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  )2011 ماي 03  (1432 جامدى األوىل 29الثال5ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFلرئيس  الرابعاخلليفة  ،أدبدا وشـيخ أمحد السـيداملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية  ومخس وثالثونثالث ساعات  :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .والثالثني بعد الزوال الرابعةواSقيقة 

  . مناقشة األسـئY الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةاملستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، املستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، املستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، املستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، 
  .والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اSسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اSاخيل  56معال بأحاكم الفصل 
خيصص اFلس هذه اجللسة ألسـئY السادة  Fلس املستشارين،

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أدعو اFلس املوقر لتالوة الفاحتة عىل حضا� العمل اإلجرايم اهلمجي ا�ي 

عز وجل أن اسـهتدف أبر�ء مبقهـى أراكنة مبدينة مراكش، سائلني هللا 
يشمل الضحا� �لرمحة واملغفرة والرضوان، ويلهم ذوهيم الصرب والسلوان، 

  .وينعم عىل املصابني �لشفاء العاجل

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمان الرحيم، 

هدنا الصراط المستقيم، امالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، 

  . ط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالينصرا

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

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
واآلن أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اFلس عىل ما جد من 

  . مراسالت وإعال©ت
  .اللكمة للسـيد األمني

        ::::السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلسالسـيد محيد كوسكوس، أمني اFلسالسـيد محيد كوسكوس، أمني اFلسالسـيد محيد كوسكوس، أمني اFلساملستشار املستشار املستشار املستشار 
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية أحيط اFلس املوقر أن جملس املستشارين سـيعقد جلسة 

زو±، ختصص ل¯راسة  4ماي عىل الساعة  5معومية يوم امخليس 
  :والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية

حلسن يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة ا 19.10مرشوع قانون رمق   - 1
الثاين للهنوض �ألعامل ±ج·عية لفائدة العاملني �لقطاع العمويم للصحة، 

 احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 5نية؛
يتعلق بنقل البضائع اخلطرية عرب  30.05مرشوع قانون رمق   - 2

ة الطرق، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراء
 5نية؛
يتعلق ببيع السمك �مجلY، احملال عىل  14.08مرشوع قانون رمق   - 3

 جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 5نية؛
يتعلق بتدابري امحلاية التجارية، احملال  15.09مرشوع قانون رمق   - 4

 عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 5نية؛
من الظهري الرشيف رمق  44إىل تعديل املادة  مقرتح قانون يريم  - 5

بتنفيذ  2002املوافق ألكتوبر  1423من رجب  25الصادر يف  1.02.296
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية، احملال عىل  65.00القانون رمق 

 .جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 5نية
نصوص الترشيعية األخرى وكذÇ اSراسة والتصويت عىل بعض ال 

  .فور انهتاء اللجان اÉتصة من دراسـهتا
خبصوص األسـئY الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :ماي 3إىل غاية يوم الثال5ء 
  سؤ±؛ 26: عدد األسـئY الشفهية -
  سؤال واحد؛: عدد األسـئY الكتابية -
  .أجوبة 9: عدد األجوبة الكتابية -

  .الرئيس شكرا السـيد

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

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
فÓ يتعلق مبا جاء عىل لسان السـيد األمني العام ألنه ما اعطنايش 
املسائل كيف ما يه، ألن توصلنا احنا اليوم يف الفريق أنه السـيد رئيس 

ج حول ما وقع يف جملس املستشارين توصل بواحد الرساÕ د�ل احتجا
  ...اجللسة السابقة، هللا خيليك خليين نمكل، خليين نمكل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد الرئيس، السـيد الرئيس هللا خيليك

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
خليين نمكل خمارجش عن املوضوع، دا� غري بغييت حتبسـين، هذه راه 

  ...رساÕ جات لمك، خليين نمكل
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        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
السـيد الرئيس هللا خيليك، السـيد الرئيس احرتم الرئاسة، هناك نظام 

  .داخيل

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
راه خمارجش عىل املوضوع، خمارجش عىل املوضوع، أش تيقول فهيا 
السـيد الوزير؟ تيقول خص جلنة د�ل تقيص احلقائق خبصوص احملسوبية 

قائق خصنا األغلبية، خصنا اإلخوة لكهم والزبونية، جلنة د�ل تقيص احل
  ...يتضامنوا معنا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس، باليت السـيد الرئيس، هللا خيليك احرتم الرئاسة، 
واحرتم الرئاسة راه اكين النظام اSاخيل، اكين قوانني خصنا ننضبط لها، 

ل هبا، شكرا هللا خيليك، شكرا السـيد الرئيس، هللا خيليك، الرسائل نتوص
  .السـيد الرئيس

من النظام اSاخيل، توصلت الرئاسة بسـبع  128طبقا ملقتضيات املادة 
طلبات إحاطة، اللكمة اآلن لفريق التجمع اSسـتوري املوحد، تفضل 

  .السـيد الرئيس يف إطار طلب اإلحاطة، تفضل
  .يف إطار التسـيري؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد املاÇ أفر�طاملستشار السـيد عبد املاÇ أفر�طاملستشار السـيد عبد املاÇ أفر�طاملستشار السـيد عبد املاÇ أفر�ط
صدرمك، كام ألمتس سعة صدر السـيدات والسادة ألمتس سعة 

  .املستشارين
 å أ© هاذ نقطة نظام تتعلق مبا تعرضت...  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
واش يف إطار التسـيري؟ .. ال، ال السـيد املستشار احملرتم، هللا خيليك

  .ال، ال، هللا خيليك، واش يف إطار التسـيري؟ تفضل

 Çاملستشار السـيد عبد املا Çاملستشار السـيد عبد املا Çاملستشار السـيد عبد املا Çأفر�طأفر�طأفر�طأفر�طاملستشار السـيد عبد املا::::        
أ© غري بغيت نبلغ األخوات واإلخوان أنه يوم األربعاء املنرصم منعت 

  .وخليين نمكل... من ولوج مقر والية اSار البيضاء

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هيرض يف إطار القانون، ال، ال امسح يل، هللا خيليك، ال السـيد 

الزتموا هللا املستشار، هللا جيازيك خبري، راه اكين قانون، خصنا حنرتمه، 
  . خيليك، ال، ال ما عندها عالقة �جللسة، نقطة نظام واحضة

        ::::املستشار السـيد عبد املاÇ أفر�طاملستشار السـيد عبد املاÇ أفر�طاملستشار السـيد عبد املاÇ أفر�طاملستشار السـيد عبد املاÇ أفر�ط
السـيد العامل املسؤول عن الشؤون العامة أعطى التعلÓت د�لو �ش 
ما ندخلش للوالية، بدليل أنه اكين جلسة، إذا اكن صاحب اجلالÕ فتح 

Sسـتورية ببالد©، فهناك من خيدش هذه ورش اإلصالحات السـياسـية وا

  ...الصورة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
. شكرا، اآلن اللكمة لفريق التجمع اSسـتوري يف إطار طلب اإلحاطة
  . هللا خيليمك السادة املستشارين الزتموا مبقتضيات النظام اSاخيل راه واحضة

  .تفضل رئيس فريق التجمع اSسـتوري املوحد

        ::::و املربوحو املربوحو املربوحو املربوحاملستشار السـيد احلاملستشار السـيد احلاملستشار السـيد احلاملستشار السـيد احل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة والسـيدات املستشارين احملرتمني،

  السـيد الرئيس،
تلقى الرأي العام الوطين باكفة حساسـياته وأطيافه ورشاحئه اFمتعية 
. �ستياء عارم نبأ التفجري اإلرهايب اجلبان ا�ي طال مقهـى أراكنة مبراكش

وحد بأن هذا ±عتداء اإلجرايم الغادر ا�ي ونؤكد داخل فريق التجمع امل
اسـهتدف مواطنني مغاربة وسـياح ضيوف بالد©، يرضب يف العمق حق 
احلياة ا�ي يعترب من أمسى احلقوق ا�ي تدافع عنه اكفة األد�ن الساموية، 

  .ومعها اكفة شعوب العامل
يايس إن اجلهة املدبرة لهذا الفعل اإلرهايب تسـهتدف إعاقة التقدم السـ 

و±قتصادي ا�ي تعرفه اململكة املغربية، اليت فتحت النقاش العمويم 
الواسع اSائر حول اإلصالحات السـياسـية واSسـتورية، وتسـهتدف أيضا 
رضب اسـتقرار املغرب، كام تسـهتدف كذÇ إر�ك الوضع ±قتصادي 

املغريب يف هاته اجلهة أو اجلهات املدبرة قد تعترب أن المنوذج . املمتزي ببالد©
إجناز إصالح دسـتوري ودميقراطي هادئ وحقيقي مقلق �لنسـبة لها، 

  .و�لتايل تبحث عن إفشاå بلك الوسائل، ومن بيهنا اإلرهاب
  السـيد الرئيس،

اململكة املغربية قوية �ختياراهتا، قوية بإصالحاهتا السـياسـية 
ع الوا�ات، واSسـتورية و±قتصادية و±ج·عية، واليت فتحهتا عىل مجي

وتفجريات مراكش لن تضعف قوهتا يف السري عىل درب هذا اإلصالح 
  .الشامل يف سبيل إرساء هذا المنوذج املغريب ا�ي اعرتف به العامل بأرسه

فعىل بالد© مبارشة حتقيق شامل، هادف وشفاف وفعال للوقوف عىل 
ر احرتام حقيقة هؤالء اFرمني مبا تقتضيه من الرصامة الرضورية يف إطا

القانون، وكذÇ وجب تعزيز القدرة اإلستباقية األمنية من أجل استرشاف 
  .مثل هذه األحداث

السـيد الرئيس، نقول لهؤالء وللعامل أمجع، سنسـمتر يف بناء بالد© عىل 
أساس دوÕ معارصة ومسايرة للتطور ا�ي يعرفه العامل �سـمترار، سـنواصل 
بناء رشااكتنا وعالقاتنا املمتزية مع أورو� وأمرياك واSول األسـيوية واكفة 

حاتنا بثبات اSول الشقيقة والصديقة، سـنواصل إجناز أوراشـنا وإصال
وهدوء وبوترية أكرب، حيث سيبقى املغرب آمنا ومسـتقرا ومزدهرا رمغ كيد 
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  .الاكئدين ودسائس املتآمرين عىل وحدته واسـتقراره
نقول هلم أيضا، إن املغرب سيبقى دامئا هبذا البناء اSميقراطي وهذه 

يق دول اإلصالحات العميقة خفورا بعالقاته املمتزية مع أصدقائه ورشاكئه مع �
  .املعمور

وأخريا وليس آخرا، ال يسعنا إال أن حنيي قرارات جملس األمن 
ورشاكئنا األوروبيني واألمريكيني واكفة اSول الشقيقة والصديقة اليت 

  .ساندتنا مساندة مطلقة يف هذه احملنة، اليت لن تكون إال عابرة إن شاء هللا
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للفريق احلريكشكرا 

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،

مرة أخرى تعود فلول اإلرهاب لترضب بالد© من خالل العملية 
ايض، التفجريية اليت تعرضت لها مقهـى أراكنة مبدينة مراكش يوم امخليس امل

. واليت أودت حبياة أبر�ء وخلفت جر� ومصابني من خمتلف اجلنسـيات
معلية إجرامية عادت لتذكر املغاربة برض�ت إرهابية اكنت بالد© عرضة لها 

  . عىل مدى العقدين السابقني
ويف هذا السـياق، إذ جندد كفريق حريك تعازينا الصادقة لعائالت 

ومواساتنا للجر� واملصابني، فإننا  حضا� هذا الفعل اإلجرايم واهلمجي،
نؤكد مرة أخرى إدانتنا الشديدة لهذا العمل اإلرهايب الشنيع، واخنراطنا 
املتواصل يف مقاومة لك أشاكل اإلرهاب أ� اكن مصدره و�ام اكنت 

  .فلسفته
وهبذه املناسـبة األلمية، نود كذÇ أن نؤكد أن املغرب، ا�ي يعرف من 

يسري، لن يقف مكتوف األيدي أمام عصا�ت إرهابية أين أىت وإىل أين 
وإجرامية، تسـهتدف أمن واسـتقرار ب¯ عظمي من جحم اململكة املغربية، اليت 
شلكت وسـتظل منارة للتسامح والتعايش بني األد�ن الساموية وبني 
الثقافات واحلضارات املتنوعة، وأرضا للمحبة والسمل يف ظل إمارة املؤمنني 

  .الرو� لاكفة املغاربة ولضيوف هذا الب¯ األمني كضامن لألمن
كام نود كذÇ أن نقول لهؤالء اإلرهابيني اجلبناء أعداء احلياة، إن 
رسالتمك املقيتة، واليت اسـهتدفت مدينة التسامح ومعلمة السـياحة العاملية 
واإلصالح البنيوي ا�ي يعرفه املغرب، مل ولن حتقق أهدافها اخلبيثة، ألن 

، �لتالمح اSامئ واخلاS بني عرشه وشعبه، ماض يف كتابة �رخيه املغرب
املمتزي وصناعة مسـتقب� اآلمن واملتقدم بصريورة إصالحية مقدامة 
ومتالحقة، مزيته ومتزيه يف مناخ إقلميي و�وي ودويل حمكوم �لتوترات 
والرصاعات من أجل تطلعات حققها املغرب من اسـتقالå كب¯ للمؤسسات 

ق اإلنسان، ويه قمي وخيارات إسرتاتيجية، واصلت بالد© تعميقها يف وحقو 
ظل القيادة احلكمية جلالÕ امل# محمد السادس نرصه هللا، واليت توجت 
بإصالحات حقوقية وسـياسـية وأوراش تمنوية شامY، جعلت بالد© تتطلع 
يف املسـتقبل القريب إىل إصالح دسـتوري معيق وبناء �وي ممتزي 

متني للوحدة الرتابية الوطنية الراخسة، وتلمك مزيات جعلت املغرب  وحتصني
رشياك إسرتاتيجيا يف العامل اجلديد، ورائدا يف اإلصالح والتغيري، و�لتايل 
جعلته حمط حقد احلاقدين ومكر املاكرين ومصدر إزعاج خلصوم املغرب 

اولهتم وأواكر اإلرهابيني اليت ما فتئت بالد© تنسف مؤامرهتم وتبطل حم
  .الساعية لثين املغرب عن مساره املمتزي

يف هذا اإلطار، إذ حنيي حمكة السلطات املغربية يف تعاملها مع هذا 
العمل اإلرهايب الفظيع �حرتافية ووفق القانون، فإننا ندعو إىل الرضب بقوة 
عىل يدي لك من سـتثبت التحقيقات تورطهم يف ختطيط وتنفيذ هذا 

عواتنا إىل لك مكو©ت األمة إىل املزيد من التعبئة لصد الفعل الشنيع، مع د
لك احملاوالت الرامية إىل املساس هبيبة اSوÕ وأمن املغاربة وعرقY املسرية 
اإلصالحية اليت يقودها جالÕ امل#، وتنخرط فهيا اكفة مكو©ت األمة، 

يف خمتلف  داعني أيضا اكفة السلطات إىل تعزيز املقاربة الوقائية و±ستباقية
  .املرافق العمومية

  . عاش املغرب آمنا مطمئنا، واخلزي والعار لفلول اإلرهاب اجلبناء
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن لفريق التحالف ±شرتايك

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

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،السـيدات و 

يف إطار مسطرة اإلحاطات، أتدخل �مس فريق التحالف ±شرتايك 
ألعرب أوال عن إدانتنا القوية للتفجري اإلرهايب ا�ي اسـهتدف مدينة 
مراكش، وعربها اسـهتداف ب¯© وأمهنا واسـتقرارها، كام أعرب عن مواساتنا 

ا مببادرة جالÕ امل# بز�رة ماكن ألرس الضحا� من مغاربة وأجانب وإشادتن
احلادث املؤمل، هذه الز�رة اليت رفعت معنو�ت آالف العاملني بساحة 
جامع الفنا، حضا� هذه اجلرمية البشعة، ومعنو�ت مجموع الشعب املغريب، 
ودمعت مسار عودة السري احليايت يف القلب النابض ملدينة مراكش 

  .والسـياحة الوطنية
أهيا السـيدات والسادة، تسـهتدف بالد© ويسـهتدف مرة أخرى، 

اسـتقرارها، ويسـهتدف مسارها السـيايس املمتزي، وتسـهتدف واحدة من 
راكئز حياتنا ±قتصادية، ويسـهتدف يف هناية املطاف القوت اليويم 

  .لعرشات بل ومئات اآلالف من املغاربة
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ات وكام واجه الشعب املغريب بصفوف مرتاصة وبشلك موحد التفجري 
واحملاوالت املتواصY ملس بأمن الوطن، وكام  2003ماي  16اإلرهابية يف 

وا�ت األ�زة األمنية اÉتلفة لك احملاوالت السابقة بعملها اSؤوب لتعقب 
اخلال� اإلرهابية وتفكيكها محلاية الوطن، وهو معل نقدره وننوه به وندمعه 

ام وا�نا شعبا ودوÕ ونسـتحرضه بقوة يف هذه الظروف الصعبة، أقول ك
لك هذه احملاوالت، فإننا اليوم وبنفس الروح الوطنية وبنفس احلرص عىل 
حامية أمن وطننا واسـتقراره، نواجه هذه اجلرمية اإلرهابية اجلديدة بقوة 

  .وعزمية وتالمح
ويف هذا اإلطار، ننبه يف فريق التحالف ±شرتايك إىل خطورة بعض 

�م، واليت تشكك يف بعض أ�زة اSوÕ، اخلطا�ت اليت تروج هذه األ
األمنية �خلصوص، يف الوقت اليت حتتاج فيه هذه األ�زة إىل اSمع 
واملساندة يف معلها ا�ي ال نشك يف جديته بتعقب اFرمني والكشف عن 

  .مدبري هذه اجلرمية الشنيعة
إن خطاب التشكيك ا�ي تروجه بعض اجلهات، وتوزيع ±هتامات 

ة حىت دون أن يبدأ التحقيق، يعيد© إىل األجواء اليت أعقبت اFاني
، وهو خطاب خطري عىل أمن 2003ماي  16التفجريات اإلرهابية ل 

واعتبارا لهذه اخلطورة، فينبغي موا�ة هذا اخلطاب . البالد واسـتقرارها
بقوة القانون والشفافية وإخبار الرأي العام بلك املالبسات واملعطيات حني 

  .ا تنفيذا لتوجهيات جالÕ امل# الواحضة هبذا اخلصوصتوفره
ونؤكد من �ة أخرى أن املغرب، بفضل مساره السـيايس املمتزي ونضج 
قيادته وفاعليه السـياسـيني األساسـيني، مسـمتر يف مساره اإلصال� ولن 
يثنيه عن ذÇ هذا احلدث اإلرهايب �ام اكنت خطورته وجحمه ا�ي ال 

ن الشعب موحد ضد اإلرهاب ومع مواصY اإلصالح نسـهتني به، نؤكد أ
  .يف ظل ±سـتقرار واألمن
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للفريق ±سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
  املستشارين احملرتمني،السادة والسـيدات 

إن بالد©، وكام يعمل امجليع، قد عرفت أخريا أحدا5 ألمية وأعامال إرهابية 
مهجية ومتوحشة، اسـهتدفت مدينة مراكش اليت تعد القلب النابض 
للسـياحة، وذÇ عن طريق اختيار املاكن والزمان بدقة من طرف 

رية وسـياسـية اإلرهابيني، يف فرتة تعرف فهيا بالد© إصالحات دسـتو 
معيقة، وتعد فريدة من نوعها يف العاملني العريب واإلفريقي، وموضوع إجعاب 

  .وتقدير من املنتظم اSويل

وإننا يف الفريق ±سـتقاليل للوحدة والتعادلية، وهبذه املناسـبة األلمية 
جندد اليوم قبل الغد إدانتنا املطلقة لهذا العمل اإلرهايب املرفوض،ومعربني 

رس الضحا� عن صادق تعازينا ومواساتنا، مع ممتنياتنا �لشفاء لاكفة أ
العاجل للك اجلر�، ومعزتين �لز�رة امللكية السامية ملوقع ±عتداء اآلمث 
وجلر� الضحا�، ت# الز�رة اليت لها داللهتا للك من هيمه األمر، وتؤكد 

بية التفاف مجيع مكو©ت وطننا، من هيئات سـياسـية ومركز�ت نقا
ومنظامت حقوقية وجممتع مدين، حول صيانة وحدتنا وأمننا واسـتقرار©، مع 
اإلرصار لك اإلرصار عىل مواصY مسرية أوراش اإلصالح اSسـتورية 

  .والسـياسـية من وراء جالÕ امل#
  السـيد الرئيس،

إن هذه العملية اإلرهابية اجلبانة اليت اكن من بني أهدافها زعزعة 
ب مقوماهتا السـياحية و±قتصادية وفرمY األوراش اسـتقرار البالد ورض 

 Yاإلصالحية لن تثنينا، حكومة وشعبا، من تعبئة لك طاقتنا لضامن مواص
تقدم بالد© دون تأثر مبا حدث عىل مواصY مجيع األوراش ومن مضهنا دمع 
مجيع التظاهرات العلمية والفكرية اليت اكنت مربجمة قبل احلادث مبدينة 

من مضهنا عىل سبيل املثال ال احلرص املؤمتر اSويل حول التقريب مراكش، و 
من الشهر اجلاري من  22و  18ما بني احلضارات املقرر احتضاهنام بني 

طرف هيئة املهندسني الطبوغرافيني �ملغرب، بتنسـيق مع الفيدرالية اSولية 
ة، سـن 34للمهندسني، ت# املنظمة اليت مت# يف رصيدها أزيد من قرن و

هذا املؤمتر ا�ي يعترب ±ختيار األول بعد حادث أراكنة األلمي لتعزيز صورة 
�ندس  2000دوÕ مشاركة، ميثلهم ما يزيد عن  100بالد© أمام 

ألوان اإلرهاب، فكر�  و�ندسة، وحيملون شعارا å مدلول يف موا�ة لك
  . اكن أو إجراميا

ذا الظرف ��ات، وتعبئة و�عتبار أن جناح مثل هذه التظاهرات يف ه
لك الوسائل لتحقيق جناحه رضورة لتأكيد عىل أن هذا احلادث عابر ولن 
يؤثر أبدا، كام مل تؤثر الرض�ت السابقة يف اختياراتنا اإلصالحية 
اإلسرتاتيجية، سواء اكنت اقتصادية أو سـياسـية أو اج·عية أو إعالمية، 

ات ودمعها وخاصة يف جمال وذÇ من خالل تعزيز وصيانة مجيع املكتسـب
حرية التعبري والرأي، واحلرص عىل التطبيق السلمي جلوهر القانون، هذه 
األوراش اليت نعترب ترسيع وتريهتا حتقيقا لقوة إضافية ملناعة بالد© اFمتعية 
وحتصيهنا من لك ألوان التطرف واإلرهاب من أي �ة اكنت لتعزيز محلة 

ى من خالل اإلجامع الوطين الستناكر العمليات اFمتع اليت تأكدت مرة أخر 
  .اإلرهابية

وإن الفريق ±سـتقاليل يدعو مجيع مكو©ت الشعب املغريب للمزيد 
من التضامن والتآزر ودمع اجلهبة اSاخلية ملوا�ة اكفة التحد�ت واملؤامرات 
اليت من شأهنا أن متس مسريتنا النضالية حول الريق و±زدهار ملرشوع 

  . احلق والقانوندول 
  .وشكرا وأستسمح السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة اآلن للفريق ±شرتايك

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السـيدات والسادة املستشارين،
أتدخل من النظام اSاخيل Fلس املستشارين،  128يف إطار املادة 

�مس الفريق ±شرتايك من أجل التعبري عن �لغ التنديد واإلدانة للعمل 
اإلرهايب الشنيع ا�ي مت تدبريه خبسة وخبث ضد بالد©، يف قلب عامصهتا 
السـياحية والتارخيية مراكش العزيزة، وا�ي أودى حبياة عدد من املواطنني 

ب من عدة جنسـيات، األبر�ء، ا�ين اختلطت دماؤمه بدماء ضيوف املغر 
  .وأدى إىل إصابة العديد مهنم جبروح متفاوتة اخلطورة

وإنين إذ أقف إجالال ألرواح الشهداء والضحا�، مغاربة وأجانب، 
معز� عائالهتم ومتضامنا مع اجلر� واملصابني، فإنين أعترب �مس الفريق 

لتعبئة ±شرتايك أن هذا العمل اإلرهايب اجلبان، جاء يف ظرفية تمتزي �
الشعبية واإلرادة الرمسية لتحقيق إصالحات سـياسـية ودسـتورية متقدمة، 

  .وذÇ هبدف إ�اضها والرجوع ببالد© إىل الوراء
وإننا يف الفريق ±شرتايك لنعزت �لتعلÓت الصارمة اليت أعطاها 
صاحب اجلالÕ من أجل تكثيف اجلهد لكشف لك احلقيقة للشعب املغريب 

ليت اكنت وراء اقرتاف هذه اجلرمية البشعة، وإرساع جاللته حول األ�دي ا
إىل ز�رة موقع اجلرمية والوقوف عىل سري التحر�ت، كام أننا حنيي رسعة 
تدخل السلطات احمللية واملسؤولني األمنيني ورجال الوقاية املدنية والطامق 

  .الطيب من أجل إسعاف الضحا� يف الوقت املناسب وطمأنة املواطنني
وأحيي من هذا املنرب رسعة اإلدانة الشعبية لهذا العمل اإلرهايب 
املقيت، ورفض اخلضوع البزتاز اإلرهابيني، وأنوه يف نفس الصدد �لز�رة 
اليت قام هبا الفريق ±شرتايك ملاكن احلادث كتعبري عن ±سـتعداد Fاهبة 

  .لك اÉاطر اليت هتدد أمن واسـتقرار مغربنا احلبيب
اإلطار، فإنين أرى أن أفضل رد عىل هذه اجلرمية اإلرهابية  ويف هذا

اخلسيسة هو ±سـمترار يف هنج اإلصالحات اSسـتورية اليت أقرها 
مارس، بل وترسيعها وتعزيزها بإجراءات إصالحية  9اخلطاب املليك ليوم 

يقصدون  نعاجY، تعزز الثقة وتلقن درسا دميقراطيا بليغا ألعداء وطننا ا�ي
  .ب مراكش النيل من السـياحة الوطنية واملس �القتصاد الوطينعرب رض 

إننا �لقدر ا�ي نلح فيه عىل الرضب القوي عىل أيدي مرتكيب جمزرة 
مراكش اإلرهابية، واجلهات اليت تقف وراءها �ام اكنت واكن مصدرها، 
فإننا نلح عىل رضورة اختاذ لك اإلجراءات ±حرتازية األمنية والتقنية 

باق لك العمليات اليت متس بأمننا وسالمة وطننا، لكننا نؤكد أن ذÇ الست 
ال ينبغي أن يكون عىل حساب وترية التمنية ببالد© ومسار اإلصالح 

اSميقراطي والبناء املؤسسايت اليت سـيكون خري حمصن ملاكسبنا الوطنية 
  . وصامم األمان لوحدتنا والضامنة الكربى السـتقرار وازدهار بالد©

  .كرا السـيد الرئيسش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن لفريق األصاÕ واملعارصة

        ::::املستشار السـيد مصطفى الرداداملستشار السـيد مصطفى الرداداملستشار السـيد مصطفى الرداداملستشار السـيد مصطفى الرداد
  .شكرا السـيد الرئيس

من النظام اSاخيل، أحيط جملسـنا املوقر بقضية  128طبقا للامدة 
ما يرتتب عهنا من طارئة تتعلق مبشالك التقسـمي اإلداري ببالد©، و 

انعاكسات اج·عية وخدماتية وأمنية مرتبطة �سـمترار اع·د عىل املقار�ت 
اليت تغلب الهاجس األمين والسـيايس بعيدا عن اع·د معايري موضوعية 
وتمنوية ترتكز عىل البعد التشاريك وتسـتحرض اختيارات ممثيل الساكن 

إلهيا، وحتديد ان·هئم احلرضي،  ا�ين هلم احلق يف اختيار أية جامعة ينضمون
وهو حق يكف� اSسـتور املغريب، كام تكف� لك املواثيق اSولية اليت يتعهد 

