىت يه راه املؤرش اليل تيب
 75اخلدمات الصحية، ولكن غري املؤرش دÎل أمد احلياة ا½ي ارتفع حىت لـ 

سـنة يف أمد احلياة، هذا  75سـنة  إىل  71، 72سـنة، راه مروا من  
بطبيعة احلال يعين عىل أن اكين هناك تطور وحتسن يف اخلدمات الصحية، 

  .أن اكين هناك حتدÎت تنتظر�دون أن ننىس بطبيعة احلال 
فö خيص، السـيد املستشار، املسأÙ دÎل شهادة ¨حتياج، أوال 
شهادة ¨حتياج معمول هبا ويؤخذ هبا بعني ¨عتبار، ولكام طرحمت هذا 
التساؤل، ال يف غرفتمك املوقرة وال يف الغرفة األوىل، إال وأننا حرصنا 

  . ¨حتياج تتخذ بعني ¨عتبار ومعلت دورÎت ودورÎت عىل أن شهادة
اإلشاكلية اليل مطروحة �لنسـبة للمسـتعجالت، هو أن عادة الواحد ما 
تيجي للمسـتعجالت إال يف حاÙ اسـتعجال، إذن بطبيعة احلال ميل تتجي 
يف حاÙ اسـتعجال ما تتكونش تتوفر عىل شهادة ¨حتياج، ولكن �لرمغ 

ستشفى أنه يعاجل املريض، مث من ذâ حاالت ¨سـتعجال حتمت عىل امل 
هاذي حصيح إشاكلية مازالت . يطالب إما بشهادة ¨حتياج إما �ألداء

مطروحة رمغ أن اRورية اليل مؤخرا أرسلناها أكدت عىل أن الواحد ميل 
 Ùاسـتعجال، جيب أن يعاجل مث أن احلا Ùخطر، يف حا Ùتيجي يف حا

  .اإلدارية عاد تعاجل
دة، بغيت فقط نشري عىل أن خالل السـنتني �لنسـبة ألقسام الوال

  . احنا عاد وصلنا للتساؤل الثاين، السـيد الرئيس.. املاضيتني
غري بعجاÙ، مت افتحاص مجيع دور الوالدة، وابدينا �لتأهيل دÎهلم يف 
السـنة املقبY، عىل أساس أنه يف آخر هاذ السـنة غادي يمت املالءمة 

  .�جلواب يف التعقيب والتأهيل دÎل امجليع، وسأحتفظ

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

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
شكرا السـيدة الوزيرة عىل هذه األجوبة، إال أن مازلت أؤكد أن هناك 

أشخاص  5يف األسـبوع الفارط، هناك . سلوك غري الئق �ملسـتعجالت
 Ùتعرضوا حلادثة سري، وملا وجلوا املستشفى رفضوا، رفضوا ومه يف حا
خطرية، لوال تدخل السـيد املندوب اجلهوي مشكورا، �س اليل يف وضعية 
خطرية جدا جراء حادثة سري، ويعاملون هبذه املعامالت يف املستشفى 

  . العمويم
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اليت تفتقر �هيك، السـيدة الوزيرة، كذâ عن املسـتوصفات القروية 
ألدىن رشوط العالج، �هيك عن املوارد البرشية، املوارد البرشية والعنرص 
الطيب يفتقر متاما، كتلقى مسـتوصف يف العامل القروي كيتواجد به ممرض 

  . واحد، كيجي مرة يف األسـبوع
وهاذ املسـتوصفات تتواجد يف الوسط دÎل امجلاعات ويف الوسط دÎل 

ملواطنني يفرض علهيم �ش يلجؤوا للمستشفى اRواوير، إال أن هاذ ا
العمويم عوض أن يلتجئوا فقط إىل املسـتوصفات املتواجدة بقرهبم والوزارة 
مشكورة عىل هذا، إال أنه جيب مراعاة التجهزيات يف هذه املسـتوصفات، 
وكذâ مراعاة العنرص البرشي اليل غميكن يقوم �لعالج و�لكشف عىل 

  .املواطنني
  .وشكرا

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
شكرا للسـيد املستشار، السـيدة الوزيرة â اللكمة يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
السـيد املستشار، غري اليل �لنسـبة للخصوصية دÎل املسـتوصفات يف 
العامل القروي اليل أرشمت هلم، اكن عند� اليوم لقاء Äم جدا حول خمطط 

وية، فمت اسـتدعاء أعضاء اللجنة ¨جÊعية للغرفتني معل وطين للصحة القر 
ورؤساء اجلهات وفعاليات دÎل اDمتع املدين، وبطبيعة احلال القطاع العام 
والقطاع اخلاص، احنا كنا وضعنا إسرتاجتية ولكن جيب أن نبلورها أكرث 

  . ونعطيوها أكرث إماكنيات
فهاذ اإلسرتاجتية اآلن يه جاهزة، وكام تعلمون حنن قبل آخر هذه  

السـنة بتعلöت سامية سيمت تعممي نظام املساعدة الطبية �لنسـبة للمعوزين، 
فيجب علينا أن نكون جاهزين بلك املقاييس، ال �لنسـبة للموارد البرشية 

  . وال �لنسـبة للك ¨ختالالت اليل خصها تعاجل اليل ذكرتوها
وهاذ بر�مج العمل دÎل العامل القروي راه فيه عدة مزاÎ وال يعمتد فقط 
عىل املركز الصحي، ولكن خصو يعمتد عىل أشـياء أخرى، من مضهنا الفرق 
املتنقY، اكنت �لنسـبة لألمومة والطفوÙ أو ال اكنت �لنسـبة للتخصصات، 

 العامل ألن ابغينا حىت التخصصات حىت هام ميشـيو ويصلوا للمريض يف
  . القروي

إذن لك هذه اإلشاكليات اآلن، واليوم اRرايس مازال مسـمتر واليل 
غادي خيرج بتوصيات Äمة ملعاجلة لك هذه اإلشاكليات، و�ش يكون 
عند� واحد بر�مج معل خاص �لعامل القروي �ش نعطيو أجوبة اليل 

  . تتكون أجوبة مالمئة للعامل القروي

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
حسن عواكشا، : موضوع اخلطأ الطيب ا½ي طرحه السادة املستشارين 
  . عبد املاâ لعرج، محمد البكوري، محمد عدال، محمد املفيد

  .اللكمة لألسـتاذ محمد مفيد لرشح السؤال

  : : : : املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارون احملرتمون، 
إن اخلطأ الطيب ا½ي غالبا ما يكون سببا يف إزهاق األرواح واإلعاقات 
اbتلفة، أصبح اليوم أكرث من ذي قبل يفرض علينا حتديد العالقة 
واملسؤولية بني املريض والطبيب واملصحات واملستشفيات، وذâ عن 

قة بني لك األطراف وتضمن احلقوق طريق ترشيعات مفصY، توحض العال
وحتدد الواجبات، مع العمل أن للمريض حقوق، كحق العالج وحق احلياة، 
واليت جيب أن تكون مضمونة وبشلك إنساين، بعيدة لك البعد عن الرحب 

  . الرسيع واألعذار الواهية
  السـيدة الوزيرة، 

الطيب  إن ¨جهتادات القضائية يف جرب رضر املتقاضني نتيجة اخلطأ
تبقى حمدودة نتيجة للفراغ الترشيعي، حبيث تبقى حياة املواطنني يف ظل ما 
هو معمول به اليوم مبثابة مواد جتارية عادية، ختضع ملنطق التجارة، بعيدة 

Yعن اإلنسانية واألخالق النبي .  
إننا نعمل جيدا أن مثل هذا املوضوع ال ميكن احتواؤه يف هذا احلزي من 

نتوخاه هو التحسيس برضورة التعجيل بإصالح هذا الوضع،  الزمن، بل ما
  . نظرا ملا خلفه وخيلفه من مآيس عىل األرس واملواطنني واDمتع

½ا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، عن بر�مج وزارتمك يف إيقاف 
هذا الزنيف، وما يه التدابري ¨سـتعجالية اليت ستتخذوهنا لتنظمي هذه 

  تعددة األبعاد يف إطار قانوين حيل لك الرتاكامت؟العالقة امل 
  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيدة الوزيرة â اللكمة لإلجابة عن السؤال

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

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارون، 

 �لفعل فاألخطاء الطبية يه حقيقة واقعية، احنا متفقني معمك، مايش
نزيف، ولكن حقيقة واقعية، تسـتوجب من مجيعا موا-هتا، وتثري جدال 

وكام تعلمون فإن ¨لزتام . واسعا وذâ يف لك اRول حىت املتقدمة مهنا
  . عناية وليس بتحقيق نتيجةا½ي يربط الطبيب �ملريض هو الزتام ببذل 

طأ والقانون املغريب من -ته يربط هذه املسؤولية بتوافر عنرص اخل
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 Ùوالرضر والعالقة السـببية ما بني اخلطأ والرضر، إذ ال ميكن مساء
الطبيب أو حتميa أي تعويض إال إذا تبث يف حقه خطأ معني تسبب يف 

  .إحلاق الرضر للمريض
وعىل هذا األساس، أسـند املرشع أمر الفصل يف املنازعات اخلاصة 

لتجرد يف حتديد �ألخطاء الطبية جلهاز القضاء حىت يطبعها احلياد وا
  .املسؤوليات، بناء عىل اخلربة اليت تسـند خلرباء حملفني وأكفاء

من -ة أخرى، وتفعيال للنظام اRاخيل للمستشفيات، اليل عاد غادي 
يدخل حزي التطبيق خالل آخر هاذ الشهر أو أوائل الشهر املقبل إن شاء 

�لعملية  هللا، فهناك وضع حق اإلخبار، إذن خصك خترب من قبل املريض
اليل غادي جيرهيا واألخطار اليل غادي يتعرض لها، احنا تنعرفو يف البèان 
يف أورو�، راه قبل أي معلية دÎل التخدير وإال أننا الواحد يطلع عىل 
واحد الورقة اليل تينهبوا عىل األخطار، وتمنضيو علهيا قبل ما الواحد يدخل 

  . ءلقاعة العمليات لتفادي أي خطأ من األخطا
اليل ابغينا نقولو عىل أنه عندمك احلق بأنه مازال حنن لهاذ املسؤوليّة، ال 
¨جهتاد القضايئ وال القانون املغريب يف هذا الشأن مازال يف بدايته، 
وجيب علينا أن نعمق النقاش لنرشع محلاية، ما يش فقط املريض ولكن 

ء، ألن بعض كذâ الطبيب، خصنا حنميو املريض والطبيب من هذه اخلطا
املرات بطبيعة احلال راه األعامر بيد هللا وتيكون الطبيب راه معل لك ما 
ميكن عليه أنه �ش ينقذ حياة وما تيمتكنش، إذن خصنا حنميو الطبيب 

  .وحنميو املريض اليل حىت هو غادي يترضر من اخلطأ الطيب
ضاء فاليل ميكن يل نقول لمك يه أن هيئة احملامني مبدينة اRار البي

نظمت غري األسـبوع املايض لقاء حول هاذ النقطة �½ات، دÎل األخطاء 
 ،âالطبية، اليل حرضها السـيد وزير العدل مشكورا، حرضت لها كذ
حرضوا لها الهيئات دÎل الهيئة الوطنية دÎل األطباء، مجعيات كذâ اليل 

، ال من تميثلوا األطباء دÎل القطاع اخلاص، وخرجوا بتوصيات اليل خصنا
-تنا احنا كوزارة الصحة وال وزارة العدل بدورها، أننا �خذو هاذوك 

  . التوصيات وأننا نبداو نرشعو وحنسسو
اكن هناك كذâ قضاة حارضين اليل حىت هام تهيمهم األمر، إذن هذا 
نقاش اليل بدأ يف بالد�، واليل خاصنا نتعمقو فيه أكرث، ولكن هاذي بداية 

  ...ي يكون يعينوإن شاء هللا غاد

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

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
شكرا السـيدة الوزيرة عىل جوابمك ا½ي يبقى يف احلقيقة مسؤوال 
وفطرÎ، ولكن، السـيدة الوزير،ة سؤالنا أسـباب الزنول دÎلو تيجي عىل 

  :الشلك التايل
ديدة من أجل إيقاف هذا الزنيف، نزيف دÎل هو وضع مقاربة ج

األخطاء الطبية يف غياب هاذ القوانني اجلريئة والقوانني اليل خصها تكون 
  . واحضة

�لنسـبة للخطأ الطيب، يوضع، كام قلت السـيدة الوزيرة، مضن خانة 
املسؤولية التقصريية، هنا يصعب مع األسف، ألنه األخطاء الطبية كتصعب 

تضامن دÎل األطباء أوال، هنا هذه مسؤولية خص الوزارة يف ظل واحد ال 
  .تشوف كيفاش تدير لها احلل دÎلها

هناك مشلك 4ين، هو املصحات اليت أصبحت مهتالكة، األ-زة دÎلها 
مهتالكة، نعطيك مثال، السـيدة الوزيرة، السـيد دخل ملصحة خاصة �ش 

ر�ء دÎل املصحة ومات، يدير معلية عىل القلب، وأثناء العملية انقطع الكه
 الـــــــــــــملن املسؤولية؟ ملن غادي حنملو املسؤولية؟ واش لإلدارة دي

)la RADEEF( ؟ إذن هنا وال املاء وال للطبيب وال للتجهزيات وال
كيخص مراقبة وتكون مراقبة صارمة �لنسـبة لهاذ املصحات اليل أصبحت 

