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  )2011 نونرب 1  (1432 ذي احلجة 4الثال4ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
رئيس اخلليفة اخلامس ل ،السـيد عبد الرحامن أشناملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

Eلسا .  
الثانية من الساعة  ا، ابتداءسة عرش دقيقةثالث ساعات ومخ : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .األربعني بعد الزوالواQقيقة 

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

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

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اQسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 
اQاخيل Eلس املستشارين، خيصص اEلس هذه اجللسة ألسـئY السادة 

  .ااملستشارين وأجوبة احلكومة علهي
وقبل الرشوع يف تناول األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اEلس عىل ما جد من 

  .اللكمة للسـيد األمني، تفضلوا السـيد األمني. مراسالت وإعال�ت

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اEلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اEلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اEلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اEلس
  .شكرا السـيد الرئيس

داية أن أخرب اEلس املوقر أننا سـنكون مبارشة بعد جلسة أود يف الب
األسـئY الشفهية عىل موعد مع جلسة معومية أخرى، ختصص ل�راسة 

  :والتصويت عىل النصوص اجلاهزة التالية
يغري ويمتم مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف  14.07مرشوع قانون رمق  - 1

علق �لتحفيظ املت 1913أغسطس  12املوافق ل  1331رمضان  9
 العقاري؛

مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  - 2
يوليوز  27املوافق ل 1392 من جامدى اآلخر 15بتارخي  1.72.184

 .املتعلق بنظام الضامن ¨ج§عي كام مت تغيريه وتمتميه 1972
  :توصلت رئاسة اEلس مبقرتحات القوانني التالية

املتعلق �لنظام  31.96ون يريم إىل تغيري وتمتمي القانون رمق مقرتح قان - 1
 األسايس لواكالت األسفار؛

 مقرتح قانون يريم إىل إحداث اEلس الوطين للسـياحة؛ - 2
من القانون رمق  306واملادة  301مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  - 3

 ؛09.03يتعلق مبدونة التأمينات كام مت تمتميه �لقانون رمق  17.99
 مقرتح قانون يريم إىل إحداث غرف السـياحة؛ - 4
املتعلق  1.74.16مقرتح قانون يريم إىل تغيري وتمتمي القانون رمق  - 5

 .�ملكتب الوطين املغريب للسـياحة
  .ولكها تقدم هبا املستشار السـيد حفيظ وشاك عضو الفريق اإلشرتايك

القايض  30.11من القانون رمق  2مقرتح قانون يقيض بتعديل املادة  - 6
بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقY واحملايدة لالنتخا�ت، تقدم به 

 .الفريق الفيدرايل للوحدة واQميقراطية
كام توصلت رئاسة اEلس �سـتقالتني من عضوية جملس املستشارين، 

  :تقدم هبام السـيدان املستشاران اآلتية أسامؤهام
- نتخب عن ¿ة سوس ماسةاملستشار السـيد محمد يرعاه السـباعي، امل  - 1

  درعة؛
املستشار السـيد عبد اللطيف أمعو، املنتخب عن ¿ة سوس ماسة  - 2

 .درعة
 Áكام تقدم مجموعة من السادة املستشارين �سـتقاالهتم من فريق األصا

  :واملعارصة �Eلس، ويتعلق األمر �لسادة اآلتية أسامؤمه
  السـيد العريب هرايم؛ -
   السـيد محمد عبده عز اQين؛ -
  السـيد محمد أبو اخلدادي؛ -
  السـيد جواد وهيب؛ -
  السـيد عالل لعزيوين؛ -
  السـيد موالي إدريس احلسـين علوي؛ -
  السـيد عبد القادر لربييك؛ -
  .السـيد الطييب علوي موالي األمني -

�لنسـبة لألسـئY الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  : إىل غاية يوم الثال4ء فاحت نونرب

 أسـئY؛  8: سـئY الشفهيةعدد األ -
 أسـئY؛  4: عدد األسـئY الكتابية -
 . أجوبة 4: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

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

... من النظام اQاخيل، توصلت الرئاسة 128طبقا ملقتضيات املادة 
  .عيلانتظر أ� كنتلكم كرئيس ونعطيك نقطة نظام، ما تشوش 

 5من النظام اQاخيل، توصلت الرئاسة ب 128وطبقا ملقتضيات املادة 
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... طلبات إحاطة، يتعلق األمر �إلحاطة األوىل للفريق اQسـتوري املوحد
تفضل، السـيد الرئيس، اجلس يف ماكنك، هللا جيازيك خبري، ونعطيك 

  .نقطة نظام حىت نمكل
لفريق األصاÁ واملعارصة، رابع اإلحاطة الثانية للفريق الفيدرايل والثالثة 

إحاطة اEلس علام للفريق ¨شرتايك، واإلحاطة اخلامسة للفريق 
وللسـيد الرئيس احلق يف أخذ نقطة نظام، تفضل السـيد . ¨سـتقاليل

  .الرئيس

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس

إشاكل  لك أسـبوع تتكون نقطة نظام حول غياب الوزراء، راه هذا
مطروح، السـيد الرئيس، حبيث عند� حقنا مثال كفريق دÛل التجمع 

يف األسـبوع الفارط، . أسـئY 2أسـئY، اآلن عند�  4اQسـتوري املوحد يف 
أسـئY،  2أسـئY، در�  4ما در�ش نقطة نظام، عند� عاود 4ين احلق يف 

فوا هاذ إذن كيف داير الرد دÛلمك أنمت مككتب، كرئاسة، كيفاش تتشو 
املسأÁ هاذي؟ واش عاجبامك؟ واش تتصلوا �ملسؤول عىل العالقة �لربملان 
عىل أساس هاذ الظاهرة هاذي �ش ما تكونش؟ ألن اكين وزراء اليل 
عندمه قطاعات çمة واكين أسـئY يف هاذ القطاعات، ولكن ما تيجيوش، 

يل عندمه، واش خايفني من ¨نتخا�ت؟ أهنم نعريو هلم عىل ذاك اليش ال
  .حياولوا حيرضوا شوية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس، واللكمة يف نقطة نظام، تفضل اليس األنصاري

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

  السـيدان الوزيران،
  الزميY والزمالء،

الرؤساء أو  امسحوا يل، أ� من �ب فقط مصداقية اEلس وندوة
املكتب، إذن مجيع الهيئات املنضوية حتت هذا اEلس املوقر، وكنا يف ندوة 

دÛل املستشارين، قدمت يوم  5الرؤساء حاليا وأثريت اسـتقاÁ دÛل 
امجلعة، ويه يف النرشة اQاخلية اآلن �لنسـبة ألعامل املكتب ومل تدرج 

هللا خيليك اليس ... ساءاليوم يف اجللسة العامة، وقد تقرر يف ندوة الرؤ
  ..عبد الرحامن، راك أنت حارض

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
فقط ألحصح ö، السـيد الرئيس، تليت أسامء من قلت اآلن السـيد 

  الرئيس

        

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .ال ¨سـتقاÁ من اEلس، ما يش ¨سـتقاÁ من الفريق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
كتب مسؤول عن أشغاû أرجوك، أنهبك عىل السـيد رئيس الفريق، امل 

أنه ¨سـتقاالت لكها تليت من طرف السـيد األمني قبل قليل، أرجوك 
  .وتفضل السـيد الرئيس وتأكد من معلوماتك قبل أن تتدخل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
صايف مزÛن، ما يش ¨سـتقاÁ من الفريق، ¨سـتقاÁ من الفريق 

Eمن ا Áلس، صايفو¨سـتقا.  
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس، تفضل هللا جيازيك خبري وأرجوك أن تسـمتع جيدا ألن 

  .نقطة نظامك أتت خارج التغطية هللا خيليك
نرشع السادة املستشارين يف معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف 

سؤ¨، سؤ¨ن مهنام آنيان  17جدول أعامل جلستنا هذه، وعددها 
سؤ¨ عادÛ مو¿ة  15مو¿ان لقطاعي التشغيل والتمنية ¨ج§عية، و

لقطاعات التمنية ¨ج§عية، األوقاف، السـياحة، الصحة، الشؤون 
  .¨قتصادية والعامة

عفوا، ... ونسـهتل جدول أعاملنا �لسؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة
قت ا�صص تفضل، أنت اليس إدريس الرايض عندما تتدخل يف غري الو 

  . ö للتدخل �لفعل تسامه يف حتويل تركزي� إىل يشء آخر
  .تفضل السـيد الرئيس، اإلحاطة األوىل لمك

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
رئيسا ممزيا وكنت إنسا� تثبت الرئاسة، فال ميكن ö أن تتلكم هبذا ... 
  .ال�م

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 3ل، اإلحاطة ö ويف حدود اإلحاطة ö، السـيد الرئيس، تفض

  .دقائق 3دقائق، أرجوك تفضل يف 

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .دÛل األسـئY 2دقائق، السـيد الرئيس، احنا امشاو لنا  3

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد الرئيس �ش ما تضيعش الوقت

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
 2ش عليك ألنه راه امشاو لنا عاود هللا يريض عليك، راه ما نكذب

Yأسـئ.  
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل وحنسب ö ذاك اليش

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين،
ات، وتأيت يتعلق موضوع هذه اإلحاطة مبظاهر اقتصاد الريع و¨متياز 

يف سـياق تعالت فيه أصوات الشعب املغريب مطالبة مبحاربة لك أنواع 
الفساد و¨غتناء عىل حساب الرثوات الوطنية، اليت تعترب ملكية للك 

  :الشعب املغريب، وسـنلخص الفساد يف شقني
الشق األول، إن أمعق مظاهر الفساد تمتثل يف احتاكر القطاع البنيك 

¨حتاكر يعطي لهذه الرشاكت سلطة التحمك  أبناك، هذا 8من قبل 
وتوجيه السوق املايل يف اجتاه خيدم مصلحة لوبيات مالية، إذا طلب 

مليون سـنتمي، السـيد الرئيس،  100مواطن مغريب قرض است�ري يفوق 
ملزم بتقدمي ضام�ت عينية، زائد الشواهد الطبية، تثبت أنك غري مريض، 

  . مث التأمني عىل احلياة
بناك املغربية، السـيد الرئيس، ال تدخل ولو بنسـبة ضئيY يف فاأل

املغامرة، والسبب هو همينهتم عىل السوق املالية، مما يعرقل ¨ست�رات 
من رجال  %95وخلق مناصب التشغيل، وعىل املغاربة أن يعلموا أن 

األعامل ما مه إال حامÁ دÛل األبناك، جتد عند رجل أعامل السـيارة، جتد 
د رجل األعامل الفيال ومظاهر الرفاهية، لكنه جتده مرهون، هو وممتلاكته عن

والورثة دÛلو، عند األبناك، وعند وفاته ينكشف الوضع احلقيقي لهؤالء 
بأنه اكن يشقى ويتعب لفائدة فوائد  -أي رجال األعامل-ا�ين ذكرهتم 

  .األبناك
ثل يف احتاكر الشق الثاين، يتلكم الشارع املغريب عىل الفساد املمت 

رخص الصيد بأعايل البحار ورخص اسـتغالل املقالع، من هؤالء 
مليون  140املسـتفيدين، السـيد الرئيس، من مقالع اQوÁ، اكين اليل تريحب 

مث احتاكر رخص اسـتغالل املياه اجلوفية املعدنية، واللك يعمل أن . يف الهنار
Ûل احلليب، البقرة تيشدها سعر اللرت الواحد من املاء أغىل من مثن اللرت د

السـيد ويعلفها وتيبيع المثن دÛلها بواحد المثن رخيص، واملياه اجلوفية تباع 
  .بمثن غايل

مث كذö احتاكر أرايض اQوÁ داخل املدارات احلرضية، تصوروا 
درمه ويعاد بيعه بني  100معي، السـيد الرئيس، يُفوت املرت املربع ب 

وقد سـبق أن تلكمنا يف إحاطات . قعدرمه حسب املو  30000و 3000
  .كثرية عن أموال الشعب اليت تضيع

  إخواين األعزاء، 
اآلن عىل احلكومة أو . هذا النوع من التدبري فيه هدر للامل العام، كفى

احلكومة املقبY القطع مع هذه ¨حتاكرات و¨سـتغالالت الال مرشوعة 
  .لرثوات الشعب

  ...إحداث مؤسسة معومية وطنيةاآلن نطالب من أي حكومة اكنت، 

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

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  ...أسـئY، أعطيين نصف دقيقة 2شوف، ديتو يل 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شوف، اليس ادريس، هللا خيليك، راه ما ميكنلياش نتكرم عليك مبا ال 

ما تفوتش الفرصة عىل .. .أم� ألن الوقت وقت السادة املستشارين
  ...Û هللا زيد... الزمالء دöÛ، أرجوك

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
اآلن نطالب من أي حكومة اكنت إحداث مؤسسة معومية وطنية 
لتدبري هذه الرثوات التدبري احلسن، ولتكون مداخيل ثروة الشعب يف 

  .خدمة الشعب
ألنه مرتبط بضامن حذاري مث حذاري من التالعب هبذا امللف، 

  .اسـتقرار مسـتقبل املغرب
إن هذه ¨نتخا�ت املقبY جمرد حمطة أوىل يف مسلسل اإلصالحات 

مقدمة فقط إلصالحات اقتصادية، حتارب الريع السـياسـية اليت يه 
  ...و¨متيازات

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
. السـيد الرئيس احملرتم، أرجوك، ال ميكن أن أتساهل أكرث من هذا

مة للمتدخل الثاين، أرجوك اليس إدريس، أرجوك مث أرجوك، ليك ال اللك
حترج الرئاسة مع �يق السادة املستشارين، أرجوك أن تلزتم �حرتام الوقت، 
وال ميكن للرئاسة أن تتكرم عن بعض السادة املستشارين دون غريمه 
�لوقت ألن الوقت مايش دÛيل، دÛل السادة املستشارين، أرجوك، 

  .م موجه مجليع السادة املستشارينوال�
اللكمة لثاين متدخل يف إطار إحاطة اEلس علام، ويه للفريق 

  . رجاء اليس الرغيوي الزتموا �لوقت. الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد الصاداملستشار السـيد الصاداملستشار السـيد الصاداملستشار السـيد الصادقققق الرغيوي الرغيوي الرغيوي الرغيوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسـيد الوزيران،

  السـيدات والسادة املستشارين،
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وا يل قبل التطرق إىل املوضوع األسايس يف اإلحاطة أن أشري إىل امسح
 - اQوÁ الفلسطينية- حدث هام أمس، وهو حصول الشعب الفلسطيين 

عىل العضوية الاكمY يف منظمة اليونسكو، ا�ي نمتىن أن تستمثر هذه 
اخلطوة يف أفق حصول الشعب الفلسطيين واQوÁ الفلسطينية عىل 

 Yالفلسطينية العضوية الاكم ÁوQإقامة ا öيف األمم املتحدة، ويف أفق كذ
  .املسـتقY وعامصهتا القدس الرشيف

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدات والسادة املستشارين،
�ألمس حرض مدراء ومديرات املؤسسات التعلميية إىل الر�ط يف وقفة 

آالف  7ن عددمه أزيد من احتجاجية أمام بوابة وزارة الرتبية الوطنية، واك
مديرة ومدير، حرضوا من اكفة مناطق املغرب احتجاجا عىل تنصل وزارة 
الرتبية الوطنية من تعهداهتا والزتاماهتا مع املديرات واملديرين، حيث مت توقيع 
اتفاق حمرض مشرتك، لكن وزارة الرتبية الوطنية تراجعت عن هذا احملرض، 

راسلت مجعية مدراء ومديري املؤسسات  بل األدىه واألمر من ذö أهنا
  .التعلميية برساÁ هتديدية، تذكر� بزمن كنا نعتقد أنه مىض وانهتـى

وهبذا، فإن وزارة الرتبية الوطنية تعود بنا إىل أساليب نعتقد أن املغرب 
قد انهتـى من هذه األساليب وتبتعد عن املنطق التشاريك وعن منطق 

أجل حل لك املشالك العالقة عىل  املفاوضات وعن منطق احلوار من
  .مسـتوى وزارة الرتبية الوطنية

املطلوب اآلن من وزارة الرتبية الوطنية أن حتاول وضع املسأÁ التعلميية 
يف الوا¿ة، وأن توظف لك اإلماكنيات جلعلها قضية وطنية، ينخرط فهيا 

Yالشعب املغريب بلك مكو�ته وأن تكون موضوع تعبئة وطنية شام.  
فروض عىل الوزارة كذö، وأعين وزارة الرتبية الوطنية، أن تسـمتع امل

كذö . إىل لك الفئات املترضرة، من مدراء ومدرسني ومدرسات
فاملطلوب من هذه الوزارة أن حتل مشالك التحاقات الزوجات بأزوا¿ن، 
واملطلوب كذö من الوزارة أن تسـمتع إىل معا�ة املدرسات واملدرسني يف 

  .النائية والصعبةاملناطق 
وكذö نعترب أنفسـنا يف الفريق الفيدرايل معنيني مبا حيدث، ونضم 
صوتنا إىل أصوات املديرات واملديرين ا�ين حرضوا من لك مناطق 
املغرب، ونطالب الوزارة الوصية كذö إىل رضورة العودة إىل فضيY احلوار 

ج هبا القطاع من أجل اQميقراطي والهادئ حلل لك القضاÛ واملشالك اليت يع
مصلحة الشعب املغريب ومن أجل مسـتقبل أفضل، يضع بالد� يف مصاف 

  .اQول اQميقراطية واملتقدمة
 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اإلحاطة الثالثة لفريق األصاÁ واملعارصة، . شكرا السـيد املستشار

  .    تفضل اليس بومنر

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

  السـيد الرئيس، 
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين، 
  أخيت املستشارة احملرتمة،

سنتوقف يف إحاطتنا اليوم عىل إحدى أوجه الفساد السـيايس، إن مل 
نقل أخطر صوره وجتلياته عىل اإلطالق وأكرثها قتامة �لنظر لتأثريه 

ارشة عىل سالمة ونزاهة العمليات ¨نتخابية ببالد�، ويتعلق وانعاكساته املب
األمر �سـتغالل النفوذ و¨بزتاز اإلداري والسـيايس وسوء اسـتعامل 
السلطة ا�ي يطبع سلوك بعض املسؤولني اإلداريني املنمتني لهيئات حزبية 
معلومة، ا�ي بفعل تواجدها داخل اإلدارة املغربية منذ ¨سـتقالل أنتجت 
شـبكة أخطبوطية متحمكة يف دواليب اإلدارة املغربية، ولو بضاغط خيدم 
مصاحل حزبية وعائلية ضيقة، جعل من اإلدارة أداة لالبزتاز والهتديد 

  .والرتغيب واإلغراء
  السـيد الرئيس،

لعل من أسـباب إ4رتنا لهذه الظاهرة املشينة هو ما يقوم به بعض 
احلكومية حاليا، وا�ي أصبحت  املسؤولني اإلداريني يف بعض القطاعات

راحئته تزمك األنوف، وخنص ��كر هنا ما حدث وحيدث بوزارة الصحة من 
تعيينات وترقيات وتوظيفات حتمك فهيا املنطق احلزيب والعائيل بعيدا عن 
معايري ¨سـتحقاق والكفاءة، واألمثY صارخة يف التعيينات األخرية ملندويب 

وزات واسـتغالل النفوذ املامرس من طرف وزارة الصحة، وكذö التجا
املندوب اجلهوي لوزارة الصحة بفاس، ا�ي أقدم مؤخرا عىل تنقيل أحد 
املديرين احملليني اكنتقام û لرفضه الرضوخ للتو¿ات احلزبية وعدم قبول 

  . اإلذعان ألسلوب الرتغيب واإلغراء
ىل أداة ونتحدث هنا عىل الحئة طويY لبعض املؤسسات اليت حتولت إ

انتخابية لصاحل حزب معروف ومعلوم، اكلتعاون الوطين والواكÁ الوطنية 
  . إخل... إلنعاش التشغيل والكفاءات
  السـيد الرئيس احملرتم،

لقد ارتأينا يف فريق األصاÁ واملعارصة أن ننبه إىل هذا الوجه اآلخر من 
لف أوجه الفساد السـيايس، وا�ي يشلك خطورة قصوى، تنضاف إىل خمت

املامرسات السلبية اليت تشوه املامرسة اQميقراطية، من قبيل اسـتعامل املال 
يف ¨نتخا�ت ورشاء ا�مم، وهو ما جعلنا يف فريق األصاÁ واملعارصة 
نتساءل حول موقع هذه املامرسات يف مغرب اQسـتور اجلديد، خاصة وحنن 

ي اخنرطت فيه نعيش يف ظل أجواء ¨نفتاح ومناخ اإلصالح والتغيري ا�
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  . بالد�
  السـيد الرئيس،

هل الزالت الظرفية السـياسـية اليوم اليت يعيشها املغرب تسمح 
�سـمترار ¿ات حزبية معينة يف ¨جتار مبناصهبا ومواقعها اإلدارية مقابل 

  فوائد انتخابية ورحب سـيايس ضيق؟ 
لتحمك وإىل مىت ستبقى اإلدارة املغربية رهينة منطق التبعية والضغط وا

  ا�ي اعتادته ¿ات معلومة؟ 
  أين حنن من شعار ختليق احلياة العامة ودمقرطة املرفق العمويم؟ 

أسـئY كثرية ومقلقة، ال يتسع اEال إل4رهتا، ستسامه ح§ عىل إماطة 
اللثام وإسقاط القناع عن خمتلف املامرسات املشينة والبائدة اليت أساءت 

  . اقيتناوتيسء ل�ميقراطية وختدش مصد
  . وشكرا السـيد الرئيس

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للفريق ¨شرتايك يف إطار إحاطة . شكرا السـيد املستشار

  . اEلس علام، تفضل السـيد املستشار

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

  السـيد الرئيس، 
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

   املستشارين،أخوايت، إخواين
أتدخل �مس الفريق ¨شرتايك مبجلس املستشارين من أجل إحاطة 
جملسـنا املوقر علام �لفوىض العارمة اليت تعرفها املرحY اإلعدادية 
لالسـتحقاقات الترشيعية القادمة، واليت يعلق علهيا املغرب واملغاربة آماال 

مدى التارخي كبرية من أجل القطع مع إفساد احلياة السـياسـية عىل 
وأشري يف هذا الصدد إىل أن املغرب حتول خالل هذه األÛم إىل . ¨نتخايب

سوق انتخابية، يتحمك فهيا السامرسة وجتار ¨نتخا�ت يف حتد سافر 
ل�سـتور اجلديد وما يتضمنه من مبادئ وإجراءات ومقتضيات ل�خول 

، كذö، ببالد� إىل مسـتوى جديد من التدبري ¨نتخايب، ويف حتد
  . ملطالب الشعب املغريب وللظرفية السـياسـية اليت مير مهنا العامل العريب

واخلطري يف األمر أن مجموعة من الهيئات السـياسـية تسامه يف هذا 
اإلجرام ¨نتخايب، إما �حتضان املفسدين وتأهيلهم لمتثيل الشعب املغريب 

يب للحياة السـياسـية أو بتشجيع السامرسة عىل ¨سـمترار يف سلوكهم التخري
أو �حتضان الغاضبني من بعض األحزاب الوطنية وا�ين مل يفلحوا يف 

  . احلصول عىل تزكية أ¿زهتا ومناضلهيا
ولعمل السادة املستشارين فإن عدد من السامرسة يتجولون اليوم ب5ذج 
من الزتكيات الفارغة، ال ينقصها إال وضع امس املرحش املفرتض علهيا وحنن 

كام أن عددا من . بعد يومني من  7رخي انطالق وضع الرتشـيحات عىل
املرحشني، ا�ين فشلوا يف احلصول عىل تزكية أ¿زة أحزاهبم، وجدوا املالذ 
سهال Qى مجموعة من اQاككني احلزبية من أجل اسـتقباهلم وترشـيحهم يف 

  . موا¿ة هذه األحزاب
جه أوال إىل هذه ومن هنا، فإنين، �مس الفريق ¨شرتايك، أتو 

  : األحزاب
  هل هبذه السلواكت نريد أن نعيد الثقة للمواطنني يف العمل احلزيب؟ 

نومفرب �لكثافة  25وهل هبذه املامرسات سـتقنع املغاربة �لتوجه يوم 
  املطلوبة إىل صناديق ¨قرتاع؟ 

وهل هبذه الاكئنات، اليت يه يف احلقيقة بقاÛ األحزاب احلقيقية، 
  زا� حمرتمة؟سـتصبح أح

إنين أتوجه إىل الضامئر احلية، يف لك األحزاب الوطنية، إىل ¨نتباه 
 Yمفصلية من 7رخي بالد�، وأن املدخل إىل إجناح هذه املرح Yبأننا يف مرح
املهمة هو تأهيل أحزابنا ا�ي يتضح أن ما نالحظه اليوم من ممارسات ال 

  .يتجه حنو هذا الهدف الوطين الكبري
نفس اإلطار، فإنين أتوجه إىل لك املؤسسات الوطنية املؤوÁ وإىل ويف 

تنظ>ت اEمتع املدين وإىل اإلعالم الوطين املسؤول، إىل لعب أدواره يف 
الوصول إىل هدف تأهيل املشهد احلزيب وختليق احلياة السـياسـية وأن ال 

 .يعتربه شأ� حزبيا أو çمة ملقاة عىل عاتق وزارة اQاخلية
مصري بالد� موضوع اليوم بني أيدي املواطنني املغاربة وبإرادهتم إن 

سيتحدد هذا املصري، لكن اسـمترار الوسائط الفاسدة ميكن أن يعكر اجلو 
ويزيد من جهران املغاربة لصناديق ¨قرتاع، وهو ما ال نمتناه ملا يشلكه من 

  . خماطر وتراجعات عىل اQميقراطية ببالد�
  .يسوشكرا السـيد الرئ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
وننتقل إىل اإلحاطة األخرية املدرجة يف هذه . شكرا السـيد الرئيس

  .اجللسة للفريق ¨سـتقاليل، تفضل األسـتاذ اللبار

        ::::عبد السالم اللبارعبد السالم اللبارعبد السالم اللبارعبد السالم اللبار        املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة،
  إخواين املستشارين،

