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  .)2011 ماي 24  (1432 ةاآلخر جامدى  20الثال4ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .املستشار السـيد محمد فضييل، اخلليفة الثاين لرئيس ا:لس: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانيةدقيقة، ابتداء من الساعة  ع وعرشونوأرب ثالث ساعات: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .األربعني بعد الزوالواTقيقة 

   .مناقشة األسـئ] الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

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

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة املستشارين احملرتمني،السـيدات و 
من اTسـتور، وطبقا ملقتضيات القانون اTاخيل  56علام بأحاكم الفصل 

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

وقبل أن أتناول هذه األسـئ]، أعطي اللكمة ألمني ا:لس ليطلعمك عىل 
  .الت، فليتفضل السـيد األمني مشكوراما جد من مراس

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

  السـيدات والسادة أعضاء ا:لس،
يقيض  11/813توصلت رئاسة ا:لس بقرار للمجلس اTسـتوري رمق 

برفض الطعن املقدم من طرف السـيد عبد اخلالق القروطي، والرايم إللغاء 
يف نطاق الهيئة الناخبة  2009أكتوبر  2ة �قرتاع ا�ي أجري بتارخي نتيج

�و ت، وا�ي أعلن عىل إثره انتخاب لك من السادة -احلسـمية-جلهة �زة
وحفيظ أحتيت  اجلغاويمحيد كوسكوس، عبد السالم اهلمس، عيل 

  .أعضاء مبجلس املستشارين
لء املقعد الشاغر ، يقيض مب2010وبقرار للسـيد الوزير األول حتت رمق 

ا�ي اكن يشغ© املرحوم العلمي التازي برمس الهيئة الناخبة ملمثيل غرف 
�فياللت من طرف السـيد جامل - مكناس-التجارة والصناعة واخلدمات جلهة

  .الساكك من حزب التجمع الوطين لألحرار، تطبيقا ملسطرة التعويض
  :التالية وتوصلت رئاسة جملس املستشارين ±لنصوص الترشيعية

 1.58.008يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق  04.11أوال، مرشوع قانون رمق 
مبثابة النظام  1958فرباير  24املوافق  1377شعبان  04الصادر يف 

األسايس العام للوظيفة العمومية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس 

 النواب؛
األسايس لغرف الصناعة مبثابة النظام  418.09نيا، مرشوع قانون رمق 

التقليدية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 
 4نية؛

يتعلق بإحداث الواك« املغربية لتمنية  459.09لثا، مرشوع قانون رمق 
األنشطة اللوجيستيكية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب 

 يف إطار قراءة 4نية؛
املتعلق  24.96يقيض بتمتمي القانون رمق  59.10وع قانون رمق رابعا، مرش 

 ±لربيد واملواصالت، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛
مبثابة مدونة  65.99خامسا، مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 

 الشغل املقدم من طرف بعض السـيدات والسادة املستشارين؛
من القانون رمق  9و 6تني نون يقيض بتغيري وتمتمي املادسادسا، مقرتح قا

املتعلق ±مليثاق امجلاعي، املقدم من طرف املستشار السـيد حفيظ  78.00
 وشاك من الفريق �شرتايك؛

بتحديد النظام  32.98سابعا، مقرتح قانون بتغيري وتمتمي القانون رمق 
قدم من طرف رؤساء األسايس اخلاص مبوظفي إدارة جملس املستشارين، امل

 .الفرق الربملانية مبجلس املستشارين
ومبراس] من رئيس فريق التجمع اTسـتوري املوحد، خيرب من خاللها 
ا:لس بتأجيل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الثقافة حول ترممي املآثر 

  .التارخيية إىل جلسة الحقة
ة، خيرب من وتوصلنا كذÈ برسا« من رئيس فريق األصا« واملعارص 

خاللها ا:لس بتأجيل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية حول 
  .بناء احلي اجلامعي بتازة إىل جلسة الحقة

و±لنسـبة لألسـئ] الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  :ماي 24إىل غاية يوم الثال4ء 

  سؤ�؛ 24: عدد األسـئ] الشفهية  -
  ؛07: ئ] الكتابية عددها عدد األسـ  -
  .جواب واحد: عدد األجوبة الكتابية  -

  .شكرا السـيد الرئيس

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

من القانون اTاخيل للمجلس، توصلت  128طبقا ملقتضيات املادة 
الرئاسة بسـبع طلبات إحاطة، إحاطة ا:لس علام بقضاÍ طارئة، ويف هذا 

احلريك من أجل إحاطة ا:لس املوقر علام  اإلطار أعطي اللكمة للفريق
  .بقضية طارئة، فليتفضل السـيد رئيس الفريق

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس
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  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
  السـيد الوزير،

 يف مبادرة تواصلية نوعية، مقنا كرؤساء للفرق الربملانية بزÍرة إىل مقر
اإلدارة العامة محلاية الرتاب الوطين بÐرة، وقد مكنتنا هذه الزÍرة من التأكد 
أن لك ما راج منذ مدة يف خمتلف وسائل اإلعالم عن وجود معتقل رسي 
هبذا املقر يه ادعاءات ال أساس لها من الصحة، وأن لك ما يف األمر هو 

ي مؤرش عىل وجود أن هذا املقر هو بناية إدارية أمنية، وال يوجد هبا أ
معتقل، ال رسي وال علين، حيث اطلعنا يف عني املاكن عىل خمتلف املرافق 
التابعة لهذه اإلدارة املكونة من ماكتب للموظفني األمنيني، يقومون بعملهم 
وفق الضوابط القانونية، ويسهرون كذÈ عىل أداء ÙاÙم األمنية النبي] 

أمن الوطن واملواطنني بتضحيات كبرية  بلك احرتافية وشفافية، قواÙا حامية
  .وتفاين منقطع النظري

وهبذه املناسـبة، السـيد الرئيس، نعرب عن تنوهينا وتقدير  مبا تقوم به 
خمتلف األàزة األمنية محلاية الرتاب الوطين وماكحفة اجلرمية والتصدي للك 

 أ±نت عهنا احملاوالت اإلرهابية، مسجلني اعزتاز  ±ملقاربة �ستباقية اليت
أàزة األمن يف تفكيك العصا±ت اإلجرامية واإلرهابية اليت ما فتئت تسعى 
لزعزعة أمن واسـتقرار وطننا العزيز، وخري دليل عىل هذا ا:هود هو 

الكشف عن  ،الطريقة �حرتافية اليت مت من خاللها، ويف زمن قيايس
هذا ا:هود مت يف . مبراكش" أراكنة"مرتكيب الهجوم اإلرهايب عىل مقهـى 

إطار احرتام القانون، مكن بالد  من إعادة بناء الثقة Tى الساحئ األجنيب، 
حيث اسرتجعت مدينة مراكش حيويهتا السـياحية املعهودة، واليت اكنت 

  .مسـهتدفة من مدبري العمل اإلرهايب واإلجرايم
ويف نفس السـياق، البد أن نسجل إدانتنا الشديدة لالعتداءات 

اص] اليت تطال رجال األمن وحراس بعض السجون ببالد ، خاصة يف املتو 
جسن سال، ا�ي اكن مؤخرا مرسحا للمترد من قبل متطرفني مدججني 

  .±ألسلحة البيضاء
ويف هذا اإلطار كذÈ، وانطالقا من مرجعيتنا احلقوقية، مكدرسة 
سـياسـية  ضلت نصف قرن وال تزال من أجل مغرب احلرÍت العامة، 

اند  ونساند يف خمتلف احملطات لك املطالب املرشوعة لتوسـيع جمال وس
احلرية وحقوق اإلنسان، فإننا يف نفس الوقت نؤكد عىل أن احلرية البد أن 
تكون مقرونة ±ملسؤولية، كام ال يعقل حتت أي مربر أو مسمى أن تستباح 

  .نحقوق ا:متع والوطن ±مس املفهوم املغلوط للحرية وحقوق اإلنسا
أما من جانب آخر، السـيد الرئيس، يف هذه الظرفية اليت تضطلع فهيا 
بالد  إىل تعميق اإلصالح املؤسسايت، نفاجأ بترصحيات منشورة يف جريدة 
يومية هناية هذا األسـبوع، منسوبة إىل قيادي يف حزب ù متثيلية وازنة 

يني بأحط داخل الربملان ونكن ù لك تقدير واحرتام، ينعت فهيا الربملان 
األوصاف، ال يرشفين أن أعيدها عىل مسامعمك يف هذه املؤسسة املوقرة 

  . اليت نعهتا هذا القيادي كذÈ مبؤسسة للعصا±ت

لهذا، ويف انتظار تأكيد، السـيد الرئيس، أو نفي ما نسب إىل هذا 
املسؤول، فإننا نسجل اسـتغرابنا الشديد لهذا القذف غري املربر، وا�ي ال 

  .عىل تعميق مسافة التوتر بني املواطن واملؤسسات يعمل إال
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، مرة أخرى أذكر بأنه إحاطة ا:لس علام البد أن تأخذوا بعني 
 ،ù وتكييف التدخل مع ما هو خمصص ،È� صصýعتبار الوقت ا�

  .شكرا
ئة لفريق التجمع اللكمة يف إطار إحاطة ا:لس علام بقضية طار 

  .اTسـتوري املوحد، فليتفضل املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد توفيق مكيلاملستشار السـيد توفيق مكيلاملستشار السـيد توفيق مكيلاملستشار السـيد توفيق مكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

من القانون اTاخيل، حنيط جملسـنا املوقر ±لوضعية  128طبقا للامدة 
ية للمحافظة واملسح العقاري واخلرائطية، املزرية اليت تعيشها الواك« الوطن 

واليت تزتامن مع وقفة احتجاجية خضمة للمترضرين من تعسفات املدير العام 
واحملافظ العام أمام مقر هذه الواك« ضدا عىل قراراهتا وأسلوب تدبريها لهذا 
القطاع احليوي، حيث رفض املدير العام وحمافظها العام استيعاب مضامني 

س، حيث مل يرد هذين املسؤولني �خنراط يف احلراك مار  9خطاب 
السـيايس والنقاش العمويم اTائر اليوم يف بالد  من أجل تصحيح 
�ختالالت وإرساء حاكمة تدبريية للمرفق العمويم، تعمتد عىل الشفافية 

  .والزناهة
السـيد الرئيس، منذ أن مت تعيني املدير العام احلايل عىل رأس هذه 

واملواطنون يعانون مع السادة احملافظني ا�ين أصبحوا لألسف جمرد الواك«، 
منفذ ألوامره وتعل�ته وقراراته اليت ختالف لك القوانني اجلاري هبا العمل يف 
تدبري نظام التحفيظ العقاري، اليشء ا�ي انعكس سلبا عىل أداء هذا 

توجب املرفق احليوي، ا�ي عرف اختالالت كبرية وتراجعات خطرية تسـ 
  .منا كربملان فتح حتقيق فهيا وإخضاعها للمساء«

فباإلضافة إىل القرارات اجلائرة اليت تتخذها هذه الواك« ضد رعاÍ جال« 
حالل عىل احملافظ العام، وحرام عىل ±يق "امل، هناك سـياسة 

، ذÈ أن هذا املسؤول مي اليوم عامرة هبا شقة مت بناء فوق "املواطنني
مرت مربع، وملن هيمه األمر نضع رهن إشارهتم  136مساحهتا  سطحها شقة

نسخة من شهادة التحفيظ لهذه الشقة، أضف إىل ذÈ أن هذه العامرة يه 
املقر اإلداري للمسح العقاري واخلرائطية لعام« عني السـبع مبوجب عقد كراء 
من طرف السـيد احملافظ العام لفائدة الواك«، إنه الشطط يف اسـتعامل 

سلطة واسـتغالل النفوذ ا�ي يناضل اليوم الشعب املغريب قاطبة من ال 
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  .أجل القضاء عليه
ومن بني رسائ© ودورÍته ومذكرات السـيد املدير العجيبة والغريبة اليت 
تتعلق ±مللف التقين للبناÍت املشـيدة عىل األرايض املقيدة ±حملافظة، ومما 

ات تطبق بأثر رجعي يف بعض يثري �سـتغراب أن هذه اTورÍت واملذكر 
، اليشء ا�ي نتج عنه جتميد �ست�ر وتوقيف 1915األحيان إىل سـنة 

جتديد العمران، دورية أخرى يطالب من خاللها هذا املدير العام و4ئق 
إحداث البناÍت، واليت مع األسف ال وجود لها يف القانون، ألن األمر 

وال جدال وال نقاش خبصوصها أو يتعلق مبعاينة بناÍت موجودة يف األصل 
ثبوهتا، حيث أن إثبات هاته البناÍت يكون من طرف Ùندس حملف �بع 

  .لهذه املصلحة
�ا، بأي حق يرفض السادة احملافظون تقييد البناÍت ±لسجالت 
العقارية، رمغ حصول املترضرين وغريمه عىل رخصة السكن املسلمة من 

بأن هذه الرخصة ال تسمل إال بعد موافقة  طرف رئيس امجلاعة املعنية، علام
جلنة مكونة من العديد من املصاحل اýتصة واليت توقع عىل حمرض املطابقة 

Íاوخطري  اكبري  وتأذن لرئيس امجلاعة مبنح رخصة السكن؟ أال يعد هذا حتد 
  للسـيد احملافظ العام لوزارة اTاخلية يف خشص رؤساء امجلاعات؟

  السـيد الرئيس، 
واطنون يؤدون مبالغ Ùمة لصندوق الواك« يف مقابل حتفيظ إن امل

بتقومي العقار بناء عىل رسا« من املدير العام، وال عقاراهتم، إذ يقوم احملافظ 
  . حيق للمواطن معرفة مضموهنا

  ...إننا يف فريق التجمع

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 يف شكرا للسـيد املستشار احملرتم، ولنا عودة للموضوع إن شاء هللا

  . فرصة الحقة، شكرا لمك
اللكمة اآلن لفريق التحالف �شرتايك من أجل إحاطة ا:لس علام 

  .بقضية طارئة، األسـتاذ أومعو

  :املستشار السـيد عبد اللطيف أواملستشار السـيد عبد اللطيف أواملستشار السـيد عبد اللطيف أواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعمعمعمعوووو
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيد الرئيس، 

±نتظارية إن الوضعية اليت تعرفها بالد ، تمتزي يف الظروف األخرية 
كبرية، هذه �نتظارية اليت تطرح عددا كبريا من األسـئ]، وتتطلب اجلواب 

هذه �نتظارية اليت اكدت تشل أو توقف أو لها تأثري . الرسيع واجلريء
عىل األقل يف دواليب األمور اقتصادÍ وسـياسـيا وحىت يف تدبري 

  .املؤسسات
تسـتلزم عىل لك الفاعلني إن جناح املرح] اTقيقة اليت تعرفها البالد 

اختاذ املواقف الواحضة دفاعا عن املرشوعية واملصداقية ودفاعا عىل 

املرشوع ا:متعي اTميقراطي الشمويل واملشرتك ا�ي تسود فيه العدا« 
ونؤكد أن اإلصالحات اTسـتورية والسـياسـية املرتقبة، واليت . اإلجÐعية

يف مقدمهتا اإلصالحات السـياسـية ينتظرها امجليع، لها طابع اسـتعجايل، و
و�نتخابية العميقة والكفي] بإفراز خنب كفأة ونزهية، قادرة عىل إعادة الثقة 
إىل املؤسسات واختاذ مبادرات دا« ملاكحفة الفساد والتخليق وحياد اإلدارة، 
وتسمح ±ملشاركة الواسعة لاكفة املواطنني كرهان إلجناح مرشوعنا احلدايث 

رح] املقب]، األمر يتطلب التفاف مجليع القوى احلية حول مقاربة وإجناح امل
مشولية، تتعاطى مع إكراهات املرح] ودقهتا والتجاوب مع احلراك �جÐعي 
والسـيايس، وما حيم© من مطالب مرشوعة، وتسـتحرض رضورة اخنراط 

  .امجليع يف مرشوع توافقي إلجناح اإلصالح
رية من شأنه أن ميس ±ملكتسـبات ومن إن بقاء هذه الوضعية �نتظا

شأنه أن يرض ±لبالد، فالشجاعة تتطلب رضورة التحيل ±لشجاعة 
السـياسـية للتصدي للك �حنرافات أي% اكن مصدرها، وجعل دو« احلق 
والقانون يه األساس والنرباس للوصول إىل متطلبات املرح] الراهنة يف 

  .وء دسـتور جديدأفق برملان جديد وحكومة جديدة عىل ض
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة اآلن لفريق األصا« واملعارصة من أجل إحاطة ا:لس 

  .بقضية طارئة، فليتفضل احد أعضاء الفريق

        ::::املستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنري
من النظام اTاخيل، يرشفين أن أحيط  128إعامال ملقتضيات املادة 

فة مكو ت الرأي العام الوطين بقضية طارئة جملسـنا املوقر ومن خالù اك
وعىل درجة كبرية من الراهنية واخلطورة، خاصة يف ظل الظرفية 
�قتصادية والسـياسـية و�جÐعية اليت جتتازها بالد  يف اآلونة األخرية، 

من تساقط مكيات ويتعلق األمر مبا عرفته العديد من املدن والقرى املغربية 
، خلفت خسائر مادية )التربوري(قة من األمطار والربد كبرية وغري مسـبو 

جسـمية Tى الساكن وإتالف احملاصيل يف العديد من امجلاعات القروية، كام 

يت إيزي، أيت عىل، آهو الشأن بإقلمي امخليسات، جامعة حودران، قبائل 
يت إيكو، وغريها، آيت وا'، وجامعة املعازيز، وجامعة آجناتن، وجامعة 

أزيالل، حيث -ورديغة، ومكناس و�زة و�د«-خرى بإقلمي الشاويةوحا« أ
أتلفت لك احملاصيل، مما جعل شهورا من العمل املضين و الشاق للفالحني 
وخاصة الفالحني البسطاء والصغار مهنم يف Ùب الرحي ا�ين يعانون أصال 
من ثقل القروض وتوجد أراضهيم بشلك جزيئ أو لكي يف وضعية رهن 

  .ربراملبناك، هذا أمام مصت احلكومة الال مفهوم وغري Tى األ
  السـيد الرئيس،

إىل جانب هذه األرضار اليت حلقت احملصول الفال'، اكنت لهذه 
الاكرثة الطبيعية آ4ر مبارشة يف مجموعة من املدن املغربية، وخاصة مدينة 
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فاس، حيث خلفت تساقطات األمطار الطوفانية األخرية خسائر مادية 
مية Tى الساكن والتجار وخاصة يف العديد من األحياء الشعبية جسـ 

اكجلنا ت واملرينيني وظهر املهراز وبصفة أخطر املدينة العتيقة، حيث عاش 
ساكن هذه املناطق اكرثة بيئية خطرية وسط األوحال واملياه املرفقة بمكيات 

طرف  هائ] من النفاÍت املرتامكة يف هذه األحياء بسبب اإلهامل من
وقد ترتب عن هذه الفيضا ت خسائر كبرية . الرشكة امللكفة جبمع النفاÍت

مما زاد يف تعميق األزمة اليت يعرفها التجار والصناع التقليديون بسبب 
  . الكساد التجاري والثقل الرضييب

وإذا كنا مجيعا عىل اتفاق بأن الكوارث الطبيعية تكتيس طابع الصدفة 
ية الساهرين عىل تسـيري الشأن امجلاعي وتدبري قطاع والفجائية، فإن مسؤول 

النظافة والتطهري تظل قامئة بسبب ال مباالهتم وعدم قياÙم بأي إصالحات 
جذرية عىل مسـتوى جماري الواد احلار املبنية منذ عهد امحلاية، اللهم بعض 
احللول الرتقيعية اليت يلجؤون إلهيا لكام حصلت كوارث من هذا النوع، وهو 

يتسبب يف سقوط العديد من املنازل واملساجد القدمية من حني آلخر،  ما
األمر ا�ي جيعل الساكن يصفون هذا الوضع ±لظمل و احلكرة والهتميش 
ألنه مل يعد مقبوال �سـتاكنة إىل كون الكوارث الطبيعية ذات طابع جفايئ، 

اته ملواàة خاصة إذا علمنا أن تدبري اýاطر واألزمات أصبح علام قامئا بذ
  .معطى التغيريات املناخية اليت يعيشها املغرب

فإن مسؤولية احلكومة قامئة يف معاجلة هذه اýاطر والكوارث  ،ومن مت
من خالل التحسيس بأمهية التأمني عىل الكوارث الطبيعية وإعامل تدابري 

  .جد مرنة يسـتفيد مهنا الفالحني وخاصة الصغار مهنم
فريق األصا« واملعارصة، نرى أن الظروف ويف األخري، فإننا يف 

العصيبة اليت جيتازها املغرب عىل املسـتوى �جÐعي تسـتدعي التعجيل 
بإجياد حلول حقيقية ملموسة وعاج] لهذه املعض]، وذÈ لرفع الظمل 
واحلكرة ووقف زحف الهجرة القروية و�حتقان �جÐعي عىل األحياء 

، وا�ي ال يقلل منه حلسن احلظ إال التضامن الهامشـية والبوادي املغربية
  . �جÐعي واألرسي والرعاية السامية لصاحب اجلال« نرصه هللا

  .وشكرا

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

مرة أخرى أذكر بأنه من الواجب علينا مجيعا أن حنرتم الوقت، ونكيف 
رجومك، أرا  حمرجني يف تدخالتنا، ولو مكتوبة، مع التوقيت اýصص، أ

  .بعض األحيان من مقاطعة السادة املستشارين احملرتمني
أنتقل إىل الفريق الفيدرايل من أجل إحاطة ا:لس علام بقضية طارئة، 

  .فليتفضل السـيد الرئيس مشكورا

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

العام الوطين، مبا تعيشه أحيط جملسـنا املوقر علام، ومن خالù الرأي 
جامعة القرويني من تردي ووضع غري عادي بفعل عدة عوامل، نذكر مهنا ما 
تواàه منظومة الرتبية والتكوين ±للكية من مشالك بسبب التجاوزات 
واخلروقات املسج] عىل مسـتوى تدبري هذه املؤسسة، إن عىل مسـتوى 

 واTكتوراة، أو عرق] عرق] مشاريع مساÈ التكوين، اإلجازة واملاسرت
العمل البيداغو9 والسري الطبيعي ±ملؤسسة من خالل حرماهنا من 
املزيانية، أو حرمان الطلبة من حقهم يف فتح التكوين يف املاسرت وتفويت 
الفرص علهيم،  هيمك عن الفراغ القاتل عىل مسـتوى الرئاسة إذ يسريها 

  .سـنوات 10رئيس ±لنيابة ألكرث من 
ىل ما تشهده جامعة القرويني من ترامك للمشالك اإلدارية وبناء ع

والتدبريية والبيداغوجية وانعاكسها عىل مسـتوى التدبري احلاكيم اجليد 
  : للجامعة مكرفق معويم، فإننا نثري األسـئ] التالية

املتعلق  01.00ملصلحة من يمت تأخري تنفيذ مقتضيات القانون رمق 
منه اليت تنص عىل أن اجلامعة  15ة املادة بتنظمي التعلمي العايل، وخاص

سـنوات، يمت اختياره بعد إعالن مفتوح للرتشـيحات؟  4يسريها رئيس ملدة 
علام أن هيالك جامعة القرويني مت تكويهنا جزئيا طبقا للقانون السالف ا�كر، 

  .جملس اجلامعة وجمالس املؤسسات واللجن العلمية
الوصية ±سـمترار هذا الوضع الشاذ  ملاذا مسحت وزارة الرتبية والتكوين

يف الكثري من اللكيات التابعة جلامعة القرويني؟ نذكر مهنا لكية اللغة مبراكش 
سـنة، لكية أصول اTين بتطوان اليت  20اليت يسريها معيد ألكرث من 

سـنة، و±لرمغ من تقاعده الزال ميارس Ùام  18يسريها معيد ألكرث من 
أاكدير اليت يسريها معيد ±لنيابة وال زال ميارس التسـيري، لكية الرشيعة ب

مع© ±لرمغ من إحالته عىل التقاعد، لكية الرشيعة بفاس اليت يسريها معيد 
، يدير شؤوهنا 2010مارس  22سـنة، وبعد إقالته بتارخي  11ألكرث من 

  .معيد ±لنيابة إىل اآلن
طار إن هذه الوضعية، فضال عن أهنا ختالف مقتضيات القانون اإل

، وكذا مقتضيات 20و 15وخاصة املادتني  01.00املنظم للتعلمي العايل 
امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، فإهنا تعيق منظومة الرتبية والتكوين 
مبختلف املؤسسات التابعة جلامعة القرويني، وتكبح حركة انسجاÙا وتفاعلها 

عىل املسـتويني الوطين مع التحوالت املتالحقة اليت يعرفها التعلمي العايل 
  .والعاملي

لهذه األسـباب وغريها، فإننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واTميقراطية 
نضم صوتنا لصوت أساتذة جامعة القرويني ونطالب برفع احلرض عن هذه 
املؤسسة بتفعيل مقتضيات القانون السالف ذكره، وإنقاذا للسـنة اجلامعية 

  . جبامعة القرويني
 هذه الوضعية، فإن النقابة الوطنية للتعلمي العايل بلكية واحتجاجا عىل

ماي  16الرشيعة بفاس، واليت ختوض إرضا± ملدة أسـبوعني ابتدأ من يوم 
منه محلل املسؤولني عن وزارة التعلمي العايل لوضع حد لهذه  30إىل غاية 
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 01.00من القانون رمق  20و 15التجاوزات وتطبيق مقتضيات املادتني 
بني الوزارة والنقابة الوطنية  2010مارس  22ام مقتضيات اتفاق واحرت 

للتعلمي العايل بفاس، فهل تسارع الوزارة إىل تدارك األمر؟  ذÈ ما نؤكد 
  . عليه ونمتناه

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك، ننتقل إىل آخر إحاطة ويه للفريق �سـتقاليل للوحدة 

  .والتعادلية، تفضل

        ::::املستشار السـيد مصطفى القااملستشار السـيد مصطفى القااملستشار السـيد مصطفى القااملستشار السـيد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  السـيد الرئيس،

±مس الفريق  ،طبقا للقانون اTاخيل ،حنيط ا:لس املوقر علام
�سـتقاليل للوحدة والتعادلية والرأي العام الوطين بقضية طارئة تتعلق 
مبوضوعني هامني ±لنسـبة للمواطنات واملواطنني، أوهلام هيم اآل4ر السلبية 

انية األخرية اليت أثرت سلبا عىل ا:ال الفال' ببعض لألمطار الطوف
هكتار  2000املناطق، خاصة منطقة سطات، اليت عرفت إتالف ما يفوق 

من خمتلف الزراعات وأنواع األجشار املمثرة، وأقصد أجشار الزيتون، وأصبح 
من رؤوس املاشـية Ùددة ±جلوع، خاصة جبامعة  25000الساكن وما يعادل 

