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  ).2009ماي  05( 1430 جامدى األوىل 09 الثال5ء ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املستشار السـيد حلسن بيجديكن، اخلليفة اخلامس لرئيس  ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .اEلس

Qقيقة ابتداء من الساعة الثانية وا ،ثالث ساعات ونصف ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .ربعني بعد الزوالاألو الثانية 

  .مناقشة األسـئX الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

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

  .افتتاح اجللسةأعلن عن 
  السـيد الوزير،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارون احملرتمون،

معال بأحاكم الفصل السادس وامخلسني من اQسـتور، ووفقا 
ملقتضيات النظام اQاخيل Eلس املستشارين، خيصص اEلس هذه 

 وقبل. اجللسة ألسـئX السادة املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
الرشوع يف تناول األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اEلس عىل ماجد من 

  .مراسالت

        ::::السـيد أمحد حا�، أمني اEلسالسـيد أمحد حا�، أمني اEلسالسـيد أمحد حا�، أمني اEلسالسـيد أمحد حا�، أمني اEلس    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� 

  .وحصبه وسمل
  .سـيدي الرئيس شكرا

  السـيد الوزير احملرتم، 
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

توصلت رئاسة اEلس برسا� من السـيد الوزير امللكف �لعالقات 
  :مع الربملان هذا نصها

  السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم"
  .2009ماي  05جلسة األسـئX الشفهية ليومه الثال5ء : املوضوع

  م بوجود موال� اإلمامسالم �
يرشفين أن أبلغمك أن السـيد وزير الصناعة والتجارة  وبعد؛

والتكنولوجيات احلديثة سـيجيب عن السؤال الشفهـي اآلين املوجه 
إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، وتفضلوا بقبول خالص 

  .عبارات التقدير
 .الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان

  ".د سعد العلميمحم :إمضاء

  :كذ» توصلت رئاسة اEلس برسا� من الفريق احلريك

  إىل السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم"

تأجيل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد اكتب اQو� امللكف : املوضوع
  .�ملاء

  سالم �م بوجود موال� اإلمام
ببناء السدود، يرشفين أن أطلب منمك تأجيل السؤال املتعلق  وبعد؛

املوجه إىل السـيد اكتب اQو� امللكف �ملاء، املربمج يف جلسة يوم 
  .إىل جلسة الحقة 2009ماي  05الثال5ء 

  .وتفضلوا بقبول عبارات التقدير و°حرتام

  مرون إدريساملستشار السـيد  :إمضاء
  ".رئيس الفريق احلريك

  :ن�لنسـبة لإلعال
سا� من املستشار السـيد توصلت رئاسة جملس املستشارين بر 

  .أمحد بومكوك، يعلن من خاللها اسـتقالته من فريق اإلحتاد اQسـتوري
كام توصلت رئاسة اEلس برسا� من املستشار السـيد محمد سعيد 

  .كرم، يعلن من خاللها اسـتقالته من الفريق احلريك
كذ»، هناك السـيد الرئيس، اسـتدراك عىل جدول أعامل جلسة 

ماي  05موافق  1430جامدى األول  09هية ليوم الثال5ء األسـئX الشف 
يعوض السؤال املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين  2009

 ،املهين، حول مراكز التدرج املهين يف غرف الصناعة التقليدية
الرايض، عبد اEيد املهايش، نور  إدريس: للمستشارين احملرتمني السادة

اQين براكع، عادل املعطي، أمحد بومكوك، حلسن نبيه، محمد الشافعي، 
 إبراهميالغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، حلبيب الزوييك، معر اجلزويل، 

بن ديدي، عبد القادر المنييل، البشري أهل حامد، محمد جبيل، عبد 
الÂوي، أمحد التويزي، محمد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد 

�ضومانت، بسؤال موجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، حول 
: وضعية الطرق املترضرة بكوارث، للمستشارين احملرتمني السادة

نور اQين براكع، عادل املعطي،  ادريس الرايض، عبد اEيد املهايش،
بة، أمحد أمحد بومكوك، حلسن نبيه، محمد الشافعي، الغازي اغرار 

اجلغريي، حلبيب الزوييك، معر اجلزويل، ابراهمي بن ديدي، عبد القادر 
المنييل، البشري أهل حامد، محمد جبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل 
أساكيت، أمحد الÂوي، أمحد التويزي، محمد �ضومانت، حسن 

  .أوتغلياست، عبد الرحمي الرشقاوي، املهدي زركو
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بية اليت توصل هبا جملس املستشارين ابتداء من األسـئX الشفهية والكتا
  : 2009ماي  05إيل غاية يوم الثال5ء  2009أبريل  28

  سؤ°؛ 20: عدد األسـئX الشفهية -

  .أسـئX 06: عدد األسـئX الكتابية -
  .ولمك اللكمة. شكرا السـيد الرئيس

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

  :سة اEلسطلبات اإلحاطة الواردة عىل رئا
  أوال، ورد طلب إحاطة من فريق التجمع واملعارصة؛ 

  ورد طلب إحاطة من فريق احلركة اQميقراطية °جÉعية؛
  ورد طلب إحاطة من الفريق الفيدرايل؛

  ورد طلب إحاطة من الفريق °شرتايك؛
  ورد طلب إحاطة من فريق اإلحتاد اQسـتوري؛

  .ورد طلب إحاطة من الفريق احلريك
  .اللكمة لفريق التجمع واألصا�

        ::::السـيد احلو املربوحالسـيد احلو املربوحالسـيد احلو املربوحالسـيد احلو املربوح    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس

        ،،،،السـيدة والسادة الوزراء
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

�در ساكن أنفكو يف هناية األسـبوع املايض ويف حفل هبيج إىل إحياء 
Ìرة امللكية التارخيية لهذه البÍة الواقعة يف ذكرى مرور سـنة عىل الز

معق جبال األطلس، واليت أعطى من خاللها جاللته إشارات ورسائل 
. قوية فÒ يتعلق بتمنية العامل القروي وحماربة الفقر والهشاشة وفك العز�

فهذه الزÍرة امللكية حتمل رمزية كبرية جعلت ساكن أنفكو حييوهنا 
يث دشنت وحيتفلون هبا ويمثنون اإلجنازات اليت متخضت عهنا، حب 

العديد من املشاريع تصب لكها يف تمنية العامل القروي والريق به 
  .ومبسـتوى عيش ساكنته

وهبذه املناسـبة، ال يسعنا إال أن نشـيد �إلجنازات اليت حتققت 
وحبجم وقمية املشاريع اليت يه يف طريق اإلجناز، وندعو احلكومة من 

بسـيط املساطر خالل هذا املنرب، إىل ترسيع وترية اإلجنازات وت 
واإلجراءات اإلدارية املتعلقة هبا، وكذ» إىل تنسـيق çود اكفة 
املتدخلني يف هذا اEال، سواء القطاعات الوزارية اéتلفة أو امجلاعات 
احمللية أو اEمتع املدين، وكذا املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، اليت ال 

  .ياة اليومية للمواطننيميكن أن ننكر انعاكساهتا اإلجيابية عىل احل 
كام ندعو احلكومة إىل التفعيل البناء لالمركزية والالمتركز من خالل 
تفويض °ختصاصات مع نقل اإلعÉدات الالزمة من أجل بلوغ هدف 
حتسني ظروف عيش ساكن العامل القروي، وضامن اسـمترار °رتباط 

  .اQامئ للساكن بأرضهم ومتكيهنم من وسائل العيش الكرمي
ويف هذا السـياق، جتدر اإلشارة إىل أن هناك مناطق عديدة من 

الزالت تعيش ظروفا جد صعبة، و�لتايل  -خاصة النائية مهنا  -اململكة 
جيب العمل أكرث وبرسعة أكرب عىل حتسني مسـتوى العيش حتقيقا 
للتمنية °قتصادية و°جÉعية للعامل القروي بشموليته، كام يريدها 

  .�صاحب اجلال
  السـيد الرئيس،

أرد� من خالل هذه اإلحاطة أن نشري إىل انتظارات وتطلعات 
ساكنة العامل القروي وإىل جحم الصعو�ت اليت تعيشها، و�ألساس أرد� 
أن نشري إىل الرمزية واإلشارات القوية اليت أطلقها جال� املø، نرصه 

  . هللا، بأنفكو
واإلرساع يف العمل عىل  وú» فإننا ندعو احلكومة إىل العمل

حتقيق اإلرادة املولوية السامية يف تطوير العامل القروي والهنوض به عىل 
مجيع املسـتوÍت، فكام احتفل ساكن أنفكو بذكرى مرور سـنة عىل 
الزÍرة امللكية السامية، نريد لهذه اúكرى أن تصبح مناسـبة سـنوية، يمت 

قوف عىل النتاجئ اليت مت من خاللها تقيمي مدى تقدم اإلجنازات والو 
حتقيقها ومدى مواكبة العامل القروي للتمنية الشامX اليت تعرفها بالد�، 
فأنفكو اليت عرف العامل لكه بأهنا رمز للهشاشة والفقر، نريد لها أن 
تصبح رمزا للتغيري، وتمنية لك العامل القروي يف مغرب يتقدم، لكن 

  .لفوارق اجلهوية واإلقلمييةجيب أن يتقدم بنفس الوترية وبتقليص ا
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لرئيس فريق احلركة اQميقراطية . شكرا السـيد املستشار

  .°جÉعية

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة
  .آ� وحصبه أمجعني
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،
�مس فريق احلركة اQميقراطية  -يف إطار القانون اQاخيل، يسعدين 

أن أؤكد عىل رضورة حتمل احلكومة مسؤوليهتا فÒ �ت  -°جÉعية 
، خصوصا من جتاوزات، فبدل أن جند "العمويماإلعالم "يعرف ب

إعالما معوميا يتفق ويوجه، جنده إعالما هييج املشاعر ويرضب اúوق 
مكؤسسة للتنشـئة  -السلمي، بل خيدش احلياء يف العمق، ضار� هبدفه 

عرض احلائط، فنرشات األخبار �ت تأثيهثا بصور  -°جÉعية 
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بار اليت تزعزع ثقة األطفال يف هذه األخ . اغتصاب األطفال هو السائد
  .أولياء أمورمه ومن أسـند هلم أمر حاميهتم

حنن ال ننكر أن هذه الوقائع حقيقية، ونندد ضد لك اسـتغالل 
للطفل كيفام اكن نوعه، كام أننا ضد املتاجرة بآمالها عرب األخبار بإظهار 
صور األطفال موضوع °عتداء أو الترصحي بأسامهئم وصور أولياهئم 
متجاوزين يف ذ» القوانني واملواثيق اQولية، فإذا اكن املبتغى هو 
توعية الطفل، فلنشجع الربامج الرتبوية املغربية واألجنبية الهادفة، 

  .�ستشارة مع اéتصني واملهمتني
  السـيد الرئيس،

ناكد جنزم أن قنواتنا أصبحت متخصصة يف املتاجرة بآالم الناس، 
  . رمهخصوصا املغلوبني عىل أم

هل يكفي أن نأيت إىل األسـتوديو �بن جهر أرسته بدافع الفقر، 
لنجلسه يف جلسة مصاحلة مع أرسته، مع واQته أمام ماليني 
املشاهدين، لنقول أننا حققنا املصاحلة �Qخول �خليط األبيض، بل 

  !حققنا الفضيحة ونرش املشالك معوما وخصوصياهتم عىل املأل؟
اخللل يف احلكومة اليت . ، ليس يف اخليط األبيضاخللل، السـيد الرئيس

ختتفي وراءها هكذا برامج، ليك ال تأخذ العربة مما يقاسـيه املواطن 
املغريب، اúي ال يطمع يف املال وال يف اجلاه، بل يطمع يف عيش كرمي 
حيفظ به كرامته، واألجدر كذ» هو عدم تضييع وقت الطلبة ومه 

  . رامج توجد أصال يف حا� رشودمقبلون عىل °متحا�ت يف ب
عىل احلكومة أن تتحمل مسؤوليهتا يف التعجيل بتأهيل الفضاء 
السمعي البرصي وأن تدخل بقوة محلاية اúوق والهوة املغربية، فهل 
يعقل أن قنوات العامل مشغو� �لتحليل والتوعية من أنفلونزا اخلنازير، 

�، تسـتضيف فهيا وقنواتنا مشغو� بسهرات ضعيفة جوهرا ومضمو
   !فنانني أجانب يعوضون من أموال دافعي الرضائب؟

قنواتنا مر�حة البال، وكأننا داخل قلعة حمصنة ال هواء فهيا لنقل 
إذا اكن البد من . الفريوس، ونتحرس عن جهرة املغاربة للقنوات الفضائية

اخليط األبيض، فعىل احلكومة أن تتدخل خبيط أبيض لتوظيف 
. فع °حتاكر وحامية °قتصاد الوطين من لوبيات الهنباملعطلني ور

إذا اكن البد للحكومة من اخليط األبيض، فلتتدخل هبذا اخليط لعل 
السـيد الوزير األول حيرض هنا للربملان ليجيب عىل أسـئلتنا، فال نعمل 

  .حلد اآلن رس هذا اجلفاء
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد رئيس الفريق الفيدرايل. سشكرا السـيد الرئي

        ::::املستشار السـيد عبد املا» أفرÍطاملستشار السـيد عبد املا» أفرÍطاملستشار السـيد عبد املا» أفرÍطاملستشار السـيد عبد املا» أفرÍط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارون،
يرشفين أن أتدخل �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واQميقراطية يف 

الرأي العام  من القانون اQاخيل، وذ» إل5رة انتباه 128إطار املادة 
الوطين، وأيضا اEلس املوقر واحلكومة أيضا، مبا تعرفه °سـتحقاقات 
°نتخابية املهنية املتعلقة مبناديب العامل وأيضا �للجن املتساوية 
األعضاء من خروقات وسلواكت وممارسات، كنا نعتقد أهنا ولت إىل 

  . حيث ال رجعة
املكتب الوطين  وآخر هذه املامرسات ما عاشه مسـتخدمو وأطر

للكهر�ء اليوم، حيث تعرضوا إىل لك أشاكل القمع والتنكيل من طرف 
مسخرة من طرف بعض املركزÍت النقابية،  -لألسف  -ميلشـيات 

  .أمام مصت اإلدارة
ما يه مصداقية اخلطاب املتعلق : حنن نتساءل - لألسف  –واآلن 

  �ملطالبة �حلرÍت النقابية؟ 
ق أننا كنا نتصارع مع أر�ب العمل ومع اكن مفهوما يف الساب

ولألسف  -السلطة ليك حترتم احلرÍت النقابية، واليوم نرى أنفسـنا 
أننا نواجه من طرف بعض املركزÍت النقابية، ولألسف أنه  -الشديد 

مل ينج حىت العون القضايئ، فهناك ميلشـيات مصطفة يف املاكن املؤدي 
الهتا عىل املوارد البرشية �ملكتب إىل اإلدارة ومتنع لك الحئة من إح

  .الوطين للكهر�ء
Íملاذا . اليوم، حنن نعرف مجيعا أن التعددية مكفو� دسـتور

  يتضايق البعض من املنافسة الرشيفة؟
نقول هذا، وحنن ندد �ملامرسات ونطالب احلكومة بأن تتحمل 

Xة. مسؤوليهتا اكمç هذا من .  
بضعة أÍم من هذه  أما من çة 5نية، فنحن عىل بعد

وزارة  -�لنسـبة للجامعات احمللية  -°سـتحقاقات، وحلد الساعة 
اQاخلية مل تصدر أي مذكرة تتعلق �إلجراءات الواجب أن تكون 
مصاحبة لعمليات التصويت، خاصة ما يتعلق بألوان اللواحئ، علام أن 

بة، واكن من أغلبية العاملني �مجلاعات احمللية ال يتقنون القراءة والكتا
  .املفروض أن جتمتع وزارة اQاخلية مع املركزÍت النقابية لتحديد اللون

وقد راسل املكتب الوطين للجامعات احمللية املنضوي حتت لواء 
الفيدرالية اQميقراطية للشغل الوزارة، ولكن حلد الساعة مل تمت 

Xسـتجابة لهاذ املراس°.  
فنحن نندد هبذه املامرسات،  إذن، مرة أخرى ومن عىل هذا املنرب،

وأيضا نطالب بإعامل مقتضيات اQسـتور، اúي هو أمسى قانون يف 
هذه البالد، واúي ينص يف ديباجته عىل أن املغرب يلزتم �حرتام 
احلرÍت وحقوق اإلنسان، كام يه متعارف علهيا دوليا، ومن مضن هذه 
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ينص عىل األحزاب احلرÍت، احلرÍت النقابية، بل ويف مادته الثالثة 
  . وامجلعيات والنقا�ت اليت لها مسؤولية تأطري وتنظمي ومتثيل املواطنني

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد رئيس الفريق °شرتايك ،شكرا السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  الوزراء،السـيدة والسادة 

  السادة املستشارون،
أتدخل �مس الفريق °شرتايك إلحاطة جملسـنا املوقر علام يف إطار 

من النظام اQاخيل، فنحن  يف الفريق °شرتايك نعترب أن  128املادة 
للتدخل من  -أكرث من أي وقت مىض  -دور اQو� أصبح اليوم ملحا 

صة والعامة وعىل لك أجل فرض سـياسة بيئية يف مجيع اEاالت اخلا
املسـتوÍت والقطاعات الصناعية والعقارية والتجارية واخلدماتية 

  .والفالحية
فقد الحظنا كيف أن °جتاه العاملي اليوم يسري حنو مزيد من 
التشدد يف مراقبة دور اQول يف جمالها البييئ والتخطيط محلايته، أمام 

ساسـية، وظهور أوبئة تزايد عدة أمراض واسـتفحالها مثل الرسطان واحل 
خطرية هتدد البرشية مثل جنون البقر وأنفلونزا الطيور واخلنازير، ولكها 
أمراض وأوبئة �جتة عن تدخل البرش وسلواكته يف قوانني الطبيعة 

  .وعدم مراعاة نظا.ا
ويف هذا اإلطار، فإننا نالحظ أن احلكومة املغربية الزالت إىل 

ة بشلك كبري ورصحي وصارم مضن خمططاهتا اليوم مل تدمج املقاربة البيئي
اإلسرتاتيجية، والزالت تترصف بتساهل وأرحيية مع الفاعلني 
°قتصاديني واملقاولني يف مشاريعهم اليت يلزتمون فهيا بدفاتر 
التحمالت وجيهزون يف مشاريعهم عىل املرافق °جÉعية والرتفهيية 

املواطنني، بل أكرث بغية املزيد من الرحب عىل حساب حصة وسالمة 
من ذ»، فإن اQو� معلت يف اآلونة األخرية عىل تفويت مجموعة من 
األرايض واملمتلاكت العامة اليت اكنت متنفسا ألعداد كبري من الساكن 

  .إىل مجموعة من اخلواص اúين اسـتغلوها يف املضاربة العقارية اجلشعة
بÉرة، وغابة واد حديقة احليوا�ت املشهورة : ونذكر يف هذا الصدد

فاس بفاس، إننا ننبه احلكومة إىل أهنا مسؤو� عن الزحف اإلمسنيت 
البشع اúي جيهز عىل املنزتهات واملرافق °جÉعية واملناطق اخلرضاء، 
وهيدد حصة املواطنني ويذر أمو° طائX عىل مكشة من احملظوظني 

ن اليت الزالت واملضاربني اúين يدعون املسامهة يف حل معضX السك
تراوح ماكهنا، وحىت ما ينجزه من بناء ال حيرتم متطلبات وحاجيات 

  .املواطنني
كام ندعو احلكومة إىل إقرار سـياسة بيئية عامة مضن لك خمططاهتا 
اإلسرتاتيجية، �لشلك اúي جيعلها تربمج منزتهات ومناطق خرضاء 

ط هذه املدن كربى يف لك املدن املغربية، و�لشلك اúي جيعلها حتي
  .مبساحات واسعة من األجشار واملناطق اخلرضاء

ويف هذا اخلصوص، جندد حتذير� من آ5ر املذكرة احلكومية اليت 
تسهل تفويت أرايض اQو� للمضاربني، عوض برجمهتا �Eال األخرض 

  .واملناطق الرتفهيية للساكن، ويسـتفيد مهنا الساكن
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  . شكرا السـيد الرئيس

