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  لس. اBلرئيس  الثايناخلليفة  ،فضييلمحمد  : املستشار السـيدالرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانيةدقيقة، ابتداء من الساعة  ث وثالثونوثالثالث ساعات : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال التاسعة والثالثنيواMقيقة 

   مناقشة األسـئV الشفوية. جدول األعامل:جدول األعامل:جدول األعامل:جدول األعامل:

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

        ::::املستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
  رسلني.بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف امل

  بسم هللا أعلن عن افتتاح اجللسة.
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
من اMسـتور، ووفقا ملقتضيات القانون  100معال بأحاكم الفصل 

اMاخيل Bلس املستشارين، خيصص اBلس هذه اجللسة ألسـئV السادة 
  لهيا.املستشارين وأجوبة احلكومة ع

وقبل الرشوع يف تناول األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد أمني اBلس ليطلعمك عىل ما جد من مراسالت 

  وإعال�ت، فليتفضل السـيد األمني مشكورا.

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلس
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

  شكرا السـيد الرئيس.
  لوزيرة احملرتمة،السـيدة ا

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
�لنسـبة للمراسالت اليت توصل هبا اBلس، هناك األسـئV الشفهية 

أكتوبر  18والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين إىل غاية يوم الثال2ء 
2011:  

  سؤ�؛ 60عدد األسـئV الشفهية:  -

  أسـئV؛ 4عدد األسـئV الكتابية:  -

  جوا�. 23عدد األجوبة الكتابية:  -
  شكرا السـيد الرئيس ولمك اللكمة.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ننتقل إىل طلب اإلحاطات الواردة عىل رئاسة اBلس طبقا ملقتضيات 

منه، أعطي اللكمة لفريق التجمع  128القانون اMاخيل وخصوصا املادة 
ليتفضل من ميثل اMسـتوري املوحد ليحيط اBلس علام بقضية طارئة، ف 

الفريق، إذا مل يكن موجودا فننتقل إىل فريق األصا£ واملعارصة أيضا من 
  أجل إحاطة اBلس علام. 

  اللكمة للفريق الفيدرايل، مرحبا مرحبا.

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

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدة والسادة املستشارين،

القانون اMاخيل Bلس املستشارين، حنيط  من 128يف إطار املادة 
جملسـنا املوقر ومن خال¨ الرأي العام الوطين أنه إميا� منا يف الفريق 
الفيدرايل للوحدة واMميقراطية برضورة التزنيل اMميقراطي ملقتضيات 
اMسـتور اجلديد، وتفعيال للفصل العارش اخلاص بمتكني املعارضة الربملانية 

حلقوق للهنوض مبها¯ا عىل الوجه األمكل يف العمل الربملاين من الوسائل وا
اخلاص بطلبات �سـ´ع إىل  102واحلياة السـياسـية، وأيضا الفصل 

مسؤويل اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية حبضور الوزراء املعنيني 
وحتت مسؤوليهتم، طالب الفريق الفيدرايل بعقد اج´ع لك من جلنة 

لالسـ´ع ومساء£  2011شـتنرب 15التمنية �قتصادية بتارخي الفالحة و 
السـيد مدير املكتب الوطين املغريب للسـياحة خبصوص التعديل 
�سـتثنايئ املناقض للقانون األسايس اخلاص مبوظفي املكتب، وأيضا بعقد 

 2011شـتنرب  21اج´ع جلنة التعلمي والشؤون الثقافية و�ج´عية بتارخي 
للسـيد املدير العام ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل حول  لالسـ´ع

موضوع متعاقدو التكوين املهين املتخىل عهنم من طرف املكتب واÄين 
خيوضون اعتصامات منذ مدة ليست �لقصرية، إضافة ملساء£ السـيد املدير 
العام عن مصري جحم �ستÇرات اليت رصدت ملكتب التكوين املهين 

، 2010-2009لشغل يف إطار اÊطط �سـتعجايل خالل الفرتة وإنعاش ا
  مليون درمه. 1865واليت بلغت 

وإذا اكن املكتب الوطين املغريب للسـياحة قد فشل يف حتقيق أهداف 
  املمتثV يف:  2010رؤية 

 ماليني ساحئ؛  10اسـتقبال  -

 ألف رسير؛  160إجناز  -

 ماليري أورو؛  9و 8 إجناز مشاريع استÇرية مببالغ ترتاوح ما بني -

مليار أورو من العمV  48توفري عائدات لفائدة اخلزينة العامة بقمية  -
 الصعبة؛ 

 ألف منصب شغل؛  600إحداث  -

 ؛%8.5املسامهة يف منو الناجت اMاخيل اخلام مبعدل متوسط سـنوي قدره  -

مع حلول سـنة  %20مسامهة السـياحة يف الناجت اMاخيل اخلام بنسـبة  -
2010 . 
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يف الوقت اÄي اسـتفاد املكتب من حتويالت مالية من طرف  ،هذا
مليون درمه، وحنن  850حوايل  2009و 2008اMو£ بلغت خالل سنيت 

نعمل مجيعا اليوم الفشل اÄريع عىل مسـتوى النتاجئ اليت مت حتقيقها حىت يقفز 
  .2020إىل رؤية  2010املكتب عىل رؤية 

تجابة لطلبات الفريق الفيدرايل كنا ننتظر من احلكومة اإلرساع �السـ 
áسـتور اجلديد، وبدل ذMفإن السادة الوزراء  ،واحرتام مقتضيات ا

 á� احملرتمني والسادة املدراء مل يلكفوا أنفسهم حىت عناء احلضور، مفا
�إلجابة وتقدمي التوضيحات واحللول اليت تتطلهبا أوضاع لك من مكتب 

  كتب الوطين املغريب للسـياحة.التكوين املهين وإنعاش الشغل وامل 
إن قمية اMسـتور تمكن يف التجسـيد الفعيل ملقتضياته ويف املامرسة 

ربر والغياب اMامئ عن اللجان اÊتصة لكام املالعملية، فهل هبذا السلوك غري 
تعلق األمر مبواضيع هتم السري العام للمؤسسات العمومية يمت التزنيل 

ن طرف حكومتنا املوقرة، واليت تتعامل مع اMميقراطي لîسـتور اجلديد م
  فصو¨ ومقتضياته �نتقائية وانهتازية سـياسـية ليس إال؟

وáÄ، فإننا يف الفريق الفيدرايل لن نلك ñدا وسنسـمتر يف النضال 
من أجل فضح لك املامرسات اليت متس �لتزنيل اMميقراطي والتطبيق 

  السلمي ملقتضيات اMسـتور اجلديد.
  يد الرئيس.شكرا السـ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك. الفريق املوايل، اللكمة لفريق التجمع اMسـتوري من أجل 

  إحاطة اBلس علام بقضية طارئة.

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

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  إخواين، أخوايت املستشارين،

  السـيد الرئيس،
تجهزي يف دورة أبريل يف سؤال وجه إليه وعد السـيد وزير النقل وال 

أمام الرأي العام الوطين بأن يأيت إىل الربملان ملناقشة تطبيق املدونة 
 áوالوقوف عىل ثغراهتا، مع العمل أنه عند التصويت عىل املدونة الزتم كذ

  بتصحيح لك الثغرات اليت سـيكشف عهنا عند تنفيذ املدونة.
  إخواين األعزاء،
، السـيد الرئيس، مل تكن صادقة، وهذا ما نأسف ¨، لك هذه الوعود

  فقد راسلناه عدة مرات للحضور إىل اللجنة ومل يأت.
  إخواين،

  ما ذا حيصل اآلن؟
 أوال، السائقون يتقاضون أجور، فقدوا الشغل ويعدون �آلالف؛

2نيا، سائقون اآلن، السـيد الرئيس، مرشدون، ضاع قوهتم اليويم 

ت قدرهتم للولوج إىل الصحة بفعل الغرامات املرتفعة ومتدرس أبناهئم، وضاع
 لهذه املدونة؛

2لثا، احملامك اآلن ترامكت علهيا امللفات، فعوض جحز رخصة السـياقة ملدة 
أشهر، واملواطن يؤدي مثن اÄهاب واإل�ب �هئا  6شهرين، تبقى الرخصة 

ملواطن بني ماكتب احملامك ووزارة النقل، هل هذه اكرثة أم ال أصابت ا
 املغريب؟.

رابعا، السـيد الرئيس، هذه السـنة خالل مومس جين احملصول الفال� 
واجه الفالح املغريب صعو�ت ارتفاع أسعار النقل والتأخري يف نقل املنتوج 

 .الشمندر السكري :اÄي تعرض للضياع واإلتالف، عىل سبيل املثال
الفالح حمصو¨ بقي  وهذه حقيقة تتضمهنا تقارير وزارة الفالحة، أكدت أن

 يف الضيعة حىت أتلف، حىت هذه املشالك مشالك اكرثية.
خامسا، رصح الوزير داخل اللجنة أن عالمات حتديد الرسعة القصوى 

اآلن هذه  .لكم يف الساعة مل يعد معموال هبا وسيمت إلغاء هذه العالمة 40يف 
Êالفني العالمة اليت الزالت موجودة أدت إىل مشلك خطري ومعاقبة ا

 12000درمه والغرامة الثانية  4000بغرامات: األوىل، السـيد الرئيس، 
درمه مع احلبس، مع حسب الرخصة كذá. هاذي اكرثة وال ما يش اكرثة 

  السـيد الرئيس؟
أقول للسـيد الوزير، السادة املستشارين، أنت � وزير تعيش حياة 

عد عن املعا�ة اليت الرفاهية، ترحب مدخول عايل جدا، جيع� بعيد لك الب
يعانهيا املواطنون البسطاء، فالحون، سائقون و¯نيون، فعىل املغاربة أن 
يصفقوا á السـيد الوزير عىل ما معلت فهيم، � وزير النقل احملرتم، وزير 

  التجهزي والنقل.
  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لتعادلية من أجل شكرا. اللكمة اآلن للفريق �سـتقاليل للوحدة وا

  إحاطة اBلس علام بقضية طارئة.

        ::::املستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديري
  بسم هللا الرمحن الرحمي.
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتدخل �مس الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية إلحاطة 

وقر علام بقضية جوهرية، أمجع فريقنا عىل اسـتعظا¯ا فمل يقبل فهيا جملسـنا امل
بصمت املقابر، قضية يرفضها منطق �تزان و�لزتام املفروض توفرهام يف 
مؤسسة دسـتورية من جحم جملس املستشارين، هاته املؤسسة اليت يه 
اآلن عىل حمك النقد والتساؤل، هذه املؤسسة اليت اكنت والزالت 
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ة من قبل فئة بلغت هبا درجة �سـهتتار السـيايس، ومل ال احلقد مسـهتدف
  السـيايس حد املطالبة برأسها، أي برأس جملس املستشارين.

  السـيد الرئيس، 
لقد تعود� عىل سـنة محيدة، اكنت تربز جدية العمل السـيايس والربملاين 
اÄي يرتمج خالصات ما نقوم به مكمثلني لألمة من اجهتاد وحضور 

مهة، بدءا مبناقشة مرشوع القانون املايل لك سـنة إىل مناقشة ومسا
مقرتحات ومشاريع القوانني داخل اللجان اMامئة واليت اكنت تتطلب 
جمهودات مضنية، وأيضا مراقبة العمل احلكويم يف إطار املتابعة املسؤو£ 
من خالل طرح األسـئV الكتابية والشفهية، إضافة إىل طلب اج´عات 

لكام اقتىض األمر تدارس املواضيع والقضا� اليت تسـتأثر �ه´م الرأي اللجان 
العام الوطين، ز�دة عىل اBهودات املبذو£ يف إطار تفعيل اMبلوماسـية 

  الربملانية واMفاع عن قضا�� ويف مقدمهتا قضية وحدتنا الوطنية.
لك هذا، السـيد الرئيس، اكن يصاغ يف شلك حصيV ترتمج هذا 

مل اجلاد واملسؤول، ويمت تقدميه عند افتتاح الربملان يف اMورة اخلريفية الع
جلال£ امل� أعز هللا أمره، كام يوضع يف اخلزانة ليكون رهن إشارة 
الباحثني والطلبة ولك املهمتني، إال أنه مع األسف يسجل وللمرة الثانية عىل 

معلنا مجيعا وما جييب  التوايل خالل هذه الوالية الرتاجع عن تقدمي ما يرتمج
عىل تساؤالت الشعب املغريب واكفة املهمتني عن األدوار اليت منارسها داخل 

  هذه املؤسسة احملرتمة.
  السـيد الرئيس،

إننا داخل الفريق �سـتقاليل نعترب عدم تقدمي حصيلتنا السـنوية، 
ن، تأسـيا بإخوتنا يف جملس النواب و�لوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملا

قبو£، أي بلكنة دارجة حقة نوع من احلكرة، اإلهانة امل نوعا من اإلهانة غري 
قبو£ اليت تسامه يف اهزتاز مصداقيتنا وتكريس منطق التساؤل امل غري 

السليب حول أوجه رصف املزيانية اÊصصة Bلس املستشارين، اليت ال 
ا �ملقارنة مع جحم ميكن اخزتالها يف رصف مزيانيات لرشاء واñات ال قمية له

احلصيV اليت تقدم صورة حقيقية عن جمهوداتنا ومعلنا مكستشارين، نعترب 
حضور� تأدية لرسا£ وحتمال ألمانة، ولن يكون لتأثيث وتزيني املشهد 

  السـيايس كواñة فارغة.
إن مؤسستنا، السـيد الرئيس، تتوفر عىل خرية األطر اليت نعزت هبا 

نتساءل �ملناسـبة هل هناك نية مبيتة يف تبخيس وبعملها ومبجهوداهتا، و 
معلنا وإظهار املؤسسة مبظهر غري مرشف أم أن األمر ال يعدو أن يكون 
جمرد تقصري إداري ال يتوفر عىل تصور متاكمل من شأنه جتميع لك 

  اBهودات وتوظيفها توظيفا أمثل؟ هذا سؤال السـيد الرئيس. 
لق غريتنا عىل املؤسسة وجمهودات إننا يف الفريق �سـتقاليل ومن منط

السادة املستشارين، ورغبتنا األكيدة يف نقل الصورة احلقيقية لعملها للرأي 
العام، نطالب من مكو�ت اBلس برمته إيالء هذه النقطة ما تسـتحقه من 
اه´م وحتديد املسؤوليات وتقدمي خالصاهتا جللستنا العامة واختاذ 

  ع هذا الواقع اÄي ال نرضاه ملؤسستنا.اإلجراءات الالزمة للقطع م
السـيد الرئيس، األمل اÄي حيدو� داخل الفريق �سـتقاليل أن 
تنخرط هذه املؤسسة الترشيعية من خالل القامئني عىل تدبري شؤوهنا يف 
مترين ذايت، الهدف من ورائه هو إرجاع هذه املؤسسة إىل وضعها 

الثقة ملن يترشف هذا املنتسب �عتباري وإعادة الثقة للمنتسب وإعادة 
  بمتثي& حتت هذه القبة املوقرة.

  وشكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مبا أن األمر يتعلق مبؤسسة جملس املستشارين، أ� أيضا أتساءل معمك: 
هل احلصيV مل تقدم؟ أ� طرحت هذا السؤال يف اج´ع املكتب البارحة، 

حن جرت العادة أننا نقدم حصيV معل ومل أجب حلد اآلن عن ذá، فن
اBلس يف ميدان الترشيع واملراقبة... جرت العادة أننا نقدم عىل رأس لك 

جلال£ امل� حصيV  - اMورة اجلديدة للمجلس-سـنة مبناسـبة افتتاح اBلس 
تتعلق �لنشاط اMبلومايس واملراقبة والترشيع، فسأطرح نفس السؤال عىل 

ا جوا� يف املوضوع وسـنوافيمك �جلواب األسـبوع املقبل إن املكتب لنتلقى رمب
  شاء هللا.

  من أجل إحاطة اBلس علام للفريق احلريك. 128اللكمة يف إطار املادة 

        : : : : املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت، إخواين املستشارين،
اخيل Bلسـنا من النظام اM 128يرشفين أن أتدخل يف إطار املادة 

املوقر ألحيط اBلس علام بقضية طارئة، أال ويه الز�رة امليدانية اليت 
قامت هبا جلنة الفالحة والشؤون �قتصادية إىل إقلمي خريبكة للوقوف عىل 
القرب عىل منشآت اBمع الرشيف للفوسفاط وعىل جحم األرضار البيئية 

  .2011أكتوبر  10وذá يوم �ثنني 
علام، السـيد الرئيس، أننا طالبنا هذه الز�رة منذ شهر يونيو وأحيطمك 

، وبعد طول �نتظار فوجئنا خالل هذه الز�رة بغياب السـيدة 2010
وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، وكذá غياب السـيد املدير العام 
للمجمع الرشيف للفوسفاط، واÄي اكن من املفروض أن يكون أول 

عضاء اللجنة، وكذا اكن من املفروض أن يقدم للجنة الربملانية املسـتقبلني أل
  مجيع املعطيات وأن جييبنا عىل مجيع التساؤالت املطروحة.

  السـيد الرئيس احملرتم،
إقلمي خريبكة عىل الالمباالة اليت مت التعامل  لقد اسـتغرب مجيع ساكن

منطقة إقلمي  أي - هبا مع اللجنة الربملانية، واللك يعمل أن هذه املنطقة 
تعاين من مجموعة من املشالك واملتعلقة �لتشغيل والبيئة وكذا  -خريبكة 

تقلص األرايض الفالحية، مما يشجع عىل الهجرة إىل املدينة واليت تؤدي 
  بدورها إىل تشجيع البناء العشوايئ.
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  سـيدي الرئيس احملرتم،
أوالد إن ساكن جامعة املفاسيس، وحطان، وأوالد عزوز، والفقرة، و 

إبراهمي، الزالوا ينتظرون من املكتب الرشيف للفوسفاط الكثري، وخاصة 
التشغيل والتعويض عن األرضار الناجتة عن األشغال اليت يقوم هبا هذا 

ربر من طرف السـيدة املاملكتب، وإننا مرة أخرى نتساءل عن الغياب غري 
م للمكتب الرشيف وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة والسـيد املدير العا

للفوسفاط، ولهذا فإننا نقول أين حنن من مضامني تزنيل مقتضيات اMسـتور 
وحبيث أن هذا الترصف يدل عىل  ؟اجلديد اÄي يربط املسؤولية �حملاسـبة

  أهنم فوق القانون.
  شكرا السـيد الرئيس،

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إحاطة  شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للفريق �شرتايك من أجل

  اBلس علام بقضية طارئة. 

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

من النظام اMاخيل Bلس املستشارين، أتقدم �مس  128يف إطار املادة 
الفريق �شرتايك هبذه اإلحاطة علام ألثري �نتباه للمشالك والفوىض اليت 

بية الوطنية بإقلمي صفرو، وما يعرفها قطاع التعلمي عىل مسـتوى نيابة الرت 
يرتتب عن هذا الوضع اÊتل من آ2ر وخمية عىل املتعلمني وعىل أولياء 

  .أمورمه
ففي الوقت اÄي تبذل فيه اMو£ جمهودا ماليا وتعبو� اسـتثنائيا من 
أجل تدارك �ختالالت اليت عرفهتا املنظومة التعلميية منذ عقود، جند 

ني ال يسايرون هذا التوجه الوطين اÄي جاء بعض املسؤولني اإلقلميي
 Vمج �سـتعجايل ليؤكده وليخلق الوسائل البرشية واملادية الكفي�الرب

  بإجناحه.
ومن هنا فإننا نستنكر املامرسات اليت ما فتئت هيئة التدريس وأولياء 
أمور التالميذ تسجلها بنيابة الرتبية الوطنية إلقلمي صفرو، واليت اكنت 

عدد من �حتجاجات والوقفات دون أن نلمس أي حتول حنو موضوع 
  األحسن يف النيابة املذكورة. 

وإننا يف الفريق �شرتايك إذ نستنكر هذا ال´دي يف معاكسة توñات 
اإلصالح، فإننا ننضم إىل النقا�ت ومجعيات اآل�ء املطالبة بفتح حتقيق يف 

حنو ال يساير األولو�ت  هذه �ختالالت وف3 رصف املال العام عىل
املسطرة يف الرب�مج �سـتعجايل وبشلك يعاكس حىت احلاجيات التعلميية 

  �لنيابة.
كام أننا نطالب الوزارة الوصية إىل التحرك الرسيع من أجل التحقيق يف 
ما رصدته النقا�ت ومجعيات أولياء أمور التالميذ من سلواكت إدارية 

لها �Bال الرتبوي وال صV لها �لتوجه  وتعسفات وانهتااكت ال عالقة

  اإلصال� اÄي اخنرطت فيه بالد� عىل مسـتوى منظومة التعلمي. 
ومبوازاة مطالبتنا �لتحرك العاجل واحلازم للوزارة من أجل التحقيق يف 
لك الوقائع والتقارير املتعلقة برصد اختالالت نيابة التعلمي بصفرو وترتيب ما 

فإننا ننبه إىل أن ترك الوضع عىل ما هو عليه سزييد من يلزم من نتاجئ، 
�حتقان ومن توايل الوقفات �حتجاجية اليت لن يتأثر من نتاجئها السلبية 

  إال أبناؤ� التالميذ.
ويف هذا اإلطار، فإننا نشري إىل أن آخر وقفة احتجاجية نظمت أمام 

نظمت وقفة احتجاجية  نيابة التعلمي األسـبوع الفارط، كام أن صباح البارحة
ألولياء آ�ء التالميذ ومجعيات حقوقية أمام مدرسة اخلنساء بر�ط اخلري 
اليت مل تعرف انطالقة اMراسة هبا حلد الساعة، كام أن عدد من املدارس 

  والثانو�ت تفتقر إىل األساتذة واملعلمني. 
طاع التعلمي Äا، فإننا ننبه إىل هذه �ختالالت واملزنلقات اليت يعرفها ق

بنيابة إقلمي صفرو فإمنا انطالقا من دور� الرقايب ومن حرصنا املسؤول عىل 
إجناح ورش الرب�مج �سـتعجايل اÄي علقنا عليه آماال عريضة ولكنا أمل 
أن ال يمت إñاضه من طرف بعض املسؤولني اÄين مل يسـتوعبوا بعد ثقافة 

  صاحب اجلال£.  اإلصالح اليت انطلقت برعاية سامية من طرف
  وشكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك. آخر إحاطة لفريق األصا£ واملعارصة، فليتفضل السـيد 

  رئيس الفريق.

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

املوضوع اÄي نود إ2رته يف إطار اإلحاطة يتعلق هبذه الوثيقة العجيبة 
ت هبا لك الفرق الربملانية واليل كتضمن الحئة الوزراء املتغيبني اليت توصل

وعددمه سـتة عرش وزيرا، ما مه ال برفقة جال£ امل� يف ز�رة وال يف ¯مة 
خارج أرض الوطن، وعىل لك حال هاذي ظاهرة ليست جديدة، ولكن 
أود أن نثريها، السـيد الرئيس، ألن هاذ الغياب املتكرر للحكومة هو مؤرش 
يعرب عن وجود خلل كبري، إن مل نقل ظاهرة شاذة تؤطر عالقة احلكومة 
�لربملان واملمتثV يف اسـمترار السـيد الوزير األول وأغلبية أعضاء حكومته يف 
غهيم واسـهتتارمه هبذه املؤسسة اMسـتورية، وذá من خالل الغياب املزمن 

وية، مع العمل واملتكرر حلضور الربملان، وخاصة يف جلسات األسـئV الشف
أنه يف غالب األحيان ال جند أي مربر يقنعنا بأن هناك ما هو أمسى وأقوى 

 وأمه من مربر دسـتور وسـيايس وأخاليق، يفرض احرتام هذه املؤسسة.
áÄ، ومن منطلق املسؤولية، نود يف فريق األصا£ والعارصة إ2رة 

ة الفاشV، هذا �نتباه لهذا العطب السـيايس اÄي تشكو منه هذه احلكوم
العطب اÄي أصبح مبثابة خاصية ظلت تطبع العالقة السلبية بني احلكومة 
والربملان، وهو ما يعكس الفهم اخلاطئ ملدلول التضامن احلكويم اÄي يمت 
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غالبا اخزت¨ من طرف العديد من الوزراء يف إماكنية إ�بة زمالء هلم يف 
  صاحل التقنية للوزراء.قراءة أجوبة مكتوبة أعدت سلفا من طرف امل

ومبا أن هذه اMورة، السـيد الرئيس، تنعقد يف سـياق سـيايس دقيق 
وحساس، حيمل معه انتظارات كبرية، فإننا يف الفريق نعترب ظاهرة غياب 
الوزراء، اليت تنضاف إىل غياب الربملانيني عن جلسات الربملان، مؤرش 

لية وإعالن واحض عن خطري عىل تدين مسـتوى اإلحساس �اللزتام واملسؤو
�سـتقا£ شـبه اللكية للحكومة، ويرتمج جعز هذه احلكومة عن رفع 
التحد�ت املطروحة، وقد أصبحنا اآلن ليس فقط أمام عدم الزتام عدد من 

  الوزراء �اللزتامات اليت قطعوها ولكن أمام غياهبم املتكرر وغري املفهوم.
عبري فقط عن قلقلنا واستيائنا إن اMافع إىل إ2رة هذا اخللل ليس هو الت 

عن ال مباالة أغلبية أعضاء احلكومة وال مسؤوليهتا اليت ما فتئنا يف الفريق 
نثريها من هذا املنرب، وأنمت تشهدون، السـيد الرئيس احملرتم، كيف حبت 
حناجر� كأننا مثل من يوجه خطا� إىل سـيدة جعوز متلكها اليأس وأخذ مهنا 

حىت أصبحت غري قادرة عىل احلركة والتفاعل مع  الضعف والوهن والهوان
ما حيدث ويقع أما¯ا، ولكن نريد كذá الوقوف عىل �نعاكسات اخلطرية 
لهذا العطب احلكويم ودرجة تأثريه عىل العديد من األولو�ت والقضا� 
املسـتعجV املرتبطة بصممي انتظارات املواطنني يف التمنية ويف إثراء املسلسل 

  طي اÄي نبنيه.اMميقرا
كنا نمتىن يف أكرث من مناسـبة أن تمتثل احلكومة لنداءاتنا املتكررة لكن 
ال حياة ملن تنادي، عزاؤ� الوحيد أن هذه احلكومة، غري املأسوف عهنا، 
قد شارفت عىل الرحيل وسـنظل دامئا أوفياء للعهد اÄي قطعناه مع 

أدت إىل استياء بعض  املغاربة، وهو عهد اجلهر �حلق واحلقيقة حىت ولو
مكو�ت احلكومة اÄين الحظنا كيف أهنم سعوا ويسعون ليس فقط إىل 
احلط من مسـتوى ومن مصداقية هذه املؤسسة من خالل عدم اكرتا@م وال 
مباالهتم مبا دأب السادة املستشارون عىل إ2رة �نتباه إليه، ولكن أيضا من 

قف الشاذة اليت يمت التعبري خالل معاكسة إرادة اإلصالح من خالل املوا
عهنا بني احلني واآلخر من هذا الوزير أو ذاك يك يقطعوا الطريق عىل هذا 
اBهود اÄي اخنرطت فيه بالد�، ملاك وشعبا، من أجل وضع حد لهذا 

  العبث اÄي مل منه املغاربة. 
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
معاجلة األسـئV شكرا. نرشع اآلن، حرضات السـيدات والسادة، يف 

مهنا  8سؤ�،  18الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه اجللسة وعددها 
أسـئV عادية موزعة  10آنية موñة لقطاعي الرتبية الوطنية والتشغيل، و

عىل قطاعات الرتبية الوطنية، التشغيل، األوقاف، الطاقة واملعادن، التمنية 
  �ج´عية والثقافة. 

