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  )2011 يونيو 28  (1432 رجب 25الثال5ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .لساDلرئيس  الثالثاخلليفة  ،حلسن بيجديكن املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الثانية واNقيقة ، ابتداء من الساعة دقيقة وعرشون ساعتان: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

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

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  ؛بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .اجللسةأعلن عن افتتاح 
اليوم تنعقد هذه اجللسة يف الظروف اليل واحد العدد دiل 
املستشارين وواحد العدد دiل الوزراء مشغولني يف تفسري مرشوع 

  . اNسـتور، لهذا تالحظون أنه اكين الغياب بزاف
  السادة الوزراء،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اNسـتور ووفقا ملقتضيات النظام اNاخيل  56صل معال بأحاكم الف
Dلس املستشارين، خيصص اDلس هذه اجللسة ألسـئV السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اDلس عىل ما جد من مراسالت 

  .اللكمة للسـيد األمني ،وإعال�ت

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اDلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اDلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اDلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اDلس
  .شكرا السـيد الرئيس

توصلت رئاسة جملس املستشارين مبراسV من السـيد الوزير امللكف 
  :�لعالقات مع الربملان، خيرب من خاللها اDلس مبا ييل

بتأجيل أوال، طلب السـيد وزير اخلارجية ووزير الشـباب والرiضة 
  األسـئV املو�ة لقطاعهيام إىل جلسة الحقة؛

الصحة، الطاقة واملعادن، التمنية : 5نيا، طلب السـيدات وزيرات
 ،وبناء عليه .¡ج عية، بتقدمي األسـئV املو�ة لقطاعاهتن يف بداية اجللسة

  :يصبح ترتيب القطاعات احلكومية يف جدول األعامل عىل النحو التايل
  الصحة؛ أوال، قطاع 

  5نيا، الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛ 
  5لثا، التمنية ¡ج عية؛ 

  رابعا، الرتبية الوطنية والتعلمي العايل؛ 
  خامسا، الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة؛ 

  سادسا، الثقافة؛ 
  سابعا، ¡تصال؛ 

  .وأخريا، الشؤون ¡قتصادية والعامة
ير ¡تصال اإلجابة �لنيابة عىل السؤال الفريد 5لثا، سيتوىل السـيد وز

املوجه للسـيد وزير الشؤون ¡قتصادية والعامة، كام سيتوىل وزير الرتبية 
  . الوطنية اإلجابة �لنيابة عىل السؤال الفريد املوجه لقطاع الصناعة والتجارة

وأخريا، توصلت الرئاسة مبراسV من رئيس الفريق احلريك خيرب من 
اDلس املوقر بتأجيل السؤال الفريد املوجه لقطاع الصناعة التقليدية  خاللها

  . حول مآل اتفاقية متويل الصناع التقليديني إىل جلسة الحقة
�لنسـبة لألسـئV الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  : يونيو 28إىل غاية يوم الثال5ء 
  سؤ¡؛  12: عدد األسـئV الشفهية -
  سؤ¡ن؛ : عدد األسـئV الكتابية -
  . جوا�ن: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

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

من النظام اNاخيل، توصلت الرئاسة بست  128طبقا ملقتضيات املادة 
  .طلبات إحاطة، اللكمة لفريق التحالف ¡شرتايك) 6(

        ::::املستشار السـيد أمحد حا²املستشار السـيد أمحد حا²املستشار السـيد أمحد حا²املستشار السـيد أمحد حا²
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ´ وحصبه 

  .وسمل
  .شكرا سـيدي الرئيس

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  السـيد الوزير احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
من النظام اNاخيل للمجلس، يرشفين أن أحيط  128طبقا للامدة 
عانيه عدد من املغاربة املقميني �خلارج املضطرين لتجديد جملسـنا علام مبا ي

جواز سفرمه، خاصة يف هذه األiم، ألجل العودة وقضاء عطلهم السـنوية 
  . يف بالدمه

حيث أن هذا التجديد يتطلب جتديد بطاقة التعريف الوطنية 
)biométrique( واليت تتطلب بدورها هتييء عدد من الو5ئق، وأساسا ،

  . iد املسمل من امجلاعة األصلية املزداد هباعقد ¡زد
وما يقع أن املدعوين لطلب احلصول عىل البطاقة الوطنية Nى املصاحل 
القنصلية، ينتظرون شهورا للحصول عىل البطاقة اليت متكهنم من جتديد 
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  . جواز السفر البيومرتي
وقد جسلنا حاÐ خاصة يف دول املرشق، حيث يبدو أن املصاحل 

ية تقوم مبهاÓا، لكن مصاحل وزارة اNاخلية ال تتجاوب برسعة القنصل 
وحسب ما يتطلبه الوضع إلجناز البطاقة وإرسالها للمصاحل القنصلية املعنية 
يف أجل معقول، وهو ما حيرم عدد من مواطنينا املقميني �خلارج من قضاء 

  . عطلهم ببالد�
رة اخلارجية ونطلب من مصاحل وزارة اNاخلية وكذÖ مصاحل وزا

مراعاة اإلكراهات الزمنية ملواطنينا يف اخلارج ومتكيهنم  ،املعنية هبذا املوضوع
من الو5ئق �لرسعة الالزمة، سواء بطاقات التعريف الوطنية 

)biométrique ( أو جواز السفر البيومرتي، وهذا فيه خدمة ملصلحة
من عودة وطننا من �ة، لكن أيضا خدمة القتصاد بالد� املسـتفيد 

  .مواطنينا املقميني �خلارج
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق احلريك

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

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
ام اNاخيل Dلسـنا املوقر، يرشفين أن أتقدم إليمك طبقا ملقتضيات النظ

  :ومن خاللمك إىل الرأي العام الوطين �إلحاطة علام التالية
املتعلق  33.10أقدمت احلكومة أخريا عىل وضع مرشوع القانون رمق 

�ألمن والسالمة يف اDالني النووي واإلشعاعي وبإحداث الواكÐ امللكفة 
ا املوقر، ورشعت جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط مبراقبهتام أمام جملسـن

والتمنية اجلهوية يف دراسـته، بل برجمت اللجنة اÞتصة اج عا ليوم الغد 
األربعاء من أجل إهناء النقاش والتصويت عىل هذا املرشوع الهام واخلطري، 
اáي يطرح يف نظر فريقي، الفريق احلريك، عدة أسـئV وإشاكليات، نعتقد 

الوزارة الوصية، وزارة الطاقة واملعادن، اكن علهيا قبل اإلقدام عىل تقدمي  أن
املرشوع أمام اللجنة أن توسع ¡ستشارة أكرث وبشلك أمعق، خاصة مع 
وزارة الصحة املسؤوÐ عىل حصة املواطنني، ومن خال´ عىل اخلصوص 

لطة الرقابية املركز الوطين للوقاية من األشعة، اáي يعترب طبقا للقانون الس
  .الرمسية يف اDال اإلشعاعي

  السـيد الرئيس،
لقد فوجئنا فعال وفوجئ معنا لك األطر العلمية والتقنية العامV �ملركز 
الوطين للوقاية من األشعة ولك الفعاليات املهمتة �ملوضوع بتغييب وزارة 
 الصحة واملركز الوطين يف اDال اإلشعاعي عند وضع هذا املرشوع، بل

جاء هذا املرشوع من أجل اإل�اض عىل هذا املركز الرقايب الهام، ومن 
أجل تفكيكه وتشـتيت أطره وموظفيه دون أدىن اعتبار Nوره الهام 

  .ولتجربته وجتربة أطره يف جمال الوقاية من األشعة ببالد�
وجتنبا لهذا املسار ولضامن صريورة واسـمترار العمل بلك جدية وكفاءة، 

دار املال العام، وبلك روح وطنية، نطلب من احلكومة أن يكون وجتنبا إله
املركز الوطين للوقاية من األشعة بأطره ومعداته النواة الصلبة للواكÐ املراد 
إحداîا، كام أوصت بذÖ الواكÐ اNولية للطاقة اáرية، علام بأن هذا املركز 

زخر به بالد� موظف، يعد أغلهبم من خرية ما ت 50حيتوي عىل أكرث من 
من أطر علمية متخصصة، داكترة وÓندسون وتقنيون متخصصون، ذوي 
اخلربة يف هذا اDال، كام حيتوي عىل معدات وجتهزيات متطورة، مت اقتناؤها 
يف إطار مزيانية ¡ستôر لوزارة الصحة، وإما عن طريق اتفاقيات مع 

  .منظامت دولية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تشار، اللكمة للفريق الفيدرايلشكرا السـيد املس 

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السادة الوزراء،

من القانون اNاخيل Dلس املستشارين، يرشفين  128يف إطار املادة 
أن أحيط جملسـنا املوقر ومن خال´ الرأي العام الوطين علام مبا مت تداو´ 

عرب العديد من وسائط ¡تصال بشأن ما ترسب حلد اآلن من نتاجئ مؤخرا 
دراسة أجنزها مكتب دراسات معروف لفائدة كتابة اNوÐ امللكفة �ملاء 
والبيئة، يكشف مسـتوiت قاتV من الرصاص والزئبق والكوديوم يف 
مناطق عديدة من املغرب، فاملعطيات اÞربية مكنت من الكشف عن 

من التلوث يف منطقة اجلرف األصفر وآسفي �لكوديوم،  مسـتوiت عالية
  .ومنطقة احملمدية �لزئبق، ومنطقة عني السـبع سـيدي الربنويص �لرصاص

ولعمل امجليع، السـيد الرئيس، فالرصاص والكوديوم والزئبق، هذا 
الثاليث الفتاك، شديد التسمم ومن بني أخطر امللو5ت املؤثرة عىل حصة 

أثريه املبارش عىل اجلهاز العصيب وعىل وظائف اللكي اإلنسان، وذÖ بت
والكبد واجلهاز التنفيس والقدرة اإلجنابية، ويصنف الكوديوم بأنه مادة 

  .مسببة للرسطان
والغريب يف األمر واخلطري يف آن معا أنه ال يوجد يف املناطق الصناعية 

ت عىل البيئة امللوثة أي برامج للمراقبة، متكن من معرفة انعاكس هذه امللو5
والصحة، خاصة أن هذه املناطق تضم العديد من األحياء السكنية املكتظة 
�لساكن، � اكويك بآسفي، سـيد الربنويص عني السـبع �Nارالبيضاء، 

  .ومدينة احملمدية
  السـيد الرئيس، 



 2011201120112011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

3 

 )2011 يونيو 28( 1432 رجب 25

إن حصة املواطنني ووسطنا البييئ يف خطر، فمل يعد الثلوت ميس 
تأثريات سلبية عىل املاء والرتبة والبحر واملواد الهواء فقط بل أصبحت ´ 

  . الغذائية
وهبذه املناسـبة وأمام هذه املعطيات اÞيفة، نطالب احلكومة والقطاع 
الويص أن ينرش نتاجئ هذه اNراسة وخيرب املواطنني واملواطنات بنتاجئها Óام 

فيه خري  اكنت صادمة، حىت يمتكن امجليع من اختاذ ¡حتياطات الالزمة ملا
  .بيئتنا وحصة مواطنينا ومسـتقبل أطفالنا

ويف هذا السـياق، وجه الفريق الفيدرايل طلب عقد اج ع جلنة عاجل 
للجنة املالية، حبضور السـيد اكتب اNوÐ امللكف �ملاء والبيئة، Nراسة 

ونمتىن أن تكون . تداعيات هذه اNراسة اليت الزالت حلد اآلن طي الك ن
رأة لعرضها عىل معوم املغاربة ومناقشـهتا أمام نواب األمة، للحكومة اجل

وعرض بر�جمها للحد والتقليل من ¡نعاكسات السلبية لهذه املواد وغريها 
عىل البيئة والصحة، خاصة أن املغرب من البان املوقعة عىل العديد من 

 اÞاطر لتقيمي ¡تفاقيات اNولية اليت تدعو إىل املسامهة يف العمل اNويل
بشأن  "�ل"املرتبطة �نبعا5ت املعادن الثقيV ومركباهتا، السـ� معاهدة 

 "اسـتوكهومل"واتفاقية  "روتردام"التحمك يف النفاiت اخلطرية، واتفاقية 
  ".برشلونة"واتفاقية 

  .فهل سـتكون للحكومة اجلرأة لفعل ذÖ؟ هذا ما نمتناه
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لفريق التجمع اNسـتوري املوحد

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

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات الوزيرات،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

يرشفين أن أحيط جملسـنا املوقر �لوضعية الصعبة اليت أصبح يعيشها 
قطاع التجارة بشلك عام وإقلمي خنيفرة وميدلت بشلك خاص، فبالرمغ من 
اإلسرتاتيجية الوطنية والقطاعية اليت اعمتدهتا اNوÐ، واملمتثV أساسا يف 
مجموع ¡تفاقيات اNولية اليت أبرمهتا بالد� مع دول العامل يف أورو� وآسـيا 

الد� الزال يعيش ظروفا وأمرياك والرشق األوسط، إال أن قطاع التجارة بب
صعبة ومل يسـتطع حلد اآلن مواكبة التطور احلاصل يف هذا اDال، حيث 
الزال يعاين العديد من املشالك اليت تعترب احلاجز احلقيقي ملسايرة 

  :مسـتجدات العرص مهنا
  عدم القدرة عىل مسايرة روح العرص؛  -
  عدم مواكبة التاجر الصغري واملتوسط؛  -

  .رضييبارتفاع الثقل ال -
وعليه، وأمام هذا الركود اáي تعرفه التجارة الوطنية، فإنه أصبح من 
الالزم عىل احلكومة ¡لتفات إليه ألن قطاع التجارة يعترب العمود الفقري 
للحياة املعيشـية اليومية للمواطن، اليت الزالت حتت ضغط العرض 

تحمك فيه والطلب، ومل تسـتطع إىل اليوم اخلروج من هذا املنطق اáي ت 
  . بعض اجلهات

و�لرجوع إىل وضعية إقلمي خنيفرة وميدلت، فإهنام يعيشان وضعية 
مزرية، أثرت وتؤثر عىل املسـتوى املعييش، اليشء اáي انعكس سلبيا 
عىل قطاع التجارة والصناعة التقليدية، ال�ان يعتربان إحدى اNعامات 

ت إنتاجية حديثة األساسـية القتصاد هذين اإلقلميني، فبانعدام وحدا
 Ðي ينتج عنه بطاáوخمصصة وارتفاع نسـبة الهشاشة ¡ج عية، اليشء ا

 .متفامقة وسط الشـباب وأمية متفشـية
áا، فعىل احلكومة أن تعمل عىل معاجلة الفوارق وإنقاذ قطاع التجارة 
والصناعة التقليدية وبعث الروح يف الربامج القطاعية اليت عرفت مجودا 

تسـتطع بعض األقالمي مواكبته، عرب اع د حلول واقعية اكلتخفيف كبريا، مل 
من الرضيبة عىل اNخل واللجوء إىل املصاحلة الرضيبية عرب إعفاء صغار 
التجار وحذف فوائد التأخري وبناء أقطاب جتارية جديدة مثل سـياسة 
األقطاب الفالحية، اليشء اáي سـيعطي مردودية أكرب لالسـتخالص 

سني وضعية التاجر يف ممارسة منافسة حرة، وسـيخلص ال الرضييب وحت 
  .حمال من نسـبة الفقر والهشاشة ويساعد عىل تقليص الهجرة حنو املدينة

ويف األخري، هنيب جبميع جتار اململكة واكفة الصناع التقليديني من أجل 
التعبئة للمشاركة بكثافة يف اسـتفتاء يوم امجلعة فاحت يوليوز، وعىل اخلصوص 

&فياللت، والتصويت بنعم عىل مرشوع -وصناع �ة مكناس جتار
  . اNسـتور

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لفريق األصاÐ واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 

  رين احملرتمني،أخيت، إخواين املستشا
احنا اليوم، السـيد الرئيس، يف فريق األصاÐ واملعارصة، غادي نقولو 
بصوت عايل إن الوطن فوق لك اعتبار، وسـنؤجل معارضتنا للحكومة 
واحلديث عن أعطاهبا واختالالهتا اليت حنن جد متأكدين أهنا سـتصبح من 

  . قبيل املايض مبارشة بعد فاحت يوليوز
ة اDلس علام اليوم لقضية تتجاوز كوهنا وسـنخصص موضوع إحاط
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طارئة، لكوهنا مرتبطة �للحظة اNسـتورية اليت تعيشها اململكة املغربية، 
واليت ينتظر مهنا املغاربة أن تشلك جرسا للعبور حنو مغرب جديد، 

  .انطلقت أسسه مع بداية العهد اجلديد
  السـيد الرئيس،

قا من املبادئ املؤسسة إننا يف فريق األصاÐ واملعارصة، وانطال
ملرشوعنا السـيايس، وانسجاما مع مطالبنا الواردة يف مذكرة حزبنا حول 
اإلصالحات اNسـتورية، نؤكد أن مرشوع اNسـتور اجلديد يعترب تقدما 
ملحوظا من حيث البناء املؤسسايت، ويتجاوب مع مطالب خمتلف تعبريات 

  .ة وغريهااDمتع السـياسـية والنقابية واحلقوقية واملدني
ويف هذا الصدد، وإذا كنا ندعو إىل التعامل بوعي ومسؤولية مع هذه 
اللحظة، إدارة ومواطنني، فإننا يف نفس الوقت نأمل بأن تؤسس هذه 
احملطة املفصلية لقطيعة مع لك األساليب البالية املمتثV يف توظيف واسـتعامل 

درة احلق يف خمتلف أشاكل املضايقات، وخاصة ت- اليت تريم إىل مصا
الرأي اÞالف، وعدم الزتام احلياد يف خمتلف أطوار العملية ¡سـتفتائية، 

  . بدءا �محلV ¡نتخابية، مرورا بعملية التصويت وانهتاء بإعالن النتاجئ
  السـيد الرئيس،

إذا اكن املغاربة مدعوون يوم امجلعة املقبل للمشاركة بكثافة والتعبري 
Nعىل تأييدمه ملرشوع ا Ðسـتور والتصويت عليه بنعم، فإننا يف فريق األصا

واملعارصة نعترب أن الرهان ليس فقط يف جحم املشاركة والنتيجة، بل الرهان 
الكبري هو يف مدى نضج لك األطراف، إدارة وسلطات و�خبني، وقدرهتم 
عىل جعل هذه اللحظة، حلظة دميقراطية �متياز، يشق عربها املغرب 