  .دÎلها مهتالكة يف التجهزيات دÎلها ويف اآلليات
�لنسـبة لالجهتادات القضائية، اآلن كنشوفو اجهتادات متباينة يف 
غياب واحد القضاء متخصص، خص القضاء يكون متخصص يف هاذ 
الباب هذا، يعين قضاء اليل كيتخصص يف هاذ املوضوع دÎل األخطاء 

  .الطبية
إذن اليل تنطلبو منمك، السـيدة الوزيرة، هو إعطاء� املزيد من 

ت يف القوانني اليت تسهرون عىل حتييهنا اآلن، وهاذ اليش راه احنا الضام�
  . متبعينو، السـيدة الوزيرة، محلاية أرواح املواطنني واملواطنات

  .وشكرا

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

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
ل يف مداخليت األوىل عىل أننا غري إضافة بسـيطة، رمبا أغفلت أن أقو 

نقوم اآلن دورÎ مبراقبة هاذ املصحات، وخص اآلن، احنا تنشوفو يف نطاق 
مراجعة القانون دÎل مزاوÙ الطب كيفاش أهنا تكون هاذ املراقبة أكرث 
مرونة، ألن اآلن خصنا ندوزو عن األمانة العامة للحكومة وعن هيئة 

قب، يعين املسطرة يه جد معقدة األطباء ويعين و�ش تغلق و�ش تعا
وخصنا نسهلوها �لنسـبة لوزارة الصحة، اليل عىل عاتقها هاذ املهمة دÎل 
املراقبة ودÎل اجلزاء اليل تيرتتبوا عىل مثل هاذ اخلروقات اليل يه غري، 
 ،Ùيعين اكين أشـياء، بطبيعة احلال اكين اإلهامل وأشـياء اليل يه غري مقبو

يتو، واكين أشـياء اليل يه حقيقة ما ترتجعش دامئا مثل املثال اليل اعط 
للطبيب، هو حصيح اكين هناك أخطاء طبية، اكين هناك قدر هللا، ولكن 

  . ما ننساوش كذâ مك من حياة كذâ تنقذ عىل يد الطبيب
إذن خص املساءÙ تكون يف حملها، وعندمك احلق اآلن راه هذا ورش 

مث كهيئة ترشيعية، وزارة العدل ألن  اليل خصنا ننكب لو مجيعا ونتعبأ لو،
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 Ùالقوانني اجلنائية واملدنية اليل خاص تضيف هاذ املسأ âتريجع لها كذ
  . دÎل األخطاء الطبية، ووزارة الصحة حبمك وصيهتا عىل هاذ القطاع

  .وشكرا لمك عىل هاذ السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ه أقسام السؤال األخري املوجه للسـيدة وزيرة الصحة موضوع

  .املسـتعجالت، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¨سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد محمد يرعاه السـباعياملستشار السـيد محمد يرعاه السـباعياملستشار السـيد محمد يرعاه السـباعياملستشار السـيد محمد يرعاه السـباعي
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسـيدان الوزيران،
  الزميالت والزمالء،

  السالم عليمك،
سؤايل موجه إىل السـيدة Îمسينة �دو وزيرة الصحة، قبل أن نوجه لمك 

دة الوزيرة احملرتمة، البد أن نعرب لمك عن تضامننا املطلق ضد السؤال، السـي
امحلالت اRنيئة اليت تسـهتدف عائY وطنية عريقة يف Üرخيها املوسوم برفعة 
األخالق، تÖ األخالق اليت أهلتمك لتحظوا بثقة املواطنات واملواطنني عن 

ا ال ربن"جدارة واسـتحقاق، ألهنم يعرفون معدنمك الطيب، ونقول معك 
  ".تؤاخذ� مبا فعل السفهاء منا

  السـيد الوزيرة،
 öتعرف أقسام املسـتعجالت �ملستشفيات العمومية نقصا ملحوظا ف
خيص املوارد البرشية والتجهزيات الطبية مقارنة مع العدد الهائل ا½ي يتوافد 
علهيا من املرىض، وخاصة القسم اخلاص �ألطفال ا½ي هو يف حاجة ملحة 

التنظمي به، واختصاصات املصاحل الال ممركزة حتت وصاية ملراجعة 
املديرÎت لتصبح عامة حىت تغطي اكفة -ات اململكة، مع تعزيز بنيات 
¨سـتقبال �ملؤسسات العمومية الصحية عرب إصالح املراكز املتواجدة 
وإحداث وحدات جديدة، مع الرتكزي عىل املناطق اليت تعاين من خصاص 

Dالكبري يف هذا ا.  
  : ½ا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة

أوال، ما يه التدابري اليت تنوي الوزارة اختاذها من أجل الرفع من 
مسـتوى اخلدمات بأقسام املسـتعجالت وإقرار مبادئ احلاكمة اجليدة يف 
جمال تدبري الوحدات الصحية وحتسني ظروف ¨سـتقبال عرب اعÊد طرق 

آليات التتبع املسـمتر وتقنني األداء من أجل ضامن تدبريية جديدة وتفعيل 
مسـتوى إجناز األهداف احملددة للك وحدة، وحتديد أي خلل حممتل حىت 

  يمت تصحيحه يف التوقيت املناسب؟
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، السـيدة الوزيرة â اللكمة

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

  السـيدات املستشارات،
  ة املستشارون،الساد

يف البداية أود أن أشكر جزيل الشكر الفريق ¨سـتقاليل للوحدة 
  . والتعادلية عىل تضامنه وعىل لكمته الطيبة، شكرا لمك مجيعا

فبالنسـبة ألقسام املسـتعجالت، تنعرفو عىل أنه اكين هناك ضغط 
مزتايد ا½ي تعرفه أقسام املسـتعجالت بلك مستشفيات اململكة بدون 

 4ما يناهز تقريبا  2009، حيث بلغ عدد الزوار يف أواخر سـنة اسـتثناء
كام . 2007مقارنة مع سـنة  %30مليون دÎل الزائرين، أي بزÎدة دÎل 

 %6مليون ونصف، أي بزÎدة دÎل  4إىل  2010انتقل هذا العدد سـنة 
  . 2009مقارنة كذâ مع سـنة 

دين إىل أقسام إذن تنشوفو عىل أنه سـنة بعد سـنة، يزتايد عدد الواف
املسـتعجالت، مما جيعل أن هذه املسـتعجالت تعرف واحد الضغط كبري، 
وهذا �لطبع �جت كذâ عن العديد من األنشطة اليت أجنزت داخل هذه 

  . املصاحل
وبغيت نقول لمك كذâ عىل أنه يف إطار خمطط العمل دÎل وزارة 

، غادي ندخلو الصحة اليل تطرقنا لو هذا اليوم خبصوص الصحة القروية
خدمات جديدة حىت يف املراكز الصحية القروية، واليل غادي ندخلو فهيا 
بعض حاالت ¨سـتعجال، اكين بعض حاالت ¨سـتعجال اليت ال حتث 
عىل املريض أنه خصو هيبط من اجلبل حىت للسبيطار، وال قدر هللا ميكن 

ديد ما يوصلش، أوال ما عندوش اإلماكنيات، إذن اكين هناك جيل ج
دÎل اخلدمات، معلوم مايش لكها، ألن مايش سبيطار هو مركز حصي، 
ولكن نعطيمك مثال دÎل مرض الربو اليل الواحد كيتخنق وما عندوش 
األوكسجني، ومع العمل عىل أن هذا املرض ال يتكفل به داخل املركز 
الصحي، مع العمل عىل أن العالجات األولية اليل ميكن لو تنفسو 

خاصها تكون متوفرة داخل املركز الصحي، ... و�ألدوية إخل �ألوكسجني
إذن حبال هذا مثال من بني أمثY متعددة اليل غادي ندخلوها يف املراكز 
الصحية، واليل غادي تزيد تنقص الضغط عىل املسـتعجالت دÎل 

  . املستشفيات
إذن اكين هناك عدة إجراءات اليل تتطبعها احلاكمة، اليل مشلهتا أوال 

لية ¨سـتقبال، اليل عرفت تنظمي عرب وحدات ¨سـتقبال، اليل قرر� مع 
املسار األمحر واألخرض، توفري : مسارين للحاالت ¨سـتعجالية الطارئة

األدوية واملسـتلزمات الطبية هبذه املصاحل مع وضع الحئة األدوية احليوية، 
�ش حىت يش واإلعالن عهنا ليطلع علهيا املرتفقون عند دخلومه املستشفى، 

واحد ما يقول هلم سري ارشي ذاك اRوا أو ال خلص ذاك اRوا، ذاك اRوا 
خصو يتوفر، وبغيت نسجل عىل أنه اآلن اكين األدوية الاكفية احليوية 

  .داخل قسم املسـتعجالت
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  .شكرا، سوف أمكل يف التعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .قيبشكرا، الفريق ¨سـتقاليل لمك اللكمة يف إطار التع 

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
حنن ال ننكر اDهودات اجلبارة اليت تقوم هبا وزارتمك يف قطاع الصحة، 
ولكن، السـيدة الوزيرة، عند� بعض املقرتحات إىل ابغينا �ش هاذوك 

  . غريباملسـتعجالت ميكن لها تكون يف املسـتوى املطلوب دÎل الشعب امل
إذا ابغينا، السـيدة الوزيرة، �ش املسـتعجالت خصنا هاذوك األطباء 
واألطر واملمرضني خصهم واحد التحفزيات، التحفزيات عىل األقل تكون 
عندمه واحد املسائل إضافية، إما إغراءات وال الزÎدة يف األجور، مثال 

ساعات هذاك اليل يف ¨سـتعجاالت تيخدم مثال �لليل، تعويضات عن ال 
اإلضافية، مايش كنقولو لو غادي ختدم �لليل يف املسـتعجالت وسري واحد 

  . ساعة ما ختدمشاي، هو راه خصو ما خيدم، خصو ما يدخل 24
لهذا، السـيدة الوزيرة، احنا �ش ميكن للمسـتعجالت ختدم يف واحد 

و�ملناسـبة نشكر األطر . املسـتوى خاص البد من التحفزيات لهذوك األطر
لني يف القطاع دÎل الصحة، و�خلصوص يف املناطق النائية، ألن، العام

السـيدة الوزيرة، هاذوك األطر واألطباء اليل كيخدموا يف املناطق النائية راه 
خصهم حتفزيات، حبال الناس دÎل التعلمي اليل ميل كيعينومه يف مناطق 

�ش تعطيومه �ئية كزييدومه واحد األجرة إضافية، حىت هاذ األطر ابغينامك 
  . هاذ ¨متيازات

4نيا، السـيدة الوزيرة، عند� بعض األقالمي اليل كيعيشوا واحد األزمة، 
ال يف األطر، ومه مثال األقالمي دÎل الراشـيدية ووارزازات وفكيك 
وزاكورة، راه بعض األطباء كيتعينوا ولكن ما تيلتحقوش ألنه ما عندمهش 

  . حتفزيات
، بغيت نسولمك عىل املستشفى دÎل أرفود، اليل 4لثا، السـيدة الوزيرة

تقريبا هاذي واحد السـنتني و¨عÊدات موجودة، ولكن الصفقة ما 
دازتشاي، بغينا هللا جيازيمك خبري �ش ترسعوا لنا به، ألنه ساكن املنطقة 

  . رامه حمتاجني ليه
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
â اللكمة من أجل التعقيبشكرا للسـيد املستشار، السـيدة الوزيرة .  

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
غري �لنسـبة للتحفزيات، يف إطار احلوار ¨جÊعي اليل راجي اآلن مع 
احلكومة، اكين هناك عىل الهامش حوار قطاعي مع النقا�ت، كتعرفوا عىل 

. أن احلراسة واإللزامية اآلن يؤدى عهنا، ولكن يبقى حقيقة التعويض ضئيل
ار احلوار القطاعي، تنشوفو يف هذا اإلطار كيفاش نرفعو، واآلن يف إط

أوال، هاذ التعويض دÎل اإللزامية واحلراسة، كذâ أننا نعمموه ألن اكين 
هناك فئات اليل ما تدجماتش يف ذاك املرسوم األويل دÎل ¨سـتفادة من 

  . احلراسة واإللزامية
دي يدخل يف حزي اكين اآلن القانون اRاخيل دÎل املستشفى اليل غا

التطبيق، واليل حىت هو فيه تعويضات جديدة عن املسؤولية، ألنه تيكون 
مسؤول عىل قسم املسـتعجالت، وما أدراك ما هو املسـتعجالت، وما 
تيكون عندك حىت يش تعويض إضايف أو ال يش حتفزي، هذا غري مثال، 

  . اكين هناك عدة تعويضات
حتسني التعويضات اليل اكينة وهناك مع النقا�ت، حنن نناقش اآلن 

وإحداث تعويضات جديدة حمفزة لألطباء واملمرضني والعاملني �لقطاع 
دÎل الصحة بصفة عامة، وتتعرفوا عىل أن اكين هناك اقرتاح دÎل احلكومة 

  . إلعطاء واحد التحفزي �لنسـبة ملن سـيعمل يف املناطق النائية
اكنت هناك زÎرة ملكية، �لنسـبة ملستشفى أرفود، تتعرفوا عىل أنه 

وآنذاك اكن سأل صاحب اجلالÙ عن هذا املستشفى، والزتمنا عىل أنه 
غادي يمت الرتممي دÎلو بقاعات دÎل العمليات وإضافة مرافق لتأهيa و�ش 

  . يرجع حقيقة مستشفى حميل
ما عنديش التارخي، أ� �لنسـبة يل واليل عىل �يل هو أن الصفقة راها 