  .اللكمة للسـيد رئيس فريق اإلحتاد اQسـتوري

        ::::الرايضالرايضالرايضالرايض    إدريسإدريسإدريسإدريساملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
أوال، نعترب أن جملس املستشارين يقوم بدوره اQسـتوري يف جمال 

كومة والترشيع، وال ميكنه متاما أن يكون موçا من طرف مراقبة احل
أي اكن، وهذا ما قام به �لضبط خبصوص تعليق مدونة السري، إذ 
البد من التذكري أن احلكومة اعتربت أن متريرها مبجلس املستشارين ما 
هو إال إجراء عادي، مادامت األغلبية صوتت عليه يف جملس النواب، 

لكبري من طرف احلكومة واألغلبية دÍلها، لمترير ونتج عن هذا الضغط ا
هذه املدونة دون إعطاء الفرصة للمستشارين لÌراسة املعمقة للمدونة 
وإقامة التواصل الرضوري مع اEمتع املغريب اúي من أج6 نرشع، وكذا 

  .املهنيون مبختلف أصنافهم
فاحلكومة، السـيد الرئيس، غيبت ممثيل الشاحنات وممثيل نقل 

–املسافرين والنقل اQويل وممثيل سـيارات األجرة، ويف حني تذاكرت 
مع النقا�ت األكرث متثيلية، مما يعين أهنا تذاكرت مع ممثيل  -حسب قولها

األجراء �ملعامل واملصانع واملوظفني �إلدارات العمومية وامجلاعات 
طأ هذا اخل. احمللية، وهذا هو اخلطأ الكبري اúي وقعت فيه احلكومة

اúي تسبب يف توتر اجÉعي اكد أن يتحول إىل اكرثة اقتصادية 
واجÉعية، �لنظر إىل جحم اخلسائر اليت خلفهتا إرضا�ت قطاعات 

  .النقل
وهنا فني خاصك تسمعين يش  –أما أن يقول، السـيد الرئيس 

السـيد الرئيس، هللا يكرث  –شوية وفني خاصك تدافع عىل املؤسسة 
أن يقول السـيد  �ش تدافع عىل املؤسسة،خريك، خاصك تسمع 
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الوزير أن جملس املستشارين خيضع لضغط اللوبيات، فهذا 8م غري 
مسؤول وميس رشعية املؤسسات اQسـتورية، وهذا ال9م ال ميكن 
السكوت عليه، ويلزمنا أغلبية ومعارضة توجيه تنبيه للوزير األول طبقا 

  .ملقتضيات اQسـتور
  ستشارون،اإلخوان الزمالء امل 

إننا ندعومك الختاذ اإلجراءات املسطرية من أجل تقدمي التنبيه 
للحكومة، أما السلوك اآلخر اúي يأيت من الوزير األول، السـيد 
الرئيس، قد نهبنا املسؤول عن اإلعالم، اúي حنرتمه، إىل التالعبات 
ا امللحوظة �حتاكر احلكومة لوسائل اإلعالم العمومية، وتوظيفها توظيف

سـياسوÍ انتخابيا، إال أن الوزير األول عوض أن يأيت إىل الربملان 
لتقدمي احلصيX، أطلق محX انتخابية سابقة ألواهنا، مسـتغال نفوذه عىل 
القنوات الرمسية، فقد تتبعنا مرافعته يف بر�مج �لقناة الثانية، إذ أنه ملع 

نعتربه  صورة احلكومة وحتدث عن °نتخا�ت واحلصيX، وهذا ما
هرو� إىل األمام من احملاسـبة املؤسساتية واملراقبة الربملانية، ونسائ6 

كيف سيتطور العمل الربملاين �لبالد، والوزير : أمام الرأي العام الوطين
األول هيرب من املراقبة الربملانية إىل القناة الثانية، ليخاطب الرأي العام 

فاق هذه احلكومة يف تدبري الوطين مبغالطات خيفي هبا احلقائق وإخ
  امللفات الكربى؟
  السـيد الرئيس،

�لنسـبة Qاك البالغ اليل صدر عن السـيد الوزير األول، اليس 
  ..األخ هللا يكرث خريك

  السـيد الرئيس، 
عباس الفايس هيامج لوبيات جملس : "ها هو هنا اكتبني

  ن؟، فني هاذ اللوبيات اليل اكينة يف جملس املستشاري"املستشارين
عباس "هاك، هللا يرمح �ك، إال ما حاول توزعو عىل اإلخوان، 

  "...الفايس هيامج لوبيات جملس املستشارين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
«Íالسـيد الرئيس، مكل اإلحاطة د.  

  :الرايضالرايضالرايضالرايض    إدريسإدريسإدريسإدريساملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
يه هاذي، راه ما خاصش السـيد الوزير األول هيامج جملس 

  .املستشارين
  ".هيامج"وزعها علهيم . لو واش ختربيق وال مايش ختربيقانÉ قولوا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد الرئيس، واش مكليت اإلحاطة؟

        ::::الرايضالرايضالرايضالرايض    إدريسإدريسإدريسإدريساملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .مكلهتا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفريق احلريك. شكرا السـيد الرئيس

        ::::مرونمرونمرونمرون    إدريسإدريسإدريسإدريساملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  . ء عىل لسان وزير حنرتمه ونقدرهأريد فقط أن أعلق عىل 8م جا

، تيتقال ال9م ألنه هو تنحسو به "اخلوار"يف الربملان ما كيتقالش 
أؤكد لك ما  –هبذه املناسـبة  –وتنفكرو فيه قبل ما جنيو لهنا، فأ� 
  .جاء عىل لسان زمييل، مضمو� وش9

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد رئيس الفريق لإلحاطة

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السـيد الرئيس

من النظام اQاخيل، يرشفين أن أتقدم  128طبقا ملقتضيات املادة 
  :إىل جملسـنا املوقر، ومن خال� الرأي العام الوطين، �إلحاطة التالية

�سـترياد " SONACOS"تقوم الرشكة الوطنية لتسويق البذور 
ج وبشهادة اجلودة، وطبعا يقوم الفالحون، احلبوب اéتارة من اخلار 

املكرثين، لثقهتم يف هذه املؤسسة، �قتناء هذه البذور اéتارة،  وخاصة
خاصة بذور القمح الصلب اúي تبني بعد نضج احملصول الزراعي أهنا 

الضحية  ،طبعا ،بذور ممزوجة بكثري من القمح الطري والشعري، ويبقى
يف هذه العملية هو الفالح اúي جيد نفسه حضية لهذه الرشكة ومصلحة 
مراقبة البذور واألغراس التابعة لوزارة الفالحة، اليت ترفض حمصو� 

  .بعد معلية املراقبة اليت تقوم هبا بشلك دوري قبل معلية احلصاد
رة وأمام هذا النوع من اإلهامل يف مراقبة احلبوب املسـتوردة اéتا

من خالل خمتربات متخصصة، حتدد مكية اخلليط املوجود �لقمح 
 ،طبعا يف املغرب ،الطري والصلب، ألن اéتربات املوجودة عند�

متخصصة فقط يف معلية اإلنبات، فإننا حنمل من هذا املنرب مسؤولية 
الوزارة الوصية، ومن خاللها احلكومة، من أجل التدخل العاجل 

اÍ هذا اإلهامل، وتعويضهم وإجياد حل لتسويق إلنصاف الفالحني حض
  .حمصوهلم الزراعي

وارتباطا مبوضوع تسويق احلبوب، نسجل أن احلكومة حددت 
درمه للقنطار من القمح  270األمثان املرجعية لتسويق احلبوب بسعر 

الطري، دون أن حتدد سعرا مرجعيا للشعري، إال أن الواقع خالل معلية 
وس أن المثن املتداول يف األسواق، خاصة يف احلصاد يؤكد و�مللم

 220إىل  200أقالمينا اجلنوبية اليت بدأ فهيا احلصاد مبكرا، ال يتعدى 
درهام للقنطار الواحد، مما جيعلنا نتساءل وبقلق كبري عن المثن احلقيقي 
اúي سـيحمك أسواقنا اQاخلية بعد تعممي معلية احلصاد عىل مسـتوى 

  .ململكةخمتلف مناطق وçات ا
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ومن هذا املنرب، نطلب من السـيد وزير الفالحة اجللوس معنا يف 
  . جلنة الفالحة، يف أقرب فرصة، لتدارس وملناقشة هذه النقط

  .وشكرا

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

إذن نرشع اآلن يف معاجلة األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول 
  .أعامل هذه اجللسة

Íش أ سـيدي؟ يف تسـيري اجللسة؟ ونلزتمو، هللا نقطة نظام؟ فا
خيليمك، �لنظام اQاخيل، إىل عندك يش نقطة نظام فÒ خيص تسـيري 

  .إال غادي جتاوب يش مستشار، راه ما ميكنش. اجللسة، مرحبا
آ اإلخوان، احرتموا .. اليس ادريس.. آ اليس بنجلون هللا هيديك

  . النظام اQاخيل دÍلكوم

        ::::مصطفى الاكنوينمصطفى الاكنوينمصطفى الاكنوينمصطفى الاكنوين    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
نقطة نظام اليل تنطلبو، السـيد الرئيس، كنطلبو فهيا أن السـيد 
الوزير يسحب اللكمة دÍلو، ألهنا ال تليق مبقامه، وال تليق مبقامنا، 
وهذا جملس موقر، أنه ينطق هباذ اللكمة وهو وزير، هذا ما نقبلوهش 

  .حنا مكستشارينا
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

اللكمة للسـيد رئيس فريق احلركة . رشكرا السـيد املستشا
  .اQميقراطية

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
اليل تنطلبو أن السـيد الوزير يتحمل مسؤوليته يف هذاك اليش 

إىل كنا . اليل قال، راه ما جالسـينش تنخورو، السـيد الرئيس، هنا
هاذ اليش يتسجل يف احملرض، . كنخورو منشـيو حبالنا ما جنلسوش هنا

رغبوه . يد الرئيس، ألنه هو ما اكنش عندو امليكرو �ش يتسجلالسـ 
ما جالسـينش كنخورو هنا،  هحنا راا. �ش يسحب هاذ اللكمة دÍلو

�ش نكونو هناÍ غري . ولهاÍحنا كنهبو احلكومة يف األخطاء داألنه 
  .كنجيو غري خنورو وكنلعبو هناÍ، إذن ما اكين عالش نديروه

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
اللكمة . عطيوه اللكمةاواش دا� طلبتو منو يسحب اللكمة؟ 

  .للسـيد الوزير، وخليوه هيرض

        ::::السـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  .أعوذ �L من الشـيطان الرجمي

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
، أود أن أعرب عن أسفي الشديد لهذا اجلو املفتعل، وهو أوال

من النظام اQاخيل Eلس  128اسـمترار ملا يسود تطبيق املادة 
  ..املستشارين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ..اعطيناه اللكمة �ش يسحب. مايش الرد

  .دقائق 10غادي نرفعو اجللسة واحد 
        ))))اسـتاسـتاسـتاسـتئئئئناف اجللسةناف اجللسةناف اجللسةناف اجللسة((((

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .الرمحن الرحمي بسم هللا

  اإلخوة املستشارون،
نسـتأنف أشغال هذه اجللسة �لرشوع يف معاجلة األسـئX الشفوية 

مهنا آنية موçة  10. سؤ° 23املدرجة يف جدول األعامل، وعددها 
سؤ°  13إىل قطاع الصحة، الفالحة، التشغيل، والصناعة والتجارة و

تجارة والصناعة والتجهزي عادÍ موزع عىل قطاعات الصحة، الفالحة، ال 
  .والنقل

نسـهتل هذه اجللسة �ألسـئX املوçة إىل السـيدة وزيرة الصحة 
 .أسـئX 7وعددها 

السؤال اآلين األول، موجه إىل السـيدة وزير الصحة حول سـياسة 
أمحد : التكفل مبرىض القصور اللكوي، للمستشارين احملرتمني السادة

، محمد طاحلا، محمد عبده عز الكور، محمد بلحسان، محمد العقاوي
اQين، حلسن أشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي بلخري، محمد مفيد، محمد 
طريبش، مصطفى تومة، عابد شكيل، عبد امحليد البوجادي، محمد 
املنصوري، امليلودي عفوت، عبد السالم بلقشور، عبد الفتاح عامر، 

قندويس، عبد هللا عباد، عالل عزيوين، العلمي التازي، محمد ال 
  . مصطفى الرداد

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  أخيت، إخواين املستشارون،
  السـيدة والسـيد الوزير،

لقد شهدت حا� مرض القصور اللكوي ببالد� ارتفاعا كبريا يف 
مليون مصاب، حيث تزداد يف السـنوات األخرية، وقد قدرت حبوايل 

حا�، بيهنم عدد كبري ممن يعانون من القصور اللكوي  3600لك سـنة 
املزمن، و�ملقابل يسجل خصاص كبري يف توفري العالج للك هؤالء 

ú» . املرىض، اúين ال يسـتفيدون لكهم من العالج وبشلك منتظم
نتظارات فقد أصبح من الرضوري بلورة إسرتاتيجية شامX تسـتجيب ال

وتطلعات املواطنني يف هذا اEال، وذ» عرب الرفع من مردودية املراكز 
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املوجودة �لقطاع العام من çة، و°نفتاح عىل القطاع اخلاص من çة 
أخرى، وكذا إحداث مراكز جديدة لتصفية اQم برشاكة مع اEمتع 

  .املدين
ولوÍت كام جيب تفعيل وتشجيع زرع اللكي حىت يكون من بني األ

واألهداف اليت جيب °نكباب عىل حتقيقها، ألهنا تشلك احلل األمثل 
  .�لنسـبة للمصابني مبرض اللكي املزمن يف مرحX األخري

ما اúي تقوم به وزارتمك لتوسـيع : ú»، نسائلمك السـيدة الوزيرة
°سـتفادة من مراكز تصفية اQم ببالد�؟ هل Qى الوزارة إسرتاتيجية 

  معلية زرع اللكي؟ لتشجيع 
  .والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيدة وزيرة الصحة لإلجابة عىل . شكرا السـيد املستشار

  .السؤال

        ::::السـيدة Íالسـيدة Íالسـيدة Íالسـيدة Íمسمسمسمسينة �دو، وزير الصينة �دو، وزير الصينة �دو، وزير الصينة �دو، وزير الصححححةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون، 
وحقيقة، لنا العديد من املواطنني . إن هذا السؤال � أمهية قصوى

واملواطنات يف لواحئ °نتظار، وللتقليص من هذه اللواحئ، أقرت وزارة 
  :الصحة عدة تدابري معلية، أريد أن أذكر من أمهها

مركزا جديدا يف األقالمي  25بناء وجتهزي خالل هذه السـنة  ،أوال -
يكرث فهيا  والعامالت اليت ال تتوفر عىل هذه املراكز أو تø اليت

  ؛مركز جديد مربمج 25إذن . طلب العالج

دمع البنيات املوجودة ومدها �لتجهزيات واملوارد البرشية  ،5نيا -
واألدوية الاكفية للحصول عىل مردودية أكرث، أي أنه عوض أن 
تنجز املراكز احلالية حصتني فقط يف اليوم، ميكن إذا مديناها 

أن ترفع الوترية دÍلها، وتعمل  �ملوارد البرشية واألدوية الاكفية
عدد املسـتفيدين . ثالث حصص يف اليوم، إذن غادي يسـتافدوا

  ؛كذ» غادي يزتايد

كذ»، مت دمع وتقوية الرشاكة مع القطاع اخلاص من خالل  -
تكفل الوزارة برشاء خدمات تصفية اQم لصاحل املرىض املعوزين 

ومن  .°تفاقية �لقصور اللكوي، وقطعنا أشواطا جد .مة يف هذه
مريض من هاذ الرشاكة،  1500خالل هذه الرشاكة سيسـتفيد تقريبا 

مليون درمه يف املزيانية احلالية،  60وقد خصصت الوزارة لهذه العملية 
أزيالل اليت -ولإلشارة فإن تفعيل هذه الرشاكة انطلق من çة �د�

  .تعيش جتربة نظام املساعدة الطبية
لنا رشاكة وطيدة مع مجعيات اEمتع املدين،  ،وكام تعلمون ،كذ»

وندمعها ولك أسـبوع نتوصل بطلبات ونربم رشااكت مع هذه امجلعيات 
اليت ندمعها �ألطر الطبية والشـبه الطبية واألدوية الالزمة وكذ» 

  .�ملقرات الرضورية داخل املستشفيات
من ، هذا °ستشفائيةأما خبصوص زرع اللكي وتطويرها �ملراكز 

الشق املهم اليل رضوري أننا نبلوروه، فلإلشارة فقد بلغ العدد اإلجاميل 
معلية، ولنا بر�مج جد طموح  170لعملية زرع أعضاء اللكي �ملغرب 

إذن . 2020، ولكن يف أفق 500إىل عدد  170لننتقل من عدد 
تدرجييا لك سـنة خاصنا نرفعو من هاذ املسـتوى، ولكن �ش نوصلو 

للكي خاصنا نقومو بتحسيس املواطنني واملواطنات �ش لتوسـيع زرع ا
هبة دÍل األعضاء دÍهلم، كام هو مباح من خالل القانون، ألن  ايعملو 

اآلن زرع اللكي ما تيكون إال من طرف خشص سلمي ومازال عىل قيد 
  . احلياة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .التعقيب عىل اجلواب. شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::ر السـيد عابد شكيلر السـيد عابد شكيلر السـيد عابد شكيلر السـيد عابد شكيلاملستشااملستشااملستشااملستشا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
ما كنكرش لك ما تتقويم به يف وزارة الصحة يف هاذ املضامر، 

اليل أنت كتحاويل  1000أو  600أو  500ولكن كوين معيا متيقنة أن 
يف السـنة كزتاد كحا�، هذا يشء  �3600ش تعاجلهيا، مايش يه 

مجيعا �ش نوجدو لو حل، هذا أصبح  أصبح اآلن كيلزم عليك وعلينا
هذا أصبح يقارب احلا� اليل . واحد 3600اليوم مرض كيفنت 
  .كنعيشوها يف الطرق

5نيا، حرام يف هاذ الوقت ما يكونش عند�، ال� الوزيرة، مراكز 
عند� أظن واحد أو ما عند�ش، واش اجليل  !ما عند�ش. لألطفال

وكوين متيقنة ؟  هو  نسمحو فيه مييشحنا حباجة إليه حىتااملقبل اليل 
إىل كنا تنوفرو مزيانيات األشـياء األخرى، أظن بأن أحسن يشء اليل 
ميكن لنا نعملوه للمواطنني دÍلنا يه الصحة دÍهلم، و�خلصوص يف هاذ 

  . الوقت الراهن
  .وشكرا

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

  يبالسـيدة الوزيرة، الرد عىل التعق 
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        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
 9000غري يف 5نية واحدة، أريد فقط أن أقول عىل أن عند� 

مه اآلن متكفل هبم، Í إما يف  6000مريض من القصور اللكوي، 
حا� يه مسجX يف  3000القطاع العام أو القطاع اخلاص، كتبقى 

لواحئ °نتظار، وهذا ما حاولنا ،من خالل ارتفاع احلصص، من خالل 
ناء املراكز، من خالل عقد وإبرام رشاكة مع القطاع اخلاص، أننا ب 

  .نصفيوه وما تبقاش هنائيا هاذ الحئة °نتظار

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

األسـئX اآلنية املوçة إىل السـيدة الوزيرة وعددها ثالثة، تتناول يف 
حدة املوضوع، أسـتأذن مجملها موضوع و�ء أنفلونزا اخلنازير، ونظرا لو 

اEلس املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذ» أعطي اللكمة للسـيدة 
  .لإلجابة عهنا ةالوزير 

السؤال اآلين األول يف املوضوع، املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، 
حول سـبل حامية بالد� من مرض أنفلونزا اخلنازير، للمستشارين 

د بلحسان، محمد العقاوي، محمد أمحد الكور، محم: احملرتمني السادة
حلسني أشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي اطاحلا، محمد عبده عز اQين، 

بلخري، محمد املفيد، محمد طريبش، مصطفى التومة، عابد شكيل، عبد 
امحليد البوجادي، محمد املنصوري، امليلودي عفوت، عبد السالم 

وين، العلمي بلقشور، عبد الفتاح عامر، احلو املربوح، عالل عزي
  . التازي، محمد القندويس، مصطفى الرداد