 Vديدة، يؤطرها وينظمها وحيمكها قانون أمسى جديد، يعرب يف ج&رخيية مرح
روحه ومقاصده الكربى عن التعاقد ¡ج عي اáي توافق عليه مجيع 

 .املغاربة
تأسيسا عىل ما سـبق، وإميا� منا يف فريق األصاÐ واملعارصة �آلفاق 

يف  الرحبة اليت يفتحها مرشوع اNسـتور اجلديد، واآلمال العريضة املنتظرة
مغرب املساواة والكرامة والعداÐ ¡ج عية وحقوق اإلنسان، فإننا ومن 
خالل هذا املنرب، هنيب باكفة املواطنات واملواطنني �لتوجه بكثافة إىل 

، والتصويت بنعم عىل مغرب الغد 2011صناديق ¡قرتاع يوم فاحت يوليوز 
  . بلك ثقة وعزة وافتخار، مغرب األمل، مغرب املسـتقبل

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق ¡سـتقاليل

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيد&ن الوزير&ن،
  السـيد الوزير،

  الزميV والزمالء احملرتمني،
تعيش اليوم مرحV هامة يف سـياق نقاش وطين  يعمل امجليع أن بالد�

جوهري حول مرشوع اNسـتور اجلديد، اáي سـيكون للشعب املغريب 
Vي . موعدا مع التصويت عليه يوم امجلعة املقبáور الهام اNوالشك أن ا

تلعبه اليوم وسائل اإلعالم الوطنية بصفة عامة، والسمعية البرصية بصفة 
هبذا اDهود الهام اáي مكن املواطنات  خاصة، جيعلنا ندرك وننوه

واملواطنني من ¡طالع عىل اكفة اآلراء والتحاليل واملواقف Þتلف 
  . الفاعلني، سواء السـياسـيني أو النقابيني أو اDمتع املدين أو الشـباب

ممتنيني �ملناسـبة أن يسـمتر هذا التوجه يف وسائل إعالمنا الوطين، 

ره أداة لعكس حيوية النقاش اDمتعي وتعبئة الرأي وذÖ بشلك دامئ، �عتبا
العام الوطين ليصبح رشياك فعليا يف صناعة القرار الوطين يف خمتلف 

  . مناحيه
الشك، السـيد الرئيس، أن تنوع التعبري احلر Þتلف اآلراء اáي 
جسدته املسريات املتعددة Þتلف فئات الشعب، جتعلنا نأسف اليوم 

يت ال عالقة لها �Nميقراطيات وأسسها ومعقها، واملبنية لبعض املظاهر ال
عىل ¡حرتام املتبادل Þتلف اآلراء املعرب عهنا، ومسـتظهرين �ملناسـبة 
بمنوذج � من هذه املظاهر اáي يتجىل يف منع الطلبة اليوم جبامعة 
سـيدي محمد بن عبد هللا بفاس، املدينة العلمية، من اجتياز ¡متحا�ت، 

ء اáي يشلك نوعا من اإلرهاب الفكري املرفوض، واáي يسـتغل اليش
أجواء احلرية واNميقراطية لترصيف ممارسة لها أهداف خطرية عىل جممتعنا 
وال عالقة لها بقمي اNميقراطية القامئ عىل احرتام األقلية حلقوق األغلبية، ألن 

اكن تو�ها، هو نضج شعبنا ومتزيه يف إدراك لك املقاصد واخللفيات، كيفام 
اáي جيع6 حريصا لك احلرص عىل أن تكون مصاحل الوطن العليا فوق لك 

  .املصاحل اáاتية
إن الفريق ¡سـتقاليل، واáي ´ رشف ¡ن ء للحزب اáي قام 
بفعالية يف التأطري الناجض Dموعة هامة من التجمعات املبارشة مع املواطنات 

غربية، يف إطار ممارسة دوره اNامئ يف واملواطنني، إسوة �ألحزاب امل
¡حتاكم ملنطق النقاش املسؤول والهادف والناجض، إذ جيدد اليوم قبل 
األمس، ومن خالل جملسـنا املوقر، دعوته لاكفة املواطنات واملواطنني 
التوجه بكثافة إىل مراكز ¡قرتاع من أجل اإلسهام يف مسـتقبل هذا الوطن 

يف قناعته عىل كون اNعوة للتصويت بنعم ال تعين  ومسـتقبل أجيا´، مؤكدا
يف احلروف الثالثة لهذه اللكمة إال معىن واحدا، وهو حنن عائV مغربية، 
واحلروف األوىل لهذه اللكمة اDمتعة تعطينا لكمة نعم، و�لتايل ينبغي أن 

  . نسـتعمل لكمة نعم
  .فشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ستشارشكرا السـيد امل 

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
سؤ¡، وذÖ عىل ضوء املراسالت اليت تالها  15اجللسة، وعددها 

الرتبية الوطنية، الصناعة : مهنا آنية، مو�ة لقطاعات 4السـيد األمني، 
ا لقطاعات سؤ¡ عادi مو� 12والتجارة، التمنية ¡ج عية، الثقافة، و

الرتبية الوطنية، التمنية ¡ج عية، الطاقة واملعادن، الصحة، ¡تصال، 
  .الشؤون ¡قتصادية والعامة

نسـهتل هذه اجللسة �لسؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة حول 
  . مرشوع تعممي نظام املساعدة الطبية لفائدة املعوزين وذوي اNخل احملدود

  . ملستشارين من فريق التجمع اNسـتوري املوحداللكمة ألحد السادة ا

        ::::املستشار السـيد احلسن سليغوااملستشار السـيد احلسن سليغوااملستشار السـيد احلسن سليغوااملستشار السـيد احلسن سليغوا
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد&ن الوزير&ن،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
السـيدة الوزيرة، لقد قامت وزارة الصحة بإرساء نظام التغطية الصحية 

أطلق عليه إمس عىل الصعيد الوطين لفائدة املعوزين وذوي اNخل احملدود، 
نظام املساعدة الطبية، إميا� مهنا برضورة متكني املواطن البسـيط والفقري من 
اخلدمات الصحية �ملستشفيات واملسـتوصفات ومراكز ¡ستشفاء عىل 

  .صعيد الرتاب الوطين برمته
وإذا اكن هذا النظام سـميكن املواطن البسـيط من المتتع بأحد حقوقه 

حة، فإننا نود منمك �ملناسـبة إعطاء� تقي� للتجربة اNسـتورية أال وهو الص
Ðأزيالل، وما يه اخلالصات والنتاجئ اليت -المنوذجية اليت مقمت هبا جبهة &د

ميكن اع دها من أجل تعممي هذا النظام عىل مجيع �ات اململكة معوما، 
  بوملان عىل اخلصوص؟ - و�ة فاس
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .د املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤالشكرا السـي

        ::::السـيدة iمسينة �دو، وزيرة الصحةالسـيدة iمسينة �دو، وزيرة الصحةالسـيدة iمسينة �دو، وزيرة الصحةالسـيدة iمسينة �دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين،

�لفعل أشاطرمك الرأي، السـيد املستشار، فنظام املساعدة الطبية áوي 
شاريع ¡ج عية اليت تعرفها بالد�، هو اNخل احملدود يعد من أمه امل 

مليون  8مرشوع جممتعي طموح، يسـهتدف ثلث الساكنة أي ما يعادل 
ونصف من املغاربة اáي سيسـتفيدون من تغطية حصية أي مبعىن الولوج 

واDانية يف النظام الصحي والولوج إىل . إىل اخلدمات الصحية �Dان
رب التغطية الصحية، فبعد التأمني اخلدمات الصحية �Dان ترتمج ع

اإلجباري عىل املرض فها حنن بصدد تعممي نظام املساعدة الطبية، كام أننا 
أطلقنا دراسة لنعممه عىل لك �يق املغاربة اليل �يق ال يشملهم التأمني 
الطيب، وعىل اخلصوص املهن احلرة، التجار، الصانعني التقليديني، واآلخرين 

  .فدوش مهنالكهم اليل متيسـتا
، اليل يه التغطية الصحية، )RAMED(واآلن هاد التغطية الصحية 

كام تعرفون السـيد املستشار أن أجرأة هذا النظام فقد مت البدء بتجربة 
Ðمة إىل واحد مكتب - منوذجية يف &دÓ أزيالل قبل التعممي، مث أسـندت

املالحظات اNراسات من أجل التقيمي، مث أخذ� �ملالحظات ¡جيابية و 
السلبية لهذه التجربة، فاملالحظات لك ما اكن سليب مت معاجلته، وهناك مت 
ختصيص ثالث جلان، جلنة اليل ترتأسها وزارة الصحة املتعلقة بلك ما هو 
عرض حصي، جلنة ترتأسه وزارة اNاخلية لهتييء املناخ واللجن اإلقلميية 

لواكÐ للتأمني الطيب بلك ما لتحديد املسـتفيدين، وهناك جلنة اليت ترتأسها ا
  . يتعلق �لمتويل

فبالنسـبة لنتاجئ هذه التجربة، اكنت حقيقة جد اجيابية ألن من خالل 
هذه اNراسة، اسـتخلصنا عىل أن أغلبية املسـتفيدين عربوا عن ارتياIم 
إلعفاهئم من شواهد ¡حتياج، وهذا اليشء Óم جدا، تقليص فرتة املواعيد 

مات الطبية و¡ستشفائية، خاصة للمسـتفيدين ذوي للولوج إىل اخلد
األمراض املزمنة، وهذا النظام مكن املستشفيات من رفع مداخيلها ب 

، وسـيكون هناك حتسني دiل املداخيل، ملاذا؟ ألن فقط اليل 10%
حقيقة تيسـتحق اDانية، يف حني بعض األحيان تنشوفو أنه من يسـتحق 

حيان أنه اليل قادر عىل أنه يؤدي متيأديش، اDانية فمل متنح ´، وبعض األ
  ... هاذ املسأÐ يعين غادي متكننا أننا حنسـنو

ممت دجنرب سيمت التعممي  - إن شاء هللا-بغيت نقول من هنا آلخر السـنة 
عىل مجيع أحناء اململكة ولك التدابري وكذÖ المتويل دiل العملية يعين اآلن 

  .عىل هذا التعممي -إن شاء هللا-انهتت وحنن مقبلني 

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد احلسن سليغوااملستشار السـيد احلسن سليغوااملستشار السـيد احلسن سليغوااملستشار السـيد احلسن سليغوا
  .شكرا السـيد الرئيس

كام سـبق . أوال أشكر السـيدة الوزيرة عىل اإليضاحات اليل قدمهتا لنا
لها من إجيابيات عىل اDمتع  يل أن قلت بأن نظام املساعدة الطبية ما

املغريب، وكنا متخوفني من تأخري ¡نطالق يف أحناء اململكة وخاصة �ة 
  .بوملان-فاس

  السـيدة الوزيرة،
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، يعين قبل 12نطلب منمك ترسيع الوترية، ولكن مبا أنمك قلمت بأن شهر 
آخر هذه السـنة سـيكون معمم عىل مجيع الرتاب الوطين، فميكن لنا إال 

  . و برشى مجليع املغاربة من هنا آلخر السـنةنقول
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

السؤال املوايل املوجه أيضا إىل السـيدة وزيرة الصحة موضوعه 
اخلصاص يف عدد األطباء، للمستشارين احملرتمني السادة عبد هللا عطاش، 

  . ه احللوطي، محمد الرماشالعبد اإل
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::ه احللوطيه احللوطيه احللوطيه احللوطياملستشار السـيد عبد اإلالاملستشار السـيد عبد اإلالاملستشار السـيد عبد اإلالاملستشار السـيد عبد اإلال
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات الوزيرات احملرتمات،
  السـيد&ن والسادة املستشارين احملرتمني،

  السـيدة الوزيرة،
حنن اليوم نتحدث مرة أخرى، بعدما حتدث الكثريون عن اخلصاص 

نعمل، السـيدة الوزيرة، أن املواطن اليوم . � يف القطاع الصحياملوجود عند
هو هيمت �Dال الصحي، والقضاi الصحية �لنسـبة إليه يه قضية حمورية 
وقضية أساسـية مرتبطة مبجاالت متعددة يف احلياة ¡قتصادية و¡ج عية 

  .يف الوطن
ال املواطنون أكيد أنمك تبذلون جمهودات كربى يف هذا اDال، لكن الز 

املغاربة واملواطنات املغربيات يعيشون مشالك مجة يف العديد من املدن ويف 
العديد من األرiف، عند� مشالك عىل مسـتوى بعض املدن الكربى، من 
اNار البيضاء إىل القنيطرة يف هذا احملور، أو بعض املدن الكربى جند أن 

صاص املوجود يف األطباء هناك مشلك املواعيد املتباعدة نظرا لهذا اخل
اáين ميكن أن حيققوا الولوج املطلوب للمرىض، وعندما نذهب إىل 

من نوع آخر، حيث جند  ااملناطق الريفية وإىل املناطق اجلبلية جند خصاص
  .أن هناك أحيا� انعدام األطباء امللكفون �لتعاطي والتعامل مع املرىض

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
عن هذا اخلصاص املسجل يف هذه املستشفيات  نسائلمك اليوم

�ململكة، ونسائلمك السـيدة الوزيرة عن الرب�مج واإلجراءات اليت 
  . ستتخذوهنا حلل هذه اإلشاكالت املطروحة

  .وشكرا

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

  .السؤال

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

  السـيد&ن املستشار&ن،
  السادة املستشارين،

حصيح عىل أنه ما تعانيه اليوم وزارة الصحة ما هواش يعين حبدة عىل 
مسـتوى البنيات وال عىل مسـتوى التجهزيات وال، هو عىل اخلصوص عىل 
مسـتوى األطباء، سواء اكنوا عامني أو اختصاصيني، ف�Ö السـيد 

وعيا منا بذلنا جمهود اسـتثنايئ من أجل التغلب عىل لك  ،املستشار احملرتم
تراكامت السـنوات املاضية، وذÖ، أوال، بتوفري املناصب املالية الالزمة 
الستيعاب خرجيي مجيع لكيات الطب الوطين، و�لتايل حتسني الوضع 
الصحي ببالد�، سواء يف املدن أو القرى أو املناطق النائية، بغيت نقول 

مهنم تيتعينوا  %60من األطباء اليل تيوجلوا إىل وزارة الصحة،  %60بأنه 
  . عىل اخلصوص يف املناطق اليل تتعرف اخلصاص

توظيف  2010-�2008لنسـبة لألطباء العامني، عرفت الفرتة ما بني 
يف القرى  -كام قلت- %60طبيب عام، وعينت أكرث من  800ما يزيد عن 

مبا أننا ميكن لنا حنسـنو هذا الرمق، غري ما واملدارش واملناطق النائية، وكنا ر 
اكينش هناك واحد حلد اآلن ما دام أن األطباء غادي ميشـيو بعيد، ما 
تنقدروش يعين أننا جنلبو ذاك األطباء، ولكن أظن أنه ما بعد هذا احلوار 
¡ج عي اليل مقناه مع النقا�ت وحتسني وضعية الطبيب مع مسار خاص 

جديدة �لنسـبة للتخصص دiلو،  اآفاق ام اليل تتفتح ´�لنسـبة للطبيب الع
رمبا عىل أن يكون هناك تعويض عىل املناطق النائية، رمبا غادي نقدرو أننا 

  .نسـتقطبو أكرث من املايض عدد األطباء
منصب يف انتظار  300فقد خصصت وزارة الصحة  2011برمس سـنة 

اضطرينا أننا نديرو مبارة اإلعالن عن نتاجئ املباراة يف هذا الشأن، ولكن 
أخرى، ألنه كام تعلمون هناك بعض األطباء اليل قاطعوا هذا املباراة، إذن 

إذن اكين هناك تأخري يف .. خصنا نعاودوها �ش نوصلو للعدد اليل احنا
  .هذا اDال

�لنسـبة لتخصص األطباء، بغيت نقول لمك أن اعتبارا لرضورة أننا 
يني، وبتوافق مع مديري املستشفيات خصنا عدد أكرب من ¡ختصاص 

اجلامعية، وكذÖ مع معداء لكيات الطب والصيدÐ وبتشاور مع رؤساء 
مصاحل املراكز ¡ستشفائية، وبناء كذÖ عىل الطاقة التكوينية، معلنا عىل 
الرفع من عدد األطباء اáين وجلوا طور التكوين من أجل التخصص، كنا 

رفعنا العدد  2009، ويف 490إىل  2008، طلعنا يف 2007سـنة  450يف 
  . ختصص 62، موزعة عىل 640إىل  2010، ويف 680إىل 

منصب مل يمت شغرها،  360بغيت نشري إىل أنه برمس السـنة املاضية 
  .ختصص يتعلق �لتخصصات ذات األولوية 200مهنا 

وعليه، فقد مت ¡حتفاظ هذه السـنة تقريبا بنفس عدد فوج السـنة 
دiل املناصب ولكن موزعة عىل اخلصوص، واألمه هو أنه  604املاضية ب 
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مت توزيعها عىل التخصصات اليت حنن يف حاجة إلهيا، واليل مستشفياتنا 
  .�خلصوص يف املناطق النائية يه حمتاجة لها

  .شكرا

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

  .اجلواب

        ::::ملستشار السـيد عبد هللا عطاشملستشار السـيد عبد هللا عطاشملستشار السـيد عبد هللا عطاشملستشار السـيد عبد هللا عطاشاااا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات الوزيرات احملرتمات،

  السـيد&ن والسادة املستشارين احملرتمني،
أوال هبذه املناسـبة ننوه مبا مت التوصل إليه يف إطار احلوار القطاعي 

املالية  لوزارة الصحة مع النقا�ت، ولكن يف نفس الوقت حنذر من فيتو
اáي بدأ يظهر يف األفق، خاصة يف بعض القضاi املهمة واإلسرتاتيجية، مما 
يؤثر سلبا عىل قطاع الشغيV اáي ميكن أن يرى ارتبااكت خاصة يف هذا 

  .اخلصاص املهول اáي نعرفه ونراه
، 2008طبيب يف  800السـيدة الوزيرة، األرقام اليل اعطيتنا دiل 