غادي يبداو األشغال عن قريب، ألن هو مسجل، اكن  دازت، وراه
مسجل بعدا يف ذاك السـنة �لنسـبة لèراسة، إذن هو مسجل هاذ السـنة 
�ش تبدا األشغال، إذن احنا عاد يف بداية السـنة املالية، إذن راه تيتطلب 
الوقت �ش يوصلوا ¨عÊدات وتنبنيو، أما أرفود راه يه من مضن 

  . اطيهنا األولويةاملستشفيات اليل ع
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا â السـيدة الوزيرة عىل املسامهة

ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين 
املهين حول تكريس مفهوم اجلهوية يف التشغيل، للمستشارين احملرتمني 

سعيد أرزيقي، محمد عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، : السادة
  . الكبوري، شعيب محيدوش

  .اللكمة للحاج عبد الرحمي العاليف

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

اكن بود� أن نطرح يف بداية هذه اجللسة إىل إحاطة اDلس علام حول 
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واطنني بإقلمي خريبكة مع املكتب الرشيف للفوسفاط، إال أنه معا�ة امل
بربجمتنا لهذا السؤال، وهو نفس موضوع اإلحاطة، فضلنا طرح السؤال 

  .حىت نتلقى جوا� من احلكومة
إن إقلمي خريبكة أغناه هللا مبادة الفوسفاط، ووقع اقتناء األرايض بأمثان 

و مÖ للك املغاربة، إال رمزية من طرف املكتب الرشيف للفوسفاط، وه
أن أبناء هذا اإلقلمي، وخاصة ساكن حطان واملفاسيس وأوالد عزوز وأوالد 
البيوت خبريبكة، يعانون من البطاÙ لعدم اشـتغاهلم �ألسـبقية هبذا اDمع 
حسب قانون الصفقات ا½ي يربمه املكتب الرشيف للفوسفاط مع خمتلف 

السادس من النظام اRاخيل املقاولني، وكذâ عدم احرتام الفصل 
للمكتب، ا½ي ينص عىل أن األسـبقية للتشغيل تعطى ألبناء املنطقة وأبناء 

  .املتقاعدين واألرامل
  سـيدي الرئيس احملرتم، 

اللك يعرف ما وقع يف األسابيع األخرية مبدينة خريبكة فö خيص مطالبة 
  .الشـباب �لتشغيل
  السـيد الوزير،

ريبكة أصبحوا لكهم يدافعون عىل هذا احلق نبلغمك أن شـباب إقلمي خ
املكتسب، ونطلب منمك أن تعلنوا لنا ولساكن املنطقة ا½ين يتابعون اآلن 
عرب الشاشة أسـئلتنا وأجوبة احلكومة عىل مدى عزممك ملعاجلة هذا املوضوع 
وإجياد حلول عاجY ملشلكة البطاÙ �ملنطقة اليت كنا نعتربها أغىن منطقة، 

  .أصبحنا نالحظ أهنا أفقر منطقة لكرثة شـباهبا العاطلنيولكن اآلن 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزير التشغيل والتكوين 

  .املهين لإلجابة عىل السؤال، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أغغغغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
رتم عىل طرحه لهذا السؤال، اليل اكن شكرا السـيد املستشار احمل

عنوانه هو مفهوم اجلهوية يف التشغيل، وهو سؤال إذا اخذيناه مبفهوم 
اجلهوية كيأيت يف واحد الظرفية جد Äمة، املغرب مقبل عىل إصالحات 
دسـتورية جد Äمة لوضع القطار عىل السكة فö خيص اجلهوية املوسعة اليت 

مئة لالسـتجابة للحاجيات اخلاصة بلك -ة قا –إن شاء هللا  –سـتصبح 
  .عىل حدة

كام جاء  –كام تعرفون، و-مت لنا سؤال يف هذا املوضوع وتطرحون فيه 
خشصيا أتفهم جيدا مطامح . إشاكلية البطاÙ يف منطقة معينة –يف تدخلمك 

ومطالب الشـباب ا½ين يطالبون حبقهم يف الشغل واحلصول عىل الشغل 
  .ر �ملكتب الرشيف للفوسفاط أو يف -ة أخرىالالئق، تعلق األم

ويف هذا الصدد، ميكن Rراسة املوضوع بلك جوانبه وحسب املعطيات 
عىل وصاية عىل  -حسب القانون  -اليت توفرت Rينا، رمغ أننا ال نتوفر 

املكتب الرشيف للفوسفاط، فهـي من اختصاصات وزارة الطاقة واملعادن، 
اص للجنة اbتصة وتدارس املوضوع من لك وميكن اRعوة إىل اجÊع خ

جوانبه، ولكن حسب املعطيات اليت توصلنا إلهيا فهناك املئات من 
. الطلبات، بل أقول اآلالف اليت توصل هبا املكتب الرشيف للفوسفاط

املكتب الرشيف للفوسفاط اسـتجاب لبعضها، والبعض يقول بأنه جيري 
  . دراسـهتا حسب احلاجيات اليل عندو

 جيب التأكيد، �لفعل املكتب الرشيف للفوسفاط أطلق إسرتاتيجية اليل
جد Äمة يف العرش سـنوات املقبY، واليل كتو� تطوير هذا القطاع 
ببالد�، وميكن يف عدة حماور، من مضهنا خريبكة، من مضهنا كذâ منطقة 
اجلرف األصفر، اليت سـتعرف تعزيز وإحداث بنيات أساسـية اليل غادي 

 .عديد من مناصب الشغل هبذه املنطقةختلف ال
كيبقى نشري لواحد النقطة، السـيد املستشار احملرتم، يف ¨ختصاصات 

هناك مقنا بدراسات -وية  -كام يف علممك  -اليل تتوالها وزارة التشغيل 
استرشافية حول حاجيات اجلهات يف بعض القطاعات املعينة، مل تشمل 

. ولكن يف القطاعات اخلاصة األخرىلألسف املكتب الرشيف للفوسفاط، 
حسب آخر دراسة �لنسـبة  2011- 2010اليوم تتوفر -تمك، سـنة 

منصب شغل، اليل املفروض تأهيل واحد اDموعة من  8043للجهة، عىل 
  .الكفاءات فهيا من طرف الواكÙ الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ستشار يف إطار التعقيب، تفضلوالمك اللكمة السـيد امل 

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
 Ùنشكرمك السـيد الوزير عىل عنارص اجلواب، إال أنين أؤكد عىل مسأ
أساسـية ويه جلوء املكتب الرشيف للفوسفاط والرشاكت املتعاقدة معه 

ناء عىل جلب اليد العامY من خارج اإلقلمي، يف الوقت ا½ي يعانون فيه أب 
املنطقة من البطاÙ، بعدما سلبت أراضهيم اليت اكنوا يشـتغلون فهيا مه 

كام أن جلوء املكتب املذكور إىل إعادة تشغيل املتقاعدين حيد من . وآ�ؤمه
  . امتصاص أفواج الشـباب

السـيد الوزير، دا� املكتب الرشيف للفوسفاط راه أصبح مع هاذوك 
الشـباب، وأشـنو يه احلجة دÎهلم  الرشاكت تيخدموا املتقاعدين وتيخليو

الاكفية؟ وهو تيقول هاذوك الناس األولني راه عندمه جتربة، معىن هاذ 
  .اآلخرين راه ميشـيو ميوتوا ما عندمه خدمة

كام أن جلوء املكتب املذكور إىل إعادة تشغيل املتقاعدين حيد من 
البني امتصاص أفواج الشـباب العاطل ا½ين مه اآلن يف اعتصام مفتوح مط
  . حبوار مفتوح وجدي مع املسؤول األول للمكتب الرشيف للفوسفاط

و�ملناسـبة، نشـيد �Dهودات اليت تقوم هبا السلطات احمللية، وعىل 
رأسهم السـيد عامل إقلمي خريبكة ورجال األمن واRرك املليك، عىل ما 
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  .يقومون به من جمهودات لضبط األمن �ملنطقة
احلريك أن وضعنا أسـئY خبصوص معا�ة  وقد سـبق لنا يف الفريق

ساكن إقلمي خريبكة مع املكتب الرشيف للفوسفاط، وتلقينا وعدا من طرف 
احلكومة يف خشص السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن �لقيام بزÎرة ميدانية 

املنرصم، للوقوف عىل األرضار البيئية اليت  2010/ 6للمنطقة، منذ شهر 
أشهر  10لفوسفاط، إال أنه، السـيد الوزير، هاذي خيلفها املكتب الرشيف ل

مضت واحنا �قيني تنتسـناو يف هاذ الزÎرة اليت مل حتقق، كام أننا ذكر�ها 
عدة مرات شفوÎ وكتابيا، ومواطنو هذا اإلقلمي دامئا يسألون عن هذه 

  .الزÎرة
، اللهم إين بلغت، اللهم إين "حسـيب هللا ونعم الوكيل"ويف األخري أقول 

  .بلغت

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
جاء يف تدخلمك أو تعقيبمك، السـيد املستشار احملرتم، تشغيل املتقاعدين 

  . أظن
جيب اإلشارة يف ¨ختصاصات اليل عند� يف وزارة التشغيل 

كوين املهين، القانون ومدونة الشغل واحضة، ال ميكن تشغيل أي والت
متقاعد جتاوز سن السـتني بدون رخصة من وزارة التشغيل والتكوين 

  .املهين
أكيد هناك اليوم نقاش حول سن التقاعد يف بالد�، ولكن القانون اليوم 
املعمول به هو رضورة رخصة، وزارة التشغيل مل يسـبق لها أن أعطت أية 

  .خصة يف جمال المتديد للمتقاعدين يف القطاع اليل ذكرمتر 
  .شكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوايل، موضوعه معضY بطاÙ الكفاءات واآلليات 
املعمتدة ملعاجلهتا، املطروح من طرف فريق األصاÙ واملعارصة، فليتفضل 

  .ح السؤالأحد السادة املستشارين لرش 

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، تعترب ظاهرة البطاÙ من 

ألمر يزداد املعضالت الهيلكية اليت أحضى يعرفها الواقع املغريب، بل إن ا

اسـتفحاال وسوءا عندما تقرتن البطاÙ بفئة الكفاءات وحاميل الشهادات يف 
العديد من امليادين اليت تعاين فهيا اRوÙ من خصاص كبري، كفئة املهندسني 

  . واألطباء ورجال التعلمي وغريمه من اDاالت األخرى
Ùولألسف، السـيد الوزير، فإن احلكومة مازالت تتعامل مع بطا 

الكفاءات واألطر وفق منطق ترقيعي وارجتايل، خيضع للضغط أكرث مما خيضع 
  .للحاجيات احلقيقية للمجمتع

ويف هذا اإلطار، نظن أن تغيري املناجه اRراسـية وانفتاح اجلامعات 
املغربية عىل حميطها السوسـيو اقتصادي هو الكفيل مبعاجلة هذه الظاهرة، 

راطا يف سوق الشغل ومتطلبات الظرفية واإلسهام يف تكوين خنب أكرث اخن
  . ¨قتصادية

فللك هذه ¨عتبارات، فإننا يف فريقنا نسائلمك عن منظور احلكومة يف 
املسـتقبل القريب، املتوسط والبعيد، يف حماربة البطاÙ وتشغيل الكفاءات، 
وهل هناك بر�مج واحض املعامل لإلجابة عن متطلبات وحاجيات هذه 

  ية؟ الكفاءات الوطن 
        .وشكرا

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

  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا لإلخوان يف فريق األصاÙ واملعارصة عىل طر�م لهذا السؤال، 
معك مجY وتفصيال، أي انفتاح اجلامعة واملقاربة اليت طرحمتوها واليت أتفق 

ولك مؤسسات التكوين عىل احمليط ¨قتصادي و¨جÊعي، ألن هو أحد 
  . املداخل ملعاجلة إشاكلية عدم املالءمة

إشاكلية عدم املالءمة لن حتل إشاكلية البطاÙ، جيب اإلشارة، السـيد 
ميغرايف كبري املستشار احملرتم، أن اليوم بالد� دخلت يف مرحY حتول د

وسـميتد  2011جدا، هذا التحول اRميغرايف انطلق معليا ابتداء من سـنة 
، حيث يمت مضاعفة عدد الشـباب أو الوافدين عىل 2016- 2015إىل سـنة 

  . سوق الشغل بواحد الوترية أكرب
هاذ التحول اRميغرايف غادي يتطلب من ¨قتصاد الوطين، وعليه أن 

لعدد، لهذا اكنت املعاجلة اليل اكن جانب خيلق مناصب شغل أكرب من ا
فهيا، إذا ابغينا نسميوه، وضع واحد اDموعة من اbططات القطاعية 

، (émergence)اإلسرتاتيجية، عديدة ال جمال ½كرها، مهنا اbطط دÎل 
مهنا اbطط يف جمال السـياحة، مهنا يف جمال الطاقات الشمسـية، وغريها 

تيض كفاءات، ويف هذه الكفاءات حىت يف املقاربة من اbططات، واليت تق 
اليل بدينا كهنجوها يف وزارة التشغيل والتكوين املهين عىل وجه اخلصوص 
ملواكبة مجموعة من القطاعات، بدأ� جتربة جد Äمة يه دÎل خلق مؤسسات 
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التكوين مع التدبري دÎلها من طرف املهنيني أنفسهم، ذâ ما اكن مع رشكة 
يوم املعهد ا½ي افتتحناه يف طنجة، يف ملوسة، املهنيني دÎل رونو ال . رونو

بطبيعة -هام اليل كيكونوا داخل املعهد اليل سامهت اRوÙ يف متويa، مبراقبة 
  . اRوÙ -احلال

