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  )2011 يوليوز 5  (1432 شعبان 3الثال6ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEلرئيس  الثايناخلليفة  ،محمد فضييل املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واPقيقة الثانية يقة، ابتداء من الساعة دق  وثالثون ثالث ساعات: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .األربعني بعد الزوال
   .مناقشة األسـئX الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةالسـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةالسـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةالسـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .بسم هللا، أعلن عن افتتاح اجللسة
  لسادة الوزراء احملرتمني،حرضات ا

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
شهدت بالدr يوم امجلعة فاحت يوليوز اجلاري حمطة mرخيية من خالل 
املصادقة عىل اPسـتور اجلديد بأغلبية ساحقة ومبشاركة مكثفة، جسدت 
حبق جتديد التعاقد بني العرش والشعب، ورمست ملحمة وطنية أخرى 

Pميقراطية وتعميق خيار دو� املؤسسات ومغرب احلقوق لتعزيز ا
واحلر�ت، وترسـيخ مسار اجلهوية املتقدمة مكدخل رئييس لترسيع وترية 

  . التمنية
كام أن هذا اPسـتور اجلديد يؤسس لفصل حقيقي للسلط يف إطار 
التوازن والتاكمل و¤سـتقاللية، ويه راكئز تفتح آفاقا واسعة من 

سـية و¤قتصادية و¤جعية، وحتمت عىل خمتلف اإلصالحات السـيا
املؤسسات املنتخبة تعزيز جمهوداهتا لتفعيل أمثل ملضامني هذا اPسـتور 

  .اجلديد يف خمتلف جوانبه الترشيعية والتمنوية واملؤسساتية
  حرضات السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
م ¹مسمك مجيعا إىل جال� املµ محمد يرسين، هبذه املناسـبة، أن أتقد

السادس نرصه هللا وإىل الشعب املغريب بهتانينا احلارة عىل هذا اإلجناز 
  . التارخيي ا¿ي سينقل بالدr إىل مصاف اPول العريقة يف اPميقراطية

وهبذه املناسـبة، أعلن عن افتتاح هذه اجللسة طبقا ألحاكم اPسـتور 
  .والقانون اPاخيل للمجلس

وقبل الرشوع يف تناول اللكمة لÁخول يف األسـئX املدرجة يف جدول 
األعامل، أعطي اللكمة للسـيد األمني ليطلع اEلس عىل ما جد من 

  .مراسالت وإعالrت، فليتفضل السـيد األمني مشكورا

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اEلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اEلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اEلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اEلس

  .شكرا السـيد الرئيس
  رتمون، السادة املستشارون احمل

  السادة الوزراء،
توصلت رئاسة اEلس برسا� من السـيد الوزير امللكف ¹لعالقات مع 
الربملان، يبلغ فهيا طليب السـيدين الوزيرين، الوزير املنتدب Pى الوزير 
األول امللكف ¹لشؤون ¤قتصادية والعامة ووزير الصناعة والتجارة 

ني الشفهيني املوËني إلهيام يف بداية والتكنولوجيات احلديثة، بتقدمي السؤال
  . اجللسة

كام يبلغنا طلب السـيد وزير العدل بتأخري تقدمي السؤال الشفهـي 
الوحيد املوجه إليه إىل آخر اجللسة، وكذÍ طلب السـيد وزير السـياحة 
والصناعة التقليدية بتأخري تقدمي السؤال الشفهـي املوجه إليه مبارشة بعد 

  . قطاع ¤تصال
ف جدول أعامل هذه اجللسة اسـتدرااك خاصا بطلب اإلضافة إىل وعر 

  : جدول األعامل السؤالني الشفهيني التاليني
أوال، السؤال املوجه إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
حول الوضعية ¤جعية لألمئة والوعاظ، للمستشارين احملرتمني السادة 

  أعضاء فريق األصا� واملعارصة؛ 
والسؤال املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين حول ضامن 
فرص العمل الالئق ألحصاب الشواهد والكفاءات العلمية، للمستشارين 

  . احملرتمني السادة أعضاء فريق األصا� واملعارصة
كام حنيط جملسمك املوقر علام أننا سـنكون مبارشة بعد هناية هذه اجللسة 

صصة لÁراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية مع جلسة معومية خم
  :امخلسة التالية

يقيض بإحداث وتنظمي املؤسسة احملمدية  39.09أوال، مرشوع قانون رمق 
  لألعامل ¤جعية لقضاة وموظفي العدل؛

من  431، 63، 39، 38، 37، 32املقرتح الثاين يقيض بتعديل الفصوص 
   جملس املستشارين من جملس النواب؛قانون املسطرة املدنية، واحملال عىل

يقيض بإحداث الواك� الوطنية حملاربة  38.09املرشوع الثالث حيمل رمق 
األمية، واحملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 

  6نية؛
يتعلق ¹لهيآت بني املهنية  38.10املرشوع الرابع هو مرشوع قانون رمق 

  حري؛للفالحة والصيد الب
  .يتعلق ¹لتجميع الفالä 39.10املرشوع اخلامس هو مرشوع قانون رمق 

و¹لنسـبة لألسـئX الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  :يوليوز، يتعلق األمر مبا ييل 5إىل غاية يوم الثال6ء 

  سؤ¤؛ 14: عدد األسـئX الشفهية -

 سؤ¤ن؛: عدد األسـئX الكتابية -
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 .جوا¹ن: وبة الكتابيةعدد األج -
 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد األمني، رمبا هناك نقطة نظام

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  .شكرا السـيد الرئيس

نقطة نظام د�لنا اليوم تأيت حول غياب الوزراء وعدم ¤سـتجابة 
  . لألسـئX د�لنا

للحكومة حول تدبري ملف النفا�ت وËنا سؤ¤ آنيا، السـيد الرئيس، 
 2000لألسف اليوم تظاهر يف مدينة فاس ما يناهز . يف املدن الكربى

مواطنة ومواطن، تندد هبذا التخاذل ملعاجلة ملف تدبري النفا�ت يف املدن 
  .الكربى

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لام بقضا� سنسـمتع إىل خمتلف اإلحاطات، إحاطة اEلس ع. شكرا

من النظام اPاخيل للمجلس، اللكمة لفريق  128طارئة يف إطار املادة 
األصا� واملعارصة من أجل إحاطة جملسـنا املوقر علام بقضية طارئة، 

  .فليتفضل السـيد رئيس فريق األصا� واملعارصة

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

الق أشغال هذه اجللسة، فنحن، السـيد كام أرشمت يف بداية انط
الرئيس، نعيش يف هذه الفرتة أجواء بداية تشلك مرحX جديدة، تفيد لك 
املعطيات واملؤرشات بأهنا سـتكون حبول هللا مرحX نوعية واعدة وحامسة 
يف mرخي بالدr املعارص، بعد التجاوب الواسع النطاق ôتلف فئات الشعب 

  .ديداملغريب مع اPسـتور اجل
ونود هبذه املناسـبة، من موقعنا كفريق يف الربملان، أن هنõ الشعب 
املغريب وأن هنõ جال� املµ عىل هذه اخلطوة البالغة األمهية، واليت 
سـتكون ¹لتأكيد إحدى اخلطوات املهمة اليت تنضاف خلطوات قطعهتا 
بالدr يف درب اإلصالح خالل العرشية األخرية، درب توطيد البناء 

  . اPميقراطي احلدايث
وبقدر ما نشعر ¹فتخار واعزتاز أن تكون بالدr قد خطت بلك هدوء 
وبدرجة عالية من النضج واملسؤولية هذه املرحX، فالبد أن نثري ¤نتباه 
بأن املصادقة عىل اPسـتور يه بداية ألوراش متعددة، علينا مجيعا أن نتعبأ 

  .من أجل إنضاËا ومبارشهتا
هذا ¤جناز التارخيي، ال جيب أن ننىس بأن هناك أسـئX ويف مغرة 

عىل درجة كبرية من األمهية مطروحة اليوم عىل جدول أمتنا، ومن مضهنا 

األسـئX املرتبطة حباجة بالدr إىل أن جتدد األحزاب السـياسـية لكها، وأن 
تعيد النظر يف الكثري من اجلوانب املرتبطة خبطاهبا وآليات اشـتغالها وطرق 
تواصلها، وطرق إفراز خنب جديدة قادرة عىل أن تزنل وأن تطبق مضامني 

  .هذا اPسـتور املتقدم
من مجX القضا� املهمة كذÍ، هو حاجة بالدr إىل أن نتعبأ مجيعا من 
أجل مواËة هذا العدو الÁود، املمتثل يف الفساد واملفسدين، ال�ين عاثوا 

  . ملغاربةيف هذه البالد الفساد، ومصوا دماء ا
وقد ال نتفاجأ أن تتسع مساحة ¤حتجاج واملطالبة ¹حلقوق، وأن 
تتسع مساحات ¤نتفاضة و¤حتجاج ضد املتسلطني عىل تدبري الشأن 
العام وضد ال�ين مل يشـبعوا من هنب املال العام ومن التالعب مبصاحل 
 املواطنني، مثل ما حيدث يف هذه اللحظة ¹¿ات يف فاس، حيث خيرج

  . اآلالف من املواطنني ضد أولئك ا¿ين هنبوا والزالوا يهنبون
البد كذÍ أن نثري ¤نتباه بأن هناك قضا� عىل درجة كبرية من 
¤سـتعجالية، تفرض نفسها عىل جدول أعامل احلكومة، احلكومة واقعيا 
أهنت �ا�ا، وعندما جند بأن هناك اآلالف واملاليني من املغاربة د�لنا يف 

خلارج، يتوافدون عىل أرض الوطن ومه يالقون الكثري من املعاrة، عىل ا
، من (La RAM)سبيل املثال، مثل ما يقع يف هذه األ�م مع رشكة 

  ...تعسفات ومن تأخري يف مواعيد القطارات
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل من أجل إحاطة اEلس علام بقضية 

  .رئة، فليتفضل السـيد الرئيسطا

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
من القانون اPاخيل Eلس املستشارين، يرشفين  128يف إطار املادة 

أن أحيط جملسـنا املوقر ومن خال� الرأي العام الوطين علام بظاهرة 
يا¹ت املتكررة أصبحت الزمة ومزمنة يف املامرسة الربملانية، وتتجىل يف الغ 

للسادة الوزراء عن اجللسة اPسـتورية ليوم الثال6ء، واليت من خاللها تمت 
  . مراقبة العمل احلكويم

أبريل إىل غاية  8خفالل اPورة الترشيعية احلالية، واليت انطلقت منذ 
جلسة، فإن مجموع غيا¹ت السادة الوزراء  13يوليوز، أي  5يومه الثال6ء 

  : موزعة عىل الشلك التايلغياب،  108بلغ 

  غياب؛ 28: القطاعات ¤جعية -

  غياب؛ 27: القطاعات اإلنتاجية -

  غياب؛ 44: القطاعات اإلدارية -

  .غيا¹ت 9: البنية التحتية -
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مع اإلشارة إىل أن املزيانيات اôصصة لهذه القطاعات خالل سـنة 
  :، يه عىل الشلك التايل2011

  مليار درمه؛ 67,96القطاعات ¤جعية ما يفوق  -

  مليار درمه؛ 12,57: القطاعات اإلنتاجية -

  مليار درمه؛ 31,15: القطاعات اإلدارية -

  .مليار درمه 13,26: البنيات التحتية -
فهل هبذه الغيا¹ت املتكررة للسادة الوزراء واملنافية ملقتضيات الفصل 

ة، من اPسـتور اجلديد، سيمت تفعيل دور الربملان، وخاصة دور املعارض 67
املتعلق مبساء� ومراقبة احلكومة ف� خيص اسـهتالك  10كام يقتضيه الفصل 
  وإنفاق املال العام؟

  السـيد الرئيس، 
إننا وبعد املصادقة عىل اPسـتور اجلديد يف حاجة إىل إصالح أدوات 
اإلصالح، وإىل تغيري العقلية احلامX لÁسـتور واملامرسة السـياسـية ôتلف 

¹ألداء الربملاين واحلكويم وتفعيل دور املؤسسات، فهل  الفاعلني لالرتقاء
سيتخىل السادة الوزراء احملرتمني عن ظاهرة الغياب واحرتام مقتضيات 

  من اPسـتور؟  67الفصل 
وهل سـميكن اPسـتور اجلديد يف إطار دسرتة مؤسسات احلاكمة من 

 اسـتفادت حماربة لك املفسدين وجتار ¤نتخا¹ت واللوبيات ¤قتصادية اليت
  من الريع ¤قتصادي؟ 

وهل سيمت القطع الهنايئ مع لك املامرسات املشينة خالل ¤سـتحقاقات 
  السـياسـية القادمة، وضامن نزاهة وشفافية ¤نتخا¹ت؟

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن الفريق الفيدرايل، تقدم خالل هذه السـنة 
حبضور السادة اجعات للجان املتخصصة،  10الترشيعية بطلب عقد 

الوزراء املعنيني للتداول والنقاش ومساء� احلكومة حول قضا� طارئة 
التشغيل، النقل، العدل، املالية، : و�مة، هتم القطاعات الوزارية التالية

  .اخلارجية، الطاقة واملعادن
لكن لألسف، ال من جميب، مفىت سـتقلع احلكومة عن هذا السلوك 

  اين؟املرض واملعيق للعمل الربمل
وبلك موضوعية أيضا نسجل أسفنا وامتعاضنا من اسـمترار ظاهرة 
غياب الربملانيني، فهل سـيعيد اPسـتور اجلديد الروح والربيق للمؤسسة 

  الترشيعية؟           
إن املامرسة العملية يه الكفيX برتمجة وإعطاء روح جديدة لنص الوثيقة 

  . اPسـتورية
  . شكرا السـيد الرئيس

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  . شكرا للسـيد املستشار، اللكمة اآلن لفريق التحالف ¤شرتايك

        

  ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعو
  . شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

خالل أربعة أشهر مضت، عرف املغرب تظاهرات وحرااك سـياسـيا 
، رمس من خال� لوحة رائعة عىل مدى وعيه واجعيا مل يسـبق � مثيل

وقبو� واسـتحام� للك اخلالفات، وقدرته عىل تدبريها واخلروج بنتاجئ 
  . دميقراطية يرضاها امجليع

فاخنرطت اPو� واملؤسسات والهيئات السـياسـية يف هذا احلراك، 
ألول مرة تعاملت اPو� مع هذا احلراك واحلكومة كذÍ مبا يتطلب من 

ب حضاري للتوفيق بني وجوب احرتام حقوق الناس يف التظاهر أسلو 
والتعبري احلر عن أراهئم وبني واجب متكني وتأييد أرضية السمل والثقافة عىل 

ألول مرة فتحت وسائل اإلعالم العمومية للك ذوي . اجلدال واحلوار السلمي
 الرأي كيفام اكن موقعهم، من معتدل ومتطرف وقابل ورافض ومشاكس ولك

  . من حيمل الرأي، مادام األمر يتعلق حبوار وطين
لك هذا نتج عنه تداول واسع، انهتـى ¹السـتفتاء واألجواء الرائعة اليت 
مر فيه، مث حتقيق درجة كبرية، إن مل نقل قياسـية، يف مسـتوى املشاركة 

هذا حيق لنا مجيعا أن نفتخر به وأن جنع/ متهيدا ألفق . للتعبري عن اآلراء
يدعوr مجيعا الختاذ ما يلزم اختاذه يف مسـتوى رهاrت ومطامح مسـتقبل 

  . املغاربة
  سـيدي الرئيس، 
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
اليوم نطرح السؤال بلك نزاهة وموضوعية، هل التظاهر العنيف بعد 
¤سـتفتاء عىل اPسـتور، يسري يف الطريق ا¿ي رمسه املغاربة معارضني 

تور؟ هل احلل السلمي للك اخلالفات السـياسـية البد أن ومساندين لÁسـ 
  مير عرب التحدي والرصاع؟ 

أظن أن اجلواب عىل هذا السؤال، أمام ما حصل خالل هذه األربعة 
¿Í، . أشهر، يسـتدعي الكثري من اجلدية والكثري من اجلرأة والشجاعة

يت تدعو لها، جيب التنديد مبا وقع يوم األحد املايض، كيفام اكنت اجلهات ال
مساندة أو مناهضة لÁسـتور، البد أن يسـمتر حق املغاربة يف التعبري عن 
الرأي بلك موضوعية وشفافية، البد أن يسـمتر واجب حتقيق السمل وحتقيق 

  . الزناهة
¿Í، السـيد الرئيس، السادة الوزراء، نرى أن واجب اPعوة إىل 

تحهتا مرجعيات أساسـية، ¤خنراط اللكي للجميع يف اPيناميكية اليت ف 
يونيو،  17مارس، مرجعية  9فرباير، مرجعية  20حققها املغاربة، مرجعية 
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  . مرجعية فاحت يوليوز احلايل
  

إن اPسـتور ا¿ي صوت عليه املغاربة، أصبح يلزم امجليع، والعمل من 
  . أجل تفعي/ وتزنيل مبادئه وضامن احرتامه أمر هيمنا مجيعا

  . وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
شكرا السـيد املستشار، اللكمة اآلن للفريق احلريك، فليتفضل السـيد 

  .الرئيس إلحاطة اEلس علام بقضية طارئة

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

Áميقراطية، عيدا لفوز املغرب لقد شلك يوم امجلعة فاحت يوليوز عيدا ل
من خالل املصادقة عىل اPسـتور اجلديد بشـبه إجامع منقطع النظري 
ومبشاركة مكثفة، أسست لتعاقد جديد ومتجدد بني العرش والشعب، 
وأكدت مبا ال يدع جماال للشك إميان املغاربة ¹إلرادة يف التغيري يف ظل جممتع 

  .آمن ومسـتقر
سـتفتاء ومرحX امحلX السابقة دليال واحضا كام شلكت أجواء يوم ¤

عىل اPينامية اليت تطبع معل خمتلف مكوrت الشعب املغريب وقواه احلية، 
حيث مرت هذه ¤سـتحقاقات يف أجواء سلمية، رخست ¤سـتثناء 
املغريب املمتثل يف قدرته اخلالقة عىل تدبري واستيعاب ¤ختالف والتنافس 

امجليع ومن أجل مغرب يكرم اكفة أبنائه، مغرب من أجل مسـتقبل يتقامسه 
يعرف من أين أىت وإىل أين يسري، مغرب دميقراطي، تمنوي، دامئ المتسك 

  .بثوابته الوطنية وهبويته املتنوعة مبكوrهتا وروافدها
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  إخواين املستشارين،

ضامينه الواعدة، سيشلك مدخال إن امليثاق اPسـتوري اجلديد مب
جديدا لتعزيز املسار اPميقراطي لبالدr من خالل وضع أسس متينة لفصل 
مرن ومتاكمل بني خمتلف السلط، وعرب التجسـيد اPسـتوري للتعددية 
السـياسـية والثقافية وإرساء راكئز احلاكمة اجليدة وتعميق خيار اجلهوية 

كام يفتح هذا اPسـتور كذÍ أفقا . باملتقدمة كبوابة أساسـية لسـياسة القر 
  .واسعا لتحصني املغرب احلقويق وتوسـيع احلر�ت

  السـيد الرئيس،
أما من جانب آخر، فإننا يف الفريق احلريك هنõ جال� املµ والشعب 
املغريب واكفة مكوrته السـياسـية والنقابية وامجلعوية ولك قواه احلية عىل 

إننا نؤكد مككون من مكوrت احلركة جناح هذا ¤سـتحقاق التارخيي، ف

الشعبية اخنراطنا الفعال يف أجرأة هذه الفلسفة اPسـتورية اجلديدة وتفعيل 
مقتضيات هذا النص اPسـتوري مبا يتطلبه من ترشيعات قانونية جديدة 
وفعل سـيايس متجدد وبلورة آلليات ومبادرات تسامه يف جتسـيد اإلصالح 

  . ي والثقايف املنشودالسـيايس و¤قتصادي و¤جع
ويف هذا اإلطار، هنيب باكفة املواطنني واملواطنات وباكفة مكوrت 
اEمتع السـيايس واملدين إىل مواصX هذه التعبئة الوطنية الصادقة اليت 
جسدها الشعب املغريب يوم امجلعة املايض من أجل إجناح ¤سـتحقاقات 

هذا اإلصالح اPسـتوري، السـياسـية و¤نتخابية والتمنوية اليت ستتوج 
ا¿ي أدخل بالدr ¹لفعل إىل rدي اPول العريقة يف اPميقراطية وجعل منه 
رشياك اسرتاتيجيا يف العامل اجلديد ومنارة حيتدى هبا يف مناخ إقلميي وËوي 

  . يطبعه التوتر والرصاع
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
آلن لفريق التجمع اPسـتوري املوحد، شكرا للسـيد املستشار، اللكمة ا

  .فليتفضل أحد السادة املستشارين

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

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

السـيد الرئيس، بعد الهتنئة اليت وËمتوها إىل صاحب اجلال� يف بداية 
ملغريب ا¿ي اختار اختياره بلك وضوح يف هذه اجللسة، هنõ الشعب ا

¤سـتفتاء الشعيب ليوم فاحت يوليوز األخري، ا¿ي سيبقى مشهودا يف mرخي 
  . املغرب املعارص

لقد عرب الشعب املغريب يف اPاخل واخلارج عن رأيه بلك مسؤولية، 
حيث دافع وبلك قوة عىل اإلصالحات املسـتقبلية اليت تضمهنا اPسـتور 

  . احضة غري قابX للنقاشبنتاجئ و 
فاالسـتفتاء الشعيب ا¿ي نعتربه ثورة مµ وشعب 6نية، مر يف 
ظروف جيدة بشهادة امجليع، حيث اكن التفوق لألغلبية الساحقة للشعب 
املغريب، إنه إذن المنوذج املغريب والمتزي املغريب ا¿ي عربت عنه اكفة دول 

rعىل هذا اإلجناز التارخيي وعىل  العامل وشهدت به، حيث تتواىل هتاين بالد
التعامل احلضاري ا¿ي عربت عنه اكفة القوى واحلساسات السـياسـية 
والنقاش العمويم احلاد والهادئ والرزين يف نفس الوقت ا¿ي سـبق يوم 

  . ¤سـتفتاء
جنحنا مجيعا إذن يف إجراء هذا ¤سـتفتاء، و¹لتايل فإن مسؤوليتنا 

واطنني، مسؤوليتنا قد تعاظمت، حيث كقوى سـياسـية وجممتع مدين وم
ينتظرr مسار شاق من أجل تزنيل مقتضيات اPسـتور اجلديد تزنيال 

  .حصيحا وسل�، يف جو نمتناه أن يكون هادئا
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ميكننا وبلك ثبات من إقرار قوانني rجعة، تسامه ¹لشلك الالئق يف 
عدين بناء مؤسسات دسـتورية قوية وفق ما يطمح � الشعب املغريب، مبت

يف ذÍ عن األساليب القدمية يف هتييء قوانني مرجتX وأحياr مرتبكة، قد 
  . يعيدr ال قدر هللا شيئا ما إىل الوراء

فبلك تفاؤل موضوعي وإميان قوي يف مسـتقبل بالدr، إننا يف فريق 
التجمع اPسـتوري املوحد، هنيب باكفة القوى السـياسـية واEمتع املدين 

ملسامهة وبلك مسؤولية يف إجناح هذه اإلصالحات عرب واملواطنني إىل ا
املسامهة واملشاركة الفعا� من خالل اخنراط اكفة النخب الوطنية يف إجناح 
ورش اإلصالحات السـياسـية من أجل مواصX أوراش التمنية املهيلكة بلك 
اطمئنان، وكذÍ التصدي لبعض جيوب مقاومة اإلصالح اليت الزلت يف 

الالئقة يف العهد اجلديد من طرف عدد من املسؤولني، ا¿ين سلواكهتا غري 
مع األسف مل يسـتوعبوا بعد نبض الشارع والشعب املغريب وجحم التغيري 

  . ا¿ي جاء يف اPسـتور اجلديد
  .وشكر السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، سنسـمتع اآلن إىل الفريق ¤شرتايك يف نفس 

  .لسـيدة الرئيسة تفضيلاإلطار، ا

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون،
نتناول اللكمة اليوم ¹مس الفريق ¤شرتايك، وأr أحس ببالغ الفخر 

صالح دسـتوري و¤عزتاز ¹لنجاح الكبري ا¿ي حققناه مجيعا يف حتقيق إ
  .معيق وغري مسـبوق يف mرخي اPو� املغربية احلديثة

وإننا إذ هنõ اكفة املغاربة عىل النضج الكبري ا¿ي أ¹نوا عنه يف هذه 
املرحX التارخيية اPقيقة، وعىل التعبئة الوطنية املثالية اليت أدت إىل حتقيق 

از لك ¤حتاد�ت هذا اإلجناز الوطين العميق، فإنين أعرب كذÍ عن اعزت 
و¤حتاديني ¹ملضامني املتقدمة للوثيقة اPسـتورية اليت أخذت بعني 
¤عتبار األغلبية الساحقة للمقرتحات الرائدة اليت اكن ¤حتاد ¤شرتايك 

  . سـباقا إىل طرBا وإىل املطالبة ¹إلرساع يف تبنهيا
دون أن خنطئ  لقد جنحنا يف حتقيق انتقال كبري حنو اPو� اPميقراطية

الطريق ودون أن نؤدي مثنا ¹هظا عىل ذÍ، مثل ما هو واقع احلال يف 
  . عدد من الEذج اEاورة اليت دخلت يف نفق، ال نسـتطيع التكهن مبآ�

لكن ومع ذÍ، فإننا نشدد عىل رضورة الوعي بأننا ما زلنا يف بداية 
والتعبئة يف تعزيز  الطريق الصحيح، وعلينا أن نسـمتر بنفس الوعي وامحلاس

  . ¤نتقال ويف حتصني ماكسب اإلصالح اPسـتوري

ولعل املدخل األسايس لتحقيق هذا التوجه هو املبادرة الرسيعة إىل 
تفعيل مقتضيات ومضامني الوثيقة اPسـتورية، وحتويل اإلماكrت 
اPميقراطية واألدوات التخليقية والتدابري املؤسساتية إىل واقع ä حيس من 

� املواطنون أهنم أمام بناء مؤسسايت وحاكمة اقتصادية وتدبري عقالين خال
 äتلف مناô للشأن العام وحتكمي قضايئ عادل ومنصف، وختليق فعيل

  . احلياة العامة
فمل يعد مسموحا اليوم، بعدما وصلنا إليه من تأسيس دسـتوري ملغرب 

راء يف تقوية مشهدr الغد أن نرتاجع عىل مسـتوى التفعيل أو نتقهقر إىل الو 
السـيايس ويف حماربة الفساد عىل اكفة املسـتو�ت ويف ربط املسؤولية 

  .¹حملاسـبة ويف تعزيز احلر�ت وحقوق اإلنسان وتقوية حرية الرأي والتعبري
إن هذا اEهود امجلاعي ا¿ي ينتظر اPو� واEمتع واملؤسسات 

من عراقيل ومقاومات، لكنه واملواطنني املغاربة لن يكون بسـيطا ولن خيلو 
  . جمهود أسايس لنجاح املغرب يف ورش اإلصالح اPميقراطي الكبري

ولعل من أولو�ت النجاح يف هذا الورش الكبري هو العمل عىل تأهيل 
الهيئات احلزبية الوطنية وخنهبا وأطرها لتكون يف مسـتوى قيادة اإلصالح 