هاذ القضية خاصة يف إطار املساعدة ... وزعةم 600منصب طبيب،  300
الطبية ال ميكن أن حتل املشلك، إىل ابغينا اآلن نبداو فعال يف املساعدة 
الطبية وحنلو اإلشاكل، نبداو يف حل اإلشاكل خص اآلن نوظفو أكرث من 

طبيب، �هيك عن األطر الطبية املساعدة اليل اكين خصاص  17.000
دiل املمرضني، و�لتايل  10.000لوزارة يف Óول وكبري جدا، حددته ا

خص واحد اDهود كبري جدا، وخص املناصب املالية تكون يف املسـتوى 
  .املطلوب لتعممي املساعدة الطبية

كتعرفوا، السـيدة الوزيرة، أن األرقام العادية والبسـيطة اليل تيعرفها أي 
طبيب  1العاملية مواطن وأي متتبع بأن األرقام اليل حددهتا منظمة الصحة 

، و�لتايل 1750أو  1700للك  1حنا عند� امواطن، اآلن  1000عن لك 
، 330للك  1خصاص كبري جدا وما نقارنوش احنا �Nول املتقدمة، فرنسا 

للك  1غري اجلزائر وتونس اليل قريبة لنا عندمه أقل مما عند�، اجلزائر 
أن عدد الساكن أقل مع  20.000، وعدد األطباء يف تونس يصل إىل 900

  .منا بكثري
  السـيدة الوزيرة،

طبيب اليل ممكن كنتو تشريوا لها ونشوفو النتاجئ  3300كذÖ خطة 
دiلها فني وصلت أن املسائل فهيا إشاكل كبري، اإلشاكل هو أن الطاقة 
¡ستيعابية دiل لكية الطب ضعيفة جدا، مايش مشلك دiل التكوين، 

 Öل مكونني، وكذiيل هو مشلك دiاملسائل اليت أشار إلهيا الزميل د
التوزيع غري العادل دiل هاذ األطباء وخاصة يف املناطق النائية، إىل اخذينا 

عىل مسـتوى  1مثال الراشـيدية، عىل مسـتوى أطباء األطفال مثال اكين 
&دÐ اليل فهيا جتربة دiل كذا  ،قرية أوالد بوعياد اليل اكينة يف إقلمي &زة

ممرضني، ويشـتغلون يف  4نسمة عندمه طبيب واحد و  40.000اكين 
ظروف مزرية عىل مسـتوى مجموعة من األمراض اخلطرية جدا ومهنا 
األمراض التنفسـية وأمراض السكري ودiل القلب اليل كتقتل أكرث مما 
تقتل حوادث السري، و�لتايل خصنا واحد اإلجراءات جد كبرية تفوق 

  .ري خاصة مبدونة الصحةأضعاف ما در� ملدونة الس
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة للرد عىل التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
أوال فقط للتوضيح بغيت للشهادة عىل أن وزارة املالية يف إطار احلوار 

ب ¡ج عي ما دارت حىت يش فيتو، �لعكس لقينا عىل أن واحد التجاو 
كبري عند السـيد وزير املالية ولك املصاحل اليت اشـتغلت معنا، واخذاو بعني 
¡عتبار األمهية اليت تكتسـهيا وزارة الصحة واخلصوصية دiل العاملني 
داخل وزارة الصحة، ف�Ö متكنا هباذ التجاوب وهذا التفهم عىل أننا منشـيو 

يV بفضل نضال بعيد، واكين هناك مكتسـبات كثرية اآلن �لنسـبة للشغ 
  .النقا�ت

�لنسـبة للخصاص، بطبيعة احلال اكين هناك خصاص، ولكن، السـيد 
طبيب، مع العمل أن املبادرة اليل اكنت يف  17.000املستشار، حتدثمت عىل 

انطلقت، فهـي لتكوين، ألننا شفنا أشـنو هو اخلصاص، فانطلقت  2007
ننا كنعرفو عىل ، أل2020طبيب، وذÖ يف أفق  3300مبادرة فقط دiل 

  . أن تكوين طبيب خصو واحد األجل كبري
حصيح بأنه ميكن تبان Ö عىل أن األرقام ... فاليل بغيت نقول بأن احنا 

ما زالت ضئيV، ولكن إذا اكنت ضئيV، و�خلصوص ف� يتعلق �ألطباء يف 
اكز الطب العام اليل احنا يف حاجة ماسة إلهيم، ألهنم مه اليل تيكونوا يف املر 

الصحية دiل القرب، �خلصوص يف املناطق اجلبلية واألرiف ولك هذه 
املناطق البعيدة والنائية، ولكن مايش حيث ما كنفتحوش هلم املناصب 

منصب، احنا  500املالية الاكفية، غري السـنتني الفارطتني، فتحنا تقريبا 
راكز مهنا دiل امل 100وبقت  200عارفني بأن اكن عند� تقريبا واحد 

يه اكفية لفتح مجيع املراكز الصحية، ولكن مع  500الصحية املغلقة، إذن 
ناش عىل أننا نغطيو هذا اخلصاص، ألنه ما جاو�ش األطباء ن األسف ما متك 

 .طبيب 250أو  �200لعدد الاكيف، فمل نمتكن أننا نوظفو إال 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
عىل مسامههتا يف هذه  شكرا السـيدة الوزيرة، أشكر السـيدة الوزيرة

 . اجللسة
ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 
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  . والبيئة حول غالء فواتري الكهر�ء وصعوبة هذه اخلدمات يف العامل القروي
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصاÐ واملعارصة

        ::::املستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوي
  الرئيس احملرتم، السـيد

  السـيدات الوزيرات احملرتمات،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

السـيدة الوزيرة، يف إطار العناية �لعامل القروي وحماوÐ مهنا لربطه 
بوسائل وظروف احلياة املعارصة، معدت اNوÐ املغربية يف السـنني األخرية 

وهو األمر اáي حتقق يف . ويةإىل تدشني ورش هام، يتعلق �لكهربة القر 
جزء هام من البادية املغربية، األمر اáي جعل العديد من القرى املغربية 

  . تسـتفيد من هذه اخلدمة بعد طول انتظار ومعا�ة
لكن لوحظ �مللموس، السـيدة الوزيرة، أن اDهودات اليت بذلت من 

دات أخرى ف� أجل تعممي ¡سـتفادة من خدمة الكهر�ء مل توازهيا جمهو 
خيص ختفيض التلكفة يف العامل القروي، وهو األمر اáي أحضى يطرح 
مشالك حقيقية للفالحني، وخاصة الصغار مهنم الراغبني يف ¡سـتفادة من 

  . نفس اخلدمة
فعىل هذا األساس، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ف� إذا كنمت تتوفرون 

القدرة الرشائية للفالحني عىل مقاربة جدية لألمثنة، تنسجم مع ضعف 
  . الصغار وصعوبة موارد العيش يف العامل القروي

  .شكرا السـيد الرئيس

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

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

  ملستشارون احملرتمون،السـيدات والسادة ا
بغيت نذكر يف البداية بأن أسعار البيع دiل الطاقة الكهر�ئية حتدد 
مبوجب قرار السـيد الوزير املنتدب Nى السـيد الوزير األول امللكف 

بعد دراسـهتا واقرتاIا من طرف اللجنة  ،�لشؤون ¡قتصادية والعامة
لهذا فالتعريفة . د أمثنة الكهر�ءاملشرتكة بني الوزارات املعنية وامللكفة بتحدي

  . الكهر�ئية احملددة يمت تطبيقها عىل مجيع مناطق اململكة دون متيزي
وجتدر اإلشارة أنه طبقا لسـياسة احلكومة الرامية إىل حامية القدرة 
الرشائية للمواطنني، فقد اسـتثنت التعديالت األخرية ألسعار بيع الطاقة 

، أسعار 2009لتطبيق ابتداء من فاحت مارس الكهر�ئية، اليت دخلت حزي ا
بيع الطاقة الكهر�ئية لزبناء اجلهد املنخفض اخلاص �السـهتالك املزنيل واليت 

  . بقيت عىل مسـتواها
وبغيت نذكر أيضا بأن التسعرية الكهر�ئية ذات اجلهد املنخفض، تتوفر 

ساعة /Kv 100عىل شطر اج عي خيص الزبناء اáين ال يفوق اسـهتالكهم 

من املسـتعملني املزنليني، أما  %70شهرi، واáي يسـتفيد منه أكرث من 
�لنسـبة لالسـهتالاكت اليت تفوق هذا القدر، فتخضع إىل نظام األشطر 

  . اáي يزتايد أسعاره مع زiدة مسـتوى ¡سـهتالك
بغيت أيضا نذكر بأنه مت تطبيق أيضا التعريفة اخلرضاء املسـتعمV يف 

 من أجل تشجيع الفالحة �ملغرب، وكذا مراعاة ظروف اDال الفال�
الفالحني عن طريق إدخال السعر األخرض اáي يسـتفيد منه الزبناء 
اخلواص واملقاوالت اليت متارس نشاطا زراعيا، حبال الزراعة وتربية املوايش 
وخض مياه السقي، عند اإلدالء بشهادة مسلمة من املصاحل اÞتصة التابعة 

  . لفالحةلوزارة ا
ومتكن هذه التعريفة من ¡سـتفادة من خيارات تعريفية، تتالءم ومدة 
¡سـتعامل السـنوي واملسموح �ملزدوج، اكين سعر الصيف وسعر الشـتاء، 
كام تعفي هذه التعريفة الزبناء الفالحني من ¡كتتاب يف القدرة، فال حتسب 

حات اليل تعمموا يف إال القدرة املسـتعمV فعليا، وهاذو لكهم اكنوا إصال
 .القطاع الفال� �ش يواكهبم يف العمل دiهلم

  .وشكرا

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الرئيس احملرتم،

تينا، ولكن تنبقاو شكرا عىل هذه املعلومات اليل اعطي  ،السـيدة الوزيرة
دامئا نسأل احلكومة حىت نكون بعمل ونتذاكر يف هذا املشلك، ابغينا نعرفو 

يه الرحب اليل تتاخذوا هاذ  والتلكفة احلقيقية دiل الكهر�ء �ش نعرفو آشـن
يه  والرشاكت اليل اعطيتوها تقوم هبذا التوزيع، حىت اآلن معارفينش أشـن

صوها، تتجينا الفاتورة وتنخلصو، اليل التلكفة، تتجينا الفاتورة وتنخل
املاء والضو  خملصشاي بدون اáهاب للقضاء أو إىل يشء آخر تنقطعو ´

كأن هذه الرشاكت فهيم احلمك وفهيم القايض، ومه يعملون ما يشاءون، 
i هاذيa عند�، ألن تنعرفو بأن الرشاكت لكهم ÐوNيف هاذ ا iجار 

ندمه مشالك تميشـيو للقضاء، ولكن احنا تيكونوا مع املواطنني، إىل ع 
الرشاكت اليل عند� موجودين تيقطعوا املاء ومعند�ش احلق ما نقولو حىت 

  .خنلصو
5نيا، هاذ اDهودات اليل يه بذلت، مميكنش لنا نقولو بأهنا اكفية، ميل 
متنقولو بأن الفالح الصغري اعطيناه الكهر�ء، اعطيناه بأمثنة �هظة، تتعرف 

يرة احملوالت الكهر�ئية بشحال تيتقاىض؟ المثن يفوق اDهود دiل الوز
  .الفالح

هاذ احملول، السـيدة الوزيرة، تيكون غري اكيف،  5نيا، ميل تنجيبو ´
i eّ لو وتيويل ضعيف، تيعطيهiوضعيفة، أما  220 تيبعد عىل الطريق د
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  .متيشوفهاش 380إىل ابغى 
و من ¡نقطاعات الكربى دiل الكهر�ء، راه احناi �قني تنعاني ،5لثا

سواء يف املنازل أو يف الضيعات دiلنا، تصوري بأننا يف الضيعة دiلنا أو 
يف املعمل دiلنا الوقت اليل تنكونو تنخدمو �لكهر�ء وتيتقطع لنا، ماذا 
يقع؟ اخلسارة الكربى، وإىل ابغينا نطلبو احلق دiلنا، ما اكين اليل تيواجبنا 

  .عليه
فنمتىن من السـيدة الوزيرة بأهنا تنكب عىل هاذ املشالك اليل يه يف 

تكون عندو الكهر�ء، ولكن تكون  هصاحل املواطن، واملواطن اليل من حق
عندو بمثن حقيقي، كوين متيقنة بأننا أغىل سوق واحنا تنتنافسو مع اNول 

هام تيخلصوا  األوروبية يف املنتوج دiل اخلرض دiلنا ودiل الفواكه، ولكن
الكهر�ء أقل منا، احنا تنخلصوها أكرث مهنم، هذا يشء متيعطينشاي 

  .اإلماكنية نتنافسو
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .د الرئيس احملرتمشكرا السـي

فعال التساؤالت دiل السـيد املستشار جد Óمة، واحنا كقطاع دiل 
الطاقة يف خدمة املواطنني �ش يوصل هلم هذه املادة احليوية يف أحسن 
الظروف، ولك يش عىل وعي بأن اململكة املغربية قامت مبشاريع جد Óمة 

 ف� خيص الكهر�ء وهيلكية كيتعطي هبا املثل اليوم يف اخلارج، والسـ�
  .القروية

ابغيت نذكر أيضا بأن املغرب لألسف ما عندوش إنتاج ذايت، فلكيش 
يسـتورده، فميكنش لنا نعملو مقارنة مع بان اليل ميكن تنتج واليل ميكن لها 

  . تعمل أسعار أو أمثنة من واحد املسـتوى
انون ويف كتعمل يف إطار الق -حبال اليل قلت-اجلهود مبذوÐ واألمثنة 

إطار جلنة مشرتكة اليل كرتأسها وزارة الشؤون العامة و¡قتصادية، واكين 
القرار دiل الوزير اليل هو يف اجلريدة الرمسية واليل كيعطي مجيع األمثنة يف 
مجيع املسـتوiت ومجيع أنواع املسـهتلكني ومن مضهنم الفالحني والتسهيالت 

  . اليل كتعمل �ش يتحسن هلم األمثنة
ورمغ اDهودات املبذوÐ، بغيت أيضا نذكر بأن هناك  هفوق هذا لكو 

رشعت احلكومة، والسـ� وزارة الشؤون العامة و¡قتصادية، �لقيام 
بدراسة مشولية حول التعريفة الكهر�ئية إلعادة هيلكة نظام األسعار ونمتناو 

-ت �ش هاذ اNراسة هاذي خترج بتوجهيات اليل ميكن لها تعطي حتسينا
 .يف هاذ املسـتوى - إن شاء هللا

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

  . شكرا السـيدة الوزيرة
السؤال املوايل موجه أيضا إىل السـيدة وزيرة الطاقة، موضوعه لكفة 
اNراسات اإلعدادية إلدماج املكتب الوطين للكهر�ء واملكتب الوطين للامء 

  . الصاحل للرشب
  .ريق ¡شرتايكاللكمة ألحد السادة املستشارين من الف

        ::::بوعيادبوعيادبوعيادبوعياد    زبيدةزبيدةزبيدةزبيدةاملستشارة السـيدة املستشارة السـيدة املستشارة السـيدة املستشارة السـيدة 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  زمياليت، زماليئ،
سؤالنا يندرج يف إطار إدماج املكتب الوطين للكهر�ء واملكتب 

  . الوطين للامء الصاحل للرشب
ات اليت قام هبا لقد نرشت، السـيدة الوزيرة، و5ئق تثبت لكفة اNراس

املكتبني يف إطار هذا اإلدماج، حصيح أن اDالس اإلدارية والقوانني املنظمة 
لها ختول لهاذ املاكتب بإحداث ووضع دراسات لهذا اإلدماج وهذا النوع 

مليون دiل  20من األنشطة، لكن ما لوحظ أن التلكفة اإلجاملية فاقت 
  . اNرمه

اكتب دراسات، مهنا املتعلق �لشق حصيح كذÖ أنه اكنت هناك عدة م
القانوين، �لشق احملاسـبايت و�لشق املتعلق �لتواصل من أجل جناح هذا 

لكن، السـيدة الوزيرة، بغينا نعرفو كيف مت هذا التعاقد من أجل  .اإلدماج
وضع هاذ الصفقات يف هاته اNراسات واإلدالء مبجموعة من التفاصيل يف 

  . هذا الباب
  .شكرا

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

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

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
معلية مجع األنشطة دiل املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب 

ر�ء، يه معلية يعين غري عادية �حلجم دiلها و�لبعد اإلسرتاتيجي وللكه
يعين فريدة من نوعها يف هاذ العمل، وهاذ امجلع غادي  ،دiلها واألمهية دiلها

يسـتجيب إىل إدماج الرؤية والربامج يف مادتني حيويتني اكملاء الصاحل 
خلدمات لصاحل للرشب و الكهر�ء يف تدبري أيضا هاذ القطاعات ولتحسني ا

  .امجليع
ويف هاذ اإلطار هذا، ويف إطار التحضري لهاذ العمليات دiل امجلع ما 

اليل هو حتت قبة  40.09بني املكتبني ومواكبة مع دراسة املرشوع قانون 
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الربملان، اكن من الرضوري حتضري وإجناز مجموعة من اNراسات المتهيدية 
اإلسرتاتيجي عند دخول هذا الرضورية لضامن حسن تنفيذ هاذ املرشوع 

القانون حزي التنفيذ، ومرحV الهتييء هاته تعترب رضورية لنجاح املرشوع مع 
ضامن اسـمترارية املرفق العام اáي يضطلع به لك املكتبني بصفهتام مؤسسـتني 
معوميتني، تضطلعان مبهمة حيوية يف جمال الطاقة الكهر�ئية واملاء الصاحل 

ل عىل الصعيد الوطين، �هيك عن رضورة تأمني للرشب والتطهري السائ
¡سـتقرار ¡ج عي املرتبط مبسـتخديم املكتبني من �ة، ومن �ة 

أو املؤسسات  كالرشاكت أو األبنا(أخرى اسـتقرار املعامالت مع الرشاكء 
  .) إخل... العامة أو اخلاصة أو املتعاملني األجانب

 وفق املعايري اNولية وضام� لتحقيق أهداف مرشوع مجع املكتبني
املتطلبة يف هذا اDال، مت اللجوء إىل إبرام عقود مع ماكتب استشارة 
متخصصة هبدف مواكبة هذا املرشوع الضخم من الناحية التنظميية 