  .املغرب �اللزتام هبا
يف هذا اإلطار، نود، السـيد الرئيس، �مس فريق األصاÕ واملعارصة أن 
نتوقف عىل مثال صارخ، ونثري هنا املشالك اليت تعيشها ساكنة � كيش 

وداية الناجتة عن التقسـمي الرتايب ا�ي مت اع·ده مبناسـبة ±نتخا�ت ال
، حيث مت إحلاق � كيش الوداية بعامÕ الصخريات متارة 2009امجلاعية 

بعد أن اكنت �بعة لعامÕ الر�ط، يف إغفال �م خلصوصية هذا احلي 
±ج·عي اليت أسس أصال الستيعاب األطر املوظفني املشـتغلني 

  .إلدارات العمومية �لر�ط وا�ين كونوا منذ البداية تعاونيات سكنية�
  السـيد الرئيس،

إن هذه الوضعية املقلقة اليت تعيشها ساكنة � كيش الوداية، وما 
سببه إحلاقها إدار� بعامÕ الصخريات متارة، دون األخذ بعني ±عتبار 

اج·عية، إنضافت خصوصيهتا ±ج·عية، هنا ترتبت عنه مشالك نفسـية و 
إلهيا املشالك املرتبطة برتاجع جودة اخلدمات، من نظافة، تعلمي، نقل، أمن، 
جودة احلياة، طرق، اFال األخرض، إن اكن يتطلب تدخال عاجال 
ومنصفا إلعادة مض � كيش الوداية ملدينة الر�ط، للمجلس امجلاعي 

احلي املذكور  للمدينة، سـبق للمجلس امجلاعي أن صادق عىل إعادة مض
ملدينة الر�ط، فإنه �ملناسـبة مل يعد مسموحا يف مغرب اليوم ±سـمترار يف 
اع·د مقار�ت يطغى علهيا أي هاجس بدل ±عتبارات املوضوعية التمنوية 

  .الكفيY بإرشاك املعنيني �ألمر
  السـيد الرئيس،

سنتطرق إىل موضوع آخر ذو أمهية قصوى، يتجىل يف الواقع الصادم 
ا�ي تعيشه العديد من املراكز ±ستشفائية اليت تنعدم فهيا الرشوط 
اSنيا، وخنص عىل سبيل املثال واقع املركز ±ستشفايئ اجلهوي لبين مالل 
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ا�ي عرف مؤخرا وقفة احتجاجية من طرف األطر الطبية اليت خرجت 
الواقع املأساوي ا�ي يتخبط فيه املستشفى اجلهوي، ا�ي وصفته  لتفجر

هذه األطر �ملعتقل وليس �ملستشفى، لينضاف إىل املشالك اليت يعرفها 
املستشفى اإلقلميي ألزيالل ا�ي غادره طامق طيب صيين من خمتلف 

  . أشهر 3التخصصات دون تعويضه منذ أكرث من 
ج·عية املتنوعة، ندعو يف فريق أمام هذه األوضاع واملشالك ±

األصاÕ واملعارصة إىل رضورة التدخل العاجل للحد من ±سـهتتار مبصاحل 
  . وحاجيات املواطنني

  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد دعيدعةد دعيدعةد دعيدعةد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
من القانون اSاخيل، أحيطمك علام أن أمراء اSم  128يف إطار املادة 

 2011أبريل  28اإلرهابيني القتY تسللوا يف غفوة من امجليع يوم امخليس 
ليقرتفوا جرمية نكراء يف ساحة الفناء، مبا ترمز إليه من تراث ثقايف مصنف 

جرحيا،  23قتيال و 16ياحيا �متياز، خملفني وراءمه عامليا ومركزا سـ 
  . مواطنني مغاربة وأجانب

فأي اكنت اجلهة اليت تقف وراء هذا العمل اإلجرايم اجلبان، والهادف 
إىل زعزعة اسـتقرار املغرب، واملس بأمنه وطمأنينته، ورضب أحد 
 القطاعات اإلسرتاتيجية يف المنوذج ±قتصادي املغريب، حبيث تعترب

نعم لقد اكنت الرضبة مؤملة، . السـياحة املصدر الثاين للعمY الصعبة �ملغرب
ويف أماكن حساسة، وظرفية صعبة، لكهنا مل حتقق ولن حتقق املراد مهنا، 
ومع ذÇ البد من القول بأن املغرب حباجة إىل حتديث خططه األمنية 

لبالد وسالمة وبنيته ±سـتخباراتية ووسائ� اللوجيستيكية محلاية أمن ا
و�Ç، فإننا ندين بشدة هذه . العباد، فعىل هذه األرض ما يسـتحق احلياة

  .العمليات اإلرهابية
إن الرد احلقيقي عىل اإلرهاب واإلرهابيني، كيفام اكن موقعهم واجلهات 
اليت تقف وراءمه داخليا وخارجيا، هو ±سـمترار يف مسلسل اإلصالحات 

·عية وبناء مؤسسات قوية قادرة عىل مواكبة السـياسـية و±قتصادية و±ج
ومصاحبة األوراش التمنوية الكربى اليت تشهدها بالد© يف خمتلف اFاالت 

  .الطاقية والفالحية والصناعية واللوجيستيكية وغريها
إن الرد احلقيقي هو إقرار دسـتوري دميقراطي، يؤسس مللكية برملانية، 

إن الرد . يف طريقه حدث إرهايب معزولفقطار التغيري قد انطلق ولن يقف 
احلقيقي هو احرتام حق التظاهر السلمي والتعبري احلر وحرية الصحافة اليت 
تشهد يف هذه األ�م حمنة جديدة، حيث تسعى بعض القوى احملافظة داخل 

اSوÕ إىل جلم حق التعبري والرأي وفربكة احملاكامت الصورية، فكفى من 
  .±سـهتتار بسمعة الوطن

إن اإلجراءات اليت مت اختاذها يف حق مدير جريدة املساء ال تستند 
عىل أي أساس قانوين، ولك املؤاخذات ارتكزت عىل قضا� النرش، مما 
يعين أن األمر يتعلق مبامرسة الرأي والصحافة، وهو ما ال يعطي احلق للنيابة 

يات القانون بإصدار أمر ±عتقال أو إغالق احلدود يف و�ه ومتابعته مبقتض 
  . اجلنايئ بدل قانون الصحافة
تعد تراجعا وعودة إىل الوراء، يف  -لألسف  –إن هذه اإلجراءات 

الوقت ا�ي ينتظر فيه الشعب املغريب إصالحات معيقة لقانون الصحافة، 
  .و±لزتام �حرتام القوانني واملؤسسات من قبل لك األطراف

يني ولك القوى احملافظة هو إن الرد احلقيقي عىل اإلرهاب واإلرهاب 
توسـيع جمال احلر�ت امجلاعية والفردية وإعطاء صالحيات جديدة للربملان 
لتشمل حق مراقبة ومساءÕ األ�زة األمنية والعسكرية، يف إطار احلاكمة 
األمنية، فاإلرهاب ال يرهب الشعب املغريب، والقمع والتضييق عىل 

تغيري واإلصالح وحماسـبة وحمامكة احلر�ت لن يثنيه عن مواصY مسرية ال 
لك الفاسدين واملسـتفيدين من رخص الصيد يف أعايل البحار ولوحات 

  ... اإلشهار

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

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
 18لقطاع التشغيل، ومهنا آنية مو�ة  3سؤ±،  21اجللسة، وعددها 

التشغيل، اإلساكن، الرتبية الوطنية، : سؤ± عاد� مو�ة لقطاعات
الصناعة والتجارة، الشؤون ±قتصادية والعامة، حتديت القطاعات العامة، 

  .املاء والبيئة، التجهزي والنقل
وألمتس مرة أخرى من السـيدات والسادة املستشارين ±لزتام التام 

  .واSقيق �لوقت
نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة، �ألسـئY املو�ة إىل قطاع التشغيل 
والتكوين، والسؤال اآلين األول حول سـياسة التشغيل، اللكمة ألحد 

  .السادة املستشارين من فريق األصاÕ واملعارصة لتقدمي السؤال

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

  املستشارين،السـيدات والسادة 
  السادة الوزراء،

يعترب التشغيل قطاعا هاما وحيو� ويلعب دور حموري يف تفعيل 
. دينامية ±قتصاد الوطين وإرساء دعامئ التمنية ±قتصادية و±ج·عية

ولقد جاء يف الترصحي احلكويم أن خلق مناصب شغل جديدة يعد هدفا 
بواب األمل أمام الشـباب رئيسـيا للحكومة اليت ستبذل لك اجلهود لفتح أ
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 250وتوفري حياة كرمية للك املغاربة، وجاء �لزتام واحض ورصحي بإحداث 
ألف فرصة شغل إضافية سـنو� حىت تنخفض نسـبة البطاÕ عىل املسـتوى 

  .2012يف أفق سـنة  %7الوطين إىل 
ويف هذا اإلطار، نود مساءÕ برامج واجنازات احلكومة يف هذا القطاع 

  :ظات التاليةعرب املالح
ضعف حصيY ما أجنزته احلكومة خبصوص تناول إشاكلية البطاÕ من 
زاوية تكييف مناجه التعلمي والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، حبيث 
الزالت املناجه والتخصصات املعمتدة يف املنظومة التعلميية مسـمترة يف إنتاج 

كوين املهين ا�ي وإعادة إنتاج أفواج جديدة من العاطلني، �سـتثناء الت
أصبح يضطلع بدور �م وفتح اFال أمام فئات عريضة من الشـباب 
لالسـتفادة مما يقدمه من تكوينات تتناسب مع متطلبات سوق الشغل، 
لكنه أصبح يعاين من مشالك متعددة، تتجىل أساسا يف ±كتظاظ ا�ي 
 أصبح يؤثر سلبا عىل املردودية واجلودة، وختيل بعض املؤسسات عن

  ...األعامل التطبيقية واخلصاص احلاصل يف املوارد البرشية، إخل
ويف هذا السـياق، نسائلمك، السـيد الوزير، هل فعال لوزارتمك سلطة 
معلية وفعلية عىل مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل والسـياسات 

  والربامج املتبعة من طرفه؟
ومة �اللزتامات اليت كام نطرح السؤال اجلوهري املرتبط بوترية وفاء احلك

قطعهتا عىل نفسها يف الترصحي احلكويم، فهل اسـتطاعت احلكومة فعال 
  الوفاء هبذه ±لزتامات؟

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

  .السؤال

        ::::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
املستشار احملرتم عىل طرحمك لهذا السؤال، واجلوانب شكرا السـيد 

بطبيعة احلال تساءلمت عن الوترية د�ل إحداث مناصب . اليت تناولمت مهنا
الشغل، وتساءلمت كذÇ عىل اجلانب د�ل التكوين وكذÇ اجلانب املتعلق 

 -إىل ابغينا نسميوها أو مردودية املنظومة التعلميية  - بإصالح خمرجات 
  .معك يف جزء مما قلتوأتفق 

، كام يعرف جملسمك 2009-2008ما ميكن يل أن أضيفه هو أنه سـنة 
املوقر، عرفت انعاكسات أزمة اقتصادية عاملية، رضبت العديد من 
القطاعات يف املغرب، اضطرت معها اSوÕ التدخل إلنقاذ مناصب الشغل، 

رة، من املصدألف منصب شغل �لقطاعات  120حيث مت إنقاذ ما يناهز 
نسـيج واجل¯ وغريها من القطاعات، وصناعة السـيارات، واحد مليار 

  .مليون درمه د�ل اSمع 200و
بطبيعة احلال لن أتلكم عىل مبادرة إنعاش التشغيل، ميكن امجليع كيعرف 
املردودية د�لها أو الضعف د�لها يف بعض اجلانب، لكن سأحول النقاش 

مة التكوين، اليوم املغرب å كذÇ حول ما طرحمت من جودة منظو 
إماكنيات يف إحداث فرص الشغل يف العديد من القطاعات، خصوصا 
القطاعات الواعدة ±قتصادية، لكن يف نفس الوقت وترية التكوين ال تالمئ 
هذا الواقع اجلديد، وأمتىن من جملسمك املوقر دعوتنا إىل اللجنة لالج·ع 

والتحد�ت اليل مطروحة اليوم يف سوق  إلحاطتمك علام مبجموعة من القضا�
  .الشغل

اجلانب الثاين، وضعنا خمطط اسـتعجايل ملواكبة اÉططات اليل 
وضعت، هذا اÉطط ±سـتعجايل اليل فيه إحداث مؤسسات من جيل 

د�ل  4جديد ومبقاربة جديدة يمت فهيا إرشاك املهنيني يف التدبري والتسـيري، 
، معهد )Renault(مت فتح أوå مع رشكة املعاهد يف صناعة السـيارات، 

متخصص يف صناعة الطائرات، يفتخر به املغرب وا�ي إن شاء هللا 
سـيدشن خالل األ�م املقبY، معهد آخر يف املوضة و±بتاكر لتطوير قطاع 
د�ل النسـيج واأللبسة ما يبقاش قطاع �لصورة احلالية، وكذÇ املعاهد 

 22ريبا والفالحة والصناعة التقليدية، واحد املتخصصة يف الصيد البحري تق
مهنم اليوم أصبحوا  %60معهد لكهم برشاكة مع املهنيني، ميكن نقول أن 

  .مه يف طور البناء يف خمتلف �ات اململكة %40جاهزين و
جانب آخر، طرحتو مكتب التكوين املهين، هذا األخري هو مؤسسة 

 األطراف، بطبيعة احلال مث� معومية تدبره إدارة عامة وجملس إداري ثاليث
  ... مثل لك مؤسسة

  .شكرا

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

  .التعقيب

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

  السادة الوزراء،
  اإلخوة املستشارين،

يف الواقع، السـيد الوزير، ال خيتلف اثنان عىل أن اإلشاكلية الكربى 
املوضوعة عىل عاتق املغرب يه إشاكلية التشغيل، ونالحط وتالحظون 
كذÇ أعداد كبرية جدا من العاطلني ا�ين يتظاهرون يف مجيع املناطق، 

ة كبرية ابتداء من �ب الربملان إىل مجيع العامالت واألقالمي، إذن هذه إشاكلي
  . جدا

�لفعل اSوÕ وضعت خمططات، واحد العدد د�ل اÉططات إلنعاش 
هذه العملية د�ل التشغيل، سواء التوظيف أو التشغيل يف القطاع 

ولكن، . بر©مج إدماج، تأهيل، مقاوليت: اخلاص، وسأذكرمك بثالث برامج
ا�ت ا�ي السـيد الوزير، أحيلمك عىل التقرير األخري للمجلس األعىل للحس

 ،Yتناول جزء من هذا املوضوع، يف الواقع �ن أن هذه الربامج لكها أهنا فاش
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فشلت فشال ذريعا ألن هاذو قضاة، داروا عىل أنه يف أقىص احلاالت نصل 
فÓ خيص املردودية د�لها، مث إماكنيات كبرية جدا  %42و  5ما بني 

استنفذت من مالية اSوÕ ألهداف مل نصلها، ألن األهداف املسطرة مل 
  .تصل إىل هذا الهدف، هذا فÓ خيص هذه العملية

اكين معيY أخرى، اكين ضعف يف املردودية، ضعف كذا، ضعف 
يدبروا روسهم، احنا احلاكمة كذÇ، احلاكمة اكين قضاة، ذيك الساعة 

كهنرضو غري فÓ خيص قلنا بغينا نوصلو لواحد األهداف، ما وصلناش هلم 
فÓ خيص هذه الربامج اليل يه يف نظر© فهـي برامج فاشY جيب إعادة 
النظر يف هذه الربامج ليك نسـتطيع أن حنل مايش إشاكليات التشغيل لكها 

  .ولكن حنل جزء مهنا
اجلديدة اليت اختذهتا احلكومة، مايش غري هاذ  كذÇ التوظيف، املقاربة

، املقاربة د�ل التوظيف د�ل حبال البومبية 95احلكومة، احلكومة من 
نديرو هك وهك، مقاربة خاطئة جدا، حىت مقاربة التوظيف املبارش، هاذ 
التوظيف املبارش ما فيه شفافية ما فيه مصداقية، الشاب املغريب أش 

كيبغي حيس بأنه حبالو حبال أي مواطن أن عندو كيبغي؟ عالش يتظاهر؟ 
  ...حق يف الشغل، أن عندو احلق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير، شكرا السـيد املستشار 
هللا خيليك، انهتـى الوقت، اللكمة للسـيد الوزير، تفضل السـيد الوزير، 

  .السـيد املستشار هللا خيليك احرتموا الوقت

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد املستشار، أ© متفق معك أن الولوج للوظيفة العمومية 
جيب أن يمت �ملباراة، أ© سأنظم يف وزاريت مباراة لن ترشف علهيا مصاحلي 
اإلدارية بل مصاحل خارجية ومؤسسات خاصة ترشف عىل املباراة وكمتر 

  .حدبشلك نزيه ولن يتدخل فهيا أ
�لنسـبة لربامج إنعاش التشغيل، معذرة اFلس األعىل للحسا�ت مل 
يقل لك هذا الZم د�ل الفشل بل تلكم عىل ضعف مردودية بر©مج 
مقاوليت، واليل كنعرفو اليوم، أما بر©مج إدماج أو بر©مج تأهيل املعطيات 

ند© من سواء د�ل اFلس األعىل للحسا�ت أو املعطيات املادية اليل ع 
ألف، ميكن نتلكم عىل  220معطيات فهـي يشء آخر، ميكن ندوي عىل 

  . املواكبة د�ل هذا، بر©مج مقاوليت �لفعل عرف عدة صعو�ت
واليوم سأكون رصحيا حبال اليل كنت رصحي، السـيد املستشار احملرتم، 
 إشاكلية التشغيل لن حتلها اSوÕ وجملسمك املوقر هنا يف الر�ط يف قانون
املالية أو غري ذÇ، لك القرارات اليل كتاخذها اSوÕ كتاخذها مبصادقتمك، 
لكن بتعبئة حملية يف لك اجلهات، اليوم ما نالحظه هو مسـتوى المنو غري 
مالمئ يف لك اجلهات، هناك �ات يف املغرب ختلق مناصب الشغل، 
 Yو�ات حمدود فهيا مناصب الشغل، خاصة اليوم املغرب دخل مرح

تحول اSميغرايف، اليوم الوافدين عىل سوق الشغل سيتضاعفون إىل ال 
، جيب الرفع من وترية المنو وطنيا و�و� وعىل املسـتوى 2016حدود سـنة 

احمليل، جيب تعبئة مجيع الفرقاء، مقاوليت لن ينجح إذا مل تكن امجلاعات 
وعرفنا عدة ... احمللية كذÇ مواكبة، إذا مل تكن األبناك مواكبة، إذا مل تكن
ألف مقاوÕ  30صعو�ت فيه، وأقولها، وميكن نقول حىت وضع الهدف د�ل 

  . مل يكن حصيحا يف البداية
  .شكرا

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

السؤال اآلين الثاين موضوعه سـبل معاجلة ملف حضا� بر©مج 
عبد امحليد احسيسن، حسن : للمستشارين احملرتمني السادة" إفلويس"

  . سليغوة، محمد عدال، توفيق مكيل، محمد البكوري، عادل املعطي
  .اللكمة ألحد املستشارين يف إطار تقدمي السؤال

        : : : : املستشار السـيد عبد امحليد احسيسناملستشار السـيد عبد امحليد احسيسناملستشار السـيد عبد امحليد احسيسناملستشار السـيد عبد امحليد احسيسن
  .مس هللا الرمحن الرحمي�

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 

  السـيدات والسادة املستشارين،
) ANAPEC(قامت الواكÕ احلرضية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

يف إطار بر©مج مقاوليت ا�ي هيدف إىل تشغيل " إفلويس"بإجناز مرشوع 
سطة، إال الشـباب احلامل للشهادات عرب خلق ودمع مقاوالت صغرى ومتو 

أنه ومع األسف الشديد بر©جممك �ء �لفشل وأدى �ملئات من الضحا� 
جبميع أحناء املغرب، و�لتايل اضطرمه الوضع اليسء ا�ي وصلوا إليه إىل 
تشكيل مجعية خاصة اليت خاضت العديد من احملطات النضالية أمام الربملان 

  ).ANAPEC(وأمام وزارتمك وأمام 
ملسؤولية امللقاة عىل عاتقنا وإثراء لثقافة احملاسـبة، فلهذا، ومن �ب ا

ويف إطار األوراش اإلصالحية الكربى اليت تعرفها بالد©، خصوصا بعد 
اخلطاب املليك السايم والتارخيي لصاحب اجلالÕ امل# محمد السادس نرصه 

، هللا، وتفعيال ملبدأ الشفافية والعداÕ و±نتصار لقضا� الشـباب، أريد منمك
السـيد الوزير، أن تطلعو© عىل مآل هذا الرب©مج ومصري هؤالء الشـباب 
حضا� الفشل ا�ي رمبا تقف وراءه هفوات أو أخطاء أو أسـباب يه اليت 

  .أدت هبذا الرب©مج إىل فشل ذريع
�ا، نسائلمك، السـيد الوزير، من املسؤول عن فشل هذا الرب©مج مع 

  ة املسؤولني ا�ين خيبوا آمال شـبابنا؟اسـتجالء األسـباب احلقيقية وحماسـب
ومنصفة  وما يه اإلجراءات اليت تعزتمون القيام هبا إلجياد حلول مقنعة

  لهؤالء الشـباب؟ 
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

  :السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم لطرحمك لهذا السؤال

يف البداية، ليس بر©جما حكوميا للتوضيح، بل هو مرشوع لرشكة 
، هاذ )Ce qu’on appelle la micro franchise(خاصة يف جمال 

) Quick Money(، هاذ )Quick Money(الرشكة يه اليت تسمى 
اكنت متارس معلها يف بالد© يه رشكة " إفلويس"صاحبة العالمة التجارية 

، بعد ذÇ اكن التنظمي املايل د�ل نقل 2003يف جمال حتويل األموال منذ 
ببالد©، واليل صادق عليه جملسمك املوقر، وحصلت عىل ترخيص األموال 

 Western(بنك املغرب ومكتب الرصف، وقامت �تفاقيات مع لك من 
Union (و)MoneyGram( مع بعض رشاكت ، كام وقعت عدة عقود

توزيع املاء والكهر�ء وجمال اسـتخالص الفواتري وبطائق التعبئة، ووعدت 
  .خبدمات أخرى

 بر©مج مقاوليت، كام كتعرفوا، شـبابيكه موجودة Sى مجيع غرف التجارة
والصناعة وSى امجلعيات املهنية وSى ماكتب احملاسـبة، هاذ الرشكة 

تشغيل والكفاءات وطلبت أهنا تصبح تقدمت حنو الواكÕ الوطنية إلنعاش ال 
مقاوليت، مفنحت مبقتىض واحد ) un guichet(كذÇ كام كنسميوه احنا 

ماذا برز بعد ذÇ؟ بعد ذÇ . 2008يوليوز  22±تفاقية توقعت يف 
الرشكة مل تسـتطع العتبارات عدة نشك فهيا من ±لزتام �خلدمات اليل 

سـيني يف الرشكة يف رصاعات وعدت هبا الوxء، ودخل الطرفني األسا
  .ويف خالفات داخل الرشكة وصلت أدرا�ا إىل القضاء وتدخل فهيا القضاء

من جانبنا تدخلنا �عتبار ±عتبارات اليل قليت أن هناك شـباب اليل 
اسـتفادوا يف إطار بر©مج مقاوليت واليل اتصلوا بنا عرب مجعياهتم أو 

Çرارا واسـتقبلنامه وعقد© هلم واسـتقبلنامه م... كأشخاص، إىل غري ذ
  . اج·عات مع ممثيل الرشكة للوصول إىل حلول

الرشكة تأخرت يف التعويض عن حتويل أموال لفائدة هؤالء الوxء 
 Çوبعد إدراج لك اخلدمات لفائدهتم مبقتىض العقود اليت أبرمت معهم، كذ

لوxء، وميكن مل تلزتم يف واحد اFموعة د�ل ±لزتامات يف اجتاه هؤالء ا
يل نقول أن العديد من الوxء ترضروا بفعل الرصاع أو اخلالف ا�ي وقع 
داخل الرشكة اليل اليوم فيه جانب جنايئ وفيه جانب كذÇ مطروح يف 

  .احملمكة التجارية د�ل اSار البيضاء عىل وجه اخلصوص
ل اليل نؤكد مقنا من جانبنا بعدة حماوالت من أجل محل املسؤولني د�

الرشكة، أوال، �ش يرفعوا األرضار عىل هؤالء الشـباب، راسلنا أحد 
  ...قرض بنيك وطلبنا منو مشكورا أن يوقف 144البنوك اليل منح تقريبا 

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

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد احسيسناملستشار السـيد عبد امحليد احسيسناملستشار السـيد عبد امحليد احسيسناملستشار السـيد عبد امحليد احسيسن
السـيد الوزير عىل التوضيحات اليل جاءت يف جوابمك، لكن ما شكرا 

نشري به أن الواكÕ الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات اكنت رشاكة 
يف البداية مل تكن  ، لكن)Quick Money(و  )Wafabank(ع ـــــــــــم

النتيجة إجيابية، و�ا حنمل املسؤولية اإلدارية والقانونية واألخالقية للك 
الفرقاء والرشاكء يف هذا املرشوع الفاشل ومن مضهنم وزارتمك املوقرة 

  . �عتبارها اجلهاز الويص وطرفا يف املرشوع
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد الوزير

        ::::تشغيل والتكوين املهينتشغيل والتكوين املهينتشغيل والتكوين املهينتشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير ال السـيد وزير ال السـيد وزير ال السـيد وزير ال 
لو اكن املرشوع د�لنا محلوه لنا، وهاذي رشكة مع رشاكت، أش غادي 
نتحملو فيه؟ ماكين �س، اليل نمكل عىل اجلانب، بعدا ±تفاقية غري موقعة 

) Quick Money(ما بني الواكÕ وما بني البنك، البنك وقع مع رشكة 
يه هو أننا نتدخل جبميع ملنح قروض، ففي هاذ اجلانب اليل حرصنا عل 

الطرق، نهبنا الرشكة برساÕ رمسية أهنا خرقت بنود ±تفاقية اليل موقعة مع 
الواكÕ الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، خصوصا مل ختضع العقود اليت 
أبرمت مع هؤالء الشـباب، مل ختضعها ملراقبة الواكÕ، مل تقدم لك اخلدمات 

أقول ترضر العديد من هؤالء الشـباب اليل بل توقفت اخلدمات وترضر، 
اكن عندها إماكنية هو نلمتسو من البنك يوقف القروض، وجاوب يعين 
بإجياب جاوبنا السـيد مدير البنك املعين بإجياب أنه يوقف العملية يف 

 .انتظار إجياد تسوية لهذا امللف اليل معروضة جوانبه
، والرأي العام كذÇ أننا كذÇ اليل نؤكد لمك، السـيد املستشار احملرتم

غادي حنرسو عىل أنه األرضار اليت حلقت هؤالء الشـباب من خالل 
املشالك اليل وقعت يف الرشكة، الشـباب هام اكنوا حضا� د�لها أهنا 

  . رضوري التعويض د�هلم عىل األرضار اليت حلقهتم
  .شكرا

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

السؤال اآلين الثالث املوجه إىل السـيد وزير قبل أن ننتقل إىل 
التشغيل، نرحب بتالميذ وتلميذات السـنة التاسعة إعدادي من مؤسسة 

  .معهد الصباح
السؤال اآلين الثالث موضوعه حتصني حقوق العامل وذÇ بتطبيق بنود 
مدونة الشغل، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ±سـتقاليل 

  .لتقدمي السؤال
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        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  .شكرا للسـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
وحنن يف خضم احلوار ±ج·عي ونناقش وضعية القطاع اخلاص واللك 
يقر أن هذا القطاع يعاين من مرض خطري ومزمن أال وهو القطاع غري 
املهيلك، وا�ي ميثل ولألسف نسـبة عالية، إذ جيهز عىل الرضائب وعىل 