دون مؤسسات حزبية قوية،  السـيايس واPميقراطي املغريب، فال دميقراطية
وال مؤسسات سـياسـية قوية دون خنب حزبية وطنية ومبادرة، وال حياة 
سـياسـية طبيعية وحداثية دون أطر ومناضلني متشـبعني مببادئ وأخالق 

  .الزناهة واPميقراطية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الرئيسة، اللكمة آلخر متدخل يف هذا اإلطار، الفريق 

  .سـتقاليل¤

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة،
  إخواين املستشارون،

يترشف الفريق ¤سـتقاليل يف إطار اإلحاطة لهيõ الشعب املغريب 
يوليوز  1عىل اإلجناز العظمي واجلبار ا¿ي عشـناه مكغاربة يوم امجلعة 

¹لتصويت عىل اPسـتور بكثافة منهتية ومطلقة، rلت إجعاب امجليع، 
ونوهت هبا مجيع اPول مبا فهيا خصوم املغرب، وأكرب شهادة تأيت من عند 

  . اخلصوم
وهبذه املناسـبة، يرس الفريق ¤سـتقاليل بأن هيõ، مرة أخرى وعىل 

غريب وعىل رأسهم غرار من سـبقوr يف طلب اإلحاطة، أن هنõ الشعب امل
جال� املµ محمد السادس نرصه هللا عىل هذا اEهود اجلبار وعىل هذا 
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  .اإلجناز الرائع وغري املسـبوق يف إطار مواد هذا اPسـتور العظمي
  السـيد الرئيس،

  األخوات واإلخوة،
إن تصويتنا بكثافة عىل اPسـتور تنقصه أو تتطلب من مجيع املغاربة 

إلصالحات ف� خيص القوانني التنظميية للسري ببالدr ¤نكباب عىل ¹يق ا
وفق التوËات السامية جلال� املµ يف إطار مغرب دميقراطي، مغرب 
 Xحدايث، مغرب حيارب الفساد واملفسدين، حيارب لك من حياول عرق

µنشاط وسري التقدم ا¿ي رمسه املغاربة مجيعا حتت قيادة جال� امل .  
يندى � اجلبني وال يىش  دث اليوم يف مدينة فاسوإين أرى أن ما حي

مع ما صوت املغاربة مجيعا من أج/، أال ويه اإلصالحات، أال ويه 
اPميقراطية، ألن مدينة فاس اآلن تسـهتدف من طرف خصوم اإلصالح، 

  .من حياولون عرقX أي معل rحج
روج أهنا وهذا يؤسفنا حنن مكغاربة، ألن العامصة العلمية من خالل ما ي

فشلت يف تسـيري نظافهتا يف إطار ما يسمى ¹إلصالح، وما وقع مبدينة 
فاس بعدما جعزت الرشكة عىل مجع النفا�ت الصلبة، وبطريقة rجعة 

  .ودميقراطية مت فسخ العقدة ولكفت رشكة أخرى مجلع هذه النفا�ت
غري أن احللف ا¿ي حياول النيل من اجهتاد اEلس امجلاعي ملدينة 

اس، خسر بلطجياته، ومعروف ببلطجياته، خسر لك ما Pيه لعرقX مجع ف
النفا�ت، مما يؤثر عىل حصة الساكنة الفاسـية يف سالمهتا ويف نظافهتا، مع 
سكوت مقرب ومصت قاتل جلهاز األمن، وا¿ي نعتربه كتواطؤ مكشوف 

اعي ألننا نريد اإلصالح ونرضب عىل أ�دي املتالعبني، مفا فع/ اEلس امجل
آليات ومعدات مجلع النظافة، اكن ¹ملقابل حزب حياول النيل  من جتنيد من

  . من سري اEالس امجلاعية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

ننتقل اآلن إىل معاجلة األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
 18موËان لقطاع التشغيل، و سؤ¤، سؤ¤ن مهنا آنيان 20وعددها 

سؤ¤ عاد� موزعة عىل قطاع التشغيل، والعدل، واألوقاف، واإلساكن 
والتعمري، والسـياحة، والطاقة واملعادن، والصحة، والشـباب والر�ضة، 
الرتبية الوطنية، ¤تصال، الصناعة والتجارة، والشؤون ¤قتصادية 

  .والعامة، والصناعة التقليدية
األسـئX ¹لسؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Pى نسـهتل هذه 

حول ارتفاع أسعار  ،الوزير األول، امللكف ¹لشؤون ¤قتصادية والعامة
اللكمة ألحد السادة املستشارين أعضاء فريق . البرتول ¹لسوق اPولية

  . التجمع اPسـتوري املوحد لتقدمي السؤال، فليتفضل أحدمه مشكورا
  .لسة؟ تفضل السـيد املستشاريف تسـيري اجل 

        ::::املستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوي
  .شكرا السـيد الرئيس

غري يف إطار القراءة د�ل األمني احنا الرتتيب عندr، واش وقع تغيري 
عىل الرتتيب؟ ما علمتوrش، واش وزارة اإلساكن حىت يه وقع علهيا يش 

  .السـيد الرئيس تغيري يف الرتتيب؟ واش اكين تغيري يف لكيش؟ ما فهمناش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أستسمح، سـبق للسـيد األمني أن اقرتح عىل اEلس هذا التغيري رمبا 
قبل دخولمك ويتعلق األمر ¹لسـيد الوزير املنتدب Pى السـيد الوزير 
امللكف ¹لشؤون ¤قتصادية والعامة، والسـيد وزير التجارة والصناعة 

اج األسـئX املوËة إلهيام يف بداية يطلبان إدر  ،والتكنولوجيات احلديثة
  .اجللسة وهذا ما حنن بصدده

أما السـيد وزير العدل يطلب تأجيل السؤال الشفوي املوجه إليه إىل 
آخر اجللسة، وكذا طلب وزير السـياحة والصناعة التقليدية بإدراج 
السؤال الشفهـي املوجه إليه بعد قطاع ¤تصال، فقد طرحنا هذا عىل 

ويف هذا اإلطار، أعطي اللكمة . مة ووافق اEلس عىل ذÍاجللسة العا
لفريق التجمع اPسـتوري من أجل تناول السؤال املتعلق بأسعار البرتول 

  .¹لسوق اPولية

        ::::املستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكوري
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارين احملرتمني،
سـنا أحيل عىل السـيد الوزير السؤال اآلين يف إطار النظام اPاخيل Eل 

  :اآليت
  السـيد الوزير احملرتم،

دوالر للربميل،  95عرفت أسعار البرتول اخلام ز�دات كبرية، بلغت 
دوالر، ¿Í بدأ احلديث  75وقد اعمتد املغرب يف توقعاته املالية معيار 

 Íصص للمقاصة، مفا تأثري ذôعىل يدور اآلن عن نفاذ ¤حتياطي ا
  ¤قتصاد الوطين؟ وهل سـتكون هناك ز�دة يف أسعار احملروقات؟

  .وشكرا

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

  .السؤال، تفضلوا

السـيد السـيد السـيد السـيد ننننزار بركة، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون زار بركة، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون زار بركة، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون زار بركة، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون 
        ::::¤قتصادية والعامة¤قتصادية والعامة¤قتصادية والعامة¤قتصادية والعامة

 .الرئيس شكرا السـيد
  السـيد الرئيس احملرتم،



 2011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––ن ن ن ن مداوالت جملس املستشاريمداوالت جملس املستشاريمداوالت جملس املستشاريمداوالت جملس املستشاري

7 

 )2011يوليوز  05( 1432 شعبان 03

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أشكر السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني من فريق التجمع 
اPسـتوري املوحد عىل تفضلهم بطرح هذا السؤال الهام، املتعلق ¹رتفاع 
 أسعار البرتول يف السوق اPولية وتأثري ذÍ عىل السوق الوطنية وعىل

  . ¤قتصاد الوطين
ويف هذا اإلطار، كام تعلمون، فإن احلكومة قد خصصت لصندوق 

، ومت ذÍ 2011مليار درمه يف املزيانية احلالية د�ل سـنة  17املقاصة مبلغ 
دوالر، لكن كام تعلمون فإنه طرأت مسـتجدات  75عىل أساس فرضية 

جة للنفط، ظرفية لها عالقة ¹ألحداث اجليوسـياسـية يف البÁان املنت
¹إلضافة إىل أسـباب بنيوية لها عالقة بزتايد الطلب مقابل العرض، و¹لتايل 
فارتفعت أسعار املواد النفطية ¹لنسـبة لألسواق اPولية، ووصلت إىل 

  . د�ل اPوالر 110دوالر يف أبريل واليوم اخنفضت إىل  124
م وصل دوالر، السكر اخلا 900بوmن وصل إىل ال كذÍ ¹لنسـبة لغاز 

دوالر، إذن وقعت ارتفاعات  360دوالر، القمح اللني وصل إىل  720إىل 
  .�مة ¹لنسـبة لهذه املواد األساسـية

وحىت ال يمت عكس هذه الز�دات عىل ارتفاع األسعار عىل املواطنني، 
 15فإن احلكومة خصصت اعدات إضافية لفائدة صندوق املقاصة حبوايل 

  :د�ل اPرمه مت توفريها من خالل مليار 15مليار درمه، هاذ 
اسـتعامل الغالف املايل اليل خصصمتوه ¹لنسـبة لمتويل متأخرات  - 1

اPمع للسـنة املاضية، حبمك أننا اسـتوفينا، البعض خلصناه السـنة املاضية 
مليار  4و¹لتايل مفا نتج عن ذÍ وهو أن اكين غالف مايل إضايف د�ل 

  هذه الز�دات؛د�ل اPرمه اليل وفرrه ملواËة 
، أي نفقات %10وهو كذÍ قلصنا من منط عيش اإلدارة ب  - 2

د�ل التسـيري، ما يش النفقات د�ل ¤ستUر، وهنا تنأكد عىل هذه 
¹ش نوصلو  %10النقطة، النفقة د�ل التسـيري د�ل اإلدارة اخنفضت ب 

 .مليار د�ل اPمه 15لهاذ 
 66بائية اليل وصلت إىل وهو أنه اكين واحد التحسن يف املوارد اجل  - 3

، هاذ ¤رتفاع %5,5مليار د�ل اPرمه يف شهر ماي، أي ¹رتفاع د�ل 
وهاذ الفائض فهو كذÍ سيسـتعمل من أجل دمع القدرة الرشائية 
 Íة أخرى كذË للمواطنني حىت ال متس القدرة الرشائية للمواطنني، ومن

Uست¤ Xرات العمومية و¹لتايل حىت ال متس تلكفة اإلنتاج من أجل مواص
 .كذÍ فتح فرص للشغل

  .وشكرا
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة لفريق التجمع اPسـتوري املوحد
  :املستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكوري

  .أشكرك السـيد الوزير عىل اجلواب د�لمك
 ¤رتفاع الصاروV ألسعار النفط الغري املتوقعة لرمبا أربكت حسا¹ت

احلكومة، و¹لتايل فال مناص من تأثري هذه األزمة عىل القدرة الرشائية 
  . للمواطنني

وأسـباب نزول سؤالنا هناك ارتفاع صاروV يف املواد األساسـية 
الغذائية اليت لها صX مبارشة ¹ملواطنني، وكذÍ مناسـبة ليك نطرح وضعية 

الح صندوق صندوق املقاصة بعد هذا ¤رتفاع، وكذÍ مآل مرشوع إص
املقاصة، وكذÍ كيفية إعادة النظر يف توزيع اPمع ا¿ي جيب أن يكون عىل 

  .حسب اجلهات
  .وشكرا

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

السـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون ¤قتصادية السـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون ¤قتصادية السـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون ¤قتصادية السـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف ¹لشؤون ¤قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  . الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل التعقيبشكرا السـيد 
كام أكدت، فإىل اليوم واحلكومة اكنت واحضة يف هذا اEال، فمتت 
تعبئة أموال إضافية حىت ال يمت ارتفاع يف املواد األساسـية، و¹لتايل كام 
قلت فإىل اليوم، وأنمت الحظمت ذÍ، فاكن من املفروض أن السعر د�ل 

درمه،  42درمه، ابقى يف  130أو  120كيلو يصل لـ  12قنينة الغاز د�ل 
  . ما وقعش ارتفاع

¹لنسـبة كذÍ للامزوط اليل تنسـتعملو مجيع ويسـتعم/ الفالحة 
درمه ¹يق  ¹11خلصوص كذÍ، املازوط اكن املفروض المثن د�لو يصل 

  . درمه، إذن ما اكنش ارتفاع 7,12يف 
للكيلو، بقى يف نفس  درامه 5السكر اكن من املفروض تزاد فيه 

  .السعر
إذن هذا يدل بأن كذÍ أنه تدار واحد اEهود خاص، وهذا اEهود 
فهو أسايس ¹لنسـبة لبالدr، ألن عالش؟ ألن من الرضوري أننا حنافظو 
عىل القدرة الرشائية د�ل املواطن، خصوصا د�ل الطبقات الوسطى ود�ل 

  .الطبقات الفقرية
وم يف مرحX دقيقة، واحنا تبعنا اليوم امحلد Z كذÍ ألننا الي ،6نيا

التصويت بكثافة عىل اPسـتور اجلديد، إذن اكين واحد الرغبة يف التغيري، 
رغبة قوية، ولكن رغبة كذÍ يف ¤سـتقرار، و¤سـتقرار أسايس ومن 
بني عنارص ¤سـتقرار هو ¤سـتقرار ¤جعي، و¹لتايل فهاذ اPور اليل 

ق املقاصة فهو دور أسايس لضامن ¤سـتقرار ¤جعي يف تيلعبو صندو 
بالدr، لضامن كذÍ احلركية ¤قتصادية، خصوصا وأن كام قلت أننا مل يمت 
املس بنفقات ¤ستUر، أي أن اPو� الزالت عىل نفس الوترية د�ل 
¤ستUرات من أجل خلق فرص الشغل، وهذا هو بيت القصيد ¹لنسـبة 

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

السؤال املوايل موجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
احلديثة حول رضورة حتديث جتارة القرب، اللكمة ألحد السادة املستشارين 

  .أعضاء الفريق ¤سـتقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحدمه مشكورا

        ::::د عبد السالم اللبارد عبد السالم اللبارد عبد السالم اللبارد عبد السالم اللباراملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين،
عرف قطاع شـباكت التسويق منوا قو� خالل األربع سـنوات األخرية، 
وموازاة مع ذÍ عرفت العالمات املغربية منوا ملموسا خارج احلدود 

يفرض وبإحلاح العمل عىل  الوطنية، ¿ا فالواقع التجاري املغريب اليوم
حتديث جتارة القرب لتحسني تنافسيهتا عىل مسـتوى جودة املنتوجات 
واخلدمات، وعرب إعادة تأهيل املناطق التجارية وتمنية الفضاءات اôصصة 
للتجارة وجعلها تسـتجيب للمعايري املعمول هبا من rحية ¤سـتقطاب 

ت الباعة املتجولني وكذا مواكبة واجلودة والسالمة والولوج هتيئة مواقع لتثبي
  .معليات تأهيل األسواق القروية

ما يه التدابري املسـتقبلية اليت تنوي : ¿ا، نسائلمك السـيد الوزير
  وزارتمك اختاذها من أجل حتديث جتارة القرب؟

  .وشكرا

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

  .السؤال

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

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
هو كام جاء يف \ممك، السـيد املستشار احملرتم، هذا القطاع هو قطاع 

ءات وعندr إجرا... حيوي، وتيعرف واحد المنو �م، وميل ترنكزو عىل
فاش تمنيشو لهاد التجار الصغار وال جتارة . متعددة داخل برrمج رواج
ألف نقطة بيع وهادو اليل خصنا نركزو  975القرب كنجربو اكين تقريبا 

  . علهيم بقوة
مليون درمه يه املزيانية اليت رصدت لهاذ قطاع رواج،  900لهذا ذاك 

ذو، وكيف يوجه هلم؟ تقريبا يوجه لهاد الناس هاذو، لهاد التجار ها 90%
يوجه هلم بطريقة دمع، هاذي مايش قرض ولكن دمع اليل ميكن يوصل حىت 

 5ألف درمه تمتيش القتناء التجهزيات الرضورية،  20ألف درمه،  37لـ 
آألف درمه  5آالف درمه تمتيش للتكوين واحنا قالوا لنا هاد التجار بأن 

ولكن  هخلو ¹ش خنفضو منواحد احلجم كبري جدا، ميكن لنا احنا غادي نتد
ألف درمه تمتيش لالعد نتاع  12نزيدوها هلم يف التجهزيات، وتقريبا 

  .التقنيات نتاع اإلعالم و¤تصال، ذوك احلواسيب اليل ميكن هلم يديروا
حقيقة هاذ الربrمج عاد  2011وإىل شفنا األرقام اليوم تنجربو بأن يف 

نعطيمك الرمق إىل اخذينا يف العرصنة  عرف ¤نطالقة د�لو الفعا�، عالش؟
تقريبا حمل جتاري خالل الثالث  2100النتاجئ األولية حيث متت عرصنة 

، تقريبا معلنا 2871: 2010و 2009، ويف 2011أشهر األوىل نتاع سـنة 
-2009نفس احلجم اليل معلنا يف  2011يف الثالث أشهر األوىل نتاع 

، األول هو ما اكنتش الثقة عند ذاك ، وهذا راجع جلوج نتاع العوامل2010
التجار، حيث تيقولوا واش اPو� غادي تعطينا الفلوس، ميكن اكين يش 
مشلك وغدا الرضائب، 6نيا حقيقة هذا مشلك د�لنا احنا، اكنوا عندr غري 
رشكتني اليل اكنوا هام اليل كيعملوا هاد التجهزي، ميل فهمنا هاد املشلك 

. رشكة اليل خدامة اليوم يف هاذ امليدان هذا 14دزr من رشكتني إىل 
  . ولهذا، هاد الرمق هذا ارتفع هبذا احلجم هذا اليل فرستو دا¹

Íتنخدمو أيضا ¹ش حنسـنو املناخ نتاع هاد التجار،  ،موازاة مع ذ
مثال العمل اليل مقنا به ف� نسميه التعمري التجاري مع وزارة اإلساكن ¹ش 

عايري ¹ش نطورو التجارة يف واحد املدينة معينة، حقيقة يكون واحد امل
اليوم معندrش معايري، ولهذا عندr اليوم واحد الربامج اجلهوية نتاع تطوير 
التجارة اليل غادي تكون معمتدة من طرف واحد الهيآت Ëوية اليل يه 
غدا غرتخص ¿اك القطاع كيفاش ميكن للتجارة تتطور، واش مساحات 

 رجتاو  ة ¹ش نقلو من ذاك املنافسة بني التجار الصغارالكربى أو متوسط
  . هاد املساحات مثال

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، الفريق ¤سـتقاليل تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
شكرا معايل الوزير عىل هاته اإليضاحات واألرقام اليت أتيمت هبا ليكون 

 مبا تقوم به احلكومة من إجيابيات، وهذا واقع وجيب أن املواطن عىل عمل
نرصح بذÍ، علام أن الوزارة املنتدبة Pى الوزير األول، امللكفة ¹لشؤون 
¤قتصادية والعامة، السـيد الوزير هو حارض اهنا�، عندو برrمج خاص 

رك، نيويو (لمتويل أسواق حملية ألنه ما نراه يف بعض املدن الكربى يف العامل 
كنشوفو بأنه اكين أسواق يومية أو أسـبوعية، البد أن منر إىل ...) ¹ريس

هاته املرحX إلعطاء مناسـبات وأماكن حمدودة لهاته الباعة ألنه رضوري 
وجيب مسامهة ومشاركة الغرف التجارية واEالس البÁية والسلطات 

هذه العملية،  احمللية، وأعتقد بأنه السـيد الوزير ا¿ي هو جبانبمك انطلق يف
أظن بأنه مع وزارتمك، وهذا معل حكويم، جيب أن تكون استشارة دامئة 

  . لتحقيق هذا الربrمج
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  .شكرا معايل الوزير

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

  ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
 احملرتم، السـيد الرئيس

حبال اليل كيقولوا اإلجنلزي املوسـيقى يف أذين، هاذ اليش اليل قلت دا¹ 
  . عاد

هو حقيقة مازال جمربrش يش حل للباعة املتجولني، وهذا واحد 
الظاهرة اليل البد خصنا نتجهو لها، اليوم معلنا واحد اPراسة كنجربو تقريبا 

مازال جمربrش هلم واحد ألف ¹عة متجول، اليل حقيقة اليوم  238اكين 
  . احلل

من احللول اليل كنخمو فهيا يه أسواق متنقX ¹ش يكون إحصاء نتاع 
الباعة، مميكنش هلم ومن بعد لك يوم ميكن هلم يتجهوا لسوق من األسواق 
¹ش يبيعوا فهيا ذيك املواد د�هلم، ولكن ¹لطبع تيعين خارج هذه األسواق 

 ¹لطبع بأن خص ذاك الساعات يكون متميكنش هلم يبيعوا، هذا كيعين
واحد التدخل نتاع السلطات احمللية ¹ش حيرتموا هاذ المنوذج، وال الناس 
اليل ميكن هلم يبيعوا فني ما ابغاو، ميخلصوا أي رضيبة غادي يبقاو يبيعوا 

  . فني ما ابغاو وميخلصوا رضائب
  .وشكرا

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

ؤال املوجه إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين واملتعلق بعدم ننتقل للس
احرتام رشوط احلد األدىن لألجر من قبل بعض الرشاكت املتعاقدة مع 
اإلدارات واملؤسسات العمومية، اللكمة ألحد السادة املستشارين أعضاء 

  .الفريق ¤سـتقاليل

        : : : : املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
  .رحميبسم هللا الرمحن ال

  السـيد الرئيس،
  األخوات املستشارات، 

  إخواين املستشارين،
  السـيد الوزير،

صادقت بالدr عىل عدة قوانني وترشيعات هامة، من بيهنا قانون مدونة 
الشغل ا¿ي عرف نقاشا جادا وهاما بني مجيع األطراف النقابية 

ال والسـياسـية الفاعX، واسـتغرق ساعات طوال بني األخذ والرد وبعد جس
طويل مت الوصول إىل التوافق يف معظم البنود الهامة، واليت حمورها 

وأثناء املناقشة مت اسـتحضار الترشيعات . األسايس العامل األجري اإلنسان

املعمول هبا دوليا للحفاظ عىل كرامته وصوهنا من لك ما من شأنه املساس 
  .جرهبا أو اإلخالل حبقوقها، واليت من مضهنا احلد األدىن لأل

لكن بعد صدور هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، عىل اكفة اجلهات 
اإلدارية املعنية السهر عىل سالمة تنفيذه واحلرص عىل مضامني بنوده ألننا 
نفاجأ ولألسف الشديد بأن العديد من اإلدارات واملؤسسات العمومية عند 

جل القيام إبرام العقود مع بعض الرشاكت يف إطار التدبري املفوض من أ
¹لنظافة أو األمن اخلاص أو غريها، جندها ال تراقب وال تتبع معلية األداء 
¹لنسـبة للعاملني هبذه الرشاكت، وال تتفحص دفاتر التحمالت، خصوصا 
ما يتعلق برشط احلد األدىن لألجر، خصوصا وأن معظم الرشاكت متنح 

 القانون وإخالال األجراء أجورمه مبارشة بدل الوساطة البنكية حتايال عىل
  .¹التفاق املسطر يف العقد املربم بني اإلدارات والرشاكت

ما يه التدابري اليت تنوي الوزارة  :¿ا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم
اختاذها، ¹عتبارها الوصية، من أجل السهر واحلرص عل حامية حقوق 

   ر؟وحامية حق رشط احلد األدىن لألج العامل وضامن
  .سـيد الوزيرشكرا ال 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الوزير لمك اللكمة لإلجابة عىل السؤال، تفضلوا، لمك اللكمة 

  .السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
عفوا، السـيد الرئيس، أr اعتقدت أن اكينة وحدة املوضوع ألن اكين 

  .جتاه، شكرا السـيد الرئيسسؤال آخر يف نفس ¤
  ...أوال، أشكر السـيد مستشار الفريق ¤سـتقاليل للوحدة والتعادلية

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ماعرفتش واش فيه وحدة املوضوع يف السؤال؟ إذا اكن هناك وحدة 
املوضوع فأعطي اللكمة ألحد السادة املستشارين أعضاء الفريق ¤شرتايك 

سـيد الوزير من اإلجابة عهنام معا، تفضل السـيد لتقدمي السؤال ليمتكن ال 
 .املستشار

        ::::املستشار السـيد أبو بكرعبيداملستشار السـيد أبو بكرعبيداملستشار السـيد أبو بكرعبيداملستشار السـيد أبو بكرعبيد
  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة املستشارين،
  السـيدة املستشارة،

  السـيد الوزير،
لقد تعززت الرتسانة القانونية لبالدr بقوانني وترشيعات أساسـية، 

امة العامل األجري وصوهنا تسـتحرض الترشيعات املعمول هبا دوليا حلفظ كر 
من لك ما من شأنه املساس هبا أو اإلخالل حبقوقه، واليت يعد أبسطها 

  .ضامن حق احلد األدىن من األجر
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ويف هذا اإلطار، مت التوافق بني مجيع األطراف والفاعلني ببالدr عىل 
قانون مدونة الشغل، إال أننا لألسف الزلنا نعاين مظاهر وسلوكيات ترضب 

لعمق مضامني مدونة الشغل، خصوصا ما يتعلق برشط احلد األدىن يف ا
لألجر، حيث أن العديد من اإلدارات واملؤسسات العمومية ال تلكف 
نفسها عناء افتحاص دفرت التحمالت عند إبرام عقود مع رشاكت النظافة 
واحلراسة واألمن اخلاص، ما يتسبب لألسف الشديد ويف أحيان كثرية يف 

العاملني والعامالت ويف حرماهنم من أبسط احلقوق اليت التعسف عىل 
  .يكفلها قانون مدونة الشغل

ما يه التدابري اليت تقوم هبا وزارتمك  :¿ا، نسائلمك السـيد الوزير
سهرا وحرصا عىل احرتام والزتام هذه الرشاكت  ،¹عتبارها اجلهة الوصية

ل والعامالت مببادئ ورشوط مدونة الشغل وحامية حقوق وكرامة العام
  خاصة يف حق األدىن لألجر؟ 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق  6شكرا السـيد املستشار، السـيد الوزير لمك اللكمة يف حدود 

  .لإلجابة عىل السؤالني معا، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس
¤سـتقاليل للوحدة  ، السادة املستشارين يف الفريقالسـيدة الرئيسة

  والتعادلية والفريق ¤شرتايك،
نشكرمك عىل إ6رة هذا السؤال اليل كنعتقدو جد هام، خصوصا أنمك 
طرحمتوه يف العالقة ما بني اPو� اليت تعطي بعض اخلدمات لبعض 
املقاوالت والرشاكت يف إطار املناو�، إما رشاكت احلراسة أو رشاكت 

  . النظافة
نه ¹لنسـبة للحد األدىن لألجر جيري حتديده انطالقا جيب التذكري أ

بقرار لوزير التشغيل والتكوين املهين انطالقا من مفاوضات جيرهيا أو 
استشارات مع املركز�ت النقابية األكرث متثيلية، وكذÍ مع املنظامت 
املهنية، ويصدر املرسوم ا¿ي حيدد احلد األدىن لألجر كام وقع مؤخرا 