 .والقانونية واحملاسـباتية واجلبائية، وكذا ف� هيم معلية التواصل
ها مبلغ تقريبا دiل فكام جاء يف jممك، فعال هذه اNراسات اكن عند

مليون درمه، اكينة استشارة قانونية حول إطار امجلع، استشارة يف  20
اجلانب الرضييب واملايل، مواكبة مرشوع امجلع من الناحية التنظميية، ومواكبة 
مرشوع امجلع من الناحية التواصلية، وأيضا انعاكسات عىل الصعيد 

  .¡ج عي وعىل املوارد البرشية
خرباء متخصصني، واكبوا هذه العملية إىل ذه اNراسات وعهد هب

بتنسـيق &م مع مجموعة معل، تضم إطار دiل املكتبني وذÖ يف إطار Óين، 
يتسم �لكفاءات الالزمة واإلحاطة الاكفية �ملوضوع، مع األخذ بعني 

نه أن خيلق جوا أ¡عتبار املسـتلزمات ¡ستباقية، تفادi للك ما من ش
  .يؤثر سلبيا عىل هذه العملية املهمة ، اليل ميكن ´غري مالمئ

وف� خيص اآل5ر القانوين املعمتد إلبرام هذه العقود، فمت يف إطار 
املقتضيات املنصوص علهيا يف نظام املشرتiت املعمول به واملصادق عليه 
من طرف اDلس اإلداري، واليل كينص أن حيm يتعلق األمر خبدمات هتم 

ذو طابع خاص مكرشوع امجلع هذا، وحيm يتطلب إجناز هذه مرشوعا 
اخلدمات من طرف متعاقدين ذو مواصفات جد ممتزية، فكيقدر يلجأ 

  . املكتب إىل إبرام اتفاقيات من هذا النوع هذا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيدة املستشارة يف إطار التعقيب 

  .عىل اجلواب

  :ملستشارة السـيدة زبيدة بوعيادملستشارة السـيدة زبيدة بوعيادملستشارة السـيدة زبيدة بوعيادملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداااا
حنن عن عمل، وأثناء دراسة . شكرا السـيدة الوزيرة عىل هاته املعطيات

كنا عىل عمل بأمهية هذا املرشوع، لكن سؤالنا حمدد هو  40.09القانون 
  .ارتفاع لكفة هاته اNراسات

ال ـــــــــــــــــــــة ديـــــــ5نيا، يف بعض ماكتب اNراسات، هناك إشاكلي
)les conflits d'intérêts( اآلن يف عدة دول تناقش قوانني من أجل منع ،

حنن يف صفقاتنا واحلكومة يف صفقاهتا ال  ).les conflits d'intérêts(هاذ 
تأخذ بعني ¡عتبار هاته اإلشاكلية، وNينا لك املعطيات ف� خيص التعاقد مع 

من �ة، ومن �ة ) Un conflit d’intérêt(ماكتب اNراسات هناك 
ماليني  7أخرى ملا نالحظ هذه اللكفة ونالحظ لكفة التعاقد التواصيل لتفوق 

درمه، رمبا ف� خيص دراسات امجلع القانوين وامجلع احملاسـبايت هذه تتطلب 
تقنيات جد جد Óمة نظرا ألمهية املرشوع، لكن ف� خيص التعاقد من أجل 

اليل كيتطلب أكرث ) Un programme de communication(التواصل 
ماليني دiل اNرمه، هذا نعترب يف الوقت اليل حنن يف املغرب ويف لك  7من 

اNول هناك إشاكلية دiل املال العام اليل خصو يدبر بلك حاكمة وبدون 
تبذير، وخاصة ف� خيص مثال املكتب الوطين للكهر�ء، هناك مسـتحقات 

زالت مل تنفذ، و�لتايل نطلب منمك، السـيدة للمكتب الوطين للكهر�ء اليت ال
الوزيرة، �ش هاذ املسائل لكها خصها تصفى، اليل اكينة يف املكتبني وخاصة 

  .للكهر�ء املكتب الوطين
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة املستشارة، أعطي اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد 

  .عىل التعقيب

        ::::ة واملعادن واملاء والبيئةة واملعادن واملاء والبيئةة واملعادن واملاء والبيئةة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقالسـيدة وزيرة الطاقالسـيدة وزيرة الطاقالسـيدة وزيرة الطاق
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمني، 
دiل  7بغيت أؤكد مرة أخرى بأن مجيع اNراسات، ويه تقريبا راه 

اNراسات اÞتصة، ال من الناحية القانونية وال املالية وال اجلبائية وال 
تيجية، اكنت لكها من أعىل مسـتوى وفهيا التواصلية وال البرشية وال اإلسرتا

اخلرباء امللكفني اليل معرتف هبم، واليل أدوا العمل دiهلم واعطاو تقارير جد 
Óمة ومعلوا يف إطار تواصيل مع ورشة العمل اليل تعملت يف داخل هذين 

  .املكتبني �ش يواكبوا هاذ العملية اليل يه جد Óمة
تواصل فيه عدة شعوب، ال من وميل كهنرضو عىل التواصل راه ال 

الناحية دiل التواصل اNاخيل وال التواصل اخلار² وال التواصل 
اإلسرتاتيجي وال دراسات جد Óمة وهاذو لكهم يعين مجيع اجلوانب اليل 
اختذوا بعني ¡عتبار، لكهم اكنت هلم األمهية الالزمة يف العمل علهيم �ش 

  . ينواصلو هاذ امجلع اليل هو إسرتاتيج
 .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيدة الوزيرة، ونشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

 4ننتقل إىل األسـئV املو�ة إىل وزارة التمنية ¡ج عية وعددها 
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أسـئV، السؤال اآلين األول موضوعه مراحل وآفاق إعامل األجندة احلكومية 
  .للمساواة

  .ريق التحالف ¡شرتايك لتقدمي السؤالاللكمة ألحد املستشارين من ف

        ::::املستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
عىل  2011مارس  17صادق جملس احلكومة يف اج عه بتارخي 

كومية للمساواة اليت جاءت لتكريس مبادئ املساواة واملناصفة األجندة احل
بني اجلنسني، والواقع أن بالد� قطعت أشواطا كبرية يف جمال تعزيز حقوق 
النساء واملساواة بني اجلنسني، سواء تعلق األمر �حلقوق املدنية أو 

املاكسب اليت جاء هبا مرشوع اNسـتور  ،وما يعزز هذا التوجه .السـياسـية
  .اجلديد املعروض عىل ¡سـتفتاء يوم فاحت يوليوز املقبل للمساواة واملناصفة

وهبذه املناسـبة، أ� أتفاءل مبا جاء يف اNسـتور اجلديد، ف� خيص 
اجلنسني، ف� خيص تاكفؤ الفرص، وهبذه املناسـبة أهيب جبميع املواطنني 

  .د�أن يصوتوا بنعم لفائدة هذا اNسـتور، وهو دسـتور مسـتقبل بال
ونسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن آفاق ومراحل أعامل األجندة احلكومية 

  . للمساواة تعزيزا وضام� حلقوق النساء
  .وشكرا

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

  .السؤال

        ::::والتضامنوالتضامنوالتضامنوالتضامن    صقيل، وزيرة التمنية ¡ج عية واألصقيل، وزيرة التمنية ¡ج عية واألصقيل، وزيرة التمنية ¡ج عية واألصقيل، وزيرة التمنية ¡ج عية واألرسرسرسرسةةةةالالالالالسـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ننننزهة زهة زهة زهة 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة والسـيدات املستشارين واملستشارات احملرتمني،
يف البداية أتقدم �لشكر إىل السادة املستشارين احملرتمني لفريق 
التحالف ¡شرتايك عىل طرح هذا السؤال وفتح يل املناسـبة أنين أتلكم عن 

دان الهنوض بأوضاع النساء هاذ اإلصالح الكبري اليل كيعرفو بالد� يف مي
   .والهنوض �ملساواة واملناصفة وحماربة لك أشاكل المتيزي

وفعال هذا اإلصالح الكبري اليل هو ينمتي إىل اجليل اجلديد من 
ألول مرة كيوفر . اإلصالحات، يتنامغ لكيا مع مرشوع اNسـتور اجلديد

نسني وحماربة واحد اإلطار قانوين من أعىل مسـتوى لضامن املساواة بني اجل 
لك أشاكل المتيزي، وهاذ املبادئ �لضبط يه اليل كتحمك عىل هاذ األجندة 
احلكومية للمساواة اليل يه كتجمع ما بني الربامج دiل خمتلف القطاعات 

دiل القطاعات احلكومية وكتحفز هاذ الربامج من  25احلكومية، �لضبط 
Öللبحث عىل املساواة أجل الوصول إىل مجموعة من األهداف، طبقا كذ 

  . بني اجلنسني ولبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
فباش نعطي صورة رسيعة جدا عىل هاذ األجندة احلكومية للمساواة، 

إجراء اليل يه مرمقة، اليل كتجمع ما بني  100هاذ األجندة كتحتوي عىل 
 30ل دiل اDاالت ذات األولوية من خال 9دiل القطاعات احلكومية،  25

 2011دiل األهداف اإلسرتاتيجية يف واحد الفرتة دiل الزمن ما بني 
 .2015و

إذن هاذي ألول مرة أنه املغرب يتوفر عىل خطة معل وطنية مندجمة 
من أجل الولوج إىل املساواة بني اجلنسني، فامليادين ذات األولوية يه بلك 

اة وحماربة المتيزي، وضوح يه ميادين اليل احنا يف حاجة إىل اNفع �ملساو 
�إلضافة إىل مأسسة املساواة بني اجلنسني، هناك حماربة المتيزي والهنوض 
�ملساواة يف ميدان التعلمي ويف ميدان الصحة ويف ميدان امحلاية من لك 
أشاكل العنف، وكذÖ التجهزيات ¡ج عية األساسـية والوصول 

إىل حماربة لك أشاكل المتيزي  املتساوي إىل مراكز القرار واملسؤولية، إضافة
املبين عىل النوع يف ميدان التشغيل، وكذÖ حماربة الفقر والهشاشة اليل 
تيعيشوه النساء يف بالد�، وخاصة النساء اليل تينحدروا من العامل القروي، 

  .إضافة إىل نرش ثقافة املساواة
iم هناك من مضن اإلجراءات الرسيعة اليل غادي �خذوها يف هاذ األ

القليV املقبV اليل يه امتداد لألوراش اليل مت الفتح دiلها، خاصة يف 
ميدان مأسسة ما يسمى �ملزي اإلجيايب يف اجتاه الوصول إىل املناصفة يف 
مراكز اختاذ القرار، علام بأنه األهداف اإلمنائية لأللفية كتفرض علينا أننا يف 

الثلث دiل املقاعد خمصصة  نوصلو عىل األقل إىل الهدف دiل 2015أفق 
 Vسـتكون مناقشة القوانني  - إن شاء هللا-للنساء، ففي األسابيع املقب

¡نتخابية وغادي تكون مناسـبة �ش فعال جنيبو اقرتاحات عىل ضوء 
مقتضيات القانون اجلديد، وهناك مجموعة من الربامج األخرى اليل مع 

  .واباألسف ما عنديش الوقت �ش ندققها يف هذا اجل
  .شكرا

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

  .اجلواب

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد ع
وسأسـتغل ما بقي من الوقت احرتاما لهذا  ،شكرا السـيد الرئيس

  . املوضوع وملاكنة املرأة يف اDمتع دiلنا
الكبري للسـيدة الوزيرة يف تقدم نسجل اNور  ،شكرا السـيدة الوزيرة

قضاi النساء وقضاi املساواة يف بالد�، وحتية للسـيدة الوزيرة عىل العمل 
الكبري اáي مقت به، ونؤكد عىل أمهية ما جاء به مرشوع اNسـتور 
املعروض لالسـتفتاء يوم فاحت يوليوز خبصوص املساواة بني مكو�ت اDمتع 

املتعلق  19واملناصفة، ونذكر �لفصل  املغريب، وبشلك خاص املساواة
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�ملساواة وسعي اNوÐ إىل حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء، 
والتنصيص عىل إحداث هيئة للمناصفة، ونؤكد كذÖ يف األخري عىل 
رضورة العمل اجلدي ألجرأة ما ورد يف اNسـتور عامة وما يتعلق �ملساواة 

  .واملناصفة بوجه خاص
  الوزيرة،السـيدة 

من هذا املنرب، نؤكد ونعمل لكنا أن املرأة متثل أكرث من نصف اDمتع، فهيا 
األم، فهيا املربية، فهيا األسـتاذة، فهيا الطبيبة، فهيا املثقفة، فهيا العامV، فهيا 
املرأة اليت جتد وتكد يف العامل القروي، فهبذه املناسـبة هنيب بأكرث من 

يتكتلوا من أجل مسـتقبل هذا الب، أن  نصف من اDمتع املغريب أن
 19وما أدراك ما الفصل  19يصوتوا بنعم لهذا اNسـتور اáي أخذ الفصل 

  . قميته يف اNسـتور القدمي، وقميته كذÖ يف املساواة يف اNسـتور اجلديد
املرأة اليت نعرف ونعمل بأهنا تمتتع �جلرأة، تمتتع برتبية األبناء وبرتبية 

فاظ عىل اDمتع وعىل ¡قتصاد للعائV، املرأة اليل تنعرفو أهنا األجيال، �حل
يف املسـتقبل جيب أن تكون يف صف الرجل من أجل ¡سـتحقاقات يف 

  . املسـتقبل، من أجل أن تقوم بدورها، وهذا ليس غريبا عىل املرأة املغربية
نعرف أن املرأة يف املسـتقبل إذا قامت بدورها وشاركت يف 

وأحلت عىل عائلهتا وأبناهئا وعىل إخوهتا أن يشاركوا يف  ¡سـتحقاقات
¡سـتحقاقات يف املسـتقبل، أن حياربوا ظواهر الفساد ¡نتخايب، أن 
يقوموا �لعمل اجلدي من أجل مصلحة هذه البالد، فسـنكون قد رحبنا 

 .، السـيدة الوزيرة19الرهان ورحبنا هاذ الفصل 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .د املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة للرد عىل التعقيبشكرا السـي

        ::::السـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

من  19أتقامس معمك الرأي أنه موضوع اعزتاز وافتخار كبري كون املادة 
واة اNسـتور القدمي، أصبحت اآلن يه خمصصة للتنصيص الواحض عىل املسا

 Öمنع لك أشاكل المتيزي، وإضافة إىل ذ Öواملناصفة بني اجلنسني وكذ
وضع آلية عىل شلك سلطة من أجل املساواة واملناصفة وحماربة لك أشاكل 

  .المتيزي ضد النساء
إذن هذا موضوع دiل ¡فتخار، ويف نفس الوقت موضوع تفاؤل ف� 

د� مبنية عىل املساواة خيص مسـتقبل بالد�، إن شاء هللا، إىل اكنت بال
بني اجلنسني، غتكون بالد متقدمة، بالد اليل كتضمن الكرامة للك 
إنسان، بالد اليل كتحارب العنف، اليل كتحارب المتيزي واليل كتضمن فعال 
أنه لك أفراد اDمتع يعيشوا يف الكرامة ويف تلبية لك حقوقهم، ألنه كنعرفو 

عنف، كيوN الترشد، كيوN فشل األرسة، يف أن المتيزي كيوN الظمل، كيوN ال 
الوقت اليل املساواة كتوN �لعكس احلوار واحملبة وال سك داخل األرسة، 

  . و�لتايل كتوفر واحد اإلطار متالمئ للك أفراد األرسة من أجل التقدم
إذن أجدد لمك الشكر اجلزيل وإن شاء هللا أننا غادي ننطلقو مبارشة 

ية اليل يه ملكفة بتتبع هاذ األجندة احلكومية دiل يف خلق جلنة وزار 
املساواة وكذÖ خطة معل من أجل القيام �لتواصل حول األجندة 
احلكومية للمساواة، ألنه مع األسف مت التبين دiلو يف شهر مارس األخري، 
والظروف العامة دiل البالد اكنت أولوiت أخرى، اليل جعلت أننا ما 

ي حول هذا الورش الكبري وهذا اإلصالح اليل ما ميكن تواصلناش مبا يكف
  . لنا إال هننيو عليه لك املغاربة ولك املغربيات

  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضوعه وضعية شغيV اخلريiت ودور العجزة ونزالهئام، 
  .يل لتقدمي السؤالاللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¡سـتقال

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  زميليت،
  زماليئ األعزاء،

احنا هاذ السؤال يف الفريق ¡سـتقاليل سـبق أن طرحناه من أجل 
مطالبة السـيدة الوزيرة �النكباب عىل ممارسة بعض السلواكت املشينة يف 

بدل أن أسائل اآلن، أود نيابة عن بعض اخلريiت اإلسالمية، ولكن 
الفريق اáي أترشف برئاسـته أن أنوه مبا قامت به السـيدة الوزيرة 
والتجاوب الفوري والفعيل والرسيع ملا جاء يف السؤال ومعاجلة مجيع 
اإلشاكالت اليت اكن بود� أن نطرIا، واستبدلناها اآلن �لتنويه مبا تقومون 

  .به، فشكرا Ö، ونكتفي هبذا
  .والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس، اللكمة للسـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  السـيد املستشار احملرتم،

السادة املستشارون احملرتمون للفريق ¡سـتقاليل للوحدة والتعادلية، 
إن شاء -أننا سـنعمل أتقدم لمك �لشكر اجلزيل عىل تنوهيمك، وأقول لمك 

اليد يف اليد من أجل تأهيل لك مؤسسات الرعاية ¡ج عية،  - هللا
واحد البعد  هوالعمل ¡ج عي يف بالد� أصبح فعال حموري وعند

اسرتاتيجي اليل هو أسايس واليل كيتطلب تكثيف اجلهود دiل لك 
توى دiل املتدخلني والتعاون بيننا من أجل أننا فعال نضمنو واحد املسـ 
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العيش لهاذ املسـتفيدين واملسـتفيدات من مؤسسات الرعاية ¡ج عية اليل 
ختليومه يعيشوا يف املغرب دiل اNسـتور املقبل إن شاء هللا، املغرب دiل 