  ؟ تفضلوا.هل تتعلق �لتسـيري

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

 .Vنقطة نظام تتعلق متاما �لتسـيري و�لضبط يف برجمة األسـئ  
السـيد الرئيس، يف البداية د�ل األسـبوع املايض وñنا ملصلحة 
األسـئV، قلنا غادي نوضعو سؤال آين حول اMخول املدريس واجلامعي 

راشـيدية اليل �يق مرتبك و�يق متعرث، اجلواب د�ل و�خلصوص يف إقلمي ال
 6مصلحة األسـئV لن يكون هناك أي سؤال آين يف جلسة اليوم، نفاجأ 

أسـئV آنية موñة لنفس الوزارة اليت كنا سـنوجه لها هذا السؤال يف هذا 
املوضوع املهم اليل هو آين اليل هو املشلك د�ل اMخول املدريس 

مي د�ل الراشـيدية، اليل وقع فيه إقصاء من طرف واجلامعي يف اإلقل
األاكدميية د�ل مكناس �فياللت ويه كتطبق واحد التقطيع اجلهوي قبل 

 األوان وكتقيص هاذ اإلقلمي بصفة غري معقو£.
السـيد الرئيس، لنا عودة للموضوع مع الوزارة املعنية ألنه لن نتخىل عن 

يف هاذ اMخول املدريس، لنا عودة اMفاع عىل هذا اإلقلمي اليل هو مقيص 
 ،Vللموضوع ولكن بغينا جواب مقنع من طرف املكتب عند مصلحة األسـئ

  وإال سـنضطر أن نعترب هذا الترصف خشونة لن نصرب يف شأهنا. 
  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا. �لنسـبة لربجمة األسـئV هناك جلنة مشرتكة، تتكون من موظفي 

واملصلحة املعنية ويوجد هناك تنسـيق بني الوزارة امللكفة �لعالقات الفرق 
مع الربملان وهذه املصاحل، فإن وقع ذá سهوا فميكن أن يكون عذرا مقبوال، 

بعد رفع اجللسة، سنبحث يف  -إن شاء هللا-وإما البد أن نبحث يف األمر 
  األمر وسـنحدد املسؤولية لهذه القضية.

اجللسة �لسؤال اآلين املوجه إىل السـيد  نسـهتل جدول أعامل هذه
  وزير الرتبية الوطنية حول غالء ... واش نقطة نظام؟

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
نت عارف أأش تنقول وأنت عارف بأين مغاديش خنرج عىل املوضوع، 

  وأ� عارف...

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
بأننا سنبحث يف األمر ال عمل لنا بذá، ال عمل لنا �ألمر، ولكن وعد�مك 

  وسـنوافيمك �لنتيجة إن شاء هللا بعد رفع اجللسة.
نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال اآلين املوجه إىل السـيد 
وزير الرتبية الوطنية حول غالء الكتب اMراسـية، اللكمة ألحد السادة 

  املستشارين من فريق األصا£ واملعارصة لتقدمي السؤال مشكورا.

        ::::شار السـيد امحمد أمحيديشار السـيد امحمد أمحيديشار السـيد امحمد أمحيديشار السـيد امحمد أمحيدياملست املست املست املست 
  شكرا السـيد الرئيس.
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  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

إن مناسـبة اMخول املدريس أصبحت واقعا مريرا، يؤرق العديد من 
األرس املغربية وخاصة املتوسطة والضعيفة مهنا، وذá أمام �رتفاع املهول 

ة، واليت أصبحت يه األخرى تتغري لتلكفة الكتب واملقررات اMراسـي
بكيفية رسيعة، مما أصبح حيرم األرس من إماكنية �حتفاظ �ملقررات 
اMراسـية السابقة ألبناهئم الصغار، وهناك جمهودات بلك رصاحة مبذو£ من 
طرف جال£ امل� للتشجيع عىل المتدرس، خصوصا يف املؤسسات 

  �بتدائية. 
إلسرتاتيجية احلكومة يف هذا الباب  ونالحظ مرة 2نية غياب �م

و�خلصوص حيD نتلكم عن التغيري بكيفية رسيعة د�ل املقررات، إذن 
هناك رشاكت اليت تتاجر يف هذه املقررات وتغري لك سـنة بعد سـنة ولكن 
املراقبة د�ل احلكومة غائبة عن األرس ليك تشجعهم عىل المتدرس، مع العمل 

من قسم إىل آخر وتزداد صعو�ت أكرث عن األرس بأن لكام انتقل التالميذ 
  الضعيفة واملتوسطة. 

أمام الوضعية الهشة اليت تعرفها العديد من األرس وكذا التدين امللحوظ 
السـيدة الوزيرة، عن الرس أو الغاية من  ،يف مسـتوى التعلمي، فإننا نسائلمك

  ها أحيا�. التغيري املطرد للمقررات اMراسـية وكذا غالفها أو عدم توفر 
  وشكرا.

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

  السؤال.

السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
        ::::وتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
  يدة املستشارة،السـ 

  السادة املستشارون احملرتمون،
أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه هذا السؤال املرتبط �لكتب 
املدرسـية ألنه �لفعل الكتاب املدريس هو تقريبا أمه مورد ديداكتييك يعمتد 
عليه يف ترصيف املهناج عىل صعيد املؤسسات التعلميية، وكذá ألن من 

ت الرب�مج �سـتعجايل هو اBهود اÄي قامت به اMو£ مضن أمه مكتسـبا
من أجل ختفيف تلكفة المتدرس عىل األرس ذات اMخل احملدود، وذá من 
خالل توفري الكتب املدرسـية للك املمتدرسني �لتعلمي �بتدايئ يف 
الوسطني احلرضي والقروي، وتوفري األدوات املدرسـية للك املمتدرسني 

، إذن الوسط القروي عندمه الكتب املدرسـية واألدوات �لوسط القروي
  املدرسـية. 

كذá عىل مسـتوى التعلمي اإلعدادي �لوسط القروي، اMو£ اآلن، 

، 2008ومنذ إطالق مبادرة مليون حمفظة من طرف صاحب اجلال£ سـنة 
اMو£ توفر الكتب واألدوات املدرسـية للممتدرسني �لتعلمي اإلعدادي 

وي، إذن ما ميكنش نقولو بأنه مازال هاذ اجلانب يرهق األرس �لوسط القر 
 ذات اMخل احملدود.

اليل مازال اآلن ما كتشملوش هذه التغطية هو التعلمي اإلعدادي 
�لوسط احلرضي والتعلمي الثانوي التأهييل، ألن الثانوي التأهييل �لفعل 

دد د�ل التالميذ التلكفة د�ل الكتب املدرسـية نسبيا مرتفعة نظرا ألن الع
هو أقل مما هو عليه يف التعلمي �بتدايئ، ومع ذá فالوزارة عندها واحد 
اإلسرتاتيجية يف هذا اBال وهو توفري الكتب املدرسـية �خلزا�ت 
املدرسـية، �ش التالميذ اليل ما عندمهش القدرة �ش يقتنيوها كميكن هلم 

ة، واحنا هاذ السـنة غادي يتسلفوها أو يكرتيوها من اخلزا�ت املدرسـي
نعملو واحد اBهود إضايف من أجل توفري هذه الكتب عىل صعيد 

  املؤسسات اإلعدادية واملؤسسات الثانوية التأهيلية.
ف3 يتعلق بتغيري املناجه والكتب املدرسـية لك سـنة، السـيد املستشار 
هذه يعين واحد اإلشاعة خاطئة، ال أساس لها من الصحة، حبيث أن 

، وأن الكتب املدرسـية اليت يمت 2004- 2003هناج املغريب مل يتغري منذ امل
انتقاؤها من طرف الفرق الرتبوية يف جامعة تربوية معينة ال يمت تغيريها من 
بعد، أخذا بعني �عتبار هاذ رضورة احلفاظ عىل واحد النوع من 

  رس.�سـتقرار وكذá رضورة األخذ بعني �عتبار القدرة الرشائية لأل
إذن مسأ£ د�ل تغيري الكتب املدرسـية غري واردة وغري موجودة متاما 
عىل صعيد الرتاب الوطين، �لرمغ من أننا فعال عند� تعددية د�ل الكتب 

  املدرسـية، ولكن متحمك يف تدبريها عىل الصعيد احمليل.
  شكرا السـيد املستشار.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  رصة.التعقيب لفريق األصا£ واملعا

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

شكرا السـيدة الوزيرة عىل اجلواب، لكن روح سؤالنا يتعلق بإشاكلية 
أخرى أمعق ويه املتعلقة بتغيري الكتب اMارسـية عىل لك سـنة أو عىل لك 

سـنوات، اإلشاكلية األخرى وهو تعدد املناجه داخل إقلمي  4سـنوات أو  3
بذا لو اكن هناك مهناج درايس وطين أو مهناج عىل األقل واحد، يعين ح 

يكون ñوي، حبيث أن حىت داخل اإلقلمي، جامعة عىل جامعة، اكين لك 
واحد وأشـنو عندو يف ذاك املطبوع د�لو، لكن حىت املعلومات غري 

  مناسـبة. 
اكين إشاكل آخر، وهو ف3 يتعلق �نعاكس هذه املناجه اليت تتغري عن 

بيداغو� -واليل كيكون عندها واحد �نعاكس بسـيكولك سـنة، 
وديداكتييك ونفيس عىل املسـتوى د�ل الطالب وعىل مسـتوى د�ل 
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التالميذ، �هيك عن غالء الكتب وخصوصا عىل املسـتوى اإلعدادي وعىل 
املسـتوى الثانوي ويف بعض املواد اليل يه علمية وتكنولوجية ومعلوماتية 

  ع بشلك ¯ول.اليل العدد د�لها ارتف
حنن ال ننكر اBهودات اجلبارة القوية اليت تقوم هبا اMو£، وكذá اليد 
البيضاء د�ل صاحب اجلال£ هللا ينرصه عىل التالميذ والطلبة املغاربة، 
وخصوصا ف3 يتعلق �Mمع املدريس، لكن هناك إشاكلية أخرى جيب 

تاب املدريس، حبيث أن معاجلهتا وهو توحيد املهناج املدريس وتوحيد الك 
هذا الكتاب يتناقل بني األجيال وداخل األرسة الواحدة، بني األخ وأخيه. 
حىت من �حية املعلومات ومن الناحية املعرفية ومن الناحية أيضا النفسـية 
كيكون مشاركة د�ل األرسة يف ذاك الكتاب، حبيث أن الطفل ميل كيقرا 

خليه خلوه، حىت هذيك املعلومات يف ذاك الكتاب وكيخليه خلوه وخوه كي
إىل جا الطفل جيي يشـتغل مع خوه أو يساعدو يكون عندو معلومات، 

 يعين نفس املعلومات، مايش لك سـنة راه اكين معلومات، هذا من جانب.
اليل كيتبني لنا وهو من خالل اإلخراج د�ل هاذ  ،من جانب آخر

ليت تتواطأ مع وزارة الكتب، يطبعها طابع جتاري وطابع الرحب للرشاكت ا
الرتبية الوطنية، وáÄ ندعومك، السـيدة الوزيرة، إىل توحيد املهناج اMرايس 

  واملقرر اMرايس.
  وشكرا السـيدة الوزيرة.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيدة الوزيرة á الرد عىل التعقيب، تفضيل.

تكوين األطر تكوين األطر تكوين األطر تكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل و السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل و السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل و السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل و 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
وعاود 2ين مرة أخرى أؤكد بأن راه املهناج موحد والكتب املدرسـية يه 
اليل فهيا التعددية، يعين نفس املهناج ميكن املعاجلة د�لو بكتب مدرسـية 

اج ود�ل الكفا�ت مبقار�ت خمتلفة ولكن هذا ال ميس �ملضمون د�ل املهن
اليل كيلزم التالميذ يتوفروا علهيا، وما اكينش هاذ القضية د�ل التغيري 
السـنوي، �إلضافة إىل ذá العالقة ما بني النارشين وما بني الوزارة يه 
عالقة تعاقدية وحيددها دفرت التحمالت وحتددها كذá مراقبة حتديد 

  اليل يه اللك كيعرفها. األسعار عىل أساس واحد املقاييس موضوعية
إذن إىل اكن السـيد املستشار مازال عندو شك يف هذه األمور، فاحنا 
مسـتعدين �ش نقدمو عرض حول السـياسة د�ل الوزارة احملمكة ف3 يتعلق 
�لكتب املدرسـية وبتوزيعها عىل الرتاب الوطين، وكذá لك ما يتعلق 

املسـتجدات األساسـية اليل بتدبري التعددية اليل يه يف احلقيقة راه من 
جات يف امليثاق واليل احنا طبقناها يف املغرب ودول عديدة مل تمتكن من 

  تطبيق هذه التعددية نظرا للصعو�ت املرتبطة بتدبريها. 
  وشكرا السـيد املستشار.

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

اب احلاصل عىل ننتقل إىل السؤال اآلين املوايل، ويتعلق بإقصاء الشـب
شهادة البالكور� وحرماهنم من التسجيل يف اجلامعة بدعوى أن هذه 

�رخيها قدمي. اللكمة ألحد السادة  -أي شهادة البالكور�-الشهادة 
  املستشارين من الفريق �سـتقاليل لرشح السؤال.

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

  ملستشارين،إخواين ا
سؤايل موجه للسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 

  والبحث العلمي. 
  السـيدة الوزيرة، 

اسـتاء العديد من الشـباب احلاصلني عىل شهادة البااكلور� ذات التارخي 
القدمي من قرار عدم قبول تسجيلهم �جلامعات املغربية بدون سبب مقنع، 

ذا القرار يتناىف مع السـياسة العامة للتحصيل املعريف والعلمي علام عىل أن ه
لشـبابنا، مما يفرز سـنة بعد أخرى نتاجئ عكسـية يف أوساط هذه الرشحية 
التواقة لتوسـيع جمال تكويهنا إىل الضياع و�حنراف جراء سلواكت ال ختدم 
بال� يف يشء، وعىل سبيل املثال ال احلرص ما تعيشه جامعة ابن زهر 

أاكدير، اليت دفعت هبا سـياسة وزارتمك إىل الغرق يف طابور من املشالك ب
و�كتظاظ الالمقبول اÄي يفوق املعدل املقرتح هبذه األخرية، واحملدد يف 

ألف  58ألف طالب بعد أن أصبح عدد املسجلني لهذه السـنة يفوق  19
رشحية ألف، ضد اإلرادة واإلسرتاتيجية املمهنجة إلعداد  58طالب، أقول 

مثقفة ذات تكوين عايل ممتزي، ولك هذا يعود لعدم اسـتجابة الوزارة 
إلحداث جامعات جديدة بدل هنج سـياسة الرتقيع بإضافة لكيات فرعية 

 ببعض املدن.
Äا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن التدابري اليت تنوي الوزارة اختاذها 

ون اسـتثناء للراغبني لفتح أبواب التعلمي العايل يف وجه شـباب املغرب بد
يف متابعة دراسـهتم، مع خلق جامعات جديدة عرب خمتلف مدن وñات 

  اململكة المتصاص هذا املد واحلد من �كتظاظ؟
  وشكرا السـيدة الوزيرة.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيدة الوزيرة á اللكمة لإلجابة.

يل وتكوين األطر يل وتكوين األطر يل وتكوين األطر يل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاالسـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العا
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

شكرا السـيد الرئيس، وشكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل طرح هذا 
  السؤال.
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بطبيعة احلال، السـيد املستشار احملرتم، هاذ املبدأ العام ف3 يتعلق 
 �لتسجيل �جلامعات هو ضامن احلق يف التعلمي مدى احلياة للك الراغبني

يف ذá، بل أكرث من ذá هناك برامج خمتلفة لîو£ Mمع التكوين املسـمتر 
وحفز الفاعلني داخل القطاعني العمويم واخلصويص عىل تطوير قدراهتم 

  املهنية.
أما ف3 خيص التسجيل يف اجلامعات، فبالنظر إىل الضغط الكبري اÄي 

لبااكلور� وأنمت تعرفون تواñه اجلامعات عىل إثر ارتفاع عدد احلاصلني عىل ا
 136إىل  2009ألف سـنة  104سـنوات انتقلنا من  3عىل أنه غري يف هاذ 

، بطبيعة احلال تعطى 2011سـنة  490ألف و 177و 2010ألف سـنة 
األسـبقية للحاصلني عىل البااكلور� خالل املومس اMرايس املنرصم ألن حىت 

اصلني عىل البااكلور� يش واحد فينا ما غادي يقبل عىل أن طالب من احل
ميتسجلش يف اجلامعة، وهذا ميكن يل أن أؤكد لمك أنه حلد الساعة ما اكين 
حىت يش طالب اليل ممتش التسجيل د�لو يف اجلامعات املغربية حسب 

  بطبيعة احلال مؤهالته وحسب املقاعد املتوفرة.
 �إلضافة إىل ذá، تتكون حاالت د�ل الراغبني يف متابعة اMراسة

اجلامعية اليل كيكونوا إما انقطعوا عن اMراسة ملدة طويV أو ألهنم اكنوا 
مسجلني يف واحد الشعبة وانتقلوا لشعبة أخرى أو من مدينة إىل مدينة 
أخرى، إىل غري ذá. وهذه احلاالت بطبيعة احلال اجلامعات مكتسدش 

ة علهيا الباب، إمنا لك اجلامعات أحدثت جلان متخصصة، جلان تربوي
متخصصة للبت يف هذه احلاالت، ويف السـنة املاضية مثال اكنت نسـبة 
هؤالء احلاملني لشهادات سابقة عن السـنة اMراسـية املنرصمة كتشلك ما 

  من املسجلني اجلدد عىل صعيد اجلامعات. %15و 8بني 
إذن بصفة عامة اكين املعاجلة د�ل هاذ احلاالت واآلن اللجن الرتبوية 

ة احلاالت، اكين بعض اجلامعات اليل اخذات القرارات ف3 راها بصدد دراس
يتعلق هبذا املوضوع وجسلت الطلبة، وأعتقد بأنه ليس هناك ما ميكن أن 
جنعل منه قضية خطرية أو كربى ألن اجلامعات تتحمل مسؤوليهتا ويه 

  بصدد �سـتجابة لهذه الطلبات.
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 تفضل.Mيمك تعقيب؟  الفريق �سـتقاليل، هل

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
نشكر السـيدة الوزيرة عىل هاذ اجلواب، واجلواب اليل هو غري مقنع لنا 
يف فريقنا، لكن يبقى حق التسجيل وإعادة التسجيل �لنسـبة للك املغاربة 
احلاصلني عىل شهادة البالكور� يف أسالك التعلمي العايل حق دسـتوري 

تياز، السـيدة الوزيرة، وهذا يشلك حافزا للمواطنني للرتيق وليس ام 
  �ج´عي عن طريق التحصيل والبحث العلمي. 

واخلطري يف األمر أن عدم تسجيل هؤالء املواطنني يعمق اليأس Mهيم، 

هذا مما يتناىف مع روح اMسـتور اÄي جاء ليفتح أبواب األمل والغد 
وخاصة أنه حيD تذهب الوزارة يف األفضل يف وجه املواطنني الشـباب، 

إطار العمل من أجل الرفع من أجل الهدر املدريس، وتنبغيو نوصلو الناس 
اليل مه عاد بدائيني، الناس اليل توقفوا ألسـباب عديدة، مهنا الفقر، مهنا 

وتيعاين،  هواحد العدد د�ل األمور اليل اكين اليل كيكون تيتبع دراسـت
لقاش املعول وتيخرج مؤقتا ليعمل، وكتبقى ذيك هذاك تيتوىف �ه وما تي

  ، واش ذيك البالكور� تتلغهيا وزارتمك املوقرة؟هالبالكور� يف يد
ولهذا، نلمتس من السـيدة الوزيرة �ش تنظرو �سـتعجال يف هاذ 
املوضوع د�ل حاميل شهادة البالكور�، وإال بعد ثالث سـنوات أو أربع 

) د�لو "أ� حامل لشهادة CVاش يقول يف (ديروا لها اإللغاء �ش ما يبق
  البالكور�".

  وشكرا السـيدة الوزيرة.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيدة الوزيرة، á اللكمة يف إطار الرد عىل التعقيب، تفضيل.

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        :::: املدريس املدريس املدريس املدريسوالبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي العلمي، امللكفة �لتعلمي العلمي، امللكفة �لتعلمي العلمي، امللكفة �لتعلمي

أ� أعطيت للسـيد املستشار اإلحصائيات املتعلقة هباذ حاميل 
البالكور� القدمية، يف السـنة املاضية أ� قلت á حسب اجلامعات 

. معناه أنه راه كيمت %15و 8تراوحت نسـبة د�ل املسجلني ما بني 
  التسجيل د�هلم. 

سأ£ هو أنه اآلن �لرمغ من ذá، وبعدا عاود خصنا نذكرو بواحد امل 
هاذي واحد عدة سـنوات اكن منع التسجيل بشلك هنايئ د�ل حاميل 
الشهادات القدمية، اآلن تفتح، واجلامعات جتهتد، وأكرث من �جهتادات 
اآلن اليل يه قامئة، اكين واحد �شـتغال يف العمق عىل إجياد صيغ جديدة 

باهتم وبطبيعة احلال لمتكني الراغبني يف مواصV التعلمي العايل من إرضاء رغ 
وتوفري هذا احلق املقدس، كام أشار السـيد املستشار، الناس تشـتغل اآلن 

)، كتسـتارش عىل صيغ، مثال l’enseignement à distanceعىل (
التدريس يف املساء، إىل غري ذá، �ش ميكن نوفرو للك الراغبني يف 

  متابعة اMراسة اجلامعية أهنم يلقاو اسـتجابة لرغباهتم.
  شكرا السـيد املستشار.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ننتقل إىل السؤالني الثالث واخلامس املوñان للسـيد وزير الرتبية 
الوطنية، وهام جتمعهام وحدة املوضوع، حول املومس اMرايس احلايل، اللكمة 

  ألحد السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقدمي السؤال. 

        ::::سانسانسانساناملستشار السـيد محمد بلح املستشار السـيد محمد بلح املستشار السـيد محمد بلح املستشار السـيد محمد بلح 
  بسم هللا الرمحن الرحمي.
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  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت، إخواين املستشارين،
يعترب قطاع الرتبية والتكوين قاطرة للتمنية من خالل مسامهته يف تأهيل 
النخب وتكوين أجيال الغد، فنجاح هذا القطاع يعترب ضامنة أساسـية لرحب 

  مجيع الرها�ت املسـتقبلية.
ر، ما فb صاحب اجلال£ نرصه هللا يويل للقطاع اه´ما ويف هذا اإلطا

خاصا من خالل تذكريه يف أكرث من مناسـبة عىل رضورة إعطاء العناية 
  اخلاصة به يف أفق الهنوض به وتطويره حىت يساير متطلبات التقدم والDء.

لتقيمي وضعية القطاع بصورة  وتعترب مناسـبة اMخول املدريس فرصة
بري اليت مت اختاذها لالسـتعداد لîخول املدريس واحللول اليت عامة، والتدا

مت إجيادها للمشالك اليت تعرتض هذا اMخول لك سـنة، واليت تؤثر بشلك 
سليب عىل التحصيل العلمي للممتدرسني. وهنا ينبغي التذكري، السـيدة 

من  2012- 2011الوزيرة احملرتمة، �ملشالك اليت شهدها اMخول املدريس 
قV رجال التعلمي و�كتظاظ ووضعية املؤسسات التعلميية وقV  قبيل

اMاخليات ومشلك املنح والنقل املدريس، خاصة يف بعض األقالمي وعىل 
رأسها إقلمي الراشـيدية اÄي يعاين من خصاص ¯ول يف رجال التعلمي 

أسـتاذ اليل مل يلتحقوا اآلن ببعض األقسام)،  46(حوايل، السـيدة الوزيرة، 
د�ل املؤسسات اليت اكنت  10ذá التأخري يف البنا�ت املدرسـية (وك

تكون موجودة حتل األبواب د�لها للتالميذ ولكن مع األسف حملتشاي ألن 
اكين مشالك يف البنا�ت)، ومن هنا، السـيدة الوزيرة، كنبغي نعطيمك واحد 

البنا�ت اكين �قرتاح، ان´ كرجال التعلمي ميكن لمك تتلكفوا �لتعلمي ولكن 
وزارات خمتصة يف البنا�ت، ميكن لمك تديروا معها عقدة وتوجد لمك 

  البنا�ت يف الوقت احملدد. 
والرتاجع الكبري يف عدد املنح اÊصصة للتالميذ �إلقلمي، واÄي تقلص 

مقارنة مع السـنوات املاضية، واÄي خلف انطباعا سيئا  %50إىل حوايل 
ميذ، ز�دة عىل قV الغرف �حلي اجلامعي واÄي Mى آ�ء وأولياء التال

حيول دون اسـتفادة فئة كبرية من أبناء اإلقلمي، خاصة، السـيدة الوزيرة، 
كتعرفوا إقلمي الراشـيدية شاسع األطراف، أقرب مدينة ملدينة الراشـيدية 

لكم، واMراري اليل حصلوا هاذ السـنوات عىل البااكلور� ما  120تبعد 
والراشـيدية ضعيفة، ما فهياش حىت حبال املدن الكبار اليل اخذاوش املنح 

 .Vميكن للناس يلقاو فني يكريو، رمغ أن الناس ضعاف والغرف قلي  
لهذا، السـيدة الوزيرة، كنحاولو ما أمكن �ش توجدوا لنا واحد... 
نزيدو يف الغرف ألن الغرف ماكينشاي وهذا كيساعد عىل الهدر املدريس، 

إىل اطلع للراشـيدية ومل جيد فني يسكن يف احلي وما  ألن الناس اضعاف
  سري حباá. لقاش حىت فني يكري، إذا هذا كنقولو ¨

áÄ، نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، ما يه التدابري واإلجراءات 
اليت ستتخذها الوزارة لتدارك املوقف بصفة اسـتعجالية؟ وما يه األسـباب 

  عدد املنح للسـنة اMراسـية احلالية؟  واMواعي اليت أدت إىل تقليص
  وشكرا.

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا. اللكمة اآلن ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل 

  .2012- 2011لتقدمي السؤال املتعلق مبشالك اMخول املدريس 

        : : : : املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  شكرا السـيد الرئيس.

  السـيدة الوزيرة،
  املستشارين،السـيدة والسادة 

سؤالنا هو بطبيعة احلال يتعلق �البتدايئ، املومس اMرايس لسـنة 
واليل بطبيعة احلال جاء عىل إيقاع عدة مشالك ظلت بدون  2011-2012

حل، نذكر مهنا عىل اخلصوص اخلصاص املهول يف هيئة التدريس أمام 
ين إجحام احلكومة عىل إحداث مناصب مالية للتوظيف، ووضع بر�مج تكوي

خاص لتجاوز هذا الوضع، فضال عن �رتباك اإلداري والتأخر يف ضبط 
اسـتعامالت الزمن، حيث انعكس هذا الوضع عىل تأخر موعد اMراسة يف 

  العديد من الثانو�ت، مناذج متعددة من مدن خمتلفة.
  أيضا ظاهرة �كتظاظ اليت ال متكن املدرس من ضبط زمن احلوار

)le temps des dialogues) وزمن النشاط (le temps 
d'activité والزمنان يعتربان مكونني أساسـيني وحامسني لتحقيق ،(

الغا�ت واألهداف املرجوة من الرب�مج �سـتعجايل، حيث جتاوز عدد 
يف الفصل مبا يشلكه من إرهاق تربوي يعاين منه لك  اتلميذ 60التالميذ 

 من األسـتاذ والتلميذ.
، نسائلمك: ما يه التدابري املسـتعجV اليت ميكن áÄ، السـيدة الوزيرة

اختاذها إلعادة �عتبار للتعلمي العمويم وكذá حل املشالك العويصة 
وخاصة ظاهرة �كتظاظ واخلصاص يف هيئة التدريس و�رتباك اإلداري 

  يف بعض مؤسسات التعلمي؟ 
  وشكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق  6. السـيدة الوزيرة á اللكمة يف حدود شكرا للسـيد املستشار

لإلجابة عىل السؤالني املتعلقني �لصعو�ت اليت واñها املومس اMرايس 
2011-2012.  