أبريل، وا¿ي يدخل حزي التنفيذ ابتداء من فاحت يوليوز  26خالل اتفاق 
  .من هاذ السـنة

ويف هاذ الصدد، ¹لنسـبة للمقاوالت اليت تشـتغل حلساب اPو�، 
جيب التذكري هنا أن قطاع احلراسة اليل ذكرتوه عىل سبيل املثال، مل يكن 

ه سـبق قطاع احلراسة ونقل األموال، اليوم هاذي مناسـبة للتذكري أن ،منظام
صادق جملسمك املوقر عىل قانون واملرسوم د�ل السـيد وزير اPاخلية 
صدر، وكذÍ القرار املشرتك مع السـيد وزير اPاخلية مت الصدور د�لو 
اليل غادي يتطلب يف املسـتقبل أن تصبح رشاكت احلراسة ونقل األموال 

  .يةملزمة ¹لتكوين، ملزمة بواحد اEموعة من ¤لزتامات ¤جع 

د�ل  519جانب آخر، جيب اإلشارة يه اPورية انطالقا من املادة 
مدونة الشغل، اليت صدرت يف شأهنا دورية السـيد وزير األول ¹لنسـبة 
 µخذ تm للمقاوالت اليل كرتىس علهيا صفقات معومية، ال ميكن ¹ش
الضامنة إال إذا أخذت من عند املندوب د�ل التشغيل واحد الشهادة تثبت 

  . أهنا اسـتمكلت لك اإلجراءات أو احلقوق ¤جعية لفائدة األجراء
هذا ال مينع من وجود العديد من املقاوالت، يف بعض األحيان 
خصوصا يف احلراسة والنظافة، اليت ال حترتم املقتضيات، مايش فقط احلد 
األدىن لألجر، بل كذÍ الترصحي وهذا هو األمه، الترصحي Pى الصندوق 

 للضامن ¤جعي، ألننا ¹لنسـبة يل هاذي أمه يشء يف اجلانب الوطين
  .¤جعي

يف هاذ الصدد، قام الصندوق الوطين للضامن ¤جعي بطلب منا 
شهور بإجناز واحد اPراسة ألن مراقبة الضامن  6خالل هاذي واحد 

سة ¤جعي، مبقاتش ¹لطرق اليل اكنت تقليدية سابقا، مقنا بواحد اPرا
عن طريق الصندوق الوطين للضامن ¤جعي للقرب وملعرفة جحم 
املعامالت واحلجم د�ل هاذ املقاوالت من أجل إجناز واحد العملية د�ل 

وانطالقا من معلية ما يسمى املسح ¹لنسـبة للضامن ¤جعي،  ،الرقابة
  .واليل ابدات كتعطي ألكها يف العديد من الرشاكت واملقاوالت

سـبة جلهاز تفتيش الشغل، يكفي أنه عىل العموم، مايش فقط غري ¹لن 
... ¹لنسـبة لهاذ الرشاكت د�ل النظافة واحلراسة أهنا وصلت املراقبة د�ل

  . ألف خمالفة ¹لنسـبة للصعيد الوطين 32رصدr تقريبا واحد 
أكيد إشاكلية احلد األدىن لألجر تطرح عدة أبعاد وتطرح عدة 

أشهر أطلقنا واحد اPراسة  6لصدد، تقريبا هاذي واحد إشاكليات يف هذا ا
من أجل معرفة احلد األدىن لألجر واآل6ر د�لو، تعلق األمر ¹إلنتاجية، 
تعلق األمر كذÍ ¹لظروف اليل تتكون فهيا املقاوالت يف بعض املناطق 
واجلهات أو عىل صعيد القطاعات، وهذا نقاش اليل تفتح حىت يف آليات 

  .جعي، وميكن نقول أنه خصو واحد التعميق أكرباحلوار ¤
 .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للفريق ¤سـتقاليل من أجل التعقيب عىل 

  .اجلواب

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

  .يلبدوري أود أن أنوه E¹هودات اجلبارة اليت تبذلها وزارة التشغ 
  السـيد الوزير،

إننا وحنن نطرح هذا السؤال، كنا نتوi كفريق اسـتقاليل اجهتاداتمك 
املعهودة، حيث ال يعقل أن سـيادتمك تعرفون، وأنمت نقايب قبل أن تكونوا 
وزيرا، فأنمت تعرفون مهوم ومعاrة الطبقة الشغيX، خصوصا مع من ال حيرتم 
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لصندوق الوطين للضامن احلد األدىن لألجر، وكذÍ الترصحي Pى ا
¤جعي، هذه آفة تؤثر سلبا عىل اEمتع وخاصة عندما يصل العامل أو 
األجري إىل سن متأخر وخيرج بدون تأمينات وبدون تعويضات وبدون حىت 
حق املعاش، فيجب ¤هم أكرث مبفتيش الشغل، توفري اآلليات للمراقبة، 

  . السـيد الوزير
جيب العناية الكبرية جبهاز مفتيش الشغل، أr وحنن هبذا السؤال نقول 

خشصيا أقطن مبكناس وأالحظ أن مندوبية الشغل تعيش قهرا، أزمة، تعيش 
أزمة مع املاكن، اإلدارة ال تليق، املاكتب غري متوفرة، إضافة لوسائل 

  التنقل، فكيف ميكن ملفتش الشغل أن يقوم بواجبه، السـيد الوزير؟
اrة هذه الفئة، هناك قانون أسايس، هناك قد ال خيفى عليمك مدى مع

وسوف لن أدخل يف حيثيات ومعاrة مفتيش ... تعويضات وهناك وهناك
الشغل، إضافة جيب اإلنكباب عىل القطاع غري املهيلك أي القطاع غري 

  . نظم هو ا¿ي يتسبب مآيس داخل اEمتعامل 
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيسالسـيد السـيد السـيد السـيد 
س اإلطار أعطي اللكمة للفريق شكرا للسـيد املستشار، ويف نف

  .¤شرتايك، تفضيل السـيدة الرئيسة

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

حصيح أن هاذ رشاكت . بداية ننوه E¹هودات املبذو� يف هذا القطاع
من اليد العامX وتسامه يف تشغيل املغاربة، حصيح  اكبري  ااملناو� متتص عدد

ذه القطاعات بدأت تتنظم مبجهودات أطر ومبجهوداتمك السـيد كذÍ أن ه
الوزير، حصيح أن املراقبة وعرب اPراسة اليل اعلنتو علهيا اآلن، واليل أنمت 
بصدد بعد هذه اPراسة بصدد تنظمي أكرث هذا القطاع، حصيح أن املرسوم 

زالت اآلن حدد احلد األدىن لألجور منذ فاحت يوليوز، لكن السـيد الوزير ال
طبقة معينة تعاين من عدم احرتام أر¹ب الرشاكت لهذا احلد األدىن 

  . لألجور
و¹لتايل، السـيد الوزير، هذا التعاقد اليل تيكون عند املؤسسات 
العمومية مع هاته الرشاكت، جيب األخذ بعني ¤عتبار مدى نسـبة احرتام 

مبا ويف إطار هذه الرشاكت لهذا التعاقد يف إطار احلد األدىن لألجور، ر 
نسـبة الترصحيات لصندوق الضامن ¤جعي رمبا سوف تكون مناسـبة 
لهذه الرشاكت من أجل أن تشـتغل بطريقة حترتم فهيا حقوق العاملني يف 

 .هاته الرشكة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .دقائق 4شكرا للسـيدة الرئيسة، السـيد الوزير لمك اللكمة يف حدود 

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

للمسامهة يف النقاش ويف التعقيب عىل السـيدة الرئيسة والسـيد 
املستشار احملرتم، غادي أكون رصحي، يف وزارة التشغيل أول ما حتملنا 
املسؤولية لقينا الرشكة املتعاقد معها، وسـبق قلت هاذ اليش داخل جملسمك 

معها ال ترصح بأجراهئا للضامن ¤جعي، مقنا املوقر، لقينا الرشكة املتعاقد 
بأول إجراء هو دعوهتا الحرتام القانون، ما احرتمتش القانون اكن هناك 

  . التفتيش
أظن من خاللمك ومن خالل الرأي العام هذه مبادرات مواطنة اكن 
ميكن يقوم هبا أي مسؤول يف أي موقع، أكيد هناك نظام الصفقات كتزنل 

كميكن تزنل عىل هذا واآلخر كيزنل يف المثن، ولكن تميكن  نظرا للمنافسة

  . عىل رأس لك إدارة كميكن نقومو مببادرات
اليوم داخل وزارة التشغيل الناس اليل تيشـتاغلوا معنا عندمه 
الترصحيات د�ل الضامن ¤جعي، عندمه احلقوق ¤جعية د�هلم 

  .حمرتمة
قوانني �مة، السـيدة الرئيسة، أضيف واحد النقطة اليل يه �مة، ال

املراسـمي التطبيقية �مة ولكن حمتاجة إىل موارد برشية، وال ما اكنتش موارد 
  . برشية مؤهX وكتقوم ¹ملردودية د�لها

ذكرمت Ëاز تفتيش الشغل، أكيد اجلهاز يلعب واحد اPور جد �م، 
أتفق معك ¹لنسـبة للوسائل د�ل العمل ذكرمت منوذج د�ل مكناس، ميكن 

أهنا بناية د�ل املندوبية غري مالمئة، كنبحثو عىل جمال آخر الحتضان مقر 
  .املندوبية، ولكن راه مقنا بواحد العدد د�ل اإلصالحات داخل املندوبيات

كذÍ املوارد البرشية خصها تكوين وخصها واحد النظام د�ل التعاقد 
بدأ يتناىم عندr واحد  واملردودية، ألنه اليوم واحنا كنشوفو هذا اليش،

نساوها يش شوية، يعين هاذ ثقافة ن السلوك د�ل احلقوق ولكن الواجبات ك 
  .احلقوق جيب أن تكون معها ثقافة د�ل الواجبات يف القيام ¹لواجب املهين

مت الرفع من التعويضات د�لو عىل  ،¹لنسـبة جلهاز تفتيش الشغل
نه تياخذ تعويضات مالية من اجلوالن، ال حيق � أن يسـتعمل السـيارة أل

طرف اPو� أي من طرف املواطن، للقيام بتµ املهام، اليوم كتبلغ تقريبا 
  . درمه ¹لنسـبة ألعىل سمل، هذا �م، اكن حمفز 2500

كذÍ دخلنا يف واحد العملية جديدة داخل وزارة التشغيل يه نظام 
ملركزية لتحقيق العقود واألهداف، نتعاقد مع املندوبيات، مع املصاحل ا

أهداف معينة، وتضع الوزارة اإلماكنيات، ال ميكن وضع إماكنيات بدون 
حتقيق أهداف، تعلق األمر ¹ملراقبة، تعلق األمر حبل نزاعات الشغل 
امجلاعية والفردية، تعلق األمر ¹إلرشاد د�ل الرشاكء ¤جعيني وتأطريمه 

Íواملسامهة يف توجهيهم، إىل غري ذ.  
رr جمهود عىل مسـتوى العدد د�ل عدد Ëاز تفتيش الشغل، كذÍ د

كام ذكر السـيد املستشار احملرتم، جد حمدود، هاذ السـنة متكنا عرب القانون 
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منصب مايل  40منصب مايل، إضافة لواحد  50املايل من فتح واحد 
إضايف، أضافها السـيد الوزير األول يف إطار توظيف محX الشهادات، 

تش وإطار اليل سامهوا يف Ëاز تفتيش الشغل، ولكن مف  90ولكن يه 
اليل خصهم كذÍ واحد املرحX د�ل التكوين ود�ل التدريب ¹ش ميكن 

  .ميارس املهام د�لو كام يه
د�ل  509جد �مة، التفعيل د�ل مقتضيات املادة  509كذÍ املادة 

Pو� مدونة الشغل اليل يش مقاو� أخذت يش صفقة معومية من طرف ا
أو مؤسسة معومية، ما ميكن لها تأخذ ذاك الضامنة د�لها اليل كتكون 

ثبت أنه ت واضعاها إال بشهادة د�ل مندوب الشغل، هاذيك الشهادة ك 
Íاملقاو� ما كيتسالها حىت يش حاجة لفائدة أجراهئا، إىل غري ذ.  

 2010كذÍ تفعيل آليات الضامن ¤جعي، نعطي واحد الرمق سـنة 
لتصحيح د�ل الترصحي ¹ألجر ¹لنسـبة للصندوق الوطين للضامن مت ا

أجري اليل اكن يرصح هبا، مايش احلد األدىن، ال، ما  53000¤جعي ب 
كيترصحش ¹ألجر احلقيقي د�لها، وهذا واحد العمل اليل الزال متواتر، 

عية ولكن كرناهنو أكرث عىل القانون، عىل املراقبة وعىل املسؤولية ¤ج
 .د�ل املقاوالت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل يتعلق بإسرتاتيجية معل الواك� الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات، اللكمة ألحد السادة املستشارين أعضاء فريق التجمع 

  .اPسـتوري املوحد لتقدمي السؤال، تفضل

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

  الوزيرة، السـيدة 
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد أخذت الواك� الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات عىل عاتقها 
ومنذ سـنوات مواكبة الشـباب العاطل احلامل للشهادات وتتبعهم من أجل 

  . إجياد فرص شغل تناسب إماكنياهتم ومؤهالهتم الفكرية والعلمية
مسار الواك� مل يعرف النجاح املنتظر منه نظرا إلخفاقها يف وإذا اكن 

العديد من امللفات الكربى، فإنه يبقى معل الواك� معال �ام ¹ملقارنة مع 
جسامة املسؤولية املنوطة هبا، واليت تمتثل أساسا يف مساعدة الشـباب 
العاطل عىل إجياد مناصب شغل وربط الصX بني العاطلني ومؤسسات 

  .ع العام والقطاع اخلاص يف اPاخل واخلارج إن اقتىض األمر ذÍالقطا
  السـيد الوزير،

إن الواك� الوطنية مطالبة اليوم يف إطار التطورات اليت يعرفها العامل، 
rسواء عىل املسـتوى ¤جعي والسـيايس  ،والتطورات اليت تعرفها بالد

mالتواصل مع ¹يق بأن تطور أساليب معلها وتفتح جرس  ،أو التكنولو

املكوrت األخرى املرتبطة بسوق الشغل اكPو� والقطاع اخلاص، وتتأقمل 
  .مع املتطلبات اجلديدة لهذه السوق املتحو� واملتجددة بشلك دامئ ومسـمتر

ما يه إسرتاتيجية الواك� الوطنية إلنعاش  :سؤالنا السـيد الوزير
عن رشااكت جديدة  التشغيل والكفاءات من أجل تطوير معلها والبحث

  إلجياد املزيد من فرص الشغل اليت حنن يف حاجة ماسة إلهيا؟
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال، تفضلوا

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

شار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤال حول شكرا السـيد املست 
  .إسرتاتيجية معل الواك�

يف البداية، جيب التأكيد أن القانون احملدث للواك� أrط هبا �مة 
التدخل ¹ألساس يف القطاع اخلاص، فال تتدخل يف القطاع العمويم، فهـي 

  .يف الوساطة يف جمال التشغيل ¹لنسـبة للقطاع اخلاص
ي نعطي واحد املقارنة، ال أقول بأنه الواك� اليوم، بطبيعة احلال، غاد

وأr كنعتقد خشصيا، وهذا هو اPور د�لها، اPور د�لها هو التدخل يف 
احلاكمة داخل سوق الشغل، تنظمي سوق الشغل عىل الصعيد الوطين، 
اكينة Ëات تنتج مناصب الشغل واكينة Ëات أو مناطق ال تنتج مناصب 

قيقة، و¹لتايل مفروض تكون عندr واحد احلاكمة الشغل، هاذي يه احل 
اPور د�لها هو حتسني قابلية التشغيل ¹لنسـبة . كتلعب فهيا اPور الواك�

للشـباب، كام قلمت السـيد املستشار احملرتم، وكذÍ دور أسايس هو تلبية 
  . ومواكبة حاجيات املقاوالت من املوارد البرشية

" إدماج"، "تأهيل: "د اEموعة من الربامجاملرشع، وأنمت أعطيمتوها واح
إىل اليوم هو  2006حصيX هذه الربامج منذ . اليت تشـتغل علهيم الواك�

  .¹لنسـبة لربrمج تأهيل 52000إدماج و  243000
واك� عىل  26؟ اكنت الواك� يه 2007أمس، ما يه الواك� سـنة 

ر واكالت يف طو  5واك� و 75الصعيد الوطين، اليوم يه 
)l’aménagement(، إعادة الهتيئة، يعين تغطي املغرب .  

الواك� من املوارد البرشية ¹ش تشـتغل، خصها موارد برشية، سـنة 
مستشار وموجه يف جمال التشغيل، اليوم يه  200يه تقريبا واحد  2007
  . مستشار وإطار يف جمال التشغيل اليل تتوفر علهيم الواك� 560

 لك ما حنتاج إليه وما نطلب مهنا؟ هذا هل اسـتطاعت أن تصل إىل
يبقى كذÍ ما يه الوسائل اليت تضعها اPو�؟ جيب القول وضعت اPو� 
وسائل، واليوم يف املدة األخرية اشـتغلنا عىل تطوير بعض الربامج اجلديدة، 

واكن هذا من املالحظات د�ل إخواننا النقابيني  "إدماج"كنعرفو برrمج 
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اكن ذاك اجلانب د�ل التحمالت ¤جعية، تمييش عىل وجه اخلصوص، 
شهر ولكن ما عندوش احلق يف الضامن  36شهر حىت  24واحد الشاب 

¤جعي، اشـتغلنا يف املدة األخرية ومتكنا ¹تفاقية رشاكة مع ¤حتاد العام 
برامج  2ملقاوالت املغرب ووزارة ¤قتصاد واملالية، غادي نطلقو واحد 

غادي تعزز معل الواك�، خصوصا جتاه الشـباب ا¿ي جيد  جديدة اليل
صعوبة يف اإلدماج داخل سوق الشغل ¹لنسـبة للقطاع اخلاص، تتحمل 

، تتحمل مبقتضاه اPو� التحمالت "عقد تدريب"مبقتضاه اPو� ما نسميه 
¤جعية وكذÍ نفقات التدريب والتكوين من أجل اإلدماج داخل 

  . املقاوالت
 .شكرا

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

        ::::املستشار السـيد توفيق مكيلاملستشار السـيد توفيق مكيلاملستشار السـيد توفيق مكيلاملستشار السـيد توفيق مكيل
  . شكرا السـيد الوزير عىل هذه التوضيحات

السـيد الوزير، جاء يف \ممك بأن الواك� كتواكب حاجيات املشغل، 
ر¹ب العمل هو ولكن السـيد الوزير احنا تلقينا عدة شاك�ت من عند أ

بأن هاد الناس، واش هاد اإلشاكلية اكينة نظرا لضعف املوارد البرشية 
للواك�؟ أن هاد الناس مكيتعاملوش بواحد املهنية مع الطلبات نتاع أر¹ب 

ض ـــــــالعمل، حبيث، السـيد الوزير، كنلقاو أن هاد الناس كيطلبوا بع
)les critères( م ـــــــــــــ� كريسلوا لهيف التوظيف والناس نتاع الواك
)des critères ( هودات اخلاصةEآخرين، وميل أر¹ب العمل كيديروا ا

، )les critères(د�هلم ¹ش كيقلبوا عىل هاد الناس اليل كتوفر فهيم هاد 
مع اكمل األسف كيوËومه للواك� وكيتواËوا عاود 6ين بواحد القضية كيقولوا 

أشهر د�ل األقدمية بأنه مسجل، وهاد  6فر فيه هلم بأنه خصو يكون تتو 
اليش احنا كنعرفو بأنه اكين يف القانون، ولكن اليوم حان الوقت مع هاد 
التحوالت اليل كنعيشوها أننا نديرو واحد القراءة ونعدلو إذا اكن ما يعدل 
وحنسن إذا اكن ما حيسن يف الواك� ألهنا كيف ما قلتو كتلعب واحد اPور 

  . جمال الشغل�م يف 
  .شكرا السـيد الوزير

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

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

ميكن املالحظة اليل قدمت خبصوص بعض الشاك�ت، فعال، ألن 
الEذج اليل ما أو بعض ) des profils(بعض أر¹ب العمل كيطلبوا 

اكيناش، من جانبنا يف سـياستنا هو حماو� ما أمكن حتسني قابلية تشغيل 

  .أو غري ذÍ "تأهيل"الشـباب العاطل، واليل كنعطيو عرب برrمج 
ولكن القانون كام ذكرمت السـيد املستشار احملرتم أنه اإلشاكل د�لو 

 اد ميكن �يفرض أنه يكون مسجل واحد طالب معل مسجل لواحد املدة ع
يسـتفيد من اخلدمات د�ل الواك� أو اخلدمات اليت تؤدي علهيا اPو� 

  .مصاريف التكوين
وأؤكد أنه الهدف من تµ العملية هو حماو� ما أمكن هذاك الشـباب، 

اليل عندr د�ل العاطلني حناولو اإلدماج د�لو أو ) le stock(هذاك 
  .تشجيع املقاوالت عىل أنه mخذو

مينع أنه عن طريق واحد الرشااكت اليل مقنا هبم مع العديد من  هذا ال
آالف  10حاجيات د�ل  هالقطاعات، مثال قطاع التعلمي احلر اليوم عند

منصب معل، درr اتفاقية اليل مبقتضاها الواك� تؤهل أطر اليل غادي 
  .تشـتغل يف قطاع التعلمي اخلصويص

احد األاكدميية د�ل التكوين، كذÍ يف مراكز النداء مع اليل مسيناها و 
يف اللغات ¤سـتجابة للحاجيات امللحة لهذه القطاعات، نفس اليشء اليل 

، اليوم اكين هناك مركز الطائراتاكن يف واحد الوقت مع قطاع صناعة 
تكوين متخصص، ما تبقاش الواك� تتدخل بنفس احلجم ألنه بدات كتصبح 

دي تليب حاجيات املقاوالت يف عندr بعض املؤسسات املتخصصة اليل غا
  . هذا اجلانب
  .شكرا

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

السؤال الرابع موجه لمك أيضا، موضوعه املسؤولية ¤جعية للمقاو�، 
اللكمة ألحد السادة املستشارين أعضاء الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل أحدمه مشكورا

        ::::يد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،
السـيد الوزير، مل يعد هناك من يشكك يف مبدأ املسؤولية ¤جعية 
للمقاو�، إىل أن أصبح الزبناء يف األسواق الكربى ورشاكت التوزيع العاملية 

مات اجلودة عىل منتوجاهتا لتتعامل معها، تفرض عىل املقاوالت وضع عال
وهو ما يفرض عىل املقاوالت أن توفر رشوط العمل الالئق لألجراء مبا 
يتالءم مع مبادئ حقوق اإلنسان املتعارف علهيا، وهو ما يتطلب من هذه 
املقاوالت بأن تقوم كحد أدىن عىل األقل ¹حرتام حق ¤نء النقايب، 

وفري رشوط العمل الصحية، توفري امحلاية احرتام قانون الشغل، ت
¤جعية، إعطاء األجور املتالمئة مع طبيعة العمل وأقلها احلد األدىن 
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القانوين لألجر، توفري حوافز تشجيعية، إقرار الرتقية اPاخلية، مما سـيؤدي 
إىل حامية املقاوالت اليت تطبق القانون من Ëة، جعل الشـباب أن يقبل 

قطاع اخلاص، وخاصة أنمك تعلمون أن اللك يريد أن يشـتغل عىل العمل ¹ل
¹لوظيفة العمومية، طبعا نظرا للصورة اليل بطبيعة احلال عند الشـباب عىل 
املقاوالت، إزا� العديد من نزاعات الشغل اليت حتدث لهذه األسـباب، أي 

  .لعدم احرتام املعايري، توفري مناخ اجعي سلمي جبميع املقاوالت
السـيد الوزير، وقبل أن آيت إىل آخر سؤال، أرى أن هذه  طبعا،

املسؤولية تقع عىل عاتق امجليع، لك من موقع مسؤوليته، طبعا حنن يف 
النقا¹ت نناضل من أجل حتقيق هذا الهدف اليل هو احرتام املسؤولية 
¤جعية، وعىل املقاوالت اليت حترتم القانون وأساسا ¤حتاد العام 

ملغرب أن يوعي وأن يقوم بواجبه حلث املقاوالت عىل احرتام ملقاوالت ا
  .القانون

ما يه اإلجراءات  :ومن جانبمك كذÍ، نسائلمك السـيد الوزير عن
والتدابري اليت سـتقومون هبا ليك تتحمل مجيع املقاوالت مسؤوليهتا 

خاصة وأن ما جيري من نقاش حول اإلصالح ال معىن � إذا  ؟¤جعية
  .جمال عالقات الشغلمل يشمل 

فبطبيعة احلال، السـيد الوزير، أنمت تعرفون مدى احلساسـية لعالقة 
الشغل، وأننا إذا متكنا من توفري مناخ اجعي سلمي، وإذا ما مت احرتام 
القانون، مفن طبيعة احلال هذا من شأنه أن خيلق أجواء وأن يسامه يف 

  .و¤جعي والسـيايستوفري األجواء األفضل عىل املسـتوى ¤قتصادي 
  .شكرا

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

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

  السـيد املستشار احملرتم،
  اإلخوة يف الفريق الفيدرايل،

. م، يف سؤالمكأوال كنشاطر جزء كبري مما قلمت، السـيد املستشار احملرت 
اليوم املسؤولية ¤جعية د�ل املقاو� أصبحت شيئا ميكن أن أمسيه 
مقدسا ال عىل املسـتوى اPويل، بل ميكن أن أقول أنه اليوم مع اPسـتور 

أو  8اليل صادق عليه الشعب املغريب امجلعة املاضية، أصبح أكرث ألن املادة 
تشجيع املفاوضة امجلاعية  الفصل الثامن من اPسـتور أصبح يتلكم عىل

وعىل إبرام اتفاقيات الشغل امجلاعية وفق الرشوط اليت ينص علهيا القانون، 
  . إذن اPسـتور اجلديد يعطي واحد اPفعة جديدة

حنن، وكام تعرفون، رفعنا شعار منذ حتملنا املسؤولية ملسأ� العمل 
إشاكليات  الالئق، ومسأ� العمل الالئق يه مسأ� أساسـية، أكيد تطرح

نظم، وعىل مسـتوى امل عىل مسـتوى عىل وجه اخلصوص القطاع غري 

التنافسـية بعض األحيان د�ل املقاوالت، لكن من الرضوري، وهنا اPو� 
مثال أعطي ملا وقعت األزمة ¤قتصادية، تدخلت اPو�  ،قامت مبجهودات

كذÍ ودمعت املقاوالت، ودمعهتا من أجل أهنا حتافظ عىل رصيد الشغل و 
حتافظ كذÍ عىل تنافسيهتا، وهنا أظن املسؤولية مشرتكة، رشاكء 
اجعيني وكذÍ أر¹ب معل من خالل ¤حتاد العام ملقاوالت املغرب أو 

  .منظامت أخرى
وأعتقد أنه يف هذا اEال واPسـتور اجلديد جماش فقط وأحل عىل مسأ� 

ك حاجيات أساسـية، ¤تفاقيات امجلاعية للشغل، بل أحل علهيا ألن هنا
تعلق األمر ¹لريق بأوضاع األجراء، تعلق األمر بتنافسـية املقاو�، تعلق 
األمر كذÍ ¹ملناخ ¤جعي داخل املقاو�، يف لك األشـياء اليل قلتو، 
خصوصا أن بالدr اليوم صادقت عىل أغلب ¤تفاقيات اPولية واجلو� 

