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        ).2009ماي  19( 1430جامدى األوىل  23الثال5ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، اخلليفة الثاين لرئيس ا;لس ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

اTقيقة ابتداء من الساعة الثانية و  ،ساعتان ومخسون دقيقة ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
        . بعد الزوالنيربعاأل

  .ئZ الشفهيةمناقشة األسـ  ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشارالسـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشارالسـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشارالسـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشارالسـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدة والسـيد الوزير احملرتمان،

  السادة املستشارون احملرتمون،
من اTسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اTاخيل  56الفصل  معال بأحاكم

;لس املستشارين، خيصص ا;لس هذه اجللسة ألسـئZ السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

قبل الرشوع يف تناول األسـئZ الشفوية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
جد من اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا;لس عىل ما 

  . مراسالت
        . تفضل السـيد األمني

        ::::املستشار السـيد محمد تيتىن علوي إدرييس، أمني ا;لساملستشار السـيد محمد تيتىن علوي إدرييس، أمني ا;لساملستشار السـيد محمد تيتىن علوي إدرييس، أمني ا;لساملستشار السـيد محمد تيتىن علوي إدرييس، أمني ا;لس
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
 757/09توصلت رئاسة ا;لس بقرار من ا;لس اTسـتوري حيمل رمق 

ي عبد الرحمي الطور ومحمد الصوير : ، بشأن الطعن ا�ي قدمه السادة)م د(
وحسن احملروس، ملمتسني فيه إلغاء انتخاب السـيد بلعيد بنشميس عضوا 

غشت  13مبجلس املستشارين، عىل إثر �قرتاع اجلزيئ ا�ي أجري يوم 
يف نطاق الهيئة الناخبة املكونة من ممثيل امجلاعات احمللية جلهة  2007
  . درعة-ماسة-سوس

الرحمي الطور عبد : وقد قىض ا;لس اTسـتوري برفض طلب السادة
ومحمد الصويري وحسن احملروس الرايم إىل إلغاء انتخاب السـيد بلعيد 

  .بنشميس عضوا مبجلس املستشارين
  :كام توصل ا;لس مبراسZ من الفريق �شرتايك، يطلب فهيا

نظرا لظروف طارئة، يرشفين أن ألمتس من سـيادتمك تقدمي السؤال "
ة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة الشفوي املوجه إىل السـيد وزير الصناع

، وذ± 2009ماي  19خالل جلسة األسـئZ الشفوية املنعقدة يوم الثال5ء 
عرب متكيننا من طرحه مبارشة بعد اإلجابة عن األسـئZ املو³ة إىل السـيد 

  ".وزير الشـباب والر¸ضة
كام توصل ا;لس مبراسZ من الوزارة امللكفة ºلعالقات مع الربملان، 

  :ماي 19جلسة األسـئZ الشفهية ليوم الثال5ء : املوضوع: "يطلبون فهيا
يرشفين أن أبلغمك طلب السـيد وزير العدل بتقدمي السؤال الشفهـي 
 Zالوحيد املوجه إليه، مبارشة بعد جواب السـيدة وزيرة الصحة عىل األسـئ

  ". الشفوية املو³ة إلهيا
التكوين املهين سـيجيب كام أحيطمك علام أن السـيد وزير التشغيل و 

وهبذه املناسـبة فإنين . عن السؤال الشفهـي املوجه إىل السـيدة وزيرة الثقافة
Zأبلغمك هبذه املراس.  

فÁ خيص األسـئZ الشفهية ليومنا هذا، عدد األسـئZ اليت توصل هبا 
  :ماي 19ماي إىل غاية يوم الثال5ء  12ا;لس من 

  ؛20: عدد األسـئZ الشفهية -
  .3: سـئZ الكتابيةعدد األ -

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  . هناك طلبات اإلحاطة الواردة عىل رئاسة ا;لس
تفضل السـيد رئيس الفريق أو من . هناك إحاطة من فريق التجمع واملعارصة

  .ينوب عنه
تفضل السـيد . ةإذن منر إىل اإلحاطة املوالية، احلركة اTميقراطية �جÆعي

  .رئيس الفريق

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
 Éبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آ

  .وحصبه أمجعني
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،

  :وقر علام مبا ييلطبقا للقانون اTاخيل، يسعدÏ أن حنيط جملسـنا امل
  السـيد الرئيس،

ال نعرف ºلضبط أين يسري املشهد اإلعاليم املغريب، خصوصا السمعي 
البرصي منه، فهناك احملاºة ورمبا الزبونية يف اسـتدعاء ممثيل األحزاب 

وإال، ما تفسري ما نشهده اليوم من دعوة أحزاب . حلضور الربامج احلوارية
  بعيهنا دون أخرى؟ 

. ل حلد اآلن املعايري املعمتدة من قبل املسؤولني عىل إعالمنافنحن جنه
فإذا قبلنا بأحزاب يف األغلبية، فإننا نتساءل عن األحزاب اليت ال متثيلية لها 
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  .يف الربملان وأحزاب أخرى خلقت مؤخرا، لنجدها اليوم يف التلفزة العمومية
وبشدة الهتميش إننا، يف فريق احلركة اTميقراطية �جÆعية، نستنكر 

ا�ي يطال حزبنا إعالميا، رمغ املراتب املتقدمة اليت كنا علهيا يف 
�نتخاºت األخرية، ولنا متثيلية ºلربملان، ورمغ ذ±، السـيد الرئيس، ال 

  .يمت إرشاكنا واسـتدعاؤÏ للمشاركة يف الربامج اإلعالمية
  السـيد الرئيس،

ة أن تعمل عل تساوي إننا نستنكر هذا السلوك، ونطلب من احلكوم
ملنطق احلزبية الضيقة،  -خصوصا  –احلظوظ وال ختضع الربامج احلوارية 

فاملغاربة هلم احلق يف التعرف عىل آراء وبرامج خمتلفة األطياف السـياسـية 
يف بالدÏ، ال أن نشحهنم بربامج وطلعات أحزاب ما زالت معليا يف أ¸åا 

  .األوىل
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  . شكرا السـيد رئيس الفريق

  .هناك إحاطة من الفريق �شرتايك، تفضل السـيد رئيس الفريق

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

لقد تداولت احلكومة مؤخرا يف موضوع قانون األحزاب، وخصوصا 
لسادة الفصل اخلامس منه، ومسعنا أن هناك مذكرة و³ت للسادة العامل وا

وبعد ذ±، مسعنا من وزير اTاخلية احملرتم أنه . الوالة لتطبيق هذا القانون
مل تصدر هناك مذكرة، ولكن وزارة اTاخلية ستسهر عل تطبيق القانون، 
وتنسجلو أن وزارة اTاخلية مايش تطبق القانون، مايش تطبق قانون 

  .األحزاب ا�ي صودق عليه يف الربملان بغرفتيه
º هذا القانون خلق . لنسـبة للمواطنني، جيب أن يرفع اللبسإال أنه

وصوتنا عليه حملاربة الفساد واملفسدين واليل تيفسدوا �نتخاºت ومفسدين 
من الناحية املالية ومن الناحية السـياسـية، لهذا خاص املسائل اليل تتصدر 

  .عن احلكومة تكون واحضة وتبلغ واحضة لíهن د¸ل املواطنني
وتو عىل القوانني عىل أساس أن تطبق ºخللفيات اإلجيابية احنا تنص

  .د¸لها حملاربة الفساد واملفسدين
  .وشكرا السـيد الرئيس، شكرا السادة الوزراء

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد رئيس الفريق

  .هناك إحاطة من الفريق الفيدرايل، تفضل السـيد املستشار

        ::::ططططاملستشار السـيد عبد املا± أفر¸املستشار السـيد عبد املا± أفر¸املستشار السـيد عبد املا± أفر¸املستشار السـيد عبد املا± أفر¸
  .شكرا السـيد الرئيس

من القانون اTاخيل ;لسـنا، أحيط الرأي  128طبقا ملقتضيات املادة 

العام الوطين علام بآخر مسـتجدات تتعلق ºالسـتحقاقات املتعلقة مبناديب 
العامل وºللجان املتساوية األعضاء، هاته �نتخاºت اليت اكنت، وإىل زمن 

عن بعض السلواكت، ألن الطبقة قريب، يف منأى عن بعض املامرسات و 
 Zهيا إال سواعدها، وما عندها ما تعطي، كيف تيوقع  -طبعا  –العامT ليس

  .يف اسـتحقاقات أخرى
�± فهذه اإلسـتحقاقات عرفت مجموعة من اخلروقات السافرة، واليل 

غادي  -ال حماø  -تمتس يف العمق املصداقية د¸ل هذه اإلنتخاºت، واليل 
تأثريا سلبيا عىل اإلسـتحقاقات األخرى اليل مرتبطة هباذ  يكون عندها

  .�نتخاºت املتعلقة ºنتخاºت مناديب العامل واللجان املتساوية األعضاء
  :وحىت ال أطيل يف هذا املوضوع، سأعطي مثالني صارخني

املثال األول، يتعلق مبا جرى يف الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  -
 تدخل سافر لإلدارة، وبعد أن مت �تفاق يف حمرض ºملغرب، حيث أنه يف

ºللجنة املركزية لالنتخاºت عىل لون لك النقاºت املشاركة يف هذه 
ففي آخر حلظة، اإلدارة تغري لون النقابة اTميقراطية لإلتصال . �نتخاºت

طبعا، هذه النقابة . السمعي البرصي، وا�ي اكن هو اللون الوردي
املنضوية حتت لواء الفيدرالية اTميقراطية للشغل بلون  )احلجري طبعا(

آخر، وهاذ املسأø نعتربها تزويرا صارخا، إضافة إىل أنه هناك بعض 
مث، أيضا، . األسامء اليت مت تزوير توقيعاهتا يف هاته اللواحئ، واليت اكنت غائبة

هناك أسامء اكن مطعوÏ فهيا، ومت تبديلها، يف خرق سافر للمقتضيات 
  القانونية املعمول هبا يف هذا ا;ال؛

مث هناك أيضا خروقات أخرى تتعلق ºمجلاعات احمللية، مهنا، أوال،  -
فعىل مسـتوى مدينة اTار البيضاء مثال، اكنت هناك . املشلك د¸ل اللون

ورقة فريدة وال حتمل طابع اإلدارة وال رموز النقاºت املشاركة، بل أنه اكن 
ني املسؤولني عىل �نتخاºت، خاصة الاكتب العام هناك تدخالت أمام أع

 . ;لس مدينة اTار البيضاء
وهذا، مرة أخرى، كيأكد أنه هناك غياب د¸ل إرادة حقيقية ألن متر 

واليوم اللك يتحدث عن . هذه اإلنتخاºت يف الشفافية اليت ننشدها مجيعا
ري املغرب إىل أين يس: التخليق وعن دمقرطة املؤسسات، فنحن نتساءل
  عندما تمت هاته املامرسات وأمام أعني املسؤولني؟ 

�±، مفرة أخرى حنمل املسؤولية للك من É عالقة هباته املامرسات 
  .اليت ترضب يف العمق اTميقراطية

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اجآخر إحاطة للفريق �سـتقاليل، تفضل اليس القب

        ::::املستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القباجججج
  .شكرا السـيد الرئيس
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" النسـمي"أريد هبذه اإلحاطة للرأي العام الوطين، وºخلصوص ساكن 
جبامعة احلي احلسـين وحلكومة صاحب اجلالø، وºخلصوص السـيدين وزير 

  .اإلساكن ووزير اTاخلية
ا�ين مت  اإلحاطة تتعلق ºسـتغاثة من ساكن النسـمي ºحلي احلسـين

  .نقلهم من املدينة القدمية ومن درب السلطان Tºر البيضاء
شقة، مت نقلهم يف واحد  1700بطبيعة احلال، عدد هاذ الساكن زهاء 

الظروف اليل ننعرفوها مجيعا، ولكن مت نقلهم بعناية سامية من جالø امل� 
تغمده محمد السادس حفظه هللا، ومن املرحوم احلسن الثاين رمحه هللا و 

  .برمحته الواسعة
أقول، السـيد الرئيس، أن ظروف انتقال هؤالء جاءت برسعة، جاءت 

قهرا وعىل بياض، جاءت ºتفاق مسطرة مع  -بعض األحيان  -بتوقيع و5ئق 
CIH  خمالفة ملا مت �تفاق عليه، جاءت مبسطرة د¸ل أداء شهري فوق

  . طاقة الساكن
لرعب، واحد اجلو من اخلوف هذه املامرسات خلقت واحد اجلو من ا

Tى ساكن هذه املنطقة، خصوصا أنه بدأت �سـتدعاء د¸هلم من طرف 
  .احملامك وبدأت األحاكم بإفراغ املساكن

بطبيعة احلال، هاذ الساكن تيقولوا أهنم مسـتعدين ألداء ما هو يف 
وهاذ . ذمهتم، وسامح هللا أولئك ا�ين قالوا أن اTور جاءت º;ان

تنقلوا يف واحد املنطقة اليل اكن فهيا واحد الرواج  -بطبيعة احلال  - الساكن 
اقتصادي ال بأس به داخل اجلوطيات، حبيث اكين اليل كيبيع كوربة د¸ل 

 25أو  20مطيشة، اكين اليل تيبيع كوربة د¸ل الرسدين، وتيصور واحد 
درمه، ºش ميكن يعيش واحد العيشة جد متواضعة، وطلبوا مهنم ºش 

  . درمه للشهر 1500لصوا خي
بطيعة احلال، هاذ املبلغ اليل تفرض، كيفاش غادي يؤديه واحد السـيد 

درمه يف  1500درمه يف الشهر وكتطلب منه يؤدي  600اليل تيصور 
 !الشهر؟

بطبيعة احلال، هاذ الساكن أغلبيهتم، اكين بعض األرامل اليل عايشة 
ا يف األ¸م القليZ لألسـبوع غري ºلربكة د¸ل بعض احملسـنني، وتيتفاجئو 

املايض أنه تيجي املساعد القضايئ ºش خيويومه السكن اليل قاطنني فيه، 
  .أرسة åددة ºلترشد، السـيد الرئيس 1700هذه ال . ويتالحوا ويترشدوا

بطبيعة احلال، هباذ اإلحاطة، تنوضعو واحد السؤال، واحد الطلب 
  :دخلوا ºسـتعجاللوزارة اTاخلية ووزارة اإلساكن ºش يت

  أوال، محلاية هؤالء الناس من الترشد؛ -
  5نيا، لوقف هاذ املسطرة القانونية؛  -
، حبيث أن املبلغ اليل اكنوا CIHو5لثا، ºش يتحل املشلك د¸ل  -

 ،Ïغادي يؤديوه، اكن مقرر أن الثلث غادي يتخلص عن طريق سـيد
لبيضاء، يف والثلث غادي خيلصوه هام، والثلث للجامعة د¸ل اTار ا

 د¸ل Les arriérésالوقت اليل اآلن مطلوب مهنم ºش يؤديوا ذاك

CIH أكرث بكثري من ذاك املبلغ اليل تطلب مهنم.  
 La SONADACاكين فئة 5نية، فئة 5نية غريبة وغريبة جدا، هاذ 

كتدير واحد �تفاق مع املقاول ºش يبيع اTور، املقاول ºع اTور للناس 
قالت هاذ السـيد ما عندوش  La SONADACولكنوختلص مهنم، 

أدت املبلغ  134وهاذ الناس دخلوا Tيورمه، واكين . الصالحية ºش يبيع
أعطت التسبيق، عىل أساس ¸خذوا واحد الوثيقة ºش  232اكمل و

  .¸خذوا السلفات
اكين واحد التالعب، .. أشـنو نطلبو السـيد الرئيس؟ تنطلبو ºش

 Laجلنة حتقيق للبت يف موضوع تنطلبو ºش تفتح واحد 
SONADAC قوس  1800، ألنهÏ لترشد، هذا تندقوº ددةå أرسة