وجامعة أوالد افرحية اللتان تعتربان من أفقر امجلاعات القروية عني بالل 
وساكنهتا أكرث فقرا وترضرا يف هذه املرح]، مما يسـتدعي بشلك اسـتعجايل 

  . تكوين جلنة مشرتكة ملواàة هذا الوضع املأساوي احلاد
يضاف إىل ذÈ انعاكسات هذه األمطار الطوفانية عىل المثن املرجعي 

مما أثر سلبا  71إىل  77ة بفعل تقلص الوزن النوعي من للقمح بصفة خاص
درمه من طرف املطاحن، مما يتطلب  200درمه إىل  290عىل المثن من 

مراجعة اسـتثنائية للمعايري يف ظل التأثريات املتوقعة عىل األعالف بلك 
  .أصنافها

وإن هذه املؤرشات السلبية اليت تعد واحضة ±لنسـبة لكثري من 
ن البعض اآلخر يعاين من نقص كبري عىل مسـتوى الفرشة املناطق، فإ

املائية، وميكن تقدمي منوذج مدينة اTاخ] مثاال حيا عىل هذا الوضع، حيث 
أن املدينة تعاين اليوم من انقطاع لكي للامء الصاحل للرشب، مما يتطلب 
تدخال اسـتعجاليا للجهات املعنية ملعاجلة هذا اإلشاكل ا�ي ال يقل أمهية 

  .ىل سابقيهع
وإذا اكنت األمطار حتمل يف طياهتا خريا حلقينة السدود، فإهنا يف 
الوقت ذاته تشلك خطرا حقيقيا عىل جماالت أخرى، ذكر  من بيهنا 
الفالحة، ونسوق يف الشق الثاين جماال آخر هيم حياة املواطنات واملواطنني 

ار، وما مدن فاس وهو وضعية املدن العتيقة وما يلحقها من هتديدات ±الهني
والر±ط ومراكش ومكناس إال مناذج حية عىل ذÈ، ميكن �سـتدالل هبا، 
حيث عىل سبيل املثال جند تدهور عدد من البناÍت حبي ±ب اخلوخة 

ومنطقة جبا ت وعوينات احلجاج ومنطقة زواغة عىل الرمغ من لك اجلهود 
احمللية اليت حدت  املبذو« من طرف مصاحل امجلاعة واملقاطعات والسلطات

  .من اكرثة اكنت ال قدر هللا سـتكون عقباها كبرية
و�È، نطلب تفعيل �تفاقية املربمة بني امجلاعة واجلهة وعام« فاس مع 
حوض سـبو اليت مل تر النور إىل اليوم، ويه مناسـبة حلث حوض سـبو 

والفريق . لتحمل مسؤوليته يف اجتاه الفيضا ت اليت هتدد مدينة فاس
سـتقاليل إذ يطرح من ±ب املسؤولية الوطنية الثابتة هذه �نعاكسات �

اخلطرية لألمطار الطوفانية اليت عرفهتا بالد ، فإنه يطالب اجلهات اýتصة 
  .±لتحرك العاجل للحد من اآل4ر السلبية املرتتبة عن هذا الوضع

  .وشكرا

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

ع اآلن يف معاجلة األسـئ] الشفوية حرضات السـيدات والسادة نرش 
أسـئ] مهنا آنية والبايق  7سؤ�،  19املدرجة يف جدول األعامل وعددها 

أسـئ] عادية موàة لقطاعات الرتبية الوطنية، التشغيل، التجارة اخلارجية، 
التمنية �جÐعية، وقطاعات الرتبية الوطنية والتمنية �جÐعية واألوقاف 

  .ادن، الصحة، حتديث القطاعات العامةوالطاقة واملع
السؤال األول لقطاع الرتبية الوطنية، يتعلق بإلغاء �متحا ت 
التجريبية، للمستشارين احملرتمني السادة عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد 

  . السعداوي، عياد الطييب، إبراهمي فضيل، حلسن بلبرصي
  .يفاللكمة ألحد السادة املستشارين، اليس العال

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

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يعيش قطاع التعلمي يف عدد من مناطق املغرب حا« من الفوىض 
والتسيب، وأعيدها حا« من الفوىض والتسيب، وذÈ جراء اإلرضا±ت 

هيك عن غياب املعلمني يف عدد من املدارس املتكررة لرجال التعلمي،  
وا:موعات الرتبوية ±لعامل القروي، األمر ا�ي أصبح يقلق آ±ء وأولياء 

ومما زاد يف خوفهم هو احÐل وجود سـنة بيضاء يف بعض . التالميذ
املؤسسات، ينضاف إىل إلغاء �متحا ت التجريبية اليت لها أمهيهتا 

لتالميذ ملقرراهتم قبل إجراء امتحا ت آخر القصوى يف مدى استيعاب ا
  .السـنة

ما هو تقيميمك للوضع احلايل لقطاع : ولهذا، نسائلمك، السـيد الوزير
التعلمي؟ وما يه التدابري املسـتعج] اليت ستتخذوهنا من أجل إنقاذ ما ميكن 

  إنقاذه حىت تمتكن فFات أكباد  من مواص] دراسـهتم وتدارك ما فاهتم؟ 
  .، السـيد الرئيس، مبا بقي من الوقت إىل التعقيب، شكراوسأحتفظ
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .للسـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد وزير التعلمي احملرتم اشكر 

السـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد أمحد اخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر  وتكوين األطر  وتكوين األطر  وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي

  .شكر السـيد الرئيس
يثري موضوع سـبق يل حتدثت داخل هذه فعال، السـيد املستشار، ك 
فعال، كام جاء يف تقدمي السـيد املستشار، . القبة بصدده منذ حوايل شهر

جتتاز املنظومة الرتبوية الوطنية هذه السـنة سـنة صعبة بلك املقاييس، 
اعتبارا أساسا لالضطرا±ت اليت أشار لها السـيد املستشار، لكن بغيت 

رصحت به منذ أسـبوعني بأن يف الوقت فقط نعاود أن أؤكد ما سـبق أن 
اليل كنت تلكمت عىل هاذ املوضوع داخل جملس املستشارين، كنا فعال 
أمام احÐل سـنة بيضاء ±لنسـبة لواحد العدد دÍل املناطق وعدد من 
املؤسسات، لكن ما مت التوصل إليه من اتفاقات يف سـياق احلوار 

القطاعي، دفع أننا نبارشو  �جÐعي الوطين، وكذÈ احلوار �جÐعي
هناية السـنة مبنظور آخر، وأعلنت كام صدر بالغ يف هذا املوضوع منذ 

أÍم بأن خطر دÍل السـنة البيضاء ما بقاش، ولكن إذا  10حوايل 
اسـتطعنا أننا ننفذ واحد العدد دÍل التدابري الرضورية اليل من مضهنا ما 

±لنسـبة للمؤسسات اليل أرشمت إليه من �سـتغناء هاذ السـنة هاذي 
قالت بالش �متحا ت التجريبية، ولكن أساسا بمتديد السـنة ملدة أسـبوع 
من أجل متكني التالميذ من التحصيل، وكذÈ اختاذ بعض التدابري دÍل 

  .اTمع يف واحد العدد دÍل املناطق
لكن، رمغ ذÈ، كنعاود نأكد بأن األÍدي اليت تتحرك ضد املدرسة 

يف أفق الرتكيع دÍلها وخلق هاذ املشالك اليل عشـناها هاذ السـنة املغربية 
  :هاذي ال زالت تسـمتر، وغنعطي فقط جوج دÍل اإلشارات

 Íاإلشارة األوىل، أننا يف الوقت اليل توصلنا إىل حلول كبرية :مل القضا
اليل كهتم لك الفئات دÍل املدرسني ودÍل العاملني داخل القطاع، مت 

عىل إرضاب وطين من أجل ) يوم امجلعة املايض(سـبوع املايض النداء األ
آش كيعين هذا؟ . التضامن مع إحدى الفئات من طرف مركزية وطنية

كيعين بأن ميل كنديرو نداء دÍل اإلرضاب هنار امجلعة، كيعين بأن كنطلبو 
±ش التالميذ ما يقراو ال امجلعة وال السبت، واحنا عارفني بأن احنا يف هاذ 

  .فرتة هاذي كنحسـبو ±لهنارال
لهذا كنعاود نقول بأن ±ش ميكن لنا ننقذ السـنة، احنا اخذينا لك 
التدابري الرضورية من أجل متريرها يف ظروف عادية، لكن هذا كيتطلب 
من طرفمك السهر واملتابعة، وكيتطلب من طرف امجليع حتمل املسؤولية، 

رفها امجليع اآلن، مبا فهيا وإال غادي ندخلو يف هاذ �حتقا ت اليل كيع
املواàات اليل ابدينا كنشاهدوها يف واحد العدد دÍل املناطق ما بني 
التالميذ واألساتذة وما بني األساتذة وأولياء وآ±ء التالميذ، وهاذ اليش 

  .طبعا ما كميكن يشـتغل إال ضد املدرسة املغربية
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل اليل عبد الرحمي اللكمة يف إطار التعقيب،

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك، إال أننا مسعنا أن كثريا من رجال 
التعلمي سـميتنعون عن مراقبة �متحا ت املقب]، فإن اكن هذا، مفن يتحمل 

  املسؤولية أمام هذا األمر؟ 
ل التعلمي، وهذا من وهناك جميء نقا±ت يدافعن عن إرضا±ت رجا

من سـيدافع عن أبنائنا ا�ين ضيعوا أكرث من ثالثة : حقهم، والسؤال املوجه
شهور دÍل اTراسة، ومل يمتموا مقرراهتم؟ وهذا يتيح عدم تاكفؤ الفرص يف 

  .�متحا ت
وكذÈ، السـيد الوزير، هاذ التالميذ اليل اكنوا Ùددين بسـنة بيضاء، 

فيه أنه لن تكون سـنة بيضاء،  ملايض جاءإال أن جوابمك األسـبوع ا
وسـيكون تأخري ملدة أسـبوع، هذا غري اكيف السـتعداد التالميذ خلوض 

  .�متحا ت
أما عدم احلوار بني الوزارة والنقا±ت جبدية، هذا يشجع اآل±ء Tراسة 
أبناهئم يف املدارس احلرة وليس املدارس العمومية، ويف هذا احلال سـيصبح 

 فع ومغرب غري  فع، معىن املغرب النافع هو املدارس احلرة عند  مغرب 
  .واملغرب غري النافع هو املدارس العمومية

كام، السـيد الوزير، أن نتيجة هذه الوضعية أن احملظوظني من أبناء 
الشعب ا�ي يتوفر آ±ؤمه عىل إماكنيات مادية Tراسـهتم ±ملدارس احلرة 

لتحصيل العلمي أفضل من أولئك سـيكونون أفضل من حيث التكوين وا
ا�ين يدرسون ±ملدرسة العمومية، ونتيجة ذÈ هو عدم تاكفؤ الفرص ا�ي 

  .مينحه اTسـتور يف مبارÍت التوظيف
أما أخريا، السـيد الوزير، اليشء الغريب هو أن بعض رجال التعلمي 
يشاركون يف اإلرضا±ت دÍل املدارس العمومية، ويف الوقت ±�ات 

  ومه يف املدارس احلرة، مفا هو جوابمك عن هذه النقطة احلساسة؟ تنوجد
  .وشكرا

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

  .تفضلوا

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

التعقيب دÍل السـيد املستشار فيه كثري من الMم اليل  يف الواقع
كيبان بأنه منطقي، ولكن يف معقه كثري من املغالطات كذÈ، وغادي نعطي 
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  .بعض اإلشارات حول هذا املوضوع
ميل كنقولو بأن اآلن احنا يف جوج دÍل الوتريات، وترية امسها التعلمي 

ت فقط وغتجي مناسـبة ±ش نبني اخلاص ووترية امسها التعلمي العمويم، ابغي
هاذ اليش ±لنسـبة للسـيد املستشار، أجود النتاجئ اليل كنحصلو علهيا يف 
�متحا ت اإلشهادية الوطنية تسجل عىل مسـتوى املؤسسات دÍل 

  .املدرسة العمومية
نعطي فقط مثال الناس كيعرفوه، اآلن عند  4نوية دÍل �متياز، 

ناظور ووحدة يف لكممي، السـنة املاضية الثانوية جوج 4نوÍت، وحدة يف ال 
 Íل لكممي جسلت أعىل نسب يف النجاح ±لنسـبة المتحان البااكلورÍد
±لنسـبة للشعب العلمية، مبا يفيد بأن ميل كتوفر يف العمق، بدون شك 
هاذ اليشء اليل متفق معه السـيد املستشار، ميل كتوفر اإلرادة Tى 

ية ±ش ميكن هلم يشـتغلوا يف أفق الرفع من املدرسني واألطر اإلدار 
املسـتوى دÍل املدرسة و±لتايل إجناح التلميذ مكيبقاش هاذ املشلك واش 

  .مدرسة معومية وال مدرسة خاصة
اآلن البقية تتطلب أجوبة أخرى، أننا فعال اكينة مشالك موضوعية 

عبثية  كنحاولو نتغلبو علهيا، ولكن اكين كذÈ انزالقات أدت إىل ترصفات
هاذ السـنة هاذي، وكنعاود نقولها وكنعاود نكررها، وهاذ الترصفات العبثية 
وضعت فعال أن املدرسة املغربية أصبحت يف بعض احلاالت يف كف 
عفريت، ولكن معلنا، ال احنا وال انÐ، أننا نشـتغل يف أفق إخفاق هاذ 

  . اýطط اليل احنا فيه
  .وشكرا السـيد املستشار

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  . شكرا لمك السـيد الوزير

السؤال اآلين املوايل يتعلق بفئة ملحقي اإلدارة و�قتصاد، 
  ...للمستشارين احملرتمني

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
هللا خيليك، السـيد الرئيس، كنا نزوال عند رغبة السـيد الوزير رمبا 

ثني ±لسؤال ماكنش غيحرض معنا ولكن اآلن حارض، احنا مازال متشـب 
�و ت  - احلسـمية-دÍلنا اليل متعلق ±إلحداث دÍل احلي اجلامعي جبهة �زة

  .وكرسـيف

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .حمتفظ به

اآلن السؤال اآلين الثاين موضوعه فئة ملحقي اإلدارة و�قتصاد،  
للمستشارين احملرتمني السادة، عبد هللا عطاش، عبد اإلù احللوطي، محمد 

  . الرماش
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطااملستشار السـيد عبد هللا عطااملستشار السـيد عبد هللا عطااملستشار السـيد عبد هللا عطاشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  اإلخوة واألخوات الزمالء احملرتمني،
تعلمون، السـيد الوزير، أن الفئة دÍل ملحقي اإلدارة و�قتصاد 

الصنف األول جاء يف إطار اكن سابقا إطار تربوي، : نيتيتشلكوا من صنف
والصنف الثاين الفئة دÍل املقتصدين كام تعلمون، إال أن يف إطار املعاجلة 
دÍل احليف ا�ي حلق املقتصدين اليل أصبحوا يف إطار واحد مع األطر 

قي اإلدارة و�قتصاد، اكنت حفئة من مل الرتبوية السابقة اليل أحصبت
ة جيدة ومعاجلة سلمية ومعاجلة حصيحة، حبيث أهنا أرجعت األمور املعاجل

إىل نصاهبا إال أن هاذ املعاجلة خلقت حيفا 4نيا لزمالهئم األطر اليل هام 
من األطر الرتبوية، و±لتايل غادي نوليو يف  ادÍل �قتصاد ولكن اليل جاو 

دي نوليو يف نا املشلك دÍل املقتصدين سابقا، غامشلك 4ين بعدما عاجل 
مشلك 4ين يف فئة واحد، فئة متت معاجلة املشلك دÍلها، وفئة وصلها 
احليف، وتمتثل يف حمدودية إطارمه وترقيهتم، مما يفرض نظرة جديدة وأفقا 

  .جديدا، يعيد �عتبار لهذه الفئة ويقدر كذÈ اجلهود دÍلها واألدوار دÍلها
يف (ن يف إطار �تفاق وتعلمون، السـيد الوزير، أن هذا احلل اكي

) املعاجلة دÍل وزارة الرتبية الوطنية يف إطار �تفاق بني النقا±ت والوزارة
نسـتغرب أن الوزارة اكتفت بندوة حصفية عوض اإلعالن عن  ناإال أن 

النتاجئ، عوض أهنا تدير اتفاق موقع كام اكن متفق عليه سابقا بني األطراف، 
وبني الوزارة، إال أهنا اليوم ولألسف اكتفت بني النقا±ت األكرث متثيلية 

±إلعالن األحادي عن هذه، مما قد يوT ما يشـتكون منه املستشارين 
  .معوما

ما يه اإلجراءات اليت ستتخذوهنا : و±لتايل، نسائلمك، السـيد الوزير
قصد إعادة �عتبار لهذه الفئة معوما، مايش الشطر دÍل الفئة فقط دون 

  الشطر الثاين؟
  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

طبعا ما غنجاوبشاي السـيد املستشار ف� يرتبط ±إلحاطة، هذا 
لب دÍل السؤال، اجلواب أعتقد خص موضوع آخر، ولكن ف� خيص الص

جواب مبارش وكيعرفوا السـيد املستشار أن هاذ املسأ« دÍل عدم القدرة 
عىل تعدي واحد العتبة ±لنسـبة لبعض املسارات اإلدارية مسأ« مشرتكة ما 
بني واحد العدد دÍل الفئات، ليس فقط داخل األرسة دÍل املدرسة ولكن 
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  . موميةكذÈ ±لنسـبة للوظيفة الع
ما مت �تفاق عليه، مت داخل احلوار �جÐعي الوطين أن اآلن وزارة 
حتديث القطاعات كتشـتغل عىل هذا األفق دÍل أهنا تفتح املساÈ ±لنسـبة 
لواحد العدد دÍل الفئات اليل فعال مترضرة، ومن مضهنا الفئات اليل 

يدة و±لتايل تلكمتو علهيا، واليل بدون شك سـيفيض إىل إحداث درجة جد
Íستتاح لنا الفرصة ملعاجلة فعال خمتلف القضا .  

أما البقية فعال البسط الشفوي دÍل السؤال حصح اجلانب الكتايب فيه، 
أننا فعال كام ذكر السـيد املستشار مج] دÍل التدابري مت اختاذها خالل 
Íل القضاÍالسـنوات املاضية واليل أفضت إىل إجياد صيغ لواحد العدد د 

اليل اكنت كتعايشها هذه الفئة من املتدخلني، وأعتقد بأن اآلن األوضاع يف 
هذا املسـتوى مسـتقر، ما عدا هذه النقطة اليل أثرمت، وأعتقد أن ما مت 
التوصل إليه يف سـياق احلوار �جÐعي الوطين سـيفيض إىل إجياد احللول 

  . ±لنسـبة لهاذ الفئة كام ±لنسـبة لفئات مماث]
  .لسـيد الرئيسشكرا ا

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

  .التعقيب، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد رمااملستشار السـيد محمد رمااملستشار السـيد محمد رمااملستشار السـيد محمد رماشششش
كنشكرو السـيد الوزير عىل جوابه واليل كنعتقدو أنه جواب حيتاج 
كذÈ إىل مزيد من التوضيح، خاصة يف آخر جواب السـيد الوزير أن 

عن اTرجة هو شق كريتبط ±لرتقية، ولكن هاذ الفئة دÍل ملحقو  احلديث
  . اإلدارة و�قتصاد اكين الشق اآلخر اليل هو كريتبط كذÈ بتغيري اإلطار

كنعرفو، السـيد الوزير، أن اTور دÍل هاد ملحقو اإلدارة و�قتصاد 
 ±لطبع مه منبثقون عن إطار تربوي، احتاجت هلم الوزارة يف وقت ديك

الساعة اكنت الالمركزية تتوسع يف األاكدمييات، واكن من الصعب أننا 
نبحث عن األطر اليت ستشـتغل يف النيا±ت ويف األاكدمييات، وهاد الناس 
أثبتوا جدارهتم وكفاءهتم ال عىل مسـتوى املصاحل املركزية وال عىل مسـتوى 

كام  2003ام دÍل املصاحل ا:الية النيابية، و±لطبع اكتسـبوا خربة وجاء النظ
تعلمون، السـيد الوزير، وأحدث هلم واحد اإلطار ملحق اإلدارة 
و�قتصاد، هاذ ملحق اإلدارة و�قتصاد بقوا مسجونني فيه، مع اكمل 
اعتباري، السـيد الوزير، ملا تفضلمت به وهو كنسميومه اآلن يف �تفاق عىل 

لرتبوي غادي يتفتح أساس منبثقني عن إطار تربوي، كون بقوا يف إطارمه ا
هلم جمال التفتيش، دÍل اإلدارة، كن ابقاو كذÈ مع اإلخوان دÍهلم اليل اكن 

إىل مفتيش املصاحل املادية واملالية  اعندمه إطار دÍل �قتصاد غادي ميشـيو 
وإىل مقتصدين، دا± هادو ابقاو حمبوسني، الوضعية دÍهلم معلقة، فبالتايل 

ر، املطلب دÍل التعويضات مع اإلخوان دÍهلم، املطلب دÍل تغيري اإلطا
خاصة التعويضات العينية، احلركة �نتقالية، و�È يف أفق تغيري نظام 

أسايس يسـتجيب :موعة دÍل الثغرات اليل ابدينا كنتلكمو علهيا اآلن، 
كنطلبو، السـيد الوزير، أنه يتدار قرار اسـتثنايئ، كام تدارت قرارات 

  . ا لهاته الفئةاسـتثنائية إنصاف
  . وشكرا

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

  .عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  .لكمة بسـيطة، الرسا« وصلت صايف

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ؤال املوايل، ويتعلق األمر ±لسؤال الشفوي اآلين إذن ننتقل إىل الس

حول بناء احلي اجلامعي بتازة، للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق 
  .األصا« واملعارصة، فليتفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  مني،السـيدات والسادة املستشارين احملرت 

- تعيش اللكية متعددة التخصصات بإقلمي �زة، والوحيدة جبهة �زة
و ت وكرسـيف، وضعية اسـتثنائية عىل مر الثالث سـنوات �-احلسـمية

وسط أجواء متوترة  2011- 2010املاضية، ومنذ انطالق املومس اجلامعي 
وحمتقنة بسبب املشالك اليت تعرفها اللكية واملمتث] يف غياب الظروف 

المئة والرشوط الرضورية اليت اكن من املفروض تواجدها يف ظل اýطط امل
�سـتعجايل من قبيل مشلك اإلقامة وتوفري احلي اجلامعي ومطعم نظرا 

من الطلبة الوافدين عىل اللكية من املدن والقرى ا:اورة  %70لكون 
وإقلمي  ل، دائرة أكنو تيناسدائرة �زة، دائرة واد أمليل، دائرة �ه]، دائرة 

  . إخل... كرسـيف
مهنم إ ث من الفئة املعوزة، إضافة إىل املشالك  %40وأزيد من 

املرتتبة عن ضعف الطاقة �ستيعابية، حبيث املرافق احلالية أنشئت ألجل 
طالب وطالبة،  7000طالب، يف حني أن اللكية يدرس فهيا حاليا  3700

ة اكملدرسة العليا للتكنولوجيا وما يزيد الطني ب] هو غياب املؤسسات املوازي
ولكية العلوم التطبيقية واملدرسة الوطنية للتجارة وللتدبري، وكذÈ اخلصاص 

  .املهول يف األطر اإلدارية واألساتذة
هذه، السـيد الوزير، لكها مطالب ملحة للطلبة ولساكنة وأبناء إقلمي 

تعرف إرضا±  �زة واملناطق ا:اورة ù، هذا الواقع املرتدي جعل اللكية
مفتوحا ودخول الطلبة يف حركة احتجاجية، امتدت انعاكساهتا إىل خارج 

املؤدية  505أسوار اللكية، حيث تمت عرق] املرور وقطع الطريق اجلهوية رمق 
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 3املؤدية إىل وجدة يوميا ملدة تفوق  6إىل احلسـمية والطريقة الوطنية رمق 
والالمباالة من طرف  ساعات، وذÈ إلحساسهم ±إلقصاء والهتميش

  .وزارتمك املوقرة
أمام هذا الوضع املزري واملرتدي، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه 
التدابري �سـتعجالية اليت ستتخذوهنا إلنقاد هذه السـنة اجلامعية وإعادة 
اTراسة اجلامعية هبذه اللكية إىل سريها الطبيعي؟ وما يه األسـباب اليت 

بناء احلي اجلامعي بإقلمي �زة إىل حدود هذا حالت دون تفعيل مرشوع 
الوقت، خاصة أنه مت إرسال اتفاقية رشاكة من طرف السـيد العامل، وهو 
مشكور، مربمة ما بني ا:لس اإلقلميي ا�ي وفر اعÐدا �È وا:لس 
اجلهوي كذÈ ورشاكء مشكورين، وخصصوا أغلفة مالية Ùمة إلجناز هذا 

  د الساعة بأي جواب هبذا اخلصوص؟ املرشوع، ومل نتوصل حل
  .وشكرا، السـيد الرئيس، واحتفظ مبا تبقى من الوقت للتعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
غري اسـتدراك إذا مسحمت، هذا السؤال سـبق للرئاسة أن . شكرا

توصلت بطلب تأجي© إىل جلسة الحقة طبقا للقانون، مبا أن السـيد الوزير 
 طرحه فقد طرأ هذا �سـتدراك، حارض وأحصاب السؤال يرغبون يف

  .للتذكري فقط
        ...السـيد الوزير لمك اللكمة يف

  :السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
شكرا السـيد الرئيس، واعتذر مرة أخرى إىل تسـببت يف يش ارتباك 

ن مفروض أكون ألن فعال مصاحل الوزارة اتصلوا ±إلخوة يف الفريق ألن اك
مرتبط ±لزتامات خارج مدينة الر±ط، ولكن مادام اآلن أتيحت الفرصة، 

  .فهاذي كذÈ مناسـبة لإلجابة عىل هاذ السؤال اليل بقى معلق منذ مدة
يف سـياق السؤال اليل تفضل به السـيد املستشار، احنا أمام ثالثة 

فقط جزء،  دÍل األبعاد، مميكنشاي خنلط مهنا، قضية احلي اجلامعي هو
البعد األول وهو األوضاع دÍل اللكية متعددة �ختصاصات يف مدينة 
�زة، البعد الثاين وهو األجواء اليل كمتر فهيا هاذ السـنة، والبعد الثالث هو 

  .مسأ« املرافق
ف� خيص األوضاع دÍل اللكية متعددة �ختصاص، لألسف احنا 

حتميل املسؤولية ±لنسـبة لهاذ  أمام منوذج اليل ما فتئت نهبت حوù منذ
الوزارة، أننا أمام مشاريع دÍل منشآت جامعية، أنشئت بدون أن تتوفر 
فهيا الرشوط األدىن من أجل احتضان الفعل اجلامعي، ومن دون أن تتوفر 