العامل عىل حد سواء، حيث نسجل، السـيد الوزير احملرتم، أن  حقوق
هناك مقاوالت تعمل يف مجع النفا�ت ولها فروع وطنية ولكن الزال رب 
العمل يرص عىل أداء األجر نقدا يف آخر الشهر وميتنع عن إعطاء ورقة 
األداء، وال يرصح Sى صندوق الضامن ±ج·عي، علام، السـيد الوزير، 

املقاوÕ تدخل املزايدات واملناقصات وحتصل عىل حصة كبرية مهنا أن هذه 
  . دون أن تلزتم �حرتام قانون الشغل

إذن كيف ترون أو ما يه اإلجراءات اليت تروهنا، السـيد الوزير، 
©جعة لتحصني حقوق العامل وإلزام املقاوالت بتطبيق اكفة بنود مدونة 

ملطالب ±ج·عية، كام جاء يف الشغل، واليت تبقى يه احلد األدىن يف ا
  .لسانمك أكرث من مرة

  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة

يف البداية واحد اجلواب غادي يكون عندي مبارش، ما يه 
يه تطبيق القانون واحرتام القانون، يعين اليل اإلجراءات؟ اإلجراءات 

مكيحرتمش القانون خمصوصش �خذ ال صفقة معومية وال غري صفقة 
معومية، وجبتو املثال اليل اعطيتوه كتدخل صفقات معومية كتحصل علهيا، 
مفروض أهنا متحصلش علهيا لو مت احرتام لك واحد يقوم �جلوانب القانونية 

يد مكيأديش واجبات الضامن ±ج·عي، د�لو، يعين واحد السـ 
مكيحرتمش املقتضيات عىل األقل القانونية، ما عندوش احلق يف ±سـتفادة 
من هذا، ويف هذا اجلانب اكن هناك مؤخرا أصدر السـيد الوزير األول 
منشور اليل وجه مجليع املقاوالت، خلق بعض املتاعب ماكين �س، ألن 

عامل ويف آخر املطاف مكتعطيش احلقوق كنا كنوا�و أن رشكة كتقوم بأ
  .±ج·عية وكمتيش حبالها

ذ ذاك ـــــــــاآلن أصبح ملزمة الرشكة قبل ما تهنـي العقد د�لها و�خ
)la caution définitive ( أهنا تدوز عند مفتش الشغل أو مندوب

ذاك ذ ــــــــق �ش �خـــــــالتشغيل أنه يعيطها واحد الورقة كتعطهيا احل
)la caution définitive.(  كنظن أنه عند© القانون إىل توجد خصو

يطبق، أكيد اكين أ�زة الرقابة د�ل �از التفتيش الشغل حاولنا الرفع من 

املردودية د�لو، نزيدو يف األعداد د�لو، الزال عددمه غري اكيف، إىل غري 
 أ�زة الرقابة د�ل ذÇ من الصعو�ت اليل كتوا�نا يف هاد اFال، وعند©

الضامن ±ج·عي اليت ميكن تعبئهتا يه األخرى طبقا للقانون ويف احرتام 
 .ملراقبة املقاوالت لك املساطر و�لشفافية املطلوبة

قلمت أنه كام أن هناك القطاع غري املهيلك، و�لفعل كيدير تنافسـية غري 
يوم ا�ي تعاين منه رشيفة لبقية املقاوالت، وهذا هو اإلشاكل احلقيقي ال 

املقاوÕ املغربية، وا�ي جيعل املقاوÕ املغربية الصورة د�لها أمام الشـباب 
�رتباط مع السؤال ا�ي طرحه املستشارين السابقني، صورة ما يش 

  . إجيابية Sى الشـباب املغريب
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شارين يف إطار شكرا السـيد الوزير، اللكمة اآلن ألحد السادة املست 

  .التعقيب

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

  السـيد الوزير،
يف تعقييب هذا �مس الفريق ±سـتقاليل أقول بأننا اآلن أمام مسؤول 
عىل هرم يف املسؤولية داخل وزارة التشغيل، مفا ذنب هؤالء العامل ا�ين 
ال يتوصلون حلد الساعة �حلد األدىن لألجور، أحنن يف مغرب القانون 

  واSميقراطية أم حنن يف قانون الغاب؟ 
واسـمتعه امجليع عرب هذه القبة اSسـتورية،  اآلن جوابمك أثلج صدر©،

غري أن العامل الزالوا ينتظرون اليد الكرمية، اليد الصارمة لتطبيق القانون 
يف سال، وغريها كثري ) SOS(وإرغام صاحب هذه املؤسسة، مؤسسة 

سأتلكم عىل إقلمي خنيفرة الاكر�©ت، احملجرات يف موالي . وكثري جدا
لطبقة الشغيY يف هذه القالع، ©هيك عن ضيعة أرينا بوعزة، الظمل القاتل ل 

يف إقلمي احلاجب، ولكها رصاخ وعويل، لقد اقتىن صاحب الضيعة هذه 
الضيعة وذهب وترك العامل وراءه وكأنه مل يلزتم بعد بدفرت التحمالت، 
فأين يه املراقبة؟ وأين هو تطبيق القانون؟ وإىل أين سـيلتجئ العامل 

  رتم؟السـيد الوزير احمل
أرى أن جمهوداتمك الكبرية والكبرية جدا، لكننا اآلن يف حاجة ماسة إىل 
احلزم وتطبيق القانون بشـىت الوسائل اليت ميكن للعامل أن يعيشوا يف ب¯ 
كرمي وحىت تكون هناك مردودية، ألن لكنا نسعى إىل مردودية وإىل رفع 

الÕ امل# اإلنتاج حىت تكون بالد© يف الوجه املطلوب ا�ي سطره ج
  . نرصه هللا

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب
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        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
أظن، السـيد املستشار احملرتم، ذكرمت واحد اFموعة د�ل املقاوالت، 
رمبا اليل ما اكنتش يف السؤال عندي �ش ميكن يل ندير التحر�ت الالزمة 
فهيا، علام أن إحدى املقاوالت حسب اليل وصلين أنمك جريمت اتفاق صلح 

  فهيا، وصلتين، أ© متتبع �ك؟ 
هو السؤال اليل قلت، املغرب ما يش  اليل نبغي نقول يف هذا اجلانب

اليوم، مايش ألن اليوم دخلنا يف مرحY إصالحات، املفروض أننا إىل 
القانون يصادق عليه جملسمك املوقر يطبق، أ© هذه يه كيف كنسميوها 

  .اSوفزي د�يل
طيب، حتسني رشوط العمل يه مسؤولية، فهيا �از تفتيش الشغل، 

عي، وفهيا املركز�ت النقابية اليل يه كتلعب �از مراقبة الضامن ±ج·
دور التأطري د�ل الطبقة العامY انطالقا من مقتضيات اSسـتور، بطبيعة 
احلال ميكن لنا تكون عند© مقاوالت اليل ما كتحرتمش القانون، وعند© 
الالحئة د�هلم اليل ما كيحتارموش القانون، ولكن الولوج إىل الصفقات 

خصهمش يلجوا لها، وهذه مسؤولية، وهنا احنا يف جملس العمومية ما 
  . املستشارين دور كبري يف هذا اFال

أ© كنعرف رشاكت عديدة مثال يف اFال د�ل التشغيل املؤقت، اليت 
ال تتوفر عىل ترخيص قانوين من طرف وزارة التشغيل وتشـتغل، فهذه 

ومية، مسؤولية د�ل امجليع، من يعطهيم الصفقات؟ مؤسسات مع
مؤسسات منتخبة وغريها ووزارت وكذا، إىل غري ذÇ، فإذن اليل ما 
عندوش مقتضيات القانون ما كيحرت�اش راه التعبئة يه تعبئة امجليع من 

  . خمتلف املواقع
  .شكرا

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

السؤال الرابع املوجه للسـيد وزير التشغيل موضوعه نتاجئ احلوار 
±ج·عي، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ±سـتقاليل لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد الوزير، يف احلقيقة أ© عندي مشلكة معك، ألنه فني ما كنحطو 
يش سؤال إما كيبقى بزاف إما كتسـبقين يف اجلواب عليه، يف األسـبوع 

فإذا به يف املساء اكن التوقيع  87يض كنا مزنلني سؤال حول اتفاقية املا
علهيا، جينا هنرضو عىل احلوار ±ج·عي عندما اكن متعرثا فسـبقتو© 

  : وامشيتوا للربوتوكول، ولكن أ© لن أترك سبي# هذه املرة وسأقول
ثيلية، يف الثال5ء املايض وقعمت عىل بروتوكول اتفاق مع النقا�ت األكرث مت 

وأ© أعزت أميا اعزتاز داخل ±حتاد العام للشغالني بذاك الربوتوكول رمغ أنه ال 

يرىق إىل مطالب مجيع املركز�ت النقابيات، وأعزت كذÇ �لعمل التنسـيقي 
إىل جانب إخواننا يف الفيدرالية ويف ±حتاد الوطين للشغل وهذا يعين أن 

  .م ويتجمع لصاحل الوطنيةاملشهد النقايب بدأ ينفلت من الترشذ
�ا، أنهتز الفرصة، السـيد الوزير، ومطالبنا الزالت عالقة، وت# �نتنا 
حنن، نطالب وعندما حنقق نطالب وسـنطالب ونطالب إىل أن يتحقق 
العيش الكرمي، إذن أرجو السـيد الوزير أن تقربوا تلخيصا للحوار 

اعدين الزالوا ينتظرون ردمك ±ج·عي ال سـÓ يف القطاع اخلاص علام أن املتق
  .يف هذا املوضوع

  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة عىل طرح هذا السؤال اليل يف الواقع 

ميكن يل أن أصفه أنه ليس  أبريل اليل 26لتنوير الرأي العام �التفاق د�ل 
فقط لكمة حوار ±ج·عي، مل نكن يف جوÕ احلوار ±ج·عي، كنا يف 
جلسة أو يف جوÕ د�ل املفاوضة امجلاعية ما بني ثالثة أطراف، ليس هناك 
طرف، هام املركز�ت النقابية اليل عندها مطالب، بل اكنت عندها 

دم ت# املطالب؟ اكن هناك مطالب وتقدم املربرات واSوافع ملاذا تق
±حتاد العام ملقاوالت املغرب، اكنت كذÇ املنظامت املشغY �لقطاع 

  .الفال� واكنت كذÇ احلكومة
أبريل مع لك املركز�ت  26أبريل إىل  4بطبيعة احلال اشـتغلنا من 

النقابية اليل ذكرتو، وصلنا لتوافقات يف العديد من القضا�، لن يمت احلسم 
القضا� املطلبية ولكن نظر© بشلك مشويل للقضا� د�ل حتسني  يف لك

اSخل، اليوم نتلكم عىل حتسني اSخل ألن اليوم ولو نرفعو األجر كام بغينا 
لن حيل اإلشاكل، إذا مل حنل املشلك د�ل السكن، لن حنل املشلك 
ا �ألجر إذا مل حنل املشلك د�ل التغطية ±ج·عية والصحية، وهذه لكه

عوامل تدخل يف حتسني اSخل يف اعتقاد© وهذا هو الرهان اليوم اليل 
عند© د�ل الوصول إىل إعامل مفهوم العمل الالئق، مفهوم العمل الالئق 
يقتيض حد أدىن لألجر مقبول، يقتيض تغطية حصية واج·عية، ظروف 

ة الصحة والسالمة واملهنية، ويقتيض كذÇ ظروف الصحة والسالمة املهني
  .كام قلت

ففي هذا اجلانب، تو�ت اجلود إىل مراجعة احلد األدىن لألجر، 
 %5و %10، 2011والز�دة فيه واليت سـتدخل ابتداء من فاحت يوليوز 

، واخلالصة إذا ابغينا نسميوها أنه األطراف الثالث 2012بداية يوليوز 
اتفقت عىل تركزي اSمع د�لها يف هذا ±تفاق عىل حتسني دخل ذوي 

ألول مرة، حىت يف الوظيفة العمومية، الز�دة اليل تقررت . اSخل احملدود
فة العمومية يف املؤسسات العمومية الشـبه إدارية وامجلاعات احمللية والوظي
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درمه موحدة ما بني اكفة السالمل، سواء  600ألول مرة ز�دة موحدة د�ل 
  . ذوي اSخل أو بقية السالمل 5/6السالمل د�ل 

بقيت لنا بعض الفئات �لفعل وكذÇ �لنسـبة لنظام التقاعد أي اجته 
ا هام املتقاعدين اليل اكنو اSمع أو اجته حتسني أوضاع ذوي اSخل احملدود، 

درمه، بطبيعة احلال  1000درمه لرفعها إىل حدود  600كيتقضاو يف حدود 
مع فتح �ب إصالح منظومة التقاعد يف منتصف شهر ماي، وميكن خنرب 
الرأي العام من خاللمك، السـيدة املستشارة احملرتمة، أن دخلنا يف التنفيذ 

دعوة اج·ع د�ل مقتضيات ±تفاق بإعداد املراسـمي والقرارات التطبيقية ب
د�ل اFلس اإلداري للصندوق الوطين للضامن ±ج·عي وبعقد هذا 
الصباح جملس املفاوضة امجلاعية، وسأعطيك نص اجلواب اكمال ألنه يتعذر 

  .لضيق الوقت أننا جنيب عىل لك العنارص

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

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

 Óالسـيد الوزير، يف احلقيقة إن جوابمك اكن جوا� اكفيا وشافيا، سـ
وحنن شاركنا معمك يف مسلسل احلوارات أو اجللسات اليت انصبت عىل 
±ه·م �لطبقة الشغيY بشـىت أصنافها، غري أن الرأي العام، خاصة 

نتظر توضيحات، والزال ينتظر ±ه·م أكرث هبذه املتقاعدين منه، الزال ي 
، وما 1000إىل  600الرشحية، فال يكفي أن نرفع احلد األدىن للتقاعد من 

�ل البايق، البايق مل تزد هلم ومل ترش إلهيم أية إشارة، أليس هلم احلق يف أن 
يسـتفيدوا من خريات هذا الوطن، ومه من أسدوا وأبلوا البالء احلسن يف 

  ته حىت أحيلوا عىل التقاعد؟خدم 
إضافة إىل أن القطاع اخلاص اآلن ورفع الز�دة يف احلد األدىن لألجر، 
وما �ل العامل ا�ين جتاوزوا احلد األدىن لألجر ببعض السـنتÓت؟ فهناك 
ال زلنا ننتظر املذكرة اليت وعدتنا احلكومة بإصدارها إلنصاف من جتاوز بقدر 

ألجور، إضافة إىل قانون النقا�ت فبالد© قد وجزي هذا احلد األدىن ل
شقت طريق اإلصالح واإلصالحات، فالبد من إصدار قانون النقا�ت، 
ومنه قانون اإلرضاب كذÇ لوضع حد لالسـهتتار هبذه القمية، اإلرضاب قمية 
اكن يتسلح هبا األجري، فأصبحت يف متناول رشذمة ال مه هلم سوى 

Yالعط .  
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
خصوصا النقابيني مهنم، مه أعضاء  ،أ© قلت، وال خيفى عىل اإلخوان

يف اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد، وهلم إملام اكمل �إلشاكليات اليت 
يعيشها نظام التقاعد يف املغرب، وا�ي اتفقنا خالل هاذ اجلوÕ د�ل احلوار 
±ج·عي عىل عقد اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد يف منتصف 

  .شهر ماي
أضيف نقطة، أننا رشعنا يف تنفيذ هذه اإلجراءات، جل اإلجراءات 

±تفاق علهيا �لنسـبة يل يف قراءيت وإعادة قراءيت لإلجراءات اليت مت 
اليوم ميكن أن نقول يف الوظيفة مثال . اجتهت �وي اSخل احملدود

اليل اكنت �مة �لنسـبة للجوÕ  4إىل  1العمومية، حذف السالمل اSنيا من 
السابقة، الز�دة د�ل هاذ املبلغ اجلديد كريفع عىل األقل األجر داخل 

  .الوظيفة العمومية
اكن عند© جملس املفاوضة امجلاعية هذا  �لنسـبة للقطاع اخلاص اليوم

  :الصباح مبشاركة امجليع من أجل البحث عن اآلليات
أوال تطبيق الز�دة كتكون مبارشة، ولكن حسب املفاوضة امجلاعية 
داخل املقاوÕ، ألن القانون ال يسمح لنا إال �لتدخل يف احلد األدىن لألجر 

منشور أو مذكرة للسـيد الوزير وهاذ اليش اليل اتفقنا عليه، واكين هناك 
  األول اليل غادي توجه لألطراف املشغY؛

عند© اإلعداد Sورة اFلس اإلداري خالل شهر ماي لتفعيل خمتلف 
القرارات اليل اخذينا، واليل خصها دراسات اكتوارية، وخصها واحد العمل 

  وواحد اجلهد؛
لتطبيقية، نقول كذÇ عند© اإلعداد د�ل املراسـمي التطبيقية والقرارات ا

دخلنا يف تنفيذ ما مت ±تفاق عليه، جملس احلكومة األسـبوع املايض صادق 
عىل مرشوع مدونة التعاضد إلصالح نظام التعاضد، وهذا اكن مطلب من 

  أجل تعزيز احلاكمة؛ 
كذÇ خالل جوÕ احلوار نفسها متت التسوية د�ل ملف املتقاعدين 

قل احلرضي سابقا �Sار البيضاء بتوقيع وذوي احلقوق د�ل واكÕ الن
مليون درمه مع الضامن  200تقريبا الغالف املايل د�ل  بروتوكول 

±ج·عي اليل غادي يبدا يرصف تعويضات لهؤالء ذوي احلقوق 
واملتقاعدين، إضافة لقضا� أخرى عاجلهتا هذا اجلوÕ وستسـمتر من خالل 

  .اآلليات الثالثية

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

السؤال اخلامس موضوعه الصندوق الوطين للضامن ±ج·عي، اللكمة 
  .ألحد السادة املستشارين من الفريق ±شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخوايت وإخواين املستشارين،
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  . ف بصندوق الضامن ±ج·عيسؤالنا يندرج يف إطار ما يعر 
إىل توظيف  2006لقد جلأ صندوق الضامن ±ج·عي منذ سـنة 

البعض من أمواå احملصY من مساهامت املنخرطني يف نظام التقاعد والتأمني 
اإلجباري عن املرض يف بعض املؤسسات اخلارج عن صندوق اإليداع 

من  30ا خاصة البند والتدبري ضدا وخرقا للنصوص القانونية املعمول هب
، ا�ي يلزم صندوق الضامن ±ج·عي برضورة حتويل 1972ظهري سـنة 

قمية فوائضه إىل حساب صندوق اإليداع والتدبري بنسـبة فائدة حمددة حبمك 

  .%5القانون يف 
إذ قامت وزارة ±قتصاد واملالية عن طريق مديرية املقاوالت العمومية 

، إىل مراسY إدارة 2010 ماي واخلوصصة يف ماي املايض، أي يف
الصندوق الوطين للضامن ±ج·عي مذكرة إ�ها برضورة احرتام القانون 

  . املنظم لفوائض أموال التقاعد والتأمينات احملصS Yى هذه املؤسسة
واملصادفة أن تقرير  2010هذا سؤال سـبق أن طرحناه يف أكتوبر 

  .رق القانوين الصارخاFلس األعىل للحسا�ت أشار إىل هذا اخل
كام أن مع األسف والسمة نتاع تقرير اFلس األعىل أن املؤسسات 
التابعة لوزارتمك لكها اكنت حمل انتقاد وخرق �نتقاد للخروقات اليت يقومون 

، هذا ملف غادي نرجعو لو من بعد، )ANAPEC(هبا، هاذ املؤسسات 
 Les(دامئا كتبقى و مكتب التكوين املهين كذÇ، السابق، ألن التقارير

contrats(   اليل اكنوا، وذاك اليش معروف، السـيد الوزير، وصفقات
الوزارة اخلاصة اليل اكين مكتب دراسات اليل كيسـتحوذ عىل مجيع 
الصفقات، نعطيك صفقة د�ل تكوين املكونني، صفقة د�ل تكوين املدراء، 
صفقة د�ل تقيمي الربامج، وصفقة د�ل وضع الربامج، هاذي لكها اخذاها 

  .حد ما اكين الش نقول امسيتو، وغادي نرجعو لهامكتب دراسات وا
) MEDA 2(و  )MEDA 1(كذÇ هناك برامج نتاع التعاون اSويل 

، ومكتب اSراسات اليل كيسـتافد ما اكين )Millennium challenge(و
املشلك د�ل . الش نقولو امسيتو، بغييت نقول Ç امسيتو، نقول Ç من بعد

وأشار لها  د�ل اFلس األعىل للحسا�ت جاء مصحة، والتقرير 13املصحات، 
  .بواحد الشلك

لهذا، السـيد الوزير، أن هذه املؤسسات لكها �بعة لمك، والغريب يف 
األمر أهنا لكها كتخرق القانون ولكها كترضب �لقانون عرض احلائط، واكن 
من األجدى ومن األليق ومن األنسب أنمك تتتبعوا هاذ املؤسسات ألهنا 

�ا، نسائلمك  أشـنو يه اإلجراء اليل اختذتوها، خاصة . لوزارة الشغل �بعة
  يف صندوق الضامن ±ج·عي يف هاذ الصدد؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        

  :السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
املستشار لطرحمك لتقرير جملس األعىل للحسا�ت، شكرا السـيد 

وميكن يل نفتخر �لصندوق الوطين للضامن ±ج·عي ونفتخر بأطره، ومعنا 
يف هذه القاعة العديد من املستشارين أعضاء جملس إدارة الصندوق الوطين 
للضامن ±ج·عي، وحتية ألطر الضامن ±ج·عي ألنه عىل عكس التقرير 

أجنزه جملسمك املوقر وثبتت اختالالت خطرية واختالسات ا�ي اكن 
وغريها، اFلس األعىل للحسا�ت مل يسجل هبذه الطريقة بل دار 

  مالحظات، ما يه املالحظات؟
هناك خالف، السـيد املستشار احملرتم، ما بني إدارة الصندوق واFلس 

ون دوما بأن تراجع اإلداري مبركز�ته النقابية ومبمثيل املشغلني، ا�ين يطالب
نسـبة الفوائد اليت متنح لالحتياطات اليل كيوضعها الصندوق الوطين للضامن 

وهذا نقاش ليس من اليوم، دامئا ومنذ حتميل ، )CDG(±ج·عي عند 
ويف يونيو . املسؤولية هناك قرارات للمجلس اإلداري واملدير العام أخذ هبا

غادي نفتحو مفاوضات مع صندوق  �لفعل قلنا للسـيد املدير رمغ هاد اليش
  . اإليداع والتدبري ملراجعة لكفة امسيتو، وغادي نعطيك أرقام

وضع الصندوق الوطين للضامن ±ج·عي ±حتياطات د�لو مبعدل 
، مقابل العائدات اليت 2008يف  4,74، و4,83ب  2007فائدة سـنة 

عىل للحسا�ت يه وضعها اليل كتلكموا علهيا وتلكم علهيا تقرير اFلس األ
، إذن احتياطات الضامن ±ج·عي اسـتفادت، وحنن هنا %6تقريبا قرابة 

وبناء عىل املالحظات اليت قدمت مت امتثال اإلدارة العامة للصندوق 
الوطين للضامن ±ج·عي للك هذه القرارات، ولكن �ش نفتحو واحد 

تاجئ جوÕ احلوار احلوار وواحد النقاش لفائدة الطبقة العامY، وحىت ن 
±ج·عي ماذا طلب ممثيل املركز�ت النقابية؟ طلبوا بأن يسـتفيد األجراء 

، حنن هنا يف مقاربة )CDG(ذوي اSخل احملدود من السكن بمتويل من 
فعال د�ل ±لزتام مبا تقرره اFالس اإلدارية للضامن ±ج·عي، وهذا 

 تقرير اFلس األعىل للحسا�ت موضوع يف الواقع ميكن لنا منشـيو فيه، ويف
عىل لك حال ال يقف إال عىل هذه املالحظات اليت نعتربها مالحظات 
شـبه عادية، بسـيطة، مل يمت ±متثال ألن هناك خالف حول النسـبة د�ل 
فوائد ±حتياطات د�ل الصندوق الوطين ±حتياطات، وكيبان �مللموس 

ا الطبقة العامY وهبذا �ش أن ±حتياطات اليت وضعت اسـتفادت مهن
وسعنا التغطية الصحية، وسعنا التغطية ±ج·عية لألجراء �لقطاع 

  .درمه 1000الفال�، وغادي نوصلو للرفع من احلد األدىن للمعاش إىل 

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

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  . شكرا

حقيقة أ© اسـتغربت للرد د�لمك، السـيد الوزير، كتقول يل القرارات 
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نتاع اFلس اإلداري، راه القانون فوق امجليع، فوق اFلس اإلداري إىل غري 
 140.73، ونزيد أذكرك �ملرسوم رمق 1972ذÇ، أ© ذكرتك �لظهري د�ل 

موال ±حتياطية، احملدد لكيفية تأسيس األ 1974يوليوز  12الصادر يف 
أ© كندوي معك عىل هذا وأنت كتقول يل اFلس اإلداري، انسييت القانون 

  . اليل فوق امجليع، السـيد الوزير
إىل اكنت احلكومة تضع نفسها فوق القانون وكتقول يل القرار د�ل 
اFلس اإلداري كيبقى قرار يشء آخر، والسـيد الوزير كتقول يل وضعوه 

مليار درمه اليل  9تقريبا  1906مليار من  9اكنت : مثال، أعطي %6ب 
ملا كنشوفو البيا©ت احلسابية نتاع  ، )CDG(اكن خصها توضع يف 

)CDG ( اكنت خاص تكون  2006مكنلقاوهاش، نعطيك الرمق د�ل
  . ، إىل غري ذ4Ç: 2008، 2,36تكون  2007، 2,34

دارت هاد اليش كتبقى، السـيد الوزير، عالش اSوÕ؟ اSوÕ مايش 
، اكين الضامن د�ل 4,74غري هااكك ألن اكين الضامن د�ل اSوÕ يف ديك 

اSوÕ، ما منشيش نغامر �ألموال د�ل املنخرطني ونوظفهم يف 
)OPCVM( نوظفهم وندير مغامرة، وغدا غادي نصدق ال ديدي ال ،

دارت هاذ املسأÕ، هنار وظفت األموال د�ل ) CDG(حب امللوك، 
 TUI( )un tour opérateur(نخرطني د�ل التقاعد مع امل 

allemand ( ومع)CLUB MED( ومع  %10، إذن اخذات)TUI( 
مليار سـنتمي، هاد اليش غري اللطف اإللهـي  400، حشال خرست؟ 5%

  . اليل جعل عىل أن هذه األموال ما مشاتش
مين ولكن القانون، السـيد الوزير، ما تقوليش هااك، راه القانون فوق 

وفوق منك وفوق أي واحد، إذا مكناش حنرتم القانون، وكنرضبو بعرض 
اكين احلائط هاد اليش وعالش املرشع دار هاد اليش؟ ألن ضامن الودائع 

د�ل اSوÕ، اكين السـيوÕ، إىل احتاجينا ذيك الفلوس يف البالصة 
  .كنلقاوها

ومضمونة راه  %4,74والنقطة الثالثة يه املردودية نتاع التوظيف، 
أنسب وأحسن، ما جتاوبنيش بلغة اخلشب، السـيد الوزير، جاوبين بلغة 
رصحية، بزاف الناس يقولوا هذا من الفريق ±شرتايك والوزير اشرتايك، 
احنا تعلمنا من املدرسة د�ل ±حتاد ±شرتايك نقول احلق ولو يكون 

  . السـيف فوق رقبتنا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
غري للتوضيح، السـيد املستشار احملرتم، مل نقل ال حنرتم القانون، بل 
قلت الرشاكء ±ج·عيني، املركز�ت النقابية العضوة وممثيل املقاوالت 

ف التجارة يف اFلس اإلداري، لكهم جيمعون وجامعات الغرف وغر 

ويصدرون قرارات يدعون إىل مراجعة لكفة التوظيفات، اليل �م أنه هذه 
التوظيفات اليل توظفت رجعت للقانون، كنحرتم القانون، وفتحنا 
مفاوضات حقيقية مع صندوق اإليداع والتدبري من أجل أنه �لنسـبة لنسـبة 