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

شكرا للسـيدين املستشارين عىل األسـئV اليل شكرا السـيد الرئيس، 
  طرحوها.

يقمي الوضعية من خالل واحد الزاوية  بطبيعة احلال لك واحد كميكن ¨
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معينة، احنا يف تقدير� اMخول املدريس مر يف ظروف جد إجيابية، حقيقة 
كتنطلق من املكتسـبات اليت مت حتقيقها خالل السـنتني املنرصمتني يف إطار 

رب�مج �سـتعجايل، سواء يعين لك اجلهود اليت مقنا هبا من أجل تفعيل ال
توسـيع العرض الرتبوي وتأهيل املتوفر من هذا العرض أو من خالل 
مواñة املعيقات السوسـيو اقتصادية يف إطار بر�مج "تيسري" ومبادرة 
"مليون حمفظة" وتفعيل برامج النقل املدريس، إىل غري ذá من الربامج 

ت من إعطاء احلق يف المتدرس للك الفئات مبا فهيا املنحدرة من اليت مكن
  أوساط فقرية.

هناك كذá مكتسـبات هامة ف3 يتعلق بتطوير المنوذج البيداغو� 
وتطبيق املقاربة �لكفا�ت، وبطبيعة احلال هاذ اجلهود اليل مقنا هبا يف إطار 

يد عىل المتدرس، حبيث تفعيل الرب�مج �سـتعجايل ما يقابلها هو إقبال مزتا
ألف،  350إىل اآلن ارتفع العدد د�ل التالميذ بتقريبا  2008أننا من 

ألف تلميذ جديد. بطبيعة احلال ميل  200وخالل هاذ املومس هذا كنتظرو 
كتكون تزايد يف هاذ األعداد �لرمغ من اجلهود اليل مقنا هبا يف توسـيع 

الك أو بعض الصعو�ت يف الطاقة �ستيعابية كميكن توقع بعض املش
انطالق املومس اMرايس، ولكن تتعبأ لها لك الفعاليات د�ل الوزارة، 

  مركز�، ñو� وإقلمييا، من أجل مواñهتا وإجياد احللول املناسـبة لها.
بطبيعة احلال كذá مميكنش نقولو بأنه راه اكين واحد التقصري ف3 

تعلقة هباذ اBال هايه، العدد د�ل يتعلق �ملوارد البرشية، اإلحصائيات امل 
والعدد د�ل  8346األسـتاذات واألساتذة اليل التحقوا �ملدارس هاذ السـنة 

موظف جديد التحقت �ملؤسسات التعلميية،  10.000يعين  955اإلداريني 
مميكنش نقولو يف ظل هاذ األرقام بأن احلكومة راها يعين تتقشف عىل 

  قطاع الرتبية والتكوين.
ن غري هاذ اليش كنشوفو مثال الظاهرة د�ل �كتظاظ، ظاهرة م

�كتظاظ �لفعل مازالت قامئة ولكن راها عندها عدة حلول اليل ساهل 
فهيا هو أننا نزيدو نبنيو املؤسسات التعلميية وهذا ما نقوم به فعال، ولكن 

�ت اكينة حلول أخرى ميكن أن نلجأ إلهيا من خالل ترشـيد املتوفر من البنا
املدرسـية، وهاذ اجلانب هذا ميكن يل نقول لمك بأنه عند� فيه واحد 
الصعو�ت كثرية بأنه ميل كمتيش تشوف كتلقى مثال املؤسسات سادة 
مكتشـتغلش األربعاء يف العشـية والسبت يف العشـية، كتلقى يعين لك 
واحد متشبث مبصاحله، عندما تطرح إشاكلية إجياد صيغ بديV السـتعامل 

رد املتوفرة يتشبث اللك مبواقفه ومبصاحله وكنبقاو يف هاذ املشالك يعين املوا
كنعايشوها سـنة بعد أخرى، وعند� يف المنوذج د�ل التعلمي اخلصويص 
واحد اMروس اليل ميكن نسـتخلصوها مهنا ألن املؤسسة د�ل التعلمي 

العشـية  6الصباح حىت  8اخلصويص كميكن لها تشـتغل بتوقيت مسـمتر من 
تلميذ واحنا واحد  600جحرات، كتلقاه ميدرس  8جحرات أو  6 ب

املؤسسات كبرية وهائV كنبقاو دامئا حاصلني ألن لك واحد فينا متشبت 
 �ملصاحل د�لو وما كيخصوش يتنازل علهيا.

ما خصناش دامئا ننتظرو احلل جيينا من اخلارج، كيخصنا كذá  ،ولهذا
املؤسسة التعلميية وعىل مسـتوى اآلن عىل مسـتوى الفاعلني عىل صعيد 

اآل�ء كذá، كتكون عند� مؤسسة عامرة ومؤسسة احداها خمففة، ملا نقوم 
بنقل التالميذ من مؤسسة إىل أخرى تقوم اMنيا وال تقعد، ولهذا كيخصنا 
اآلن نشـتغل يف القرب من املؤسسة التعلميية ما بني األرس وما بني 

ية من أجل إجياد صيغ، اليل يه موجودة الفعاليات احمللية والفرق الرتبو 
اكينة، خصنا غري تكون عند� اجلرأة والشجاعة واإلرادة يف إجيادها وتطبيقها 
ألننا يف احلقيقة ما حد� كنحلو املشالك اخلارجة عن املؤسسات التعلميية 
حبال اMمع �ج´عي حبال توفري وسائل العمل، ما حد� كنلقاو بأن راه 

يقية راها موجودة يف املؤسسات، ويه بيد الفاعلني �Mرجة احللول احلق 
األوىل، وهاد اليش هو اليل خصنا جنهتدو فيه من خالل تقدمي لك أنواع 
اMمع لهؤالء الفاعلني من أجل تفعيل حلول جديدة اليل يه اكينة ولكن 

  كيخصنا غري نزمعو ونطبقوها يف املؤسسات د�لنا.
ملدريس، ف3 يتعلق �لتعلمي اجلامعي كذá ميكن هذا ف3 يتعلق �لتعلمي ا

يل أن أؤكد لمك بأنه اكن واحد التعبئة كبرية من طرف اإلدارة املركزية ومن 
طرف رؤساء اجلامعات ولك املؤسسات د�ل التعلمي العايل من أجل تدبري 

ألف د�ل  177اMخول اجلامعي اليل هو يف احلقيقة ما اكنش ساهل ألن 
ىل البالكور� �ش نسـتوعبومه يف ظروف جيدة، هاذي مايش احلاصلني ع

بسهو£ كميكن لإلنسان يتحمك فهيا، اكنت عدة إجراءات اليل مت تطبيقها 
�ش نضمنو التسجيل د�ل لك الطلبة احلاصلني عىل البااكلور�، وهذا ما 

  جنحنا فيه إىل حد اآلن.
احملرتم، ميكن يل نقول  ف3 يتعلق �ملنح اليل تلكم علهيا السـيد املستشار

ألف إىل  147لمك بأن العدد د�ل املمنوحني يف التعلمي العايل انتقل من 
، وقد متكنا من ذá بفضل %20ألف هذه السـنة، أي بز�دة قدرها  176

يف املزيانية د�ل  -إن شاء هللا- اBهود اإلضايف كذá اليل غادي يكون 
مليون  528الغالف املايل د�لها من  ف3 يتعلق �ملنح، واليل انتقل 2012

  .%36مليون أي بز�دة  718إىل 
إذن يف مقابل هذه اجلهود اليل كنقومو هبا، جيب كذá أن نقر �لنتاجئ 
املسجV عىل صعيد اMخول اجلامعي ومازالت اجلهود مسـمترة من أجل 

  ضامن مومس جامعي جيد. 
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ة، اللكمة للفريق �سـتقاليل إذا اكن هناك تعقيب.شكرا للسـيد الوزير 

        ::::املستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفاملستشار السـيد املصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
شكرا السـيدة الوزيرة عىل اجلواب د�لمك اليل جاء فيه بأن اMخول 
املدريس اكن جد إجيايب، أ� �لعكس، السـيدة الوزيرة، كنقول العكس ألن 

  ما �نش يل هاد اإلجيايب فاش كيمتثل. 
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زيرة، كنتلكمو بزاف رمبا غري عىل اجلامعي، أ� غادي نبدا السـيدة الو 
á �لتعلمي �بتدايئ. السـيدة الوزيرة، اكين عدد كبري من التالميذ ال زالوا 
مل يلتحقوا �ملدارس د�هلم، ألن مازال املعلمني ماكينينش، مازال واحد 

زاتش، العدد د�ل األقسام تعطاهتم وعود بأن غادي جتهز ومازال ما جته
وأعطيك غري عىل سبيل املثال إقلمي برشـيد، و�لضبط جامعة سـيدي عبد 

واكين واحد املشلك آخر، اخلالق وواحد امجلاعة د�ل سـيدي بنحدوم. 
السـيدة الوزيرة، هو د�ل الكهر�ء، كهربة األقسام، اكين بعض املدارس 

لتعلمي اليل مازال ما فهياش الضو، أ� كهنرض á عىل العامل القروي وا
  �بتدايئ �خلصوص. 

أما الثانوي، السـيدة الوزيرة، هناك مشالك اليل مغاديش نكرث فهيا، 
هنرض غري عىل اMاخليات وعىل دور الطالب ودور الطالبة. الهدر 
املدريس، السـيدة الوزيرة، كنعرفو بأن واحد العدد د�ل الطلبة اليل ميل 

ليه، يعين الوسـيV الوحيدة اليل كيجي للعامل القروي مميكنش واMيه يكريو 
 كيلتجأ لها هو الهدر، هو كمييش يرجع حبالو Mرامه، ميقراش.

السـيدة الوزيرة، عىل اللكية، اكين مشالك، أ� مغديش نكرث، النتيجة 
أكرب نسـبة  -رمبا -د�ل هاذ العام د�ل الباكلور� تسجلت هذه أول مرة 

ت املغربية فرحوا، لكن داز اكنت يه هاذ السـنة هاذي، وفعال العائال
شهرين وهذيك الفرحة والت العكس، ألن واحد العدد راه مازال 
متسجلش، السـيدة الوزيرة، اليل قلت من قبل أن لكيش تسجل، واكين 
الناس اليل عادوا كيطلبوا هلم، ما عرفتش واش اكينة يش دورية فهيا أو ال، 

  ). un test(أن تيقولوا هلم خصمك تديروا 
واحد الغياب، السـيدة الوزيرة، يف املشلك د�ل الغياب د�ل  واكين

املعايري د�ل احملددة يف معلية التسجيل و�نتقاءات نتيجة ختبط وترتيبات 
إدارات بعض اللكيات واجلامعات، يعين اإلنسان ميل كيجي من أاكدير مثال 

 نفس هيتحول واMيه لسطات وال �ش يتسجل كيلقى مشالك، وكتلقى عند
املعايري مع واحد آخر، هذاك تسجل وهذاك ال، ماكينش زعام يش حاجة 

  عالش... معرفناش أشـنو هو السبب اليل اكين يف هاذ اليش؟
السـيدة الوزيرة، املشلك د�ل األحياء اجلامعية، األحياء اجلامعية يعين 

وعبش واحد العدد، ماكينش يش � جامعي، بغيت نعطيك عىل تمكتسـ 
�ط، سطات البارح أ� كنت فيه، واحد العدد د�ل الطلبة سبيل املثال الر

اليل مساكن ملقاوش، غري �ش يكريو ما عندمهش، جاو من العامل 
القروي، جاو من امجلاعات د�ل اإلقلمي �سـتثناء الناس اليل جاو من 

  املدن.
السـيدة الوزيرة، إن حتقيق �نتقال اMميقراطي مير وجو� عرب 

ية ملطلب دمقرطة تدبري الشأن التعلميي واجلامعي، وينبغي، �سـتجابة الفور
السـيدة الوزيرة، العمل عىل ترسـيخ فكرة اجلامعة املفتوحة بإ�حة فرصة 

  مجليع الراغبني يف متابعة اMراسة من خالل إلغاء العرف الال دسـتوري...

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إن -الفرصة  شكرا السـيد املستشار، شكرا، شكرا، شكرا لمك، سـتأيت

يف مناسـبة دراستنا للمزيانية، سنتطرق إىل مجيع املواضيع  - شاء هللا
�لتفصيل. اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل من أجل التعقيب عىل جواب 

  السـيدة الوزيرة.

        ::::املستشار السـيد الصادق الراملستشار السـيد الصادق الراملستشار السـيد الصادق الراملستشار السـيد الصادق الرغغغغيوييوييوييوي
  شكرا السـيد الرئيس.

لق مبشالك شكرا للسـيدة الوزيرة عىل التوضيحات حول املوضوع املتع
اMخول املدريس، فقط أريد أن أقول أن طرحنا للسؤال مل يكن الهدف 
منه إ2رة اجلزء الفارغ من الكأس، حنن نطرح هذا السؤال �خلصوص نظرا 

  ألمهية القطاع اعتبارا:
�سـتعجايل �عتبارها أكرب  رب�مجاعتبارا للمزيانية املرصودة يف ال - 1

  ذ �سـتقالل إىل اآلن؛مزيانية خضت يف قطاع التعلمي من
نطرح هذا السؤال نظرا ألمهيته �عتباره قضية وطنية ذات أولوية  - 2

 2نية بعد القضية الوطنية. 
áÄ، فإننا نطرح السؤال اإلشاكيل هو هل الرب�مج �سـتعجايل 
اسـتطاع أن حيدث تعبئة وطنية شامV حول موضوع التعلمي؟ (حنن ال 

الوطنية فقط ألن موضوع التعلمي هو موضوع  نوجه �نتقاد لوزارة الرتبية
هيم لك القطاعات احلكومية ولك املؤسسات املنتخبة، بل هيم اBمتع برمته، 
áÄ اكن من املنتظر نظرا ألمهية املوضوع ونظرا لألزمة احلقيقية اليت يعرفها 
قطاع التعلمي منذ سـنوات، وهذا املوضوع يعرفه امجليع، تعرفه السـيدة 

رمبا أكرث من غريها، ويعرفه امجليع، لك املواطنات ولك املواطنني الوزيرة 
 يعرفون هذه األزمة).

هل اسـتطاع الرب�مج �سـتعجايل بشلك  :áÄ، السؤال يف معقه هو
ما أن حيدث هذه التعبئة الوطنية من أجل إنقاذ موضوع التعلمي؟ خاصة 

موجودة رمغ وأن هناك بعض املؤرشات اليت ينبغي أن ختتفي، الزالت 
تناقص حدهتا، وأمه هذه املؤرشات هو موضوع �كتظاظ، هذا موضوع 

  .حقيقي ويف املدن اليت يقال أنه فهيا فائض يف هيئة التدريس
واملوضوع الثاين هو موضوع األقسام املشرتكة خاصة يف الوسط 
القروي، واملوضوع الثالث وهو اسـمترار نزيف الهدر املدريس، �هيك عن 

وعة من الفئات املترضرة يف قطاع التعلمي، وهذه الفئات اليت وجود مجم
أثريت قضيهتا أكرث من مرة، ينبغي حتفزيها من أجل أن يكون هناك نوع من 

 امحلاس...
، أعترب ؟"áÄ، أعترب أن سؤال ما اÄي حتقق �لرب�مج �سـتعجايل

  أن هذا السؤال الزال مفتوحا وحبدة.

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

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
تعجايل متكن من بطبيعة احلال إىل اكن السؤال هو واش الرب�مج �سـ 

إعطاء نفس جديد لإلصالح؟ اجلواب هو قطعا نعم، وأعتقد بأنه قدمنا يف 
عدة مناسـبات مجموعة من املؤرشات، سواء مهنا ما تعلق بنسب المتدرس 
أو برتاجع نسب الهدر املدريس أو �رتفاع نسب النجاح يف �متحا�ت 

  اإلشهادية. 
امية اإلصالح موجودة اآلن قطار اإلصالح وضع عىل السكة، ودين

وملموسة يف امليدان، اليل كيخصنا هو حبال اليل قلنا، هو أن اآلن الكرة يف 
اجلهة د�ل املؤسسات التعلميية، يف امليدان، عند الفاعلني الرتبويني أنفسهم، 
هاذوك دا� اآلن �Mمع د�لنا و�ملواكبة و�لتعاون د�ل لك الفعاليات، وعىل 

لتعلميية واألرس وامجلاعات احمللية، هبذا اMمع هذا كميكن لنا رأسها النقا�ت ا

نلقاو احللول لألسـئV املطروحة داخل الفضاء املدريس وليس خارجه، 
خصوصا وأن اجلهود اليل مقنا هبا خارج الفضاء املدريس اليل مرتبطة مبواñة 

  املعيقات السوسـيو اقتصادية أعطت الÇر د�لها.
عىل املؤسسة التعلميية ولنجهتد يف إجياد الصيغ  إذن، فلرنكز مجيعا

املالمئة واحللول الكفيV حبل الصعو�ت اليت مازالت موجودة، وعىل رأسها 
هاذ اليش اليل قلتو، السـيد املستشار، املتعلق �الكتظاظ، واليل احنا 
اآلن عند� إميان قوي بأن احلل د�لو اكين، كيخصنا غري جنلسو ونشـتغلو 

نساو املصاحل د�لنا الشخصية ونفكرو يف التلميذ والتلميذة �Mرجة عليه، ون 
  األوىل.

أعتقد بأنه يف هذا اجلانب، كميكن نذكر كذá السـيد املستشار ببعض 
املعطيات املتعلقة بلك ما هو تأهيل املؤسسة التعلميية ألن قلت بأن اكين 

ت اليل مؤسسات �يق ما فهياش الكهر�ء، غادي نذكر ببعض املعطيا
د�ل  286د�ل املؤسسات التعلميية مت تأهيلها،  4760كتقول بأنه 
مت تزويدها �لكهر�ء  2481مؤسسة مت تزويدها �ملاء،  2730اMاخليات، 

  �لرصف الصحي. 1730و
بطبيعة احلال احنا انطلقنا من واحد النسـبة مئوية د�ل التغطية اليل 

نقطة،  20هذه النسـبة بأكرث من اكنت ضعيفة، ولكن اسـتطعنا أننا نطورو 
وبطبيعة احلال مازلنا ما انهتينا، والرب�مج �سـتعجايل مازال مل ينته بعد، 
  والبد من مواصV اجلهود من أجل مواñة لك املشالك والصعو�ت املتبقية.

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
طلبة شكرا. السؤال املوايل يتعلق �Mخول اجلامعي ومشالك اسـتقبال ال 

اجلدد، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التحالف �شرتايك 

 لتقدمي السؤال مشكورا.

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  شكرا السـيد الرئيس.

  السـيدة الوزيرة،
يف أجوبتمك السابقة عىل األسـئV اليت تندرج يف نفس املوضوع جتعل 

يتعلق األمر بقضية حيوية، ال  توسـيع النقاش أمرا ملحا، و�خلصوص ملا
يكفي أن نقول بأن احلكومة تقوم بواجهبا وأن عىل املؤسسات التعلميية أن 

  تقوم �لبايق.
عرف ارتفاعا كبريا لعدد  2011/2012السـيدة الوزيرة، املومس اجلامعي 

الطلبة، وهذا يشء إجيايب هننئمك عليه ألنه نتيجة محيدة لنجاح بر�جممك 
  ال نسب المتدرس، و�خلصوص يف اBال احلرضي.املسـتعجل يف جم

áاألساتذة إن مل تكن منعدمة يف بعض  ،كذ Vيف هذا املومس ميتاز بق
املؤسسات اجلامعية، ميتاز كذá بغياب وضعف وعدم كفاية البنيات 
التحتية من مدرجات وقاعات، توM عن ذá جعز كبري Mى عدد من 

 إلجياد مقعد يف اجلامعة، يضاف إىل ذá الطلبة احلاصلني عىل البااكلور�
عدم توفر أماكن لإليواء والتغذية، وتعرض الكثري مهنم إىل الترشد واÊاطر 
�ج´عية املقلقة، هنا أحيلمك سـيديت عىل التقرير األخري اÄي حرر من 
مكتب دراسات فرنيس، نرش البارحة حتت عنوان التشغيل والتعلمي يف 

  املغرب.
áممزيات افتتاح املومس اجلامعي شعور اآل�ء واألرس بنوع من من  ،كذ

احلكرة ألن أوالدمه ما متكنوش حيصلوا عىل املنح، يف الوقت اليل اكنوا 
، %50، هناك أقالمي مل نصل حىت ل %100بعض األقالمي ليب طلهبم 

واحد  760، عندي اآلن %50اإلقلمي اليل أنمتي إليه تزنيت ما وصلش 
) قدام البîية إىل يومنا هذا، ولكهم les sit-inوتيديروا ( تنتظر املنحة

  ضعفاء وفقراء، منعرفوش عالش.
áÄ، السـيدة الوزيرة، فإذا اكن الهدف من بر�مج التعلمي املسـتعجل 
هو مواكبة التطور البيداغو� والتكويين، فهذا فيه تقدم ال ميكن إال أن 

أن عدد كبريا ممن حصلوا  نسج&، ولكن هناك خيبات أمل، خيبة أمل يه
عىل البااكلور� مل جيدوا مقعدا إىل حد اآلن، رمغ أنمك تسجلون، وحنييمك 
عىل ذá، حق هؤالء الناس يف الوجود، ولكن قلمت حسب املقاعد 
وحسب املعطيات... إخل. هناك عدد كبري مل جيد املقاعد، وهذا فيه خطر 

  كبري للبالد. 
ل يف ظروف صعبة، قV التأطري، خيبة أمل 2نية: فرصة التسجي

غياب األساتذة القارين، غري موجودين هنائيا، إشاكلية السكن، إشاكلية 
  املعيشة... إخل.

  السـيدة الوزيرة، 
جنحوا  1350خيبات أمل كثرية، يه موقفمك من األرس الفقرية، عندي 
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فاش ، والبايق لكهم فقراء، كي640يف البااكلور�، دخلوا للجامعة هاذ العام 
  غادي جناوبو هاذ الناس؟ 

كيف تتصورون، احنا اليل ابغينا التصور،  :فنسائلمك السـيدة الوزيرة
الرب�مج �سـتعجايل مز�ن، اÊطط انطلق، البد ينجح ألن احنا 
موجودين فيه، ولكيش غادي يتعبأ هذا واجبنا مجيعا، ولكن هناك ظروف 

 áانسجام البالد، وحنن مقبلني طارئة خطرية هتم اسـتقرار البالد، وهتم كذ
عىل مغرب جديد، عىل دو£ تعيد النظر يف بنيهتا، تعمتد �Mرجة األوىل 
عىل الشـباب، كيف إذن أمام جامعة ال تسـتطيع أن تسـتوعب ما تعطيه 

الرب�مج �سـتعجايل واBهود اليل كيبذلوه  املدارس �بتدائية وما يعطيه
بتدائية والثانوية. سؤال خطري، البد من األساتذة واملربني يف املدارس �

  اجلواب الواحض عليه ولو بشلك انتقايل. 
  شكرا للسـيدة الوزيرة.

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

  السؤال.

    السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطرالسـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطرالسـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطرالسـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس وشكرا للسـيد املستشار احملرتم.
بطبيعة احلال، السـيد املستشار احملرتم، ملا كنقولو بأن األمور مرت يف 
ظروف عادية، فهذا ال يعين بأن لك املشالك مت حلها وأن لك يشء مير يف 

ه موضوعي اليل هو موجود، هو أحسن الظروف، ألن اكين واحد اإلكرا
القدرة د�ل بالد� عىل أهنا تسـتجيب لهاذ احلاجيات د�ل لك الشـباب 
بتوفري املسكن للجميع واملطعم اجلامعي للجميع، هذا ليس يف متناول 

.�  إماكنياتنا اÄاتية عىل صعيد بالد
اآلن يف ظل اإلكراهات اليل اكينة، احلكومة معلت واحد اBهود 

 ف3 يتعلق بدمع مزيانية القطاع، واليل مت التوظيف د�لها حبال اليل اسـتثنايئ
ألف  27كتعرفوا يف توسـيع الطاقة �ستيعابية اليل اسـتلمنا مهنا أكرث من 

مقعد جديد هذه السـنة، والبايق راه هو يف طور اإلجناز، توسـيع الطاقة 
طور التوسـيع �ستيعابية لألحياء اجلامعية، هناك األحياء اليل يه يف 

وأخرى اليل يه يف طور البناء، إىل غري ذá من اإلجراءات، ولكن حبال 
 Vاليل كتشوفوا الطلب يتطور بشلك أرسع من تطور الوسائل الكفي

  �السـتجابة إليه يف ظروف جد مرضية.
إذن احنا نقولو بأننا راه احنا يف واحد الظروف حسـنة، متكننا اآلن من 

  امعة.متابعة اMراسة يف اجل
السـيد املستشار، احنا املعطيات اليل عند� كتقول بأنه ما اكين حىت 
يش طالب اليل قدم الطلب د�لو �ش يتسجل يف واحد اجلامعة ورفض 

هاذ الطلب، بطبيعة احلال اكين اجلامعات ذات �سـتقطاب احملدود  ¨

ه لك اليل يه عندها املقاييس د�لها، ولكن اليل فهيا اسـتقطاب مفتوح را
يرتفض، وهذا إذا اكنت عندك حاالت  الطلبة، حىت يش طلب ما ميكن ¨

  بعيهنا ميكن ندرسوها معمك، السـيد املستشار احملرتم.
ف3 يتعلق �ملنح، أ� أعطيتمك املعطيات املرتبطة برفع العدد د�ل املنح 
وكذá املزيانيات اÊصصة áÄ، فاملفروض أن نسـبة �سـتجابة تكون يف 

حد املسـتوى عايل، ومرة أخرى أؤكد لمك، السـيد املستشار، بأننا وا
منفتحني عىل الطلبات د�لمك وعىل احلاالت اليل غادي تقدموها، وكميكن 
بطبيعة احلال ندرسوها يف أرسع وقت ممكن �ش ما يبقاش هاذ اإلحساس 

  �إلقصاء �لنسـبة لبعض الطلبة احلاصلني عىل البااكلور�. 
  وشكرا.

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
شكرا، إذا مسحمت السـيد املستشار، بغيت نشوف معمك الطريقة ألنه 
عند� عدد األسـئV كثري، وحىت واحد، أقول حىت واحد ما بغاش يلزتم 
�لتوقيت اÊصص، ثالث دقائق لرشح السؤال وسؤال للك تعقيب، وأنمت 

ع دقائق أسـتاذ أومعو راه اسـتمكلتو رشح السؤال والتعقيب، اخذيتو أرب
وثالثني 2نية، واش نسـمترو يف هاذ الوضع؟ راه ما غاديش نمكلو الرب�مج 
د�لنا، ولهذا أترجامك أننا نلزتم �لوقت اÊصص للك سؤال، ال يف الرشح 
وال يف التعقيب، �ش نكونو يف املوعد، �ش نسـتاطعو نمكلو الرب�مج 

  د�لنا.
مح األسـتاذ أومعو ألنه إذن، هبذا سأنتقل للسؤال املوايل، وكنستس

اسـهت� الوقت د�ل الرشح والتعقيب... رمبا كنت خائض يف رشح السؤال 
  ومل تنتبه بأنين وقفتك.