إحاطة الفريق ¨سـتقاليل اليوم، تندرج يف معق تقاليد� العريقة إن 
  .ويف كرم الضيافة اليت اعتاد املغاربة خاصة يف تنفيذها و¨لزتام هبا

يعمل امجليع أن الربيع العريب قد كرس أو عكر صفو اجلو يف معظم دول 
صة اجلوار، هذه اQول اكنت حتج لها عدة وفود من الطلبة تطلب العمل، خا
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��كر تونس، ليبيا، مرص، وQينا جارة عزيزة علينا تربطنا معها روابط 
متينة، ترضب يف معق التارخي، إهنا اجلارة موريتانيا، وماكنهتا Qى مجيع 

  . املغاربة خاصة اجلهة اجلنوبية من اململكة
ف�ينا يف املغرب حلت ضيوف وضيوف كثرية نظرا للقمية الفكرية اليت 

متتاز هبا جامعاتنا ومعاهد� الوطنية، هذه الوفود من الطلبة  ميتاز هبا أو
  . املوريتانيني أصبحوا اآلن بني أخذ ورد

فإحاطتنا يف الفريق ¨سـتقاليل أن نناشد مجيع اجلهات، خاصة وزارة 
الرتبية الوطنية، لفتح اEال لهؤالء الضيوف كرما للضيافة واحرتاما للروابط 

جتمع بني املغرب وموريتانيا، هؤالء أبناؤ�، وكرم  التارخيية األخوية اليت
رمح هللا جالÁ . ضيافتنا جعلنا نسـتقبل وألفنا أن نسـتقبل عدة دول إفريقية

كثرية وتاله جالÁ املغفور û احلسن  ااملغفور û محمد اخلامس ا�ي فتح آفاق
عا الثاين، وها هو اآلن محمد السادس أيده هللا يسـمتر يف نفس الهنج تبا

  ". أطلبوا العمل من املهد إىل اللحد"لقول الرسول صىل هللا عليه وسمل 
هؤالء طلبة العمل، البد وأن تبحث وزارة الرتبية الوطنية عىل خمرج 

 .حىت يسـمتر البحث العلمي ويسـمتر التكوين ملجأ للمغاربة
  السـيد الرئيس،

  أخوايت، إخواين،
ة نضالية، حمطة 7رخيية، إننا يف هذا اEلس املوقر، ولكام حلت حمط

 ،Yوانتظارات كثرية يتطلع إلهيا الشعب املغريب يف ¨سـتحقاقات املقب
�دت وخرجت أصوات نشاز، أصوات ال تفكر إال يف نفسها، فعيب لك 
العيب أن نعبث �Qميقراطية اليت تتبعها خمتلف الوزارات املغربية، من مجيع 

تعمتد املصداقية، فهل لنا اآلن مع  الوزارات تعمتد الشفافية يف التوظيف،

حلول ¨نتخا�ت أن نفتح اEال للزبونية؟ هل لنا اآلن أن نفسد ما اكحف 
 Dسـتور اجلديد يف معناه احلقيقي ويف تزنيQوهو ا ،Dمجيع املغاربة من أج
اQميقراطي الشفاف، فالباب مفتوح أمام مجيع املغاربة يف لك شفافية وتاكفؤ 

  الفرص؟ 
  .السـيد الرئيس شكرا

  .أستسمح اإلخوان

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

ننتقل إىل معاجلة األسـئY الشفوية املدرجة يف هذه اجللسة، ونرشع 
�لسؤال األول املوجه إىل السـيدة وزيرة التمنية ¨ج§عية واألرسة 

 سـبل منع تشغيل القارصات كخادمات يف"والتضامن يف سؤال موضوعه 
تفضلوا . ، للسادة املستشارين أعضاء فريق التحالف ¨شرتايك"البيوت

  .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدان الوزيران،
  إخواين وأخيت املستشارة احملرتمة،

نزهة صقيل وزيرة قبل أن نقدم سؤالنا، امسحوا يل أن أهF السـيدة 
التمنية ¨ج§عية واألرسة والتضامن �مس فريق التحالف ¨شرتايك عىل 
حصولها مؤخرا عىل امليدالية ا�هبية لرئيس امجلهورية اإليطالية، واليت 

ورئيسه ميخائيل  ،بيو مانزالتابع ملركز  ،مينحها اEلس العلمي اQويل
 ترشف فقط نزهة الصقيل، بل فهنيئا، فهـي جائزة مرموقة ال. غور�تشوف

يه تعبري عن اعرتاف اEمتع اQويل جبهود بالد� إلنصاف النساء وحتقيق 
  . فهنيئا لمك، السـيدة الوزيرة، مرة أخرى. املساواة

  : خبصوص سؤالنا، فهو اكلتايل
صادقت احلكومة مؤخرا عىل مرشوع قانون يتعلق مبنع تشغيل الفتيات 

يوت، وهو مرشوع قانون جد هام، تطالب به القارصات كخادمات يف الب 
القوى اQميقراطية واحلداثية واملنظامت النسائية واحلقوقية منذ سـنوات 
عديدة، و�لتأكيد اكن لوزارة التمنية ¨ج§عية واألرسة والتضامن، ولمك 
خشصيا، السـيدة الوزيرة، دور أسايس يف الوصول إىل هذه النتيجة 

مت به من تدابري يف عدة مناطق حملاربة هذه الظاهرة اإلجيابية، حيث أن ما مق
وإنشاء وحدات حامية الطفوÁ ودمع امجلعيات العامY يف هذا اEال، أمثر يف 

  . الهناية وضع آلية قانونية لتحقيق هدف منع تشغيل القارصات يف البيوت
غري أن هذا القانون بعد أن يصادق عليه الربملان غري اكيف لوحده لوضع 

د هنايئ لهذه الظاهرة املاسة حبقوق الطفل، فإن اكن من الرضوري ح
احلرص عىل تفعيل القانون وتطبيقه السلمي، فإن لهذه الظاهرة جوانب 
أخرى، البد من اسـتحضارها بقوة، ومهنا اجلانب الرتبوي وأساسا إشاعة 

داخل الرتبية عىل القمي احلقوقية واإلنسانية داخل األرسة واملدرسة واإلعالم و 
اEمتع بصفة عامة، وهذا يتطلب آليات موازية لآلليات القانونية، البد من 

  . التفكري فهيا وإجيادها لتساعد يف تفعيل القانون القدمي
نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن هذا املرشوع يف حد ذاته، عن مساره 

اعدة عىل واآلليات املوضوعة لتفعيD، كام نسائلمك عن التدابري املواكبة واملس
حسن التنفيذ وانبثاق وعي عام، يرفض هذه الظاهرة من األساس، وإشاعة 
ثقافة حقوقية وإنسانية تغين عن إعامل القانون، ا�ي نؤكد مرة أخرى عىل 

  . أمهيته ورضورته
 .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عن . شكرا السـيد املستشار

  .لوا السـيدة الوزيرةالسؤال، تفض
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        ::::السـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨ج§عية واألالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨ج§عية واألالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨ج§عية واألالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¨ج§عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .أشكرمك السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يف البداية أتقدم �لشكر اجلزيل إىل السادة املستشارين احملرتمني لفريق 
الهتنئة دÛهلم حبصويل عىل امليدالية ا�هبية من التحالف ¨شرتايك عىل 

ويف احلقيقة هذه اجلائزة أتقامسها مع لك الفعاليات . امجلهورية اإليطالية
اQميقراطية واحلقوقية اليل �ضلت من أجل التطورات يف بالد�، وخاصة 
يف جمال حقوق النساء، وكذö اجلائزة، كام جاء يف Nممك، ترجع إىل 

أجل ما حققته من خطوات هامة يف اجتاه تقوية حقوق اإلنسان  بالد� من
  . عامة وحقوق املرأة والطفل خاصة

وهذا اإلجناز دÛل احلصول عىل مرشوع القانون أو املصادقة عىل 
مرشوع القانون املتعلق مبنع تشغيل الفتيات كخادمات البيوت، هو فعال 

بالد�، ويرجع �هين أنه يف كذö يقوي املنظومة اQميقراطية واحلقوقية يف 
ال�نينات اكن املرحوم عيل يعتة �ئب برملاين آنذاك، اكن طرح سؤايل 
شفوي حول منع تشغيل الفتيات كخادمات البيوت، واكن آنذاك رد الفعل 
دÛل الربملان يف ال�نينات يقولوا û هذا مشلك 4نوي وال يسـتحق أن 

  . يطرح حتت قبة الربملان
بني التطور ا�ي وقع يف بالد� ما بني ت� الفرتة فاش إذن هذا كي 

اكنت تعترب أنه يشء طابو ويشء عادي أنه األطفال يشـتغلوا يف املنازل، 
ومن بني التطور منذ التسعينات اليل أصبح فهيا الشعار دÛل املغرب اكن 
هو حتسني ظروف العمل دÛل الطفالت كخادمات البيوت، والفرتة احلالية 

P اليل مت فهيا ¨قتناع التام من طرف الفاعلني الوطنيني بصفة عامة امحلد 
  . برضورة املنع اللكي لتشغيل الفتيات كخادمات البيوت

هاذ مرشوع القانون اليل مت التبين دÛلو من طرف جملس احلكومة هو 
فعال نتيجة جمهودات، وكنشكرمك عىل ¨عرتاف هبذه اEهودات اليل قامت 

رة يف الشق املتعلق مبنع تشغيل األطفال كخادمات البيوت، حيث هبا الوزا
أنه الشق اآلخر دÛل تنظمي العمل دÛل عاميل املنازل هو شق آخر، ولكن 

أمام األمانة العامة للحكومة، ومقنا  2009وضعنا مرشوع قانون منذ أبريل 
حبمالت حتسيسـية من خالل وسائل اإلعالم السمعي البرصي يف يونيو 

برشاكة مع املرصد الوطين حلقوق الطفل، ومقنا كذö، كام جاء يف  2010
Nممك، �لتعبئة اجلهوية يف املناطق املزودة خبادمات البيوت الصغرية، 
وخاصة يف إقلمي شيشاوة، ومن أجل تعبئة لك املتدخلني جلعل حد هنايئ 

  .لهذه الظاهرة
يجية اليل تكون وفعال القانون لوحده ال يكفي، ولكن البد من إسرتات 

مندجمة طبقا خلطة العمل الوطنية للطفوÁ، اليل كتبدا مبحاربة الفقر وحماربة 
  .الهدر املدريس وضامن متدرس األطفال، وغادي نرتك البايق للجزء الثاين

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذا . احتفظوا يف التعقيب، السـيدة الوزيرة، للجواب دÛلمك إذا اكن ممكن

  .ك تعقيب، السـيد املستشار تفضلوا يف إطار التعقيباكن هنا

        ::::املستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوش
  .شكرا السـيد الرئيس

نشكرمك السـيدة الوزيرة عىل جوابمك وتوضيحاتمك خبصوص سؤالنا ونؤكد 
مرة أخرى عىل األمهية الكبرية ملرشوع قانون منع تشغيل القارصات، وعىل 

املرشوع، وأملنا أن تواصل احلكومة  دورمك الكبري يف مسار بلورة هاذ
املقبY هذا العمل وهذا اجلهد وتوفري لك الرشوط لتنفيذ القانون أوال 
ومواكبة ذö �لعمل عىل املسـتوÛت اإلعالمية والرتبوية واملدنية لزبوغ ثقافة 
تنبذ تشغيل األطفال، ذكورا اكنوا أو إ�4، فاألطفال ماكهنم الطبيعي، 

  .والرضوري هو املدرسة والتكوين السـيدة الوزيرة،
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، السـيدة الوزيرة إذا عندمك رد 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 املستشار

  :يف إطار تفعيل هذا القانون
البيضاء حول ظاهرة تشغيل  أوال، مقنا �نطالقة حبث يف مدينة اQار

الفتيات كخادمات البيوت، �ش نعرفو أشـنو مه الرشوط السـيو اقتصادية 
  .اليل كتجعل هاذ الفتيات كيخدموا

4نيا، هناك رضورة تقوية القدرات دÛل األرس الفقرية حملاربة الفقر، 
منية وتمنية األنشطة املدرة ل�خل، وهذا ما يقع من خالل املبادرة الوطنية للت 

 .البرشية وبرامج قطاعية أخرى
هناك كذö رضورة تقوية متدرس الفتيات، يعين داخل املدرسة، 

وهنا البد نذكر بأنه اكين بر�مج تيسري اليل . خاصة الفتيات الفقريات
ألف طفل وطفY يف هاذ السـنة، واليل غادي يسـتافدوا  600اسـتفاد منه 

 .لسـنة املقبYألف دÛل الطفالت واألطفال يف ا 670منو 
 4هناك كذö الرب�مج دÛل مليون حمفظة اليل اسـتفادوا منو أكرث من 

مليون دÛل األطفال الفقراء، وهناك رضورة القيام �لتحسيس اليل خصو 
يكون عىل مجيع املسـتوÛت وخصو يرشك، كذö، املدرسة ورجال اQين 

ورة هذه وكذö وسائل اإلعالم السمعي البرصي من أجل التحسيس خبط
الظاهرة اليل كتوQ العنف ضد األطفال وكتوQ عدد من اآلفات ¨ج§عية 

  . اليل يه غري مرغوب فهيا هنائيا
وكذö هناك اQور دÛل وحدات حامية الطفوÁ، اليل عند� حاليا 
مخسة، واليل كنعملو عىل تعمميهم يف مجيع ¿ات املغرب، واليل غادي 

بليغ دÛل احلاالت اليل يه موجودة من أجل يكون عندمه اQور دÛل الت 
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ويف هاذ الوحدات دÛل حامية . إعادة اإلدماج دÛل األطفال يف بيوهتم
الطفوÁ كنشـتاغلو برشاكة مع وزارة اQاخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة 
ووزارة الرتبية الوطنية، وهذا سيسهل علينا املأمورية ف> خيص مرافقة هاذ 

دة اإلدماج دÛهلم داخل األرس دÛهلم، واكن عندي مثال �حج الفتيات وإعا
جدا يف مدينة فاس، حيث أنه مركز لال فاطمة الزهراء العزيزية كيقوم 
بإعادة إدماج الفتيات الصغريات جدا اليل اكنوا خادمات يف البيوت واليل 

م مت السحب دÛهلم من املنازل اليل كيشـتاغلوا فهيا، وإعادة اإلدماج دÛهل
 . داخل املدرسة وداخل األرس دÛهلم

  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال الثاين، وهو موجه إليمك دامئا، السـيدة الوزيرة، 
وموضوعه حماربة الفقر والهشاشة �ملناطق اجلنوبية الرشقية للسادة 

حد السادة املستشارين اللكمة أل. املستشارين أعضاء الفريق ¨سـتقاليل
  .من الفريق لبسط السؤال

يف إطار نقطة ... قبل أن يظهر أحد أعضاء الفريق لبسط هذا السؤال
  .نظام السـيد الرئيس؟ تفضلوا

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

عند� يف بر�مج األسـئY الشفوية يف الرتتيب الثاين سؤال يتعلق 
  .صاص ¨ج§عي لفريقنامبوا¿ة اخل

   ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
وهو موجه إىل السـيدة ... لست أدري... حصيح، وهو مرتب رمبا يف

  .وزيرة الصحة، أعتقد

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .ال، موجه للسـيدة وزيرة التمنية ¨ج§عية واألرسة والتضامن

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيدة وزيرة القطاعات ¨ج§عية، إال أنه سؤالمك �لفعل وجه إىل 

 Áتقول أن السؤال ا�ي تقدم به أعضاء فريق األصا Yتوصلنا مبراس
واملعارصة أصبح من اختصاص وزارة الصحة بطلب من احلكومة، وعليه مت 

  . نقD من قطاع التمنية ¨ج§عية إىل قطاع الصحة
وزيرة امللكفة بقطاع ألقول أنه نفس السـيدة ال -كذö  - ومناسـبة 

الصحة اليت حول إلهيا هذا السؤال يه نفسها تقدمت مبراسY تعتذر عن 
  .حضورها يف هذه اجللسة

  .تفضل السـيد املستشار، غري جاوبتمك عىل ذاك اليش دÛلمك، تفضلوا

        

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
ويل السؤال حنن ال نرى مانعا يف أن تطلب السـيدة الوزيرة احملرتمة حت

  ...إىل قطاع حكويم آخر، ولكن

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ...ليست يه، احلكومة يه اليت ارتأت

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
نعم، ولكن يف الرب�مج اليل عندي، السـيد الرئيس، ما اكينش وزيرة 

أن الصحة مربمج، و�لتايل حنن مل خنرب، حنن نتفاجأ بأنمك ختربوننا اآلن ب
السؤال دÛلنا غري مربمج، واحلال أنه مربمج يف الرب�مج اليل عندي، وهو 
موجه إىل السـيدة وزيرة التمنية ¨ج§عية، ميكن جتاوب عليه، ميكن 

  .جتاوب عليه يف إطار التضامن احلكويم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الوثيقة اليت بني يدي، السـيد رئيس الفريق، منصوص فهيا عىل أن 

ا�ي اكن وجه إىل السـيدة وزيرة القطاعات ¨ج§عية أصبح يف  سؤالمك
  .قطاع الصحة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
هاذ الوثيقة راه دÛل جملس املستشارين، السـيد الرئيس، اليل كنقرا لمك 

  .هنا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اسـتفسارمك، السـيد . و4ئق مايش يه نفسها، رمبا وقع خطأ 2عند� 

  رئيس الفريق، حول ماذا؟

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
السـيد الرئيس، احنا ما ميكنش تأدية مثن خطأ مل نرتكبه، إذا اكن يش 

  .خطأ ارتكبه اEلس أو احلكومة، احنا ما نقبلوش تأدية المثن دÛلو

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هو خطأ خبصوص ماذا؟

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
نتفاجأ بأنمك تقولون، السـيد الرئيس، بأن السؤال املرتبط مبوا¿ة 
اخلصاص ¨ج§عي ما مربجمش عندمك، ولكن الوثيقة اليل عند� احنا، ها 
يه، فهيا سؤال 4ين موجه إىل السـيدة الوزيرة احملرتمة يتعلق �خلصاص 

  .¨ج§عي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
سأجسل هذا وسنبحث عن مصدر  رمبا نفس الوثيقة ووقع خطأ، أ�

اخلطأ من أين أىت، عىل األقل الوثيقة اليت بني يدي سؤالمك موجود مضن 
هذا الرب�مج لهذه اجللسة، وهو موضوع حتت قطاع الصحة وليس يف 
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  .القطاعات ¨ج§عية

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .ميكن نسمل لمك الوثيقة، السـيد الرئيس

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .ممكن الوثيقة جنمعوها ونشوفو مصدر اخلطأ دÛلها وكفى

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
ولكن يف انتظار أن تبحثوا عن مصدر اخلطأ، حنن نتشبث حبقنا يف 

  .طرح السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
حنن، كرئاسة، سـمننح لمك اكمل الصالحية لبسط سؤالمك يف الوقت 

  .اع الصحة ا�ي أدرج مضنها�ي سـنصل إىل قط

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
احنا راه ما عند�ش قطاع الصحة مربمج، السـيد الرئيس، ما اكينش 

  .قطاع الصحة ووزيرة الصحة غري موجودة

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد رئيس الفريق يطرح . ، أجلس أرجوكشكيلتفضل اليس 

جة ألن تضيف نفسك لتتلكم عن نفس مسأÁ خصنا نتفامهو فهيا وال حا
  .املوضوع ا�ي حنن نتلكم عليه

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
أضف إىل ذö، السـيد الرئيس، ها يه وثيقة 4نية تتضمن الحئة 
الوزراء املتغيبني ومضهنم وزيرة الصحة متغيبة، ها الوثيقة، وثيقة دÛل 

ألسـئY الشفوية دÛل اليوم، اكينة الوزراء ا�ين يتعذر علهيم حضور جلسة ا
  .وزيرة الصحة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن تمتسكون ببسط سؤالمك مضن القطاعات ¨ج§عية مع . حصيح

السؤال اآلن من الرئاسة موجه إىل السـيدة . السـيدة الوزيرة احلارضة معنا
الوزيرة احلارضة معنا، هل يه عىل اسـتعداد لتجيب عىل هذا السؤال 

وح مضن أسـئلتمك كام هو منصوص عليه يف الوثيقة اليت بني يدي املطر 
  السادة املستشارين؟

  .السـيدة الوزيرة تفضيل

        ::::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 الرئيس احملرتم، أ� كنشوف جدول األعامل عندي هنا، وهاذ 

ا يف وزارة السؤال ما مطروحش يف القطاع دÛيل، وهو مطروح الحق
الصحة، ها هو الرب�مج فيه مربجمة السـيدة وزيرة الصحة، أ� غري معنية 

  .هبذا السؤال، والسؤال ما اكنش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أرجوك ليك ال تتشابك خيوط النقاش يف . اكين جوج و4ئق �لتأكيد

هذا املوضوع، املسأÁ مفهومة، هناö وثيقتني، جوج دÛل الو4ئق، احنا 
ذ اليش مفهوم، غري نوسعو فيه دائرة النقاش رمبا سـنعقدها أكرث مما ها

  . سـنحلها
مفهوم اآلن، اكين جوج دÛل الو4ئق، واحدة السؤال دÛل الفريق 
احملرتم موجود فهيا مضن القطاعات ¨ج§عية دÛل السـيدة الوزيرة، 
وواحدة أخرى كتنص عىل أنه موجود يف قطاع الصحة، معىن هذا أن 

وثيقة اليت بني يدي يه األخرية، يعين برمج هذا السؤال ألن عند� وثيقة ال
السؤال املتعلق مبوا¿ة اخلصاص ¨ج§عي ا�ي تقدم به فريق : اليل تتقول

األصاÁ واملعارصة أصبح من اختصاص وزارة الصحة بطلب من احلكومة، 
علام، كذö  وعليه مت نقD من قطاع التمنية ¨ج§عية إىل قطاع الصحة،

نضيف، أن حىت هذه األخرية، يعين السـيدة وزيرة الصحة، تعتذر عن 
  . حضور هذه اجللسة

�ö نقول أن الوثيقة اليت بني يدي يه اليت كتبت أخريا، وحنن اآلن، 
سألنا حىت السـيدة الوزيرة إذا اكنت عىل اسـتعداد لتجيب عىل هذا 

نش عندها، حنتفظ لمك السؤال مضن هذه األسـئY فلتتفضل، وإذا ما اك
حبقمك يف بسط السؤال مع اعتذار السـيدة الوزيرة لإلجابة عنه، تفضلوا 

  .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
حنن نقبل اعتذار السـيدة الوزيرة احملرتمة، ولكن البد من توضيح 

رة، احنا طرحنا سؤال هيم اخلصاص ¨ج§عي عىل السـيدة الوزي. األمر
واحلكومة تقرتح إعادة برجمة السؤال وإدراجه يف قطاع الصحة، ووزيرة 

  الصحة تعتذر عن احلضور، إذن ملن غادي نو¿و السؤال؟ 
املنطق يقول بأن احلكومة متضامنة، إذا اكنت السـيدة الوزيرة احملرتمة 
غري مسـتعدة، اكين السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان أو أي 

  خر، ألن هذا تضامن حكويم أو ال؟وزير آ

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ذö ما تقوû، الرئاسة معمك، ولكن تعتذر السـيدة الوزيرة عن اإلجابة 

  .عن هذا السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .حنن نمتسك بطرح سؤالنا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .وحنن سـمننح لمك اكفة الوقت القانوين لبسط سؤالمك

        ::::ستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشامل امل امل امل 
إذن ملن سأوجه السؤال، واش للجدران؟ ملن غادي نوجه السؤال، 
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السـيد الرئيس؟ واش هذا مايش هو العبث؟ واش اكين يش عبث أكرث 
  من هذا؟

حكومة تعتذر، كتقول ö أودي السؤال ما جتاوبش عليه السـيدة 
ت احلكومة جتاوب عليه طيب، ما اكين مشلك نقبل ¨عتذار، قال. الوزيرة

وزيرة الصحة، ما اكين مشلك، ولكن وزيرة الصحة غائبة، واش هذا مايش 
  عبث السـيد الرئيس؟ 

  .غري قولوا لنا بأن هذا عبث، واحنا مسـتعدين نسحبو هاذ السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ميكنمك، السـيد الرئيس، أن تتفضلوا ببسط سؤالمك حبضور السـيدة 

ل القطاع، إن رغبت يف اإلجابة عنه فذاك، وإن مل ترغب الوزيرة اليت متث
هذا هو اليل غادي تقول لمك الرئاسة . فالرساÁ التقطت يف معقها، وكفى

 .السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
حنن متشبثون بطرح السؤال، ولكن من سـيجيبنا؟ ملن غادي نو¿و 

ستشارين؟ وال نو¿وه لمك السـيد هاذ السؤال؟ واش غنو¿وه للسادة امل 
  الرئيس؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .و¿وه للحكومة السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
ال، السـيد الرئيس، هذا فيه اسـتخفاف �لربملان و�ملؤسسة الترشيعية، 
ما ميكنش يكون الربملان كيحاول جيهتد ليضطلع �ملسؤولية دÛلو يف مراقبة 

كومة، واحلكومة كتلخبط هاذ اللخبطة لكها، هاد اليش مايش معقول احل
  . ومايش مقبول ولن نسمح به

  دا� قولوا يل ملن غادي نطرحو السؤال؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لقد تفضلمت يف إطار نقطة نظام، رسالتمك اليت . شكرا لمك السـيد الرئيس

 بسط ما تبقى من أردمت توجهيها مضن هذه النقطة التقطت، وسـننتقل إىل
األسـئY املدرجة يف هذه اجللسة لتوفري الوقت ملن تبقى من السادة 

  .املستشارين مازال ما بسطوش األسـئY دÛهلم

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  هل معىن ذö أنمك تصادرون حق فريقنا يف طرح السؤال؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، منحنامك لك الوقت ا�ي مل نصادر لمك أي حق، السـيد الرئيس

  .ترغبون فيه لبسط سؤالمك إن أردمت

        