ند© انتظارات، انتظارات د�ل التغطية األر�ح يعطي أكرث، ألننا ع 
±ج·عية، انتظارات د�ل التغطية الصحية، انتظارات د�ل غريها، فهذه 
±نتظارات اليل كهيرض علهيا الشعب املغرب لكو حول التغطية الصحية 
والتعممي د�لها، �ش غادي نديروها؟ نديروها بفوائد بسـيطة، أ© ما 

حنطها هباذيك الوظائف يف مؤسسات كتدير كنقبلش حىت اكشرتايك أن 
  .أعامل أخرى، وغادي منشـيو يف املناسـبة غادي نذكرها

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

السؤال السادس موضوعه التغطية الصحية وامحلاية ±ج·عية للمهن 
عبد امحليد السعداوي، معر مكدر، : احلرة، للمستشارين احملرتمني السادة

حلسن بلبرصي، ابراهمي أبو زيد، فليتقدم أحد السادة عياد الطييب، 
  .املستشارين احملرتمني لتقدمي السؤال

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

  السـيد الوزير،
  إخواين، أخوايت املستشارين،

هناك رشحية من اFمتع املغريب تعاين جراء إقصاهئا من تغطية حصية 
وحامية اج·عية لها وألفراد أرسها، مما يدفع جزءا كبريا مهنا الختيار الهجرة 
 Õإىل خارج أرض الوطن للبحث عن حامية اج·عية وظروف أحسن ملزاو

  . �نهتم
التغطية ورمغ النداءات املتكررة من أجل تفعيل نصوص مدونة 
 07.03الصحية األساسـية، وإصدار مرامس تطبيقية لتفعيل القانون رمق 

قصد إحداث نظام إجباري للتأمني عن املرض وامحلاية ±ج·عية ألحصاب 
املهن احلرة، إال أن احلكومة الزالت مل تفعل ذÇ، األمر ا�ي يدعوننا 

  :ملساءلتمك، السـيد الوزير، عىل الشلك التايل
جراءات املتخذة لتفعيل القانون املتعلق �لتغطية الصحية ما يه اإل

  لفائدة املواطنني املزاولني للمهن احلرة؟

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
نتدخل يف السـيد املستشار احملرتم، سؤالمك وجيه، ولكن حنن 

القطاعات امللزمة بتطبيق ترشيع الشغل كوزارة، هناك الواكÕ الوطنية 
للتأمني الصحي اليل كتقوم �Sور د�لها، لكن هذا ال مينع أننا اشـتغلنا عىل 
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  . هذا امللف اليل ذكرت د�ل املهن احلرة
كتعرفوا نظام التغطية الصحية اإلجبارية، وأ© خشصيا أعتربه من أكرب 

اش الوطنية اليل عرفها املغرب منذ حكومة التناوب، ملاذا من األور
األوراش الكربى؟ ألنه حتدي كبري أن ننجح ورش التغطية الصحية، 

، مث )la CNOPS(بطبيعة احلال املوظفني اكنوا يف التعاضد�ت ويف 
الصندوق الوطين للضامن ±ج·عي بدأ يؤمن يف البداية األجراء د�ل 

مث ظهرت ±نتظارات د�ل حضا� انهتااكت حقوق اإلنسان القطاع اخلاص، 
رشكة تأمني ا�ين مت تأميهنم، مث انتقلنا لقدماء جيش التحرير واملقاومة Sى 

خاصة، مث اكنت هناك تعاضد�ت اليت تأسست للمحامني وغريمه، واكنت 
هناك فئات مثل األطباء، مثل �نيي النقل، مثل العديد من احلرفيني، اكن 

ناك مرشوع عناية واليل ما اعطاش نتاجئ، واليوم وارتباطا مع السؤال ه 
السابق، اليوم مجيع املغاربة والفئات املسـتقY وغريها لكها كتقول Ç دير يل 
الضامن ±ج·عي ألن الضامن ±ج·عي حتسنت خدماته بقوة يف التغطية 

  .لتدبريالصحية وكذÇ يف التعويضات العائلية وكذÇ يف شفافية ا
يف هذا اجلانب جوج د�ل املبادرات اليل مقنا هبم، واليل غادي يكون 
عندمه وقع، ولكن �قية ±نتظارات أكرث، وزارة الصحة تقوم بدراسة مع 

  .وزارة الصناعة التقليدية ووزارة التجارة والصناعة �لنسـبة للحرفيني والتجار
ألف سائق طاكيس أو  �300لنسـبة فئة املهنيني القينا حل، ويه د�ل 

سواق إىل غريمه اليل غادي يمت تأميهنم Sى الضامن ±ج·عي وغادي 
نراجعو القانون ومن بعد هاذ اجللسة عندي جلسة يف جملس النواب 

  . ملراجعة قانون الضامن ±ج·عي
ن ±ج·عي مت إقرار التأمني كذÇ آخر جلنة د�ل التدبري د�ل الضام

±ج·عي والصحي لواحد الفئة مترضرة كبرية ويه الفئة د�ل حبارة الصيد 
الساحيل التقليدي، أكيد �يق عند© انتظارات أخرى، وفئة الطلبة اليل 
قدمنا مرشوع قانون �لتغطية الصحية لفائدة الطلبة، آمل أن يأيت إىل 

  .قريب العاجلجملسمك املوقر إلقراره يف ال

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

        : : : : املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
شكرا السـيد الوزير عىل توضيحاتمك عىل سؤالنا هذا، إال أين أريد أن 
أبلغمك عن مضامني تنفيذ مدونة التغطية الصحية، واليت انطلقت سـنة 

يت الزالت تسـتثين العاملني يف املهن احلرة، جتعلنا نطلب من ، وال2003
احلكومة املوقرة توسـيع سY اخلدمات، خصوصا وأنه قد سـبق أن نظمت 

، وأسفرت 2008ندوة مبشاركة وزارة التشغيل والعاملني �ملهن احلرة سـنة 
عىل إصدار مجموعة من التوصيات من أجل حث احلكومة عىل إصدار 

من ±سـتفادة من التغطية الصحية مه وذوهيم، إال أنه إىل مراسـمي متكهنم 
حد اليوم، الزالت احلكومة متقاعسة يف إصدار ت# املراسـمي، كام أن 

مجموعة من العاملني �لغرف املهنية عىل خمتلف أصنافها جتهل كيفية 
 Çاسـتفادهتم من التغطية الصحية، خصوصا املتواجدة �لعامل القروي، وذ

  . اس إىل غياب محالت حتسيسـية لرشح أمهية التغطية الصحيةراجع �ألس
  .وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

أرشمت يف الواقع �وي املهن املسـتقY اليل كنا فتحنا معهم واحد الورش 
د�ل إجياد نظام مناسب للتأمني الصحي هام فئة الصيادÕ واألطباء 
واملهندسني املعامريني اليل كيشـتغلوا بطريقة حرة، واشـتغلنا �لفعل يف إطار 

 40ألف إىل  35واحد الرب©مج جد �م، لكن الفئة حلد اليوم يه من 
رية بعض ألف، وألي نظام يلزمه التواز©ت املالية للنجاح، يف املدة األخ

األعضاء مهنم أصبحوا يطالبون بولوج الضامن ±ج·عي، والضامن 
±ج·عي القانون د�لو يقول فقط العالقة الشغلية، فهنا عند© إشاكل، 
ويف هذا الصدد اكينة دراسات اليت انطلقت �ملوازاة مع التأمني د�ل �نيي 

ميكن أن يقرر  النقل للبحث عىل إحداث صندوق خاص هبذه الفئة، آنذاك
املرشع واش يتلكف به الضامن ±ج·عي أو يكون صندوق خاص، ولكن 
أ© متفق معك رمبا تأخر©، هذا ورش كبري، حىت نظام التغطية 

)RAMED(  حىت هو مفروض حسب علمي قبل هناية هاذ السـنة سيمت
 العملية د�ل التعممي د�لو، هذا ورش كهيم يف الواقع من أمه األوراش كام

قلت، وفيه بزاف د�ل التحد�ت، د�ل الضامن د�ل إىل بغينا نقولو د�ل 
  . التواز©ت املالية د�لو ود�ل اخلدمات د�لو

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة، وننتقل 
إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية حول 

  . و5ئق التعمري �لعامل القروي
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التحالف ±شرتايك لتقدمي 

  .السؤال

        ::::د اSيبويند اSيبويند اSيبويند اSيبويناملستشار السـيد أمحاملستشار السـيد أمحاملستشار السـيد أمحاملستشار السـيد أمح
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

  السـيد الوزير احملرتم،
جحرية ألنه اكن الزتم بو5ئق اكنا نمتىن أن حيرض معنا السـيد الوزير 
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التعمري حول العامل القروي، ولكن البد من طرح هذا السؤال، ونؤكد لمك 
يواجه ساكن العامل القروي الراغبني يف بناء سكن أو  السـيد الوزير عىل أنه

جتديده، جيدون صعو�ت وعوائق مسطرية، حبيث يطلب مهنم إجناز 
و5ئق التعمري املطلوبة يف املدن دون األخد بعني ±عتبار طبيعة العامل 
القروي واملسـتوى املادي و±ج·عي لساكنيه، فمل يعد بإماكن الفالح 

أو حيط أو تسييج أرضه أو إسطبل للامشـية مثال، حىت إجناز جدار 
و�ألحرى بناء أو توسـيع سكن قامئ مجع بصعوبة قدرا متواضعا من املال 
لبناء أو توسـيع مسكن أو ينجز تصاممي أو أداء مسـتحقات مالية وغريها 

  .من املصاريف
إن هذا الوضع، السـيد الوزير، جيعلنا يف حرج، حنن املسؤولني 

ام املواطنني عندما يطلبون منا رخص البناء أو اإلصالح، امجلاعيني، أم
فنحن نعرف مسـتوامه احلقيقي اعتبارا ملعايشتنا اليومية لوضعهم، وجند 
أنفسـنا يف نفس الوقت ملزمني �حرتام قوانني نعرف صعوبة تطبيقها يف هذا 
احمليط، وحناسب عىل أي تساؤل يف هذا اخلصوص، ونعتقد، السـيد 

عىل وعي هبذا الوضع وسـبق أن وعدمت بإجياد مساطر ميرسة الوزير، أنمك 
  .للتعمري يف العامل القروي

ونسائلمك عام هتيئونه هبذا اخلصوص لوضع حد ملعا©ة املواطنني القرويني 
  . وحىت يف هوامش املدن

  .وشكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير

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

السـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصبا����، اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري 
        ::::والتمنية اFالية، امللكف �لتمنية الرتابيةوالتمنية اFالية، امللكف �لتمنية الرتابيةوالتمنية اFالية، امللكف �لتمنية الرتابيةوالتمنية اFالية، امللكف �لتمنية الرتابية

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
�ي سـيجيب عىل سؤالمك هو عضو بداية ال بد من التأكيد عىل أن ا

يف حكومة جالÕ امل# وهو اكتب دوÕ يف وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية 
  .اFالية، و�لتايل يل اكمل الصالحية أن أجيب عىل سؤالمك

أشكرمك عىل طرح السؤال املتعلق �لعامل القروي وو5ئق التعمري، ويبدو 
عىل أن املسطرة امليرسة يف العامل القروي يه مكرسة حبسب القوانني 
اجلاري هبا العمل، فقط أنه ينبغي قراءة هذا القانون أو هذه القوانني قراءة 

لزامية يف الوسط سلمية وعدم حتميلها ما ال حتمتل، حبيث أنه رخصة البناء إ
يف املناطق املشموÕ بتصممي  1960القروي مبوجب الظهري الرشيف لسـنة 
املتعلق �لتعمري، فالرخصة  12.90تمنية مصادق عليه، ومبقتىض القانون 

املراكز احملددة، املناطق احمليطة �مجلاعات : واجبة يف املناطق اآلتية

ديدية وطرق املواصالت احلرضية، املراكز احملددة عىل طول السكك احل
عىل طول حدود امل# العام البحري إىل غاية معق  غري الطرق امجلاعية،

لكم، داخل التجزئات املأذون بإحدا�ا، واملناطق ذات الصبغة  5يبلغ 
  . اخلاصة

خارج املناطق املذكورة أعاله، فالراغب يف البناء ليس ملزما �حلصول 
زالت هناك مناطق شاسعة غري خاضعة عىل رخصة البناء، مما يعين أنه ما

لرخص البناء، يف حاÕ غياب وثيقة للتعمري تسمل رخصة البناء يف املناطق 
املذكورة أعاله، إذا اكن املرشوع تتوفر فيه الرشوط التالية، تكون مساحة 

مرت  800األرض املزمع إقامة املبىن علهيا تساوي أو تفوق هكتار واحد و 
  .د�ل األمتار 8,5علو كحد أقىص للبناء، وال

يف حاÕ غياب هذه الرشوط، املطلوب يف حاÕ غياب الرشوط 
املطلوبة أعاله أن الرتخيص ميكن إجازته وذÇ بعد موافقة جلنة حملية 

دون توفر  12.90من املرسوم بتطبيق القانون  35منصوص علهيا يف املادة 
ثل الوزارات املرشوع عىل الرشوط املطلوبة، هذه اللجنة اليت تضم مم 

امللكفة �ألشغال العمومية، والفالحة، والسكىن وامجلاعة احمللية، وكذÇ تمت 
حتت رئاسة ممثل السلطة احلكومية امللكفة �لتعمري، الهدف اليل تتسعى لو 
هذه اللجنة أن تتأكد من أن البناء املزمع إقامته ال ترتتب عليه معلية معرانية 

لية للمنطقة املعنية ومعطياهتا اجلغرافية متفرقة، هتدد اخلصوصيات احمل 
Yوممزياهتا العمرانية ومواد البناء املسـتعم .  

هناك تسهيالت أخرى تتعلق �لو5ئق املكونة مللفات طلبات الرخص، 
حيث يمت ±كتفاء �حلد األدىن من الو5ئق وكذÇ تفعيل املساعدة التقنية 

  .واملعامرية للساكنة

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد أمحد اSيبويناملستشار السـيد أمحد اSيبويناملستشار السـيد أمحد اSيبويناملستشار السـيد أمحد اSيبوين
  السـيد الرئيس احملرتم،

مع األسف السـيد الوزير ما اكينش الوقت �ش غادي نتلكمو عىل هذا 
املوضوع ألنه موضوع شائك وصعيب نتلكمو عليه، ألنه خصنا متسع من 

  . كثرية الوقت ألنه مشالك
اآلن أصبح اآلن اللك ممنوع، قلمت لنا السـيد اكتب اSوÕ يف احلكومة، 
وحنن ننمتي إىل هذه األغلبية، قلتو لنا عىل أنه أ© غادي نوضع يدي عىل 
 Óعدة ف Yاجلرح اليل يه ما مغطياش بتصاممي التعمري، واآلن نعطيك األمث

هذه اللجان بطبيعة . يرخيص هذه اللجان اليت تلكممت عهنا، السـيد الوز
احلال عندها قوة مسـمتدة من احلكومة، ومتثل احلكومة وعىل رأسها عامل 
اإلقلمي، عندما تتكون هذه اللجان عند الهدم أو وقف مرشوع من 
املشاريع، أما يف حل معضY هذه املشالك مل تتكون هذه اللجان ومل تسهر 
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  .عىل حل مشلك ما
أمثY فÓ خيص بعض املشاريع تقام عىل  السـيد الوزير احملرتم، نعطيمك

أرض يف البادية وخاصة يف اجلهات النائية، عندما تتكون هذه اللجان 
تغيب الواكÕ احلرضية اليت أنمت وصيون علهيا، واملشالك اليت يعانون مهنا 
املواطنون يه الواكÕ احلرضية، الواكÕ احلرضية اآلن أصبحت تطبق القوانني 

  .شاريع، وخاصة مهنا املشاريع الكربى اليت تنمتي إىل أ©سوتعرقل مجيع امل 
السـيد الوزير احملرتم، قلنا ما عند© وقت نتلكم، هذه اللجان أنمت يف 
إطار اSورية املشرتكة الثالثية لوزارة اSاخلية ووزارة العدل غادي نقولو 

دافعوا عىل عىل أنمك أنمت تنمتون إىل احلكومة ومتثلون هذا القطاع، ملاذا مل ت
  املشاريع اليت أوقفت ومل جتد أي نور؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، هللا خيليك الوقت ضيق، ومازال عند© أسـئY، شكرا اللكمة 

  .للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب

السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف 
        ::::الرتابيةالرتابيةالرتابيةالرتابية�لتمنية �لتمنية �لتمنية �لتمنية 

أوال انعقاد هذه اللجان ±سـتثنائية احمليY يمت حبمك القانون، وعندما ال 
تنعقد هذه اللجان مفعىن ذÇ أن هناك إخالل �لقانون، هذا اإلخالل 
�لقانون ال بد من تصحيحه، كذÇ أن السلطة احلكومية واحلكومة 

ويه تعمل عىل اختاذ بتعلÓت مولوية سامية تعىن أي عناية �لعامل القروي، 
العديد من تدابري املرونة، ومن هذه التدابري ما ورد يف اSور�ت اليت 
أرسلت ملصاحلنا اخلارجية وكذÇ للسادة العامل والوالة، واليوم فنحن نعمل 
برشاكة مع وزارة اSاخلية عىل إعداد دورية جديدة ملزيد من املرونة 

ا أن حتث عىل دعوة اج·ع جلنة هذه اSورية من شأهن. وتوضيح املفاهمي
اسـتثناءات بصفة آلية لكام تعلق األمر مبلفات ال تتوفر فهيا الرشوط 
املطلوبة، وحتديد معايري عامة يمت العمل هبا لتفادي املشالك التقنية املتعلقة 
�ملساحات اSنيا، وكذا اجلوانب األخرى املتعلقة �ملساحات القابY للبناء 

علو املبىن، واحلث عىل التعامل مع ملفات البناء يف الوسط و�حلد األقىص ل
القروي �لعناية الالزمة وتفعيل املساعدة التقنية بشلك يسهل عىل 
املواطنني احلصول عىل الو5ئق التقنية بأقل تلكفة ودون عناء، وإحداث 
 جلنة إقلميية ز�دة عىل اللجنة احمللية تعىن بوضع مقاربة مشولية تروم معاجلة

استباقية لعملية البناء يف الوسط القروي، مع احلفاظ عىل املؤهالت 
  .واملوارد الطبيعية وضامن اسـتدامهتا

ولعمل، السـيد املستشار احملرتم، أن هذه اللجن تعمل يف عدد من 
املناطق بشلك عادي وجيد، ومن هذه املناطق أذكر طنجة مثال وأذكر 

  .فهيا هذه اللجنامخليسات وغريها من املناطق اليت تعمل 

        

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

اآلن ننتقل إىل السؤال الثاين موضوعه وضعية التعمري ببالد©، 
عبد امحليد السعداوي، بنارص أزواكغ، عبد : للمستشارين احملرتمني السادة

القادر قوضاض، الهامشي السموين، محمد الكبوري، فليتفضل أحد السادة 
  .ناملستشاري

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

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

لقد عد© إىل طرح نفس السؤال، وسـنعود مرة أخرى إن مل جند آذا© 
صاغية يف هذا الباب يف نفس السـياق ا�ي أىت به الزميل ألن عرفنا بأن 

اكن من مضن األولو�ت د�لو اكن  احلكومة سطرت بر©جما اسـتعجاليا واليل
القضاء عىل مدن الصفيح، حماربة البناء العشوايئ، والرصامة يف اÉالفات 
والزجر، إال أنه من الرمغ من اFهودات القامئة فإن جمال التعمري يعاين من 
اضطرا�ت كثرية وفروقات ال حرص لها، وضعت حواجز كبرية أمام تنفيذ 

كويم ±سـتعجايل، مما سامه كذÇ يف عدم المتكن مقتضيات الرب©مج احل
من القضاء عىل مدن الصفيح اليت الزالت منترشة يف قلب املدن 
وضواحهيا، ©هيك عىل انتشار البناء العشوايئ ا�ي طال حىت املناطق 
اخلرضاء، اليت تعترب جماال معوميا ميكن للساكن اسـتغالå كفضاء لالسرتاحة 

  .ضا يضمن كذÇ التوازن البييئوالتزنه والرتفيه وأي
�Ç، السـيد الوزير، والسـÓ بعد التوصل مبراسلتمك حول اSور�ت، 
نود معرفة اإلجراءات العملية اليت تقرتح وزارتمك القيام هبا �عتبارمك أنمك 
وصيني عىل هذا القطاع لوضع حد ملثل هذه التجاوزات اخلطرية اليت متس 

فة التدابري القانونية اليت تعزتمون القيام هبا كذÇ نود معر . جمال التعمري
  . لفرض احرتام القانون وزجر اÉالفني

  .السـيد الرئيس، احتفظ �لوقت للتعقيب

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

السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف 
        ::::�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية

شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل سؤالمك، وهذا السؤال ا�ي يتكون 
من شقني، الشق األول متعلق �إلجراءات العملية، والشق الثاين املتعلق 

  .�لتدابري القانونية
فÓ يتعلق �إلجراءات العملية، ال بأس من اإلشارة إىل أن هذه الوزارة 

احمللية واجلهوية واملركزية وبتنسـيق مع خمتلف الفاعلني عرب خمتلف أ�زهتا 
تتعمل عىل عقلنة التوسع العمراين وإنعاش السكن ±ج·عي وضبط 
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  .±ختالالت العمرانية واحلد من التجاوزات يف ميدان التعمري والبناء
وتشلك الواكالت احلرضية أمه ت# األ�زة، حيث ختول لها 

  :اختصاصاهتا القيام مثال

 �Sراسات الرضورية إلعداد اÉططات احلرضية ومتابعة تو�اهتا؛ -

 برجمة مشاريع الهتيئة املتضمنة يف هذه اÉططات؛ -

 حتضري مشاريع و5ئق التعمري؛ -

 القيام �Sراسات الالزمة ملشاريع هتيئة قطاعات خاصة؛ -

تقدمي املساعدة التقنية والفنية للجامعات احمللية فÓ يتعلق �لتعمري  -
 والهتيئة؛

مراقبة تنفيذ أهداف و5ئق التعمري وتطبيقها عىل أرض الواقع بتعاون  -
 مع مجيع الفاعلني؛

بلورة وتنفيذ الربامج اجلهوية إلنعاش السكن ±ج·عي وحماربة  -
 السكن غري الالئق؛ 

 .الرفع من جودة التخطيط اإلسرتاتيجي للمدن -
وزارة اSاخلية  يف ميدان املراقبة، معلت هذه الوزارة مع لك من

، هتم 2008ماي  12ووزارة العدل عىل اسـتصدار دورية مشرتكة بتارخي 
املراقبة يف ميدان التعمري، حيث حددت دور الواكÕ احلرضية واملفتشـيات 
اجلهوية التابعة لهذه الوزارة من أجل أن تعمل عىل تزويد السادة الوالة 

صور ±ستشعار الفضايئ  والعامل بصفة منتظمة �ملعلومات املسـتخلصة من
والصور اجلوية املتوفرة، مصحوبة بتقارير بشأهنا، والسهر عىل تتبع مآل 
امللفات اليت أعطت الواكÕ احلرضية بشأهنا رأ� موافقا، والتأكد أثناء دراسة 
ملفات طلبات رخص البناء من وضع اSراسات من طرف املهندسني 

  .املعامريني للمشاريع املعنية
ه فÓ يتعلق �لتدابري القانونية، وفضال عن ما مت اإلشارة إليه كذÇ أن

أعاله، فهذه الوزارة وبتشاور وتعاون مع وزارة اSاخلية ووزارة العدل، 
  : تعمل عىل

إعداد مرشوع قانون يتعلق �ملراقبة وزجر اÉالفات، وهيدف هذا  -
اÉالفات القانون �خلصوص إىل توحيد وتبسـيط مساطر املراقبة وزجر 

 املعمول هبا حاليا؛

 تعزيز طرق وسـبل املراقبة؛ -

 تعزيز معلية تتبع األوراش املرخصة؛ -

تنظمي تدابري افتتاح وإغالق األوراش، مبا يف ذÇ فرض إلزامية فتح  -
 ومسك دفرت للورش؛

التنصيص عىل حترير حمارض معاينة اÉالفات طبقا للرشوط احملددة  -
 توجهيها يف ظرف ثالثة أ�م للنيابة العامة؛يف قانون املسطرة اجلنائية و 

واألوامر  ارد�إلعختويل املراقبني صالحية اختاذ التدابري املتعلقة  -
 �إليقاف الفوري لألشغال وبإهناء اÉالفة؛

وكذÇ تعزيز الطابع الرعدي للمخالفات عرب الرفع من مبلغ الغرامات  -
عرصية  وإحداث جتزئاتوإقرار عقو�ت سالبة للحرية يف حاÕ العود 

 .ومجموعات سكنية غري قانونية

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

  .التعقيب

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

شكرا السـيد الوزير عىل هذه اإليضاحات ونشكره كذÇ عىل موافاة 
خة من اSور�ت اليت و�ت إىل املدراء د�ل الواكالت احلرضية الفرق بنس

حول رشوط البناء يف العامل القروي، إال أننا بعد ±ضطالع عىل هذه 
اSور�ت، الحظنا أهنا مل تتجه يف نفس ±جتاه ا�ي نطالب به دامئا حول 

ويف بداية . تسهيل املسطرة للحصول عىل رخص البناء يف العامل القروي
املراسY د�لمك، كتقولوا، السـيد الوزير، ال خيفى عليمك ما يكتسـيه تنظمي 
البناء يف الوسط القروي من أمهية �لغة ملا يوفره يف إطار سلمي والئق 
حلياة كرمية ومسـتقرة، مع رشوط احلصول عىل رخصة البناء اليل فعال تثقل 

د تصممي املسح اكهل املواطن ألن اليوم وزارتمك فرضت عىل املواطن إعدا
الطوبوغرايف �Fال القروي، وحنن نعمل أن املسح الطوبوغرايف يطلب فقط 

  .للتصفيف
كذÇ نطلب من املواطنني املسـتضعفني والضعفاء أن يؤدوا نفس 
الرسوم للحصول عىل رخصة البناء مع عدم مراعاة املناطق، اليل يف شارع 

يتواجد يف تونفيت وال يف محمد اخلامس يف الر�ط يؤدي نفس الرمس اليل ك 
وهذا كيفاش كميكن، السـيد . أنفكو، وال يف أي منطقة ©ئية يف املغرب

الوزير، احنا غنشجعو ونسهلو املأمورية، احنا �لعكس نشجع البناء 
  .العشوايئ هبذه الرشوط

اآلن احنا كرؤساء جامعات هذا اإلشاكل الوحيد اليل عند© داخل 
رخص البناء للساكنة اليل اللك والسادة  امجلاعات وهو توفري أو منح

        .املستشارين كيعرفوا هذا، الوضعية املزرية للمواطنني �لعامل القروي

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

السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف 
        ::::�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية

 بأس من اإلشارة إىل كون أن اSورية اليت أرسلت إليمك، اآلن كام ال
أرشت هناك دورية جديدة نعمل علهيا مع وزارة اSاخلية ومع وزارة العدل، 
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ويه تدقق أكرث ما ورد يف اSورية السابقة وتدعو إىل تبسـيط املساطر 
ان احمللية وإىل مرونة أكرث، يف حني أن هذه املرونة ينبغي أن تمت داخل اللج

±سـتثنائية وليس خارج هذه اللجان احمللية، حبيث أن اللجنة احمللية يه 
سـيدة يف اعتبار طبيعة املنطقة وخصوصيهتا، مع احملافظة عىل القصد من 
القوانني وقصد املرشع هو أن حنافظ عىل طبيعة العامل القروي، أال نفرط يف 

ية القروية جتمعات متقاربة فÓ أراضينا الفالحية وأن تكون التجمعات العمران 
بيهنا حىت تمتكن السلطات احلكومية من الهنوض هبذه اFاالت ملا فيه خري 

  .الساكنة من بنيات حتتية وخدمات أساسـية
هاذ اليشء يرسي عىل الرسوم كام يرسي عىل اإلجراءات األخرى، 

القواعد  ألنه هذه اللجنة احمللية يه جلنة اسـتثناءات، و±سـتثناء يشمل لك
  .اليت تنص علهيا قوانني التعمري يف �ات مغطاة بو5ئق التعمري