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيدة الوزير احملرتمة،

  السـيد الوزير احملرتم،
  السادة املستشارون،

حاليا عىل إيقاع التخوفات املزتايدة من انتشار مرض يعيش العامل 
أنفلونزا اخلنازير، اúي ظهر �ملكسـيك وأودى حبياة عرشات 
األشخاص، وتتجىل خطورة هذا اQاء يف أنه ينتقل إىل اإلنسان 
وينترش برسعة وسهو� كبرية، وهو ما ينذر باكرثة حقيقية هتدد العامل 

Qاء والسـيطرة عليه ومنعه من بأرسه، إذا مل تمت حمارصة هذا ا
  .°نتشار

ويف هذا اإلطار، السـيدة الوزيرة، معدت منظمة الصحة العاملية 
عىل رفع مسـتوى اإلنذار الو�يئ إىل اQرجة الرابعة بسبب هذا 
الفريوس اخلطري، بعد أن بدأ املرض يزحف عىل بÌان أخرى، فإن 

فعل عاجل من قبل األمر، السـيدة الوزيرة، يدعو إىل القيام برد 
احرتازية ملنع دخول هذا اQاء إيل بالد� مبراقبة  احلكومة واختاذ تدابري

املطارات واملواS واملناطق احلدودية اéتلفة وتوفري اللقاحات ضد هذا 
  .املرض الفتاك

ما اúي : ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة
اQاء إىل بالد�؟ وهل Qى وزارتمك  قامت به احلكومة ملنع دخول هذا

  خطة ملواçة هذا الفريوس اخلطري؟
  .وشكرا

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

السؤال اآلين الثاين يف نفس املوضوع، حول فريوس أنفلونزا 
عبد احلق التازي، عبد الكبري : اخلنازير، للمستشارين احملرتمني السادة

أمحد القادري، �� خفاري، عزيز الفياليل، عبد برقية، محمد السايس، 
الغين املاكوي، محمد أبو الفراج، محمد العيدي، يوسف التازي، الطاهر 

مايم، محمد لفحل، محمد بن الزيدية، محمد العزري،  إبراهمياليل، يالف 
  . العريب احملريش، بنعيىس بن زروال

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::ريريريرياملستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� خفخفخفخفاااا
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  األخت املستشارة،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

أفادت منظمة الصحة العاملية مدى خطورة ورسعة تفيش فريوس 
صبح يشلك حا� أنفلونزا اخلنازير، مؤكدة بأن هذا الفريوس قد أ

طوارئ �لنسـبة للصحة العامة ومصدر قلق هيدد العامل بوسعه، اليشء 
اúي يسـتدعي تقوية وتشديد املراقبة يف املطارات والنقط احلدودية، 

  .خاصة املسافرين القادمني من البÌان األجنبية
 °سـتعجاليةما يه اإلجراءات : úا نسائلمك السـيدة الوزير احملرتمة

زيمات الرضورية اليت اختذهتا الوزارة بتنسـيق مع اكفة القطاعات اكنيوامل 
املعنية لتفادي تفيش هذا الفريوس؟ وهل خصصت احلكومة اعÉدا 
ماليا حملاربة هذا اQاء؟ هل مت اقتناء لك األçزة الوقائية ومتكني لك 
نقط العبور هبا من أجل التدخل الرسيع للتحمك يف هذا الفريوس ومنعه 

نتشار؟ وهل مت التفكري يف دمع اéتربات العلمية Eاهبة مثل من °
  هذه الطوارئ؟ 

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

السؤال اآلين الثالث يف نفس املوضوع، حول تداعيات و�ء 
مبارك السـباعي، عبد السالم : أنفلونزا اخلنازير، للمستشارين احملرتمني

الودي، حسن زهري، سعيد كامل، عبد الصمد عرشان، عبد الرحمي 
  . الكو�يب

  .اللكمة ألحد املستشارين

  :املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .الرحمي بسم هللا الرمحن

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،
نعمل جيدا أن احلكومة تتتبع عن كثب التطورات اليت يعرفها 
انتشار و�ء أنفلونزا اخلنازير، وتعزتم اختاذ تدابري إسـتعجالية حتسـبا 

املناطق القروية، اليت  النتشار هذا الو�ء اúي أ5ر الرعب يف بعض
تتعايش مع هذه احليوا�ت الربية �سـمترار، كام نعمل أن هناك عالج من 
األنفلونزا احلادة، لكن، السـيدة الوزيرة، اúي ال يعلمه غالبية الساكن، 
و�ألخص اúين يعيشون يف املناطق النائية واجلبلية حيث تتواجد 

اء، وما جيب اختاذه لتجنب يه كيفية معرفة هذا اQ ،اخلنازير بكرثة
  .اإلصابة به، وهل تتوفر الوزارة عىل مضاد بمكية اكفية هلم

وúا نسائلمك السـيدة الوزيرة عن التدابري الوقائية واإلجراءات 
اليت اختذمتوها ملواçة هذا الو�ء؟ وهل هناك من برامج  °سـتعجالية

  حتسيسـية للمواطنني، للحد من ختوفاهتم؟ 
  .الوزيرة وشكرا السـيدة

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

Xاللكمة للسـيدة الوزيرة، لإلجابة عن األسـئ.  

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  .سم هللا الرمحن الرحميب 

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون،
يف البداية، أريد أن أشكر مجيع الفرق اليت طرحت هذا السؤال، 

ميكن لنا أن ننور كذ»  ،من خاللمك ،�لنا مجيعا، واúي اúي يشغل
  . الرأي العام

 ،أريد يف البداية أن أؤكد أنه إىل هذه اللحظة مل يسجل ببالد�

أية حا� دÍل أنفلونزا اخلزنير، اليل يف احلقيقة اآلن حتول  ،وL امحلد
ىل أنه أو أنفلونزا املكسـيك، حبمك ع H1N1°مس دÍلها إىل أنفلونزا 

اخلطر اآلن ما جايش من اخلزنير، ولكن اإلنسان اليل كيحمل ذاك 
  .الفريوس، هذا هو اخلطورة دÍلها اآلن

أريد كذ» أن أؤكد ونسجل عىل أن حاالت الوفيات اليت مت 
تسجيلها عىل الصعيد اQويل منحرصة حلد اآلن، وL امحلد، فقط يف 

  .حا� تقريبا يف املكسـيك 20
أجسل عىل أن احلاالت األخرى اليت جسلت يف البÌان  كام أريد أن

األخرى لكها أتت من املكسـيك، كام أننا نسجل كذ» أنه مل تعرف 
البÌان األخرى أية حاالت دÍل الوفاة، مما ميكننا أن نقول أن احلا� ال 

  .تدعو إىل اخلوف ولكن اليقظة واحلذر
 ،يف املكسـيك من الساعات األوىل عند ظهور أول إصابة ،ف]»

مت استنفار مجيع املصاحل احلكومية ملواçة خطر انتقال أنفلونزا اخلزنير 
للمغرب مع تشديد، وهناك تشديد فعال للمراقبة  يف اكفة النقط 

  .حبرا أو جوا ،احلدودية للمملكة، اكنت برا
ووعيا من احلكومة بأمهية هذا املوضوع وخطورته، ومن أجل 

للوقاية واملعاجلة، وإىل جانب جلان اليقظة، انعقد تعزيز الوسائل التقنية 
 ،�ألمس اجÉع حتت رئاسة السـيد الوزير األول، حبضور الوزارات

املعنية لتدارس السـبل الكفيX والناجعة مع توحيد جمهودات لك 
  .املتدخلني قصد حتصني املغرب وتقوية مناعته ضد هذا الفريوس

يف  - وية الالزمة ملواçة وعىل إثر ذ»، رمغ توفر� عىل األد
اQاء واألقنعة، رمغ ذ»، ارتأت هذه اللجنة رفع اإلعÉدات  -البداية 

اéو� لهذه العملية القتناء املزيد من األدوية ولك اللوازم الطبية 
الرضورية محلاية ال املواطنني وال لك العاملني، ال يف الوقاية وال يف 

مليون درمه  852مايل قدره  داخل املستشفيات، فمت ختصيص غالف
  .Qمع هذه اخلطة

ويف نفس السـياق، أريد أن أشري أن وزارة الصحة اكن قد سـبق 
لها أن اقتنت العدد الاكيف من هذه األدوية، إذن اآلن لنا أدوية ولنا 
أقنعة وسـنضيف أدوية وأقنعة هبذا الغالف املايل اليل مت رصده من 

  .طرف هذه اللجنة الوزارية
أن مت إعالن املنظمة الصحة العاملية عن هذه اإلصابة يف  ومنذ

أريد أن أذكر . املكسـيك، اختذ� مجيع التدابري حملاربة ترسب هذا املرض
عقد اجÉع فوري ألعضاء مركز التنسـيق املركزي �لقيادة العامة : مهنا

لÌرك املليك، اليل كيضم مجيع القطاعات، مهنا وزارة الفالحة، اليل 
معنية �خلنازير، مهنا املكتب الوطين للمطارات، اخلطوط اجلوية اكنت 

امللكية املغربية، الوقاية املدنية، وزارة الصحة، وزارة اQاخلية، إذن 
هذه اللجنة عقدت فورا °جÉع، ونفس هذه اللجنة، هاذ مركز 
التنسـيق املركزي للقيادة العامة لÌرك املليك جيمتع يوميا لتتبع العمليات 
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  .واإلجراءات واخلريطة الو�ئية العاملية
كام أنه اكين هناك إذن هاذ املركز للتنسـيق املركزي، ولكن مت 
كذ» تفعيل جلان اليقظة عىل صعيد املركزي واجلهوي واإلقلميي، اليل 

  .حىت هام يوميا تيعقدوا اجÉعات حتت رئاسة السادة العامل والوالة
بع يسمح �ملراقبة الصحية اليومية كام أنه مت وضع نظام للرصد والتت 

مجليع األشخاص الوافدين عىل املغرب وخاصة مهنم القادمني من البÌان 
  .اليت جسلت هبا حاالت هذه اإلصابة

كام أنه مت توفري وسائل الوقاية والعالج من األدوية واألقنعة 
وسـيارات جمهزة يف خمتلف املستشفيات، إذن �ألمس مت التوزيع عىل 

  .هاذ الو�ء حمليا -ال قدر هللا  –اجلهات األدوية واألقنعة ملواçة مجيع 
وسائل اإلسعاف اEهزة �ملعدات بمت كذ» تعبئة اéتربات اéتصة 

الطبية لنقل احلاالت املشتبه فهيا والعناية البيولوجية، وكذ» عند نقط 
ليل العبور اكين هناك يف لك نقط العبور متواجدة سـيارات اإلسعاف ا

  .فهيم بعض املعايري اليل خاصها توفرها
كام أنه مت تعممي دورية عىل مجيع املديرÍت اجلهوية واملندوبيات 
اإلقلميية لوزارة الصحة حتهثم عىل اإلرساع بعقد اجÉعات، ال مع أطباء 
القطاع العام وال كذ» مع أطباء القطاع اخلاص، ألنه خاص تكون لنا 

لصحية باكملها، لتوفريمه جبميع املعطيات وجبميع تعبئة شامX للمنظومة ا
املعلومات �ش يكونوا عارفني أشـنو يه املساطر اليل خاص الواحد 

  .يتبعها عند الكشف عن حا�
هناك كذ» تتبع مصاحل وزارة الصحة اQامئ واملسـمتر للوضع 

تعمل الوزارة . الو�يئ يف العامل والتنسـيق مع مجيع القطاعات احلكومية
لميكن  ، وضع رمق أخرض، سـنعلن عليه غدا إن شاء هللا أو بعد غدعىل

أن يتواصلوا معنا أطباء القطاع اخلاص إىل بغاوا يتوفروا عىل 
معلومات، كام سـنعمل عىل وضع املعلومات وطريقة �ش املواطن يتوفر 

  .عىل املعطيات واملعلومات
من سـيارات  ،كيف قلت ،مت كذ» تعبئة لك اإلماكنيات

  .سعاف واألدوية والوسائل الوقائيةاإل
مت ختصيص وحدات بلك املستشفيات اإلقلميية من أجل التكفل 
بلك احلاالت املؤكدة أو املشتبه فهيا، اليشء اúي يؤهل هذه املراكز 
إىل التدخل، وبشلك جيد إذا ما تطلب األمر ذ»، كام أن املغرب 

اكنزيمات يللم يبقى مسـتعدا الجتياح هذه الفريوسات، وذ» نظرا 
واآلليات اليت مت وضعها يف إطار إسرتاتيجية املغرب حملاربة أنفلونزا 

  .2003الطيور، وذ» منذ سـنة 
ففي اخلتام، تبقى سـبل الوقاية من هذا املرض تتجىل يف تطبيق 
قواعد النظافة العامة، وحنن بصدد اإلعالن عن خمطط تواصيل 

م عىل هذا املرض وعىل لك وإعاليم مع املواطنني واملواطنات لنعرفه
اإلجراءات اليل خاصهم يقوموا هبا، مثل النظافة وغسل األيدي، لكام 

خا يكونوا قرب واحد الشخص سلمي، الواحد لك ما دخل او .. اكن هلم
  .إىل اQار خاصو يغسل يديه

إذن هذه إجراءات متعددة اليل غادي نعلنو علهيا، ونعرفو 
هم يسلكوها، وأشـنو يه اجلهة اليل املواطنني عىل املسطرة اليل خاص 

  .غادي يتعني أهنم يتوçوا لها، إذا قدر هللا، واكن هذا الو�ء يف بالد�

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

  .اللكمة لفريق التجمع واملعارصة. التعقيبات عىل األجوبة

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
ضيحات وكذ» مجموعة من شكرا، السـيدة الوزيرة، عىل لك التو 
  .النصاحئ اليل نورتينا ونوريت هبا الرأي العام

حنا لنا اليقني أنمك قامئني �Eهودات لكها من أجل تفادي خطورة ا
هذا املرض، غري هو اليل جعلنا نطرحو هاذ السؤال، السـيدة الوزير، 

قبة وهو �ش نثريو انتباه احلكومة للمزيد من اليقظة واحلذر، ألنه املرا
ما كتكتفيش فÒ خيص البوا�ت، بوابة املغرب ما كتكتفيش عن املراقبة 
اليل كتقومو هبا وكتقوم هبا اQو� دÍلنا يف املطارات أو يف املواS عرب 

  .بوابة اQخول إىل املغرب
ولكن أنÉ كتعرفوا اكينة واحد الظاهرة كنعيشوها اليل يه الهجرة 

جرة اإلفريقية، وهاذ اجلانب هذا حىت هو الرسية، وخاصة فÒ يتعلق اله
  .ميكن � أن يشلك نوع من اخلطر

  السـيدة الوزير،
مك اليل برشتو� �لرصيد واملبلغ املهم اليل رصدتيو وكذ» كنشكر 

أ� اليل بغيت، السـيدة الوزيرة، نضيف . حملاربة واحلذر من هذا اQاء
اإلجراءات، ألنه أصبحت ليمك مكعلومات تتخذوا فهيا كذ» مجموعة من 

ظاهرة نعيشها يف بالد�، ويه مجموعة دÍل املاشـية، أي القطيع دÍل 
األبقار واألغنام اليل أصبحنا اليوم لكقاوها كرتعي يف املزابل 
واملستنقعات واملطارح العمومية، وهاذ اليشء تنلقاوه ال يف ضوا` 

لوزيرة، بأن هاذ املدن أو ضوا` البوادي، وانÉ كتعرفوا، السـيدة ا
  .اليشء كميكن � يؤدي ويعطي هاذ النوع من األمراض اخلطرية

، وكنغتمن هاذ ةولهذا أ� كنمتىن هبذه املناسـبة، السـيدة الوزير 
الفرصة أنمك كذ»، مع مجموعة القطاعات الوزارية اéتصة، تتخذوا 

ح التدابري الالزمة من أجل احلد من هاذ الظاهرة هاذي، ألنه هذا أصب
أمر مباح أنه اليل عندو يش غمن تيديرمه إما يف وسط املدينة أو ال يف 
الضوا` دÍل املدينة، كيطلقومه كريعاوا يف الز�الت ويف املطارح 
العمومية، ولهذا أمتىن أن تقوموا بإجراءات جريئة للحد من هذه 

  . الظاهرة، السـيدة الوزيرة
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفريق °سـتقاليل. ستشارشكرا السـيد امل 

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

نشكر السـيدة الوزيرة عىل التوضيحات، كام نشكر السـيد الوزير 
مليون دÍل اQرمه، هذا يش  850عىل اختياره وختصيصه العÉدات 

  . جد .م
طرفمك،  كام نود أن نقول، السـيدة الوزيرة، هناك جمهود جبار من

ولكن البد من التنسـيق مع �يق أعضاء احلكومة، خاصة الفالحة، ألنه 
توقع لنا  -هللا يسرت  -هناك ضيعات هنا يف املغرب، ورمبا غدا 

مشلكة، كام نتفهم أنه املواطن دامئا ملتصق �حليوا�ت، وهذا تيشلك 
  .عليه خطر
قلمت كام  ،أنه هاذ الفريوس جاء من املكسـيك، ولكن جيب ،فعال

أخذ احليطة واحلذر، كام مجيع الفعاليات، مجيع  ،السـيدة الوزيرة
النقل والسـياحة يوجد هناك اجهتادات، ولكن البد من : الوزارات

  .التصدي برصامة لهاذ الفريوس �ش تكون احملاربة دÍلو
ما نغفلوش واحد اجلانب اليل هو .م، اجلالية املغربية  ،كذ»

، هاذي جيب عىل القنصليات والسفارات يكون املتواجدة ببÌان املهجر
واحد التوعية، فعال أنه هذيك البÌان كتاخذ اإلجراءات دÍلها ولكن 
تكون التوعية وتكون °حتياطات الالزمة، ألنه هناك اجلالية احتاكك 

  .حىت �حليوا�ت يف الضيعات يف اQول األجنبية
ذ املزيانية البد �ش كام أود أن أقول بأن هناك معاهد وخمتربات، ها

تكون عندها واحد اQمع املادي لهاذ املعاهد واéتربات لمتكيهنم من 
اقتناء اآلليات الالزمة ملواçة هذا اخلطر، ألنه اكن هناك أنفلونزا 
الطيور واليوم أصبح أنفلونزا اخلنازير، وغدا نمتىن من هللا أن ال تكون 

  .حا� جد أخطر من هذا اخلطر
رض اليل قلتوا، السـيدة الوزيرة، هذا جد .م، �ش الرمق األخ

  .يكون واحد التواصل جد .م محلاية املواطنني
  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لفريق احلركة اQميقراطية . شكرا السـيد املستشار

  .°جÉعية

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

 رة احملرتمة،السـيدة الوزي
ن ال ننكر اEهودات اليت تبذلها خمتلف املصاحل احلكومية يف حن

تأمني الرتاب املغريب، لكن، السـيد الوزيرة، ال ميكن أن نكتفي �ملواد 

  .احلرارية اليل درتوها يف املوانع كذ» يف املطارات ويف الطرق الربية
  السـيدة الوزيرة، 

امل بأرسه، ومن بيهنم املغرب، حنا كنعرفو اخلطر اليل كهيدد العا
جزء من هذا العامل، لهذا وجب التأهيل والرتصد واQراسات قبل وبعد 
اخلطر، ال قدر هللا، وكذا التغطية يف لك نقط العبور، وخاصة الربية 

حنا كنعرفو الهجرة األنه  -كيف ما جاء يف 8م الزميل دÍيل  -مهنا 
كيسلكها األفارقة املرحشني اليل  الرسية، وما أدراك ما الهجرة الرسية،

كيوصلوا لألقالمي دÍلنا الرشقية، وعىل وجه اخلصوص اليل كميروا من 
  .هاذ الطرق هاذي، اليل يه غري مراقبة

املليون  3كذ»، السـيدة الوزيرة، جاء يف ال9م دÍلمك اكينة 
دÍل األقنعة، اليل ترسبت يف األخبار، ولكن هاذ األقنعة، السـيدة 

حنا كنعرفو الصالحية دÍلها، ما كتفوتش مخسة السوايع، ازيرة، الو 
حنا كنشوفو الشعب األمرييك، األن  ،ال قدر هللا، وهذا عدد غري اكيف

وما أدراك ما الشعب األمرييك �ألنواع دÍلو كذ»، القنوات دÍهلم 
دÍل اإلصا�ت، ولكن يوميا كيخرجوا  104يوميا، رمغ أهنم عندمه غري 