  .اخلطر، ºش حتمل مسؤوليهتا احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .هناك طلب إحاطة د¸ل فريق التجمع واملعارصة، تفضل السـيد الرئيس

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

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الرئيس،

فÁ خيص اإلحاطة د¸لنا، د¸ل التجمع واملعارصة، حىت ال حترج 
من قانون األحزاب، معرها ما  5احلكومة، نتلكم ونتداول عىل املادة 

  .تطبقت، ألهنا مايش دسـتورية
تطبقت، ما نبغيوش اليوم ºش حنرجو احلكومة، حىت بقت معرها وال 

لالنتخاºت مخسة أ¸م عاد حنرجو احلكومة هباذ املادة مخسة من قانون 
األحزاب، حبيث هاذ املادة هاذي لكيش كيعرف، مجيع الفرق د¸لنا تيعرفوا 
بأهنا مايش دسـتورية، ومجيع األحزاب اسـتغلت هاذ املادة هاذي، ولهذا ما 

جنيو ونبقاو نلحو عىل تطبيقها يومني أو ثالثة أ¸م قبل �نتخاºت غاديش 
أو �سـتحقاقات امجلاعية، ولهذا مايش ا�ئب حالل لíبيحة، ا�ئب 

  .حرام
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد رئيس الفريق

 إذن نرشع اآلن يف معاجلة األسـئZ، هو ºلنسـبة للرئاسة مل ترد أي
  . طلب إحاطة، ولكن مايش مشلك

تفضل السـيد رئيس الفريق، مايش إشاكل، ما غاديش منشـيو يف 
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  .تفضل السـيد رئيس الفريق. اجلدال ºش نرحبو الوقت

        ::::املستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضاضضضض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارون،
لسـنا املوقر بقضية طارئة، ويتعلق األمر يرشفين أن أتدخل ألحيط جم 

بلجوء إدارة امجلارك والرضائب غري املبارشة إىل إقصاء املتقاعدين العائدين 
إىل أرض الوطن من �سـتفادة من اإلعفاءات الرضيبية، املمتثZ يف خصم 

عند تعشري سـياراهتم السـياحية، وذ± لفقداهنم لشهادة اإلقامة  85%
ل معاشاهتم إىل ب1مه املغرب وإقامهتم هبذا األخري ºخلارج بسبب حتوي

  . بصفة هنائية
وذ± ما نتج عنه حرماهنم من احلصول عل نسخ من الترصحي القبول 

املكتتب عند اسـترياد السـيارة، وºلتايل   BIS16Dو FER16Dاملؤقت 
  .احلرمان من �سـتفادة من إعفاءات التعشري

نه يتناىف مع �تفاقية املربمة بني لك وهذا ما اعتربوه حيفا يف حقهم لكو 
من الوزارة امللكفة ºجلالية املغربية املقمية ºخلارج وإدارة امجلارك والرضائب 
غري املبارشة وكذا وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، واليت 
تنص عىل توسـيع التسهيالت واإلعفاءات املمنوحة للمتقاعدين املقميني 

أو العائدين إىل أرض الوطن، يف إطار التجاوب مع مطالهبم  ºخلارج
املرشوعة لتحسني أوضاعهم �جÆعية، ºلنظر لألدوار الهامة اليت اطلعت 

  .هبا هذه الفئة جتاه وطهنا األم
ونشري يف األخري إىل أن هذه الرشحية املهمة اليت حضت ºلغايل 

الزالت تنتظر حال  والنفيس وسامهت جبميع الوسائل من أجل وطهنا،
منصفا لهذه اإلشاكلية يف أقرب اآلجال، والتعامل معها من قبل إدارة 
امجلارك مثل تعاملها مع املتقاعدين املقميني ºخلارج ا�ين يتوفرون عىل شهادة 

  .اإلقامة
  .وشكرا

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

درجة يف جدول أعامل إذن نرشع اآلن يف معاجلة األسـئZ الشفهية امل
  : سؤ� 21هذه اجللسة، وعددها 

الصحة، الشـباب والر¸ضة، : مهنا آنية، مو³ة للك من قطاعات 05 -
  التشغيل والتمنية �جÆعية؛

الصحة، التمنية �جÆعية، : سؤ� عاد¸ موزعة عىل قطاعات 16و -
لثقافة والصناعة العدل، اإلساكن، الصناعة والتجارة، التجارة اخلارجية، ا

  .التقليدية

نسـهتل هذه اجللسة ºلسؤال اآلين املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، 
حول تقريب املؤسسات الصحية من املواطنني، للمستشارين احملرتمني 

محمد بلحسان، أمحد الكور، محمد طاحلا، امليك حلريزي، حلبيب : السادة
م أحدوش، محمد العقاوي، لعلج، محمد بوداس، مصطفى الرداد، عبد السال

محمد عبده عز اTين، احلسني أشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي بلخري، محمد 
املفيد، إبراهمي احلب، محمد طريبش، عبد امحليد البوجادي، عابد شكيل، 
محمد املنصوري، امليلودي عفوت، محمد القندويس، عبد السالم بلقشور، 

التازي، موالي إدريس احلسـين عبد الفتاح عامر، عالل عزيوين، العلمي 
العلوي، أمحد بنيس، املصطفى الشهواين، محمد بوهريز، العريب الهرايم، 
أمحد برطين، موالي ادريس العلوي، حلسن العواين، محمد املفيد، محمد 

  . القلويب
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .د الرئيسشكرا السـي

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخيت، إخواين املستشارون،
يعترب القطاع الصحي قطاعا أساسـيا يرتبط ارتباطا وثيقا ºملواطنني، 
وهو األمر ا�ي جعل احلكومة تويل اهÆما مزتايدا لهذا القطاع من أجل 

سـبة من املواطنني من خدماته، حتقيقا لشعار تطويره والسـتفادة أكرب ن 
وتدعÁ لسـياسة القرب اليت Ïدى هبا صاحب اجلالø " الصحة للجميع"

  .نرصه هللا
ورمغ لك ذ±، فإن هناك العديد من املواطنني، خاصة ºملناطق 
النائية، جيدون صعوºت ºلغة يف �سـتفادة من خدمات املؤسسات 

اجلغرايف لهاته املؤسسات عن سكنامه، وهو الصحية، نظرا لعامل البعد 
رضورة الز¸دة يف عدد هذه املؤسسات،  - يف نظرÏ  - األمر ا�ي يقتيض 

خاصة يف بعض املدن الشـبه القروية والعامل القروي، وتزويدها ºلوسائل 
املادية والبرشية وكذا األدوية، حىت يمتكن مجيع املواطنني من الولوج إىل 

بالدÏ والتقليص من عدد الوفيات، بسبب عدم المتكن اخلدمات الصحية ب 
  .من الوصول إىل املؤسسات الصحية لتلقي العالج الرضوري

ما هو برÏمج وزارتمك لتقريب : �± نسائلمك السـيدة الوزيرة احملرتمة
املؤسسات الصحية من املواطنني ºملناطق النائية وتزويدها ºإلماكنيات 

  .الرضورية؟
  .وشكرا
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        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة، تفضيل

        ::::السـيدة ¸مسينة ºدو، وزيرة الصحةالسـيدة ¸مسينة ºدو، وزيرة الصحةالسـيدة ¸مسينة ºدو، وزيرة الصحةالسـيدة ¸مسينة ºدو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارون،

نية الصحية األساسـية، إن معاجلة اإلختالالت املتعلقة بتوسـيع الب 
وخاصة ºملناطق النائية، تعد من بني األهداف اليت ترتكز علهيا إسرتاتيجية 

، وذ± 2012و 2008وزارة الصحة وبرÏمج معلها للفرتة املرتاوحة ما بني 
  :من خالل خمطط تمنية الصحة ºلعامل القروي ا�ي يرتكز عىل

يد اخلصاص من أوال، فتح املؤسسات الصحية املوجودة مع حتد -
 2008وأريد أن أذكر أنه قد مت سـنة . خالل التحمك يف اخلريطة الصحية

 ؛2009مؤسسة، والبايق سيمت افتتاحه خالل سـنة  95فتح 
5نيا، تأهيل التجهزيات الطبية مع إجياد اإلماكنيات لتحسني جودة  -

اخلدمات الصحية، مع خلق خدمات وختصصات جديدة هبذه املؤسسات، 
سسات ºلعامل القروي، وتوفري األدوية اليت تراعي خصوصيات أذكر املؤ 

  هذه املناطق املهمشة؛
-  Zحلاالت املسـتعجº توفري وسائل إسعاف املرىض من أجل التكفل

  بأقرب مستشفى؛
ويف هذا . مت إعطاء األولوية يف التعيينات اجلديدة ºلعامل القروي -

ات كبرية، حيث عرفت الصدد، أريد أن أشري عىل أن الوزارة بذلت جمهود
كام . طبيبا اختصاصيا، أغلهبم عينوا ºملناطق النائية 327تعيني  2008سـنة 

ممرض من أصل  440، وكذ± 203طبيبا عاما من أصل  132مت تعيني 
، عينوا لكهم ºلعامل القروي، وسـتعمل الوزارة هبذه الوترية خالل هذه 994

  وا�ي نعيشه اليوم؛  السـنة والسـنوات املقبZ لسد الفراغ احلاصل
مت إعداد برÏمج معل بتنسـيق بني املستشفيات اإلقلميية واجلهوية من  -

³ة، واملسـتوصفات واملراكز الصحية املتواجدة ºلعامل القروي، وذ± 
ºالعÆد عىل وحدات متنقZ معززة بطامق طيب متعدد �ختصاصات، مع 

Zللمراكز �ستشفائية،  توفري سـيارات اإلسعاف لنقل احلاالت املسـتعج
هذه الفرق املتنقZ املتعددة . وذ± وفق جدوø شهرية مضبوطة

التخصصات بدأت يف بعض املناطق، لتعمم خالل هذه السـنة والسـنوات 
  .املقبZ، حسب اجلدوø واملزيانية املربجمة

  .شكرا

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

  .فضلهناك تعقيب السـيد املستشار؟ ت

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس
  .شكرا السـيدة الوزيرة

يف احلقيقة، السـيدة الوزيرة، احنا ال ننكر ا;هودات اليت تقوم هبا 
لكن، السـيدة الوزيرة، هاذ . وزارتمك، وºخلصوص يف هذه السـنني األخرية

  . ا فرحانني هبمالربÏمج اليل عطيتنا والتأهيل وهاذ املسائل لكها، احن
ولكن، السـيدة الوزيرة، بغينا عفاك ºش تردي البال، ألنه اكين 
املناطق البعيدة مثل مدينة أرفود واإلقلمي د¸ل أرفود واملستشفى د¸ل 
أرفود تبىن يف امخلسينات، يف الوقت اليل اكنت الساكنة د¸ل مدينة أرفود 

  . نسمة 20.000وا;اورة ما تتعداشاي 
املستشفى هو هو، إال أن الساكن تقريبا داº عىل حساب  حاليا نفس

ألف  136) اإلحصاء األخري( 2004راه واصلني يف  94اإلحصائيات د¸ل 
  .نسمة يف اTائرة

هذاك  - هللا جيازيمك خبري  -لهذا، السـيدة الوزيرة، بغينا ºش 
 La الصبيطار، تفكروا فيه ألنه ما بقاش صاحل حىت لألحصاء، ألن فيه

cave  وفيه البنا¸ت القدمية، هذا من ³ة.  
بغينا، السـيدة الوزيرة، تعرفوا بأن سـيارات اإلسعاف راه ما عندÏشاي 

  .يف هذيك املنطقة
5نيا، التعيني د¸ل األطباء، احنا معمك، وبغينا هنار يدخل هاذ الطبيب 

مع Contrat للمؤسسة، لللكية، ºش يدير التخصص، خاصو يدير 
ما يش اTوø كتخرس عليه . فني ما عينتوه يقبل ºش مييش الوزارة، ºش

الفلوس، وهنار فاش تعينوه يف واحد املنطقة Ïئية، ألنه قرا بفلوس د¸ل 
الشعب، هذا خاصو فني ما تعني يقبل، وإىل ما قبلشاي، من الهنار األول 

  .ما يدخلشاي يدير التخصص
  السـيدة الوزيرة،

املنطقة د¸ل الراشـيدية فهيا الغربة  ºلنسـبة لطبيب العيون تتعرفوا
راه ¸اله طبيب واحد اليل اكين . وتتعرفوا العجاج وذاك الرتامك وذاك اليش

لهذا، هللا جيازيمك . ألف نسمة 600يف اإلقلمي اليل كتتجاوز النسمة د¸لو
  .خبري، بغينامك تزيدوÏ بواحد الطبيب د¸ل العيون

ألن تتعرفوا املستشفيات الكبرية واحد املطلب آخر، السـيدة الوزيرة، 
اجلامعية واملستشفيات الكبرية د¸ل اجلهوية تيلتجؤوا لهيا مجيع الساكن د¸ل 

تيكونوا بعض الوفيات، وميل كميوت اإلنسان يف  - ال قدر هللا  -اجلهة، لهذا 
  .هذاك املستشفى، تتعرفوا بأنه تيكون بعيد

لت، تيجيوها الناس من Rفيال- مثال، نعطيمك مثال، منطقة ³ة مكناس
ميل تميوت هذاك املريض، الناس . احلسـمية، تيجيوها الناس من الراشـيدية

  . د¸ولو تيوحلوا كيفاش غادي يديروا يديوه
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 Laيف املستشفى حدا  Guichet Uniqueلهذا تنطلبو ºش يكون 
Morgue  ش ذوك الو5ئق د¸ل ذاك املتوىف يكونوا لكهم موجودين، ماº
ناس تيقلبوا، ها هو غادي ميشـيوا للمحمكة، وغادي مييش يبقاوش ال 

  .للوالية، غادي ميشـيوا لألمن
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

إذن منر إىل السؤالني املواليني املو³ني إىل السـيدة وزيرة الصحة، 
وضوع، أسـتأذن ونظرا لوحدة امل. يتناوالن موضوع الوضع الصحي ºملغرب

ا;لس املوقر بعرضهام دفعة واحدة، وبعد ذ± نعطي اللكمة للسـيدة الوزيرة 
  .لإلجابة عهنام

إذن السؤال األول يف املوضوع املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول 
إدريس مرون، محمد : الوضع الصحي ºملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة

قيشو\، محمد الكبوري، عبد اللطيف  فضييل، الهامشي السموين، حسن
اسطنبويل، معر أدخيل، عبد هللا أبو زيد، احلاج الطاهري، إبراهمي 
فضيل، عبد امحليد بنعلوش، عبد القادر أقوضاض، محمد عدال، سعيد 

  . أرزيقي، سعيد التدالوي، عبد امحليد السعداوي، بوسلهام بيتة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل

        ::::تشار السـيد ادريس مرونتشار السـيد ادريس مرونتشار السـيد ادريس مرونتشار السـيد ادريس مروناملس املس املس املس 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  زماليئ،

املغرب تنقولو دامئا ماعندوش موارد أخرى من غري املوارد البرشية، 
ألن يه تتكون الرأس املال د¸لو، ولكن رأس املال إىل ما اكنش حميض، 

رأس  احنا كنعولو عىل. وإىل ما اكنش فيه الوقاية والصيانة، كميكن يضيع
  .املال البرشي للمغرب ºش يكون لنا رحب

من هذا املنطلق، تنقولو عىل أن الصحة يه أحد راكئز الكرامة د¸ل 
إال أننا نالحظ عىل أنه املواطن املغريب، سواء داخل . املواطن املغريب

إىل مشييت . املدن أو يف القرى، يفقد كرامته مبجرد ما كيجي للصبيطارات
ملدينة تتبيك علهيم، وإىل مشييت إىل البادية اللكامت للصبيطارات د¸ل ا

  . د¸ل الوصف د¸ل احلاø د¸ل املواطنني صعيب نلقاوها
فإىل كنا تهنرضو عىل املناطق اليل كمتثل األقالمي أي أم املنطقة، ويه 