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

ننتقل إىل السؤال الثالث، موضوعه أجرأة اSراسات واألحباث اليت 
تعهدت هبا احلكومة يف جمال حماربة السكن الصفيحي، اللكمة ألحد السادة 

  .األصاÕ واملعارصة لتقدمي السؤالاملستشارين من فريق 

        ::::املستشار السـيد موالي األمني طياملستشار السـيد موالي األمني طياملستشار السـيد موالي األمني طياملستشار السـيد موالي األمني طييبيبيبيب علوي علوي علوي علوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني واألطر،
إذا اكنت احلكومة، السـيد الوزير، قد الزتمت، وفعال يه الزتمت يف 

لعمل عىل الرفع من وترية إنتاج السكن ±ج·عي ترصحيها احلكويم �
ألف وحدة سكنية سـنو� من أجل القضاء  150للبلوغ، إىل كنتذكر، إىل 

عىل مدن الصفيح، فإننا نسجل مع اكمل األسف، وهاذ اليش تنقولوه دامئا، 
 ،Yالسـيد الوزير، أن قطاع اإلساكن �ملغرب الزال يعاين من مشالك �مجل

مجلY، تتصدرها املعضY املسـتعصية عىل احلل ويه أحياء وتنقول لمك �
اSارالبيضاء ومراكش ومتارة (الصفيح املنترشة يف معظم املدن املغربية 

سـنوات هاذي  6، واملشلك د�ل الهبيشات يف مراكش اليل )ومكناس
مابغاش يتحل، اليل حىت املقاوÕ اليل قابطة ذاك املرشوع امشات 

سـين، وهاذ املشلك السـيد الوزير مازال مبغاتش حت� لإلفالس، مقاوÕ احل 
احلكومة، فدور ومدن الصفيح اليت ظهرت كنتيجة مركزية لسـياسـية الفقر 

هذه األحزمة البئيسة مل تأت من فراغ وإمنا ©جتة عن . والهتميش والتناسل
عدم وضوح الرؤية وغياب التخطيط، إىل ابغينا نسميوه التخطيط 

  . س الواحض للربامج احلكومية املتبعة يف ميدان اإلساكنالعقالين، واإلفال
ويف هذا الصدد، وأمام يأس املغاربة من تضخم الشعارات واملربامج 
املتنوعة واملتعددة اليت هتدف إىل القضاء عىل مدن الصفيح، احنا، السـيد 

) ورزازات تنغري زاكورة(الوزير، يف �ة مكناس �فياللت واجلنوب لكو، 
ل احنا تنديرو، إىل قدر هللا واكن، الساكن د�لنا ال يلتجئون عىل األق

للصفيح، تيديروا أما الطوبية وال الركز وال احلجرة، هذا عىل األقل ما 
إىل القضاء عىل مدن الصفيح ... تنديروش ذاك الزنك وال ذاك الصفيح

واليت عرفت تعرثا وفشال متواصال، مل يفض إىل احلد من انتشار 
  .ذه الظاهرةواسـتفحال ه

�Ç، نسائلمك، السـيد الوزير، هل تتوفرون عىل تقيمي دقيق 
وموضوعي، يكشف ماكمن اخللل وأسـباب تعرث لك املبادرات اليت مت 

  .اختاذها يف هذا اFال؟ وشكرا

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

والتعمري والتمنية اFالية، امللكف والتعمري والتمنية اFالية، امللكف والتعمري والتمنية اFالية، امللكف والتعمري والتمنية اFالية، امللكف     السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكنالسـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكنالسـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكنالسـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن
        ::::�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية

أوال البد من اإلشارة إىل كون أن السـيد املستشار احملرتم قد غري صيغة 
سؤاå اليت اكنت تتعلق بأجرأة اSراسات واألحباث اليت تعهدت هبا 
احلكومة يف جمال حماربة السكن الصفيحي، وحولها إىل احلديث عن السكن 

  .واألرقام، وهناك اختالف بني اSراسات وبني األرقام الصفيحي
فإذا ما أردمت األرقام، فاألرقام تنطق مبا فهيا، ونسجل بأن التقدم يف 

 75مبا يف ذÇ األخذ بعني ±عتبار  %67,6الرب©مج وصل اليوم إىل 
عندما انطلق هذا الرب©مج،  2010و 2004أرسة اليت أضيفت بني سـنة 

أرسة اليل معنية، التقدم وقع فهيا  346ا إىل عدد األرس حيث اليوم وصلن
أرسة اليل ما  39، اليل �يق خص العمل عليه هو فقط %67,6ب 

  .عندهاش رؤية
أما فÓ يتعلق �Sراسات واÉططات اليت اشـتغلت علهيا هذه الوزارة 
 واستمثرت نتاجئها فهـي كثرية، وأذكر من بيهنا دراسة حول حماربة السكن غري

، وهاذ 2002الالئق وإعادة النظر يف مهنجية التدخل، اليل متت يف سـنة 
اSراسة أنه النتاجئ د�لها مت اسـتغاللها واست�رها يف وضع مجموعة من 

 67الربامج، ومن أمهها بر©مج مدن بدون صفيح، اليل وصل اليوم كام قلنا 
  .فاصY يش حاجة

ري السكن ±ج·عي، اليل اSراسة الثانية يه دراسة حول حتديد معاي
، ومكنت هذه اSراسة من حتديد احلدود اSنيا 2002انهتت يف سـنة 

لتلكفة إجناز املساكن ±ج·عية، مع اعتبار لك مقاييس التقنية الضامنة 
  .للجودة والسالمة، واستمثرت يف برامج السكن ±ج·عي

للسكن والتمنية  اSراسة الثالثة، دراسة تتعلق بوضع اÉططات احمللية
، ومت است�ر نتاجئها يف حتديد حمتوى 2004احلرضية، وانهتت يف سـنة 

عقود املدن اخلاصة �لرب©مج الوطين مدن بدون صفيح، واملشاريع املتعلقة 
  .�لتأهيل احلرضي، وحتديد آفاق التوسعات العمرانية املمكنة
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ملواكبة اSراسة الرابعة، يه دراسة حول حصيY وتقيمي آليات ا
±ج·عية يف إطار معليات معاجلة السكن غري الالئق، وانهتت يف سـنة 

، وركزت عىل معرفة مدى جتانس مهنجية العمل يف جوانهبا 2008
املؤسساتية والتنظميية واملهنجية، وكذا عىل مسـتوى املوارد البرشية اFندة 

دا عىل النتاجئ للعمل هبا، وكذÇ ركزت عىل مدى فعالية هذه املقاربة اع·
Çعدد الرباريك املهدمة، عدد األرس املسـتفيدة، : امللموسة، مثال ذ

املنتوجات واخلدمات املتوفرة، القروض املمنوحة، البنيات ±ج·عية، 
  ...األنشطة املدرة ل¯خل، إخل
  ...ومكنت هذه اSراسة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 التعقيب، اللكمة شكرا السـيد الوزير، إىل ابقى عندمك يش حاجة يف

  .ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عباداملستشار السـيد عبد هللا عباداملستشار السـيد عبد هللا عباداملستشار السـيد عبد هللا عباد
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير احملرتم، 
أوال، السـيد الوزير، احنا فعال اSراسات د�ل مدن الصفيح عالش 
كنتلكمو، والسـيد الوزير قلتو لنا يف البداية د�ل الوالية د�لمك احملرتمة، 

ما غادي تبقى حىت براكة يف  2010درتو لنا اSراسات كتقولوا لنا آخر 
 . الر�ط ويف سال ويف متارة

اسات د�لمك أعطينامك أرايض، السـيد الوزير، بناء عىل ذوك اSر 
اخذيتو عند© ما يزيد عىل ألفي هكتار، اخذيتو يف الر�ط، اخذيتو يف 
السوييس وكتفرقوها معروفة، واخذيتوا يف سال واخذيتوا عند© يف متارة، 

  . هكتار 700أ© أنمتي ل·رة ألن تنعرف أشـنو كيوقع فهيا، ألف و
ا آخر براكة غادي تنهتـي يف بناء عىل اSراسات د�لمك كتقولوا لن

�يق اSوار اجلديد، : السـيد الوزير، من هذا املنرب كنقولو لمك متارة. 2010
: �لنسـبة لسال. دوار أوالد بنارص، أوالد بلميك، دوار الصهد �لنسـبة ل·رة

دوار : �لنسـبة للر�ط. دوار �بريكت، دوار اSيبو، دوار سهب القايد
  . الكورة ودوار الكرعة

درامه، بعتوها  10هللا جيازيمك خبري أخذمت ألفي هكتار، اخذيتوها ب 
درمه، اليل كنطلبو منمك، هللا خيليك، شوف ما جتاوبنيش يش  5000ب 

جواب، السـيد الوزير، جواب مقنع، ابغينا فني نسكنو هاذ الناس، غادي 
ترشيو لنا أرض أو غادي ندخلو معمك يف احملاسـبة درجة درجة، راه احنا 

د�ل  %70منثل الساكن، وكهنرض معك �مس الربملانيني د�ل اجلهة، 
  . الربملانيني

هللا جيازيمك خبري، غادي ترشيو لنا األرض فني غادي نسكنو هاذ 
د�ل  10الناس، ال ميكن �خذوا لنا األرض د�ل اSوÕ اليل كتسوى 
نيات �ش اSرامه ومنشـيو احنا نرشيو هلم، حىت اSوÕ ما عندهاش اإلماك

ألف فرنك  50ترشي األرض اليوم، ما عندهاش �ش ترشي أرض د�ل 
ألف فرنك، أنمت، هللا خيليمك ذاك الرحب اليل حققتو ارشيو لنا، هللا  100و

 .خيليك، فني نسكنو هاذ الناس، وجاوبين جواب مقنع هللا جيازيك خبري

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .وزير للرد عىل التعقيبشكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد ال

السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف السـيد اكتب اSوS Õى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية، امللكف 
        ::::�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية�لتمنية الرتابية

أوال احملاسـبة د�ل هاذ املؤسسة اSسـتورية واجب، وإذا مل تقم هبا 
  . مفعىن ذÇ أهنا قد أخلت بواجهبا، إذن احملاسـبة رضورية

مت وفق مساطر ووفق عروض وميكنمك أن  فÓ يتعلق �لعقار، فالعقار
  . تسـتدعوا إىل اللجنة لتقدمي لك دقائق احلساب

فÓ يتعلق �ملدة الزمنية د�ل إهناء دور الصفيح، ليس هناك عقدا حيدد 
هذه املدة وعدم أو التأخر يف الربامج ال يعود �Sرجة األوىل لوزارة 

ة احلكومية، ولكن يعود إىل كون اإلساكن والتعمري والتمنية اFالية أو السلط
أن هناك منظومة حملية، وهذه املنظومة احمللية تعاقدت مع السلطة 
احلكومية، ويف املنظومة احمللية هناك أدوار، لك مسؤول å دور معني، 
هل قامت هذه املنظومة وهاذ عنارص املنظومة لك واحد من �ته �Sور 

  .امللقى عىل عاتقه
أرسة، هناك ز�دة دميغرافية، ولكن نعرف هناك  75ملاذا متت ز�دة 

ز�دات أخرى متت حلسا�ت ضيقة، حسا�ت قد تكون سـياسوية، 
 ،Õو�لتايل مفسؤولية دور الصفيح يه مسؤولية جممتع، يه مسؤولية دو

  . يه مسؤوليتنا لكنا
اآلن نقول عىل املنظومة احمللية أن تقوم بواجهبا، وحنن مسـتعدين 

، لكن النتيجة يه نتيجة ال ميكن أن ننظر إلهيا من منظار إلعطاء احلساب
 42مدينة قد مت إعالهنا مدينة بدون صفيح، وهناك  43سوداوي، هناك 

  .%70مدينة يف الطريق ألن التقدم وقع فهيا إىل ما يصل إىل 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هاته 

  . لسةاجل 
ننتقل إىل السؤال املوجه للسـيد وزير الرتبية الوطنية حول أسـباب 
تأخر إحداث أاكدميية محمد السادس للغة العربية، للمستشارين احملرتمني 

  . عبد هللا عطاش، عبد اإلå احللوطي، محمد رماش: السادة
  .تفضل أحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::اشاشاشاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاملستشار السـيد عبد هللا عطاملستشار السـيد عبد هللا عطاملستشار السـيد عبد هللا عط
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
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  السـيد الوزير،
  السادة والسـيدات املستشارين، 

السـيد الوزير، هذا السؤال طرحناه عىل السـيد الوزير األول وأودعناه 
أكرث من سـنة ونصف تقريبا، ويف لك مرة يربمج ويف لك مرة يطلب منا 

  .العاجل ميكن أن ترى النور تأجي� ألن األاكدميية، يعين،  أهنا يف القريب
السـيد الوزير، امليثاق الوطين للرتبية والتكوين أكد عىل إنشاء أاكدميية 

ومع  2003، القانون صدر يف 2001- 2000محمد السادس للغة العربية يف 
سـنوات، الزالت هذه األاكدميية،  8إىل اآلن،  2003ذÇ حلد اآلن من 

من امليثاق  113اليل يه تفعيل املادة  أاكدميية محمد السادس للغة العربية،
سـنوات مل تر النور ومل نعرف  8الوطين للرتبية والتكوين، حلد اآلن 

األسـباب، مفا يه األسـباب؟ يف مصلحة من يمت تعطيل هذه املؤسسة 
العلمية اليل عندها سلطة مرجعية محلاية اللغة العربية احلامية لهويتنا الوطنية 

تؤكد كام هو معروف وكام يعرف امجليع أن اكفة وملسـتقبل تمنيتنا؟ إذ 
التجارب العاملية، أن الهنضة العلمية والعمرانية اليت حققهتا مجيع التجارب ال 
ميكن أن حتقق إال بلغاهتا الوطنية، وعند© جتارب كبرية الصني، اليا�ن، 

  . إسـبانيا، وغريها من اSول
وكذÇ امليثاق يؤكد عىل أن هذه األاكدميية غادي تكون يه املرجعية 
احلامكة يف ميدان اللغة العربية وضامن تطورها ومواكبهتا للمسـتجدات يف 
البحث العلمي واللغوي والرتبوي والتكنولو�، واحلث عىل تعممي اسـتعاملها 

  . يف مجيع املرافق العامة واحلرص عىل سالمة حنوها ورصفها
ما يه األسـباب احلقيقية اليت تفرس هذا : تساؤل اليل عند© احناال 

التأخر احلاصل يف إخرا�ا؟ وما يه اجلدوÕ الزمنية اليت تقوم هبا احلكومة 
  إلخراج هذه األاكدميية إىل حزي الوجود؟ 

  . وشكرا

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

، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل و، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل و، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل و، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتتتتكوين األطر كوين األطر كوين األطر كوين األطر السـيد أمحد اخشيشنالسـيد أمحد اخشيشنالسـيد أمحد اخشيشنالسـيد أمحد اخشيشن
        ::::والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي

  . شكرا السـيد الرئيس
شكرا السـيد النائب احملرتم عىل طرحه هذا السؤال اليل هو فعال 
سؤال يرجع بني فرتة وأخرى أمام أنظار السادة املستشارين والسادة 

  . النواب
سطه للسؤال ذكر �لسـياق يف الواقع أعتقد بأن السـيد املستشار يف ب 

التارخيي اليل أفىض إىل تنصيص امليثاق الوطين عىل هذه اSعامة 
األساسـية، اليل يه رضورة إنشاء هيئة وطنية تضطلع مبهام الهنوض 

  . بأوضاع اللغة العربية يف بالد©
وبغيت منذ البداية جناوب بشلك مبارش عىل السؤال اليل طرحه 

حة من هذا التأخر؟ �ش نقول بأنه أوال السـيد املستشار، وهو ملصل
  . ملصلحة الوطن وملصلحة املنظومة الرتبوية وغادي نفرس عالش

ملا مت التنصيص داخل امليثاق عىل هذه اآللية، كنتذكرو بأن هاذ اليش 
حدث يف هناية القرن املايض، يف واحد الفرتة اليل كنا كنعرفو عىل امتداد 

د�ل اFمعات اللغوية اليل اكنت املهام  رقعة الوطن العريب واحد العدد
د�لها عىل مسـتوى لك قطر الهنوض بأوضاع اللغة العربية، ولكن اليل 

سـنة من بعد، ماذا نالحظ؟  12حصل ميل كنشوفو الصورة اآلن، أي 
  :نالحظ أنه وقعت جوج د�ل التطورات أساسـية

 العريب يه وهو أن أغلب هذه اFمعات اللغوية يف العامل    التطور األول
اآلن يف حاÕ فتور إن مل تكن يف حاÕ عدم الوجود إطالقا، �سـتثناء مجمع 
األردن اليل أنمت كتعرفوا بأن اكن عنده واحد اSور أسايس يف واحد العدد 

  . د�ل اFاالت
اليل وقع كذÇ خالل هذه العرشية، وهو أننا عرفنا تطور غري مرتقب 

جيات الرمقية  اليل زادت عقدت أوضاع اللغة �لنسـبة للجميع د�ل التكنولو 
العربية عىل مسـتوى التنافسـية العاملية، أعطي فقط إشارة، عىل املسـتوى 
ما يتداول يف األنرتنيت اليوم، ال تشلك املضامني �للغة العربية إال ما بني 

، و�لتايل احنا أمام أوضاع أكرث تعقيدا عىل مسـتوى %0,2إىل  0,1
  . بية مع ما اكنت عليه األوضاع يف هناية القرن املايضحضور اللغة العر 

اآلن عىل املسـتوى اSاخيل، عىل املسـتوى اSاخيل الحظنا حنن من 
خالل خمتلف برامج د�ل  تقومي التعلامت اليل خضعت لها منظومة الرتبية 
والتكوين أن هناك تدين د�ل المت# من املهارات واملعارف املرتبطة �للغة 

  .ة Sى الناشـئة داخل املؤسسة التعلميية العتبارات كثرية يعرفها امجليعالعربي
�إلضافة إىل هذا، هناك كذÇ واحد العدد د�ل ±ضطرا�ت 
الحظناها عىل مسـتوى تدريس بعض املواد املرتبطة بكون أننا ما 
اسـتطعناش فعال أن ننقل مناذجنا الرتبوية بشلك اكمل للغة العربية، وهاذ 

ال �لنسـبة للسادة املستشارين اليل ابغاو يشوفوا بشلك واحض، اليش مث
عند© اآلن بعض اSروس المنوذجية اليل كمتررها القناة الرابعة يف إطار 
بر©مج فرصة للنجاح، غادي يبان لمك �لواحض كيفاش أن األسـتاذ اليل 

 ...كيدرس مثال الر�ضيات أو الفزي�ء، اخلطاب الشفوي

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
السـيد الوزير انهتـى الوقت، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  .حنتفظ بواحد اSقيقة يف التدخل د�ل السـيد املستشار

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
جوابمك، السـيد الوزير، مع اكمل التقدير و±حرتام مل يعد å مربر 

ين يذكر، مما جيعلنا نطرح السؤال بعنوان كبري وهدف معيق، واقعي وقانو
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هل للحكومة إرادة سـياسـية حقيقية إلخراج أاكدميية محمد السادس للغة 
العربية إىل الوجود؟ ملاذا احلديث عن اإلرادة والنية والقصد، السـيد 

، أي 2003يوليوز  19الوزير؟ ألنه صدر القانون املنظم لألاكدميية منذ 
د�ل السـنوات عىل صدور القانون، ويف معرض جواب  8ارب اآلن ق

 5وزيرتمك عىل بعض األسـئY يف نفس املوضوع �لربملان، واليت متت يوم 
، وقالت وزيرتمك بأنه يف األسابيع القليY املقبY ستبدأ 2007دجنرب 

 4اإلجراءات القانونية والتنظميية، وقد مر عىل xم السـيدة الوزيرة 
  . أ�م، أي األسابيع أصبحت سـنوات، السـيد الوزير 3أشهر و 5سـنوات و

ومادام أن هذه األاكدميية، اليت حتمل امس جالÕ امل#، مل نتلمس بعد 
بداية معاملها وخرو�ا للوجود، فإننا نرجع بمك مذكرين لعل ا�كرى تنفع 

يه املؤمنني، قائلني عن لغة الضاد بأهنا لغة رمسية للبالد منذ ±سـتقالل، 
لغة احلضارة العربية عرفها مغربنا منذ الفتح اإلساليم إىل اآلن، وحدت 

  . األجناس واألعراق املغربية يف بوتقة واحدة، أاكنوا عر� عاربة أو أمازيغ
إننا نسـتغرب كيف لهذه اللغة الواقعية ملاكنهتا يف نسـيجنا الثقايف 

  يهتا؟ والرتبوي العلمي والتقين والتواصيل أن ال تفعل أاكدمي 
  ليعززها؟  113كيف لهذه اللغة اليت جاء فهيا امليثاق يف مادته 
أن ال يرسع يف  2003كيف للقانون املنظم لألاكدميية الصادر يف 

  إخرا�ا؟ 
  كيف لهذا الزمخ لكه أن ال يعجل بإخراج هذه األاكدميية؟ 

خنمت . و�لتايل، السـيد الوزير، تبقى مجموعة من اإلشاكالت مطروحة
ونقول يف الهناية املطاف، هذا لكه قد أقول بعضه، جيب تقوية موقع اللغة 
العربية يف املنظومة اSراسـية، سواء عىل مسـتوى املعدل أو احلصص 

�يق املنجزة، جيب أن ميتد إشعاع اللغة العربية يف املدرسة العمومية إىل 
املواد العلمية وتعاجل ±زدواجية عىل مسـتوى التحصيل اSرايس املدريس 

  . واجلامعي
وأخريا، مما يفرض التعجيل بإخراج أاكدميية محمد السادس للغة العربية 

  ...إىل الوجود دون تسويف أو متاطل، وجتاو�

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عىل التعقيبشكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد 

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتتتتكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلمي
أ© فعال، أ© ممكلتشاي ميكن العرض د�ل خمتلف املعطيات، ألن فعال 
فهيا كثري د�ل التفاصيل، اليل بغيت فقط أن أطمنئ السـيد املستشار، أن 

اآللية ولكن يف األهداف من �ة احنا اآلن بإعادة النظر ليس فقط يف 
  . د�لها ويف الوظائف د�لها ويف الرتكيبة د�لها

إذا اكن الغرض هو خنرجو مؤسسة شلكية وصورية �ش نقولو احنا 
جسلنا املبدأ، راه مايش هاذي يه املقاربة �ش تنشـتغل أ© خشصيا، و�لتايل 
يسـتحيل أنين نمثن مبادرة اليل ما عندهاش جدوى فعلية وما كتجاوبش 

  . عىل واحد ±نتظار
يه للسـيد املستشار إذا كنا نعترب بأن هذا تسويف، فهذا التقدير كنخل 

من حقو يقولو، ولكن اليل بغيت أن أؤكد å أنه اكين فرق معل كشـتغل 
بلك �نية وتسـتحرض لك التجارب، مبا فهيا تقيمي أداء اFمعات اللغوية 
العربية عىل امتداد الوطن العريب، وبعثنا ©س لتونس وبعثنامه ملرص 

ف بشلك جيل عىل أشـنو وبعثنامه لسور� وبعثنامه لألردن من أجل الوقو 
  . يه التجربة

إذا كنا غادي جنيبو يش حاجة ونلصقو لها التيكيت ونقول راه عند© 
 .أاكدميية، مفا يش هكذا كنشـتاغلو احنا�

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

ننتقل اآلن إىل السؤال الثاين موضوعه رد ±عتبار للمدرسة العمومية، 
من فريق األصاÕ واملعارصة لبسط اللكمة ألحد السادة املستشارين 

  .السؤال

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين احملرتمني،
إن ±نتشار الواسع للتعلمي اخلصويص بلك جتلياته، والسـÓ يف 
املسـتوى ±بتدايئ واإلعدادي، وما �Ç من آ5ر وانعاكسات واحضة عىل 

لقدرة الرشائية لعدد من األرس املغربية، يدعو© إىل طرح موضوع جتديد ا
  .الثقة يف املدرسة العمومية واSفع هبا إىل ±خنراط يف اإلصالح

إن اسـتعادة الثقة يف املدرسة العمومية أصبح موضوعا عاما هيم خمتلف 
 رشاحئ اFمتع املغريب وخمتلف مكو©ته، سواء السـياسـية أو امجلعوية،

�إلضافة إىل القطاع الويص، إذ أن ما وصلت إليه املدرسة العمومية 
ومردوديهتا من تدين، أصبح يتداول يف لك املنابر الوطنية، وهو مؤرش 
خطري �لنسـبة ملسـتقبل البالد كلك ألن رهان التمنية يف أي جممتع تقوده 

  .قاطرة التعلمي واملدرسة العمومية
ح متدنيا جدا من �ة أوىل الفتقارها إن صورة املدرسة العمومية أصب

ألبسط الرشوط  ملامرسة العملية الرتبوية، وخصوصا حي£ توضع بناية 
ملدرسة ما يف أحياء هامشـية يف ماكن هاميش وحتوط به أز�ل وبدون 
حامية وال حتصيل لها سواء ضد الظواهر السيئة اليت تتسبب يف احنراف 

  .ام جبانب املؤسسات التعلمييةاألطفال والشـباب وختل �لنظام الع
لقد تراجعت الثقة يف مدرستنا العمومية وا�ين عايشوا سـنوات 
السـتينات والسـبعينات يعرفون جيدا مصداقية املدرسة املغربية والثقة اليت 
اكنت حتظى هبا، لكن ألسـباب سـياسـية واج·عية واقتصادية تراجع اإلنفاق 

املدرسة العمومية Sى املواطن  يف هذا القطاع، و�لتايل أصبحت صورة
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املغريب متدنية وأصبح الهدر املدريس يف إحدى سامهتا الرئيسـية سواء 
  .�لبوادي أو املدن

  السـيد الوزير،
إننا يف فريق األصاÕ واملعارصة نتساءل أمام هذا الوضع عن إسرتاتيجية 
وزارتمك فÓ خيص اسرتجاع الثقة للمدرسة العمومية بصفة عامة، وخنص هنا 
��كر املناجه التعلميية والرتبوية وجتهزيات املدارس وامحلالت التواصلية مع 

ركية مع اFمتع املدين آ�ء وأولياء التالميذ، فضال عن اع·د برامج تشا
  . والنسـيج امجلعوي

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة، اآلن اللكمة للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتتتتكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلمي
  . شكرا السـيد الرئيس

فعال سؤال السـيدة املستشارة كيطرح قضية جوهرية وعندها راهنية 
�لغة، ولكن كنت كنمتىن خشصيا لو أنه اسـتحرض كذÇ يف مضن سـياق ما 

  . مت التعرض إليه التطورات اليل كتعرفها املدرسة املغربية اليوم
لكن بصفة عامة أ© متفق مع الطرح اجلوهري اليل طرحه السؤال هو 

اليوم سؤال كبري د�ل الثقة يف املدرسة املغربية واليل جاي  أن هناك فعال
يف رأيي من واحد املفارقة غريبة جدا، أنه يف نفس الوقت اليل املدرسة 
املغربية كتعرف جمهودات غري مسـبوقة يف �رخي املغرب املسـتقل بشهادة 

، وهاذ امجليع، سواء فÓ يرتبط �لبنيات و�لصيانة و�لتجهزيات اSيداكتيكية
اليش كتعرفو، السـيدة املستشارة، وقوفا عند أهيا مدرسة وأهيا قسم غادي 
يبان هاذ اليش بشلك واحض، أو فÓ يرتبط �Fهود ±سـتثنايئ ا�ي يمت 
القيام به منذ سـنتني اآلن عىل مسـتوى اSمع ±ج·عي د�ل األرس ود�ل 

مج تيسري، اإلطعام التالميذ املعوزين، سواء برامج مليون حمفظة، بر©
أو فÓ يرتبط �ملراجعة الهيلكية ... املدريس، النقل املدريس، وما إىل هذا

واجلوهرية د�ل املرشوع الرتبوي د�ل املدرسة املغربية أو لك ما يرتبط 
  .بتقوية احلاكمة عىل مسـتوى املؤسسات

يف الوقت اليل كنشاهدو هاذ اليش لكو، كنلقاو أن �ملقابل هناك  
طيعة مع اFمتع اليل مسيتوها بأزمة الثقة، هاذ أزمة الثقة، بدون شك، ق 