حنا معر� ما مسعنا يش ا�لتوعية وكيوعيوا الناس دÍهلم، ولكن عند� 
  .توعية من أي قناة

  السـيدة الوزير،
حنا ا ،نا كنعرفو هاذ املسائل �لضبط، ولكن  ال قدر هللاح ا

اليل جنا� مهنا، واليل  هكنعرفو بأن هو اكين أنفلونزا الطيور، وهللا بوحد
، ألن هللا اليل قادر هكنطلبو حىت دا� هاذ الو�ء حيفظنا هللا منه بوحد

  .عىل هاذ املسائل
  .وشكرا

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

  .التعقيبات

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
بطبيعة  ،شكرا الهÉم السادة املستشارين هبذا املوضوع اليل

اليل بغيت نقول غري عىل �لنسـبة للهجرة . كيشغل �لنا لكنا ،احلال
 ،وL امحلد ،الرسية �لنسـبة للقادمني من القارة اإلفريقية، حلد اآلن

القارة اإلفريقية �يق ما عرفتش حىت يش حا� و�ئية دÍل األنفلونزا، 
  . إذن اخلطر راه ما جايش من إفريقيا

بطبيعة احلال اخلطر صفر ما اكينش، ألنه مايش هاذ البيبان اليل 
كيعطيو� احلرارة، راه مصاب جيي يش واحد فيه احلرارة ونوقفوه، 

لمي وتنعرفو أن ذاك املرض املشلكة هو أنه ميكن جيي يش واحد س
خاصو سـبع أÍم وال مخس أÍم �ش عاد يظهر يدخل سلمي وهو ما 
عارفش، ألنه ما عندو حىت يش ظواهر املرض ويدخل، إذن عالش 
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حنا اآلن تيعطيوا يف الطائرة والرشطة، مع البطاقة دÍل املعلومات ا
�لنسـبة  دÍل الرشطة، تنضيفو بطاقة إضافية اليل حرر�ها للمعلومات

  .للقادمني، �ش إىل قدر هللا اكن حىت من بعد نعرفو
�إلضافة إىل كذ» لك القادمني من املكسـيك، وتنعرفومه ألن 
اكين هناك تنسـيق مع املطارات األخرى تيوصلو لنا، تيكونو هام يف 

هاذو عندمه واحد التتبع خاص، خاص . الرتانزيت ولكن تيوصلو لينا
رقام دÍل الهاتف دÍهلم وعنوان اإلقامة، واملندوب مبعىن أهنم تناخذو األ

مبرافقة واحد الطامق الطيب كيشوفهم خالل ديك السـبعة أÍم اليل تميكن 
  .يظهر فهيا املرض

إذن اكين واحد التتبع خاص �لنسـبة لهاذ الناس، مبعىن أن لك 
 اإلجراءات واملساطر اليل مقنا هبا لكها وفق املعايري ويه اليل اكينة يف

اQول، مع العمل عىل أن أور� اليل قامية حىت يه �لواجب راه دخلها 
  . هاذ املرض

حنا اهاذ املرض تميكن ليه يدخل، ولكن إذا قدر هللا ودخل، و 
حنا كذ» جمهزين أنفسـنا ادخل راه  تنحاولو أنه ما يدخلش، ولكن إىل

  .�ش نواçوه �ملستشفيات و�ألدوية و�ألقنعة
قنعة، عرفناها رمبا غري اكفية، فهاذ املبلغ اليل تضاف هرضتو عىل األ

هو �ش نقتنيو أقنعة إضافية وأدوية إضافية، والتحسيس والتوعية 
غادي نبداوه خالل األÍم القليX، من دا� يومني أو ثالث أÍم، ألن 

  . كنا كنوجدو واحد بر�مج معل مع مجيع القطاعات للتوعية والتحسيس
لنسـبة للحيوا�ت، أنه منذ البداية، اكنت غري بغيت نضيف �

دÍل لك  ،اليل مازالت ،وزارة الفالحة معبأة واكنت هناك مراقبة
Xالضيعات اليل عندها اخلنازير، إذن اكينة هناك مراقبة شام.  

�لنسـبة للمختربات، بغيت نؤكد عند� ثالث خمتربات اآلن ذات 
ن مضن هاذ الغالف جودة عالية ومزودين كذ» بلك اإلماكنيات، وم

كذ» اليل ترصد كذ» إلعطاء اإلماكنيات �ش يقتنيوا الكواشف 
  . الرضورية للتحاليل

  .وشكرا

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

السؤال اخلامس موجه كذ» إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول 
التدابري اليت تتخذها وزارة الصحة ملواçة °نعاكسات الصحية 

عبدة، -السلبية للتلوث الناجت عن تكرير الفوسفاط جبهة داك�
عبد اللطيف أومعو، مصطفى الاكنوين، : للمستشارين احملرتمني السادة

أمحد الرمحوين، سـيدي محمد أخطور، جناح عبد العزيز، العريب 
خربوش، أمحد الشوفاين، حسن الغزوي، حلسن أكوجال، محمد الزعمي، 

  . د وحالومحمد صاحل امقزية، محم

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنوين
  السـيد الرئيس،

  السـيدة الوزيرة، 
  السـيد الوزير،

  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارون،

ختلف معامل تكرير الفوسفاط التابع للمكتب الرشيف للفوسفاط 
وي بآسفي عبدة واجلرف األصفر �جلديدة واملركب الكÒ-جبهة داك�

واليوسفية تأثريات جد سلبية عىل حصة املواطنني هبذه اجلهة، وأخطر 
هذه °نعاكسات أمراض اجلهاز التنفيس مثل الربو وضيق التنفس 
وأمراض القلب وهشاشة العظام وهشاشة األسـنان وبعض أمراض 
رسطان اجلÌ وبعض أمراض اجلهاز العصيب واحلساسـية جبميع أنواعها 

  .يونوأمراض الع 
هذا الوضع يؤدي إىل تزايد احلاالت املرضية الواردة عىل 
املستشفيات �جلهة، غري أن اإلماكنيات املتوفرة Qى املؤسسات 
الصحية، خاصة من حيث عدد °ختصاصيني، جد ضئيX وغري قادرة 
عىل مواçة لك احلاالت، مفستشفى محمد اخلامس بآسفي، اúي ال 

أصبح اآلن مستشفى çوي يغطي ما يرىق إىل مستشفى إقلميي، 
طبيبا، ليس مهنم واحد  73مليون نسمة وال يتوفر سوى عىل  2يناهز 

خمتص يف اجلهاز التنفيس، وهذا غري معقول يف منطقة ال ختلو فهيا 
عائX من مرض ضيق التنفس واحلساسـية، وال يتوفر سوى عىل çاز 

Scanner ل اليوم اآلن واحد، غالبا ما يكون معطال، كام هو احلا
مثال، إضافة إىل غياب النظافة، وخري دليل عىل ذ» تواجد القطط 
الضا� بقسم الوالدة بشلك خميف و.دد للرضع، مما خيلق رعبا وسط 

  .األ.ات
وقد وردت عدة شاكÍت يف هذا املوضوع، ومستشفى مدينة 
اليوسفية اúي يتوفر عىل آالت طبية متطورة يف غياب تقنيني 

لتشغيلها ويف غياب إدارة مسؤو�، مما تضطر معه النساء خمتصني 
احلوامل للتوجه إىل مستشفى محمد اخلامس مبدينة آسفي اليت تبعد ب 

 .كيلومرت عن مدينة اليوسفية 90
ل معاليمك عن التدابري اليت تتخذها ئوبناء عىل ما ورد، نسا

صحية السلبية وزارتمك لتوفري لك اإلماكنيات الالزمة ملواçة اéلفات ال 
عبدة، اليت تعاين من - لنشاط املكتب الرشيف للفوسفاط جبهة داك�

هواء مسموم منذ أواخر السـتينات؟ وهل سبب تراجع مستشفى محمد 
يف السـنة الفارطة، إىل  ،اخلامس من املرتبة الثانية عىل الصعيد الوطين

  املرتبة السابعة عرش أو الثانية عرش يف السـنة احلالية؟
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  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيدة وزيرة الصحة لإلجابة عن . شكرا السـيد املستشار

  .السؤال

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارون،

عبدة هو نتيجة تواجد عدة -�لفعل فإن تلوث الهواء جبهة داك�
كذ» التلوث  - ونقولو هاذ اليش  - املنطقة، زÍدة  مركبات صناعية يف

هو أن املعطيات اليل  الناجت عن السـيارات، ولكن اليل بغيت نشري �
عبدة تبني أن احلا� -كيتوفر علهيا املرصد اجلهوي للعمل الو�يئ جلهة داك�

عن  ،حسب املعطيات اليل كنتوفرو علهيا ،الو�ئية �جلهة ال ختتلف
إذن بنسـبة التلوث تقريبا مماثX للجهات األخرى،  .رىاجلهات األخ

وعىل سبيل املثال �لنسـبة ألمراض اجلهاز التنفيس والربو �جلهة تبقى 
  .معدالهتا عادية، مقارنة مع مماثلهيا يف çات أخرى

أما فÒ يتعلق بقدرة املصاحل الصحية عىل °سـتجابة حلاجيات 
أهنا تتوفر عىل مستشفى çوي ذكر نالساكنة، فإن اجلهة، بغيت 

 4بآسفي، عىل مستشفى إقلميي �جلديدة، اليل تيمت إعادة البناء دÍلو، 
  .رسير 1138مستشفيات حملية، وذ» بطاقة استيعابية تصل إىل 

كام تتوفر اجلهة عىل ثالث مراكز ملرىض القصور اللكوي، مركزين 
ي مع دار مركز حصي جامع 25مركز حصي حرضي،  29لتحاقن اQم، 

مسـتوصف قروي، مركز  12مركز حصي جامعي،  51للوالدة، 
لتشخيص داء السل واألمراض التنفسـية، وخمتربين لتشخيص عمل 

  .حصة البيئة ،األوبئة واحملافظة عىل الصحة
طبيب موزعة عىل  �260لنسـبة للموارد البرشية، تتوفر اجلهة عىل 

  .خمتلف التخصصات
 ،يل هام رمبا مايش يف املسـتوى الالئقفÒ يتعلق بدور الوالدة ال

راه اآلن معلنا افتحاص مجليع دور الوالدة عىل الصعيد  ،كيف ما قلتو
الوطين، ومت تنقيطه وفق املعايري، وسيمت إعادة التأهيل للك دور 

  .الوالدة هذه
كام جتدر اإلشارة عىل أن املصاحل اجلهوية للصحة تتابع بدقة اجلانب 

نسـيق مع مديرية األرصاد اجلوية الوطنية ومؤسسة املتعلق �لبيئة بت 
البيئة، من خالل نرشة حمطيت قياس جودة الهواء ايةمحمد السادس محل

 يف مطلع سـنة امبلك من آسفي واجلديدة واليت بدأ °شـتغال هب
2007.        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .التعقيب عىل اجلواب. شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::وينوينوينويناملستشار السـيد مصطفى الاكناملستشار السـيد مصطفى الاكناملستشار السـيد مصطفى الاكناملستشار السـيد مصطفى الاكن
  السـيدة الوزيرة،

قلتو مسـتوى التلوث حبال مجيع املدن األخرى، واألمراض اليل 
  .اكينة يف آسفي حبال املدن األخرى

  السـيدة الوزيرة،
حنا عند� يف آسفي ما اكينش ا. مع اكمل احرتامايت، هذا خطأ

من واحد مريض بأمراض  -ولو عىل األقل  - عائX واحدة ختلو من 
ومسـتوى التلوث، هذيك املعايري . معرتف به احلساسـية، هذا يش

حنا اليل اهذيك احلسا�ت اليل كتعطى حسا�ت ما مهنا شاي، ألنه 
عايشني متاك، ميل خلقنا متاك، مسـتوى التلوث يف آسفي طالع، هذا 

  .مايش اكيف
حنا، السـيدة الوزيرة، مكمثلني للساكن البد أن أبلغمك عىل حقيقة ا

حدى الليايل، إونطلب منمك القيام بزÍرة  الوضع الاكريث �ملنطقة،
 Xخاصة أثناء ارتفاع الضغط اجلوي، لتشاهدوا بأنفسمك األعداد الهائ
للمواطنني املتوافدين عىل املستشفيات لطلب مادة األوكسجني بقسم 

  .املسـتعجالت، اúي ال يتوفر عىل احلد األدىن لإلماكنيات
  السـيدة الوزيرة،

يف اقتصاد البالد، واكن من  1965 منذ عاماملنطقة دÍلنا سامهت 
الفروض أن تكون هناك عناية حصية أكرب، بدل مما هو حاصل اآلن، 
كام أنه البد أن نؤكد عىل اسـتفحال الرشوة يف املستشفيات بشلك ال 

  . يطاق
هنا واحد الوقفة بأن �لنسـبة للسبيطار عند�، األطباء اليل اكينني 

املرارة بمثهنا والزايدة بمثهنا  -هيم، ساحمهم هللا مع اكمل °حرتام ل -متاك 
واللكوة بمثهنا، يعين لك معلية عندها مثن خاص، ما بقاتش الرشوة، 

  .والت معلية بيع ورشاء �لعاليل
ال  ،لألسف الشديد ،أما أهل البوادي، فاملعامX اليت يتعامل هبا

زد عىل ذ» غياب مسـمتر دÍل األطباء، اكين . تليق مبقام املواطن
الطبيب اليل كيجي غري ساعة يف الهنار، اكين اليل كيجي غري ساعة يف 

  . األسـبوع
عىل سبيل املثال، الطبيب دÍل مسـتوصف جامعة سـيدي التيجي 

، Les salles d’opérationsبإقلمي آسفي، ضعف البنية التحتية اكين
الناس اليل غيقوموا هباد اليش هذا ما  كن البنية التحتية ما اكيناش،ول

  .اكينينش
5لثا، رجال احلراسة، �لنسـبة لرجال احلراسة اكين مثة كذ» 
الرشكة اليل معاقدة مع وزارة الصحة، هاذوك الناس ما عرفناش آش 
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 كيديرو مت؟ Í إما كيطيحوا واحد املريض يدفعوه ويطيحوه، وإما خيليوا
  .لكيش يدخل، إما الفوىض وإما أمسو

املوQ الكهر�يئ، إىل تقطع الضوء، هذا معناه أنه اليل يف 
خاصو يتسـين ساعة، يعين إىل تقطع الضوء اكين   Opérationيش

  .. واحد السـيد اليل فاحت عىل القلب وواحد فاحت عىل عينو، يعين هذا
كيطلبوا أنه ما ميكنش خيدموا من  Les infirmièresو�لنسـبة 

التاسعة حىت الرابعة بدون مقصف، يعين إىل اكن التوقيت الكندي 
  .مطبق، يتطبق معه أنه يكون مقصف فني Íلكوا

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

إذن السؤال السادس املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول 
بوشعيب : ملنهتية الصالحية، للمستشارين احملرتمني السادةاألدوية ا

هاليل، محمد اخلضوري، سعيد رسار، عبد الرحامن أشن، محمد 
  . العلمي، محمد حتيفة، احملجوب اQابدا، حسن قامسي

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة،
  لوزراء احملرتمون،السادة ا

  إخواين املستشارون احملرتمون،
السؤال يتعلق �ألدوية املنهتية صالحيهتا، أي األدوية اليل فات 

وخصوصا  - الوقت دÍلها، وهبذا ميكن القول عىل أن املواطنني يعانون 
صالحية، العدة مشالك جراء اقتناهئم لألدوية املنهتية  - املرىض مهنم 

اليت تكون يف غالب األحيان السبب يف تدهور اليت تلكمت علهيا، و 
حالهتم الصحية بدل أن تعاجلهم، وهذا مرده إىل غياب املراقبة، دامئا 
املراقبة، حيث تنترش خمازن لألدوية تنفلت من الرقابة التقنية 

  . والعلمية، وخصوصا يف العامل القروي، أي البادية
ة امللكفة �لصحة، ولهذا، وبلك اختصار، نتقدم إىل السـيدة الوزير 

حىت تعطى األمهية لصحة املرىض، وذ»  ،والرأي معنا ،لنسألها
  . لتشديد املراقبة احلقيقية عىل األدوية

جيب أن تكون األدوية مراقبة مراقبة علمية وقانونية للحفاظ عىل 
صالحيهتا، وخصوصا األماكن اليت ختزن فهيا أو املسـتودعات، وهذا 

لسـيدة الوزيرة أن جتاوب عىل هذا السؤال هو سؤالنا، ونمتىن من ا
  . بكيفية معقو� و.مة

  .وشكرا

        

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

  .السؤال

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارون،

البداية أن أؤكد لمك عىل أن لك األدوية اليت يمت اسـتعاملها أريد يف 
يف بالد� يه ذات جودة عالية ومعرتف هبا من طرف املنظامت 
اQولية، واéترب دÍل وزارة الصحة اúي يراقب لك هذه األدوية هو 

  .معرتف به من طرف املنظمة العاملية للصحة
� Xملؤسسات الصحية التابعة كام أن معلية اقتناء األدوية املسـتعم

لوزارة الصحة، سواء اكنت �لعامل القروي أو �لعامل احلرضي، فهـي 
ختضع ملسطرة طلبات العروض اجلاري هبا العمل، وعند اسـتالم هذه 
املواد الصيدلية واملسـتلزمات الطبية تتشلك جلنة تقنية تسهر عىل 

رت التحمالت، مراقبة جودة وفعالية وتطابق مواصفات هذه املواد مع دف
  . ومن مضن هذه املعايري التارخي ومدة الصالحية

أما خبصوص األدوية اليت يقرتب �رخي انهتاء صالحيهتا، ال يمت 
ميل . توزيعها إطالقا عىل املؤسسات الصحية، هذا قبل التوزيع

كنتقتنيومه، قبل التوزيع، ميل كنشوفو أن التارخي قريب من انهتاء مدة 
بدالها Qى املمونني، حسب رشوط ومقتضيات الصالحية يمت است 

  .حمددة مسـبقا يف دفرت التحمالت
كام أن الوزارة يف طور جتهزي لك صيدليات املستشفيات 
�ملعلوميات، وذ» قصد إخضاعها لتدبري يتصف �حلاكمة اجليدة وكذا 
مراقبة معلية التخزين والتوزيع من أجل التحمك كذ» يف مدة 

نوفرو لك املستشفيات عىل صيدليات حديثة، حبال بغينا . الصالحيات
  .الصيدلية اليل كنقتنيو مهنا األدوية يف القطاع اخلاص

أما خبصوص الصيدليات ومسـتودعات األدوية التابعة للقطاع 
اخلاص، فهـي كذ» ختضع ملراقبة مفتشـية الصيد� بوزارة الصحة، اليت 

نني ورشوط ختزين تقوم بتفتيشات دورية قصد التأكد من احرتام قوا
وتسلمي األدوية، و�لتايل السهر عىل احرتام لك معايري وجودة وسالمة 

  . األدوية، ألن  يف آخر املطاف يه سالمة املواطنني واملواطنات
  .وشكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  التعقيب عىل اجلواب؟. شكرا السـيدة الوزيرة
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        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  السـيد الرئيس،

ال أتلكم عن  احلقيقة أ�للسـيدة الوزير عىل جواهبا، غري  شكرا
األدوية املعرتف هبا دوليا وال املراقبة دوليا، السؤال يصب عىل ما 

ليكن يف عمل السـيدة الوزيرة احملرتمة عىل اآلن . جيري داخل املغرب
اكينة عدة أدوية تدور يف األسواق خارجة من اéازن، وهذا حبجج، 

صالحية دÍلها منهتية، ولكن حىت كيفام قالت السـيدة اكين أدوية ال
حنا نعد األدوية اليل االصالحية قريبة للهناية دÍلها، و  ،الوزيرة

  .الصالحية دÍلها قريبة فهـي منهتية
5نيا، بغيت نبلغ للسـيدة الوزيرة عىل أن اكين عدد دÍل األدوية 

ام صاحلة، ولكن العادية، اليت تلكمت علهيا السـيدة الوزيرة، بلك احرت 
املنهتية صالحية دÍلها اليل جات يف السؤال واألدوية احلدودية اليل 
كتجي من احلدود، كتجي بزاف عىل بزاف دÍل الطرق، هاذي تنفلت 
فهيا املراقبة الصحية، مث اليت جتيء من مسـتودعات وأقول �لبادية، 