احنا تنعرفو عىل أن األقالمي املغربية يه أقالمي شاسعة . اإلقلمي، فهيا صبيطار
جامعة يف لك إقلمي، وºلتايل مع صعوبة التنقل  40فهيا أكرث من جدا وتوجد 

لكم يف  2500وغياب الطرق يف العامل القروي، رمغ أننا نقول عىل أننا 
تقام، احنا هاذ اليش تنسمعو عليه هنا¸ وتنشوفوه، ولكن  - اآلن  -السـنة 

ما هذا فإ. تمنشـيو يف احلقيقة لألقالمي هاذ اليش ما تنشوفوهش، ما تنلقاوش

ال يسـتجيب  - عىل لك حال  -يوجه إىل مناطق دون أخرى، وإما العمل 
  .إىل اكفة األقالمي ºلطريقة املتوازية واملتساوية

فنطلب من السـيدة الوزيرة، وننهبها إىل أن من الرضوري أن يكون 
هناك برÏمج اسـتعجايل السـتدراك املايض، فهناك مناطق ويه كثرية جدا، 

خالوها النصارى يه اليل ºقية، بل تكرفصات وما بقى  املستشفيات اليل
أما الطبيب، فهذا ال ميكن أن . فهيا ما يتشاف، وتتلقى فهيا فرميل وال جوج

  .يكون إال يف املناطق اليل فهيا األقالمي
فرنيد أن نقرتب من املواطنني أكرث، وأن نكون حارضين إىل جانهبم، 

  . يش فهياويه سـياسة القرب اليل ºغي املغرب مي
هل لمك أن تتلكموا لنا، السـيدة الوزيرة، عن ماذا سـتقومون به يف 

  أقرب اآلجال؟
  .شكرا

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

إذن منر إىل السؤال الثاين يف نفس املوضوع حول الوضع الصحي 
أمحد الكور، امليك احلريزي، : ºملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة

بيب بن الطالب، محمد بمنسعود، خريي بلخري، حلبيب لعلج، محمد احل 
العقاوي، محمد عبده عز اTين، امليلودي عفوت، محمد بلحسان، عبد امحليد 
البوجادي، أمحد السـنييت، أمحد اإلدرييس، عبد القادر الربييك، أمحد 

د اTيبوين، محمد البطاح، احلو املربوح، عابد شكيل، مصطفى الرداد، محم
املنصوري، موالي ادريس احلسـين العلوي، ميلود Ïرص، أمحد بنيس، 
مصطفى الشهواين، محمد بوهريز، أمحد برطين، موالي ادريس العلوي، 

  .عبد السالم بلقشور، احلسن العواين، محمد املفيد، محمد القلويب
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::احلريزياحلريزياحلريزياحلريزي    املستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد امليكيكيكيك
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة، 

تؤكد اTراسات واإلحصائيات والتقارير عىل وجود مجموعة من النواقص 
فها القطاع الصحي ºملغرب، Ïهيك عىل أن اخلريطة الصحية اليت يعر 

  . ببالدÏ غري متاكفئة
القنيطرة نالحظ أن هناك كثافة كبرية -الرºط-مفثال عىل حمور البيضاء

عل مسـتوى املوارد البرشية وعىل مسـتوى املستشفيات، يف حني أن 
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 وحىت إن وجدت، فإهنا. مناطق أخرى ال تتوفر حىت عىل مسـتوصفات
   .تعاين إما من انعدام التجهزيات الرضورية أو األطر الطبية املتخصصة

وعىل سبيل املثال ال احلرص، مرىض القصور اللكوي من ا�ين يعانون 
كرثة التنقالت من ³ة إىل أخرى، Ïهيك عن التاكليف املادية الباهظة 

ه من واليت تسـتلزم جتنيد إماكنيات خضمة ملوا³ة هذا املرض املزمن وغري
األمراض املزمنة، اليت يعاين أحصاهبا أيضا من عدم التغطية الصحية لبعض 

  .األدوية، اليشء ا�ي يضاعف من معاÏهتم مع املرض واحلاجة
  : ومن هنا نود، السـيدة الوزيرة، مسائلتمك

  مىت سيمت تعممي اخلدمات الصحية للمواطنني جبميع اجلهات؟  -
  .إىل العالج لهذه الفئة الضعيفة؟ وما يه السـبل الكفيº Zلولوج -

  .شكرا

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

  .إذن اجلواب للسـيدة الوزيرة عن السؤالني معا، تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون،
 أشاطر رأي السـيد املستشار عىل يف البداية، أريد أن أقول عىل أنين

أن الصحة يه عنرص من عنارص كرامة اإلنسان، وذ± ما جاء يف العديد 
من اخلطاºت السامية، وذ± هو ما أردÏ أن نكرسه يف اسرتاتيجيتنا اليت 

  ".الصحة للجميع"جاءت حتت شعار 
حنن نشاطرمك الرأي حيc تقول أن اكين هناك نقص يف اخلدمات، ولكن 

دخلت É " صبيطار"ن ال نشاطرمك يف الرأي حيc تقولون عىل أن يف أي حن
  . يف أي منطقة يف املغرب أن خاصنا نبكيو عليه

نزوروا املستشفيات، العديد من املستشفيات حىت يف املناطق النائية، 
نزورو Rرجيست، نزورو املستشفى احمليل د¸ل جرادة، الفنيدق، املضيق، 

د¸ل مكناس، جرادة، وجدة، املهم بدون ما نعد، املستشفى اجلهوي 
يه مستشفيات اليل تشابه  -حقيقة  –العديد د¸ل املستشفيات اليل 

املصحات اخلاصة، رمغ أنه أشـنو تينقصهم؟ وأÏ متفقة معمك، يه املوارد 
البرشية، اليل يه الركزية األساسـية للمنظومة، ولكن حناول أن نعاجل هذا 

  .النقص
نقول عىل أنه اكين هناك برÏمج، واش اللك اسـتافد منه؟  ميكن يل أن

بطبيعة احلال، ال، ألنه يف ظرف سـنة، وأذكر عىل أن هذه اإلسرتاتيجية 
تطبق يف إطار املزيانية األوىل د¸لها اليل أعدهتا وفق اإلسرتاتيجية اليل 

  . 2012سطرÏها، واإلسرتاتيجية وبرÏمج العمل سـيعد يف أفق 

ظرف سـنة، يسـتحيل أننا نغريو الواقع، وأن لك ال ميكن يف 
لنا أربع . التحسينات اليل أدخلناها أهنا تبان يف مجيع املناطق يف ظرف سـنة

  .سـنوات لتحسني ذ±، ولكن احلد األدىن من هذا الربÏمج هو يطبق
بغيت نذكر السادة املستشارين عىل أننا معلنا رهن إشارة املواطنني 

، اليل 08001005353دي اليل بغيت نذكر به اليل واملواطنات رمق اقتصا
هو الرمق اليل لك مواطن أو مواطنة اليل ترضرت من أفعال ال أخالقية 
داخل املستشفى أو إىل شافت عىل أنه األدوية ما كيناش أو ا;انية ما 
طبقاتش ºلنسـبة للوالدة، ميكن É يلجأ لهذا الرمق �قتصادي اليل هو 

08001005353.  
  :حاولنا أننا خالل هذه السـنة إذن

لك املستشفيات تسـتفيد من حتسني وتطوير اخلدمات داخل  -
  املستشفيات عرب لك أرجاء الرتاب الوطين؛

مت توسـيع وحتسني جودة التغطية الصحية يف الوسط القروي   -
عرب خمطط الصحة القروية اليل بدينا فيه، بتقوية وحتسني التغطية الصحية 

 د¸ل الفرق املتنقZ؛عرب اإلسرتاتيجية 

وهنا أؤكد، تدبري عادل، وهذا هو الرهان . مت هناك تدبري عادل  -
د¸ل أننا غادي ميكن لنا نغطيو مجيع املناطق ºملوارد البرشية، تدبري عادل 
ومعقلن للموارد البرشية يف أفق التغلب عىل اخلصاص ºلعامل القروي، 

طبيب، اليل  3300تكوين وبغيت نذكر عىل اكين هناك مبادرة حكومية ل 
غادي ميكن لها يف أفق بعيد أننا يكون عندÏ املوارد البرشية الاكفية يف 

 بالدÏ؛

اكين هناك تدبري معقلن لألدوية واملنتجات الصيدلية تسوده   -
احلاكمة اجليدة، وهذا الرمق اليل وضعنا رهن اإلشارة، عالش؟ ألنه ميكن يل 

اكيف من األدوية، اآلن بعض املواطنني كنا أن نؤكد عىل أن الوزارة تقتين ال
دامئا تنسمعو عرب جملسمك املوقر أن األدوية ما كيناش، األدوية خاصها تكون 
وما خاصش يتأدى علهيا، إذن يش واحد إىل قالوا ليه سري رشي األدوية، 

 يتصل هبذا الرمق وغادي Ïخذو التدابري الالزمة؛

هنا اكين . دة لتصفية اللكيمراكز جدي 25بناء وجتهزي ما يناهز   -
كذ± برÏمج طموح عرب توسـيع التغطية واملراكز الصحية للقصور اللكوي 
مع تكوين أطباء اليل غادي ميكن لهيم يسريوا هذه املراكز، ºإلضافة إىل 
 É ش ميكنº ا مع القطاع اخلاص، ورشينا منه اخلدماتåاتفاقية اليل مت إبرا

 يتكفل بلواحئ �نتظار؛

دمع البنيات املوجودة ومدها ºملوارد البرشية الرضورية  مت -
غري احنا تنعرفو عىل أن لك املوارد البرشية اليت يمت تعييهنا يف . واألدوية

 املناطق النائية والبعيدة مل تلزتم ºلتعيينات د¸ل الوزارة؛

مت كذ± دمع لك الرشاكة ال مع القطاع اخلاص، هذا حمور   -
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عىل أن املنظومة الصحية يه منظومة واحدة، كام أننا  أسايس، ألننا نعترب
  .نفعل الرشاكة مع امجلعيات اليت تقوم كذ± بدورها الفعال يف هذا ا;ال

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

  .هناك تعقيب؟ تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد ادريس مروناملستشار السـيد ادريس مروناملستشار السـيد ادريس مروناملستشار السـيد ادريس مرون
  السـيدة الوزيرة،

هذا . ما قلناش املسائل اليل ما كيناش. واقع الوصف اليل عطيناه هو
ما نعاينه وما شاهدÏه بأعيننا وما وقفنا عليه، وºلتايل إذا اكنت لمك برامج، 
فهنيئا لمك، ولكن حنن نقول لمك عىل أن الوضع مزري إىل أكرب ما ميكن أن 

  .يتصوره اإلنسان
واحد فلام تنتلكمو عىل اللكي، أي بالصة مشييت لهيا غادي تلقى 

الالحئة د¸ل �نتظار طويZ جدا، بل ميوت الناس قبل أن يتوصلوا إىل 
  . اTور د¸هلم

كذ± يف خمتلف املستشفيات املتخصصة يف املغرب، اكين مواعيد 
حشال من واحد مات عاد جاء . اليل كتكون عىل شهرين وثالثة وأربعة

  . اTور د¸لو
ين الناس اليل أهنم خداوا اآلن هاذ السـنة عندÏ معطيات عىل أنه اك

مواعيد توفوا واملواعيد مازال ما جاتش، فاحنا تنقولو عىل أنه هناك مناطق 
مترضرة أكرث من غريها، جيب الرتكزي علهيا و�نطالقة مهنا، هذا ما أريد 

Éأن أقو.  
  .وشكرا

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

  .هناك تعقيب؟ تفضل السـيد املستشار

        ::::ملستشار السـيد اململستشار السـيد اململستشار السـيد اململستشار السـيد امليكيكيكيك احلريزي احلريزي احلريزي احلريزياااا
  شكرا السـيد الرئيس،

ويف . نشكرمك السـيدة الوزيرة عىل تفاعلمك اإلجيايب مع سؤالنا يف املوضوع
هذا الصدد، نود أن نثري انتباهمك إىل جحم اخلصاص الكبري، رمغ هذه 
ا;هودات املوصوø اليت عربمت عهنا، �ا فإن الوضع الصحي يبقى وضعا 

  :وصا يف العامل القروي، وذ± راجع إىلمتأزما، خص

 الرتاكامت اليت عرفها القطاع؛ -

 النقص احلاد يف األطر الطبية والمتريضية؛ -

 انعدام األطر املتخصصة؛ -

 سوء تدبري املوارد البرشية؛ -

 التوزيع غري العادل للتجهزيات واملعدات الطبية؛ -

 ن اآلالت تعرث معليات الصيانة للمعدات بفعل تقادم وهتا± العديد م -
  الطبية، حىت أصبحت تلكفة إصالkا أكرث من تلكفة رشاهئا؛

غياب خريطة حصية منضـبطة للحاجيـات واخلصوصـيات الـيت تعرفهـا  -
 لك ³ة عىل حدة؛

غيـاب أي دور ملنظومـة املركـز الصـحي لغيـاب األطـر والتجهــزيات،  -
اليشء ا�ي انعكس سلبا عىل أداء املرفق الصحي، اليشء ا�ي جعـل 

طر املتواجدة وحتت الضغط املســمتر تتصـادم مـع املـواطنني، خاصـة األ
 يف بعض املراكز الصحية املتواجدة، وخاصة ºلعامل القروي؛

أقسام املسـتعجالت اليت تعيش حاø من �كتظاظ وأصبحت تؤدي  -
 أدوارها يف ظروف صعبة؛

أقسام الـوالدة مـا زالـت تـنئ حتـت وطـأة املشـالك العويصـة، حيـث  -
اك حاالت الوفيات يف صفوف األåات واألطفال أثناء معليـة الزالت هن

 الوالدة مسـتفحZ وتنذر بأرقام اكرثية؛

ـــة محـــى  - ـــة األوبئـــة كـــربÏمج حمارب ـــة حمارب نقـــص التـــأطري يف مديري
املستنقعات، اليت تبقى نقطـة سـوداء ترضـب منـاطق شاسـعة يف العـامل 

  . القروي وحىت بفعل الهشاشة �جÆعية

الــوزيرة، رمغ لك ا;هــودات املبــذوø، والــيت جــاءت يف  إذن، الســـيدة
 -الــربÏمج اإلســـتعجايل رمغ الــز¸دة املهمــة الــيت عرفهــا القطــاع يف املزيانيــة 

ــرئيس ــت  -عنــدي واحــد اTقيقــة، الســـيد ال ــيت قارب إال أن هــذه  %20وال
ا;هودات ال زالت مل تدب بعد يف املرفق الصـحي ومل يلمسـها املـواطن عـىل 

  . لواقعأرض ا
  .شكرا السـيدة الوزيرة

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

  .الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  ص ـىل أنه النقـول عىل أنه تنعرفو الوضعية وتنعرفو عـأريد فقط أن أق

هناك اكين واخلصاص اكين، ولكن اكين هناك بعض املستشفيات واكين 
  .جمهودات اليل تبذلت

ºلنسـبة للقصور اللكوي، أÏ متفقة معمك عىل أنه الحئة �نتظار تعين 
الحئة اليوم، والزتمنا عىل أنه من هنا لسـنة، إن شاء هللا، أنه ما تبقاش هاذ 

  . لواحئ �نتظار، حبمك التوسـيع اليل غادي تعرف حبمك إضافة احلصص
وج مستشفيات، اكنت هاذيك ما نعطيمك جوج أمثZ، زرت مؤخرا ج

د¸ل العشـية، وميل جيت الطلب األول اكن هو توسـيع وبناء  5و 4بني 
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ملاذا تريدون أن : مركز جديد ألنه اكين هناك الحئة �نتظار، ولكن قلت
د¸ل العشـية واملركز خاوي  5أو 4تبنيوا مركزا جديدا أو توسعوا، وهاذي 
احلراسة، التعويضات عن احلراسة وما خدامش؟ ºخلصوص أن اآلن اكينة 