مردها يشء ال يوجد يف سؤال السـيدة املستشارة، وهو موجة 
±ضطرا�ت اليت تعرفها املدرسة املغربية منذ السـنة املاضية، وأساسا هاذ 
السـنة هاذي، واليل بلغت، �ش نذكر فقط ميل كنتلكم عىل 

لكم عىل ±نقطاع عن اSراسة وا�ي يتجه يف جوج د�ل ±ضطرا�ت، أت
 :±جتاهات

±جتاه األول وهو موجة اإلرضا�ت العشوائية اليل عرفناها منذ بداية 
السـنة، وميل كنتلكم عىل العشوائية أاكد أقول العبثية، الحظنا مثال بأن 

 ويمت كتلقى فرع حميل د�ل نقابة ال متثل أي يشء ينادي إىل إرضاب وطين
أ�م عىل  3±سـتجابة إليه، كنلقاو مثال بأن احنا عانينا من اإلرضاب ملدة 
  . املسـتوى الوطين لالحتجاج عىل غالء املعيشة وارتفاع األسعار

 -وامحلد £ ال متثل أي يشء  -اكين أكرث من هذا، مركز�ت نقابية 
ار تنادي إىل إرضاب وطين من أجل ±حتجاج عىل إقصاهئا من احلو 

±ج·عي الوطين، وهاذ اليش لكو شكون اليل كيخلص الفاتورة د�لو؟ 
  . التالميذ

هناية األمر نصل إىل مؤسسات اليل من بداية السـنة إىل اليوم عانت 
يوم د�ل اإلرضاب، واآلن هاذ املوجات د�ل  48من أكرث من 

م ±حتجاجات العشوائية كتوصل لبعض الفئات اليل احنا معمتدين علهي
أساسا �ش حيملوا املرشوع د�ل املدرسة املغربية العمومية، اليل مهنم مثال 

  .املدراء، وإىل فرتة قريبة املفتشني
هناية األمر أشـنو هو؟ أن هاذ اليش هذا راه ما غاديش ميكن لنا 

  :نتغلبو عليه بوحد©، ما غادي نتغلبو عليه إال إذا ساعدتو© ان·
جة إلهيا اليوم أكرث من أي وقت مىض، أوال، بسن قوانني حنن حبا

  .قانون اإلرضاب وقانون التنظÓت النقابية
دقيقة، السـيد الرئيس، ألن �لفعل .. و5نيا، من خالل ما تلكممت عليه

احنا أمام قضية كبرية جدا، بصدق أمام قضية كبرية جدا، وهاذي مناسـبة 
هذا  �ش الرأي العام يكون موضوع يف الصورة بشلك واحض حول

  . املوضوع
الشق الثاين واليل احنا حمتاجني لو فعال، أن لك الفعاليات اليل مرتبطة 
بشلك مبارش �ملدرسة وأساسا األرس و5نيا املنتخبني يلتفوا حول مرشوع 
املدرسة املغربية، أ© أقولها بلك مسؤولية حنن أمام خمطط يسـهتدف 

ؤولياتنا اكمY ولك من املدرسة املغربية العمومية، إىل ما حتملناش مس
  . موقعه، راه غادي ميكن غدا نندم عىل هاذ اليش

بل أكرث من هذا، يف الوقت اليل احنا نتلكم فيه، احنا عند© فرق 
داخل الوزارة كتشـتغل حول فرضية السـنة البيضاء هاذ السـنة �لنسـبة 

عىل لواحد العدد د�ل األقالمي، فإذا كنا واعني مبسؤولياتنا وبشلك صادق، 
لك الفعاليات داخل هذا اFمتع، واليل يه لكها �ملناسـبة أبناء وبنات 
املدرسة املغربية العمومية، أهنا تتحمل مسؤوليهتا التارخيية أمام هذا الوضع 
اليل احنا فيه، اليل هو وضع اآلن د�ل التسيب، ما غاديش ميكن لنا نبقاو 

 .مسـمترين فيه
 .شكرا السـيد الرئيس

    ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .شكرا السـيد الوزير، التعقيب ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد امحيديد امحيديد امحيديد امحيدي
  .شكرا السـيد الرئيس
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  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

هو الغريب يف األمر، السـيد الوزير، وهو قد جاء عىل xممك بأن 
ؤول عىل هذه اإلرضا�ت يف هناك إرضا�ت، وسـبحان هللا من هو املس

املؤسسات وامجلاعات احمللية؟ واش اكين يش حكومة أخرى؟ هذا هو 
  .السؤال املطروح اجلوهري

إذن تلكممت، السـيد الوزير، كذÇ عىل املؤسسات والبنية التحتية، أ© 
ما كرهتش، السـيد الوزير، وهو غادي متيش جلنة من جملس املستشارين 
مع الوزارة د�لمك �ش غادي نوقفو عىل املؤسسات يه شـبه بنا�ت 
�جورة يف املدار احلرضي، ما �Ç يف اFال القروي، إذن هذا واقع 

  . أبناء الشعب املغريب يعيشه
السـيد الوزير، كيف سـتكون احلاÕ النفسـية؟ كتقول بأن هناك انقطاع 
عن التعلمي، فكيف تكون احلاÕ النفسـية د�ل هاذ للتالميذ واحلاÕ النفسـية 
د�ل حىت رجال التعلمي اليل تيعملوا يف هاذ املؤسسات؟ ولك تلميذ 

ل الشـتاء �ش يغطي املياه اليل كيخصو يدي معه واحد املظY يف األ�م د�
كتدخل عليه والهشاشة د�ل هاذ املؤسسات التعلميية، الزجاجات مكرسة، 

Çأسوار املؤسسات �دمة، إىل غري ذ ،Çأبواب كذ.  
وجنيو، السـيد الوزير، وهو فÓ خيص الرب©مج ±سـتعجايل ا�ي 

�لنسـبة عرف تعرث يف معلية اإلدماج، وهناك مضيعة للوقت فÓ خيص 
يوم د�ل  15للتالميذ، هناك أربع فرتات يف لك سـنة، لك فرتة كتديروا 

هاذ املناقشة د�ل هذا الرب©مج، وهناك الكرثة د�ل ±متحا©ت وبدون 
وال أظن بأن، السـيد الوزير، ألن هذا ... جدوى، إىل غري ذÇ من

خلرباء الرب©مج ±سـتعجايل اكن خصو يتدار يف األول مبشاركة د�ل ا
 .ورجال التعلمي اليل عندمه شوية وكيعرفوا هاذ املشالك هاذي

وأخريا، السـيد الوزير، أقول Ç بأن هناك مشلك يف مؤسسة تعلميية، 
وأتساءل، السـيد الوزير، هل يف علممك ما يقع يف مؤسسة سـيدي 
إسامعيل بإقلمي اجلديدة، اليل وقعت فهيا يش مسائل سـياسـية اليل 

ألشخاص، وهو احلارس العام د�ل هاذ املؤسسة اليل اغتمنوها بعض ا
كيخرج أطفال قارصين لوقفات احتجاجية �ش غادي يؤدي هبا واحد 

  .املسائل د�لو خشصية وحزبوية
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .دقيقة واحدة

        ::::ر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل ور الرتبية الوطنية والتعلمي العايل ور الرتبية الوطنية والتعلمي العايل ور الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتتتتكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزيالسـيد وزيالسـيد وزيالسـيد وزي
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال كنتأسف أن السـيد املستشار ما التقطش األساس يف اليل 

إذا كنا بصدد تقيمي الرب©مج ±سـتعجايل، فهذا عند© جماالت . تلكمت عليه
طار الفريق، يف وأ© مسـتعد لها ابتداء من غدا، يف إطار اللجنة، يف إ

اإلطارات اليل ابغيتو �ش نوضعمك يف الصورة بشلك واحض حول فني 
واصل اÉطط ±سـتعجايل، وأشـنو يه ±متيازات د�لو؟ وأشـنو يه 

  النقائص د�لو؟
اليل كنتلكم عليه وهو استهناض اFمتع املغريب حول أوضاع يف ظرفية 

كنتلكمو عىل حاالت اليل كيذكرها ممتزية متر مهنا املدرسة العمومية، إذا كنا 
 Õالسـيد املستشار د�ل مدارس �جورة يف املدينة، وهو كيعرف بأن املسأ
مرتبطة �لطلب عىل المتدرس، إذا كيتلكم عىل حاالت د�ل مدارس اليل مل 
تطلها الصيانة العتبارات مبا فهيا مسؤولية امجلاعات احمللية، هذه لكها قضا� 

  . ها واحدة بواحدةاحنا مسـتعدين نفتح 
لكن اليل كنتلكم عليه يف اإلطار اليل احنا فيه، اليل هو اإلطار 
الوطين، هو إطار مسؤولية وطنية د�ل لك األطراف اليل عندها ارتباط 

  .مبارش �ملدرسة العمومية من أجل إنقاذ املدرسة العمومية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

ننتقل اآلن إىل السؤال الثالث املوجه إىل السـيد الوزير، موضوعه 
عبد اFيد املهايش، حلسن : معادÕ الشواهد، للمستشارين احملرتمني السادة

بيجديكن، محمد املفيد، احلسني أشـنلكي، حلسن نبيه، فليتفضل أحد 
  .السادة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد ����دي زركودي زركودي زركودي زركو
  .يد الرئيسشكرا السـ 

أوال، السـيد الرئيس، أهنئمك عىل حسن تسـيري اجللسة وعىل الرصامة 
  .املعهودة فيمك والسـÓ الرصامة يف تطبيق القانون واحلفاظ عىل الوقت

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة، 
  إخواين املستشارين،

ين عن بعد، لقد تطورت الوسائط واآلليات الكفيY بضامن معلية التكو 
ومن بني هذه الوسائل هناك آليات قانونية مثل ±تفاقيات الثنائية أو 
 Óاملتعددة اليت ترب�ا اجلامعات املغربية مع اجلامعات األجنبية، وخصوصا ف

  . يتعلق �إلجازات املهنية
و�لفعل هناك اتفاقيات هيأت فهيا اجلامعات املغربية مرافق التدريس 
والوسائل البيداغوجية، بي£ خضع الطلبة لتكوين ترشف عليه أطر من 
اجلامعات الفرنسـية مثال، ومبناجه تدريس فرنيس، و�لتايل حصل الطلبة 
املسجلون عىل إجازات �نية متنحها اجلامعات الفرنسـية، لكن هذه 
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ازات بقيت دون أي قوة قانونية، مادامت الوزارة ال تعرتف مبعادلهتا اإلج
اليت تنص عىل أن طالب املعادÕ جيب أن يديل مبا  11اع·دا عىل الفقرة 

يفيد إقامته �لب¯ املاحن للشهادة، وهذا أمر عرقل احلياة املهنية خلرجيي هذه 
  .ية واجلامعات األجنبيةاإلجازات املبنية عىل اتفاقيات بني اجلامعات املغرب 

ما يه، السـيد الوزير، مصداقية هذه ±تفاقيات؟ وهل Sيمك حل 
  مؤقتا وفور� إىل حني تعديل القانون؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اإلجابة

        ::::ين األطر والبحث العلميين األطر والبحث العلميين األطر والبحث العلميين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتتتتكو كو كو كو 
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد املستشار كيطرح فعال إشاكلية حقيقية مرتبطة ببعض مساطر 
املعادÕ د�ل الشهادات األجنبية، وهاذي ميكن مناسـبة �ش نرجعو 

  .للموضوع بشلك أكرث مشولية
بدون شك أن الناس اليل بطريقة أو بأخرى فتحوا يش ملفات مرتبطة 

Õ غادي يكونوا عانوا األمرين من املساطر ومن التعقيد د�لها، وبعض �ملعاد
الوقت حىت من العبث اليل حميط بواحد العدد د�ل التدابري اليل فعال 

  .اكنت لكها كتفيض إىل اختالالت، مايش هذا هو اFال �ش العودة إلهيا
 اليل بغيت فقط أن أؤكد للسـيد املستشار وهو أن هاذ لك ما يرتبط

مبوضوع املعادالت اآلن تمت مراجعته وفق األنساق اليل فهيا مبادئ مؤسسة 
  . اليل عىل أساسها ميكن لنا نشـتغل بلك وضوح

املبدأ األول، وهو أن األصل يف ±عرتاف �لشهادة وهو الشهادة 
الوطنية، والفرع هو الشهادة األجنبية، عالش؟ ألن الغرض من النظام 

 يف املغرب يف العامل لكو، وهو احلفاظ عىل د�ل ±عرتاف، مايش غري
نسقية املنظومة الوطنية د�ل التكوين، أي احنا غرضنا أن املنظومة د�لنا 

  . د�ل التكوين تبقى موحدة يف واحد العدد د�ل املواصفات د�لها
املبدأ الثاين، وهو أن ما يمت اإلقرار به من خالل الشهادة وهو جودة 

، أشـنو كنا كنديرو احنا من قبل؟ كنا نعرتف �لشهادة واحد التكوين معني
وما عند© حىت يش نظرة عىل التكوين، اآلن وضعنا مساطر اليل كتسمى 
±ع·د د�ل املساÇ، واليل �ملناسـبة يه اليل معمتدة �لنسـبة للجامعات 

، أي أننا نتفق مع اجلامعة أشـنو هو 01.00العمومية منذ القانون د�ل 
اليل غادي تؤدي وأشـنو يه الرشوط �ش كيمت هاذ التكوين من  التكوين

خالل و�ة نظر د�ل اخلرباء ومن خالل ±ع·د من خالل جلنة وطنية، 
  . وميل كيمت ±ع·د د�ل هذا املس# يمت ±عرتاف �لشهادة

 ارــــــــو�لتايل هاذ الشهادات اليل تلكمتو علهيم واليل كيجيو يف إط
)la codiplômation(  مع مؤسسات أجنبية، مسـتقبال غادي يوليو يف

إطار مساÇ تعمتدمه اجلامعة Sى اللجنة الوطنية امللكفة �ع·د هذه 

وال دبلوم ) codiplômé(املساÇ، ووقهتا كيويل �لنسـبة لنا اكن دبلوم 
   .وطين عندو نفس املواصفات

هاذ احلاالت اليل  يف انتظار هاذ اليش، احنا بصدد املعاجلة د�ل
تلكمتو علهيا، اكين واحد العدد د�ل الشـباب تكونوا مع مؤسسات كندية، 
مع مؤسسات فرنسـية، احنا كندرسو امللفات واحد بواحد، وفني ما كنلقاو 
يش خمرج قانوين اليل كميكن يساعد© �ش نسويو األوضاع املادية أو 

  . مل معها هبذا املنطقاإلدارية د�ل حاميل هذه الشهادات، فاحنا نتعا
 .شكرا السـيد املستشار

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد ����دي زركودي زركودي زركودي زركو
  .شكرا السـيد الوزير

يف احلقيقة احنا ما عند© شك بأنمك �ذلني جمهود كبري، ولكن، السـيد 
إشاكلية كبرية، راه الطلبة اآلن كيدخلوا اجلامعات عىل الوزير، هاذي راه 

أساس أهنم غادي يقبطوا شهادات معرتف هبا، وهاذي جامعات مغربية 
دايرة اتفاقيات مع جامعات أجنبية، والطلبة ما كيقراوش جما©، كيقراو بتلكفة 

  .غالية جدا
تصور معي، السـيد الوزير، أن طالب يؤدي ثالث سـنوات يف 

ىل أساس أنه يشد دبلوم معني غادي مييش يشـتغل به، فإذا به التكوين ع
å Õبلوم ال معادSهذا ا .  

احنا، السـيد الوزير، نطلب منمك ونطلب من احلكومة أنه إما هذه 
±تفاقيات اكع ما تكون، وأحسن، �ش ما يبقاش الطالب حضية، وإما 

أولياؤمه حضا� هذه توضعوا حد لهذه اإلشاكلية، �ش ما يبقاو ال الطلبة وال 
  . اإلشاكلية

  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتتتتكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلميكوين األطر والبحث العلمي
غري �ش أطمنئ السـيد املستشار بأنه ملا تلكمت عىل مساطر جديدة، 

مس# د�ل التكوين مع اجلامعات العمومية،  1760فاحنا اآلن بصدد تدبري 
و�لتايل ما هو مقرتح عىل اجلامعات؟ أهنم يقدموا ملفات ختضع للضوابط 

هاذ  الرتبوية اليل وضعناها يف إطار هاذ األنساق اليل قلت Ç، يف إطار
±تفاقيات، مثال اجلامعة عندها اتفاق يف التكوين حول أهيا جمال مع جامعة 
أجنبية، كتقدم ملفها د�ل بأنه مس# عادي كأهيا مس#، الطرف ا�ي 
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يكون مسامه فيه كيويل يعمتد ذيك الساعة مكس# وطين و�لتايل يؤدي 
اليش اليل  إىل شهادة معرتف هبا وطنيا، �ش ما نعاودوش نطيحو يف ذاك

كنا فيه �لنسـبة ملؤسسات التعلمي اخلاص ملدة عقود، كيعرف، السـيد 
املستشار، اكنوا الطلبة يدرسون يف مدارس عليا خاصة وكيخرجوا يف هناية 
األمر بدبلوم عندو ماكنته عىل مسـتوى سوق العمل، ولكن ما عندوش 

  . ±عرتاف الوطين
مق �ع·د مذهب واحد اآلن هاذ اإلشاكالت لكها حليناها يف الع

و�ع·د نسق واحد �لنسـبة للجميع، سواء جامعة معومية أو مؤسسة 
  .خاصة أو مؤسسة أجنبية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

اآلن ننتقل إىل السؤال املوجه للسـيد وزير الصناعة والتجارة 
ل النظام املؤقت ألطر غرف التجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثة حو 

  . واخلدمات �ملغرب
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ±شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخوايت، 

  إخواين املستشارين،
املسؤولية اإلدارية بغرف التجارة ختضع معلية التعيني يف مناصب 

، ويشرتط يف 1989والصناعة واخلدمات �ملغرب لنظام مؤقت منذ سـنة 
هذا النظام عىل املرتحشني لهذه املناصب التوفر عىل شهادات جامعية عليا، 

  .سواء تعلق األمر �ملديرين أو برؤساء األقسام
هذه الغرف ومع مرور السـنني، اتضح أن هذا النظام قد منح فعال ل 

إماكنية لتوظيف أطر إدارية ذات كفاءة عالية، إال أن املشلك األسايس 
سـنة هبذا  20هبذا النظام هو إقصاء رؤساء األقسام ا�ين قضوا أكرث من 

املنصب من ولوج درجات عليا كإدارة املؤسسة مثال، وهذا يعد إحجافا يف 
عالية أكرث كفاءة  حق هذه الرشحية من املواطنني، واليت تتوفر عىل خربة

  . من حاميل الشهادات العليا
فال يعقل أن يظل هذا النظام املؤقت حيرم أطر مغربية ذات خربة يف 
امليدان من احلق يف الرتيق، اليشء ا�ي يتناىف مع مجيع األعراف والقوانني 

  . الوضعية
لهذا، نسائلمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا 

  الوضع وإنصاف هذه الرشحية من املوظفني؟ إلصالح هذا 
  .شكرا السـيد الرئيس

        

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

        ::::السـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رىضىضىضىض شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارون احملرتمون،
شكرا السـيد املستشار عىل طرح هذا السؤال، هو حقيقة احنا تنعرفو 
بأن غرف التجارة والصناعة تيعانيو من مشالك كثرية، مايش غري هاذ 
املشلك هذا نتاع املوارد البرشية، ولهذا احنا خدامني مع اجلامعة نتاع 
الغرف يف إطار واحد الرب©مج تعاقدي �ش حنلو مايش لك املشالك ولكن 

دة مشالك اليل تيطرحوا مهنا املوارد املالية أوال و5نيا املوارد البرشية ع
  . �لطبع

هو إذا اخذينا املوارد البرشية، يه مؤسسة دسـتورية ولكن النظام 
األسايس نتاع املوظفني د�لها تيخضع لنفس القانون األسايس العام 
للموظفني العموميني، نتاع الوظيفة العمومية، هو هذاك النظام املؤقت اليل 

ينا اهرضتيو عليه تيخص غري �لتأطري وال مبناصب املسؤولية اإلدارية، وج 
  . 2002عدلناه يف 

ولكن واخا هاكك احنا عند© نفس الصورة بأننا مازال ما حلقناش 
الهدف اليل بغينا، ولهذا راسلنا احنا كوزارة الوزارة نتاع ±قتصاد واملالية 
بقصد دراسة إماكنية تعديل بعض بنود هاذ النظام املؤقت، و�لطبع ذيك 

هاذ الفكرة، مازال ما  الساعات ذاك الرشحية غادي تكون من داخل
  . عند©ش اجلواب

�حلق يف نفس الوقت موازاة مع ذÇ اخذينا واحد املبادرة مع اجلامعة 
د�ل الغرف د�ل الصناعة والتجارة �لقيام بواحد اSراسة لتقيمي الكفاءات 

 ce qu'on appelle bilan de) العامY حاليا هبذه املؤسسات
compétence) منظومة جديدة لتدبري شؤون تسـيري  ، يف أفق اقرتاح

العاملني هبذه املؤسسات، حيث تنعرفو بأن املؤسسات هام اليل تيبقاو 
دامئني إىل األبد، ولكن النساء والرجال نتاع املؤسسات هام اليل تيخد�م 
يف لك يوم، ولهذا البد خصنا نعاودو نشوفو النظر يف املوارد البرشية نتاع 

  . تصور اليل عند© يف هاذ الوقت هذاهاذ الغرف، وهذا هو ال 
  .شكرا

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
  . شكرا السـيد الوزير

يف احلقيقة هذا هو ما نمتناه، غري بغيت نعطيمك واحد الصورة عىل 
سـنة يف  20د الوزير، حبيث أنه مبا Sينا من جتربة ألكرث من الغرف، السـي
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الغرفة، أن الغرف اليت اعمتدت عىل املؤهالت البرشية ا�اتية أ�نت عن 
قدرة عالية يف التسـيري اإلداري عىل خالف ما هو معمول �لغرف اليت 

  . جلبت مدراء من خارج الغرفة
عوا به، السـيد وما دام هذا النظام هو مؤقت، نرجومك �ش ترس 

  . الوزير، وراه احنا حطيناه كذÇ يف التعديالت اليل وضعنا يف هاذ اFال
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .شكرا السـيد املستشار

احنا مع األسف، حبال اليل قلت Ç، هاذو اقرتاحات اليل عند©، 
الصورة اليل عند©، مازال ما عند©ش الوسائل الاكفية �ش حنسمو يف هاذ 
املشلك، هذا مشلك عارفينو، تنعرفو بأن األداء د�ل الغرف غادي 
يتحسن بذاك النظام اSاخيل األسايس اليل دخلنا، راه هو عندمك يف 

  . د�لو، ولكن أيضا املوارد البرشية خصنا جنربو لها حل اSراسة
د�ل املزيانية  %90/%85أ© أظن بأن اليوم املزيانية د�ل الغرف 

تمييش للموارد البرشية، خصنا جنربو حل، من األفاكر اليل عند© يه ذيك 

املغادرة الطوعية اليل كنا فكر© فهيا، واش ما يكونش واحد ±متداد 
وجلب كفاءات أخرى، ولكن �لطبع ذاك الساعات خصنا نوليو هاذ د�لها، 

النظام اليل اهرض© عليه �ش ميكننا �ش نعطيو األجر اليل خصنا وال 
  .الاكفية جللب الكفاءات الالزمة لهذه الغرف

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

إىل السؤال املوايل، نرحب مبجموعة من الطلبة وقبل أن ننتقل 
املهندسني املعامريني جبامعة جعامن �إلمارات وطلبة من السـنة الرابعة 

  .�ملدرسة الوطنية للهندسة املعامرية �لر�ط
وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول 

ول اللجنة الوطنية ملناخ األعامل، امللكف �لشؤون ±قتصادية والعامة ح
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ±سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

 Yتروم ترسيع وترية إصالح مناخ األعامل اخنرط املغرب يف دينامية شام
من خالل تعزيز التنسـيق بني خمتلف املبادرات املتخذة يف هذا اFال 
وتقوية الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص بشأن اإلجراءات الرامية لتحفزي 
المنو وحتسني صورة العرض املغريب Sى املستمثرين املغربة واألجانب عىل 

  .حد سواء
ملنطلق، برزت أمهية خلق �از تتوفر Sيه الوسائل الالزمة، من هذا ا

يعمل وفق بر©مج مسطر وبأهداف حمددة ملا جيب أن تكون عليه 
إصالحات مناخ األعامل يف املغرب، حيث مت يف هذا اإلطار إحداث 
اللجنة الوطنية ملناخ األعامل مؤلفة من ممثيل القطاعني العام واخلاص، عهد 

امن التنسـيق وتتبع األوراش لتحسني مناخ األعامل ومأسسة إلهيا أساسا بض
احلوار بني القطاعني العام واخلاص، وحتسني تنافسـية مناخ األعامل �ملغرب 

  .جلع� قادرا عىل خلق فرص التشغيل
  لهذا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه حصيY معل هذه اللجنة؟

لع به هذه اللجنة ما يه أمه حماور العمل اإلسرتاتيجي ا�ي سـتضط
  ؟2011خالل سـنة 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيد الوزير

السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون 
        ::::±قتصادية والعامة±قتصادية والعامة±قتصادية والعامة±قتصادية والعامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  رتمون،السـيدات والسادة املستشارون احمل
أود أن أشكر السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون من الفريق 
±سـتقاليل عىل تفضلهم بطرح هذا السؤال الهام، واملتعلق �للجنة الوطنية 
لتحسني مناخ األعامل ببالد©، الهادفة إىل مواكبة خمططات ±سرتاتيجيات 

  . الوطنية الكربى
رتم، متت مأسسة هذه اللجنة، كام جاء يف تدخل السـيد املستشار احمل

اليت يرتأسها السـيد الوزير األول، هاذ اللجنة عندها صبغة خاصة ألهنا أوال 
وقبل لك يشء جلنة خمتلطة، فهيا القطاع العام والقطاع اخلاص، ويه 
عندها كذÇ صبغة تقريرية أي عندها القدرة يف التقرير واختاذ القرارات 

  . سني مناخ األعامل يف بالد©والتدابري الالزمة من أجل حت 
  :ويف هذا اإلطار، مت اإلنكباب عىل أربعة حماور أساسـية

تقوية احلاكمة اجليدة والشفافية يف األعامل عرب تبسـيط املساطر   - 1
 اإلدارية؛

 حتديث اإلطار القانوين لألعامل؛  - 2
 حتسني حل الزناعات التجارية؛  - 3
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حتسني التشاور والتواصل عىل الصعيدين الوطين واSويل حول   - 4
  .اإلصالحات الهيلكية

ويف هذا اإلطار، ميكن أن نقول �لنسـبة، أوال، للسؤال د�لمك حول 
مما اكن  %90احلصيY أنه مت إجناز العديد من األمور، وميكن نقولو بأن 

ص آجال األداء ملا مت إجنازه، ويتعلق األمر أساسا بتقلي 2010مربجما سـنة 
å من انعاكسات إجيابية مالية عىل املقاوالت، خاصة الصغرى واملتوسطة، 

يوم، وهذا سيشجع  وسـميكن أن  90يوم، ويف أقىص مدى  60حدد©ه يف 
املقاوالت الصغرية واملتوسطة أهنا تسرتجع اSيون د�لها وتكون محمية من 

  . القانون
ور اليل حققنا، وهو قانون الرشاكت النقطة الثانية كذÇ من بني األم

ذات املسؤولية احملدودة، مت يف هذا اإلطار وضع كذÇ القوانني األساسـية 
يف هذا اFال، حبيث أننا زولنا احلد األدىن �لنسـبة للرأسامل، اليل اكن يف 

درمه الواحد ميكن لو خيلق  0، اليوم بآالف درمه 10القانون اكن ب 
سؤولية احملدودة، وكذÇ فتحنا اFال إىل خلق مقاوÕ، رشكة ذات امل 

  . املقاوالت بكيفية إلكرتونية
هناÇ كذÇ أمر أسايس ويه الشفافية يف جمال األعامل، ويف هذا 
اإلطار وضعنا بوابة الكرتونية رهن إشارة املقاوالت للتبليغ عن الرشوة، يه 