ة، ألن مايش يف املدينة، ما ميكنش لنا ننكرو، ألن هاذي قضية خطري 
املسـتودعات األكرثية دÍلها �لبادية، معناها هو أن يف البادية ما 

  . هذا دليل يش شوية قريب. غاديش تدار مراقبة حصية
حنا يف املغرب خاصنا نكونو املغاربة متساويني يف األدوية، امث أنه 

األدوية خاصها ما تكونش أدوية حىت تويل متنوعة، حىت يويل اQواء 
واQواء دÍل املتوسط، وهذا راه جاري به العمل واQواء  دÍل الغين

  . دÍل الفقري، الفقري يف البادية
كنشكو اكين واحد التواطؤ من  -مايش كبري  -اكين واحد النوع 

بعض اجلهات، مايش من اجلهات الرمسية، ألنه لك القطاعات فهيا 
مسرسة كتحارب �لقانون، ولكن يش مرات كتفلت، كنمتناو من 

تكون تسـتطع �ش تراقب األدوية اليل  ،عىل األقل ،احلكومة �ش
  . أرشت لها املتنوعة

  .وشكرا

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

  :السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
غري بغيت نؤكد عىل يش حاجة، أوال األدوية اليت نسـتعملها داخل 
املستشفيات يه ال ميكن أن تكون من هاذ الصنف دÍل األدوية 

حنا كندوزو طلب العروض من الرشاكت اليل كتصنع هذه ااملهربة، 
األدوية، إذن ما اكين حىت يش خطورة، يسـتحيل أنه يكونوا هاذ 

ال يف املسـتوصفات القروية، ما  األدوية داخل املستشفيات أو
حنا من القنوات دÍل الهتريب، ولكن اليل عندمك احلق فيه اكنرشيوش 

 øهو خاصنا حنسسو ونوعيو املواطن املغريب أنه ما خاصوش يسـهت

  .ذاك األدوية اليل كتشلك واحد اخلطورة عىل حصته
ل أن األدوية اليل قريبة تنهتـي صالحيهتا مايش حبا ،اليشء الثاين

حنا عالش كيمت ا. اليل منهتية، راه الصالحية عندها واحد املدة معينة
استبدالها؟ ألن ما غاديش نرشيو دواء اليل غادي ينهتـي بعد شهر 

  .وعاودتين خاصنا نشريوه مرة 5نية
خا تنسمعو عىل أنه اكين أدوية منهتية االيشء الثالث، عىل أنه و 

العديد من املستشفيات الصالحية دÍهلم داخل املستشفيات، زرت 
وزرت العديد من الصيدليات وشفت األدوية، وبعد اكين واحد املؤرش 
أنه يسـتحيل أنه تكون عند� أدوية تنهتـي صالحيهتا، ألن كنقولو دامئا 
ما اكفيناش ذاك اQواء، إذن ما ميكنش يكون عند� اQواء، ويبقى وما 

لك هاذ األشـياء،  نسـتعملوهش، يبقى واحد املدة، ولكن �ش نتفاداو
خاص تكون عند� واحد التدابري معقلنة واحلاكمة اجليدة اليل حتدثت 

  .علهيا بتأهيل الصيدليات

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

السؤال األخري املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول وضعية 
رحمي عبد ال: املستشفيات العمومية، للمستشارين احملرتمني السادة

الرماح، محمد دعيدعة، عبد السالم خريات، محمد بورمان، محمد 
عشاب، محمد عداب الزغاري، عبد امحليد فاحتي، عبد املا» أفرÍط، 

  . محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد العاطفي، حسن ألكمي
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئيس، السـيد
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدان الوزيران، 
  إخواين املستشارون،

سؤايل موجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول وضعية املستشفيات 
  .العمومية

  السـيدة الوزيرة، 
البد من التذكري يف البداية، أن احلق يف التطبيب حق من حقوق 

ل إنه أيضا اإلنسان، اúي نصت عليه العديد من املواثيق اQولية، ب
حق مكفول دسـتورÍ، إال أن واقع الصحة ببالد� يعرف تدهورا 
خطريا، خاصة �ملستشفيات العمومية اليت تعاين ضعف بنية 
°سـتقبال، تآلك التجهزيات وتقاد.ا، نقص املوارد البرشية، سواء 
تعلق األمر �ألطباء أو �ملمرضني أو الصياد� أو اإلداريني، خاصة أنه 

تعويض اúين اسـتفادوا من معلية املغادرة الطوعية، �هيمك عن  مل يمت
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  . تفيش ظاهرة الرشوة واحملسوبية والزبونية
فأمام هذا الوضع املرتدي لهذا القطاع، نسائلمك السـيدة الوزيرة 
احملرتمة، عن اإلجراءات الواجب اختاذها لتحسني أوضاع املستشفيات 

يلعب دوره °جÉعي احلقيقي العمومية والهنوض بقطاع الصحة، حىت 
  . املنوط به

  .شكرا السـيد الرئيس

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيدة وزيرة الصحة لإلجابة عىل . شكرا السـيد املستشار

  .السؤال

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد املستشار،
  السـيد الرئيس،

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارون،

كام تعلمون، فإن وزارة الصحة ومن خالل اإلسرتاتيجيات 
برجمت عدة تدابري تريم عىل اخلصوص إىل  2012-2008لسـنوات 

وبطبيعة  2008وهكذا، خالل سـنة . تأهيل املستشفيات العمومية
احلال ال ميكن يف خالل ظرف سـنة تأهيل مجيع املستشفيات، ولكن 

العديد من التجهزيات،  خالل هذه السـنة معلنا عىل برجمة وإجناز
  .اسـتفادت مهنا مجموعة من املستشفيات العمومية عرب أرجاء اململكة

ومن çة أخرى، ونظرا لقدم العديد من بناÍت املؤسسات 
اإلستشفائية، فإن وزارة الصحة برجمت يف مزيانيهتا، خصصت يف هذه 

واليت " 3مغرب الصحة "املزيانية أشغال الرتممي والبناء يف إطار بر�مج 
  .مؤسسة استشفائية 21ستشمل 

أما فÒ يتعلق بدمع املستشفيات �ملوارد البرشية، جتدر اإلشارة إىل 
إطار  1200أن الوزارة بذلت جمهودا هذه السـنة، حيث مت توظيف 

من أطباء، صياد�، ممرضني، تقنيني، إداريني، �إلضافة إىل املوارد 
للمراكز  �1800ش يف هاذ البرشية اليت مت رصدها، اليل ما حمسو

منصب مايل مت رصده هذه  2000اإلستشفائية اجلامعية، أي أزيد من 
السـنة لوزارة الصحة، وهذا جمهود نعمل عىل تدعميه من خالل 
ختصيص مناصب �ش ندمعو اجلهات اليت حتتاج إىل األطباء 

  .واملمرضني، وكذ» لفتح املراكز اليت اكنت مغلقة
ياة العامة �ملستشفيات العمومية، رمغ أننا أما خبصوص ختليق احل 

حقيقة  ،نعمل أن أغلبية الطامق الطيب فيه الزناهة وفيه رشفاء وفيه �س
زير شكون اليل يف ايضحون بأنفسهم، وتنشوفو اآلن يف أنفلونزا اخلن

املواçة؟ شكون اليل غادي يكون فيه اخلطر األول؟ هام األطباء 

  .واملمرضني
وه بلك العمل اليل كيقوموا به، ولكن تنعرفو اكين إذن البد أن نن

هناك واحد األقلية اليل كتفسد اجلو العام، ف]» مت إطالق الرمق 
األخرض اليل هو اآلن مفعل ونعطيمك الرمق دÍلو اليل هو 

اúي مت ختصيصه السـتقبال لك الشاكÍت وتظلامت  0801005353
  . املواطنني

ختذت إجراءات .مة تسعى من ومن çة أخرى، فإن الوزارة ا
وراهئا إخضاع اخلدمات اليت تقد.ا املؤسسات اإلستشفائية للحاكمة 
اجليدة من خالل تبسـيط إجراءات الولوج إىل اكفة املستشفيات 
و°سـتفادة من األدوية مع ضبط املواعيد، عن طريق بر�مج 

ن معلومايت، ميكن املريض من معرفة �رخي °ستشفاء مسـبقا، وتكو
بطبيعة احلال �يق ما . حنا بدينا فهيااهناك الشفافية، إذن هاذ العملية 

عطاتش النتاجئ دÍلها يف مجيع املستشفيات، ولكن اكين هناك حتسن 
  . ملموس يف العديد من املستشفيات

  .وشكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تعقيب؟ التعقيب للسـيد املستشار. شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::عبد املا» أفرÍطعبد املا» أفرÍطعبد املا» أفرÍطعبد املا» أفرÍط    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدان الوزيران،
  السادة املستشارون،

أريد فقط يف البداية أن أذكر أن اهÉم اQو� �لتغطية الصحية هو 
واحد املقياس اليل به كيتقاس مدى تقدم الشعوب، وعىل اعتبار أن 

  .احلق يف التغطية الصحية هو حق من حقوق املواطنة
هل ميكن أن نقول اليوم أن الوضع الصحي ببالد� : ú» نتساءل

عىل ما يرام، ال عىل مسـتوى املوارد البرشية وال عىل مسـتوى بنية 
°سـتقبال وال عىل مسـتوى األرسة وال عىل مسـتوى األغطية إىل غري 

  ذ»؟ 
فنحن طبعا نمثن اEهودات اليت يقوم هبا العاملون هبذا القطاع، 

ر ما نمثن هذه اEهودات، بقدر ما أيضا  حنتج عىل بعض لكن بقد
  .الوقائع أو عىل بعض املامرسات اليت نشاهدها داخل هذا القطاع

ولقد شاهد املغاربة جوج دÍل التحقيقات دارهتم إحدى القنوات 
حتقيق أول اليل �ن فيه معد هاذ الرب�مج وهو يريش أحد : املغربية

ه، مث هناك حتقيق آخر فظيع، ويعترب حقيقة األطباء، وبدا كيتاوا معا
فضيحة بلك املقاييس، وهو حتقيق دÍل املستشفى النفيس دÍل 

يل  اامسحو  ،برشـيد، اليل ما ميكنش لنا نسميوه مستشفى، هو عبارة
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من " كوري"عن إسطبل وال كيف تيقولوا املغاربة، ، عىل هذا املصطلح
   !املواطن املغريب الكوارا دÍل الهبامي، ال حيرتم إنسانية

وهاذ اليش راه املغاربة لكهم شافوه كيفاش أنه مراحيض داخل 
مستشفى، كيفاش التعامل مع هاذ املرىض اúين قدر هللا علهيم أن 

  . يكونوا يف هذا الوضع
مث أنه عندما نتحدث عن ختليق احلياة العامة، ختليق احلياة العامة 

قفوا يف �ب املستشفى وأهنم ال يعين أننا جنيبو أ�س شداد غالض يو 
حنا كنعرفو كيفاش كيسمحوا امن كنقولو يوقفو يف �ب املستشفى، راه 

حنا لألسف اليوم اللناس �ش يدخلوا، وميل كهنرضو عىل هاذ الواقع، 
جنوم واكين املغاربة دÍل دون جنمة، راه  5تنعيشو اكين املغاربة دÍل 

ولكن هذا الواقع اúي يعلو كنعرف هاذ اليش كيقلقمك أنمت كحكومة، 
، "العام زين"خا هاذيك الثقافة دÍل اوال يعىل عليه، راه املغاربة راه و 

، "أودي راه داك اليش راه حشال هاذي، راه قطعنا معاه: "كنا كنقولو
  . ولكن اليوم اكين الواقع الصحي

كنت كنمتىن أن السـيدة الوزيرة جتيب لنا إحصائيات، وتقول لنا ها 
شفيات، ها عدد األرسة، ها اليوم اكين اليل كياخد املوعد ت س عدد امل 
شهور يف واحد العديد دÍل املستشفيات، اكين اليل كياخد  6دÍل 

أشهور، شهر، وهذا خاصة عندما يتعلق  3شهور،  4املوعد دÍل 
  . األمر ببعض األمراض اخلطرية

 أ� كنتساءل كيفاش ميكن يصمد واحد املريض واحد شهرين عىل
حنا مطالبني أننا نديرو واحد اليوم درايس حول اهاذ املوعد، واليوم 

الوضع الصحي �ملغرب خاصة، ونديرو واحد التقومي من بعد إعامل 
مدونة التغطية الصحية نشوفو فني واصلني، مين كنقولو التغطية 
الصحية، سواء اúين هلم هاذ اإلماكنية دÍل التأمني الصحي أو يف 

، أي التغطية الصحية ملن ال دخل « RAMED »ب  إطار ما يسمى
أودي أعيد وأؤكد أنه هاذ اليش راه ما : "هلم، إذن من هنا تنقولو

، وأعتقد حىت أنمت، السـيدة الوزيرة، غادي تكونوا مقتنعني أن "اكفيش
  .هاذ اليش ما اكفيش وكيخص يتبذل فيه جمهود كبري

ولكن راه املغاربة كيقاسـيوا، وهاذ اليش راه ما يه محX انتخابية، ما 
حنا ما ضد حىت احنا ضد يش حد، �ش ما تفهموش 5ين �ملقلوب، ا

يش واحد، بل أنه هدفنا األسايس هو أن نعمل مجيعا من أجل أن 
  . تكون هناك تغطية حصية للك املغاربة وبلك رشاحئهم

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
راه لك  ،بطبيعة احلال ،بعجا�، أريد فقط أن أقول أ� ما كنقولش

  .يش عىل ما يرام، ولكن اكين هناك جمهود كبري مبذول
دÍلها، إذن بغيت نذكر عىل أن هاذ احلكومة، هاذي أول مزيانية 

ما ميكنلهاش تعاجل مجيع اإلشاكليات يف ظرف وجزي، ولكن هناك 
جمهود كبري مبذول، ال عىل صعيد دمع وزارة الصحة �ملوارد البرشية، ال 

  .%22عىل صعيد رفع املزيانية دÍلها ب 
نذكر غري بعجا� ببعض اإلجراءات حبال جمانية الوالدة أوال ختفيض 

ات يف املستشفيات اجلامعية، يف حني أنه األسعار يف بعض الفحوص
  .حقيقة ورات بعض الظواهر، ولكن ورات كذ» اإلجيايب ،القنوات

هنرضو عىل السليب، مزÍن، ولكن يف نفس الوقت هنرضو كذ» 
ما . عىل األشـياء اإلجيابية، اليل كتعرفها املنظومة الصحية ببالد�

  .مزÍنش، واكين املزÍننبقاوش نقولو غرياخلايب خايب، اكين اليل ما 
إذن بصفة عامة، اكين هناك جمهود اليل كيتبذل وخاص دمع امجليع، 
ومعنوÍت كذ» الطبية والشـبه الطبية اليل بغيت نذكر اليل اآلن يه 

يف نقط العبور شكون اليل متواجد واليل . ساعة 24/24معبأة 
  .تيواçوا اخلطر؟ مه أطر وزارة الصحة مع األطر األخرى

  .راوشك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا عىل املسامهة دÍلمك القمية يف هذه اجللسة. شكرا للسـيدة الوزير

قبل أن ننتقل إىل القطاع الفال`، أعطي اللكمة للسـيد األمني 
  .لإلعالن عن اسـتدراك

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�املستشار السـيد أمحد حا�املستشار السـيد أمحد حا�املستشار السـيد أمحد حا�
  .شكرا سـيدي الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون،إخواين املستشارون 

العلوي،  إدريستوصلنا برسا� من السـيد املستشار السـيد موالي 
موçة إىل السـيد رئيس جملس املستشارين يف موضوع اسـتقا�، هذا 

  :نص الرسا�

  سالم �م بوجود موال� اإلمام،"
يرشفين أن أخربمك أنين قررت تقدمي اسـتقاليت من فريق احلركة  وبعد؛

مبجلس املستشارين، وأعلن التحايق بفريق  اQميقراطية °جÉعية
  .خبارإلهبذا وجب ا. التجمع واملعارصة

  .والسالم

  ".املستشار موالي ادريس العلوي :إمضاء
  .لمك اللكمة السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد األمني
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ننتقل اآلن إىل األسـئX اآلنية املوçة إىل السـيد وزير الفالحة 
البحري وعددها أربعة، تتناول يف مجملها موضوع مومس احلصاد والصيد 

وتسويق املنتوج الفال`، ونظرا لوحدة املوضوع أسـتأذن اEلس املوقر 
بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذ» نعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة 

  .عهنا
السؤال اآلين األول يف املوضوع، املوجه إىل السـيد وزير الفالحة 

البحري، حول دور التعاونيات الفالحية املغربية يف تسويق والصيد 
 إبراهميمحمد طاحلا، : املنتوج الفال`، للمستشارين احملرتمني السادة

احلب، عبد هللا الغويت، امليك حلريزي، عبد السالم اهلمس، مصطفى 
 إدريسالرداد، أمحد السـنييت، محمد طريبش، محمد أبو السعود، موالي 

الرمييل، عبد هللا  إبراهميي، عبد السالم بلقشور، احلسـين العلو 
  . عباد، أمحد اQيبوين، معر بنونة

 .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزي
  . بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  السادة املستشارون احملرتمني،

الوزير احملرتم، أن التعاونيات الفالحية يف كام تعلمون، السـيد 
املغرب تلعب دورا أساسـيا يف إنعاش °قتصاد الوطين واحلفاظ عىل 
توازن السوق اQاخيل �متصاص الفائض يف اإلنتاج وكذ» متوين 
املطاحن يف بعض األحيان، كام أن هذه التعاونيات تقوم بدور كبري يف 

 ضل حركة اقتصادية واجÉعية دمع خمتلف القطاعات اإلنتاجية، يف
  . متجددة

ومبا أن بالد� عرفت هذه السـنة موسام فالحيا جيدا، رمغ 
اإلكراهات اليت يعانهيا الفالح من غالء أسعار املواد األولية وبذور 

  .وأمسدة وغريها من وسائل اإلنتاج
لهذه األسـباب، السـيد الوزير احملرتم، نسائلمك عن دور هذه 

فالحية يف تسويق املنتوج الفال` لهذه السـنة، وما يه التعاونيات ال
التدابري اإلجرائية اليت تعزتم هذه التعاونيات التدخل هبا للقيام �Qور 

  املنوط هبا لتنوير الرأي العام الفال`؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

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

الفالحة والصيد البحري،  السـيد وزير السؤال اآلين املوجه إىل
محمد األنصاري، : حول مومس احلصاد، للمستشارين احملرتمني السادة

الفاليل،  محمد السويس، محمد تيتىن العلوي، عبد الكبري برقية، الطاهر

قيوح، التيجاين حباشيش، العريب احملريش،  إسامعيلالعريب سديد، 
  . جامل برنبيعة، رفيق بنارص، محمد لفحل

  .ألحد املستشاريناللكمة 

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  زماليئ املستشارون،
 ،يف الفريق °سـتقاليل أرد� أن نضع سؤ° لنؤكد أن هذه السـنة

L اكنت سـنة اسـتثنائية، نظرا ملا عرفته بالد� من أمطار اخلري  ،امحلد
وتساقطات قياسـية، اليشء اúي أثر إجيا� عىل حقينة السدود، إذ 
وصلت إىل قياسات .مة جدا وكذ» الفرشة املائية، اليشء اúي ترك 

  .انطباعا جيدا Qى ساكنة املغرب وخاصة الفالحني
اQويل الرابع للفالحة، اúي  وهذا كذ» ظهر للعيان يف املعرض

عرف جناحا �هرا، نظرا لإلقبال الكبري اúي اكن عليه من طرف 
املستمثرين يف اEال الفال`، سواء الوطنيني أو اQوليني أو عدد 
الزوار وكذ» املناظرات أو املوائد املسـتديرة اليت اكنت مرافقة �، وما 

همتني �لقطاع من أمهية أعطي � من طرف وزارة الفالحة وكذ» امل 

، "املغرب األخرض"قصوى واخلروج كذ» بنتاجئ جد هامة يف نطاق 
اúي أتت به احلكومة ووزارة الفالحة عىل اخلصوص كقاطرة من أجل 