  . التقدم و¡زدهار
 .شكرا جزيال والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .املستشار، شكراشكرا السـيدة الوزيرة، إذن ما اكين تعقيب السـيد 

السؤال الثالث موضوعه الفقر والهشاشة يف األقالمي اجلنوبية، اللكمة 
  .ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اNسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد Óدي زركواملستشار السـيد Óدي زركواملستشار السـيد Óدي زركواملستشار السـيد Óدي زركو
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة، 

  األخوات املستشارات،
  إخواين املستشارين،

السـيدة الوزيرة، لعل أمه حتدي يواجه البرشية، يمتثل يف احلد ما أمكن 
من مسـتوiت الفقر والهشاشة، وهو ما يربر معلهم وموضوعية متركز هذا 

 . الهدف يف صلب السـياسات العمومية
وأود من هذه النقطة �áات أن أربط هذا املدخل بمنوذج األقالمي 

را متسارعا منذ املسرية اخلرضاء املظفرة اجلنوبية اليت جسلت بلك تأكيد تطو 
إىل يومنا هذا يف تشييد البىن التحتية واملرافق األساسـية، إال أن ذÖ ال 
يلغي �لطبع واقع افتقاد ت- األقالمي لتصور تمنوي واحض خارج دائرة الصيد 

  .البحري والفوسفاط
مق وقد تكون من إسقاطات ذÖ تفامق اخلصاص يف إماكنية الشغل وتفا

ظاهرة الفقر، اáي جسل مسـتوiت قياسـية خالل السـنوات األخرية، علام 
أن جزء هام كذÖ من املتوفرين عىل العمل ال يتوفرون إال عىل بطاقات 
اإلنعاش الوطين، ولكنا نعمل أن هذه البطاقات ال تكفي ألن معلها معل 

 . رشيف ولكن الرتبة اليل تعطى ´ يه جد زهيدة
قد يكون من اإلنساين أن نلتفت إىل أوضاع هذه ويف هاذ اإلطار 

الرشحية املعنية �إلنعاش الوطين، اليت عىل األقل البد لها من األجر 
األدىن، وخصوصا �لتغطية الصحية والضامن ¡ج عي، واليوم لك موظفي 

درمه، ال ندري منطق  600اNوÐ سـترصف هلم زiدات صافية قدرها 
تعيل عائالت، و�لتايل تتحمل جزء من  إقصاء هذه الرشحية اليت

  . املسؤوليات اليت تعود يف األصل إىل اNوÐ مبنطق أو آخر
وال جيب أن نبعد عن أذهاننا بعض احلقائق املرة، مفثال يكفي أن نشري 
إىل أن األقالمي اجلنوبية، عىل شساعة رقعهتا اجلغرافية، تفتقد إىل جامعة وال 

اكفية، والسـ� يف التخصصات الرئيسـية،  توجد هبا مؤسسات استشفائية
عالوة عىل اإلشاكليات املرتبطة بلكفة املاء الرشوب اáي يشلك معا�ة 

  .يومية للك الساكنة
 Ðللك هذه اإلكراهات، السـيدة الوزيرة، إذا ما أضيف إىل البطا
والعمل غري الالئق، فهل للحكومة من إسرتاتيجية تتحمل من خاللها 

بارشة وغري املبارشة يف احلد من الفقر والهشاشة �ملغرب مسؤوليهتا امل 
  و�ألقالمي اجلنوبية عىل وجه اخلصوص؟ 

قد يكون مناسـبا لكونه يؤسس جلهوية موسعة  ،ويف هذا السـياق
وكذÖ ¡رتاكز عىل اإلصالحات اNسـتورية التارخيية اليت نؤيدها وتؤدهيا 

يه تغيري إسرتاتيجي وساكنة  ساكنة األقالمي اجلنوبية، واليت يف احلقيقة
األقالمي اجلنوبية، كام عودتنا دامئا، يه يف الصفوف األمامية لفاع عن لك 

  .ما هيم الشعب املغريب
نعم ساكنة األقالمي اجلنوبية يه دامئا يف األمام، رمغ فقر� ورمغ املشالك 

وسـنقول نعم لسـتور وسـنقف مع اNسـتور  ¡ج عية، فنحن لن نتخىل
  . نقول نعم لك ما أراده صاحب اجلالÐ نرصه هللاوسـ 

ما يه إسرتاتيجية احلكومة حملاربة الفقر : لهذا، السـيدة الوزيرة، نسائلمك
  يف األقالمي اجلنوبية؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال

        ::::رسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واأل
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أتقدم �لشكر إىل السادة املستشارين احملرتمني لفريق التجمع 
اNسـتوري املوحد عىل السؤال الهام اليل كنتقامسو معمك التحدي �لنسـبة 

ألنه املشالك ¡ج عية للقضاi ¡ج عية اليل يه يف احلقيقة ال هناية لها، 
  . دامئا كتبقى مطروحة �لرمغ من لك اDهودات اليل كيمت القيام هبا

وبغيت كذÖ نغتمن هذه الفرصة �ش حنيي حبرارة ساكنة أقالمينا 
نو�ت منطقة العيون ومرة  2الصحراوية العزيزة، وسـبق يل أنين زرت 

كية، ولك مرة اكنت مشيت لاخV ومرة مشيت للكممي يف إطار زiرة مل 
عندي املناسـبة �ش نوقف عىل الروح النضالية والروح الوطنية العالية 

 .دiل ساكنة األقالمي املغربية اجلنوبية
بغيت نقول بأنه ف� خيص املسأÐ دiل حماربة الفقر يف هاذ املناطق، 
بغيت نعطي بعض املؤرشات اليل كتبني بأنه هاذ املناطق يعين معندهاش 

ر أكرث من املناطق املغربية األخرى، بل �لعكس يعين مثال ف� خيص الفق
يف إطار خريطة  %9,7السامرة النسـبة دiل الفقر يه كتوصل ل-�ة لكممي

اليل اعطاهتا املندوبية السامية للتخطيط اليل نرشهتا يف  2007الفقر دiل 
- والعيون ،%2,6الكويرة عندها نسـبة الفقر-، بيm واد اáهب2010يناير 

أي يعين النسـبة دiل الفقر أكرث اخنفاض  %2,2الساقية امحلراء -بوجدور
  . اليل اكينة تقريبا يف اجلهات دiل املغرب
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واكين كذÖ التقرير دiل صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ حول التمنية 
اليل كيبني بأنه اكينة واحد الوترية  2010البرشية يف األقالمي اجلنوبية دiل 

دiل التقدم اليل يه من أكرث الوتريات �لنسـبة للمنو دiل لك �ات 
  .املغرب

هناك واحد املؤرش 5ين اليل هو Óم هو احلجم دiل ¡ستôرات 
، وخاصة يف األقالمي 2010العمومية يف خمتلف اجلهات دiل البالد دiل 

لنسـبة للك الصحراوية اليل كتعطينا الرتتيب �لنسـبة لالستôر العمويم �
الساقية امحلراء - بوجدور-نسمة يف خمتلف اجلهات وكتعطينا أنه �ة العيون

درمه للك ساكنة، ويف  6851يف املرتبة الثانية ف� خيص ¡ستôر العمويم 
  .2010مليار دiل اNرمه دiل ¡ستôر العمويم يف  1,75اإلجامل 

درمه دiل ¡ستôر مليون  �660لنسـبة لواد اáهب الكويرة، هناك 
مليار دiل  2,28السامرة هناك -درمه للك ساكنة، ولكممي 6642العمويم و

درمه للك ساكنة وكيجيو يف املرتبة الثانية والثالثة  4937اNرمه، أي 
واخلامسة �لنسـبة للك اجلهات املغرب، وكتعدى بكثري املزيانية دiل وزارة 

ن اليل لكها مع التعاون الوطين وواكÐ التمنية ¡ج عية واألرسة والتضام
  .مليون درمه 600التمنية ¡ج عية مكتوصلش ل

إذن يعين هاذ الهنوض �ألوضاع ¡ج عية للمناطق الصحراوية يه 
Óمة أفقية واليل كتطلب اDهود دiل لك احلكومة، ويف هاذ اإلطار السـيد 

، اليل مجع فيه 2011اي الوزير األول قام �ج ع يف اليوم الثاين من م
السادة الوالة دiل هاذ اجلهات وكذÖ خمتلف الوزارات املعنية وواكÐ تمنية 

  .وغنتلكم Ö من بعد رمبا عىل احملتوى دiل هاذ ¡ج ع. األقالمي اجلنوبية

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد Óدي زركواملستشار السـيد Óدي زركواملستشار السـيد Óدي زركواملستشار السـيد Óدي زركو
  . شكرا السـيدة الوزيرة

احلقيقة، السـيدة الوزيرة، هناك استôرات كبرية، ولكن احنا قلنا هاذ 
¡ستôرات يه يف جمال التمنية، يف جمال البنية التحتية، لكن اإلشاكلية 
فني اكينة؟ اإلشاكلية أنه الساكنة، هناك الطرق، هناك يعين مجيع 

ولكن اإلشاكلية ...) الطرق، الضو، املاء(اليل كيتطلهبا اإلنسان املتطلبات 
فني؟ يه إشاكلية فقر املواطن، ماكينش استôرات وطنية، ماكينش 
استôرات حملية، ماكينش استôرات دولية، ¡ع د األسايس اآلن البحر، 

ة، عند� الفالحة ما مستمثر ... البحر داه ¡حتاد األوريب، البحر ما ابقى فيه
السـياحة ما مستمثرة، أغلب الساكنة اآلن كتعمتد عىل بطاقة اإلنعاش 
الوطين، ومع زiدة السـنني أي مواطن دا� كيتخلص بطاقة اإلنعاش الوطين 

لكم،  800درمه، عندو جوج طلبة يف اجلامعات، أقرب جامعة  1600
اخرى �ش عىل األقل يوفر  1600يزيد علهيا  1600يعين خصو ذاك 

  .لطلبة دiلو �ش يقراول 
إذن اإلشاكلية هنا، واحنا كنسـتغربو أن احلكومة احلالية حلت، من 
بني إجيابياهتا القليV، وأ� أقول القليV، أهنا حلت هاذ املشالك ¡ج عية 
وزادت املوظفني وهذا نباركو لها، ولكن هاذ الطبقة، اإلنعاش الوطين، 

مترضرة، عىل األقل خصهم تشملهم حىت  املتقاعدين، هاذو هام الفئات اجلد
أش غادي تدير هلم؟ إذن  1500درمه، ألن مترضر،  600مه واحد 

اإلشاكلية فني اكينة؟ هنا يف الفقر والفقر احنا �ين بأنه مايش يزتاد إىل ما 
احلكومة جتد احلل اجلذري يف الفالحة، يف السـياحة، يف الصناعة، يف 

تôرات اNولية، راه مميكنش دامئا نعمتدو ¡ستôرات الوطنية، يف ¡س 
  .عىل اإلنعاش الوطين وعىل الوظيفة

 .وشكرا

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

  .التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

ج ع اليل مت ¡نعقاد دiلو مع لك املتدخلني، واحنا فعال يف ¡
  :كنعمتدو كثريا عىل املقاربة التشاركية، وضع جوج دiل األمور

أوال، بر�مج اسـتعجايل من أجل القيام �ملشاريع اليل عندها واحد 
الوقع أكرب، وخاصة من أجل خلق فرص الشغل �لنسـبة حلاميل الشواهد، 

دiل واحد التوظيف اليل هو منتج، واليل غادي  �ش نصبحو يف اإلطار
  .يسامه كذÖ يف تمنية األقالمي اجلنوبية

واملسـتوى الثاين، هو مسـتوى أكرث مشويل يف إطار إسرتاتيجية 
مندجمة، اليل كتسمح بواحد المنو حقيقي دiل هاذ اجلهات العزيزة علينا، 

ة وتشاركية، اليل واليل وقع يف إطارها ¡نطالق يف واحد اNراسة معيق
غتسمح لنا فعال �ش نوضعو واحد اإلسرتاتيجية متوسطة املدى، واليل 
غتسمح فعال �لمنو مبشاريع اليل يه مرتبطة �حلاجيات املبارشة دiل 

  .الساكن
أما ف� خيص الزiدة مثال يف التقاعد اكين كذÖ الرفع دiل السقف، 

  .دiلو احلد األدىن دiل التقاعد اليل مت الرفع
أما ف� خيص اإلنعاش الوطين هذا سؤال اليل غادي ندرسوه واليل 

  .غادي نشوفو يف أقرب أجل أننا نتقدمو جبواب يف هذا امليدان
  .وشكرا

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

السؤال الرابع موضوعه تنايم ظاهرة التسول، اللكمة ألحد السادة 
  .اÐ واملعارصة لتقدمي السؤالاملستشارين من فريق األص
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        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين،
من الظواهر املؤسفة اليت اسـتفحلت يف اآلونة األخرية بشلك كبري 
ظاهرة التسول ببالد�، إذ صارت هذه الظاهرة حرفة ومصدرا Óم لعيش 

من األشخاص، ومهنم من يبدع يف أساليب التسول لكسب العديد 
تعاطف ومودة اآلخرين، اكسـتعامل األطفال الرضع أو من مه يف سن 

  . المتدرس السـتجداء عطف الناس ومتلق عواطفهم بشـىت الطرق
ومل تفلح اDهودات احلكومية املبذوÐ يف جمال حماربة هذه الظاهرة من 

املسـمترين، فضال عن جلوء العديد من  التخفيف من انتشارها وتزايدها
الشـباب، ممن ميكن ´ كسب قوت يومه بطرق أخرى غري التسول، إىل 
وسائل ¡حتيال والتدليس عىل املارة أو راكيب احلافالت العمومية أو 
مبحطات املسافرين وغريها، مما يفرض معاجلة حازمة وعاجV لهذه الظاهرة 

، وقد أحضت الظاهرة اليوم ش� خطريا اآلخذة يف التاكثر يوما بعد آخر
هذا . ميس شعور� مكغاربة ويمن عن وضع اج عي يسـتدعي التدخل ملعاجلته

  . إضافة إىل ما يشلكه ذÖ من إساءة لصورة بالد� اخلارجية
وعليه، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات اليت تنوي احلكومة 

  .اختاذها حملارصة ظاهرة التسول
  .ا السـيد الرئيسوشكر 

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

  .السؤال

        ::::السـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس

 Ðأتقدم �لشكر إىل السادة والسـيدات املستشارين لفريق األصا
iل حماربة التسول . هلمواملعارصة عىل السؤال دiد Ðوفعال ف� خيص املسأ

البد علينا أننا نفرزو ما بني التسول اليل هو فيه الطابع ¡ج عي، الناس 
اليل هام يف حاجة، الناس اليل هام يف حاجة خصهم يكونو فوق راسـنا ويف 
عينينا، وهذا اDهودات الكبرية اليل كتقوم هبا احلكومة يف إطار مساعدة 

ناس اليل هام يف وضعية صعبة من خالل تأهيل املؤسسات دiل الرعاية ال 
  . ¡ج عية وضامن واحد العيش كرمي للك املواطنني واملواطنات

اكين واحد اجلانب اليل تلكمتو عليه، السـيد املستشار، اليل  ،ولكن
هو اجلانب دiل التحايل ودiل ¡سـتفادة من الكرامة دiل املواطنني ومن 

دiل أنه الناس كيعطيو الفلوس يف الشارع ومن ) السوق(عند� واحد  حد
حد� كنشجعو الظاهرة دiل التسول، اليل عند� اإلحصائيات الرمسية اليل 

ألف، هاذ اNراسة مت  196تتقول لنا أنه العدد دiل املتسولني يف املغرب 
 .رتايفاليل كيتعطاو للتسول ¡ح %62,4، ومهنم 2007القيام هبا يف 

دا� رصاحة حنن كوزارة التمنية ¡ج عية واألرسة والتضامن، انطلقنا 
يف هاذ اإلسرتاتيجية، وطنيا وحمليا، مبعية وزارة اNاخلية ووزارة العدل، 
ولكن لكام لقينا كيفاش نعاجلو اجلانب ¡ج عي مبجهوداتنا ومزالني كنقومو 

للتمنية البرشية والرب�مج دiل مبجهودات وخاصة يف إطار املبادرة الوطنية 

حماربة الهشاشة، ولكن لكام اجلانب دiل الردع لقينا فيه صعوبة كبرية ألنه 
أوال حىت �ش نتلكمو عىل هاذ الظاهرة الرأي العام مكيتقبلش بسهوÐ أنك 
تتلكم عىل الردع دiل الناس اليل هام كيتعطاو للتسول ألنه كيعترب قبل لك 

  .إخل... يل كيتعطاو للتسول رمبا أهنم يف حاجةيشء أنه الناس ال
البد علينا أننا نتجاوزو هاذ املقاربة هاذي وأننا نعيدو  ،إذن �لتايل

النظر يف القوانني ويف الرتسانة القانونية اليل يه غري اكفية ملوا�ة هذه 
الظاهرة، وهنا مقنا بواحد اNراسة ووجد� واحد املرشوع قانون، يعين �ش 

ندرسوه مع وزارة اNاخلية ووزارة العدل �ش نلقاو حلول فعال غادي 
لكيفاش ميكن لنا حناربو هاذ التسول ¡حرتايف اليل تنلقاو الناس مثال 

 30هازين معهم واحد المكية كبرية دiل الفلوس أو معهم حساب بنيك فيه 
  .مليون أو فيه أو تيتالعبوا �ألطفال أو أشـياء من هاذ القبيل 40و

صنا كذÖ التحسيس دiل املواطنني واملواطنات �ش نقولو هلم نعم وخ 
للتضامن، ما نقولوش لمك متعطيوش الصدقة، �لعكس، الصدقة يه واجب 
ديين وأخاليق وتضامين، ولكن خصنا نعطيوها يف واحد اإلطار اليل هو 
عقالين، اليل هو منظم، من خالل مؤسسات دiل الرعاية ¡ج عية أو 

أما كون اإلنسان كيعطي . ل أرس اليل كنعرفوها يف وضعية صعبةمن خال
الفلوس يف الزنقة، كيشجع معلوم الظاهرة دiل التسول ومكيسـتافدوش 
مهنا �س اليل هام فعال يف احلاجة، كيسـتافدوا مهنا شـباكت اليل كتسـتغل 