�ختصار شديد أسـتاذ ألنه تشـتغلون عىل حساب اآلخرين، ولو 
الرئاسة مسـتعدة تتسامح معمك، هناك زمالؤمك اÄين ينتظرون أن يطرحوا 

 شديد.أسـئلهتم، لهذا أرجوك �ختصار 

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
امسح يل، السـيد الرئيس ال ميكن أن نتجاوز هذه املسأ£ هبذا الشلك 
هكذا، ما ميكنشاي، حبيث أ� �لنسـبة كنت تشري يل بإشارة أقف، 

  والزمالء اليل قبيل اكين اليل تلكم أكرث مين، ما فهمتشاي هاذ...

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يع... ننتقل إىل السؤال املوايل، هللا خيليك ما عاند�ش أ� أتوجه للجم 

حمل للنقاش، دا� يف نقط نظام، هللا خيليمك راه موضوع هيمنا مجيعا، 
املوضوع هيمنا مجيعا، غادي نزيدو نضيعو الوقت السـيد الرئيس، مايش 
بصدد مناقشة. القانون واحض، أرجومك تطبيق القانون، القانون واحض أرجومك 

القانون، تفضل أسـتاذ �ختصار شديد، ديروا التعقيب د�لمك  تطبيق
ورمحو�، ورمحوا السادة املستشارين اليل كينتظروا اMور د�هلم يف رشح 

  األسـئV د�هلم.
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        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
ما ظنيتش عىل أن rمنا كيثقل عىل يش واحد، األمور حىت إىل 

واآلداب، امسحوا يل ما غاديش ميكن، وهاذ  ابغينا هنرضو هنرضو �لصواب
  املزاجية ما عند� لها...

السـيدة الوزيرة، تنعرف جيدا بأن �كتظاظ أزمة يف البالد، 
�كتظاظ يف املستشفيات مايش غري يف التعلمي، �كتظاظ يف السجون، 
�كتظاظ يف األسواق، �كتظاظ يف اجلامعة يشء آخر، يعين 

بط صريورة تطور البالد، أزمة التأطري واألساتذة البد املسـتقبل، يعين ض 
أن جند لها حل، عند� نقص يف األساتذة، مايش عيب نقولوها، اكنت حىت 
البارح ومازالني اآلن، نفتحو السـياق السـترياد األساتذة إن اقتىض احلال، 
ولكن نقريو أوالد� بأشـياء أو نومهو الناس أهنم تيقراو يف اجلامعة، هاد 

  يش مايش يف احملل د�لو. ال
وضع اجلامعة اآلن ماذا ينتج؟ حول اجلامعة إىل مقاو£ جامعية، هذا 
خطري، قلمت بأن اجلامعة تضطلع بتكوينات مسـمترة، هذا امشاو فيه �س 
كثري وأصبحت هناك رشاكت وسـيطة يف هذا اBال، فأعطى الفرصة 

تغالل أساتذة لظهور جامعات بضعت وحولت اخلدمات اجلامعية إىل اسـ 
  البحث العلمي يف اBال التجاري.

رؤساء اجلامعات مل يعودوا يعطوا األمهية لîور األاكدميي، فأصبح اللك 
هيمت بقضائه اليويم يف املسائل اإلدارية، أعطى أشـياء خطرية يف تدبري 
اجلامعات، اآلن املطلوب بلك وضوح وأن هناك حاجة لîفاع عن اجلامعة 

بية مبكو�هتا وأوصافها ضامنة للك أبناء املغاربة التعلمي اجلامعي العمومية املغر 
  يف املسـتوى الرفيع، هذا املطلوب. 

البد أن تفكروا جيدا وبصفة مسـتعجV يف إحداث جامعات، ال ميكن 
من  %52د�ل اجلهات،  4أن تقبلوا معنا بأن جامعة ابن زهر تغطي 

& من مشالك يوميا مع من الساكنة، وما حتم %35املساحة الوطنية، 
الطلبة، سبهبا األسايس هو الوضع د�ل البنيات التحتية، هناك حاجة إىل 

  التكوين، احلاجات للتكوين والصيغ املالمئة إلجياد املؤطرين. 
  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا األسـتاذ أومعو، السـيدة الوزيرة á اللكمة يف إطار الرد عىل 

إذن أشكرك وأنتقل إىل السؤال املوايل موضوعه عدم مالءمة التعقيب، 
بر�مج التعلمي لسوق الشغل، مقدم من طرف فريق األصا£ واملعارصة، 

  اللكمة لمك لتقدمي السؤال.

        ::::املستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفيظظظظ أحتيت أحتيت أحتيت أحتيت
  شكرا السـيد الرئيس.

  السـيدة الوزيرة،
  السادة املستشارين،

 ،يف املغرب يالحظ مفارقة غريبةإن املتتبع ملتطلبات سوق الشغل 
املغرب انفتاحا اقتصاد� وتدفق العديد من ذá أنه يف الوقت اÄي يشهد 

�ستÇرات، سواء الوطنية أو األجنبية، واليت تتطلب كفاءات و¯ارات 
عرصية تساير تطور التكنولوجيا اÄي شهده سوق الشغل، يالحظ يف 

خاصة العمومية مهنا، قد ظلت وفية نفس الوقت أن املؤسسات التعلميية، و 
للربامج التعلميية التقليدية اليت ال تتالءم يف حزي كبري مهنا مع سوق الشغل 

 ومتطلبات املستمثرين.
ففي ظل هذه املفارقة، فإننا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات 

يات اليت مت اختاذها ملسايرة سوق العمل ومالءمة الربامج التعلميية للحاج 
  احلقيقية لسوق الشغل. 

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةا
  اللكمة á السـيدة الوزيرة.

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

 شكرا السـيد الرئيس.
ات، ال بد بطبيعة احلال وكام سـبقت اإلشارة إىل ذá يف عدة مناسـب

من التذكري أن الوزارة واجلامعات املغربية جعلت من مسايرة حاجيات 
احمليط السوسـيو اقتصادي إحدى أولو�هتا رمغ ما تشلكه هذه العملية من 
صعوبة من حيث رصد احلاجيات واسترشاف املسـتقبلية مهنا. ولتحقيق 

  هذا املبتغى اعمتدت الوزارة مقاربة مبنية عىل ثالثة مداخل: 
املدخل األول، هو مواكبة األوراش الوطنية الكربى، وذá من خالل 
�خنراط الفعيل والتام يف مجيع األوراش القطاعية الكربى (امليثاق الوطين 
لإلقالع �قتصادي، خمطط الطاقة، النقل واللوجستيك، املبادرة الوطنية 

يادة اخلاصة للتمنية البرشية)، حيث يشارك هذا القطاع يف خمتلف جلان الق 
بتفعيل هذه األوراش وكذا يف اللجان التقنية وجلان املتابعة، وهكذا يمت 
التنسـيق مع مجيع القطاعات الوزارية املعنية هبذه األوراش بغية حتديد 
احلاجيات المكية والنوعية ودراسة املساá الالزم اع´دها حىت تتالءم 

  ة ف3 ييل:واملهن املطلوبة، وميكن تلخيص النتاجئ احملقق
، 2010¯ندس وما مياث& يف أفق  10.000املبادرة احلكومية لتكوين  -

¯ندس بنسـبة  10.000وقد حتققت أهداف الرب�مج املمتثل يف تكوين 
إىل  2007سـنة  4284، حيث انتقل عدد اخلرجيني من %114تفوق 

  ؛%166مسجال ارتفاعا ب 2011-2010سـنة  11.400
تكوين يف ميدان ترحيل اخلدمات املبادرة احلكومية لل  -

)Offshoring ،( من  6000مكنت هذه املبادرة من تكوين ما يقارب
  ؛%100اخلرجيني، ومت بلوغ أهداف هذا التكوين بنسـبة تفوق 

، حيث ارتفع 2020طبيب يف أفق  3300املبادرة احلكومية لتكوين  -
 1906إىل  2008-2007سـنة  1340عدد الطلبة املسجلني اجلدد من 
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  ؛2011-2010سـنة 
الرب�مج الوطين لإلقالع الصناعي، املهن العاملية اجلديدة للمغرب،  -

، 2012وهيدف الرب�مج إىل تلبية احلاجيات من املوارد البرشية يف أفق 
عىل مسـتوى  %100ولقد مت حتقيق هذا الهدف �لنسب التالية: 

جيات من عىل مسـتوى احلا %60، 5احلاجيات من شهادة البااكلور� +
عىل مسـتوى احلاجيات من شهادة  %35و 3+ شهادة البااكلور�

  .2البااكلور�+
 áال، فقد ارتفع عدد املساBف3 يتعلق بتكييف التكوين مع هذا ا

-2007أضعاف ما بني  3املعمتدة اليت تكون يف هذه اBاالت إىل أكرث من 
  مس�. 260إىل  80، حيث انتقل من 2011-2010و 2008
دخل الثاين، هو تطوير وتنويع و¯ننة عرض التكوين، وقد انتقلت امل

، %54مس� أي بز�دة  1724مس� إىل  1122املساá املعمتدة من 
 561كام تطورت املساá املعمتدة ذات الصبغة املهنية يف نفس الفرتة من 

، كام تطورت املساá املعمتدة ذات %54أي بز�دة قدرها  918إىل 
  . %64أي بز�دة قدرها  918إىل  561ية يف نفس الفرتة من الصبغة ¯ن 
 شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الوزيرة، اللكمة لفريق األصا£ واملعارصة... القانون ال 
يسمح بذá، حنن يف إطار جلسة دسـتورية، لها بر�مج حمدد، أرجومك إن 

طلبنا �ش يشغلوا اكنت هناك نقط نظام، تساهلنا يف بداية اجللسة... 
  الهتوية، اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب.

أرجوك أ� ما اعطيتكش اللكمة، السـيد املستشار، وألمتس من 
املسؤولني عن احملارض مسح هذا الyم اÄي ال يليق هبذه املؤسسة، إذا 
اكنت هناك اهتامات جيب أن توجه كتابة وستتحمل مسؤوليهتا، اللكمة 

سادة املستشارين للرد عىل التعقيب... أرجوك عدم إزعاج السادة ألحد ال 
املستشارين، اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب عىل جواب السـيدة 

  الوزيرة.

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

ف3 يتعلق مبا أجابتنا السـيدة الوزيرة عن السؤال املطروح حول مالءمة 
Mراسـية والتعلمي مع سوق الشغل، ال ننكر بأن هناك بعض املناجه ا

لت، واليل حاولت إجناح هذه النوعية من التعلمي، ذاBهودات اليل ب
وخصوصا يف بعض التخصصات، إال أنه ما نريد أن أقو¨ هو بشلك عام 
ماكينش واحد اإلنسجامية اكمV بني ما يتلقاه الطلبة يف مساá متنوعة يف 

  تباطا بسوق الشغل.اجلامعات ار 
ما هيم وما جيب أن يكون وهو انفتاح جامعاتنا عىل سوق الشغل 
اج´عيا واقتصاد� وجتار� ألن الوقت والعرصنة والتحديث حيتاج إىل مواد 

جديدة وإىل مواد عرصية، تتالءم والتحول اجلديد والتحول اÄي يهنال 
ن جزء ال يتجزأ مهنا. علينا يوميا من العوملة اليت نعيش يف فضاهئا، وحن

فهناك بعض املساá وبعض التخصصات أن املغرب ال حاجة لنا هبا فهو 
عبارة عن تعلمي منطي وأاكدميي ال ميت بصV إىل واقع احلال وإىل الواقع 
املغريب ليكون منسجام مع التطور وكذá لهيz فرص الشغل والعمل 

يتخرج لك سـنة  لهؤالء الطالب اÄي هو عبارة عن جيش عرمرم اÄي
وال جيد ماك� للشغل، إال أن هناك بعض املعاهد العليا أو اجلامعات 
املتخصصة يه اليت حذت حذو يعين هذه التخصصات ومتطلبات العرض 

  والطلب يف سوق الشغل. 
  وشكرا السـيد الرئيس.

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

  التعقيب، تفضيل

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
األرقام اليل أعطيت واملؤرشات راها كتبني بأنه �لفعل اكين واحد 

الشغل، وهناك  التحسن يف جمال مالءمة التكوين مع متطلبات سوق
تنسـيق مع القطاعات �قتصادية، وحلسن حظ اجلامعة كذá فهناك اآلن 
قطاعات حكومية تتوفر عىل اسرتاتيجيات عىل املدى املتوسط وعىل املدى 
البعيد، اليل كتحدد أشـنو يه احلاجيات وكذá أشـنو يه اجلاذبية د�ل 

ميكناش نبخسو اجلهود اخلرجيني اليل كينتظرمه �قتصاد املغريب، وكنظن ما 
اليل كتقوم هبا اآلن اجلامعات يف إطار اإلصالح اجلامعي اليل انطلق يف 
بداية العرشية وكذá يف إطار اجلهود اإلضافية واملوارد واملزيانيات اإلضافية 

  اليل خصصهتا احلكومة لهذا القطاع يف إطار الرب�مج �سـتعجايل.
اجلامعات، يسري يف �جتاه اÄي أعتقد بأن املسار اليل اخذاتو اآلن 

تتحدثون عنه، السـيد املستشار احملرتم، واليل بدأ يعطي نتاجئ ف3 يتعلق 
  �ملردودية اMاخلية واخلارجية ملنظومتنا التعلميية. 

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا. ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه أيضا لوزير الرتبية الوطنية، 

نتاجئ البااكلور�. اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق  موضوعه تقيمي
  اMسـتوري املوحد لتقدمي السؤال.

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلجججج
  شكرا للسـيد الرئيس.

  بسم هللا الرمحن الرحمي.
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  السـيدة الوزيرة،
  اإلخوة املستشارين،

بأن رمبا عنوان السؤال يكفي إلعطاء السؤال، وأحتفظ �لتعقيب، علام 
قسم البااكلور� يه حمطة تعكس مسار تربوي وتعلميي ال �لنسـبة لقطاع 
التعلمي وال �لنسـبة للناشـئة والشـباب وال �لنسـبة ملسـتقبل البالد، 

  فالعنوان د�ل السؤال يكفي إلعطائه.
  شكرا السـيدة الوزيرة.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار، السـيدة الوزيرة تفضيل.

ة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر ة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر ة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر ة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
    ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
  السـيد املستشار احملرتم،

�لفعل، السـيد املستشار احملرتم، النتاجئ د�ل البااكلور� يف السـنة 
واحد التطور كذá جد إجيايب  املنرصمة اكنت نتاجئ جد إجيابية، وعرفت

مقارنة مع السـنوات املنرصمة، حيث أنه للمومس الثاين عىل التوايل كتعرف 
امتحا�ت البااكلور� واحد التحسن جد إجيايب ف3 يتعلق بنتاجئها، حيث أن 

سـنة  %55.31إىل  2008سـنة  %41.75نسب النجاح انتقلت من 
خالل  177.490إىل  105.000، كام أن عدد الناحجني انتقل من 2011

نفس الفرتة، بطبيعة احلال أول سؤال يطرح هو ما اÄي سامه يف حتسني 
هذه النتاجئ؟ هناك عدة عوامل سـبق أن قدمناها للرأي العام التعلميي 
وللرأي العام الوطين إ�ن اإلعالن عن نتاجئ البااكلور�، واليل ميكن أن 

  نلخصها يف:
�سـتعجايل من إماكنيات إضافية ومن  أوال، يف ما وفره الرب�مج

  حتسني رشوط العمل ومن تكوين لألسـتاذات واألساتذة؛
2نيا، هناك عنارص مرتبطة �لتحمك يف إصالح املناجه اÄي دخل حزي 

سـنوات، يعين يف البااكلور� كذá اكين واحد المترس من  3التطبيق منذ 
  ألساتذة؛طرف التلميذات والتالميذ ومن طرف األسـتاذات وا

هناك كذá لك اجلهود اليت مقنا هبا عالقة �لعمليات �متحانية، يعين 
لك الرشوط املرتبطة بتقنني �متحا�ت منذ إعداد املواضيع إىل تصحيح 
�متحا�ت اإلشهادية بوضع دفاتر للتحمالت، دفاتر للمساطر للك مراحل 

، لميذات والتالميذ�متحا�ت، دالئل لألسـتاذات واألساتذة، دالئل للت 
التواصل مع التلميذات والتالميذ عرب يعين عنواهنم �لكرتوين منذ السـنة 

  املنرصمة؛ 
وهناك كذá يشء أسايس هو التحمك يف تدبري الزمن املدريس، وان´ 
كتعرفوا بأن هاذ اجلانب د�ل الزمن املدريس �لنسـبة لنا يف السـنة املاضية 

اليل اشـتغلنا علهيا من أجل متكني التلميذات اكن من الرها�ت األساسـية 

والتالميذ من حقهم يف �سـتفادة من الزمن املدريس اÊصص هلم من 
  طرف املهناج املغريب. 

شكرا وميكن يف التعقيب نزيد نقدم توضيحات أخرى للسـيد 
  املستشار، وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
من فريق التجمع  شكرا. اللكمة يف إطار التعقيب للسـيد املستشار

  اMسـتوري املوحد.

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلجججج
  السـيد الرئيس، 

امحلد | أنه فعال أن التحمك يف الزمن املدريس حبيث من سـنة بيضاء 
أنه حتسن املسـتوى د�ل نتاجئ البااكلور�، زعام امحلد | �ين العطاء من 

سـتوى، أ� سـنة اكنت هتدد بسـنة بيضاء حىت امىش أنه حتسن امل 
يف عامني، هو مسار  %55يصل لـ %41مكنفهمش أنه واحد العدد د�ل 

سـنة د�ل التكوين  13سـنة، مكنفهمش أن  13 التلميذ د�ل التكوين د�لو
كتغري يف عامني، رصاحة أ� أتساءل، ومنذ ساعة وحنن نتلكم عىل التحاق 

هاد البااكلور� الطلبة �جلامعة وكنشوفو املشالك اليل عندمه، كنشوف أنه 
  فقدت العطاء د�لها وفقدت املصداقية د�لها، مع األسف هاذ اليش واقع. 

واكين واحد الواقع آخر مر هو أنه هاد الناس اليل كيوصلوا للبااكلور�، 
اكين هناك واحد اMورية اليل كتقول خص التالميذ ينجحوا ما بني األقسام 

الناس يف  ور� ما كيوصلوش ¨�ش ما اكن، مبعىن أن هاد قسم البااكل
  املسـتوى وهاد اليش حقيقية.

2لثا، واليل اكن السؤال، وأ� عندما أقول التقيمي، أ� مايش أقول التقيمي 
بأنه العدد حشال من واحد جنح، أ� أقول حشال العدد ميل أخذ البااكلور� 

ني، التحق �ملدارس العليا، التحق بلكية الطب، التحق مبدرسة املهندس
التحق بنتاجئ ومعدالت ¯مة، اجلامعة قد أمكنهتم من اسـتقطاهبا ومتكن من 
الوجود د�ل هذا... أ� إىل كنت غادي جنح واحد العدد كبري د�ل الطلبة 
يف البااكلور� ونريض املواطنني، نعطي صبغة سـياسـية للموضوع، وهنا 

ها عرض أقول صبغة سـياسـية ألن هذه النتاجئ يه نتاجئ والعرض د�ل 
سـيايس أكرث من عرض علمي، ألنه العرض العلمي يتطلب كتقول التقيمي 
د�ل العملية، هاد الناس جنحوا يف الباك وها آش غادي يديروا وها 

  املسـتقبل د�هلم ألن هذا مسار شـباب.
فلهذا، أرجومك، السـيدة الوزيرة، وحنن عىل أبواب حكومة جديدة أن 

وا األسلوب، خاصة يف مهناج الرتبية والتعلمي تعطوا اليل غادي جييو أنه يغري 
حنن يف حاجة إىل أسلوب وطين، يشـتغل �لوطنية واملصداقية أكرث من 

سـنة والعاطي  50الصبغة السـياسـية، هنجنا السـياسة يف إطار التعلمي مدة 
  ها هو قدامنا ونتأسف عليه. 

  وشكرا السـيد الرئيس.
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
. السـيدة الوزيرة á اللكمة للرد عىل التعقيب، شكرا للسـيد املستشار

  تفضيل.

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
    ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
السـيد املستشار، هاذ الyم اليل كتقول هو خطري جدا ألننا لن نقبل 

ك يف مصداقية نتاجئ البااكلور� املغربية. اجلهود اليل كنقومو هبا يف أن يشك
الوزارة واليل كيقوموا هبا لك األطر من أسـتاذات وأساتذة ومسؤولني 
إداريني عىل مجيع األصعدة، الهدف د�لها األسايس هو احلفاظ عىل 

�لنا مصداقية الشهادة الوطنية، واMليل عىل هذه املصداقية هو أن الطلبة د
هاد العام حمسـنوش األداء د�هلم غري يف �متحان د�ل البااكلور� الوطنية، 
إمنا حسـنوا أداءمه يف املبار�ت د�ل اجلامعات األجنبية، وأذكر عىل وجه 
اخلصوص املدارس الفرنسـية اليل الطلبة د�لنا حتسنت النتاجئ د�هلم ب 

ة د�لنا حصلوا عىل جوائز مقارنة مع السـنة املنرصمة، كام أن الطلب 58%
وعىل ميداليات، وحسـنوا كذá الرتتيب د�ل املغرب يف األوملبياد د�ل 
الر�ضيات، ما ميكناش أبدا نعطيو ألنفسـنا احلق يف أننا نشكك يف النتاجئ 
د�ل البااكلور� د�لنا ويف اجلهود اليل قاموا هبا لك الفاعلني من أجل 

  احلفاظ عىل هذه املصداقية. 
وأظن بأن الرتاجع د�ل حاالت الغش و�نضباط اليل متزيت به 
�سـتحقاقات اإلشهادية يف هناية السـنة راها كتبني بأن إىل اكين يش 

األساتذة وكذá املسؤولني يف  ،حاجة اليل مكيتساهلوش فهيا األسـتاذات
وزارة الرتبية الوطنية هو املساس مبصداقية هذه الشهادة، اليل امجليع 

ث هبا، واليل حبال اليل قال السـيد املستشار، قال á خمصناش متشب
نعطيو النتيجة �لعدد د�ل الناحجني، النجاح د�ل واحد التلميذ يف 
البااكلور� هو يشلك حلظة قوية �لنسـبة لألرس املغربية، وحنن نعزت بأننا 

ل اسـتطعنا أن حنقق هذه النتاجئ يف السـنة املنرصمة، وبطبيعة احلال مازا
اليل وصلنا لها، مازال كيخصنا حنسـنوها  %58احنا كنعتقدو بأن هاذيك 

  إن شاء هللا من عدد الناحجني يف البااكلور�. %�80ش نوصلو ل 
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل موضوعه وضعية نواب العمداء �للكيات، اللكمة ألحد 

دمي السؤال، فليتفضل السـيد السادة املستشارين من الفريق �شرتايك لتق
  املستشار.

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  شكرا السـيد الرئيس.
  السـيدة اكتبة اMو£،

إن فئة ¯مة من األساتذة الباحثني اÄين يتحملون مسؤولية نواب 
معداء اللكيات واملدراء املساعدين للمعاهد العليا �جلامعات املغربية، تعاين 

سواء عىل مسـتوى الرتقية من درجة إىل أخرى  من وضعية غري طبيعية،
أو عىل مسـتوى  2006إسوة ببايق زمالهئم الباحثني واBمدة منذ 
  التعويضات الهزيV عن املهام اإلدارية املنوطة هبم.

هذا، مع العمل أن هذه الفئة تشلك حلقة ¯مة وركزية أساسـية يف تدبري 
سـند القوي لتفعيل مقتضيات العمل اإلداري والبيداغو� والعلمي وكذا ال 

  اإلصالح والرب�مج �سـتعجايل ومتابعة مراحل تنفيذها.
Äا، نسائلمك، السـيدة اكتبة اMو£، عن اإلجراءات اليت مت اختاذها من 
أجل إجياد حل لهذه الفئة، وذá تبعا للمقتضيات القانونية، خاصة املرسوم 

 2.00.886رسوم رمق وامل 1997فرباير  19الصادر يف   2.96.793رمق 
مارس  8واملنشور �جلريدة الرمسية بتارخي  2001فرباير  9الصادر بتارخي 

2001.  
هذا، مع العمل السـيدة اكتبة اMو£ أن هذه الفئة من األساتذة الباحثني 
عقدوا عدة اج´عات تنسـيقية ف3 بيهنم ومضت مجيع اجلامعات املغربية 

ل إىل السـيد رئيس احلكومة، ووñوا واملعاهد املغربية، ووñوا رسائ
رسائل إىل السـيد وزير التعلمي امللكف �لتعلمي العايل، وطلبوا عقد لقاء مع 
السـيد وزير التعلمي، إال أنه مع األسف مل يمت �سـتجابة حسب علمي 

  وحسب الوقت فاش مت طرح هذا السؤال أنه مل يسـتجب لطلهبم.
نتاع الوزارة، ولكن ما اكين حىت  كام طلبوا لقاء غري مع الاكتب العام

يش اسـتجابة، مع العمل أن هذه الفئة تقوم بدور كبري وتقوم بدور أسايس 
من أجل املواكبة نتاع الرب�مج �سـتعجايل ألن كيخص واحد اBهود 
اسـتثنايئ يبذل، ولكن بدون هاذ الفئة هاذي إىل ما اكنش عندها احلق 

 6شور نتاع وزير الرتبية الوطنية نتاع �ش أهنا ترىق يف اMرجة ألن املن 
اليل كينص كذá وكيأكد ما جاء يف املرسوم عىل أن هذه  2008فرباير 

الفئة يمت التكفل هبا من طرف املصاحل املركزية يف الرتقية، إىل غري ذá. كام 
أن التعويضات املمنوحة هلم يه تعويضات هزيV، ال تناسب جسامة 

  اتقهم. املسؤولية امللقاة عىل ع
إذن السـيدة اكتبة اMو£ كنطلبو منمك ومن الوزارة �ش أهنا تويل واحد 
العناية خاصة لهذه الفئة اليل كتقوم بواحد العمل جبار، وما ميكنكش لنا 
هنار آخر احنا ما غنلقاوش اليل غادي يتحمل أي مسؤولية �لنسـبة ال 

، إىل اكن أن احلق عند اجلامعات، �لنسـبة لللكيات و�لنسـبة عند املعاهد
الطبيعي د�ل األسـتاذ الباحث يف التعلمي العايل الرتقية ما حيصلش علهيا، 

  راه هاد اليش ال يشجع. 
  شكرا السـيد الرئيس.

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



 2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

18 

 )2011أكتوبر  18( 1432ذي القعدة  20

  السؤال.

نية والتعلمي العايل وتكوين األطر نية والتعلمي العايل وتكوين األطر نية والتعلمي العايل وتكوين األطر نية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوط السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوط السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوط السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوط 
    ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
أ� بغيت فقط أن أبرش السـيد املستشار احملرتم بأن املشلك د�ل 
الرتقية ف3 يتعلق هباد األساتذة الباحثني قد مت ح& وذá يف إطار احلوار 

ة د�ل التعلمي العايل يف أبريل من املومس �ج´عي اليل اكن مر مع النقاب
اMرايس املنرصم، واآلن يعين لك اإلجراءات مت اختاذها واللجان غادي جتمتع 

يف القطاع د�ل التعلمي العايل من أجل تفعيل هذا �تفاق،  -إن شاء هللا-
، اكين اآلن 2011حىت  2006يعين الفئات اليل اكنت تنتظر الرتقية من 

هذه الرتقية خارج احلصيص حبال اليل اكن معمول به من  موافقة عىل
  ، ما بقاش هاذ املشلك مطروح.2005حىت  2001

ف3 يتعلق �لتعويضات عن املهام، ان´ كتعرفوا بأن التعويضات اآلن 
آالف درمه يف الشهر ومازالت الوزارة كتدافع مع  3اÊو£ لهذه الفئة يه 

وزارة املالية �ش حتصل عىل ز�دة يف هذه التعويضات وإن شاء هللا البد 
ة هو جانب ¯م ما تكون يش نتاجئ يف املسـتقبل، ولكن اجلانب د�ل الرتقي

  جدا وراه مت اآلن احلل د�ل هاد املشلك بشلك هنايئ. 
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا للسـيدة الوزيرة، اللكمة يف إطار التعقيب لألسـتاذ.