ونعطى مثال . فهيا الرشوط األدىن من أجل خلق حياة جامعية حقيقية
ة، كيعرفوا بأن الطلبة ميل بسـيط، الناس اليل مكيعرفوش هاذ اللكي

كيخرجوا كيلقاو راسهم مع الطاكسـيات الكبار اليل كيديو للنقل دÍل اجلهات 
ويتفتح  هو±لتايل هاذ اجلو اجلامعي اليل كنطمحو أن الطالب ينشأ مضن

مكيتوفرشاي يف هاذ املؤسسات العتبارات  ههاذ اليش لك... وتكون عندو

  .منعاودش ندخل فهيا
، بدون شك هو األسايس، وهو أن هاذ اللكية اآلن فهيا البعد الثاين

عدد دÍل املساÈ اليل كتعرف مشالك موضوعية دÍل الولوج إىل سوق 
العمل وهاذ اليش كتعرفوه، وأسـباب �حتقان احلقيقية جاية من هاذ 

  .اليش
البعد الثالث، كيعرفو كذÈ، السـيد املستشار، وهو أننا أمام لكية اليل 

كرهينة من طرف واحد العدد دÍل الفصائل يف رصاعات اليل مت أخذها 
دخلت اللكية يف متاهات ال تتصور، السـنة املاضية وقفنا عىل أحداث 
دامية أدت مبجموعة دÍل الطلبة غري ما مرة إىل املستشفيات، فبالطبع هاذ 

  .اليش هو اليل كيأدي لهاذ �حتقان اليل تلكمتو عليه
واش اآلن أمام قضاÍ اليل ميكن حنلوها عىل مسأ« أخرى دÍل أننا 

مسـتوى اللكية بوحدها أو خصها مقاربة مشولية، أ  من الناس اليل 
كيعتقدوا بأن خصها مقاربة مشولية، مغاديش ميكن نواة بوحدها جامعية يف 
فضاء فارغ من لك حياة اليل كتشـبه احلياة اجلامعية تتألق وتتطور وتويل 

  .لها لكنايش حاجة اليل كنطمحو 
نا اآلن، املقرتحات اكينة، وكيعرفها ي طيب هاذ احلل واش احنا يف يد

السـيد املستشار، تفعيلها مرتبط كذÈ ±إلرادة دÍل الفاعلني احملليني، 
وهنا غادي جني لقضية احلي اجلامعي، ميل كنتلكمو عىل احلي اجلامعي 

هو أننا  خذو  أشـنو هو احلل اليل مقرتح علينا؟ احلل اليل مقرتح علينا
اليل هو موجود ونبنيو فيه مرافق مبسامهة ) CPR(طرف دÍل األرض من 

مليون  50مليون دÍل اTرمه يف مرشوع سـيلكف  4ا:لس اجلهوي ب 
دÍل اTرمه، واش هاذي يه الرشاكة؟ إىل اكنت هاذي يه الرشاكة اليل 

  .كتشـتغلوا علهيا، ما أعتقد بأن هذا هو منطق الرشاكة
ما أقرتحه، أننا ابتداء من األسـبوع املقبل غادي نبعثو جلنة حملية  اآلن

وغادي جتلس مع اكفة األطراف، وبناءا عىل ما يمت اقرتاحه كحلول قاب] 
للترصيف، احنا مسـتعدين ±ش نبارشو املوضوع، لكن ليس فقط يف أفق 

ل إجياد ' اجلامعي، ولكن يف أفق إجياد حلول للمشالك العميقة اليل تفض
  . هبا السـيد املستشار

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هل لمك تعقيب السـيد املستشار، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  . شكرا السـيد الرئيس

يف احلقيقة، السـيد الوزير، كنشكروك عىل اجلواب الرصحي اليل 
نعرفو ا:هودات اليل مقت هبا غري احنا ك . وحضت به للرأي احمليل يف اجلهة

' جامعي جديد ±ململكة، واحنا هباذ الساكنة  14السـيد الوزير يف إنشاء 
نسمة، كتعرف األعراف والتقاليد دÍل  800دÍل اجلهة تقريبا مليون و
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الساكنة مكيخليش البنت يسـيفطها تكري يف املدينة بوحديهتا، إذن هنا 
  . معيمن الهدر اجلا %30كنسامهو بواحد 

املبادرة اليل جات عىل لسانك، السـيد الوزير، اليل كنأيدوها احنا عىل 
مسـتوى اإلقلمي وكذÈ يف ا:لس اإلقلميي وعىل مسـتوى اجلهة، أحدثنا 
جلان، هاذ اللجان هاذي تشـتغل ±لتنسـيق معمك، السـيد الوزير، إلجياد 

  .حلول مسـتعج]
ملقب] عىل األقل واحد احلل اليل ميكن نتداركو به الوضع يف السـنة ا

طالبة تدخل تلقى املبيت دÍلها، ألن حاليا السـيد الوزير الطلبة  400
 عسني يف الساحة دÍل اللكية، إذن ±ش نلقاو هاذ احلل هذا السـيد 

يقدر هيز   )CPR(الوزير نديرو هاذ اللجنة وهاذ املاكن هذا اليل هو 
  .طالبة 400واحد 

:لس اإلقلميي نرشيو هاد األرسة وا) INDH(و إذن نتجندو احنا
هاذو وغادي نوفرو املبيت لهاذ الطلبة والطالبات ألن رمبا التقارير اليل 

والنتاجئ دÍهلم دامئا كتكون متفوقة، كتوص أن هاذ الطلبة عندمه كفاءات 
  .خصنا حنافظو عىل هاذ الكفاءات

اإلقلميي، كذÈ، السـيد الوزير، هذه �تفاقية احنا مايش غري ا:لس 
احنا ا:لس اإلقلميي وا:لس اجلهوي وواك« تمنية أقالمي الشامل وواك« التمنية 
�جÐعية، إذن اتفاقية اليل خصنا، ونديرو جمهود كبري كذÈ، السـيد 
الوزير، ±ش نبحثو عىل رشاكء آخرين اليل ميكن نردو به �عتبار لساكنة 

ظات كيعتربوا أنفسهم واش كيأديو رضيبة اإلقلمي اليل يف احلقيقة يف هاذ اللح
دÍل املقاومة ألن فني ما وàنا راسـنا يف أي قطاع إال مكنلقاوش اجلواب 

  .الرصحي
السـيد العامل أ  كنحييه كيفاش كيسري ذاك اإلقلمي بأقل إماكنيات 

  .ورمغ تاكثر األزمات والوضعية
يوم إن  15السـيد الوزير، الرصاحة اليل جاوبتيي هبا، بغيت يف ظرف 

شاء هللا الرمحن الرحمي هاذ اللجنة هاذي نشـتغل معها مجيعا، واحنا ما 
  . يكون حىت مشلك إن شاء هللا ±ش نلقاو حلول لهاذ املواطنني

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، السـيد الوزير هل لمك رد عىل التعقيب؟

        :::: وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل
  .شكرا السـيد الرئيس

فقط غادي نتدخل غري ±ش نصحح فقط يف مرد التعقيب دÍلو، 
السـيد املستشار يثري بأن هل ساكنة �زة تؤدي رضيبة من الرضائب؟ 
امحلد ^ معنا اليس بلفقيه حارض وكيعرف بأننا اكن عند  نقاش متوتر 

وضوع ±�ات، جيت ولقيت قدايم مرشوع ±لنسـبة للكممي حول هذا امل
دÍل إنشاء لكية متعددة التخصصات يف لكممي، وقع عند  رصاع كبري جدا، 

واليس بلفقيه ها هو ميكن يشري إىل هذا املوضوع، وما مت التوصل إليه يف 
هناية األمر من إنشاء مؤسسات للتكوين املهين العايل واملتخصصة يف 

Íل لكممي كتعتقد بأن ما اكين يش حاجة اليل تدارت لكممي، اآلن الساكنة د
يف مدينهتم أحسن من هذاك اليش، إذن األصل املشلك ما يش هو 
اإلقصاء، ما أعتقد أن ±يق يش حد اآلن يفكر مبنطق اإلقصاء، اليل اكين 
هو أننا فعال كنكونو أمام مبادرات اليل فهيا أخطاء من األصل دÍلها، كيفية 

وبة، أ  أمتىن أن ما سـنقبل عليه من خطوات هباذ اإلرادة تصحيحها فهيا صع
اليل عربتو علهيا، السـيد املستشار، ميكن يساعد  أننا نصححو عىل األقل 
جزء من �ختالالت اليل اكينة، ولكن كنعاود أؤكد مرة 4نية بأننا مايش 
أمام موضوع بسـيط، أوضاع هاذ اللكية يه أوضاع اليل فعال اآلن أوضاع 

رية، وكنمتىن أن هاذ اإلرادة تبقى متوفرة ±ش نتغلبو عىل املشالك اليل خط
  . يه أمامنا

  .وشكرا

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

السؤال املوايل موضوعه اإلصالح البيداغو9 يف ظل اýطط 
�سـتعجايل، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اTسـتوري 

  .لتقدمي السؤال

        ::::السـيد حلبيب لعلالسـيد حلبيب لعلالسـيد حلبيب لعلالسـيد حلبيب لعلججججاملستشار املستشار املستشار املستشار 
  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني،

  السـيد الوزير،
  اإلخوة املستشارين،

ال ميكن أن جيادل أحد أن وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين 
األطر والبحث العلمي تقوم مبجهودات جبارة من أجل التكوين وأن يكون 

علمي إحدى األولوÍت اليت ستسامه يف تطوير بالد  إصالح قطاع الت
والهنوض هبا إىل مصاف اTول املتقدمة، خصوصا إذا ما وقفنا عىل جحم 
املزيانية املرصودة للقطاع وجحم الرها ت اليت أخذهتا الوزارة الوصية عىل 

  . عاتقها من أجل أن يكون هذا اإلصالح إصالحا حقيقيا وذا مردودية
نطلق، نسائلمك، السـيد الوزير، إىل ما وصلت إليه ومن هذا امل 

  .اإلصالحات البيداغوجية يف هذا ا:ال
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  .الرئيس شكرا السـيد

شكرا للسـيد املستشار ألن هذه من املرات القالئل اليت تمت إ4رة 
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قضاÍ الرتبية التكوين، قضاÍ املدرسة املغربية يف العمق دÍلها اليل هو 
املرشوع الرتبوي، طبعا ما غاديش تتاح الفرصة الاكفية ±ش ميكن يل نعطي 

سواء يف التعلمي خمتلف املسـتجدات اليل كتعرفها املؤسسات الرتبوية، 
املدريس أو التعلمي اجلامعي، غري فقط اليل بغيت نعطي بعجا« وميكن تتاح 
لنا فرص يف فرتات أكرث رحابة ±ش ميكن لنا نبسطو خمتلف هاذ املعطيات 
أن فعال اإلصالح الرتبوي كيف ما حددت األفق دÍلو امليثاق دÍل الرتبية 

  غري املثال دÍل ذعىل اعتبار إىل أخوالتكوين، هو اآلن يف مراح© األخرية 
اجلامعة كيعرف السـيد املستشار بأنه منذ سـنوات مت اعÐد هندسة جديدة 

يف سـياق �تفاقات اليل حرضت يف بولونيا أي ) LMD(اليل يه هندسة 
أن اآلن عند  نسق دÍل اTراسة يساير بشلك مطابق النسق األوربية، 

بة للجامعة املغربية لتطوير أساليب معلها وهاذي طبعا أ�حت فرصة ±لنسـ 
  . وإدخال واحد العدد دÍل املبتكرات

غادي نعطي فقط �نعاكسات دÍل هذه �ختيارات ±لنسـبة للتوجه 
األسايس اليل اكين اآلن يف اجلامعة اليل هو Ùننة املساÈ وفتحها حول 

ما بني سـنة اآلفاق املمكنة ±لنسـبة لسوق الشغل، غادي نقول مثال غري 
وهاذ السـنة هاذي، أي منذ سـنتني، مت ارتفاع نسـبة الطلبة  2009

، هذا ماذا يعين؟ يعين %46املسجلني اجلدد يف املساÈ املهنية بنسـبة 
 Èمن هاد الهندسات الرتبوية اجلديدة، واكين كذ أوال بأننا أمام فعال مت

يل عىل هاذ معل اليل كيتدار جتاه الطلبة ±ش يكون عندمه إقبال فع
  .املساÈ ألنه فعال يه اليل كتيح فرص ±لنسـبة للحياة املهنية مسـتقبال

±إلضافة لهذا، كيعرف السـيد املستشار كذÈ بأن املعض] الكربى 
اليل اكنت كتعرفها اجلامعة مرتبطة مبضامني التكوينات األساس دÍل اإلجازة 

هاد املوضوع ، )Les licences fondamentales(اليل كيسميومه بـ 
حىت هو كذÈ دخلنا عليه واحد العدد دÍل �بتاكرات منذ سـنتني، 
واآلن احنا يف السـنة الثانية دÍل تفعي© عىل اعتبار أن النقص األساس 
 ا�ي كنا نالحظه هو المت من اللغات، المت من املعلوميات، ومت

  . ذÈكذÈ من األجواء اجلامعية دÍل البحث اجلامعي، وما إىل
اآلن كيعرف السـيد املستشار بأن األسدس األول والثاين لكه خنصصه 
لهذه القضاÍ، عىل األقل ±ش نرفعو من املردودية اTاخلية دÍل املؤسسات 
ودÍل هاذ املساÈ، و4نيا ±ش تتاح الفرصة للطلبة أهنم يمترسوا عىل واحد 

الهفوات اليل كيعرفها  العدد دÍل املعارف اليل مممترسـينش علهيا من خالل
  .التعلمي املدريس إىل حدود اليوم

هذا البعض من اإلشارات املمكنة حول املسـتجدات ±لنسـبة  ،طبعا
دÍل املشاريع  5للتعلمي اجلامعي، أما ±لنسـبة طبعا للتعلمي املدريس، فهناك 

قامئة ا�ات، مرتبطة من إعادة الهندسة دÍل التكوينات األساسـية، اليل 
بال سـتولك ±لنسـبة لألساتذة للجامعات وليس ملؤسسات التكوين مسـتق 

دÍل املدرسة، وخمتلف القضاÍ األخرى اليل ميكن إذا أتيحت الفرصة ±ش 
  . نعطيوها ±لتفصيل

  .شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك، األسـتاذ لعلج تفضل

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلجججج
  .س، شكرا السـيد الوزيرشكرا السـيد الرئي

موضوع البيداغوجيا موضوع قد أثري يف هذه القبة كثريا من املرات، 
وقد واعدتنا السـيدة اكتبة اTو« يف الرتبية والتعلمي بأن جتيء ±جلديد، وهذا 
ما مل حيصل خالل انعقاد اللجنة اليت كنا نود أن تكونوا حارضين فهيا ولكن 

±ش جتيو ليش جلنة أخرى يف وقت آخر،  الوقت مل يسعفمك، ومل يسعفمك
أنمت مقبوطني بزاف، السـيد الوزير، مع مراد هللا ألن هذا موضوع هيم 
املغاربة يوميا ألنه ما كتصوروش احلا« العائلية، لك أرسة كتجمتع يوميا يف 
البيوت إال وتتلكم عىل املضامني وحمتوى الربامج اليل كيقراوها التالميذ 

يقراوها الطلبة دÍلنا، هذا موضوع يويم، أ  ميكن يل اليوم دÍلنا، واليل ك 
نقول أن موضوع البيداغوجيا موضوع حمتوى ومضمون الربامج يفوق 

ية تعيشها األرس رفرباير اليوم، ألنه هاذي حا« مز  20موضوع حركة 
  .املغربية يوميا

 10وأقول أنه الربامج البيداغوجية لكها عندها معلية تقوميية لك 
دÍل الربامج، بر مج دÍل األهداف، دز  للكفاÍت  3وات، احنا در  سـن

اليل جاء يف اخلطة �سـتعجالية  "إدماج"هاد الرب مج دÍل . ودز  إلدماج
غفل عىل موضوع جيد وÙم وهو التقومي، وهو ا�ي تلكممت عليه ف� خيص 

ار األول، ميل املسـتوى اجلامعي ألنه إىل ابنينا عىل يش حاجة مزÍنة الهن
نوصلو للجامعة كيكون املشلك غري مطروح، كيكون حمل، يف حني أنه هاد 
الرب مج دÍل إدماج غفل، واخلطري أنه غفل عىل القمي الوطنية، غفل عىل 

غفل عىل ما هو القمي األخالقية، غفل عىل املواطن والناشـئة املغربية، 
  .سـنة 20سـنة و 18 هاملغريب، ماذا سـيكون املغريب ميل تكون عند

سـنة تمييش للمالعب الرÍضية وتيدير  16 ههاذ املغريب اليوم عند
الشغب، ال لومة ù، ألنه مل يتلق يف املدرسة ما يكفيه وما يعطيه من الرتبية 
والناشـئة والبيداغوجيا ما حيمي خشصيته وما حيمي املكو ت دÍلو، وما 

  . حيمي املربرات كيفاش يشـتغل
أسف إليه هو أنه بعد مخسني سـنة من �سـتقالل، فلهذا، ا�ي أت

الزلنا نلجأ إىل ماكتب دراسات أجنبية للبيداغوجيا املغربية، واش، أ  
أسائل الطبقة العام] الاكدحة يف ميدان التعلمي يف املغرب، أمل تتوفر لها 

   ؟اإلماكنيات أو ليست لها اإلماكنيات أن تنشئ لنا بيداغوجيا مغربية أصي]
ما خاطب صاحب اجلال« اجلهوية، عندما خاطب صاحب اجلال« عند

يف اTسـتور، دامئا تلكم عىل األصا« املغربية وتلكم عىل املنتوج املغريب، 
ولهذا حرام علينا أنه بعد مخسني سـنة من �سـتقالل أن نلتجئ إىل 

  .ماكتب دراسات اليت تغفل أصال عن مقومات هذه األمة وعن مؤسساهتا
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ا من البحث العلمي كام يئس الشـيطان من رمحة هللا، ما كام يئسـن
  .بقاش البحث العلمي عند  يف املغرب، وهذه معض] خطرية أخرى

  .شكرا

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

  .التعقيب

        ::::ألطر والبحث العلميألطر والبحث العلميألطر والبحث العلميألطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين ا وتكوين ا وتكوين ا وتكوين ا
  .شكرا السـيد الرئيس

أ  كذÈ بدوري أتأسف ألن السـيد املستشار انطلق يف السؤال 
دÍلو من املقاربة اليل اكنت فعال مقاربة جدية وإجيابية، فإذا به حييد عىل 

  . مسـتوى التعقيب يف قضاÍ اليل يف جزء كبري مهنا يه قضاÍ غري حصيحة
وجيا اإلدماج يه فقط إحدى التطبيقات دÍل أوال، ف� يرتبط ببيداغ

بيداغوجيا الكفاÍت، وكيف ما تنتلكمو عىل بيداغوجيا تنتلكمو عىل 
املضامني، كيعرف السـيد . أسلوب يف التلقني وليس عىل املضامني

املستشار بأهنا حتدد وفق مسطرة معروفة، اكينة جلنة وطنية دÍل الربامج، 
  ...عدد دÍلواكين اإلعداد واكين واحد ال

ونقولو بأن املضامني اليت تلقهنا املدرسة املغربية  2011جنيو اليوم يف 
يه مضامني ال تفرض جماال للقمي املغربية وللقمي اTينية املغربية، هذا أعتقد 
بأنه qم كنخيل السـيد املستشار يتحمل مسؤوليتو، ما نقدرش نتحمل 

  .مسؤولية هاذ اليش، هاذ اليش أكرب مين
ضافة إىل هذا، نقولو بأن خمتلف �ختالالت اليت نعرفها يف ا:متع ±إل

مردها أن هاذ اليش ما تقراش يف املدرسة، هذا كذq Èم كنخيل السـيد 
  . املستشار يتحمل مسؤوليتو فيه

نقولو كذÈ بأن هاذ البالد ما بقاش فهيا البحث العلمي عىل املسـتوى 
  .يد املستشار يتحمل مسؤوليتو فيهالرتبوي، هذا كذq Èم كنخيل السـ 

اآلن املسأ« املفصلية دÍل أننا نسـتاعنو ±خلربة األجنبية من أجل 
إنضاج مرشوع تربوي أو من أجل القيام خبربة يف جمال ما، املسأ« بسـيطة 
جدا، بيداغوجيا اإلدماج، اكين خربة معروفة دÍل واحد السـيد بفريق 

اخلربة عىل املسـتوى العاملي، واليل  العمل دÍلو، اليل مشهود ù هاذ
تدخل يف العرش سـنوات القلي]  57±ملناسـبة تدخ© يف املغرب هو 

املاضية، عالش؟ ألن هو هاذ املكتب هو بوحدو اليل كيشـتغل وفق هاذ 
  .املقاربة، واليل أعطت نتاجئها اليل كيعرفها امجليع

قال السـيد  ±إلضافة لهذا، مخسني سـنة من بعد �سـتقالل، كيف ما
املستشار، ما أعتقد بأن قضاÍ هويتنا الوطنية مرتبطة هبذه املسأ« دÍل 

أعتقد بأن . أننا نشـتغل أو ال نشـتغل مع ماكتب اخلربة أو اخلربات األجنبية
�عزتاز ±�ات املغربية هو أكرب بكثري من األمور اليل يف تصوري كتبقى 

  .جزئية و4نوية

  .وشكرا السـيد املستشار

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

ننتقل إىل السؤال املوايل، موضوعه املومس اTرايس احلايل، اللكمة ألحد 
  .السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
د وعىل آù بسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل و±رك عىل سـيد  محم

  .وحصبه
  السـيد الرئيس،

  السـيدين الوزيرين،
  األخوات املستشارات، 

  إخواين املستشارين،
ينطلق املومس اTرايس لك سـنة عىل إيقاع هناية عرشية الرتبية 
والتكوين، واليت حددت أمه أهدافها يف حتقيق الغاÍت الكربى للميثاق 

ية بتقرير ا:لس األعىل وقد متزيت هذه العرش . الوطين للرتبية والتكوين
للتعلمي، وا�ي وقف عند األزمة اليت مست مسـتوÍت عدة ±ملنظومة 
التعلميية ببالد ، كام مت إطالق بر مج اسـتعجايل إلصالح املنظومة 
التعلميية، وا�ي رشع يف تنفيذه منذ سـنتني، ويتضمن جماالت للتعممي 

  . يةالبيداغو9 واحلاكمة يف توزيع املوارد البرش 
ويف هذا الصدد، وبعد مرور سـنتني عىل تطبيق هذا الرب مج 
�سـتعجايل، تربز رضورة تقيمي هذه الفرتة، سواء من حيث نتاجئها وكذا 

  .اإلكراهات والعواقب اليت متزيها، مث اآلفاق والنتاجئ احملمت] لهذا الرب مج
ذا الرب مج ما هو تقيميمك لنتاجئ تطبيق ه: �ا، نسائلمك، السـيد الوزير

�سـتعجايل يف إصالح املنظومة التعلميية؟ هل من شأن ا:هودات اليت 
  تقومون هبا إلعادة الثقة لألرس املغربية يف املدرسة العمومية ببالد ؟

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .واالسؤال، تفضل

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  . شكرا السـيد املستشار

طبعا سؤالمك سؤال كبري جدا، وأعتقد بأن العمق دÍلو وهو احلصي] 
املرحلية لتطبيق الرب مج �سـتعجايل، ابغيت غري فقط نقول للسـيد 

هذا املنظور اليل عربتو عليه املستشار بأنه تشاء الصدف أن يف أفق 
والهاجس اليل جاء يف سـياق سؤالمك، صدرت الوزارة منذ أسـبوعني وثيقة 
هتم احلصي] املرحلية من بعد سـنتني من تطبيق اýطط �سـتعجايل، 
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منعطيشاي طبعا ما ورد فهيا، ولكن ها يه موضوعة رهن إشارتمك، هذه 
وع دÍل اýطط �سـتعجايل الوثيقة تتضمن خمتلف التدابري، مرشوع مبرش 

؟ 2012أشـنو يه األهداف اليل حدد ها يف سـنة : وفق املهنجية التالية
؟ وأشـنو توصلنا ù 2010أشـنو هو الهدف اليل اكن مرجو حتقيقه يف 

±لضبط رمق برمق، معطى معطى؟ إذن مغندخلش يف التفاصيل، الوثيقة 
ا اكنت هناك تفاو�ت ما بني متوفرة أماممك، وطبعا مع التعليق يف حا« ما إذ

هاذ األهداف وما بني ما مت حتصي©، ما يه األسـباب اليل يف تصور  
  .كميكن تفرس هاذ املعطيات

غري فقط ±ش أطمنئ السـيد املستشار ف� يرتبط بسري اýطط 
  :�سـتعجايل غنعطي جوج دÍل اإلشارات فقط

بدون شك، السـيد  اإلشارة األوىل هتم أحد املؤرشات األساسـية اليل
املستشار، واعي بأمهيهتا، اليل يه نسب المتدرس، ابغيت نقول بأن نسب 

أي  %97,5سـنة بلغت  11- 6المتدرس هاذ السـنة هاذي ±لنسـبة للفئة 
سـنة أي التالميذ اليل هام يف التعلمي  11- 6±لنسـبة للفئة العمرية دÍل 
  .نقطة منذ سـنتني �6,1بتدايئ، أي بزÍدة دÍل 

سـنة وتعدينا هاذ  14و 12مرية اليل فوق مهنا دÍل علنسـبة للفئة ال±
  .نقطة ±لنسـبة لنفس الفرتة 7,8أي بزÍدة  %79,1السـنة هذه نسـبة 

ف� يرتبط بأحد املؤرشات األساسـية كذÈ اليل هو الهدر املدريس، 
ابغيت أبرش السـيد املستشار بأنه تراجعت نسـبة �نقطاع عن اTراسة 

±لنسـبة  %36يف اإلعدادي، وحبوايل  %19 �بتدايئ، وب يف %42ب 
  .للثانوي التأهييل

هذه املؤرشات، العمق، البقية األخرى طبعا إىل اكن السـيد املستشار 
عندو اهÐم ببايق تفاصيل اýطط �سـتعجايل، فهذه الوثيقة كيف ما 

  .ذكرت كتعطي لك ما مت اجنازه وما مل يمت اجنازه ±لتفصيل
  .ا السـيد الرئيسشكر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك، تفضلوا يف إطار التعقيب، تفضلوا أسـتاذ

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

يف احلقيقة ما مسعناه ناكد نؤمن به عىل الورق، ولكن الواقع يشء آخر 
وزارتمك يف الرفع  حنن هنا ال نشكك يف ا:هودات اليت تبذلها. السـيد الوزير

حىت تكون أجيال املسـتقبل كام يريدها صاحب من قمية التعلمي ورجاالته 
  . اجلال« نرصه هللا