  .التمنية الفالحية ببالد�
بدون شك، اللك وخاصة الفالحون، ينتظرون موسام فالحيا 

احملصول الزراعي، وبطبيعة اسـتثنائيا هذه السـنة، وخاصة يف خصوص 
احلال مه يتطلعون كذ» إىل مواكبة اإلعا�ت واإلسعافات من طرف 
القطاع الويص، أي وزارة الفالحة كام عهد هبا دامئا يف هذه احلكومة 
عىل اخلصوص، وذ» بتقدمي اQمع واملساندة واإلرشاد للفالحني عىل 

وال .  أو الصغارخمتلف مسـتوÍهتم، سواء الكبار مهنم أو املتوسطني
  .يقترص ذ» عىل مجع املنتوج، بل كذ» عىل ختزينه وتسويقه

من خالل هذه القبة ومن خالل السـيد وزير الفالحة، ، ولهذا
نود أن يعرف الرأي العام،  ،اúي ال يألو çدا للهنوض هبذا القطاع

وخاصة املهمتني �لقطاع الفال`، اإلجراءات والتدابري املتخذة من أجل 
إسعاف الفالحني لتمكل فرحهتم مبحصول جيد يف ظروف جيدة 

  . وتسويق جيد
  .وشكرا

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

السؤال اآلين الثالث يف نفس املوضوع، موجه إىل السـيد وزير 
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للمستشارين  ، ملومس احلصادريالفالحة والصيد البحري، حول التحض
ف أومعو، جناح عبد العزيز، محمد وحالو، عبد اللطي: احملرتمني السادة

مصطفى الاكنوين، حسن الغزوي، العريب خربوش، محمد الشوفاين، 
أمحد الرمحوين، حلسن أكوجال، محمد الزعمي، محمد صاحل امقزية، سـيدي 

  . محمد أخطور
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد حسن الغزوياملستشار السـيد حسن الغزوياملستشار السـيد حسن الغزوياملستشار السـيد حسن الغزوي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  راء احملرتمون،السادة الوز
  إخواين املستشارون احملرتمون،

سؤالنا اليوم يتعلق �إلجراءات احلكومية املتخذة إلجناح مومس 
احلصاد لهذه السـنة، وهو سؤال معيق يتعلق مبشالك تتكرر سـنوÍ يف 
مثل هذه املناسـبات وجتعل من الفالح هدفا للمضاربني والسامرسة 

ء احلبوب بأقل من مثهنا اúين ميارسون ضغوطاهتم من أجل رشا
املرجعي، وهو ما يضيع عىل الفالح جمهود عدة شهور من °جهتاد 

  .والتعب
úا نسائلمك السـيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات املتخذة للحد من 

  هذه املضار�ت وصيانة حقوق اإلنسان؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

الرابع املوجه إىل السـيد وزير الفالحة والصيد البحري،  السؤال
: حول اخلطة املعمتدة لتسويق احلبوب، للمستشارين احملرتمني السادة

مرون، عبد القادر قوضاض،  إدريسسعيد التدالوي، محمد فضييل، 
معر أدخيل، عبد امحليد السعداوي، محمد عدال، معر مكدر، احلسن 

حلسن أمزوغ، بوسلهام بيتة، يونس العرايق،  بوعود، عبد هللا أبو زيد،
 إبراهميحسن القيشو`، حسن أبو العز، عبد اEيد احلناكري، 

  . فضيل، أولعيد الرداد، عياد الطييب، محمد الكبوري
  .اللكمة ألحد املستشارين، اليس التدالوي

        ::::املستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوي
  السـيد الرئيس، 

خيليك، واحد املالحظة، قررمت أن دور التعاونيات ومومس  هللا
احلصاد والتحضري ملومس احلصاد هو وحدة السؤال مع اخلطة املعمتدة 

حنا ا. من طرف احلكومة يف خشص وزير الفالحة يف تسويق احلبوب
ما عند�ش مانع، غري كنلمتسو من السـيد الوزير ما يدخليناش يش 

حنا يف سؤالنا كندويو عىل اينا أرقام، و فيش، يكون معنا مركز، ويعط 
حنا غري كنحذروه االسوق العاملي وكرنبطوه �ملنتوج الوطين، ولهذا 

حنا عند� كنطلبو اخلطة املعمتدة، ايركز معا�، ما يدخلناش يف املومس، 
  .ما عند�ش مانع

بغيتو تدجمو� يف هاذ األسـئX ما  .قابلني ؟بغيتوا ختليو� بوحد� 
  . عند�ش مانع، غري تعطا� احلصة دÍلنا يف سؤال دÍلنا

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يف األول اسـتأذنت اEلس . شكرا، السـيد املستشار، عىل التوضيح

كنت تتدخل، ولكن ال مانع من هاذ اليش اليل قليت . لوحدة املوضوع
بعني °عتبار املالحظة دÍ»،  يأخذوزير الفالحة غادي  السـيد. دا�

  .أعطيتك اللكمة إللقاء السؤال. إذن، إيوا ألق السؤال بعدا

        ::::املستشار السـيد حسن أبو العزاملستشار السـيد حسن أبو العزاملستشار السـيد حسن أبو العزاملستشار السـيد حسن أبو العز
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

ا دأبت احلكومة يف منتصف لك سـنة فالحية عىل إعطاء تصوراهت
خبصوص تسويق احلبوب وختزيهنا وكذ» الوسائل الكفيX بضامن اكفة 

  .املنتوج الوطين، مع األخذ بعني °عتبار توçات السوق العاملي
فبخصوص هاذ السـنة عرفت سقوط أمطار اخلري رمغ حدوث 
خسائر يف بعض اجلهات، فإننا ننتظر من احلكومة أن تنور الرأي العام 

املنتظرة لهذه السـنة وكذ» اإلجراءات اليت مت الوطين حول التوقعات 
  . اختاذها من أجل ضامن الرشوط املالمئة لتسويق واسـتعامل اإلنتاج

من هذا املنطلق، نود أن نسائلمك السـيد الوزير، عن اخلطة اليت 
  ستتخذها احلكومة لتسويق احلبوب؟ 

  .وشكرا

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

د وزير الفالحة والصيد البحري لإلجابة عن األسـئX اللكمة للسـي
اآلنية املتعلقة مبومس احلصاد واملنتوج الفال` واخلطة املعمتدة لتسويق 

  .اللكمة للسـيد الوزير. احلبوب

        ::::السـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوشششش، وزير الفالحة والصيد الب، وزير الفالحة والصيد الب، وزير الفالحة والصيد الب، وزير الفالحة والصيد البححححريريريري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

 ،امحلد L ؟مس الفال` هاذ السـنةو املرتقبة، كيمتزي املأوال، النتاجئ
تساقطات مطرية  ،امحلد L ،عطا� هللاأبظروف مناخية مالمئة، و 

 %70هامة بلك املناطق، حيث فاق املعدل دÍل التساقطات حوايل 
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مقارنة مع سـنة عادية، كام متزيت هذه التساقطات املطرية حبسن 
ومن املرتقب أن يكون لهذه الظروف، توزيعها جغرافيا وزمنيا، 

و�خلصوص اEهودات اجلبارة اليت بذلها الفالحون والفاعلون، وقع 
إجيايب عىل خمتلف األنشطة الفالحية، فلن يقترص احملصول اجليد عىل 
احلبوب فقط، بل لك املؤرشات تبرش مبومس جيد �لنسـبة éتلف 

  .املنتوجات، اكنت نباتية أو حيوانية
و�لرجوع إىل احلبوب اليت متحورت حولها أسـئX اليوم، 
فالتحرÍت األولية تفيد بأن اإلنتاج سـيكون حبول هللا قياسـيا إذ 

مقارنة مع املومس  %100مليون قنطار أي �رتفاع  102سيناهز 
 10مقارنة مع العرش سـنوات املاضية، مع معدل  %96الفارط، و

  :ج حسب األصناف التاليةسـنوات األخرية، وكيتوزع هاذ اإلنتا

مقارنة مع املومس  %77مليون قنطار بزÍدة  45: القمح الطري -
 ؛الفارط

مقارنة مع  %61مليون قنطار �رتفاع قدره  20: القمح الصلب -
 ؛املومس الفارط

مقارنة مع املومس  %174مليون قنطار �رتفاع قدره  37: الشعري -
  .الفارط

احلبوب، فقبل اإلطالع عىل أمه أما اإلجراءات املتخذة لتسويق 
اإلجراءات، امسحوا يل أن أذكر ببعض املعطيات األساسـية اليت اكن 

  :البد من أخذها بعني °عتبار

رضورة التوفيق بني مصاحل املنتجني واحلفاظ عىل القدرة : أوال -
الرشائية للمسـهتلكني، حيث جيب أن يبقى مثن اخلزب يف حدود 

  ؛درمه للوحدة 1.2

عرفنا بأنه اكين ارتفاع غري مسـبوق ألمثنة احلبوب خالل سـنة : 5نيا -
  ؛2009وتراجع بشلك ملحوظ وغري مسـبوق يف سـنة  2008

مع  1996تسويق احلبوب، كتعرفوا بأنه أصبح حرا منذ سـنة : 5لثا -
  .وضع نظام خاص للقمح اللني

أما أمه اإلجراءات اليت مت اختاذها بتنسـيق وتشاور مع مجيع 
سلسX احلبوب، مبا فهيم القطاع احلر، فرتيم من çة إىل  املتدخلني يف

حتسني دخل منتجي احلبوب، ومن çة أخرى إىل تسهيل معلية 
  . التسويق مع إعطاء األسـبقية للمنتوج الوطين

وهتم هذه اإلجراءات وضع نظام خاص لتسويق املنتوج الوطين من 
نسـبة للمنتجني، القمح اللني، كريتكز عىل اعÉد مثن مرجعي جمزي �ل 

يأخذ بعني °عتبار تراجع األسعار العاملية للحبوب واإلنتاج املتوقع 
درمه للقنطار، وهو سعر يفوق  270ولكفة اإلنتاج، وقد مت حتديده يف 

 180، حبيث أن السوق العاملي اليوم بني %45السعر العاملي حبوايل 

  . درمه 190إىل 
ن هو مثن مرجعي مينح ملنتوج لكن البد من التأكيد عىل أن هذا المث

ذي جودة معينة ويشمل لك املصاريف، كام يبقى هامش التسويق 
  .موضوع تفاوض بني املنتجني واملتدخلني حسب العرض والطلب

اكين كذ» مواصX العمل مبنحة اخلزن، احملددة يف درمهني للقنطار 
ا كن. يوم، مع متديد فرتة الترصحيات �ملقتنيات شهرين 15عن لك 
أكتوبر  15غشت سابقا، اآلن غادي نوقفو الترصحيات يف  15كنوقفو 

�ش خنليو شوية دÍل الوقت، وسيسـمتر العمل هبذه املنحة إىل هناية 
، وهو إجراء سـيحفز املتدخلني عىل اقتناء مكيات أكرب، 2010أبريل 

أكتوبر  15مما سيسامه يف حتسني تمثني املنتوج الوطين، وابتداء من 
 %8ليص تدرجيي للمكيات املسـتفيدة من منحة اخلزن بنسـبة سيمت تق 

  .يوم للمسامهة يف حتسني ظروف متوين البالد 15لك 
اكين كذ» تسهيل اسـتعامل اإلنتاج الوطين �للجوء إىل طلبات 
العروض لزتويد املطاحن الصناعية �لقمح اللني اéصص إلنتاج اQقيق 

�ش ترشي  ONICLتدخل املدمع، وخصوصا يف بداية السـنة غادي 
، �ش هاكك ما يكونش واحد La farine subventionnéeذاك 

  .الثقل، �ش األمثنة ما تطيحشاي
 260اسـمترار دمع مثن القمح اللني عند تسلميه للمطاحن بمثن أقصاه 

درمه للقنطار، وذ» من أجل اسـتقرار أمثان اخلزب يف مسـتوÍت 
، واكين احلد من الواردات خالل تتالءم مع الطاقة الرشائية للمواطنني

فرتة تسويق املنتوج الوطين، �لنظر ألمهية المكيات املسوقة وحاجيات 
الوحدات الصناعية والسوق الوطنية، حيث تعزتم احلكومة تطبيق 

 2009الرسوم امجلركية القصوى عىل الواردات ابتداء من فاحت يونيو 
  .لضامن حامية اكفية لإلنتاج الوطين

جراءات املواكبة حلسن سري معلية التسويق، مفوازاة مع أما اإل
اإلجراءات السابقة اليل ذكرت، مت اختاذ إجراءات مبارشة وغري مبارشة 
لضامن حسن سري معلية التسويق واحلد من املضار�ت عىل مسـتوى 

وإضافة إىل امحلاية امجلركية، تقرر اإلعالن عن . اإلجراءات املبارشة
ء املسـبق لمكيات معينة تقترص عىل اإلنتاج إلقتنالطلبات عروض 

  .الوطين سـيعلن عهنا مع بداية وخالل معلية التسويق
تعهد التجار �حرتام األمثنة املرجعية، من خالل التوقيع عىل  ،5نيا

 Les contrats deالزتامات �لرشف واتفاقيات اعتدالية 
modération ملتدخلني اليل وقعنا مع التجار، الرفع كذ» من عدد ا

  :إلضفاء التنافسـية، من خالل متكني املطاحن من
مبارشة من املنتجني، حتمل مصاريف النقل �لنسـبة  °قتناء -

  ؛لبعض املناطق النائية كورزازات والراشـيدية ولكممي
احلث عىل اسـتعامل الشـيك يف األداء لتسهيل معلية التتبع  -

حن والقيام بعمليات للمراقبة واملراقبة وإرساء التعاقد بني التجار واملطا
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من طرف مأموري املكتب الوطين للحبوب والقطاين �ألسواق 
  ؛واحملالت املعدة للخزن

اكين كذ» قيام املكتب بتنسـيق مع املصاحل اخلارجية للوزارة  -
جبرد للمخزون املتواجد يف آخر ماي، حىت ال يرصح كإنتاج للمومس، 

يكون واحد اجلرد للتأكد من وآخر منتصف شهر أكتوبر كذ» غادي 
  .المكيات املرصح هبا

أما اإلجراءات غري املبارشة، متثلت عىل اخلصوص بقيام املكتب 
الوطين حبمX حتسيسـية لفائدة مسـتخدميه وخمتلف املتدخلني ومن 
جتار ومطاحن لرشح مضامني التدابري املتخذة، وكذ» إقدام املكتب 

الفاعلني من التوفر عىل السـيو�  عىل أداء متأخرات املساعدات لمتكني
  .الالزمة �ش ميكن هلم يتدخلوا

أما يف التخزين، حسب دراسة قام هبا املكتب الوطين املهين 
للحبوب والقطاين، كيتبني أن بالد� تتوفر عىل طاقة إجاملية للخزن 

مليون قنطار، و�لنظر إىل اéزون املنقول، املرتقب أن  42.1تصل 
مليون قنطار،  35إىل  2009°ستيعابية يف آخر ماي تصل الطاقة 

ويه �لنسـبة لنا طاقة اكفية، إذا ما أخذ� بعني °عتبار المكيات اليت 
اليل يه اكنت  1996يمت مجعها سـنوÍ، مبا فهيا المكيات اليل جتمعت يف 

  .سـنة جد ممتازة ومنسوب املعامالت اليت تعرفها احلبوب طوال السـنة
شارة أن اQو� متنح مساعدات لفائدة الفالحني حلهثم كام جتدر اإل

عىل إنشاء طاقات لتخزين احلبوب عىل مسـتوى الضيعات ترتاوح بني 
  .حسب طاقات اخلزن %15و  10

أما اإلجراءات املتخذة �لنسـبة لعملية احلصاد، لقد مت اختاذ عدة 
إجراءات لضامن السري العادي لعملية احلصاد، تمتثل يف برامج 
إرشادية، محالت حتسيسـية واسعة لفائدة الفالحني ومسـتعميل آالت 
احلصاد من أجل ضبط هذه احلاالت وهذه اآلالت واحلد من ضياع 

  .احملصول عند احلصاد
كتجدر اإلشارة إىل أنه من أجل تشجيع الفالحني عىل جتهزي 
ضيعاهتم، كتقوم اQو� كذ» بدمع اقتناء آالت احلصاد وآالت مجع 

  .%35بنسـبة التنب 
أما دور التعاونيات الفالحية يف تسويق احلبوب، فبالفعل جيب أن 
تلعب التعاونيات الفالحية املغربية ونريدها أن تلعب دورا أساسـيا يف 
تسويق منتوج احلبوب وحامية الفالحني من املضار�ت اليت تعرفها 

 مثل املومس اوفري  ااألسواق، خاصة خالل السـنوات اليل كتعرف إنتاج
  . احلايل

وترقبا للتدخل يف الوقت املناسب وتسويق املنتوج الوطين من 
احلبوب لهذا املومس يف ظروف جيدة، قامت هذه التعاونيات اإلحدى 

مركز  170بإعداد ملفات المتوين وهت�  ،بتنسـيق مع احتادها ،عرش
  .اليت تتوفر علهيا يف لك اجلهات السـتقبال منتوج احلبوب

الوزارة بتنسـيق مع اجلهات احلكومية املعنية ومن çهتا، قامت 
بتوفري الرخص اإلدارية الرضورية ليك تمتكن هذه التعاونيات من 

  .تسويق منتوج احلبوب لهاذ املومس للك الفالحني بدون اسـتثناء
واجلدير �إلشارة أننا بصدد بلورة عقد إطار مع احتاد التعاونيات 

لوضعية دÍلو ليك تطلع هذه كهتدف إىل تمنية هذا القطاع وحتسني ا
التعاونيات بدور اEمع يف إطار خمطط املغرب األخرض وإجناز الربامج 

  . املندجمة اخلاصة بسلسX احلبوب املنصوص علهيا يف اéططات اجلهوية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

ع واملعارصة، إذن ال التعقيبات عىل األجوبة، اللكمة لفريق التجم
  .الفريق °سـتقاليل. تعقيب

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

أود بداية أن أتقدم جبزيل التشكرات للسـيد الوزير عىل اإلفصاح 
هبذه اإلجراءات وكذ» التدابري املتخذة من طرف احلكومة ملواçة 

  .مومس احلصاد وكذ» التخزين والتسويق
�ملناسـبة أن أطلب من السـيد الوزير أن تقوم احلكومة عن وأود 

طريق وسائل اإلعالم سواء املرئية أو السمعية أو املكتوبة �لتعريف 
هبذه اإلجراءات، نظرا ألمهيهتا، وليك يكون امجليع عىل عمل هبا، وخاصة 

تنقص  -يف غالب األحيان  - الفالحة الصغار يف العامل القروي، ألن 
  .لفالح من أجل °سـتفادة من هذه اإلجراءات املهمةاملعلومة ل

وكذ» النقطة األخرية، السـيد الوزير، هو حسب ما يشاع أن 
المثن املرجعي لهذه السـنة اúي حدد من طرف احلكومة �لنسـبة 

درمه للقنطار يف حني أن المثن  270للتسويق أو لمثن احلبوب بنسـبة 
رمه يعد تراجعا عن د 250 املرجعي اكن يف السـنة املنرصمة

املكتسـبات احملققة يف هذا املضامر �لنسـبة للفالحة، �عتبار أن المثن 
اكن صافيا، ويف هذه السـنة حيتسب أو يقتطع  املرجعي للسـنة املنرصمة

منه الرسوم اéصصة للمكتب الوطين للحبوب والقطاين، وكذ» بعض 
وبطبيعة . ريغ والشحناملبالغ للتجار أو الوسطاء �إلضافة إىل واجب التف

احلال إذا احتسبنا هذه الرسوم أو هذه املبالغ لكها، فنجد أن الفالح 
درمه، وهذا يعد تراجعا  40و 30يقتطع � من المثن املرجعي ما بني 

  .شيئا ما
أود منمك السـيد الوزير، أن تطمئنوا الفالحة أو تؤكدوا  ،ولهذا

دد هذه السـنة، ليك يقطع ذ» أو تعطوا التربيرات للمثن املرجعي احمل
  . الطريق عن التأويالت والقيل والقال

  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لفريق التحالف °شرتايك. شكرا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنوين
  . شكرا السـيد الوزير، عن اجلواب دÍلمك الواحض هبذا اخلصوص

لسـنة املاضية قX اإلنتاج �ملقارنة كام قلتو، السـيد الوزير، عرفت ا
مع السـنة احلالية، رمغ ذ» فإن حترك السامرسة واملضاربني واكتفاء 