  . الكرامة العمومية
بيضاء والر�ط إذن عندي احلصيV دiل املراكز اليل عند� يف اNارال 

وفاس ويف عدد من املدن األخرى واليل عاد جات آالف من احلاالت، مع 
إعادة اإلدماج دiل األشخاص يف وضعية تسول، ولكن الوقت ال يكفي 

  . �ش ندخلو يف لك هاذ التفاصيل
  .شكرا

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .شكرا

نشكرمك السـيدة الوزيرة عىل جوابمك وعىل اDهودات اليت تبذلوهنا يف 
سبيل احلد من الظاهرة، وال خيفى عليمك التداعيات اخلطرية لهذه الظاهرة 
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مفع األسف الواقع يعكس شيئا مغايرا رمغ ما . عىل النسـيج ¡ج عي
ودات، إذ أحضت ظاهرة التسول تنترش بشلك ملحوظ تقومون به من جمه

وملفت للنظر، بل يف تطور يف اجتاه ¡حرتافية، وما هذه اجلحافيل من 
املتسولني اáين يرتبصون �ملارة يف الطرقات ويف الشوارع الرئيسـية إال 
دليال عىل فشل احلكومة يف احلد من هذه الظاهرة من خالل خلق فرص 

  .ات جديدة، تكفينا ويالت هاته اآلفةللشغل وجلب استôر 
وال حنملمك وحدمك املسؤولية، السـيدة الوزيرة، يف الزتايد امللحوظ لهذه 

 2020وكذÖ أتساءل هنا عن رؤية . الظاهرة، إذ حنمل احلكومة كلك
للقطاع السـيا�، كيف لنا أن نراهن عىل اسـتقطاب املزيد من السـياح؟ 

ذه الظاهرة اليت تشلك عائقا وحتدi وأي منتوج سـتقدمه يف ظل تنايم ه
حقيقيا؟ وأي صورة نريد أن نسوقها مع هذه الظاهرة اليت تيسء لصورة 

  بالد�؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

        ::::لتضامنلتضامنلتضامنلتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألالسـيدة وزيرة التمنية ¡ج عية واألرسرسرسرسة واة واة واة وا
  .شكرا

أ� كنعرتف بأنه اإلسرتاتيجية دiل احلكومة إنبنت أساسا عىل املقاربة 
¡ج عية ألنه هذا هو التوجه دiل بالد�، اكين واحد احلس اج عي 
قوي جدا اليل كيجعلنا أننا كنتعاملو مع الناس اليل يتعاطوا للتسول بطريقة 

هاذ املعادÐ،  نبدلوبه، ولكن �ش  اج عية أكرث مما يه أمنية، هذا كنعرتف
أظن ما ميكنش لنا حنملو احلكومة املسؤولية لوحدها ألنه يتعلق األمر 
بتغيري المنط دiلنا والسلوك دiلنا دiل التعاطي مع الظاهرة دiل أننا نعطيو 
الفلوس يف الزنقة، هذا كنظن بأنه راجع للمواطنني واملواطنات وأ� ما 

أنه عند� وصالت إشهارية حرض�ها من أجل  كنخفيش عليمك عىل
حتسيس املواطنني حول هذه الظاهرة، ولكن الظروف السـياسـية غري 
مناسـبة من أجل أننا خنرجو هاذ الوصالت اإلشهارية، واليل كتبني بوضوح 
أنه اكين الناس اليل كيتعطاو للتسول من أجل ¡حتيال واكين �س آخرين 

قة اسـتطاعوا �ش يتعاطوا ألنشطة مدرة لخل اليل �لرمغ مثال من اإلعا
وجتاوزوا املقاربة دiل التسول اليل يه كمتس أوال �لكرامة دiهلم هام 

 .مكواطنني قبل ما متس �لصورة دiل البالد
وأظن أنه من أجل معاجلة هذه الظاهرة، البد أننا نتحملو مجيعا 

 نقومو بتغيري الثقافة دiل أننا املسؤولية دiلنا، لك واحد من املوقع دiلو أننا
حنلو الرشمج دiل السـيارة وندوزو الفلوس من الزجاجة ونعتربو راسـنا أننا 
تربأ� من الواجب دiل التضامن، تنقولو ال، التضامن ما يش هو هذاك، 
التضامن هو أننا نعطيو يش حاجة من القلب دiلنا من املسامهة دiلنا 

دiل مواطنني آخرين ونسامهو معهم بطريقة الشخصية يف حتسني األوضاع 
مبارشة، الناس اليل تنعرفومه وال املراكز دiل الرعاية ¡ج عية، ومك مه يف 

  .حاجة إىل موارد مالية إجيابية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا يف هذه 

  .اجللسة
V4 املو�ة إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية، وعددها ننتقل إىل األسـئ 

أسـئV؛ السؤال اآلين األول موضوعه وضعية نواب العمداء �للكيات، 
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¡شرتايك

        ::::املستشار السـيدة زبيدة بوعياداملستشار السـيدة زبيدة بوعياداملستشار السـيدة زبيدة بوعياداملستشار السـيدة زبيدة بوعياد
السـيد الرئيس، نعتذر ألن واضع السؤال هو متشبث بأنه هو اليل 

  .السؤال، اعتذر اليوميضع 
        .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .إذن السؤال يؤجل بطلب من الفريق ¡شرتايك

  .السؤال الثاين كذÖ ورد بشأنه طلب التأجيل من الفريق احلريك
السؤال الثالث موضوعه أساتذة الس- الثانوي واإلعدادي اáين عينوا 

حد السادة املستشارين من ألول مرة مكعلمني مؤقتني أو متدربني، اللكمة أل
  .الفريق ¡سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

لكفت من طرف فريقي ألتوجه إليمك خشصيا �لتنويه عىل موقفمك 
الوطنية، البد  الشجاع والشخيص إزاء هاته الفئة من موظفي وزارة الرتبية

أن تكون لكمة حق ملا تقومون به إزاء مجيع املوظفني، ولكن بعد احلوار 
  . املبارش معمك فقد نرجو منمك إبالغ هاته الفئة �لنتاجئ اليت حققمتوها إزاءمه

  .شكرا معايل الوزير

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

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

 .شكرا السـيد الرئيس
شكرا السـيد املستشار عىل اللكامت الرقيقة، ويف الواقع هذا فقط 
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طبعا يف إطار الواجب، ولكن يف إطار كذÖ رفع احليف عىل إحدى 
أسـتاذ  2700 الفئات اليل اكنت فعال مترضرة، واليل كيبلغ العدد دiلها

  . وأسـتاذة
بغيت فقط ما دام طلبتو توضيحات حول التدابري اليت مت اختاذها، 

هيم  2011نذكر بأن ما حنن بصدد تفعي6 من بعد ¡تفاقات دiل أبريل 
جوج دiل التدابري، واحد التدبري هو اليل اكن ورد يف الصلب دiل 

سـنوات جزافية لهذه  5إىل  3السؤال دiلمك، سيتعلق األمر مبنح ما بني 
الفئة، حتتسب ألجل الرتيق لرجة األوىل من إطار أسـتاذ التعلمي الثانوي 

، ومبفعول مادي ابتداء من فاحت يناير دiل هاذ 2006اإلعدادي ابتداء من 
  . السـنة

 Öولكن بدون شك أن التدبري الثاين هو األسايس، ألنه كينطلق كذ
وه، املرتبط �لناس اليل وصلوا إىل سن من اخللفية دiل السؤال اليل طرحت

التقاعد، والناس اليل كيسـتحقوا احلقوق دiهلم بعد ما توفوا األولياء دiهلم 
  .اليل اكنوا كينمتيو لهاذ الفئة

ويف هذا اإلطار كذÖ، وصلنا إىل اتفاق يقيض إىل أنه نظرا لكون 
عىل التقاعد، فقد  عدد من األساتذة من هذه الفئة قد وافهتم املنية أو أحيلوا

مت ¡تفاق عىل أن يرسي املفعول املادي لهذه الرتقية �لنسـبة لهؤالء ابتداء 
من &رخي ترقيهتم، ويه العملية اليت سـمتكن من ¡سـتفادة من حق الرتيق 

  . قبل حذفهم من أسالك الوزارة، وأعتقد بأن هذا حيف اكن جيب أن يرفع
 . وشكرا السـيد الرئيس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  شكرا السـيد الوزير، اكين تعقيب؟ 

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  . التعقيب، السـيد الرئيس، هو نصفق ملعايل الوزير

  . شكرا

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

السؤال الرابع موضوعه حدود اسـتجابة برامج التكوين والتكوين املسـمتر 
ل الطاقة، اللكمة ألحد املستشارين من فريق لينامية الوطنية يف جما

  . األصاÐ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  . شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،
لقد اخنرطت بالد� يف دينامية تفعيل سـياسة طاقية وطنية جديدة 

د املنتظم حلاجيات بالد� يف الطاقة األحفورية، وتعزيز هبدف ضامن الزتوي

وتطوير قدراتنا بالد� يف جمال الطاقات املتجددة، لتنويع مصادر� الطاقية 
  . لتشمل الطاقة الشمسـية والرحيية والهيدرومائية

ولتحقيق هذه األهداف البد من مواكبهتا عىل املسـتوى الصناعي 
  .ر والتكوينللقطاع والهنوض �لبحث والتطوي

ما يه اإلجراءات اليت اختذهتا : يف هذا اإلطار، نسائلمك السـيد الوزير
الوزارة ملواكبة هذه اNينامية يف جمال التكوين والتكوين املسـمتر والبحث 

  العلمي والتأطري؟ 
وهل هناك خطوة موحدة مندجمة عىل الصعيد الوطين بني وزارتمك 

ق أقطاب قوية للتكوين والبحث العلمي والقطاعات املتدخV يف امليدان خلل
  يف اجلامعة املغربية؟

  . شكرا السـيد الرئيس

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

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

ناسـبة طرح هذا السؤال من طرف السادة املستشارين يف م  ،فعال
فريق األصاÐ واملعارصة، غادي يتيح الفرصة كذÖ لتوضيح بعض جوانب 
اNينامية احلقيقية اليت تعرفها اجلامعة املغربية منذ مدة، منذ تفعيل مقتضيات 
اإلصالح، واليل كمتيش لكها يف صلب ما تفضلمت به، أي إعطاء األولوية 

تجابة عىل مسـتوى التكوينات ألولوiت التمنية اليل حمتاجاها بالد�، لالسـ 
  . وطبعا اDال اليل ذكرتو اليل هو جمال الطاقة هو جمال أسايس

ففي هذا األفق، طبعا، أنمت كتذكروا بأننا كنا وضعنا كأهداف للمخطط 
أن التكوينات املرتبطة بأسالك املهندسني  2012¡سـتعجايل يف أفق سـنة 

األسالك التقنية تتضاعف األعداد دiل الطلبة اليل مقبلني علهيا يف و 
بغيت نبرشمك بأن إىل حدود هاذ السـنة . غضون هاذ الثالث سـنوات

من هذا الهدف، و�لتايل بدون شك أن يف غضون  %75هاذي، حققنا 
  . غادي نكونو توصلنا لهذا الهدف 2012سـنة 

ش احلكومية الكربى املتعاقد بشلك عام، يف إطار طبعا مواكبة األورا
املغرب "وخمطط  "امليثاق الوطين لإلقالع ¡قتصادي"بشأهنا وأساسا 

املبادرة الوطنية للتمنية  "وكذÖ "املغرب األخرض"وخمطط  "األزرق
، اخنرطت اجلامعات املغربية يف هذه اNينامية "الطاقة"وخمطط  "البرشية

تسـتجيب حلاجيات هذه الوطنية من خالل إحداث مساÖ للتكوين، 
  . األوراش

اليوم، العرض اجلامعي احلايل يف ميدان التكوينات املرتبطة �لطاقة، 
مس-، تغطي خمتلف املسـتوiت، اNبلوم اجلامعي يف  30يناهز 

التكنولوجيا، اإلجازة املهنية، املاسرت، املاسرت املتخصص واNكتوراه، إضافة 
صات مرتبطة �Dال الطايق، مس- معمتد يف ختص 80إىل ما يقارب 
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الهندسة الكهر�ئية، الهندسة الصناعية، هندسة األنظمة الكهر�ئية، تكرير 
Öالبرتول، هندسة الطرائق، هندسة املواد، وما إىل ذ .  

، فإن وزارة الطاقة واملعادن ترشف "الطاقة"أما عىل مسـتوى خمطط 
يفية من املوارد حاليا عىل دراسة قطاعية حول احلاجيات المكية والك 

البرشية الالزمة ملواكبة اإلسرتاتيجية الوطنية يف جمال الطاقة، وعند صدور 
نتاجئ هذه اNراسة اليت تشارك الوزارة يف جلنة متابعهتا، واليل وصلت اآلن 
للمرحV الثالثة، أي املرحV ما قبل األخرية، سـتقوم اجلامعات ببلورة 

السوسـيو Óنية، اليت سـتحدîا مساÖ جديدة للتكوين يف اDاالت 
  . اNراسة

كام أن الوزارة، ومن خالل إعادة هيلكة خمتربات ووحدات البحث 
يف ) des pôles de compétences(العلمي، أحدثت قطبا للكفاءات 

ميدان الطاقة، تسهر عىل تنسـيقه جامعة عبد املاÖ السعدي بتطوان، كام 
وزارة الطاقة واملعادن واملاء  سـبق للوزارة أن وقعت اتفاقية تعاون مع

از ـــــــــــــــــــــــــوالبيئة وواكÐ تمنية اجلهة الرشقية إلنشاء قطب ¡متي
)un pôle d’excellence (مبدينة وجدة يف جمال الطاقات املتجددة .  

بنية حبث  30وجتدر اإلشارة إىل أن اجلامعات تتوفر عىل ما يزيد عن 
فريق للبحث، وكذا مركز لراسات  24ت وخمتربا 7معمتدة، مهنا 

  . واألحباث، لكها خمصصة لقضاi الطاقة
 .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
غري �ش نرشحو  هو مايش تعقيب، هو غري توضيح، السـيد الوزير،

خلفية السؤال ألن احنا انطلقنا من جتارب عرفها املغرب يف هاذ اDال، ألن 
سـنة، اكنت دامئا  50واحد اDموعة دiل املشاريع اليل تدارت خالل واحد 

تلكف اNوÐ واحد املبالغ خضمة، ولكن كنا دامئا هنمل جانب املوارد 
، أننا إما أننا كيضيع املرشوع ألن البرشية، واكين هاذ التخوف عند املغاربة

ما عند�ش موارد برشية حملية أو وطنية، إما أننا نعمتد عىل األجانب اليل 
كيلكفو� واحد املبالغ طائV، وكنبقاو مرتبطني هبم، ويرتبط ¡قتصاد الوطين 

  . والسـياسات العمومية بدول خارجية
ما نعاودوش  هذا السؤال اكن سؤال انطالقا من هاذ الواقع، �ش

  . نطيحو يف هاذ املشلك يف املسـتقبل
  .شكرا السـيد الوزير، شكرا السـيد الرئيس

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

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

ليل عرب عليه السـيد املستشار هو هاجس فعال، هو الهاجس ا
حقيقي، وعشـناه يف واحد العدد دiل القطاعات �لنسـبة لتنفيذ واحد 

  . العدد دiل السـياسات إىل حدود فرتة قريبة
اليل بغيت أطمنئ به السـيد املستشار، وهو أن احنا انطالقا من هاذ 

 التوقيع عىل الهاجس هذا �áات، بنينا خمططات تمنية امجلاعات، اليل مت
، عىل هذا األساس، ورصدت لها 2009عقودها يف أاكدير يف أكتوبر 

مليار درمه من أجل البلوغ إىل أهداف ¡سـتجابة  13احلكومة مبلغ يناهز 
  . للطاقات واحلاجيات اليل حمتاجة لها هذه اÞططات بعيهنا

و�لنسـبة للك خمطط خمطط، وضعنا مع الفرق اليت وضعته تصورات 
يف بعض احلاالت، حول لك يه احلاجيات اليل  2050حدود سـنة  إىل

حمتاجاها، اآلن التحدي الكبري مايش هو أننا نكونو نستبق هذه 
التصورات، ولكن تكون عند� القدرة اáاتية عىل مسـتوى اجلامعات وعىل 
مسـتوى املؤسسات دiل التكوين أننا جناوبو عىل هذه احلاجيات، واحنا 

طبيب،  3300ا نعانيه اآلن من أجل بلوغ الهدف دiل نعرف من خالل م
آالف Óندس، بأن هذا هو  10وما عانيناه يف السابق من أجل تكوين 

  . التحدي احلقيقي
عىل مسـتوى املقاربة، اآلن التصور واحض والقناعات متقامسة من طرف 

 عىل مسـتوى التفعيل غادي نبقاو طبعا أمام املشالك اليل كنعرفوها. امجليع
Ðلكنا، إذا مل نتغلب علهيا، طبعا، يف ظروف معقو.  