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

يف احلقيقة مت إدراج هذا املشلك يف إطار احلوار �ج´عي ولكن حلد 
ساعة امللفات د�ل هاذ الناس الزالت مل تسو، إذن احنا الفرق ما بني ال 

أشهر والزال املشلك قامئ، ندرجو  6نطرحوه يف أبريل أي هاذي تقريبا 
العملية يف إطار احلوار �ج´عي مز�ن، ماكين مشلك، ولكن خص 

ل التفعيل نتاع هاد احلوار �ج´عي والتفعيل �ش تسوى وضعيهتم، ال يعق
عىل أن أسـتاذ يعمل أن زميل د�لو، أسـتاذ عادي، ما عندوش مسؤولية 
كيعمل يف اللكية وال كيدير �ئب معيد وال �ئب مدير معهد، هذاك يرتىق 

  يف الرتبة ويف اMرجة، واآلخر تبقى وضعيته جامدة.
أن العناية تعطى من  -كام قلت  -إذن السـيد الوزير خص الزم أنمك 

�تفاق عليه ألنه إذا اتفقنا عىل يش حاجة وما فعلناها راه أجل تفعيل ما مت 
  كأن شيئا مل يكن، بلك رصاحة، هذا جانب. 

يبقى جانب، السـيدة الوزيرة، عىل أنمك حظرتيو يف اإلحاطة اليل قام 
هبا الفريق �شرتايك خبصوص النيابة، نعرج علهيا مادام عندي دقيقة، إىل 

بث اليل اكين يف النيابة نتاع التعلمي يف مسح السـيد الرئيس، عىل أن الع 
، السـيد الوزير والسـيدة اكتبة اMو£، أن إقلمي صفرو، أنه خصمك تنظروا ¨

راه اكين عند� العبث يف ت� املندوبية، وقفات احتجاجية يومية نتاع 
مجعية آ�ء التالميذ، نتاع التالميذ أنفسهم، ما معر ما وقعت عند� الاكرثة 

ة اآلن يف النيابة نتاع التعلمي، دازوا مسؤولني، مندوبني، يف واحد اليل واقع
  املسـتوى معني، واكنت األمور لكها ميرسة وكمتيش بواحد املسـتوى عايل. 

منذ حتمل املسؤولية نتاع املسؤو£ احلالية، راه عند� وضعية اكرثية يف 
النيابة  النيابة د�ل التعلمي، كيخصمك تفكروا عىل أن املسؤول عىل هاد

التفكري أنه رمبا أن احلجم نتاع املسؤولية راها أكرب مهنا، لهذا كيخصمك أنمك 
  تعيدوا النظر يف هاد املسؤول وال يف هاد املسؤو£ هاذي. 

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار. السـيدة الوزيرة á اللكمة يف إطار الرد عىل 

  التعقيب، تفضيل.

اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة السـيدة اكتبة السـيدة اكتبة السـيدة اكتبة 
    ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

ف3 خيص التفعيل د�ل احلوار �ج´عي بطبيعة احلال هذه ملفات اليل 
كتطلب واحد الوقت من أجل التفعيل د�لها، اليل ¯م هو أن املوافقة 

موجود والقطاعات احلكومية لكها وضعت  تكون بشلك بني وهذا اآلن
  العدة من أجل مبارشة هذه امللفات. 

ما عرفتش واش عندي احلق جناوب عىل السؤال د�ل صفرو؟ السـيد 
الرئيس، قال يل ال، أ� بغيت غري نقول للسـيد املستشار احملرتم بأنين فعال 

احنا  أسـتغرب ما جاء يف rمه ألن املسؤو£ اليل يه إمرأة يف صفرو،
عند� من القيادات النسائية الفاعV داخل القطاع والفعا£ وأعطت نتاجئ جد 
إجيابية يف إقلمي صفرو بشهادة الفعاليات احمللية، اآلن إىل اكنت يش حاجة 
مايش يه هاذيك، احنا غادي نقربو من هاذ امللف ونشوفو أشـنو هو هاذ 

  اليش.
و، يف احلقيقة لقيت واحد أ� مقت عىل األقل جبوج ز�رات إلقلمي صفر 

التحمك يف القطاع بواحد الشلك جد اجيايب وجد مرشف �لنسـبة للمسؤو£ 
  اليت يه مسؤو£ عىل إقلمي صفرو ف3 يتعلق �لرتبية الوطنية. 

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الوزيرة. ننتقل إىل آخر سؤال موجه إىل الرتبية الوطنية، 

األرسة التعلميية املصنفة يف السمل التاسع، للمستشارين موضوعه إرضا�ت 
احملرتمني السادة: عبد هللا عطاش، عبد اإلاله احللوطي، محمد رماش. 

  اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار.

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
  شكرا السـيد الرئيس.
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  بسم هللا الرمحن الرحمي.
  السـيد الرئيس،

  السـيدة، السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

السؤال د�لنا، وحنن نتحدث تقريبا يف هذه األسـئV اآلنية اليت سـبقتنا 
لكها كتلكم عىل بعض �ختالالت اليل يف اMخول املدريس أو اليت تواكب 
معوما التطبيق د�ل اÊطط �سـتعجايل، سواء يف وزارة الرتبية الوطنية 

áتلكمت الوزيرة عىل أن حتقيق بعض النجاحات، سواء يف معوما، وكذ 
  اÊطط �سـتعجايل أو يف اMخول املدريس وكذá نتاجئ البااكلور�. 

احنا تنقولو، السـيدة الوزيرة، العنرص األسايس إن اكنت هناك 
جناحات، سواء يف البااكلور� أو يف تطبيق اÊطط �سـتعجايل، احملور 

ألسايس اليل حقق هذه النجاحات، إن اكنت هناك األسايس والعنرص ا
جناحات، هو العنرص د�ل املوارد البرشية وهام رجال التعلمي اليل خص 

  .الوزارة هتمت هبم اه´م كبري جدا أكرث مما هتمت هبم أصال
احنا متنكروش بأن اكين هناك اه´م وبأن هناك حوار مركزي هيمت 

ولكن الزال هناك واحد القصور عىل  �ملوظفني معوما يف بعض اجلوانب،
بعض الفئات املسـتضعفة، حبال الفئة د�ل السمل التاسع اÄي بعضهم قىض 

سـنة وهو يف السمل التاسع، وأجنب أبناء ودرس البنني  30أكرث من 
وخارج السمل  11والبنات وتوظفوا وطلعوا للسمل العارش وتوظفوا يف السمل 

حىت خلارج السمل وهذاك  9ات من د�ل الفئ 4وتتلقى يف املؤسسة 
  صاحب السمل التاسع مسكني �يق قابع يف ماكنه ال يتحرك وال يزتعزع.

احنا عند� آمال كبري بأن هاذ احلوار املركزي واحلوار القطاعي حياول 
ما أمكن ميتص واحد الفئة كبرية من هؤالء، ولكن ومع ذá وإلن فعل فإنه 

لتايل احنا تنقولو، السـيدة الوزيرة، سوف لن يعطهيم حقهم الاكمل، و�
ممكن تعطينا العدد وتقول لنا الفئة، ولكن احنا� ولو اكن عنرص واحد من 
رجال التعلمي، عنرص واحد مترضر، حنن نمتثل �حلديث وغادي نقيسو عليه 
مثل رجال التعلمي يف توادمه وتعاطفهم مكثل اجلسد الواحد، إذا ترضر فهيم 

م مجيع األرسة التعلميية �لسهر وامحلى والنضال عضو واحد تداعت هل
  و�حتجاج حىت يعود إليه حقه.

السـيدة الوزيرة، مىت سوف نهنـي هذه املشلكة د�ل السمل التاسع 
وتنصفون هذه الفئة العريضة اليت قضت سـنوات طويV واملسار التعلميي 

  اكنت فهيا يشء من الغنب؟  هد�لها لك
  وشكرا.

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال، 

  تفضيل السـيدة الوزيرة.
  

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
  السـيد املستشار احملرتم،

مسعنا، السـيد املستشار، كيتلكم عىل هاذ الفئة وكيقول خصنا دا� إىل 
نرفعو علهيا احليف، غادي ميكن نتصورو بأنه راه اكين حيف حقيقي، هو 
يف الواقع راه لك ما قامت به احلكومة بتنسـيق مع النقا�ت التعلميية ومع 

لك النقا�ت املركزية النقابية بشلك عام، راه هو وفر واحد احللول شامV ل
املشالك اليل اكنت مطروحة، ال عند هاذ الفئة وال عند الفئات األخرى.يف 

  احلوار املركزي: 

 ؛ %33إىل  28نقط من  5الرفع من احلصيص ب -

سـنني  6سـنني أو  5سـنوات، اليل اكن كينتظر الرتقية  4التسقيف يف  -
 سـنني، اآلن إىل ما دازش يف السـنة األوىل أو يف السـنة الثانية أو يف 7أو 

السـنة الثالثة أو يف السـنة الرابعة يف السـنة اخلامسة كيدوز بشلك 
 أوتوماتييك بدون مراعاة احلصيص؛ 

إحداث درجة جديدة، حبيث أن أحصاب السمل التاسع اكنوا  -
كيتشاكو أهنم مكيوجلوش خارج السمل، اآلن غادي يتحدث واحد اMرجة 

اليل اسـتفاد مهنا لك  درمه شهر� صافية، 600جديدة، �إلضافة إىل ز�دة 
  املوظفني.

 هواكنت عند 9السمل  هف3 يتعلق �حلوار القطاعي، اليل اكن عند
مت تغيري اإلطار د�لو �ش يرتتب يف السمل العارش، اليل اكن  هاإلجازة لك

واحد  ه، اليل اكن عند11املاسرت مت إعادة الرتتيب د�لو يف السمل  هعند
الىل اكن معمول هبا سابقا  15/6قية عىل قاعدة الشوية د�ل التعرث يف الرت 

وعاود زالت حىت يه رجعت يف احلوار القطاعي وغادي يمت التفعيل د�لها. 
إذن لك القضا� الىل اكن ميكن نقولو عىل أهنا مرشوعة، متت �سـتجابة 

  إلهيا، أشـنو وقع اآلن؟ 
الرشوط  ألن 9ابقى أننا مع ذá غادي يبقاو موظفني مرتبني يف السمل 

د�ل الوظيفة العمومية يه هذيك، يعين �لنسـبة للك الوظيفة العمومية 
 9، وإىل ابغينا نقولو السمل 9اليل ما عندوش اإلجازة راه كيكون يف السمل 

ومول  8غيقول á الزنزانة  8خمصناش نبقاو فيه، راه حىت مول السمل 
تدبري الوظيفة العمومية ، يعين ال بد يف إطار يعين 7غيقول الزنزانة  7السمل 

هناك ضوابط، قواعد، معروفة متفق علهيا مع النقا�ت، واحنا كنشـتغلو 
داخل هذه الضوابط، لك ما هو مطلب مرشوع متت �سـتجابة إليه، 
واليل تفعل راه تفعل واليل متفعلش راه يف طريق التفعيل والسـيد 

يف قطاع الرتبية  املستشار احملرتم راه كيحرض معنا �ج´عات �سـمترار
الوطنية وكيعرف فني وصلنا يف التفعيل د�ل هاذ النتاجئ احلوار �ج´عي، 
سواء مهنا احلوار املركزي أو احلوار القطاعي اليل يف احلقيقة ما خىل حىت 



 2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

20 

 )2011أكتوبر  18( 1432ذي القعدة  20

يش ملف عىل الطاو£، حل لك املشالك املرتبطة برجال ونساء التعلمي، 
أننا جنهتدو �ش حنولو هذه املكتسـبات  وáÄ اليل ابقى علينا رمبا اآلن هو

  إىل نتاجئ ملموسة �لنسـبة لبنات وأبناء املغرب اليل هام يف املدارس املغربية. 
  وشكرا.

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

        ::::املستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماش
ئV كذá، مع شكرا السـيدة الوزيرة عن جواهبا اÄي مازال يفتح أسـ 

  تقدير� للجهود اليت تبذلها وزارتمك املوقرة.
السـيدة الوزيرة، عندما طرحنا هذا السؤال مل يأت من فراغ، تعلمون 

) من نضاالت ممتزية يف 9جيدا املعارك اليت خاضهتا هذه الفئة (السمل 
السـنة الفارطة، وكنا عقد� مع وزارتمك لقاءات، حاولنا أن خنلق مقاربة 

  د حلول جذرية وهنائية لهاته الفئة األكرث ترضرا.إلجيا
السـيدة الوزيرة، ال خنفيمك أن هاته الفئة، كام ذكر زمييل، ظلت تنتظر 

وىل  93سـنوات طويV عىل أساس أن تعاجل ترقيهتا، إىل فقط احتسبنا منذ 
عام اآلن كينتظروا،  18الولوج إىل املراكز �لبااكلور�، راه اكين الناس اليل 

ال أنه اكن هناك اتفاق، واكنت هناك مجموعة من اإلجراءات ولكن نظرا فع
  لضيق الوقت أخترصها:

 هذه؛ 15/6رضورة التعجيل بتفعيل  -

�ملقارنة مع ما يقع عند املمرضني، خاصة  "BAC +3"رضورة مراعاة  -
 خرجيي مراكز التكوين وخرجيي املراكز اجلهوية؛ 

 94و  93عت للناس د�ل السـنوات، ال أقول املقرصنة، واليت ضا -
ألننا اآلن عند� اقرتاح غادي نعاجلو الناس اليل عندمه اإلجازة ونعطيومه 
السـنتني د�ل التعويض، هاذ الفئة حىت يه ما خصهاش حترم من هاذ 

 اإلجياد.
وáÄ، أقول �ختصار، السـيدة الوزيرة، هاذ اليش خصو يتعاجل يف 

خصو  9ألفق عىل أساس السمل إطار نظام أسايس جديد ألن اكن واحد ا
  يزول، وكذá عندما يزول البد أن يكون جرب الرضر.

اكن بود� أن تكون ترقية اسـتثنائية تعاجل لك هذه األمور، ولكن هاته 
�قرتاحات اآلن حتتاج إىل متابعة وحتتاج إىل رعاية، ومن بني الرعاية 

تح نقاشا يف هذا الناس اÄين توفوا قبل أن يرتقوا، الوضع �ج´عي يف 
  اإلطار السـيدة الوزيرة.

انقرضت،  4إىل  1)، فعال هناك من 9وáÄ، هاته الفئة (السمل 
اآلن يفرض الواقع واملتغريات �قتصادية و�ج´عية عىل أن  9ولكن 

  تكون مراعاة خاصة لهاته الفئة اليت أعطت الكثري.
  السـيدة الوزيرة، شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  الوزيرة á اللكمة يف إطار الرد عىل التعقيب. السـيدة

السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو£ Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
    ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  شكرا السـيد الرئيس.
نعاود أؤكد بأن لك املطالب املرشوعة متت �سـتجابة إلهيا، أ� متفقة 

ستشار بأن اآلن التفعيل كيخصو ترسيع الوثرية د�لو، هو راه مع السـيد امل 
عارف بأنه املراسـمي راه غادي تعرض قريبا عىل جملس احلكومة من أجل 
املصادقة علهيا، وهناك بطبيعة احلال عدة إجراءات مت تفعيلها بناء عىل 

  الرسائل د�ل رئيس احلكومة.
سني، احنا اآلن نشـتغل عىل املسأ£ الثانية، يه أنه اإلطار د�ل املدر 

مراكز تكوين جديدة وعىل نظام أسايس جديد �ش يكون املهنة د�ل 
التدريس ما ميكن ندخلو لها إال �إلجازة، وبطبيعة احلال غادي يويل الرتتيب 

  د�ل املوظفني العاملني داخل القطاع هو السمل العارش.
واحد الyم اليل املسأ£ الثالثة، هو أننا ما خصناش نبقاو كرنوجو 

كيومه الفاعلني الرتبويني بأنه اكين يش حقوق أخرى مازال ¯ضومة، ما 
بقات حىت يش حقوق ¯ضومة، وأ� كنعاود نوجه النداء لزماليئ يف 
النقا�ت التعلميية حبال اليل كنقول هلم يف �ج´عات اليل كنعقدوها بأننا 

Mهود اليل قامت به اB� و£ من أجل �سـتجابة للطلبات اآلن كيخصنا نقر
د�ل العاملني داخل القطاع، وأننا خصنا نشـتغلو وجنهتدو من أجل حتويلها 

  إىل نتاجئ ملموسة يف املردودية د�ل املنظومة الرتبوية.
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا. بإمسمك مجيعا أشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا القمية يف هذه 

  اجللسة.
إىل األسـئV املوñة إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين،  ننتقل

والسؤال اآلين األول حول بطا£ الكفاءات املغربية. اللكمة ألحد السادة 
  املستشارين من فريق األصا£ واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا.

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

  السـيدة الوزيرة،
  اين املستشارين،إخو 

لقد أصبحت تشلك بطا£ الكفاءات العلمية املغربية إحدى أمه 
املؤرشات السلبية لعجز احلكومة وعدم وفاهئا بإحدى الزتاماهتا املتعلقة 
بتوفري فرص العمل وإعداد الرتبة اخلصبة أمام الكوادر والكفاءات املغربية 

لبرشي إحدى أمه حواملها للمسامهة يف حتد�ت التمنية اليت يعترب العنرص ا
وأمعدهتا، حبيث أصبح احلصول عىل العمل يتالءم وطبيعة التكوين ونوعية 
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  الشواهد احملصل علهيا جمرد حمل وأمل يقض مضاجع معظم األرس املغربية.
وأمام تفامق هذه الظاهرة وازد�دها املضطرد يف السـنني األخرية وما من 

ط لهذه الكوادر وأرسها، بل شأنه أن ختلفه من إحباط ويأس ليس فق
كذá عىل اBمتع نظرا النعاكساهتا عىل تعطيل جزء من الكفاءات الوطنية 
اليت تتحول إىل أعباء تثقل اBمتع بدل أن تكون عوامل بناء وتشييد، فإننا 
نسائلمك، السـيد الوزير، عن املقاربة اليت تنوون اع´دها الستيعاب 

من فرص معل حقيقية مرشفة تتالءم مع الكفاءات املغربية ومتكيهنا 
  اختصاصاهتا وحتقق طموحاهتا املرشوعة. 

  وشكرا السـيد الرئيس.

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

  املهين لإلجابة عىل السؤال، تفضلوا.

    ::::السـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أغغغغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
  را السـيد الرئيس.شك

  السادة املستشارين احملرتمني،
  السادة أعضاء فريق األصا£ واملعارصة،

هذا سؤال يف الواقع ذو راهنية ودامئا موضوع التشغيل ¨ راهنيته، 
الهرم الساكين د�ل  2016-2011جيب اإلقرار وتوضيح يشء هام أن سـنة 

Äين سـيفدون املغرب سـيعرف تغريات جد جوهرية، األعداد الشـباب ا
عىل سوق الشغل سيتضاعف مبعدل الضعف، ونعرف مجيعا أن حل 
اإلشاكلية د�ل البطا£ هو مرتبط �ألساس بواحد السؤال أجابت عليه 
زميليت، وكنتو سامهتيو فيه حول التكوين وحاجيات سوق الشغل املتجددة 

المنو  واملتحو£ وجانب فيه كذá مرتبط بقدرة �قتصاد الوطين للز�دة يف
د�ل �قتصاد الوطين السـتقبال هذه التدفقات، وهذه التدفقات كتكون 

 2020لتسـتقر يف أفق  2016-2011صعبة خالل هذه املرحV د�ل 
حسب اMراسات اليت مقنا بإجنازها يف السـنة األخرية، واليت اسـهتدفنا مهنا 

وزارة اقرتاح ووضع إجراءات جديدة إرادية، وهذا هو جمال التدخل د�ل 
  التشغيل، وضع إجراءات إرادية إلنعاش سوق الشغل.

أكتوبر اجلاري جوج اإلجراءات  15ويف هذا الصدد، مت تفعيل ومنذ 
اليل توافقنا فهيم مع اإلخوان د�ل �حتاد العام ملقاوالت املغرب اليل اكنوا 

�جت اMراسات.  
جد حسب اإلجراء األول، وهنا بعض الكفاءات تلكمتو علهيا اليل كتو 

اMراسات اليل مقنا هبا هام الشـباب حاميل اإلجازات اÄين ال جيدون ال 
فرص مبار�ت داخل الوظيفة العمومية واملؤسسات العمومية أو Mى 
القطاع اخلاص بفعل التكوين األسايس اليل تكونوه، خصوصا اإلجازات 

ىل العامة، ويف هذا الصدد بدأ� واحد املقاربة د�ل �سـهتداف وأو
�سـهتدافات يه هذه الفئة اليل وصلنا هباذ جوج إجراءات، وخصوصا 

 أحد اإلجراءين اليل كنسميوه اليوم بر�مج �ندماج املهين، د�ل واحد
املقاو£ اليت كرتغب يف إدماج واحد الشاب حامل لإلجازة وتعطيه واحد 

املدة،  أشهر رشيطة أن تربم معه عقد شغل غري حمدد 9إىل  6التكوين ملدة 
ألف درمه لتحمالت د�ل مصاريف التكوين  25اMو£ كتسامه معها ب 

وكذá مصاريف التدريب د�ل ذاك الشاب. إذن هذا يسـهتدف القطاع 
اخلاص عىل وجه اخلصوص املقاوالت وبدأ هذا اإلجراء ميكن �سـتفادة 

  أكتوبر احلايل.  15ابتداء من  همن
إدماج"، كتعرفوا بر�مج "إدماج" اإلجراء الثاين هو حتسني بر�مج "

اكنت املقاوالت اليت ترغب يف إدماج هؤالء الشـباب عندها بعض 
التخفيضات، ال تؤدي الضامن �ج´عي، الرضائب، إىل غري ذá. اليوم 

شهر، إىل غري ذá، اMو£  24لك مقاو£ رغبت يف إدماج شاب خالل 
عي جتاه الصندوق شهر من حتمالهتا د�ل الضامن �ج´ 12تتحمل 

الوطين للضامن �ج´عي، رشيطة دامئا عقد غري حمدد املدة لفائدة هؤالء 
  الشـباب. 
  شكرا.

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

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريبشبشبشبش
حد اجلواب شكرا السـيد الوزير عىل هذه اإلجا�ت، احنا اليل بغينا وا

يكون من السـيد الوزير احملرتم يكون رصحي ونضع الرؤ� د�لنا والتصور 
د�لنا عىل ماكمن األخطاء وعىل ماكمن اإلشاكليات املطرحة أمامنا ف3 
يتعلق هبذه السوق د�ل البطا£ وهاد الطلبة اليل عندمه دبلومات وغري 

طي ويعين تسويفي، احنا اMبلومات، هذا نعتربه واحد النوع د�ل اجلواب من
خصنا واحد املؤرشات اليل غادي تبني فعال بأن اMو£ عازمة عىل أن 

، مفا بباá أننا عند� واحد 2016تقيض عىل إشاكلية البطا£ يف أفق 
النسـبة د�ل تضاعف الشـباب والسـ3 كنعرفو أن البالد د�لنا يعين بالد 

وكام أرش� سابقا يعين واحد  عندها الهرم د�لها هو الهرم د�ل الشـباب،
األفواج كثرية جدا تتخرج، سواء مهنا يف التكوين املهين أو يف اجلامعات 

  اليل يه تتلقى تعل3 أاكدمييا.
إذن واش اكين يش خطة بديV وخطة اسـتعجالية �ش أن الشـباب 
املغريب يشوف بأن هذه احلكومة وال هذه اMو£ عندها النية د�ل 

التغيري، فكيف يعقل بأننا نديرو.. احنا ال ننكر بأن مراكز  اإلصالح ود�ل
التكوين والتشغيل راه شغا£، راها خدامة، راها كتقوم بواحد اBهود كبري، 
راها تكون وتؤطر ولكن ال يوافقها وال يسايرها التدبري املايل �Mرجة األوىل 

هلم  من أجل خلق فرص الشغل، والسـ3 �لنسـبة للشـباب اليل توضع
  واحد الرب�مج مبا يسمى بر�مج �ندماج املهين.

خفصنا اMو£ تواكب هاذ الفئة هاذي، مث يف نفس الوقت عالش ما 
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تديرش واحد الرب�مج �ندماج د�ل تكوين األطر العليا والكفاءات العليا، 
فكيف يعقل بأن عند� شـباب وعند� كفاءات مغربية وكنجيبو كوادر 

أو  20 الراتب د�ل لك واحد فهيم يعين يغطي الراتب د�ل خارج البî اليل
د�ل الكفاءات املغربية، فلامذا ال نلجأ إىل هذا الطريق �ش يعين  10د�ل 

يف نفس الوقت نوفرو املزيانية د�ل اMو£ ويف نفس الوقت نرحبو أوالد 
  جوا. بالد� وخندمومه ونشغلومه عوض أهنم جييو للشوارع ويعين يبقاو كيحت

  وشكرا السـيد الرئيس.

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

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

  السـيد املستشار احملرتم،
مقنا بإصالحات، والسـيدة الزميV الوزيرة قبيل هو اإلصالح د�ل 

ملغربية، التوجه حنو جوانب د�ل املهننة، كنا كنكونو يف اجلامعة اجلامعة ا
املغربية �ش نلبيو حاجيات الوظيفة العمومية، اليوم عند� قطاع خاص 

حاجيات، ال أقول أنه سـيوفر فرص، بل أقول مفروض أن  هاليل عند
 áرات، إىل غري ذÇنضاعف نسـبة المنو، جلب أكرب عدد د�ل من �ست

ياء، حتيني مناخ �ستÇر، دور امجلاعات الرتابية، اMور د�ل من األشـ 
غدا، املقاربة اجلهوية يف العملية د�ل التشغيل، حاكمة سوق الشغل، اجلهة 

  هاذو لكهم نقط الزلنا نعاين مهنم يف عدة إشاكليات وقفنا علهيا. 
نعطي اجليل اجلديد من املعاهد د�ل التكوين املهين اليت أحدثت يف 
إطار الرب�مج �سـتعجايل يف ميدان التكوين املهين، ميكن خنرب جملسمك 

عقدة العمل يف  هاملوقر أن املعاهد اجلديدة قبل ما كيدخل لها املتدرب عند
جيبو، قبل ما يدخل، �لفعل در� واحد املقاربة، عيطنا للمقاوالت أو 

اإلداري، اMو£  وأعطينامه التدبري البيداغو� والتدبريامجلعيات املهنية 
بنت املعاهد د�ل صناعة السـيارات، ال يف املهن د�ل الطائرات، ال املعاهد 
 áوكذ ،áاألخرى اليل يف طور البناء د�ل املوضة و�بتاكر إىل غري ذ

  اليت سـتأيت د�ل الطاقات املتجددة ملواكبة احلاجيات اجلديدة. 
صنا نعطيوه أمل، خ  -كيف قليت-واليل ) stockلكن عند� واحد (

نعطيوه فرصة، هو اليل توجه لها اآلن، أول مرة كيتوجه بر�مج خاص 
واحد املسـتوى عام إلعطائه جتربة  ه�لشـباب حاميل اإلجازات، اليل عند

داخل املقاو£. ميكن نقول للسـيد املستشار احملرتم وBلسمك جوج إجراءات 
د�ل اMرمه،  مليار 2,1: 2016و 2011سـيلكفون اMو£ ما بني 

التحمالت �ج´عية ومنح التدريب ومنح �لنسـبة لهؤالء الشـباب إىل 
دخلوا لهاذه املقاوالت، ولكن رشطنا كذá ما اعطيناش هاذ الفلوس د�ل 
اMو£ فابور، رشطنا ويف توافق مع اإلخوان يف �حتاد العام ملقاوالت 

 ce qu' ont appelle(املغرب أنه رشيطة إبرام عقد غري حمدد املدة أي 

contrat à durée indéterminée) أي (CDI) عوض (CDD.(  
  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ننتقل للسؤال املوايل، موضوعه رضورة سن  .شكرا لمك السـيد الوزير

قانون ملنع تشغيل الطفالت �لبيوت للفريق �سـتقاليل، اللكمة ألحد 
  يل.السادة املستشارين من الفريق �سـتقال

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

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  اإلخوة املستشارين،
سال الكثري من املداد حول موضوع اسـتغالل براءة الطفالت 
الصغريات، وانهتاك حقوقهن، وذá بتشغيلهن يف البيوت وحرماهنن من أمه 

قهن املمتثV يف المتدرس والتعلمي، اÄي يعترب حق مكفول بقوة اMسـتور حقو 
والقوانني واملواثيق اMولية، كام قيل الكثري عن أساليب تعذيهبن ورسقة 
أحال¯ن كبايق األطفال احملظوظني، وذنهبن أهنن ينحدرن من أرس فقرية، 

  تعيش ظروف صعبة.
راءات اليت تنوي احلكومة ما يه اإلج :السـيد الوزير áÄ، نسائلمك

اختاذها لسد الفراغ الترشيعي محلاية الطفالت من �سـتغالل كخادمات 
  �لبيوت؟

  وشكرا السـيد الوزير.