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  ملن غادي نبسطو السؤال السـيد الرئيس؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
من  هامسح يل، السـيد الرئيس، ما غاديش نسـهتلكو هاذ الوقت لك

لمك موجه إىل املسأÁ من الوضوح مباكن، سؤا. أجل مناقشة هذا املوضوع
السـيدة الوزيرة يف نظرمك، حولته احلكومة إىل وزيرة أخرى، تعذر علهيا 
احلضور، أجبنامك هبذا، طلبنا من السـيدة الوزيرة أن جتيب عن سؤالمك، 
ويه حارضة معنا، اعتذرت، ماذا تريدون أكرث من هذا؟ رسالتمك اليت 

نظام، التقطت، وهذه أردمت تبليغها من هذه املداخY دÛلمك يف إطار نقطة 
  ... نقطة نظام، أما أن تطالبنا برأس أحد الوزراء، رجاء

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
أ� مل أطالب برأس أحد، أ� لست جزارا يك أطالب برأس أحد، أ� 

  .برملاين كنقوم �Qور دÛيل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ارينالرئاسة حريصة عىل توفري الوقت للسادة املستش

  :املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  . احسب هاذ اللكمة، أ� ال أطالب برأس أحد، أ� لست جزارا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس، الرئاسة حريصة لك احلرص حريصة لك احلرص عىل 
توفري الوقت، وهذه اجللسة جلسة خمصصة لألسـئY الشفوية، رسالتمك يف 

ويف نظري جيب أن تساعدوا الرئاسة عىل تدبري  إطار نقطة نظام التقطت
  .ما تبقى من الوقت السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
أ� ليس هديف أن تلتقط الرساÁ، ما عندي رساÁ مو¿ة حىت ليش 

  .واحد، أ� هديف حقي منارسو كربملاين، نطرح سؤال عىل احلكومة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  لسـيد الرئيس؟ماذا تريد ا

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .متشبث حبقي يف طرح السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .أنت متشبث بطرح سؤاö، تفضل إطرح سؤاö السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
من سـيجيبنا وأن السـيدة الوزيرة تعتذر، شكون اليل غادي جياوبنا؟ 

  ار الطرشان؟ من سـيجيب عىل هذا السؤال؟واش غادي نديرو حو 
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضيل السـيدة 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
 .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

امسح يل إذا تدخلت يف األمور اليل يه دÛل اEلس احملرتم، غري 
السادة املستشارين احملرتمني  القانون اQاخيل تيقول يف حاÁ غياب وزير،

كيطرحوا السؤال واحلكومة إذا اكين اليل جياوب غادي جياوب، وإذا ما 
اكينش اليل غادي جياوب كيتسجل علهيا، ومع ذö أ� مسـتعدة �ش 
جناوب، بعدا ما هيأتش املوضوع وما عارفاش أشـنو غادي يطرح مكوضوع 

P احنا احلكومة مقنا مبجهودات ومل أهيئه، مسـتعدة �ش جناوبك ألنه امحلد 
û يكون، ولكن يف إطار  جبارة ومسـتعدين �ش نواجبو أي تدخل ميكن

اليل ما غاديش نعطي فيه أرقام مضبوطة وتطور مضبوط ولكن غادي 
  .نعطي فيه نظرة مشولية، هاد اليش اليل اكين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
توضيح أكرث من  السـيد الرئيس، أعتقد أن املسأÁ مفهومة، ما فهياش

ماذا تقرتح الرئاسة؟ أن نقطة نظاممك اسـتوفيمت الوقت احملدد قانو� ... هذا
لطر[ا، ما علينا إال أن منر السـتغالل ما تبقى من الوقت ليك ال حنرم 
 Yالسادة املستشارين من بسط أسـئلهتم ألن اجللسة يه خمصصة لألسـئ

، ما يش ههو مفهوم يف معق الشفهية، ما ميكناش نبقاو يف هاذ النقاش اليل
  .حىت السطح، يف العمق مفهوم

رجاء إذا اكن �ش تساعد الرئاسة عىل تدبري ما تبقى من الزمن لفائدة 
 Yهلم خصنا ننتقلو لألسـئÛد Yالسادة املستشارين �ش يبسطوا األسـئ

  .األخرى املوالية، وشكرا، هذا هو اليل غادي نقول، هذا هو ا�ي أقرتحه

        ::::السـيد عبد احلكمي بنشامشالسـيد عبد احلكمي بنشامشالسـيد عبد احلكمي بنشامشالسـيد عبد احلكمي بنشامش    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
إذن إذا فهمتمك مزÛن، السـيد الرئيس، تطلبون ¨نتقال إىل سؤال 

  .آخر وحتيدوا لنا حقنا يف طرح السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .أ� قلت لمك إذا أردمت بسط سؤالمك، السـيد الرئيس، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  شكون اليل غادي جياوبين؟من سـيجيب، السـيد الرئيس؟ 

        ::::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
 .أ� غادي جناوبك

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
 .صايف انهتـى املوضوع... Ûك اعتذرت، السـيدة الوزيرة

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
تفضل السـيد الرئيس، أردمت بسط سؤالمك والسـيدة الوزيرة أبدت 

  .دادها للجواب، تفضلوااسـتع

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
طيب، السـيدة الوزيرة احملرتمة، من الواجب يف البداية هننئك حىت 
احنا يف فريق األصاÁ واملعارصة حبصوö عىل امليدالية ا�هبية من احلكومة 

  .اإليطالية، هذا ترشيف واعرتاف بعطاء املرأة املغربية كلك وبعطائمك
لنا كيف كتالحظوا، السـيدة الوزيرة، يتعلق �خلصاص ¨ج§عي، سؤا

اخلصاص ¨ج§عي هو مفهوم معقد ومتشابك وميس لك جماالت ومنا^ 
ان§ كحكومة تعاقدمت مع املغاربة وقدممت مجموعة من . حياة املواطنني املغاربة

ة ¨لزتامات �ش تضمنو واحد املسـتوى معقول من العيش الكرمي وماكحف
اخلصاص ¨ج§عي، يف جمال الصحة، يف جمال السكن، تطهري اإلدارة من 

  .إخل... الرشوة والفساد، يف املاء
حنن، السـيدة الوزيرة، عىل بعد أÛم قليY من هناية معر هذه احلكومة، 

، ولكن "ماكسب"لن نسألمك عن احلصيY، ألن احلصيY قدمتوها يف بوابة 
نجزوه يف ميدان ماكحفة وحماربة اخلصاص سنسألمك عن حصيY ما مل ت 

أ� كنتعمد نطرح هاذ السؤال ألنين كنعرف عليك، السـيدة . ¨ج§عي
 Yا�ايت، النقد ا�ايت ثقافة  النقدالوزيرة احملرتمة، معروفة بتشبثك بفضي

  . عندك، وهاذي فضيY حقيقة نعزت هبا
ميكن تقولوا اآلن من هاذ املنطلق دÛل فضيY النقد ا�ايت، واش 

للمغاربة بأنمك مر7حون ألنمك وفيتو كحكومة �اللزتامات اليل قطعتو أمام 
املغاربة �ش تضمنو هلم العيش الكرمي و�ش حتاربوا اخلصاص اإلج§عي؟ 
هل أنمت مسـتعدون، من منطلق فضيY ¨عرتاف وفضيY النقد ا�ايت، أن 

غاربة راه ممتكناش من ضامن ذاك تعتذروا للمغاربة وتقولوا هلم مسحوا لنا امل
املسـتوى دÛل ¨لزتامات والوعود اليل أعطينا لمك ملا تشلكت حكومة 

  السـيد الوزير األول؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عن . شكرا السـيد الرئيس

  .السؤال، تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::عية واألعية واألعية واألعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامنالسـيدة وزير التمنية اإلج§السـيدة وزير التمنية اإلج§السـيدة وزير التمنية اإلج§السـيدة وزير التمنية اإلج§
كنشكر السـيد املستشار احملرتم لفريق األصاÁ واملعارصة عىل الهتاين 
دÛلو �ملناسـبة دÛل يعين اجلائزة اإليطالية، وكذö أشكرمك عىل السؤال 
اليل هو متعلق �لتطورات ¨ج§عية لبالد�، مع العمل عىل أنه فعال هاذ 

 5يعين أنه احلكومة ممكالتش الوالية دÛل  ¨نتخا�ت جات سابقة ألواهنا،
سـنوات اليل يه من املفروض فهيا أننا غادي نكونو حققنا لك ما مت يعين 
¨لزتام به، ولكن مع ذö أقول بأنه احلكومة حققت الكثري وذö كيبان 
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من خالل مجموعة من امليادين، مثال ف> خيص تراجع النسـبة دÛل الفقر اليل 
، كذö من خالل النسـبة دÛل التشغيل دÛل البطاÁ %9تراجعت إىل 

، وكذö من خالل يعين مجيع املؤرشات اليل %9إىل  10اليل حتولت من 
احنا عند� لكها عرفت واحد التطور جد إجيايب جدا، وإىل اخذيت غري 
��اكرة دÛيل بعض املؤرشات اليل يه �ينة بطريقة قوية جدا، �خذو 

يات دÛل األçات اليل اكنت لسـنوات طويY، ويه النسـبة دÛل الوف 
ألف والدة حية أو نسـبة دÛل الوفيات دÛل  100من  227حمصورة عىل 

لأللف، دا� حاليا  40األطفال اليل اكنت لسـنوات طويY ويه حمبوسة يف 
ألف والدة  100ل  227هاذيك النسـبة دÛل الوفيات األçات انتقلت من 

لف والدة حية وهاذي اكينة يف المنوذج اليل اكين أ 100ل 112حية، إىل 
  ).HCP(داخل املوقع دÛل 

يف  40كذö ف> خيص النسـبة دÛل وفيات األطفال، حتولت من 
يف األلف، ويف مجيع هاذ امليادين لكها مقنا بتقيمي دÛل ماذا  32األلف إىل 

، "ماكسب"مت حتقيقه يف العديد دÛل املناسـبات، مايش غري مناسـبة دÛل 
اكين املناسـبة كذö دÛل تنظمي املؤمتر الوطين الثالث عرش دÛل للطفل 

دÛل املؤمترات وطنية  2اليل غري يف هاذ الوالية دÛلنا هاذي نظمنا 
دÛل القطاعات احلكومية اليل كتعطي  17للطفوÁ، واليل اكنت لك مرة 

ة واليل كتبني احلصيY واليل كتبني املؤرشات دÛل التطورات ¨ج§عي
  . بلك وضوح أنه من سـنة ألخرى اكين واحد التحسن كبري

 ö غتقول يل بأنه احنا متفائلني مع ريوسـنا وفرحانني براسـنا، غنقول
بر�مج األمم ) PNUD(�خذو املؤرش دÛل التمنية البرشية دÛل . ال

ني دÛل اQرجات، ما ب 16املتحدة للتمنية، اعطاتنا بأنه املغرب تقدم ب 
ونفس بر�مج األمم املتحدة اإلمنايئ أعطا� عىل أنه  2010إىل  2009الفرتة 

دÛل اQول يف العامل اليل يه عرفت واحد  10املغرب مصنف من مضن 
  .الوترية دÛل المنو يف امليدان دÛل التمنية البرشية اليل يه أكرث رسعة

فال، الرب�مج ف> خيص أي بر�مج ابغينا، الرب�مج دÛل متدرس األط
، النسـبة دÛل متدرس األطفال، "تيسري"¨سـتعجايل عدد دÛل املنح دÛل 

هذا التمنية البرشية يه لك . إخل... معلوم تقول يل املسـتوى دÛل التعلمي
الربامج اليل كتقوم هبا اQوÁ، واليل يه احلكومة قامت �لواجب دÛلها، 

 .وخصنا نتاكملو مع املتدخلني اآلخرين

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
. شكرا السـيدة الوزيرة، احتفظي ö �لوقت دÛل التعقيب إىل ابغييت

  .هناö تعقيب؟ تفضل السـيد الرئيس

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

شكرا كذö للسـيدة الوزيرة عىل اجلواب اليل تفضلت به، ولكن بلك 
دöÛ تقدمني دليل ملن حيتاج إىل  صدق، السـيدة الوزيرة، يف اجلواب

دليل إضايف عىل وجود خلل ما يف احلكومة، ألن هاذ السؤال كيف 
تلكمت يف األول، اخلصاص ¨ج§عي هو مفهوم يتعلق وميس خمتلف 

  .جماالت احلياة دÛل املواطنني املغاربة، خمتلف اEاالت
نسـبة وفيات املؤرشات اليل تلكمت علهيا دÛل نسـبة وفيات األçات و 

األطفال ما هو إال جمال حمدود جدا مضن رقعة احلياة اليل كمتس بشلك 
  . مبارش حياة املغاربة وكرامة املغاربة

أ� كنت كنمتىن جتي السـيدة الوزيرة وجتييب اجلواب دÛل السـيد الوزير 
األول �عتباره هو اليل مسؤول عىل القطاعات احلكومية لكها، وأنت حمقة 

قلت بأن هذا السؤال مايش اختصاصك ولكن اختصاص دÛل متاما ملا 
  . الوزارة األوىل

املؤرشات الرمقية املوجودة كتدل بأن هناك عالقة وثيقة جدا ما بني 
موا¿ة هاذ إشاكلية اخلصاص ¨ج§عي اليت كنتلكمو علهيا ومسـتوى 

 سـنوات عىل معر احلكومة هو أن احلكومة 5المنو، الثابت اآلن بعد مرور 
  .أخفقت يف الوفاء �اللزتامات املوثقة املتعلقة بتحقيق واحد املعدل من المنو

كذö البد من اإلشارة إىل أن هناك مشلك كبري جدا كيفرس جعز 
احلكومة ف> يتعلق �لوفاء �اللزتامات دÛلها يف ضامن واحد احلد معقول، 

احلكرة والهتميش واحد احلد أدىن من احلياة الكرمية دÛل املواطنني ورفع 
عىل املواطنني، السـ> يف العامل القروي، السـ> يف الطبقات الشعبية 

  . املسحوقة، اليت ال تزال تشكو من الكثري من اخلصاص
يبدو أن السـيدة الوزيرة ال تسـمتع للجواب، السـيدة الوزيرة احملرتمة إذا 

  . مسحت، وما الفائدة من التعقيب إىل اكنت احلكومة ال تسـمتع
و�لتايل أردت أن أقول للسـيدة الوزيرة احملرتمة، أ� أفهم وأتفهم أنه ما 
عندكش معطيات دقيقة ألن هذا موضوع يتجاوز بكثري القطاع دöÛ، كهيم 
الوزير األول، لو اكن احلكومة كتحرتم هاذ الربملان وكتحرتم املغاربة، اكنت 

ل للمغاربة برصحي هتh جواب وتعطيه ö يف إطار التضامن احلكويم ويقو 
العبارة ومن منطلق فضيY النقد ا�ايت اليل أنت معروفة علهيا، تقولوا 
أخفقنا، فشلنا كحكومة يف بلوغ هذاك املسـتوى املعقول واحلد األدىن من 
ضامن العيش الكرمي، وأعتقد بأن العنوان دÛل احلكرة اليل كيعيشوا فهيا 

ويف األحياء الشعبية يدل، وهو  قطاع عريض من املغاربة يف العامل القروي
أقوى من لك األرقام اليل ميكن تقدموها يف هاذ الباب وأشكر السـيدة 

  .الوزيرة مسـبقا عىل سعة صدرها

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .إن اكن لمك تعقيب السـيدة الوزيرة، تفضيل. شكرا

        ::::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
احملرتم، ولكن فعال ميل كتطرحوا سؤال اليل  شكرا السـيد املستشار

دقائق متعلق �خلصاص ¨ج§عي، و�لتايل متعلق  3هو يف ظرف دÛل 
�لتشغيل والفقر والسكن ¨ج§عي والصحة والتعلمي، عالش غادي نتلكم 
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نتلكم علهيا بطريقة رسيعة جدا عىل بعض  دقائق؟ ما ميكن يل إال 3يف 
ي فعال واش حققنا وال ما حققناش، يعين املسائل املؤرشات اليل يه كتأد

اليل احنا الزتمنا هبا، وأ� ميكن يل نقول ö بلك اعزتاز عىل أنه حققنا 
من املسائل اليل احنا الزتمنا هبا، وهذا �لضبط يه النسـبة  %80تقريبا 
 .سـنوات 5سـنوات عوض  4دÛل 

يف العديد من وف> خيص القطاع دÛيل، ميكن يل نقول لمك عىل أنه 
طرحنا عىل أنفسـنا حبال  املؤرشات وصلنا بل تعدينا يعين األهداف اليل كنا

دÛل املراكز ¨ج§عية اليل اكنت مربجمة يف الترصحي احلكويم،  800خلق 
دÛل املراكز ¨ج§عية عرب الرتاب الوطين، ولكن مرة  823واليل حققنا 

تقدمنا جدا، وخاصة احليوية اليل  أخرى تنقول بأنه يف العديد من املؤرشات
أعطهتا لنا املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف امليدان ¨ج§عي، واليل 

 5أكرث من  هألف مرشوع اليل اسـتافدوا من 22حققت كام يعمل امجليع 
مليون دÛل املغاربة، واليل خلق واحد اQينامية خاصة اليل مازال كيخصنا 

لكن ال أظن بأنه من الصحيح �ش نقولو هنا اكين نطوروها، هذا مفهوم، و 
فشل وهنا اكين جناح، ال، اكين جمهود يويم، مثابرة اليل خصها تكون، 
واليل خصها ترشك لك املتدخلني، وغدا لك واحد اليل غادي يكون يف 
املعارضة أو يف األغلبية خصو يتعاون مع اآلخرين �ش ميكن فعال نقدمو 

نه اخلصاص ¨ج§عي اكن كثري بزاف يف السـنوات هاذ البالد للقدام، أل
السابقة، ودا� احنا اآلن كنسـتدركو هاذ التأخري والتحدي مازال كيوا¿نا 
مجيعا، حىت واحد ما هو مسؤول عىل امخلسني سـنة اليل مضت منذ 
¨سـتقالل، واليل معلنا علهيا مكغرب، يعين التقرير دÛل امخلسـينية واليل 

الالت ¨ج§عية اليل يه اكنت موجودة، ولكن امحلد P بني فعال ¨خت
  .أننا اآلن تو¿نا حنو واحد الطريق اليل يه بناءة

  .وشكرا جزيال

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

ننتقل إىل السؤال الثالث املوجه إليمك دامئا وموضوعه حماربة الفقر 
لفريق ¨سـتقاليل، واللكمة ألحد والهشاشة �ملناطق اجلنوبية الرشقية، ل

  .السادة مستشاري الفريق، تفضلوا السـيد الرئيس

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

  السـيدة الوزيرة، 
  السادة الوزراء،

  الزميY والزمالء املستشارين احملرتمني،
فقط  احنا يف الفريق ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية طرحنا هذا السؤال

من أجل، أوال، أن نتلكم عن ما هو مملوء يف الكأس، ونستشعر مبا هو 
فارغ يف الكأس، ومن احلكرة يف نظري هو استبالد املغاربة، ونقول بأهنم ال 

  .يعلمون ماذا فعل هذا وماذا فعل هذا �لنسـبة للمغرب
البد أن نعرتف أن املناطق الرشقية اليت يه مناطق حدودية قد تبدل 

وتغري نظرا للربامج الهادفة اليت قامت هبا احلكومة يف شـىت اEاالت، و¿ها 
انطالقا من املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، الربامج دÛل حماربة الهدر 
املدريس، الربامج كذö يف جمال احملافظة عىل القدرة الرشائية للمواطنني، 

ن مكمثلني للمواطنني وما لعبته احلكومة من دور فعال يف نطاق األزمة، وحن
نستشعر ذö يف التاليق معهم، واملؤرشات كبرية وهو تراجع البطاÁ، تراجع 
مؤرشات الفقر، ولكن هذا ال يعين أننا وصلنا للكامل، ومن يقول ذö فهو 

  .يف احلقيقة يقول شيئا ال ميكن أن يصدقه أحد
ولكن البد أن نكون صادقني، أن منارس السـياسـية بأخالقيات من 
هذه القبة اليت متثل سـيادة األمة، ويف هذا الظرف ��ات أن نقول للمغاربة 

  . ماذا فعلت احلكومة وماذا مل تفعل
ففي شـىت القطاعات هناك جمهودات، ولكن نود يف املسـتقبل �لنسـبة 
للسـنة املقبY إن شاء هللا، ويف حتضري القانون املايل، ا�ي قيل عنه الكثري 

الرأي العام، أن نستشعر أن هناك مطالب من من طرف السـياسـيني و 
أجل اسـتفادة ت� املناطق اليت تكون رشيطا حدودÛ يعد بأكرث من ألف 

  .كيلومرت مع جرياننا
ت� املناطق تسـتحق أكرث مما أعطي لها، وخاصة أن  ،وبطبيعة احلال

�عتبار أن هناك الصندوق اآلن ما أعطي هو كثري، ولكن البد من الزÛدة 
التضامن، الصندوق دÛل تاكفل اجلهات يف أفق التاكفل ما بني  دÛل

كذö �إلضافة إىل هذا، ¨عتناء �ملناطق اجلنوبية . اجلهات مسـتقبال
öواملناطق اجلبلية، إىل غري ذ. 

إذن احنا تنحطو هاذ الشغال للسـيدة الوزيرة اليت ترشف عىل قطاع 
نذ انهتت اآلن يف جواهبا، ألقول اج§عي �متياز، هيم رشحية معينة، وأبدأ م 

أن حقق الكثري، ولكن نريد فقط يف جو استرشايف �لنسـبة للمسـتقبل أن 
تعطينا بعض املالمح عىل ما تنوون إن شاء هللا أن ترتكه خللفمك من أجل 

  .مواصY املشوار
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
واب عن اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجل ،شكرا السـيد الرئيس

  .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 احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
  السـيدان الوزيران،

أشكرمك عىل سؤالمك، وفعال إذا جينا نقميو السـياسات العمومية، البد 
 كنا وفني حنن اليوم وفني أننا ما ننطلقوش بطريقة مطلقة، أننا نشوفو فني
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حنن متو¿ني، يعين البد أننا نقميو ما يش فقط الصورة الفوتوغرافية دÛل 
أشـنو اكين اليوم، ألنه إذا جينا نقولو أشـنو اكين اليوم، الزم غادي نقولو 
اكين الفقر واكين البطاÁ واكين كذا، هذا حقيقة، اكين الهدر املدريس، 

ولكن ميل تنشوفو فني كنا وفني احنا، كنلقاو  اكين مشالك كثرية، اكينة،
عىل أنه اكين واحد التطور وكنلقاو راسـنا داخلني يف واحد اQينامية اليل 
مازال غادي تزيد� إن شاء هللا إىل األمام، ألنه هاذ اليش اليل اEهودات 

Yاليل كيمت القيام هبا يه جمهودات اليل ما يش ساه .  
7فياللت، اليل يه موضوع دÛل -مكناسوإذا أخذ� �لضبط ¿ة 

السؤال دÛلمك، السـيد املستشار احملرتم، نسـبة الفقر دÛلها خصنا نعرفو 
، ألنه عند� خريطة الفقر دÛل 2007إىل  2004عىل أنه حتسنت ما بني 

حىت لـ  30، أنه حتسنت من 2007وعند� خريطة الفقر دÛل  2004
، ولكن عارفني أنه اخلصاص مازال ، يعين اكين واحد التطور كبري40%

7فياللت يه كتفوق عىل -موجودا، حيث أنه نسـبة الفقر يف ¿ة مكناس
7فياللت فهيا - ، هاذ ¿ة مكناس%9املعدل الوطين دÛل الفقر اليل هو 

دÛل الفقر، وكتوجد راسها يف اQرجة الثامنة ما بني خمتلف ¿ات  12,5%
  .املغرب

اذ الفوارق اEالية ما بني خمتلف اجلهات، ومن أجل �لضبط حماربة ه
 �جاءت املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، اليل أطلقها صاحب اجلالÁ امل

، اليل يه كتعمتد عىل واحد 2005محمد السادس حفظه هللا يف ماي 
املقاربة جديدة، مقاربة تشاركية اليل كتجمع ما بني املنتخبني احملليني 

دÛل  47واEمتع املدين، ومت ¨سـهتداف دÛل والسلطات العمومية 
دÛل امجلاعات دÛل  78فياللت، وكذö - امجلاعات القروية يف ¿ة مكناس

الراشـيدية : األحياء الهامشـية يف مدينة مكناس، مع توزيع �تلف األقالمي
  .وإفران جامعة واحدة 7، احلاجب 13، خنيفرة 26

  :إطار هذه املبادرة املشاريع اليل مت التحقيق دÛل يف

  مليون درمه؛ 442دÛل املشاريع ب  485اكين : �لنسـبة ملكناس -

 مليون درمه؛ 118مرشوع ب  246: يف الراشـيدية -

 مليون درمه؛ 57مرشوع ب  167: احلاجب -

 مليون درمه؛ 93دÛل املشاريع ب  318: إفران -

 .مليون درمه 117دÛل املشاريع ب   273: خنيفرة -
 هاذ املشاريع لكها، فعال هاذ املشاريع يه اليل وميل كنتلكمو عىل

أعطت واحد النظرة اليل يه إجيابية أكرث من الناحية دÛل التمنية البرشية، 
بغض النظر عىل خمتلف الربامج القطاعية، من حصة وتعلمي وتشغيل 

 ...وجتهزيات أساسـية اليل كتعطي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ة للسـيد رئيس الفريق يف إطار شكرا لمك السـيدة الوزيرة، اللكم

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
الشكر موصول للسـيدة الوزيرة عىل هذه البيا�ت واملعطيات، اليت من 
خالل ما رصحمت به سيتعرف الشعب املغريب اآلن، ا�ي نمتىن أن يكون 
 يسـمتع لنا بكثافة، أن هذه املؤرشات ختلق اآلمال من أجل مغرب جديد،

  .مغرب اQسـتور اجلديد، مغرب امل� الشاب محمد السادس
وإذا أرد� أن نتقدم علينا أن نناضل مجيعا من أجل انتخا�ت نزهية 
وشفافة وحرة، ونبتعد من بعض السلوكيات اليت بدأ� نراها اآلن مكقدمة 
للتالعب بإرادة املواطنني، هذا هو األساس، ألن املغرب لن يتقدم إال 