واإللزامية، زيدوا غري حصة وال حصتني وراه ما غادي تبقاش، وهاذ اليش 
  .اليل داروا، واآلن صفاوا

حىت التدبري املعقلن د¸ل املوارد اليل عندÏ داخل املستشفيات، راه 
ميكن لنا نرحبو هبم أشـياء كثرية، ألن هذا برÏمج åم جدا، ºإلضافة إىل 

لرشاكة مع القطاع اخلاص ومع امجلعيات، غادي من هنا لظرف سـنة نتغلبو ا
  . عىل قضية لواحئ �نتظار ºلنسـبة للقصور اللكوي ما تبقاش مطروحة

كميكن يل نقول لمك عىل أين . 5نية واحدة، غري بغيت هنرض عىل املواعيد

عندي أصدقاء يف اخلارج، يف فرنسا ويف كندا، تياخدوا مواعيد يف 
ميكن يل نقول لمك عىل أنه املدة القليZ ميل ما تينتظروش، . املستشفيات

وهاذ اليش راك تتعرفوه، راه ما تيتعطى امليعاد عىل شهر، راه هاذ اليش 
  .د¸ل املواعيد عادية ويه يف لك املناطق

خاص  -حقيقة  - احنا املواطن تيتفهم واكينة حاالت �سـتعجال اليل 
أجل أقرب، ولكن رمغ ذ± راه احنا اآلن مع  يكون املوعد يتعطى يف

املستشفيات، فغادي تكون واحد املصلحة خاصة ºملواعيد وتكون ممركزة، 
ºش ما يبقاش هناك واحد تيسـبق اآلخر، ويكون هناك عقلنة وضع 

  .املواعيد
ولكن بغيت نؤكد عىل أنه هذه املسأø راها عامة حىت ºلنسـبة 

سـتقبال، ولكن كيف ميكن ± أن تتعامل لالسـتقباالت، احنا تنحسـنو �
بغاوا يشوفوا املريض وخاصهم يشوفوه مايش  10مع مواطن اليل تيجي 

داخل األوقات املتاحة للز¸رات، إذن دميا تيبقى الرد وهذا، إذن خاصنا 
حىت احنا، من ³ة، احنا خاصنا نديرو جمهود، ولكن حىت املواطن خاصوا 

ستشفى، ال مبوارده البرشية، ولكن كذ± البناية يتعامل بإجيابية وحيرتم امل 
  .بنفسها

  .وشكرا

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

  ول ــيدة وزيرة الصحة، حـ ؤال الرابع املوجه كذ± إىل الس ـإذن الس
انعدام ختصص طب األسـنان يف املراكز الصحية، للمستشارين احملرتمني 

الرداد، حلبيب لعلج، محمد بوداس،  سفيان القرطاوي، مصطفى: السادة
أمحد الكور، محمد بلحسان، عبد السالم أحدوش، محمد العقاوي، محمد 
عبده عز اTين، احلسني أشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي بلخري، محمد 
املفيد، محمد طريبش، املصطفى تومة، عبد امحليد البوجادي، عابد شكيل، 

التازي، محمد كرام، امليلودي عفوت،  محمد املنصوري، عالل عزيوين، العلمي
أمحد بنيس، مصطفى الشهواين، محمد بوهريز، العريب الهرايم، أمحد برطين، 

موالي ادريس العلوي، عبد السالم بلقشور، احلسن العواين، محمد 
  .القلويب

  .تفضل السـيد املستشار لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
  .شكرا السـيد الرئيس

Rن،السـيدRن الوزير  
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة،
  إخواين املستشارون،

سؤالنا حول انعدام ختصص طب األسـنان يف املراكز الصحية، حبيث 
أن الوزارة انكبت عىل تنفيذ خمطط اسـتعجايل لتجاوز اإلختالالت اليت 
يعرفها هذا القطاع يف سبيل إرساء خدمات حصية تكون يف مسـتوى 

طنني، لكن يبدو أن هذا اnطط ا�ي يؤسس لبنيات حتتية تطلعات املوا
جديدة تعمد إىل تقريب اإلدارة الصحية من املواطنني وتزويدمه ºألطر 
الطبية والمتريضية الرضورية اليت تغفل العديد من التخصصات، ولعل أمهها 
ختصص طب األسـنان، حيث جند أن جل املراكز الصحية يف بالدÏ تفتقر 

  .لتخصص ºلنظر إىل أمهيتهإىل هذا ا
ويف مقابل ذ±، جند تفامق احملالت التجارية واحلرفية اليت تعاجل 
األسـنان، و�نعاكسات السلبية اليت ختلفها هذه احملالت عىل حصة 
املواطنني، حيث تتفامق األمراض وتتناسل بشلك خميف يف غياب مراقبة 

ن الضيقة ويف األماكن صارمة يف هذه احملالت ولهذه العيادات يف األماك
  .العادية

  : السـيدة الوزيرة
ما هو نصيب هذا التخصص يف اnطط اإلسـتعجايل لتقريب طب  -

  األسـنان من املواطن، وخصوصا يف العامل القروي؟ 
ما يه اإلجراءات املتخذة ملراقبة احملالت اليت تعاجل فهيا أمراض  -

  األسـنان؟
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك السـيدة الوزيرة، تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون،
حقيقة، هاذ املسأø د¸ل عالج األسـنان وتزايد الوعي بصحة الفم 
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الرتكزي أكرب وأمهية أكرث، واألسـنان Tى لك الفئات العمرية خاصها واحد 
  :فí± اعمتدÏ عىل إسرتاتيجية مزدوجة ترتكز عىل حمورين أساسـيني

بغيت نشري هنا عىل أنه اكين هناك : أوال، عىل مسـتوى الوقاية -
برÏمج وطين لصحة الفم واألسـنان برشاكة مع فاعلني آخرين، عىل 

عمتد عىل اخلصوص كوزارة الرتبية الوطنية والقطاع اخلاص، وا�ي ي 

تقدمي برامج وحتسيس للمواطنني وللتالميذ وكذا تقدمي املساعدة 
والتأطري لفائدة امجلعيات، واكين حىت مجعيات اليل تيشـتغلوا يف هذا 

 ا;ال؛

  :فإن إسرتاتيجية الوزارة هتدف: 5نيا، عىل مسـتوى العالج -
أوال، إىل تقوية البنية التحتية وتوسـيع تدرجيي للتغطية الصحية،  •

ذ± بتجهزي لك العامالت واألقالمي مبعدات سنية اكمZ، فالقطاع و 
  مركز؛ 130وحدة سنية موزعة عىل  193العام يضم حاليا 

د¸ل أطباء األسـنان لتقدمي  5304نيا، تعزيز املوارد البرشية بإدماج  •
 اخلدمات يف جراحة الفك واللثة والقلع؛

تقومي األسـنان 5لثا، إدماج ختصصات أخرى اكلتعويض املتحرك و  •
 ºلنسـبة لألطفال؛

، مع إنشاء Panoramiqueرابعا، جتهزي املراكز بأ³زة أشعة  •
 خمتربات جمهزة لطب األسـنان؛

ويف هذا الصدد . خامسا، إحداث مراكز سنية متخصصة ºلقرى •
وحدة سنية متنقZ  15أشري عىل أن الوزارة قامت ºقتناء 

 . لتغطية امحلالت العالجية

وى اإلجراءات املتخذة ملراقبة احملالت اليت تعاجل أمراض أما عىل مسـت
األسـنان بطريقة غري مرشوعة، فباإلضافة إىل جترمي القانون ملثل هذه 
املامرسات، فإن حماربة هذه الظاهرة ال تنحرص عىل وزارة الصحة فقط، 
ولكن اكين هناك أطراف متعددة، وأحسن وقاية ضد طب األسـنان غري 

  . حتسيس املواطن واملواطنات حول اnاطر والتوعية املرشوع تبقى يه
إذن خاصنا نقومو حبمالت توعوية حتسيسـية، وبرشاكة مع امجليع ومع 

حقيقة، اكين هناك تأخر ºلنسـبة لهاذ القطاع د¸ل طب . ا;متع املدين
منذ سـنوات والوزارة حتاول أن تتدارك . األسـنان، واآلن حناول أن نتدارك

  .هذا النقص
  .كراوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هناك تعقيب؟ تفضل السـيد املستشار. شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
شكرا، السـيدة الوزيرة، عىل التوضيحات حول هذا الربÏمج 
اإلسـتعجايل ا�ي تنوي وزارتمك املوقرة تنفيذه، ولكن السـيدة الوزيرة، ما 

ف تمت انطالقة هذا الربÏمج عطيتناش املدة الزمنية، حيث سو 
  .اإلسـتعجايل

مفن الناحية الشلكية، نرى أن هذا الربÏمج فهو طموح ونمتىن أن 
نشري إىل أن القطاع اخلاص هو ا�ي .. ينجح هذا الربÏمج، مث هناك

حيظى هبذا النوع من �هÆم وهذه التخصصات اليت تعمتد أساسا عىل 
  . ام عكس ذ±وسائلها اخلاصة، بيc القطاع الع

إىل  - فنمتىن أن ينجح هذا الربÏمج، وºلتايل، السـيدة الوزيرة، هناك 
إهامل ºلنسـبة للمستشفيات املتواجدة يف العامل القروي، اليت ال  -حد ما 

  .حتظى بنصيهبا من هذا الربÏمج ومن غريها من الربامج السالفة
أسها وزارة مث ºإلضافة أيضا، جيب عىل اجلهات املسؤوø، وعىل ر 

الصحة أن تشدد الرقابة عىل ت� احملالت اليت تقوم هبذا النوع من 
اخلدمات، أي حرفة األسـنان اليت يه توجد يف ظروف أو ال تشرتط فهيا 
الظروف الصحية املناسـبة، مما ينعكس سلبا عىل الصحة وأسـنان املواطنني 

املناعة  واللثة، وينتج عىل ذ± أيضا انتشار أمراض أخرى مثل فقدان
  .وغريها من األمراض اليت تودي حبياة املواطنني يف غياب املراقبة الصارمة

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

إذن منر إىل السؤال اخلامس املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول 
احملرتمني وضعية أقسام الوالدة ºملستشفيات العمومية، للمستشارين 

أمحد الكور، محمد بلحسان، عالل عزيوين، عبد هللا عباد، عابد : السادة
شكيل، محمد املنصوري، خريي بلخري، محمد طريبش، مصطفى الرداد، 
حلسن العواين، محمد القندويس، أمحد اTيبوين، عبد السالم اهلمس، 

فا، موالي إدريس احلسـين العلوي، محمد عبده عز اTين، عبد هللا خنو 
محمد املفيد، حلبيب لعلج، أمحد حاq، امليلودي عفوت، العلمي التازي، 
امليك احلريزي، أمحد بنيس، مصطفى الشهواين، محمد بوهريز، العريب 
الهرايم، أمحد برطين، موالي ادريس العلوي، عبد السالم بلقشور، محمد 

  . القلويب
  .لتازياللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل اليس العلمي ا

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون،

ºلطبع السؤال اليل تطرح قبل وهو خاص ºألسـنان، هناك الوالدة 
ºلنسـبة للنساء، أقسام الوالدة اليل تيخصها والبد العناية، وأعتقد بأنه بغينا 

رصة ونقدمو تشكراتنا للسـيدة الوزيرة عىل العمل اليل قامت نغتمنو هاذ الف
به يف هذه الشهور األخرية، أعامل åمة جدا، وبدينا تنشوفو املستشفيات، 
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  . امحلد r، اكين واحد التغيري
عىل لك  -ولكن بعض األقسام ال أقسام األسـنان وال أقسام الوالدة 

 تيخص تكون فهيا، ومث مازال خمصوصة، أوال من التجهزيات اليل -حال 
من األطر كذ± من األطباء واملمرضات، اليل مركز الوالدة تيخص 
ºسـمترار دامئا يكون فيه األطباء ويكونوا عىل لك حال املمرضني، يكونوا 

ساعة  24األقسام اليل مه موجودين، تميكن املرأة جتي يف أي وقت يف 
  .ºش تدخل تيخص البد العناية

بو يف نطاق اإلسرتاتيجية اليل الوزارة مشكورة اليل ولهذا، اليل تنطل 
قدمت هبا ºمس احلكومة خاص البد هاد القضية د¸ل قسم الوالدة يف 
املستشفيات، ولكن كذ± ما نساوشاي العامل القروي، حيث املرأة ميل 

لكم ºش متيش، ولهذا يكونوا  10وال  8تتبغي توT تيخصها متيش تدير 
  .اليل ميكن لها تكون كذ± يف العامل القروي كذ± مراكز الوالدة

  : ولهذا السؤال د¸لنا
آشـنو يه اإلسرتاتيجية د¸ل احلكومة حول هذه القضية د¸ل مراكز  -

  الوالدة؟ 
وكيفاش ميكن لنا نتفاداو ذاك املوىت اليل تتكون؟ بعض املرات اكين  -

  .منساء اليل تميوتوا حيث ما تيكون شاي عىل لك حال العالج هل
لهذا أشـنو يه اإلسرتاتيجية د¸لمك، السـيدة الوزيرة، يف نطاق هاذ  

  األقسام د¸ل الوالدة؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،
  ن،السادة املستشارو

يف البداية، أريد أن أشكر السادة املستشارين عىل هذا السؤال ألن 
بدور الوالدة،  -بطبيعة احلال  -واملتعلق " األمومة بدون خماطر"برÏمج 

- 2008يعد من أولوية األولو¸ت اليت سطرÏها يف برÏمج معل الوزارة 
ن ، وضعناه كتحدي، وهذا الربÏمج ا�ي أتبعه خشصيا يوميا، أل2012

يف  227وضعنا، من مضن األهداف، أننا سـنقلص عدد وفيات األåات من 
  .2012يف أفق  50مائة ألف والدة حية إىل 

د¸ل  5كام أننا وضعنا، كهدف، تقليص وفيات األطفال إىل حدود 
  .40مقابل  2012حاø يف أفق  1000الوفيات من لك 

 هذه الوفيات احنا تنعرفو عىل أن هذه نقطة سوداء يف بالدÏ، ويه 

غادي نعطيمك بعجاø ألنه عرض اإلسرتاتيجية د¸ل . د¸ل األåات واألطفال
األمومة بدون خماطر باكملها ال يكفينا الوقت، ولكن من مضن اإلجراءات 

  . مت افتحاص مجيع دور الوالدة
السـيد املستشار حتدث عىل دور الوالدة، مت افتحاص مجيع دور 

رير اليل مت وضعه ºلنسـبة Tور الوالدات لكها،عامل اآلن عندÏ تق. الوالدة
قروي، حرضي، داخل املستشفيات، كيفام اكن صنفهم، قصد العمل عىل 

  .إعادة تأهيل هاذ دور الوالدة
مصاحل ³وية لطب الوالدات  3، بعدا ³زÏ 2012سيمت يف أفق 

 Les Réanimations وال  ºLes prématurésلنسـبة للوالدات وال 
Néonatales ملركزº بلك من أاكدير ووجدة، ويمت جتهزي املصلحة املتواجدة

  .�ستشفايئ د¸ل مدينة سطات
بطبيعة احلال هذه املصاحل يف املراكز �ستشفائية اجلامعية، وسـنعمل 

بدينا بتعزيز البنية . 2012عىل تعمميها بلك املستشفيات اجلهوية يف أفق 
º وحدة  103لقرى، عرب جتهزي أكرث من التقنية لوحدات الصحة األساسـية

، ألنه من مضن الربÏمج L'échographeللوالدة بأ³زة الرصد ºلصدى 
  . خاص تتبع املرأة احلامل. ما تيكفيش أننا جنهزو فقط دور الوالدة

إذن حىت املراكز الصحية ºلعامل القروي خاصها تتوفر عىل لك اآلليات 
بطبيعة احلال غادي يكون . L'échographeالرضورية للتتبع، من مضهنا 