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
ا السؤال. وسأكون سعيد شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذ

لن أقول á سـتقوم احلكومة بإصدار قانون خاص هبذا اBال، وسأقول 
يشء أكرب هو إىل جانب القوانني التنظميية اليت �قشها جملسمك لتزنيل 
مقتضيات اMسـتور اجلديد، ميكن اعتبار القانون اجلديد احملدد لرشوط 

اليت تسامه يف تزنيل مقتضيات الشغل والتشغيل لعام£ املنازل من القوانني 
اMسـتور اجلديد، مقتضيات اMسـتور اجلديد حتدثت عن الكرامة، جيب 
اإلقرار أن رشحية اج´عية ¯مة من العام£، واليوم ال نتلكم عىل خادمات أو 

  خدم، نتلكم عىل مفهوم جديد مه عام£ املنازل مثلهم مثل بقية الفئات.
غادي يتحال عىل جملسمك املوقر، كنظن  - إن شاء هللا-مرشوع القانون 

األمانة العامة قامت �إلحا£ د�لو عليمك، نمتناو املناقشة د�لو يف واليتمك، 
  أنه جد ¯م لعدة اعتبارات:

يقر ومينع جمددا  15ينظم عالقات الشغل، �لنسـبة دون سن  -
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 15سـنة، يضع رشوط �لنسـبة تشغيل من مه من  15تشغيل األقل من 
  سـنة؛ 18إىل 

  حيدد العالقة الشغلية ما بني صاحب البيت والعامل املزنليني؛  -
يعطي احلق ويفتح احلق كذá إىل الضامن �ج´عي والمتتع �حلقوق  -

  �ج´عية و�قتصادية اليل أقرها اMسـتور اجلديد �لنسـبة للك املغاربة.
�ج´عي د�ل الضامن  1972ملاذا يفتح هذا احلق؟ ألنه منذ قانون 

كيقول يف املادة الثانية د�لو: "احلق يف الضامن �ج´عي للعام£ املزنلية"، 
  كيسميومه آنذاك خدم املنازل، ولكن كينتظر تقنني هاذ العالقة الشغلية.

إجراءات زجرية يف مقتضيات هذا القانون، بطبيعة احلال هناك 
الثقافة اليل خىل وخشصيا مايش مع اإلجراءات الزجرية، خشصيا أ� مع 

اMسـتور اجلديد عىل املغاربة يه اليل تتجعل أن هاذ مقتضيات القانون 
ا لك مكو�ت الشعب املغريب، كذá غادي نكونو  تزنل وتطبق وحي̄رت

متوافقني مع آخر اتفاقيات العمل اMولية اليل صادقت علهيا منظمة العمل 
أقرت اتفاقية دولية حول اMولية يف اMورة املائة د�لها يف جنيف اليت 

  العمل الالئق �لنسـبة للعام£ املزنلية. 
كنظن هاذ املرشوع قانون من األمهية مباكن وصادقت عليه احلكومة 

أكتوبر بعد واحد الوالدة عسرية �ش نقولوها برصاحة ألنه دام تقريبا  12يف 
كتقول رضورة إصدار  4، املادة 2006واحد... مدونة الشغل صدرت سـنة 

قانون خاص، عاد صدر هاذ القانون، التعبئة ¨، اإلنزال د�لو سـتكون 
  مبناقشـتمك إن شاء هللا وكذá مسامهة جملسمك املوقر إن شاء هللا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكر. الفريق �سـتقاليل من أجل التعقيب.

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

ابة، وحنن ال نشك يف جمهود وزارتمك نشكر السـيد الوزير عىل اإلج
عىل هاذ اخلادمات أو العامالت يف البيوت، بطبيعة احلال وزارتمك و ال 
احلكومة بذلت واحد اBهود جبار ف3 خيص هاذ العامالت يف البيوت، 
ولكن جيب عىل اMو£ العمل عىل تمنية املناطق ألنه ميل تنقولو احنا� 

لعامالت عندمه واحد السبب عالش يعين العامالت يف البيوت، هاذ ا
تيشـتغلوا، املناطق الفقرية لكوهنا مصدر لهذه الظاهرة مع حماربة الفقر 
والهشاشة والتكفل �ألطفال املعوزين والعمل عىل تسجيلهم يف املدارس 

  وتلكيف اMاخليات بتغذيهتم وإيواهئم.
 كذá جيب عىل اMو£، هذا مشلك اج´عي محموم لكن املشلك
األكرب واألمعق هو مشلك الفقر، مشلك الهشاشة اليت تدفع �ألرس إىل 
دفع ف�ات أكبادمه إىل هذه الظاهرة. املشلك البد من منظور اج´عي ألنه 
هاذو مواطنات مغربيات، يعين قبح هللا الفقر اليل كيدفعهم أهنم العائالت 

  أننا نساعدو. د�هلم يدفعومه للتشغيل، فبالتايل خصنا حناولو ما أمكن

بطبيعة احلال اMو£ كتلعب دورا كبري يف صندوق املقاصة Mمع... نبغيو 
حىت هاذ الرشحية تكون عندها يعين واحد اجلزء ¯م من هاد صندوق 
املقاصة اليل مييش لهاذ اMمع د�ل هاذ املواطنات ألهنم اكين مشلك، 

ولألسف مل يدمج مشلك كبري هو أن قانون الشغل اÄي مت املصادقة عليه 
هذه الفئة من اBمتع لتظل حضية سوء املعامV و�سـتغالل من طرف 
بعض املشغلني، خاصة مهنم ر�ت البيوت عدميات الضمري، كذá للحد 
من املضايقات اليت تصل أحيا� إىل التعذيب والتنكيل ووضع حد للرضب 

اللوايت ال  عىل أ�دي السامرسة اÄين يسـتغلون وضعية اخلادمات الصعبة
حيمهين أي قانون، و�لتايل هذا اMسـتور اجلديد كام قلتو، السـيد الوزير، 

  سوف يلعب دورا أساسـيا وكبريا يف حامية هذه... 
  شكرا السـيد الرئيس.

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

  التعقيب.

        ::::والتكوين املهينوالتكوين املهينوالتكوين املهينوالتكوين املهين    السـيد وزير التشغيلالسـيد وزير التشغيلالسـيد وزير التشغيلالسـيد وزير التشغيل
أ� أوافقك السـيد املستشار يف حتليلمك ألسـباب ظاهرة األطفال يف 
الشغل، جيب اإلشارة أن أول دراسة مقنا هبا يف وزارة التشغيل اكنت 

، واليت حددت نسـبة عدد األطفال يف املغرب يف 1999كرتجع لسـنة 
ل، ال ألف، آنذاك ما اكن عند� ال مدونة الشغ 600الشغل يف حوايل 

، لكن بعد اجلهود 187و  183مصادقة عىل اتفاقية دولية وال أي يشء، 
اليت بذلت سواء من طرف اMو£، تعلق األمر جبمعيات اBمتع املدين، 
جيب توجيه حتية خاصة لها يف هذا املوضوع، آخر معطيات املندوبية 

يف السامية كتعطي أن العدد د�ل األطفال يف الشغل ال يتجاوز اليوم 
  بصفة عامة.  147.000املغرب 

ظاهرة �عتداء عىل األطفال، خصوصا يف العمل  - كام قلمت-أكيد 
�ملنازل هو �سـتثناء، ما كنعتربوش أن لك األرس املغربية كتعتدي، ولكن 
كنقولو �سـتثناء هو اليل اكين، بطبيعة احلال هذاك �سـتثناء خيدش 

 حترتم حقوق اإلنسان واملساواة.الصورة د�لنا حنو التوجه حنو دو£ 
، وهنا جيب اإلشارة "تيسري"يف هذا الصدد، كنعتقدو أنه ال بر�مج 

اليل توضع بأغلفة مالية د�ل صندوق املقاصة ملواñة هذه  "تيسري"بر�مج 
ر املدريس غادي دللحد من اله 2012-2011الظاهرة، هذه السـنة 

، إضافة ألف طفل من دمع مادي مبارش 600تسـتافد أكرث من 
للمجهودات اليل كتقوم هبا بقية القطاعات املتدخV، احنا كوزارة التشغيل 
سـنوقع هاذ األسـبوع عىل اتفاقية رشاكة مع امجلعيات العامV يف جمال حماربة 
ظاهرة تشغيل األطفال، Mمع قدراهتا ودمع تدخالهتا، تقريبا بواحد الغالف 

كيكون ضلع مايل داخل هذه  مليون د�ل اMرمه، هذه ألول مرة 4د�ل 
  الوزارة.
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جيب اإلشارة Bهودات أخرى تقوم هبا مجعيات اBمتع املدين، لكن جيب 
القول كذá أن الطفل يف العمل ال يساعد عىل تمنية أرسته، لك اMراسات 
بينت أن األرس اليل كتعطي أطفالها للعمل رمغ العوز، راه ما كتخرجش 

سـنة هو  15لفقر ألن ماكن الطفل أقل من من دائرة الفقر، بل تؤبد ا
مقعد يف املدرسة، والمنو الطبيعي د�لو هو داخل األرسة د�لو. كنظن أن 

  هذه يه التحد�ت.
  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير. السؤال املوايل موجه إليمك أيضا، موضوعه 

، للمستشارين احملرتمني السادة: "مقاوليت"اسـتفادة إقلمي السامرة من بر�مج 
معر أدخيل، معر املكدر، عياد الطييب، محمد الكبوري، عبد الرحمي 

  العاليف، اللكمة لألسـتاذ معر أدخيل.

        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

  شكرا السـيد الرئيس.
  السـيد الوزير احملرتم، 

بر�مج التشغيل اÄايت  2006يوليوز  01أطلقت احلكومة السالفة يف 
(مقاوليت) قصد تشجيع حاميل الشهادات عىل �خنراط يف روح املقاو£، 

  يف هناية املطاف امتصاص نسـبة البطا£.
أعلنت احلكومة احلالية عن الصيغة اجلديدة لهذا  2008ويف سـنة 

امل للشهادات احلغري الرب�مج الطموح، وأمه ما ميزيه هو اسـتفادة الشـباب 
لعليا من اإلدماج يف هذا الرب�مج، وأعطيمك املثال، وأظن بأن الكثري من ا

  األقالمي يعانون من نفس املشلك، ولكن أعطي مثال فقط بإقلمي السامرة. 
إىل  2006شـباك واحد، إال أنه منذ  "مقاوليت"أحدث يف إطار بر�مج 

قط، من يومنا هذا مل يسـتفد اإلقلمي من متويل املرشوع إال مرشوع واحد ف
مرشوع اليت وضعت يف املؤسسات البنكية ما بني  30مضن بطبيعة احلال 

) والبنك الشعيب، مع العمل أنه مل تمت املوافقة واملصادقة إال BMCEبنك (
طلبات بشأن  ملف اليل مت تقدمي 30عىل ملف واحد، مع العمل أن هناك 

إىل يومنا  2009متويلها إىل خمتلف الواكالت البنكية وخصوصا بني سـنة 
هذا، إال أنه مل حتظ، لألسف الشديد، �لرد اإلجيايب رمغ استيفاء لك 

  .الرشوط والضوابط القانونية املسطرة واملطلوبة
منه  إىل حد اآلن، السـيد الوزير، �لنسـبة لهذا الرب�مج مل يسـتفد

اإلقلمي ومل يسـتفد كذá منه الشـباب الطموح لهذه الربامج، مع العمل أنه مت 
لتوجه فقط إىل واك£ تمنية األقالمي اجلنوبية �لنسـبة لواك£ �قتصاد ا

  �ج´عي.
ما يه األسـباب الاكمنة وراء رفض املؤسسات  :السـيد الوزير نسائلمك

  البنكية لمتويل هذه املشاريع؟ وما يه احللول؟

  شكرا.

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

  السؤال.

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرح هذا السؤال الهام اليل تهيم 

، أ� كام قلت وجاوبت يف "مقاوليت"ñة عزيزة علينا. يف جانب بر�مج 
بتقيمي مجمل الربامج اإلرادية  2011و 2010السؤال السابق مقنا خالل سـنة 

التشغيل، وبر�مج مقاوليت هو أحد املكو�ت، والهدف اليل اكن  إلنعاش
من هاذ التقيمي هو اخلروج بتصور جديد وتصورات إلنعاش مبادرات 

إجراءات مت  2اإلجراء جديد،  19إنعاش التشغيل، خرجنا تقريبا بواحد 
التفعيل د�هلم، هام اليل تلكمت علهيم من قبل، وإجراء هو يف طور 

  األ�م.التفعيل هاذ 
�لنسـبة لرب�مج مقاوليت، ما الحظناه هو أن احلصيV د�ل تنفيذ 

مقاو£ عىل الصعيد الوطين، ميكن  4000اليوم مل تتجاوز  "مقاوليت"بر�مج 
، عدد املشاريع املنتقاة 55املؤرشات اليل قدمت لنا، أ� أمايم هنا مسجل 

السامرة، ، عدد املسـتفيدين من املواكبة عىل مسـتوى ñة لكممي 25
) �مشاريع  6)، عدد مناصب الشغل par régionsكيشـتاغلوا هنا عند

 1، ميكن 6ممو£ من طرف األبناك وعىل صعيد اجلهة كلك، لكممي السامرة 
  �لنسـبة لإلقلمي د�لمك السامرة.

هو أنه التزنيل د�لو عىل  "مقاوليت"اليل الحظنا �لنسـبة لرب�مج 
احمليل ما فهيش ذاك �خنراط القوي، املسـتوى اجلهوي وعىل املسـتوى 

مايش فقط غري د�ل األبناك، األبناك هاذي إشاكلية أخرى، لكن ما 
  اكينش �خنراط د�ل املؤسسات املنتخبة ألهنا ليست طرفا فيه. 

اليوم حنن نقرتح مقاربة، يه د�ل مقاربة مايش يه اجلهوية ولكن اBالية 
ل، ألن ذاك الشاب اليل ابغا يدير يف تدبري لك مبادات إنعاش التشغي

بر�مج مقاوليت راه الرخصة خصو �خذها من امجلاعة، ما �خذهاش من 
  يش ñة أخرى. 

وكذá املساطر البنكية، اليوم هناك بعض الصعو�ت اليل واñت 
بعض املقاولني الشـباب، كنعرفو أنه األبناك يف املدة األخرية نسبيا �لنسـبة 

كتحمك يش شوية بواحد الشلك معني، نظرا للقروض شوية بدات 
لإلشاكالت اليل كتعرفوا عىل مسـتوى السوق املايل اMويل و�نعاكسات 
اليل اكنت، لكن كنعتربو أنه دمع إنعاش التشغيل أو هاذ املبادرات ليست 
ب´م، خصوصا أنه الرب�مج كيبقى مضمون من طرف اMو£ يف حدود 

85% .  
ليل الهدف مهنا �ألساس هو حل بعضا من فهناك مبادرات جديدة ا

هذه اإلشاكليات، اليل طرحيت السـيد املستشار احملرتم، املتعلقة �خنراط ال 
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األبناك، اليل الحظنا أنه ما اكينش، بعض األبناك كتنخرط، بعض األبناك 
  ال تنخرط بذاك القوة املطلوبة. 

  شكرا.

        :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  الفريق احلريك.

        ::::لسـيد معر أدخيللسـيد معر أدخيللسـيد معر أدخيللسـيد معر أدخيلاملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
  السـيد الرئيس،

  شكرا السـيد الوزير.
�لفعل، املهم هو اإلشاكلية، السـيد الوزير، هو مشلك �خنراط د�ل 
املؤسسات البنكية. �لنسـبة للمؤسسات البنكية مل تنخرط إىل حد اآلن ف3 

  خيص املدن النائية و�ألخص املدن الصغرى، هذا هو اإلشاكل املطروح. 
لوقت �لنسـبة للحكومة من أجل التفكري يف حل هذه إذن حان ا

املعضV، ألنه الكثري من الشـباب علقوا أماهلم وطمو�م عىل هذا الرب�مج، 
ولكن يف األخري مل يتوصلوا إىل ما اكنوا يصبون إليه أو يفكرون فيه أو من 

  خالل الربامج اليت موضوعة أما¯م. 
�لنسـبة للحكومة تعيد النظر يف و�لتايل، نمتىن، السـيد الوزير، أوال 

هذا الرب�مج من أجل اخنراط الشـباب يف هذا املوضوع، ألنه حنن نعرف 
بأنه ال ميكن �لنسـبة المتصاص التشغيل وال �لنسـبة حلل مشلك البطا£ 
بأنه يكون اللك يف إطار الوظيفة العمومية، ولكن هناك كذá طرق 

لتايل أظن �لنسـبة للتجارة يه أخرى ميكن امتصاص طرف من البطا£، و�
  أفضل وسـيV المتصاص هذه البطا£ وامتصاص هذه املشالك. 

و�لتايل، أصبح من الالزم �لنسـبة لتزنيل هذا املرشوع أو هذا املقرتح 
أن تدخل كذá امجلاعات احمللية يف املوضوع، وتدخل كذá حىت �لنسـبة 

عدة هؤالء الشـباب للسلطات احمللية يف املوضوع من أجل أوال مسا
ومساعدة كذá املؤسسات البنكية من أجل �ش ما يكونش عندمه 

  عارض أو مشلك �لنسـبة للمؤسسات البنكية. 
و�لتايل نسجلو، السـيد الوزير، مع اكمل األسف بأن هذا املرشوع 
�لنسـبة للشـباب و�لنسـبة لنا من خالل تواصلنا مع الشـباب بأنه حلد اآلن 

مع  "أراكن النريب"ع فاشل. احنا عند� مثل اليل يقول نسجل بأن املرشو
  األسف نمتناو �ش تركبوا.

  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار. السـيد الوزير، هل لمك ما تضيفون إىل 

  املوضوع؟ تفضلوا. 

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  عندي إضافة السـيد املستشار احملرتم.

مقنا بواحد معلية تقيمي أولية، كام قلت،  2010اية سـنة احنا يف هن
لرب�مج مقاوليت وبقية الربامج اليل در� لها دراسات، وميل �ن لنا أنه 
األبناك من جانهبا كتدافع، كتقول á ما كيجيونيش مشاريع مدروسة أو 
عندها قوة النجاح، واحنا الحظنا أن واحد مجموعة من الشـباب اخنرطوا يف 

ج واليوم كيعيشوا مشالك، ألنه إما املقاو£ ما متشاتش بزاف، إما برام
مشالك يف المتويل، إما مشالك السوق، إىل غري ذá. فطلبنا إجناز ثالث 

�فياللت، ومن -دراسات، أخذ� ثالث ñات، ñة الرشق، وñة مكناس
  السامرة. -حسن احلظ، أقرأها هنا، ñة لكممي

املدير العام للواك£ الوطنية إلنعاش التشغيل  اكن �قرتاح د�لنا للسـيد
والكفاءات إجناز دراسات ملعرفة ما يه املشاريع املمكن إجنازها يف إطار 

يف هذه اجلهات، يعين تدار واحد البنك د�ل املشاريع،  "مقاوليت"بر�مج 
وهنا عندي أماين أنه النتاجئ د�ل ما يه املشاريع املمكن إجنازها يف هذه 

ñات راها جاهزة اآلن وكتنتظر أهنا تبدا تقرتح عىل الشـباب الثالث 
  داخل شـبابيك مقاوليت. وأتفق معك عىل املالحظات األخرى. 

  شكرا.

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

السؤال املوايل موضوعه التعويض عن فقدان الشغل، اللكمة ألحد 
مي السؤال، فليتفضل السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقد

  مشكورا.

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

  السادة الوزراء،
  السـيدتني الوزيرتني،
  إخواين املستشارين،

أعود إليمك، السـيد الوزير، ألقول يف التعويض عن فقدان الشغل، ألن 
هر اآلن نعيش أزمة اقتصادية عاملية وقد وصلت إىل املغرب بشلك ظا

وواحض للعيان، حيث أصبحت جل املؤسسات اإلنتاجية، إن مل أقل مجيع 
املؤسسات، تعاين من أزمة اقتصادية خانقة، يذهب حضيهتا �Mرجة األوىل 
الطبقة العامV أو ذá األجري، حيث يفصل عن مع& إما بصفة دامئة أو 

  مؤقتة. 
ف3 خيص العناية وقد اسـتبرش� خريا من اBهودات اليت تبذلها احلكومة 

�لطبقة العامV و�لقطاع اخلاص بصفة عامة، سـ3 وحنن ندرك أو أن هذه 
احلكومة أدركت أن العناية �لطبقة العامV يه العناية �إلنتاج، يه العناية 

  �ملسـتقبل، يه القضاء عىل الهوامش وعىل الهشاشة والفقر. 
رتمك، قد �درت يف السـيد الوزير، قد مسعنا أن احلكومة، وخاصة وزا

سن مرشوع التعويض عن فقدان الشغل، فإىل مىت سـيخرج هذا 
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القانون؟ وكيف سـتدبرونه؟ ونمتىن أن خيرج يف هذه األ�م القليV، وأنمت 
جبديتمك تسهرون عليه يف ظل ال´سك احلكويم و�جهتاد اÄي ينبثق من 

  طموحات الشعب ومتطلباته. 
  شكرا السـيد الوزير.

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  تفضلوا السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال.

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
�لفعل، السـيد املستشار احملرتم، وزارة التشغيل والتكوين املهين يف 
إطار واحد املقاربة د�ل تمنية مفهوم العمل الالئق، اقرتحت وأعدت 

، أخذ� املرشوع القدمي مرشوع قانون يتعلق �لتعويض عن فقدان الشغل
ومقنا بتحسينه وأدخلنا البعد د�ل "ألي سبب اكن"، املرشوع القدمي اكن 
"إذا اكنت املقاو£ ألسـباب اقتصادية" أصبح لهذا اجلانب فيه هو "للك 

  عامل فقد مع&". 
وتقدمنا هبذا املرشوع، كام يف علممك، ومن حسن احلظ أو من 

ن إنتاج لك النصوص الترشيعية يمت الصعو�ت د�ل وزارة التشغيل أ
 áلتوافق مع الرشاكء �قتصاديني و�ج´عيني، املركز�ت النقابية وكذ�
ممثيل املشغلني، أي حنن منر من املسطرة د�ل التوافق قبل ما كنوصلو 
عندمك، السـيد املستشار احملرتم، وهذه قاعدة يف الواقع إجيابية ودميقراطية، 

   هذا الصدد. اختارها املغرب يف
املرشوع تقدمنا به إىل اإلخوان يف الرشاكء �ج´عيني، �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب أيده، املركز�ت النقابية طالبت احلكومة واش ما ميكنش 
اMو£ تسامه يش شوية يف المتويل د�ل هاذ الصندوق إلخراجه، و اكن 

  هذا مثار نقاش يف احلوار �ج´عي. 
ا أن داخل الصندوق الوطين للضامن �ج´عي، املغرب، كتعرفو 

اMو£  ،املسامهة يه د�ل األطراف الثنائية (عامل، أجراء وأر�ب العمل)
ال تتدخل يف مسأ£ المتويل، لكن اسـتثناءا نظرا للطبيعة �ج´عية لهذا 

، متكنا أننا نع� 2011أبريل  26املرشوع، ونظرا لألمهية د�لو واتفاق 
  مليون درمه للمسامهة يف متويل إخراج هذا الصندوق.  250كدو£ 

ودعو� اBلس اإلداري لالج´ع، ألنه اBلس اإلداري للصندوق 
�ج´عي �عتباره هو اÄي سيتلكف بتدبري هذا الوطين للضامن 

املرشوع، وميكن يل نقول أن إدارة الصندوق جاهزة من الناحية التقنية 
   لتدبريية لتدبري هذه املسا£.ومن الناحية ا

اBلس اإلداري جسل هذه �جيابية، جسلنا خالل اBلس اإلداري 
كذá رغبة املركز�ت النقابية و�حتاد العام ملقاوالت املغرب وجامعة 
غرف التجارة والصناعة إلخراج املرشوع، الرشاكء �ج´عيني عربوا عىل 

قبلت أن العامل يسامهون �لثلث،  نسب املسامهة، املركز�ت النقابية
أر�ب املقاوالت أقروا بأهنم نظرا لتنافسـية املقاوالت د�هلم يف هذه 

وتزاد كذا وتزاد كذا غادي نسامهو  ”السميك“الظرفية إىل غري ذá، وتزاد 
 ، إضافة ملبلغ �ع´د اÄي وضعته اMو£ رهن إشارته،%0,38بواحد 

اMراسات والتسـيري د�ل جتمتع جلنة فتقرر عىل ضوء هذا النقاش أن 
(CNSS)  أكتوبر للحسم الهنايئ يف هذا  24واليل غادي جتمتع أعتقد يوم

 /املرشوع
وثقوا أنين من الناس املسـتعجلني إلصدار هذا النص الترشيعي لو اكن 
 áبيدي لوحدي ألصدرته، ولكن نظرا ألنه ترشيع اج´عي، مرتبط كذ

املركز�ت النقابية و�حتاد العام ملقاوالت املغرب، �لتوافق مع اإلخوان يف 
  فاملسطرة د�لو يه داخل الصندوق الوطين للضامن �ج´عي. 

  شكرا. 