  . كفاءاته ومبصداقية منتخبيهبأبنائه وب
إذن علينا أن ننخرط مجيعا ليك حنقق ما قالته السـيدة الوزيرة، وندمع 
ما قيل اآلن يف املسـتقبل، ونذهب بعيدا، كذö، خلدمة ذö املواطن 
وخاصة يف ¿ة الزالت إىل اآلن تود أن يكون تاكفؤ الفرص بيهنا وبني �يق 

جنازات اليت حققت، واليت يشهد هبا اجلهات مسـتقبال، عىل الرمغ من اإل
امجليع، ولو العميان يرون ويلمسون أن هناك تغيري، ومن ينكر التغيري فإنه 

  . جاحد
واحلكومة احلالية أقول، أ� ال أنوب عىل احلكومة، ولكن أ� كفاعل 
سـيايس البد أن أصدح �حلقيقة من هذه القبة، أن هناك معاجلة لرتاكامت 

لسلبيات يف اEال ¨ج§عي والتمنية البرشية، واألرقام املايض من �حية ا
حارضة، وسـيأيت الوقت إلبراز أمام املواطن وصناديق ¨قرتاع جبو من 
الشفافية والزناهة يه اليت سـتفرز من û احلق، من معل ومن مل يعمل، 
وحنن عىل مرىم جحر من أن نرى هيلكة جديدة، ليشهد املغاربة من اكن 

  . ومن يعمل يف هذا الوطن منذ عدة سـنوات لآلنمعه الصدق 
 .شكرا

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

  .دقيقتني

        ::::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

ع اليل مت اخللق فعال سألمتوين، السـيد املستشار احملرتم، عىل املشاري
دÛلها، نعطي عىل سبيل املثال يف امليدان ¨ج§عي، غري مدينة مكناس 

، اليل مت اخللق "ابتسامة"فني اكنت معرها عندها واحد املركب اج§عي 
دÛلو والفتح دÛلو من طرف الوزارة دÛلنا، واليل كتجمع مجموعة من املراكز 

ات حامية الطفوÁ، فيه وحدات ¨ج§عية، هو مركب اج§عي فيه وحد
اإلسعاف ¨ج§عي املتنقل، فيه فضاء متعدد الفضاءات للنساء، وفيه 
كذö مركز لألشخاص املسـنني، ومجيع هذه املراكز تمتىش برشاكة مع 
امجلعيات دÛل اEمتع املدين، اليل يه لكها حارضة وتدبر بطريقة مبارشة هذا 
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يقول بأنه مت خلق هذا  ما ميكن û املركب ¨ج§عي، إذن حىت واحد
املركب من أجل خدمة مصاحل انتخابية وال مصاحل مثل هاذي، بل فعال 

  . ملصلحة املغاربة واملغربيات، وخاصة اليل هام الفئات ¨ج§عية الفقرية
7فياللت، بعد -بغيت نضيف كذö أنه أتلكم فقط عىل ¿ة مكناس

اج§عي جديد اليل هو دÛل النساء  غد إن شاء هللا سـنفتتح واحد املركب
يف وضعية صعبة، واليل غادي نفتحوه بفضل التعاون مع بولونيا، اليل مولت 

  . هذا املرشوع
ذö �إلضافة إىل مجموعة من املشاريع اليل مت اخللق دÛلها يف إقلمي 
خنيفرة يف إطار جرب الرضر امجلاعي مع اEلس ¨ستشاري حلقوق 

وعة من املراكز ¨ج§عية اليل جعلت أنه مثال واحدة اإلنسان، ولكن مجم
دÛل المتدرس دÛل لك األطفال  %100من امجلاعات القروية مت حتقيق 

ميل اEمتع . دÛل هاذ امجلاعة، ولكن ذö بفضل اإلرشاك دÛل اEمتع املدين
يع يتعاون املدين كيتعاون مع األغلبية ومع املعارضة ومع امجلاعات احمللية، وامجل 

من أجل أننا نرحبو واحد التحدي، اليل ما هو حتدي ال دÛل هاذ احلزب 
وال دÛل احلزب اآلخر، هو حتدي دÛل البالد كلك، أظن هذا هو اليل 

وما ميكنش نقولو أنه واحد احلكومة . غادي جيعلنا أننا غادي نكونو �حجني
4ين متحالف مع  لكها فاشY، يف الوقت اليل جزء من هاذ احلكومة عاود

  . جزء من املعارضة
موضوعني، واليل حتقق حتقق، واليل  -أظن–إذن �لتايل خصنا نكونو 

  . مازال خصو يتحقق، نتعاونو عليه مجيعا وهكذا غادي نزيدو للقدام
  .شكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

اجلة األسـئY الشفهية املو¿ة إىل السـيد وزير قبل أن ننتقل إىل مع
األوقاف والشؤون اإلسالمية، أريد فقط أن أذكر السادة املستشارين بأن 
لنا موعدا مع جلسة ترشيعية مبارشة بعد هذه اجللسة، �ا نلمتس من 
السادة املستشارين أن يبقوا معنا يف هذه اجللسة حلضور اجللسة 

  .الترشيعية
 األسـئY املو¿ة إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون وننتقل اآلن إىل

واإلسالمية ونبدأ �لسؤال األول حول مومس احلج، للمستشارين احملرتمني 
. عبد امحليد السعداوي، معر أدخيل، سعيد أرزيقي، أولعيد الرداد: السادة

دقائق، السـيد  3اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال يف 
  .وكاملستشار أرج

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

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير احملرتم،
يف لك سـنة تتجند الوزارة من أجل ضامن حلجاجنا امليامني ظروف 
مرحية وأداء فريضة يف أحسن الظروف، إال أن بعض السامرسة وبعض 

ألسفار ينصبون عىل املواطنني، مما يفرض عىل الوزارة الوصية واكالت ا
تكثيف املراقبة من أجل رصد املتالعبني، هذا من ¿ة، ومن ¿ة أخرى 
من أجل تفادي ¨رتباك ا�ي وقع فيه بعد احلجاج يف السـنة املاضية، 
حيث أهنم وصلوا إىل املغرب بي5 أمتعهتم ظلت ملدة أسـبوع مرابطة يف 

  .ةمطار جد
ما يه التدابري اليت اختذهتا : انطالقا من هذا، السـيد الوزير، نسائلمك

يف  -إن شاء هللا-احلكومة من أجل ضامن تيسري معلية احلج لهذا املومس 
  ظروف جيدة؟

  .السـيد الرئيس، سأحتفظ ما بقي من الوقت للتعقيب، وشكرا

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

  .السؤال، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

  .أشكر السـيد املستشار احملرتم
ق حباجة أخرى، بكبار السن واملرافقني، ولكن السؤال اليل عندي يتعل

  . األسـئY دÛلمك والنقط دÛلمك جناوب علهيا
ف> يتعلق بقضية دÛل الواكالت، نقول لمك بأن حلد اآلن ال منارس يش 
مراقبة قبلية عىل قضية الواكالت من خالل مع الزميل دÛيل السـيد وزير 

الفات أثناء احلج وكنسجلوها السـياحة، اليل كنعملو يف املراقبة هو ا�
وكنبلغوها لوزارة السـياحة، وعىل أساسها كيخصها 7خذ تدابري ف> يتعلق 

  .بمتتيع هاذ الواكÁ أو معاقبهتا �ملقاييس دÛلها، حلد اآلن هاذ اليش اليل اكين
إذا اقتىض احلال أنه اسـمترار أن احلجاج كيوقعوا حضية دÛل هاذ 

ننسق مع هاذ الوزارة اليل يه دامئا مسـتعدة  املسائل، البد فعال أننا
للتنسـيق من أجل املزيد من املراقبة، والسـ> القبلية إذا اكنت عند�، 
والسـ> بعض التفاصيل من السادة املستشارين والسادة النواب ف> يتعلق 

  .هبذا املوضوع
ف> يتعلق �ملوضوع الثاين، اليل هو قضية األمتعة، أظن هذا طبيعي، 
الطيارة حمسوبة لواحد العدد دÛل املسافرين وواحد العدد دÛل األمتعة، 
إىل جابوا احلجاج األمتعة أكرث البد أهنم كتفرق هاذيك األمتعة، بعضها 
كمييش معه وبعضها كمييش من بعد منو، ويف هاذ املسأÁ احنا نسـمتتع كثريا 
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بعد، ما أظن أهنا ونتبضع يف احلج، وهاذ املسأÁ مبا أنه كيوصل هلم ف> 
  .إشاكل ألن اإلشاكل ما مسؤوالش عليه ال الوزارة وال التنظمي دÛل أمسو

ف> يتعلق هاذ املومس بصفة عامة، لك مومس طبعا كنسـتافدو منو، 
ولكن أنمت تعرفون معي بلك رصاحة، راه احلج هو واحد السفر طويل يف 

ا من الفئات مدة قصرية مث سفر فئات معينة، أوال من العمر، 4ني
¨ج§عية بلك ما يعين ذö من األبعاد، �ö راه فيه التعب كام يف أي 
سفر، وفيه مشلك ألنه اكين ازدحام، ومع ذö راه الوزارة لك سـنة تشعر 
أمام هللا تعاىل أهنا تقدم شيئا جديدا لتحسني هذه الوضعية، ونطلب هللا 

  .نقول لمك تعاىل أنه يتقبل من امجليع، هذا هو اليل ميكن
  .شكرا

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

  .عن جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
نشكرمك السـيد الوزير عىل التوضيحات اليت نورمتو� هبا، إال وإن كنا 

 Eليت ما فتئمت تبذلوهنا من أجل ودات اهيف الفريق احلريك ال نشك يف ا
الهنوض هبذا القطاع احلساس، إال أن الهدف من طرح هذا السؤال هو 
التأكيد عىل احلكومة من أجل التصدي للك املتالعبني مبصري احلجاج، وكذا 

  .تأمني عودهتم حصبة أمتعهتم يف ظروف جيدة
واملالحظ، السـيد الوزير، أن هناك فرق كبري، سواء من حيث 

طري و¨ه§م بني احلجاج ا�ين تتلكف هبم اQوÁ واآلخرين ا�ين التأ
  . يذهبون مع واكالت األسفار

ولقد الحظنا ذö بأم أعيننا أن هناك جحاج مغاربة 7هئني بدون مؤطر 
 600يرشدمه ويساعدمه عىل أداء مناسكهم، حبيث أنه يصعب تأطري حنو 

يد الوزير، راه قالوه مؤطرين فقط، وهاذ اجلواب، السـ  5حاج من طرف 
 5لنا املؤطرين دÛل متا شفنامه يف عني املاكن، قالوا لنا راه ما ميكنش احنا 

  . حاج 600دÛل الناس �ش نؤطر  6أو 
�هيك عن املرىض ا�ين ال جيدون من يعتين هبم، ولهذا نطلب من 

  . السـيد الوزير عىل مضاعفة املؤطرين وأحصاب البعثات الطبية
 50 والحظنا بأن جحاج األسفار يطبق علهيم عىل لك ولقد شاهد�

حاج خصو يدي املدير ويدي املرشد ويدي املؤطر، زÛدة عىل هذا اللجان 
لهذا، عالش هاذ . ، ترتاقب غري الواكالت)sur place(اليل ترتاقب متا 

اليش ما يطبقش عىل احلجاج دÛل اQوÁ حىت هام يكونوا عندمه مؤطرين 
عندمه مرشدين، ألن شاهد� هاذ اإلجراءات اليل تطبق عىل كثار ويكونوا 

احلجاج دÛل الواكالت وال تطبق عىل احلجاج دÛل اQوÁ، واحنا شفنا 
  . بعض اQول كيفاش تعتين �حلجاج دÛلها الكرام

فلهذا، نطلب من اQوÁ إذا اكنت عاجزة عىل العناية �حلجاج، فيجب 

  .ت األسفارعلهيا أن تفوض العمل إىل واكال
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

أ� ما عارفتش واش أنت مع واكالت األسفار وال مع اQوÁ؟ ال غري 
ف> يتعلق بقضية التأطري . تباس يف الفهم دÛل املوضوع دÛلمكوقع يل ال 

 ÁوQلنا احنا حمدد سقفا من طرف اÛنشوفو احلق، احلق هو أن التأطري د
  .املنظمة، وصلوا معنا للحد وزادوا، �ö اكين واحد التأطري حمدد

 Áاملنظمة كتطلب من واك ÁوQل اÛقضية واكالت األسفار، التنظمي د
  . ار يف واحد العدد دÛل احلجاج غتنظموأسف

ما ميكنيش أنه عدد احلجاج يكون هو عدد مث قضية احلجاج، 
املؤطرين، وال حىت واحد امخلسني، احشال خصنا إىل ابغينا نأطرو، وفعال 

دÛل الناس اليل كنأطرو هبم مايش ابعاد عىل هاذ  500راه مايش بعاد 
دÛل احلجاج راه عندمه مؤطر، مث ما  70اليش اليل قلت، يعين تقريبا يعين 

معىن التأطري؟ هو التأطري احنا اآلن ميل كنديرو القرعة سـنة مسـبقة، 
مقصود أن هاذ التأطري يمت يف إطار التوعية اليل كتكون قبل، وقليل 
الناس مكيحرضوا لها، كتوقع يف املساجد، يف اEالس العلمية، عن طريق 

  .املقصود هو أن الناس يؤدوا جح حصيح الوسائل السمعية البرصية، لكن
أما هذه املسائل لكها، احنا كنبذلو جمهود من أجل ولكن حىت 
ميتقلناش بأننا احنا كنفرطو، راه ماعند�يش يش مقارنة اليل كنقولو بأن 
هاد الناس، يعين كنعرفو أش كيوقع يف أندونيسـيا وكنعرفو ¨حتياطات 

  ... ا هباذ الفكرة دÛلدÛلها ألن دامئا املغاربة كريجعو 
كنعرفو يف تركيا، راه التنظمي دÛلنا ال يقل هنائيا ف> يتعلق ال �لتأطري 
وال �لعناية من هاذ اQول األخرى، وإىل ابغيتوا احلقائق عىل هاد اليش 
ميكن لنا نقدموها لمك وغري تعاونوا معنا ألن املسأÁ يه نفسـية قبل لك 

كنفرطو يف احلجاج واحنا مكرنحبوش معهم،  يشء، ما نعطيوش انطباع أننا
ابغيتينا نعطيو للواكالت راه ما يقدوش عىل القدرة الرشائية لكهم دÛل 

  ... الواكالت، وإن كنا حبذا، أ� قلت للواكالت

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

ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير األوقاف والشؤون 
اللكمة ألحد السادة . المية، وموضوع السؤال هو قرعة احلجاإلس

  .املستشارين من فريق التجمع اQسـتوري املوحد لتقدمي السؤال
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        ::::املستشار السـيد çدي زركواملستشار السـيد çدي زركواملستشار السـيد çدي زركواملستشار السـيد çدي زركو
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  سـيدي الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة، 
  إخواين املستشارين،

اف والشؤون اإلسالمية يف السـنوات السـيد الوزير، دأبت وزارة األوق
األخرية عىل تنظمي قرعة احلج لفائدة مجيع املغاربة الراغبني يف أداء مناسك 

وإذا اكنت هذه القرعة وسـيY . احلج كإحدى األراكن امخلسة لإلسالم
دميقراطية الختيار جحاج بيت هللا احلرام ليك يؤذوهنا يف ظروف حسـنة 

ز يف بعض األحيان بعض احلاالت اليت يصعب وجيدة ومنظمة، إال أهنا تفر 
علهيا أن تذهب ألداء مناسك دون مرافقة أولياهئم، خصوصا فئة األشخاص 
املسـنني، ا�ين ميكن أداء هذه املناسك دون أبناهئم أو أولياء أمورمه من 
أبناء معومهتم أو أقارهبم، و�لتايل فإن القرعة اليت تفرز هذه احلاالت رمغ 

والشفافية التامة اليت متر هبا ال يفهمها املواطن لغياب التواصل  اQميقراطية
  .الاكيف والفهم الشايف لها

السـيد الوزير، أال تفكرون يف إجراءات اسـتثنائية ليك تسـتفيد 
  عائالت وأقر�ء املسـنني ا�ين مشلهتم القرعة ألداء هذه املناسك؟

من أجل التخفيف  هل اختذت الوزارة التدابري الالزمة: السؤال الثاين
من معا�ة احلجاج، سواء تعلق األمر �لنقل أو السكن أو غريها من 
اإلجراءات اليت تسمح هلم بأداء مناسك هذه الفريضة يف أحسن 

  الظروف؟ 
  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  .سـيد الرئيسشكرا ال 

  السادة املستشارون، 
  السـيدة املستشارة،

  .شكرا السـيد املستشار
دÛل املسـنني اليل كميشـيو، راعينا فهيا واحد  %15يف احلقيقة هاد 
دÛل الناس،  4500ألف، كمتيش  30من ذيك  15%احلمك رشعي، اكين 

، يعين امحلد P 4500كناخذومه �حلاسوب من أكربمه سـنا حىت نمكلو 
سـنة اليل عهنم،  82حلاج اليل امىش هاد العام أو احلجاج اليل امشاو، ا

سـنة يف معرمه، وطبعا هناö اليل كيدير الزوجة  82أصغر هؤالء الفئة 
دÛلو راه كمتيش معه، ولكن يف الغالب رمبا كيخصهم املرافق، إىل ابغينا 
نديرو للك واحد مرافق، غادي يوقع يف هذاك اليشء واحد النوع، 

، و4نيا غادي توقع فيه أشـياء ألن %30نتخوفو منو، أوال غادي تويل ك 
 1100الناس كنظن اليل كريافق احلجاج هام احلجاج املغاربة لكهم، علام بأن 

امشاو يف  460در�ه، و دÛل الناس امشاو مرافقني يف هاد التنظمي اليل
ة ما ميكناش التنظمي دÛل الواكالت من املرافقني، ومع ذö راه هاذ القضي

نضاعفوها أتوماتيكيا ألن غادي تدخل لها الشـهبات، ومث راه حيث كيكونوا 
متاك احلجاج كيكونوا يف واحد احليوية، كيقدروا وهللا كيجريو، ما كيجريوش 
هنا حىت الربع، كيجريو يف الطواف وكذا، �ö يعين هاذ القضية راه 

  . يصعب أهنا نلقاو لها يش حل من غري هذا
احنا راعينا احلمك الرشعي دÛل األسـبقية دÛل الناس املسـنني، يعين 

، ميكن لنا نزيدوها، ولكن تتبقى احلصة دÛل املغاربة %15در� هلم هاذ 
اليل �غيني ميشـيو  300.000، مع أن هاذ العام راه تسجلوا 30.000

  . للحج، كتبقى دامئا العرش
ىل احلمك الرشعي مث راه خرجنا، وهذه مناسـبة نقولها، راه خرجنا ع

اQيين دÛل احلج، احلج ملن اسـتطاع إليه سبيال، واآلن أوال اكينة احلرقة، 
 Áمث اكين اإلحباط، واكين وسائل متعددة للوصول إىل احلج، مع أن املسأ

 .بعيدة لك البعد عىل هاذ اليش
طبعا البد املغاربة يبقاو دامئا هيفون، تصدق علهيم اللكمة القرآنية 

ومع ذö البد أن تتعاونوا معنا، أ� بغيت هاذ " ىل ت� اÛQرهيفون إ"
موضوع احلج خنرجوه يف هاذ القبة، والقبة اليل أخهتا من هاذ ¨نفعال، 

  .ونتذاكرو عىل األمور اليل ابغيتوا تنفعو� هبا نعملو هبا
أما اليشء لكه أو عدمه، راه يف احلج راه هو هذا، كنبذلو جمهود دÛلنا، 

ا علينا ما شئمت، واحنا مسـتعدين �ش نصححو، اكين يش أمور ما والحظو 
الناس مسجلني ابغاو ميشـيو للحج،  300.000ميكنش تغيريها، ما ميكنش 

 10.000، ما عنديش كيف ندير هلم، البد أن واحد 30.000عندي غري 
كيتوصلوا بوسائل، يعين أ� لو اكن ابقى عيل ما تكونش، الغالب هللا هاذ 

  .يل اكيناليش ال
�ö، احنا مسـتعدين أننا نتعاونو معمك يف األمور اجلزئية اليل ميكن لنا 

  .نعاجلوها
  .شكرا

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

        ::::املستشار السـيد çدي زركواملستشار السـيد çدي زركواملستشار السـيد çدي زركواملستشار السـيد çدي زركو
  . شكرا السـيد الوزير

يل كتعيشها وزارتمك، خصوصا يف يف احلقيقة احنا كنعرفو اإلكراهات ال
هاذ القضية دÛل احلج، إال أنه، السـيد الوزير، احنا سؤالنا واحض هو أنه 
هاذ الناس املسـنني، كبار يف السن بزاف كيصعاب علهيم إذا ما اكن معهم 
املرافقني دÛهلم، احنا تنطلبو منمك إما تزاد لنا احلصة، احنا كنعرفو األشقاء 
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ام أشقاء� ومعنا دامئا، تزاد احلصة ويكون واحد السعوديني، اليل ه
  .¨سـتثناءات لهاذ الناس املسـنني �ش يكون مرافق معهم من عائلهتم

كذö، السـيد الوزير، بغينامك تفيدو� أن بعض املشالك كتوقع لك 
سـنة واحنا نطر[ا يف الربملان وتتكرر نفس املشالك، يف السكن، يف 

ات كيعيشوها جحاجنا، اليل كنمتناو أهنم إن شاء اإلقامة، يف التنقل، إكراه
  .هللا يعودون لنا ساملني وغامنني

  .وشكرا

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

  .اكن

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون ¨سالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون ¨سالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون ¨سالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون ¨سالمية
اضعة للرتتيبات نعم، غري بغيت نقول بأنه القضية دÛل احلصة راه يه خ

دÛل املؤمتر اإلساليم اليل اآلن أصبح التعاون اإلساليم، هو اليل قرر مدة 
، والسلطات السعودية 1000هاذي أنه لك مليون دÛل الساكن تعطى هلم 

، كنديرو مهنا 2000جتد حرجا كبريا أهنا خترج علهيا، مثال يه راه زايدة لنا 
دÛل الساكن ما منسوهاش،  30.000لك التأطريات املتاحة �ش خنليو 

  . وهذا أقىص ما ميكن يدار
أوال راه راه اإلذن بذاك اليش يصدر من رأس اQوÁ، ال يصدر من 
أي اكن، ال وزارة احلج وال غريها، واآلن راه سـئلنا هاذ السـنة، سـئل رمبا 

يعين ... مجيع الوزراء امللكفني يف العامل اإلساليم، هل هذه القضية ميكن
ون أن يقع فهيا النقاش؟ قلنا نعم، حلد اآلن ما عرفنايش أشـنو ذهل حتب

  .¨جتاه، لكن اكينة متاك الرقعة حمدودة
عىل لك حال، احلج يه مسأÁ دÛل النية، ومسأÁ القبول، نطلب هللا 
تعاىل يتقبل، أما يف القضاÛ اجلزئية دÛل املشالك إىل تنهبو� ليش حاجة 

  .حمددة، راه احنا نعاجلوها
  .شكرا

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

ننتقل معمك دامئا إىل السؤال الثالث، موضوعه إدماج مؤطري حمو 
يف أسالك الوظيفة العمومية، وهذا " اتفاق"األمية املتعاقد معهم مبوجب 

  .تفضل السـيد الهبطي. السؤال ألحد أعضاء الفريق ¨شرتايك

        ::::املستشار السـيد محمد الهبطياملستشار السـيد محمد الهبطياملستشار السـيد محمد الهبطياملستشار السـيد محمد الهبطي
  .كرا السـيد الرئيسش

  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

لثورة امل�  47تنفيذا ملضمون خطاب صاحب اجلالÁ مبناسـبة ا�كرى 

والشعب والقايض بفتح مساجد اململكة Qروس حمو األمية، مت تشغيل 
جامع القرويني من خرجيي املعاهد العليا لتكوين األطر اQينية و  200حوايل 

  . وبعض حاميل الشهادات العليا
غري أن هذه الفئة من املواطنني اليت تؤدي رسالهتا الطالئعية والرتبوية 

، تعيش أوضاعا إدارية واج§عية مرتدية نتيجة التجاهل 2000منذ سـنة 
الصارخ وغري الطبيعي ا�ي مت التعامل به مع مطالهبا األساسـية واملرشوعة، 

�كر الرتسـمي، الرتقية، ¨سـتفادة من التعويضات العائلية، وعىل سبيل ا
  .احلق يف التقاعد واحلق يف التغطية الصحية

هل تنوي وزارتمك إدماج  :السـيد الوزير أمام هذه الوضعية، نسائلمك
هذه الفئة بأسالك الوزارة لضامن حقوقها املادية واإلدارية، سـ> وأنه قد 

شأن يف السابق، وأيضا أسوة مبا قامت به أعطيت بعض الوعود يف هذا ال 
بعض القطاعات احلكومية كوزارة الرتبية الوطنية اليت قامت بإدماج 
العرضيني ومنشطي الرتبية غري النظامية، وهذه الفئة ال ختتلف يف وضعها 

  عن فئة مؤطري حمو األمية بوزارتمك؟
  .شكرا السـيد الوزير

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

  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

 كام قلمت ،فعال. السـيد املستشار احملرتم، أشكره وفريقه عىل السؤال
وبتنفيذ التعل>ت املولوية اليت أرشمت إلهيا، مت فتح املساجد  2000سـنة 

من حاميل اإلجازات، وقع  200حملاربة األمية، واكن التأطري يف البداية ب 
معهم تعاقد عىل هذا األساس، واآلن حماربة األمية يف املساجد اليل تؤطر، 

توسع فهيا بر�مج اآلن املساجد . مسـتفيد 10.000هاذوك اكنوا كيأطروا 
من املؤطرين يف وضعيات أخرى تشـبه  4600حماربة األمية، حبيث يؤطره 

. من هذا الصنف هذا 200وضعية اQوÁ يف هذا القطاع، كتبقى عىل هاذ 
  :وقعت هبم عناية مسـمترة 200هاذ 