رحX جديدة أخرى للتصديق عىل األخرية د�ل احلوار ¤جعي دخلنا م
  .¤تفاقية اPولية األخرى اليل كتجعل أن بالدr مؤهX يف هذا اEال

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

        ::::املستشار السـيد عبد املاÍ أفر�املستشار السـيد عبد املاÍ أفر�املستشار السـيد عبد املاÍ أفر�املستشار السـيد عبد املاÍ أفر�طططط
  .شكرا السـيد الرئيس

عية، وأr أريد أن امجلحتدثمت، السـيد الوزير، عن دسرتة املفاوضة ا
أذكرمك أن هذه املسأ� ليست ¹ليشء اجلديد، مفدونة الشغل تتحدث عن 
املفاوضة امجلاعية، بل أكرث من هذا، وأنمت تعلمون، أن املغرب اكن من 

املتعلقة ¹ملفاوضة  98مضن اPول السـباقة اليت صادقت عىل ¤تفاقية 
  .ملرحوم األسـتاذ عبد هللا إبراهميامجلاعية و¹حلق يف التنظمي إ¹ن حكومة ا

اليوم فعال اPسـتور اجلديد يتحدث عن احلقوق ¤قتصادية  ،لكن
وعن احلقوق ¤جعية وأيضا مسو املواثيق اPولية عىل لك الترشيعات 
الوطنية، ويف هذا اإلطار تأيت مسأ� رضورة احرتام احلر�ت النقابية 

  . املتعلقة ¹حلر�ت النقابية 87واإلرساع ¹لتصديق عىل ¤تفاقية 
طبعا هناك العديد من املشالك، تتعلق ¹ألجور، تتعلق بعدم احرتام 
رشوط الصحة والسالمة داخل املقاوالت، ويف هذا اإلطار الزالت هناك 
العديد من املقاوالت اليت تسـتعمل مواد ك�وية خطرية، اكين 

)l’amiante(خرى، الرصاص، إىل غري ، اكين واحد العديد د�ل املواد األ
  . ذÍ من املواد اخلطرية واليل جيهل األجراء مسـتوى خطورهتا عىل حصهتم

 les normes de qualité(مث أنه اليوم اكين مواصفات د�ل اجلودة 
ISO 9000/9001 ...(وحىت عىل مسـتوى الصحة والسالمة والبيئة، . إخل

حدث عن بيئة سلمية اليل تت) ISO 14000(هناك مواصفات د�ل اجلودة 
  .داخل املقاوالت

احنا ما عندrش مشلك مع املقاوالت اليل ... املشلك اليوم ليس يف
تتحرتم القانون أو اليت تسمي نفسها ¹ملقاو� املواطنة، احنا عندr إشاكل 
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مع بعض أر¹ب العمل ا¿ين ال حيرتمون ال ما هو منصوص عليه يف مدونة 
قتضيات اPسـتور اجلديد فأر¹ب العمل أو الشغل، وطبعا اآلن وحبمك م 

ممثيل أر¹ب العمل أكرث متثيلية، سـيكون هلم حضور داخل هذه املؤسسة 
الترشيعية ونمتىن أن يرقوا إىل مسـتوى احرتام لك ما يتعلق ¹لعالقات 

  .املهنية
هيلك، احنا تنعرفو بأن واحد النسـبة كبرية من امل و¹لنسـبة للقطاع غري 

هيلك تسـتحوذ عىل نسـيج اقتصادي يف بالدr، والسؤال امل القطاع غري 
هيلك قطاعا امل املطروح اليوم هو كيف ميكن أن جنعل من القطاع غري 

ألنه اكين اليل مسـتغل هاذ املسأ� د�ل القطاع غري املهيلك،  ؟�ي�
د�ل األجراء يف واحد القبو، ماكين ال تغطية  400أو  300تيخدم لنا 

ية حصية وال مراقبة وال مه حيزنون، هاذي طبعا اPو� إجعية وال تغط 
مسؤو� عىل املراقبة ومسؤو� أيضا عىل رضورة احرتام لك مقتضيات 
مدونة الشغل، وكيف قلت يف البداية خاصة أن هناك دسـتور جديد مت 

  ...التصويت عليه، وطبعا يبقى علينا مجيعا أن حندد آليات التزنيل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ا السـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير للتعقيب عىل الرد شكر 

  .املقدم من طرف السـيد املستشار احملرتم

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . هو يف الواقع املسامهة يف النقاش أكرث ولو أنه تعقيب

السـيد الرئيس، إىل امسحتو، أr اعتقد أنه أكيد مدونة الشغل أشارت 
اجلانب، لكن منذ دخول مدونة الشغل، طريف اإلنتاج ال  إىل هذا

املركز�ت النقابية وال أر¹ب العمل، غادي نعطيك حصيX، ¹درت وزارة 
التشغيل إىل إعداد اتفاقية منوذجية للشغل، وزعت عىل اكفة املركز�ت 

غل اتفاقيات ش 6 أبرمنا �� النقابية وعىل اكفة املنظامت املهنية وجبهد Ëيد �
  .جامعية جديدة

لألسف الفاعلني، ال أر¹ب معل وال الفاعلني النقابيني، يلجؤون عادة 
يف نزاع اجعي إىل ما يسمى بروتوكول اتفاق وبعض األحيان كنطلعو عىل 

  .بعض بروتوكوالت اتفاق يه مبثابة أرضية التفاقية جامعية
لك  ألنه جاء رصحيا وجاء رصحيا يف 8أr ملا أكدت عىل الفصل 

جيب أن تكون هيالك هذه "من اPسـتور  8اEاالت، يقول الفصل 
تعمل السلطات . املنظامت النقابية وتسـيريها مطابق ملبادئ اPميقراطية

العمومية عىل تشجيع املفاوضة امجلاعية وعىل إبرام اتفاقية الشغل امجلاعية 
القواعد حيدد القانون بصفة خاصة . وفق الرشوط اليت ينص علهيا القانون

  " لنقا¹ت إىل غري ذÍاملتعلقة بتأسيس ا
كنظن أن هذا الفصل فعال والتفعيل د�لو، وأr متفق معك التزنيل 
د�ل لك هذه اإلجراءات خصوصا اPسـتور اجلديد كيعطي للمؤسسة 

سـنوات، ما  5الترشيعية آجال حمددة إلصدار لك النصوص القانونية د�ل 

  .ليل قلنا واحد مفتوحةبقيناش يف اPسـتور السابق ا
أكيد القطاع غري املهيلك يؤدي إىل رضب تنافسـية املقاو� اليت ترصح 

دار بعض  2011أكيد القانون املايل د�ل . بأجراهئا، وهذا كنستشعروه
اإلجراءات التحفزيية ¹ش تشجع بعض املقاوالت اليل تشـتغل يف القطاع 

  . هيلك أهنا تدخل للقطاع املهيلكامل غري 
د مازال خص واحد اجلهد تبذ� لك أËزة اPو�، Ëاز املراقبة أكي

التابعة لنا، Ëاز الضامن ¤جعي، قطاع التجارة والصناعة، املالية، إىل 
Íغري ذ .  

يف املغرب، اكن ) CNSS(لكن بذل جمهود أقولها وأؤكد علهيا، كنا يف 
 2ا إىل انتقلن 2010، 2006ألف مرصح به يف سـنة  800عندr مليون 

ألف، أكيد الزال هاربة لنا واحد مليون وال مليون ونصف  360مليون و
د�ل األجراء اليل خصها من املفروض أهنا تكون عندها امحلاية ¤جعية 

  . والصحية والقانونية د�لها
  .شكرا

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

ل الئق ألحصاب السؤال املوايل موجه لمك أيضا حول ضامن فرص مع
الشواهد والكفاءات العليا، من طرف أعضاء فريق األصا� واملعارصة، 

  .فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤال مشكورا

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدmن الوزيرmن احملرتمتان،
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  ين احملرتمني،إخواين املستشار 
أكدت املندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاطلني شهد ارتفاعا 

ألف عاطل  29عىل املسـتوى الوطين، منتقال من مليون و 0,80بنسـبة 
 8، أي بز�دة قدرها 2010ألف سـنة  37إىل مليون و 2009خالل سـنة 

آالف عاطل، اليشء ا¿ي يضطر العديد من حاميل الشهادات العليا إىل 
مزاو� بعض املهن واحلرف ذات اPخل احملدود ¹لرمغ من كوهنا ال تتناسب 
مع طبيعة تكويهنم، مههم يف ذÍ جتاوز البطا� وحتقيق لقمة العيش ولو 
بأصناف معل ال تناسـهبم وال حتقق تطلعاهتم وأحال�م وال حىت قمية مضافة 

ذ تعلق األمر ¹لقطاع سواء لÁو�، إذ تعلق األمر ¹لقطاع العام أو املقاو� إ
اخلاص، وهو األمر ا¿ي يفقد فرص العمل جاذبيهتا ومردوديهتا ¤عتبارية 

  .و¤قتصادية و¤جعية
السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت تعزتمون القيام هبا خللق فرص 
معل الئقة، تأخذ بعني ¤عتبار مالءمة التكوين حلاجات الشغل، و¹لتايل 

يف الطاقات وحماربة بطا� ذوى الشهادات العليا، وإدماËم يف  تفادي الهدر
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سوق الشغل واملسامهة يف التمنية البرشية و¤قتصادية و¤جعية وضامن 
العيش بكرامة مجليع املواطنني بدون مزي وبلك شفافية، تتطلهبا معطيات 
 املرحX اجلديدة اليت مت تدشيهنا بدسـتور عرصي، أحضى مفخرة للمغرب

  وللمغاربة؟ 
  .وشكرا

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

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

جيب غري . السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤالأشكر 
 300يون وتوضيح ¹ش منكونوش وكنظن هذا هو القصد د�لمك، مايش مل 

ألف لكهم محX شهادات عاطلني يف املغرب، بل ¹لنسـبة د�ل العطا� يف 
، فهيا من محX 9,1املغرب حسب املندوبية السامية للتخطيط اسـتقرت يف 

، اكنت %16,2الشهادات النسـبة األكرب أي باكلور� مفا فوق، يه اليوم 
، لكن تقريبا %1، أي نقصت بواحد النسـبة د�ل 2009سـنة  17,2%

هذا كيطرح إشاكلية، إشاكلية يه د�ل املالءمة د�ل منظومة التكوين مع 
  .املنظومة د�ل سوق الشغل اليل كتغري

أكيد اكين جمهودات اسـتثنائية لتطبيق الشفافية وكذا، جملسمك املوقر 
صادق عىل قانون كيقيض ¹ملباراة عىل مجيع محX الشهادات ¹لنسـبة لولوج 

ة، أكيد اكن هناك مرسوم اسـتثنايئ اليل أصدرته احلكومة الوظيفة العمومي
  ...اليل إىل ابغينا نسميوها للتخفيف من نسـبة هاذ 4300لتوظيف حوايل 

لكن هذا أr متفق معك اكين واحد الهدر، يف الوقت أن هناك 
قطاعات حمتاجة للموارد البرشية مكنلقاوهاش، كنضطرو نع� الواك� 

أو تكوينات ) des formations(¹ش تدير  الوطنية إلنعاش التشغيل
أخرى، مصاريف أخرى، يف الوقت عندr منظومة تكوينية بصفة عامة يف 
بالدr الزالت ال تتالءم مع احلاجيات املتجددة واملتطورة لسوق الشغل، 
كنأكدوها، أr ما عندي حىت يش إشاكل اكينة بعض الشعب، وكنقولها 

تلقى غدا فرصة الشغل يف القطاع اخلاص أماممك، اليل من الصعب علهيا 
وحىت يف القطاع العام، ألن حىت القطاع العام حمتاج لبعض املوارد البرشية 
خاصة به لتأهي/، وإال غادي حنمكو حىت عىل القطاع العام بواحد املردودية 
غدا، واملواطن كيبقى يشـتيك من جودة اخلدمات اليل كتقدم � ¹لنسـبة 

  .للقطاع العام
ا كيطرح هاذ اإلشاكلية، بغض النظر عىل مسأ� د�ل الز�دة يف هذ

المنو والز�دة يف ¤ستUر خللق املزيد من الفرص الشغل، مع 
¤سرتاتيجيات القطاعية اليل مت وضعها يف السـنوات األخرية، وخصوصا 

حىت  2011أننا غادي ندخلو واحد التحول دميغرايف يف املغرب مابني 
دي جيعل عدد الشـباب الوافدين عىل سوق الشغل اليل غا 2015

يتضاعف أكرث من اآلن ألن البنية اPميغرافية خصها تتغري، هذا كيحتاج 
  . لواحد اEهود إصالä كبري عىل املنظومة التعلميية والتكوينية معوما

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ا يف شكرا للسـيد الوزير، هل لمك التعقيب السـيد املستشار؟ تفضلو 

  .إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
رمق شيئا ما يف هاذ الظروف اليل  8000أr أحتدث دامئا عىل األرقام، 

كتعيشها البالد، أي رمق يف هاذ الوقت راه �ول، يف احلكومة د�لمك 
د�ل املالءمة د�ل الشواهد واحلكومات السابقة اكنت دامئا كتقول املبدأ 

وسوق الشغل، يعين احنا دا¹ جتاوزr اإلجازات اليل كتعطيومه لنا 
اكين؟ هو أن هاذ  اللكيات د�ل اPو�، جتاوزrها، املشلك دا¹ فني

املواطن مبقاش يلقى أشـنو اليل ابغا سوق الشغل؟ قلنا هلم أودي راه 
ت اآلداب أصبحت متجاوزة، اإلجازات سواء د�ل لكيات العلوم وال لكيا

، وهاذ الناس )bac+2(امشاو الناس داروا دبلومات واخترصوا املسافة 
رامه ¹قني، يعين أن الناس والت حايرة دا¹، أشـنو اليل خصو يتدار؟ 

  .. واش املشلك يف الربامج؟ واش املشلك يف أن
احنا مكهنرضوش عىل احلكومة مل تعد تسـتوعب، واش القطاع اخلاص 

اد البالد ينخرط يف العملية ويؤدي الرضيبة د�ل أنه متواجد يف واحد يف ه
اPو� آمنة، خصو خيلص علهيا؟ احنا دا¹ اليل ابغينا  حداEمتع ويف وا

نعرفو، السـيد الوزير، فني اكين املشلك؟ احنا ميل كنتعاملو مع األرقام 
  منقدوش نوصلو للحقيقة، فني اكين املشلك؟ 

ن أن ذاك اإلجازة د�Í سري، وامسحوا يل عىل هاد كنطلبو من املواط
الناس اليل خالت هاذ اإلجازات وختصصت يف  ،"سري خبر هبا"املصطلح 

مسائل أخرى وما لقاتش الشغل، هذا هو اخلطري ألن الناس دا¹ والت 
  .حائرة

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
د�ل العنارص أساسـية  3كنظن اكين واحد . شكرا السـيد املستشار

اليل خصنا نتذاكرو علهيا اآلن، اكين اجلانب د�ل المنو ¤قتصادي اليل 
عنرص أسايس خللق مناصب شغل، إىل ما اكنتش وترية المنو سوف لن 
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ق مناصب شغل، هذه قاعدة مالزمة ما فهياش نقاش، ومزيد من جلب ختل
  .¤ستUر وإجناح األوراش اليت فتحت

اجلانب الثاين هو التحسني د�ل صورة املقاو� ¹لقطاع اخلاص، وهذا 
مرتبط ¹لسؤال اليل طرحوه املستشارين السابقني يف الفريق الفيدرايل أي 

ويه اليل جات يف السؤال د�لمك اليل حليتو املسؤولية ¤جعية للمقاو� 
  عليه أي كيفاش ميكن للقطاع اخلاص يتحمل هاذ املسؤولية؟ 

اكين إجراءات جديدة، هذه مناسـبة خنرب هبا الرأي العام من خاللمك، 
السـيد املستشار احملرتم، جوج إجراءات سـيدخلون حزي التنفيذ يف األشهر 

اإلدماج، ¹لنسـبة للعقد األول نسميه  املقبX، وهو جوج عقود جديدة د�ل
حتسني جدول اإلجراء املعمول به د�ل اإلدماج، اPو� تتحمل نفقات 

)CNSS ( ونفقات التكوين لفائدة الشـباب، خصوصا اليل صعب علهيم
أهنم عندمه دبلومات ال تتالءم، هذا اPو� غادي تتدخل واكينة اتفاقية كام 

  . ت املغربقلت مع ¤حتاد العام ملقاوال
 2012واكين عقد إدماج املهين الثاين، هذا سـيغطي لنا الفرتة د�ل 

 ،rراسات األولية اليل عندPألف واحد اليل  275حوايل  2016حسب ا
مليون درمه اليل  5غادي تتحمل النفقات ¤جعية د�هلم اPو�، مليار و

الشـباب  اPو� غادي تتحملها ¹ش حتسن الصورة أو اإلدماج د�ل
  .¹لنسـبة للقطاع اخلاص

أكيد هناك جمهود آخر د�ل القطاع اخلاص د�ل توفري املزيد من 
¤ستUر، اPور د�ل امجلاعات احمللية ما ننساوهش ألن واحد النقطة ما 
ننساوهاش وهو أن ملا كنتلكمو عىل إشاكلية التشغيل كنبداو نربطوها 

 يه امجلاعات احمللية اليل مفروض P¹و�، اPو� عندها مؤسسات، اPو�
أهنا ختلق رشوط أفضل لالستUر، أفضل رشوط تعطهيا للمستمثر أو 
املقاو�، وأظن حىت مع اجلهوية املوسعة غادي حنلو بعض اإلشاكليات 
املرتبطة، تعلق األمر ¹لتكوين، تعلق األمر برشوط ¤ستUر، خصوصا يف 

  . ا كتخلقش فرص مالمئة للشغل ألبناهئااجلهات اليل بينت اPراسات أهنا م
  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركة، وننتقل إىل 
السؤال املوجه إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، موضوعه 

أعضاء  اللكمة ألحد السادة املستشارين. الوضعية ¤جعية لألمئة والوعاظ
  .فريق األصا� واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل أحد السادة مشكورا

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

خصص الترصحي احلكويم حزيا للحديث عن تأهيل احلقل اPيين، 

ماهتا، إال أن املالحظ وعىل الرمغ من ا¿ي اعتربته احلكومة من أوىل اه
العناية اليت يولهيا أمري املؤمنني للشأن اPيين واألمن الروä للمجمتع 

  ...املغريب، واليت بفضلها عرف هذا احلقل طفرة نوعية يف السـنوات

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
املرجو من املصاحل اôتصة أن يقوموا بإصالح العطب احلاصل يف 

  .نسـمتع للسـيد املستشار احملرتمالصوت حىت 

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

فإن جمهودات احلكومة اليت ال ترىق إىل ¤نتظارات املرجوة مهنا، 
  : خاصة يف ظل ¤ختالالت اجلوهرية املسـتجدة يف

 أوال، عدم ¤هم ¹لقميني اPينيني من الناحية املادية، إذ ال تزال
معظم ماكفآهتم هزيX جدا، مما يضطر القمي اPيين إىل البحث عن مصادر 
رزق أخرى، واليشء اليل كنسمعوه، السـيد الوزير، وهذا غريب أن 
العاملني يف احلقل اPيين حىت هام كيحرقوا إىل اخلارج، هذا راه خطري، 

هام تميشـيو حىت هام للخارج، هذا راه خطري حىت أن القميني اPينيني حىت 
  . خيويو البالد راه مسأ� خطرية

وهذا الشك أنه سـيؤثر سلبا عىل القيام ¹ملهمة اجلسـمية امللقاة عىل 
عاتقه، وقد جيع/ عرضة لالسـتقطاب و¤حتضان من طرف Ëات لها 
إيديولوجيات معينة وأجندات خاصة، وأظن أن الرسا� يف هذا اEال 

  .ه قابل لالخرتاقواحضة، السـيد الوزير، ألنه الضعف تيخلي
6نيا، اعد التوظيف عن طريق التعاقد ¹لنسـبة لألمئة واملرشدين 
واملرشدات، وهذا جيعلهم غري مطمئنني عىل وضعيهتم املادية والشعور 
P¹ونية يف التوظيف، األمن الروä راه ما تيعنيش غري املسأ� العقدية، 

  .حىت املسأ� املادية
ئلمك وحنن عىل مشارف هناية الوالية لهذا، السـيد الوزير، نسا

احلكومية، عن األسـباب اليت حالت دون تنفيذ الزتاماتمك يف هذا الصدد؟ 
وهل تتوفر وزارتمك عىل تدابري اسـتعجالية كفيX ¹لهنوض وحتسني الوضعية 

  ¤جعية و¤عتبارية لهذه الفئة؟
الربملان، راه  يف األخري، السـيد الوزير، راه حىت هام خرجوا وقفوا قدام

  .خطري
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، 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
وحصبه  بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل عىل سـيدr محمد وعىل آ�
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 .وسمل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

  :أشكر السـيد املستشار وفريقه، وأجيب مبا ييل
أوال، وجود األمئة يف املساجد أقدم من لك أنواع التعاقدات اإلدارية 

ددا من احلديثة، اكن موجود ¹لرشط وهو تعاقد، واألمر ا¿ي اسـتوجب ع
التحيينات واإلجراءات املنصفة اليت مت حتقيقها، واليت ستسـمتر يف املدى 

  املتوسط والطويل؛
6نيا، من حيث ماكفأة األمئة، اكنت قX األمئة تتلقى ماكفأة من 

  األحباس، والغالبية ال تتلقى سوى واجب الرشط من امجلاعات؛
  :عىل الشلك التايل6لثا، تدخلت مزيانية اPو� يف السـنوات األخرية 

رفع ماكفأة األمئة ا¿ين ال يتلقون الرشط وال يتلقون منح امجلعيات   - أ
يف  1500درمه كحد أدىن و 1100إىل  6000واحملسـنني، وعددمه 

  املتوسط الشهري؛
درمه مجليع األمئة اآلخرين،  800رصف ماكفأة شهرية قدرها   - ب

أو منحة  ، إضافة إىل واجب الرشط38000أي حوايل  %86ونسبهتم 
احملسـنني، ومعدل الرشط حسب اإلحصاء ا¿ي مأله األمئة أنفسهم، 

 . درمه شهر� 600وا¿ي أجريناه وهو 
إمام خارج هذا التعممي وهؤالء سيتوصلون مبنحهم قبل  7000نعم بقي 

، كام سـبق 2009هناية السـنة بأثر رجعي لثالثة سـنوات ابتداء من 
ر املقدم أمام أمري املؤمنني مبناسـبة عيد اإلعالن عن هذا اإلجراء يف التقري

 مليون درمه؛ 210املوP النبوي الرشيف، ولكفة هذا التعممي 
إحداث تغطية حصية شامX مجليع األمئة وأعضاء أرسمه   - ت

 ؛)170000(
 إحداث مؤسسة محمد السادس لألعامل ¤جعية؛ - ث
إمام ومرشد متعاقد معهم ف� يعادل رواتب السمل  200تكوين  - ج
 .العارش

مليون درمه، يف  740وهكذا، يبلغ مجموع ما يرصف عىل األمئة سـنو� 
 .مليون درمه 60سوى  2004حني مل يكن يرصف علهيم قبل عام 

وهكذا، نود أن نؤكد أن العناية ¹ألحوال املادية واملهنية لألمئة ستسـمتر 
  . إىل املسـتوى املناسب -إن شاء هللا-إىل أن تصل 

ثنني هام أن الوزارة تشـتغل عىل إأن أشري إىل أمرين  يف األخري، أودو
مرشوع نص، حيدد بصفة خاصة لك ما يتعلق بوضعية اإلمام من حقوق 
وواجبات، يكون مرجعا للجميع، ومن أمه ما سـيدور حو� هذا املرشوع 
أن اإلمام ا¿ي ينبغي أن تصان كرامته وحيفظ جانبه، يبقى ذا رسا� خاصة 

الضمريي ¹لثوابت، ¿Í فإن التعاقد أو الرشط كام سامه مرتبطة ¹اللزتام 
  .أجدادr هو الصيغة املناسـبة للتعامل معه

6نيا، إن سـياسة تدبري الشأن اPيين يف اململكة تقوم عىل اقتناع مجيع 
الفرقاء بلزوم احلياد ف� خيص املسجد واإلمام والعامل، وليس من مصلحة 

  .ذه القاعدةبrÁ التفريط يف أي يشء من ه
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك، السـيد الوزير، اللكمة لفريق األصا� واملعارصة من أجل 

  .التعقيب عىل جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الوزير،

حنن نعرتف أنمك مقمت مبجهودات ال بأس هبا يف هذا امليدان، ولكن هاذ 
، وا¿ي نعيش عرسه اآلن بدسـتور جديد، يفرض علينا البÁ ا¿ي حيرتم

أنمت أعمل . نعطيوه لهاذ الناس) Le SMIG(مجيعا أن نطبق أدىن قانون، 
الناس هباذ الفئة د�ل املغاربة ثقافيا، مثاليا، rس هام اليل تيوËوا واملوجه 
تيخصوا يكون خبري، ال¹س عليه، والك، شارب، ما تميكنش يده للغري، 

  . عايشني يف الطلبة، يش فهيم كمييش يدير احلروزة، احشومةرامه 
اكين نعم أسـيدي، اكين، وما نطلقومهش للمحسـنني يف أ�م محمد 
السادس ويف أ�ممك أنمت اليل ميل جيتو واحنا عارفينمك بأنمك منكبني عىل 

  . محمد السادس ولكن، السـيد الوزير، أنمت منفذ، أنمت تتعملوا... هاذ امللف
كنمتناو منمك أن هاذ الفئة د�ل الناس، البارح رامه واقفني أمام  احنا

الربملان، احنا حشمنا، مثال وحدين آخرين مرحبا هبم، ولكن األمئة د�لنا، 
rس مثاليني يف اPوار، يف القبيX، يف اPرش، هام اليل جييو حيتجوا، ما 

  .تنقبلوهاش يف اEمتع د�لنا
كنطلبو منك، السـيد الوزير، بال ما نطول عليك، وتنعرف بأنه لمك 

م ــــــالوسائل الاكفية ¹ش هاذ الفئة د�ل الناس تعطيومه حقهم، اعطيوه
)le SMIG( اعطيومه احلق د�ل املوظفني مجيعا، مه موظفني د�ل ،

اPو� ¹ش يصيبوا الكرامة د�هلم، ¹ش ميل يكون تيخطب يوم امجلعة أو 
يكون تيصيل مبئات د�ل الناس يكون تيشعر ¹لوطنية د�لو اليل يه أمه 

  .يشء
  .وشكرا

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

أشكر ¹مسمك مجيعا السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عىل 
ال املوايل املوجه إىل السـيد مسامهته يف هذه اجللسة، وننتقل إىل السؤ 

برrمج حماربة مدن "وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية، موضوعه 
سعيد التدالوي، عبد امحليد : ، للمستشارين احملرتمني السادة"الصفيح

السعداوي، معر مكدر، بنارص أزاكغ، عبد القادر قوضاض، الهامشي 
  .السؤال مشكورا السموين، فليتفضل األسـتاذ التدالوي لبسط
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        ::::املستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات الوزيرات،