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

        : : : : املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
جهتاداتمك ويف نية شكرا مرة أخرى، السـيد الوزير، احنا ال نشك يف ا

احلكومة عىل حتسني وضعية األجراء بصفة عامة، غري أننا حنن يف نقابة 
�حتاد العام للشغالني ويف الفريق �سـتقاليل اÄي يشعر وحيس مبدى 
معا�ة هذه الفئة وهذه الرشحية الكبرية من اBمتع، كنا والزلنا نلح عىل 

قانون إىل حزي الوجود، سـ3 وإذا اجهتاداتمك ونأمل كثريا يف إخراج هذا ال
درمه مجليع املوظفني، وأيضا  600قار� أن احلكومة حتملت عبأ رصف 

الز�دة اليت متت ز�دهتا يف القطاع اخلاص فهـي ضعيفة وهزيV جدا، 
فالقطاع اخلاص واÄي يشلك فئة عريضة وهو امللجأ الكبري اÄي ميتص 

  ومة مقرصة جتاهه. غضب الشارع وميتص البطا£ الزالت احلك
نمتىن أن نتعامل �لعدل مع قطاع الوظيفة العمومية والقطاع اخلاص، 

وأ� أعي ما أقول ألن هذا خارج عن إدارة احلكومة، ولكن جيب عىل 
احلكومة أن تبسط مساطر إدارية ومساطر اقتصادية للرشاكت حىت 

ن التخفيض تسـتطيع هذه األخرية أن تفي �لزتاماهتا جتاه العامل، سواء م
الرضييب، سواء من اسـهتالك الطاقة، فهناك عدة مسائل ميكهنا أن تعفى 
مهنا هذه الرشاكت لتسامه يف اMخول مبارشة إىل هذا الصندوق، اÄي 
أصبحنا بإحلاح كبري نعمتد عليه، ألن الطوارئ، ألن املشالك أصبحت 

تعطيمك تتاكثر، وأنمت عىل إطالع، السـيد الوزير، أن مندوبية الشغل سـ 
عدة مشالك اليت أصبح الترسحي امجلاعي والفردي للعامل يه السمة السائدة 
يف جل األقالمي ويف جل األماكن، خاصة القطاع الفال� اÄي يعرف تأثرا 

  كبريا مع هذا املومس، قV اليد العامV، قV فرص الشغل. 
نالوا أو فنمتىن، السـيد الوزير احملرتم، أن جتهتدوا ñد املسـتطاع حىت ت 

حتظوا �ألجرين، أجر واحد هناك. فأمتىن أن يكون اجهتادمك صائبا لنحظى 
  مجيعا �ألجرين.

  شكرا وأستسمح السـيد الرئيس.
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير هل لمك ما تفيدو� به؟

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  السـيد الرئيس،

حد املقاربة ويه مقاربة د�ل اMخل، أ� هيمين �ألساس، أ� عندي وا
سـنوات ارتفع  4إضافة لتحسني اMخل د�ل األجراء، جيب اإلشارة أنه يف 

(SMIG)  أن %25احلد األدىن لألجر �ملغرب ب ،(SMIG)  يف
املغرب اليوم هو أعىل واحد يف دول جنوب املتوسط أو يف اMول العربية، 

ن بعد جنوب إفريقيا يف القارة اإلفريقية، لكن من م (SMIG)هو 2ين 
حق األجراء �خذوا مقابل معلهم، لكن اليل كهيمنا هو إعامل مفهوم العمل 
الالئق، هو أنه يتوفر لاكفة األجراء التغطية الصحية و�ج´عية الرضورية 

  Mى الصندوق.
ندوق أكيد اكن هناك جمهود، وهاذ السـنة غادي نهنيو العمل د�ل الص 

 2غادي نوصلو لواحد  2011الوطين للضامن �ج´عي، يف أفق سـنة 
ال نتعدى مليون  2006ألف أجري وأجرية مؤمنة، كنا سـنة  660مليون و

ألف، لكن �يق بزاف د�ل األجراء اليل ما  700ألف أو مليون و 600و
عندمه تغطية حصية واج´عية، ألنه عن طريق املنافع �ج´عية تعترب 

  ممكV وحمسـنة لألوضاع املادية ودخل األجراء.
أبريل، كيف  �26لنسـبة ملقاوالت القطاع اخلاص، �تفاق د�ل 

) واكنت كذá دورية SMIGكتعرفوا، السـيد املستشار احملرتم، اكن فيه (
السـيد الوزير األول اليل امشات لالحتاد العام ملقاوالت املغرب ومجموع 

، اكين بعض املقاوالت حسب 600اسـتفادوا ب  املقاوالت، موظفي اMو£
علمي اليل أعطت مبالغ أكرث نظرا لظروفها �قتصادية أو اإلماكنيات د�لها 

  ونمتىن هذا.
اجلانب اآلخر اليل نبغي التأكيد عليه هو املوضوع اليل طرحتو د�ل 

)IPE التعويض عن فقدان الشغل، هذا سـيكون ممكل، خاصة وأننا (
أبريل عىل �تفاقية اMولية د�ل  26بناءا عىل نتاجئ اتفاق  صادقنا كحكومة

  الضامن �ج´عي، واليل فهيا اجلانب د�ل التعويض عن فقدان الشغل.
  شكرا.

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

آخر سؤال يتعلق بوزارة التشغيل، موضوعه تعويضات املسؤولية، 
فظه بمنبارك، عبد امحليد السعداوي، عبد للمستشارين احملرتمني السادة: حي

هللا أبو زيد، سـيدي صلوح امجلاين، سعيد أرزيقي، فليتفضل السـيد 
  حيفظه، األسـتاذ حيفظه.

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

  شكرا السـيد الرئيس احملرتم.
  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  حملرتمون،السادة املستشارون ا
مما ال يدع جماال للشك أن املصاحل الالممركزة لوزارتمك أصبحت ومنذ 
دخول مدونة الشغل حزي التطبيق تضطلع بأدوار هامة يف جمال اسـتتباب 
السمل داخل املقاوالت والسهر عىل حامية احلقوق لعموم أجراء القطاع 

والفالحة ورمغ اخلاص، غري أنه يف املقابل جند املسؤولني عن دوائر الشغل 
كرثة املهام املوكو£ إلهيم ال يتقاضون أي تعويض عن املسؤولية اليت 

  يتحملوهنا. 
Äا، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا 
من أجل متكني رؤساء دوائر الشغل ودوائر القوانني �ج´عية يف الفالحة 

  يق زمالهئم. �من تعويضات املسؤولية عىل غرار 
  وشكرا السـيد الرئيس احملرتم.

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  السـيد املستشار احملرتم،

يف البداية جيب اإلشارة ألمهية هذا السؤال ألنه يتعلق �ملوارد البرشية، 
البرشية ال ميكن حتقيق الطموحات اليت تلكمت علهيا، ودون تعبئة املوارد 

 .áتعلق األمر �لتشغيل أو يف نزاعات الشغل، إىل غري ذ 
وأعطينا لهذا املوضوع واحد األمهية متثلت يف إقرار النظام األسايس 

، وكذá نظام نعتقد حمفز للتعويضات 2008جلهاز تفتيش الشغل سـنة 
، اليل 2008خل حزي التنفيذ يف يوليوز لفائدة ñاز تفتيش الشغل اليل د

انتقلت التعويضات د�ل مفتش الشغل، مجيع درجات مفتش الشغل من 
درمه شهر�، جيب  2500و 1500درمه يف اMرجات إىل  500إىل  250

معرفة أن مفتش الشغل هو مترصف، مث& مثل اإلدارات العمومية، لكن 
يني لكهم يتقاضون هاذ من املفتشني احلال  %90امتياز مفتش الشغل و

  درمه شهر�.  2500التعويض د�ل 
لكن هذا أمام املهام اليل عندمه ¯ام كبرية، وخالل هذه الوالية د�لنا 
ضغطنا علهيم أكرث، �ملردودية وكذá الظروف �ج´عية واملواكبة وواحد 
اBموعة د�ل الربامج جعلت، وكام جات يف مالحظتمك، دوائر تفتيش 

يف الفالحة، ألن اليوم ما نلحظه يف السـنوات األخرية أنه الفالحة  الشغل
أصبحت تعرف واحد اMينامية د�ل نزاعات الشغل الفردية وامجلاعية، إىل 
غري ذá. املطالب اليل خصو يواكهبا ñاز تفتيش الشغل، املراقبة د�لها، 

لشغل يف إىل غري ذá. وهذا طلب واحد الضغط كبري عىل املفتشني د�ل ا
  اMوائر �ج´عية للفالحة. 

ما معلناه حلد اآلن هو أننا نعطي واحد التحفزيات سـنوية ملفتيش 
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الشغل يف اMوائر الفالحية، وميكن يل خنربك، سـنو� مرة يف السـنة، وهاذ 
األ�م غادي تعطى هلم هاذ التحفزيات من جديد �لنسـبة ملفتيش الشغل 

  آلخرين يقولوا á راه امسيتو. �لفالحة، �ش ما يسمعونيش ا
لكن كذá دخلنا يف واحد األسلوب د�ل التعاقد، التعاقد والتدبري 

مندوبية اليوم، ابدينا مع  30املرتكز عىل النتاجئ، در� عقد أهداف مع 
، اليل كنعطيو �ع´دات املالية 30، ووصلنا ل10جوج وصلنا ل 

أو يف التحفزي إىل السادة  الرضورية سواء يف التسـيري أو يف التدبري
املندوبني واملندو�ت د�ل الوزارة، واليل كيكون واحد التقيمي، مثال ابدينا 

مليون د�ل اMرمه، عاد  6مبليون درمه يف السـنة وصلنا لهاذ السـنة ل
  التحفزيات �سـتثنائية. 

لكن اإلصالح الشمويل، ألن اMوائر �ج´عية للفالحة يه مايش 
ر القوانني د�ل الشغل، ما اكيناش يف الهيلك اإلداري، فتقدمنا حبال دوائ

مديرية ñوية  12مبرشوع د�ل إعادة هيلكة الوزارة، كيسـهتدف إحداث 
مصاحل، اÄي غادي ميكن  3مبثابة أقسام، ولك مديرية ñوية تشـمتل عىل 

) أو مصلحة، service( ) اليل تنسميوهle cadreآنذاك يويل عندو ذاك (
حة آنذاك كتقدم اMو£ لرئيس املصلحة التعويضات الرضورية ومصل

  القانونية، اليوم ال يسـتفيدون مهنا ألهنم ما داخلينش يف هاذ الهيلكة. 
أهنا فعال  -يف اعتقادي -هاذ الهيلكة اجلديدة اليل اقرتحنا ستسمح 

تويل Mوائر الشغل، القوانني �ج´عية كنسميوها يف الفالحة، أو دوائر 
) اليل يسمح �ش le statutلشغل األخرى حىت داخل املدن، واحد (ا

  متنحهم تعويضات عىل املسؤولية كام جاء يف سؤالمك.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا. السـيد حيفظه، هل Mيمك تعقيب؟ تفضل.

        ::::املستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنبارك
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  سادة املستشارون احملرتمون،ال 

يف البداية وتعقيبا عىل جوابمك، يرشفين أن أتوجه إىل سـيادتمك املوقرة 
جبزيل تشكراتنا وامتنا� عىل ما تبذلونه من جمهودات منذ أن حظيمت �لثقة 
املولوية الغالية لصاحب اجلال£ امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده، 

احليوي واحلساس، ويلزمنا القول أنمك  وتوليمك مسؤولية هذا القطاع
املسؤول املناسب يف املنصب املناسب، فطوىب لمك عىل أدائمك األمانة 

  أحسن أداء. 
فلك الربامج املعمتدة من طرف الوزارة، واليت أعدت �حرتافية عالية، 
القت الرتحيب من طرف لك املعنيني، واكن النجاح حليفها بلك املقاييس، 

فر ñود مكو�ت هيئة تفتيش الشغل ومسؤويل اإلدارة وذá بفضل تضا
  املركزية حتت إرشافمك املبارش. 

إىل جانب ذá، فأنمت، السـيد الوزير احملرتم، حتظون �الحرتام 
والتقدير الكبريين يف صفوف معوم مكو�ت ñاز تفتيش الشغل، خاصة 

وحسن �ملناطق اجلنوبية، ملا ملسوه من حتسني يف أوضاعهم املهنية 
  اإلنصات هلمو¯م وانشغاالهتم من طرف مسؤويل املصاحل املركزية.

وال تفوتنا هذه الفرصة ألشكرمك كذá عىل وفائمك �لتعهدات اليت 
الزتممت هبا يف هذه املؤسسة اMسـتورية املوقرة مبناسـبة اسـتفسار� عن 

الكويرة، حيث عاينا حتسـنا يف -وضعية مندويب التشغيل جبهة واد اÄهب
بنية �سـتقبال هبذا املرفق، وكذá عىل مسـتوى الوسائل اللوجيستيكية 

 .املوضوعة رهن إشارهتا
وملا اكن هللا عز وجل حيب العبد امللحاح، فإننا الزلنا، السـيد الوزير 
احملرتم، نطالب �ملزيد، إذ نعتقد أن املسأ£ احملورية يف إصالح قطاع 

ية واخلارجية �لنظر لتضخم التشغيل تبقى يه هيلكة مصاحله املركز 
�ختصاصات املوكو£ إلهيا منذ التصديق عىل مدونة الشغل، إضافة إىل 
الرها�ت امللقاة عىل عاتق هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بإعامل مذكرة العمل 
الالئق كام هو حمدد من طرف منظمة العمل اMولية، وأجرأة اتفاقيات 

طرف املغرب، خاصة مهنا املتعلقة بإدارة الشغل اMولية املصادق علهيا من 
العمل، مما يسـتدعي إحداث مدير�ت ñوية ومندوبية إقلميية، مع خلق 
مصاحل بداخلها، دوائر الشغل والفالحة، مصاحل الصحة والسالمة، عىل 
غرار ما هو معمول به ببعض القطاعات الوزارية مكدير�ت الصحة 

  واإلساكن.  والصناعة والتجارة واملياه والغا�ت
أعتقد من �ب املوضوعية، أن قسطا كبريا من مسؤولية التأخر 
احلاصل يف هذا امللف تتحم& مصاحل بعض الوزارات، علام أن املرسوم 

جيب أن يبقى هو املرجع األسايس  2005اخلاص �لالتركزي اإلداري لسـنة 
ات للبت يف مثل هذه امللفات وليس منطق التواز�ت املالية واملفاوض

الالمنهتية، خاصة إذا تعلق األمر بقطاع التشغيل يف شقه املتعلق بتفتيش 
  الشغل، اÄي يسهر عىل اسـتتباب النظام امجلاعي...

  السـيد الرئيس،
فلامذا، السـيد الوزير، أن حيظى هذا املوضوع �ه´ممك واه´م لك من 

  مسؤويل وزارة حتديث القطاعات العامة...

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
كرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير هل Mيمك ما تفيدون به؟ ش

  شكرا. 
ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية حول وضعية املقابر. اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

  األصا£ واملعارصة لتقدمي السؤال، فليفضل مشكورا.

        ::::وينوينوينويناملستشار السـيد عالل عزياملستشار السـيد عالل عزياملستشار السـيد عالل عزياملستشار السـيد عالل عزي
  بسم هللا الرمحن الرحمي.
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  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين، 
ال ختفى عليمك، السـيد الوزير، األمهية اليت حتظى هبا املقابر يف ديننا 
اإلساليم احلنيف واملاكنة اخلاصة اليت يولهيا املغاربة لهذه األماكن، لكن 

زرية واكرثية تتفامق يوما بعد املالحظ أن بعض هذه املقابر تعرف حا£ م
يوم، حبيث أصبح بعضها عبارة عن مطارح لألز�ل والنفا�ت ومرتعا خصبا 
للعديد من السلواكت واملامرسات اليت تيسء إىل حرمة املقابر، �هيك عن 

  �عتداءات اليت يتعرض لها املواطنون اÄين يلجوهنا للرتمح عىل مو�مه. 
ما يه التدابري العاجV اليت تعزتمون  :يرالسـيد الوز وáÄ نسألمك

القيام هبا من أجل إعادة �عتبار لهذه األماكن وإيالهئا العناية و�ه´م 
   ؟اÄي يليق مباكنهتا اMينية ورمزيهتا الروحية

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار. السـيد وزير األوقاف والشؤون 

  إلجابة عىل السؤال.اإلسالمية، تفضلوا ل

        ::::السـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  بسم هللا الرمحن الرحمي.
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
أشكر السـيد املستشار وفريقه عىل إ2رة هذا املوضوع من جديد. 

يون �حلياة، مفوضوع املقابر موضوع ¯م جدا، ألننا حنن املسلمني معن 
معنيون �ملوت كام حنن معنيون �حلياة أيضا، وحنن نسعى إىل أن تكون لنا 
مساكن راقية ومنظمة و¯يلكة يف هذه اMنيا، وينبغي أيضا أن تكون لنا 
مقابر نأوي إلهيا يف آخر حياتنا وتكون �لنسـبة لألحياء شيئا الئقا، أما 

م عند رهبم يشء آخر، لكن األموات فهم عند رهبم يرزقون، يعين بيوهت
  الظاهر هذا هيمنا. 

إال أننا، السـيد املستشار احملرتم، عدة مرات اكنت يل فرصة �ش نقول 
بأن هذه القضية د�ل املقابر عندها عدد د�ل اجلوانب، عندها جانب 
عقاري، يعين فني ندفنو، راه اكين مشلك كبري اآلن، مبعىن أ� أمثن اه´ممك 

ك مشلك سيتفامق يف املدن ويف البوادي، ألن البوادي ما �ملوضوع، هنا
بقاتش فهيا يش أرايض اليل ما هياش حماط هبا يش حاجة أو ال يه ملكية 
د�ل يش حد، ودميغرافيا حمسوب حشال كميوت من الوفيات د�ل املغاربة 

هكتار  50يف السـنة وحشال خصهم، راه كنا قلنا بأن غري يف املدن واحد 
  أخرى يف البوادي، مبعىن مشلك حقيقي.  50وزيدها  يف العام،

هذا اجلانب العقاري، اإلحداث، واإلحداث هذا مايش د�ل وزارة 
األوقاف، وال جيوز لألوقاف ختصيص أرض للمقابر فهو يف إطار اه´مات 

  واختصاصات امجلاعات احمللية. 
اليل رشتو لها اجلانب الثاين يف املقابر هو اجلانب د�ل التدبري والصيانة 

  وركزتو عليه. 
اجلانب الثالث هو اجلانب الرشعي، واش هناá إماكنية أننا ندفنو يف 
يش مقابر اليل انهتـى فهيا اMفن واحد املدة، هذه مسأ£، والعلامء مسـتعدين 

  ولك مرة راه كيعطيو فتاوى حملية يف هذا الباب. 
ايئ مبا أنه ال تنهتك واجلانب الرابع هو اجلانب امحلايئ، هاذ اجلانب امحل

وما يعتدي علهيا أحد وما تسـتعمل لغري اMفن، هذا هو �ختصاص 
الوحيد لوزارة األوقاف، وزارة األوقاف تتدخل من جانب العلامء يف 
اجلانب الرشعي، ويف هذا اجلانب ألن طبقا للحمك الرشعي القرب وقف عىل 

قابر وصيانة املقابر صاحبه، أما القضية د�ل إحداث املقابر وتدبري امل
واحلرص عىل املقابر، فهذا لكه يدخل مضن مقتضيات قانون التعمري من 
ñة ومضن مقتضيات امليثاق امجلاعي من ñة أخرى، áÄ فامجلاعات 
احمللية، واحنا مقنا بعدة مبادرات، ولكن رمبا راه شيئا فشيئا يقع الوعي هبذه 

حنا نتالقاو معها �ش نسهلو القضية، ووقت ما اكنت يش مبادرة إال وا
مجيع املأمور�ت، ألن عندما يفكر يف اMين يفكر يف املوت، ولكن التدابري 

  املتعلقة �ملقابر يه تدابري احلياة، فهـي يف اختصاص ñات أخرى. 
  وشكرا لمك، والتعاون رضوري كام قلمت.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  عارصة.السـيد املستشار احملرتم من فريق األصا£ وامل

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  شكرا السـيد الوزير.

حنن أملنا كبري فيمك، وتنعرفو عىل أن املسؤولية كتقامس بينمك وما بني 
امجلاعات، غري كيبقى السؤال د�لنا هو املقابر اليل يه �بعة لألوقاف اليل 
ا يه حمبسة، وكيبان عىل أن أنمت من ñتمك وامجلاعات عىل أهنم خيرجو 

قانون، كنعرفو املغاربة �لسخاء د�هلم والتضامن د�هلم أهنم تميكن يرشيو 
قرب للميت إذا ما اكنش يف �سـتطاعة د�لو، وإذا اسـتطعنا أننا نديرو 
مقابر �لتصاممي �لشلك د�لها الكبري، ويكون يف املسـتوى د�ل املقابر 

اط واحدة أخرى، د�ل األخرى، غادي نكونو حىت احنا قطعنا واحد األشو 
تندخلو للمسجد تنلقاوه يف املسـتوى، يف املسـتوى الكبري، و�Bهودات 
اليل كتديروا، بغينا حىت ان´ حنملومك هاذ املسؤولية ألن املقابر اليل �بعني 
للوزارة د�لمك ما كيقدر حىت واحد يتدخل فهيم، وابقاو عبارة عىل أماكن ما 

تدار فهيا احلراسة ويتداروا فهيا مسؤولني، عندهاش اليل ترياقهبا، ابغينا 
وممكن بذوك املداخيل د�ل ذوك الناس اليل غادي جييو يلجؤوا �ش 
يدفنوا امليت د�هلم يؤدوا ويكونوا مداخيل، وميكن بذوك املداخيل نقدرو 

  نرشيو عقارات واحدة أخرى اليل ميكن تزيد لألمام. 
وض عوض ينقيو املقابر احنا كيبان لنا عىل أنه بعض األحيان تين
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كتشعل فهيا النريان، وتنعرفو بأن ذوك األماكن، كام جاء عىل اللسان 
د�لمك، راه فهيا أولياء هللا، فهيا الناس اليل هام حاملني القرآن، فهيا �س 
اليل هام عزاز عىل املغاربة، وهذا تيحز يف القلب د�لنا كتشوف واحد 

، هذا تيبان بأنه احنا هلنار فوق منالسـيد اكن مقدر يف اMنيا كتشعل ا
ميكن لك واحد خملص من جهيتو، تيبان عىل أنه بعض املقابر ما فهياش 
سور اليل كيحمهيا، كتلقى فهيا الناس املتسكعني، كتلقى واحد اBموعة 
األشـياء اليل يه ما كتليقش بنا وما كتليقش �إلسالم، تنشوفو املقابر د�ل 

  نا احلال ويه اكينة يف املغرب، يف وسط املغرب. د��ت األخرى تيبقى في 
ولهذا كنرتجاو منمك، تنعرفو القدرات د�لمك وتنعرفو الغرية د�لمك عىل 
هاذ الوزارة اليل ان´ فهيا، وكنلمتسو منمك عىل أنمك تشوفوا وتقلبوا عىل 
م صيغة من الصيغ اليل ميكن نوصلو هبا لهاذ اليش املبتغى د�ل املغاربة، ألهن

  حىت هام تينويو حىت هام يكونوا عندمه مقابر اليل يف املسـتوى الالئق. 
  وشكرا.

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

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  شكرا السـيد الرئيس. 

يف احلقيقة عند� واحد املدخل قانوين اليل ميكن منارسو به ضغط أكرب، 
جلهة املولك لها، ال اإلحداث وال الصيانة، ولكن هاذيك علام بأننا مايش ا

الغرية الوقفية كميكن لنا نسـتغلوها مبزيد من كذا، كام معلنا حلد اآلن، مايش 
عاد، نعاودو نسـتعملوها إن شاء هللا مع اجلهات، ñات التعمري، يعين 
امجلاعات احمللية �ش جنلسو، �ش نعمرو واحد الثغرات قانونية راها 

ودة ويف نفس الوقت نبتكرو يش تدابري، بعضها عند� ملف عن لك ما موج
جيري يف املقابر د�ل املسلمني يف ñات متعددة وحىت غري املسلمني، 
كنعرفو آ شـنو يه اإلجراءات التدبريية اليل اكينة واحنا مسـتعدين يعين أنه 

هاذ هاذ العناية اليل كتطلبو نزيدو مهنا من أجل أننا نتوصلو لتسوية 
املشلك، اليل هو مشلك د�ل املغاربة لكهم، وما ميكنشاي واحد اإلنسان 
يبغي يدفن امليت د�لو وما يلقاش، وال إذا دفنو يشوف هاذ اليش، أنه 

  تلقى عليه األز�ل كام كتقولوا، فهاذ املسأ£ مشرتكة. 
  وشكرا لمك.

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

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن 
معا�ة ماليك اMور اÊصصة للكراء مع املكتب "واملاء والبيئة وموضوعه 

. اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق "الوطين للامء الصاحل للرشب
  د الرحامن أشن.�شرتايك لتقدمي السؤال، األسـتاذ عب

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشن
  شكرا السـيد الرئيس.
  السـيد�ن الوزير�ن،
  إخواين املستشارين،

معذرة مرة أخرى، السـيد الرئيس، إن كنت قد أثرت انتباهمك إىل 
رضورة إلزام زماليئ، مع اكمل تقديري هلم وللسادة الوزراء ولمك قبل لك 

ه ال ميكن للرئاسة أن تتكرم بوقت لفائدة يشء عىل احرتام الوقت، ألن
  مستشار عىل حساب مستشار آخر. 

وأنتقل برسعة لطرح سؤال فريقي املوجه للسـيدة وزيرة الطاقة 
واملعادن، وهو يتعلق �ملعا�ة اليت يعيشها مالك اMور اÊصصة للكراء مع 

  املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب.
ادي حناول نطرح السؤال د�يل علنا جند السـيدة الوزيرة، بلك تركزي غ

¨ عالجا شافيا يف هذه اجللسة معمك. معق سؤالنا هو أنه اكينني الناس اليل 
كميلكوا اMور اليل كيخصصوها للكراء، ميل كيجيو الكراية كيكريو علهيم هاذ 

اMيور، كيلزتموا معهم بطبيعة احلال �ش يربطوا هاذ اMور �ملاء الصاحل 
ع املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، طبعا كيتقدموا بواحد للرشب م

اBموعة د�ل الو2ئق، اليل من بيهنا العقد د�ل الكراء اليل كريبطو 
بصاحب اMار، واكين واحد الوثيقة أخرى اليل يه الرتخيص د�ل املكري، 
يعين صاحب اMار، واكين واحد الضامنة اليل كيحطها اليل كيكري، واحد 

ضامنة مالية كيحطها يف املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب �ش يف آخر ال
املطاف ميل كينهتـي العقد د�لو د�ل الكراء، إذا ما أداش املسـتحقات اليل 
اكن اسـهتلكها خبصوص ما اسـهتلكه من ماء، كيقتطع املكتب الوطين للامء 

  الصاحل للرشب لو مهنا �ش كيخلص ذاك اليش اليل اسـهتلكو.
لكن املشلك اآلن فني وىل، هو أنه يف الكثري من احلاالت هاذ الناس و 

أشهر أو عام أو  6اليل كيكريو، كميكن ليه يكري واحد املدة طويV د�ل 
سـنني، واحد الوقيتة كتبان ليه كيبغي يهنـي العقد مع صاحب اMار، كيهنـي 

تيكون معه العقد، ولكن كيفاش؟ كهيز حوجياتو وكزييد حبالو من بعد ما 
ترتب يف اÄمة د�لو د�ل املاء واحد العدد د�ل املسـتحقات، يعين واحد 
املبالغ مالية ¯مة، اليش اليل كيخيل ذيك الضامنة اليل اكن حطها الهنار 
األول يف املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب ما كتبقاش قادة �ش تغطي 

  ذاك اليش اليل اسـهتلكو.
قع أنه ميل كيجي يش كراي جديد كيكري إذن أشـنو كيوقع اآلن؟ كيو 

من عند صاحب اMار، من املاá، �ش يربط ويدير عقد جديد مع 
املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب تيتقال ليه، طبعا، خصك جتيب مرة 
أخرى العقد د�ل الكراء والرتخيص د�ل صاحب اMار وكذá ضامنة 

يف الفاتورة اليل ما  مالية، وخصك ختلص هاذ اليش اليل عند� هنا
خلصوش هذاك اليل اكن سـبق ليه مىش، ألنه كيتسال ليه واحد املبلغ اليل 

  ما اكينش.
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إذن هنا أشـنو تيوقع، تيبقى هذا إما يؤديه الكراي اجلديد أو صاحب 
اMار، تنقولو بأي سـند قانوين كيتلزموا هاذ اجلوج، رمغ أنه ال يد هلم يف 

  هذا.
  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
شكرا للسـيد املستشار، السـيدة الوزيرة á اللكمة لإلجابة عن 

  السؤال، تفضيل.