اليت احرتمت المثن املرجعي حال دون بيع " SONACOS"رشكة 
الفالح ملنتوجه �لمثن احملدد من طرف احلكومة، واآلن، السـيد الوزير، 

-صاد كجهة الشاويةفإن بعض املناطق اليت انطلق فهيا مومس احل
درمه  220عبدة فإن معلية البيع ال تتعدى -ورديغة وçة داك�

  .للقنطار، وهذا يدل عىل وجود اختالالت يف هذه العملية
وقد رصحمت، السـيد الوزير، يف إحدى املناسـبات أن املغرب 

مليون قنطار وهو إنتاج مرتفع سريفع من  102سـيصل هذه السـنة إىل 
°قتصاد الوطين، لهذا فإن معلية تسويق احلبوب البد أن ختضع 

  . للمراقبة
كام ندعومك، السـيد الوزير، إىل تنظمي هذا القطاع وذ» خبلق 

يات الفالحية يف إطار ما جاء به اéطط األخرض املزيد من التعاون 
حملاربة السامرسة واملضاربني وحامية °قتصاد الوطين وصيانة حقوق 

  .الفالح من لك أشاكل °سـتغالل
  .وشكرا

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

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

  السـيد الوزير، 
«Íما كنختلفوش معك يف . اسـمتعنا » بإمعان عىل األجوبة د

 50حنا كنتوقعو امليون،  45الرمق اليل عطيتوا دÍل اإلنتاج، إال أنه يف 
  .مليون يف القمح الطري 51حىت 

فÒ خيص التسويق، تلكمتوا عىل التسويق، وقلتوا اكين التسويق 
وطين، وعطيتو� المثن املرجعي اليل هو حر، واكينة أسـبقية للمنتوج ال

الزميل احملرتم عاد . درمه للقنطار، وقلتوا كيشمل مجيع املصاحل 270
درمه، وأ� معه،  220دا� أعطا� مثال `، قال » السوق اآلن 

  .، إىل اكن الزرع شوية موخس210واكينة حىت 
، السـيد الوزير، جسل عيل، وأنت كتعرف هذا اليش 270مثن 

ن مين، ألنك أنت موقع اQورية، المثن ما اكينش، ملا كتخصم أحس
درامه ملا كيبغي يبيع للمحطنة  10املصاريف رمغ أن من بعد كزتيد واحد 

حنا غادي جنيو لهيا، ما اكينش هاذ المثن وجسلو عيل، حىت إىل او  260

  .بغيتو تعملوا هاذ اليش يف اإلذاعة، قولوا للناس احلقيقة
الوطين، كيفاش كتفرسو أنتوما املنتوج الوطين أسـبقية املنتوج 

األخرية، ألنه منتوج دÍل  La soumissionكتعطيوه األسـبقية ويف 
مسحتوا يف املنتوج ااخلارج �قص بفرنك، سـنتمي عىل املنتوج الوطين، 

ألف قنطار اكينة وكتعترب سلعة قدمية، مبعىن غري  600الوطين، 
مقبوالش السلعة دÍل األخرى مقبو�، كام جاء عىل لسانمك، ما 

ألف قنطار حمطوطة،  600، ها يه 2009القدمية، اإلنتاج دÍل 
 1وجبتوا دÍل اخلارج وقلتوا عىل أنه رفع امجلارك سـيبتدئ من �رخي 

لعلمك اخلاص، السـيد الوزير، اليوم كنت يف ميناء اQار . يونيو
اكت، البيضاء هناك راسـية سـتة بواخر ما غنعطيكش مسيات الرش 

  .غادي نعطيك غري األرقام
Les silos  اكين اآلن �خرة دخلت راها . ألف قنطار 44فهيم
ألف قنطار، اكين مخسة �طوات موراها  237كتخوي، فهيا 

ألف  275ألف قنطار،  77ألف قنطار،  249كيتسـناوا، واحد فيه 
ألف، يه  600ألف قنطار زائد  850، ما مجموعه 41.110قنطار، 
ألف قنطار، هاذي موجودة، مبعىن أنه السوق  400يون وتقريبا مل 

واملطاحن �قية ما غاديشاي تقيس املنتوج الوطين، والمثن املرجعي اليل 
ما غاديش يرشيوا به لسبب واحد،  Les agréesعطيت للتعاونيات و

 Leملا كتحيد املصاريف دÍل األكياس ودÍل النقل ودÍل
traitementبزائد 220و 230 ، كيخصو يرشي مبا بنيLes frais 
financiers   املطاحن، . للمطاحن �260ش حييض راسو إىل بغا يبيع

هاذ العام، كونوا عىل يقني، أ السـيد الوزير، املطاحن هاذ العام غادي 
  تقلص يف البيع ملاذا؟

ها هوما عطاوا اQق للسلعة دÍل اخلارج، هايه داخX،  ،أوال
داخX كتجري، ها الباطوات داخلني،  يونيو، ها يه 1عندمه حىت ل 

  ؛ما لك هنار العاطي كيعطي وهو
ما ننساوش واحد املسأ� ،حنا راه مغاربة، الفالح ملا  ،5نيا

 أوالدالناس . كيحصد، اكين العشور واكين الناس اليل يه كيربلكوا
الشاوية كيعرفوا أشـنو هو التربكيل، كيجيووا كيجمعوا، واكين الفالحة 

هنا وقنطار جوج هنا   عائالهتم يف املدينة، كيصيفط قنطارلكهم عندمه
بني مخسة وسـتة املاليني دÍل  وثالثة هنا وأربعة هنا، مبعىن اكينة ما

القناطر كتشتت، والناس كتبدا تطحن وكتالك الزرع، كيرشيوا 
اQقيق إىل بغاوا فرينة الفورص �ش يديروا احللوة، وهنا كيتقلص 

L’écrasement وما كيبقاشاي ذاك اليش اليل كتعمتدوا عليه ودوك ،
دايرين حساهبم، وهاذ  Les minotiersاألرقام اليل كتعطيو�، وحىت 

الزرع هذا اليل كتدويوا عليه �úات، أ� فهمتمك عالش مشيتوا حىت 
  .لشهر عرشة

فهمتمك، ألنه التسويق احمليل، ما غادي يبداوا Íلكوا حىت لشهر 
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 Lesي اليش، ألنه حىت التخزين الوطين عرشة حسب هاذ
stockages   اليل عند�Les cellules de stockages  ما

مليون قنطار، ما  130عنداش، الطاقة °ستيعابية دÍل املغرب لكه 
 30عنداش هاد الطاقة °ستيعابية دÍل هاذ اليش اليل اكين، مابني 

لهذا، السـيد الوزير، مليون ما اكينش هاذ الطاقة °ستيعابية، و  35و
فرنك  270أ� أعتقد أنه من املؤسف أن نقول للفالح أنك غادي تبيع 

  . درمه يف القنطار، راه مايش سهX 60ونقصو � 
درمه،  270مليون اليل قلتوا، هباذ  45مث منشـيو معك غري يف 

ماليني، اكنت  10درمه، فاش اكينة؟ اكينة غري يف  270ونفرضو جدال 
مليون  35ماليني، مبعىن اQقيق املدمع، إيوا  10الت مليون، و 12

  آش غادي نديرو لها؟
إىل بغينا نشجعو الفالح وحامية الفالح وترك للفالح وفعل 

  !للفالح، كيغادي نديرو �؟
مليون قنطار آش غادي نديرو فهيا؟ خنليوها للسوق احلر،  35

اليل   Les serialsللمضاربني كعادهتم، كزنيدمه دامئا والناس دوك 
مليون يف  12غادي يبداوا خيزنوا ويديروا املسائل اليل بغاوا، اكنت 

  .ماليني 10القمح املدمع والت دا� 
  السـيد الرئيس، 

  .5نية، راه خليناها للتعقيب 40القراءة راه دارها يف 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  دقايق هادي 6راه 

        ::::املستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوي
حنا زعام، هاد اليش راه مصلحة امجليع اآ السـيد الرئيس، راه 

 Une audit techniqueومصلحة حىت السـيد الوزير راه عنده 
gratuite نياQش يعرف أشـنو اكين يف ا� .  

ملاذا األقالمي اجلنوبية كتعطيوها : بغيت نوضع سؤال، السـيد الوزير
هنا؟ عالش ما  الزرع دÍل اخلارج وما كتصيفطوش لها الزرع من

كتعطيوش اQمع كذ» يف النقل، ألن النقل غايل من هنا ألاكدير، 
  ..فرنك 30متفق معك، إىل مشاوا من الشاوية ألاكدير راه 

ملا اكن كيدوي اليس األنصاري وكميجد وكيقول  أ�آ السـيد الرئيس، 
بغيت اإلذاعة وبغيت كذا �ش هاد اليش، ما اكنش عارف هاد اليش 

اليس األنصاري عندو اختصاص آخر، ما عندو عالقة . فيهآش واقع 
  .مع الفالحة

  .آ السـيد الرئيس، راه كندويوا، راه ما كتبيك غا اEروحة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد املستشار،

  .7التعقيب فيه جوج دقايق، وأنت وصليت 

        ::::املستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوياملستشار السـيد سعيد التدالوي
ا اليل عارفني آش واقع يف حنا. راه ما ما كتبيك غا اEروحة. شوف

  .حنا اليل عارفني آش واقع يف الفالحةا. البالد
راه . أ� °ختصاص دÍل السـيد األنصاري ما كنتطاولش عليه

. هذا راه كهيم البالد أ اليس األنصاري. سؤال حموري أ اليس األنصاري
كيفاش . هذا منتوج وطين دÍل الفالحة، العام اكمل وهام كيتقتلوا

 45درمه واكينة  270يل أ اليس األنصاري عندك دمع دÍل  كتقول
 35فني مشات . مليون 10مليون قنطار، وأنت غادي تدمع غي 

  .Journalمليون؟ وتقول ليا أنت نديرو يف اإلذاعة ويديرو ليا يف 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيبات. شكرا

        ::::د البد البد البد البححححريريريريالسـيد وزير الفالحة والصيالسـيد وزير الفالحة والصيالسـيد وزير الفالحة والصيالسـيد وزير الفالحة والصي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

أوال، فعال أ� نتفق معمك أنه الزم من الوزارة أهنا تعرف 
�إلجراءات، ألنه امحلد L أن األطر دÍل الوزارة وال األطر دÍل 

ONICL  هام موجودين اآلن، ابتداء من هذا األسـبوع، يف مجيع
اجلهات واألقالمي �ش يعرفوا، �ش كيلتقيوا مع اإلخوان الفالحة �ش 
يرشحوا هلم أشـنو هام التدابري اليل يه املتخذة؟ والزم كذ» ما نعملو 

  .حمطات مع اإلخوان الصحافيني �ش يبلغوا هذا اليش للفالحة
المثن املرجعي إىل كنا كنتفهموها، قلهتا، راه  ،ي5نيا، المثن املرجع

نبقاو متفقني أ� ما .. حنا اQو� راه كنتدخلو ألنه ما خاصناشا. حر
كنحرفش ال9م دÍ»، وحىت أنÉ ما خاصمكش حترفوا ال9م دÍيل، 

بش عىل الناس، كنقول بأنه المثن حر ولك واحد كيعمل ذأ� ما كنك
 Prix deطي، راه مسيناه المثن املرجعيمثن، اQو� كتدخل كتع

référence ش يقدروا واحد السـيد �يع وواحد شاري، كنقولو هلم� ،
بأنمك ميكن لمك تلقاوا، عالش كنعطيو هاذ البيع أمسيتو؟ ألن اكين ميكن 

دÍلو  L’impact، راه ما اكينش 250لنا خنليوه إىل اكن حتت من 
ن خنليوه حر ولكن مادام أنه يف درمه، إذ 1,20عىل ديك اخلزبة دÍل 

درمه  1,20المثن دÍل  ىخاصنا نتدخلو �ش يبق 270، يوصل ل 270
  .موجود

 270ولكن خص اإلخوان، والسؤال تطرح يل عىل المثن، عالش 
ولكن المثن العاملي  300السـنة اليل فاتت؟ فعال اكن  300اليوم واكن 

رمغ أنه سـنة متوسطة : حة، ومعلنا جمهود كبري أنه قلنا للفال350اكن يف 
أن نعطيومه واحد المثن مرجعي اليل هو يف املسـتوى، وراه �عوا 

درمه دÍل اQرمه، ومشينا كنقلبو عىل  320درمه و 310الناس ب 
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الزرع وما لقيناهش، والناس اليل خباوا الزرع ألنه كيتسـناوا المثن 
 Laلو يطلع، وخالو� بال زرع وكنقلبو عليه، فلهذا كنا غادي حن

douane  ا�Q لنا وما كنفهمش أ� عالش الناس من داك العامÍد
أشهر األوىل ما اكنش، وسـبحان هللا دا� وال  4فاش كنا كنقلبو عليه 
   !اكن خاصنا خنرجوه؟

حنا ااملسؤولية دÍلو،  يأخذامسح يل، لك واحد خاص  ،ال
ها هو : مكنتلكمو واحد ال9م اليل هو معقول مع الفالحة، كنقولو هل

المثن دÍلمك تناقشوا فيه، ميل تبغيوا لك واحد يعمل °حتاكر دÍلو 
حنا حىت لشهر غشت كنقلبو عىل اوخيليه، كيعمل أ مسيتو، فلهذا 

 Lesوميل ما لقيناهش اضطرينا �ش حنلو . الزرع ما كنلقاوهش
droits de douane وبأنه هذاك °سـترياد اليل كتلكم عليه، اليل ،

اه داخل يف واحد السـياسة دÍل المتوين دÍل البالد اليل يه جاي، ر 
Les appels d’offres .  

اليل اكين راه مايش اليل بغا غادي مييش  Systèmeراه اليوم 
يه اليت تعمل  ONICLمن اخلارج، راه كيدوز  Les serialsجييب 

L’appel d’offre  شكون هو  اوكيختاروLe moins disant  ،فهيم
، وهاذ ا، وكيجيبو Les quantitésون هو أقل مثن وكيعطيوه يعين شك

بوا راه ما يقدروش جييبو إىل ما دازوش عند ي الناس اليل كيج 
ONICL  ل المتوين ألنه مايشÍحنا العام زين اإذن هذا بر�مج د

حنا ا، ما نعطيوش للمغاربة ما Íلكوا، راه Stockوهاذ الشهر يبقاوا بال 
دامئا دÍلنا دÍل شهرين ثالث أشهر  Stock de sécuritéخاصنا 

  .بيدما يبدا أمسيتو
حنا الوقت اليل كنقولو بأنه راه اQو� غادي حتمي، يعين افلهذا 

غادي حتمي ألن ابتداء من أول يونيو اليل غادي يكون الزرع موجود، 
وغادي ختيل  Les droits de douaneغادي حتمي وغادي تعطي 

  .وج اQاخيليف السوق غري املنت
Maintenant ،حنا احنا �ش نكونو واحضني مع اإلخوان الفالحة، ا

، 270المثن اليل كتقول اQو� ميكن يسـتقر فيه الطلب والعرض هو 
ذيك الكهم، داخلني فيه مجيع املصاريف يف ه Les fraisولكن راه فيه 

270 .  
ويف ألنه القمح دÍلو يف حصة مزÍنة  292و 280اليل قدر يبيع ب 

، عىل أي، 250و 240حا�، راه مزÍن، واليل ما قدرشاي و�ع ب 
أكرث من المثن  %45يعرف بأنه راه المثن دÍلو اليل عندو اليوم راه 

العاملي وهذا جمهود جد .م، اليل معالتو احلكومة �ش تعاون يف 
حنا اQور دÍلنا أنه حنسسو املواطنني واإلخوان دÍلنا االتنافسـية، و 

حني �ش ما يتشمتوشاي، راه خاصهم ما يبيعوشاي بمثن هابط، الفال
هاك �ش . درمه 270خاصهم يبيعوا بواحد المثن اليل هو يف حوايل 

كنتجهو لهيم و�ش كنعلمومه، وأ� متفق بأنه خاصنا نعملو اQور دÍلنا 

  .يف التغطية اإلعالمية، �ش هاذ املعلومات ميكن لها توجد
اليل بغيت نقول أنه، النقطة األخرية، يه أنه هاذ اليش دÍل 

Stock  ما نكرثوش منه بزاف، أحسن سـنة اليل اكنت عند� يف
، 102مليون اليل يه اكنت، اليوم  96اليل فهيا تقريبا  2006-2007
مليون  25مليون دÍل القنطار، راه املطاحن ما مجعوا غري  97اكنت 

، Le taux de consommationكمييش  قنطار، اليش اآلخر لكيش
يعين المتويل اúايت، �ش نكونو متفقني، وهاذ العام إىل مشينا، ميكن 

يف  - إن شاء هللا  -مليون قنطار، وحنا اليوم كنقولو بأنه  30منشـيو ل 
دÍل   La possibilitéمليون دÍل  38آخر املطاف غادي نوصلو ل 

Stockage .  
ميكن لنا نفهموها، ألن الفالحة عندمه إذن، اكين ختوفات اليل 

اكين آليات اليل  Des instruments وحنا اكين .. واحد أمسيتو
عالش؟ �ش . Stockكنتدخلو هبم الوقت اليل كنقولو الناس يف هاذ 

 Stockيتشجعوا ويبداوا يرشيوا وخيليوا �ش يرحبوا شوÍ يف ذاك 
ما ميكن من اآلليات  دÍهلم �ش الفالح الصغري ما يضيعش، فاآلليات

يسـتعملوها راه اسـتعملناها، إيل عندمك يش أفاكر أخرى، حنا مفتحني، 
ألنه الهدف دÍلنا .. ما اكين مشلك، عطيو� األفاكر دÍلمك ونزيدو �ش

مجيعا هو أن ذاك الفالح، و�خلصوص الفالح الصغري، خدم السـنة 
  . لكها خاصو يلقي المثن اليل كيطلب

  .وشكرا

  :ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
إذن السؤال املوايل املوجه إىل السـيد وزير . شكرا السـيد الوزير

الفالحة والصيد البحري، حول دور مراكز اإلرشاد الفال`، 
محمد أبو الفراج، الطاهر الفاليل، العريب : للمستشارين احملرتمني السادة

القباج، عبد الغين املاكوي، محمد العيدي، يوسف التازي، العريب 
وراس، رضا بوطيب، بنعييس بزنروال، صاحل وQ داداه، بلعيد ب

  .اللكمة ألحد املستشارين. بنشميس

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفراجاملستشار السـيد محمد أبو الفراجاملستشار السـيد محمد أبو الفراجاملستشار السـيد محمد أبو الفراج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

قبل ما نلقي السؤال دÍيل، السـيد الرئيس، كنطلبو منمك، اليل 
هللا يكرث  -طوا األمور دÍل اجللسات كيرتأسو اجللسات، أهنم يضب

  عالش؟  - خريمك 
  السـيد الرئيس، 

ما عرفتش علياش كهنرضو، .. حنا اآلن كنجيو يف األول  كنديرو
. ويف األخري كنبقاو مخسة الناس وال سـتة الناس هنا، ما ميكنش
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حنا ما . يف النواب كيضبطوا اجللسة.. خاص نضبطو اجللسة، ألننا
خاصنا . مع اكمل احرتامايت للسادة الرؤساء كنضبطوش اجللسات،

  ..نضبطو، ولك أخ مايش عىل حساب آخر
يعد املغرب بÌا فالحيا �Qرجة األوىل، ولهذا الغرض معدت 
الوزارة الوصية منذ فرتة إىل إحداث مراكز اإلرشاد الفال` عرب معظم 
املناطق الفالحية �ملغرب، حيث اكن لها دور طالئعي يف توعية 

رشاد الفالحني وتقدمي مجيع املساعدات الفالحية، سواء املتعلقة وإ
�لتسـيري أو تقنية اسـتعامل اآلليات الفالحية، إال أنه يف اآلونة األخرية 
مل تعد هذه املراكز تلعب اQور التأطريي يف التوعية واإلرشاد 

  .الفال`، خاصة بعد تقلص املوارد البرشية
عن أسـباب غياب هذه املراكز اليت úا نسائلمك، السـيد الوزير، 

اكنت حبق تعترب املوجه احلقيقي للفالح، وهل �إلماكن إرجاع هذه 
املراكز حىت تقوم بدورها اإلشعاعي واخلدمايت للفالح، خاصة وأن 
خمطط املغرب األخرض يعمتد �ألساس عىل التقنيات الفالحية 