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

يف احلقيقة، السـيد الوزير، هاذ السؤال هو ما كيتعلقش غري مبدن 
الصفيح، السؤال راه عندك هو كيتعلق ¹لسـياسة العامة د�ل احلكومة يف 

لتعمري والسكن، واكن بودr، وكنا كنمتناو أن مجيع الفرق إطار ميدان ا
يسايروr ونعملو سؤال حموري تليه مناقشة، يكون سؤال فريد يف اجللسة، 

  ملاذا؟ 
 ههاذ الظاهرة د�ل اEمتع ف� خيص مدن الصفيح والتعمري والسكن عند
ط ارتباطات كبرية، ما اكيناش غري وزارة اإلساكن بوحدها، اكين ترتتب

بقانون التعمري، كريتبط بوزارة اPاخلية، ¹مجلاعات احمللية، ¹لواكالت 
احلرضية د�ل البناء اليل معرفنشاي، اكين جزء mبع لمك وجزء mبع لوزارة 

  . اPاخلية
ولهذا، كنا كنمتناو هاذ السؤال يكون سؤال حموري ¹ش ميكن لنا 

 qui sait qui fait(نتوسعو يف املناقشة ونعرفو أنه من هو املسؤول 
quoi(،  ألنه اليوم كيف كتالحظوا اكين واحد اإلحباط كبري واكين واحد

  .الرتاV ومعرفناشاي هاذ اليش فني غادي وهاذ اليش اصبح كيخلع
ولهذا، السـيد الوزير، أr غنعفيمك من قراءة السؤال اليل اخلالصة د�لو 

د�لمك جتينا مايش ¹ألرقام هو هاذ اليش اليل قلنا لمك وكنمتناو أن األجوبة 
ومايش بذاك اليش اليل درتو واليل عاد غادي يدار، هاذ السؤال درrه لمك 

النو¹ت وجاوبتوr عليه وعندr األرقام، راه اكينة غري يف األنرتنيت، ها  4
  . يه هاذ الصباح راين خرجهتا

اذ كنمتىن أنمك تعطيوr األسامء د�ل الرشاكت ود�ل املتدخلني يف ه
 rحماربة مدن الصفيح، مثال اليل كيبنيو للسكن ¤قتصادي، تعطيو
السـياسة العامة د�ل احلكومة أشـنو بغات تدير؟ واش ¹غا حتارب مدن 
الصفيح وال ¹غا ترحب لفلوس وحتارب مدن الصفيح؟ هاذو هام املسائل 

  . احملورية اليل بغينامك تناقشوا معنا، السـيد الوزير، وكنشكرومك
  .د الرئيس، كنهبمك للوقت وكنحتفظ به يف التعقيبالسـي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 Íحتفاظ ¹لوقت غري منصوص عليه يف القانون، ولكن مع ذ¤

  .السـيد الوزير لمك اللكمة لإلجابة عىل السؤال، تفضلوا. سـتكون املرونة

        ::::السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق جحجحجحجحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية
 .هللا الرمحن الرحميبسم 

  السـيد الرئيس،
  السـيدتني والسـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
يف البداية بغيت نشكر السـيد املستشار، اليس سعيد التدالوي، عىل 
طرح السؤال ألنه السؤال د�لو كيجي يف واحد الوقت اليل اكين عدة 

لف والصريورة د�ل احلاكمة ود�ل أصداء من مجيع أحناء املغرب، تتناول امل
تدبري التعمري يف بالدr، واجلرد اليل جابو اليس التدالوي، السـيد 
املستشار احملرتم، هو عىل حق، هناك عدة أسـئX مرتبطة بمنط وطريقة 

rومقاربة تدبري التعمري يف بالد.  
د�ل  3أوال يف املرجعية، ألنه أشـنو هو تدبري التعمري؟ يقوم عىل 

سس، مرجعية قانونية، قانون، ومن يطبق القانون؟ وكذÍ احلاكمة األ
ف� يتعلق ¹لقانون عندr واحد القانون د�ل . و¤جهتاد يف تطبيق القانون

سـنة، وثبتت التجربة  21يعين يف العمر د�لو ها هو ذا  12.90/25.90
أنه أدى الواجب د�لو ولكن بدينا كنالحظو أمامنا بعض ¤رتبااكت 
املرتبطة بتطبيق القانون، وهذاك عالش اكين اليوم قوانني جديدة، راها يف 
املسلسل اPسـتوري د�ل املوافقة، كنذكر مهنا املدونة د�ل التعمري وقانون 

  .مراقبة التعمري
ف� يتعلق بتدبري وتفعيل القانون، وحبال اليل قليت اكين عدد كثري 

لية، الواك� احلرضية، العام�، امجلاعة احمل (ومتداخل د�ل املتدخلني 
يك اللجنة اليل كتعطي ذيعين ) املفتشـية، املهندسني، الوقاية املدنية

الرخص يه متعددة ومتشعبة، وهذا كيحول دون السالسة د�ل حصول 
  . املواطنني املستمثرين عىل الرخص

كذÍ اكين ¤جهتاد، هذه الثوابت الثالث، واليل كتجعل ميل 
ثة كتعطي هاذ ¤رتباك وهاذ األسـئX الكربى اليل مطروحة تنجمعوها بثال

اليوم، هباذ ثالثة قلت أنه اكين قانون، اكين تدبري التفعيل د�ل هاذ 
القانون، واكين كذÍ ¤جهتاد، إما ¤جهتاد من طرف اإلدارة اليل كتجي 
بواسطة دور�ت، إما دور�ت عادية وزيرية أو مشرتكة وآخرها د�ل 

التعمري اليل متضات من طرف اPاخلية والعدل واإلساكن أو د�ل مراقبة 
مثال ¤سـتثناء يف التعمري اليل ممضية من طرف اإلساكن واPاخلية، هاذو 

وكذÍ اكين ¤جهتاد املبين عىل . لكهم اجهتاد، اليل كيجي كيطعم القوانني
  . اإلجامع

تدبري التعمري، فعال هاذ الثالثة د�ل املرجعيات اليل كنعمتدو علهيا يف 
وكام قلت، السـيد املستشار، كتطرح علينا عدة أسـئX، ¹لنسـبة لهذا 
الوضع، وأr لن آيت ¹ألرقام وما غادي نسـتحرضش األرقام، ¹لنسـبة لهذا 
الوضع أr غنعطيك التجسـيد احلقيقي املشرتك بينك وبيننا، هاذ الوضع 

  آشـنو أمامنا؟
ية اليل كنشـتغلو علهيا يف بالدr اليوم، أوال جيب تغيري القوانني املرجع 

 650وهذا راه يف شأنه اكين جوج د�ل القوانني كربى، اكين مدونة التعمري 
فصل، واكين قانون اليل جاهز وأعتقد أن غادي يدخل ملسلسل املوافقة 
القانونية اPسـتورية يف األ�م القليX اليل يه مراقبة التعمري، ¹ش يويل 
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التعمري عندها مرجعية قانونية وخنرجو من املنطق اليل احنا املراقبة د�ل 
  .فيه، لكيش مسؤول وحىت واحد ما مسؤول

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، لمك اللكمة األسـتاذ التدالوي يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوي
  .شكرا السـيد الرئيس

ول أن القانون جتاوز، يعين لك السـيد الوزير جاب لكيش، ويؤيد ويق
  ؟ ما أردت قو� يف التعقيب هو كيجيبو وكيعرتف به، آش غادي تقول �

السـيد الوزير احملرتم هو كيعرفين وأr كنعرفو مز�ن، وعارف السـياسة 
د�لو، أr ال أنتقدها، أr ال أقول � مل تنجح يف سـياسـتك، غري أr طلبت 

مل تعطاr،  -مع اكمل األسف-امء الرشاكت Í هللا خيليك املتداخلني، أس
  . ألنه هذا من العوائق اليل خصنا نتجاوزوها

أr مكنفهمش رشكة إدماج السكن اليل اكينة عىل مسـتوى اجلهات، ما 
كنفهمش األبناك تتدخل حىت يه وكتبين، ال أفهم العديد من املسائل، 

  .السـيد الوزير، وأنمت كعرفوا هاذ اليش
ت معقدة ومتشعبة جدا، اكين بعض اللجان تتجمع يف املساطر كام قل

مشاريع كربى خضمة اقتصادية اجعية، واحد من ذوك الناس مل حيرض 
امىش يف ) stationnement(تؤجل، مايش مشلك، مل حيرض، ما لقاش 

حالو، مايش مشلك ال نعاقبه وال حناسـبه، كنأجلو ومكنشوفوش راه احنا 
ملالية د�لو و¹ألبناك د�لو و¹الستUر د�لو، أجلنا مرشوع خضم ¹ملبالغ ا

  . وبلكيش
ولهذا، كام قلمت، القانون جتاوز، ولكن كيخصنا حاجة اليل يه عىل 
عاتقمك، السـيد الوزير، خصمك تفهموا أن حماربة مدن الصفيح، تعملوا هاذ 
اليش عن طريق اإلعالم السمعي والبرصي، وتقولوا وتفرسوا للمواطنني أن 

الشقق اليل كيتعطاومه، رامه خصهم يفهموا أن صندوق املوازنة  هاذوك
كيتدخل فهيم، وأن اكينة امتيازات للمنعش العقاري، سواء اكن العمران، أو 

يف السـ� وتعفاو من ) la taxe(اكنت رشاكت اخلواص، وأنه راه تعفاو من 
 30واحد العدد من األمور، وهذاك المثن احلقيقي د�ل ذاك اPار هو 

مليون، ولهذا كيخص مع اكمل األسف، وهنا فني  15أو  14مليون مايش 
اكينة بعض األخطاء، بعض الرشاكت التابعة لمك، وهذا عالش طلبت 
األسامء، حبال العمران مثال، اليل كيتعطاها بدرمه رمزي بعض العقارات 
وكتدير مشاريع، ولكن مع اكمل األسف مكتمكلش العملية، نظرا لإلقبال 

وما ) les dossiers techniques(اكين، كتفوت ومكتعملش  اليل
كتعملش الصكوك العقارية، كون اكنت كتعمل هاذ العملية مغنطيحوش يف 
بعض املشالك د�ل التفويت، ألنه سـيكون صك عقاري مسجل Pى 
احملافظ العام عىل األمالك العقارية، ومينع فيه التفويت ألن هذه الشقة 

  ...لهذاأعطيت ¹المتياز، و 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، سـتأيت فرصة أخرى لتعميق النقاش يف 
املوضوع، ليك ال نعتدي عىل وقت اآلخرين أعطي اللكمة للسـيد الوزير 

  .للرد عىل التعقيب، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية
دr يف املرجعية، اكين قانون، اكينة السـيد الرئيس، ملا كيكون عن

املؤسسة اليت تدبر القانون وحتاسب عىل عدم تطبيق القانون أو عىل 
تطبيق القانون، ولكن حني منر للمهنجية د�ل اللجنة وما أكرث اللجان يف 
امليدان د�ل تدبري التعمري كنسقطو يف الفخ د�ل هاد اليش اليل 

ا، هذا ما جاش، هذا مرض وجا اسـتحرضو، السـيد املستشار، هذا ج
يش واحد rب عليه، هذاك السـيد يف اللجنة األخرى قال نعم، هذاك 
السـيد اليل جا ينوب عليه يف اللجنة املوالية ممتفقش عىل نعم اليل قبل 
منو، خضعنا لواحد املنطق د�ل العمل د�ل اللجان وعىل العمل امجلاعي، 

ما مرتبط ¹لتعمري جيب أن يرجع هذا واحدة من األد� عىل أن خصنا لك 
إىل املرجعية د�ل القانون وخنرجو من املنطق د�ل ¤سـتثناء وخنرجو من 

  . املنطق د�ل اللجان
أسامء الرشاكت، اكين رشاكت د�ل اPو� ومعروفة، اكين العمران 
والرشاكت الفرعية، اكين جوج الرشاكت فرعية د�ل صندوق اإليداع 

ود�ر املنصور، واليل واحدة كتشـتغل يف مدينة ) CGI(والتدبري اليل يه 
اPار البيضاء وكتدير املدينة اجلديدة د�ل زrتة، اكين رشكة إدماج، هاذي 
رشكة حملية غري د�ل اPار البيضاء، غري د�ل الربارك د�ل اPار البيضاء، 

Pار وال حق لها تشـتغل خارج اPار البيضاء نظرا لكرثة أحياء الصفيح يف ا
البيضاء، ثلث أحياء الصفيح يف املغرب موجودين يف اPار البيضاء، طبيعي 

  .أن اPو� دارت رشكة خاصة
ف� يتعلق ¹لقطاع اخلاص، كيتدخلوا يف أحياء الصفيح بتعاقد واحض 
املعامل مع اPو�، ومه خاضعني للمراقبة، وحني أقول خاضعني للمراقبة، 

  . ملراقبة ومن مضهنا جمليس الربملانطبعا خاضعني للمؤسسات د�ل ا
حنن عىل اسـتعداد السـيد املستشار أنه جنيبو الرشاكت لكها بتفاصيلها 
وأشـنو عندها وأشـنو ما عندهاش وكيفاش اشـتغلت وأشـنو يه طبيعة 

  .العالقات د�لها يف هاذ امليدان هذا
ف� يتعلق ¹لعمران، العمران بغيت نوحض واحد احلاجة أعتقد أهنا 

ورأساملها د�ل  %100رتاتيجية وأساسـية، العمران مؤسسة د�ل اPو� إس
ويه خاضعة ملراقبة اPو� وملراقبة الربملان، إىل عندك  %100اPو� 

السـيد املستشار أو عندr واحد امللف اليل اخذات فيه يش أرض بدرمه 
Ëزة رمزي وكتبيعو خارج املنطق ا¿ي تفرض علهيا واليل وافقت علهيا األ

  . التقريرية، يه خاضعة للمراقبة وجيب أن تسأل
وهذه تقاليد محمودة، ... ولهذا، أن مسـتعد أنه جنيبو امللفات اليل كتظهر
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 هوالسـيد املستشار كيعرفها ومارسها بشلك متألق، ولهذا هاد اليش هذا لك
  .حنن مسـتعدون �

أهنا  ف� يتعلق ¹لقطع اخلاص و¤متيازات اليت كتحصل علهيا، أذكر
امتيازات وختفيضات تعطى للمنعشني العقاريني وفق القانون ا¿ي مر من 

  . هنا وصادق عليه جمليس الربملان
  .شكرا

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

الطاقة واملعادن واملاء  ةننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزير 
عبد : خرض، للمستشارين احملرتمني السادةوالبيئة، موضوعه مآل املنجم األ

الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، سعيد أرزيقي، حلسن بلبرصي، 
  .إبراهمي فضيل

  .اللكمة للحاج عبد الرحمي العاليف

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

  السادة الوزراء والوزيرات، 
  أخيت وإخواين املستشارين،

تدشني مرشوع املنجم األخرض بإقلمي خريبكة،  2007د مت منذ سـنة لق
وتفاءلت ساكنة اإلقلمي هبذا املرشوع الهام من أجل امتصاص البطا�، إال 
أن املسؤولني عن املكتب الرشيف للفوسفاط ما زالوا يطلون يف إجنازه 

ة دون أن نعرف أسـباب هذا الطل، كام أنه متت اتفاقي ،إىل حد اآلن
، وهو 22/04/2010ورديغة يوم - حبضور الغرفة الفالحية جلهة الشاوية

 600مليون و ¹2ملناسـبة يوم يصادف اليوم العاملي لألرض من أجل غرس 
ألف شـتX من الزيتون، ممو� من طرف اEمع الرشيف للفوسفاط ليسـتفيد 
 مهنا الفالحون املترضرون ا¿ين صودرت أراضهيم لصاحل اEمع الرشيف

  .للفوسفاط، إال أنه إىل حد الساعة مل تغرس ولو جشرة واحدة
من هذا املنطلق، نود، السـيدة الوزيرة، مساءلتمك بصفتمك الوصية عن 

ما يه األسـباب الاكمنة وراء عدم إجناز مقتضيات هذا  :هذا القطاع
¤تفاق؟ وما هو خمططمك لتعزيز دور اEمع الرشيف يف األوراش التمنوية 

  ة؟ ¹ملنطق
ويف نفس السـياق، نتساءل عن الوعود الصادرة عن اEمع الرشيف 

يونيو  30منصب شغل يف أجل أقصاه  800آالف و 5للفوسفاط بتشغيل 
  .، إال أنه مل يمت هذا الوفاء هبذه الوعود مما زاد يف التوتر و¤حتقان2011

  .السـيد الرئيس، سأحتفظ ¹لوقت إىل التعقيب، وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة Í السـيد الوزيرة

        ::::السـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
 .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
بغيت يف البداية نشري إىل أن مرشوع املنجم األخرض مبدينة خريبكة 

كيندرج يف إطار معليات  2007 ينرصو يف شـتنرب اليل دشـنو سـيدr هللا
إعادة التأهيل املسطر للمنشآت املنجمية القدمية للمجمع الرشيفي للفوسفاط 
وتشجيع التمنية البيئية و¤قتصادية و¤جعية إلقلمي خريبكة و¤رتقاء 

  .¹لنشاط الثقايف هبا
يف، فيه مدينة وتتضمن األشغال هبذا املرشوع بناء مجمع اقتصادي وثقا

 äومجمع سكين وسـيا äالعلوم ومرسح يف الهواء الطلق ومتحف فال
وقرى لالصطياف وأحواض اصطناعية وفضاءات خرضاء ومالعب 

  . ر�ضية متعددة ¤ختصاصات
كام سيمت إدماج هذا املرشوع يف إطار مدار سـياä، يشمل متحفا 

للفوسفاط برشاكة مع للمنجم، يوجد قيد اإلجناز من قبل اEمع الرشيفي 
  .املتحف الوطين للتارخي التابع لفرنسا

وف� خيص املراحل اليت قطعها هذا املرشوع، يطيب يل أن أخربمك بأن 
أوراش البناء املتعلقة ¹لشطر األول، واليت هتم إنشاء مركب إداري ومقر 
للمؤمترات ومجمع للخدمات ¤جعية وكذا بناء وحدات سكنية اجعية 

، علام بأن هذا الشطر 2011ساحات خرضاء، ستنطلق يف هناية سـنة وم 
  .منصب شغل 2700من املرشوع سـميكن من خلق ما يناهز 

وف� خيص معلية التشجري اليت جاءت يف معرض سؤالمك، فقد مت 
إنشاء جلنة حتت إرشاف عام� إقلمي خريبكة، مكونة من املديرية اإلقلميية 

ع الرشيفي للفوسفاط، عقدت عدت لقاءات، للفالحة وممثلني عن اEم
) Cactus(جشرة صبار أي  364حيث خلصت إىل إماكنية غرس مليون و

ألف جشرة  16بأرايض اEمع الرشيف للفوسفاط ومليون و )Atriplex(و
والزيتون بأرايض اقرتحهتا املديرية ) Atriplex(من صنف الصبار و

  . اإلقلميية للفالحة
  .وشكرا

  :جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، لمك اللكمة السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  . شكرا للسـيدة الوزيرة عىل جوابمك

لقد سـبق لنا أن طرحنا من هذا املنرب عدة أسـئX ختص املشالك اليت 
املفاسيس تتخبط فهيا ساكنة إقلمي خريبكة، وخاصة بÁية حطان وجامعة 

وأوالد عزوز وأوالد إبراهمي مع اEمع الرشيف للفوسفاط، وإىل يومنا هذا مل 
يتحقق أي يشء، اليشء الوحيد ا¿ي أعطيمت موافقته خشصيا ويه الز�رة 

ليك  - إن شاء هللا-امليدانية اليت سـتقومون هبا مبارشة بعد شهر رمضان 
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نطقة، وإن ساكن هذا اإلقلمي تقفوا عن املشالك احلقيقية اليت تعيشها هذه امل 
  . يرحبون بمك ويشكرومك عىل موافقتمك املبدئية لهذه الز�رة

أما من Ëة أخرى، السـيدة الوزيرة، فإن القانون يعاقب عىل من مل 
يبلغ عىل إنسان يف حا� خطر، لهذا أبلغمك وأحيطمك علام أن هنا حبطان ما 

 30زنل، ال تتعدى مساحهتا م 700يسمى ¹لفيالج إقلمي خريبكة، أكرث من 
مرت مربع، وأغلبية هذه املنازل ال تتوفر ال عىل املاء وال عىل الكهر¹ء، بل 

سـنة، واملشلك أهنا الزالت يف ملكية اEمع  60معر هذه املساكن يفوق 
الرشيف للفوسفاط، ويفتقد البعض مهنا ألبسط الرشوط الصحية للعيش، 

كتب الرشيف للفوسفاط ودخلهم ال وجل الساكنني هبا متقاعدون من امل 
  . درمه شهر� 400يتعدى 

وأحيطمك علام بأن املكتب الرشيف للفوسفاط، يريد أن يتخىل عن هذه 
البنا�ت لبÁية حطان إال أن البÁية رفضت أن تتحمل املسؤولية بسبب 

  .احلا� املزرية اليت توجد علهيا اآلن
 ترممي هذه البنا�ت لهذه األسـباب، السـيدة الوزيرة، نطلب منمك

وإصالBا وإصالح البنية التحتية حىت ال تبقى هذه الرشحية عىل هذه 
احلا� اليت تعيش املوت البطيء، خصوصا أن اPسـتور اجلديد يضمن كرامة 

  . املواطن، واليت ال ميكن أن تتحقق إال ¹لعيش الكرمي والسكن الالئق
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيدة الوزيرة Í اللكمةال 

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
 السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
املركب الرشيف للفوسفاط يه مؤسسة مواطنة وكتعمل دامئا عىل 
العمل إلطار اإلنتاج وال أي صنف يف امليدان ¤جعي، واألعامل د�لها 

ناطق اليل كتدخل فهيم، ال يف خريبكة وال يف اليوسفية وال يف يف مجيع امل 
آسفي وال يف اجلديدة، �مني عىل مجيع األصعدة، ال من rحية السكن وال 

  .من rحية التغطية الصحية
املركب الرشيف للفوسفاط معل برrمج خاص ¹ش يسهل  ،وأخريا

العمل كيتبع عىل للعامل د�لو اللجوء إىل األرايض أو إىل السكن، وهذا 
  .أرض الواقع

وف� خيص هاذ اليش د�ل حطان، ميكن لنا نشوفو مع اإلدارة العامة 
د�ل املركب الرشيف للفوسفاط اليل هو مربمج يف العمل د�هلم يف هذه 
املنطقة، جفميع اجلوانب د�ل السكن ¤جعي د�ل هاذ الساكنة موخوذ 

لرشيف للفوسفاط كيعمل عىل هاذ بعني ¤عتبار وغادي يبقى املركب ا
  .الهنج

ف� خيص الطلب د�ل الز�رة، جفاوبنا علهيا وغادي يسـتقبلومه يف آخر 

رمضان، والسـيد املستشار احملرتم بنفسو اسـتقبلوه يف اإلدارة د�ل املركب 
الرشيف للفوسفاط تبعا للطلب د�لو، واحنا كنبقاو مسـتعدين للقاء مع 

  .خذ بعني ¤عتبار التساؤالت د�هلمالسادة املستشارين ولأل
  .وشكرا

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

السؤال املوايل يتعلق ¹لكوارث الناجتة عن الترس¹ت ¹جلرف األصفر، 
للمستشارين احملرتمني أعضاء الفريق ¤شرتايك، فليتفضل أحدمه، اليس 

  .اليليه ال بوشعيب 

        ::::يالياليالياليليليليلاملستشار السـيد بوشعيب اله املستشار السـيد بوشعيب اله املستشار السـيد بوشعيب اله املستشار السـيد بوشعيب اله 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  األخت الرئيسة،

  السادة املستشارين احملرتمني،
يعترب ميناء اجلرف األصفر من املوا  اإلسرتاتيجية ¹ملغرب وإفريقيا، 
إال أن تعدد الترس¹ت د�ل الغاز واملواد القابX لالنفجار نتيجة اإلهامل 

شلكون خطرا حمدقا عىل ساكنة اجلديدة واملنطقة لكها، وانعدام املراقبة، ي 
وخري دليل عىل ذÍ الترسب األخري لغاز البوmن ¹مليناء قرب مضخات 

ستشلك اكرثة حقيقية، وأريد أن  - ال قدر هللا-حلامض الكربيت، اكنت 
  .أشري عىل أنه ما يش الترسب األول وال الثاين ولكن هو الترسب الرابع

يدة الوزيرة، نريد أو الرأي العام د�ل املنطقة يريد ما وعىل هذا، السـ 
يه اإلجراءات اليل غادي تتخذوا أو تتخذ املصاحل د�لمك للوقاية مسـتقبال 

  . لهاته الكوارث هبذا امليناء اجلرف األصفر واملنطقة احمليطة
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
جابة عىل شكرا السـيد املستشار، السـيدة الوزيرة Í اللكمة لإل

  .السؤال

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
أود أن أشري يف البداية أن املراقبة والوقاية من اôاطر، تعترب من 

ن، كام احملاور األساسـية لإلسرتاجتية املعمتدة من طرف قطاع الطاقة واملعاد
أود التأكيد عىل أن ميناء اجلرف األصفر كيلعب دور �م واسرتاجتي من 
الناحية ¤قتصادية وذÍ بفضل تواجده مبنطقة تتوفر عىل عدد �م من 
املنشآت الصناعية، ومهنا عىل وجه اخلصوص تµ اخلاصة ¹سـتقبال 

لبنيات مضن برrمج تطوير ا وختزين غاز البرتول املسـيل اليت يدخل بناؤها



 2011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––ن ن ن ن مداوالت جملس املستشاريمداوالت جملس املستشاريمداوالت جملس املستشاريمداوالت جملس املستشاري

23 

 )2011يوليوز  05( 1432 شعبان 03

التحتية للمواد البرتولية لتقوية قدرات التخزين والرفع من مسـتوى اôزون 
  .اإلسرتاجتي للمواد البرتولية وتأمني تزويد البالد هبذه املادة احليوية

ويف إطار ¤هم املتواصل ¹جلوانب املتعلقة ¹لسالمة، قام قطاع 
اقع والوقاية من اôاطر الطاقة واملعادن بتبين مقاربة جديدة محلاية املو 

ويف هذا اإلطار فإن مصاحل قطاع الطاقة تعمل، . الصناعية جبميع املنشآت
سواء عىل املسـتوى املركزي أو اجلهوي وكذا املؤسسات املرخص لها 
¹ملراقبة، عىل تنفيذ املقتضيات القانونية املتعلقة ¹ملراقبة التقنية وتطبيق 

¤فتحاصية اليت مت إجنازها يف هذا التوصيات املنبثقة عن اPراسات 
امليدان، وذÍ من أجل ضامن سالمة األشخاص واملنشآت والتحمك يف 

  .اôاطر
 3وف� يتعلق بإحداث ترسب غاز البوطان ¹جلرف األصفر بتارخي 

، فإنه rجت عن خلل يف وصX املسكة ا¿ي يربط األنبوب 2010شـتنرب 
من ضعف حمدودية صبيب هذا الترسب القدمي ¹ألنبوب اجلديد، و¹لرمغ 

فقد مت أخذ مجيع التدابري املتعلقة ¹ألمن والسالمة مع التدخل الرسيع 
لألËزة امللكفة ¹لوقاية واملراقبة املتواجدة بعني املاكن، مهنم �نيني وفرق 

  . الوقاية املدنية واألمن الوطين واPرك وإدارة امليناء
يطرة عليه يف وقت قيايس ومل وقد مت احتواء هذا احلادث والسـ 