تكوين خاص اليل غادي يقوموا هبذا الفحص وكذ± بزتويدمه ºلتحاليل 
  .الرضورية اليل متكننا أننا نتبعو املرأة احلامل

هاذ اليش مازال طويل ألن هذا برÏمج، إذن غري يف 5نية، هاذ 
 هذه إسرتاتيجية الربامج اليل بدينا، واحنا ¸r يف السـنة األوىل، مع العمل

  . سـنوات 4عىل 
يف هذه السـنة، ألول مرة هاذ الشهر املايض، ºيق ما عندÏش 
اإلحصائيات د¸ل هاذ الشهر، ألول مرة جسلنا تقليص عدد وفيات األåات 

، كام أنه مت تسجيل ارتفاع عدد وضع النساء %6داخل املستشفيات ب 
  .%7احلوامل حتت املراقبة الطبية ب 

  .وشكرا

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا السـيدة الوزيرة

  هناك تعقيب السـيد املستشار؟

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

بغيت نشكر السـيدة الوزيرة عىل هاذ املعطيات، ولكن اليل تنلحو 
وهو خاص البد تعطى عناية أكرث للمرأة بصفة عامة، ولكن املرأة احلامل 

لعناية، ولهذا بغيت نقص أÏ من الوقت د¸يل، وخنلهيا البد تعطى لها ا
للسـيدة الوزيرة ºش تزيد يف التعقيب، تفرس للشعب أشـنو يه األعامل 
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  اليل تتقوم هبا؟
  .شكرا

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

  .تفضيل، السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة ¸مسينة ºدو وزيرة الصحةالسـيدة ¸مسينة ºدو وزيرة الصحةالسـيدة ¸مسينة ºدو وزيرة الصحةالسـيدة ¸مسينة ºدو وزيرة الصحة
  . شكرا للسـيد املستشار

شكرا عىل اهÆممك هبذا املوضوع اليل خاص يكون عنده اهÆم من و 
طرف امجليع، وأÏ أعزت بأن السادة املستشارين معبئني معنا يف هذا 

  :إذن قلت بأنه مت كذ±. الربÏمج

وضع ا;انية ºلنسـبة للك ما يتعلق ºلوالدة، اكنت طبيعية أو   -
انية يه اليل مكنتنا أننا نرفعو قيرصية، كذ± ºلنسـبة للتحليالت، وهاذ ا;

من عدد الوضع حتت املراقبة الطبية، وميل الواحد تيوضع حتت املراقبة 
الطبية وتيكونوا دور الوالدة مؤهZ، هذا تيدل عىل أننا غادي نزيدو نقلصو 

  من عدد الوفيات؛

مت اقتناء الوسائل الالزمة من سـيارات إسعاف وأدوية مع وضع  -
ملرأة احلامل اآلن ميل تتوr¸ ،T إىل بغات خترج من قبل ا. إلزامية اإلقامة

ساعة، ألن  48خاصها متيض لنا واحد �لزتام، ولكن تتبقى اإلقامة ملدة 
 Lesساعة بعد الوضع هو اليل تيكونوا فيه  48تنعرفو يف ذاك 
complications اليل تيؤديوا إىل الوفاة؛  

اك األدوية الرضورية مت توسـيع الحئة األدوية اخلاصة، اكين هن -
واليل تتعطى ºلنسـبة للمرأة اليل تتكون يف واحد الوضعية اكرثية بعد 
الوالدة، ومن الرضوري خاص هاذ دور الوالدة يتوفروا علهيا، إىل ما 

  اكنوش اآلن غادي يكونوا هاذ األدوية متواجدين يف دور الوالدة؛

امجلاعات مت إعادة هيلكة الوحدات الصحية املتنقZ مع إرشاك  -
والسلطات احمللية يف åام الوحدات الصحية املتنقZ، هذا برÏمج اليل بدينا 
فيه وغادي يتوسع سـنة بعد سـنة، عىل أساس أن املرأة اليل واخا تيكون 

اآلن، احنا اليل خاصنا . املركز الصحي، تيبقى بعيد عىل السكىن د¸لها
وتتعيش يف مناطق صعبة  نتو³و إىل املرأة احلامل اليل تتعيش يف اجلبال

 Zش هاذ الفرق املتنقº ،ش نراقهبا وحنددو موعد الوالدة د¸لهاº ،الولوج
 متيش وجتيهبا توT حتت املراقبة الطبية؛

إعادة تنظمي إسرتاتيجية التغطية الصحية املتنقZ د¸ل حصة األم  -
 والطفل وتزويد األقالمي بلك وسائل التنقل والتسـيري الالزمة من أجل

 تغطية مجيع اجلهات؛

تشكيل جلنة وطنية، اآلن مت تشكيل جلنة وطنية عىل مسـتوى  -
  الوزارة ملتابعة إجراءات حماربة وفيات األåات والرضع؛ 

كذ± تنديرو اآلن افتحاص، معلنا واحد اللجان مشرتكة مع  -
وزارة اTاخلية، ومت تفعيل هذه اللجان، عىل أساس أن لك وفاة د¸ل امرأة 

لوالدة تيخربوÏ هبا وتنشوفو، تنفحصو ذيك احلاø وتنشوفو إىل يف سن ا
اكنت توفت ميل جات توT هنا تتكون جلنة اليل تدير دراسة معمقة ºش 

داº ما اكين يش أم تتوىف . تنعرفو األسـباب اليل أدت إىل وفاة هاذ األم
بسبب الوالدة وما تنوقفوش عىل األسـباب اليل أدت �اك الوفاة ºش 

صو عىل ذاك العوامل اليل أدت وذاك األسـباب أهنا نوضعو لهيا العالج حنر 
  .هكذا تقدموا لك الب1ان هباذ اإلفتحاص د¸ل الوفيات. د¸لها

بطبيعة احلال، مايش لكها . بغيت نقول لمك عىل أن هاذ اإلجراءات
، ولكن هاذ الشهور بعدا 2012تعممت، ألن هذا برÏمج عىل أفق 

د إجيابية، واليل غادي ميكن، إن شاء هللا، توصلنا املؤرشات يه جد ج
  .2012لألهداف اليل سطرÏها يف أفق 

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

إذن منر إىل آخر سؤال موجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول وضعية 
العريب : مستشفيات األمراض النفسـية، للمستشارين احملرتمني السادة

فى القامسي، فوزي بنعالل، عبد امحليد بلفيل، محمد بلحسن القباج، مصط
خيري، عبد الغين املاكوي، ابراهمي املايم، عبد الكبري برقية، اسامعيل 
 qÏ ،قيوح، محمد العيدي، عبد العزيز الفياليل، عبد اللطيف أبدوح

  . خفاري
  .اللكمة لليس qÏ، تفضل

        ::::املستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد qqqqÏ    خفخفخفخفارياريارياري
  .رئيسشكرا السـيد ال

  السـيدات الوزيرات،
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،
تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية، ووعيا مهنا بتطلعات الساكنة إىل 
مسـتوى رفيع للعالج واخلدمات الصحية ورضورة تكريس احلق يف الصحة 

يع يف كواحد من حقوق اإلنسان األساسـية، وكذ± مسايرة التطور الرس 
جمال التقنيات الطبية والتحمك يف العرض ولكفة العالج وحتسني مجيع 
اجلوانب الصحية وجتاوز القصور و�ختالالت اليت يعانهيا القطاع الصحي، 
البد من تسطري برÏجما لتعزيز املكتسـبات و�سـتجابة للمتطلبات 

  .املسـتقبلية
، وتبذل يف هذا فال جيادل اثنان يف ا;هودات اجلبارة اليت بذلت

القطاع، إال أنه هناك نقطة يف حاجة إىل التفكري بشلك جدي ملعاجلهتا، 
وتمتثل يف مستشفيات األمراض النفسـية والعقلية اليت تعرف نقصا ملحوظا 
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يف التجهزيات الرضورية حىت يتسـىن لها القيام Tºور اإلستشفايئ املنوط 
ضعني للعالج، وأصبحت به، اليشء ا�ي ينعكس سلبا عىل املرىض اخلا

  . اليوم حمط انتقاد الرأي العام
  : �ا نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة

ما يه اإلجراءات �سـتعجالية اليت تنوي الوزارة القيام هبا لتدارك  -
اخلصاص والنقص يف األ³زة، حىت تقوم Tºور املنوط هبا، سـÁ وأن األمر 

  يتعلق بأمراض نفسـية مزمنة؟
يف نية احلكومة مد هذه املستشفيات ºملوارد البرشية  وهل -

  املتخصصة والاكفية لضامن العالج الفعال لهؤالء املرىض؟ 
 –وهل هناك إعادة النظر أو مراجعة أجور ورواتب العاملني عىل  -

  يف هذه املستشفيات نظرا خلصوصيهتا؟ - األخص 
  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . د املستشارشكرا السـي

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون،
حقيقة، األمراض واملستشفيات العقلية وهذه يف مجيع األنظمة تكون 

  . دامئا يه آخر ما نفكر فهيا
اآلن يه كذ± مسطرة من مضن أولو¸ت برÏمج معل وزارة الصحة، 

، أفق سـنوات متعددة، ألنه 2012ولكن غادي خيص مدة، مايش غري أفق 
كام أرشت إليه، السـيد املستشار، النقص يف األرسة موضوع اكين، ولكن 
 .هذا ميكن لنا نتفاداوه، لهذا دامئا تنقول اليل صعيب مايش هو الواحد يبين

  .اليل صعيب يه املوارد البرشية
املوارد البرشية يف هذا ا;ال لها واحد �ختصاص دقيق، والعدد د¸ل 
األطباء يف طب النفس قالل، واملمرضني اnتصني يف هذا ا;ال قالل 
كذ±، إذن غيخص واحد املدة واحد الفرتة زمنية، ألن ما ميكن لناش 

  . عندÏش املمرض، بطبيعة احلالنبنيو واحنا ما عندÏش الطبيب، ما 
. إذن غادي خيص واحد املدة زمنية ºش نقلصو من هاذ اخلصاص

  : ولكن رمغ ذ±، توضعت الرؤية مع �ختصاصيني يف هذا ا;ال وتقرر

أوال، تقريب مؤسسات الصحة النفسـية من املواطنني، خبلق  -
  فيس؛ أكرب عدد ممكن من اخلال¸ اnتصة يف التشخيص والعالج الن

5نيا، دمع وتوسـيع إدماج الصحة العقلية يف العالجات الصحية  -
األساسـية، بإنشاء مصاحل استشفائية خمتصة مدجمة يف املستشفيات 

العمومية، ألن Ïدرا أننا تنلقاو يف املستشفى يف العالجات األساسـية طب 
  النفس؛ 

ممرض خمتص، هذا هو  708طبيب أخصايئ و  5123لثا، توفري  -
اليل بغينا نسعاو É من هنا لواحد السـنوات متعددة، كام نسعى إىل  الهدف

تكوين وتوظيف أطر جديدة من أطباء اختصاصيني يف طب النفس 
  وممرضني؛

رابعا، توفري كذ± األدوية األساسـية جماÏ لفائدة هذه الفئة من  -
راه احنا تنشوفو لكنا أنه اكين هناك Ïس ما . املرىض، ºخلصوص احملتاجني

حىت يه ملكفة، وهاذ  -خصوصا  - تميكن لهياش تعاجل، ألن هاذ األدوية 
اليش اليل تنشوفو، Ïس مرشدين خاصهم يرشيوا األدوية، وما عندمه 

  كيفاش يديروا؛

مليون درمه برمس مزيانية هذه  11خامسا، ختصيص حوايل  -
السـنة من أجل تقوية الربامج اليت تعىن ºلوقاية وخلق بنيات متخصصة 

  سـتقبال والعالج والتكفل؛لال

. سادسا، العناية ºملرىض املصابني بأمراض نفسـية يف حاø ترشد -
وزارة  -بطبيعة احلال  -وهنا مت إحداث جلنة وزارية متعددة القطاعات، فهيا 

. الصحة مع وزارة العدل واTاخلية واألمن، التمنية �جÆعية والوقاية املدنية
مؤخرا عشـنا مشلكة . ترشد واضعة إشاكليةتنشوفو هاذ املسأø د¸ل ال 

  .اليل وقعت يف حسان
املهم اكين هناك برÏمج مكثف، كيف قلت لمك، توضع مع لك اخلرباء 

غادي نعنيو ºلصحة العقلية بصفة عامة، واعطينا واحد . يف هذا ا;ال
الشق، واحد ا;ال كذ±، ºلنسـبة لصحة الطفل العقلية، اليل هنا ميكن 

  .و أهنا شـبه منعدمةلنا نقول
ºش نرسدوه  - الوقت بطبيعة احلال  -برÏمج طموح ما اكينش 

  .ونفرسوه باكم~، ولكن احنا عىل لك اسـتعداد يف فرصة أخرى

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

  .التعقيب لمك السـيد املستشار، تفضل

        ::::املستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد qqqqÏ    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السـيد الرئيس

لسـيدة الوزيرة عىل �هÆم هباذ اجلانب الصحي، ونشكرها عىل نشكر ا
التخطيط ا�ي سوف تقوم به ملعاجلة هذه اآلفة، ولكن البد من اقرتاحات 
أنه إذا اكن هناك خصاص يف املستشفيات اخلاصة ºألمراض النفسـية، 
جيب إعادة النظر يف املستشفيات املوجودة، وإذا ممكن، إحداث أجنحة 

  . ن خاصة ºألمراض النفسـيةاليل تكو
هاذي اكقرتاح ºش ميكن لنا، إن شاء هللا، حناولو ما أمكن نغطيو هاذ 
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احلاجيات د¸ل هاذ األمراض، ألنه كام قلت، السـيدة الوزيرة، تنخرجو يف 
الشارع وتنشوفو املواطنني مرشدين، تيبقى فينا احلال أننا وزارة الصحة 

  .ذ املواطنني ال حول وال قوة هلمعندها برÏمج، وºلتايل نشوفو ها
األمل لكه فيمك، السـيدة الوزيرة، عىل أنه ºش تعطيو هاذ �هÆم لهاذ 

  .املرىض
  .وشكرا

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

وننتقل . إذن نشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا الفعاø يف هذه اجللسة
العدل، حول متكني حمامك األرسة من إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير 

أمحد الكور، محمد طريبش، : املوارد البرشية، للمستشارين احملرتمني السادة
محمد العقاوي، ميلود Ïرص، محمد أبو اخلدادي، امليلودي عفوت، عبد 
القادر الربييك، أمحد اTيبوين، محمد عبده عز اTين، أمحد الرشقاوي، أمحد 

اين، محمد بوهريز، العريب الهرايم، أمحد برطين، بنيس، املصطفى الشهو 
موالي ادريس العلوي، عبد السالم بلقشور، احلسن العواين، محمد 

  . القلويب
  .اللكمة لليس طريبش، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدRن الوزيرRن،

  السـيدان الوزيران،
  إخواين املستشارون،
الل بعض البحوث واTراسات اليت أجنزت حول أداء لقد تبني من خ

حمامك األرسة أن هذه األخرية، ورمغ العوائق اليت ما تزال تعيق تنفيذ مدونة 
األرسة، اسـتطاعت أن ترتمج بشلك أكرث عرصنة وأكرث تقدما هذا الترشيع 
اجلديد، ا�ي يواكب التحوالت املهمة اليت عرفهتا األرسة املغربية يف 

  . األخريةالسـنوات 
غري أن العائق الكبري ا�ي حيول دون تطور هذه احملامك واسـتجابهتا 
nتلف القضا¸ املطروحة أماåا هو قZ املوارد البرشية املؤهZ والاكفية 
لتسهيل املساطر، وكذا تفادي التأخريات الناجتة عن قZ اإلماكنيات 

وغري ذ± من الوسائل البرشية هبذه احملامك، من خالل توفري قضاة وموظفني 
  .اليت من شأهنا خدمة هذا الصنف املهم من القضاء