أوال، ما دخلوش للوظيفة العمومية ألهنم ما دوزوش مباراة، دخلوا عىل 
  .هو من صيغ التوظيفأساس تعاقد اليل 

د معهم عىل أساس توضيح الزتامات قاعالوزارة جددت الت 2006يف 
  . درمه يف الشهر 3400لك واحد، وعىل أساس أهنم كياخذوا 

لرفع التعويض الشهري إىل  2009بعد ذö قامت الوزارة مببادرة يف 
درمه كتعويض للك مؤطر، مث بعد ذö وفرت هلم التأمني الصحي  4250
مل قسطا من تاكليفه، مث بعد ذö أجرت اتصاالت مع النظام امجلاعي وتتح
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ملنح رواتب التعاقد قصد إدماج هذه الفئة، ويه جادة يف ذö، مث إن 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية طالبت اجلهة املعنية، أي وزارة املالية، 

  . هبذا اإلدماج، ولكن حلد اآلن مل تقع ¨سـتجابة إليه
ه القضية غادي نبقاو مسـمترين كنطالبو وزارة املالية أننا مث إن هذ

ندجمهم، غري إذا دجمنامه راه غادي يكونوا مترصفني مساعدين يف اإلدارة، 
ملاذا؟ ألن املسجد ال نشغل فيه موظفني، نشغل فيه فقط متعاقدين، حباهلم 

ونومه حبال املشارطني دÛل األمئة، يعين امجليع، حىت األمئة اآلن اليل كنك
وكيدخلوا مبباراة وكيتوظفوا يف الس� دÛل املترصف املساعد، يعين 

  . �لتعاقد، راهام متعاقدين
يعين مه اآلن فئة حمددة ... �ö، احنا معتانني هبم وغادين حناولو أن

ف> يتعلق بتأطري األمية، إذا قبلت وزارة املالية ولو �لتدرجي، راه غادي 
م يف األشغال دÛل الوزارة، مايش يف هاذ ندجمومه وغادي نسـتاعنو هب

  . اإلطار داخل املساجد
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد محمد الهبطياملستشار السـيد محمد الهبطياملستشار السـيد محمد الهبطياملستشار السـيد محمد الهبطي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
هذا أمر محمود أوال أجسل ما جاء يف جوابمك من الزتام جتاه هذه الفئة، و 

  . ونمتىن أن يمت هذا اإلدماج يف أقرب اآلجال املمكنة
للتوضيح فقط، وهو أن وزارتمك قامت بإدماج مجموعة من هذه الفئة، 
ومه احلاصلني عىل شهادة العاملية من القرويني ا�ين أدجموا يف أسالك 

  . وزارتمك واكنوا يشـتغلون مضن هذه الفئة يف إطار حمو األمية
رة أخرى، أنين أجسل هاذ ¨لزتام ونأمل يف الفريق ¨شرتايك أكرر م

  . أن تمت تسوية وضعية هذه الفئة
  .ولمك وافر الشكر والسالم

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

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  السـيد الرئيس، 

  ستشار احملرتم،السـيد امل 
مل أعط الزتاما، أ� أخربت مبا هو جار، مما يدل عىل عنايتنا هبذه الفئة 
ونريد أن ال يبقى هذا املشلك قامئا، ولكن سـيكون ذö بقدر اسـتجابة 
وزارة املالية وتفاوضنا معها وعىل حساب احتياجاتنا إىل أن ينهتـي املشلك، 

 وزارتنا ألن داخل املساجد ال وسيتحولون كام قلت لمك إىل أطر إدارية يف

يشـتغل فيه إال متعاقد، يعين هذا إخبار وهاذ اإلخبار راه فيه جدي، إذا 
ابغيتوا 7خذوه عىل أنه الزتام يعين ما عندي إشاكل، ولكن غري �ش نتفق 
يف اللكامت، أ� قلت ö نسعى، وهاذ نسعى مايش هو ¨لزتام، ألن 

  . مايش يف يدينا
  .شكرا لمك

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  . شكرا لمك السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ننتقل إىل األسـئY املو¿ة إىل السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس 
احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية والعامة، والسؤال األول املوجه إليه 

رمبا قد يالحظ السادة . ..حول ارتفاع أسعار الكتب، للمستشارين احملرتمني
املستشارين نوع من القفز عىل األسـئY املو¿ة إىل السـيد وزير السـياحة 
والصناعة التقليدية، نسيت أن أذكرمك عىل أنه وردت رساÁ تطلب تأجيل 

  . هذه األسـئY إىل آخر اجللسة اللزتامات السـيد الوزير يف جلنة ما
سـئY املو¿ة إىل السـيد إىل األ ،رحبا للوقت ،أقرتح عليمك أن ننتقل

الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية والعامة، 
والسؤال األول املوجه إليه حول ارتفاع أسعار الكتب للمستشارين احملرتمني 

عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، محمد الكبوري، حيفظه : السادة
مة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد اللك. بمنبارك، بنارص أزاكغ

  . املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد اEيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اEيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اEيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اEيد احلناكري
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  زماليئ املستشارين احملرتمني،
السـيد الوزير، يأيت اQخول املدريس للمومس اجلديد مبارشة بعد شهر 

ç وال وتزداد فيه املصارف مما يثقل رمضان ا�ي تشهد فيه األسعار ارتفاعا
  . اكهل األرس املغربية

وإذا مقنا مبقارنة أمثنة الكتب املدرسـية لهذه السـنة، فإننا نالحظ زÛدة 
، �هيك عن ثقل احملفظة، األمر ا�ي ينعكس %20و 15ترتاوح ما بني 

وقد حذرت مجموعة من اQراسات الطبية . سلبا عىل حصة التالميذ وذوهيم
  . طورة هذا األمر دون أن جتد تفعال إجيابيا من طرف احلكومةعىل خ

أين يه جلنة املراقبة : وانطالقا مما سـبق، نود، السـيد الوزير، مساءلتمك
محلاية املسـهت� من بطش املضاربني؟ وما يه املعايري املعمتدة لتحديد أمثنة 

  الكتب واملطابع املدرسـية؟
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
شكرا السـيد املستشار، وشكرا لمك عىل احرتاممك للوقت، واللكمة 

  .للسـيد الوزير يف إطار اجلواب، تفضلوا السـيد الوزير
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السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون 
        ::::¨قتصادية والعامة¨قتصادية والعامة¨قتصادية والعامة¨قتصادية والعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  ملستشارون،السـيدة والسادة ا
أريد أوال أن أشكر السادة املستشارين احملرتمني من الفريق احلريك عىل 

  . تفضلهم بطرح هذا السؤال الهام
بغيت إذا مسحمت أوال نطرحمك يف الصورة �لنسـبة لهاذ األسعار دÛل 

أوال ميل جات هاذ احلكومة بغيت نذكر بأن . األمثنة دÛل الكتب املدرسـية
تب املدرسـية اكنت حمررة، و�لتايل بتفعيل جملس األسعار دÛل الك 

املنافسة اعترب� أن من الرضوري أن نعيد وصومت معنا عليه لكمك يف إطار 
القانون اجلديد دÛل املنافسة واألسعار أننا ندرجو الكتب املدرسـية ما بني 
املواد اليل األسعار دÛلها مقننة، حبال البوطة، حبال املواد األخرى 

ية �لنسـبة للمواطنني، الكتب املدرسـية اعترب�ها بأهنا كذö مواد األساسـ 
أساسـية، و�لتايل من الرضوري أن األسعار دÛلها تكون مقننة، أي أن 

  . احلكومة يه اليت تقرر يف هذه األسعار، هذه النقطة األوىل
حبمك أن احلكومة  -حبال اليل قلت-النقطة الثانية وهو أن هذه األسعار 

 تقررها اكين واحد اللجنة، اللجنة دÛل األسعار اليل فهيا وزارة يه اليت
الرتبية والتعلمي، فهيا وزارة اQاخلية، فهيا وزارة الشؤون العامة 
و¨قتصادية، فهيا وزارة املالية، يه اليل تتحدد يف إطار هذا العمل هاذ 

  . األسعار
سعار الكتب مل يمت أي ارتفاع أل 2008بغيت نذكر هنا بأن منذ سـنة 

املدرسـية، و�لتايل هاذ ¨رتفاعات اليل تلكم علهيا السـيد املستشار فهـي 
ال تتعلق �ألسعار دÛل الكتب املدرسـية اليل يه معمتدة يف املدارس 

  . العمومية، هذه نقطة �ش نكونو واحضني
النقطة الثانية كذö، وهو أننا بغينا منشـيو أبعد، أي أن اعترب� بأن 

هاذ اإلطار در� واحد البحث دÛل املنافسة يف هاذ اEال دÛل اكين يف 
اكين بعض ¨تفاقيات اليل تتكون مع الناس  هالكتب املدرسـية، وتبني أن

دÛل املطبعات اليل اكنوا تيديروا هاذ الكتب، والسـيد رئيس احلكومة أخذ 
  : قرار يف هاذ اEال �ش

  نديرو دفرت التحمالت يكون واحض؛  ،أوال
جنعلو أن تكون شفافية أكرب يف اEال دÛل الطبع ودÛل الكتب  ،نيا4

  املدرسـية املعمتدة؛ 
والنقطة الثالثة اليل يه أساسـية، وهو اليل تيتالعب مع القانون أنه ما 
عندوش احلق يبقى يدخل يف هاذ الصفقات العمومية اليل تتعلق �لكتب 

  . املدرسـية
تب املدرسـية �ش تبقى يف متناول و�لتايل مرة أخرى أؤكدها أن الك 

وما  2008مجيع املغاربة، فبقت األسعار دÛلها يف المثن دÛلها دÛل سـنة 

  . عرفت أي تغيري هاذ السـنة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لمك تعقيب السـيد املستشار؟ اليس احلناكري . شكرا السـيد الوزير

  .تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد اEيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اEيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اEيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اEيد احلناكري
  .كرا السـيد الرئيس احملرتمش

  السـيد الوزير احملرتم،
أشكر السـيد الوزير عىل جوابه، إال أن احلقيقة املرة، واليت جيب أن 
نعرتف هبا أن ارتفاع األسعار اليت عرفهتا جل املواد األساسـية مل تسمل مهنا 

 عىل أهنا تتصدى الكتب املدرسـية، يف الوقت ا�ي تعلن فيه احلكومة
للهدر املدريس، �هيك عن التفاوت امللحوظ بني القطاع اخلاص والقطاع 
العام، األمر ا�ي جيعلنا نؤكد عىل أن سـياسة املغرب النافع وغري النافع 

  . تنطبق عىل نظامنا التعلميي وعىل القدرة الرشائية لألرس املغربية
ومن هنا، ميكن أن نتساءل عن وعود احلكومة يف العيش الكرمي 

التعلمي النافع وغريها من الشعارات، ومل يبق يف معر هذه احلكومة إال و 
Yأسابيع قلي .  

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::عامةعامةعامةعامةوالوالوالوال

  .شكرا للسـيد املستشار عىل تعقيبه. شكرا السـيد الرئيس
بغيت نؤكد هنا أوال بأن املغرب النافع واملغرب غري النافع ما بقاتش يف 
بالد�، احنا عند� جالÁ امل� اليل هو جيول مجيع املناطق دÛل بالد�، 

بقاش وجالÁ امل� يعطي التوجهيات للحكومة �ش تطور بالد� لكها، ما 
عند�، اكين مناطق جبلية، املناطق النائية لكها فهو اه§م كبري من طرف 

  . احلكومة، هذه النقطة األوىل �ش ما يبقاش أي مزايدة يف هاذ النقطة
النقطة الثانية اليل يه أساسـية، مرة أخرى أؤكدها، وأطمنئ األخ 

لعمومية، املستشار إذا عندو يش كتاب اليل هو معمتد من طرف املدرسة ا
مدرسة وزارة التعلمي تزاد فهيا المثن، ونقدر نقول لمك بأن المثن مقيد فوق 
الكتاب، و�لتايل ما ميكنش تكون زÛدة فيه، ألن احنا اليل تنقررو أشـنو 

  . ما تزادش فيه 2008هو المثن دÛلو، وهاذ اليش منذ سـنة 
ي، يف هذا اEال النقطة الثالثة، ¨ه§م اخلاص اليل اكين �لعامل القرو

 4وجالÁ امل� هو مول املبادرة دÛل مليون حمفظة، ... أوال تلكمنا عىل
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والعامل القروي . مليون دÛل احملفظات، فهيا الكتب املدرسـية الرضورية
كذö، اQفاتر تمتيش للعامل القروي �ش أن أوالد الفقراء أهنم ميكن هلم 

املعدات الاكفية �ش ينجحوا يف  يدخلوا املدرسة بلك أمان، وتكون عندمه
  . دراسـهتم

راه ما اكنش احنا اليل در�ه، هاذ " تيسري"، "تيسري"4نيا وضعنا نظام 
احلكومة اليل دارتو، انطالقا من ماذا؟ انطالقا ميل تبني بأن �ش ميكن لنا 
نصلحو نظام املقاصة والفقراء يسـتافدوا أكرث من اQمع املبارش، در� هاذ 

ألف طفل وطفY  600ليل هو مرشوط بمتدرس األطفال، النظام ا
أرسة فقرية يف العامل  300: يسـتفيدون من هذا اQمع املبارش، األرس

درمه  200من األرس الفقرية يف العامل القروي تعطى لها  %25القروي، أي 
يف الشهر �ش أوالدها تبقى يف املدرسة، ووليداهتم تيبقاو يف املدرسة، 

  . %60دريس ب خفض الهدر امل
لك هذا ملاذا؟ لتقليص التوريث اجلييل . لك هذا ملاذا؟ خلدمة املواطن

لك هذا ملاذا؟ �ش أننا نتجاوزو هاذ الفكر اليل هو �يق مع األسف . للفقر
اكين مغرب �فع وغري �فع يف بالد�، وهاذ اليش ما  هعند بعض الناس أن
P بقاش وامحلد.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيد الوزيرشكرا 

ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه إليمك دامئا حول النظام املعلومايت 
اجلغرايف لالقتصاد ¨ج§عي، واللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق 

  .، تفضلوابرقيةاألسـتاذ . ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري بورقيةاملستشار السـيد عبد الكبري بورقيةاملستشار السـيد عبد الكبري بورقيةاملستشار السـيد عبد الكبري بورقية
  .رئيسشكرا السـيد ال
  معايل الوزير، 

  السادة املستشارون،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

السـيد الوزير، أعلنت الوزارة عن وضع نظام معلومايت جغرايف 
هبدف موا¿ة اإلشاكليات اليت تعرتض  (le SIG)لالقتصاد ¨ج§عي 

أداء قطاع ¨قتصاد ¨ج§عي والتضامين، واملمتثY أساسا يف غياب 
رابية خاصة �لتوزيع الرتايب للجمعيات والتعاونيات ولألنشطة خرائط ت

املدرة ل�خل، ولك املعطيات واملؤرشات اQقيقة اليت تسمح مبتابعة وتقدير 
  . مسامهة هذا القطاع يف ¨قتصاد الوطين ويف امليدان ¨ج§عي

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد، وأنمت مشكورون عىل هاته املبادرة، 
طلقمت من ¿ة الر�ط سال زمور زعري، اليت شهدت انطالقة جتربة حيث ان

  .منوذجية للعمل �لنظام املعلومايت اجلغرايف لالقتصاد ¨ج§عي
ما يه  :�ا، نسائلمك، السـيد الوزير، و�ألخص لتنوير الرأي العام

زعري؟ وما -زمور- سال-حصيY العمل هبذا النظام عىل مسـتوى ¿ة الر�ط

ءات اليت اختذت واليت سيمت اختاذها من أجل تعممي العمل هبذا يه اإلجرا
  النظام عىل اكفة اجلهات املغربية؟

  .وشكرا معايل الوزير

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

السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::امةامةامةامةوالعوالعوالعوالع

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس،

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارون،

أريد أوال أن أشكر السادة املستشارين من الفريق ¨سـتقاليل عىل 
سؤاهلم الهام، وهو يتعلق �لنظام اجلغرايف املعلومايت �لنسـبة لالقتصاد 

  .¨ج§عي والتضامين
ا السؤال أن أوحض ما يه أريد قبل أن أجيب مبارشة عىل هذ

اإلسرتاتيجية دÛل احلكومة �لنسـبة للهنوض �القتصاد ¨ج§عي 
  . والتضامين

اعترب� أن من الرضوري �ش ميكن تكون التقائية ويكون تطور دÛل 
¨قتصاد ¨ج§عي والتضامين يف بالد� أننا ننطلق من اجلهات، أي 

أوال �ش نعرفو ما يه ¨نطالقة تكون من اجلهات، عالش؟ ألن 
املؤهالت وكذö الطاقات املمكنة عىل الصعيد اجلهوي، و4نيا �ش أننا 

  . نوضعو واحد اإلسرتاتيجية اليل يه تكون قابY للتنفيذ
- سال-و�لتايل يف هذا اإلطار أننا أبرمنا اتفاقية رشاكة مع ¿ة الر�ط

فاقيات أخرى مع عدة زعري، يه أول اتفاقية اليل أبرمناها، ودر� ات-زمور
¿ات من بعد، هاذ ¨تفاقية الهدف دÛلها اكن أشـنو هو؟ هو أوال أننا 
نديرو واحد التشخيص ميداين دÛل هاذ املؤهالت والطاقات املمكنة، 
وكذö احلاجيات اQميوغرافية اليل اكينة، وكذö اإلماكنيات املتاحة من 

عي والتضامين، اليل أجل وضع بنك للمشاريع دÛل ¨قتصاد ¨ج§
تيدخل فهيا التعاونيات اليل تلكمتيو علهيا، ولكن كذö امجلعيات خصوصا 
اليت تدخل يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، وكذö التعاضدÛت، 
ألن هاذ اجلانب التعاضدي تيدخل يف إطار ¨قتصاد ¨ج§عي 

  .والتضامين
جغرايف خاص هباذ اجلهة، وأننا يف هذا و�لفعل أننا وضعنا نظام إعاليم 

اإلطار، هاذ النظام فيه هاذ املعطيات لكها اليل تلكمت علهيا، واليل فهيا 
كذö حتاليل ترابية معمقة تساعد عىل اختاذ القرارات �لنسـبة لألمور اليل 
ميكن تدار يف هاذ اإلطار، ودر� كذö واحد املركز خاص �ملساعدة عىل 

  .ت عىل صعيد اجلهة لالقتصاد ¨ج§عي والتضامينتسويق املنتوجا
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اليوم، حنن بعدما مقنا بذö سـنعمل عىل تعممي ذö، وهنا سنبدأ 
الساقية امحلراء، �جلهة كذö دÛل -�ملناطق اجلنوبية، �جلهة دÛل العيون

السامرة، واجلهة دÛل اQاخY، اليل أسايس يف هذا اإلطار وهو أننا نعممو 
  .2015فق سـنة ذö يف أ

وهبذه الكيفية غادي ميكن لنا نعتربو بأن نعطيو اإلماكنيات مجليع 
املواطنات واملواطنني أننا نفتحو هلم اآلمال واإلماكنية لالخنراط يف ¨قتصاد 
¨ج§عي والتضامين وأننا نواكبومه يف هاذ العملية �لنظام اليل مقنا به اليل 

ونيات بإعطاهئم اQمع املادي واQمع كذö هو نظام املرافقة، مرافقة التعا
التقين واملساعدة التقنية والتكوين يف جمال احلاكمة والتدبري �ش أننا نضمن 

رة ل�خل ذهلم ¨سـمترارية ألنشطهتم وحيسـنوا ظروف عيشهم واألنشطة امل
  .اليت يقومون هبا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
بورقية، تفضلوا يف إطار اللكمة لألسـتاذ . شكرا للسـيد الوزير

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري بورقيةاملستشار السـيد عبد الكبري بورقيةاملستشار السـيد عبد الكبري بورقيةاملستشار السـيد عبد الكبري بورقية
  .بدون تعقيب عطفا عىل الزمالء لرحب الوقت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد املستشار وشكرا للسـيد الوزير كذö. جزاك هللا خريا

ننتقل إىل السؤال الثالث املوجه إليمك دامئا، السـيد الوزير، حول 
يلكة القطاعات غري املنظمة، واللكمة ألحد السادة أعضاء نفس رضورة ه 

. الفريق، الفريق ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية، واللكمة لألسـتاذ برقية
  .تفضلوا األسـتاذ برقية

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس

  معايل الوزير، 
ذا يف الواقع تعرف العديد هو يف الواقع هناك ارتباط بني السؤالني، فله
رة ل�خل، واليت أصبح ذمن القطاعات غري املهيلكة نشاطات اقتصادية م

الوضع الراهن يفرض وبإحلاح العناية هبا وهيلكهتا وتنظميها جلعلها رافدا 
اقتصادÛ مع حامية مصاحل العاملني فهيا وضامن حقوقهم ¨ج§عية حىت 

Yيف تمنية ¨قتصاد الوطين تمتكن بدورها من املسامهة الفاع.  
 -واجلواب أعتقد بأنه سـيكون اكيف وشايف -معايل الوزير، هل هناك 

  إسرتاتيجية لتنظمي وهيلكة القطاع غري املنظم؟ 
  .وشكرا معايل الوزير

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

حلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية حلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية حلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية حلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس االسـيد الوزير املنتدب Qى رئيس االسـيد الوزير املنتدب Qى رئيس االسـيد الوزير املنتدب Qى رئيس ا
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارون،

أريد أن أشكر عىل هذا السؤال الهام اليل تيطرح إشاكلية كربى، 
خصوصا يف هاذ املرحY اليل كتعيش بالد�، ويف هذا اإلطار بغيت نعطيمك 

  :امبعض األرق
أوال، أنه وقع اتساع دÛل رقعة ¨قتصاد غري املنظم يف بالد�، اكنت 

وحدة اليل يه تدخل اإلنتاجية يف  200مليون و 1999عند� يف سـنة 
وحدة  40.000القطاع غري املنظم، وصلنا إىل مليون ونصف وحدة، واكين 

  . سـنوÛ حتدث
يف جمال إذن اكين إشاكلية كبرية اليل مطروحة، عالش؟ مطروحة 

التنافسـية غري الرشيفة �لنسـبة للقطاع املنظم، تطرح إشاكلية املشاركة يف 
إخل، ال من ... تطوير البالد، ال من حيث السالمة الصحية للمواطنني

 ÁوQحيث عرصنة ¨قتصاد الوطين، ال من حيث املسامهة يف مزيانية ا
ملواطنني، ولكن يف �ش تقوم �الست�رات األساسـية �لنسـبة للمواطنات وا

حبال اليل  –نفس الوقت اكين اإلشاكلية اليل يه مطروحة، وهو أن 
رة ل�خل فهـي أساسـية �ش نضمنو ذاكين األنشطة اليل يه م –تلكمتو

هاذ ¨سـتقرار ¨ج§عي ونضمنو أن هاذ املواطنات واملواطنني يصيبوا 
  .اإلطاركذö اإلماكنية �ش حيسـنوا ظروف العيش دÛهلم يف هاذ 

  يف هاذ اإلطار أشـنو اليل مقنا به؟
أوال، اعترب� بأن من الرضوري أننا نسهلو هاذ العملية دÛل اQخول 
يف القطاع املنظم، كيف؟ زولنا الرضيبة، وقع اإلعفاء من الرضيبة يف سـنة 

للناس اليل هام اكنوا يف القطاع غري املنظم وكيشـتغلوا وابغاو يدخلوا  2011
م، ذاك اليش اليل رامكوه ما غادي خيلصوا عليه أي رضيبة، للقطاع املنظ

واليوم ميكن نقول لمك بأن اكين املئات من الوحدات اإلنتاجية اليل دخلت 
  .يف هذا اإلطار، القطاع املنظم، وأعطى النتاجئ دÛلو

النقطة الثانية، وهو أنه خفضنا من الرضيبة عىل الرشاكت، الرشاكت 
Ûمليون لكهم  300مليون درمه أي  3لها ما كتفوتش اليل رمق املعامالت د

، وهذا كذö حمفز %15إىل  %30خفضنا هلم الرضيبة عىل الرشاكت من 
�ش يدخلوا يف القطاع املنظم، ولكن بلك رصاحة هاذ اليش كيبقى غري 
اكيف، تدار واحد اEهود وهاذ اليش غري اكيف، و�ö وضعنا يف الوزارة 

  : تاكمY ومشولية أشـنو فهيا؟ فهياواحد اإلسرتاتيجية م 
فهيا النقطة األوىل تتعلق بأننا نزيدو يف التحفزي �لنسـبة للجانب 
اجلبايئ، ويف هاذ اإلطار اكين اجلباÛت اليل يه جزافية، أي حسب رمق 

درمه يف الشهر،  2000درمه أو  1000املعامالت كتخلص واحد الرمق، 
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ينا نبسطوه �ش نفتحو اEال للجميع، ولكن اكينة صعوبة التطبيق دÛلو، بغ 
خصوصا �لنسـبة للناس اليل ما عندمهش اإلماكنيات كثرية واملهن الصغرية 

  .أهنم يدخلوا يف هاذ اإلطار
النقطة الثانية، وهو التغطية ¨ج§عية، ألن بغينا تكون السالمة يف 

لكفة أقل الشغل، املفروض التغطية ¨ج§عية �لنسـبة لهاذ الناس ولكن بت
  .من املايض

والنقطة الثالثة، وهو إماكنية المتويل �ش حنفزومه يدخلوا يف القطاع 
  .رة ل�خلذاملنظم من خالل أننا نوفرو ضامنة دÛل اQوÁ لهاذ األنشطة امل

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لمك األسـتاذ برقية يف إطار التعقيب عىل  ،شكرا السـيد الوزير

  .د الوزيرجواب السـي

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
إذا أخذت واحد اQقيقة زايدة، راين سلفهتم . شكرا السـيد الرئيس

  .دقائق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد املستشار، ما اكين مشلك