)www.stopcorruption.ma( متت اإلحا 600، وصلنا إىل Õحا Õ
د�لها منذ شهر نومفرب، واليل ميكن يل نقول لمك بأن يف هذا اإلطار اكين 

حاÕ اليل مت التبليغ هبا إىل  13حاÕ اليل اكين فهيا املتابعة واكين  117
  .القضاء واكين متابعة قضائية يف هذا اFال

  . وشكرا

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

  . التعقيب

        : : : : املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
  . شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران، 
  زمياليت، زماليئ، 

أوال بغيت نشكر السـيد الوزير عىل جوابه وعىل كذÇ املعطيات 
وكذÇ بعض اإلفادات اليت أشار إلهيا يف معرض جوابه، ولكن أعتقد 

بارة املبذوÕ من طرف احلكومة وخاصة هذه كذÇ أنه رمغ اFهودات اجل 
اللجنة الوطنية لتحسني مناخ األعامل اليت يرأسها السـيد الوزير األول، 
فإننا ندعو كذÇ للمزيد من العمل يف هذا اإلطار، وخاصة من أجل دمع 

Yاحلاكمة، وأعطي بعض األمث :  
اعات أوال، دمع القضاء التجاري كذÇ ليكون رسيعا �لنسـبة حلل الزن 

  وخاصة �لنسـبة للمستمثرين سواء اكنوا وطنيني أو أجانب؛ 

  مث كذÇ تدعمي األ�زة اخلاصة مبحاربة الرشوة؛ 
مث كذÇ ترسيع تسوية مجيع امللفات أو الزناعات املتعلقة �ملقاوالت 

  واملعروضة �لنسـبة للقطاع العام أمام القضاء اإلداري؛ 
وكذÇ العمل عىل تنفيذ ت# األحاكم اخلاصة �ألداءات، ألن األداء 

يوم، فالتنفيذات تبقى يف بعض األحيان  90بصفة عامة إذا اكن قد حدد يف 
  . أكرث من سـنة أو سـنتني

وأعتقد أن هذه اإلجراءات لكها جممتعة، �إلضافة إىل القوانني التحفزيية 
ن هناك عدد كبري من ±متيازات ومن يف جمال ±ست�ر والتعريف هبا، أل

التحفزيات اليت أعطيت ولكن هناك تقصري يف التعريف هبا عن طريق 
 Çوسائل اإلعالم، سواء اكنت السمعية أو املرئية أو الندوات، وهذا كذ

  . مؤرش إجيايب
وكذÇ نريد �ملناسـبة أن هن¬ احلكومة عن ما وصلت إليه من نتاجئ  

·عي، ا�ي هو يعد أساسا من أمه املسائل اليت يف نطاق احلوار ±ج
  . تعمل عىل حتسني مناخ األعامل

  . شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار، اللكمة اآلن للسـيد الوزير يف إطار الرد

السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  . شكرا السـيد الرئيس
شكرا السـيد املستشار عىل طروحاته وعىل كذÇ ±قرتاحات اليت مت 

  . تقدميها يف هذا اإلطار
أ© أود أوال أبني �لنسـبة لإلشاكليات اليل يه مطروحة يف جمال احملامك 
التجارية، بغيت نذكر بتعديل القانون املتعلق �حملامك التجارية ا�ي وصلنا 

ر هذه اللجنة وهو ا�ي ميكن األطراف من املشاركة الفعاÕ يف إليه يف إطا
جلسات البحث، مع منح سلطات أوسع للقايض قصد مطالبة األطراف 

 .�إلدالء ببيا©ت أو و5ئق حتت طائY غرامة هتديدية يف هذا اFال
النقطة الثانية �لنسـبة ملشالك الزناعات اليل يه اكينة �لنسـبة للمحامك 

ة، فنحن نشجع، كام تعلمون، عىل الوساطة وعىل التحكمي ونشـتغل التجاري
عىل وضع قانون جديد الهادف إىل البحث عىل الوساطة القضائية، وهذا 

  .من شأنه أن يسهل حل الزناعات يف هذا اFال
فالرتكزي أسايس عىل اجلهات، فكام  2011هناÇ كذÇ �لنسـبة لسـنة 

وسعة الىل أعطى انطالقهتا جالÕ امل# تعلمون حنن عىل أبواب اجلهوية امل
 -مارس، و�لتايل فغادي خنلقو  9يف هاذ اإلطار يف خطابه التارخيي د�ل 

جلن، يف هاذ سـنة، جلن �وية لتحسني مناخ  2011سـنة  -إن شاء هللا 
األعامل، ألن الهدف وهو أننا خنلقو الشغل يف مجيع مناطق اململكة، أن 

ها ونعطيوها اإلماكنيات �ش أهنا جتلب اجلهات كذÇ أننا نقويو 
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  . ±ست�رات وبأن كذÇ تفتح اFال إىل خلق فرص شغل يف اجلهات
وهناÇ كذÇ من بني اإلشاكليات املطروحة، واليل غادي نوا�وها 
إن شاء هللا، يه املشلكة د�ل العقار والولوج إىل العقار وتبسـيط املساطر 

من بني األمور اليل غادي ننكب علهيا  كذÇ �لنسـبة للرتخيص، وهاذي
  . هاذ السـنة
  .وشكرا

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

ننتقل اآلن للسؤال الثاين موضوعه رضورة خلق طبقة متوسطة من 
أجل ضامن توازن جممتعي، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

  .±سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديري
  .م هللا الرمحن الرحميبس

  السـيد رئيس احملرتم،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
السـيد الوزير احملرتم، سؤالنا اليوم يمتحور حول الطبقة الوسطى أو 
املتوسطة، مرادف التوازن و±سـتقرار والتمنية اFمتعية، طبقة غياهبا ال 

الهوة السحيقة اليت تفصل بني طبقة مت# لك ميكن إال أن يسهم يف تعميق 
  .يشء وطبقة ال مت# أي يشء

السـيد الوزير، أنمت تعلمون أن هناك مجموعة من اSراسات 
السوسـيولوجية املسـتفيضة واألحباث املعمقة اليت تتقاطع واليت جتمع عىل أن 
املغرب اكنت å طبقة وسطى كبرية يف سـبعينات القرن املايض، لكهنا 

ت بفعل ارتفاع لكفة املعيشة، وهذه الطبقة يه اليوم يف امضحالل تقلص
مضطرد وقدرهتا الرشائية يف تقهقر مسـمتر، وبطبيعة احلال هاذ الوضع اليل 
غري طبيعي وغري حصي وغري سلمي، ال ميكن إال أن يؤثر سلبا عىل منط 

  .احلياة اليويم للساكنة دون اسـتثناء
لفئة الوسطى أو الفئة املتوسطة يه السـيد الوزير، أنمت تعلمون أن ا

النقطة احملورية للك مرشوع جممتعي وسـيايس، بل يه البنية األساسـية للك 
مرشوع يدعي أنه متاكمل، خصها تتضافر فيه �ود لك الفئات واملكو©ت 
لتوفري لك الرشوط، ال املعنوية وال املادية، لكسب رهان اإلصالح والبناء 

اذ الظرفية اSولية اليت نعيشها واليت تتسم والتحديث، خصوصا يف ظل ه
بتنافسـية رشسة وبتوتر ال يطاق وبإكراهات خمتلفة األلوان واألشاكل، 

  .اقتصادية، سـياسـية، بيئية وثقافية بطبيعة احلال
إذن من هاذ املنطلق، ويف تقدير©، السـيد الوزير، هاذ الفئة الوسطى 

ن تضمن رشوط تواجدها مبجرد أو الفئة املتوسطة ال ميكن أو ال ميكهنا أ
قوانني لالقتصاد و±ج·ع، بل البد من إرادة سـياسـية حقيقية، قناعة 

سـياسـية يكون فهيا التاكفؤ والتضامن والتوازن يف صلب اه·�ا، إرادة 
كتضمن اخنراط الفئات امليسورة يف أداء وظيفهتا ±قتصادية والسـياسـية 

رحب املرشوع، ما ميكنش غادي ندفعو وفق قواعد املواطنة، إرادة تكفل ال
هباذ الناس يستمثروا �ش خيرسوا، تضمن هلم الرحب املرشوع ولكن كتضمن 
 Yللشعب اإلفادة و±سـتفادة دامئا وفق منطق تاكفؤ الفرص ووفق فضي

  .التضامن
  السـيد الوزير،

لكام اتسعت قواعد الفئة الوسطى لكام توفرت أسـباب ±سـتقرار 
شاط ±قتصادي واحليوية السـياسـية، هاذ الفئة الوسطى ±ج·عي والن 

يه الفئة ±ج·عية املؤهY لتحريك احلياة السـياسـية، وإذا تقلص جحمها 
وتراجع دورها البد غيكون هذا مؤرش الختالل التواز©ت، التساع دائرة 
الفقر وإلفرازات سلبية سوف ترتمج اج·عيا �نتشار سلواكت ±حنراف 

، �رتفاع نسـبة البطاÕ، سوف ترتمج سـياسـيا �سترشاء الفساد واإلجرام
و�سترشاء اليأس والعزوف ا�ي نعاين منه ويعاين منه املشهد السـيايس، 

  ... واقتصاد� �لركود عىل املدى
تأسيسا عىل لك ما سـبق، السـيد الوزير، سؤالنا ما يه معامل هذه 

تسـتعيد عافيهتا وتلعب الطبقة الوسطى؟ وماذا قدمنا لهذه الفئة حىت 
  دورها السـيايس و±قتصادي خدمة لالسـتقرار والتمنية؟ 

 .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اإلجابة

السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية 
        : : : : والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أريد أن أشكر السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون من الفريق 

  . ±سـتقاليل عىل تفضلهم بطرح هذا السؤال الهام
أود يف البداية أن أشري كام جاء يف تدخل السـيد املستشار بأن من 

متع متوازن بني األمور األساسـية وا�ي يشلك العمود الفقري للك جم 
ومتضامن يه الطبقات الوسطى، وهنا امسح يل أن أقول، نتحدث عن 
الطبقات أو الفئات الوسطى، ألن هناÇ تراتبية كذÇ داخل الطبقة 
الوسطى، من الصعب أن حتدث فقط عن الطبقة الوسطى كطبقة وحيدة 

  .وكذÇ ممزية
هناك ويف هذا اإلطار، بغيت نذكر بأن هناك، كام جاء يف التدخل، 

  : إرادة سـياسـية قوية ألنه
أوال، هناك إرادة سامية ملكية، حبيث أن جالÕ امل# يف خطاب 
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وضع وأعطى توجهيات سامية إىل احلكومة لتوسـيع  2008العرش لسـنة 
  الطبقات الوسطى؛ 

5نيا، كذÇ وضعنا، والسـيد الوزير األول وضع واحد اللجنة خمتصة 
 وتقوية الطبقات الوسطى يف تشـتغل عىل تطوير والعمل عىل حتسني

  بالد©؛ 
5لثا، كذÇ، ألننا ويف إطار هذا العمل د�ل اللجنة استرش© مع 
األحزاب السـياسـية، مع النقا�ت، مع كذÇ اFمتع املدين من أجل تقدمي 

  . ±قرتاحات، كيفية حتسني وتطوير هذه الطبقات الوسطى يف بالد©
  : أشـنو هام اخلالصات اليل وصلنا لها ويف هذا اإلطار، ميكن يل نعطيمك

أوال، من الرضوري يف إطار إسرتاتيجية لتطوير وتوسـيع الطبقات 
الوسطى احلفاظ عىل الفئات الوسطى، أوال احلفاظ عىل القدرة د�هلم 
واإلماكنيات د�هلم من خالل دمع وتقوية القدرة الرشائية عن طريق الز�دة 

ألجراء وكذÇ التخفيض من الرضيبة عىل يف اSخول �لنسـبة للموظفني وا
اSخل اليت عشـناها خالل السـنتني املاضيتني، كذÇ الرفع من الغالف 

د�ل هذه املقاصة تمتيش  %40املايل للمقاصة ألن ما ننساوش بأن راه 
ويسـتفيد مهنم أساسا الطبقات الوسطى، �ش ما نفكروش هاذ الطبقات 

  . الوسطى
5لثا، كذÇ عرب تقوية امحلاية ±ج·عية، ومن خالل امحلاية ±ج·عية 
حبال التغطية الصحية، فهو يساوي دخل غري مبارش اليل تيتعطى للطبقات 

  . الوسطى
رابعا، توسـيع الفئات الوسطى، أوال التشغيل، نكونو واحضني، �ش 

نا نوفرو لو عىل ميكن للواحد يوقع واحد ±رتقاء اج·عي من الرضوري أن 
األقل واحد اSخل، �ش ميكن للواحد يوفر لو اSخل كيخص لك واحد 
يوفروا لو الشغل، و�لتايل هاذي من بني األمور واألهداف األساسـية اليل 
سطر©ها مجليع السـياسات القطاعية، اإلسرتاتيجية التمنوية، وذÇ من 

 Çتشجيع حل حبال خالل الرفع من ±ست�ر العمومية، من خالل كذ
اليل تلكمنا عىل مناخ األعامل، التشجيع عىل ±ست�ر وحث املقاوالت إىل 

  . ±ست�ر يف بالد©، هناÇ كذÇ لك ما يتعلق بتشجيع التشغيل ا�ايت
  .وأخريا، تقوية اإلحساس �الن·ء للفئات الوسطى

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا ملعايل الوزير عىل األجوبة اليت أىت هبا، والواقع أنه ما اختلف 
  .اثنان �لنسـبة للمجهودات اجلبارة اليت تقوم هبا احلكومة إزاء مجيع الفئات

كيف يكون تقيميمك بني الفئات، إال أنه البد أن نتسائل، السـيد الوزير، 

إذا اكنت اللجنة اليت انكبت . بني الفئة الغنية والفئة املتوسطة والفئة الفقرية
عىل املشالك و�لنسـبة مجليع ±قرتاحات هذا هيم يف الواقع الفئات الفقرية، 

  ... ال �لنسـبة للشغل وال �لنسـبة لالست�ر وال �لنسـبة
أما �لنسـبة للفئة املتوسطة، هناك مشالك ورجاؤ© أن تقوم احلكومة 
ليكون دمع �لنسـبة لهذه الفئة �لنسـبة للرواتب الشهرية، اSول اليت ُحتَرتم 
الفرق املوجود بني الرواتب العليا والرواتب الصغرية متر بني مخسة إىل 

بني هاته عرش مرات بني الصغرية والكبرية، ما هو الفرق ا�ي يوجد 
  الفئات �لنسـبة للموظفني و�لنسـبة لألجور؟ 

كذÇ، السـيد الوزير، أتعلمون بأنه رمغ تعلÓت احلكومة، هناك 
مشالك إدارية وعرقY �لنسـبة ملن يريد أن يقوم بعمل كيفام اكن نوعه، هناك 

  . عراقيل إدارية حقيقية والبد من احلكومة أن تتحمل مسؤوليهتا
 å ور د�ل األبناك، السـيد الرئيس، راه ال تقوم أريد أن أقولSبأنه ا

هنائيا �لرمغ من تعلÓت احلكومة بأي موقف هنائيا، والبد عىل احلكومة أن 
 ... تقوم بدورها

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

، امللكف �لشؤون ±قتصادية ، امللكف �لشؤون ±قتصادية ، امللكف �لشؤون ±قتصادية ، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد اكتب اSوS Õى الوزير األولالسـيد اكتب اSوS Õى الوزير األولالسـيد اكتب اSوS Õى الوزير األولالسـيد اكتب اSوS Õى الوزير األول
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل تعقيبه وعىل 
  . اقرتاحاته وكذÇ عىل النقط اليت طر°ا

أوال، بغيت أن أذكر يف هذا اإلطار بأن احلكومة قامت بعمل جد �م 
. وميةيف هذا اإلطار د�ل التقريب كذÇ ما بني األجور داخل الوظيفة العم

بغيت أن أذكر بأن اليوم ميكن لنا نفتخرو بأن يف بالد© يف الوظيفة العمومية 
انطالقا من فاحت ماي هذه السـنة أقل أجر يف الوظيفة العمومية وصل 

يف الشهر، أي الناس  2007درمه يف سـنة  1600درمه، اكن  3000ل
إن شاء اليوم غادي يتقاضوا  2007درمه يف يونيو  1600اليل اكن عندمه 

  . درمه 3000هللا 
5نيا، النسـبة د�ل األجور داخل الوظيفة العمومية، متوسط األجور 

درمه  600درمه بدون احتساب هاذ  6600درمه إىل  4500ارتفع من 
  .اليل عاد زد©

5لثا، معلنا يف إطار احلوار اج·عي، وهذا يشء أسايس، عىل أن 
درمه صافية مجليع  600تنعطيو تكون ز�دة، نفس الز�دة للجميع، ميل 

األجراء فتنقربو كذÇ، ألن �لنسـبة ألجر ضعيف تتكون ز�دة بنسـبة 
، ميل تتعطي %5، و�لنسـبة لألجور العليا الز�دة د�هلم تتكون 20%

درمه للجميع، إذن تنقربو الفوارق اليل اكنت داخل الوظيفة العمومية  600
  . ات الوسطىما بني األجور، وهذا كذÇ تميس الطبق
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النقطة الثالثة اليل يه أساسـية، وهو يف ختفيض الرضيبة عىل اSخل 
 6000و 5000مت الرتكزي أساسا عىل الطبقات الوسطى، اليل اكن تيتقاىض 

يف الرضيبة عىل اSخل، اليوم تيخلص  %24درمه يف الشهر، اكن تيخلص 
الطبقات ، وهذا تيبني الرؤية واإلرادة د�ل احلكومة السـهتداف 10%

  . الوسطى وتوسـيعها
  .وشكرا

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

واآلن ننتقل إىل سؤال آخر املوجه إىل السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة حول األرضار النامجة 

التضامن احلكويم الوزير عن مطارح النفا�ت املزنلية، وينوب عنه يف إطار 
املنتدب Sى الوزير األول امللكف �لشؤون ±قتصادية والعامة، اللكمة 

  .ألحد السادة املستشارين من فريق األصاÕ واملعارصة لتقدمي السؤال
ننتقل إىل السؤال املوايل، السؤال املوجه إىل اكتب اSوS Õى وزيرة 

ألرضار النامجة عن مطارح النفا�ت الطاقة واملعادن واملاء والبيئة حول ا
  .املزنلية

اكن السـيد الوزير عندو الزتام ويف إطار التضامن احلكويم لكف 
ال، أ© عندي لك يشء .. السـيد الوزير �ش ينوب عنه يف اإلجابة

مكتوب، رسائل مكتوبة، هللا خيليك هاذ اليشء لكو منظم ما فيه، عندي 
  . رسائل مو�ة

ولكن اكينة رساÕ مو�ة من الوزير امللكف  اكين جدول األعامل،
�لعالقات مع الربملان تشري يف إطار التضامن احلكويم �ش السـيد الوزير 
جياوب عىل السؤال، إذا اكن السؤال موجود، ما اكنش نؤج� حىت آلخر 

  اجللسة، تفضل السـيد املستشار، السؤال موجود؟ 
جود بعض األمور الطارئة نلزتم ولكن يف حاÕ و .. تفضل.. ننتقل اآلن

ميل وصلنا .. يف إطار التضامن احلكويم... السـيد الوزير اضطر �ش
  .للسؤال ها أ© قلهتا لمك، ميل وصلنا للسؤال

اآلن ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير 
 األول امللكف بتحديث القطاعات العامة حول حرمان املتقاعدين من احلق

يف الرتيق، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي 
  . السؤال

أستسمح، امسح لنا السـيد الوزير هللا خيليك من بعد ندرج السؤال 
  .د�Ç، تفضل

        ::::املستشار السـيد حسن ألكمياملستشار السـيد حسن ألكمياملستشار السـيد حسن ألكمياملستشار السـيد حسن ألكمي
  .شكرا السـيد الرئيس

صدور سؤالنا يمتحور حول حرمان املتقاعدين من احلق يف الرتقية، مفنذ 
احملدد لرشوط تريق  2005ديسمرب  2بتارخي  2.04.403املرسوم عدد 

موظفي اSوÕ يف اSرجة واإلطار، وا�ي أصبح العمل به سار� منذ يناير 
، واملوظفون احملالون عىل التقاعد أو ا�ين وافهتم املنية واملسـتوفون 2006

م عىل التقاعد بفعل للرشوط النظامية للرتيق، ال تمت ترقيهتم يف سـنة إحالهت
ضعف وحمدودية احلصيص، مما حير�م من حقهم يف الرتقية، إذ يمت 
التشطيب علهيم من أسالك الوظيفة العمومية يف السـنة املوالية وحذفهم من 

  .جدول الرتيق
�ا نسألمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابري اليت تعزتمون 

املوظفني ومتتيعهم �ألولوية يف الرتيق يف القيام هبا إلنصاف هذه الفئة من 
  سـنة اإلحاÕ عىل التقاعد؟

  .وشكرا

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

السـيد السـيد السـيد السـيد محممحممحممحمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف د سعد العلمي، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف د سعد العلمي، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف د سعد العلمي، الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف 
        ::::بتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامة

  .الرحميبسم هللا الرمحن 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يف البداية أشكر السادة املستشارين احملرتمني من الفريق الفيدرايل 

  .للوحدة واSميقراطية عىل طر°م لهذا السؤال
وجوا� عنه، أود أن أشري إىل أن أنظمة الرتيق احملدثة مبوجب املرسوم 

بتحديد رشوط تريق موظفي  2005دجنرب  2بتارخي  الصادر 2.04.403
  . اSوÕ يف اSرجة أو اإلطار، تقوم عىل اع·د مبدأ ±سـتحقاق

وجتسـيدا لهذا املبدأ، فقد أقر املرسوم السالف ا�كر آليتني للرتيق يف 
  :اSرجة

 Yأوال، عن طريق امتحان الكفاءة املهنية ا�ي ترشف عليه جلنة مسـتق
ويفتح يف وجه املوظفني املتوفرين عىل الرشوط النظامية عن اإلدارة، 

املطلوبة يف �رخي إجراء أول اختبار، وتقترص املشاركة فيه عىل املوظفني 
املامرسني وقت إجرائه واإلعالن عن نتاجئه الهنائية دون املوظفني احملالني 

  عىل التقاعد؛
واسـتطالع 5نيا، عن طريق ±ختيار بعد التقييد يف جدول الرتيق 

رأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء اÉتصة اع·دا عىل معادل النقط 
احملصل علهيا خالل السـنوات املطلوبة للرتيق من �ة ونتاجئ تقيمي األداء من 

  . �ة أخرى
وخبصوص املوظفني ا�ين حيذفون من األسالك ألي سبب من 

ين يكونون قد اسـتوفوا األسـباب، مبن فهيم احملالني عىل التقاعد، وا�
الرشوط النظامية املطلوبة للرتيق يف اSرجة أو اإلطار قبل �رخي احلذف 
أو اإلحاÕ عىل التقاعد، فهؤالء ميكهنم أن يسـتفيدوا من الرتقية عن طريق 
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±ختيار إذا تعلق األمر جبدول الرتيق السـنوي اخلاص بسـنة من 
ظر إىل أن اجلدول املذكور حيرض السـنوات السابقة لهذه اإلحاÕ، وذÇ �لن

 .عادة يف �رخي الحق للسـنة املعتربة من أجل الرتيق
أما فÓ خيص مطلب متتيع فئة املوظفني املقبلني عىل التقاعد �ألولوية يف 
الرتيق يف اSرجة أو اإلطار، فإنه يتعارض كام هو واحض مع مبادئ 

  . نظمة للرتيق±سـتحقاق اليت تقوم علهيا القواعد األساسـية امل 
وميكن أن أشري يف هذا الصدد إىل أن نتاجئ احلوار ±ج·عي األخري 
قد أسفرت عن حتسني منظومة الرتيق �لز�دة يف احلصيص من �ة، 

  .وبوضع تسقيف جيعل الرتقية يسـتفيد مهنا امجليع

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد العريب حباملستشار السـيد العريب حباملستشار السـيد العريب حباملستشار السـيد العريب حبيشيشيشيش
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل اجلواب

احنا بغينا نثري انتباه احلكومة حول هاذ الفئة، ما يش غري املتقاعدين 
حىت املتوفني، واليل يسـتوفون الرشوط النظامية، لكن عند اإلحاÕ عىل 

  . لإلطار أو اSرجة اليل من بعد التقاعد أو عند الوفاة ما كيدوزوش
�Ç، احنا يف إطار جناح نتاجئ احلوار ±ج·عي، ويف إطار اسـمترار 
املزيد من إنصاف املوظفني، جيب أن نتوجه حنو إنصاف واحد الفئة اليل 
أصبحت ذات أمهية مكية ونوعية داخل اFمتع، و�لتايل ما ميكنش املوظف 

يسـتويف الرشوط �ش يرتىق ملرة 5نية، كيشـتغل وكيرتىق مرة واحدة وك 
  .وحيال عىل التقاعد دون احلصول عىل ترقيته املسـتحقة

�Ç، بعيدا عن مبدأ ±سـتحقاق، احنا متفقني، لكن حنن نطلب من 
احلكومة بذل املزيد من اجلهود إلنصاف هذه الفئة وإعطاء األسـبقية يف 

را للخدمات اجلليY اليت الرتيق لفئة املتوفني واحملالني عىل التقاعد نظ
ولنا ثقة كبرية يف السـيد وزير حتديث القطاعات العامة بأنه غادي . أسدوها

  . �خذ امللف جبدية
كذÇ هناك أحاكم قضائية فÓ خيص جمال الرتيق، هناك مجموعة من 
املنمتني ألرسة التعلمي حمكت احملامك ال ابتدائيا وال اسـتئنافيا وعىل املسـتوى 

احلهم، لكن األحاكم مل جتد طريقها إىل التنفيذ من طرف األعىل لص
  .احلكومة، واحنا مسـتعدين كفريق مند السـيد الوزير �مللفات د�ل هؤالء

  .وشكرا

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

        

        

القطاعات القطاعات القطاعات القطاعات السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

أعتقد أن األحاكم الهنائية للقضاء يف دوÕ القانون ينبغي أن تطبق، 
وأنتظر من السـيد املستشار احملرتم أن ميدين ببعض احلاالت إذا اكنت 
موجودة لنعمل عىل تسويهتا، ألنه ال يقبل يف دوÕ القانون أن ال حترتم 

  .األحاكم الهنائية للقضاء
ذÇ وال ميكن أن نشـتغل يف جمال الرتقية إال يف إطار ±سـتحقاق ك

بناء عىل ±سـتحقاق، ألنه الرتقية تعين إعطاء األسـبقية ملن يسـتحق أكرث، 
حصيح تكون رشوط ±سـتحقاق متوفرة Sى عدد كبري ولكن احلصيص 

  . رمبا ال يسمح برتقية لك ا�ين يسـتوفون الرشوط
وال بتوسـيع احلصيص، و�لتايل، ±جتاه إىل مزيد من اإلنصاف هو أ

 %22ويف هاذ اإلطار النسـبة اليت اكنت حمددة قبل ثالث سـنوات يه 
، مث ارتفعت بعد %25من املسـتوفني للرشوط، وارتفعت بعد ذÇ إىل 

، ومت ±تفاق يف احلوار ±ج·عي األخري عىل أن ترتفع %28ذÇ إىل 
وأن ترتفع بعد  %30، إىل 2011هذه النسـبة خالل هذه السـنة، أي سـنة 

خالل السـنة املقبY، وهذا سـيعطي فرص أكرث للمسـتوفني  %33ذÇ إىل 
  . لرشوط الرتقية

األمه من ذÇ هو مبدأ التسقيف، اآلن يف إطار ±ختيار، بعد مرور 
سـنوات اكمY تصبح الرتقية تلقائية، وهذا مكسب �م لألجراء يف  4

 .املغرب

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

الثاين موضوعه عدم تعممي ±سـتفادة من منحة التنطيق،  السؤال
إدريس مرون، عبد امحليد السعداوي، عبد : للمستشارين احملرتمني السادة