ولهذا، السـيد الوزير احملرتم، نسائلمك عن مدى تفكري وزارتمك يف متكني 
  حمامك األرسة من املوارد البرشية الاكفية؟

  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .زير، تفضلوااللكمة لمك، السـيد الو 

        ::::السـيد عبد الواحد الراالسـيد عبد الواحد الراالسـيد عبد الواحد الراالسـيد عبد الواحد الرايضيضيضيض، وزير العدل، وزير العدل، وزير العدل، وزير العدل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارون،

، إذن هذا ما يزيد عىل 2007هذا السؤال، أالحظ بأنه وضع يف نومفرب 
سـنة ونصف، ويف ذ± الوقت كنا هنمت بتشخيص الوضعية يف وزارة 

آنذاك بأن هناك خصاص كبري فÁ خيص املوارد  وفعال، الحظنا. العدل
  . البرشية، ورصحنا هبذا، سواء يف هذا ا;لس املوقر أو يف اللجان

إمنا اليوم ميكن لنا أن نقول أننا بدأÏ يف تنفيذ برÏمج إصالح القضاء، 
وºألخص إصالح احملمكة، سواء تعلق األمر ºلبنا¸ت أو ºلتجهزيات أو 

º السـتقبال أوºلتحديث.  
قايض جديد  393، سـنعمل عىل اسـتقطاب 2009ولهذا، ºلنسـبة لسـنة 

وهذا العدد سنتوفر عليه إن شاء هللا، . موظف جديد كذ± 1000و
 ،Zولك حمامك اململكة 2012، 2011، 2010كذ± يف السـنوات املقب ،

  . ستسـتفيد من هذا العدد من القضاة واملوظفني، مبا يف ذ± حمامك األرسة
قايض، ما  696ا اليوم، ميكن أن نقول بأن حمامك األرسة تتوفر عىل أم

موظف، ما يساوي  1086من قضاة احملامك �بتدائية و %39يساوي 
  . من موظفي احملامك �بتدائية 15%

رمغ هذا اخلصاص ا�ي سـنعمل عىل ملئه بكيفية تدرجيية إن شاء 
ة حصيZ إجيابية، وأننا، هللا، ميكن أن نقول بأن حصيZ تنفيذ مدونة األرس 

إن شاء هللا، سـنحقق أهداف هذه املدونة، سواء تعلق األمر بÆسك 
  .األرسة أو ºسـتقرارها أو بضامن حقوق لك مكوÏهتا

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار، يف إطار التعقيب

        ::::طريبشطريبشطريبشطريبش    املستشار السـيد محمداملستشار السـيد محمداملستشار السـيد محمداملستشار السـيد محمد
  .شكرا السـيد الرئيس

ºلنسـبة للجواب ا�ي تفضل به السـيد وزير العدل عن هذا السؤال، 
، وهذا التكرار عن قصد، طرحناه مرة 2007وا�ي طرحناه منذ سـنة 

5نية ليك نتأكد، ومن خالل السـيد الوزير، عن التطورات اليت عرفها هذا 
يث أننا عندما كنا نناقش مع النوع من احملامك، وºخلصوص حمامك األرسة، حب 

السـيد الوزير يف اللجنة عن هذه اnططات �سـتعجالية اليت سوف تقوم 
هبا وزارة العدل، فهـي قد حتققت، وقد عرفت تطورا كبريا يف جل احملامك 

  . املغربية
إال أنه هناك بعض اخلصاص ا�ي يرجع إىل كرثة املشالك، حبيث أهنا 
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  .تزداد يوما عن يوم
Ïمن هذا السؤال هو طلب لوزارة العدل املوقرة أن تكثف  وقصد

اجلهود من أجل �نكباب عىل هذه القضا¸ املتعلقة ºألرسة، وºلتايل ترسيع 
  .حل مشالكها

مث هناك سؤال آخر للسـيد وزير العدل احملرتم، هناك العامل القروي 
ل العامل اليل يش شوية فيه واحد النوع د¸ل اإلهامل، حبيث أن الناس د¸

القروي ما اكينش يش تقريب د¸ل احملامك مهنم، فإهنم يضطرون، حبال مثال 
يف املناطق د¸ل األطلس أو يف املناطق د¸ل الشامل، اكين مناطق اليل 
يه بعيدة عن املناطق احلرضية، تيقطعوا واحد املسافات كبرية ºش يوصلوا 

  . إىل املدن اليل يه بعيدة
وزير، واكن وعدÏ إن شاء هللا، يف املسـتقبل فتنطلبو من السـيد ال

سوف تمت يف املراكز د¸ل امجلاعات اليل يه قريبة من املواطنني بوضع أو 
  .بإنشاء نقط للتغلب عىل هذه القضا¸

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  هل لمك رد عىل التعقيب، السـيد الوزير؟ 
  . يد الوزير عىل مشاركته يف هذه اجللسةإذن نشكر السـ 

وننتقل إىل السؤال الوحيد اآلين املوجه إىل السـيدة وزيرة الشـباب 
حلسن : والر¸ضة، حول �حتضان الر¸يض، للمستشارين احملرتمني السادة

بيجديكن، خريي بلخري، محمد عبده عز اTين، العريب الهرايم، محمد 
لعلج، عبد السالم بلقشور، مصطفى تومة، العقاوي، محمد املفيد، حلبيب 

محمد بوداس، محمد أبو السعود، حلسن عباد، أمحد بنيس، مصطفى 
الشهواين، محمد بوهريز، محمد برطين، موالي ادريس العلوي، حلسن 

  . العواين، محمد القلويب
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل اليس خريي

        ::::املستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخري
  هللا الرمحن الرحميبسم 

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
حقيقة، يف إصالح األوضاع الر¸ضية بفعل األوراش اليل فتحمتوها، 
السـيدة الوزيرة، وعىل سبيل املثال املناظرة الوطنية حول الر¸ضة اليت 

اإلصالحات، والحظنا أن توجهتا الرساø امللكية، واليت بدأت تعطي بعض 
  . هناك مالمح تظهر للوجود

والسؤال د¸لنا يتعلق ºالحتضان الر¸يض، وهذا �حتضان الر¸يض 

هو املتنفس الوحيد لألندية املتواجدة عىل ساحة البطوø الوطنية، ولكن 
هناك متيزي ما بني الفرق الوطنية، بعض األندية تسـتفيد من بعض 

ذا هو صلب املوضوع ا�ي نطرح يف هذا املؤسسات العمومية، وه
  .السؤال

كيف يعقل أن بعض املؤسسات العمومية مثل البنك الشعيب وصندوق 
اإليداع والتدبري ميول وحيتضن بعض األندية من دون األندية أخرى؟ فهذه 

  .مؤسسات معومية، واليت ترشف عىل تسـيري أموال وثروات املغرب
، السـيدة الوزيرة، حول دمع بعض كذ±، السؤال د¸لنا اليل تيتطرح

األندية يف الر¸ضات األخرى عىل صعيد امجلاعات احمللية، وكنا طرحنا هذه 
يف املناظرة، السـيدة الوزيرة، أن دمع األندية الر¸ضية البد أن تكون هناك 
معايري لالسـتفادة، حىت ال يبقى دامئا بعض رؤساء امجلاعات احمللية أو 

ألندية، إما تتكون من الناحية السـياسـية يكون اجلهات تيفضلوا بعض ا
ينمتي �اك احلزب السـيايس أو قرابة أو يشء ما، ولكن هنا تنطلبو من 

السـيدة الوزيرة أن احلكومة ºش تكون معايري لتوزيع لهاذ الفرق الر¸ضية 
  .وهاذ األندية

والسـيدة الوزيرة، اليل بغينا ºش تفرسوا لنا هاذ القضية د¸ل توزيع 
  حتضان يف املؤسسات العمومية؟ �

  .هذا هو السؤال د¸لنا

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

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة، تفضلوا

        ::::السـيدة نوال املتوالسـيدة نوال املتوالسـيدة نوال املتوالسـيدة نوال املتولكلكلكلك، وزيرة الشـباب والر¸ضة، وزيرة الشـباب والر¸ضة، وزيرة الشـباب والر¸ضة، وزيرة الشـباب والر¸ضة
  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة الوزيرة، 
  زماليئ الوزراء،

يف البداية، أود أن أشكر السادة املستشارين احملرتمني عىل اهåÆم 
  .ºلر¸ضة بصفة عامة وكذ± عىل اهåÆم بسـبل الهنوض هبا وتطويرها

بغيت غري يف األول ºش جناوب عىل السؤال د¸لمك اليل تفضلتيوا ºش 
ال�نينات عرفت إقرار برامج �حتضان  طرحتيوه، اإلشارة إىل أن سـنوات

من طرف عدد د¸ل املؤسسات العمومية مكصدر من مصادر متويل 
  . الر¸ضة الوطنية

هاذ اليش يف ال�نينات، يف أفق الوصول إىل مرحZ �حرتاف، وهو 
حىت  28يف مواده من  87.06ما نص عليه قانون الرتبية البدنية والر¸ضة 

واسـتفادت عدد من األندية وعدد من . التطبيقي É وكذ± املرسوم 32
األنواع الر¸ضية، ال األوملبية وغري األوملبية، ككرة القدم وكرة السZ وكذ± 
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كرة املرضب وألعاب القوى إىل غري ذ± من الر¸ضات، من عقود احتضان 
تضمن املؤسسات مبوجهبا التأهيل املهين وكذ± اسـتقرار التشغيل 

تنعرفو عىل أن عدد د¸ل الر¸ضيني اكنوا اشـتغلوا بنفس هذه للر¸ضيني، و 
املؤسسات ملدة طويZ، واكين مهنم اليل ºيق حاليا تيشـتغلوا من بعد أهنم 

  .ابتعدوا عىل ميدان التباري
وهناك كذ± دمع الوسائل املالية لهاذ األندية واجلامعات، مقابل 

ما تيوضعوا الشارة د¸ل اسـتفادة هذه املؤسسات من اTعاية اnتلفة، إ
املؤسسة عىل صدرية الر¸ضيني أو ال لوحات داخل النادي أو امللعب، إال 
أن هذه اإلجراءات لكها بدأت تتعرف واحد الرتاجع، واحد الفتور، بعد 
خوصصة عدد من املؤسسات، وتقلص دورها يف املسامهة يف التمنية 

  .الر¸ضية كلك
التسـيري اإلداري وكذ± التسـيري  وسعيا لتحقيق احلاكمة اجليدة يف

املايل للجامعات الر¸ضية وكذ± لألندية، ومن أجل إقالع ر¸يض وطين 
يساير الر¸ضة العاملية، وضامÏ كذ± لعقلنة املشهد الر¸يض، وخاصة بعد 

أي إسرتاتيجية يف أفق سـنة "انعقاد املناظرة الوطنية حول الر¸ضة، يف 
اø امللكية السامية اليت مت تالوهتا من طرف ، وتوجهيا كذ± للرس"؟2020

مستشار صاحب اجلالø خالل املناظرة الوطنية للر¸ضة جتاه املشاركني 
واملشاراكت يف املناظرة، واليت دعت إىل رضورة التفكري يف �رتقاء 
ºلر¸ضة الوطنية من مرحZ الهواية إىل مرحZ �حرتاف، أصبح اآلن من 

م �حرتاف ºش ميكن لألندية من تسويق منتو³ا الرضوري تطبيق نظا
الر¸يض وºلتايل تقنني وضبط العالقات املنظمة للمجال الر¸يض، وذ± 

  : من خالل

 أوال، اTفاع عن مصاحل الر¸ضيني؛   -

5نيا، ضبط العالقات بني مجيع املتدخلني يف ا;ال الر¸يض،  -
ذ± املسريين والالعبني مهنم رؤساء اجلامعات أو األندية أو العصب وك

 واملستشهرين إىل غري ذ±؛

 5لثا، ضبط حركة الالعبني املامرسني يف البطوø �حرتافية؛ -

رابعا، متكني املامرسني واملسريين واإلداريني من إماكنية املامرسة  -
 اكملالعب واملعدات والتعويضات إىل غري ذ±؛

ت ر¸ضية خامسا وأخريا، متكني األ³زة املسرية من جامعا -
  .وكذ± من أندية من مصادر المتويل عرب اإلستشهار

ويف هذا الصدد، الوزارة تتعمل حاليا جادة عىل حتيني الرتسانة القانونية 
  .لإلقالع هبذا ا;ال

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخري
السؤال د¸لنا يمتحور حول ولكن . شكرا السـيدة الوزيرة عىل جوابمك

ال يعقل أن هذه املؤسسات حتتضن . �حتضان د¸ل هذا املؤسسات
  . بعض الفرق معروفة وختيل بعض الفرق، ألن هاذ املؤسسات راه معومية

املولودية : ما ميكنش، خاصنا نو³و، عالش العطاء؟ عىل سبيل املثال
بقاوش اآلن يعطيوÏ  الوجدية أو حسنية أاكدير أو يف الصحراء، عالش ما

ولو العب دويل؟ ألن اآلن تيعيشوا يف الفقر، هاد األندية راه تتعيش يف 
  . املغرب واحد. الفقر وبعض األندية غنية، ما نفرقوش ما بني املغرب

ما ميكنش نفرقو ما بني األندية، ولهذا احلكومة حتمل مسؤوليهتا وليس، 
ولية بأن هذا املؤسسات أنت الوزيرة، ألن هناك حكومة تتحمل املسؤ 

  .د¸ل اTوø تفرق عىل األندية
5نيا، خاصنا خيرج للوجود �حرتاف، ألن هذه املدن الكربى ميكن 
عندمه مؤسسات كربى اليل حتتضهنم، ولكن هاذ املدن الصغرى اليل ما 
فهياش مؤسسات ورشاكت، كيفاش غادي يعملوا؟ كيفاش نطورو الر¸ضة 

  ة القدم؟يف املغرب، ºخلصوص كر 
اآلن الفريق الوطين تنشوفو أنه بقى يطعم إال ºلالعبني من املغاربة اليل 
قاطنني يف اTول األوربية، ما بقيناش تنعطيو العب مغريب، ألن تنشوفو 
اآلن أحصبت الفرق الوطنية ما بقاش عندها ذاك اTور اليل عندها 

عض الفرق اإلماكنيات، وºخلصوص هاد الفرق اليل عندها مسافات، ب
لكم، واليل  100لكم، عندها شهر ما تتخرجش من  100اليل يف وسط 

لكم لك أسـبوع، هنا خاصنا نفكرو  1000لكم،  500تيقطع مسافة د¸ل 
  .لهاذ الفرق

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار
  رد عىل التعقيب؟

        ::::السـيدة وزيرة الشـباب والر¸ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر¸ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر¸ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر¸ضة
ن السـيد املستشار احملرتم حرض معنا يف اللقاء د¸ل املناظرة نؤكد أ

مشكور جدا، حبمك أنه كذ± ر¸يض ومسري مرموق، أنه حرض معنا يف 
املناظرة الوطنية للر¸ضة، اليل عىل إثرها خرجنا بتوصيات متعددة، اليل 
 من مضهنا أوراش اليل فتحنا، اليل من مضهنا اإلطار القانوين، حاليا مبعيته

ومبعية عدد د¸ل املستشارين اليل حرضوا معنا ومبعية كذ± رجال ونساء 
الصحافة املرئية واملكتوبة واملسموعة، منكبني حاليا، فاحتني مرشوع قانون 
الرتبية البدنية والر¸ضية، وفيه بند خاص بعامل �حرتافية وعامل المتويل 

  .و�حتضان إىل غري ذ±
رهن إشارة امجليع يف املوقع اإللكرتوين  إذن هذا مرشوع قانون موضوع

د¸ل وزارة الشـباب والر¸ضة، وإن شاء هللا، يف األسابيع املقبZ غادي 
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نعرضوه عىل ا;لس احلكويم، وتنمتىن أن اآلراء تزيد تزودÏ فÁ خيص هذا 
  .املرشوع واخاذين احنا بعني �عتبار هذا النقطة ºألساس