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا معايل الوزير

 اليل مطروح معايل يف الواقع تلكممت عىل صلب املوضوع، واملشلك
الوزير، �ش الرأي العام يتبع معنا هاذ النقاش هذا، وهو هناك مشلك، 
وهو يف الواقع عىل مجيع املسـتوÛت، مشلك دÛل التواصل، راه تنظن بأنه 
مشلك التواصل مطروح يف مجيع امليادين، البد من احلكومة أن تقوم 

ج، ألنه هناك واحد النوع بتواصل دامئ من خالل اإلذاعة، التلفزيون، برام
من عدم الثقة إىل حد اآلن، و�ألخص �لنسـبة لهذا القطاع هذا، ألنه 
واحد العدد دÛل الناس تيقول ö أ� إذا امشيت تدخلت لهاذ امليدان 
هذا، غدا الرضائب غادي حيطوا عيل، هذا واقع، خاص رضوري �ش 

، تلكمتو بأنه اكين %15إىل  30الوزارة، وأنمت تلكممت أنه اكين ختفيض من 
  . çم هحتفزيات، هذا لك

ولكن اكين واحد القضية وهو هناك عدم وجود بعض الضام�ت 
�لنسـبة لهذه القطاعات، البد من احلكومة أن تلعب دورا جبانب األبناك 

  .لتعطي قروض، ألنه مشلك المتويل مطروح حبدة
امحلالت عىل  تنظن بأنه، معايل الوزير، كام مقمت بواحد العدد دÛل

املسـتوى دÛل اجلهات، أظن أنه البد �ش املصاحل دÛلمك، وأنمت خشصيا، 
�ش تتلكموا يف التلفزيون، �ش املواطن يكون عىل عمل وتعطاه ثقة من 

  .طرف احلكومة

  .شكرا معايل الوزير

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

السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
بغيت غري نذكر . شكرا السـيد املستشار عىل تعقيبمك وعىل اقرتاحاتمك

السـيد املستشار بأنه تدارت واحد امحلY من طرف املديرية العامة 
عة وال �لنسـبة للتلفزة، واليل اكن للرضائب لتفسري ذö، ال �لنسـبة لإلذا

  .عندها وقع إجيايب، ولكن تيخص املواكبة ونواصلو يف هاذ اEال
النقطة الثانية �لنسـبة للجانب اليل تلكمتو عليه أننا تيخصنا نزيدو 
نشجعو ونفتحو اإلماكنيات للمواطنات واملواطنني �ش ينخرطوا يف القطاع 

عىل ¨قتصاد ¨ج§عي والتضامين، هذا املنظم، ويف هذا اإلطار تلكممت 
  . هو العمل اليل مقنا به

بغيت نعطي واحد الرمق أسايس، الرمق وهو أن اليوم العدد دÛل 
تعاونية، هو �لضبط  4000: إىل اليوم 2007التعاونيات اليل خلقت منذ 

، �ش 2006الرمق دÛل التعاونيات اليل حتدثوا منذ ¨سـتقالل إىل سـنة 
بأن اكين إقبال، اكين إقبال عىل امليدان التعاوين، واكين إقبال كذö  نبينو

رة ل�خل يف هذا اإلطار، واملبادرة ذعىل اإلماكنيات املتاحة يف األنشطة امل
  .الوطنية للتمنية البرشية لعبت واحد اQور çم يف هذا اEال

نون النقطة الثانية كذö اليل خصنا نعرفو وهو اكين واحد مرشوع قا
اليل وضعناه وتصادق عليه من جملس احلكومة، وغادي جيي لمك إن شاء 
هللا عام قريب، هاذ مرشوع القانون أشـنو تيدير؟ تزيول بكيفية هنائية 
الرتخيص �لنسـبة للتعاونيات، اليوم هباذ املرشوع قانون اليل دوز�ه، 

û وهذا غادي  يديرها غري يرصح هبا، فاليوم اليل ابغى يدير تعاونية، ميكن
  .يفتح واحد الطاقات كثرية وغادي نتجاوزو هاذ اإلشاكلية لكها

النقطة الثالثة وهو التلكفة �ش الواحد يدخل يف القطاع املنظم، 
تيخصها تكون أقل من تلكفة الرشوة اليل الواحد تيخصو يعطي �ش 
يسـمتر، وهذا هو �لضبط العمل اليل مقنا به يف هاذ اإلسرتاتيجية دÛل 

شجيع املقاوالت الصغرية جدا، و�ش أن الواحد يف املزنل دÛلو ميكن حيل ت 
املقاوÁ دÛلو، �ش ما نبقاوش نصعبو األمور، احنا بغينا حنررو الطاقات 
دÛل هاذ البالد، بغينا نبسطو األمور �ش الناس حيسـنوا ظروف العيش 

  .دÛهلم
  .وشكرا

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

نتقل معمك دامئا إىل السؤال املوايل حول آليات وسـبل القضاء عىل ن 
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اقتصاد الريع لفريق األصاÁ واملعارصة، واللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق 
  .تفضلوا السـيد املستشار ،لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد ابراهمي بنديدياملستشار السـيد ابراهمي بنديدياملستشار السـيد ابراهمي بنديدياملستشار السـيد ابراهمي بنديدي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ،السـيدات والسادة املستشارون
السـيد الوزير، لعل من أجبدÛت املعادÁ ¨قتصادية هو إشعاع روح 
التنافسـية والقضاء الهنايئ عىل ¨متيازات واقتصاد الريع، وذö نظرا ملا 
خيلفانه من خيبة أمل Qى �يق الفاعلني ¨قتصاديني فضال عن سـيادة 

  . وتكريس منطق الالقانون والزبونية
لموس ومن خالل العديد من التقارير ويف هذا اإلطار، لوحظ �مل

الوطنية واQولية أن اقتصاد الريع �ملغرب الزال مزدهرا �لرمغ من التعهدات 
  . اليت أعلنت علهيا احلكومة يف براجمها وترصحياهتا أمام الربملان

وعليه، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، عن رس تلكؤ احلكومة وعدم 
ت وآليات انتعاش اقتصاد الريع، كام نسائلمك من جديهتا يف حماربة ¨متيازا

هذا املنرب عن حصيY أداء احلكومة ف> خيص القطع الهنايئ مع هذه 
  . الظاهرة

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، وشكرا û احرتامه للوقت، واللكمة للسـيد 

  .الوزير للجواب عن السؤال

نتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية نتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية نتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية نتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير امل السـيد الوزير امل السـيد الوزير امل السـيد الوزير امل 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
أريد أن أشكر السادة املستشارين احملرتمني من فريق األصاÁ واملعارصة 

يف هذا اإلطار أن أذكر  وأريد. عىل سؤاهلم الهام املتعلق مبوا¿ة اقتصاد الريع
 2008بأن جالÁ امل� يف خطابه دÛل ذكرى ثورة امل� والشعب لسـنة 

أكد عىل رضورة حماربة اسـتغالل اقتصاد الريع و¨متيازات والزبونية، كام 
  . جاء يف تدخلمك

  :ويف هذا اإلطار، بغيت نذكر أشـنو هام األمور اليت تتعلق هبذا اإلطار
  غالل امل� العام ل�وÁ؛ أوال، نتلكم عىل اسـت

  4نيا، اسـتغالل املقالع؛ 
 öال واجلانب كذE4لثا، النقل الربي واجلوي واألنشطة املرتبطة هبذا ا

  دÛل الصيد البحري؛ 
  . وأخريا، تأهيل وتصنيف املقاوالت واع§د ماكتب دراسات

مون هاذو هام اEاالت اليت ميكن أن يكون فهيا اقتصاد الريع ا�ي تتلك
  .عليه
  :بغيت نذكر أشـنو يه اإلسرتاتيجية اليل قامت هبا احلكومةا

ويف . أوال التحرير، كيخصنا حنررو بعض القطاعات من هذه الرخص
هذا اإلطار مت إلغاء الرخص لكام تبني عدم جدواها، تدار يف نقل البضائع، 

وي، تدار كذö �لنسـبة للنقل يف اEال دÛل البحري، تدار يف النقل اجل
اليل جعل أن اكين العديد دÛل الرشاكت اليل هام دخلت اجلو، اكين أكرث 

  .إخل... رشكة اليل دخلت يف املدار اجلوي يف بالد� 12من 
4نيا، استبدال مسطرة منح الرخص بنظام طلبات العروض عىل 
أساس دفرت التحمالت، هو اليل تدار مثال �لنسـبة للمراقبة التقنية 

ا كذö اكن قبل تعطى الرخصة دا� استبدلناه بدفرت للسـيارات، هذ
û يدخل للسوق إىل احرتم هاذ  التحمالت، و�لتايل اليل �غي يدخل ميكن

  . دفرت التحمالت
وكذö يف اEال دÛل التحرير، اكين واحد القطاع، وتتعرفوا معلوم 

 30حترير ¨تصاالت واجلانب اإلجيايب اليل عرف بالد�، اليوم عند� 
مليون، امحلد P، اليل عندمه احملمول، هذا تيبني بأن وقع واحد التطور çم 
ولو أن تيخص ضغط أكرب �ش نزيدو نقلصو يف األسعار دÛل هاذ املواد، 

  . خالل هاذ السـنوات األخرية %50ولو أنه تقلصات ب 
اليل أسايس كذö حترر قطاع التبغ، قطاع التبغ اكن فقط احتاكر، 

، اكنت يف األول %100ري وهو احتاكر دÛل رشكة خاصة واليل خط
دÛل  %100رشكة دÛل اQوÁ، رجعت رشكة خاصة اليل عندها 

الرأسامل، و�لتايل اكنت يه اليل تقرر يف األسعار، تقرر يف لكيش، 
رشاكت  3و�لتايل مقنا هاذ السـنة بتحرير هذا القطاع، و�لتايل اليوم اكين 

  . سة يف هاذ اEالاليل دخلت يف املناف 
وأخريا نشـتغل، �ش حنرتم الوقت، عىل وضع مرشوع قانون، وضعناه 
يف األمانة العامة للحكومة، هاذ مرشوع القانون هيدف إىل تقوية دور 
جملس املنافسة، جملس املنافسة اكن عندو دور استشاري، اليوم وجد� 

ليت أرشف علهيا، قانون مع السـيد الرئيس دÛل جملس املنافسة والوزارة ا
ووضعنا قانون اليل غادي جيعل أن هاذ جملس املنافسة غادي يتحول إىل 
سلطة املنافسة اليل غادي تكون عندها مجيع اإلماكنيات للقيام مبحاربة 

  . اقتصاد الريع
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة إن اكن هناö تعقيب ألحد السادة . شكرا لمك السـيد الوزير

  .ين، األسـتاذ بومنراملستشار 

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس
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  السـيد الوزير،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

مسأÁ حماربة اقتصاد الريع، هذا السؤال طرح كثريا ونوقش يف هاذ 
املؤسسة، والنقاش ليس عبثا، ولكن طرح يف هذا الوقت ��ات 

  . أننا نتحدث عن احلصيY واحلكومة تهنـي واليهتا، يعين
ومسأÁ اقتصاد الريع ال يرتبط حبكومة بعيهنا ولكن هو واحد اإلرث 
ورثوه املغاربة، واملطلوب، السـيد الوزير، هو أننا حنن نعرف أن هناك 
حراك اج§عي، هاذ احلراك ¨ج§عي املعروف، وال ميكن ألحد أن ينكر 

اقتصاد الريع هو جوهر هاذ  أن السبب فيه الفساد، وهاذ املسأÁ دÛل
الفساد، ألن هاذ املواطنني اليل خرجوا للشارع ما اكنتش مطالب 
سـياسـية، راه جاء حتويرها من بعد، ألن اقتصاد الريع هو السبب اليل خىل 
واحد اEموعة من الفئات ¨ج§عية كتخرج للشارع وكتجي تقف قدام 

  . ¨جتاه الربملان ألن هناك من أراد أن حيور أو حيول
املطلوب، السـيد الوزير، واليل ابغينا نعرفو، املغاربة مازال تيتشاكو، 
أشـنو يه احلصيY �مللموس؟ ألن احنا منثل نبض الشارع، أشـنو هو 

الصيد البحري أش درتو . امللموس؟ وحددت قطاعات، السـيد الوزير
ن لهيه فيه؟ الصيد يف أعايل البحار، هاذوك الناس اليل كيبيعوا احلوت م

  . لهيه ألن هذاك هو الرأسامل دÛل املغاربة
واش اكين يش أمور ملموسة؟ واش �قني ذوك الناس كياخذوا 
الرخص وكيصيدوا فوق ما جعهبم ويصيدوا اليل جعهبم وخارج جمال املراقبة، 

 املسؤولية كيتحمل اليل ألن عالش؟ ،الناس اليل كتشـتغل خارج القانون

 املنتخبني كنعرفو ألن السـيايس، هو البالد هاذ يف ات¨هتام û وتوجه دامئا

 ال الرض�ت، كنتلقاو اليل احنا البالد، هاذ يف )gilet anti balle( مه
   .ومعروفني حياسـبون، اليل مه البالد هاذ دÛل الرزق كيالكوا اليل أسـيدي،

 الصيد مهنا، كيسـتافد اليل شكون وكنعرفو املقالع، الوزير، السـيد قلت،

 أرقاما، ونريد û، نتو¿و خصنا اليل هو هذا أشاكلها، بلك الرخص حري،الب

 الوزير، السـيد لمك، موجه اكن السؤال واحد يف قلت وكام .الوزير السـيد

 البالد دÛل اخلري كيالكوا اليل الناس ذوك ابغينا الكبرية، احليتان ذوك ابغينا

     .القشور كنالكو واحنا
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .التعقيب إطار يف الوزير للسـيد اللكمة .املستشار للسـيد شكرا

    ¨قتصادية¨قتصادية¨قتصادية¨قتصادية    �لشؤون�لشؤون�لشؤون�لشؤون    امللكفامللكفامللكفامللكف    احلكومة،احلكومة،احلكومة،احلكومة،    رئيسرئيسرئيسرئيس    QىQىQىQى    املنتدباملنتدباملنتدباملنتدب    الوزيرالوزيرالوزيرالوزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد

        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة
 الغرية وعىل تعقيبه عىل املستشار للسـيد شكرا .الرئيس السـيد شكرا

   .هبا تلكم اليل
 البحري الصيد عىل ممتتلك تنتلكمو، أننا حبمك نوحض اإلطار هاذ يف بغيت

 اكين فني أي )le stock C( �لنسـبة هو جديدة، العملية واحد تدار بأن

 تدار البحري، للصيد �لنسـبة غىن أكرث هو اليل احملل هو �ش اإلماكنيات

öوتدار التحمالت، دفرت كذ öمايش �ش الناس، �ش خاص عرض كذ 

 هللا، بسم قلنا عاد هاذي ألن مهنا، يسـتافد �ش رخصة û تعطى واحد أي

   .األوىل املرحY هاذي
 احلكومة أن وتنمتناو çمة قوانني وجد� راه عليه، تلكمتو اليل �لنسـبة

Yتزال �ش املسافرين، بنقل تيتعلق قانون مرشوع اكين تطبقها، أهنا املقب 

   .العروض طلب دÛل إطار يف وتدخل الرخصة
 �ملقالع تيتعلق قانون مرشوع واحد يناك كذö املقالع املقالع، كذö اكين

   .والعروض التحمالت دفرت إطار يف ندخلو كذö �ش
 اQورية خرجت هنايئ، قرار اختذت احلكومة اليوم وهو أسايس، اليل

 ما اليوم أن وهو يه؟ أشـنو علهيا، توقيع وتدار احلكومة رئيس السـيد دÛل

 بقاش، ما اQوÁ، دÛل العام امل� يف الرمال مقالع دÛل اسـتغالل أي تبقى

 من اQوÁ دÛل العام امل� يسـتغل û ميكن اليل واحد يش بقاش ما اليوم

 السـيد دÛل اQورية إطار يف التجهزي ووزير اQاخلية وزير وهذا املقالع، أجل

   .طبقت يه راه احلكومة رئيس
 دراسة نبدو  العمل هاذ يدير الواحد ميكنش ما ألن اEال، فتحنا و4نيا،

 الواحد حىت وأن بيئية، دراسة تكون أنه اخلاص، للقطاع �لنسـبة هذا بيئية،

 دÛلو، اخلاص القطاع يف هو اليل �لنسـبة الرمال دÛل الكتY واحد عندو إذا

 هذا اQوÁ، دÛل م� ألهنا يسـتغلها احلق عندوش ما دÛلو، األرض يف إذن

 فيه امشات اليل التوجه هاذ يف نبقاو ناأن  وتنمتناو فيه امشينا اليل التطور هو

   .احلكومة هاذ
  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إليمك، موضوع السؤال هو ارتفاع 
  .     تفضلوا األسـتاذ بومنر. األسعار، ألحد أعضاء فريق األصاÁ واملعارصة

        : : : :  بو بو بو بومنمنمنمنرررراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،
  اإلخوة املستشارين،

  األخوات املستشارات،
السـيد الوزير، لقد أحضى ارتفاع األسعار صفة مالزمة ألمثنة خمتلف 
السلع واخلدمات، مبا فهيا املواد األساسـية، حيث مل تسمل من ذö حىت 

ا�ي جعل املواطنني املغاربة، وخاصة من األدوية وحليب األطفال، األمر 
 - ولو ما عند�ش الطبقات املتوسطة  -فئات الطبقات املتوسطة والصغرى 
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فريسة الغالء ا�ي يطال خمتلف أسعار املواد األساسـية، اكلتغذية والنقل، 
وبصفة خاصة اخلرض والفواكه جبميع أنواعها وأصنافها، �إلضافة إىل ¨رتفاع 

  . تورة املاء والكهر�ءاملهول يف فا
وأمام غياب أي مبادرة واحضة من طرف احلكومة للحفاظ عىل 
اسـتقرار األوضاع املادية لألرس املكتوية من آ4ر موجة الزÛدات املتكررة 

ماذا أعدت احلكومة، وكام سـبق أن  :واملضطردة، نسائلمك، السـيد الوزير
ة من أجل التخفيف من ذكر� وحنن يف هناية واليهتا، ماذا أعدت احلكوم

الضغط عىل القدرة الرشائية للمواطن؟ وما يه حصيY وزارتمك ف> خيص 
التحمك يف ¨رتفاع املزتايد لألسعار، وا�ي ال يناسب القدرة الرشائية 

  املتدهورة للمواطن؟
  . شكرا السـيد الرئيس

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

  . تفضلوا

السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  . شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

أشكر السادة املستشارين من فريق األصاÁ واملعارصة عىل سؤاهلم 
و عىل احلصيY، أننا هاذ وأود يف البداية أن أوحض، حبمك كنتلكم. الهام

احلكومة اعتربت بأن العمل عىل احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني من 
 öت، و�Ûت األولوÛويه املؤاخذة اليل تيديروا الكثري  -كام تعلمون-أولو

علينا، ويه أننا قرر� أننا ندمعو ونزيدو ندمعو املواد األساسـية اليل يه 
اس أن بفضل صندوق املقاصة �ش خنففو العبء املواد املدمعة، عىل أس

عىل املواطنني واملواطنات، وهاذ الزÛدات اليل اكينة عىل الصعيد اQويل 
دÛل األسعار دÛل املواد األساسـية أننا ما نعكسوهاش عىل املواطنني 

  . واملواطنات
درمه عوض ما توصل لـ  40وبفضل ذö، البوطة دÛل الغاز بقت يف 

درامه، ابقى يف  7بفضل ذö، املازوط اليل كيتباع اليوم ب  .درمه 120
درمه ونصف، و�لتايل سعر التذكرة  11درامه يف عوض ما يوصل لـ  7,12

دÛل الطوبيس بقت يف نفس املسـتوى، اكنت من املفروض أهنا عىل األقل 
  .درمه يف التذكرة ولكن بقت يف نفس املسـتوى

ö النقل، ألن ميل تنقولو املازوت راه هذا هو اEهود اليل بذلناه، وكذ
هو النقل، نقل البضائع، و�لتايل ما اكينش الزÛدة يف األسعار دÛل اليل 

  . كذö اخلرض نتيجة الرتفاع سعر النقلتلكمتو علهيا دÛل الفواكه ودÛل 
�لنسـبة للمواد احملررة، املواد احملررة اليل تيقرر فهيا وهو العرض 

وق، مايش احلكومة اليل كتقرر يف هاذ األسعار، ورمغ والطلب، هو الس

ذö ميكن نقولو بأن تدار واحد اEهودات كثرية يف جمال دÛل أوال، وان§ 
ساعدتو� فهيا وصومت معها، أن �لنسـبة للقانون دÛل األسعار رفعنا يف 

ألف درمه اليل  300ألف درمه وصلناها لـ  100ا�الفات الزجرية، أي أننا 
  . كيتالعب وتيدخل املضاربة يف هاذ اEال

والنقطة الثانية، اكنت اإلشاكلية كبرية اليل اكنت مطروحة، أشـنو يه؟ 
وهو هاذ اليش اكن تمير من القضاء، و�لتايل تميكن للواحد ينتظر عام أو 
عامني �ش أنه يطبق، اليوم در� عقو�ت إدارية �ش جنعلو أن يف الوقت 

بأن يش واحد قام بواحد املضاربة، أنه حينا تيخصو نفسه ميل كيتبني 
  . خيلص، �ش أننا نسـتخلصو العربة ومنشـيو لألمام

والنقطة الثالثة يف هذا اEال، وهو أن اكين واحد املرشوع çم اليل 
كتقوم به وزارة الصناعة ووزارة اQاخلية اليل هو إعادة النظر يف أسواق 

من قبل، هاذي كتدخل كذö من بني امجلY، تلكمنا عىل ¨متيازات 
هاذ املرشوع الهدف دÛلو . ¨متيازات اليل ميكن الواحد تيخصو يوا¿ها

وهو أنه جنعلو أوال مجيع املواد الغذائية متر من أسواق امجلY، اعرفيت حشال 
كتباع بكيفية غري �طنية، وفني  %40، %60كمتر اليوم؟ متر فقط 

يف سوق امجلY، و�لتايل هذا اليل تيخلق  كيتحدد السعر؟ كيتحدد السعر
هاذ اإلشاكلية اليل طرحتيو، واليل يه اكينة، ولكن اكين جمهود من طرف 

  . احلكومة �ش حناولو نقللو مهنا
  .وشكرا

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

        ::::ستشار السـيد عابد شكيلستشار السـيد عابد شكيلستشار السـيد عابد شكيلستشار السـيد عابد شكيلامل امل امل امل 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

  أخيت املستشارة،
السـيد الوزير، ميل تنسمعك كتجاوب عىل هاذ السؤال، واحنا أمام 

ما بقى حىت يش مشلك، صايف فضينا، ولكن مذÛع، كنقول امحلد هللا، 
لناس اليل جالسني ميل كنخرج لألزقة، ميل كنخرج للشارع، هاذوك ا

  تيحتجو متاك، عالش؟ 
امحلد P، السـيد الوزير، أن املغرب بفضل التبرص دÛل صاحب 
اجلالÁ و¨لتفاف دÛل املغاربة حوû، اآلن كنوجدو انفسـنا، املطالب لكها 
ذات طابع اج§عي واقتصادي، ولكن هذا يشء تيطرح املسؤولية دÛل 

  . احلكومة
ن احنا راه احتفظنا عىل القوة الرشائية، واحنا إذا ما ميكنش لنا نقولو بأ

اخذينا األرقام دÛلنا تنشوفو القوة الرشائية عند العامل، وتنشوفو األمثان، 
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واش املغاربة لكهم، السـيد الوزير، . ما هنرضوش عىل حاجة أخرى
¨حتجاجات دÛهلم ف> يتعلق �ملاء والضو، الفاتورة دÛل املاء والضو 

يعيشوا معها، والت تفوق الكراء دÛل احملل دÛلو، المثن دÛل كيفاش ك 
الكراء كتفوتو الفاتورة دÛل املاء والضو، وشكون اليل مسؤول عليه؟ 
مسؤوÁ عليه احلكومة، جبنا �س أعطينامه امتيازات، قلنا هلم يDّ يرسوا، 

Ûل املراقبة دÛل وما اسـتطعناش حىت هام نراقهبم، هنا تتلقى الغياب د
  . األسعار ودÛل األمثنة موجود يف بالد�

احناÛ الهنار اليل كنا كنسمعو اللكمة دÛل السـيد ... وإذا معملناش لو
الوزير األول يف التنصيب دÛل احلكومة دÛلو، هاذي أشـياء اليل هو قاولنا 
بأنه لكها غادي تكون قبل من هاذ الوقت، ولكن اآلن �يق ما ميكنش نقولو 

  ... ملذÛع ولكن خنرجو للشارع ونشوفوهنا يف ا
  .وشكرا

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

  .عن املوضوع

السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  . شكرا السـيد الرئيس
ابغيت يف هاذ اإلطار . اû واقرتاحاتهشكرا للسـيد املستشار عىل سؤ 

نأكد، أوال احنا تنقولو لغة احلقيقة للمغاربة، احنا ما قلناش بأن در� 
لكيش، تنقولو در� جمهود، هذا جمهود تدار، وقلنا �ش خنففو عىل غالء 
املعيشة للمواطنني، واخذين إذا زد� يف األسعار دÛل املواد اليل يه مدمعة 

ÁوQمن طرف ا.   
نعطيمك واحد املثال �ش نبني لمك بأن احنا كنخدمو للمسـتقبل، ما 
كنخدموش فقط �ش جنيو نقولو راه احنا در� در�، يوم امخليس املايض 
وقعنا اتفاقية رشاكة مع أر�ب ا�ابز، كتعرفوا املشلك اليل اكن مطروح يف 

  . وعارف اكين �س اليل هام عاشوا معنا هاذ املشلك 2008و 2007
أر�ب ا�ابز راه ترضروا واكنوا �غني يزيدوا األسعار دÛل اخلزب، اكين 
وال ما اكينش؟ هاذ اليش اكين، وخدمنا، وحاولنا، وسـنة واحنا كنشـتاغلو 
معهم �ش نصيبو، أشـنو يه ¨تفاقية اليل وصلنا لها؟ وهو وصلنا التفاقية 