ولكن، السـيد الوزير، امسحوا يل أن أقول إنه ال إصالح وال تقومي وال 
أي يشء سيمت دون العناية برجال التعلمي، رجال التعلمي البد وأن يعطوا 

ردودية، العطاء، اجلدية والوطنية الصادقة، هنا عندما أمهية كربى ملههنم، امل
يتغيب �هÐم برجال التعلمي سوف لن تنفع اإلصالحات، سواء اýطط 

�سـتعجايل، سواء امليثاق الوطين، وحنن هنا نتلكم عىل احلصي] املرحلية، 
حنن ال نشكك يف ما هو مكتوب السـيد الوزير، ولكن سؤال الفريق 

 هذا ا:ال نريد به العناية برجال التعلمي، عسامه أن هيمتوا �سـتقاليل يف
  .مبههنم وأن يؤدوا واجهبم أحسن قيام

ترون اليوم، ويف لك األقالمي، احتجاجات صارخة وإرضا±ت 
  .واعتصامات لرجال التعلمي ألهنم حمرومني من حقوقهم وواجباهتم
ة اليل حمرومة، اليوم يف مكناس اكينة وقفة احتجاجية دÍل واحد الفئ

واليل كنا كنسـميومه األعوان أي املساعدين التقنيني، غريها يف خمتلف 
النيا±ت، فاحنا نمتىن بأن هذا اýطط �سـتعجايل يراعي اإلنسان أوال، 
رجل التعلمي بشـىت فئاته، وهذا ليس بعزيز عىل جديتمك وأنمت ا�ي رفعمت 

فهيا إصالح وضعية رجال  شعار اإلصالح، إصالح املنظومة الرتبوية مبا
  . التعلمي

  .وشكرا، أستسمح السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  . شكرا السـيد الرئيس

يف األرقام ويشكك  أعتقد بأن السـيد املستشار من حقه أن يشكك
يف الواقع ويشكك يف اليل بغا، لكن اليل كنقول ù وهو أن إىل حد اآلن 
النظام الوحيد ا�ي نتوفر عليه دÍل ضبط املعطيات واملعلومات ف� خيص 
املدرسة املغربية، ما كهنرضشاي عىل �نطباعات الشخصية وعىل الMم 

  . اليل كنتلكم علهياولكن املعطيات اليل اكينة اآلن يه... دÍل
كيتدار واحنا  هاملسأ« الثانية، أ  ال أمسح ±ش يتقال بأن هاد اليش لك

غافلني رجال التعلمي، السـيد املستشار كيعرف ومعه زمالء نقابيني اليل 
واكبوا خمتلف حمطات احلوار �جÐعي، سواء الوطنية أو القطاعية، 

ني غري ما مرة بأن ما مت حتقيقه وكميكن يشهدوا صادقني، وشهدوا هبا صادق
سـنوات مل يتحقق يف السابق، وهاد اليش كيعرفوه  3ألرسة التعلمي منذ 

السادة املستشارين، فبالتايل ±ش جنيو اليوم ونقولو بأن ال راه هاد اليش 
لكه كيتدار ولكن ما Ùمت حد ±ملدرسني، هذا qم كنخيل للسـيد املستشار 

  . مسؤولية حتم©
  .شكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوايل، موضوعه إعادة �نتشار واحلركة �نتقالية 
عند رجال التعلمي، للمستشارين احملرتمني من الفريق �شرتايك، أعطهيم 

  .اللكمة لرشح السؤال
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        ::::الالالاليليليليلييييه ه ه ه ال ال ال ال املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  ستشارات احملرتمات،السـيدات امل 
  إخواين املستشارين احملرتمني،

هاد السؤال حول توقيت إعادة �نتشار واحلركة �نتقالية عند رجال 
، حبيث هو سؤال ù �رخي، ومع 26/10/2010التعلمي يرجع �رخيه إىل 

ذÈ إذا اكنت الوزارة دÍل التعلمي والرتبية من خالل امليثاق الوطين للرتبية 
ين، ومن خالل اخلطة �سـتعجالية، هتدف إىل إبراز مدى جناعة والتكو 

هاته اخلطط وتسهيل العملية الرتبوية، خاصة ±ألرس املغربية أو مبجال 
التعلمي بكيفية عامة، فإن هاته الوزارة قد اختذت �رخيا غري مالمئ يف نظر  

ارتبااك حقيقيا  إلعادة �نتشار واحلركة �نتقالية عند بداية السـنة، مما خيلق
  . ±لنسـبة للمدرسني واملعلمني واألساتذة

هل هاته الوزارة احملرتمة تفكر يف تغيري التارخي ليكون عند هناية لك 
سـنة بدل بدايهتا حىت نتجنب لك ما من شأنه أن ميس ±لسري العادي 

  والطبيعي للمنظومة الرتبوية؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . سـيد املستشارشكرا ال 

أستسمح السـيد الوزير قبل أن أعطيمك اللكمة، أرى من واجيب أن 
أرحب ±لسـيدة املديرة، ±مس ا:لس، وأساتذة وتالميذ مدرسة اإلدرييس 
اخلاصة بيعقوب املنصور ±لر±ط، مع ممتنيايت هلم ±لتوفيق يف مسارمه 

  . الرتبوي والتعلميي، وأرحب هبم مرة أخرى
  .للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال، فليتفضل مشكورا أعطي اللكمة

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

فعال هذه مناسـبة كذÈ للتحدث حول قضاÍ تهتم خمتلف رشاحئ ا:متع 
  . أمام فئة من التالميذ

ر هو فعال سؤال حقيقي واكن، السؤال اليل طرحه السـيد املستشا
كيف ما تيعرف السـيد املستشار، مثار انزعاج لسـنوات، عىل اعتبار 
خمتلف القضاÍ اليل يه وراء هاذ املسأ« دÍل احلركة �نتقالية، األعداد 
الكبرية والتدبري دÍلها وما إىل ذÈ، لكن طبعا هذا الهاجس اليل اكن 

حنرصو من الوطء دÍلو ومن الثقل حارض منذ مدة، اسـتطعنا اآلن أننا 
دÍلو بشلك كبري جدا، اعتبارا لتبين املقاربة اليل اقرتwا السـيد املستشار 
وهو أن هذه العملية تمت يف قدر املمكن يف هناية السـنة ±ش نبارشو 

  .اTخول دÍل املومس اTرايس يف ظروف جيدة
غته مع بغيت فقط نقول بأن فعال السؤال اكن بدون شك متت صيا

بداية السـنة، التقيمي اليل حصلنا عليه ±لنسـبة ما مت السـنة املاضية أفىض 

أن خمتلف األاكدمييات فعال اكنت يف املوعد، أي أهنا فضت احلراكت دÍلها 
-، اليل يه اTار البيضاء، داك«5اجلهوية واحمللية قبل اTخول، ±سـتثناء 

بين -رشاردة-لت، والغرب�فيال-زعري، مكناس- زمور-سال- عبدة، والر±ط
حسن، وهذا هو اليل خلق هذاك �رتبااكت اليل تلكم علهيا السـيد 

  . املستشار
±لنسـبة لهاذ السـنة، املذكرات والتعل�ت اليل أعطيناها اكنت واحضة، 
احلركة الوطنية سيمت اإلعالن عىل نتاجئها قبل هناية شهر يونيو، ومبارشة 

ده ±لنسـبة لألاكدمييات ±ش تبارش احلراكت بعد مهنا األجل ا�ي مت حتدي
  . اجلهوية واحمللية هو عىل أبعد تقدير آخر أسـبوع من شهر يوليوز

طبعا جزء من �رتبااكت اليل حصلت السـنة املاضية اكن مردها 
كذÈ تزامن هاذ العط]، أي بداية املومس، مع الشهر دÍل رمضان 

اذ الفرتة، كنمتىن هاذ السـنة هاذي و�ختالالت اليل كتعرفها اإلدارة يف ه
نكونو فعال أمام هاذ �لزتامات اليل اتفقنا علهيا، بدون شك إىل اكنت 
هناك اختالالت ±لنسـبة لبعض املناطق أو بعض هذا غادي حناولو أننا 

  .نتغلبو علهيا بشلك جيد
  .شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 . يف إطار التعقيب هياليلال بوشعيب  شكرا لمك السـيد الوزير، األسـتاذ

        ::::الالالاليليليليلييييه ه ه ه ال ال ال ال بوشعيب بوشعيب بوشعيب بوشعيب املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
شكرا السـيد الوزير عىل جوابه ا�ي تفهمنا عىل أن احلا« تسري إىل 
حل هذه املشلكة، ملاذا؟ ألن هناية السـنة كيكون فهيا تأثري عىل مردودية 

العائلية يف التحصيل دÍل السـنة، مث أنه هذه الطريقة تؤثر عىل النفسانية 
مجيع املناطق وتؤثر عىل السري العادي لyراسة، ولكن ا�ي أريد أن أفرسه 
للسـيد الوزير احملرتم عىل جوابه، هو أهنا تكون مناسـبة يف بعض األحيان 
  . لتصفية احلسا±ت، ولهذا أظن عىل أن جوابمك يتالءم مع حل هذه املشلكة

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  د الوزير هل لمك رد؟ شكرا، السـي

 Èإذن ننتقل إىل السؤال املوايل، ويتعلق بدمع تشجيع خمتربات ومسا
املاسرت، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا« واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا
        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي

  .شكرا السـيد الرئيس
  .±مس هللا الرمحن الرحمي

  يدان الوزيران،السـ 
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمون،

يعترب اýطط �سـتعجايل إحدى �سرتاجتيات اليت راهنت علهيا 
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جل إصالح املنظومة الرتبوية وتطوير البحث العلمي يف أوزارتمك من 
بالد ، ومن بني اآلليات اليت اعمتدت علهيا الوزارة لتزنيل هذه 

ساتذة اجلامعيني عىل فتح خمتربات ومساÈ تشجيع األ ،اإلسرتاتيجية
للامسرت، وهو ما اخنرط فيه األساتذة جبدية وفعالية، إال أنه مع مرور الوقت 
مل تلزتم بعض املؤسسات اجلامعية بتقدمي اTمع املادي الرضوري لسري هذه 
اآلليات عىل الرمغ من توصلها ببعض املراسالت اليت تتحدث عن ختصيص 

ة، وهذا ما خلف قلقا واستياء Tى بعض األوساط اجلامعية اعÐدات مالي
املسؤو« عن هذه اآلليات واýتربات ومساÈ املاسرت، وأثر سلبا عىل 
حتقيق األهداف املسطرة يف الرب مج �سـتعجايل، مما يطرح التساؤل 
حول ممكن املشلك، هل هو يف عدم ختصيص اعÐدات أم أن اخللل يف 

اجلامعية؟ وما يه حدود مراقبة ومتابعة الوزارة تسـيري املؤسسات 
  للمؤسسات اجلامعية؟

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  .رئيسشكرا السـيد ال

سؤال السـيد املستشار كيطرح إشاكلية حقيقية، غادي حناول نوضع 
السـيدات والسادة املستشارين يف الصورة دÍلها ألهنا فعال قد تسـتعيص 

  . عىل الفهم من الناحية اإلجرائية
اýطط �سـتعجايل من مضن الراكئز : احنا أمام الوضعية التالية

اسـتقاللية اجلامعة ألن  تمثني يف أفق األساسـية يف تعام© مع اجلامعة، جاء
ماذا يعين تمثني  .هاذي قناعة ال نقاش فهيا ±لنسـبة ýتلف املتدخلني

�سـتقاللية؟ يعين بأن العالقة اليت تربط اجلامعة اآلن مع اTو« ومع 
احلكومة يه عالقة تعاقدية، عقد  مج] دÍل العقود من أجل تمنية 

 2009ا أمام صاحب اجلال« يف أاكدير يف أكتوبر اجلامعات، مت التوقيع علهي
عىل أساس مسطرة واحضة أننا حندد عىل املسـتوى الوطين مج] من 
األهداف، كنتفاوضو مع اجلامعات حول األهداف اليت جيب حتقيقها ومقابل 
 Íحتقيق هذه األهداف والزتام اجلامعة بتحقيق هذه األهداف كنلزتمو احنا

  .يه �سـتقاللية بتوفري املوارد، هذه
اآلن ماذا يمت من بعد هذا القرار؟ ما يمت بعد هذا القرار وهو أن لك ما 
يرتبط ±لتسـيري، مبا فهيا ترصيف �عÐدات، مبا فهيا حتويل �عÐدات، مبا 
فهيا مراقبة �عÐدات هو موكول للجامعات، أعطي فقط أرقام ±ش نكونو 

 هاذ األفق فقط ف� خيص �ختيارات واحضني حول هذا املوضوع، احنا يف
الرتبوية أي تعزيز التكوينات اليل تفيض إىل املاسرت املتخصص اليل تلكمتو 

مليار  6,12عليه وعىل خمتلف التكوينات األخرى، رصد  مزيانية تفوق 

مليار دÍل اTرمه  4,4مليار مزيانية دÍل التسـيري و 2,8دÍل اTرمه، فهيا 
  .ست�ر دفعناها للجامعات من أجل حتقيق هاد الهدفمزيانية دÍل �

ما يقع هو املشالك اليت تلكمنا علهيا السـيد املستشار، واش كتوقع 
اختالالت عىل مسـتوى املساطر والتدبري دÍلها، احنا ±لنسـبة لنا ما 
غاديش نرتاجعو عىل املبدأ دÍل �سـتقاللية، اجلامعة عندها أàزة امسها 

عة وجمالس اللكيات، لها اكمل الصالحية ±ش تترصف يف ت جمالس اجلام
املوارد وفق خمططاهتا، احملاسـبة الوحيدة اليل ميكنا لنا نترصفو فهيا وهو 

  . حتقيقها أو عدم حتقيقها لألهداف
فعال كتبلغنا ±سـمترار عدد دÍل الشاكÍت من خمتلف املتدخلني 

لبة، ±ش ميكن نتدخلو وأساسا األساتذة ويف بعض احلاالت كذÈ الط 
. وكنتدخلو، البعض مهنا لقينا لها حلول، البعض اآلخر تسـتعيص عىل احلل

±إلضافة لهذا التدبري اليل كهيم بشلك مبارش املؤسسات واجلامعات، احنا 
سهر  ±ش هاد الطلب ±ش اإلقبال عىل التكوينات يف مسـتوى املاسرت 

من  %50ف عىل األقل دÍل يكون عندو جاذبية، أننا حنددو واحد السق
الطلبة اليل كتعطى هلم املنحة، السـنة املاضية وفر  يف هاذ األفق هذا 

منحة 4نية،  6000منحة للطلبة دÍل املاسرت، وهاذ السـنة زد   5350
و±لتايل يف مسـتوى السـنتني، السـنة األوىل والسـنة الثانية، اآلن عند  

  . كيتوفروا عىل املنحة ألف طالب مسجلني يف املاسرت اليل 11
هذا هو ا:هود اليل ميكن لنا نديرو، من àة كنوفرو الرشوط دÍل 
�شـتغال ±لنسـبة لألساتذة واللكيات واملؤسسات، ومن àة 4نية 
كنحفزو الطلبة ±ش ميكن هلم يتسجلوا يف هاذ التكوينات والبقية يه رقابة 

  . جامعية خصنا منارسوها لكنا
  .ئيسشكرا السـيد الر 

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

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

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

كنشكرو السـيد الوزير احملرتم عىل إعطاء هذه التوضيحات املتعلقة 
عىل اسـتقاللية اجلامعات، ولكن ±لتعلمي اجلامعي، والسـ� حنن مجيعا نتفق 

هذا ال يعفينا أن هذه اجلامعات املسريين دÍلها، هاذوك رؤساء اجلامعات، 
ألن حنن ال نهتم لك  ،خص يبقى املوقع دÍل اTو« قوي ف� يتعلق ±ملراقبة

، ولكن اكين بعض احلاالت اليل كيوقع فهيا خلل حاشارؤساء اجلامعات، ال 
بري أو مكيلزتموش ±التفاقية الرشاكة ما بني وزارة يف التسـيري ويف التد

  .الرتبية الوطنية وما بني هاد املؤسسات اجلامعية
و�È، اكن لزوما منا الرجوع إىل يشء آخر وهو بقاء àاز معني أو 
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àة معينة لتحاسب هاد الرؤساء دÍل اجلامعات، مع العمل أن املاسرت أو 
ة دÍل هاد التعلمي ألنه يعود ±لنفع عىل مس املاسرت من اTعامة األساسـي

البالد وعىل الرشاكت اخلاصة اليل يه تسـتفيد منه، واكن لزاما عىل وزارة 
الرتبية الوطنية ويف إطار الرب مج �سـتعجايل أن تكون هناك رشاكة مع 
القطاع اخلاص ±ش يدمع التعلمي اجلامعي، وزد علهيا حىت البحث العلمي 

  . لنتاجئ اليل يه مرضية±ش تكون واحد ا
و±لتايل، اليل كنطرحو السؤال، هاد رؤساء اجلامعات يف الوقت اليل 
كيدخلوا لهاد اجلامعات يعين أهنم كام كيدخلوا كيخرجوا، مااكينش حد اليل 

اليل كيتدار ما ) passation(كيحاسـهبم، وميل كيجي الالحق حىت داك 
، مع العمل أن )passation(عرفناش شكون اليل كيرشف عىل ذاك 

ù حماسـبة انطالقا من املردودية، انطالقا من النتاجئ،  الرئيس القدمي تدار
واش حقق هذه األهداف، إذا اكنت الوزارة فقط أهنا حتاسب من  حية 
األهداف، إذن حىت عىل الوسائل أن خاص الوزارة أهنا حتاسـبه ألن 

اليل ل اليل يه مادية من كيفية تدبري هذه الوسائ ااألهداف حتقق انطالق
كرتصد لها، والسـ� وزارة الرتبية الوطنية اليل كرتصد لها واحد املبالغ قوية 
يعين ±ش أننا ميكن لنا حنقق ذاك ما يسمى ±سـتقاللية اجلامعة، وتقوم 
بتدبري نفسها بنفسها وحتقق األهداف، يعين العمل اليت تؤطرها وترمسها لها 

  . وزارة الرتبية الوطنية
  .نشكر السـيد الوزير الساهر عىل هاذ القطاعو 

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي وتكوين األطر والبحث العلمي
  . شكرا السـيد الرئيس

هم غري فقط  ±ش نوحض qيم ±ش السـيد املستشار ميكن يكون ف 
مايش يف السـياق دÍلو، أ  مكنقولشاي بأن مك%رسوشاي رقابة  هجزء من

بعدية عىل اجلامعات، فقط السـيد املستشار كيعرفها أن العقد اليل وقعناها 
) juin(مع اجلامعات مرتبطة ±سـتصدار تقريرين سـنويني، واحد يف شهر 
ا حول وواحد يف هناية السـنة، واحد حول السري الرتبوي وواحد أساس

املتابعة املالية، وهاذ التقارير يمت تقدميها أمام اللجان الثالثية، فهيا اجلامعات 
وفهيا التعلمي العايل وفهيا وزارة املالية، ±إلضافة إىل معلية �فتحاص اليل 

  .كنقومو هبا
اليل تلكمت عليه وهو املسـتوى اليل من بعد رئاسة اجلامعة، السـيد 

ض ـــــــــــدÍلو املشالك اليل كيعانيو مهنا بع املستشار طرح يف السؤال
)les masters ( دات اليل من املفروض أنه يفÐيرتبط بتوصلهم ±الع �ف

بعض احلاالت كميكن تكون جتهزيات، يف بعض احلاالت كميكن تكون 
  .مصاريف مرتبطة بأنشطة تربوية، هنا فني اكين اإلشاكل

خل اللكيات اليل متارس هاذ الرقابة احنا اآلن ال نتوفر عىل أàزة دا

وتدير هاذ التحك�ت، أغلب اجلامعات حلسن احلظ كتسري بطريقة ما 
خلقاش إشاكالت كبرية، ولكن يف بعض احلاالت وقفنا عىل تشـنجات، 
وقفنا عىل حاالت اليل فعال مردها فقط �سـتفراد ±لقرار وكنمتناو أن هاذ 

امجليع بأن راه �سـتقاللية دÍل اجلامعة املنطق اليل دخلنا فيه اآلن يعرف 
راه مميكن تكون عندها مصداقية حقيقية إال إىل اضطلع امجليع مبسؤوليته يف 

  . إطار املسؤولية ويف إطار احملاسـبة
  .شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
±مسمك مجيعا أتقدم ±لشكر والتقدير للسـيد الوزير عىل مسامهته القمية 

  . ذه اجللسة املباركةيف ه
ننتقل إىل األسـئ] املوàة إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، 
وسنبدأ بسؤالني جتمعهام وحدة املوضوع، أسـتأذن ا:لس املوقر والفريقني، 
الفريق �سـتقاليل والفريق الفيدرايل بأن نتناول هذين السؤالني يف إطار 

  .وحدة املوضوع
ل موضوعه الوضعية اإلدارية :موعة من أطباء الشغل السؤال اآلين األو 

بوزارة الشغل والتكوين املهين، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 
  . الفيدرايل لتقدمي السؤال

  .تفضل أسـتاذ

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

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ادة املستشارين،السـيدة والس
يلعب àاز تفتيش الشغل دورا حيوÍ يف جمال مراقبة ترشيع الشغل 
وحامية حقوق األجراء، وكام هو معلوم فإن هذا اجلهاز يتكون من مفتيش 

وقد تتبعنا . الشغل وÙنديس الصحة والسالمة املهنية وأطباء الشغل
البرشية اليت نعتقد ا:هودات اليت تقوم هبا وزارتمك من أجل تعزيز مواردها 

  .أهنا الزالت تعيش خصاصا كبريا مقارنة مع جحم النسـيج �قتصادي ببالد 
وقد قامت وزارتمك بتوظيف مجموعة من األطر الطبية، وعددمه عرشة 

إال  ،من الطب العام عىل أساس تكويهنم من أجل مزاو« Ùام طب الشغل
ملندوبيات التابعة لوزارتمك مل أن هؤالء األطباء ا�ين يزاولون منذ تعييهنم ±

  .تمت تسوية وضعيهتم اإلدارية حلد اآلن
�ا، نسائلمك السـيد الوزير، عن سبب هذا التأخري، وما يه 
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من أجل تسوية ملف هؤالء األطباء؟ وهل 

  سيمت تدارك هذا التأخري وهو ما جيب أن يمت يف أقرب اآلجال؟ 
  .وشكرا
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        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  . شكرا للسـيد املستشار

سـمنر إىل الفريق �سـتقاليل وأرجو مهنم أن يطرحوا السؤال املتعلق 

أيضا ±لوضعية اإلدارية :موعة من أطباء الشغل بوزارة التشغيل والتكوين 
املهين، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل، األسـتاذة 

  .الزويم

        ::::يدة خديدة خديدة خديدة خدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويماملستشارة السـ املستشارة السـ املستشارة السـ املستشارة السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين، 

كنت أود أن أطالب بأن تطبق  ،السـيد وزير التشغيل ،يف احلقيقة
عىل طبيب  اأجري  50مدونة الشغل وأن حتصل لك وحدة إنتاجية فهيا 

شغل، ولكن اآلن نتحدث فقط عىل لك مندوبية من املندوبيات التابعة 
ارتمك أن يكون هبا طبيب شغل، السـ� بعد املآيس اليت مسعناها بعد لوز

ات اليت ال عالقة لها بطب وكذÈ الكثري من الوحد "روزامور"وقعة 
  .الشغل

أطباء وعينوا  10وحيث قد أرشفمت أو أقدمت وزارتمك عىل توظيف 
مل تسو مبندوبيات خمتلفة �بعة لمك، إال أننا نفاجأ أن هؤالء األطباء العرشة 

وال وضعية هلم،  01/08/2010م إىل حد اآلن، حيث عينوا يف وضعيهت
ومل يتقاضوا أي أجر وال أفق يف وضعيهتم، وحي% يسألون املصاحل اýتصة 

  .يف وزارتمك فإهنم يقولون بأنه ال رد لنا من وزارة املالية
إذن هل وزارة التشغيل سـتوظف أطباء الشغل ا�ين مه حيث حنن 

 مساس احلاجة إلهيم؟ مث ال يؤدون واجباهتم يف الوقت الالزم مجيعا يف
  السـيد وزير التشغيل؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق، تفضلوا السـيد  6سنسـمتع إىل جواب السـيد الوزير يف حدود 

  .الوزير

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

  السادة املستشارين احملرتمني،
كام جاء يف السؤال األول ا�ي قدمه السـيد املستشار احملرتم، مدونة 
الشغل اليت صادق علهيا جملسمك املوقر أصبحت تقتيض وجود واحد àاز 
تفتيش الشغل، اليل فيه مفتش الشغل، ولكن فيه كذÈ طبيب الشغل 

حة والسالمة املهنية، ملا حتملنا املسؤولية مل يكن لنا إال وفيه Ùندس الص
Ùندس واحد للسالمة املهنية ±لنسـبة للمغرب اكمل، مع عدد مفتشني 

حبال اليل قالت  - الشغل اليل كيبقى عىل لك حال جد ضئيل مقارنة 
  .مع تطور النسـيج �قتصادي -السـيدة املستشارة

ناصب املالية، أتيحت لنا تعرفون عىل لك حال الظروف دÍل امل 
الفرصة أنه اكنت لنا مناصب مالية شاغرة، وكنا قد الزتمنا أمام جملسمك 

اليل قال فيه الشعب  "روزامور"املوقر عىل إثر احلدث املؤسف دÍل 
املغريب وخمتلف املكو ت السـياسـية والنقابية أن هذا احلدث جيب أن ال 

عل�ت سامية لصاحب اجلال« يتكرر يف املشهد املغريب، واكنت هناك ت
ا�ي أمر بوضع خمطط اسـتعجايل ملواàة هذه اجلوانب، فمت وضع جلنة 
وزراية، مت إحداث املعهد الوطين للحياة يف العمل، ا�ي رشع يف مع© 
بداية من هذه السـنة، ومت كذÈ وضع مرشوع قانون إطار للصحة 

تعزيز àاز Ùنديس الصحة والسالمة املهنية، واكن علينا يف وزارة التشغيل 
Ùندس للسالمة  24والسالمة املهنية، ووضعنا بر مج، مت تكوين فيه 

  .املهنية، ومت تعييهنم يف مجموعة من املندوبيات اليل تكون فهيا قدرات كبرية
اكن لنا إشاكل هو دÍل أطباء الشغل، اكن عند  يف وزارة التشغيل 

لك الرتاب  -حبال اليل قلتو-ون طبيب شغل، ال يغط 15أو  13ما يناهز 
ا عىل انتقاء نالوطين، فاكنت هناك مناصب شاغرة Tى الوزارة، أعلن 