كذâ يف قطاع الطريان، نفس اليشء مع امجلعية املهنية دÎل صناعة 
ء يف ميدان صناعة الطائرات أو املهن دÎل الطائرات، نفس اليش

السـيارات يف ثالث معاهد اليل تتعرفومه اRار البيضاء وطنجة والقنيطرة، 
 .نفس الطريقة دÎل التدبري حسب احلاجيات دÎل املقاوÙ نفسها

إذن يف هاذ املقاربة ميكن أتفق معك، أكيد هناك اجلانب اآلخر دÎل 
ء يف سؤالمك، شوية الرفع من مسـتوÎت المنو، غري اليل نبغي نشري �، جا

 öل املهندسني واألطباء، ال أعتقد، بل هناك خصاص يف املغرب، فÎد
خيص األطباء وما خيص املهندسني، ولك املؤرشات أو احلاجيات دÎل 
السوق تربز أن هناك حاجيات يف هذا اDال، أكرث من هذا ميكن يل نقول 

للشغل مل أجدمه  أطباء 10عىل صعيد وزارة التشغيل لوحدها حبثت عىل 
  .يف سوق الشغل

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة فريق األصاÙ واملعارصة، لمك اللكمة 

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا كذâ للسـيد الوزير احملرتم

أ� مقتنع متاما بأن السؤال يتعلق مبعضY كبرية وبإشاكلية يف غاية التعقيد 
  . يلزÄا الكثري من الوقت لإلحاطة بلك جوانهباو 

ولكن امسحوا يل، السـيد الوزير احملرتم، من �ب التفاعل مع اجلواب 
  :اليل قدمتوه، أن أبدي بعض املالحظات

أوال، هناك مالحظة، تيظهر يل بأنه البد ما نشريو لها، تتعلق 
اليت تعلهنا �لشكوك اليت حتوم حول دقة ومصداقية اإلحصائيات الرمسية 

 %9احلكومة فö يتعلق �لبطاÙ معوما، فنسـبة البطاÙ املعلنة اليل يه 
تسـتثين من مجY ما تسـتثنيه فئات عريضة من العامل املومسيني، خاصة 
ا½ين يشـتغلون يف النشاط الفالë، كذâ أبناء الفالحني وزوجاهتم ما 

  . كيمتش احتساهبم مضن العاطلني
،âوأظن أنه رمبا جاء الوقت للقيام بتقيمي هادئ  البد أن نشري كذ

وبعيد عن كذا، اليل كيتعلق مبحدودية النتاجئ اليل حققهتا الربامج احلكومية 
يف جمال إنعاش الشغل، حبال بر�مج إدماج، بر�مج تأهيل، وحىت بر�مج 
مقاوليت اليل علقت عليه فئة عريضة من الشـباب آمال عريضة، أدى من 

إليه إىل نتاجئ فهيا انسداد آلفاق عدد من الشـباب، والضغط مجY ما أدى 
  . دÎل اRيون، ومتابعة األبناك وإفالس عدد من الشـباب

وما دام كنتلكمو، السـيد الوزير، يف السؤال عىل اآلليات اليل 
كتعمتدها احلكومة حلل معضY تشغيل الكفاءات، البد من أن أحصح واحد 

اإلحاطة األسـبوع املنرصم، وشوههتا بعض  املسأÙ سـبق يل أن أثرهتا يف
أ� ملا تلكمت عىل تشغيل محY الشهادات . اجلرائد الوطنية ساحمها هللا

العليا واعتربهتا أمر إجيايب، و�ملناسـبة هن� شـبابنا ألن هاذي ما يش منة 
دÎل احلكومة ولكن نتاج لكفا�م ونضاهلم املرشوع، ولكن املوضوع فيه 

وأ� مسيهتا بأن احلكومة، وأستسمحمك عىل التعبري، رمبا  قضية خطرية جدا،
أمتىن نكون غالط، رمبا فتحت �ب -من عىل املغرب، ملا خرج السـيد 
الوزير الناطق �مس احلكومة وتيعلن �فتخار بأن احلكومة قررت بأن 

  . توظف بشلك مبارش محY الشهادات العليا
مه تطلعات ومطالب طيب، هاذ األلوفات دÎل شـبابنا اليل عند

مرشوعة دÎل التشغيل، واليوم يتوافدون عىل العامالت وعىل الوزارات 
وعىل الوالÎت واليل كيحطوا امللفات دÎل التشغيل، محY اإلجازات وما 

  أقل من اإلجازة، كيف ستتعامل احلكومة معهم؟ 
ألن أخطر يشء، السـيد الوزير، هو أن تعطي للشـباب أمال قد 

تحول إىل ومه، وهذا ال قدر هللا سيسبب يف نكسة ويف يتبخر وقد ي 
خيبة آمال كبرية، ½â دقينا �قوس اخلطر، وقلنا للحكومة كفى من 
التعامل بأسلوب سـياسوي، وجيب أن نقول احلقيقة للشعب املغريب 
ولشـبابه، ميل كنخرجو اليوم كنقولو محY الشهادات العليا توظيف مبارش، 

احلكومة وهن� شـبابنا، ولكن ما مصري األلوفات من  هذا يشء إجيايب وهن�
  الشـباب؟ 

  ...أعتقد بأننا جيب أن نلزتم
  .شكرا

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

  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

س، قدممت حول مبادرة إنعاش التشغيل، اليل ميكن يل السـيد الرئي
بالد� عىل ثالث  2005نقول وسـبق لنا أن أكد� عىل هذا، اعمتدت سـنة 

بر�مج تأهيل، بر�مج مقاوليت، وبر�مج : مبادرات أساسـية دÎل التشغيل
هاذ الثالث برامج يه دÎل السـياسة اإلرادية دÎل التشغيل، اليل . إدماج

  . دبري دÎلها الواكÙ الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتكتوىل الت
ألف  228حقق  2010بر�مج إدماج، اليوم إىل حدود هناية سـنة 

إدماج، سامه يف إدماج الشـباب ا½ين اسـتفادوا من عقد التدريب، ولقينا 
فهيم كتقيمي مدجمني هنائيا داخل الصندوق الوطين للضامن ¨جÊعي  65%

م، وسامه كذâ يف ¨سـتجابة حلاجيات املقاوÙ وأصبح مرصح هب
  . وتنافسيهتا، حىت هو عنرص أسايس

بر�مج تأهيل اليل اكن ملواكبة حاجيات املقاوالت، خاصة يف القطاعات 
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  .مسـتفيد 55881ءات، تقريبا اليت ال نتوفر علهيا عىل كفا
بر�مج مقاوليت، ميكن يل نتفق معك أنه يعرف عدة صعو�ت 

أكرث من هذا، وهذا هو اإلشاكل اليل خصنا نفتحو فيه نقاش ومشالك، 
بلك مسؤولية، ملا تضع اRوÙ واحد اجلوانب دÎل السـياسة اإلرادية دÎل 
 ÙوRالتشغيل، ال ميكن أن تنجح بدون مسامهة وتعبئة الفاعلني احملليني، ا
سوف لن ختلق مناصب معل يف واحد املنطقة معينة، ختلق املناخ، ولكن 

مجموعة دÎل ... ملشاركة وكذâ تيسري سـبل ¨ست~ر احمليل، إىل غري ذâا
الشـباب كيفام قلت كيعانيو من األبناك، كيعانيو من كذا، وكيعانيو يف بعض 
كذâ من الرخص عىل املسـتوى الرتايب، مجيع اRول يف العامل تكون هناك 

âيف اختصاصات امجلاعات احمللية، إىل غري ذ âسـياسة كذ ...  
�لنسـبة لإلحصائيات، ما نعمتد عليه اليوم يه إحصائيات املندوبية 
السامية للتخطيط، ما عند�ش بطبيعة احلال يف التعريف دÎلها تأخذ 

هناية  %�9,1لتعريف اليل كتعمل به منظمة العمل اRولية، اليوم كتقول 
يف محY الشهادات، أي مسـتوى عايل، املعدل  %16.2، مع 2010سـنة 

، تبقى %6.2اRويل دÎل البطاÙ اليوم حسب منظمة العمل اRولية هو 
  .ريفات يه اليل طارحة نقطةالتع

  . شكرا

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

نواصل مع السؤال املوجه للسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين حول 
اب الزغاري، عبد دمحمد ع: عقود العمل احملددة، للمستشارين احملرتمني

  . اللطيف أومعو، العريب خربوش، عبد الرحمي الزمزايم، حسن الغزوي
  . األسـتاذ عذاب تفضل

        : : : : اب الزغارياب الزغارياب الزغارياب الزغاريدددداملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد ع
  . شكرا السـيد الرئيس 

  السـيدات املستشارات، 
  اإلخوان املستشارون، 

  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
ا½ي نعيشه يف املغرب ويف ظل انفتاح  السـيد الوزير، يف ظل احلراك

اإلعالم، وبشهادة من بعض اإلخوان والزمالء يف هذه املؤسسة احملرتمة عىل 
أنه هناك حوار بني الشـباب وبني املترضرين يف -از اإلعالم السمعي 
 Yواملريئ، يف إطار برامج، ويف إطار حوار متواصل اسـتوقفتنا واحد املعض

د العدد دÎل القضاÎ نستشفها من خالل النقاش اليل يه معروفة، وواح
  . املوسع فö خيص الشـباب

يلجأ عدد كبري من املشغلني لالسـتغالل املفرط ملفهوم املرونة اليل اكنت 
جاءت هبا املدونة دÎل الشغل، حبيث يلجؤون إىل التشغيل بعقود معل 

أÎم وأسابيع من  حمددة، وال يمت جتديد هذه العقود يف الوقت دÎلها، إال بعد

الهناية دÎلها، وهذا يعترب هترب من الرتسـمي ومن األداء دÎل احلقوق دÎل 
العامل ودÎل املسـتخدمني، وهو يعترب حتايل عىل مدونة الشغل، ويؤدي 
إىل خلق مناصب شغل هشة وغري مسـتقرة، حبيث كيصبح العامل أو 

شغل، وهاذي املسـتخدم يف خطر دامئ وهتديد مسـمتر بفقدان منصب ال 
ظاهرة أصبحت متداوÙ، وهو ما حيول دون إعطاء الشغل القمية دÎلو 

  . احلقيقية كإدماج واسـتقرار
من -ة أخرى، كيتعامل عدد من املشغلني مع مسأÙ المترين خارج 
القانون، يف المترين مبدئيا كيندرج مضن عقد الشغل احملدود املدة، لكن اليل 

ار المترين كيمت بدون أجر ودون آفاق كيحدث هو أن التشغيل يف إط
لإلدماج، وهذا كيسـمتر العمل فيه واحد العدد من الشهور دون ما كيرتتب 

 .عليه احلقوق دÎل املتدرب
نسائلمك، السـيد الوزير، عن التدابري اليل كتاخذوها ملعاجلة هاذ اخللل 

يف وضامن ¨سـتقرار دÎل األجراء واملسـتخدمني يف منصب معلهم، ماعدا 
احلاالت ¨سـتثنائية اليل كتنص علهيا مدونة الشغل واحليلوÙ دون أن 

âيصبح ¨سـتثناء قاعدة والعكس كذ .  
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
لهاذ السؤال، اليل كنعتقد أنه  شكرا السـيد املستشار احملرتم لطرحه

عندو راهنيتو، خصوصا جيب القول أن منذ إقرار مدونة الشغل مت إدخال، 
واملغرب صادق عىل ¨تفاقية اRولية يف اDال، ودخلت أمناط جديدة دÎل 
التشغيل يف اكفة القطاعات الوطنية، مدونة الشغل اليل اكنت نتاج واحد 

  . وقننت هاذ اDال احلوار ثاليث األطراف، أقرت
األصل يف عقد الشغل يه أهنا عقود غري حمددة املدة، و¨سـتثناء يه 

دÎل مدونة الشغل بشلك واحض حتدد  16العقود احملددة املدة، املادة 
  :اDاالت وتضبطها، فö ييل

-  Ùماعدا يف حا ،aإما إحالل أجري حمل أجري آخر توقف عن شغ
اب ممنوع عىل املقاوÙ أهنا تلجأ إىل التشغيل اإلرضاب، إذا اكن هناك إرض 

  املؤقت؛
 ¨زدÎد املؤقت يف نشاط املقاوÙ؛  -
 . إذا اكن الشغل ذو طبيعة مومسية -

وختتلف مدة العقود يف هذه احلاالت حسب لك حاÙ، وحسب املربر 
  . ا½ي مت مبقتضاه اللجوء إىل هذا النوع من العقود

يل مازال ما صدرش فهيا مرسوم، مت دÎل املدونة ال 17هناك املادة 
إعداد مرسوم �ش حتدد بدقة أشـنو يه اDاالت اليل كيمت فهيا اللجوء إىل 
هاذ التشغيل املؤقت، وننتظر �ش يتعرض عىل الفرقاء ¨جÊعيني، 
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  .واتفقنا يف جوÙ احلوار ¨جÊعي أننا نعرضوه علهيم �ش يعطيو� رأهيم فيه
ë، وهو الصناعة والتجارة إىل غري ذâ، مدة يف القطاع غري الفال

  . العقد القصوى يف سـنة واحدة قابY للتجديد مرة واحدة
أشهر قابY للتجديد، عىل أن ال  �6لنسـبة للقطاع الفالë مدة 

 .تتجاوز مدة العقود املربمة سـنتني، ويصبح العقد بعد ذâ غري حمدد املدة
للجوء إىل واكالت التشغيل كذâ نصت مدونة الشغل إىل إماكنية ا