بذö، هذا وعد أننا احنا كدوÁ كحكومة واحلكومة املقبY غادي تقوم 
أعطيناه، ووقعنا معهم عىل أساس أننا حنسـنو هلم املردودية دÛهلم �ش 
ينوعوا ويعرصنوا العمل دÛهلم، نعاونومه يف التكوين، نعاونومه يف ¨ست�ر، 

أهنم ما  2015نعاونومه �ش يطوروا املردودية دÛهلم، ولكن من هنا آلخر 
Ûل اخلزب �ش نضمنو القدرة الرشائية يتلكموش لنا عىل الزÛدة يف السعر د

دÛل املواطنني، هاذي مايش خدمة للوطن؟ هاذي مايش خدمة للحفاظ 
  عىل القدرة الرشائية دÛل املواطنني؟ 

ال، احنا . اكن ميكن لنا ننتظرو،  نقولو خليو احلكومة املقبY تدبر راسها
ات دÛل جالÁ ابغينا الهدف دÛلنا تنخدمو البالد وتنخدمو وفق التوجهي

امل�، الهدف دÛلنا وهو نقلصو ونضبطو �ش أننا نضغطو ونوصلو لنتيجة 
  .وهو حنافظو عىل القدرة الرشائية دÛل املواطنني

النقطة الثانية اليل يه أساسـية يف هاذ اإلطار، تلكمتو عىل واحد 
النقطة، تلكمتو عىل الفاتورة دÛل املاء والضو، فني اكين املشلك؟ اكين 

، هذا )la concession(املشلك يف املناطق اليل يه تعطات يف إطار 
هو الواقع، يف طنجة، يف تطوان، هو فني الناس تيغوتوا، ويف اQار 

تساالت هلم الرخصة، و�قني تيشـتغلوا،  2008البيضاء ويف الر�ط، من 
شكون هو املسؤول؟ املسؤول هو امجلاعة يه اليل تتلكف، يه اليل 

  . التعاقد ويه اليل خصها تقوم بذö، مايش احلكومةدارت معهم 
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
وننتقل إىل السؤال املوايل املوجه دامئا يف نفس  .شكرا لمك السـيد الوزير

  .ما اكين حىت مشلك، تفضل ؟نقطة نظام ...اإلطار إىل

        ::::املستشار السـيد حسان الرباكيناملستشار السـيد حسان الرباكيناملستشار السـيد حسان الرباكيناملستشار السـيد حسان الرباكين
  .شكرا السـيد الرئيس

جاء عىل لسان السـيد الوزير . ش غادي نتدخلو وال نعقبواحنا ما كنا
  ...احملرتم، اليل مىض يف آخر اللحظات دÛل احلكومة وهو هذا ¨نتخا�ت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أرجوك السـيد املستشار، أرجوك اليس حسان، األسـتاذة خدجية 

إذا كنت ... اجليس، إذا كنت أ� غادي نتدخل برمس أنين نقول أن هاذي
  .تتلكم راه ما ميكنش نتفامهو، أ� تهنرض وأنت تهترض، حىت تمكل

قلت إذا كنا كنواخذو السـيد املستشار عىل أن هاذي مايش نقطة 
نظام، ما ميكنش نعطيو نقطة نظام يف نفس اEال �ش يرد عىل نقطة نظام 

  .و�ö تفضل السـيد املستشار. اليل مايش يه هاذيك
ال، احتفظوا إذا اكنت األسـئY اليت السـيد الوزير أجاب عن السؤ 

سـتأيت ف> بعد تتو¿وا فهيا ال�م ا�ي تريد، ولكن هاذي مايش نقطة 
  . نظام، السـيد األخ املستشار

ننتقل إىل آخر سؤال معمك، السـيد الوزير، حول احتاكر توزيع بعض 
اللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق . املواد من طرف بعض الرشاكت

  .، تفضيل السـيدة الرئيسة¨شرتايك

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

  السادة الوزراء،
  إخويت، إخواين،



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

28 

 )2011 ونربن 01( 1432حلجة اذي  4

، يف وقته اكن هناك 2011لقد وضعنا هذا السؤال يف شهر يونيو من 
نقاش وطين نعزت به ف> خيص صياغة دسـتور جديد، واكنت من مضن 

قتصادي وما يتعلق �لفصل بني السلطة مذكرة حزبنا هو ما يتعلق �لريع ¨
  . السـياسـية والسلطة ¨قتصادية

قلمت، السـيد الوزير، يف إطار جوابمك عىل السؤال السابق، بأنه مت 
حترير بعض الرشاكت من ¨حتاكر وأعطيمت املثال دÛل رشكة توزيع التبغ، 

مع حنن يف اإلحتاد ¨شرتايك مع تاكفؤ الفرص و . هذا هو بيت القصيد
، اليل )les conflits d'intérêts(¨قتصاد احلر املنظم، لكن لسـنا مع 

فلام يكون مسؤولني يف ¿از تنفيذي يشاركون  ".منازعات املصاحل"ترتمج 
مع عدم احرتام رشوط املنافسة، هناك  ،يف أسهم رشاكت يف هذا القطاع

  .اكين مشلك السـيد الوزير
يف فقرته األخرية اليت  36وأحيلمك عىل النص اQسـتوري يف مادته 

يعاقب القانون عىل الشطط يف اسـتغالل مواقع النفوذ و¨متياز : "تقول
ووضعيات ¨حتاكر والهمينة و�يق املامرسات ا�الفة ملبادئ املنافسة احلرة 

  ".واملرشوعة يف العالقات ¨قتصادية
 السـيد الوزير، ما رأيمك يف هذا املوضوع؟ وكيف تنوون تدبري هاذ

  ثالث رشاكت اليل ختلقوا، مهنا واحدة فهيا مشلك دÛل منازعة املصاحل؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عن 

  .السؤال املطروح

السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .الرئيسشكرا السـيد 
. شكرا السـيدة املستشارة والسـيدة الرئيسة عىل هاذ السؤال املهم

ابغيت أوال نذكر بأن السؤال فهو يتعلق أساسا بتحرير هذا امليدان، وكام 
جاء يف تدخيل من قبل، فبالنسـبة لقطاع التبغ فمت التحرير دÛلو، يف 

ة مث رشكة خاصة، اكنت معومي -كام قلت- املايض اكن احتاكر من طرف 
مت حترير هذا القطاع �ش أنه تكون  2011خاصة، واليوم مفنذ يناير 

  . املنافسة يف هاذ اEال
ووزارة ¨قتصاد واملالية وضعت كذö يف هاذ اإلطار دفرت 

  : التحمالت، غادي نذكرمك هباذ اQفرت
أوال، إثبات المتتع بصفة صانع يف املغرب أو إبرام عقد رشاء مع صانع 

اململكة املغربية أو يف اخلارج، �ش الواحد ميكن لو يبيع املنتوج مسـتقر يف 
  دÛلو؛

4نيا، التوفر عىل وسائل التخزين، أي خمزن مركزي وخمزن يف لك 
�قY الالزمة  40خمزن، واملناوÁ والنقل، أي تطلب اإلدارة  16¿ة، 

  لضامن متويل مسـمتر ومنتظم للباعة املرخص هلم من Qن اإلدارة؛
ثا، ¨لزتام بإبرام عقود متوين مع عرشة �عة عىل األقل مرخص هلم 4ل 

  . �ئع �لتقسـيط 800قانونيا يف لك عامÁ أو إقلمي، أي حوايل 
وانطالقا من ذö، فالوزارة املعنية أعطت الرتاخيص للرشاكت اليت 

  . تقوم بتوزيع وببيع منتوجاهتا التبغية يف اململكة
ة للسؤال اليل اطرحتيو، وهو أنه عند�، اليوم، اليل أسايس �لنسـب

امحلد P، جملس املنافسة، وهناö كذö الوزارات اليل ميكن تلعب واحد 
اQور أسايس يف هاذ اEال، وهو وزارة الشؤون ¨قتصادية والعامة، أي 
تظمل اعتربمتوه أسايس يف هاذ اEال، أنه الرشكة املعنية أهنا تلقي أو ترسل 

ألمر �ش يقوموا ببحث املنافسة يف هاذ اEال �ش يتبني واش املعنيني �
ال�م اليل كتقولوا فهو واقعي أو هو أنه يؤدي بنا إىل إعادة النظر يف هاذ 

  . الرتاخيص
اليل ميكن يل نقول لمك بأن توصلنا بشاكية يف هاذ املوضوع وأرسلناها 

  . إىل جملس املنافسة وهناك دراسة تقام يف هاذ اEال
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هناö تعقيب؟ اللكمة للسـيدة املستشارة، . شكرا السـيد الوزير

  .تفضيل

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  . شكرا السـيد الوزير عىل هاته التوضيحات

حنن نعمل أن هناك دفرت للتحمالت واللك û احلق، هاذي ما فهيا حيت 
ايك نطرح قضية دÛل منازعات يش نقاش، لكن حنن يف الفريق ¨شرت 

املصاحل، اآلن أصبح غري مقبول، أوال �ش ما يكونش قانون ينظم هاذ 
اآلن يف لك اQول هناك  (les conflits d'intérêts) املسائل هاذي، 
  .قوانني حترم هذا

4نيا، هو اختيار للك األشخاص من أجل العمل داخل احلكومة أو 
وتنفيذا  ،ينة، و�لتايل نمتىن مسـتقبالالعمل داخل مقاوالت ورشاكت مع 

وتزنيال ملواد اQسـتور، بل بأن حترتم هذه املعايري يف إطار التنافسـية ويف 
إطار احرتام لك ما يتعلق بعدم تنفيذ منازعات املصاحل، واملسؤول احلكويم 
جيب أن ميارس çامه يف إطار سلطته التنفيذية و¨بتعاد عن لك ما ميكنه 

  . إطار هو قريب من املعلومة يف تمنية رشكته أن ميارس يف
  . وشكرا

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة املستشارة، ونكون هبذا قد أتينا عىل األسـئY املو¿ة 

  . للسـيد الوزير، ونشكره عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ننتقل إىل بسط األسـئY املو¿ة إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة 

دية، ومبارشة ننتقل إىل السؤال الثاين املدرج يف هذا القطاع يف هذه التقلي
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اجللسة بعدما مت إرجاء السؤال األول بطلب من رئيس فريق التجمع 
  . اQسـتوري إىل اجللسة الالحقة

السؤال الثاين يف هذا القطاع، موضوعه جودة املنتوج السـيا^ 
ألحد السادة املستشارين الوطين، وهو لفريق األصاÁ واملعارصة واللكمة 

  . العفو تفضل السـيد املستشار. لبسط السؤال

        : : : : املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  . شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  األخوات املستشارات، 

  السادة املستشارين،
تعيش السـياحة الوطنية طفرة نوعية واه§ما خاصا من قبل بالد� 

çورها احملوري وإسهاQ ا يف حتقيق التمنية ¨قتصادية و¨ج§عية �لنظر
�عتبارها ركزية أساسـية من راكئز ¨قتصاد الوطين ومسامههتا الكبرية يف 

  . الناجت اQاخيل اخلام وإحداث مناصب الشغل
ويف هذا اإلطار، تعددت التدابري واإلجراءات من أجل جعل ب�� من 

إلقلميي والعاملي، وهو األمر أمه الو¿ات املفضY سـياحيا عىل الصعيدين ا
ا�ي ال ميكن حتقيقه إال من خالل الهنوض �ملنتوج السـيا^ الوطين 
وتطوير أدائه وطريقة عرضه، وجعل اجلودة حارضة كعنرص حموري يف 
اه§مات الفاعلني داخل القطاع ونقلها من مسـتوى القمية املضافة إىل 

ات فندقية خاضعة مسـتوى املكون الهيلكي، فال يكفي إنشاء مؤسس
ألحدث املواصفات، وال التوفر عىل عدد األرسة عىل امتداد األقطاب 
السـياحية املعروفة أو املسـتحدثة، بل إن األمر يقتيض العمل عىل الهنوض 
مبسـتوى اجلودة يف التكوين والعرض والتدبري، وذö من أجل تقدمي منتوج 

  . السـياح سـيا^ تنافيس، قادر عىل اسـتقطاب أعداد كبرية من
ما مدى حضور اجلودة يف املنتوج  :�ö، نسائلمك، السـيد الوزير

السـيا^ الوطين، سواء عىل مسـتوى العرض أو التكوين أو التدبري؟ وما 
يه حصيY معل وزارتمك من أجل جعل اجلودة مكو� هيلكيا يف املنتوج 

  السـيا^ الوطين؟
  . شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير للجواب عن السؤال، . ارشكرا السـيد املستش

  . تفضلوا السـيد الوزير

        : : : : السـيد Ûالسـيد Ûالسـيد Ûالسـيد Ûرسرسرسرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  السـيد الرئيس، 

شكرا للسـيد املستشار ولفريق األصاÁ واملعارصة عىل اه§مه بقطاع 
  .السـياحة

إىل فتح العديد ففي البداية، أود أن أشري إىل أن هذا القطاع قد معد 

من األوراش من أجل هيلكة النسـيج السـيا^ يف مجيع امليادين وجعل 
الفاعلني السـياحيني أكرث احرتافية، اليشء ا�ي من شأنه تطوير جودة 

  .اخلدمات السـياحية
وضعت حمور تنافسـية القطاع وحتديث مجيع  2020كام أن رؤية 

للجهاز ¨سرتاتيجي مكو�ت املنتوج السـيا^ مضن احملاور األساسـية 
وتتجىل مقاربة قطاع السـياحة يف هذا الصدد يف . املرتقب يف إطارها

  .شقني، الشق القانوين والشق ا�ي خيص دمع ومواكبة املهن
ف> خيص اإليواء السـيا^، مت إطالق دراسة كربى حول اجلودة يف 

ل املؤسسات السـياحية، واليت وصلت إىل مراحل متقدمة، مبا سـميكن خال
األشهر القادمة من اقرتاح تدابري Qمع املؤسسات السـياحية الوطنية 
لتحسني جودة خدماهتا، ومن اقرتاح هيلك شامل يتألف من شق قانوين، 
مكراجعة النصوص وآليات التصنيف، وشق اختياري يتضمن معايري 

öومتت هذه األشغال يف رشاكة مع الفيدرالية . وشهادة اجلودة، إىل غري ذ
هذا، �إلضافة إىل صندوق اQمع . بية ملسريي الفنادقاملغر 

)(Renovotelلتأهيل املؤسسات ، ا� Áفعا Yي مت إحداثه ليكون وسـي
  .السـياحية والرفع من جودة خدماهتا

ف> خيص املرشدين السـياحيني، قام قطاع السـياحة بإجراءات عديدة 
 جديد هيدف من أجل حتسني جودة خدماهتم، من أمهها وضع إطار قانوين

إىل تأهيل çنة املرشد السـيا^ وحتديث مزاوÁ هذه املهنة وتبسـيط 
  .مزاولهتا، �إلضافة إىل الرفع من مسـتوى التكوين والتأهيل

خبصوص النقل السـيا^، مت وضع �لرشاكة مع قطاع النقل والفيدرالية 
الوطنية للنقل السـيا^ دفرت حتمالت خاص مبزاوÁ نشاط النقل 

  .، ا�ي من بني ما هيدف إليه ضامن حد أدىن من معايري اجلودةالسـيا^
أما القطاع املنظم لألسفار، فيعمل قطاع السـياحة عىل هيلكة النسـيج 
املهين ا�ي ميكن من الريق جبودة خدماته، ويعترب إعادة النظر يف اإلطار 

فعل القانوين املنظم للمهنة أول رافعة من بني مجموعة من الروافع اليت سـت
  .لرفع حتدÛت اجلودة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد شكيل، تفضل يف إطار التعقيب. شكرا للسـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
، أي السـياحة مبفهوçا العام )la masse(املغرب اخنرط يف سـياحة 

 أن ا�ي يسـهتدف الطبقات الوسطى، لكن األمثنة الزالت مرتفعة، يف حني
هذا من شأنه . اخلدمات تكون هزيY يف بعض املدن ويف بعض األحيان

التأثري السليب عىل نوعية السـياحة اQاخلية، وحنن دامئا �دينا من هذه 
القبة، وطلبنا منمك عىل أن تشجيع السـياحة اQاخلية هو املسـتقبل دÛل 

  .املغرب
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ل، ولكن واش مزÛن �ش نبيعو الشمس دÛلنا للخارج، هذا يشء مجي
. دامئا مضمون لنا الساحئ دÛل اخلارج؟ األساس عند� هو الساحئ اQاخيل

املغاربة امحلد P تيطوروا، وغاديني يف طريق سلمي وçم، فتيخصنا 
األمر يتعلق مبسؤولية احلكومة . نشجعومه كذö احناÛ �لسـياحة اQاخلية

ا تدعمي الفاعلني ألن خصها تراقب وتدمع التنظمي دÛل القطاع، وكذ
  .واملهنيني

السـيد الوزير، السـياحة تنحرصوها غري يف أاكدير ويف مراكش، 
وتنساو بأن راه اكينة سـياحة جبلية، اكينة سـياحة دينية، اكينة سـياحة 

وتتعرف احملطة دÛلو كيفاش دايرة " تنغري"تصور أنت تتعرف . إيكولوجية
  .اجلهات  من الناحية السـياحية، جيب أن نتعامل مع هذه

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عن . شكرا السـيد املستشار

  .التعقيب، إن اكن هناö تعقيب للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد املستشار .شكرا السـيد الرئيس

ö أعطيت لها �لطبع أ� متفق معك بأن السـياحة اQاخلية çمة، و�
واليوم يه من أولوÛت إسرتاتيجية  2010أمهية كبرية من أول إسرتاتيجية 

، وغادي نتلكمو علهيا يف السؤال املقبل اليل يتطرق للسـياحة 2020
  . اQاخلية

، ألن المنوذج املغريب )la masse(ما كنظنش أن السـياحة اليل مسيهتا 
عندمه هاذ السـياحة هاذي،  هو خمتلف عىل منوذج العديد من اQول اليل

�لعكس كنشوفو بأن اليوم املدخول كريتفع ثالث مرات أكرث، أكرب هو من 
دول أخرى كدول جماورة لنا، وهذا يبني بأن واحد املنتوج سـيا^ عندو 

  .قمية عالية
اآلن حبال اليل قلت السـياحة ممتركزة يف بعض اجلهات، اليوم هاذي 

جات كتنخرط يف مبدأ  2020م إسرتاتيجية حقيقة ومتفق معك علهيا، واليو 
اجلهوية املوسعة �ش تغري هاذ األمور، وحبال اليل كنقولو اليوم تقريبا 

. يف البايق %40دÛل السـياحة متواجدة ما بني مدينتني أو ¿تني و 60%
حىت ل  60يه نقلبو املعدل وتويل  2020الهدف األول دÛل إسرتاتيجية 

يف هاذ اجلهات هاذي، هذا حمور  30خرى وسـياحة يف اجلهات األ 70%
  .2020أسايس ويف قلب إسرتاتيجية 

  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال الثاين وهو يف احلقيقة û عالقة مبارشة، مل أنتبه ألن 
األخ شكيل اكن يطالب ببسط السؤال وأنت كنت تطالب بنقطة نظام، 

  .لوا إذا اكن رحبا للوقت ما اكين مشلكمع األسف، تفض

        ::::املستشار السـيد ابراهمي بنديدياملستشار السـيد ابراهمي بنديدياملستشار السـيد ابراهمي بنديدياملستشار السـيد ابراهمي بنديدي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارون،

السـيد الوزير احملرتم، لقد اخنرطت اQوÁ املغربية مؤخرا يف العديد من 
نته، وذö نظرا املبادرات اليت تسـهتدف الهنوض �لقطاع السـيا^ وعرص 

ملا يلعبه هذا القطاع من دور عىل مسـتوى متوين خزينة اQوÁ والتعريف 
  . مبنتوجنا الثقايف واحلضاري

أن ¨ه§م يركز  -لألسف–لكن و�لرمغ من اجلهود املبذوÁ، يالحظ 
�ألساس عىل بعض املناطق واملدن بعيهنا، يف حني مت تغييب مناطق 

 ينسجم مع منطق اإلنصاف واملساواة يف ومدن أخرى، األمر ا�ي ال
¨سـتفادة من مثار التمنية اليت تعرفها بالد�، هذا فضال عىل تناقضه 
الصارخ مع ورش اجلهوية املوسعة اليت اخنرط فهيا املغرب �عتباره آلية 
دميقراطية إلنصاف الكفاءة والتعريف هبا وكذا وسـيY هامة للتوزيع العادل 

  .للرثوات
املنطلق، نسائلمك، السـيد الوزير، عن حصيY احلكومة ف> ومن هذا 

خيص ضامن تنويع املنتوج السـيا^ الوطين واسـتفادة اكفة اجلهات واملناطق 
  .من مثار التمنية

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عن 

  .السؤال

        ::::السـياحة والصناعة التقليديةالسـياحة والصناعة التقليديةالسـياحة والصناعة التقليديةالسـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .شكرا السـيد املستشار احملرتم
لتمنية القطاع السـيا^  2020كام يعرف امجليع لقد مت اإلعالن عن رؤية 

نونرب من السـنة املاضية مبراكش حتت الرئاسة الفعلية  30ببالد� يف 
كرس مكتسـبات وتأيت هذه اإلسرتاتيجية لت. لصاحب اجلالÁ نرصه هللا

، ولكن هذه املرة �ع§د مقاربة تصاعدية مبنية عىل النوعية 2010رؤية 
  .أكرث مهنا عىل المكية

قضية التمنية املسـتدامة والبيئة عىل رأس األولوÛت،  2020تضع رؤية 
مركزة بذö عىل است�ر مؤهالت الرثوات الطبيعية والثقافية لفائدة المنو 

مناطق  8وتعمتد هذه اإلسرتاتيجية عىل . نطقةالسوسـيو اقتصادي للك م 
  . ترابية، متثل التناسق السـيا^ واجلاذبية الرضورية للمتوقع اQويل

ويف هذا اإلطار، سيمتحور العرض السـيا^ حول هذه الو¿ات لتمثني 
املؤهالت السـياحية للك مناطق الرتاب الوطين، وهذا التقسـمي ا�ي ال 
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ية، سـميكن اجلهات من ¨سـتفادة من لك ينحرص عىل احلواجز اإلدار 
املواقع الطبيعية والرتاث الثقايف والثقافة احلية، واملوارد اليت مل : مؤهالهتا

  . تسـتغل، وجردها واع§دها كراكئز أساسـية يف إطار الرؤية
هتدف إىل تطوير عرض للتنشـيط  �2020إلضافة إىل ذö، فإن رؤية 

، كفيل بتعزيز جاذبية لك الو¿ات الثقايف والرتفيه من مسـتوى دويل
السـياحية، �ö مت وضع سـتة مشاريع çيلكة كربى مدعومة من طرف 

  : اQوÁ واجلهات والقطاع اخلاص

، وذö لتحقيق عرض حقيقي عىل الصعيد "ا�طط األزرق"أولها  -
 العاملي للمنتوج الشاطيئ؛ 

ة للمغرب عرب لتمثني الهوية الثقافي" الرتاث واإلرث احلضاري"بر�مج  -
 هيلكة وتأهيل الرتاث املادي واملعنوي للمملكة؛ 

لتأهيل وتمثني املوارد الطبيعية " تمنية مسـتدامة"بر�مج بييئ  -
والقروية مع احملافظة علهيا والسهر عىل احرتام األصاÁ ¨ج§عية والثقافية 

 للك املناطق؛ 

غين  خللق عرض تنشـيطي" التنشـيط والرÛضة والرتفيه"بر�مج  -
 ومتنوع وممكل للبنيات السـياحية األساسـية؛ 

ذو قمية مضافة عالية، اكلسـياحة " سـياحة ذات الطابع احمليل"بر�مج  -
 الطبية وسـياحة األعامل وسـياحة الراحة، وأخرى؛ 

وأخريا، ومن أولوÛت اإلسرتاتيجية، كام ذكرت من قبل، بر�مج  -
لتطلعات املغاربة بتقدمي  لالسـتجابة" بالدي"وبر�مج " السـياحة اQاخلية"

 .منتوج مالمئ ملتطلباهتم وعاداهتم
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة يف إطار التعقيب لألسـتاذ بومنر

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
السـيد الوزير، ، حىت التسمية، "املغرب األزرق"�لعودة إىل بر�مج 

حتيل عىل الساحل األزرق، حنن نتحدث عن املغرب املظلوم، ا�ي ظمل 
  . 7رخييا

وعدة أسامء، رمبا واحد اEموعة دÛل " تنغري"ملا طرح األخ ¨مس دÛل 
املغاربة ما تيعرفوهاش، راه احنا غادين يف إطار اجلهوية، إذا اكنت غادي 

جحش، واحنا ابنينا اجلهوية دÛلنا عىل متيش اجلهوية مايY، راه ما غادي تن
اجلانب ¨قتصادي و¨ج§عي هو األول، اكن املعيار ¨قتصادي 
و¨ج§عي، ألن التوزيع دÛل اجلهات إذا ما اكنتش اEالس ¨قتصادية أو 
العمل عىل التمنية ¨قتصادية دÛل اجلهات راه حبال إىل تنكبو املاء يف 

  . الرمل
د املسأÁ، السـيد الوزير، حىت ال حنمل وزارة السـياحة كرنجعو لواح

لوحدها املسؤولية، اEال السـيا^ ما مرتبطش غري �لوزارة، احنا هرض� 
عىل السـياحة اإليكولوجية، كهنرضو عىل املياه والغا�ت، كهنرضو عىل 
السـياحة اQينية ووزارة األوقاف، كهنرضو عىل السـياحة الرÛضية، ووزارة 

بة والرÛضة معنية ألن اQخل اليل كيدخلوه األنشطة الرÛضية لواحد الشـبي 
اEموعة دÛل اQول كيفوت اكع السـياحة العادية، يعين أن املسأÁ، السـيد 
الوزير، تدخل يف إطار حكومة اكمY وملزمة، ألن كام قال السـيد 

، وعند� املقومات لكها (la masse)املستشار من قبل، اكن حتدث عىل 
إنتاج ) made in Morocco(دÛل أننا تكون عند� سـياحة مغربية 