  . اFيد احلناكري، محمد فضييل، محيد كوسكوس
  .تفضل أحد السادة املستشارين

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

  السادة الوزراء،
  ة املستشارة،السـيد

  السادة املستشارين،
اكين واحد اإلشاكلية كيعيشوها مجموعة من املوظفني عىل الصعيد 
الوطين من خمتلف األقالمي واليت تتأثر بسبهبا مصاحل املواطنني، هذا األمر 
 ÕوSيتعلق بإرضا�ت متتالية هاذي عامني، عند مجيع املوظفني د�ل ا

  . به العموميةوامجلاعات احمللية والقطاعات شـ 
ملا سألنا ملاذا هذه األمور، قالوا لنا ال نسـتفيد كزمالئنا يف أقالمي أخرى 
من التعويض عن التنطيق، أعطي مثال، �ة �زة �و©ت احلسـمية، �زة 
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واحلسـمية موظفون يسـتفيدون من هذه املنحة، �و©ت ال يسـتفيدون، 
احلسـمية، بل ليس  وأغلب املوظفون يفضلون أن يشـتغلوا يف �زة أو يف

فقط بني األقالمي بل داخل نفس اإلقلمي جتد، أعطي مثال آخر بين مالل، 
اكين داخل اإلقلمي منطقة املوظفني د�لها يسـتفيدون من التعويض ومنطقة 

  . أخرى داخل نفس اإلقلمي ال يسـتفيدون
املشلك الكبري مايش هو غري يف ±سـتفادة فقط، بل هاذ الناس ما 

حد، ما قال هلم حىت عالش كتديروا اإلرضاب، واملصاحل د�ل اهرض معهم 
الناس متوقفة، هذا غري معقول، حىت إذا اكن هاذ الناس ليسوا عىل 
صواب نقولها هلم، وجنيبو ما ميكن لنا أن نقنعهم به حىت يكفوا عن هذه 

  .اإلرضا�ت يف مناطق خمتلف من املغرب
  .شكرا

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

السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
أوال بعد تقدمي الشكر للسادة املستشارين من الفريق احلريك عىل 
 طر°م لهذا السؤال، أود يف البداية أن أذكر بأن التعويض عن اإلقامة

، واكن 1973دجنرب  31بتارخي  2.73.723أحدث مبوجب املرسوم رمق 
الهدف من إحداث هذا التعويض حتفزي املوظفني عىل العمل �ألقالمي اليت ال 
تتوفر �لقدر الاكيف عىل البنيات التحتية واخلدمات األساسـية الرضورية، 

و  "ب"و " أ: "مناطق 3حيث مت تصنيف عامالت وأقالمي اململكة إىل 
، يرصف للك مهنا تعويض ميثل نسـبة مئوية من الراتب األسايس "ج"

حسب تصنيف العامÕ أو اإلقلمي يف  %25و %15و %10ترتاوح ما بني 
  . إحدى املناطق الثالث

وإذا اكنت هذه املنظومة قد أدت نسبيا الهدف املتو± مهنا، وا�ي 
" ب"و" أ"نطقتني يمتثل يف تشجيع املوظفني عىل القبول بتعييهنم يف امل 

وذÇ إىل غاية بداية التسعينات، فإن التدابري اليت اختذت بعد ذÇ يف 
إطار حتسني اSخل من خالل إحداث تعويضات جديدة خارج الراتب 
األسايس ا�ي يشلك وعاء احتساب التعويض عن اإلقامة، أدت إىل 

األسايس تضاؤل مبلغ التعويض عن اإلقامة يف األجرة نتيجة تراجع الراتب 
نفسه مككون رئييس لها، حبيث أصبح هذا التعويض ال يتجاوز حاليا يف 

من األجرة الشهرية، وهو األمر ا�ي يسـتحثنا اليوم عىل القيام  %4املعدل 
بإصالح شامل ملنظومة التعويض عن اإلقامة، مبا يعزز دورها يف تفعيل 

ال تزال يف حاجة إىل  إعادة انتشار املوظفني لفائدة األقالمي وامجلاعات اليت
موارد برشية مؤهY، خاصة وأن بالد© مقبY عىل إصالح �وي معيق 

  . يتعني أن تواكبه �لرضورة سـياسة ©جعة لعدم المتركز

وانطالقا مما سلف، فإن احلكومة منكبة حاليا عىل دراسة هذا املوضوع 
يف إطار اSراسة اليت تنجزها بتعاون مع مكتب دويل خمتص حول 

إلصالح الشامل ملنظومة األجور، ويقوم اإلصالح املقرتح عىل اع·د ا
  .امجلاعة كوحدة ترابية بدال من العامÕ أو اإلقلمي

كام يستند ألربعة معايري أساسـية، سيمت عىل ضوهئا تقسـمي امجلاعات إىل 
 ...مناطق 5

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

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
السـيد الوزير، هاذ اإليضاحات �مة، لكن احنا ما نعيبه عليمك أنه هاذ 

هاذ . الناس اليل كيديروا اإلرضاب ما مىش حد يتذاكر معهم ويرشح هلم
اليش اليل قلتيه مز�ن وهاذ اإلصالح اليل غادي جيي إن شاء هللا مز�ن، 

مهم األمر ألن املصاحل د�ل املواطنني لكن البد ما يوصل للناس اليل كهي 
  . أ�م يف األسـبوع 3تتوقف 

إذن اكين واحد اإلشاكلية د�ل التواصل اليل ما بني القمة وما بني 
اFاالت الرتابية األخرى، نطلب منمك أن تعملوا عىل إيصال هاذ اليش اليل 

  . قلتوه لنا هنا إىل اآلخرين حىت يعملوا به
  .شكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  شكرا السـيد املستشار، هناك تعقيب السـيد الوزير؟

السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
    ::::العامةالعامةالعامةالعامة

هذا نظام قدمي أدى �مته يف وقته واآلن احنا يف حاجة إىل إصالح 
شامل، وأعتقد أنه النظام القدمي أصبح متجاوز ألنه أعطييت املثال د�ل 

ة و�زة و�و©ت، الفرق بني هذه األقالمي وهو أن احلسـمية مصنفة احلسـمي
  ". ب"و�و©ت و�زة مصنفة يف إطار " أ"مضن 

و�لتايل، نعم، التعويض عن اإلقامة ا�ي مينح إلقلمي احلسـمية يتجاوز 
التعويض ا�ي مينح لإلقلميني، ولكن نظرا لهزاÕ هذا التعويض، الفرق وىل 

و�لتايل هذا ال يشجع عىل اختيار املوظفني للعمل فرق بسـيط جدا، 
مبناطق مثل هذه املناطق الصعبة، �زة و�و©ت واحلسـمية لكها مناطق 
صعبة، وينبغي أن جنهتد يف إجياد حوافز جتعل خرية املوظفني ختتار العمل 
يف مثل هذه األقالمي لتتساوى حظوظ مجيع األقالمي يف احلصول عىل النخب 

 .ملؤهYاإلدارية ا

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

نرجع اآلن إىل السؤال املوجه للسـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة 
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واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة حول األرضار النامجة عن 
مطارح النفا�ت املزنلية، وينوب عنه يف إطار التضامن احلكويم السـيد 

  . ب Sى الوزير األول امللكف �لشؤون العامة و±قتصاديةوزير املنتد
  .تفضل أحد السادة املستشارين لطرح السؤال

        ::::املستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد امليكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

اقتصاد�، ومازالت رها©ت عرفت بالد© يف العرشية األخرية منوا 
تنتظر© فÓ يتعلق مبيادين واسعة، الصناعة والتكنولوجيات احلديثة، إال أنه 
لك هذه املشاريع مل ترافقها العناية اليت جيب أن تقوم هبا وزارتمك فÓ خيص 
العناية �لبيئة، ألن اليل تنعرفو البيئة يه مؤرش من املؤرشات اليل كتعمتد 

  .عدد من املنظامت العامليةعلهيا واحد ال
  السـيد الوزير، 

املشلك د�ل العناية �لبيئة خيتلف عىل حسب نوع النفا�ت، غادي 
هناك مشالك عديدة �لنسـبة  ،النفا�ت املزنلية .نبداو �لنفا�ت املزنلية

 انطالقا منللعناية واملعاجلة د�لها، املشالك كتبدا أوال انطالقا من املزنل، 
امجلع والنقل، وبطبيعة احلال يف آخر املطاف �لنسـبة للعالج د�لها يف 
املاكن د�ل العالج، حيث أنه العالج هناك مشالك عديدة، السـيد 
الوزير، مشالك ال حترتم مسائل القاعدة، ال حترتم وسائل العالج عىل 

  .حساب املسائل اليل يه معروفة دوليا
سيس �لنسـبة للمنازل و�لنسـبة �لنسـبة للجمع، خص يكون هناك حت 

للجمع، الزالت هناك واحد العشوائية �لنسـبة للجمع، مازال نرى أكياس 
بالسـتكية مع األسف، امجلع والنقل مازال ما عرفنا النقل �لنسـبة 
للشاحنات عادية، مايش اختصاصية، شاحنات عادية، تراكتورات، 

  . ، شكراواحرتاما لناس الرتاكتور، أحرتم رايس بعدا، �ك
واملعاجلة، هناك املعاجلة كتدار يف حمل اليل ما كرتاعيش فهيا الساكن، 
حيث أنه املعاجلة ما كيتحرتمش دفرت التحمالت يف املعاجلة د�ل النفا�ت 

  . املزنلية
وهناك مشالك، السـيد الوزير، تتعلق بنوع آخر د�ل النفا�ت، 

ميكن نقولوا السـياسة د�ل النفا�ت الطبية، النفا�ت الطبية ما عند©ش 
العالج د�ل النفاية الطبية منعدمة متاما، حيث ال ميكن أن حنمل املسؤولية 
لطرف واحد مثل الصحة أو ال املصحات اخلاصة، هناك جيب من الوزارة 

  . أن تضع خمطط
وهناك عاود 5ين واحد النفا�ت اليل يه أخطر، النفا�ت الكÓوية اليل 

اليل كنشوفوها كمتيش يف الويدان، ومن الويدان إىل كتجي من املعمل، 
  .السقي ومن بعد البحر وبدون مراعاة مشالك اليل غادي جتي من وراها

  .وشكرا

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

السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية 
بة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء بة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء بة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء بة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء نيانيانيانيا((((والعامة والعامة والعامة والعامة 

            ::::))))والبيوالبيوالبيوالبيئئئئة، امللكف �ملاء والبية، امللكف �ملاء والبية، امللكف �ملاء والبية، امللكف �ملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون،
 Õأريد أوال أن أشكر السادة املستشارين احملرتمني من فريق األصا

  . واملعارصة عىل سؤاهلم الهام
تشار، فإشاكلية النفا�ت وإشاكلية وكام جاء يف تدخل السـيد املس 

البيئة فهـي إشاكلية معيقة وخطرية �لنسـبة لبالد©، وكام جاء كذÇ يف 
التدخل، فاليل أسايس ويه مسؤولية جامعية، ال ميكننا أن نقول أن وزارة 
معينة أو طرف معني هو املسؤول وحده عن هذه اإلشاكلية، و�Ç كام 

جهيات د�لو �ش يتدار واحد امليثاق، تعلمون جالÕ امل# أعطى التو 
ميثاق وطين للبيئة، هاذ امليثاق شارك فيه امجليع، وامحلد £ صدر هاذ 
امليثاق، واليل كنمتناو أنه من خالل هاذ امليثاق وهو أنه يمت يف هاذ اإلطار 
إدراج أو اإلحساس �ملسؤولية يف هذا اFال د�ل النفا�ت اليل طرحيتو، 

 . بة للنفا�ت املزنليةخصوصا �لنسـ 
ويف هذا اإلطار، بغيت أن أذكر بأن هذه اإلشاكلية �لنسـبة للحكومة 
فهـي قامت �لتنسـيق مع اكفة املتدخلني �خلصوص يف امجلاعات احمللية بعدة 
إجراءات، وهنا بغيت نشكر كذÇ السادة النواب واملستشارين عىل 

يف حتيني اإلطار القانوين وسد  اSور الهام اليل قاموا به حبمك أهنم سامهوا
الفراغ احلاصل يف هذا امليدان من خالل إصدار القانون املتعلق بتدمري 

  . النفا�ت والتخلص مهنا، وكذا سـتة مراسـمي تطبيقية
 Çقانون خاص كذ Çلنسـبة للنفا�ت يف جمال الصحة، فهنا� Çوكذ

يار مواقع مطارح �لنفا�ت الصحية، ومت كذÇ إعداد دليل حول كيفية اخت 
النفا�ت املزنلية وتوزيعها عىل خمتلف أقالمي اململكة، مت اجناز خمططات 
مديرية لتدبري النفا�ت املزنلية تغطي مجيع األقالمي د�ل اململكة، ومت اع·د 
بر©مج وطين لتدبري النفا�ت املزنلية بتعاون مع وزارة اSاخلية بتلكفة تقدر 

، وهنا ميكن يل القول بأن البنك اSويل يسامه يف مليار د�ل اSرمه 40ب
  . هذا الرب©مج

  : األهداف املسطرة

يف أفق  %90الرفع من معلية مجع النفا�ت والنظافة �حلوارض إىل  -
 ؛ 2020يف أفق  %100و 2015
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إجناز مطارح مراقبة النفا�ت املزنلية يف مجيع املراكز احلرضية بنسـبة  -
 ؛ 2020يف أفق  100%

إغالق وتأهيل مجيع املطارح احلالية، اليل يه يف غري املعايري اSولية  -
 ؛ 2015يف أفق 

، وبرجمة هتيئة 2011مطرحا عشوائيا برمس سـنة  40برجمة هتيئة  -
 ؛ 2015و 2012مطرحا عشوائيا يف الفرتة ما بني  145

وتطوير معلية فرز وإعادة تدوير التمثني عرب مشاريع منوذجية للوصول  -
 . 2015يف أفق  %20توى تدوير إىل مسـ 

  . وشكرا

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

  . التعقيب

        : : : : املستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد امليكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا السـيد الوزير

السـيد الوزير، اليل الحظنا ال يعقل يف الوقت د�لنا أنه تندخلو مدن 
واحد الصيغة سـياحية وواحد الوجه سـيا�، وتنسـتقبلو  كربى اليل عندها

برواحئ كرهية وبأكياس كحY تدير و�Sواخن، ال يعقل، هاذ اليش راه ما 
تيرشفش بالد©، و�ألخص أن بالد© عند© رها©ت �لنسـبة للسـياحة، 
خصنا البد هاذ اليش يتدار يف إطار واحد القانون وواحد اÉطط اليل ملا 

  . اليل ما دارش نبداو �ملواطنني حىت الخرال يعاقب 
و�لنسـبة للمعاجلة، السـيد الوزير، راه ما اكينش احرتام املعاجلة، هناك 
واحد العدد د�ل الناس اليل ساكنني قراب كيحتجوا، ألن اعطاومه وعود 
بأن ما اكين ال رحية، وإذا به لكيش كذوب، أي يسـتحيل تسكن يف ماكن 

النفا�ت، ألن ما اكينش التتبع، و�ألخص دا� قريب فيه حمطة د�ل 
التدبري اليل أخذوه رشاكت راه ما اكينش تتبع، ما اكينش احرتام د�ل طرق 

  . املعاجلة
لهذا، كنتسـناو منمك، السـيد الوزير، �ش تصدر واحد اSفرت وال 
واحد الخر اليل فيه لك واحد يتحمل مسؤوليته ألن مشلك البيئة مشلك 

  . فوا اSور د�لو يف التمنية ±قتصادية و±ج·عيةكبري وكتعر 
  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة 
  هل Sيمك تعقيب السـيد الوزير؟  

السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية السـيد الوزير املنتدب Sى الوزير األول، امللكف �لشؤون ±قتصادية 
نيابة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء نيابة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء نيابة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء نيابة عن السـيد اكتب اSوS Õى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء ((((والعامة والعامة والعامة والعامة 
            ::::))))امللكف �ملاء والبيامللكف �ملاء والبيامللكف �ملاء والبيامللكف �ملاء والبيئئئئةةةةوالبيوالبيوالبيوالبيئئئئة، ة، ة، ة، 

  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل املالحظات

أود يف هذا اإلطار نذكر بأن راه دار واحد القانون خاص ملنع األكياس 
  . البالستيكية، إذن اكين واحد اFهود اليل تبذل يف هذا اFال

�لنسـبة للمراقبة كذÇ هناÇ دفرت حتمالت �لنسـبة لهاذ الرشاكت 
 12اليل تياخذوا هاذ املطارح املراقبة، يف هذا اإلطار بغيت نذكر بأن اكين 

مطرح مراقب يسـتجيب للمعايري البيئية، يف وجدة، يف الصويرة، فكيك، 
�ط وفاس، اجلديدة، براكن، لكممي، احلسـمية، أاكدير، الناظور، اSاخY، الر

مطرح يف لك من سال ومتارة ووجدة، بنسلÓن،  19ومت إعادة هيلكة 
الناظور، القنيطرة، تطوان، احلسـمية، ... بوزنيقة، اجلديدة، فاس، إىل أخره

  . إفران، احملمدية، لكممي، أزرو
اليل بغيت نقول يف هذا اإلطار، وهو اليل أسايس وهو اكين واحد 

اÇ كذÇ قوانني، واليوم ميكن يل أن أؤكد لمك اFهود اليل بدا يبذل، هن
بأن ما اكينش يش است�ر تيدار يف البالد بدون أن تكون دراسة بيئية، 
راه هذا قرار أخذ أن �لنسـبة للجنة د�ل ±ست�رات ما تميكن لنا نقبلو 
يش است�ر إال بعد أننا نثبت بأن ما غاديش يكون عنده واحد ±نعاكس 

بة للمواطنني، ألن الهدف د�لنا وهو خندمو جيل املسـتقبل من بييئ �لنسـ 
 .الشـباب ونضمن هلم إن شاء هللا أهنم يعيشوا يف بيئة تكون يف املسـتوى

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكرك، السـيد الوزير، عىل مسامهتك القمية 

للسـيد وزير التجهزي  يف هاته اجللسة، واآلن ننتقل إىل األسـئY املو�ة
والنقل، وقد مت تأجيل السؤالني من طرف رئيس فريق التجمع اSسـتوري 
املوحد، السؤال األول متعلق بتأخر حاÕ اخلطوط امللكية اجلوية املغربية، 

  .والثاين متعلق �لرتخيص للنقل املدريس ببعض املناطق
فك العزÕ اآلن ننتقل إىل آخر سؤال مربمج يف هذه اجللسة وموضوعه 

 Õعىل العامل القروي، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا
  .واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين،
ملطالبة بفك العزÕ عىل العامل القروي والعمل عىل ربطه السـيد الوزير، ا

�لطرق الرئيسـية املؤدية إىل املدن والطرق السـيارة أصبح أمرا رضور� من 
أجل اسـتكامل التمنية املسـتدامة لتحقيق التمنية اجلهوية عىل غرار اÉططات 

  .الوطنية
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  السـيد رئيس،
هذا األسلوب جمرد فك العزÕ، غادي تسمحوا يل، أخاف أن يصبح 

مجY نسـتعملها غري إلرضاء ساكنة البوادي والقرى، حبيث أ© غادي 
تسمحوا يل، السـيد الرئيس، واحد اFموعة من الطرق الرئيسـية اإلقلميية 

، حلد 2008اليل عرفت تدهور كبري منذ األمطار اليل عرفهتا بالد© الغزيرة 
تتطلبش واحد اإلصالحات اآلن مازال ما تصلحاتش، السـيد الوزير، وما 

  .كبرية، وطرق اليل يه مسـتعمY بواحد الطريقة كبرية جدا
  السـيد الرئيس، 

السـيد الوزير، امسحوا يل عندي كذÇ مالحظة فÓ خيص الطريق 
السـيار، الطريق السـيار أننا اليوم نعرف يف بعض املناطق، وامسحوا يل 

ة مكناس �فياللت، عند© نتلكم عىل اجلهة اليل أنمتي إلهيا، اليل يه �
الطريق السـيار اليوم يربط مدينة مكناس مبدينة فاس، مرحبا، هذا تنعرفوه 
من املشاريع املهيلكة، ولكن واش املشاريع املهيلكة اليوم ضد العامل القروي 

  وضد البادية؟
أن· كيف كتعرفوا، السـيد الوزير، وواعدتو© يف هاذ القبة احملرتمة بأن 

وهذا  2011، احنا اليوم يف 2009ع غادي يشوف النور يف هاذ املرشو
املرشوع مازال ما شاف النور، أي البدال د�ل سـبع عيون وعني 
�وجطاط، حبيث هاذ البدال راه يسامه بكثري يف فك العزÕ، هاذ البدال 

جامعة، زائد رشق مدينة وغرب  20غادي تسـتافد منو ما يقرب عىل 
  . ناس وغرب مدينة فاسمدينة أخرى، رشق مدينة مك 

ولهذا، السـيد الوزير، هللا جيازيمك خبري خصمك تتعاونوا معنا، هذا 
املرشوع طلبناه منمك عدة مرات، وراسلنا املديرية التابعة لمك، اليل يه 
مديرية الطرق فÓ خيص بعض الطرق اإلقلميية وال جواب وال حركة من 

  . املديرية اليل كترشفوا علهيا
جيازيمك خبري، السـيد الوزير، بغينامك ترضبوا الفكد يف ذوك  ولهذا، هللا

  .2009و 2008الطرق اليل تدهورت جراء األمطار اليل عرفهتا سـنة 
  . وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد كرالسـيد كرالسـيد كرالسـيد كرميميميمي غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل
  .الرحميبسم هللا الرمحن 

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
فالسؤال اليل تيطرحو السـيد املستشار انكب عىل جوج مواضيع، 
األول هو إصالح الطرق من أرضار الفيضا©ت، والثاين تهيم بدال عىل 

  . الطريق السـيار ما بني فاس ومكناس أو بدالني

األوىل، طبعا السـنوات األخرية أو الثالث سـنوات  �لنسـبة للنقطة
األخرية، املوامس الشـتوية عرفت تساقطات مطرية اسـتثنائية جدا اليل 
تسـببت يف أرضار د�ل شـبكة الطرق، هذه األرضار د�ل شـبكة الطرق 

  .جعلت احلكومة توفر مزيانية اسـتثنائية إلصالح أرضار هذه الفيضا©ت
ر احملرتم عىل أنه املزيانية السـنوية عادة بغيت نشري للسـيد املستشا

اÉصصة إلصالح أرضار الفيضا©ت، ألهنا دامئا كتكون شوية د�ل أرضار 
مليون د�ل اSرمه عادة، اآلن عىل مدى  80الفيضا©ت، كتكون يف حدود 

الثالث سـنوات احلالية يعين كنتيجة لألرضار د�ل الفيضا©ت خصصنا ما 
  . يون د�ل اSرمه عىل ثالث مزيانياتمل  900يناهز مليار و

مرات اFهود العادي ا�ي  8أو  7إذن اFهود مضاعف جدا ب 
يستمثر يف إصالح أرضار الفيضا©ت، إذن خصصنا بر©مج د�ل مليار 

مليون د�ل اSرمه إلصالح أرضار الفيضا©ت، الثلثني منه راه ينجز  900و
، إذن هذا تيبني 2011ية سـنة حاليا والثلث اآلخر مربمج خالل مزيان 

واحد اFهود حقيقة اسـتثنايئ جدا، ولكن ميل تنقارنو هاذ اFهود مع املبلغ 
مليون د�ل  900مليار و 2د�ل أرضار الفيضا©ت تيوصل هذا املبلغ إىل 

  . اSرمه
إذن تيبقى لنا واحد اخلصاص د�ل تقريبا مليار د�ل اSرمه، هاذ 

ل اSرمه اليل هو ثلث األرضار، مازال ما اخلصاص د�ل مليار د�
اسـتطعنا نع³ لو املزيانية الرضورية �ش نصلحوه وغادي نربجموها انطالقا 

، يعين حسب املزيانية اليل غادي ميكن لنا 2012و 2011من سـنة 
  . خنصصوها لهاذ العملية

فÓ خيص البدال د�ل الطريق السـيار، أؤكد للسـيد املستشار بأنه 
طرق اليل ذكرتوه ليس جامد أو مكتوف األيدي، راه يمتم ويهنـي قطاع ال

اSراسة اخلاصة هباذين البدالني، وإن شاء هللا غادي نبداو يف اإلجناز د�لها 
يف أقرب وقت، إذن ±لزتام ا�ي اخذيناه عىل العاتق د�لنا غادي ننجزه 

  . إن شاء هللا يف أقرب وقت
 .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الوزير

برشتو© �خلري، نمتىن أنه هذا املرشوع اليل هو البدالني ما بني فاس 
ومكناس، حبيث الطريق السـيار، وغادي تسمحوا يل، السـيد الوزير، 
الطريق السـيار مكناس فاس شـبه قادوس، أ© أظن بأنه مجيع املربع اليل 
هو متواجد ما بني هاذ جوج املدن ال يسـتفيد من الطريق السـيار وما 

ولهذا أمتىن أن هذا املرشوع يشوف . فش أشـنو يه الطريق السـياركيعر 
النور يف هاذ السـنة، ألن حنن عىل هناية الوالية د�لمك الثانية، وأمتىن أنمك 
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  . حتققوا هذا املرشوع قبل ما تسايل الوالية د�لمك
فÓ خيص السؤال د�لنا اكن يشري بطبيعة احلال لواحد الرب©مج اليل 

، ما غاديش نتذاكر 2015امجلاعي ±سرتاتيجي للتمنية يف أفق هو اÉطط 
  . عليه ألنه بدأ، ولهذا أمتىن حىت هذا الرب©مج يكون بر©مج ©حج

وراسلنا مديرية الطرق عىل غرار مجموعة من الطرق ولكن ما توصلنا 
حىت بيش جواب، واتصلنا �ملسؤولني د�ل مديرية الطرق هاتفيا فÓ خيص 

ن الطرق اإلقلميية بإقلميي مكناس واحلاجب، وهاذ اليش راه عند مجموعة م
املديرية املوقرة اليل �بعة للوزارة د�لمك، السـيد الوزير، وأمتىن تتعاونوا معنا 

  . فÓ خيص إصالح وترممي هذه الطرق
  .وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
بغيت فقط غري أؤكد فقط للسـيد املستشار عىل أنه ما قلته وارد 
�لنسـبة للبدالني، وأذكر بأنه أحد األمور اليل جعلت أنه هاذ البدالني 
تأخروا هو أنه اكن واحد الوقت فكرة اختيار ما بني البدالني، وهذا 

ولني احملليني ويف األخري الوزارة يعين �ش ±ختيار صعب عىل املسؤ 
  تسهل املأمورية وافقت عىل إجنازهام معا، وهذا اليل تطلب املزيد من

 .الوقت �ش نمكلو اSراسات 
فÓ خيص يعين الطرق، أغتمن فقط هاذ الفرصة �ش نذكر بأن، ال عىل 
اجلهة اليل تتنوب علهيا، السـيد املستشار، وال عىل الصعيد الوطين، هناك 
بر©مج طموح اليل هو الرب©مج الوطين الثاين د�ل الطرق القروية، اليل 

إقلمي  لكم موزعة عىل مجيع األقالمي حسب احلاجية د�ل لك 15500فيه 
لفك العزÕ، اليل هو عدد الساكن ا�ين حيتاجون إىل إيصاهلم الطرقات، 

لكم بدينا يف األشغال د�ل أكرث من الثلثني،  15500هاذ الرب©مج د�ل 
لكم راها اآلن أجنزت أو يه يف طور اإلجناز، وما  10000أي أكرث من 

  . 2012وسـنة  2011تبقى راه مربمج يف سـنة 
الرب©مج غادي يتنجز تقريبا يف سـنتني، هذا غادي  إذن الثلث د�ل

يعطي واحد احليوية قوية لعملية فك العزÕ يف املسـتقبل القريب، ال عىل 
�ة مكناس وال عىل �يق اجلهات، وال شك أن العمليات اليل ذكرتوها، ال 

  .يه وال ت# املتعلقة بإصالح أرضار الفيضا©ت سـتدرج يف هذه الربامج
  .وشكرا

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
شكرا السادة الوزراء، السـيدات والسادة املستشارين، عىل مسامهتمك 

  .القمية والمثينة يف هذه اجللسة
 .ورفعت اجللسة