  : ، وحددت احلاالت بشلك واحض)l'intérim(املؤقت 
 إحالل أجري حمل أجري آخر يف حاÙ غيابه؛  -
 الزتايد املؤقت لنشاط املقاوÙ؛  -
 إجناز أشغال ذات طبع مومسي؛  -
إجناز أشغال اسـتقر العرف عىل عدم اللجوء فهيا إىل عقد شغل غري  -

 . غلحمدد املدة بسبب طبيعة الش
  . إذن الرتسانة القانونية وحضت لنا اDاالت بشلك مضبوط

لكن عىل مسـتوى املامرسة، أتفق معك أن هناك جتاوزات حتصل 
�لعديد من املقاوالت أو حىت من واكالت التشغيل املؤقت، علام أن 
واكالت التشغيل املؤقت إىل حدود اليوم اكنت عند� واكÙ واحدة اليل 

دÎل وزارة التشغيل، و�لتايل  )l'agrément( ندهامرخص لها، اليل ع 
كيكون عند� إماكنيات الرقابة دÎلها بنظامية منتظمة عن طريق اآلليات 

اكنت واكÙ واحدة اليل  2007الثالثية دÎل مراقبة التشغيل املؤقت، وسـنة 
مقاوÙ مرخص لها  20مرخص لها، اليوم وصلنا بواحد الرب�مج، وصلنا ل

  . احلصول عىل الرتخيص يف طور 5و
بطبيعة احلال كتكون هناك زÎرات تفتيش، وزÎرة املراقبة دÎل -از 
تفتيش الشغل اليل كنحتاجو فيه كام يف علممك العديد من املوارد البرشية 

  . حىت ميكن يقوم بدوره اكمال يف هذا اDال
رض حم 13تقريبا واحد  2010يف هاذ اDال، ميكن نقول �لنسـبة لسـنة 

 .دÎل اbالفات اليت حررت ضد مقاوالت مل حترتم النصوص القانونية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اب الزغاريداألسـتاذ ع

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد عاملستشار السـيد عاملستشار السـيد عاملستشار السـيد ع
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل اإلجا�ت دÎلمك 

Yالواحضة واملفص .  
لقانون يف أنمت، السـيد الوزير، كتعرفوا بأنه من خالل عدم تطبيق ا

إطار هذه العقود تيكون هناك واحد احليف، مقاوÙ تؤدي واجباهتا، ترمس 
عاملها يف وقهتم، مع مقاوÙ تسـتعمل هذا األسلوب، ونفس العامل تتكون 

هناك . عندمه هاذيك البطاقة املؤقتة لعدة سـنوات، وهاذ اليش ملسـناه
مقاوÙ تتحايل عىل  تيكون واحد احليف ما بني مقاوÙ حترتم القانون وما بني

  . القانون

هنا كنعرفو، السـيد الوزير، أنه اRور دÎلمك دور صعيب �لنسـبة 
للمراقبة، ولكن هذا ال مينع عىل أنه من خالل جرد واحد العدد دÎل 
املقاوالت يف بعض املدن الكربى كيبان واحد ال�ذج، ويف إطار الصناعة 

   .مايش غري يف هذا، تيبان بأنه اكين خلل
كنشوفو نفس العامل، حيث كتجي تصقصيه تيقول â أ� راه غري 

  مؤقت، واش غادي تبقى مؤقت حياتك لكها؟ 
هذا هترب من املسؤولية اليل ما خصناش نسامهو فيه، وهناك شـباب 
كيتنكر، و�س اليل هام كيخدموا سـنوات وسـنوات، وهاذ اليش مسعناه يف 

، ألنه الناس كمتيش، اكين اليل اإلذاعة ومسعناه يعين بواحد الشلك غريب
بواحد الصفة اسـتفزازية، كيدخل اليوم واحد ) le stage(كيسـتغل ذاك 

أشهر، وعاود يدخل آخرين وهو  4أو  3العرشة، ويعاود يدوز هبم واحد 
  . غادي، وما تيخلص هلم حىت األجرة

احنا يف قطاع الصناعة التقليدية، السـيد الوزير، راه يف إطار المترس 
تدرج راه نؤدي الواجبات لهاذوك الناس اليل كيتعلموا، اليل كنخرسو وال 

علهيم مواد أولية �ش نعلمومه، ولكن كتجي رشكة كبرية عندها واحد رأس 
املال كبري، وكميكن لها تدير ¨سـترياد والتصدير وكتدير املنافسة غري 

امه يف الرشيفة لواحد الرشكة اليت تؤدي القانون وتسامه يف التكوين وتس
  . التعلمي دÎل األجيال

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
أتفق معك يف موضوع املنافسة، هو حمور أسايس اليوم مطروح يف 

جارية مع الرشاكء ¨جÊعيني، النقاش يف إطار جوالت ¨جÊعي اليل 
 ،âعية، إىل غري ذÊاليت حترتم الزتاماهتا ¨ج Ùكيفية احلفاظ عىل املقاو
وكيفية تقوية تنافسيهتا، مع وجود، كيف ما مسيتيه، واحد القطاع  اليل هو 

  . منظم وغري منظم، كيلعب هنا وكيلعب هنا، بوضوح
صادي، القانون املايل احلايل هذا يقتيض يف الواقع تأهيل النسـيج ¨قت

فيه امتيازات من أجل املزيد من  2011اليل صادقتو عليه دÎل سـنة 
تأهيل املقاوالت وولو-ا لعامل املقاوÙ املنظمة، بطبيعة احلال األمناط دÎل 
التشغيل اليوم اليت دخلت لبالد�، واليل دخلت مجليع أقطار العامل Äمة، 

و متفقني علهيا، لكن اكينة مقار�ت عديدة كتخلق رصيد شغل، �ش نكون
  . يف إطار احرتام املقتضيات دÎل القانون وتفعيل مساطره

احنا يف هذا الصدد، مثال ميكن نقول، ركز� معلنا عىل واكÙ التشغيل 
املؤقت من أجل تأهيلها ومن أجل كذâ ضبط طرق العمل دÎلها مبا فهيا 

ر مؤخرا القرار املشرتك ما بني غادي منشـيو لرشكة احلراسة اليل صد
السـيد وزير اRاخلية ووزير التشغيل ا½ي يقتيض غدا أنه الناس ا½ين 
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، مثال يف احلراسة غادي يويل مفروض أنه (la sécurité)يشـتغلون يف 
  . يكون عندو واحد التكوين أسايس عاد ميكن يوجل هاذ العمل

ترض املقاوÙ املنظمة ولكن هذه Äمة ال نعتقد أهنا �لسهوÙ، ولكن ك 
اليل عندها مسؤوليات اجÊعية وتؤدي واجباهتا واشرتااكهتا املنتظمة عىل 
أجراهئا، وكتؤدي يف بعض األحيان إىل الهشاشة دÎل واحد اDموعة من 

  . األجراء كام جاء يف سؤالمك
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دىن القانوين لألجر، ننتقل إىل السؤال املوايل املتعلق �حرتام احلد األ

  .ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤالاللكمة 

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

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
 لقانون األجر اآلن، اليل هو السـيد الوزير، بطبيعة احلال احلد األدىن

درمه يف  55درمه للساعة، و�لنسـبة للقطاع الفالë  10,64حمدد يف 
اكين نقاش اآلن ما بني النقا�ت واحلكومة والسادة أر�ب العمل، . اليوم

نظرا ألنه أصبح غري اكيف، �ش يزتاد فيه، نمتناو أننا نوصلو لواحد التوافق 
صلحة املقاوÙ ومصلحة العامل، مع مراعاة بطبيعة اليل Îخذ بعني ¨عتبار م

  . إذن هذا مايش موضوعنا. احلال الزÎدات اليل عرفهتا األسعار
املوضوع اليل كهيمنا، السـيد الوزير، هو واحد العدد كبري، وعالقة 
�لسؤال اليل تقدم به زمييل قبيل، يف التحالف ¨شرتايك، دÎل املقاوالت 

ال ننتظر منمك فقط أن تقولوا لنا . األدىن القانوين لألجراليت ال حترتم احلد 
ما يه التدابري اليت تتخذوهنا، واليت مقمت هبا، بل �ملناسـبة اآلن اكين نقاش 
عىل الصعيد الوطين حول اإلصالحات اRسـتورية وحول تأهيل البالد 

  . وتقدÄا، �ش نتقدمو خبطوات إىل األمام
وليتنا مجيعا مكجمتع وكدوÙ، لكنا خصنا اكينة مسؤولية املقاوÙ، مسؤ 

نقوم �Rور دÎلنا، ولكن نالحظ مع األسف واحد العدد كبري من 
املؤسسات الصناعية الكبرية والصغرية واملتوسطة، عدد كبري يف قطاع النقل 
جبميع املكو�ت دÎلو، القطاع دÎل املقايه واملطامع واليل بطبيعة احلال 

يطة معروفة من الناحية القانونية، قلت كذâ تتطلب تفعيل مسطرة بسـ 
القطاع دÎل البناء اليل، بطبيعة احلال، يعرف فوىض عارمة، قطاع التعلمي 
اخلصويص، قطاع الصحة اخلصويص، القطاع الفالë وإن اكن خيتلف 
الوضع نسبيا، بطبيعة احلال، ما غديش نطولو يف اخلصوصية دÎل لك 

اخلدمات مبكو�ته، القطاع التابع للصناعة  قطاع، القطاع التجاري، قطاع
التقليدية، قطاع اخلدمات فيه اليل Üبع للصناعة التقليدية، وفيه اليل Üبع 

  .للصناعة التقليدية
فبالنسـبة لنا، السـيد الوزير، هاذو اليل ما كيحرتموش احلد األدىن 

سـيد لألجر كيرضوا حىت �ملقاوالت، اآلن ¨حتاد العام كام تتبعمت، ال 
الوزير، ملقاوالت املغرب خالل احلوار اجلاري هو نفسه يشـتيك من القطاع 

  . غري املهيلك، ألنه مشلك دÎل وحدة املنافسة
كذâ هاذو اليل ما كيحرتموش احلد األدىن لألجور، ما كيسـتافدوش 
العامل من التغطية الصحية ألنه ما كيترصحش هبم يف الضامن ¨جÊعي أو 

  . الوجه املطلوب، اكين تالعب يف الترصحياتما تيترصحش عىل
هاذ الشلك هو من طبيعة احلال يعترب رسقة، ال من الناحية اRينية 
وال من الناحية األخالقية، ألنه ما مقبولش ألن العامل إذا ما اعطينامهش 
حقوقهم، يه تعترب مبثابة رسقة، قلت ال يسـتفيدون من التغطية الصحية، 

  . األغلبية وهاذو اليل تيشلكوا
½â، �ملناسـبة كنعتربو أنه احلوار اجلاري خاص تأخذ خطوات معلية 
لتعممي احلد األدىن القانوين لألجر �ش يكون يف لك املقاوالت، حامية 

  . للمقاوالت، حامية للضامن ¨جÊعي، حامية حلقوق العامل
 طبعا ما اكفيش فقط اDهود اليل دير تفتيشـية الشغل، ولكن أيضا

قلت �ليل لكنا مسؤولني، وما يمكنش نقبلو وضع مثل هذا، وإذا كنا 
كنطالبو بتصحيح األوضاع، وخاصة اكينة مقاوالت، حصيح اكينة بعض 

  ... املقاوالت حىت الاكتبات دÎل احملامني
½â، هذا وضع اآلن اليل خصنا هنمتو �لقضاÎ اليل كتعنينا مجيعا، 

  .حلاÙ اليل كنتلكمو علهياوعىل رأسها الوضعية مثل هذه ا
  .شكرا

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد املستشار احملرتم من الفريق الفيدرايل، نشكرمك عىل طرحمك لهذا 
الصناعي وكذâ  السؤال حول احرتام احلد األدىن لألجر املقبول يف القطاع

ëيف القطاع الفال .  
كام تعرفون أنه اليوم، وهذه مناسـبة إلخبار جملسمك املوقر، جتري حوار 
اجÊعي ما بني احلكومة و¨حتاد العام ملقاوالت املغرب وممثيل املشغلني 
�لقطاع الفالë، وكذâ ¨حتاد العام ملقاوالت املغرب، يف موضوع احلد 

خشصيا أعتقد أننا عاجلنا أو نعاجل . ها من القضاÎ األخرىاألدىن لألجر وغري 
  . هذا املوضوع دÎل حتسني األجور، ما كنعاجلوهش بواحد املقاربة مشولية

املقاربة الشمولية واليل سـبق لنا تناقشـنا فهيا وتقريبا امجليع يؤكد علهيا، 
ل وأكدت علهيا، السـيد املستشار احملرتم، يه كيفية الوصول إىل العم

الالئق، ومكو�ت العمل الالئق كام الزتمنا هبا مع لك أقطار اRول يف 
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منظمة العمل اRولية، فهيا احلد األدىن لألجر وفهيا التغطية ¨جÊعية 
والصحية وفهيا ظروف العمل وفهيا املفاوضة امجلاعية وفهيا كذâ ظروف 

قاوÙ، إذن هناك التغطية الصحية وغريها أو املفاوضة امجلاعية عىل صعيد امل
  . عدة عنارص اليل ميكن نتدخلو فهيا اليوم

كيوصل تقريبا شهرÎ يف القطاع  -كام قلت  -اليوم احلد األدىن لألجر 
درمه شهرÎ أي  2036الصناعي، واخا هو كيتحتسب �لساعة حلوايل 

  .للساعة 10,64
 بطبيعة احلال، املقاوالت، خصوصا �رتباط كذâ مع السؤال السابق،

تعاين من هاذ القضية دÎل التنافسـية، اليوم احلد األدىن لألجر بلك 
موضوعية، حنن أغىل حد أدىن لألجر يف دول جنوب املتوسط، املغرب 