مغريب، عند� معايري اجلودة العاملية اكينة، ولكن �ش ما تبقاش هاذيك 
النظرة الضيقة، اEال اتسع، واحنا عند� مرشوع وطين، مرشوع سـيايس 
Yواقتصادي واج§عي كبري، إذا ما اكنش وزارة السـياحة ومع احلكومة اكم 

تشـتغل عىل هاذ اEال، غري احنا حبال إىل ندبر الوقت، وما ابغيناش 
  . نطيحو يف املسأÁ دÛل تدبري الوقت ألننا الشارع يطالب بأكرث من هذا

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هل Qيمك تعقيب السـيد الوزير؟ تفضلوا يف . شكرا السـيد املستشار

  . إطار دقيقتني

        ::::السـياحة والصناعة التقليديةالسـياحة والصناعة التقليديةالسـياحة والصناعة التقليديةالسـياحة والصناعة التقليدية    السـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزير
  .شكرا السـيد املستشار. شكرا السـيد الرئيس

متفق معك عىل أن الصعو�ت دÛل القطاع السـيا^ يه ارتباطه 
�لعديد من القطاعات، وهاذ الصعوبة كيعرفوها لك اQول اليل السـياحة 

  . وهذا القطاع كيلعب دور çم يف ¨قتصاد دÛهلم
راط مجليع أعضاء احلكومة ليك يعزز هذا القطاع، لهذا، الزم يكون اخن

، اكن هناك توقيع 2020وهاذ اليش در�ه وحرضمت û يف إسرتاتيجية 
العديد من الوزارات اليل داخY معنا يف بر�مج العمل اليل وضعناه، اكن 
هناك تعاقد معهم �ش لك واحد يلعب اQور دÛلو، �ش ميكن لهاذ 

  . اإلسرتاتيجية تنجح
ن عىل اليل ذكرتو يف اجلهوية، ما اكينش غري ا�طط األزرق، يف اآل

اإلسرتاتيجية األوىل اليل ابدات اكن هو الركزية األوىل، ولكن اكن العديد 
دÛل احلاجات تدارت، ما تدارتش بواحد الطريقة اليل يه قوية، ولكن، كام 

ية اكين هناك اختالف، هناك اجلهو  2020قلت، يف نطاق إسرتاتيجية 
املوسعة، خلق مثانية و¿ات سـياحية، ما فهياش غري الشاطئ، فهيا املناطق 
اجلبلية واQاخلية وفهيا املناطق الصحراوية كذö، ولك واحدة عندها 
اإلسرتاتيجية دÛلها، وخدمنا مع الناس دÛلها، مع السلطات احمللية، مع 

ج معل كيوافق هاذ الفاعلني دÛلها، مع املنتخبني دÛلها، �ش نوضعو بر�م
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  .اجلهة واملعطيات دÛلها الطبيعية والثقافية والرتاثية
هاذ بر�مج العمل اليل غادي إن شاء هللا نشـتغلو عليه، وغادي يتوقع 
قبل آخر السـنة مع لك ¿ة �ش تنطلق اإلسرتاتيجية يف لك ¿ة، وميكن 

من للسـياحة تلعب اQور دÛلها كقاطرة سوسـيو اقتصادية يف لك ¿ة 
الهدف منه كذö هو خلق حاكمة قرب، حاكمة حملية، خلق . املغرب

خربة حملية، هذه أمه حاجة ألن ما ميكنش نسريو لكيش من الر�ط، خص 
الزم يكون عند� خرباء، تكون عند� يف قلب لك ¿ة اليل عارفني أرضية 

  . الواقع �ش ميكن تكون عند� فعالية يف تنفيذ هذه اخلطة
  .وشكرا

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  . شكرا السـيد الوزير

موضوع السؤال الرابع واألخري يف قطاع السـياحة، موضوعه هو امللف 
السـيا^ يف ظل اإلكراهات اخلارجية، واللكمة ألحد أعضاء الفريق 

  .¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية لبسط السؤال، تفضلوا

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

  دة الوزراء،السا
  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،

يعمتد املغرب يف اقتصاده �Qرجة األوىل عىل الفالحة والسـياحة 
وعائدات عدة قطاعات أخرى، تشلك هذه املوارد جممتعة عصب الناجت 
اQاخيل اخلام ومدى حتمكه يف معامالت السوق اخلار¡ للمغرب، كام 

و�لتايل، فواقع السـياحة ال . اQوÁ السـنوية تشلك هذه العائدات مزيانية
ميكن احلديث عنه مبعزل ودون اسـتحضار الظرفية الصعبة اليت جيتازها 
العامل، واملمتثY أساسا يف األزمة العاملية، اليت عصفت �قتصادÛت العديد 

  . من اQول وهددت أمهنا الغذايئ واسـتقرارها ¨قتصادي
، اكنت األمور تسري بوترية طبيعية، واكن خفالل بداية السـنة احلالية

القطاع �ملغرب يأمل يف حتقيق نتاجئ أفضل من السـنة املاضية، وذö وفق 
، لكن ومبجرد انطالق ¨حتجاجات 2020الربامج املسطرة إلسرتاتيجية 

بشوارع العديد من اQول العربية بدأ القطاع يعرف بعض ¨ضطرا�ت اليت 
جة تأزم الوضع، �إلضافة إىل ¨نفجار اإلرهايب ا�ي تسـببت يف الرتاجع نتي

، وما ترتب عنه من إلغاء وتراجع "مقهـى أراكنة"اسـهتدف مدينة مراكش 
يف نسب احلجوزات، مما زاد يف ترضر الوضع وتراجع املغرب عىل األرقام 

  .اليت اكن من املنتظر تسجيلها
  : نسائلمك، السـيد الوزير

سـياحة الوطنية جراء هذه التحوالت يف ما جحم الرضر ا�ي حلق �ل  -
 احمليط العريب واQويل؟ 

وما يه التدابري املتخذة السـتقرار دخل املواطن املشـتغل بقطاع  -

  السـياحة؟ 
  .شكرا

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

  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::ة التقليديةة التقليديةة التقليديةة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعالسـيد وزير السـياحة والصناعالسـيد وزير السـياحة والصناعالسـيد وزير السـياحة والصناع
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم. شكرا السـيد الرئيس

�لفعل لقد اكن لألحداث األخرية اليت عرفهتا املنطقة العربية، بتونس، 
مرص، ليبيا والمين، واليت أعقبهتا نزول احتجاجات إىل الشارع املغريب 

حاول  كذö، �إلضافة إىل احملاوالت اليائسة لبعض اإلعالم األجنيب ا�ي
أن ينال من مسعة بالد� السـياحية �لتشكيك يف اسـتقرارها وأمهنا، بعض 

السـياح  ¨نعاكسات، ولكهنا، وامحلد P، اكنت طفيفة، حبيث عرف عدد
، %6الوافدين إىل املغرب هاذ السـنة أو السداسـية األوىل ارتفاع يتعدى 

 من املعدل ، كنا أكرث%4,5لنعرف بأن معدل ¨رتفاع العاملي مل يتعد 
  . العاملي

بي5 نعرف بأن العديد من اQول اEاورة اكن عندها اخنفاض يصل 
، بي5 نعرف بأن معدل ¨خنفاض يف الرشق األوسط وشامل %60حىت ل

بأن اكين إقبال ورمغ هذه  -امحلد P-، هذا كيبني %13إفريقيا تعدى 
أكرث السـياح كزيورو� الظرفية ¨قتصادية أو اجليو سـياسـية الصعبة عند� 

  .هاذ العام
اكن هناك اخنفاض �لطبع، حبال اليل قلتو، ألن ابدينا السـنة عىل واحد 

شهر  %17شهر يناير،  %19الوترية قوية، اكن عند� واحد ¨رتفاع دÛل 
فرباير، اآل4ر دÛل األحداث اليل اطرات وهاذ األمور السـياسـية أو 

اليوم وصلنا يف شـتنرب واحد . تفاع ينخفض¨قتصادية كتأثر �ش هاذ ¨ر 
ألثر األزمة ¨قتصادية اليل شفنا يف  %3و 2¨رتفاع اليل كيوصل ما بني 

هاذ الصيف وهاذ األثر اكن عام، مايش غري عىل املغرب، حىت عىل اQول 
  . األوربية

أما ما خيص التدبري لهذه الظرفية الصعبة، وضعت السلطات احلكومية 
 خمتلف القطاعات احليوية ببالد� بر�مج معل اسـتعجايل، والفاعلني يف

ارتكز �خلصوص عىل سـياسة القرب، حبيث مت عقد لقاءات مبارشة يف 
عدد من اQول، كإجنلرتا، فرنسا، إسـبانيا، الوالÛت املتحدة واQول العربية، 

عزمنا . قصد إقناع أحصاب القرار هبذه اQول جبدوى خمططاتنا وإجيابياهتا
لقوي �لرمغ من الظرفية الصعبة واملنافسة الرشسة عىل مواصY العمل يف ا

لتمنية  2020األوراش الهيلكية التمنوية واQينامية، مبا يف ذö أوراش 

  . القطاع السـيا^
، لقد قامت احلكومة بتفعيل "مقهـى أراكنة"أما ف> يتعلق �نفجار 

 Yمح öوحفال للسالم " راكشأحب م"بر�مج لطمأنة السـياح مبا يف ذ
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وخطة ¨حتفال ��كرى العارشة لضم ساحة جامع الفنا إىل قامئة اليونسكو 
كرتاث عاملي، أطلقت وزارة السـياحة خطة معل تشمل الرتوجي عرب 

  . األنرتنيت وتنظمي حفالت اسـتقبال �ملطارات Eموع السـياح الوافدين
خاص بمتويل  عالوة عىل ذö، أعلنت الوزارة عىل تأسيس صندوق

من املهنيني يف قطاع السـياحة قصد مساعدة عائالت الضحاÛ وإعطاء 
األولوية لتشغيلهم، كام سامه يف هذا اجلهود املكتب الوطين للسـياحة من 

  .خالل التواصل مع األسواق الرئيسـية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
احتفظوا ببعض ما تبقى لمك يف التعقيب، تفضل . شكرا السـيد الوزير

  .سـيد املستشارال 

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

فعال نشكر السـيد الوزير واحلكومة من خاللمك عىل ما قامت به اجتاه 
هذه األزمة العاملية وكذö هذه األزمة السـياسـية اليت وقعت يف عدة ب�ان 

اث عربية، وكذö نشكرمك عىل ما فعلمتوه اجتاه هذا احلدث اإلرهايب بإحد
هذا الصندوق والتحسيس عرب األنرتنيت، فهذا يشء مجيل ويشء جد çم 

  . �لنسـبة لسـياحتنا الوطنية
نشكرك كذö عىل التوضيحات اليل وحضتو، السـيد الوزير، يف أنه 

، وهذا ما جاش غري هكذاك، %6أشهر األخرية ب 6¨رتفاع اكن هباذ 
ن بعد ما وقع هاذ احلدث بطبيعة احلال جاء عن طريق العمل دÛلمك، إمنا م

يف هاذيك اآلونة األخرية من بعد شهر فرباير، اكن هناك تراجع çم واكن 
هناك هتديد السـتقرار دخل املواطنني املشـتغلني هباذ القطاع، و�لتايل يعين 
جيب تضافر اجلهود ليك يكون هناك اسـتقرار يف اEال السـيا^، يعين 

عالم السـيا^ للتعريف مبناطقنا هناك مقرتحات وفتح �فذة خاصة �إل
السـياحية، التفكري يف صيغة معقلنة وحتديث تروجي املنتوج السـيا^، 
وهذا مقمت به، رضورة خلق وسن ثقافة سـياحة عامة، قواçا حسن تدبري 
خصوصيات مواقعنا السـياحية وتمنيهتا، كام جيب تطوير اخلدمات املرتبطة 

وسـيع جمال التنشـيط السـيا^ عرب هبا ثقافيا واقتصادÛ والعمل عىل ت
  .السفارات املغربية يف معظم اQول

  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل هذه ¨قرتاحات اليل غادي 

درسوها، و�لعكس نشجعمك إذا عندمك اقرتاحات أخرى �ش نشـتغلو ن
  . علهيا

أ� غري �ش أطمئنمك ونزيد بعض التوضيحات يف هاذ الظرفية الصعبة، 
هاذ اليش اليل قلنا واآل4ر اليل اكن ألن اكين واحد اآل4ر اليل ما ميكناش 

تصادية، ننكره، ولكن كنشوفو بأن رمغ هاذ الظرفية اجليوسـياسة و¨ق 
واكنت أكرث من  %5امحلد P، املداخيل دÛل القطاع السـيا^ تعدت 

يف السداسـية األوىل، وكمتثل الثلث دÛل الصادرات يف املغرب،  9%
  . كيبني أنه رمغ هذه الظروف القطاع كيربهن عىل القوة دÛلو

أكرث من هذا، اكن ارتفاع، وهذا ما كناش كنتظرو û، ألن كنا تنسمعو 
، ارتفاع يف ¨ست�رات، هاذ اخنفاض %60و %40س تيقولوا النا

، يف 2010تضاعفوا مرتني ونصف �لنسـبة ل  2011¨ست�رات يف 
 13عند�  2011مليار دÛل اQرمه است�رات، يف  5اكن عند�  2010

  . مليار تقريبا و�يق ما مكلنا السـنة
عىل الصالبة دÛلو هذا كيبني بأن الناس عندمه الثقة، واملغرب برهن 

من اجلهة السـياسـية و¨قتصادية، وقطاع السـياحة داخل يف هاذ اليش، 
وبرهنا بأن عند� واحد ¨سـتقرار، ال سـيايس وال اقتصادي، واليل 
اسـتقطب هاذ السـياح، وإن شاء هللا كنشوفو العدد دÛهلم، حىت عدد 

  .2012السـياح غادي وكريتفع يف آخر السـنة ويف بداية 
        .شكرا

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال الفريد واألخري املدرج يف هذه اجللسة وهو موجه إىل 
السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، موضوعه احلرÛت النقابية للفريق 

  .اللكمة ألحد السادة مستشاري أعضاء الفريق. الفيدرايل

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

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
�مس الفريق الفيدرايل للوحدة واQميقراطية، ارتأينا أن نتقدم هبذا 
السؤال، واليل كام أرشمت، السـيد الرئيس، اليل موضوعه هو احرتام القانون 

Ûت النقابيةواحرتام احلر.  
كام تعلمون وكام تتابعون، السـيد الوزير، أنه رمغ ما جاء به اQسـتور 

إيذا�  2011اجلديد ا�ي صوت عليه املغاربة بكثافة يوم فاحت يوليوز 
�نطالقة جديدة حنو مسـتقبل أفضل، ورمغ ما تضمنه اQسـتور، سواء يف 

، 29، 25 ،8، 6: تصديره أو يف العديد من فصوû، و�ألخص الفصول
الزال العديد من املشغلني ال حيرتمون القانون وينهتكون احلرÛت النقابية، 
إذ يالحظ عىل أرض الواقع أن شيئا مل يتغري، ويتبني ذö من خالل 
أشاكل ¨حتجاج اليت تقوم هبا الطبقة العامY، ومن خالل البيا�ت 
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ا العديد من واملراسالت الصادرة عن النقا�ت عىل لك املسـتوÛت، ولن
األمثY مبختلف القطاعات واجلهات واألقالمي، مع العمل أن احرتام مقتضيات 
اQسـتور مسؤولية تقع عىل عاتق امجليع، من أحزاب ونقا�ت وجامعات 

ويبقى دور احلكومة كجهاز . حملية وقطاع عام وخاص ومجيع املواطنني
  .مقتضيات اQسـتورتنفيذي علهيا أن تقوم مبسؤوليهتا جتاه ا�ين خيرقون 

  :�ا، نسائلمك، السـيد الوزير، نوجه إليمك السؤال التايل
ما يه اإلجراءات والتدابري اليت مقمت هبا وتقومون هبا حاليا كحكومة من 

 –أجل احرتام احلرÛت النقابية واحرتام مقتضيات اQسـتور ف> يتعلق 
قصد اإلرساع بوضع  �حرتام حق ¨ن§ء النقايب، -بطبيعة احلال كام أرش�

نونرب، إذ  25حد لهذه الوضعية، خصوصا وحنن عىل أبواب اسـتحقاقات 
يتطلب األمر من امجليع العمل عىل إجناح هذه احملطة الهامة اليت سـنرتمج 

  هبا مجيعا مقتضيات روح اQسـتور اجلديد؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يد الوزير يف إطار اجلواب، اللكمة للسـ . شكرا للسـيد املستشار

  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد املستشار احملرتم عن الفريق الفيدرايل لطرحه هذا 

  .السؤال، اليل أعتقد هو يف جوهر التطور اQميقراطي للحرÛت بب��
ت مدونة الشغل، بنيت عىل ال أحد ينازع أنه عالقات الشغل، ملا دخل

أساس احلوار وثقافة احلوار، هاذ الثقافة دÛل تدبري العالقات املهنية، 
بطبيعة احلال، تكتنفها يف بعض األحيان بعض الصعو�ت وبعض 
التجاوزات، اليل ميكن كتحدث من واحد األقلية دÛل أر�ب العمل، 

 من طرف وكذö يف بعض اجلوانب املتعلقة بتدبري الزناعات حىت
  . املركزÛت النقابية

ويف هذا الصدد، تتذكرون، السـيد املستشار احملرتم، أنه اكنت لنا عدة 
مبادرات يف هذا الشأن، تعلق األمر بتفعيل وإحداث لك مؤسسات 

اليت مت تفعلهيا، جملس املفاوضة امجلاعية وغريها من  احلوار الوطنية
  .املؤسسات األخرى

جلنة  37لتدبري الزناعات اكنت عند� فقط  عىل املسـتوى اإلقلميي،
جلنة إقلميية للبحث واملصاحلة، كذö عىل  34إقلميية، اليوم حنن يف 

مسـتوى اللقاءات اليت �درت وزارة التشغيل بتنظميها، سواء مع مكتب 
  .العمل اQويل أو مع منظمة العمل العربية

نني املغاربة أتفق معك أن اQسـتور، وهذا اQسـتور ملزم للك املواط 
واملواطنات ولك الفاعلني من أي موقع اكن، إال أن اإلشاكل ا�ي يوا¿نا 
يف بعض األحيان، حىت اجلانب القانوين ال يسعف يف بعض األحيان، 

مقنا مببادرة ويف التضمني يف مرشوع . والتوجه العام هو تفعيل دوÁ القانون

انون النقا�ت املهنية، القانون التنظميي ملامرسة حق اإلرضاب ومرشوع ق
ألول مرة يف هذا املرشوع يتضمن مقتضيات جترم املس �حلرية النقابية، 

احلايل، كام مت ¨تفاق عليه يف جوالت احلوار  288لتجاوز ال الفصل 
¨ج§عي، أو كذö التقدم يف تفعيل وزجر لك من جتاوز مقتضيات 

  .القانون
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هناö تعقيب؟ اللكمة لألخ الرماح. يد الوزيرشكرا للسـ 

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
طبعا متفقني، السـيد الوزير، يف اليش اليل أرشمت û، لكن يبقى 
بطبيعة احلال، كيف أرش� يف السؤال دÛلنا، واليل احنا �غيني انكونو 

 25، كنعتربو أن 25معليني، كنالحظو أنه الفرتة اليل كتفصلنا من هنا إىل 
يه حمطة أساسـية وçمة يف 7رخي بالد�، و�غيني الطبقة العامY تكون يف 
واحد الوضع مرحي، ألن اكين واحد العدد دÛل التجاوزات، واحد العدد 
دÛل اإلشاكالت، واحد العدد دÛل الصعو�ت، وأنمت متبعيهنا، السـيد 

ليل كتعلق �لقطاع اخلاص الوزير، ومتبعاها احلكومة كذö، ألن اكينة ا
  .واكينة بطبيعة احلال اليل كتعلق بقطاعات أخرى

يف هذا اإلطار، �لنسـبة لنا يف الفيدرالية اQميقراطية للشغل واحد 
العدد دÛل الزناعات اليل كنطالبو �إلرساع يف بإجياد حلول لها، يتعلق 

د� رشكة دÛل ، كذö يف القنيطرة عن)ماكدو�Q(األمر يف اQار البيضاء 
)Univers Emballage( يف سـيدي قامس عند� الضيعات öكذ ،

  .)والكرافس 2وبركة  1بركة (الفالحية 
كذö يف أاكدير عند� مشلك دÛل التكوين املهين، اليل أنمت، بطبيعة 

كذö . احلال، ترشفون عليه، السـيد الوزير، يعين يف حمك الوصاية دÛلمك
، عند� كذö يف "رÛض تشـياك للسالم" عند� يف ورزازات فندق

 كذö عند� يف تطوان رشكة، "ديفيالدي الروز"العرائش معمل األرز 
  .للنظافة "تيمكيد"و "أتلنطو"، واكين كذö قطاع "إميور موتيو"

 Golden Tulip(كذö عند� يف آسفي النقل احلرضي وفندق 
Farah( يف öل املقالع، كذÛيف صفرو عند� القطاع د öاحلوز عند� ، وكذ

ملف املطاحن، اليل هو بطبيعة احلال ملف قدمي، تعرفونه، السـيد الوزير، 
  ).يت عزمآرشكة فراشة و (ويف مكناس كذö عند� الرشكة الفالحية 

وأيضا عند� كذö بفاس دايرين جمهودات، وأنمت متبعني، السـيد 
بطبيعة احلال الوزير، واحد العدد دÛل القطاعات اليل فهيا اتصاالت، واليل 

ما غاديش نثقلمك، ألنه أخريا خالل حىت األÛم األخرية، اكين واحد العدد 
دÛل ¨تصاالت يف شأهنا، ان§ متبعيهنا، واليل يه بطبيعة احلال تتعلق 
بقطاعات خمتلفة، واليل نمتىن أننا نوجدو لها حل، ألنه موقع املسؤولية دÛل 

  . امجليع كتقتيض إجياد حلول لها
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للجهة دÛل احلوز، اكينة التعاونية دÛل ضا اكين كذö �لنسـبة أي
"Yكيف كتبعوا، السـيد الوزير، منذ     ، اليل يه بطبيعة احلال"الساكم فضي

مل تؤد  2007شهر ما توصلوش العامل �ألجور دÛهلم، ومنذ  24
  .  املسـتحقات دÛل الضامن ¨ج§عي

ة عامY، �غيني يتجند امجليع السـيد الوزير، الهدف دÛلنا احنا كطبق
لهاذ احملطة األساسـية يف 7رخي بالد�، و�غيني كذö أنه ما مقبولش ال من 
 Áسـتور يه مسؤوQاحلكومة، خاصة كام أرش�، السـيد الوزير، أن تفعيل ا
دÛل احلكومة، مسؤولية األحزاب، مسؤولية النقا�ت، مسؤولية 

ملسؤولية دÛلو ألن ما مقبولش يكون امجلاعات، ونمتىن أنه اللك يتحمل ا
التضييق عىل احلرÛت النقابية، وما نقبلش توقع واحد العديد دÛل 
التجاوزات اليل ارتأينا أننا ما نشريولهاش وما نسميوهاش، ولكن نمتىن أنه 

  . يقع ¨لتفاف حولها
  . شكرا
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  . زير، تفضلوالمك التعقيب السـيد الو . شكرا للسـيد املستشار

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
السـيد املستشار احملرتم، كام جاء يف سؤالمك وتدخلمك وتعقييب، بطبيعة 
احلال نتابع بعض الزناعات، هناك بعض الزناعات اليت تدبر اليوم عىل صعيد 
اللجان اإلقلميية أو عىل صعيد مندوبية التشغيل، وهناك نزاعات يمت 

يف إطار اللجنة الوطنية، هناك مسـتوÛت، هناك اليل فهيا اجلانب  تدارسها
دÛل احلرÛت النقابية وهناك اجلانب اليل تتكون فهيا إما ملف مطليب أو 
نزاعات حول ظروف مقاوالت اليل كتجتاز ظروف صعبة بفعل املناخ أو 

  . بفعل التدبري دÛلها

ق الوطين للضامن لكن يف جانب احلقوق ¨ج§عية، �لنسـبة لصندو 
¨ج§عي، واكنت لنا مناسـبة أمس خالل اج§ع اللجنة دÛل املالية 

 انـلتدارس املوضوع حبضور السـيد املدير العام للصندوق الوطين للضم
¨ج§عي، الصندوق الوطين للضامن ¨ج§عي يف مجيع احلاالت، التأمني 

اليل تقدمت لمك األمس مدى  دÛل األجراء هو األول، وكتبني املؤرشات
¨نتقال، مدى الوضعية اليل اكن فهيا الصندوق يف التغطية ¨ج§عية يف 

، اليل وصلت اليوم %44 مثال، اليل اكنت ال تتجاوز 2005املغرب سـنة 
من التغطية، �يق لنا واحد املليون دÛل األجراء،  %70إىل ما يناهز تقريبا 

متش التأمني دÛهلم ومن حقهم التأمني دÛهلم، وتقريبا النص اليل مازال ما 
واكنت اقرتاحات منمك أمس يف اللجنة أنه ملاذا ال جترمي من ال يقوم 
�لترصحي �ألجري؟ ألن هذا حق أكد عليه اQسـتور وأكدت عليه املواثيق 

  . اQولية اليت صادق علهيا املغرب
عض الزناعات جيب ¨عرتاف كذö، السـيد املستشار احملرتم، اكين ب

تقتيض واحد الثقافة أخرى حىت يف  - لألسف–اليل طبيعهتا ومكو�هتا 
إطار التعددية النقابية اليل كيعرفها املغرب، دÛل احرتام التعددية النقابية 
داخل املقاوالت أو داخل بعض القطاعات، وهذه أشـياء اليل سـبق لنا 

أن هاذ اليش يشعر به  تذاكر� علهيا يف جوالت احلوار ¨ج§عي، وأمتىن
  . اكفة املكو�ت دÛل احلقل النقايب

  . شكرا
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نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة، وبذö نكون 

  . قد أهنينا جدول أعاملنا لها
  .وأعلن عن رفع هذه اجللسةوأعلن عن رفع هذه اجللسةوأعلن عن رفع هذه اجللسةوأعلن عن رفع هذه اجللسة