  .شكرا

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

ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
حول إحداث مناطق صناعية، وسيتوىل اإلجابة  ،والتكنولوجيات احلديثة

  . يةعنه �لنيابة السـيد وزير الرتبية الوطن 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¡سـتقاليل لتقدمي 

  .السؤال

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

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
البحث  كام تعلمون، السـيد الوزير، أن أغلب املسريين يعانون بسبب

عن القطع األرضية إلحداث وحدات صناعية مبختلف مدن املغرب، 
وخاصة �ملدن الصاعدة والقابV لالستôر، وذÖ حيث أن أغلب املناطق 
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الصناعية �ملغرب يف العديد من املدن املغربية استنفذت الغرض مهنا، 
بات من و�لتايل أحضت ال تليب احلاجيات الواردة علهيا، وذÖ نظرا للتالع 

خالل املضار�ت العقارية و¡سـتفادة من بقع أرضية دون اسـتغاللها، مما 
خلف صعوبة Nى املستمثرين الصناعيني يف إجياد بقع مالمئة مبواصفات 
عقارية سلمية، اليشء اáي أدى إىل انتشار وحدات صناعية خارج تصاممي 

رتايب والبييئ وامجلايل الهتيئة ألغلب املدن املغربية، بشلك ال يراعي اجلانب ال
للمجال العمراين، علام أن الطابع السائد للرتخيص لهذه الوحدات يمت عن 

  . طريق ¡سـتثناء، واáي أصبح، ولألسف، هو القاعدة
ما يه اإلجراءات اليت تنوي احلكومة  :áا، نسائلمك السـيد الوزير

رتخيص عن اختاذها محلاية اDال من هذه الظاهرة السلبية واحلد من ال
 طريق ¡سـتثناء؟

  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  السـيد الرئيس،

ة تعد إشاكلية العقار من مضن ¡نشغاالت األساسـية لوزارة الصناع
والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، حيث أهنا تعمل جاهدة من أجل توفري 
البنيات التحتية بتجهزيات جيدة وبأمثنة مشجعة بغرض اسـتقطاب 

  . ¡ستôرات املنتجة للقمية املضافة واحملدثة لفرص الشغل
ويف هذا اإلطار، قامت الوزارة يف إطار املقاربة املرتكزة عىل الرشاكة 

Ð وخمتلف املتدخلني بإجناز عدد هام من املناطق الصناعية، أذكر بني اNو
مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص املنطقة احلرة بطنجة واحلظائر الصناعية 

  .إخل... للنوارص وبوسكورة واجلرف األصفر
وقد مسحت هذه املشاريع حبشد استôرات Óمة يف قطاعات خمتلفة، 

 والصناعات الغذائية، إال أنه نظرا كقطاع السـيارات والنسـيج واجل
الستنفاذ معظم املناطق الصناعية للقطع األرضية تلبية حلاجيات املستمثرين، 
وضعت الوزارة خمططا مديرا يف إطار تنفيذ امليثاق الوطين لإلقالع 

حمطة صناعية مندجمة، سيمت إجنازها يف أفق سـنة  22الصناعي، يضم 
  . هكتار 2300تبلغ  ، متتد عىل مساحة إجاملية2015

ويرتكز هذا اÞطط عىل جيل جديد من املناطق الصناعية، عبارة عن 
فضاءات تسمح �سـتقبال وتمنية وتطوير املهن العاملية للمغرب اليت مت 
حتديدها يف النطاق السالف اáكر، واليت ختص �ألساس ترحيل اخلدمات 

يك والنسـيج واجل واملناوÐ يف قطاع السـيارات والطائرات واإللكرتون 
  . والصناعات الغذائية

ويعرف هذا الورش حاليا تقدما ملموسا ف� خيص تعبئة األوعية 
  :العقارية الالزمة إلجنازه وانطالق األشغال، واحلصيV حاليا يه اكلتايل

 (Casanearshore): مشاريع يه يف طور العمل -
  كتار؛ه  107بسال، والقطب التكنولو² لوجدة  (Technopolis)و

هكتار،  Fes Shore) (22مشاريع مت الرشوع يف إجنازها  -
(Tetouanshore)احملطة الصناعية املندجمة للسـيارات �لقنيطرة؛ ،  

ومشاريع تعرف انطالق األشغال هذه السـنة، وهتم احملطة الصناعية  -
املندجمة للسـيارات بطنجة، واحملطة الصناعية املندجمة للطائرات �لنوارص، 

  .لصناعية املندجمة لفاس راس املاءواحملطة ا
وتقوم هذه الوزارة، بتعاون مع الفاعلني احملليني، بتوفري اكفة رشوط 
جناح هذه املشاريع، وجعلها تسامه يف التمنية ¡قتصادية واDالية املنشودة، 
�إلضافة إىل ذÖ وحىت نتفادى إشاكلية انتشار الوحدات الصناعية خارج 

ام ــــــمت الوزارة �إلعالن عن طلب إبداء ¡همتتصاممي الهتيئة، قا
)Appel à manifestation d'intérêt ( قصد انتقاء مشاريع إلنشاء

  .مناطق صناعية مبختلف أحناء املغرب
وتريم هذه املبادرة اليت ستمت سـنوi برشاكة مع خمتلف الفاعلني احملليني 

ضان املناطق الصناعية، والوطنيني إىل تكثيف العرض العقاري املالمئ الحت
وتقدمي خدمات ذات جودة عالية للمقاولني إلجناز مشاريعهم، وكذا حتقيق 

  .اسـتغالل أمثل للفرص ¡ستôرية املتاحة يف األقالمي
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  . اجلواب

        ::::السـيد عبد الكبري برقيةالسـيد عبد الكبري برقيةالسـيد عبد الكبري برقيةالسـيد عبد الكبري برقية    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا معايل الوزير �لنيابة عىل وزير التجارة والصناعة

ما ميكن لنا إال أن ننوه �لعمل اáي يقوم به السـيد الوزير خشصيا 
وأطر هذه الوزارة، وما ميكن لنا إال أن نفتخر �لرب�مج الوطين اليل غادي 

  . ملشاريع دiهلميسمح مجليع املستمثرين �ش ميكن هلم يقوموا �
إال أننا، معايل الوزير، نتأسف عىل موافق بعض األشخاص اáين 
اسـتفادوا من امتيازات عقارية ومالية، ولكن يسـتعملون أسلوب الشطط 
يف هذه احلاÐ، فرنجو من احلكومة باكملها أن ترعى املشلك املطروح 

  . �لنسـبة للمستمثر
، اآلن يف العامل هناك بقع أرضية إن األمثنة ال توافق هنائيا املتطلبات

جما�، فلهذا البد من إعادة النظر والرضب عىل أiدي من يسـتغل بعض 
  . الفرص الوطنية لتشجيع مناصب الشغل و¡ستôر يف هذه البالد

 .شكرا معايل الوزير، وأشكرمك عىل مداخلتمك

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
قيب؟ إذن نشكر شكرا السـيد املستشار، اكين يش رد عىل التع 

  . السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة
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ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير الثقافة حول رد 
¡عتبار لساحة جامع الفنا ولروادها، اللكمة ألحد السادة املستشارين من 

  .الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  . لرئيسشكرا السـيد ا

  السادة الوزراء،
  السـيد&ن والسادة املستشارون،

تعد ساحة اجلامع الفنا القلب النابض ملدينة مراكش وملتقى الثقافات 
الشعبية املغربية، فهـي تسـتقطب عددا كبريا من الزائرين لسحرها اáي 
يتجسد يف تعدد الفرق الفنية والرتفهيية اليت تقدم الكثري من املتعة والفرجة 

جمهور، وتتحول ليال إىل مطامع تقدم مأكوالت شعبية خمتلفة، وقد أعلنهتا لل 
  . 2001اليونسكو مضن الرتاث اإلنساين منذ سـنة 

و�لرمغ من ذÖ، فإن ساحة جامع الفنا مل حتظ �اله م والعناية 
الالزمتني، بل جند أن روادها يتخبطون يف عدة مشالك بسبب اإلقصاء 

áي طاهلم من قبل خمتلف املسؤولني املتعاقبني عن والهتميش واإلهامل ا
وزاريت الثقافة والسـياحة، علام أن اليونسكو تقدم مساعدات ومنح مالية 

  . Nمع هذا الرتاث الشعيب ورواد الساحة
فأمام هذه الوضعية املزرية لرواد الساحة وخمتلف الفنانني هبا، نسائلمك 

ليت ستتخذوهنا لالرتقاء هبذا السـيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابري ا
الرتاث الشعيب وبساحة جامع الفنا وحتسني الوضعية املادية و¡ج عية 

  . لروادها
  .لمك اللكمة، شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أنت تعطيه اللكمة اليس دعيدعة؟ شكرا، اللكمة للسـيد الوزير 

  .لإلجابة عىل السؤال

        ::::لتقافةلتقافةلتقافةلتقافةالسـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنساململململ محي محي محي محيشششش، وزير ا، وزير ا، وزير ا، وزير ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  .شكرا للسادة املستشارين احملرتمني
  . شكرا للسـيد املستشار عىل سؤا´ الوجيه طبعا

لكن فقط للتذكري والبد من هذا التذكري، إن ساحة جامع الفنا اكنت 
دامئا حتظى �ه م، ليس فقط وزارة الثقافة ولكن �ه م متدخلني آخرين، 

مت، وبذلت �ود، رمبا ليست من املسـتوى اáي كام تعلمون، كام أرش
ويه �ود . تطمحون إليه، من أجل احلفاظ عىل طابعها واسـمترار إشعاعها

توجت، كام ذكرمت، وكام هو معلوم من طرف امجليع، بتسجيلها يف الرتاث 
واحتفلنا بعيد العملية . 2001الشفوي الالمادي يف قامئة اليونسكو يف 

áكرى العارشة لهذه الساحة اليت نفتخر هبا مجيعا، ليس اإلرهابية، بعيد، �
  . مكراكشـيني ولكن كذÖ مكغاربة مجيعا

ولتعزيز هذا الوضع، تعمل الوزارة عىل توفري ظروف دوام إشعاع هذا 
الفضاء ثقافيا وفنيا، كام هتمت بتشجيع ورعاية الفنانني واحلفظة واملبدعني 

يف أنشطة الوزارة، سواء مبراكش  النشـيطني يف هذه الساحة، عرب إرشاكهم
  . أو مبدن أخرى

ومن جانب آخر، حتتضن خزانة موالي يوسف مبراكش منذ سـنة 
مبركز لتوثيق الصور احلديثة جلامع لفنا، تشارك به يف التظاهرات  2006

اليت تنظمها خمتلف املؤسسات حول جامع الفنا، ومع ما يسموه املشارقة 
، العاملني �لساحة يف األنشطة اليت "يقيةاحلال"، ونسمهيم "احلكواتيني"

  . ينظموهنا
من جانب آخر، سـبق تنفيذ بر�مج ممول من طرف اليا�ن ما بني 

، مض مجموع من األنشطة اليت اسـهتدفت احلفاظ عىل 2004-2008
املوروث الثقايف، حيث أرشف عىل الرب�مج مكتب اليونسكو �لر�ط 

لحاليقية أو احلكواتيني، ختصص لها ووزارة الثقافة، وتضمن مسابقات ل
  . مبالغ مالية ونظمت لها جوÐ �ملدارس مقابل تعويضات مادية

إال أن الرب�مج األمه يبقى هو بر�مج الكنوز البرشية احلية، اáي ينفذ 
الرتاث الثقايف والصناعات اخلالقة "يف إطار بر�مج التعاون املشرتك 

من طرف منظمة األمم  2008طلق سـنة اáي ان" كقاطرة للتمنية �ملغرب
املتحدة واحلكومة املغربية، ويضم من بني أنشطته احلفاظ عىل الكنوز 

  .البرشية احلية كطريقة لصيانة الرتاث الثقايف الالمادي
ويريم الرب�مج إىل حتديد الكنوز البرشية احلية ووضع نظام للحفاظ 

ييل، وال شك أن ساحة جامع علهيا، يضم اجلانب القانوين واملؤسسايت والمتو 
الفنا، كرتاث شفوي عاملي، ستسـتفيد مما سـيرتتب من مزاi عن إرساء 

  . نظام مغريب لهذه الكنوز احلية
وأخريا، أن هذه املعلومة اليل تتقول بأن اليونسكو متد� أو متد الساحة 
مبساعدات مادية، هذا لألسف الشديد معلومة خاطئة وليس لها أي 

... ة، اليونسكو ال تساعد، يه فقط رشفتنا بتسجيل هذهأساس من الصح
 روفــــــــــــــــوفضل اإلسـباين البد أن نذكره، الاكتب اإلسـباين املع

)Juan Goytisolo(أننا نكون يف الرتاث الالمادي، أن  ، ويعين رشف
تكون جامع الفنا حالها كحال مومس طانطان، يعين مسجV يف هذه القامئة، 

 .عى مادi فهذا طبعا ممارسة ليست يف عادات وتقاليد اليونسكوأما أن تر 

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد عبد املاÖ أفرiاملستشار السـيد عبد املاÖ أفرiاملستشار السـيد عبد املاÖ أفرiاملستشار السـيد عبد املاÖ أفرiطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

جراءات كنا ننتظر من جوابمك، السـيد الوزير، أن تعطو� مجموعة من اإل
اليت ستسامه أو ميكن أن تسامه يف احلفاظ عىل موروثنا الثقايف هذا، اáي 
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  . جيب تطويره واحلفاظ عليه
إذن، هناك هاذ اجلانب املتعلق، اجلانب الفين واجلانب الثقايف املتعلق 
هباذ املوروث الثقايف، ولكن هناك أيضا اجلانب ¡ج عي لهؤالء الفنانني 

، بل أكرث من هذا حنن الفنان يؤثثون فضاء هاذ جامع اáي واحلكواتيني
نعرف أن هناك العديد من اNول تعرف املغرب �مس مراكش لعدة 

  . اعتبارات
ليك حنافظ عىل هذا املوروث الثقايف، البد أن Öá، فأعتقد بأنه 

نعطي لك اإلماك�ت، طبعا، املادية واحلفاظ عىل هذا العنرص البرشي، كام 
ؤثث هذا الفضاء، ألنه اليوم رمبا هاذ املسأÐ اليل غادي أتذاكر قلت اáي ي

علهيا ميكن ما عندهاش عالقة �ملوضوع، ولكن حنن نعمل أن هناك تغطية 
حصية للفنانني �ملغرب، ولكن لألسف نالحظ أن هناك العديد من الفنانني 
اáين مه طرحيو الفراش بدون أية عناية لوال يف بعض احلاالت تكون 

لتفاتة امللكية لبعض احلاالت، وميكن أن نرسد عليمك عىل سبيل املثال ¡
 .اáي يعاين اليوم من مرض عضال سلامتالفنان مصطفى 

إذن، اخلالصة هو أنه البد من العناية هباذ املوروث الثقايف ببالد� 
  .للحفاظ عليه

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
زير يف إطار الرد عىل شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الو 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
 a نعم السـيد املستشار، أعتقد أن املشلك �لنسـبة جلامع الفنا، امحلد
اآلن �ود� ستتضاعف أكرث فأكرث عىل إثر هاذ العملية اإلرهابية اليت 

  . تعرفوهنا
لكن اليل حاصل �لفعل وهو أنه بعض اNخالء واملتسلطني عىل جامع 

لفنا وليست هلم عالقة �لفنون، أ� أطالب هؤالء اáين نعرتف مجيعا بأهنم ا
وكفنانني أن ينظموا أنفسهم وأن  كحكواتينيأصالء يف هذا امليدان، 

ينخرطوا يف التعاضدية الوطنية للفنانني، اليت حنن، طبعا، بعون وزارة 
  . رمه سـنوiماليني اN 2مليون سـنتمي أو  200املالية و¡قتصاد نرصد لها 

وطبعا احنا عارفني بأنه فيه �س حىت ذاك القدر دiل ¡خنراط دiل 
درمه يعجزون عن أدائه، وحنن اآلن بصدد وضع قامئة لهؤالء اáين  700

يعجزون عن أداء واجب ¡خنراط وأن ينضافوا إىل قامئة التعاضدية 
ا بطاقة ¡خنراط الوطنية للفنانني، حىت تكون هلم أوال بطاقة الفنان، و5ني

  . من أجل التغطية الصحية، واليد الواحدة ال تصفق
هناك كذÖ وزارة السـياحة اليت أصبحت رشياك معنا يف هذه العملية 

  .اإلصالحية اإلنسانية، وإن شاء هللا اخلري أمامنا ويف املسـتقبل املنظور

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

سامهته يف هذه شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل م 
  .اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير ¡تصال حول القرصنة 
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد : �ملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة

  . ، حلسن بلبرصي، بنارص أزاكغالسعداوي، عبد القادر قوضاض
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::لرحمي العاليفلرحمي العاليفلرحمي العاليفلرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

مبناسـبة اليوم العاملي للملكية الفكرية، شهدت مدينة اNار البيضاء يوم 
تنظمي ندوة، شارك فهيا املكتب املغريب للملكية الصناعية  2011ماي  22

لف واللجنة الوطنية للملكية الصناعية والتجارية واملكتب املغريب حلقوق املؤ 
  . ومناهضة التقليد وامجلعية املغربية حملاربة القرصنة

وقد خلصت الندوة إىل أن القرصنة والزتوير يأخذان أبعادا خطرية يف 
مليار درمه يف السـنة،  2املغرب، إذ يكبدان اNوÐ خسارة تصل إىل 

مليون درمه من  156 وتفوت قرصنة التسجيالت املوسـيقية لوحدها حوايل
  . عىل خزينة اNوÐالعائدات الرضيبية 

 :للك ما سـبق، السـيد الوزير، نسائلمك كام ييل
  أمل حين الوقت بعد لوضع حد لظاهرة القرصنة �ملغرب؟ 

وما يه املعيقات اليت حتول دون متكنمك من القضاء هنائيا عىل هذه 
  الظاهرة؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
تشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل شكرا السـيد املس 

  .السؤال

        ::::السـيد خاN الناالسـيد خاN الناالسـيد خاN الناالسـيد خاN النارصرصرصرصي، وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �ي، وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �ي، وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �ي، وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيدات والسادة املستشارون،

الشك أن ظاهرة القرصنة جيب أن نتعامل معها مبا يلزم من اجلدية، 
ة متعددة املسـتوiت، يه جرمية اقتصادية، يه جرمية معنوية، ألهنا جرمي

يه جرمية يف حق املنتجني واملبدعني، و�لتايل ليس هناك خالفا لرأي قد 
يكون سائدا يف هذا الوسط أو ذاك، ليس هناك ما ميكنه أن يربر اللجوء 

  .إىل هذا األسلوب غري املقبول
ت املستشارين احملرتمني لست يف حاجة إىل أن أذكر السادة والسـيدا

أن هذه الظاهرة يه ظاهرة كونية، وليست لصيقة �ملغرب، املغرب يتأثر 
مهنا، ولكن الشـباكت املزودة لها يه شـباكت عابرة للقارات وقوية جدا، 
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وذÖ ليس من شأنه، بطبيعة احلال، أن يثنينا عن رغبتنا وعن طموحنا يف 
  .التصدي لها

اسـبة �Dهودات اليت تبذلها احلكومة ويبذلها البد من أن نذكر هبذه املن
هناك أوال مجموعة من  ،ويف هذا الصدد. املكتب املغريب حلقوق املؤلفني

الربامج التحسيسـية املكثفة والقوافل املنظمة يف هذا اإلطار، تنظم اآلن 
ملهرجان  17عىل هامش اNورة " لكنا ضد القرصنة"معرض حتت عنوان 

m واملؤلف، ها هو موجود، ها هو غري بعيد عىل مقر الر�ط اNويل للسي
  .الربملان

هناك املداهامت اليت نقوم هبا، وحنن يف حاجة إلهيا، ألن اجلانب 
الزجري هو ´ قميته يف هذا الشأن، وأيضا هناك اعتناء بل بداية تسجيل 
حتقيق عدد من املكتسـبات من خالل العمل عىل رفع املسـتحقات اخلاصة 