  .4ين حد أدىن لألجر يف إفريقيا بعد جنوب إفريقيا
أكيد، جيب حتسني األوضاع دÎل األجراء من خالل العمل عىل احلد 

وح اليوم حول املفاوضة، و¨نتباه كذâ إىل عدم األدىن لألجر، وهو املفت
رضب تنافسـية املقاوالت املنظمة، اليل  كام قليت، السـيد املستشار احملرتم،  
أن عند� اليل ما كيحرتمش راه هو اكين، واليل كيحرتم كرتتفع عليه لكفة 

  . الشغل
إذن عند� عوامل أخرى ويه اجلانب اآلخر اليل مفروض التدخل فيه 

خالل امحلاية ¨جÊعية، وخشصيا أعطيت واحد األمهية كربى لهاذ  من
اجلانب خالل الثالث سـنوات األخرية، انتقل عدد األجراء املرصح هبم يف 
الضامن ¨جÊعي كام كتعرف، السـيد املستشار، كنا يف حدود مليون 

بفضل واحد اجلهود كبرية دÎل  2010، انهتينا سـنة 2007ألف سـنة  800و
  . ألف 360مليون و 2ضامن ¨جÊعي و-از تفتيش الشغل إىل ال

  مت حتسني التغطية الصحية؛ -
  حتسني كذâ مردودية املنافع ¨جÊعية أو التعويضات العائلية؛  -
  . مد التعويضات العائلية ألجراء الفالحة -

أكرب العناوين دÎل حتسني اRخل، ولكن،  -ميكن نسمهيم  -اكنوا هاذو 
  .التعممي واإللزامية متفق معك،

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، لمك اللكمة األسـتاذ عبد املاâ أفرÎط، تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد املاâ أفرÎاملستشار السـيد عبد املاâ أفرÎاملستشار السـيد عبد املاâ أفرÎاملستشار السـيد عبد املاâ أفرÎطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

غري أعتقد رمغ أننا طرحنا سؤ¨ يتعلق برضورة تعممي احلد األدىن 
لألجر، جيب لألجر، ولكن اليوم ما كيخصناش هنرضو عىل احلد األدىن 

أن نتحدث عن احلد األدىن للعيش، مايش احلد األدىن لألجر، ولألسف 
أنه حىت هاذ احلد األدىن لألجر، اRوÙ بنفسها واحلكومة ال حترتم احلد 
 Êاألدىن لألجر يف العديد من املؤسسات، بال ما نذكرو السميات، ان

دارس، ويف الصحة، عارفني، هاذوك األعوان دÎل الرتبية الوطنية دÎل امل

âإىل غري ذ...  
½â، يف الوقت اليل اكين بعض املؤسسات العمومية اليل فهيا مدراء 
يتقاضون أجور خيالية، أجور خيالية وطبعا غادي تقولوا لنا ال هاذوك 
املدراء راه كفاءات، إىل ما جيناش نعطيومه هاذ األجور غميشـيو لنا 

هاذ الناس هام اليل اكينني، وبعض  للخارج، ما لنا احنا عند� عقم؟ غري
  ...األشخاص املعنيني هام اليل اكينني يف هاذ البالد؟ ونبداو نقولو

½â، فأعتقد بأنه لو اكنت Rينا سـياسة دÎل امحلاية ¨جÊعية يف 
واحد املسـتوى، لو اكنت لنا تغطية حصية يف واحد املسـتوى، لو اكنت لنا 

  .سـياسة سكنية، ميكن نتغاضاو
ل تظنون، السـيد الوزير، وهاذي ما مزايدة، ما شعبوية، هذا واقع، ه

وأعتقد بأنه راه احنا كنتقامسو مجيعا واحد اDموعة دÎل املبادئ، واليل 
�ضلنا مجيعا من أجلها، ويتعلق األمر �لنضال من أجل إصالح األوضاع 

  .¨جÊعية للطبقة العامY ولعموم املغاربة
ا كنعرفو هناك مواثيق دولية تقول بأنه جيب أن ½â، فاليوم واحن

هاذ اليش ) travail égal, salaire égal(يناسب األجر العمل املؤدى 
، (les conventions internationales)منصوص عليه يف العديد نتاع 

 .واليل املغرب مصادق علهيا
ولكن ... اليوم احنا حنرتم املقاوالت اليت حترتم القانون، ما ميكن لنا إال

إىل امسحيت ... هناك بعض املقاوالت كيبزتوا اRوÙ وكيبزتوا األجراء، كمييش
  .السـيد الرئيس

سـنوات من  5هناك بعض املقاوالت يستمثرون يف مناطق معينة، و
بعد يعلن اإلفالس وحىت مسطرة إعالن اإلفالس من قبل اكن أن اليل 

عمل وال يغلق عندو احلق أنه يرخص للباطرون يقلص من ساعات ال
  . املؤسسة هو العامل، اآلن اكين مسطرة دÎل احملمكة التجارية مبارشة

½â، فأعتقد بأنه اليوم كيخصنا �ش جنعلو احلد لهاذ اليش، كيخص 
يكون واحد سوء توزيع دÎل اخلريات دÎل البالد، احلد من المتلص 

حبال  الرضييب، وما يبقاوش بعض األشخاص كيجيو يدرقوا يف مؤسسات
هاذ املؤسسة ويمتلص من األداء دÎل الرضيبة، وسـيأيت الوقت ا½ي 

  .سـنفضح فيه لك هذه املامرسات وا½ين يتعاملون مع هؤالء األشخاص

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
السـيد املستشار احملرتم والعديد من املستشارين، أننا  من املؤكد،

  . نتقامس نفس اهلم ¨جÊعي ونفس ¨ختيارات
قرارات اليل  4يف هذا الصدد، ميكن يل أن أقول وأعزت بذâ أنه واحد 

اخذينامه خالل هاذ املدة اليل اكن هلم وقع جد إجيايب عىل دخل األجراء، 
  :مهناوخاصة يف بعض القطاعات، أذكر 
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أوال، ألول مرة يتخذ القرار دÎل مد التعويضات العائلية ألجراء القطاع 
الفالë، غادي نتفق، غادي نقول بأن احلد األدىن لألجر الفالë اليوم 

، اليوم 1433درمه شهرÎ، تصور معي واحد عندو  1433يف املغرب هو 
(CNSS)  تقريبا درمه يف الشهر، أكرث  600عندو ثالثة أطفال كتعطيه

  .من واحد املدخول، إضافة للتغطية الصحية
اجلانب الثاين هو توسـيع سY العالجات دÎل التغطية الصحية، اكن 

مليون درمه سـنوÎ يف التغطية  270تقريبا واحد ) CNSS(يرصف 
مليون درمه اليل  200الصحية ميل بدات، هاذ السـنة أكرث من مليار و

خلاص، يعين حصة أكرث، يعين ولوج اكنت كتعويضات لألجراء �لقطاع ا
  . للعالج، يعين حتسني دخل، وهذا العنرص األسايس

أكيد كتوا-نا فيه حتدÎت كبرية، واليل مطلوب من مجيع الرشاكء أهنم 
يعملوا يف اجتاه احلفاظ عىل مبادئ التضامن اليت أسست علهيا نظام 

طية كبرية كيف ما التغطية الصحية يف بالد�، ما نبقاوش يش دايرين ليه تغ 
كيتقال، ويش دايرين ليه تغطية شوية هااكÎ، بل هنا رضورة أننا حنسمو يف 

  .دÎل مدونة التغطية الصحية 114ذاك الفصل 
هناك كذâ توسـيع قاعدة املؤمنني، منذ حتملنا املسؤولية ال هوادة يف 

 3يش واحد ما كيرصحش �ألجراء دÎلو، هذا اليل مكن أننا يف ظرف 
 500ات وصلنا تقريبا الزÎدة يف عدد األجراء املرصح هبم أكرث من سـنو 

ألف اليل مرصح هبا يف الضامن  800ألف، أصال اكنت عند� فقط واحد 
شهر، ألول مرة يف املغرب كنتقلو ألكرث من  12شهر عىل  12¨جÊعي 

  . شهر 12مليون مرصح به ملدة 
ذâ، وكيبقى اإلشارة أن أكيد اكين مشالك كثرية، اجÊعية إىل غري 

اليوم اRوÙ من بعد القرار اليل اكن يف احلوار ¨جÊعي دÎل حذف 
، مجيع األجراء اليل خدامني عند اRوÙ لكهم 4إىل  1اRنيا من  السالمل

  .كيتخلصوا أكرث من احلد األدىن لألجر املقبول يف القطاع الصناعي
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . وزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة املباركةشكرا للسـيد ال

ننتقل للسؤال اآلين املوجه للسـيدة وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة 
والتضامن حول تأخر املراسـمي التطبيقية اخلاصة بقانون الولوجيات، 

توفيق مكيل، أمحد بنيس، حسن سليغوة، : للمستشارين احملرتمني السادة
  .مصطفى سالمة، محمد برطين

  .اللكمة لألسـتاذ توفيق

    ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد سـبق أن وضعت بالد� قانو� متعلقا �لولوجيات، الصادر بتنفيذه 

الرمسية بتارخي  املنشور �جلريدة 2003ماي  12الظهري الرشيف املؤرخ ب 
، وقد اشـتغلت عليه حكومة التناوب، حيث اكن هذا 2003يونيو  19

القانون مبثابة قفزة نوعية يف إطار ¨نفتاح ا½ي تعرفه اإلدارة املغربية عىل 
املواطن املغريب معوما واملواطنني ذوي ¨حتياجات اخلاصة عىل 

تئت بالد� تهنجه يف اخلصوص، تدعö ملقاربة النوع ¨جÊعي ا½ي ما ف 
  . سـياسـهتا ¨جÊعية

إال أنه، ومع األسف الكبري، مل يدخل هذا القانون حزي التنفيذ، 
وتعاملت معه اإلدارة بشلك حمتشم، ومل يفعل حلد اآلن بسبب غياب 
مراسـمي تطبيقية تعمل عىل إخراجه إىل أرض الواقع وحتسني ظروف 

لوج املواطن البسـيط من ذوي التعامل مع اإلدارة العمومية، وتسهيل و 
¨حتياجات اخلاصة إىل خدمات اإلدارة املغربية، هذا إلرساء فلسفة هذا 

  .القانون املنظم للولوجيات
سؤالنا اليوم، السـيدة الوزيرة، مىت سـتخرج هذه املراسـمي التطبيقية 
من أجل إلزام اإلدارة العمومية واكفة مؤسساهتا لالخنراط فيه وتطبيقه 

  لö؟ تطبيقا س
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .â اللكمة السـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال، تفضيل

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ننننزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامنزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامنزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامنزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيدان الوزيران،

�لشكر إىل فريقمك عىل وضع هذا السؤال يف البداية أود أن أتقدم 
الهام، اليل هو رشط أسايس من أجل حتقيق تمنية داجمة لألشخاص يف 
وضعية إعاقة، فعال القانون املتعلق �لولوجيات مت التبين دÎلو يف شهر ماي 

، واكين صيغة أولية دÎل املرسوم التطبيقي اليل مت الوضع دÎلها أمام 2003
، أي من طرف احلكومة السابقة، 2006للحكومة يف سـنة األمانة العامة 

وهذا املشلك دÎل املرسوم التطبيقي هو أنه هناك واحد املقاربة اليل يه 
دÎل الوزارات اليل هام ملكفني �لتتبع و�ملصادقة عىل هذه  7أفقية واكين 

عين املراسـمي التطبيقية ألنه يتعلق األمر �ملعامر، كيتعلق األمر �لبناء، ي
�لهندسة املعامرية و�لهندسة دÎل البناء وكذâ �لنقل، ومبختلف املتدخلني 

  .يف ميدان النقل
، مث 2006إذن هذا هو اليل جعل أنه اكين صيغة أوىل توضعت يف 

بعد ما مت تقدمي املالحظات و¨قرتاحات دÎل خمتلف الوزارات، مت تقدمي 
، واآلن امحلد 2010ثة يف يوليوز ومث صيغة 4ل  2009صيغة 4نية يف يوليوز 
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W احنا وصلنا إىل نتيجة أنه مت اإلمضاء من طرف لك القطاعات احلكومية 
 ،Yاملقب Yم القليÎاملعنية �سـتثناء قطاع واحد اليل هو غادي مييض يف األ
وغادي توضع إذن يف األÎم القليY املقبY أمام جملس احلكومة من أجل 

  . املصادقة عليه
ن اليل كنقول هو أنه هاذ املرحY دÎل املراسـمي التطبيقية يه ولك

رضورية وÄمة جدا، ولكن ليست اكفية لوحدها، حيث أنه اكين عدد دÎل 
األعامل األخرى دÎل التحسيس ودÎل التعبئة ودÎل التكوين اليل مت العمل 

ين هبا من طرف الوزارة، وخاصة أنه املوضوع اليل خصصناه للمهرجان الوط
، مت ختصيصه 2010الثامن لألطفال ذوي ¨حتياجات اخلاصة يف أبريل 

ملوضوع الولوجيات، وهبذه املناسـبة يعين أمضينا عىل مجموعة من 
دÎل احملطات يف اRار  3¨تفاقيات، حيث كنا معلنا هاذ املهرجان يف 

Dلس البيضاء ووجدة ومراكش، مت التوقيع عىل اتفاقية مع والية وجدة ومع ا
البèي دÎل وجدة من أجل وضع الولوجيات يف األماكن العمومية ومجموعة 
من الفضاءات العمومية، يف إطار الرب�مج دÎل إعادة تأهيل احلرضي دÎل 