طباء الشغل، مل يتقدم أي طبيب شغل لشغل املناصب الشاغرة Tينا، أل
نظرا ألن عدد أطباء الشغل ببالد  هو حمدود وحمدود جدا، وحىت ±لنسـبة 

  .للمقاوالت ما كتلقاش أطباء الشغل
فالتجأ  إىل مسطرة دÍل السـيد الوزير األول ا�ي رخص لنا اسـتثناء 

أطباء من القطاع العام، عىل أساس ستتوىل الوزارة  10من أجل توظيف 
بتكويهنم، و±لفعل مقنا بتوقيع اتفاقية رشاكة هذه السـنة مع لكية الطب 
والصيد« ±Tار البيضاء، شعبة متخصصة يف جمال طب الشغل، بغالف 

ألف درمه لتكوين هؤالء أطباء الشغل، ±ش يصبحوا أهنم  600ايل دÍل م
ت�رسوا، وميكن أن أنوه هبم وميكن أن الوضعية اإلدارية هلم، عكس ما قلمت 

  .السـيدة املستشارة، وضعية قانونية كنعتربوها
اإلشاكل اليل عند  هو رأي دÍل السـيد اخلازن العام للمملكة، ا�ي 

قرار السـيد الوزير األول ±لرتخيص �سـتثنايئ، وحنن ù رأي آخر يف 
نناقش مع السـيد اخلازن العام للمملكة وكنعتربو أنه إذا اكن ù اجهتاد، 
فهناك قرار واحض للسـيد الوزير األول ا�ي سـبق ù أن وجه نسخة من 
القرار دÍل �سـتثناء من رشوط املباراة إىل السـيد اخلازن، ومل يعرب 

زن العام للمملكة آنذاك عىل رأي آخر، و±لتايل فهؤالء األطباء السـيد اخلا
مه يف وضعية قانونية، ونبذل اجلهود من أجل التسوية القانونية، املادية يف 
الواقع لوضعيهتم ألهنم ميارسون اليوم، وهلم اكمل احلقوق اإلدارية يف 

  .املندوبيات دÍل التشغيل اليل ك�رسوا فهيا أشغاهلم
 أن أنوه كذÈ ±جلهد ا�ي يبذلونه اآلن يف امحلالت اليت وميكن يل

يقومون هبا مع زمالهئم أطباء الشغل وكذÈ مفتيش الشغل يف اجلانب 
دÍل الصحة والسالمة املهنية، بل ميكن نقول أن املعهد الوطين للصحة 
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والسالمة املهنية اليل مت تفعيل أدواره مؤخرا مبناسـبة املناظرة الوطنية 
نية حول امليثاق الوطين للتمنية الصناعية، أطباء الشغل هؤالء مه الركزية الثا

  . األساسـية لهذا املعهد
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير، سنسـمتع أيضا إىل التعقيب، الفريق الفيدرايل تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
، تبعنا "روزامور"ريق مؤسسة كام أشارت السـيدة املستشارة منذ ح

أنه تبذلت واحد العدد دÍل ا:هودات، سواء من طرف وزارة التشغيل أو 
من طرف بطبيعة احلال األطراف األخرى مبا يف ذÈ وزارة اTاخلية 

  .والسلطات احمللية يف خمتلف األقالمي واجلهات
à ة، غري أنه مازال كنلمتسو يكون مزيد من اجلهد، ملاذا؟ أوال من

خص تعممي جلان الصحة والسالمة جبميع املقاوالت، رمغ ا:هودات اليل 
كتبذل الوزارة، واحد العدد دÍل املقاوالت اليل مازال ما فهياش جلان 

  .الصحة والسالمة، واليل كيسـتوجب التعممي دÍلها
كذÈ تبذلت àود ف� يتعلق بإخراج املراسـمي التطبيقية املتعلقة 

حة، دÍل مدونة الشغل بطبيعة احلال كنسجل ا:هود اليل ±لسالمة والص
تدار، لكن كذÈ كنطلبو املزيد من التفعيل من أجل تعممي توفري رشوط 
السالمة والصحة جبميع املقاوالت، ألن هاذ ا:ال دÍل الصحة دÍل 
األجراء ألن الرأسامل دÍل العامل هو بطبيعة احلال الصحة دÍلو، و±لتايل 

ني كنشوفو يف بعض املقاوالت مازال هاذ اجلانب فيه واحد النوع دÍل مازال
  .النقص

كذÈ كنشوفو أنه خاص من àة أخرى العمل عىل دمع àاز 
التفتيش، بطبيعة احلال راه معل متاكمل رمغ اجلهود اليل كتبذل، دمع àاز 

ù اليشء اليل أرشتو Èالسـيد التفتيش مفازال خص يتبذل مبا يف ذ ،
±لعكس اكن  أطباء واآلن اكينة عرق]، 10زير، احنا نتفاجأ كون الو 

كيتطلب مضاعفة هاذ العدد بكثري، �È هاذ العرق] كنعتربو أهنا ما عندها 
  .حىت يش مربر

كذÈ كنطلبو كذÈ، والسـيد الوزير انÐ كتقوموا هباذ اليش ولكن 
ب الشغل، مازال كنلحو، خص كذÈ تكثيف اجÐعات ا:لس األعىل لط

ملاذا؟ ملتابعة حىت ألنه بطبيعة احلال هذه مؤسسة اليل يه ثالثية الرتكيب، 
حصيح أهنا جتمتع، اجمتعت ووقع التفعيل بطبيعة احلال يف السـنوات األخرية، 

للمتابعة اTقيقة ولكن كنطالبو أهنا خص التكثيف دÍل �جÐعات دÍلها 
، و±ألخص كام أشارت السـيدة للك القطاعات، للك اجلهات، للك األقالمي

املستشارة ف� يتعلق بتعممي املراقبة الطبية أي لك مؤسسة اليل كتوفر 
الرشوط ±ش تكون فهيا املراقبة الطبية وإن اكن جتاوز  النقاش اليل اكن 
حول العدد، األمه يف هذا هو توفري التغطية الصحية جبميع املقاوالت، 

  . واليل كنعتربوها جد رضورية
  .وشكرا

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

        ::::املستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا السـيد الرئيس

يف احلقيقة، السـيد الوزير، أ  لن أحتدث عن اخلصاص الضارب 
األطناب يف طب الشغل بوزارة التشغيل، ولن أحتدث أنين أتأسف لهذا 

راغ يف Ùنديس الصحة والسالمة، ولكن اخلصاص وكذÈ للخصاص والف
مقمت مبجهودات كبرية يف هذا املوضوع، ولكن ا�ي جيعلين أقف مكتوفة 
األيدي هنا يف هذه املؤسسة اTسـتورية يه أن اخلازن العام ù رأي يف ما 

أ  أتساءل هل مؤسسة الوزير األول لها  .يقوم به السـيد الوزير األول
توقع اسـتثناء من أجل هؤالء األطباء أم ال؟ هل احلق ولها القانون يف أن 

هناك دو« يف دو«؟ هل حنن نتحدث عن اإلصالحات اTسـتورية؟ هل 
  ±لفعل نريد صالحيات واسعة للوزير األول؟ أم حنن يف بالد أخرى؟

اليل توظفوا  4303إذن السـيد الوزير األول وقع اسـتثناءات حىت ل
حلاميل اإلجازات، فكيف ال يوقع  حاميل الشهادات العليا، واآلن يوقع

لعرشة أطباء؟ ومن هو اخلازن العام يف املنظومة السـياسـية داخل هذا 
  الوطن؟ هل هو داخل املؤسسات أم خارج املؤسسات؟ 

هل هناك قوة فوق القوى اليت  :وأتساءل بلك مرارة، السـيد الوزير
يوقع  نعرفها ويه قوة القانون؟ وهل القانون يسمح للوزير األول أن

اسـتثناءات أم ال؟ ألنه ال ميكن أن نعيش يف التناقضات، جيب عىل اخلازن 
العام أن يوقع حمارض قرارات التعيني وقرارات تسوية الوضعية املالية لهؤالء 
األطباء بقوة القانون، وإذا اكنت هناك جيوب للمقاومة فال ميكن أن تساوم 

  .عىل أرزاق الناس
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
شكرا È السـيدة املستشارة، سنسـمتع إىل رد السـيد الوزير عىل هذه 

  .دقائق 4التعقيبات، فليتفضل السـيد الوزير يف حدود 

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

ميكن نقول، السـيدات والسادة املستشارين، أ  خشصيا انطالقا من 
لعالقات املهنية يف املغرب اليوم أن أكرب حتدي رصد واقع الشغل وا

سـيكون أمامنا يف املسـتقبل القريب هو موضوع الصحة والسالمة املهنية يف 
أماكن العمل، السـنوات املقب] واجلهود اليت بذلت عىل مسـتوى التغطية 
�جÐعية لألجراء، الترصحي ±ألجراء، كنعتقد ويل قناعة أهنا سـتصبح 
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ات املقب]، لكن أكرب حتدي وهو جمال الصحة والسالمة سلسة يف السـنو 
املهنية ألنه الزال يف املقاوالت دÍلنا نظرا لظروف نشأة العديد من األحياء 
الصناعية، لظروف املقاو«، لظروف العديد من �عتبارات، هاذ جانب 
الصحة والسالمة املهنية ال يأخذ ماكنه، و±لتايل أكرب حتدي، كام قال 

د املستشار احملرتم، سـيكون هو هذا ا:ال، وهذا ا:ال كام تعرفون السـي
هو أحد املكو ت دÍل مفهوم العمل الالئق، إىل ابغينا معل الئق، راه 
مايش فقط األجر بل كذÈ الظروف دÍل الصحة والسالمة املهنية دÍل 

  .األجري وما يتوT عهنا من أمراض Ùنية وغريها من األشـياء األخرى
بطبيعة احلال àاز تفتيش الشغل كنتفق معمك، األعداد غري اكفية، مقنا 
مبجهودات مع اإلخوان دÍل àاز تفتيش الشغل من خالل حتسني 
الوضعية، من خالل واحد ا:موعة من التدابري دÍل عقود األهداف، اآلن 
كيشـتغلوا بعقود أهداف، هاذ السـنة تقريبا سيمت دمع àاز تفتيش الشغل 

مفتش شغل جديد، املسطرة دÍل �نتقاء دÍهلم انطلقت،  50احد بو 
إماكنية كذÈ منحنا بعض املناصب يف إطار التوظيفات �سـتثنائية اليل 

  .مفتش 80قامت هبا اTو« لتوظيف مح] الشهادات يف حدود واحد 
نرجعو ±لنسـبة ألطباء الشغل، ميكن نقول اخلصاص دÍل وزارة 

طبيب شغل اليل خصنا،  120:ال كيوصل حلوايل التشغيل يف هذا ا
ولكن ما اكيناش يف السوق، أ  من هنا أقول اليل عندو دبلوم دÍل طبيب 

  . الشغل مرحبا به، عىل الهواء جيي مرحبا به خيدم مبارشة
اآلن اكن عند  إشاكل، مه أطباء عام وأ  أشاطرك الرأي، احنا دو« 

قرار الوزير األول جيب أن ينفذ طبقا  القانون وال أحد فوق القانون،
للقانون، وهذا هو رأينا وسـنواصل املساعي كذÈ مع السـيد وزير 
�قتصاد واملالية إلجياد تسوية رسيعة ألن كنعتربو هؤالء األطباء يقومون 
بواجهبم اكمال وهلم تعيينات رمسية من طرف وزارة التشغيل يف املصاحل 

هذا ابداو املرح] دÍل التكوين أو اسـتكامل  اليت يقومون هبا، بل أكرث من
  .التكوين دÍهلم حىت يصبحوا أطباء شغل اكملني، ميارسوا املهام دÍهلم

وحلد اآلن ميكن نقول ال نتوفر حىت عىل رأي السـيد اخلازن الوزاري 
وال رأي اخلازن العام للمملكة، ما عند  حىت رأي كتايب، ميكن فهيا تأخري، 

، ولكن رأي رمسي ال نتوفر عىل أي يشء مكتوب من طرف ميكن فهيا رأي
السـيد اخلازن العام أو اخلازن الوزاري دÍل وزارة التشغيل، وبطبيعة 
احلال سـنواصل اجلهد من أجل التسوية دÍل وضعية هؤالء املوظفني 

  .العموميني يف قريب اآلجال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
امهته القمية يف هذه ±مسمك أشكر السـيد وزير التشغيل عىل مس

اجللسة، وننتقل إىل األسـئ] املوàة إىل السـيد وزير التجارة اخلارجية، 
  . والسؤال األول حول تقيمي اتفاقية التبادل احلر

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا« واملعارصة لرشح هذا 

  .السؤال، فليتفضل أحدمه مشكورا

        ::::ععععمثمثمثمثونونونوناملستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارين،

تواجه التجارة اخلارجية ±ملغرب عدة حتدÍت داخلية وخارجية، تمتثل 
أساسا يف انفتاح املغرب عىل �قتصاد العاملي، وإبرامه :موعة من 

األمر  �تفاقيات التجارية مع عدد من اTول والتكتالت �قتصادية، وهو
ا�ي يفرض تأهيل �قتصاد الوطين وتفعيل اTبلوماسـية �قتصادية من 
أجل احلفاظ عىل املصاحل واألسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة يف وجه 

  . صادراتنا الوطنية
وإذا اكن املزيان التجاري املغريب يعرف جعزا مسـمترا، ترتفع وتنخفض 

داخل املغرب وخارجه، حدته حسب تقلبات األوضاع �قتصادية 
وخصوصا يف ظل ارتفاع الفاتورة اخلاصة ±قتناء البرتول، فإننا نضع عالمة 
اسـتفهام كربى حول إماكنية تفامق هذا العجز، خاصة يف ظل �رتفاع 

  .املهول ا�ي عرفته أسعار البرتول مؤخرا
و�È، فإننا نؤكد، السـيد الوزير، عىل رضورة �هÐم ±لصادرات 

يعها وتأهيل �قتصاد الوطين للمتكن من مواàة املنافسة اTولية وتنو 
والتخفيف من حدة العجز ا�ي يعرفه املزيان التجاري، وبصفة خاصة 
مواàة ضعف تطور الصادرات جتاه البyان اليت تربطنا معها عالقات 
جتارية تفضيلية، يف الوقت ا�ي عرفت فيه الواردات من هذه البyان 

برية، وذÈ حىت ال يصبح املغرب جممتعا اسـهتالكيا، يشلك سوقا زÍدات ك 
  .للمنتوجات األجنبية دون أن يسامه يف خلق الرثوات

  :ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيد الوزير
أوال، ما يه التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجل دمع الصادرات 

 القات جتارية تفضيلية ؟خصوصا اجتاه البyان اليت تربطنا معها ع وتنويعها،
4نيا، ما ا�ي سـتقوم به وزارتمك من أجل تدارك العجز احلاصل يف 
  املزيان التجاري، خاصة يف ظل �رتفاع الكبري ا�ي عرفته أسعار النفط؟ 

  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للمستشار احملرتم، السـيد وزير التجارة اخلارجية لمك اللكمة 

  . لسؤال، تفضلوالإلجابة عىل ا

        : : : : السـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجية
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارين، 

أود يف البداية أن أمض صويت لصوت السـيد املستشار احملرتم ±لنسـبة 
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ات للتشخيص، فيعين، الفرق ا�ي يعرفه املزيان التجاري بني الوارد
والصادرات، كام قال السـيد املستشار، يرجع لالرتفاع املهول ألسعار 
النفط، وكذÈ ألسعار احلبوب اليت يسـتوردها املغرب لسد احلاجيات 

  . دÍلو اليومية
Èدة عىل ذÍاملغرب منذ أربع سـنوات أو مخس سـنوات انطلق يف  ،ز

الوطين وعىل واحد الرب مج دÍل �ست�ر ودÍل التجهزي عىل الصعيد 
صعيد املقاوالت، اليشء ا�ي أدى إىل اسـترياد العديد من التجهزيات من 

  . اخلارج، هذا كنعتربوه يشء جد اجيايب ±لنسـبة لالقتصاد الوطين
اليل كنختلف فيه مع السـيد املستشار احملرتم يه النتيجة دÍل اتفاقية 

التجربة اليل أ  أقول من خالل . التبادل احلر عىل �قتصاد الوطين
كنعيشوها يف هاذ السـنتني األخريتني، امحلد ^ عىل أن املغرب عندو  هاذ 
اتفاقيات التبادل احلر ألهنا تشلك أمه روافد اسـتقطاب املستمثرين 
األجانب، وكذÈ الزبناء اليل كيبحثوا عىل الفائدة اليل كيجنيوها من خالل 

التبادل احلر، واليل من خاللها قاعدة املنشأ اليت كتعطهيا هلم هاذ اتفاقية 
ميكن هلم يصدروا املنتوج ا�ي كينتجوه يف املغرب بال ما خيلصوا الواجبات 
امجلركية يف األسواق اليل يه �حتاد األورويب، الوالÍت املتحدة 

  .األمريكية، وتركيا والعامل العريب
كومة كذÈ البد أن أشري ±ألرقام أن هذه ا:هودات اليل قامت هبا ح

جال« امل برشاكة مع القطاع اخلاص للتعريف والتسويق ±ملنتوج املغريب 
و±لعرض املغريب للتسويق و�ست�ر من خالل اتفاقيات التبادل احلر أن 

عرفت ±لنسـبة للك اTول اليل عند  معها اتفاق التبادل احلر  2010سـنة 
  . لوارداتفقط ل %7مقابل ارتفاع ب %23ارتفاع  يف الصادرات ب

، الصادرات دÍلنا اجتاه هذه اTول 2011الثالث أشهر األوىل لسـنة 
اليل اكنت حىت يه  2010مقارنة مع نفس الفرتة دÍل  %39ارتفعت ب 

  . دÍل ارتفاع الواردات %21مرتفعة، مقابل هذا اكين 
هذا يعين، احنا ننطلق من معطى أول اليل هو اكنت فيه الواردات 

ات، ولكن هذا العجز غادي وكيتقلص ألن اليوم الوترية أكرث من الصادر 
±ش غاديني الصادرات دÍلنا اجتاه اTول اليل عند  معها اتفاقية التبادل 

  . احلر يه وترية مرتفعة جدا مقارنة مع الواردات
  . شكرا

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

        : : : : ر السـيد عبد الرحمي عر السـيد عبد الرحمي عر السـيد عبد الرحمي عر السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونوناملستشااملستشااملستشااملستشا
  . شكرا السـيد الرئيس

أ  ±لنسـبة يل  ..أ ، السـيد الوزير، لست متفقا معمك عندما تقولوا بأن
، حفسب آخر إحصائيات 2011إذا اخذينا غري الفرتة بني يناير ومارس 

، حيث (déficit)مكتب الرصف كيعرف املزيان التجاري تفامق يف العجز 

±لنسـبة للواردات، و±لنسـبة للصادرات  %20ة تقريبا جسل يف هذه الفرت 
، أ  متفق معمك بأن الصادرات تزتيد شوية ولكن الواردات %14اكينة إال 
  . تزتيد أكرث

ف� خيص حسب التوزيع اجلغرايف دÍل املبادالت اخلارجية، يف مجيع 
 احلاالت الواردات تفوق الصادرات، فإذا اخذينا أور±، السـيد الوزير،

±لنسـبة للواردات  982و 47±لنسـبة ألور± فهيا  095و 74عند  
  . ألف 26فالصادرات إال 

أمرياك، آسـيا، أفريقيا، هذه اTول لكها الواردات تفوق الصادرات، هنا 
بال ما هنرضو عىل مزيان األداءات ومزيان تبادل اخلدمات، فبالنسـبة لنا 

±ش جييو، أ  متفق معمك  إىل اكنت هاذ �تفاقيات تتشجع املستمثرين
 مزÍنة لyو« دÍلنا، ولكن ±ش نصدقو املغرب تيويل إال جييب ونسـهت

  .الواردات دÍل هاذ اTول هذا ما يش يف صاحل اTو« دÍلنا
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .بالتعقي

        ::::السـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجية
إذا مسحمت، السـيد املستشار، السـيد الرئيس، األرقام ما كتكذبش، 

، ها هام هاذو دÍل مكتب الرصف اليل 2011و 2010األرقام عندي دÍل 
  . يه مؤسسة ما �بعاش لهاذ الوزارة

ليل أ  ما تنتلكمش عىل األرقام يف حد ذاهتا، أ  أتلكم عىل المنو املهم ا
كتعرفوا الصادرات دÍلنا، فاحنا انطلقنا من واحد الوضعية، من سـنة 

، %7اكنت نسـبة منو الصادرات دÍلنا ما كتفوقش  2008إىل سـنة  2000
دÍل منو الصادرات، هذا راه ما  %31، اليوم نصل إىل %7املعدل دÍلها 

جاش بوحدو، هذا جاء من خالل واحد العمل، من خالل إسرتاتيجية، 
يل املغرب هيأ من خاللها واحد العرض إنتا9 من خالل السـياسات ال

القطاعية، يف الفالحة، يف الصناعة، يف اخلدمات، لك هذه األشـياء جعلت 
أن املغرب اليوم يكون عندو واحد العرض إنتا9 تصديري، ولكن ±ريس 
ال تبىن يف يوم واحد، هاذ اليش انطلق والرسعة ±ش غاديني يه رسعة 

بكثري مما اكن عليه احلال يف السـنوات املاضية، وهاذ العجز غادي أكرث 
وكينقص، أ  ما كنكرش وجود العجز، ما عند ش احنا القوة اليل عند 
اإلحتاد األورويب ولكن اليوم غاديني برسعة أكرث مما يه عليه احلال يف 

  . علهيم املايض، وكذÈ مما هو عليه احلال ±لنسـبة لهاذ الرشاكء اليل كنتلكمو
الصادرات دÍلنا اجتاه  2010حبيث إذا أخذت اإلحتاد األورويب يف 

، إذا %6، الواردات غري ب %19اإلحتاد األورويب اكنت ارتفعت ب 
هاذ الثالث أشهر الصادرات دÍلنا اجتاه اإلحتاد األورويب  2011أخذت 

، اخذييت الوالÍت املتحدة %20، الواردات ب %36ارتفعت ب 
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، الواردات غري 2010يف  %51ة راه الصادرات دÍلنا ارتفعت ب األمريكي
الوالÍت املتحدة  2011، يف الثالث أشهر األوىل دÍل %14ب 

، هذا كيعين أن %8والواردات  %13األمريكية الصادرات ارتفعت ب 
دامئا امحلد ^ الصادرات دÍلنا غادية بواحد الرسعة جد مرتفعة مقارنة مع 

  . س اليشء ±لنسـبة لرتكيا و±لنسـبة Tول اتفاقية أاكديرالواردات، ونف
، 2010يف  %4فنسـبة التغطية دÍلنا ما ننساوش أهنا حتسنت ب 

رمغ الظروف �قتصادية الصعبة، ورمغ  2011وبقينا يف هاذ املسـتوى يف 
كيف قلتو السـيد املستشار، السعر دÍل البرتول والسعر دÍل املواد 

Íل احلبوب واألطنان الكثرية اليل اسـتورد ها يف احلبوب األولية والسعر د
هاذ السـنة مقارنة مع السـنة املاضية نظرا للحاجيات دÍل السوق املغريب يف 

  .هاذ املادة
  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه لمك أيضا، موضوعه إغراق السوق 
جات الصينية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الوطنية ±ملنتو 

  .�سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زاز
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارون،

نفتاح �قتصاد الوطين ا�ي يعرفه املغرب، مت التوقيع عىل يف إطار ا
عدد Ùم من �تفاقيات اTولية من أجل املزيد من التمنية والتعريف 

ويف هذا السـياق جسل جحم الواردات من املنتوجات . ±ملنتوجات الوطنية
الصناعية الصينية أرقام كبرية، قدرها اخلرباء واملهمتني ±لشأن �قتصادي 

من جحم مجموع الواردات املتدفقة عىل السوق الوطنية من  %40حبوايل 
الصني، وهذا راجع كذÈ إىل تنويع هذه األخرية ملنتوجاهتا وجعل أمثاهنا 
وأسعارها يف متناول مجيع الفئات �جÐعية، اليشء ا�ي أثر سلبا بشلك 

 هذا طبيعي عىل مبيعات املنتوجات الوطنية، كام يرجع السبب كذÈ يف
إىل ظاهرة العوملة والوزن �قتصادي والبرشي ا�ي يلعبه الفاعل الصيين 

  .عىل مسـتوى الساحة اTو«
  : �ا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم

أوال، ما يه التدابري واخلطط اليت ستهنجها احلكومة من أجل ضامن 
  نسـبة Ùمة من مبيعات املنتوجات الوطنية؟ 

وجات الصينية تدخل السوق الوطنية بشلك 4نيا، هل مجيع املنت
  قانوين؟ 

4لثا، هل هناك سـياسة تصديرية لضامن جناح مبيعات املنتوجات 
  الوطنية ±لسوق الصينية؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجية
  .شكرا السـيد الرئيس

  تشار احملرتم، السـيد املس 
شاءت األقدار أن آيت للحضور أمام جملسمك املوقر مبارشة بعد اجÐع 
اكن يل مع وفد صيين يف زÍرة معل لبالد ، واكن من مضن األمور اليل 
 قشـناها النقط اليل طرwا السـيد املستشار احملرتم، يعين هو كيف ميكن 

الصني جلعل أن املراقبة دÍل لنا نغريو نوعية الرشاكة اليل اكينة بينا وبني 
الرشاكة �قتصادية بني اململكة املغربية ومجهورية الصني الشعبية تكون 
غري منحرصة يف حساب حماسبيت دÍل أرقام الصادرات والواردات ألن 
املعامالت اTولية بني اTولتني ال تنحرص يف هذا، بل تذهب إىل ميدان 

Èست�ر وإىل ميدان السـياحة كذ� .  
إىل العامصة  2009فاكن عندي الرشف أنين ترأست وفد يف أكتوبر

الصينية لنقاش هاذ املوضوع، ويف ذاك اآلن اخذينا قرارات، أوال لتسهيل 
الصادرات املغربية جتاه الصني، واكن هاذ األمر يتعلق ±ملواد اليل املغرب 

ù نية، يدخل لألسواق الصي  عندو فهيا واحد العرض تصديري اليل ميكن
وأخص ±�كر الفوسفاط واألمسدة، وأخص ±�كر كذÈ املواد الفالحية 

  . واملواد دÍل الصيد البحري عىل املدى القصري
كام اكنت املناسـبة كذÈ لنقاش إماكنية بل مرشوع است�رات صينية 
يف املغرب لتكون هناك مواد أولية صينية اليل تدخل علهيا واحد القمية 

Fهاب إىل أسواق أخرى، و±لتايل غادي نكونو نقصنا من مضافة مغربية ل
هاذ العجز اليل اكن بيننا وبني الصني، مايش مبارشة مع الصني ولكن مع 
 Èأسواق أخرى، وأخص ±�كر األسواق األوروبية واألمريكية، ولكن كذ
السوق اإلفريقية اليل كيف كتعرفوا أعطيناها واحد �هÐم Ùم، حبالنا حبال 