يتسبب يف أي رضر ال لألشخاص وال للمنشآت، كام مل يكن � أي تأثري 
  . عىل البيئة

ومن أجل الوقاية، مت حتديد حميط السالمة واألمن حول موقع ترسب 
الغاز وإغالق املمر املؤدي إىل منشآت اسـتقبال املواد البرتولية وإخالء 

ن مادة الغاز، كام متت حراسة املوقع من طرف السفينة وإفراغ األrبيب م
  .فرق الواك� الوطنية للموا  وفرقة أمن امليناء

وقد مت خالل نفس اليوم تغيري وصX املسكة اليت تسـببت يف هذا 
الترسب وإخضاع مجيع أrبيب نقل الغاز لالختبارات الهيدروليكية حبضور 

من الغاز يف اليوم املوايل وقد مت تفريغ محو� السفينة . مجيع املتدخلني
كيبني بأن الوقاية والسالمة مأخوذة بعني ¤عتبار عىل  هللحادث، فهذا لك

  .مجيع األصعدة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد بوشعيب الهيالاملستشار السـيد بوشعيب الهيالاملستشار السـيد بوشعيب الهيالاملستشار السـيد بوشعيب الهياليليليليل
  .السـيد الرئيس احملرتم

  احملرتمة،السـيدة الوزيرة 
إن هاته املنطقة اليت تتلكمون عىل صعوبة هاته املشالك اخلطرية يف 
هاذيك املنطقة، أريد أن أعرف عىل أن هذه املنطقة يه سـياحية يف أول 
األمر ومنبثقة عن منطقة فالحية عرصية ذات قانون عرصي وأن هاذيك 

 األول هذه املنطقة يف األول مل تكن خملوقة لهاته املصانع، إذا تذكرمت يف
املنطقة، ولكن يف الوقت ا¿ي بدأت فيه املصانع د�ل الفوسفاط معت عىل 

  . املنطقة لكها حىت أصبحت املنطقة أخطر منطقة يف املغرب
حنن نتلكم عىل اخلطر احملدق للمواطنني يف هاذيك املنطقة، تلكممت 

بصعوبة  اآلن حبجة اكمX عىل أن الترسب األخري ما أمكن لمك أن حتدوه إال
خصنا  -كام قال األخ-كبرية، احنا تنقولو ألنه هذا احلقيقة وخصنا نوصلو 

  . نوصلو املسائل اخلطرية إىل احلكومة
أr تنقول عىل أن هاذيك املنطقة خص احلكومة تكف من الز�دة يف 
التدشينات د�ل هاذيك املصانع ألن جيتو يف اآلخر ودشنتو التوسـيع د�ل 

مع أن خمصهاش تكون، خصها متيش ملنطقة أخرى،  منطقة د�ل الكطار
واش ماكينش يش منطقة أخرى يف املغرب اليل ميكن لها تضعف هذاك 
اخلطر اليل عىل هاذيك املنطقة، واملواطنني لكهم كيشعروا عىل أهنم والو 

  . يف وسط خطر، فعليمك أن تكفوا وأن تطمئنوا الناس مبنطقة أخرى
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا للسـيد املستشار، السـيدة الوزيرة هل Í رد عىل التعقيب؟

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني، 
 rفعال املنطقة د�ل اجلرف يه من أكرب املناطق الصناعية د�ل بالد-

Z كبات للصناعة واخذين بعني ¤عتبار مجيع ظواهر وفهيا عدة مر  -امحلد
  . السالمة يف هذه املنطقة

ميكن لنا نتفهمو التخوفات د�ل الساكنة ولكن ميكن لنا أيضا نبينو هلم 
بأن يف عدة بÁان ويف عدة مناطق اكين اجلوار ما بني الصناعة وما بني 

ن لها تقع، جفميع الفالحة وما بني السـياحة مبراعاة مجيع األخطار اليل ميك
هذه املنشآت الصناعية كتعمل بعض دراسات التأثري عىل البيئة، وبعض 
اPراسات خاصة ¹ملسافات اليل خصها تتخذ بعني ¤عتبار يف إطار 

والسـ� يف املناطق  -إن شاء هللا- السالمة، وها اليش غادي يزيد يتقوى 
  . اليل فهيا منشآت �مة من هاذ النوع هذا

  .وشكرا

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا للسـيدة الوزيرة عىل املسامهة

ننتقل لألسـئX املوËة إىل قطاع الصحة، والسؤال األول املوجه إىل 
السـيدة وزيرة الصحة حول ملء اخلصاص احلاصل يف املستشفيات 
اإلقلميية، للمستشارين احملرتمني أعضاء فريق التجمع اPسـتوري املوحد، 

  .مي السؤال مشكورافليتفضل أحدمه لتقد
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        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدات الوزيرات،
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين،
إن أمه راكئز بناء اPو� العرصية احلديثة هو العنرص البرشي السلمي، 

ة من األولو�ت الكربى اليت ومن هذا املنطلق فإن ¤هم بقطاع الصح
وإذا أردr أن نتوفر . تضعها اPو� نصب أعيهنا من أجل هذا البناء والتطور

عىل قطاع حصي سلمي، جيب التوفر عىل بنية حتتية سلمية وأطر طبية 
  . وشـبه طبية مكونة وكفئة

وحديثنا عن البنية التحتية، جيرr إىل احلديث عن املستشفيات بلك 
اء مهنا املستشفيات اإلقلميية أو اجلامعية، فرمغ اEهودات اليت أنواعها، سو 

تبذلها وزارة الصحة من أجل تقريهبا من املواطنني ومدها ¹ألطر 
والتجهزيات الطبية الالزمة، الزالت العديد من املناطق املغربية تفتقر إىل 

ى مستشفيات إقلميية، تتوفر عىل اختصاصات غالبا ما ال تكون متوفرة سو 
  .يف املدن الكربى، واليت تبعد عن بعض القرى مبئات الكيلومرتات

ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن إسرتاتيجية وزارتمك 
يف ملء هذا اخلصاص احلاصل يف املستشفيات اإلقلميية ومتكيهنا من 
التجهزيات واألطر الطبية، خصوصا يف بعض ¤ختصاصات كأمراض 

  والرسطان؟  القلب والعيون
  .وشكرا

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

  .السؤال، تفضيل

        ::::السـيدة �مسينة ¹دو، وزيرة الصالسـيدة �مسينة ¹دو، وزيرة الصالسـيدة �مسينة ¹دو، وزيرة الصالسـيدة �مسينة ¹دو، وزيرة الصححححةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارون،
أن أذكر أن الشـبكة  ،ارالسـيد املستش ،غري يف البداية، أريد

  :¤ستشفائية يف بالدr، تتكون من أربع مسـتو�ت، اكين هناك

  مؤسسة؛ 19املستشفيات اجلامعية واليل العدد د�لها   -

 مؤسسة؛ 12: املستشفيات اجلهوية  -

 مؤسسة؛ 90: واملستشفيات اإلقيلمية -

 .مؤسسة 21وأخريا، املستشفيات احمللية اليل عددها يبلغ  -
ع املستشفيات اليت تتوفر علهيا املنظومة الصحية ببالدr، فيكون مجمو 

مستشفى متخصص،  36مستشفى عام، و 106مستشفى، مهنا  142تبلغ 
مهنا مستشفيات ذات ختصص واحد اكألمراض الصدرية واألمراض 

 .التنفسـية وأمراض الرسطان، ومهنا مستشفيات متعددة التخصصات
أذكر عىل أن لك إقلمي من أريد كذÍ، السـيد املستشار، فقط أن 

أقالمي اململكة تتوفر عىل األقل عىل مستشفى إقلميي واحد، أي أن هناك 
أقالمي تتوفر عىل أكرث من مستشفى واحد، ولكن ¹سـتثناء إقلميني جديدين 
اليل هام إقلمي ادريوش وإقلمي طرفاية اليل عاد حتدثوا ومازال ما تيتوفروش 

، وعلينا أن نربمج مستشفيني يف هاذ عىل هاذ املؤسسات ¤ستشفائية
  .اإلقلميني اليل ابقاو بوحدمه ما عندمهش مستشفى إقلميي

إذن التنظمي ¤ستشفايئ املعمول به حاليا، حدد التخصصات الواجب 
توفرها يف لك مسـتوى من مسـتو�ت ¤ستشفاء، اليل رمبا جاء عىل 

مستشفى حميل،  لسانمك، السـيد املستشار، هو أنه رمغ أنه تيكون هناك
رمغ أنه يكون مستشفى إقلميي أو Ëوي أنه بعض املرات ما كنتوفروش 
دامئا عىل مجيع التخصصات املفروض اليل تكون داخل هذا املستشفى، 
ملاذا؟ ألنه اكين هناك ومازال بعض الصعو¹ت، اكينة قX التخصصات 

األقالمي،  ولكن اكين كذÍ بعض األحيان rس اليل ما تيبغيوش ميشـيو لهاذ
، تقريبا 700تعني ما يزيد عىل  2010و 2008ميكن يل نقول لمك ما بني 

اختصايص جديد وموزعة عىل مجيع املناطق بصفة عاد� وأعطينا  800
  .األسـبقية

إذن درr واحد اEهود اسـتثنايئ ¹ش منأل ذاك الفراغ اليل اكين يف 
واحد العهد  بعض التخصصات، واليوم ميكن يل نقول لمك غادي يكون

 Íهود كذEجديد ألن غادي تعزز املنظومة الصحية د�لنا بواحد ا
اسـتثنايئ اليل دارتو احلكومة يف إطار احلوار ¤جعي اليل أسفر اليوم 
إىل إمضاء اتفاقية مع النقا¹ت األكرث متثيلية، أربع نقا¹ت األكرث متثيلية، كام 

علمي العايل قطاع الصحة واألطباء أنه مت األسـبوع الفارط اإلمضاء مع الت
  .املقميني

عالش كنقول عهد جديد؟ ألن اكين هناك اآلن يف إطار هاذ احلوار 
¤جعي والنتاجئ اليل انهتـى إلهيا حتفزيات قوية �مة، ال يف التعويضات، ال 
من حيث النظام األسايس، ال من حيث املسار املهين د�ل الطبيب 

وص ¹لنسـبة للممرض، عىل أنه غادي ص، و¹خلو¹خلصوص الطبيب العام
يصبح عىل املستشفى جيلب أكرث من األمس التخصصات واألطباء 

  .واملمرضني بصفة عامة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، اللكمة لفريق التجمع اPسـتوري املوحد
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        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
حول املستشفيات املوجودة يف شكرا للسـيدة الوزيرة عىل اإلحصائيات 

الرتاب الوطين، ويف احلقيقة ننوه ¹لتنظمي اليل اكين موجود ¹لنسـبة 
لوزارتمك، لكن، السـيدة الوزيرة، كنا سـبق لنا أن طرحنا واحد السؤال 

ماي حول تدهور الوضع الصحي  10شفوي يف هاذ اEلس املوقر بتارخي 
ال، اليل هو مثال ä عىل سوء ¹ملستشفى اإلقلميي ميسور عىل سبيل املث

تدبري املستشفيات يف احلقيقة، وقد الزتمت، السـيدة الوزيرة، مبعاجلة 
املشلك، لكن لألسف منذ mرخي السؤال إىل يومنا هذا، تفامقت املشالك 
بشلك ملموس واملستشفى ازداد سوء، غري ¹ش تعلموا، السـيدة الوزيرة، 

  . هاذ املسأ� هاذي
وأنمت تبذلون جمهودات جبارة من أجل إجياد  ¹لنسـبة للحكومة

اإلماكنيات الالزمة لتطوير وحتديث املستشفيات وتزويدها ¹ألطر الاكفية، 
طبيب يف هذا املستشفى، اليل  15اليوم، السـيدة الوزيرة، عينمت حوايل 

هو مستشفى موجود يف إقلمي ميسور، هؤالء األطباء ال يشـتغلون وال 
د، السـيدة الوزيرة، عىل أن السـيدة املديرة ال تقوم يلتحقون بعملهم، وأؤك

بواجهبا ألهنا يه بدورها غري متواجدة ¹لرمغ من أنه مستشفى جديد ويتوفر 
  .عىل مواصفات املستشفيات الناحجة ولكن لقي تدبريا غري الئق

إذن، السـيد الوزيرة، ¹لنسـبة ملستشفى 6ين اليل يف مدينة متارة اليل 
Í يعترب فوق القانون وفوق ¤ختصاصات د�لو، أما املدير د�لو كذ

حدث وال حرج يف املسـتوصفات د�ل األحياء، السـيدة الوزيرة، 
سري جيب  مسـتوصفات األحياء املواطنني كميشـيو غري للجلبة كتقول �

اPواء من املستشفى وآm نصاوهبا Í، واش الوزارة ما تتوفرش هاذ 
  .ة بسـيطةاإلماكنيات للمواطنني من أدوي

  .وشكرا السـيد الوزيرة

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

  .التعقيب، تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
السـيد املستشار، حصيح لكنا نتأسف عىل أن اكين هناك بعض 

كن ¹لنسـبة مليسور السلواكت اليل يه غري الئقة مبهنة رشيفة، �نة نبيX، ول
كنت طلبت أن يكون هناك تفتيش، ولكن أعدمك، السـيد املستشار، 
غادي نقومو ¹لتفتيش قبل هناية هذا األسـبوع، كنا منشغلني كثريا يف إطار 
احلوار ¤جعي، واكنت هناك أوراش كبرية مفتوحة، ولكن هذا وعد أنه 

  .قبل هناية األسـبوع سيمت التفتيش
مراكز الصحية األولية، ميكن يل نقول لمك وأؤكد لمك عىل أما ¹لنسـبة لل

أن األدوية متواجدة، احلقن متواجدة، األنسولني متواجدة ونشرتي الكثري 
ونشرتي ¹لنسـبة لتغطية وتلبية حاجيات لك الساكن اليل تميشـيو للمراكز 

ألنه الواحد ما ) Les vaccins(الصحية األساسـية، ¹خلصوص ¹لنسـبة 
ىش جيلب، ¹خلصوص عىل أن تنعرفو بالدr عندها جتربة رائدة ميكنش ام

سـنة، وأعطت نتاجئ جد �مة، وال يعقل عىل أنه  25يف هذا اEال، 
الوزارة تقتين، فاملواطنني خاصهم يعرفوا عىل أن عندمه احلقوق د�هلم واليل 

  . غادي يضمن احلقوق د�هلم هو أهنم يقفوا علهيا ويطالبوها
  .شكرا

        : : : : رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
ننتقل إىل السؤال املوايل املتعلق بإحداث وحدات استشفائية خاصة 
ملعاجلة اإلدمان املنترش بشلك واسع، اللكمة ألحد السادة املستشارين 

  .أعضاء فريق التجمع اPسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  والسـيدين الوزيرين احملرتمني،السـيدة 
  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،

إن املتتبع لتطور مسـتو�ت تفيش معضX اإلدمان داخل اEمتع املغريب 
يعي أن rقوس اخلطر قد دق، وأن عىل امجليع حكومة وبرملاr وجممتعا مدنيا 

ته وعائالت ومدرسني، وإىل غري ذÍ، فاللك جيب أن يتحمل مسؤوليا
لنحارص هذا اPاء ا¿ي ينخر جسم اEمتع وحيطم أجيا�، حيث جند أن 

  .هناك شـباب وشا¹ت مه يف مقتبل العمر جيسدون مسـتقبل البالد والعباد
وألجل هذا، نتساءل معمك، السـيدة الوزيرة، عن إماكنية إنشاء 

تطوان، مكدخل -وحدات استشفائية خاصة، عىل اخلصوص جبهة طنجة
ر حملاربة معضX اإلدمان، ذÍ أن هذه الوحدات قد تضمن هام ألي تصو 

 .إعادة اإلدماج وقد تلعب كذÍ دورا وقائيا عرب التوعية
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، السـيدة الوزيرة Í اللكمة للرد عىل السؤال

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  السـيد الرئيس،
  شارات،السـيدات املست 

  السادة املستشارين،
السـيد املستشار، تنشكرمك حقيقة عىل هاذ السؤال ألنه سؤال �م، 
سؤال جممتعي، وكيف قلتو، السـيد املستشار، هذا تريهن مسـتقبل األطفال 

  . د�لنا والشـباب د�لنا اليل مه مسـتقبل هاذ البالد
 مث كذÍ قلمت يش حاجة اليل يه جد �مة، هذه املسؤولية اللك

يتقامسها، يعين نتقامسها مجيعا ولك واحد من املوقع د�لو من الرضوري أنه 
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يقوم مبا عليه من مسؤولية حملاربة هاذ الظاهرة د�ل اإلدمان، اليل حصيح 
عىل أهنا تتفاحش وحصيح عىل أهنا ظاهرة اليل يه ما يش فقط وطنية 

  . ولكن اليل يه ظاهرة دولية
جمهود كبري يف إطار حماربة التجارة ألنه عىل أي حال بالدr راه تبذل 

خصنا نقطعو يعين من األصل، ألن هاذ األطفال د�لنا وهاذ الشـباب ما 
يلقاوش فني غادي يلقاو هاذ اôدرات، فبالدr راه احنا كنشوفو لك يوم 
األمن تيقبط اليل تيتاجروا يف اôدرات، إذن هذه يه البداية، مث اكين 

ا الوقاية، ألن العالج دامئا يكون صعب، ولكن خصنا هناك الوقاية، ودامئ
  .لكنا نتعبأ ¹ش تكون هناك وقاية

عىل أي حال ¹لنسـبة لوزارة الصحة واضعة واحد اإلسرتاتيجية اليل 
يه طموحة، رمبا أهنا جاءت شيئا ما متأخرة، ملاذا؟ ألنه ¹ش منشـيو يف 

عندr متخصصني، هذا التوجه د�ل هاذ املراكز، من الرضوري أنه يكون 
احنا الوزارة بدأت هاذي مدة، ولكن ميكن يل نقل لمك عىل أنه هاذي 

  .سـنتني ¹ش عاد بداو تيتخرجوا أطباء متخصصني يف معاجلة املدمنني
فهاذ الربrمج تريتكز أوال عىل الوقاية األولية، العالج والعناية، اعد 

لرشاكة مع املنظامت غري برrمج تقليص األرضار، القيام بأحباث ميدانية، ا
احلكومية واEمتع املدين، وهاذ الرشاكة راه يه جد أساسـية، ومتكننا أنه 

  : حنققو عدة إجنازات، مهنا

إحداث مركز استشفايئ خمتص بعالج اإلدمان ¹ملركز ¤ستشفايئ  -
  رسير؛  20ابن رشد، اليل فيه 

طفال إحداث مركز ¤ستشارة الطبية اخلاصة ¹لصحة العقلية لأل -
¹ملستشفى ابن رشد، وما دام أن السـيد وزير الشـباب والر�ضة حارض 
معنا يف آخر مناظرة د�ل الشـباب، اكين عندr واحد املراكز الصحية 
اخلاصة ¹لشـباب، ولكن ارتأينا اآلن عىل أننا نفتحها داخل دور الشـباب 
¹ش يكون هناك قرب للشـباب، واليل غادي يكون كذÍ من مضن 

ية والعالج للتكفل، مايش بطبيعة احلال يف املركز الصحي، ولكن الوقا
غادي ميكن حييلومه عىل املراكز املتخصصة، إذن هاذي اكين هناك دا¹ 

  اآلن سـياسة القرب يف هاذ اEال؛ 

مرشوع إحداث وحدات رسيرية متخصصة يف جمال اإلدمان بطاقة  -
لعة الرساغنة، القنيطرة، رسير يف اPار البيضاء، يف ق 120استيعابية د�ل 

وحدات  7مكناس، آسفي، أاكدير، بين مالل، وبرشـيد، أي ما ميثل 
 23، ومت رصد مزيانية خاصة لهذا الربrمج مبا يعادل 2012جديدة يف أفق 

 .مليون درمه

اكين هناك برrمج طويل، ورمبا إذا أتيحت يل الفرصة يف التعقيب   -
  .أنين نضيفها

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
را للسـيدة الوزيرة، السـيد املستشار لمك اللكمة يف إطار التعقيب، شك

  .تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيب
احنا بطبيعة احلال نشكرمك عىل هذه التوضيحات  ،السـيدة الوزيرة

تطوان، -القمية، وعىل لك حال ملا طلبنا إحداث املركز جبهة طنجة
لمك ف� خيص إحداث وكنتأسفو، السـيدة الوزيرة، ألن مضن العرض د�

أرسة أو ال مراكز يف بعض املدن، احنا املغرب واحد، ¹حلق مل تذكروا Ëة 
  . تطوان- طنجة

د�ل ا¿كور  %22و 20حبال اليل كنعرفو، السـيدة الوزيرة، هناك بني 
. د�ل اإلrث ف� خيص اليل قاسهم هاذ اPاء اخلطري، ويه اإلدمان %8و

، ملا كتحملوا املسؤولية كتقولوا هاذ الناس اليل واإلدمان، السـيدة الوزيرة
كيبيعوا هاذ اôدرات، غادي نقول أr اليل كيتحمل املسؤولية P¹رجة األوىل 
يف املناطق د�لنا، أي طنجة، تطوان، الشاون، العرائش، القرص، يه 
الوزارات السابقة، ورمبا اليوم بفضل السـياسة احلكمية د�ل صاحب اجلال� 

هللا، حل لنا املشالك، يه إحداث املرافق سواء ¤جعية نرصه 
البطا�، ألن الشـباب والشا¹ت املوجودين داخل املنطقة د�لنا . والر�ضية

البطا� وعدم وجود ... يعانون من البطا�، وهذه يه األسـباب اليل جعلهتم
مهيم حنن املالعب واملراكز الثقافية اليل جعلهتم يلجؤون لهذا النوع اليل نس

اôدرات، وهذا النوع د�ل ¤حنراف واليل اكنت األرس د�هلم أي اآل¹ء 
 .واأل�ات د�هلم، واإلخوان واألخوات د�هلم حضية ذاك الشلل

ولهذا، نطلب منمك، . احنا فعال كنعرفو أن الوزارة كتعمل اEهود د�لها
لرمق املهول اليل السـيدة الوزيرة، أنمك تقولوا لنا، إذا اكن عندr هذا ا

كيخلعنا، اليل األبناء د�لنا، حبيث إذا اكن عندك واحد مدمن وموجود يف 
واحد املدرسة، يف واحد الثانوية، وال يف واحد اإلعدادية، أو ال خصوصا 

يبيل Í واحد العرشين أو ال ثالثني، لن  طنجة فهيا جامعة، راه ميكن �
حلق لك واحد اليل كيكون ميكن يل أن أتلكم عىل النسـبة ¹لضبط، ¹

كيتعامل مع هاذ النوع د�ل اôدرات، ونطلبو من هللا يعفي عىل امجليع، 
  . غادي ميكن يبيل واحد اEموعة أخرى

احنا اليل نطلب منمك، السـيدة الوزيرة، هو القيام تبعا  ،ولهذا
للمجهودات اليل كتبذلوها، تقوموا بواحد اEهود عىل أساس، سواء رشاكة 

اEمتع املدين، ألن ¤ستشفاء من هذا املرض هذا، هو مايش تعطيه  مع
اPواء وخيرج عىل برا، ¤ستشفاء د�لو هو خصو يكون داخل املستشفى 

  .مع الرسير ¹لعناية د�ل األطباء
  .وشكرا

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

  .، تفضيلالتعقيب
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        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
تطوان، -بغيت غري نشري للسـيد املستشار، ألن قال مل أذكر Ëة طنجة

ولكن اكين، حيث مل ما مكلتش، مرشوع إحداث مراكز لالستشارات 
خمتصة يف معاجلة اإلدمان بتطوان، الناظور، وكذÍ توسـيع مركز حسـنونة 

ة مضن لك بطنجة، كام مت إحداث استشارة طبية متخصصة مدجم
            دال بـاملؤسسات الصحية األساسـية، وإرساء برrمج اسـتب

)la méthadone(وهذا يشء �م جدا ، .  
احنا أول بÁ عربية ومسلمة اليل متت إرساء برrمج استبدال 

)Méthadone (ارالبيضاء وطنجة ومدينة الر¹طPللمدمنني، ابدينا يف ا .  
ميكن يل أن أقول لمك عىل أن مرشوع كذÍ اهرضتو عىل الرشاكة، 

إلحداث مراكز متخصصة يف عالج اإلدمان جبل لك املدن  2010-2012
الكربى مت برشاكة مع مؤسسة محمد اخلامس للتضامن، ¹خلصوص يف 

  .مكناس، الر¹ط، فاس، الناظور، تطوان، مراكش وأاكدير
ميكن لنا  املهم برrمج طموح، برrمج مازال طويل، الوقت ال يسمح لنا

أن خنصصو جلسة لهذا املوضوع اليل هو موضوع �م، غري اليل بغيت نؤكد 
عليه هو أنه اPو� ليست عاجزة عىل بناء مراكز متخصصة للتكفل ولعالج 
املدمنني، ملاذا؟ ألنه مايش مسأ� فقط د�ل نوفرو ونبنيو احليوط ونديرو 

تخصصني يف عمل األرسة، خصنا متخصصني، وكيف قلت هذا هو أوال امل 
هام قليل بزاف يف بالدr، واحنا دا¹ راه ) (les psychiatresالنفس 

  .رفعنا الوترية ¹ش يتكون أكرث عدد مهنم
مث هاذ األطباء يف عمل النفس اليل كيتكونوا وكيتخصصوا يف برrمج 

 هاذي سـنتني ¹ش بدات بالدr أحدثت هاذ التخصص، �� اإلدمان �
ضاء، اآلن كذÍ يف مدينة الر¹ط، وينحرص عىل هاذ بدات P¹ار البي

املركزين اجلامعيني فقط، يف حني أننا دا¹ خصنا نوسعوه، وحصيح عىل أنه 
هذا الربrمج خاص جنلسو لكنا عىل طاو� ولك واحد ونديرو واحد 

التدخل د�لو بواحد  هالربrمج متاكمل، اليل لك واحد فينا يكون عند
ون هناك املسؤولية عىل عاتق لك فرد من اEمتع ألن ¤لزتامات و¹ش تك

لكنا يعين هيمنا هذا األمر، مايش غري احنا كحكومة، راه احنا رمبا حكومة 
  . وبرملان، ولكن حىت احنا أ�ات وآ¹ء قبل لك يشء

 .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 ،rالسـيدة الوزيرة، الوضع الصحي ببالد ،Í السؤال األخري املوجه

ل مقدم من طرف فريق األصا� واملعارصة، فليتفضل أحد السادة سؤا
  .املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريببببشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،

  السـيدان الوزيران،
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين،
يف يعترب القطاع الصحي من بني القطاعات اليت تكتيس أمهية قصوى 

حياة املواطنني نظرا الرتباطها الوثيق هبمو�م ومشالكهم، و¿Í هنجت 
بالدr سـياسة للقرب، تسـهتدف تسهيل ولوج اكفة املواطنني للخدمات 

  . الطبية مبختلف مستشفيات اململكة املغربية
لكن لألسف الشديد، فتحقيق هذه األهداف تعرتضه عدة معوقات، 

يف بالدr والتفاوت الكبري بني املدن والقرى ترتبط أساسا ¹خلارطة الصحية 
يف ¤سـتفادة من البنيات التحتية الصحية وكذا من نسـبة األطباء واألطر 
المتريضية، إىل جانب ذÍ فإن املتتبع للشأن الصحي يالحظ األوضاع غري 
املرضية اليت تعرفها بعض أقسام املسـتعجالت، خاصة يف ظل تزايد إقبال 