  .وجدة
اكين كذâ اتفاقية دÎل التكوين مع الهيئة الوطنية للمهندسني 

âوكذ ،ëل القرض الفالÎمع الصندوق د âدمعنا إطالق  املعامريني، كذ
 Maroc(طاكيس خاص �ألشخاص املعاقني يف إطار الرشاكة مع مجعية 

Handicap ( ،ار البيضاء من أجل تعمميها إىل املغرب اكمالRمبدينة ا
دÎل األوراش أخرى كربى مثل أننا أنتجنا واحد اRليل  2واكين 

الد للولوجيات اليل مت توزيعه يف املهرجان التاسع عىل لك مناطق الب
وكذâ سـيوزع عىل الواكالت احلرضية وعىل الهيئة دÎل املهندسني 

 .واملدرسة دÎل املهندسني من أجل التكوين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، فريق التجمع

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
بداية، السـيدة الوزيرة، نشكرمك عىل تفضلمك هبذا اجلواب وأنمت �درمت 

واب يف أجل ال يتعدى أسـبوع من الطرح دÎلو، وهذه مسأÙ يف اجل
متعود�هاش داخل هذه املؤسسة، حبيث األسـئY اآلنية مكيمتش اجلواب 

  .دÎلها من طرف بعض الوزراء إال حىت كتحيد علهيم ذاك الصفة اآلنية
السـيدة الوزيرة، سبب طرحنا لهذا السؤال كيف ما قلتو أنمك كتديروا 

احنا منذ أسـبوعني كنا نتواجد يف واحد اإلدارة معومية برامج حتسيس، 
ال ـــــــــــــــأشـنو السبب دي ) R�)un scandalار البيضاء، كنسمعو 

)le scandal( ؟ هو واحد الشخص معاق اكن خصو يطلع عند واحد
 L’agent de(املوظف اليل كيتواجد يف الطابق الثالث، مع اكمل األسف 

sécurité (� خذ املصعد ويقول � بأن املصعد خمصص مينعهÎ ش
  .للموظفني

وكام نعمل، السـيدة الوزيرة، أن احلكومة قررت وبشلك اسـتثنايئ توفري 
آالف منصب شغل حلاميل الشهادات العليا، ونتوقع يف إطار سـياسة  4

احرتام مقاربة النوع ¨جÊعي حصول بعض ذوي احلاجيات اخلاصة عىل 
  . صوصا أهنم طالبوا هبا �حتجاجات كثريةبعض هذه املناصب، وخ

سـنوات  8ومنذ  2003السـيدة الوزيرة، ال يعقل أن قانون صدر يف 
½ا، رجاء، السـيدة الوزيرة، العمل . وحنن ننتظر النصوص التطبيقية دÎلو

  . عىل ترسيع هذه النصوص وتقدميها Dلسـنا املوقر من أجل النظر فهيا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم، السـيدة الوزيرة â اللكمة للرد عىل التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¨جÊعية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

أوال فö خيص املسأÙ دÎل توظيف حاميل الشواهد، فعال األشخاص 
من هذا التوظيف  املعاقني واملكفوفني وضعاف البرص أخذوا احلصة دÎهلم

دÎل املناصب اليل مت ختصيصها إىل اDموعات  371املبارش، حيث أنه هناك 
دÎل مكفوفني وضعاف البرص وكذا املعاقني احلركيني، واليل احنا اآلن نعمل 
من أجل تفعيلها ألنه هذا يشء ليس سهل واليل كيطلب واحد املسطرة 

  . صعيبة جدا، ولكن حنن منكبني عىل هذا العمل
والظروف احلالية مايش سهY هنائيا ألنه الباب مفتوحة جدا إىل املطالبة 

اآلالف  10ما يسمى �حلل الشامل واحلل الشامل ال يوجد ألنه يتعلق ب 
من حاميل الشواهد، و�لتايل البد أننا نعملو يف إطار مثال أنه اكين فتح إن 

صصة يف قانون شاء هللا املباراة من أجل توظيف املناصب اليل يه خم
اليل خصها تكون  %7املالية، واليل البد أنه كذâ يتنظر إىل نسـبة دÎل 

حيظون هبا األشخاص املعاقني اليل احنا معهم قلبا وقالبا، وهذا هو املهام 
  .دÎلنا

ولكن كذâ بغيت نثري ¨نتباه عىل أنه املهام دÎلنا هو التنسـيق دÎل 
Äمة اليل يه صعبة جدا ألنه غري �ش  السـياسات العمومية، و�لتايل يه

وزارات لك  7وزارات، تصور كيفاش  7مثال هذا املرسوم �ش ميضيو عليه 
واحد يعطي رأي دÎلو واملناقشة واملناقشة الثانية واجÊعات متعددة Rى 
األمانة العامة للحكومة مع لك هاد املتدخلني �ش وصلنا يف األخري إىل واحد 

  .وافقيالنص اليل هو ت
وهاذ اإلشاكلية مايش خاصة �ملغرب، مجيع الزمالء الوزراء يف البèان 
األخرى لكهم كينصوا عىل الصعوبة اليل اكينة فö خيص السـياسات األفقية، 
وفö خيص هاذ املقاربة العرضانية اليل يه دامئا كتطلب واحد اDهود إضايف، 

حىت  - امحلد W  - دÎلنا واكين وها أنمت شاهدين بأنه ما كنبخلوش �Dهود 
  .تعبئة دÎل احلكومة لكها من أجل أننا نوصلو لهاذ النتاجئ

  .وشكرا
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        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيدة الوزيرة عىل املسامهة

ننتقل للسؤال املوجه للسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان حول 
طار إىل أحد السادة جرب الرضر امجلاعي، أعطي اللكمة يف هذا اإل

املستشارين من الفريق ¨شرتايك لبسط السؤال، فلتتفضل األسـتاذة 
 .مشكورة

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 

  السـيدة والسادة املستشارون،
التقرير الهنايئ  السـيد الوزير احملرتم، مضن التوصيات الهامة الواردة يف

لهيئة اإلنصاف واملصاحلة، تÖ املتعلقة برب�مج جرب الرضر امجلاعي، وا½ي 
تتكثف مراميه األساسـية يف رد ¨عتبار للمناطق املغربية اليت اكنت مرتعا 
لالنهتااكت اجلسـمية حلقوق اإلنسان، وذâ عن طريق اختاذ مجموعة من 

ريع تمنوية، تسـهتدف يف املقام األول اإلجراءات، والسـö تسطري برامج ومشا
املسامهة يف التمنية ¨قتصادية و¨جÊعية لهذه املناطق اليت تعرض بعضها 

  .حلصار ظامل وإقصاء ممهنج لسـنوات طوال
وإذا اكن من اإلنصاف والعدل ¨عرتاف بأن هذه العملية حالفها النجاح 

ملتتبع املوضوعي ال يسعه وحققت املأمول مهنا يف الكثري من املناطق، فإن ا
كذâ إال أن يسجل ما يكتنف العملية من اختالالت ونقائص، تمتظهر يف 
الفوارق اليت أدت إلهيا من حيث المتيزي بني اجلهات واملناطق والبèات، 
حبيث مل يمت تعممي النتاجئ اإلجيابية لهذه املبادرة الشجاعة، املبادرة الفريدة 

  .ملناطق املسـهتدفةبشلك يضمن املساواة بني ا
ويف هذا اإلطار، نكتفي �إلشارة إىل أن بعض املدن والقرى اليت قدمت 
رجالها ونساءها، وحضت �لغايل والنفيس دفاعا عن مغرب احلداثة والقمي 
اRميقراطية وتاكفؤ الفرص وحماربة الهتميش، وأذكر عىل سبيل املثال لكممية، 

دن وقرى اجلنوب الرشيق، مل أسول، الراشـيدية وغريها من م تنجداد،
تسـتفد من بر�مج جرب الرضر امجلاعي بنفس النوع واRرجة اليت اسـتفادت 
هبا مناطق أخرى، مل يكون نصيهبا يف انهتااكت حقوق اإلنسان يتجاوز 

  .احتضان السجون واملعتقالت الرسية
مفىت، السـيد الوزير احملرتم، سيمت ¨نتباه إىل هذه ¨ختالالت 

Üت ومعاجلهتا �لشلك ا½ي ينصف املناطق املعنية ويعيد ¨عتبار والتفاو
لساكنهتا اليت ال متتÖ إال ما ميزيها من التشبث بقمي الكرامة والوطنية رمغ أهنا 

  تعيش يف مغرب يبدو أنه ال يزال موسوما بغري النافع؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

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

مك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل شكرا للمستشارة احملرتمة، ل
  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

وتشكرايت موصوÙ كذâ للفريق ¨شرتايك احملرتم وللسـيدة املستشارة 
  . عىل طر�م لهذا السؤال

سـيدة املستشارة ألننا جيب أن بصدق أ� أخنرط مع ما جاء يف تدخل ال 
نفخر �لطريقة اليت متت هبا معاجلة ملف انهتااكت حقوق اإلنسان من خالل 
هيئة اإلنصاف واملصاحلة، الهيئة قامت �عÊد مهنجية متعددة األبعاد، فهيا 
التعويضات املادية، فهيا اخلدمات ¨جÊعية �لنسـبة لألفراد، فهيا جرب 

بة للمناطق اليل عرفت انهتااكت، تالها إهامل عىل الرضر امجلاعي �لنسـ 
  . مسـتوى إجناز البنية التحتية والتمنية ¨قتصادية و¨جÊعية

بر�مج جرب الرضر امجلاعي عرف جناحا Äام، خاصة بعد توقيع اتفاقيات 
الرشاكة األوىل للمجلس ¨ستشاري حلقوق اإلنسان مع مجموعة من اإلدارات 

  .ميةواملؤسسات العمو 
، 2010وشـتنرب  2007مرشوع ما بني يوليوز  99لإلخبار، مت اجناز 

هذه املشاريع اكنت مقسمة إىل مجموعتني، إما مشاريع أفقية مهت �ألساس 
اRورات التكوينية لتقوية قدرات الفاعلني احملليني لتأهيلهم حلسن التدخل 

جناز برامج خاصة والتدبري اجليد للربامج املقرتحة، إىل جانب ذâ مت وضع وإ
، ومن بني املناطق )برامج حمو األمية(، النساء )خمöت صيفية(لألطفال 

املسـتفيدة اكينة فكيك والراشـيدية وزاكورة وطانطان وميدلت، ويه مناطق 
 .تدخل مضن السؤال املطروح من طرفمك السـيدة املستشارة احملرتمة

املرتبطة �لتمنية احمللية  فö يتعلق �ملشاريع احمللية، مشلت هذه املشاريع
مشاريع متنوعة، مهت مناطق عديدة مثل الراشـيدية اليل عرفت برامج عديدة 
يف هاذ الصدد ونفس اليشء �لنسـبة لفكيك اليل فهيا برامج دÎل دمع 
األنشطة املدرة لèخل ودمع الصناعة التقليدية وبر�مج حفظ ا½اكرة واحنا 

ه الربامج ولك ما هو مشار إليه �ألصفر تنتوفرو عىل ملف متاكمل حول هذ
صفحات دمع املبالغ املالية املرصدة لها، هيم هذه املناطق دÎل الراشـيدية 

  ...ودÎل فكيك، إىل آخره
اخلالصة أن احلكومة مسـمترة يف تنفيذ بر�مج جرب الرضر امجلاعي 

  . وتنأملو أنه ختصص � المتويل الالزم يف السـنوات القادمة
  .شكرا

        ::::سـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةال ال ال ال 
  شكرا لمك السـيد الوزير، األسـتاذة هل â تعقيب حول املوضوع؟

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  . شكرا السـيد الوزير

يف احلقيقة جبوابمك هذا رجعتوين لسـنوات اRراسة �للكية وتذكرت مثال 
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 ، يف احلقيقة ما خلييت يل ما"قول لك خطيب ةقطعت -زي : "عربيا يقول
نقول، ولكن فقط أريد أن أشـيد �Dهودات اليت بذلت يف جرب الرضر ا½ي 
حلق األفراد واملواطنني، وا½ي تتبعه الرأي العام الوطين من خالل جلسات 
¨سـÊع العلنية، وصوال إىل إقرار تعويضات مادية، اسـتفاد مهنا املترضرون 

رب متثل يف طي من سـنوات الرصاص، األمر ا½ي شلك متزيا وتفردا ملغ
صفحة املايض وكذâ أشاد الرأي العاملي هبذه املبادرة الشجاعة اليت سلكها 

  .املغرب
اكن الهدف من طرح السؤال فقط إ4رة ¨نتباه إىل بعض هاذ املناطق 

âحىت تنال حظها يف اجلانب التمنوي، إىل آخر ذ .  
  .وأشكرمك السـيد الوزير جزيل الشكر

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . مسمك مجيعا أشكر السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان�

ننتقل مبارشة إىل األسـئY املو-ة إىل السـيد وزير التجهزي والنقل 
والسؤال األول حول الرب�مج الوطين إلنشاء مساâ �لعامل القروي من أجل 

، ااكشوإدريس الرايض، حسن ع: فك العزÙ، للمستشارين احملرتمني السادة
  . حلسن بيجديكن، خريي بلخري، حلسن عباد

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال
  .يف إطار نقطة نظام تفضلوا

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
هللا جيازيك -السـيد الرئيس، بغيناك غري ما تبقى من الوقت تضبطه لنا 

  . �ش يشملنا البث -خبري
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .متش السـيد الرئيسما فه 