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا السـيدة الوزيرة

  .ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا يف هذه اجللسة
إذن ننتقل إىل السؤال املوايل، موجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة، حول مصري منطقة التصدير احلرة للناظور، 

عبد الرحامن أشن، موالي محمد اخلضوري، : للمستشارين احملرتمني السادة
  . احلسن طالب، أبو بكر عبيد، دحامن اTرمه، معر مورو

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار
هناك رساø وصلت، ووافق علهيا ا;لس يف البداية وتالها األمني، 

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشن
  .يسشكرا السـيد الرئ 

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
سؤالنا موجه إىل احلكومة، وهذه املرة يف خشص السـيد وزير التجارة 

ليست هذه املرة  - كام هو معلوم  - والصناعة والتكنولوجيات احلديثة، ألنه 
هو Rرخي صدور و  1995األوىل اليت نطرح فهيا هذا السؤال، منذ سـنة 

القانون املنظم ملناطق التصدير احلرة، ا�ي مبوجبه تسـتفيد هذه املناطق 
من عدة امتيازات ومنافع تشجيعية، مهنا اجلبائية وامجلركية، وذ± اعتبارا 

  .ل1ور املمتزي ا�ي تلعبه هذه املناطق يف تمنية النشاط �قتصادي
طق التصدير احلرة عرف ومما ال شك فيه أن هذا النظام أو نظام منا

انتشارا واسعا وتزايدا مضطردا عىل الصعيد اTويل، وذ± إلسهامه يف نقل 
التكنولوجيا احلديثة وكذ± للز¸دة، ألنه يسامه يف الز¸دة يف القمية املضافة 

  .يف معليات التحويل والتصنيع، ºإلضافة إىل جلب �ست�رات اخلارجية
وضوع منطقة التصدير احلرة ºلناظور، وºلنسـبة ملوضوع سؤالنا، م

اكن قد أكد يف عهد جالø امل� احلسن الثاين  -كام هو معلوم  -ا�ي 
طيب هللا ثراه، اكن قد أكد عىل أمهية إحداث هذه املنطقة، وأحل عىل 
إحدا�ا يف أفق الهنوض ºجلهة الرشقية بصفة عامة، وبإقلمي الناظور بصفة 

د احللول الكفيZ للهنوض هبذه املنطقة، بإجياد خاصة، وذ± يف سـياق إجيا
أنشطة إنتاجية وجتارية بديZ، بإماكهنا أن تعوض األنشطة �قتصادية أو 
األنشطة الطفيلية الهشة بل واملريضة املعروفة يف هذه املنطقة، واليت ال 

  .خيتلف اثنان يف كوهنا ترض ºقتصاد الوطن وبسمعة البالد

، وهو ليست املرة األوىل ا�ي نطرحه، هو سؤالنا، السـيد الوزير
  : بشلك مركز

ما يه األسـباب اليت وقفت وراء تأخري إخراج هذا املرشوع إىل  -
، 2009وحنن اآلن يف سـنة  1995الوجود طيZ هذه املدة؟ منذ سـنة 

سـنة، مع العمل أنه سـبق وأن توصلنا بأجوبة من السادة وزراء  14تقريبا 
ابق واألسـبق، يطمئنون ساكنة هذه املنطقة عىل أن املالية و�قتصاد الس

إخراج هذا املرشوع إىل الوجود سوف لن يتأخر كثريا، وعىل أن مجيع 
اTراسات، دراسة اجلدوى �قتصادية والبيئية واملالية لكها قد أجنزت 

  وأعدت وأنه عىل أبواب اخلروج لريى النور؛
  لتأخري؟مفا يه األسـباب، السـيد الوزير، وراء هذا ا -

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد أمحد رضا الشايم، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد أمحد رضا الشايم، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد أمحد رضا الشايم، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد أمحد رضا الشايم، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
 - ذاك املنطقة د¸ل الناظور  هو بعدا أوال، البد خاصنا نأكدو بأن

عندها واحد �هÆم خاص من طرف احلكومة، هذيك منطقة  - ºلطبع 
الناظور اليوم تتحظى بواحد الربÏمج د¸ل تطوير واحد قطب التمنية 

  :راكئز 2، هذا القطب عنده Le PDII)(الصناعية املندمج 

قو أكرث الركزية األوىل، بعد أوال، احنا تنظنو بأن ميكن لنا ختل -
فرص شغل يف ذاك القطب الصناعي بواحد �ست�ر يناهز  70.000من 

د¸ل املشاريع اليل تيخصوا ذاك منطقة الناظور  2مليار درمه، اكين  28,7
  :�ºات
املرشوع األول، هو ذاك احلظرية الصناعية لسلوان، اليل غادي  •

فائت هكتار، واليل تدشنت يف شهر يوليوز ال 140تكون ممتدة عىل 
 من طرف صاحب اجلالø واملرشوع راه زايد؛

 .املرشوع الثاين، هو بناء واحد املنطقة لوجيستيكية مبيناء الناظور •

فهذه املشاريع جبوج تنظن غادي يعطيوا واحد اTينامكية اقتصادية �اك 
  .املنطقة

أما فÁ خيص السؤال د¸لمك، احنا تنعرفو بأن املناطق احلرة åمة للتمنية 
قتصادية، وعندÏ مرشوع اليوم ºش حنددو واحد املسافة عقارية أوسع �

مما اكن مرتقب يف املايض، ºش نأسسو فهيا واحد املنطقة حرة فذاك 
  .املنطقة

؟ امسح يل، ولكن 95أشـنو هام األسـباب عالش تأخر هذا اليش من 
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ما عنديش أشـنو هام األسـباب Tºقة، ولكن تنقول لمك بأن اليوم لك 
وع تيتغري من بعد الوقت، تنظنو بأن اTيناميكية اليل اكينة اليوم مرش 

دفعتنا ºش تكون إعادة النظر يف تطوير ذاك منطقة كلك، وأÏ قلت لمك 
املشاريع اكينني اليوم يف سلوان واملنطقة اللوجيستيكية،  2بأن هذه 

ذاك  وخدامني تنشوفو العقار الاكيف ºش خنلقو واحد املنطقة حرة خضمة يف
  .اجلهة هذي
  .وشكرا

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

  .تفضل، السـيد املستشار، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشن
  .شكرا السـيد الرئيس
  .شكرا السـيد الوزير

جوابمك، السـيد الوزير، بلك صدق، كنا نتوقع أن يكون أكرث وضوحا 
يط هو ألنه السادة الوزراء ا�ين أرشت قبل مما اسـمتعنا إليه، لسبب بسـ 

قليل إىل أهنم اكنوا موضوع طرح سؤالنا، أجابوÏ عنه رمبا ºلكثري من 
  .التفاؤل

وزير �قتصاد واملالية احلايل، وليس فقط السابق، سـبق وأن أكد 
عىل أن هذا املرشوع هو عىل أبواب اخلروج لريى النور، بل ومسعنا منه 

ىل أنه بإماكننا مكنتخبني أن نَطمنئ ونُطمنئ ساكنة هذه ºحلرف الواحد ع
املنطقة ا�ين يعانون األمرين يف اTخول إىل مدينة مليلية للتقوت من 

  .الهتريب املعييش اليويم
ملحاحية طرح سؤالنا، السـيد الوزير، عىل احلكومة ليس قصد 

يقة لكها إحرا³ا، بل قصد أن متكننا هبدف متكيننا من قول احلقيقة واحلق 
حول هذا املرشوع، فقد خرجت مناطق صناعية إىل الوجود أتت بعد 
هذا املرشوع، أتت بعد التفكري، يعين سـبقها هذا املرشوع إىل التفكري 

  .فيه
هذا املرشوع ا�ي قلت تأيت ملحاحيته أو رشعية ملحاحية طرحه 

ية تأيت من املعاÏة اليومية لساكنة هذه املنطقة اليت تدخل إىل مليل 
ºسـمترار، واليت تسامه يف تكريس الزنيف املايل ا�ي يرض ºقتصاد الوطن، 
إضافة إىل ظروف اإلذالل واملهانة اليت يتعرض لها املواطنون املغاربة يوميا، 

  . سواء عىل يد السلطات امجلركية املغربية أو اإلسـبانية
ا± رمبا يف علممك، السـيد الوزير، أنه يف الشهور املاضية اكنت هن

وفيات لبعض الشاºت املغربيات ا;ازات حامالت لإلجازة يف �قتصاد، 
أهنا تثري اخلجل  -أقل ما ميكن أن نقول عنه  -توفيت يف ظروف تثري 

عار علينا أن نقبل يوميا بت� الظروف من املهانة . ºلنسـبة للمغاربة
  .واإلذالل اليت يتعرض لها املغاربة بشلك يويم ومسـمتر

احلكومة أن تتحمل مسؤوليهتا وتكون لها الشجاعة  نرجو من
لتقف عىل حقيقة ما جيري يف  -عىل األقل  -السـياسـية الاكفية لتكون جلنة 

ت� املناطق احلدودية بشلك يويم، وهو يرض بسمعة البالد كام قلت 
  .بشلك أكرث مما يرض ºالقتصاد الوطين

قصد إحرا³ا،  �± نسـتحث احلكومة، السـيد الوزير، كام قلت ليس
  .بل قصد إجياد احللول لت� املنطقة املؤملة

شكرا السـيد الرئيس، وامسح لنا عىل اإلطاø، ألن املوضوع يتطلب 
  .ذ±

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

  .تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
يف ذاك املنطقة، كام قلت، هرضت عىل سـيكون واحد التطور ملموس 

مشاريع اليل بداوا، واحدة بدات يف يوليوز واألخرى غتبدا إن شاء هللا  2
  .، وتنواعدمك بأن اليوم هذا مايش حمل2009يف هاذ 

احنا تنخدمو عىل واحد املرشوع اليل تنظن غادي يعطي �اك املنطقة 
امكية اليل عرفهتا منطقة واحد اTيناميكية اليل تتكون مشاهبة �اك اTين

طنجة عن طريق هاذ املنطقة احلرة اليل تذاكرت علهيا، ولكن هذا مايش 
هو ذاك املرشوع اليل اكن قبل، احنا تنخممو اليوم عىل واحد اTيناميكية 
جديدة وعىل واحد الربÏمج خمطط معني اليل انطلق، امحلد r، هذه سـنة 

  .وال سـنتني
  .شكرا

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

  . ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة
وننتقل إىل األسـئZ املو³ة إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، 

Zوعددها ثالثة أسـئ .  
السؤال اآلين األول املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، 

دث الشغل، للمستشارين حول رضورة مراجعة التعويضات عن حوا
عبد العزيز العزايب، اكيف الرشاط، خدجية الزويم، تيتىن : احملرتمني السادة

  . علوي، العريب القباج، qÏ خفاري
  .تفضل اليس القباج

        ::::املستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القباجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

لبداية قبل أن أطرح السؤال، بطبيعة احلال، السـيد األمني أبلغنا يف ا
برسائل حول بعض األسـئZ، لكن، السـيد الرئيس، ا;لس مل يصادق عىل 
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مترير سؤال قبل سؤال، ألن األمني أخربÏ برسائل، لكن مل نصادق عىل 
  .مراجعة الربجمة اليت وضعها املكتب، مع لك احرتامايت، السـيد الرئيس

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

ا ما تيكون حىت يش تعرض عىل أي نقطة، جرت العادة عىل أنه مل
  .تفضل ألق السؤال. يعترب مصادقة

        ::::املستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القباجججج
  .اكين بعض اإلخوان اليل تيتحرموا من التلفزة، امسح يل، السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة الوزراء،
  السـيد الرئيس،

  إخواين املستشارون،
ريضة من اليد العامZ يف حاø تعرضها حلادثة تعاين فئة ع: السؤال د¸يل

من حوادث الشغل وإصابهتا ºلعجز من حيف يف التعويضات املمنوحة لها، 
وتظهر آ5رها بشلك جيل عند مرور فرتة طويZ من الزمن، عند حتديد 
 Áمبلغ التعويضات، وذ± لعدم اسـتجابهتا ملتطلبات احلياة اليومية، سـ

º لتكفل لتدبري احلياة اليومية للمصابني وأرسمه، حبيث عندما يتعلق األمر
  . درمه يف الشهر 150حىت  100اكين بعض األرس اليل تتقبط 

وملعاجلة هذه األوضاع و�ختالالت �جÆعية، ولضامن حقوق 
وواجبات أرºب العمل واملأجورين، البد من توفري أنظمة وآليات للتأمني 

ام بإصالحات هتدف إىل توفري املناخ الصحي و�جÆعي، وذ± ºلقي
املناسب للهنوض ºالقتصاد الوطين وتعزيز العداø �جÆعية والتاكفل 

  . �جÆعي وتعزيز حقوق وواجبات املأجورين
ما يه التدابري �سـتعجالية املزمع اختاذها : �ا، السـيد الوزير، نسائلمك

 عن حوادث الشغل، ملعاجلة قانون التعويضات يف حاø العجز الناجت
  إلنصاف املترضرين وضامن العيش الكرمي لهذه الفئة؟

  .شكرا السـيد الوزير

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

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  ،السـيد الوزير

  السـيدة والسادة املستشارون،
أوال، جيب التذكري أن القانون املنظم للتعويض عن حوادث الشغل 

، وهذا ما جعلنا 1963فرباير º6ملغرب يرجع إىل الظهري الرشيف بتارخي 
أننا ننكبو عىل رضورة إصالح هذا القانون، لألخذ بعني �عتبار 

لعديد من القوانني التحوالت اليت عرفها املغرب بعد ذ± وصدور ا
األساسـية، من مضهنا مدونة الشغل، مدونة التأمينات، مدونة األرسة، إىل 

  .غري ذ± من القوانني املؤسسة اليت صدرت خالل العرش سـنوات األخرية
يف هذا الصدد، قامت وزارة التشغيل والتكوين املهين بإعداد مرشوع 

إليه بعض �نتقادات نص قانون يعدل املرشوع اليل ذكرمت واليل و³مت 
  .حول طرق األداء د¸لو إىل غري ذ±، وأشاطرمك الرأي يف جزء مما الحظمت

  ذ± عىل ـاديني وكـىل الفرقاء �قتصـمرشوع القانون واليل عرضناه ع
الفرقاء �جÆعيني خالل جوالت احلوار �جÆعي، وحظي مبوافقة 

  :سـهتدفامجليع، واليل وضعناه يف قنوات املصادقة ي 

 أوال، احلفاظ عىل احلقوق املكتسـبة؛ -

تبسـيط وإعادة النظر يف املساطر اإلدارية املعمول هبا حاليا، من خالل  -
نظام طيب للترصحي وإيداع خمتلف الشواهد الطبية Tى مقاوø التأمني 

 عوض السلطات احمللية، كام هو معمول به حاليا، لألسف؛

مونة قانونيا، من خالل حتسني رشوط وأجل رصف التعويضات املض -
إحداث مسطرة الصلح عىل املسـتوى اإلداري، واليت سـتصبح 

 إجبارية؛

حتسني رشوط اسـتفادة ذوي احلقوق من التعويضات، من خالل  -
حذف رشط السن ºلنسـبة لألرمZ، ومتكني اليتاىم املعاقني من 

 �سـتفادة من اإليرادات دون حتديد السن؛

 18إىل  17ىم ا�ين يتابعون التكوين من رفع رشط السن ºلنسـبة لليتا -
  سـنة؛

  إعادة النظر يف طريقة احتساب مبلغ اإليرادات؛ -

 توسـيع دائرة املسـتفيدين؛ -

  .الرفع من التعويضات اليومية املمنوحة لضحا¸ حوادث الشغل -

أظن أن النص اجلديد واليل تنمتناو نعرضوه ونناقشوه أمام جملسمك 
مبثابة تغيري منظومة التعويض عن حوادث املوقر وتناقشوه معنا، سـيكون 