  . من أجل تلقي العالج الصحي املواطنني علهيا
كام أن نظام املراقبة املعمول به يف املستشفيات العمومية واخلاصة يف 
بالدr، ال يرىق إىل املسـتوى املطلوب، خاصة يف ظل ارتفاع نسـبة 
األخطاء الطبية وعدم إ6رة املسؤولية الطبية التقصريية يف العديد من 

  .احلاالت
  : السـيدة الوزيرة، نسائلمك

إىل مىت سـيظل هذا القطاع يعاين من املشالك اليت الزال يتخبط  - 1
  فهيا منذ زمن بعيد؟ 

ما ا¿ي سـتقومون به من أجل ضامن اخلدمات الطبية للك املغاربة  - 2
  ¹جلودة والرسعة املطلوبة؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .جابة عىل السؤالالسـيدة الوزيرة Í اللكمة لإل

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين، 

يف احلقيقة، السـيد املستشار، سؤالمك طموح جدا، ألنه حتسني جودة 
اخلدمات يعين يه سـياسة حصية برمهتا، ولكن سأحاول رمغ ذÍ أن 

  . أجيب وأعطي بعض املعطيات يعين يف زمن حمدد
كن يل نقول لمك أوال، غادي نبدا بتساؤلمك األخري خبصوص األخطاء فمي

الطبية، ليس دفاعا عن األطباء، ولكن حقيقة اكين هناك أخطاء طبية، 
ولكن ¹ش نقولو بأن اكين هناك نزيف أو ال اكين هناك ظاهرة تتفاحش، 

¹ش يعين صعيب علينا أننا نقيسو، ملاذا؟ ألننا تنعرفو عىل أن اخلطأ الطيب 
وأن نثبت العالقة ما بني الرضر ... يثبت خص يكون حقيقة إما إهامل إما
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  . وما بني التقصري د�ل الطبيب
وميكن يل نقول لمك عىل أن األطباء بنفوسهم يعين واعيني هباذ 
اإلشاكلية اليل اآلن يه مطروحة يف بالدr، واكينة إشاكليات كذÍ اليل 

نقابة األطباء د�ل القطاع احلر  -هللا إن شاء- يه قانونية، ويوم امجلعة 
 Íمنظمني واحد التظاهرة حول هاذ املوضوع ¹لضبط، ومشاركة معنا كذ
وزارة العدل ¹ش نوضعو حقيقة لبنات أساسـية د�ل القانون د�ل 

  . املسؤولية يف هاذ اEال ود�ل اخلطأ الطيب
هرضr عىل غري اليل بغيت نقول بأنه األوضاع الصحية خصها نبداو، ا

املسـتعجالت، راه اكين هناك حقيقة واحد اEهود كبري اليل بذلناه، ولكن 
قلمت هناك تزايد العدد د�ل املرىض عىل املسـتعجالت، حصيح، ملاذا؟ ألنه 

غادي جيي حيدد هاذ اليش، هاذ اليش هو  (RAMED)هذا يف نظام 
اجيابية، هو مسµ أزيالل، واليل أعطى نتاجئ جد -اليل مقنا به يف Ëة mد�

يش مرض كيفام اكن  هالعالجات، ألن رجعنا أي واحد فينا ميل تيكون عند
احلال تمير عرب ¤سـتعجاالت، ولو أن احلا� د�لو الصحية ال تقتيض أنه مير 
مبصلحة املسـتعجالت، وذاك الضغط اليل اكين عىل املسـتعجالت هو اليل 

  . تيجعل حصيح عىل أن اجلودة تتزنل
¹ Íلنسـبة للخريطة الصحية اليل هرضتو علهيا، السـيد املستشار كذ

مشكور حرض معنا يف اللجنة اليل درست القانون حول اخلريطة الصحية 
والعرض الصحي للعالجات يف بالدr اليل يه غادي جتي، اليل صوتت 
علهيا غرفتمك املوقرة، واليل حصيح غادي جتي بقوانني اليل غادي تكرس 

أنه يكون هناك توزيع عادل، ال د�ل املوارد البرشية، ال  وغادي جترب عىل
  . د�ل التجهزيات، ال د�ل املستشفيات، عرب مجيع الرتاب الوطين

ميكن يل نقول لمك عىل أنه اآلن تقريبا عىل أن اكين هناك توزيع عىل 
صعيد البنيات، حصيح، ولكن اكين هناك ¹يق نقص كبري، نقولو ونعرتفو به، 

املوارد البرشية، اليل كيف قلت سابقا أننا درr واحد اEهود كبري  عىل صعيد
  . ¹ش نقلصو من هذاك العدد

¹لنسـبة للصحة القروية، كنا نظمنا ووضعنا واحد اإلسرتاتيجية خاصة 
¹لعامل القروي ¹ش جنيبو لها األجوبة املالمئة اليل ¹ش ما يكونش هناك 

 .لقروي والعامل احلرضيواحد الفوارق كربى ما بني العامل ا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن لفريق األصا� واملعارصة إذا اكن هناك رد عىل التعقيب، 

  .تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريببببشششش
شكرا السـيدة الوزيرة عىل ما تفضلمت ¹إلجابة عنه، لكن جوهر سؤالنا 

rقشـنا يف هذا ال يرتبط أساسا أو فقط ¹ألخطاء الطبية، لقد سـبق وأن 
املوضوع يف اللجنة، وثُمن يف القانون اليل هو صادقنا عليه يف الربrمج 
املتعلق ¹لولوج إىل العالجات، إمنا ما هيمنا من هذا السؤال هو التذكري مث 

التذكري بأن األوضاع الصحية داخل بالدr ¹قية يف وضعية إىل حد ما يعين 
هات وما بني اEالني، اEال القروي متأزمة، وخصوصا التفاوت ما بني اجل 

  . واEال احلرضي
فإىل حد اآلن إذا سقت Í مثال، السـيدة الوزيرة، يف إقلمي شفشاون 
ويف بعض امجلاعات د�لها، جامعة بين أمحد الرشقية وجامعة بين أمحد 
الغربية وجامعة املنصورة وجامعة واد امللحة وغريها من امجلاعات، فهنا 

السؤال د�لنا وهاذ اجلواب د�لنا، أي اجلوهر د�ل النقص  كينطبق هاذ
احلاد، ال يف البنيات التحتية، ال يف الوسائل الطبية وال حىت يف املوارد 

  . البرشية
تصوري، السـيدة الوزيرة، ما كنلقاوش أحياr حىت املمرضة أو املوPة 

اة وبني املوت، اليل كتسـتقبل ذاك املرأة اليل يه حامX، واليل يه بني احلي
  . وأحياr هاذوك املسـتوصفات ما كيتوفروش عىل التجهزيات د�ل العالج

¹إلضافة إىل أشـياء أخرى أو املنظومة العامة الصحية، السـيدة 
الوزيرة، حنن نطالب بأن عىل احلكومة أن تعد ميثاق وطين حول املنظومة 

اجلواب، واكع الصحية اليل غادي جيمع اكع ذيك اليش اليل تطرقت � يف 
ذاك اليش اليل كنا درسـناه يف جلنة التعلمي والشؤون الثقافية و¤جعية، 
من بيهنا ذاك الهيئات ¤ستشارية يف اEال الصحي، اكين بزاف د�ل 

  .    األمور اليل خصها اإلصالح واليل خصها تدار

        السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة 
رد؟ إذن ¹مس شكرا السـيد املستشار، السـيدة الوزيرة، هل من 

  . اEلس أشكرك عىل مسامهتك يف هذه اجللسة
ننتقل إىل السؤال الوحيد املوجه إىل السـيد وزير الشـباب والر�ضة 
حول سـياسة احلكومة جتاه فئة الشـباب، فليتفضل أحد السادة 

  . املستشارين أعضاء فريق األصا� واملعارصة
السؤال املتعلق  اللكمة لمك فريق األصا� واملعارصة من أجل رشح

  . بسـياسة احلكومة جتاه فئة الشـباب

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  . شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  األخت املستشارة، 
  اإلخوة املستشارين،

يعترب قطاع الشـباب حمورا أساسـيا من احملاور السـياسـية التمنوية 
اEمتعي املغريب، وهو األمر ببالدr ألنه يتوجه إىل فئة �مة داخل النسـيج 

ا¿ي يقتيض امتالك رؤية واحضة ôتلف املتطلبات و¤نتظارات اليت 
يعطهيا شـبابنا أمهية قصوى، تراعي التطور املسـمتر ا¿ي تعرفه هذه الفئة 
يف امليادين ¤قتصادية و¤جعية، وكذا القيام بتشخيص حقيقي ودقيق 

هنا، وكذا معرفة حاجياهتا املزتايدة وحتديد لوضعيهتا واملشالك اليت تعاين م
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األولو�ت والتدابري الكفيX بتأطريها ومساعدهتا عىل اسـتغالل اإلماكنيات 
واملواهب اليت تزخر هبا وتوجهيها الوËة الصحيحة اليت تعود ¹لنفع علهيا 

rوعىل بالد .  
إال أن سـياسة احلكومة جتاه هذه الفئة مل تراعي احلجم املطلوب 

نتظارات الشـباب املغريب، ا¿ي أصبح اليوم وأكرث من أي وقت مىض ال
حمتاجا إىل التحصني والرعاية والتأطري، وذÍ من أجل حاميته من لك 

  . مظاهر اإلحباط واليأس وانسداد األفق
  : و¿Í، نسائلمك، السـيد الوزير

  أين تتجىل سـياسـتمك احلكومية اجتاه فئة الشـباب؟  -

التدابري اليت تنوون القيام هبا من أجل تأطري هذه وما يه اإلجراءات و  -
  الفئة ورعايهتا وحتصيهنا ودفعها إىل املسامهة يف التمنية الشامX لبالدr؟ 

  . وشكرا

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

  . السؤال

        : : : : السـيد منصف بلخياالسـيد منصف بلخياالسـيد منصف بلخياالسـيد منصف بلخياطططط، وزير الشـباب والر�ضة، وزير الشـباب والر�ضة، وزير الشـباب والر�ضة، وزير الشـباب والر�ضة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم، 
أوال، أريد أن أشكر السادة املستشارين احملرتمني عىل ¤هم هبذا 
السؤال املهم ألن رشحية الشـباب يف اEمتع الوطين تعترب رشحية �مة 

  . سـنة 40أقل من  همن اEمتع اليوم عند %¹65لنسـبة للحكومة، حيث 
ويل املسؤولية عىل هذا القطاع، بلك رصاحة لك 6نيا، منذ سـنتني وت

يوم تنشـتغلو يف هذا اإلطار، وأول حاجة اليل اشـتغلنا علهيا هو العمل عىل 
دراسة ¹ش نفهمو أشـنو يه متطلعات الشـباب، ألن آخر دراسة اليل 

سـنوات قبل ما  10، ودازت 2000اكنت يف هذا امليدان اكنت سـنة 
  . نديرو اPراسة

تاجئ اPراسة، عرفنا بأنه اكين احتياجات �مة ¹لنسـبة بعدما خرجت ن 
للشـباب يف اEمتع املغريب، وأنه وقعت حتوالت كثرية ومعيقة متعلقة ¹حلياة 
اليومية للشـباب ومتعلقة أيضا خبلق رشحية جديدة من الشـباب، اليل هام 

مليون د�ل الشـباب،  6سـنة، واليل يعتربون  30و 18شـباب ما بني 
 رصاحة اPو� ووزارة الشـباب والر�ضة ما عندها حىت يش واليل بلك

  . خدمة لهاذ الشـباب
من الشـباب املغريب  %72بناء عىل هذه النتاجئ، ميكن يل نقول بأنه 

هو متفائل أو جد متفائل ¹لنسـبة حلياته يف املغرب، واكين عدد من النقط 
واليل احلكومة  اليل يه إجيابية واكين أيضا عدد من النقط اليل يه سلبية

  . خصها تشـتغل علهيا
 18بناءا عىل هذا وزارة الشـباب والر�ضة واحلكومة، حيث أنه شارك 

وزير والسـيد الوزير األول أيضا، اشـتغلوا عىل خلق أول مناظرة للشـباب 
شاب وشابة يف خمتلف أقالمي  830مشارك، مهنم  1200اليل شارك فهيا 

 2000شاب وشابة، ودرr دراسة مع  4000اململكة، من بعد ما التقينا ب 
  : حماور �مة 6أ�م عىل  3شاب وشابة، واشـتغلنا ملدة 

  احملور األول هو اPمع السوسـيو اقتصادي للشـباب؛ 
  الثاين هو حمور الصحة واحملافظة عىل البيئة؛ 

  الثالث هو الرتفيه والثقافة والسـياحة؛ 
  الرابع هو املواطنة والقمي؛ 

  ة والتكوين؛ اخلامس هو الرتبي
والسادس هو السـياسة واPبلوماسـية املوازية والعمل و¤شرتاك السـيايس 

  . للشـباب
اتفاقيات رشاكة يف عدد من  10يف هذه املناظرة مت التوقيع عىل 

اEاالت اليت هتم قضا� واهمات الشـباب، وأمهها قضية التشغيل وقضية 
سـنوات، اليل املبلغ املايل  5الصحة، وهاذ ¤تفاقيات مه اتفاقيات عىل 

  . مليار د�ل اPرمه 7د�هلم هو 
واليوم تنوصلو لواحد املرحX اليل يه �مة، هو أنه درr التشخيص، 
وعندك احلق ملا تتقول بأنه اكين إجيابيات وسلبيات، ودا¹ خصنا نشـتغلوا 
عىل التفعيل د�ل هاذ التشخيص، وأظن بأنه يف مدة سـنتني للوصول إىل 

حسـنة، اليل ابقى اآلن هو  -امحلد Z-النتاجئ يه نتيجة اليل يه  هذه
  . الوقت الاكيف ¹ش نفعلو هاذ اإلسرتاتيجية

 .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، اللكمة لفريق األصا� واملعارصة من أجل التعقيب 

  .عىل جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .د الرئيسشكرا السـي

نشكرمك السـيد الوزير ¹مس فريق األصا� واملعارصة عىل عرضمك 
وجوابمك الرصحي واملمتزي ¹لرصاحة، ومدى اهممك بقطاع الشـباب ا¿ي 

، كام جاء عىل لسانمك وامجليع يعرفه، ونعتربه من األوراش %65ميثل 
مه الكربى اليت أعطى انطالقهتا صاحب اجلال� نرصه هللا، ومدى اه

الكبري ا¿ي يوليه صاحب اجلال� لهذه الفئة من الشـباب املغاربة، 
وطموحنا كذÍ حنن يف األصا� واملعارصة تنقلبو عىل احللول والوسائل 

  . اليل ميكن ندمعوها ونعطيوها اكقرتاح للوزارة د�لمك
يف الواقع خص يكون لكيش مشارك، ال حكومة وال أحزاب وال 

ال جممتع مدين، نقلبو عىل احللول اليل ميكن تدمع وزارات وال مجعيات و
الر�ضة، وتطويرها أصبح من الالزم إرشاك القطاع اخلاص لبناء مجموعة من 
املالعب أو مركبات تشـمتل عىل مجيع الر�ضات امجلاعية والفردية، مكدارس 
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  . معرتف هبا
ت هاذ اEموعات د�ل األوراش، أعتقد أهنا تكون عندها دفاتر حتمال

تىش وطموحات امجليع برشاكة مع وزارتمك واألطر د�لها والتوجيه 
والتأطري د�ل هاذ املنتد�ت وهاذ املالعب، فتح فرص للجمعيات للولوج 
لهذه املالعب د�ل اخلواص بأمثنة رمزية اليت نعترب أن امجلعيات لها خزان 

فرص شغل، كبري من الشـباب املوهوبون، ومن هنا يصبح امجليع يسامه يف 
ألن يف هاذ املركبات غادي ندخلو أطر غادي خيدموا، الشـباب غادي 

  . خيدموا، الوزارة سـتضطر ألن توظيف وتوجد أطر جديدة
األخذ بيد الفئة اليت لها مؤهالت للولوج للفرق الكربى، من هاذ 
املركبات أو فرق خارج الوطن، من خمتلف الر�ضات، وهذا يرجع مبداخيل 

 اخلواص وال عىل امجلعيات اليل يه تتقبط ذوك اPراري كبرية، ال عىل
وتتحاول mخذ بيدمه يف القطاع اخلاص، وتشجيع الشـباب للولوج إلهيا 

  . برؤية مسـتقبلية ومبجموعة من الضامrت
اخنراط مجموعتمك عىل السهر بأطرها عىل معلية التصنيف، : الضامrت

ف الرشيف الفئة الثانية، مثال، التصنيف الرشيف الفئة األوىل، التصني
  . التصنيف املمتاز

ويعترب هذا التصنيف بشهادة معرتف هبا من وزارتمك، اليل ميكن 
من هنا نكون قد وضعنا األصبع عىل اPاء واإلصالح، ولنا ثقة ... الشـباب

كبرية يف كفاءتمك، السـيد الوزير، يف هذا ¤قرتاح ا¿ي نعتربه اقرتاحا 
 ...ى اليت يىش واملشاريع الكرب 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير هل لمك الرد عىل التعقيب؟ 

  .السـيد الوزير لمك اللكمة

        ::::السـيد وزير الشـباب والر�ضةالسـيد وزير الشـباب والر�ضةالسـيد وزير الشـباب والر�ضةالسـيد وزير الشـباب والر�ضة
¹لفعل الوزارة اليوم تشـتغل . شكرا السـيد املستشار عىل ¤قرتاح

اث جيل جديد عىل اقرتاحات حبال هذا اليل تتقدموه اليوم، حيث مت إحد
من املؤسسات الشـبابية، مراكز يف خدمة الشـباب، مراكز العطل والرتفيه، 
مراكز التكوين النسوي، ملواكبة ¤حتياجات املتنامية للشـباب، والوزارة 

  . من التلكفة اإلجاملية لهذه املشاريع %50عىل اسـتعداد لتوفري 
، هو أن ولكن اليل هو �م يف ¤قرتاح د�Í، السـيد املستشار

الوزارة اليوم بدأت حتدث املراكز السوسـيو ر�ضية للقرب املندجمة اليل 
يه مركبات يف األحياء، وامحلد Z ميكن لنا نقولو بأنه املرشوع جنح، حيث 
أنه يف سـنة ونصف فقط مت خلق املرشوع، من بعد ما خلقنا املرشوع مت 

حمللية، اللهم Í امحلد، اتفاقية مع امجلاعات ا 400مركب، ومت توقيع  25فتح 
غادي حتل من هنا إىل  80يه يف طور البناء و 157واليل هو �م هو أنه 

  . يف نطاق ¤قرتاح د�لمك -إن شاء هللا-أكتوبر 
ملاذا ¤قرتاح د�لمك؟ ألن هاذي من فكرة امشينا وخلقنا واحد املركب 

ب والعائالت ر�يض يف األحياء، هاذ املركب الر�يض يف األحياء، الشـبا
بواحد المثن اليل هو مثن صغري، هباذ املداخيل  وتيوجلوا � بداو تيدخلوا �

دخلنا شـباب وخلقنا فرص معل، وهباذ الفرص العمل اكين واحد خلق 
حياة يف املركب اليل تيجيب املواطنني واملواطنات تزييدوا، خاصة النساء 

 اليل تيجيو مه من د�ل املواطنني %27اليل ابداو تيجيو بكرثة، حيث 
النساء اليل تيديروا الر�ضة ألول مرة يف حياهتم، ¹ش إن شاء هللا ملا 

  .عاود يوPوا وليدات عاود 6ين يعطيومه حب الر�ضة وخنلقو جممتع ر�يض
¹لنسـبة للتصنيف اليل أنت تقرتحه، احنا غادي rخذوه بعني 

بري د�ل املركبات، أظن ¤عتبار، حيث أنه اليوم مع ¤فتتاح د�ل عدد ك 
جيي بفائدة جيدة ¹لنسـبة مجليع الشـباب يف  أن مقرتح حبال هذا ميكن �

  .األحياء
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، وشكرا عىل املسامهة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
علمي حول تقيمي منط امتحان البااكلور�، وتكوين األطر والبحث ال
إدريس مرون، عبد امحليد السعداوي، محمد : للمستشارين احملرتمني السادة

فضييل، عبد امحليد كوسكوس، عبد هللا أبو زيد، فليتفضل أحد السادة 
  .املستشارين، اليس عبد الرحمي العاليف

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .يسشكرا السـيد الرئ 
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
مت أمس اإلعالن عن نتاجئ امتحاrت البااكلور� لهذه السـنة، واليت 
اكنت �مة ¹ملقارنة مع السـنة املنرصمة، إال أنه من املؤسف جدا أن 
مسـتوى التالميذ يزداد سـنة بعد سـنة تراجعا، ويسامه يف ذÍ جناح 

عدالت rقصة، كام أن اعد نقط املراقبة التالميذ يف خمتلف املسـتو�ت مب
أدى إىل البحث عن خدمات للحصول عىل نقط  %25املسـمترة يف حدود 

منتفخة بشـىت الوسائل، و¹خلصوص انتشار اللجوء إىل دروس اPمع 
¹لبيوت بطريقة شامX، مل يعد يسـتثىن مهنا أحد، ال طلبا للمعرفة والعمل 

 .ولكن تأكيدا ملا سلف ذكره
كد هذا األمر التباين الفائق بني النقط اليت حيصل علهيا التالميذ يف ويؤ

¤متحان الوطين وتµ احملصل علهيا يف املراقبة املسـمترة، كذÍ اعد 
¤متحان اجلهوي يف السـنة األوىل ¹اكلور� ملواد ال صX لها ¹لتوجه ا¿ي 

سالمية، ¤جعيات العربية، الفرنسـية، الرتبية اإل: اختاره التلميذ، مثل
وهذا ال يساعد عىل معرفة قدرات التالميذ يف التخصص . ¹لنسـبة للعلميني

ا¿ي اختاروه، بل قد حيول دون حصول التالميذ عىل البااكلور� يف حا� 
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  .عدم حصوهلم عىل نقط اكفية يف هذه املواد ولو تفوقوا يف املواد العلمية
جدا، نسألمك، السـيد الوزير، ما بناء عىل هذه املالحظات اôترصة 

هو تقيميمك لمنط امتحان البااكلور� احلايل؟ وما يه اإلجراءات اليت 
  ستتخذوهنا إلعادة ¤عتبار لشهادة البااكلور�؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزير الرتبية الوطنية لإلجابة 

  .لوزيرعىل السؤال، تفضلوا السـيد ا

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

  .شكرا السـيد الرئيس
يف الواقع هاذ السؤال ما عندو ازهر، ألن كون اكن تقدم األسـبوع اليل 
داز كون ميكن النربة اليل تلكم هبا السـيد املستشار تكون مستساغة 

سف جاء من بعد ما أعلنا عىل النتاجئ د�ل البااكلور�، لأل. ¹لنسـبة للجميع
واليل بينت املنحى اليل احنا فيه منذ ثالث سـنوات اآلن، أي حتسن 

ري وجوهري يف منظومة اإلشهاد الوطنية باكملها، ويف هذه ذحقيقي وج
  .احملطة ¹¿ات اليل يه حمطة البااكلور�

اطر، هذا رأي لك واحد طبعا أr لن أتلكم عن ¤نطباعات وعن اخلو 
احلق يعرب عليه، أr أتلكم من موقع املسؤولية اليل أr فيه ¹ملعطيات  هوعند

مرتحش، مبا  382.000و¹ألرقام، هاذ السـنة هاذي اجزتr البااكلور� ب 
هذا أشـنو تيعين  .مرتحش منذ أربع سـنوات 100.000يعين ز�دة د�ل 

حنن بصدد حتقيق أحد األهداف التمنوية ¹لنسـبة للمغاربة؟ تيعين بأننا اآلن 
األساسـية وهو إيصال أكرب نسـبة ممكنة من جيل معني إىل عتبة اجلامعة، 

  .هذا املعطى األول
املعطى الثاين، أن النتاجئ د�ل البااكلور� يه يف حتسن، كام تيعرف 

بعدما كنا منذ سـنتني يف  %47امجليع، اآلن حنن يف نسب جناح تناهز 
، أشـنو تيعين هذا؟ تيعين بأننا أمام مردودية حقيقية، %34نسب د�ل 

وP وال بنت  هوأعتقد لك واحد يف هذه القاعة وخارج هاذ القاعة اليل عند
كتدوز البااكلور�، تيعين ماذا يتطلبه اEهود من أجل إيصال هاذ اإلبن 

  .وهاذ الوP إىل مسـتوى أنه جيتاز البااكلور�
، متفقني ه¹لنقط وبذاك اليش لك هليش لكطيب، قد يقال ولكن هاذ ا

حىت عالقة  ه، غادي نعطي معطى آخر، ما عندهعىل هاذ اليش لك
¹ملغرب، هاذ السـنة هاذي الطلبة املغاربة اليل اجتازوا ¤متحان لولوج 

فهيم اليل  527املدارس العليا الفرنسـية، أي يتبارون مع طلبة فرنسـيني، 
السـنة املاضية، إذن هاذ  330ز، مبقابل اجتازوا هاذ ¤متحان ¹متيا

األسطورة د�ل املسـتوى، وهاذ ال�م عىل املدرسة املغربية ¹خلواطر، 
أعتقد بأنه ال خيدم ال مصلحة املدرسة املغربية وال مصلحة التالميذ وال 

  .مصلحة هاذ البالد
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ايل بعد شكري للسـيد شكرا للسـيد الوزير، وسـننتقل إىل السؤال املو 
  .الوزير عىل هذه املعلومات وشكري � عىل املسامهة

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيد وزير ¤تصال حول احلوار 
السـيايس يف اإلعالم العمويم، فليتفضل أحد السادة املستشارين أعضاء 

  . فريق التحالف ¤شرتايك، السـيد رئيس الفريق تفضل

        ::::لسـيد العريب خربوشلسـيد العريب خربوشلسـيد العريب خربوشلسـيد العريب خربوشاملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
  السـيد الوزير،

كنا قد وËنا إليمك هذا السؤال يف السـنة املاضية أي قبل ظهور 
ن مواكبة التحوالت اليت شهدهتا بالدr يف الشهور األخرية وما عرفته م

  . إعالمية، خاصة خالل محX ¤سـتفتاء عىل اPسـتور
وكنا الحظنا يف السؤال األصيل أن اإلعالم العمويم ال يسامه بشلك 
اكيف يف احلوار الوطين حول القضا� الكربى املطروحة عىل بrÁ، خاصة 
عىل مسـتوى الربامج السـياسـية واحلوارية، وجسلنا بشلك خاص تقصري 

لفزية العمومية يف هذا اEال، ودعوr إىل تطوير إعالمنا السمعي القنوات الت
البرصي وإىل ¤جهتاد وتوسـيع احلوار السـيايس يف اإلعالم العمويم 
وتوسـيع مساحة الربامج السـياسـية واحلوارية ملواكبة التحوالت اليت تعرفها 

  . بالدr ودينامية احلياة السـياسـية
فتاء الشعيب عىل اPسـتور لتؤكد أن وقد جاءت الفرتة املمهدة لالسـت 

القنوات التلفزية قادرة عىل إجناز برامج سـياسـية وحوارية يف املسـتوى، 
وإهنا تتوفر عىل إماكنيات وكفاءات، وقد مكنت هذه الربامج، ومبشاركة 
لك القوى السـياسـية و¤جعية فهيا بلك دميقراطية، من التواصل بشلك 