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

  السادة املستشارون احملرتمون،
ؤال د�لمك، فعال، السـيد املستشار احملرتم، النقطة اليل جات يف الس

اكنت كتطرح مشالك عىل اجلانبني، عىل الاكري اجلديد ولكن أيضا عىل 
املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، وهاذ املشالك اكنت حىت لسـنة 

ألن حبال اليل جا يف السؤال د�لمك املسطرة املتبعة من طرف  2008
اإلدالء املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب كتقتيض عىل لك مكرتي جديد 

للمكتب مبوافقة ماá العقار عىل الربط بشـبكة املاء الصاحل للرشب، وحتال 
أيضا املسـتحقات غري املؤداة من طرف املشرتكني القدماء عىل السادة 
القابضني من أجل اسـتخالصها، هاذي من ñة، وميل كيجي الاكري 

 وما همشالك، ألن كيصيب واحد خرج قبل من هاجلديد يقدر يكون عند
  خلصش. 

ولكن من ñة 2نية، خصنا أيضا �خذو بعني �عتبار املشالك اليل 
كيعيشها املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، اليل هو مؤسسة معومية، 
تؤدي بعمل اج´عي جد ¯م، ألن عند� يف املبادئ د�لنا املاء للجميع، 

  واحد التوازن مايل. هواليل حىت هو خصو يكون عند
حاالت، الاكري كيخرج من اMار، حبال اليل قلتيو، وال ففي عدة 

يؤدي املسـتحقات د�لو، وهاذ املغادرة د�ل املكرتين د�ل املنازل دون أداء 
  ما بذمهتم كيتجمع عىل املكتب. 

اكين أيضا ضعف الرصيد املوضوع Mى املكتب من طرف الزبناء وجعزه 
  عىل تغطية متأخرات الفواتري.

الوقت اكن تراجع د�ل القباضات يف تعاوهنا مع  اكين أيضا واحد
  املكتب ف3 خيص اسـتخالص هاذ املسـتحقات العمومية.

وضعف املبالغ الواجب أداؤها لرشحية كبرية من الزبناء، اليشء اليل 
  كيشجع من معلية اللجوء إىل القضاء من أجل اسـتخالصها. 

ب أخذ عدة ومع هذه املشالك، فاملكتب الوطين للامء الصاحل للرش 
تدابري يف السـنوات األخرية، اليل بدات كتحسن هاذ احلا£ هاذي واليل 

  بدات كتعطي النتاجئ د�لها.
أوال، بتبسـيط مساطر الربط �لشـبكة، من خالل إلغاء الرخصة 

املسلمة من طرف ماá العقار للمكرتي لضامن ربط املشرتك اجلديد، 
خصة الربط للمكرتين اجلدد، وقد وذá يف حا£ غياب املالكني لإلدالء بر 

 هعوضت هذه الرخصة برخصة مماثV تسلمها امجلاعات، وهاذ اليش لك
واليل  1999بتارخي نونرب  31/99داخل يف إطار دورية الوزير األول رمق 
  اكنت تتعلق بتبسـيط اإلجراءات اإلدارية.

النقطة الثانية د�ل �سـتخالصات املتأخرة، يف هاذ الصدد هذا، 
سـتجابة Bموعة من الشاك�ت اليت توصل هبا املكتب، قام هذا األخري وا

 áكخطوة أوىل برفع قمية مبلغ الرصيد املوضوع من طرف الزبناء اجلدد، وذ
متهيدا خلطوة 2نية متعلقة حبذف إلزامية ماليك اMور واملكرتين اجلدد أداء 

يل حاليا وغادي يف طور التفع  هما بذمة املكرتين القدماء، وهاذ اليش لك
  حيسن الوضعية.

  وشكرا.

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

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشن
  شكرا السـيدة الوزيرة.

أ� برصاحة حاولت ما أمكن نركز السؤال د�يل ألن الوقت ال يرمح، 
ف3 أ� اليل بغيت نقول هو أنه ما ذنب املكرتي اجلديد اÄي ال يد ¨ 

اسـهتلكه املكرتي السابق د�ل املاء �ش أنمت تلزموه بيش حاجة اليل ما 
  اسـهتلكهاش؟

2نيا، ما ذنب ماá اMار اليل حىت ذاك مول الكراء األول تيكون 
أشهر د�ل اMار د�لو، ما  4أشهر حىت  3حىت �لكراء، أخذ ¨  هرب ¨

  لو به، تنقولو ¨خلص لوش الكراء، وز�دة عىل ذاك الكراء اليل امىش
  خلص ذاك اليش اليل اسـهتلكه د�ل املاء. 

أ� يف نظري هذه مسؤولية املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب اليل 
خصو يعزز الشـبكة د�ل املوارد البرشية د�لو �ش ميشـيو يتفقدوا هاذ 
الناس اليل ما كيخلصوش يف الوقت، ميشـيو يلزمومه �ألداء قبل ما يوصلوا 

ك السقف د�ل ذيك الضامنة اليل حطوها يف املكتب الوطين للامء Äا
الصاحل للرشب، ألنه ال سـند قانوين لهاذ اليش اليل كيأديه الكراي اجلديد 

يد ف3 اسـهت� من ماء، هو براسو كيكون مىش  هوال املاá اليل ما عند
 ليه احلق د�لو يف الكراء، وهذا هو اليل كيكون سبب يف إجحام واحد

العدد د�ل املالكني د�ل اMور ما كيبغيوش يكريوها، وكتجمد اMورة 
 .�  �قتصادية، هذا فيه جتميد حىت لîورة �قتصادية يف بالد

ألنه ال يعقل، أ� كنشوف، السـيدة الوزيرة، إذا كنتو بغيتو تشفقوا هباذ 
ها الناس أحصاب اMور اÊصصة للكراء، تعجلوا بتفعيل يش دورية ترسلو 

لإلدارة د�لمك، املصاحل د�لمك يف األقالمي ويف هذا �ش يفعلوا هاذ اليش، 
اليل اسـهت� يش حاجة هو اليل خصو يؤدي، خاصة وأن هاذ الكراي 
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اليل ما خلص كيكون خميل لمك البطاقة الوطنية د�لو ولكيش د�لو موضوع 
  رهن إشارة املكتب الوطين.

، ما اكين حىت يش قانون اليل ميكن و�لتايل ال حيق قانو� وال رشعا
يد يف هذا اليش، وال يف  هخيلينا نشدو يف الكراي اجلديد اليل ما عند

 هاملالك اجلديد، مبربر أنه راه املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب راه عند
واحد العجز، احنا كنقدرو اخلدمات اليل كيقد¯ا املكتب، ولكن ليس عىل 

 .áكنمتناو يف التعقيب د�ل السـيدة الوزيرة جتاوبنا حساب الكراي واملا

  عىل يش حاجة يف هاذ اليش.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار. السـيدة الوزيرة، هل á ما تضيفني للموضوع 

  وما تفيدين به اBلس؟

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  السـيد الرئيس،

 قلت بأن األمور تغريت يف هاذ السـنتني تنظن بأن يف اجلواب د�يل
األخريتني، ألن ما بقيناش كنطلبو هباذ العقد اليل كيعطي مول ماá األرض 
أو الاكري اليل كيكري للاكري اجلديد، وبأن الوثيقة تعطى من امجلاعات 

  احمللية �ش نسهلو عىل الساكن. 
�ش يغطي حىت 2نيا، املكتب رفع من قمية املبلغ اليل كيتعطى كضامنة 

هو و�خذ يعين املبالغ اليل ميكن لها تسهل عليه من بعد ميل كيخرج ذاك 
  الاكري، وما خييل لوش الفاتورات اليل غري خملصة.

راه يف طريق اإلجناز وغادي حيسن الوضعية اليل اكنت  هوهاذ اليش لك
سـنوات، ألن األمور تغريت منذ سـنتني وبدأت تتحسن  3هاذي 

  وسة عىل أرض الواقع. وكنشوفوها ملم
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيدة الوزيرة عىل مسامهتك يف هذه اجللسة. 

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة 
حول ظاهرة الطفو£ املرشدة. اللكمة ألحد السادة املستشارين  ،والتضامن

  تقدمي السؤال، تفضل السـيد املستشار.من فريق األصا£ واملعارصة ل 

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريبشبشبشبش
  شكرا السـيد الرئيس.
  السـيد�ن الوزير�ن،
  السـيد الوزير احملرتم،
  إخواين املستشارين،

  سؤالنا حول هذه الظاهرة، أي ظاهرة الطفو£ املرشدة. 
Äا  كام ال خيفى عليمك، السـيدة الوزيرة، يعترب أطفال اليوم رجال الغد،

وجب اختاذ اكفة الوسائل املادية واملعنوية لتنشئهتم تنشـئة اج´عية سلمية 
  ىش ومقوماتنا الوطنية واحلضارية.وتكوينا قوميا، ي´

إال أنه ولألسف الشديد ورمغ اBهودات املبذو£ يف هذا اBال، 
الزالت ظاهرة الطفو£ املرشدة متفشـية وبشلك كبري يف شـىت شوارع مدننا 

لكبرية والصغرية، هذه الظاهرة اليت لها انعاكسات وخمية عىل جممتعنا، حيث ا
أصبحنا نصادف أطفاال يتسكعون يف الشوارع وآخرون يتسولون، إضافة 
إىل املامرسات اليت متارس عىل هؤالء األطفال اÄين ال ذنب هلم سوى أهنم 

  اكنوا نتاج ظروف اج´عية واقتصادية مزرية.
، نسائلمك عن حصيV اBهودات اليت تقوم هبا الوزارة السـيدة الوزيرة

وما مقمت به كوزارة وصية للقضاء عىل هذه الظاهرة اخلطرية اليت تنخر جسد 
  جممتعنا العزيز. 

  وشكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار. السـيدة الوزيرة á اللكمة لإلجابة عىل هذا 

  السؤال، تفضيل.

        ::::يدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامنيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامنيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامنيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامنالسـ السـ السـ السـ 
  شكرا السـيد الرئيس احملرتم.

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أشكر السـيد املستشار عىل طرح السؤال وعىل �ه´م د�لو 
�ألطفال املترشدين أو يف وضعية شارع. هذه الظاهرة السلبية اليل يه 

قامت  ،ة من العوامل، ومن أجل أننا نعرفو أحسن هذه الظاهرةنتيجة مجموع
وزارة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامن ببحث ميداين يف مدينة اMار 
البيضاء، حيث أن هذه الظاهرة موجودة أساسا يف املدن الكربى واليل 
اعطاتنا نتاجئ اليل غادي نعرضوها عىل الرأي العام يف األسـبوع املقبل إن 

  شاء هللا. 
 2011ولكن منذ اآلن غادي نعطيمك البعض من هذه املعطيات، أنه يف 

د�ل األطفال يف وضعية الشارع يف مدينة اMار البيضاء أي  294هناك 
من مجموع املواطنني واملواطنات اليل هام يف وضعية الشارع، ومن  8%

يل د�ل الفتيات ال 32د�ل اÄكور، هناك  262هناك  294مضن هاذ 
د�ل األ¯ات العاز�ت  2من اBموع د�ل األطفال، ومهنم  %11كيشلكوا 

سـنة  17سـنة �لنسـبة لألوىل و 15اليل مع األسف السن د�هلم ال يتجاوز 
د�ل األطفال اليل هام برفقة أ¯اهتم، أ¯ات  �5لنسـبة للثانية، واكين 

  سـنة.  18عاز�ت اليل هام يفوق سـهنم 
عىل األسـباب األساسـية د�ل هاذ الظاهرة د�ل  ووقفت هذه اMراسة

األطفال يف وضعية شارع، وبينت بأنه يف اMرجة األوىل هناك التفكك 
األرسي والعنف األرسي املامرس ضد األطفال وضد النساء، يعين العامل 

ر املدريس والطرد من املدرسة والعنف مع األسف لبعض دالثاين هو اله
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عين السبب الثالث هو الفقر اليل ممكن هو يف حد رجال ونساء التعلمي، وي
  ذاته سبب، ولكن ميكن لنا نربطوه كذá �لسـببني األولني. 

إسرتاتيجيتنا يف وزارة التمنية �ج´عية األرسة والتضامن منبثقة من 
حول  "�لتقائية اBالية"خطة العمل الوطنية للطفو£ وكذá من بر�مج 

رة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامن يف مدينة الطفو£ اليل طلقاتو وزا
اMار البيضاء، واليل يه يف فرتة اإلطالق د�لو يف أاكدير ومراكش من 

  .أجل تعبئة لك احلاكمة احمللية حول حامية الطفو£
�لقول عىل أنه إذا معلنا مغرب جدير بأطفا¨، خصنا كذá نكونو 

عال جديرة بأطفالها، وذá بفضل قادرين �ش نعملو لك ñة ñة تكون ف
تعبئة اBهودات د�ل لك املتدخلني، والهدف د�ل هاذ خطة العمل 

حول الطفو£ هو أوال معرفة الظاهرة �لقيام بدراسة،  "�لتقائية اBالية"
و�إلضافة إىل هاذ اMراسة مقنا بدراسة واحدة أخرى حول الفتيات 

مرشوع القانون اليل تبنته احلكومة خادمات البيوت، وكهننيو أنفسـنا عىل 
  من أجل حامية هاذ الفئة من اBمتع. 

اجلزء الثاين هو وضع األولية ف3 خيص حامية الطفو£، واجلزء الثالث 
هو التقائية �ش يكون تعاون فعال ويكون تنسـيق ما بني لك هؤالء 

  املتدخلني حامية حلقوق الطفل.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ملستشار، تفضل.شكرا. السـيد ا

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

شكرا السـيدة الوزيرة عىل هذه املعطيات اMقيقة وهذه اإلحصائيات 
اليت تدل عىل أن هناك حقيقة اه´م هبذه الرشحية �ج´عية اليت تتعرض 
 مجليع أشاكل اÄل واملهانة نتيجة مجموعة من العوامل، اليت أشارت لها

السـيدة الوزيرة يف اجلواب د�لها. هاذي لكها عوامل، ال للعنف املدريس 
وال األرسي وال الفقر وال الترسب، إىل غري ذá. هذه لكها عوامل تؤدي 

  إىل منو هذه الظاهرة سواء يف املدن الكربى أو يف املدن الصغرى. 
و ذاك مث هناك اإلجراءات، السـيدة الوزيرة، احنا ما بغيناش دامئا �خذ

األرقام أاكدميية وال منطية دامئا، عند� إحصائيات، معلتو دراسات، راه من 
حشال هاذي وأنمت تتشـتغلوا، ميل جيتوا لهاذ الوزارة املوقرة وأنمت 
كتشـتغلوا، ورامك بذلتو جمهودات كبرية مع اMو£ ومع احلكومة ومع �يق 

حد الوضع الراهن، مجعيات اBمتع املدين، وخشصتو، دا� اآلن عند� وا
  التشخيص د�ل احلا£ الراهنة عند� راه موجود اآلن. 

ماذا ينقصنا؟ ينقصنا التفعيل د�ل هاذ اMراسات ود�ل هاذ اBموعة 
د�ل القوانني، اليل خصها ترتمج إىل واقع، وذá بتحقيق هذا الشعار 

م وهو الواسع الكبري العريض اÄي سوف رمبا سـنفتخر به يف يوم من األ�
"مغرب جدير بأطفا¨"، جيب أن يعمم عىل الصعيد الوطين، ñو� وإقلمييا 

وحمليا، مايش غري نعطيو بعض املؤرشات أو بعض الDذج يف بعض املدن، 
احنا بغينا يتعمم �ش نقضيو عىل هاذ الظاهرة ألن هذه الظاهرة سلبية 

�لنسـبة حلقوق  وكتعطي واحد الصورة سيئة، يعين كيبان فهيا انهتاك كبري
  الطفل، إذا ابقى مسـمتر عىل هاذ الوضع. 

عند� ما نقولو يف هاذ املوضوع حىت للقانون د�ل هذا اليل نزل جديد 
  إن شاء هللا د�ل خادمات البيوت عاد نتوسعو إن شاء هللا. 

  شكرا السـيد الرئيس، احرتاما للوقت سأتوقف.

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

        ::::السـيدة وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج´عية واألرسة والتضامن
السـيد املستشار، فعال كنتقامس معك الرأي ف3 خيص رضورة أنه لك 

محلاية هاذ األطفال، احنا ما اكنش عندين الوقت �ش نذكر  هواحد يعمل يد
عاف �ج´عي لك األعامل اليل مقنا هبا، ولكن �ألخص هاذ وحدات اإلس

املتنقل د�ل اMار البيضاء اليل معلنا إعادة الهيلكة د�لها واليل أصبحت، 
  امحلد |، كمتىش بواحد الطريقة جيدة جدا. 

هناك كذá يف مكناس خلق وحدات اإلسعاف �ج´عي املتنقل 
اليل يه كذá كتقوم بواحد اMور ¯م، �إلضافة إىل التكوين د�ل الفاعلني 

نه ما تظنوش أنه من السهل أنه الواحد يتصل �ألطفال يف الشارع أل
ويرجعهم إىل الطريق الصحيح، وعاود يدجمهم داخل األرسة وال داخل 
مؤسسة الرعاية �ج´عية، ألنه هاذ األطفال كيكونوا ولفوا الشارع وما 

  كيبغيوش خيرجوا من ذاك الشارع، كيكون عندمه واحد التشبث �لشارع. 
د�ل العاملني احملليني يف ميدان رعاية  150اكين تكوين د�ل  إذن

د�ل وحدات حامية الطفو£ وكذá العمل  5الطفو£، واكين كذá خلق 
د�ل مؤسسات التعاون الوطين ف3 خيص تأهيل املؤسسات د�ل الرعاية 

  �ج´عية. 
ة تلكمتيو كذá عىل الوقاية، الوقاية يه رضورية وكتطلب الشجاع

كذá وكتطلب تكسري بعض الطابوهات، حبال حامية النساء من التحرش 
اجلنيس ومن العنف، هاذي رضورة �ش ميكن لنا فعال حنميو األطفال، 
خصنا حنميو السـيدات، وحماربة الفقر وكنعرفو اMور الهام اليل كتلعبو 

هو  ر املدريس اليلداملبادرة الوطنية للتمنية البرشية، وكذá حماربة اله
كذá من مسؤولية رجال ونساء التعلمي، اليل خصهم يعرفوا بأن لك طفل 
اليل مت الطرد د�لو من املدرسة إال وكيصبح معرض للترشد ومعرض 
للشارع ومعرض أحيا� �لنسـبة للفتيات للزواج املبكر وظواهر وخمية 

  أخرى يف اBمتع. 
رب جدير إذن تعبئة امجليع من أجل حامية الطفو£ ومن أجل مغ

  بأطفا¨.
  شكرا.
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا á السـيدة الوزيرة عىل مسامهتك يف هذه اجللسة.

ننتقل إىل آخر سؤال مربمج يف جدول أعامل هذا اليوم، موجه إىل 
حول ترممي املآثر التارخيية. اللكمة ألحد السادة  ،السـيد وزير الثقافة

  مي السؤال، فليتفضل.املستشارين من فريق التجمع اMسـتوري لتقد

        ::::املستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساكك
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون،
رشعت الوزارة يف مشاريع كربى لرتممي املآثر التارخيية واألسوار 
العتيقة، لكن من املالحظ أن معلية الرتممي ال ختضع ملعايري احملافظة عىل 

  املعامل التارخيية.
ما يه التقنيات املعمتدة لرتممي املآثر  :السـيد الوزير Äا، نسائلمك

  التارخيية؟ وهل هناك حتديد وترتيب لألولو�ت؟
  وشكرا.

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

        ::::السـيد بنسامل محيالسـيد بنسامل محيالسـيد بنسامل محيالسـيد بنسامل محيشششش، وزير الثقافة، وزير الثقافة، وزير الثقافة، وزير الثقافة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
شكرا، السـيد املستشار، عىل هذا السؤال اMقيق، ولكن �دئ ذي 

رامكنا جتربة جيدة، حبيث  -امحلد |-بدأ نقول فقط يف جمال الرتممي، يعين 
أن املرممني عند� والقميني عىل اإلصالح وكذá الصيانة، صاروا يطلبون يف 

  بîان اخلليج كقطر وسلطنة عامن وغريهام.
ىل املآثر التارخيية، وهناك ما مت ترمميه وإصالحه الوزارة يه وصية ع

وما هو يف طور اإلصالح والرتممي، وحنن نعول وهذا يشء ¯م، حىت ال 
تكون املركزية سـيدة املوقف، الالمركزية حبيث نفوض ملديرينا اجلهويني 
وملندوبينا اإلقلمييني بعض املهام اليت تمكن يف تتبع أعامل اإلجناز والتقدم فيه، 

سب طبعا أجندة وحسب الرشاكت اليت نعقد معها عقود يف هذا اBال، ح 
 áمع اختيار طبعا املهندسني املعامريني املتخصصني يف جمال الرتممي وكذ

  املقاوالت ذات اخلربة يف هذا امليدان. 
ولهذا الغرض، يمت إعداد دفرت حتمالت، يلزم لك األطراف طبقا 

، أي اسـتعامل املواد احمللية من ñة، ومن للمعايري املتبعة يف جمال الرتممي
ñة أخرى اسـتعامل التقنيات املواتية اخلاصة �لرتممي، وذá قبل اإلعالن 
عن طلبات العروض العمومية، وأثناء إجناز األشغال يسهر مفتشو املباين 
التارخيية عىل توفري اإلرشاف التقين عىل األوراش والتأطري التقين للعامل 

  ىل التتبع اMوري للك مراحل تقدم املرشوع.�إلضافة إ

كام أن املصاحل املركزية لوزارة الثقافة، تأخذ بعني �عتبار عدة معايري 
أثناء إعداد بر�مج التدخل لرتممي املعامل األثرية، مثال قضية املسـتعجالت، 
األسوار اآليV للسقوط طبعا تعطى لها األسـبقية، كذá الشأن �لنسـبة 

Êتلف مكو�ت الرتاث املعامري واألثري مبعظم ñات اململكة من للمآثر و 
معليات الرتممي (أسوار، قصبات، مواقع النقوش الصخرية، بعض املدارس 
العتيقة)، إضافة طبعا إىل العمل مع السلطات احمللية ويف إطار رشااكت 

  سواء إلجناز دراسات تقنية أو متويل مشاريع الرتممي. 
بارمك، منذ يوم فقط، يوم السبت واألحد، دشنت وأخريا، فقط إلخ 

موقعني ¯مني جدا، واحد يف تطوان موقع متودة ومتحفه كذá، وتدشني 
موقع اBاز يف القرص الكبري، اكن الفاحتون املسلمون حيطون فيه الرحال 

  وجيتازونه ويعربونه للجهاد يف األندلس. 
هناك حقيقة مواقع  أ�م السابقة، 10كذá يف مراكش، يعين يف هاذ 

أثرية ¯مة، يه قرص الباهية ودار الباشا واملنارة وطبعا كذá مآثر أخرى 
مقنا برتمميها. كذá الشأن مبدينيت، ال يلزم أن أنىس مدينيت مكناس، مبعىن 
 .áصهرجي السواين وما إىل ذ áإسطبالت اإلسامعيلية، الروا وكذ

ون هبذا املوقع التارخيي واللكسوس يف العرائش، كذá حنن اآلن ¯مت
  الكبري. 

وأعتقد أن هذه الرتم3ت واإلصالحات، ولكن لكمة املفتاح األخرى 
يه الصيانة، ال يكفي أن نرمم ونصلح ألن الزمان يفعل فع& هبذه املآثر 

  أيضا، إذن البد من احلرص عىل �سـمترارية أي �لصيانة. 
�ت تذر أر�حا وهذه اإلصالحات وهذه الرتم3ت وهذه الصيا

ومداخيل عىل الوزارة املعنية، وطبعا تنعش سوق السـياحة، وتسـتفيد مهنا 
حىت وزارة املالية اليت ختصم يف هذه املداخيل مسـتحقات تعود لها من 

  حيث القانون. 
  وشكرا.

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

  تفضلوا. 

        ::::املستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساككاملستشار السـيد جامل ساكك
أشكرك السـيد الوزير عىل جوابك. وحنن متفقني عىل أن املآثر 
التارخيية لبالد� كزن جيب احلفاظ عليه ألنه يؤرخ Mو£ يعود �رخيها إىل 
قرون، و�لتايل علينا أن نعتين هبذا الرتاث التارخيي وندمع البحث العلمي 

   يف هذا الباب عن طريق معهد اآل2ر.
  السـيد الوزير، 

نذكرمك أنه أثناء مناقشة القانون املايل أكدمت عىل أن الوزارة بصدد فتح 
أشغال ترممي موقع وأسوار مدن �زة ودمنات ومواقع ولييل وقرص البديع 
ومآثر �رخيية مبدينة الصويرة ورضحي يوسف ابن �شفني، وموقع مدينة 
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طين. هناك مآثر أخرى فاس ومكناس، تراث عاملي من هذا الرب�مج الو 
الزالت تنتظر، مهنا القصبة اليت تعترب معلمة �رخيية �لنسـبة ملدينة خنيفرة 
وز�ن والقنطرة التارخيية املشـيدة عىل هنر أم الربيع وسط املدينة مل تعرف 

  ترم3 ملدة طويV إىل حد اآلن. 
  السـيد الوزير، 

ذه املآثر ألهنا املطلوب منمك مضاعفة اجلهود من أجل احلفاظ عىل ه
� احلافل �ألجماد واملنجزات. îرخي ب�  

  وشكرا. 

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

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل هذه الغرية اليت تبدوهنا، لكن 

ل اليت تتعلق �لرتممي الوزارة كيد واحدة ال ميكن أن تصفق، لك هذه األعام
واإلصالح والصيانة البد وأن يكون لنا رشاكء، سلطات حملية وكذá طبعا 

  وزارات كوزارة السـياحة عىل وجه التحديد. 

ونسيت مثال أن أذكر، ما ميكن ليش جنيب جرد اكمل للك املواقع 
د األثرية ولك املآثر ألهنا كثرية، ولكن أعتقد بأن واحد القسط ¯م مهنا، امحل

 |، مقنا برتمميه عىل الوجه األحسن، حبيث أصبح قابال للز�رة من طرف
  أ� نسيت أن أذكر قبور السعديني يف مراكش.  .الزوار

وكذá أخمت القول بأن عند� مرشوع مشرتك مع وزارة السـياحة 
مشاريع ¯يلكة، أصبحنا اآلن طبعا مع  �6لنسـبة للقصور والقصبات، هناك 

  والقطاع اخلاص ووزارة السـياحة وحنن.  (CDG)ومع  (AXA)رشكة 
واآلن إن شاء هللا حنن انطلقنا ورصد� غالفا ماليا ¯ام لتأهيل هذه 
القصبات وجعلها تليب حاجيات قامت عىل دراسة ميدانية يف خمتلف بîن 
أورو� وأمرياك، هناك حاجة قوية من طرف هؤالء الساحئني ليك يكونوا يف 

وا يف هذه القصبات وليكونوا يف هذه القصور، وأعتقد أن الصحراء وليكون
هذا يشء مجيل جدا وسـيعود �لنفع عىل بالد� وعىل وزارة السـياحة 

  ووزارة الثقافة، وطبعا عىل وزارة املالية.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، سـنكون هبذا قد أهنينا جدول أعامل هذا اليوم. 

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةأشكر امجليع، 