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
هاذ اليش اليل بقى دÎل الوقت، السـيد الرئيس، ما تبقى من الوقت يف 

  . إطار األسـئY املتبقاة اضبط لنا الوقت �ش ميكن يشملنا اكملني البث
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
املستشارين أيضا، تفضل أمتىن ذâ من السادة أعضاء احلكومة والسادة 

  .ااكشواألسـتاذ حسن ع

        ::::اااااكشاكشاكشاكشوووواملستشار السـيد حسن عاملستشار السـيد حسن عاملستشار السـيد حسن عاملستشار السـيد حسن ع
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
إن فك العزÙ عن العامل القروي واملسامهة يف التمنية ¨جÊعية لهذه 

âن وإذا اكنت العديد م. املناطق، مير �ألساس بإنشاء الطرق واملسا
املناطق �لعامل القروي تعرف إنشاء طرق ومساâ سامهت بشلك كبري يف 
فك العزÙ وخلق جسور التواصل بني البادية واحلارضة، فإنه لألسف 
الشديد الزالت العديد من املناطق تشـتيك من قY املساâ �لعامل القروي 

احل وخصوصا اليت تربط بعض اRواوير �لطرق الرئيسـية واملص والطرقات،
اإلدارية واملستشفيات واملسـتوصفات، مما يسبب مشالك متعددة خالل أÎم 
السـنة بصفة عامة، وعىل اخلصوص خالل فصل الشـتاء، ا½ي يشهد تساقط 
أمطار وثلوج تشل حركة النقل أحيا�، وتعزل هذه املناطق عن العامل 

 .اخلار� ألÎم وأشهر أحيا�
 السـيد الوزير،

دÎيل، ال يعقل أن يف املغرب يكونوا عند� مغربني، قبل ما نلقي السؤال 
مغرب اليل هو مغرب معرصن ومغرب منيس، وهو املغرب دÎل البادية، 
ولهذا، إىل امسحتو السـيد الوزير، رمغ اDهودات الكبرية اليل كيديروا 
املديرÎت اإلقلميية، ولكن ما عندهاش إماكنيات، وهذا هو الهدف دÎل 

 .السؤال دÎلنا
ما يه حصيY معلمك يف هذا اDال؟ وما هو بر�جممك : السؤال وهو

  املسـتقبيل من أجل فك فعيل وحقيقي للعزÙ عن العامل القروي؟ 
  .وشكرا

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

        ::::السـيد السـيد السـيد السـيد ككككرمي غالب، وزير التجهرمي غالب، وزير التجهرمي غالب، وزير التجهرمي غالب، وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
 .الرمحن الرحمي بسم هللا

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
بغيت أوال نتقامس التشخيص دÎل السـيد املستشار اليل تيقول عىل أنه 
ما خصش يف املغرب يكون عند� مغرب ذو رسعتني، طبعا تنتقامسو هاذ 

ن عندها دور هو هذا، هو مجع الفكرة وتنأكدو عىل أنه البنيات التحتية إذا اك
الشمل، يعين التمنية الوطنية بلك ما لها من قدرات لتمثر لك ما ميكن أن 
تمثره يف جمال التمنية ¨قتصادية و¨جÊعية، وهنا تتجي الربامج دÎل 

  .الطرق ودÎل البنيات التحتية بصفة عامة
مج الوطين الثاين وفö خيص العامل القروي، هناك الرب�مج اليل هو الرب�

للطرق القروية، اليل فيه جمهود اسـتثنايئ، أشـنو هو هاذ اDهود ¨سـتثنايئ؟ 
اكن وترية اإلجنازات يف العامل القروي  2002هو أنه إىل أخذ� حىت ملثال سـنة 

�لتدرجي،  2006لكم مرت يف السـنة، اآلن ومنذ  1000كتوصل تقريبا 
 السـنة دÎل شق الطرق يف العامل لكم يف 2000، طلعنا لـ 2007وخصوصا 

القروي، وهذا يدخل يف إطار الرب�مج الوطين الثاين للطرق القروية، الطول 
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مليار دÎل اRرمه  14كيلمرتات، هاذ الرب�مج فيه  500ألف و 15دÎلو هو 
كتلكفة، وينجز بطريقة تشاركية، حبيث أنه ¨ختيار دÎل العمليات مت بصفة 

امجلاعات احمللية املعنية هبذا الرب�مج، حبيث أنه هذا الرب�مج  تشاركية مع مجيع
اتفاقية -وية، ولك اتفاقية موقعة من طرف امجلاعات املعنية،  16مبين عىل 

جامعة قروية اليل موقعة، هذا فقط  954جملس إقلميي، و 59حبيث أنه اكين 
عيار هو لطمأنة السـيد املستشار عىل حسن اختيار العمليات ألن أحسن م 

  .املشاورة الختيار هذه الطرق
 2000اليوم هاذ العملية تمتىش يف ظروف حسـنة، حبيث أنه الوترية يه 

سـنوات وأنه حاليا  8أو  7لكم يف العام اليل يه ضعف ما اكن ينجز قبل 
كيلومرت انطلقت هبا األشغال، يعين عدد الصفقات اليل مت اإلعالن  10245

كيلومرتات يه  6209كيلومرت،  10245ا سينجز حاليا علهيا مبا فهيا ما أجنز وم
ما فتح أمام حركة السري، واحلجم إىل ترمجنا احلجم دÎل األشغال اليت أجنزت 

  . كيلومرت 7469تساوي 
 %54املعيار اآلخر اليل هو Äم، اليل هو نسـبة فك العزÙ ارتفع من 

طن عىل موا 2005اليل اكن املسـتوى متوسط جدا ألنه سـنة  2005سـنة 
  . %70إىل  2011اثنني مل يكن يتوفر عىل طريق، هذه النسـبة ارتفعت سـنة 

 .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، األسـتاذ الرايض

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،
  السادة الوزراء،

أ� بعدا تنسـتغرب بعدما الوزير قال â اكين مشاورات، ما اكين 
  ورات معمك، السـيد الوزير، وما تتشاور حىت مع حد، عالش؟مشا

أتساءل معمك عن األرضار اليت نتجت عن الكوارث الطبيعية خبصوص 
حسن، الوزراء لكهم - بين- الرشاردة- املساâ والطرق �جلهة دÎل الغرب

تدارسوا مع املنتخبني لك املشالك املرتبطة �لقطاعات دÎهلم، ما عدا 
  .ما تتجيويش، وخصك تقولها للمواطنني سـيادتمك، وأنمت

  السـيد الرئيس، 
نتخبط أو تتخبط اجلهة يف مشالك كبرية جدا، يف هاذ القطاع اليل تميثلو 

بين - الرشاردة- السـيد الوزير، وأنمت غائب، هل Rيمك عقدة مع -ة الغرب
  حسن، هل الوزارة مÖ لمك؟

  السـيد الوزير، 
ينك الزبونية واحملسوبية، يه اليل عندمك، �ش نعرفو أن عندمك انÊ بيين وب 

وزارة اRاخلية سامهت يف ميدان الطرق اليل تهيمومك، وأنمت أيضا غائبون، مع 
العمل طلبنا لقاء معمك، وأنمت مل تسـتجيبوا، واش احنا غادي جنيو نشوفوك عىل 

زينك، عىل زين عينيك، عالش غادي جنيو عندك؟ عىل املشالك وعىل 
  .ملواطننياهلموم دÎل ا

كذâ أعمل أن الرشااكت اليل اهرضيت علهيا دا� عاد، اليت كنمت 
تناشدون هبا، تعمتد أيضا الزبونية واحملسوبية، ألنمك أبرممت رشااكت مع 

  .امجلاعات بسخاء ألهنم دÎولمك، وخص هاذ اليش يعرفه املواطنني
املسامهة  اآلن السؤال املطروح، وفر� �لعامÙ مثال دÎل سـيدي سلöن،

دÎلنا اآلن اليل اعطاو� وزراء اليل ما تينتاميوش للقطاع دâÎ، غري بسبب 
ماليري سـنتمي، فني انتاÎ؟ فني  6الطرق، ألهنم تيديروا سـياسة القرب، 

حتاورت معنا؟ واش جييت؟ عندك ربع ساعة �ش جتي للقنيطرة، أو �ش 
  .دâÎجتي لسـيدي سلöن، وواعدتينا وما وفيتيش �لوعد 

خليين نمكل، راه �يق عندي دقيقة اليل .. كذâ، السـيد الرئيس، تيدير
Yقباي â قلت.  

  ...كذâ، السـيد الوزير، الراحئة دÎلمك يف الزبونية واحملسوبية اعطات

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

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
ألن تنسالها من قبايY واتفقت دقيقة �قية يل، ما غادي حتبسـنيش، 

Îمعا.  
عندمك أسـيدي الزبونية واحملسوبية كذâ يف الرشاكت دÎل جرف 
الرمال، أعطيتومه غري ألصدقائمك الوزراء، كذâ يف رخص النقل هناك 

  .احملسوبية والزبونية، اكين رخص اسـتثنائية
  ويف األخري تنطلبومك للمجيء إىل الربملان، عالش؟

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عن السؤال، ... شكرا السـيد الرئيس

  .تفضلوا

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
حقيقة، السـيد الرئيس، ما تميكن يل إال أنين نعرب عىل استيايئ من 

  .التعقيب دÎل السـيد املستشار
 أوال، ا½ي ليس � أي عالقة مع السؤال، حبيث أن السؤال اكن �

عالقة مع العامل القروي وشق الطرق �لعامل القروي، وتدخل السـيد الرئيس 
يذهب إىل جمال الطرق وإصالح الفيضا�ت، ويذهب إىل جمال جرف 

âرة الوزراء، إىل غري ذÎالرمال، ويذهب إىل ز...  
فأؤكد للسـيد املستشار عىل أنه ال توجد أي زبونية أو حمسوبية، وإذا 

كنقول .. حظة فهيا الزبونية أو هذا Îخذ مجيع التدابرياكن عندو هو يش مال
للسـيد املستشار احملرتم إىل عندو يش ورقة فهيا الزبونية واحملسوبية، مييش 
يتقدم هبا لعند وكيل املÖ، سري تقدم هبا لعند وكيل املÖ، وإذا اكن يش 
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هاذ  سري تقدم هبا لعند وكيل املÖ، و�رااك من) carrière(وزير عندو يش 
سري قدÄا لوكيل املÖ، دير عىل قد £مك وسري قدÄا لوكيل ... ال�م
Öامل...  

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الرئيس، ما اعطيتكش اللكمة هللا خيليك

  :السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
�ش يف قاعة الربملان تكون جمال دÎل تصفية احلسا�ت هباد النوع، إىل 

ختالل، مييش يتقدم هبا لوكيل املÖ، دير عىل قد اكنت يش حاجة، يش ا
£مك وسري عند وكيل املÖ، إىل اكنت يش حاجة عند يش وزير سري 

Öسري عند وكيل امل ،Öال توجد أي وثيقة، إىل اكنت يش ... عند وكيل امل
Öحاجة سري عند وكيل امل.  

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .األخ الرايض أرجوك

  :والنقلوالنقلوالنقلوالنقلالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي    
هاذ ال�م، السـيد الرئيس، كنتسـىن أنه يتحمل فيه مسؤوليتو ألنه 
احلكومة عندها كرامهتا، وأنه الناس تيقولوا بأنه الوزراء عندمه كذا، إىل اكنت 
يش حاجة سري أسـيدي قدÄا لوكيل املÖ، أ�  كنتساءل، السـيد الرئيس، 

بل بضعة أسابيع أو ملاذا السـيد النائب ونفس الفريق طرح هذا السؤال ق 
Öتقدمو .. بضعة شهور، ومل يتقدم بشكوى مبارشة لوكيل امل ،Öا لوكيل امل

  .برااك من الكذوب

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .الكذاب هو انت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس هللا خيليك، أ� .. أرجومك، هللا خيليك، أستسمح اإلخوان

وة هللا خيليمك، السـيد الوزير امسحوا يل هللا أستسمح اإلخ... كنلمتس أن
  .السـيد الوزير امسح يل هللا خيليك... خيليمك

  :السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .السـيد الرئيس، بغيت �خد اللكمة هللا خيليك �ش نتفامهو مزÎن

إذا غادي يكون الربملان غادي نبداو جنيو ونرفعو الصوت والسب والشـمت 
ولية، هاذ الطريقة دÎل اRميقراطية راه ما اكينة حىت يف وال�م بدون مسؤ 

يش بالد، إذا اكنت يش حاجة اكينة، قوموا هبا، قوموا �لتحرÎت، معلوا 
  ...جلان تقيص احلقائق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيد الرئيس أرجوك، اليس الرايض، هللا خيليك، أترجاك

 - فع اجللسة، ونؤجل إذا امسحتو اإلخوان غادي نكون مضطر �ش نر 
ما تبقى ألنه ال ميكن أن نسـمتر يف هذه الظروف، ال ميكن أن  -إىل امسحتو 

  ...نسـمتر يف هذا اجلو الغري مالمئ
اإلخوان نظرا ملا وقع، أستسمحمك ألرفع اجللسة، وسـنعرض األمر عىل 
املكتب للبت يف هذا املوضوع، ألنه ال ميكن ¨شـتغال هبذه الطريقة، اليس 

يض مل أعطك اللكمة، ما ميكنش انسمحو للتشويش عىل اجللسة العامة الرا
  . أبدا، هذا تشويش عىل اجللسة العامة، هللا خيليك

إذن أستسمح اإلخوان، غادي نرفع اجللسة، وسـنؤجل ما تبقى من 
   .الرب�مج إىل األسـبوع املقبل

  .وشكرا