صني، حىت الصني كتعطيه واحد �هÐم وميكن لنا اليوم نفتخرو بأننا ال
عند  واحد التواجد كبري يف األسواق األوروبية اليل أصبحت كمتثل أكرث 

  .سـنني 6هاذي واحد  %4دÍل الصادرات دÍلنا مقارنة مع  %10من 
نية هاذ العمل هذا ميكن لنا أننا نرفعو الصادرات دÍلنا جتاه السوق الصي 

الصادرات  تارتفع 2010، يف %80السـنة املاضية، عفوا  %60ب
وهاذ الثالث أشهر األوىل �رتفاع  %80املغربية جتاه السوق الصينية ب

  . %40كذÈ فاق 
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مليون دÍل اTوالر دÍل  36هاذو انطالقا من واحد الرمق كنا كنديرو 
دÍل  200ار وملي 2للصني، اليوم كنديرو  2006الصادرات يف املغرب يف 

اTوالر، هاذي كتعين عىل أننا غاديني يف حتسني الوضعية التجارية مع 
الرشيك الصيين، مع العمل، كام قلت لمك، عىل أن األمر ال ينحرص يف هذا، 
 Èالسـياحة بدات تأخذ قسطها من السوق الصينية وكذ Èفكذ

  . �ست�رات
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد  املستشار السـيد  املستشار السـيد  املستشار السـيد  9999    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

ا جد مر�حني نشكر السـيد الوزير عىل إجابته، وبطبيعة احلال احن
  . للعمل ا�ي يقوم به السـيد الوزير

ف� خيص تغيري نوعية الرشاكة يف �تفاقية هذا نسج© ±رتياح، 
  .والهدف من وضع هاذ السؤال هو احملافظة عىل املنتوج و�قتصاد الوطين

أوال، رضورة وضع مواصفات مغربية واحلرص عىل حتسني جودة 
يف السوق الوطين واTويل، علام أن عدد  الاملنتوجات الصناعية لتجد إقبا

 300املواصفات املغربية اإلجبارية للتطبيق يصل حاليا إىل أكرث من 
  .مواصفة، هتم منتوجات قطاعات الصناعة التقليدية

4نيا، التأكد من سالمة لك املنتوجات، وخاصة ذات الصبغة 
ة اTولية، مثل املياكنيكية واإللكرتونية، مدى مطابقهتا ملعايري السالم

  . اTراجات النارية اليت تسامه يف حوادث السري واألàزة الغازية
تعلمون، السـيد الوزير، وهذا راه الهاجس دÍلمك هو هاذ املشلك 
دÍل األàزة الغازية اليت تسقط املواطنني أموا� يوميا، كذÈ ف� خيص 

لكم  100دÍلها يتعدى  هاذ اTراجات النارية اليل احملرك دÍلها اليل احملرك
  . يف الساعة ويه بدون رخصة دÍل السـياقة

قلمت السـيد الوزير أنه تسهيل الصادرات ... كذÈ ف� خيص هنج
وهذا جد Ùم، يعين نلمسه، كذÈ  %80املغربية حنو الصني ارتفعت ب 

خصنا من الناحية دÍل املواد اليل كتصدر أنه تكون هناك سـياسة 
ملنتوجات الصناعية واملنتوجات املغربية، خاصة منتوجات تصديرية لتحفزي ا

الصناعة التقليدية، وحاميهتا من التقليد ا�ي ييسء لها، مثل األواين 
إخل، فهاذ منتوجات الصناعة التقليدية ... النحاسـية واملصنوعات اجلyية

تتخبط يف ركود كبري بسبب إغراق السوق ±ملنتوجات الصينية، مثال 

نحاسـية والت كتصاوب ±حلديد، وتفضض وتزخرف وتصمم األواين ال 
بواحد املسائل تقليدية اليل يه مغربية، وتصنع، عوض أن يصنعها الصانع 
التقليدي املغريب ±ألÍدي دÍلو تصنع ±آلالت، كذÈ املنتوجات اجلyية، 

  . البالستيك، غرق هاذ السوق اTاخيل مبنتوجات البالستيك
ت، السـيد الرئيس، ولكن أطلب من السـيد ما غاديش يقد  الوق

  . الوزير نعقدو واحد اجÐع جلنة خاصة مبناقشة هذه املشالك
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجية
ا�ي أعطاه كتعقيب واليل بغيت أشكر السـيد املستشار عىل التدقيق 

أن أؤكد عليه هو أن احلكومة بلك مكو هتا، ألن لك واحد يف Ùامه، 
ساهرة عىل الرفع من عدد املعايري دÍل اجلودة اليل كتوقف لصاحل السوق 

  . املغريب ±ش ما يدخلوهش منتوجات غري صاحلة
أخرج أكرث  فزمييل يف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

من ألف معيار هاذ املدة هاذي اليل يه يف التطبيق، واليل الهدف مهنا 
مايش هو إيقاف الواردات بل احلرص عىل اجلودة دÍل هاذ الواردات، 
ودامئا خصمك تعرفوا بأن الطلب دامئا كيجي من عند القطاع اخلاص، هو 

  . واليل كيجي وكيقول ها أشـنو خصنا نديرو، ها أشـنو خصنا ندير 
من الناحية دÍل القوانني دÍل التجارة اخلارجية كذÈ، احنا خرجنا 
وا:لس دÍلمك املوقر اكن صوت عىل قانون امحلاية التجارية، اليل كيحمي 
السوق من التعسفات التجارية اليل ميكن لها جتي بكيفية غري قانونية مع 

  .ارةاحرتام لك الزتامات املغرب أمام املنظمة العاملية للتج
، 2010كذÈ مت هذه السـنة أخذ جوج دÍل التدابري، يعين سـنة 

 la sous(التدبري األول يه اللجنة الوطنية حملاربة تقليص الفواتري 
facturation ( مة جدا، حبيث إذاÙ خذينا اواليل أعطت واحد النتاجئ

دÍل الواردات غري هباذ  %40بعض األرقام، البسكويت مثال تنقصت منه 
ل هذا، كذÈ بعض املدخالت دÍل النسـيج اكين فهيم اليل تنقصت العم
  . يف سـنة واحدة %90ب 

كذÈ مت خلق واحد املسطرة جديدة الكتتاب الرسوم دÍل �سـترياد 
والتصدير للتحمك يف الفاعلني دÍل التجارة اخلارجية، ألن الحظنا عىل أن 

وا السوق مبواد غري هناك العديد من الناس اليل كيديروا اهلموز وكيغرق
مرغوب فهيا، فهبذه املسطرة اآلن ما ميكنش ليش واحد يسـتورد يش مادة 

) la patente(و) le registre de commerce( هإذا ما اكنش عند
ال ـــــــــــــع ديـدÍلو، و±لتايل كيكون واحد التحمك وواحد التتب) TVA(و
)la traçabilité ( ل املنتوجات اليل يهÍمسـتوردة، و±لتايل الحظنا  د

يف الشهرين األولني دÍل تطبيق هاذ املسطرة تراجع دÍل عدد املسـتوردين 
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  .وتراجع دÍل القمية املسـتوردة جراء هذه املسطرة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . أشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

ىل السـيدة وزيرة التمنية �جÐعية ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إ
واألرسة والتضامن حول اقتحام وزارة التمنية �جÐعية من طرف معطلني 

  . وجمهودات الوزارة للمسامهة يف معلية التشغيل
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التحالف �شرتايك لتقدمي 

  .السؤال، تفضل السـيد املستشار، اليس الرمحوين

        ::::ستشار السـيد أمحد الرمحوينستشار السـيد أمحد الرمحوينستشار السـيد أمحد الرمحوينستشار السـيد أمحد الرمحوينامل امل امل امل 
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
منذ عدة أسابيع يعتصم عدد من املعاقني واملكفوفني والعاملني 
�جÐعيني أمام ±ب وزارة التمنية �جÐعية واألرسة والتضامن، مطالبني 

  . وظيفة العموميةبإدماàم يف ال
وحنن يف فريق التحالف �شرتايك نتفهم األوضاع الصعبة اليت تعيشها 
هذه الفئة، كام نتفهم مطالهبا وحقها يف الشغل حسب اإلماكنيات املتاحة 
لyو«، ويف نفس الوقت نتابع ما تقومون به من àود كبرية وهامة للمسامهة 

ات، ويه àود أعطت نتاجئ اجلادة يف حل مشلك البطا« Tى هذه الفئ
ملموسة من خالل إدماج أعداد هامة يف سوق الشغل، علام أن املشلك 
هيم اTو« واحلكومة برمهتا، وليس فقط وزارة التمنية �جÐعية واألرسة 

  . والتضامن
ورمغ هذه اجلهود، فإن األزمة مازالت قامئة وعرفت معلية �حتجاج 

يوم امجلعة املايض، حيث اقتحم املعتصمون  واملطالبة ±لشغل حتوال خطريا
مقر الوزارة وتسببوا يف أرضار جسـمية لتجهزيات الوزارة، علام أن هذه 

  .التجهزيات ملاك عاما ويمت إصالح األرضار ±ملال العام
ونسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اجلهود اليت تقومون هبا للتجاوب مع 

�جÐعيني واألفاق املمكنة ملعاجلة  مطالب املعاقني واملكفوفني والعاملني
  هذه األزمة، 

  .كام نسائلمك عن التدابري لتفادي تكرار ما حصل
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

  .السؤال، تفضيل

        ::::ألرسة والتضامنألرسة والتضامنألرسة والتضامنألرسة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÐعية واالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÐعية واالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÐعية واالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جÐعية وا
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير، 
  السـيدة الوزيرة،

السادة املستشارين احملرتمني من فريق التحالف �شرتايك، بداية 
فعال  .أشكرمك عىل سؤالمك وعىل �هÐم اليل تولونه إىل هذه الفئة من ا:متع

تضامن، اكنوا وقفات اكنت أمام وزارة التمنية �جÐعية واألرسة وال 
احتجاجية، وذÈ منذ بداية هذه احلكومة، ولكن هذا الوضع عرف واحد 
التطورات اليل البد أنين نعطيمك بعض التدقيقات حول هذا الوضع، علام 

  : بأنه فعال يتعلق األمر ب ثالثة دÍل األصناف
  الصنف األول هو املكفوفني وضعاف البرص؛  -
  عاقني حركيا؛ الصنف الثاين مه األشخاص امل -
  . الصنف الثالث مه العاملني �جÐعيني -

واملطلب دÍهلم ما يش هو الشغل أو التشغيل، املطلب دÍهلم واحض 
  . هو اإلدماج املبارش �سـتثنايئ التضامين املسـتعجل يف الوظيفة العمومية

إذن ±لتايل أحل عىل أنه اكنت دامئا عند  مع هاذ ا:موعات حوار 
سـÐع مسـمتر وعالقة اليل حاولنا ±ش نبنيو من خاللها واحد اجلو مسـمتر وا

دÍل الثقة بيننا، واليل امحلد ^ اسـتطعنا فعال ±ش يكون هاذ اجلو دÍل 
الثقة، ولكن هاذ امللف عرف واحد التطورات خطرية، وخاصة يوم امجلعة 

اليل هام ملا مت اقتحام الوزارة من طرف مخسني دÍل العاملني �جÐعيني 
من اخلرجيني دÍل العملية دÍل عرشة آالف عامل اجÐعي، اليل ما فهياش 
الزتام دÍل احلكومة حول توظيف هاذ العاملني �جÐعيني، حيث أنه 
احلاجيات متعددة من خالل امجلعيات من خالل مجموعة من املؤسسات 

  .اليل يه يف حاجة إىل هاذ العاملني �جÐعيني
كنا  2010إلطار، وف� خيص العاملني �جÐعيني، يف ففي هذا ا

بفضل التنسـيق مع إدارة السجون دÍل العاملني �جÐعيني،  27أدجمنا 
مجموعات من حاميل  10وحاليا هاذ العاملني �جÐعيني عندمه أكرث من 

 100واحلكومة وفرت  219الشواهد دÍل املهن �جÐعية، وعددمه 
لب مهنم ±ش يدوزوا املباراة ألهنم القانون دÍل الوظيفة منصب شغل، ونط

مناصب ±لنسـبة ل  100العمومية يفرض أنه تكون املباراة، مباراة دÍل 
دÍل العاملني �جÐعيني غادي يعطهيم واحد احلظ كبري أهنم فعال  219

  .، ولكن اكين مع األسف رفض دÍل هاذ احلل هذا½ينجحوا عىل األقل 
  :نسـبة لألشخاص املعاقني، يف ثالث فرتاتأما ±ل 

مجموعات يعتصمون  4، اليل اكنوا 2010و 2008الفرتة األوىل ما بني 
أمام الوزارة، اسـتطعنا وبفضل التعاون وا:هودات دÍل الوزارة دÍلنا 

، اسـتطعنا 2008ماي  14وكذÈ اTورية دÍل السـيد الوزير األول دÍل 
فني وضعاف البرص، وبفضل اتفاقية مع السـيد دÍل املكفو  199±ش نوظفو 

دÍل املكفوفني  50وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية مشكورا، هناك 
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وضعاف البرص اليل كيسـتافدوا من واحد تقوية القدرات دÍهلم وواحد 
درمه يف الشهر من أجل أهنم حيفظوا القرآن  2000التكوين مبنحة تصل إىل 

اليل مت  250م كأمئة أو مرشدين، إذن  تقريبا الكرمي ويمت اإلدماج دÍهل
  .التوظيف دÍهلم

مجموعة دÍل املكفوفني وضعاف البرص، واكين  15بعد ذÈ أصبحوا 
منصب اليل مت التوفري دÍهلم لهاذ املعاقني، ومت اإلدماج دÍهلم داخل  371

  . التعاون الوطين ووزارة الصحة ووزارة الرتبية الوطنية
من املكفوفني وضعاف البرص  600ختصار أنه ميكن يل نقول ±

واملعاقني اليل مت اإلدماج دÍهلم، ±لرمغ من كون أول مرة فاش مت اإلدماج 
 45، اليل مت إدماج فقط 2000هاذ الصنف من املواطنني اكن يف سـنة 

  .من املكفوفني وضعاف البرص
  .وأعتذر السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ة، فريق التحالف �شرتايك تفضلواشكرا السـيدة الوزير 

        ::::املستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداب
  . شكرا السـيد الرئيس

أوال شكرا لمك السـيدة الوزيرة عىل هاذ التوضيحات، واليت اكن الرأي 
العام حباجة إلهيا، وحنن نقدر العمل ا�ي تقومني به السـيدة الوزيرة يف 

كذÈ أنمت خشصيا، السـيدة و . وزارة التمنية �جÐعية واألرسة والتضامن
الوزيرة، ملعاجلة هذه امللفات املتعلقة بفئات تعيش أوضاعا صعبة، ويه 
àود يعرتف هبا املعنيون أنفسهم، ومن خالل اجلواب دÍلمك واألرقام يتبني 

  .لك ذÈ ±لواحض
وأملنا أن تؤدي àودمك املتواص] إىل املزيد من املاكسب ومعاجلة أكرب 

حلاالت حىت تمتكن هذه الفئات احملرومة من العيش الكرمي قدر ممكن من ا
  . واإلدماج يف احلياة العامة

مرة أخرى نشكرمك، السـيدة الوزيرة، ونمتىن لمك التوفيق يف هذه املهام 
  . الصعبة

وكام جاء يف السؤال ا�ي طرحه زمييل احملرتم خبصوص مشاركة ا:متع 
يات وامليسورين داخل لك àة من املدين واحلكومة برمهتا، وكذÈ الفعال 

àات اململكة املغربية، علام أن وزارتمك رهن إشارة امجليع يف تتبع 
املالحظات للك املشاريع اليت تعم يف دمع املعوزين واملكفوفني وذوي 

  . احلاجة، وكذÈ هذا املشلك دÍل العاملني
متع، اليل كنبغيو نقولو من خالل التعقيب عىل أنه هذا مشلك دÍل جم 

مايش دÍل وزارة بعيهنا، هذا املشلك دÍل ا:متع، احنا كنعرفو بأنه 
ا:هودات متوفرة يف لك àة àة من أجل اTمع، هاذو مغاربة كتب علهيم 
هللا يكونوا يف وضعية غري طبيعية، ولكن ا:متع البد، وهذا من مضن الرتبية 

ار التضامن والتاكفل، هاذ اإلسالمية ومن مضن الرتبية دÍل املغاربة يف إط

اليش ما كناش كنعرفوه حشال هاذي، ولكن اآلن خص امجليع ينكب من 
  .أجل حل هذه اإلشاكلية

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، السـيدة الوزيرة هل Tيك رد عىل التعقيب؟

        ::::السـيدة وزيرة األرسة والتضامن والتمنية �جÐعيةالسـيدة وزيرة األرسة والتضامن والتمنية �جÐعيةالسـيدة وزيرة األرسة والتضامن والتمنية �جÐعيةالسـيدة وزيرة األرسة والتضامن والتمنية �جÐعية
يس احملرتم، غري اليل اكين هو أنه اكين تطور أننا كنا شكرا السـيد الرئ 

، حاليا بغيت نعطيمك، السـيد املستشار 2007دÍل ا:موعات يف  4يف 
دÍل ا:موعات دÍل املكفوفني وضعاف البرص  32احملرتم، الرمق احلايل اكين 

  . دÍل هاذ الصنف من ا:متع 473اليل كيجمعوا 
عات دÍل العاملني �جÐعيني، واحنا أش دÍل ا:مو  11كذÈ هناك 

كنقولو؟ كنقولوا نعم للحوار واحنا فاحتني أبوابنا للحوار وأصبحنا تقريبا، 
يعين لك ا:هودات دÍل الوزارة منكبة عىل هذا امللف هذا، وهذا كيتعمل 

  . كذÈ عىل حساب ملفات أخرى اليل احنا والبد أننا كذÈ نواàها
ناسـبة من هذا املنرب من هاذ املواطنني واملواطنات إذن نطلب هبذه امل 

أهنم يعمتدوا معنا األسلوب دÍل احلوار، وليس األسلوب دÍل العنف أو 
دÍل الهجوم أو دÍل املس ±حلقوق دÍل املواطنني اآلخرين بقطع الشارع 

  . أو ±قتحام الوزارة أو أعامل من هذا الصنف
اليل يه موفرة حاليا يف املزيانية دÍل املناصب  %7كذÈ أنه هناك 

، اليل فعال غادي يمت التوفري دÍلها لألشخاص املعاقني، 2011دÍل 
والسـيد الوزير األول مشكورا بعث بدورية فقط اليوم حول هذا املوضوع، 
بعد الطلب دÍلنا للسـيد الوزير األول وكذÈ كنقول بأنه هناك مرشوع 

عاقني اليل البد أنه غادي خيرج إن شاء القانون متعلق حبقوق األشخاص امل
هللا يف األسابيع القلي] املقب]،  هيك عىل خلق صندوق دÍل التضامن 
العائيل مع هذه الفئة من ا:متع اليل يه يف حاجة إىل لك ا:هودات دÍل 
احلكومة ألنه فعال يه تعاين من وضع صعب من الناحية �جÐعية 

  ...و�قتصادية
  .شكرا

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا È السـيدة الوزيرة

تسول ±ألطفال، ال السؤال الثاين املوجه È أيضا، يتعلق بظاهرة 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اTسـتوري املوحد لتقدمي 

  .السؤال، تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساكك
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
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  السادة املستشارين،
  السـيدة الوزيرة،

يعاين املغرب من اسـتفحال ظاهرة التسول، وقد كشفت بعض 
اTراسات اليت جنهل مدى مصداقيهتا أن عدد املتسولني ±ملغرب حوايل 

ألف  35مهنم أطفال، مبعىن أن العدد يقارب  %6نصف مليون مواطن، 
  . طفل مغريب

رير أن الكثري من املتسولني يسـتأجرون األطفال كام ذكرت بعض التقا
ملزاو« نشاطهم، بل لقد ذهب البعض إىل اختطافهم وإجبارمه عىل ممارسة 
التسول، هذه املعطيات تؤكد عىل أن الطفو« املغربية Ùددة خبطر دامئ، 
أطفال حمرومون من المتدرس، من اTفء العائيل ويتعرضون ألبشع حاالت 

نتصور مسـتقبلهم وجحم حقدمه عىل هذا ا:متع ا�ي �سـتغالل، كيف 
  جيب عليه توفري امحلاية هلم وصيانة حقوقهم؟ 

وقد مسعنا الكثري، السـيدة الوزيرة، عىل اتفاقيات مع مجعيات وعن 
دراسات وبرامج لتدريب فرق متخصصة إال أن األمر عىل أرض الواقع 

واق العامة والشوارع يزداد اسـتفحاال، فلك املواطنني حمارصون يف األس
واحملطات بأطفال يتسولون حلساهبم، ونساء حيملون أطفال مهنم السلمي 

  . واملعوق واملريض يتسولون هبم
  السـيدة الوزيرة، 

  ما يه إجراءات الوزارة محلاية األطفال من �سـتغالل البشع؟
  هل للحكومة بر مج معيل وميداين للحد من هذه الظاهرة؟

  . وشكرا

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
        . السـيدة الوزيرة È اللكمة لإلجابة عىل السؤال

        : : : : السـيدة وزيرة التمنية �جÐعية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �جÐعية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �جÐعية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �جÐعية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

أشكر السادة املستشارين احملرتمني لفريق التجمع اTسـتوري املوحد 
 عىل طرح سؤاهلم، وأذكر بأنه هناك البحث الوطين حول التسول اليل

، اليل كيبني أنه اإلحصائيات دÍل 2007قامت به الوزارة يف سـنة 
ألف، ومن مضهنم، مع األسف، وهذا يؤكد  196املتسولني يف املغرب هو 

اليل كيتعاطوا التسول �حرتايف اليل  %62,4الMم دÍلمك، النسـبة دÍل 
كيسـتغلوا فيه فئة هشة من ا:متع حبال األطفال واألشخاص املسـنني 

  .واألشخاص يف وضعية إعاقة
و�È، قامت الوزارة ±نطالق هذه اإلسرتاجتية الوطنية حملاربة التسول 
بتعاون مع القطاعات احلكومية املعنية، أي وزارة اTاخلية ووزارة العدل 
وامجلاعات احمللية، بوضع آليات لنقل املتسولني إىل املراكز اليل مقنا ±لتأهيل 

لطات احمللية، وكذÈ هناك مجموعة من املؤسسات دÍهلم بتعاون مع الس
دÍل رعاية الطفو« اليل مت اإلنشاء دÍلها وخاصة وحدات حامية الطفو« 

ووحدات اإلسعاف �جÐعي املتنقل محلاية الطفو« من لك أشاكل 
  . الهشاشة

وبعد ذÈ  نالحظ أنه ±لرمغ من عدد احلاالت اليل مت املعاجلة دÍهلم، 
حا« اليل مت املعاجلة، يف الر±ط  9000مدينة اTار البيضاء هناك  مثال يف
حا«، نالحظ بأنه الزلت هناك  1200حا«، ويف فاس  6000تقريبا 

احلاجة يف تطوير هذه اإلسرتاجتية، و±لتايل طلبنا من الرشاكء دÍلنا أهنم 
أجل  يساعدو  عىل إعادة النظر يف هذه اإلسرتاجتية من أجل تطويرها ومن

أنه لك رشيك مؤسسايت يتحمل واحد اجلزء من هذه اإلسرتاجتية بطريقة 
مبارشة، أي أنه حماربة الشـباكت دÍل اسـتغالل األطفال واسـتغالل 

إخل، يتطلب مقاربة اليل يه أمنية، واليل يه تتطلب ... األشخاص املعاقني
  . Èواحد ا:هودات دÍل األمن الوطين ±إلضافة إىل وزارة العدل كذ

وهنا الحظنا بأنه اكين واحد العجز ف� خيص القانون، و�È حرض  
واحد مرشوع قانون اليل كيمكل القانون اجلنايئ ا�ي مينع التسول لوضع 
عقو±ت جديدة اجتاه من يسـتغل األطفال ومن يسـتغل األشخاص 

  . املعاقني
كذÈ حرض  واحد الرب مج حتسييس عرب وسائل اإلعالم من أجل 
حث املواطنني واملواطنات أهنم يوàوا الهبات دÍهلم إذا ابغاو يتصدقوا، 
وهذا من القمي دÍل التضامن دÍل املغاربة ودÍل املسلمني بصفة عامة، أهنم 
يتوàوا إىل مؤسسات الرعاية �جÐعية أو ملن هو يف حاجة واليل كيعرفوا 

دقة العشوائية داخل الشارع أنه يف حاجة، علام بأنه العطاء العشوايئ أو الص
ال تؤدي إىل الهدف دÍلها، وكيسـتافدوا مهنا أساسا الشـباكت اليل يه 

  . كتسـتغل هاذ الناس
إذن ±لتايل غادي ننطلقو إن شاء هللا عن قريب هبذه امحل] عرب 

  . وسائل اإلعالم
  .وأشكرمك عىل حسن �سـÐع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
للكمة السـيد املستشار إذا اكن هناك شكرا السـيدة الوزيرة، لمك ا

  تعقيب؟ 
إذن أشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا يف هذه اجللسة، وننتقل 
مبارشة إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
حول خصاص املساجد يف بعض اجلهات، وأرحب هبا يف هذه اجللسة، 

سـتاذ حيفظه بمنبارك من أجل طرح وأعطى اللكمة للمستشار احملرتم األ
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

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

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،
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  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيد الوزير احملرتم،

ة بفضل الكثافة الساكنية املزتايدة عرفت األقالمي اجلنوبية هنضة معراني
اليت واكبهتا مجموعة من املشاريع والبنيات التحتية، إال أن ق] املساجد هبذه 
املناطق جعل املصلني يؤدون صلواهتم ببعض املرائب أو القاعات اليت 
فتحها بعض احملسـنني لتغطية العجز احلاصل يف املساجد من أجل قضاء 

  . مشاعرمه اTينية
اسـتحرض  شهر رمضان األبرك، ا�ي تكتظ فيه بيوت هللا، فإن وإذا 

املواطنني يف األقالمي اجلنوبية يعانون كثريا من افتقار بعض األحياء إىل 
  . املساجد، مما ال يسمح هلم من القيام بفرائضهم اTينية يف ظروف جيدة

  : سؤالنا هو اكلتايل، السـيد الوزير احملرتم
Tى احلكومة من أجل تدارك اخلصاص هل هناك تصور مسـتقبيل 

  احلاصل يف املساجد ±ملناطق اجلنوبية؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية لمك اللكمة لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضلوا

  :السـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
حمي، وصىل هللا وسمل عىل سـيد  محمد وعىل آù بسم هللا الرمحن الر 