صات اليت جيب أن ترجع إىل املبدعني، مث هناك أيضا و¡سـتخال
مفاوضات مع مسؤويل املؤسسات امللكفة �لبث، من إذاعات وتلفزة 
ومقايه إىل غريها، واكن هناك أيضا التوقيع عىل عقد بر�مج بني الوزارة 

  . واملكتب املغريب حلقوق املؤلفني
الوزارة واملكتب البد ما نذكرو أيضا بأن هذا املوضوع انتهبت إليه 

املغريب حلقوق املؤلفني بتعاون، وأشدد عىل ذÖ، بتعاون وتفاعل مع 
املبدعني واDمتع املدين املنخرط يف التصدي لهذه الظاهرة، حنن نؤمن بأن 
هذا موضوع ال ميكن أن ننجح فيه إال من خالل تاكثف وتضافر �ود لك 

  . املتدخلني يف هذا اإلطار
ا بأن هناك تدابري تكنولوجية تعمتد للحد من والبد ما نذكرو أيض

التحايل عىل القانون من خالل أيضا تشديد العقو�ت، وتقوية التدابري عىل 
احلدود، ألن املدخل دiل اNاء من خالل احلدود، وذÖ يتطلب جمهودا 
متضافرا بني وزارة ¡تصال وخمتلف قطاعات اNوÐ، مبا فهيا امجلارك 

دود، معىن ذÖ أن هناك جمهود متاكمل ونقوم به، والرشطة دiل احل
وسـيعطي ألكه شيئا فشيئا، حىت وإن كنا، بطبيعة احلال، ال نتصور بأنه 

  .معلية بسـيطة يف املتناول
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اجلواب

        ::::عبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليف    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك، إال أين أريد أن أشري إىل أن احلكومة 

خطة حملارصة هذه الظاهرة، أولها تشديد  2007قد أقرت منذ سـنة 
العقو�ت اجلنائية واملدنية، إىل جانب تكوين فرقة أمنية خمتصة تعمل مع 

ابة واملتابعة وحماربة الشـباكت وزارة العدل واNاخلية، وتعمل الفرقة يف الرق
  . اليت تنشط يف هاذ اDال

 400وتشري املعطيات اليت متكنت اجلهات الرمسية من رصدها أن حنو 
ألف من األقراص املدجمة تنسخ بطريقة غري قانونية أسـبوعيا  600ألف إىل 

يف املغرب، تتسبب يف تشويه صورة بالد� اليت صادقت عىل عدد من 
Nولية اخلاصة �مللكية الفكرية محلاية املواصفات األدبية والفنية ¡تفاقيات ا

  . حلقوق املؤلف
كام أن معلية القرصنة أدت إىل إفالس عدد من رشاكت اإلنتاج الفين 
واألديب وإغالق عدد كبري من دور السيm يف خمتلف املدن وأن العديد من 

انونية تعاين من اخلسائر رشاكت اإلنتاج العامV حاليا، واليت تعمل بصورة ق
 Vويف طريقها إىل اإلفالس، وتنتظر من احلكومة عىل حتصيهنا ومواص

  .ماكحفة هذه اآلفة
 .شكرا

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

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  ار احملرتم، السـيد املستش

سنتفق عىل أن احلكومة، بطبيعة احلال، ليست يف موقع املتفرج أمام 
ظاهرة خطرية، غري مقبوÐ ال أخالقيا وال اقتصادi وال سـياسـيا، قلت هذا 

  . ال�م وأجدد النطق به، هذا أوال
5نيا، البد من القول أن التصدي ´ مسـتوiت كثرية، هناك املسـتوى 

عة من التدابري الزجرية يمت القيام هبا بكيفية مسـمترة، الزجري وهناك مجمو 
وهناك اجلانب التحسييس وإ5رة ¡نتباه، �إلضافة إىل تدابري وقائية عىل 

معىن هذا بأن وا�ات متعددة فتحت، . صعيد احلدود، ويف لك املناطق
نشـتغل من أجل التصدي لها، يعين العيب لك العيب �لنسـبة لهذه 

  . تكتفي �لتفرج أو تكتفي بتحليل الظاهرةاحلكومة أهنا 
حنن حنلل الظاهرة لكن ال نتفرج، حنن نتصدى لها وسـنقيض علهيا 
بتعاون مع امجليع، وتالحظون بأن أحد أمه املداخل هو فسح اDال لوضع 
الزبناء من مسـتعميل األقراص املدجمة أهنم يتوفرون عىل منتوج جيد، 

بة من خالل املكتب املغريب حلقوق يكون قد أدى ¡سـتخالصات الواج 
  . املؤلفني ويكون بمثن يف متناول املواطنني

وهناك بدأ جمهود كبري، غادي متشـيو هنا يف شارع محمد اخلامس وغادي 
، معىن ذÖ بأن نفتح (original)درمه يعين  13تلقاو أقراص مدجمة بمثن 

عىل هذه الظاهرة، اآلفاق أمام املواطنني يك يتعاون امجليع من أجل القضاء 
Öاليت يه ظاهرة اكرثية، الشك يف ذ .  

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير
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آخر سؤال مربمج يف جدول أعامل هذه اجللسة موجه للسـيد الوزير 
املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامة حول 

 اإلرضا�ت القطاعية عىل ¡قتصاد الوطين، التأثريات السلبية لتنايم
  .وسيتوىل اإلجابة عنه �لنيابة السـيد وزير ¡تصال

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصاÐ واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميي
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  ن،السـيدة والسادة املستشارون احملرتمو
تشهد بالد� موجة ¡حتجاجات وتنايم غري مسـبوق لإلرضا�ت 
القطاعية بشلك متفرق، حيث أصبحت تأخذ منحى متصاعد يؤثر سلبا، 
ليس فقط عىل ¡قتصاد الوطين وإمنا حىت عىل نوعية وجودة اخلدمات 

  . املقدمة للمرفق العمويم
ربة عىل عدم وإذا اكنت هذه اإلرضا�ت تعرب عن استياء واحتجاج املغا

الزتام احلكومة جبمV من املطالب، فإهنا يف نفس الوقت تسامه يف تعميق 
الهوة بني اإلدارة واملواطنني وترضب بعرض احلائط مفهوم ونبل الشعار 
اáي طاملا رفع واملتعلق بتقريب اإلدارة من املواطنني وحتسني اخلدمات 

  . وترسيعها
سات ذÖ املتعددة األوجه، وتأسيسا عىل ذÖ، و�لنظر إىل انعاك

نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن التلكفة ¡قتصادية و¡ج عية لهذه 
  . اإلرضا�ت ومنظورمك املسـتقبيل حلل هذه اإلشاكالت

  . وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة 
شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل  

  . السؤال

نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد ((((السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة  احلكومة  احلكومة  احلكومة 
        ::::))))الوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامةالوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامةالوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامةالوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامة

  السـيد الرئيس احملرتم، 
  السـيدات والسادة املستشارون،

امسحوا يل أن أتقدم لمك �عتذار السـيد الوزير امللكف �لشؤون 
  .لعامة وأن أتلو جوا� نيابة عنه¡قتصادية وا

 Ðيف البداية أشكر السـيدات والسادة املستشارين يف فريق األصا
واملعارصة عىل تفضلهم بطرح سؤاهلم الهام هذا حول مدى تأثريات 
اإلرضا�ت القطاعية عىل ¡قتصاد الوطين بصفة عامة وعىل جودة خدمات 

  .املرفق العمويم بصفة خاصة
إىل أن حق اإلرضاب مرشوع ودسـتوري إذا اكن  أشري يف البداية

هيدف إىل حتقيق مطالب Óنية أو اج عية لفائدة املوظفني واألجراء أو 
ولك إرضاب، بطبيعة احلال، من �ة أخرى تنجم . Þتلف الهيئات املهنية

عنه آ5ر سلبية، سواء �لنسـبة للمرضبني اáين يفقدون أجورمه أو 
 يتوقف اإلنتاج هبا، وكذÖ عىل مسـتوى اDمتع �لنسـبة للمقاوالت اليت

وهكذا فإن اإلشاكلية املطروحة يه كيفية التوفيق بني ممارسة . بصفة عامة
  . حق اإلرضاب من �ة وتفادي آ5ره وانعاكساته السلبية من �ة أخرى

جتدر اإلشارة إىل أن بالد� مل تعرف حلد اآلن تنظ� ملامرسة حق 
لقانون التنظميي اáي مازال مل ير النور، اليشء اáي اإلرضاب من خالل ا

وقد تطال اإلرضا�ت . ميكن أن يؤدي إىل تعسف يف اسـتعامل هذا احلق
قطاعات حيوية وأساسـية، كام أهنا قد تدوم طويال وتؤثر سلبا عىل مصاحل 

  . املرتفقني
فعال، فقد عرفت بالد� إرضا�ت طويV يف بعض القطاعات العمومية، 

تعلمي والصحة والعدل وامجلاعات احمللية، ولإلرضا�ت انعاكسات اقتصادية اكل 
ومالية واج عية كبرية، تمتثل يف فقدان األجور أثناء اإلرضاب وتوقف 

  . اإلنتاج والتسويق وضياع مصاحل املواطنني
للحد من تفامق اإلرضا�ت، فإن احلكومة بصفهتا مشغال تتحاور مع 

ام تشجع احلوار ¡ج عي بني الفرقاء ¡قتصاديني األطراف ¡ج عية، ك
و¡ج عيني �لنسـبة للقطاع اخلاص وللقطاع العمويم، الصناعي 

ويف هذا اإلطار، اسـتطاعت وزارة التشغيل والتكوين املهين . والتجاري
مؤسسة خالل  193نزاع إىل إرضا�ت �لنسـبة ل  201تفادي حتول 

، وقد متركزت هذه الزناعات يف مجموعة 2011الثالثة أشهر األوىل من سـنة 
Ðار البيضاء و&نسـيفت وداكNمكناسو عبدة، -من األماكن، مثل ا-

  . تطوان-بوملان وطنجة-&فياللت وفاس
أما �لنسـبة للزناعات اليت حتولت إىل إرضا�ت خالل نفس الفرتة، فقد 

مؤسسة  83نزاع خالل لك شهر، مهت  32، أي مبعدل 96بلغ عددها 
، %32عامل، أي بنسـبة تفوق  8929أجري، شارك فهيا  25694تشغل 

 87من الزناعات، �لضبط  %90وقد مت إجياد تسوية هنائية ألزيد من 
  . إرضاب

وجتدر اإلشارة إىل أنه مقارنة مع الثالثة أشهر األوىل من السـنة 
، حيث انتقل %77,78الفارطة، فقد عرف عدد اإلرضا�ت ارتفاعا بنسـبة 

إرضاب، وقد جنم عن هذه اإلرضا�ت ضياع  96إىل  54لعدد من هذا ا
يوم معل،  6,58معل، حيث بلغ معدل مدة اإلرضاب اليومية  31330

ويعزى هذا ¡رتفاع إىل تصاعد احلركة املطلبية و¡حتجاجية املتعلقة 
  . �إلصالحات اNميقراطية و¡ج عية اليت تعرفها بالد�

  . عذرة عىل اإلطاÐشكرا السـيد الرئيس، وم

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل اجلواب
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        ::::ششششكمي بنشامكمي بنشامكمي بنشامكمي بنشامعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
شكرا السـيد الرئيس، شكرا كذÖ للسـيد الوزير عىل اجلواب اليل 

  . تفضلتو به نيابة عن زميلمك يف احلكومة
عرض اجلواب دiلمك أثرمت واحدة من أعتقد، السـيد الوزير، بأنه يف م

أمه اإلشاكليات املرتبطة مبوضوع السؤال، اإلرضاب كيطرح معوما إشاكلية 
التوفيق، كام أرشمت، �لضبط التوفيق بني احلق يف اإلرضاب، وهو حق 

اجلواب عىل هذه اإلشاكلية، . مرشوع، وبني حق امجلاعة، مبعىن من املعاين
يجاوب عليه؟ اجلواب مفرتض أنه جياوب السـيد الوزير، شكون اليل ك 

عليه القانون التنظميي دiل اإلرضاب، وهو اكن واحدة من أمه ¡لزتامات 
  . دiل احلكومة

كتذكروا السـيد الوزير األول ملا جاء يقدم الرب�مج احلكويم و�ل ثقة 
الربملان عليه، اكن الزتم �ش احلكومة تقدم هاذ القانون، اآلن وقد بقي يف 

ر احلكومة بضعة أسابيع، من املؤكد أنه لن ير النور، وÖá ما كنا يف مع
  . حاجة إىل التذكري هبذه اإلشاكلية ألن اجلواب علهيا هو القانون التنظميي

من �ة 5نية، اإلرضا�ت اليل مشلت عدد من القطاعات اليت أرشمت 
ول اليل كتقدم دiل املسـتوiت، فهيا املسـتوى األ 2إلهيا، وفهيا عىل األقل 

فيه مؤرش عىل اتساع مساحة احلرية واحلق يف التعبري، ولكن فيه جانب 
5ين وهو املوضوع دiل السؤال دiلنا كيتعلق �لتلكفة اليل كيأديوها املغاربة 

  . أو ¡قتصاد الوطين من جراء هذه التلكفة
احنا السؤال دiلنا، السـيد الوزير، دقيق، تلكفة اإلرضا�ت، وملا 
كنتلكمو عىل التلكفة، كنتلكمو عىل يش حاجة اليل قابV للقياس، كميكن 
الربهنة علهيا من خالل معطيات إحصائية، من خالل أرقام، نقولو مثال 
اإلرضا�ت اليل تدارت يف القطاع الفالين، يف قطاع العدل أو يف قطاع 

  . التعلمي، هايه التلكفة اليل خلصها ¡قتصاد الوطين
ة اكن من املفرتض أنه تكون عندمك واحد اللجنة، نسميوها أنمت كحكوم

، اليل شغلها الشاغل هو أن ترصد أوال بأول "جلنة اليقظة"مثال جتاوزا 
وملا كنطرحو . التلكفة اليت عىل املغاربة أن يؤدوها من جراء هذه اإلرضا�ت

حق  هاذ السؤال املتعلق �لتلكفة، ال جيب أن يفهم بأننا نطالب إىل مصادرة
املواطنني يف اإلرضاب، �لعكس املواطنني من حقهم يديروا اإلرضاب، من 
حقهم يدافعوا عىل املطالب وعىل احلقوق دiهلم مىت اكنت مرشوعة، ولكن 
عندما يتعلق األمر مبعادÐ يف مثل هاذ املسـتوى من اNقة ومن احلساسـية، 

حق امجلاعة، من �ة احلفاظ عىل احلق يف اإلرضاب ومن �ة أخرى  ،بني
اليل هام اDمتع املغريب، يف أن ال متس حقوقه، يف أن ال تنهتك احلقوق 
دiلو، أظن بأن من مسؤولية احلكومة، أخالقيا وسـياسـيا، تقدم للمغاربة 

  . معطيات دقيقة عىل احشال كنخلصو من هاذ اإلرضا�ت
لنا وحقيقة كنا ننتظر من زميلمك يف احلكومة، اليل أنبمت عليه، يقدم 

ألن كنا نتساءل عىل التلكفة، ما  ،معطيات دقيقة جدا عىل هاذ التلكفة
يش عىل اإلحصائيات املتعلقة �رتفاع اإلرضا�ت، احنا عارفني ومتبعني 

عدد اإلرضا�ت اليل وقعت واليل عشـناها، وهذا مؤرش حصي عىل 
 دميقراطيتنا اليل كنبنيوها جحر حبجر، ولكن كنا كنتسـناو منمك تعطيو�

  . جواب دقيق عىل التلكفة
  .وشكرا

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

  .التعقيب

نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد ((((السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير ¡تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة  احلكومة  احلكومة  احلكومة 
        :  :  :  :  ))))الوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامةالوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامةالوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامةالوزير املنتدب Nى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¡قتصادية والعامة

  .السـيد الرئيس شكرا
السـيد املستشار احملرتم، ال خنتلف بأن املنطلق، وهو صعب جدا، 
صعب ولكن محمس للك مؤسسة حترتم نفسها، سواء اكن األمر يتعلق 
�ملؤسسة الترشيعية أو املؤسسة التنفيذية، وحنن مجيعا نستشعر أمهية 

  . املوضوع
إلرضاب، إذا وقع يشء من التأخر يف موضوع القانون التنظميي ل

فميكنين أن أؤكد كناطق رمسي �مس احلكومة بأن السبب الوحيد هو أنه مل 

ألن  ،تكن قد اكمتلت رشوط التوافق الوطين الالزم ملعاجلة هذا املوضوع
هذا موضوع من األمهية مباكن، وآليات األغلبية واملعارضة ال تفيه حقه، 

توافق دميقراطي  املقاربة الصحيحة والسلمية والناجعة يه الوصول إىل
متقدم، يسمح لنا مبامرسة هذا احلق اNميقراطي الرفيع اáي يسـتحقه 

 .الشعب املغريب، هذا أوال
5نيا، البد من القول بأن فعال أؤكد هذا، التلكفة اكنت مرتفعة، ال 
ميكن أن جنادل يف ذÖ، ويمكن يل نقول لمك بأن احلكومة مسـتعدة تعطي 

  . مةالتفاصيل واملعطيات الالز 
السـيد الوزير اáي أنوب عنه أو السـيد الوزير األول أو أي وزير من 
احلكومة �سـتطاعتنا أن نقدم أرقاما تبني بأن تلكفة املامرسة اNميقراطية يف 
املغرب من هذه البوابة اكنت غالية، ولكن أعتقد بأن اإلنضاج اNميقراطي 

نا بأن نطوي هذه يف بالد� واإلنضاج ¡ج عي يف بالد�، سيسمح ل 
الصفحة من أجل احلفاظ أوال عىل احلرiت اNميقراطية واحلرiت النقابية، 
بطبيعة احلال، ومن أجل أيضا حتصني ¡قتصاد الوطين اáي هو أيضا 

  .أمانة يف عنقنا مجيعا
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