 إحدى الوسائل اجلديدة، وال سـÒ تقنيات الري �لتنقيط، اúي تعترب
  املتطورة يف احملافظة عىل املاء؟ 

  .شكرا

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البححححريريريري
�لرمغ من تراجع دورها يف السـنني األخرية، ال بد من اإلشارة إىل 

الفالحية �ملناطق السقوية أن مراكز اإلرشاد الفال` ومراكز التمنية 
الزالت تطلع لعدة .ام ملصاحبة الفالحني طيX املومس الفال`، ومن 
هاذ املهام اكين القيام بأÍم حتسيسـية ختتلف مواضيعها حسب مراحل 
اإلنتاج ونوعية الزراعات، تنظمي أÍم موضوعاتية وأخرى لإلرشاد 

لصحية للمزروعات، امجلاعي، تنظمي زÍرات ميدانية، تتبع احلا� ا
اسـتعامل مبانهيا كنقط لزتويد الفالحني بعوامل إنتاج البذور واألمسدة 

  .والشـتائل واملسامهة يف إجناز بعض املشاريع املندجمة
ما أود التأكيد عليه، السادة املستشارون احملرتمون، هو أننا نعي  

الصعيد جيدا أن هذه املراكز لكوهنا تشلك امتدادا ممتزيا للوزارة عىل 
احمليل، جيب أن تشلك أمه األدوات لتنفيذ املشاريع والربامج املدرجة 

ولمتكيهنا من القيام هبذه املهام، حنن عازمون . يف خمطط املغرب األخرض
عىل اختاذ اإلجراءات والتدابري ملواكبهتا عىل املسـتوى املايل وتأهيل 

دد إعادة مواردها البرشية ومدها بوسائل العمل الالزمة، وحنن بص
هيالك الوزارة، مبا فهيا هذه املراكز جلعلها تلعب دور القرب يف تأطري 
الفالحني وإرشادمه �عÉد املقاربة اجلديدة للتدخل، إما مبارشة أو يف 
طريق اتفاقية رشاكة مع خمتلف الفاعلني من غرف فالحية وتنظÒت 

  ..نية
  .شكرا 

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

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
بغيت غري . شكرا، السـيد الوزير، عىل التوضيحات دÍلمك القمية

نشكرمك، ألن مادممت أنمك واعيني هباذ املشلك دÍل هاذ اإلرشاد 
  .الفال`، هذا هو األمه �لنسـبة لنا، مكمثلني دÍل الفالحة

  .شكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل املوجه أيضا إىل السـيد وزير الفالحة والصيد 
البحري، حول انتشار ظاهرة اúبيحة الرسية، للمستشارين احملرتمني 

أمحد الكور، امليك احلريزي، خريي بلخري، محمد طاحلا، حلبيب : السادة
لعلج، محمد عبده عز اQين، امليلودي عفوت، عبد القادر لربييك، عابد 

اللكمة ألحد . د املنصوري، موالي ادريس العلويشكيل، محم
  .املستشارين

        ::::دريس العلويدريس العلويدريس العلويدريس العلويإإإإاملستشار السـيد موالي املستشار السـيد موالي املستشار السـيد موالي املستشار السـيد موالي 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

ير الفالحة قبل بسط السؤال، السـيد الرئيس، هن¢ السـيد وز
عىل النجاح الكبري اúي حققه املعرض اQويل للفالحة مبكناس، وهذا 
�لطبع رشف لبالد�، والشك أن هذا املعرض أعطى دفعة قوية 

يف الهنوض بأوضاع الفالحة  -بال شك  - للفالحة املغربية، وقد يساعد 
  .والعامل القروي

  السـيد الرئيس،
شهور القليX املاضية وبشلك اليوم انترشت يف ال : موضوع السؤال 

ملفت للنظر ظاهرة اúبيحة الرسية، نظرا لزتايد الطلب من çة 
جمازر ذات مواصفات تقنية املطلوبة،  - يف بعض األحيان  - وانعدام 

وتبقى األسواق األسـبوعية وبعض املدن جماال خصبا لهذه املامرسات من 
  .جراء هذه ا�úحئ

  السـيد الوزير،
ألخطار احملدقة عىل حصة املواطنني، وخاصة أننا تعلمون جيدا ا 

نعيش عىل إيقاع أوبئة وعىل أخبار أوبئة تكتسح القارات، نطلب هللا 
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تبارك وتعاىل أن يكون ب�Ì يف حفظ ومنأى من هذه األمراض، وهبذه 
مناسـبة كذ»، السـيد الرئيس، كنوهو وكنشدو عىل أÍدي املصاحل 

ت عن قدرهتا العالية للتصدي لهذه األوبئة، البيطرية املغربية، اليت أ�ن
�إلضافة كذ»، السـيد الوزير، أن هذه ا�úحئ الرسية تضيع عىل 
اجلزارين املنظمني واملهنيني اúين يؤدون رضائهبم وخيصصون مبالغ مالية 

  .للعمل °جÉعي فرص .مة وتشجع العمل الغري املنظم
تقوم به الوزارة يف هذا  هذه، السـيد الوزير، فرصة لمك لفسح ما 

 -املضامر، واإلسرتاتيجية املتبعة حفاظا عىل حصة املواطنني، وأ� أعمل 
أنه مت إقرار نصوص  -كرئيس جلنة الفالحة والشؤون °قتصادية 

لهذا، املناسـبة ساحنة لعرض، خاصة يف . ترشيعية .مة يف هذا الباب
لرأي الوطين مبا جد السالمة الصحية الفالحية، فرصة ساحنة لزتويد ا

  .يف هذا الباب
  .شكرا 

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البححححريريريري
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون،
أود اإلشارة يف البداية إىل أن اللحوم الناجتة عن اúبيحة الرسية 

مسا» غري منظمة وكتباع يف األسواق العشوائية، وهاذ كمتر عرب 
اليش كيجي من هترب بعض اجلزارين يف أداء الرسوم ومن التفتيش 
الصحي البيطري وإقبال رشحية من املسـهتلكني عىل هذه اللحوم نظرا 

  .لمثهنا املنخفض رمغ األخطار الصحية
ت رئاسة وأمام تفامق هاذ الظاهرة مت إحداث جلن حملية خمتلطة حت

ممثيل السلطة احمللية، تشارك فهيا لك مصاحل التقنية احمللية، املصلحة 
البيطرية ومصلحة زجر الغش، واملكتب الصحي البÌي والسلطة 
احمللية لضامن حصة وسالمة املواطنني، وكتقوم هاذ اللجن �ملراقبة وجحز 
وإتالف لك اللحوم غري اخلاضعة للتفتيش الصحي والبيطري، وعىل 

طن من اللحوم الناجتة  11مت جحز حوايل  2008سبيل املثال يف سـنة 
  .حمرض خمالفة 358عن اúبيحة الرسية وحترير 

و�لنسـبة لآلفاق املسـتقبلية، يشلك تطوير سلسX اللحوم امحلراء 
أحد احملاور األساسـية éطط املغرب األخرض، حيث يعترب تنظمي 

. لنسـبة لتمنية وتطوير هذه السلسXقطاع اúحب والهتي� رها� أساسـيا �
ويف هذا الصدد، ينص عقد الرب�مج اúي مت إبرامه بني احلكومة 
والفيدرالية املهنية للحوم امحلراء، مبناسـبة انعقاد اQورة الثانية للمناظرة 

  : الفالحية يف مكناس عىل عدة إجراءات مهنا

  .إرشاك القطاع اخلاص يف إحداث وتسـيري اEازر -

5نيا، العمل عىل توفري اإلماكنيات املادية والبرشية لتعزيز وتقوية  -
  .املراقبة الصحية البيطرية واحلد من تفيش اúبيحة الرسية

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

        ::::املستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  .لوزير عىل تفض6 �إلجابةكنشكر السـيد ا
  :عندي ثالث مالحظات رسيعة السـيد الرئيس 

أوال، خمطط املغرب األخرض، اللك متفائل بأن هاذ اéطط فيه  -
إقالع حقيقي للفالحة املغربية، وهاذ اéطط زار اجلهات اكملني 

بغينا السـيد الوزير يدخل هاذ . إىل آخره وعند� إسرتاتيجية
أ� أعمل بأن اكينة .  حاجة لهيا يف هاذ اéططاEازر اليل حنا يف

واحد البوادر يف هذه األمور، ولكن خاصها تتبلور يف أرض 
  .الواقع ألننا نعيش يف امجلاعات القروية مشالك يف هذا الباب

مصاحل الفالحة، وهاذ املوضوع مشرتك بني : املالحظة الثانية -
وجب التنسـيق . الحةوزارة اQاخلية وامجلاعات احمللية ووزارة الف

بني هاذ املصاحل للخروج �éطط عىل سـنوات، لتجهزي مجيع 
  .امجلاعات القروية مبجازر حديثة فهيا مواصفات

أخريا، السـيد الرئيس، البد معول عىل السـيد الوزير، وراه شفنا  -
اإلجنازات اليل اكن دارهتا وزارة الفالحة، معول عليه لتوفري 

ية لتجهزي لك امجلاعات هباذ التجهزيات اإلماك�ت املادية والبرش 
 .األساسـية واEازر

وأخريا، السـيد الرئيس، حنا يف األقالمي اجلنوبية اكلرشـيدية، 
ورزازات إىل آخره، حنن يف حاجة إىل ذ»، وحنا كنعولو عىل 
السـيد الوزير �ش خيصص ويدمع اEهودات اجلبارة اليت يقوم 

  .هبا
  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البححححريريريري
اليل نبغي نؤكد عليه أن خمطط املغرب األخرض كريتكز عىل تربية 

من اليد العامX يف  %65حىت ل  60املاشـية، ألن تربية املاشـية راه 
كهتم اللحوم، واللحوم ما ميكنش امليدان الفال`، والرتبية دÍل املاشـية 

نقترصو فقط عىل الرتبية دÍل املاشـية، وخنليو هاذيك سلسX القمي بيد 
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حنا البد أنه يكون واحد °ندماج بني الرتبية دÍل املاشـية . الشـناقة
وبني اEازر وبني املعامل اليل كهتمت �للحوم، فلهذا اكن واحد املناقشة 

قعت مع وزارة اQاخلية، ألن كنعرفو اEازر، واكن واحد العقدة اليل تو 
يه يف العمل دÍلها كتكون �بعة للبÍÌت وامجلاعات احمللية، واكن 
واحد العقدة بأنه غادي يتعمل واحد اEهود اسـتثنايئ �ش تعطى 
اخلواص اإلماكنية دÍل التدبري ودÍل °ست¤ر يف هذا امليدان �ش 

  .سX القمييكون هذاك التفاعل داخل سل 
  .وشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال األخري املوجه إىل السـيد وزير الفالحة . شكرا السـيد الوزير

والصيد البحري، حول بعض املواد املسـتعمX يف صناعة املنتجات 
مصطفى : الغذائية، املواد املهدرجة، للمستشارين احملرتمني السادة

محيد العكرود، معر بنونة، الرداد، أمحد الكور، محمد املنصوري، 
موالي ادريس احلسـين العلوي، أمحد البوزيدي، محمد بن مسعود، 
احلو املربوح، أمحد الرشقاوي، محمد طاحلا، عبد القادر لربييك، عابد 

  .اللكمة ألحد املستشارين. شكيل، محمد العقاوي

        ::::السـيد املستشار محمد العقاويالسـيد املستشار محمد العقاويالسـيد املستشار محمد العقاويالسـيد املستشار محمد العقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  رتمون،السادة الوزراء احمل
  إخواين املستشارين احملرتمون،

  السـيد الوزير احملرتم، 
كام يعمل امجليع، السـيد الوزير، فإن أسواقنا املغربية تغزوها 
منتوجات غذائية متنوعة، والعديد من هذه املنتوجات املكونة ما 

، وحيث أن العديد من األطباء "املواد املهدرجة"اصطلح عليه ب 
هذه املواد، وخصوصا تø املوçة لألطفال،  ينصحون �البتعاد عن

  :ú» نسائلمك السـيد الوزير

  .عن دور هذه املواد يف صناعة املنتوجات الغذائية: أوال -

عن مدى حصة تنبهيات بعض األطباء �البتعاد عن : 5نيا -
اسـهتالك هذه املواد، وهل للوزارة معطيات علمية حول 

اإلشاكل وطمأنة املوضوع من أجل تسليط الضوء عىل هذا 
 املواطنني املغاربة؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البححححريريريري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

أود يف البداية اإلشارة إىل أن معلية الهدرجنة، يعين 
L’hydrogénation  هنية إىلúتعمل عىل حتويل بعض األحامض ا

، تسـتعمل هاذ  Les acides gras transe:أحامض كتسمى
األحامض يف الصناعة الغذائية مكواد مثبتة أو حافظة، حيث تصبح 

هاذ  l’oxydationاملواد الغذائية أكرث صالبة وأقل تعرضا لألكسدة 
  . La Margarineاليش �خلصوص 

كام أود التأكيد عىل أن اجلوانب املتعلقة بتأثري هاذ املواد عىل حصة 
املسـهتø تدخل مضن اختصاصات وزارة الصحة، أما دور وزارة 
الفالحة فريتكز عىل تتبع ومراقبة املواد الغذائية، اليت تدخل يف تركيهبا 
هذه األحامض، حىت تكون نسـهبا يف أدىن املسـتوÍت املمكنة، خفالل 

قامت الوزارة ببحث تبني من خال� أن نسب هذه املواد  2008 أبريل
يف بعض املواد الغذائية متفاوتة وكتبقى مماثX ملا هو معمول به يف بعض 

  . اQول األوربية كفرنسا مثال
وعىل ضوء هاذ املعطيات، مت تنظمي اجÉعني مع املهنيني املصنعني 

رجة حول إشاكلية تواجد دÍل املاركرين واملنتجني دÍل الزيت املهد
األحامض اúهنية يف املواد الغذائية، وبينوا عىل اسـتعدادمه لتتبع 
التطورات يف هاذ املوضوع عىل الصعيد اQويل وتنفيذ ما سـيقرر من 

  .إجراء بشأنه
اليل  La commissionواآلن احلا� اليل حنا فهيا أنه اكينة واحد 

الحة، �ش غادي يتفقوا حىت غادي تكون بني وزارة الصحة ووزارة الف
، ألنه حىت يف أور� �يق ما اكينش واحد Les Normesعىل 

°تفاق، اكين اQمنارك اليل معلت واحد القرار �ش ختفض هذاك 
أمسيتو، ولكن داخل أور� كيتسـناوا هذاك الهيأة دÍل اQسـتور 

�ش يعطي النصوص، و�ش  Le codex alimentariusالغذايئ 
  .يعطي النصوص دÍلو خاص يكون واحد اإلجامع Le codexهذاك 

إذن كيتفقوا عىل أشـنو يه املسطرة اليل غادي تكون، وحنا الهنار 
غادي نطبقوها يف  Le codexغادي خترج هاذيك املسطرة دÍل 

املغرب ونديرو القانون دÍلها، ولكن بيÂ خترج، راه طلبنا من الوزارات 
كذ» السـيدة وزيرة الصحة �ش يعملوا، دÍلنا وال وزارة الفالحة و 

  .أوال، �ش ينقصوا من °سـتعامل دÍل هاذ املادة وشكرا

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

  .تعقيب، السـيد املستشار؟ اللكمة للمستشار

        ::::محمد العقاويمحمد العقاويمحمد العقاويمحمد العقاوي    السـيدالسـيدالسـيدالسـيداملستشار املستشار املستشار املستشار 
نشكرمك، السـيد الوزير، عىل جوابمك وعىل غريتمك عىل سالمة 
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املواطنني، ونود فقط أن أؤكد عىل أننا نتلكم انطالقا من الواقع  وحصة
املعييش ومن كرثة الترصحيات يف هذا اEال، خصوصا ما يتعلق هباذ 
املواد اليت تغزو أسواقنا واليت حتمل أرقاما ورموز وأسامء يصعب عىل 
املواطن املثقف فهمها، مفا �» �ملواطن العادي والبسـيط، واúي يضع 

لثقة الاكمX يف أçزة مراقبة اQو�، من أجل حاميته من أي ا
  .مضاعفات حصية قد تنتج عىل تناول هذه املواد

ونود اإلشارة كذ»، السـيد الوزير، إىل أنه يف إطار األوراش 
اليت فتحمتوها من أجل إعادة هيلكة وزارة الفالحة، نطلب منمك 

ل يف تركيبة املواد إحداث مديرية خاصة ملراقبة املواد اليت تدخ
الغذائية، خصوصا املنتوجات املسـتوردة من اخلارج، وتشديد املراقبة 
عىل املناطق احلدودية حملاربة املواد الغذائية املهربة، وأنمت تعلمون، 
السـيد الوزير، تفامق وانتشار حا� األمراض الرسطانية املرتبطة بمنط 

متد بشلك كبري عىل املواد العيش اجلديد ومنط التغذية العرصية اليت تع 
املصنعة وما حتتويه من مواد كÒوية، الزلنا جنين خطورهتا وتأثرياهتا 

  .اجلانبية عىل حصة املواطنني

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

  .اللكمة للسـيد الوزير، للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البالسـيد وزير الفالحة والصيد البححححريريريري
ار احملرتم أنه معلنا واحد القانون، بغيت نؤكد للسـيد املستش

 -امحلد L  - احلكومة وجدت القانون اليل عرضاتو عىل الربملان واليل 
وافق عليه، اليل هو القانون دÍل املكتب الوطين للسالمة الصحية 
اليل غادي يكون عنده هاذ اQور دÍل املراقبة، ال دÍل املواد 

ملواد املسـتعمX يف امليدان املسـتوردة وال املواد املصنعة وال ا
، فهاذ املكتب غادي يكون Les produits alimentairesالفال`

  .، إن شاء هللا2010واجد وعندو العمل يف أول يناير 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل املسامهة دÍلو يف 

  . هذه اجللسة
 السـيد وزير التشغيل والتكوين ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل

املهين، حول احرتام معايري األمن والسالمة الصحية داخل الوحدات 
  ريب ـد العزيز عزايب، العـعب: ادةـاعية، للمستشارين احملرتمني السـالصن

القباج، خدجية الزويم، اكيف الرشاط، �� خفاري، تيتىن العلوي، 
عبد الغين املاكوي، أمحد القادري، محمد أبو الفراج، عبد الكبري برقية، 

اللكمة . ابراهمي مايم، معر حداد ��، محمد العزري، محمد بن الزيدية
ألحد املستشارين، ولعلممك، سيتوىل اإلجابة عنه �لنيابة السـيد وزير 

  .الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة

        ::::املستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادري
  .القادم، إن شاء هللاتأجي6 إىل األسـبوع 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن ننتقل إىل األسـئX املوçة إىل السـيد وزير الصناعة . تأجيل

السؤال اآلين األول . والتجارة والتكنولوجيات احلديثة وعددها ثالثة
والتكنولوجيات احلديثة،  املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة

  .بطلب من الفريق واضع السؤال، يؤجل. حول أزمة األمسدة ببالد�
السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة، حول عقد الرب�مج املوقع بني اQو� والواك� 

سـيات الوطنية للتمنية املقاوالت الصغرى واملتوسطة Qمع تناف 
أمحد الكور، محمد بلحسان، محمد : املقاوالت، للمستشارين السادة

العقاوي، محمد طاحلا، محمد عبده عز اQين، حلسن أشـنلكي، أمحد 
السـنييت، خريي بلخري، محمد املفيد، محمد طريبش، مصطفى تومة، عابد 
شكيل، عبد امحليد البوجادي، محمد املنصوري، امليلودي عفوت، عبد 

لقشور، عبد الفتاح عامر، احلو املربوح، عالل عزيوين، العلمي السالم ب 
  . التازي، محمد القندويس، مصطفى الرداد

  ؟تأجيل ..اللكمة ألحد املستشارين
إذن، السؤال الثالث املوجه أيضا إىل السـيد وزير الصناعة 
والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، حول مصري منطقة التصدير احلر 

  .من الفريق °شرتايك، يؤجل بطلب. �لناضور
السؤال املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، التأجيل؟ ما 

وزير التجهزي والنقل . عنديش طلب التأجيل، وما اكينش الوزير
  .كذ»، التأجيل حىت هو

  .السؤال األخري أجل بطلب من الفريق 
  .شكرا للجميع ، إذن هناية اجللسة

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