  .وحصبه أمجعني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

فعال أ  متفق معمك أن هناÈ خصاص يف املساجد يف لك أقالمي 
نتش اململكة، هذا اخلصاص يرجع إىل النقص يف الفوائت، يعين الناس ما اك

تبىن املساجد ±لقدر الاكيف ف� سـبق، واآلن عند  اسـتدراك ت الفوائت 
وعند  التوسع العمراين اليل قامئ، والسـ� يف األقالمي اجلنوبية، كام تفضلمت، 
وعند  واحد الوعي جديد بأن املسجد يكون مقوم من مقومات احلياة، 

عي راه وعي جديد، عندو البد ندركو هاذ اليش هذا، راه ما اكنش، هاذ الو 
  .عالقة ±لتقدم دÍل املغاربة يف وعهيم ويف نظرمه للحياة

مليون درمه يف  750فقوش أكرث من نف� يتعلق ±ملساجد عامة، ما كن 
مسجد، وهذا يشء  200السـنة، احنا واحملسـنني، كنبنيو فهيا حوايل 

  . قليل، سـ� وأن هذا العدد ال يغطي معظم اجلهات القروية
بالنسـبة لألقالمي اجلنوبية، فكر  ف� سـبق، يف السـنتني املاضيتني ف 
مليون درمه  35هناÈ  2011مليون درمه، اآلن برمس سـنة  120

-ماليني، àة لكممي 9,4 :الساقية امحلراء-بوجدور- مرصودة جلهة العيون
، مع إعادة هيلكة املسجد 1,4: الكويرة- ، àة واد ا�هب17,2: السامرة

هذا يشء قليل ±لنسـبة لهذه . ماليني ونصف T±7اخ] بتلكفة العتيق 
  . اجلهات، وبصفة عامة اليشء ا�ي ننفقه يشء قليل

هناÈ ثالثة تدابري أساسـية اليل كتدخل يف السؤال دÍلمك، السـيد 
  املستشار احملرتم، يف ما يه احللول يف املسـتقبل؟
� يتعلق ±لتدخل يف هذا اإلجراء األول هو الزÍدة يف مزيانية اTو« ف

  .الباب
4نيا، إصدار قانون خيصم للمحسـنني من رضيبهتم ما ينفقونه يف 

  .املساجد، وهذا هو ا�ي سـيكون احلل الهنايئ
اإلجراء الثالث هو إخراج املقتضيات القانونية اليت تلزم لك املنعشني 

املسجد جزء من العقاريني، اكنوا يف القطاع العام أو القطاع اخلاص، يعتربوا 
  . التجهزيات األساسـية، وهاذ اليش كنشـتاغلو عليه السـيد املستشار احملرتم

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد وزير األوقاف، اللكمة لمك األسـتاذ حيفظه بمنبارك

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

كبريا يف بيوت هللا،  نقصا لكويرة-يسجل عىل مسـتوى àة واد ا�هب
حيث أن الطاقة �ستيعابية احلالية ±ملساجد املوجودة مبدينة اTاخ]، ال 

، إىل حيد  مهنا العدد دÍل املسجد العتيق اليل مسدود، 1750تتجاوز 
مصيل تقريبا، يف حني أن الساكنة تصل، السـيد الوزير  1500تبقى 

' بأن وزارتمك مل تواكب نسمة، اليشء ا�ي يو 150.000احملرتم، إىل 
التطور العمراين والمنو اTميغرايف ا�ي عرفته اجلهة بشلك عام، ومدينة 
اTاخ] بشلك خاص، وهذا يظهر جليا يف عدم جتاوز املساجد اليت مت 
تشييدها حىت اآلن يف مدينة اTاخ] ثالثة مساجد، وحىت املساجد 

  . ملواصفات املثالية املطلوبةاملذكورة ال تتطابق مواصفاهتا الهندسـية مع ا
وال بأس من ذكرها، ويه مسجد النرص حبي موالي رشـيد ا�ي مت 

، وسقفه يسمح مبرور األمطار نتيجة عدم احرتام التوزيع 1981بناؤه سـنة 
الهنديس لألمعدة الرافعة للسقف، زÍدة عىل منارة املسجد القدمية أيضا، 

 250استيعابية اكفية فقط ل بطاقة  2000ومسجد الرمحة ا�ي بين سـنة 
مصيل، يف حني ساكنة األحياء ا:اورة تتجاوز العرشة آالف نسمة، اليشء 
ا�ي يسـتلزم رضورة التفكري يف توسـيعه، والثالث هو مسجد ' 
السالم، هذا ±إلضافة إىل أن مسجد ' قامس ا�ي ال يزال طور اإلجناز، 

 ùيف شهر رمضان املبارك املقبلنمتىن التعجيل ±ألشغال حىت يمت اسـتغال .  
أما املساجد اليت اكنت موجودة منذ املسـتعمر اإلسـباين، مبا فهيا 

مرت مربع بطاقة  150عىل مساحة  1954املسجد العتيق ا�ي شـيد سـنة 
مصيل، وا�ي مر عىل إغالقه عدة شهور حبجة  250استيعابية ال تتجاوز 

رشع يف معلية البناء، والزال إعادة البناء واإلصالح، وإىل حد اآلن مل ي 
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املصلون يؤدون صلواهتم بقاعة، ومسجد السـنة حبي التونيس ا�ي مت بناؤه 
مصيل،  250، وال تتجاوز طاقته �ستيعابية هو اآلخر 1972سـنة 

ويعاين من بعض العيوب، نذكر مهنا جزء من السقف ا�ي الزال مغطى 
 حني أن موقعه بني ±جلبص وعيوب عىل مسـتوى اجلدران واملنارة، يف

مجموعة من األحياء اآله] ±لساكن يسـتلزم اسـتغالل املساحة الكبرية التابعة 
  .ù من أجل أعامل التوسعة

 2والواك«  1وجتدر اإلشارة، السـيد الوزير احملرتم، إىل أن أحياء الواك« 
و' األمل واحلي احلسـين وواد الشـياف و' الهنضة، الزالت تؤدى فهيا 

ة بقاعة، األمر كذÈ ±لنسـبة ملركز الكركرات احلدودي، ا�ي نطالب الصال
  .بربجمة بناء مسجد نظرا لإلقبال املكثف للعابرين ±عتباره بوابتنا عىل إفريقيا

وعليه، ندعومك السـيد الوزير احملرتم، التعجيل بإجراءات تعمل عىل 
طلب تلبية اخلصاص بربجمة مساجد جديدة وافتحاص املساجد اليت تت

ذÈ، واليت يه مطالب ملحة للساكنة، اليشء ا�ي من شأنه بال شك أن 
  .حيصن الساكنة من لك خماطر التطرف اTيين

  .وشكرا السـيد الرئيس احملرتم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير هل Tيمك رد عىل التعقيب؟ 

  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::شؤون اإلسالميةشؤون اإلسالميةشؤون اإلسالميةشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف وال السـيد وزير األوقاف وال السـيد وزير األوقاف وال السـيد وزير األوقاف وال 
السـيد املستشار احملرتم، احنا اتفقنا عىل أن احلا« ±لنسـبة للمملكة لكها 
عامة، وأن هاذ األقالمي اجلنوبية تسـتحق منا وحتتاج فعال إىل مزيد من 
العناية يف هذا الباب، واحنا كنواعدومك هباذ العناية، إن شاء هللا، يف الربجمة 

  .ء هللادÍل السـنوات املقب]، إن شا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد الوزير عىل هذه املسامهة يف هذه اجللسة املباركة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 
والبيئة حول حترير القطاع املعدين ±ملناطق اجلنوبية الرشقية، اللكمة ألحد 

سـتقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل السادة املستشارين من الفريق �
  .مشكورا

إذا مل يكن موجودا سـنؤجل السؤال وننتقل إىل ... الفريق �سـتقاليل
 .السؤال املوايل

هل سـتتناولون هذا السؤال، السـيد الرئيس؟ إذن لمك اللكمة يف إطار 
  .السؤال املتعلق بتحرير القطاع املعدين ±ملناطق اجلنوبية الرشقية، تفضل

        ::::تشار السـيد محمد األنصاريتشار السـيد محمد األنصاريتشار السـيد محمد األنصاريتشار السـيد محمد األنصارياملس املس املس املس 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد�ن الوزير�ن،
  السـيد الوزير،

  الزميلتني والزمالء احملرتمني،
هاذ السؤال طرحناه، السـيدة الوزيرة، نظرا لكون املناطق اجلنوبية 

 1960نه منذ ±ألمهية مباكن، كام يعمل امجليع، وأ ةالرشقية تزخر برثوة معدني
سـنوات صدر ظهري رشيف من أجل تنظمي  5أي بعد اسـتقالل املغرب ب 

القطاع داخل ت املناطق يف ذÈ الوقت ا�ي اكنت اTو« حارضة بقوة، 
ولو يف �قتصاد، وكذÈ ±لنسـبة للقيام بأعامل هتم عىل املسـتوى 

  . �جÐعي رشاحئ Ùمة من الساكنة يف ت املناطق
حتول املغرب، ذÈ التحول ا�ي تأثر مبا عرفه التحول يف ولكن بعد 

 Èعي، بقي ذÐالعامل، وهنج نوع من الليربالية يف �قتصاد ويف ا:ال �ج
القانون متحمك يف البالد والعباد يف ت املناطق، اليشء ا�ي مل ميكن 

هبا الشغي] أو املهمتني ±لقطاع من �نتفاع بت اخلريات اليت تزخر 
املنطقة، وقد طرحنا عدة أسـئ] عىل مر السـنوات واكنت احلكومة دامئا 
 جتيبنا بأهنا بصدد إعادة النظر يف القانون املنظم للقطاع املعدين بت

  .املناطق، إال أنه ولغاية �رخيه مل يظهر أي يشء جديد
ما يه الوضعية املرتقبة يف نظر احلكومة خبصوص : و±لتايل نسائلمك

ناطق ومتكني الساكنة من �سـتفادة من ت الرثوة املعدنية اليت ت امل 
  تزخر هبا؟
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الرئيس، لمك اللكمة السـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنخخخخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  الوزيرة، السـيدة
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

Íيف اململكة  يف البداية بغيت نذكر بأن القطاع املعدين يلعب دورا حيو
أيضا دور Ùم يف تطوير البنيات التحتية واللجوء  هيف مجيع املناطق، وعند

إىل السكن والصحة والطرق، عالوة عىل اTور يف تفعيل نشاط بعض 
  .قل والشحن واملوا�القطاعات اكلن

خبصوص القطاع املنجمي التقليدي اليل جاء يف معرض سؤالمك، السـيد 
اكنت هاذ املنطقة  -حبال اليل قلت- 1960املستشار، بغيت نذكر بأن منذ 

حمدودة يف العمل دÍلها، يف معل منجمي تقليدي، وتكونت املركزية دÍل 
 الت وفكيك، واليل لعبت دوررشاء والتمنية دÍل املناطق املنجمية لتافيال

ال بأس به يف إنعاش �سـتغالل املنجمي التقليدي، واليل يعد من النشاط 
�قتصادي لهذه املنطقة، وتقوم هذه املركزية ±ملعونة الفنية وتقدمي 
�ستشارة لتوجيه وتأطري الصناع املنجميني وتساعدمه يف العمل دÍهلم 
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  .صعب اليل هو تيكون يف بعض احلاالت جد
وال خيفى عليمك أن الهدف املتو� من الظهري الرشيف املؤسس للنظام 
 Íاملنجمي التقليدي هو �رتقاء هبذا النظام ليصبح �سـتغالل عرص
 Èنتيجة تدخل عدة مشالك وكذ Èوصناعيا، غري أنه مل يمت التوصل إىل ذ
نتيجة صعو±ت ظروف �سـتغالل للماكمن، اليت أصبحت عىل معق 

  .عتيقةال تحيل اسـتغاللها ±لطرق التقليدية والوسائل يسـ 
ويف عدة مناسـبات تلكمت احلكومات السابقة عىل إعادة النظر يف 
هذه املنطقة، لألسف مل تتوصل ملواقف جديدة، ولكن اليوم اكين قانون 

اكين  هجديد اليل حتال عىل جملسمك املوقر، قانون املعادن، واليل يف مضن
  .يساعد يف تطوير هذه املنطقة نجم الصغري اليل ميكن ùمعطيات خاصة ±مل 

4نيا، فهذا القانون نمتىن ±ش يدرس يف أقرب وقت و±ش يدوز، 
  . وغادي يعطي واحد اTفعة قوية لتمنية القطاع املعدين

4لثا، هناك دراسة اليوم حتت اإلجناز يف الوزارة مع التدخل دÍل مجيع 
لقطاع، واليل غادي �خذ بعني �عتبار املسؤولني واملتدخلني دÍل ا

األمهية دÍل هاد املنطقة دÍل �فياللت، ألهنا خصها حتل وتدوز لواحد 
  . املرح] جديدة، اليل غادي لك متدخل يصيب املاكن دÍلو

خاص املنطقة ±ش ميكن لها تعطي ال�ر دÍلها املهمة ±ملؤهالت اليل 
وللبحث من طرف الرشاكت اليل عندمه اكينة، خصها تفتح ا:ال للتنقيب 

إماكنيات واليل ميكن هلم ميشـيو يف معق املناطق وما يبقاش غري معل 
سطحي، ويف نفس الوقت خصنا حنتفظو عىل احلقوق دÍل الشغي] دÍل 
املنطقة ودÍل التقليديني يف هاذ املنقطة هاذي، وهاذ اTراسة نمتناو ±ش 

  . وقت وتطور مع هاذ املنطقة املهمة خيرجوا النتاجئ دÍلها يف أقرب
  .شكرا

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

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

إذن السـيدة الوزيرة متفقة متاما مع الطرح ا�ي جئنا به من حيث أن 
  . وللمنطقةإعادة النظر يف ذÈ القانون سـيعطي دفعة قوية لتافياللت 

السـيدة الوزيرة، تعقد دامئا ا:الس اإلدارية املركزية، وكنا نمتىن أن 
يكون الربملانيني عىل األقل حارضين، ولو مه غري أعضاء يف ا:لس اإلداري 
كام جرت العادة، ليك نمتكن من معرفة ما تقوم به احلكومة والوزارة 

  .±لتحديد وكذÈ اإلدالء ±القرتاحات
 Èراسات املتوفرة، أن املنطقة مث كذTنعتقد، وهذا يشء حسب ا

آالف دÍل مناصب الشغل، وما أحوجنا اآلن إىل  5حترم من أزيد من 
  . الشغل، نتيجة هذا التلكؤ يف اإلصالح ا�ي هو مرتقب منذ عدة سـنوات

مث إن ت املركزية يه بقرة حلوب يف �فياللت، لك من أراد أن 

أجل رصفها يف ما ال جيدي وال ينفع، متر عرب ت  يسـتأثر بأموال هامة من
ا�ي رصفت عليه املاليري،  "أمل"املركزية، حبيث أن هناك اكن بر مج 

ودامئا حتت ذريعة فك املساÈ وإيصال املسـتغلني إىل املنامج بدون جدوى 
  . دامئا

نمتىن يف عهد هذه احلكومة وما تمتتع به من مصداقية أن يكون املبلغ 
د يف ا:لس اإلداري األخري يرصف عن طريق صفقة وأن تسهر ا�ي حد

 Èاحلكومة عىل أن تنجز األشغال من حيث اآلليات ومن حيث كذ
  .إيصال ت الطرقات إىل األماكن

مث كذÈ مادام أن هذه املركزية أنشئت من أجل إسعاف ت الساكنة 
لكن نرى أن يف �فياللت، واليت يه منطقة حدودية وتتوفر عىل موارد، و 

مليون درمه تؤدى  20احلكومة اآلن ترمغ عىل أداء الرضائب، حبيث 
، يف حني أن ت األموال اكن )l’IS(سـنوÍ، الرضيبة عىل القمية املضافة و

ينبغي أن تستمثر من أجل إسعاف ت الساكنة اليت يه معرضة لعدد 
امحلاية يف شـىت من املشالك واýاطر،  هيك عام تعرفه الشغي] من عدم 

  . جل األحيان
نمتىن، السـيدة الوزيرة، أن يكون تدخل قوي لمك Tى زمالئمك، وحنن 

  . بصدد هتييء القانون املايل املرتقب من أجل حل هذه اإلشاكليات
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، السـيدة الوزيرة هل È رد عىل التعقيب؟ 

  .تفضيل

        ::::واملعادن واملاء والبيواملعادن واملاء والبيواملعادن واملاء والبيواملعادن واملاء والبيئئئئةةةةالسـيدة وزيرة الطاقة السـيدة وزيرة الطاقة السـيدة وزيرة الطاقة السـيدة وزيرة الطاقة 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
فاحنا نطبق القوانني اجلاري هبا العمل،  ،ف� خيص ا:لس اإلداري

ولكن اكين أيضا اجÐعات اليل كتكون يف العامالت والوالÍت اليل �بعة 
ع التدخل دÍل الوزارة ودÍل لهذه املناطق واليل كيكون فهيا �ستشارة م

املمثلني دÍل اجلهة، مفا اكين حىت إشاكل ±ش املمثلني دÍل املنطقة يكونوا 
دامئا حىت هام كيعطيو الرأي دÍهلم، ويف إطار إعادة النظر يف هذه املنطقة 
خصنا نوصلو لواحد التوافق، ألن الصعو±ت اليل عرفوها احلكومات 

ديد لهذه املنطقة هو عدم التوافق ±ش املنطقة السابقة يف إعداد قانون ج
ها اإلماكنيات التقنية واملالية ±ش تعمل دتفتح ا:ال للرشاكت اليل عن

البحث اليل غادي خيرج لنا ماكمن جديدة وÙمة لفرص الشغل، ولكن إذا 
بقينا يف احلا« اليل يه اآلن، دÍل معل تقليدي، فهو حمدود، ما ميكنش هلم 

  .واحد السقف حمدود ألن ما عندمهش املعدات هيبطوا حتت
رمغ الصعو±ت اليل ميكن لها ) CADETAF(4نيا، بغيت نذكر بأن 

كتعمل معل متسلسل، ويف السـنني األخرية معلنا  ،تعرفها يف التارخي دÍلها
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ني يسلس] دÍل التكوين لفائدة املنجميني، من بيهنم الصناع املنجم 
  . ات للسالمة والعمل يف عدة أماكنالتقليديني، فرقنا أيضا معد

وكنمتناو ±ش هاذ إعادة النظر دÍل القانون ودÍل التدخل يف املنطقة 
نصيبو فيه التوافق مع امجليع، ال حكومة وال ممثلني دÍل املنجميني وال 
ممثلني دÍل اجلهة لصاحل هذه املنطقة ولصاحل الشغل ولصاحل التطوير 

  .مملكتنا �قتصادي و�جÐعي دÍل
  .وشكرا

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

تكوين املوارد البرشية ملواكبة خمططات املغرب يف جمال الطاقة، موضوع 
السؤال ا�ي طرحه فريق األصا« واملعارصة، لمك اللكمة لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد احلفيظ أحتيتاملستشار السـيد احلفيظ أحتيتاملستشار السـيد احلفيظ أحتيتاملستشار السـيد احلفيظ أحتيت
  ،السـيد الرئيس

  السـيدتني الوزيرتني،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

اعمتدت السـياسة الطاقية ببالد  مؤخرا عىل تنويع مصادر الطاقة 
و�عÐد عىل اإلماكنيات اليت تتيحها الطاقة املتجددة، وذÈ ±لنظر لثقل 

  . جحم الفاتورة الطاقية عىل املزيانية العامة لyو«
اإلطار إطالق مجموعة من املشاريع يف العديد من وقد مت يف هذا 

املناطق لتشييد حمطات طاقة عىل املسـتوى الوطين، ويه مشاريع تسـتلزم 
وسائل مادية Ùمة وموارد برشية مؤه] لتدبري هذا النوع من احملطات اليت 
تتطلب معرفة دقيقة ±لتقنيات املسـتعم] يف هذا ا:ال، وذÈ يقتيض 

متوسط وبعيد املدى لتكوين طاقات وطنية، والسـ�  رضورة وضع خمطط
  .يف ا:االت التقنية ملواكبة خمططات املغرب يف جمال الطاقات املتجددة

ما هو بر جممك لتكوين املوارد  :السـيدة الوزيرة احملرتمة �È، نسائلمك
  البرشية من أجل مواكبة خمطط املغرب يف جمال الطاقة؟

  .حتفاظ ±لوقت يف التعقيبوشكرا السـيد الرئيس، �

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم، السـيدة الوزيرة È اللكمة

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
ت ملكية سامية، فعال يف إطار اإلسرتاتيجية الطاقية اليل تعملت بتعل�

واليل أعطت أولوية هامة لتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، معلنا 
  .عىل إحداث عدة مشاريع جديدة مببالغ مالية جد Ùمة

وف� خيص الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، و±لربامج الوطنية املهمة 
ل الطاقة الرحيية ميغاواط والرب مج دÍ 2000دÍل الطاقة الشمسـية دÍل 

: ميغاواط، هناك جمال كبري لتطوير عدة حاجات يف اململكة 2000دÍل 
  . التصنيع، التكوين، فرص العمل، البحث العلمي

فالوزارة معلت دراسة يف آخر السـنة املاضية، واليل غادي خيرجوا 
، النتاجئ دÍلها يف األÍم القلي] املقب] ±ش تواكب هاذ املرشوعني املهمني

و±ش يكون عند  تصور دقيق عىل احلاجيات من مجيع �حتياجات 
البرشية، ال من Ùندسني وال من تقنيني، وال من عامل يف مجيع الفئات 
دÍل التطوير يف الطاقات املتجددة الشمسـية والرحيية، هاذ اTراسة تعملت 

ع يف إطار واسع مع وزارة الرتبية الوطنية ومع وزارة التشغيل، ومجي
املتدخلني يف القطاع، الواك« الوطنية للطاقة الشمسـية واملكتب الوطين 
للكهر±ء والواك« الوطنية للطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، وراه احنا يف 

  .هاذ العمل هذا عند  خمطط عىل املدى القصري واملتوسط والطويل
ة ، ابدينا ±ملدرس2011و 2010يف سـنة اTخول املدريس دÍل 

الوطنية للصناعة املعدنية، فكونت داخلها السـنة الثالثة دÍل املهندسني يف 
Ùندس طالب اليل  14إطار الشعبة الطاقية، الطاقات املتجددة، وعند  

هام اليوم كيعملوا التخصص دÍهلم يف اخلارج والتدريب دÍهلم املهين، 
Tل اÍراسة اليل غادي تمكل والربامج التمكيلية غادي جتي بعد هاد الهناية د

  . قبل آخر ماي، واليل غادي نبنيو علهيا الربامج مع وزارة التكوين
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيدة الوزيرة، السـيد املستشار هل لمك تعقيب؟

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  السـيد الرئيس، 
  السـيدة الوزيرة،

يف هذا ا:ال، واTليل يه هذه  حقيقة حنن ال ننكر ا:هودات املبذو«
املشاريع اليت انطلقت يف العديد من املناطق، أما حقيقة بتعل�ت سامية 
من جال« امل يف نطاق تشجيع التصنيع والتكوين والتأهيل، هذه نقط 
جد Ùمة، بتنسـيق مع الوزارات األخرى، والتدريب املهين يف آخر ماي 

  . قط اليل يه جد Ùمةهو مع جل الوزارات، نقطة من الن
حقيقة حنن نعمل جيدا أن هذه القطاعات الواعدة اليت هتم �قتصاد 
املغريب لعدة سـنوات، هو األمر ا�ي يفرض علينا إعادة النظر يف طريقة 
التعامل مع مسأ« تكوين العنرص البرشي وتأهي© ±عتباره عامد هذا 

  . املرشوع
عمتد علهيا التكنولوجيات احلديثة، و±لنظر لطبيعة هذه املشاريع اليت ت 

واليت يه يف تطور مسـمتر، مما يعين رضورة مصاحبة العنرص البرشي 
ومواكبته يف إطار التكوين والتكوين املسـمتر ملتابعة مسـتجدات هذا 
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القطاع، وبذÈ سوف يمت توظيف واست�ر العنرص البرشي الوطين عن 
  . طريق تدريبه ±لطرق احلديثة والعرصية

تصدير الطاقة الوطنية إىل اخلارج سوف نرضب بذÈ ند بداية وع 
عصفورين حبجرة واحدة، عن طريق التصدير سوف سـنجلب العم] 

ة الصعبة من àة وممكن من àة أخرى سرنحب اليد العام] املؤه] واخلرب 
  . الوطنية

احنا يف هاذ النطاق، السـيدة الوزيرة، حقيقة إذا جشعنا وطبقت هذا 
يق اليل قلتو مع احلكومة، إذن هنا غادي نكونو كام قلت رضبنا التطب 

عصفورين حبجرة واحدة، أوال غادي نؤهل اليد العام]، 4نيا يف بداية 
الصنع احمليل اليل غادي نبداو نصدرو غادي نبداو نسـتورد العم] الصعبة، 
 و±لعم] الصعبة غادي تبدا اTو« تصاوب احلاجيات دÍلها، وهنا غادي

أي املداخيل غادي ) le crédit, il va dépasser le débit(يكون 
  . يفوتوا املصاريف

وهنا يف هاذ النطاق، السـيدة الوزيرة، حقيقة هنا حىت يف النطاق 
دÍل تشجيع الطاقة الشمسـية، فإذا اكنت هناك العديد من املؤسسات 

عيد تلكفة اإلنتاجية يف عدة جماالت اكلتصنيع تسـتفيد من التخفيض عىل ص 
  . الطاقة

السـيدة الوزيرة، حقيقة كام تعلمون وكيف ما تلكمت معمك هنا يف 
كيسـتافدوا من  (les industries)الربملان، عالش املنشآت املنتجة أي 
، هنا السـياحة راها صناعة %25الطاقة ±لتخفيض عىل األقل دÍل 

عايشني يف سـياحية، عالش ما معرها اسـتفادت؟ احنا كنعرفوا أننا اليوم 
  ... أزمات اقتصادية عاملية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هناك فرصة ... شكرا املستشار احملرتم، È اللكمة للسـيدة الوزيرة

أخرى فني غادي نناقشو هاذ اليش، غادي نديرو يش اجÐع يف اللجنة 
حول هذا املوضوع، ألن موضوع Ùم جدا، كنسـتدعيو السـيدة الوزيرة 

  . نقاش يف هاذ املوضوعللجنة ±ش نعمقو ال 
اللكمة للسـيدة الوزيرة إذا اكنت Tهيا رغبة يف الرد عىل التعقيب، 

  .تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  السـيد الرئيس احملرتم،

حبال اليل قلت اTراسة راه يف الهناية واحنا مسـتعدين ±ش جنيو 
Íطط دýل الطاقة غادي مسـمتر يف نقدموها، وغادي تبني لمك بأن ا

دراسات معيقة ملواكبة الرؤية األولية والربامج األوليني، وأخذ  بعني 
�عتبار رضورة اTخل يف الصناعات دÍل املعدات اليل غادي تدخل يف 