واتنا التلفزية نسـبة مشاهدة عالية، وهو ما جيد مع املواطنني، وجسلت قن
  . هننئمك عليه، السـيد الوزير، وهنõ قنواتنا التلفزية واإلذاعية

وقد أثرت هذه اPينامية اإلعالمية عىل اهم املواطنني ¹لشأن 
السـيايس، وهو ما سامه يف ارتفاع نسـبة املشاركة يف التصويت عىل 

، عن مدى اسـمترار هذه اPينامية ونتساءل، السـيد الوزير. ¤سـتفتاء
اإلعالمية حتضريا لالسـتحقاقات املقبX ومواكبة احلياة السـياسـية الوطنية 

  . بوجه عام
  .وشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، السـيد الوزير لمك لكمة لإلجابة عن 

  .السؤال، تفضلوا

        ::::تصال، الناطق الرمسي ¹تصال، الناطق الرمسي ¹تصال، الناطق الرمسي ¹تصال، الناطق الرمسي ¹مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالسـيد خاP النارصي، وزير ¤السـيد خاP النارصي، وزير ¤السـيد خاP النارصي، وزير ¤السـيد خاP النارصي، وزير ¤
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
امسحوا يل أوال أن أعرب عن تشكرايت للفريق احملرتم عىل املوضوعية 
اليت تعامل هبا مع هذه النقطة، اليت كثريا ما يمت التطرق إلهيا بنوع من 

يقع حتت هذه القبة احملرتمة، ولكن  اإلحجاف، وال أحتدث ¹لرضورة عن ما
  . يف أوساط كثرية

أr ميكنين أن أهنئمك، السـيد املستشار احملرتم، عىل املقاربة اإلجيابية 
وسائل . والبناءة اليت تسمح ¹لقول بأن هناك جمهودا كبريا ممزيا مت بذ�

 عهنا، اإلعالم العمومية واخلاصة يف حاجة إىل هذه املقاربة البناءة اليت عربمت
السـيد املستشار احملرتم، ولو كتب يل أن أقدم جواب احلكومة يف الوقت 
ا¿ي طرح هذا السؤال، أي يف مارس من السـنة املاضية، لقلت لمك أن 
هناك أشـياء �مة تبذل وهناك جمهود للتحسني مازال قامئا، أنتقل إىل 

وق وأقول إن هناك جمهودا ملموسا يمت رصده ف 2011يوليوز من سـنة 
  . أرض الواقع

لست يف حاجة إىل أن أذكرمك، السـيد املستشار احملرتم، بأن من املهام 
احملورية األساسـية املنوطة ¹إلعالم العمويم اإلسهام يف رفع مسـتوى 
املواطنة وتقدمي خدمة لبلورة مواطنة فاعX، يمتكن من خاللها املواطن 

لو بدلوه يف حتسني ما جيب واملواطنة من اإلملام بقضا� اEمتع ومن أن يد
حتسينه من خالل ¤خنراط البناء الوطين واملواطن يف بناء اEمتع اجلديد، 
وا¿ي ال شك أن التصويت الرائع ا¿ي اكن مناسـبة للشعب املغريب أن 
يقول رأيه يف املقار¹ت املؤسسة اجلديدة للمؤسسات وللعمل السـيايس يف 

تور، اكن حمطة ممزية، تربز بأن هناك املغرب من خالل التصويت عىل اPسـ 
  . ما يمت حتقيقه فعال

وال شك أن اPور ا¿ي لعبه اإلعالم العمويم، أقولها بلك تواضع، 
اPور ا¿ي لعبه اإلعالم العمويم، لعب دورا حاسام من موقعه يف رفع 
مسـتوى املشاركة، ألن لك من يقدم رأيه للرأي العام إال وهو يف حاجة إىل 

ل اإلعالم يف لك فصو�، اإلعالم العمويم، اإلعالم اخلاص، أن يتدخ
اإلذاعة، التلفزة، الصحافة املكتوبة، امجليع عليه أن يقدم خدمة لتربز األمور 

 .بلك جالء أمام املواطن
  .شكرا

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

  .تفضلوا

        ::::سـيد العريب خربوشسـيد العريب خربوشسـيد العريب خربوشسـيد العريب خربوشاملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال أشكر السـيد الوزير عىل اإلجابة د�لو، ونؤكد عىل ما ذكرrه يف 
سؤالنا، أال وهو اإلعالم العمويم والسمعي البرصي واإلعالم املكتوب أن 
يواكب احملطات املقبX حىت يسامه امجليع لتكون انتخا¹ت مقبX شفافة 

  .د من هذا املسار أن يهنض بشعبنا وبrÁ املغربودميقراطية، ولهذا نري
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير ¤تصال، الناطق الرمسي ¹السـيد وزير ¤تصال، الناطق الرمسي ¹السـيد وزير ¤تصال، الناطق الرمسي ¹السـيد وزير ¤تصال، الناطق الرمسي ¹مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  . شكرا السـيد الرئيس

مويم أن يسـمتر أr أؤكد بأننا متفقون وعىل نفس اخلط، عىل اإلعالم الع
وأعطيمك بعض . يف معلية الهنوض P¹ور ا¿ي يقوم به، هذا أوال

املعطيات، ال بأس أن أذكر هبا، صدرت ليس عن احلكومة ولكن عن 
الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، حيث أبرزت بأنه غري يف هذه 

ح جدا، الفرتة األخرية اليت اكن املواطن املغريب عىل موعد مع إعالم منفت
كتفتح القناة األوىل كتلقى حوار، كتفتح الثانية كتلقى حوار، كتفتح 

)Medi1 TV ( ،كتلقى حوار، كمتيش لإلذاعات اخلاصة كتلقى حوار
كمتيش لألمازيغية كتلقى حوار، كمتيش إلذاعة العيون كتلقى حوار، معىن 

لكبرية ذÍ بأن املواطن املغريب اكن أمام مجموعة من اخليارات الكبرية وا
  .جدا

   :بعض األرقام الرسيعة
، غري اEمتع املدين يف هذه العرشة أ�م األخرية د�ل امحلX ¤سـتفتائية -

 20من احلصص الزمنية اكنت للمجمتع املدين، مبا يسمي نفسه  23%
  فرباير؛

  ؛%24: األحزاب السـياسـية -

  ؛%4,7: النقا¹ت -
  .%14: املنظامت الوطنية

اليت مهت القضا� املرتبطة مبوضوع ¤سـتفتاء،  علام أن عدد التدخالت
 17وما حيوم حولها من إشاكالت وطنية كربى، تطلب أثناء هذه الفرتة من 

ساعة يف اإلعالم العمويم واإلعالم اخلاص، اإلذاعات  236: يونيو 30إىل 
ساعة يوميا  18يوم مبعدل د�ل  13ساعة، معىن ذÍ يف  236: اخلاصة

�ل النقاشات ود�ل اإلدالء مبجموعة من اآلراء، معىن د�ل احلوارات ود
ذÍ أن هناك خزان من اإلماكنيات تتوفر علهيا قنوات القطب العمويم، 

  .طالع مبها�اضعلهيا أن تسـمتر وستسـمتر يف ¤
 .شكرا السـيد الرئيس
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        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير، شكرا عىل املسامهة

وجه إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية، ننتقل إىل السؤال امل
موضوعه تمنية السـياحة يف املناطق اPاخلية، اللكمة ألحد السادة 

  .املستشارين أعضاء فريق األصا� واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
السـيد الرئيس، ولألسف اكن السـيد الوزير خصو جيي من قبل، 

سـيد الرئيس، بأن بلك احرتام سوء التسـيري اليوم ها أنمت أستسمح، ال 
  . ضيعتو لنا الوقت الكثري ودا¹ هاذ اليش ما غاديش يدوز يف املبارش

تلعب السـياحة دورا حمور� يف تمنية ¤قتصاد الوطين من خالل 
مسامههتا املهمة يف الناجت اPاخيل اخلام وكذا يف خلق مناصب شغل لعدد 

السـياق، تربز رضورة تمنية املناطق السـياحية ويف هذا . كبري من املواطنني
 rيف بالد äت نشاط سـياrاخلية وإعطاهئا املاكنة الالئقة هبا مضن مكوPا
نظرا ملا تقوم من دور كبري يف جلب السـياح ا¿ين يفضلون السـياحة هبذه 

  . املناطق، خاصة اجلبلية مهنا نظرا لطبيعة هذا املنتوج
ش واإلقصاء ا¿ي تعرفه منطقة تودغة يف هذا الصدد، نسجل الهتمي

بإقلمي تنغري ¹لرمغ من كوهنا تعترب من املناطق السـياحية اجلد خالبة 
، كذÍ 1990ببساطهتا ونقاهئا، واليل حصلت عىل ميدالية ذهبية يف 

ميدالية ذهبية عىل برrمج أعدته اإلذاعة الوطنية املغربية مبرص، ولكن مع 
  . مية اليت تسـتحقهااكمل األسف مل تعط لها الق 

نسجل كذÍ إقصاء إقلمي mزة من مندوبية وزارة السـياحة، رمغ ما 
تزخر به هذه املنطقة كذÍ من مواقع سـياحية جبلية هامة، كباب بودير، 

، كذÍ وعني عواكبوشفاعة، دائرة واد أمليل، العني امحلرا بدائرة أكنول 
   .حمطة الزتحلق عىل اجلليد بدائرة mزة بويبالن

بوملان ¹لعموم وفاس املدينة العتيقة ¹خلصوص -كام ال ننىس Ëة فاس
اليت حاليا تعيش أمام ترامك األز¹ل يف خمتلف األزقة والشوارع، وهذه نقطة 
من النقط اليت تعرقل جمهوداتمك، السـيد الوزير، احلثيثة للهنوض ¹لقطاع 

äالسـيا .  
تقدير للسـيد الوزير ويف هذا النطاق ولألسف نكن لك ¤حرتام وال 

واملكتب الوطين للسـياحة ¹لعمل اEهود، ولكن ميل ترنجعو ونرجعو 
للمجلس، ألن ال ميكن لمك تعملوا بوحدمك، احنا يف فاس عندr رئاسة جملس 
املدينة اليل يه كتنصب عىل املواطنني، و¹لتايل تتدير املشالك العظمى، 

هنم وخس، عالش؟ ألنه rضوا و¹لتايل حىت املواطنني البارح سامهتم بأ
كيغوتوا عىل األز¹ل د�هلم، واليوم واحد بلك احرتام من أحد املستشارين 

إذن هذه أمور اليل تتسوء . قال بأن املواطنني اهتمهم رمبا ¹لربزاطة
  . للسـياحة ¹خلصوص واملواطنني كلك مه اليل تيخلصوا

  .وشكر السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل شكرا السـ 
  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد �السـيد �السـيد �السـيد �رسرسرسرس الزr الزr الزr الزrيكيكيكيك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية، وزير السـياحة والصناعة التقليدية، وزير السـياحة والصناعة التقليدية، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

  .شكرا السـيد املستشار احملرتم
¹ش نبقى يف قلب السؤال اليل كيتطرح عيل وا¿ي يتعلق ¹لسـياحة 

  . اPاخلية
¹لسـياحة يف املناطق اPاخلية ¹عتبارها مردودا  أوال يف إطار الهنوض

 rاقتصاد� واجعيا �ام، فضال عن دورها يف التعريف خبصوصيات بالد
البيئية والثقافية والرتاثية، معل القطاع السـياä عىل وضع خمطط فضاء 
لالسـتقبال السـياä لتمنية السـياحة اجلبلية والقروية، والهدف منه خلق 

ية موضوعاتية من شأهنا جلب ¤ستUر يف جمال اإليواء مدارات سـياح 
  . واملطامع وتسهيل تسويق املنتوجات احمللية

قد مت اعد خمططات ومشاريع هتم العديد من Ëات اململكة منذ عدة 
  : سـنوات، موزعة حسب الفضاءات التالية

شفشاون، : فضاء ¤سـتقبال السـياä ¹لريف، وتشمل هذه اخلطة -
  وmزة ووزان؛  احلسـمية

فضاء ¤سـتقبال السـياä األرز، وذÍ يف األطلس املتوسط،  -
حيث يمت تطوير هذه الفضاءات ¹سـتغالل نقط ¤سـتقطاب املمتثX يف 

 غا¹ت وحبريات إفران وصفرو واحلاجب وبوملان وخنيفرة؛ 
وكذÍ فضاء اسـتقبال السـياä ¹ألطلس الكبري، ويتألف من فضاء  -

ä األطلس الكبري األوسط يف إقلميي أزيالل وبين مالل، ¤سـتقبال السـيا
وفضاء ¤سـتقباالت السـياä األطلس الكبري الرشيق يف مرتفعات 
إملشـيل وفضاء ¤سـتقبال السـياä األطلس الكبري الغريب، ا¿ي يغطي 

 أقالمي احلوز وشيشاوة؛ 
فضاء ¤سـتقبال السـياä السهل األطليس، ويشمل مجيع فضاءات  -
 تقبال السـياä يف املناطق اليت متتد من العرائش إىل آسفي؛ ¤سـ 
كذÍ فضاء ¤سـتقبال السـياä ¹لصحراء والواحات، وتضم  -

 ورزازات وزاكورة والراشـيدية وفكيك ولكممي وطاطا؛ 
 وتنانإدفضاء ¤سـتقبال السـياä أراكن، وتمتثل يف فضاءات  -

 يدي إفين؛ وشـتوكة أيت ¹ها وmرودانت وتزنيت والصويرة وسـ 
فضاء ¤سـتقبال السـياä الصحراء األطلسـية، ويتعلق األمر  -

بفضاءات ¤سـتقبال السـياä اليت ميكن تطويرها يف األقالمي اجلنوبية عىل 
 الساحل األطليس، ابتداء من طانطان؛

وأخريا فضاء ¤سـتقبال السـياä الرشق وبين يزrسن، ويمت تطوير  -
 . ظور ومنامج جرادة وكرسـيفهذا الفضاء يف السعيدية والنا
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هذا، ويعمل القطاع كذÍ عىل تطوير املنتوجات السـياحية ذات 
الطابع احمليل ¹ملناطق اPاخلية، من قبيل الصيد والقنص السـياحيني، 

إخل، وذÍ يف خطوة حنو حتقيق املزيد من التمنية ... والقفز ¹ملظالت
  . اطقالسـياحية والتمنية السوسـيو اقتصادية هبذه املن

 .وشكرا

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

  .تفضلوا

        : : : : املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
عىل لك، السـيد . حقيقة دا¹ حاليا ما اكينش البث املبارش ولألسف

كتديروا لك ما يف Ëدمك، حقيقة هاذ  الوزير، كام نوهنا بمك وقلنا بأن
اجلواب �م، ولكن ما ختليونيش نقول بأن هاذ اجلواب جواب \سـييك، 
ألن جل األجوبة رمبا تتجي يف نطاق هاذ املناطق، ورمبا تنقول بعض 
املناطق ما تيكونش رمبا اجلواب مبارشة عىل املناطق اليل تنشريو لها هذه 

  . من Ëة
السـيد الوزير، ¹ش نوحض لمك خاصة بعض  من Ëة، امسحوا يل،

املشالك يف القطاع السـياä اليوم اليل ما تميكنش لمك تتحملوا املسؤولية 
د�لها وحدمك، كوزارة السـياحة، ألن األمر تيتعلق ¹ملشالك املرتتبة عن 

  . التدابري احلكومية كلك
ملغربية الهنوض ¹لنطاق السـياä متعلق بواقع املدن ا ،ويف هذا النطاق

والظروف اليل تتعيشها، خاصة ما يرتبط ¹خلدمات طبقا للمهنية والبنية 
التحتية من ترصيف وجمال أخرض ونظافة وغريها، إذن احلكومة لكها تتحمل 

  . املسؤولية يف هذا الشأن
ويف هذا الصدد، تنتوقف عىل املشالك اليل كتعيشها مدينة فاس 

ى ¹متياز، حيث تتجعل من ¹عتبارها إحدى املدن السـياحية الكرب 
املسؤولني د�ل املدينة عن التدبري احمليل مبثابة مزبX بسبب ترامك األز¹ل 
املرتبطة، كام أرشت، وهنا عىل سبيل املثال يف دورة البارحة ميل الناس، 
احنا كنعرفو، السـيد الوزير، بأن السـياحة مرتبطة ¹لبنية التحتية 

  . و¹خلدمات
لسـيد الوزير، السـيد الرئيس، مدينة فاس، ويف هذا الشأن، ا

ولألسف تتحشم، ورمبا أr تنفضل وهللا سـبحانه وتعاىل راه مع هذه املدينة 
العتيقة ومع هاذ فاس، اليل رمبا ما مدوزش هاذ البث املبارش، ألن املدينة، 

، السـيد )circuit touristique(ال من أزقة وال من شوارع سـياحية وال 
شامك مزبX، يعين حىت موالي إدريس، حىت القرويني، حىت حا هالوزير، لك

  . الشوارع، يعين اجلبو� د�ل األزقة

راه ما اكينش املبارش، اعطينا شوية د�ل الوقت، السـيد الرئيس، راه 
  .ضيعتنا يف الوقت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
غري ابغيتك انت تدير حسن التسـيري، ابغيتك انت تبدا حبسن 

  . وتنضبط ¹لوقت عفاك التسـيري، عفاك،
شكرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير لمك اللكمة إذا اكن Pيمك 

ال، ال، السـيد املستشار، هللا خيليك، . تعقيب، السـيد الوزير لمك اللكمة
دير حسن التسـيري انت وانضبط مع الوقت، ما عندكش اللكمة، السـيد 

 .قيباملستشار، السـيد الوزير لمك اللكمة للرد عىل التع 
لمك اللكمة السـيد الوزير، السـيد الوزير لمك اللكمة وأرجو عدم 
. تسجيل لك ما صدر من السـيد املستشار احملرتم ومسحه من احملرض

  . اللكمة لمك السـيد الوزير، شكرا
كنديرو املرونة وأنمت تعتربوهنا سوء التسـيري، هذا هو التسـيري احلقيقي، 

ملستشار احملرتم من احملرض اجلس ماكنك وتنطلب مسح ما صدر عن ا
  . وبصفة رمسية، آمر مبسحه

  .لمك السـيد الوزير للرد عىل املتلكم

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

أr ما عنديش إضافات، متفق بأن البنية التحتية، وخصوصا النظافة 
ت تبذل، ما من أمه احلاجات اليل كتشجع وكتعزز السـياحة، خص جمهودا

  . ميكنليش ندخل ألن هذا موضع آخر
أr غري بغيت أطمنئ السـيد املستشار بأن ولو خص األمور تتحسن، 
مدينة فاس كتبقى من أحسن الوËات السـياحية يف بالدr، وبأن العديد 
من السـياح اليوم إذا اهرضت هلم عىل فاس تهيرضوا علهيا بلك حب وبلك 

بX، ميكن لنا نتحدثو ¹ش حنسـنو األمور اسـتعجاب، وما كيشوفوهاش مكز 
فاس كتبقى وËة مجيX وحمرتمة . د�لنا، ولكن ما يش الزم نتعصبو علهيا

  .وكمتثل الثقافة املغربية، وأحسن نذكروها بطريقة أخرى
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الوزير شكرا عىل املسامهة، وننتقل إىل السؤال املوجه إىل 

Pى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اP و�
. ¹لصناعة التقليدية حول إدماج قطاع الصناعة التقليدية يف نظام املواصفات

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¤سـتقاليل لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد rاملستشار السـيد rاملستشار السـيد rاملستشار السـيد mmmmr    خفخفخفخفارياريارياري
  . شكرا السـيد الرئيس
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د�لمك السـيد الرئيس يف التساهل مع اإلخوان املستشارين يف  املرونة
األسـئX خالتنا حنرم من السؤال د�لنا ومن البث، و¹لتايل نؤجل هذا 

  .السؤال لألسـبوع املقبل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . فلمك ذÍ، طبقا للقانون سـيؤجل هذا السؤال

جه إىل السـيد السؤال األخري املربمج يف جدول أعامل هذه اجللسة، مو 
اللكمة . وزير العدل حول مالءمة اخلريطة القضائية مع التقطيع اإلداري
  .ألحد السادة املستشارين أعضاء الفريق ¤سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  الزميX والزمالء،
اجللسة ومع السـيد وزير العدل، ولكن أr دامئا قدري أن أكون يف آخر 

نظرا للتقدير ا¿ي نكنه للسـيد الوزير، أr لن أرجئ سؤايل، وإكراما للسـيد 
الوزير ا¿ي حرض، واملهم هو أن أوصل رسا� الفريق إىل السـيد الوزير، 

  . هذا هو املهم، وأن نرى جتاو¹ عىل أرض الواقع
دr قد عرفت تقطيعا إدار� مفاد السؤال، السـيد الوزير احملرتم، أن بال

عىل مسـتوى اإلدارة الرتابية، وذÍ بإحداث عدة عامالت وأقالمي جديدة، 
أما ¹لنسـبة للخريطة القضائية فأعتقد، إذا مل أكن خاطئا، أهنا الزالت عىل 
أساس التقطيع اإلداري القدمي، وبطبيعة احلال نعتقد أن هذا يطرح عدة 

اخلريطة اإلدارية، وخاصة عىل مسـتوى مالءمة : إشاكليات، من أمهها
النيا¹ت العامة، والضابطة القضائية من درك ورشطة، اليشء ا¿ي خيلق 
شيئا ما من ¤رتباك نظرا للتباين ف� خيص ¤ختصاص الرتايب 

  . و¤ختصاص عىل مسـتوى اخلريطة القضائية
وبطبيعة احلال، هذا ال يعين أن ليس هناك جمهود جبار يبذل من 

رف وزارة العدل لتحديث احملامك ودمع سـياسة القرب، وخاصة أن بالدr ط
مقبX يف نطاق القوانني اجلديدة اليت قدمهتا احلكومة عن طريق السـيد 
 Íخيص كذ �وزير العدل للربملان، وخاصة ف� خيص قضاء القرب، ف

ه التنظمي القضايئ اجلديد للمملكة واعد القضاء الفردي، أعتقد أن هذ
املسائل لكها تتطلب إعادة النظر يف اخلريطة القضائية من جعل مالءمهتا 

 . مع التقطيع اإلداري، وذÍ تسهيال للمواطنني لولوج احملامك
والسؤال ا¿ي يطرح نفسه هو، السـيد الوزير، ومن خاللمك نريد أن 
نعرف هل هناك بعض اإلجراءات أو هناك ورش من أجل إعادة النظر يف 

  القضائية متاشـيا مع املالحظات اليت سـبق يل أن أرشت إلهيا؟ اخلريطة 
  . وشكرا

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، السـيد وزير العدل احملرتم لمك اللكمة لإلجابة 

  . عىل السؤال، تفضلوا

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

  السـيد الرئيس احملرتم،
  دة املستشارون احملرتمون،حرضات السا

قدري هو مثل قدر السـيد املستشار، فلن أنعم مث/ ¹ملرور يف شاشة 
التلفزة، ولكن عىل لك حال مالءمة اخلريطة القضائية هو موضوع حقيقة 
يؤرق مضاجعنا، واهمتمنا به بصفة جدية ألنه يطرح نفسه ¹سـمترار، 

طابق لتقريب القضاء وتسعى الوزارة إىل العمل عىل إجياد نوع من الت
  . واإلدارة من املتقاضني

فعىل إثر التغيريات اليت عرفها التقسـمي اإلداري، وا¿ي ال نستشار 
بشأنه يف السـنوات األخرية، وما نتج عن هذه التغيريات من إحداث ألقالمي 
جديدة أو انتقال بعض امجلاعات احلرضية أو القروية من عامالت وأقالمي إىل 

مي أخرى أو حذف أو إحداث بعض امجلاعات، هذه الوضعية عامالت وأقال
اجلديدة انعكست عىل التنظمي القضايئ للمملكة بنقل ¤ختصاص القضايئ 
لبعض امجلاعات اليت مشلها التغيري من دوائر نفوذ حمامك ابتدائية إىل دوائر 
نفوذ حمامك أخرى، ونفس اليشء ¹لنسـبة للمراكز القضائية اليت عرفت يه 

  . خرى حتويل تبعيهتا من دوائر نفوذ حمامك ابتدائية إىل حمامك أخرىاأل
ف�Í، ولتجاوز هذه الوضعية، وحتقيقا لالنسجام بني التقسـميني 
القضايئ واإلداري للمملكة، مت إعداد مرشوع مرسوم بتغيري اجلدول امللحق 

ه، كام وقع تغيريه وتمتمي 1974يوليوز  16بتارخي  ¹2.74.492ملرسوم رمق 
 29ومت توجيه مرشوع مرسوم املالءمة إىل األمانة العامة للحكومة بتارخي 

  . يونيو املنرصم
أمتىن أن مير النص يف األجل القريب، ونكون بذÍ قد اسـتجبنا لطلب 

  . السـيد املستشار وإن مل نكن قد مررr بشاشة التلفزة
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . الفريق ¤سـتقاليل لمك اللكمة شكرا للسـيد الوزير، السـيد رئيس

        : : : : املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
وكذÍ الشكر موصول للسـيد الوزير عىل . شكرا السـيد الرئيس

اطالعنا عىل املسـتجد يف هذا امليدان، وكذÍ اعتناء الوزارة ¹خلريطة 
  . القضائية انطالقا من املعلومات ا¿ي أساقها السـيد الوزير

ير كذÍ، ¹إلضافة إىل ما جاء عىل لسانمك، أعتقد أن ولكن، السـيد الوز
ما تضمنه اPسـتور اجلديد من إلزامية هنج احلاكمة اجليدة وكذÍ التدبري 

ن األوان إلعادة النظر يف اخلريطة القضائية من حيث آاجليد، أعتقد أنه 
 عدد القضا� املعروضة ولكفة امللفات ولكفة مجيع احملامك، حبيث أن هناك عدد

كبري، ال أقول عدد كبري، ولكن عدد من احملامك اإلسـتئنافية و¤بتدائية اليت 
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أ¹نت عن ضعف أداهئا عىل أرض الواقع ولكفهتا جد عالية، بيE هناك حمامك 
تتطلب اPمع من حيث األطر، املوارد البرشية، وكذÍ اإلماكrت، 

ملزمة اآلن وبطبيعة احلال هذا يتطلب يف إطار احلاكمة، اليت أصبحت 
للجميع مبقتىض اPسـتور اجلديد، أن يعاد النظر انطالقا من اإلحصائيات 
املتوفرة Pى وزارة العدل وكذÍ حذف لك احملامك اليت أ¹نت عن ضعف 

هذا ورش كبري، أعتقد . أداهئا ودمع تµ احملامك اليت تعاين من خصاص كبري
هو أدرى من غريه أن السـيد الوزير كفاعل يف القطاع وكإنسان ممارس 

  . بذÍ، نمتىن أن تكون رساليت قد وصلت
 .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
شكرا السـيد املستشار وأطمئنه بأن الرسا� قد وصلت، وأننا نشـتغل 

ا واألخذ بعني يف اخلريطة القضائية إلدخال التعديالت الرضورية علهي
  .¤عتبار املالحظات القمية اليت تفضل هبا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدين الوزيرين عىل مسامههتام القمية يف هذه اجللسة، ولنا 

  . موعد مع جلسة أخرى للترشيع بعدما سرنفع هذه اجللسة إن شاء هللا
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