  . الصيا ت ويف اإلنتاج دÍل هاذ احملطات الكهر±ئية
ء، بل أيضا مع فهذه املشاريع لكها ما مبنياش غري عىل إنتاج الكهر±

الصناعات اليل يه متواجدة يف املغرب، غادي تكون عندها فرص إن شاء 
هللا ±ش تتطور و±ش تواكب هاذ الربامج، وطلب العروض ال دÍل 
الطاقة الشمسـية وال الطاقة الرحيية دخلوا يف مضامني الفصول دÍهلم 

  . لتطويررضورة اللجوء إىل الصناعة املغربية، وهذا غادي يعطي فرصة ل 
ف� خيص التكوين وفرص العمل، اTراسة غري غادي تمكل، احنا يف 
الهناية دÍلها، ميكن لنا نقدموها وتكون مناقشة واسعة ±ش يكون امجليع 

  .واعي ±ألهداف الكربى اليل غادي تكون يف هذا ا:ال
  .شكرا

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

ق ±نقطاع التيار الكهر±يئ وآ4ره عىل آخر سؤال موجه È يتعل
السـيد : اآلليات التقنية والعلمية واآلليات املياكنيكية، للسادة املستشارين

إدريس مرون، عبد امحليد السعداوي، بنارص أزاكغ، عياد الطييب، محيد 
  . كوسكوس

  .اللكمة لألسـتاذ إدريس مرون

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

  السادة الوزراء،
  زماليئ،

السـيدة الوزيرة، معلتو جمهود كبري يف ا:ال دÍل الكهربة القروية عىل 
اخلصوص، وكذÈ يف ا:ال دÍل املاء، إال أنه مع األسف الشديد 
البوطوات اليل درتومه عىل طول املغرب وعرضه يف العامل القروي، 

�و ت اليل كنعرفو مزÍن،  خصوصا املناطق اجلبلية مهنا، وأتلكم عىل إقلمي
طاح، البوطوات اليل حطيتومه لكهم رامه يف  هذاك اليش اليل حطيتوه لك

األرض، املشلك أنه ال أحد يتجاوب معنا، ناكتب املصاحل دÍلمك مرات 
متعددة، فال جواب، وهذا مشلك، ألنه يعرض املمتلاكت دÍلمك لyمار 

  .دويعرض الناس للمخاطر، وهذا لن يقب© أح
النقطة الثانية، تتعلق ±ملاء، املشلك اليل عندمك هو أنه تتديروا 
اتفاقيات مع امجلاعات احمللية، هاذ �تفاقيات تتلزموا امجليع ±ش مييش 
للسقاÍت، السقاÍت مل يعد أحد يقبل هبا، و±لتايل خصمك تغريوا السـياسة 

سقاÍت وكريفضومه  دÍلمك يف هذا ا:ال، ألنه ملا كيتدار شـبكة وكيتداروا
  . الناس، املمتلاكت دÍلمك تتعرض أيضا للخراب

احنا وجد  ملف متاكمل، غادي نبعثوه لمك من أجل إظهار هاذ النوع 
دÍل �ست�رات اليل معلتوها، واليت ال تؤدي دورها بقدر ما يه ضياع 

  .للامل العام
  .شكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال، شكرا للمستشار احملرتم، اللك

  .تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يف البداية بغيت أؤكد مرة أخرى بأن اخلدمة العمومية للمواطنني، 

سن الظروف، يه من بني األولوÍت دÍل وعىل رأسها الكهر±ء يف أح 
الوزارة ودÍل املكتب الوطين للكهر±ء ±لنظر لyور الهام ا�ي تلعبه هاذ 

  . املادة احليوية يف حتقيق التمنية �قتصادية و�جÐعية
سـنة اليل مكنته ±ش  15مشاريع Ùمة منذ  هفاملغرب امحلد ^ عند

د اجلهوي واTويل يف ما مع© يف املاء يكون اليوم معطي مكثال عىل الصعي
الصاحل للرشب ويف التغطية الكهر±ئية القروية، رمغ ذÈ اكين مشالك 
واحنا منكبني علهيا ±ش كنواكبو التغطية الاكم] دÍل هاذ املشاريع، و±ش 
كيتدخل املكتب الوطين للكهر±ء فورا عندما يقع أي مشلك انقطاع أو 

  .سقوط األمعدة
ص بعض املناطق، األمعدة كتطيح ألن كيكونوا ظروف صعبة فف� خي

مناخية، وراه شفنا األسـبوع املايض أشـنو وقع يف عدة مناطق ±لتربوري 
و±لشـتاء و±لرحي، فهاذو حاالت اسـتعجالية واملكتب كيتدخل فورا 
±ملاكتب اجلهوية دÍلو ±ش يكون رهن املواطنني و±ش يعمل األداء دÍلو 

حىت هو يواكهبا ميل  ظروف ورمغ الصعو±ت اليل تميكن ùيف أحسن ال
  . كيكون هاذ املناخ

الربامج لكها اليل مسطرة كتعمل حسب مساطر وبرامج واألمور لكها 
مدققة، و±لتايل، السـيد املستشار احملرتم، ميكن لو تكون عندو ونعطيوه 

ميع توضيح أكرث عىل مجيع التدخالت دÍل املكتب يف مجيع املناطق جب 
  .الصفقات، ويكون عىل عمل من اإلجنازات املهمة اليل كيقوم هبا

  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
قي ±ملصاحل دÈÍ إىل ابغييت، ولكن احنا يالسـيدة الوزيرة، ميكن È تث 

و الواقع، واش البوطوات كيبقاو عامني، ال نأيت إىل هنا للغو، ما نقوù ه
  . وكتقول يل احنا كنحيدومه يف نفس الوقت، أبدا

نقول لمك، السـيدة الوزيرة، ما عليمك أن تقوموا به، خص املصاحل دÍلمك 
تتجاوب مع امجلاعات احمللية، خصها تعرف أشـنو اكين، هذا ما أقوù هو 

عامني طاحيني، ويعين  واقع ونوجدو لمك ملفات مدققة ±لبوطوات هاذي
  . عيب هاذ اليش

أما ف� يتعلق ±النقطاع دÍل التيار الكهر±يئ، اإلقلمي اليل كنتلكم عليه، 
حفدث وال حرج، يوميا انقطاعات كهر±ئية، راسلنامك، راسلنا املكتب، وما 
بقي احلال إال وهو عليه، فا^ خيليك ما تقوليناش عىل أنه لكيش خبري 

هذا ما أتوك به ليس بصحيح، الواقع خص تدير واحد  ولكيش مزÍن،
البحث، أرسيل واحد اللجنة من الوزارة وتدير واحد اTورة دÍلها وتعرف 

  . الواقع ويكون عندك معطيات مدققة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيدة الوزيرة È الرد عىل التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  سـيد الرئيس احملرتم،ال 

  السـيد املستشار احملرتم، 
Ùمة وكبرية، ميكن لنا نكونوا لكنا  احبال اليل قلت È قطعنا أشواط

هناك ±قني مشالك ومناطق اليل خصها توصلها أيضا يف . خفورين هبا
أحسن الظروف هاذ الطاقة، واكين برامج تمكيلية ملواكبة هاذ التصورات 

   .اليل خصنا نعملو علهيا
ال أقول ليست هناك مشالك، املشالك اكينني ولكن ميل كيطيحوا راه 
كنوقفو علهيم ±ش نصيبو هلم احللول املناسـبة، واكين برامج دÍل الصيانة 
اليل كتجي تدرجييا يف مجيع املناطق ±ش تواكب التطوير دÍل مجيع 

سـيد احلاجيات ودÍل األعطاب اليل كتوقع، واملكتب الوطين رهن إشارة ال 
ù لو ونبينوÍمجيع املعطيات  املستشار ±ش نعملو معه جلسة عىل املنطقة د

  . ونشوفو معه احللول املناسـبة
  .وشكرا

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

إىل السـيدة وزيرة الصحة حول اخلصاص يف  ننتقل إىل السؤال املوجه
الطبية يف بعض األقالمي، اللكمة ألحد السادة املوارد البرشية والتجهزيات 

  .املستشارين من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد سعيد رساراملستشار السـيد سعيد رساراملستشار السـيد سعيد رساراملستشار السـيد سعيد رسار
  .شكرا السـيد الرئيس
  أخوايت املستشارات،
  السادة املستشارين،

هو يف احلقيقة، السـيدة الوزيرة، هذا سؤال مت طرحه تقريبا ما يفوق 
، ولكن نظرا ألمهيته فتيبقى سؤال آين تقريبا ±سـمترار، حبيث أن السـنة

 اوحزي  طويال اتشخيص املشالك الصحية يف بعدها الوطين يتطلب منا وقت
، لهذا سأجته إىل البعد اإلقلميي واحمليل، حيث ال خيفى عليمك، Ùام ازمني
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طين، السـيدة الوزيرة، اTور التمنوي الكبري إلقلمي خريبكة يف �قتصاد الو 
كام ال خيفى عليمك أن عدد الساكن يتضاعف لك سـنة، األمر ا�ي يتطلب 
التفكري يف إحداث وحدات حصية جديدة ±ملنطقة، ومل ال التفكري يف إنشاء 
مستشفى جامعي ±إلقلمي، وأسطر عىل هذه اللكمة، نظرا لألجواء 

لسـيدة املشحونة واملتطلبات دÍل ساكنة إقلمي خريبكة، وأنمت تتعرفوا، ا
  . الوزيرة، اجلو الساخن هبذا اإلقلمي يف األÍم القريبة

السـيدة الوزيرة، إن الضعف واخلصاص الكبريين يف املوارد البرشية 
والتجهزيات الطبية، خصوصا آ« الساكنري، إضافة إىل غياب أقسام الوالدة 
وسـيارات اإلسعاف واألدوية يف بعض امجلاعات القروية ±إلقلمي، جيعل 

  . لوج إىل العالج أمرا صعبا إن مل يكن منعدماالو 
لهذا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات والتدابري اليت سـتقوم 

  . هبا وزارتمك من أجل الهنوض ±لقطاع الصحي ±ملنطقة
  .وشكرا

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

  .السؤال، تفضيل

        ::::السـيدة Íالسـيدة Íالسـيدة Íالسـيدة Íمسمسمسمسينة ±دو، وزيرة الصحةينة ±دو، وزيرة الصحةينة ±دو، وزيرة الصحةينة ±دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

حصيح، وعندمك احلق، تنشاطرمك الرأي، السـيد املستشار، أن ما نعانيه 
ة يف وزارة الصحة إذا اكنت نصنفو ونرتبو اإلشاكليات، فاملوارد البرشي

حصيح أهنا من مضن اإلشاكليات، يعين اكينة الق] أوال، مث اكين هناك 
  .تنعينو وما تيلتحقوش األطباء

فالتحدي، بطبيعة احلال دÍل السـنوات املقب] هو أننا أوال نكربو العدد 
دÍل األطباء اليل تنكونو، و±ش نكربوه، حصيح خص أننا نضيفو مراكز 

ن املركز �ستشفايئ اجلامعي دÍل أاكدير استشفائية جامعية، وتنمتناو أ
ودÍل طنجة اليل هام مربجمني غادي جييو مكرح] أوىل، أهنم يقلصوا من 

  .هذا اخلصاص ويركزوا اجلهوية
ففي هذا ا:ال، رمغ لك هاذ املشالك، بذلت وزارة الصحة جمهودات 

قاربة جبارة واسـتثنائية ±ش نتداركو اخلصاص، ويكون هناك توزيع عادل ومب
  .تطبعها احلاكمة مجليع املناطق

إذن ±لنسـبة لإلقلمي دÍل خريبكة، فمت توظيف، بصفة عامة بطبيعة 
وشـبه طيب ما  اطبي اإطار  4764احلال، مت توظيف عىل املسـتوى الوطين 

إطار من مجيع  800، واسـتفاد منه اإلقلمي ب 2010و 2008بني سـنوات 

إطار من مجيع  110غلوا عد بوحدها كيشـتاجلأيب الفئات، وغري بدائرة 
  . الفئات

وتؤطر هذه املوارد البرشية ±إلقلمي مستشفى إقلميي وجوج مستشفيان 
دÍل دور  9حرضية و 13مهنا قروية و 35مركز حصي و 48حمليان و

، رمبا يه 9الوالدة، إذن مايش ما اكينش، منعدمة من دور الوالدة، اكينني 
لمي عىل مركزين لتصفية اTم يف لك من غري اكفية ولكن اكينة، كام يتوفر اإلق

مريض يف انتظار  130خريبكة وواد زم، تقدم خدمات يف اÍTلزي لفائدة 
  . إجناز مركز جديد يف أيب اجلعد قريبا

إضافة إىل ذÈ، يتوفر اإلقلمي عىل أàزة طبية أساسـية اكلساكنري، آ« 
صدى وآالت األشعة، تشـتغل بنظام معلومايت عن بعد وأàزة الفحص ±ل

أخرى خاصة ±جلراحة العامة والتوليد واإلنعاش الطيب وأمراض العيون، 
  .أمراض القلب والرشايني، وأمراض املعدة واألمعاء

 14: 2011كام عرف تزويد اإلقلمي ±ألدوية زÍدة Ùمة، بلغت سـنة 
، يضاف 2007سـنة  400مليون و 9ألف درمه، مقابل  622مليون و

  .سـيارة إسعاف 55عىل �È توفر اإلقلمي 
  .وسأحتفظ ±لبقية يف تعقييب

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

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرة عىل هذا اجلواب

، ويف إطار اخلريطة الطبية طبعا اختياراتنا يف إطار اجلهوية يه 4بتة
سوف يؤسس أكرث إىل هذا التوزيع  34.09واملنظومة الصحية، قانون 

  . العادل، طبعا حنن معه، لكن هناك مرح] انتقالية اليت جيب تدبريها
حصيح، يف املوارد البرشية هناك إشاكلية، وخاصة منذ قرار املغادرة 

كن هناك بعض اجلهات، الطوعية وقطاع الصحة عاىن من هاذ املسأ«، ل
وÍ لألسف اليل الزال فهيا خصاص، خصاص من األطباء ألنه تقرر تكوين 

3300  Èطبيب، ولكن هذا الرمق هذا حنن بعيدين عىل هذا الرمق نظرا كذ
لألطر املكونني اليل حىت يه أصبحت قلي] وللمناصب املالية دÍل األطر 

القطاع، احنا عارفني هاذ املكونني ليست حتت مسؤوليتمك مبارشة لهاذ 
اليش، ولكن التجهزيات اآلن اليل اكينة عىل مسـتوى بعض اجلهات كيوقع 
فهيا مشلك دÍل العطا«، وهنا يف إطار السـياسة دÍل القطاع، سـياسة 

  . الصيانة طارحة إشاكلية
و±لتايل، السـيدة الوزيرة، كفريق اشرتايك كنطلبو ±ش هاذ اجلهات 

يل يه ملكفة وأàزة طبية اآلن ملكفة وبأمثنة ±هظة، اليل فهيا أàزة ال
فالصيانة دÍل هاذ األàزة سوف يسـتفيد مهنا املواطنني مبارشة، واملثال 

عد دÍل املستشار، الساكنري عىل ما يظهر دامئا فيه إشاكلية،  اجليبأدÍل 
±ش �خذ  السـيدة الوزيرة و±لتايل هاذ إشاكلية الصيانة، حنن نطلب من
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ملسأ« بعني �عتبار يف إطار مراقبة مسـمترة عرب طامق التفتيش ملعرفة هاذ ا
  . ما يه املستشفيات اليل فهيا إشاكلية األàزة اليت يه معط]

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، السـيدة الوزيرة È اللكمة يف إطار الرد عىل التعقيب، تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
يف إطار اجلهوية اليل هاذي مدة واحنا غري السـيدة املستشارة 

كنشـتاغلو هبا، اكين واحد املرسوم اليل عاد امضيتو وأمضاه السـيد وزير 
حتديث القطاعات العامة والسـيد وزير املالية اليل تيحدث قانونيا هباذ 
املرسوم ألن اكنوا غري بدون إطار واحد املرسوم اليل كيحدث املديرÍت 

ذ الهيلكة اجلديدة اكينة مصلحة خاصة ±لصيانة ±ش اجلهوية هبيلكة، ويف ها
تكون حملية، ألن ميل كتنتظر املركزي ±ش جيي ويصلح يعين اكين التأخري 
وما معرو ما كيتصلح، وهاذ املسؤولية من مضهنا هاذي دÍل الصيانة 
واملسؤوليات األخرى بطبيعة احلال اكين التعويض عىل املسؤولية اليل 

ولني وغيحفزمه ±ش يكونوا يعين يف مسـتوى املسؤولية تيحفز هاذ املسؤ 
  . اليل يه عىل عاتقهم

طبيب ما غميكن لو حيلها هاذ  3300وحصيح بأنه هاذ املبادرة دÍل 
  . اإلشاكلية إال فتح مستشفيات جامعية جديدة

غري رجوعا إىل ما جاء عىل يف األسـئ] اليل طرwا السـيد املستشار 
راه اكين واحد  2011و خري عىل أنه خالل سـنة احملرتم، غري بغيت نبرش 

اTمع اسـتثنايئ إلقلمي خريبكة دÍل مليون دÍل اTرمه ونصف لتحسني 
وإصالح خمتلف مصاحل وأقسام املستشفى اإلقلميي، وكذÈ برجمة بناء 
مركز حصي حرضي بواد زم، مع إعادة بناء ثالثة مراكز حصية أخرى برتاب 

  . اإلقلمي
  .وشكرا

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا للسـيدة الوزيرة، وشكرا عىل املسامهة

ننتقل إىل السؤالني املوàني إىل السـيد الوزير املنتدب Tى السـيد 
حول تقيمي جتربة التوقيت  ،الوزير األول امللكف بتحديث القطاعات العامة

املسـمتر، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اTسـتوري 
  .تفضل السـيد املستشار احملرتم املوحد،

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

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير،

نظام التوقيت املسـمتر يف  2005 يونيو 20اعمتدت احلكومة منذ 
رف جملس اإلدارات العمومية وشـبه العمومية وامجلاعات احمللية، وقد ع

املستشارين آنذاك نقاشا معيقا حول جناعة هذا التوقيت وحول قابليته 
للتنفيذ يف بالد ، اعتبارا لعدة عوامل، تطرقنا لها خالل األسـئ] اليت 

  . طرحناها يف املوضوع
اليوم، السـيد الوزير، املواطنون، وحنن معهم، الزالوا يشـتكون من 

وطأة هذا التوقيت، ا�ي أصبح ضعف مردودية اإلدارات العمومية حتت 
من بني نتاجئه غياب املوظفني وتعطيل مصاحل املواطنني واملتعاملني مع 

  .اإلدارات العمومية بصفة عامة من فاعلني اقتصاديني وغريمه
السـيد الوزير، بعد مرور سـتة سـنوات عىل تطبيق هذا النظام، نريد 

  .منمك تقي� واحضا وموضوعيا حلصيلته
  .وشكرا

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
شكرا للسـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضلوا

السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف 
        ::::بتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامة

  .شكرا السـيد الرئيس
مت ذÈ أما ف� يتعلق بسن هذا النظام واعÐده، فأنمت تعرفون بأنه قد 

  .لها مغزاها 2005، وسـنة 2005خالل سـنة 
4نيا، بعد مرور سـنة من تطبيق نظام التوقيت املسـمتر، قامت الوزارة 
املعنية، ويه وزارة حتديث القطاعات العامة، بإجراء دراسة تقيميية حول 

وقد أسفرت اTراسة عن عدد من النتاجئ، ميكن أن . تطبيق هذا النظام
ها، ±لنسـبة للموظفني أ±نوا عن ارتياwم للنظام اجلديد مع نقول بأهنا يف مجمل 

 ،Èراسة، ±لنسـبة للمرتفقني كذT± بعض التحفظات، وميكن أن أزودمك
بصفة إجاملية أ±نوا بأن اخلدمات العمومية لإلدارة قد حتسنت، وإن اكن 

  . بشلك نسـيب
توقيت و±لتايل بعد إجناز هذه اTراسة مت �سـمترار يف اعÐد ال 

املسـمتر، حيث أن املسؤولني حينذاك اعتربوا بأن نتاجئ اTراسات ترحج 
  .�سـمترار يف اعÐد التوقيت املسـمتر

الرضوري، وتبني من هذا التقيمي أن التوقيت املسـمتر  حاليا، مقنا ±لتقيمي
إذا اكن ال يعاب من حيث املبدأ، نظرا لعدد من املمزيات اليت يضمهنا 

متر، فإن هناك خلال، ومع اكمل األسف اخللل موجود يف التوقيت املسـ 
، وهذا اخللل إذا اكن حيدد وقت �سرتاحة 2005املرسوم ذاته، مرسوم 

يف نصف ساعة، ونصف ساعة غري اكف، فإنه ال حيدد ±لضبط مىت تبدأ 
فرتة �سرتاحة ومىت تنهتـي، وهذا ما يؤدي إىل أنك حي% تذهب إىل 

عرش زو� إىل الثانية بعد الظهر، تلقى اإلدارة، يعين  اإلدارة من الثانية
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  . معظم املوظفني خارج اإلدارة بدعوى أهنم ذهبوا ليتناولوا طعام الغذاء
  :إذن هذا األمر يتطلب ما ييل

  الرفع من مدة نصف ساعة إىل مدة، ميكن أن تكون ساعة؛ - 1
وللمواطنني حتديد وقت بداية مدة �سرتاحة وهنايهتا احرتاما للمرتفقني  - 2

 قبل املوظفني؛
 .تنظمي املداومة خالل الساعة احملددة لالسرتاحة - 3

مقنا فعال ±لتقيمي،  نوهبذا حنافظ عىل اسـمترارية املرفق العمويم، إذ
 .وينبغي أن نصلح األخطاء اليت ارتكبت يف هذا الصدد

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تعقيب؟ تفضلوا شكرا لمك، السـيد املستشار هل لمك

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

ذاك الوقت وطرحنا فيه  هإذن متفقني، أنه هاذ اليش اليل كنا خناف من
  . أسـئ] وتطرقنا للمسائل اليل ميكن لها تعيق هذا النظام وقفنا علهيا اآلن

الوزير عىل ضوء اTراسة  هذا ±إلضافة لهاذ اليش اليل قلتو السـيد
اليت مقمت هبا، كنقول مرة أخرى إذا اكنت غادي تكون يش دراسة تكون 
دراسة قدر اإلماكن تكون مسـتق]، أما اسـتطالع الرأي عند املوظفني 
أنفسهم، أ  أظن غري جدي، خصنا نشوفو املواطنني واش راضيني، واش 

  كتقىض يف اإلدارات أو ال؟  ماألغراض دÍهل
وظفني بصفة عامة غادي يكونوا راضيني، و±خلصوص هاذوك أما امل

كيغيبوا عىل  2و  12اليل هللا هيدهيم اليل اسـتغلوا هذا النظام اليل ما بني 
اإلدارات لسبب ما، أنمت قلتو، إما الغذاء، إما غادي يدي اTراري 

من الثالثة كيبداو اإلدارات كيخواو ألنه يتأهبون . للمدرسة، إما ليشء آخر
هاذ العيوب لكها قلتوها، . إخل... ±ش خيرجوا مع الرابعة، الرابعة والنصف

  . السـيد الوزير، ما غاديش نرجع لها، احنا متفقني بيل اكين إشاكل
ù مازال ينجح إىل ما معلتوش  بغيت نضيف، هاذ النظام ما ميكن

ا:هودات ±ش يتوفروا الظروف دÍل اإلطعام، النقل املدريس اليل هو 
شلك، واحد العدد دÍل املوظفني اليل ما كنلقاومهش كيقول È غادي م 

  . إخل... ندي اTراري، غادي نرجع اTاراري
وهناك موضوع آخر ملسـتوه يش شوية وهو ضبط احلضور، الضبط 
دÍل احلضور خصو يكون اآلن بطرق تقنية، طرق إلكرتونية ومايش 

قاش والك، والت دا± ، ذاك اليش ما ب(la carte)اإللكرتونية دÍل 
وشفنا يف املغرب بعض اإلدارات يف القطاع اخلاص كيسـتعملوا البصامت 

  .اإللكرتونية اليل يه ما كتخيل حىت يش جمال للغش
  .شكرا السـيد الوزير

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

  .التعقيب
تدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات تدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات تدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات تدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املن السـيد الوزير املن السـيد الوزير املن السـيد الوزير املن 

        ::::العامةالعامةالعامةالعامة
  .شكرا السـيد الرئيس

احلقيقة نظام التوقيت املسـمتر ليس نظاما فقط لسري اإلدارة ولكن هو 
نظام مرتبط بمنط حياة، اTول اليت اعمتدت النظام املسـمتر يف إداراهتا ويف 

  . لوك الغذايئ وغريهمرافقها العمومية غريت منط حياهتا، ف� يتعلق ±لس
مادام املغاربة كيعتربوا األلكة الرئيسـية يه الغذاء وأهنم البد Íلكوا 
. الطاجني يف الغذاء، راه معر يش توقيت مسـمتر ما غادي ينجح يف بالد 

إذن املسأ«، مسأ« ثقافية، وتتطلب أننا نغريو عاداتنا وسلواكتنا مثلام معلوا 
املسـمتر، وإال إذا كنا غادي نبقاو مرصين عىل  اTول اليل جنح فهيا التوقيت

�حتفاظ بعاداتنا، أ  أعتقد أنه من األحسن أن نعود إىل التنظمي اليل 
كيخيل لنا املتسع واسع ±ش نتغذاو مزÍن، ومل ال نعملو القيلو« بعد الغذاء 

  . وعاد نرجعو للماكتب دÍلنا
كن ينبغي أن يكون مسأ« الرصامة، هاذي مسأ« رضورية ومؤكدة، ول

حارضا دامئا الضمري املهين Tى املوظف ليقوم بواجباته مثلام ينبغي أن يمتتع 
حبقوقه، فاإلدارة يه حقوق وواجبات، احلقوق يضمهنا القانون والواجبات 

  . ينبغي أن يضطلع هبا املوظف تبعا لضمريه
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا عىل املسامهة، وبقي سؤال واحد،  شكرا لمك السـيد الوزير،

  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
أشكرمك السـيد الرئيس، و±مس فريق األصا« واملعارصة نطلب تأجيل 

  .هذا السؤال، ألنه سؤال Ùم، لألسـبوع املقبل إذا مسحمت السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ا السؤال إىل جلسة الحقةفلمك ذÈ، سـيؤجل هذ

و±مسمك مجيعا أشكر السـيد الوزير عىل مسامهته، وأمتىن ù أن يلتقي 
مع ا:لس قريبا إن شاء هللا يف إطار أسـئ] أخرى، خصوصا وأنه إبن 

  . اTار
  . شكرا للجميع

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