  .الشغل
بقى اإلشارة أننا تقدمنا خالل جوø احلوار �جÆعي األخرية ºقرتاح، 

 %20يقيض مبراجعة قمية التعويضات اليل متنحها إدارة صناديق العمل ب 
لفائدة الضحا¸ اليل تيتلقاوا تعويضات اإليرادات د¸هلم من خالل إدارة 

 %70ل التابعة لوزارة التشغيل، وهو إجراء سيسـتفيد منه صناديق العم
  .من حضا¸ حوادث الشغل وذوي حقوقهم

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

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القبااملستشار السـيد محمد العريب القباجججج
  . شكرا السـيد الوزير

عريضة من طبعا ملا طرحنا هذا السؤال، طرحناه ألن واحد الفئة 
مثال . الشغالني وذوي احلقوق تيتعرضوا إىل مؤامرات بعض رشاكت التأمني

هناك بعض الرشاكت اليل تفضل تتفاوض مع ذوي احلقوق من أجل تعطي 
تيوليوا هذوك يف واحد الوضعية سيئة،  forfait، ملا تينهتـي forfaitواحد 

ون لك ثالث بدال ºش يعطيومه واحد التعويض طبقا ملا ينص عليه القان
  .أشهر، تيتفاوضوا معهم بواحد املبلغ فيه بعض التآمر

أوال، السـيد الوزير، احنا جتاوبنا معمك فÁ خيص املرشوع، لكوننا، 
اكحتاد عام للشغالني ºملغرب، رأينا فيه واحد التقدم كبري ورأينا فيه واحد 

، تنعرفو لكن، السـيد الوزير. رفع احليف، وذهبنا مع هذا املرشوع مقتنعني
  .أن هذا املرشوع راه خاصو واحد املسطرة بطبيعة احلال

اليل تنطلبو اآلن، ما هو حايل اآلن، حتدثت أنه اكن حيف يف 
  ..التعويضات اكين

  السـيد الوزير، 
أوال، احملايم األول واملدافع األول لهؤالء املترضرين يه حكومة 

ºش احلكومة يف بغينا . صاحب اجلالø، يف خشص السـيد وزير التشغيل
خشصمك، السـيد الوزير، هذا التفاوض اليل تيعتربوه مؤامرة د¸ل بعض 
رشاكت التأمني مع بعض ذوي احلقوق من أجل إعطاء واحد التعويض ال 

  . قمية º ،Éش يتفكوا من ذاك األجرة د¸ل ثالث أشهر
توعي هاذ الناس أنه راه ذاك  - عىل األقل  - بغينا ºش وزارة الشغل 

  .عويض ما يه إال مؤامرة من أجل ºش يتفكوا من هذا الناسالت
نمتناو أنه يف انتظار إخراج هذا . ولهذا، هذا طلب للسـيد الوزير

املرشوع، اليل تيجي، كام قلت، تبعا ملا مت إصالحه ال من مدونة وال من 
أوراش، اليل احنا تنقولو أن احلكومة جاءت بإجيابيات، هذا أحب من 

  . رهأحب وكره من ك
اليل تنمتناو أن يف انتظار ºش خيرج هذا املرسوم، ºش توقفوا حاجز 

  .أمام الرشاكت اليل كيتآمروا عىل بعض العامل وبعض ذوي احلقوق
  .شكرا السـيد الوزير

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

  .تفضلوا، السـيد الوزير، يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::التكوين املهينالتكوين املهينالتكوين املهينالتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل و السـيد وزير التشغيل و السـيد وزير التشغيل و السـيد وزير التشغيل و 
احنا اليل نأملو، السـيد املستشار، هو أننا نوصلو هذا القانون، نرسعو 

يف اإلخراج د¸لو والوصول د¸لو ومناقشـته مع جملسمك املوقر من أجل 
  . الرشوع يف تنفيذه

تتعرفوا أن املرشع يف املغرب أقر إجبارية وإلزامية التأمني يف جمال 
اليل وقع، وكام ذكرت، خرجت .  املغربالشغل، هذا إجراء åم وقع يف

مدونة الشغل، خرجت مدونة التأمينات، خرجت كذ± قانون املسطرة 
  .املدنية، وخرجت مدونة األرسة، واحنا بقينا بواحد القانون اليل مايض

ºلنسـبة للمسأø اليل أرشمت لها، جيب اإلشارة أن القانون اجلديد يلح 
قبل املرور إىل مرحZ التقايض، : ةعىل مسطرة التصاحل، نقطة أساسـي

رضورة مسطرة التصاحل، تنظن مسطرة التصاحل مايش يف هذا اجلانب، يف 
جوانب أخرى، سـتعطي للمغرب إماكنيات جد åمة من خالل اآللية اليل 
اعطت يف دول أخرى معل åم، سواء تعلق األمر، احنا اليوم وصلنا 

ر مسطرة التصاحل عىل مسـتوى تقدمنا ºحلوار �جÆعي ºلنسـبة إلقرا
تدبري نزاعات الشغل امجلاعية، غادي تكون جد åمة أننا نعينو حاكم اليل 

  .يبداوا يبتوا يف هاذ القضا¸
جيب، مايش نقولو . كذ± يف اجلانب التجاري يف غريها من القضا¸

عدم اتفاق القضاء، ولكن جيب ترسيع املساطر، وهنا أظن أن هاذ مسطرة 
  .ع وضع احملددات لها، غادي ميكن جتعل من هذا اجلانبالتصاحل م

وأكرث من هذا، احنا يف جمال التأمني عىل حوادث الشغل سنتقدم، 
ولنا نقاش اليوم يف إطار اإلسرتاتيجية اليل تنفكرو نعرضها عليمك د¸ل 
امحلاية �جÆعية يف املغرب، أننا تنفكرو هذا اجلانب أنه حىت هو خاص 

يف دول . م احنا التأمني يمت تدبريه من طرف منظومة التأمنييرتاجع، اليو 
�جÆعي يه اليت تتوىل التدبري د¸ل هذا  أخرى، هناك منظومة الضامن

  .اجلانب
فعدة أوراش يه مفتوحة سنناقشها مع لك الفاعلني، تعلق األمر 

  .ºالقتصاديني أو �جÆعيني وكذ± القطاعات احلكومية املعنية
أنه اإلجراء اليل خذيناه، عىل األقل ºلنسـبة إلدارة صناديق  بقى نشري

، %20العمل د¸ل الرفع من التعويضات لإلدارات املمنوحة للضحا¸ مبقدار 
واملرسوم سـمير يف األ¸م املقبZ للمصادقة عليه من طرف جملس احلكومة مث 

  .ا;لس الوزاري
  .شكرا

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

إذن منر إىل السؤال الثاين، املوجه كذ± إىل السـيد وزير التشغيل 
والتكوين املهين، حول مراكز التدرج املهين يف غرف الصناعة التقليدية، 

ادريس الرايض، عبد ا;يد املهايش، نور : للمستشارين احملرتمني السادة
غراربة، اTين براكع، عادل املعطي، احلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي ا

أمحد اجلغريي، حلبيب الزوييك، معر اجلزويل، ابراهمي بنديدي، عبد القادر 
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المنييل، البشري أهل حامد، محمد اجبييل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، 
أمحد الcوي، أمحد التويزي، محمد Rضومانت، حسن أوتغلياست، عبد 

  . الرحمي الرشقاوي، املهدي زركو
  .شار، تفضل اليس الرشقاويتفضل السـيد املست 

  :املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير احملرتم،

تعلمون ما للتكوين من أمهية كربى يف إجناح لك اnططات التمنوية، 
ل السـنوات األخرية دورا åام يف استيعاب ولقد لعب التكوين ºلتدرج خال

  عدد كبري من التالميذ املنقطعني عن اTراسة، ماحنا إ¸مه فرصة إضافية من 
  . أجل كسب åارات وتقنيات، وخاصة يف قطاع الصناعة التقليدية

وهذا، معايل الوزير احملرتم، ما أكدمت عليه يف خمططمك الوطين يف أفق 
2015.  

  السـيد الوزير،
اءت مبادرات خلق مراكز للتدرج املهين اليت ترشف علهيا الغرف وج

  . مبارشة، واكنت جتربة مراكش منوذجا يف هذا اإلطار
�± نرى، السـيد الوزير، أنه من الواجب تعممي هذه املراكز عىل 

  .خمتلف الغرف داخل الرتاب الوطين
ان فئات كام أنه، معايل الوزير احملرتم، ومن أجل خلق توازن وعدم حرم

عريضة من تكوين جيد، فتحت عدة مراكز داخل النفوذ الرتايب لنفس 
  .الغرفة نظرا لشساعته

ويف هذا اإلطار، نرضب لمك مثال بغرفة الصناعة التقليدية لوالية 
مراكش وإقلمي قلعة الرساغنة، واليت تضم عامø مراكش وأقالمي احلوز، 

  .شيشاوة والقلعة
  معايل الوزير احملرتم،

ا كنا نمثن مبادرة خلق مركز للتدرج املهين يف حرف الصناعة فإذ
بفتح مراكز ºألقالمي  - وأؤكد عليه مرة 5نية  -التقليدية مبراكش، فإننا نطالب 

األخرى التابعة لنفوذ الغرف، ومهنا مدينة سال اليتمية، فإننا نطالب بفتح 
ن تكوين جيد مراكز ºألقالمي األخرى التابعة لنفوذ الغرف، ميكن من ضام

ومتاكمل nتلف اخلرجيني، وºلتايل ضامن فرص الشغل هلم ومبردودية 
  .وإنتاجية عالية

عىل هذا األساس، نسائل سـيادتمك عن برÏمج وزارتمك يف خلق هذه 
  . املراكز وتعددها داخل النفوذ الرتايب لنفس الغرفة

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا معايل الوزير

        

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
  . شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا، السـيد املستشار احملرتم، عىل طرحه لهذا السؤال اليل تنعتربوه 
åم، وفعال كهيم ليس احلرف الصناعية التقليدية، بل ميكن منيش حىت 

السـياحة، اليل هذا المنط  القطاع الفال\ وغريها من القطاعات أو قطاع
  .من التكوين يالمئ احلاجيات د¸ل هذا القطاع

لكن قبل ما جناوبمك ºلضبط عىل سؤالمك، نبغي نوحض أنه يف إطار 
اnطط اإلسـتعجايل اليل وضعناه د¸ل قطاع التكوين املهين، انطلقنا، أوال، 

  . من إجناز واحد اTراسة بدمع صندوق احلسن الثاين للتمنية
د¸ل  9اذ اTراسة ألول مرة حددت لنا أن لنا يف املغرب واحد ه

األحواض د¸ل الصناعة التقليدية، وهاذ اTراسة كذ± رصدت اإلماكنيات 
اليل اكينة د¸ل التكوين، وكذ±، وهذا حىت هو عنرص أسايس، واليل 
مزدهر بتنسـيق مع قطاع الصناعة التقليدية، وكذ± مسامهة املهنيني، 

مجموعة من الغرف اليل سامهت معنا يف هذه اTراسة، وأعطت مسامهة 
هذه اTراسة كذ± عدد املراكز املتوفرة، لقينا فهيا بعض املراكز اليل خاصها 
إصالح وخاصها إعادة وضع برامج بيداغوجية تتالءم والتطور اليل تيعرفو 

  .قطاع الصناعة التقليدية
لقطاع الصناعة التقليدية،  2015ويف إطار املواكبة د¸ل الرؤية د¸ل 

ألف شاب  60وضعنا اnطط اإلسـتعجايل اليل يسـهتدف تكوين واحد 
وºلتايل لك مركز يمت خلقه تتكون واحد احلاجيات . وشابة يف هذه املهن

  . ملحة فيه، ذكرتوا املركز د¸ل مراكش واليل هو اآلن بدا العمل فيه
ل البناء انطلقت د¸ل كذ± ºلنسـبة لسال ذكرتوا سال، األشغال د¸

وºلنسـبة للمنطقة . مركز الصناعة التقليدية مركز التدرج املهين مبدينة سال
اليل ذكرتوا ºلضبط د¸ل مراكش، هناك مركز اليل مت اإلحداث د¸لو، 
ولكن ºنت احلاجة يف إطار اnطط اإلسـتعجايل د¸ل إحداث مراكز 

ليل ذكرتوا، واليل ميكن يل هبذه التدرج املهين يف قطاع الفالحة يف املدن ا
املناسـبة لك من العطاوية، أوالد بوكرين بإقلمي قلعة الرساغنة ومركز التدرج 
املهين كذ± يف الفالحة بشيشاوة، اTراسة ما برزت اجلانب د¸ل الصناعة 

  ..التقليدية هناك، لهذا اكين املركز د¸ل
 اليل وضعناه هو ºلنسـبة عىل الصعيد الوطين، الربÏمج اإلسـتعجايل

إحداث مخسة مراكز د¸ل التدرج املهين جديدة، يف لك من سال، جوج 
Tºار البيضاء وتطوان والناظور، وتوسـيع الطاقة �ستيعابية مخلسة مراكز 
أخرى بلك من زاكورة والصويرة وآسفي واجلديدة والقنيطرة، وكام قلت 

  .وطينمركز آخر منترشة عىل الصعيد ال 23إصالح وجتهزي 
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .التعقيب للسـيد املستشار؟ تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  معايل الوزير، 
أÏ بلك رصاحة، ما خلييت يل ما نقول، ألن لك ما ذكرتوا هو اكين 

  .وتنشكرمك عليه جزيل الشكر
قع، الصناعة التقليدية اهتمييت هبا، واحنا عالش تنطلبو منك يف الوا

ºش تزدÏ يف هذه املراكز؟ ألن الصناعة التقليدية صعبة بوحدها عىل وزير 
الصناعة التقليدية اليل هو تيشغتل حىت هو، وتنشكروه مسـبقا، وجاءت 
 الصناعة التقليدية مرتبطة ºلتكوين املهين، ألن التكوين املهين هو اليل

  .تيعتق الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية يه اليل تتعتق التكوين املهين
فأÏ اليل بغيت نركز لمك، معايل الوزير، أن هذه اليشء اليل تتقوموا به 

بغيتمك تنظروا للمدارس د¸ل  -هللا يعاونمك ويزيدمك هللا خري يف خري  -
ير، تنظروا للمدارس التكوين املهين، وسـبق يل طلبت منمك، معايل الوز

د¸ل التكوين املهين وتشوفوا التالميذ كيفاش تيعيشوا، وتشوفوا التالميذ 
كيفاش تيدوزوا األوقات د¸هلم داخل القسم، حبيث أن التلميذ تيدوز 

، وهذا La pratiqueوتيعمل  La théorieسـنتني د¸ل اTراسة، تيعمل 
سايل سـنتني وتيخرج اليش اليل تيعمل لكه Ïقص، ألن الوقت اليل تي 

 Tºبلوم، بغينا ملا يوصل يش مركز وملا يوصل ليش معمل يكون عنده 
Des bases solides يشـتغل، ألن الوقت اليل تيدي معه É ش ميكنº

اTبلوم ويدخل ليش مركز وتيبغي يدير يش امتحان تيجرب راسو خاوي ما 
  . عامرش

فأنتوما صعيب . غالب هذاك اTبلوم ال يشء، ال يصلح ليشء ألنه هللا
عليمك، ¸ معايل الوزير، ºش غادي تراقبوا هذا اليش لكه، يعين تديروا 
اليل عليمك تزتيدوا يف املراكز، تتجيبوا يف املعلمني، ترتاقبوا مايش ما 
ترتاقبوش، ولكن هاذ األسـتاذة اليل تيقريوا لنا وليداتنا، اليل هام وليداتنا 

م رمبا ما عندهومش، ما نعرف، رمبا ما مجموعني احنا املغاربة، خاصه
عندهومش يش تكوينات ما عندهومش يش مراحل، فالتالميذ تيخرجوا 

Avec des diplômes ،والو، أ معايل الوزير souder à Le fer  ما تيعرفش
 des lampes Laما تيعرفش يعرب بيه   Le contrôleurيسودي به،

tension.  
يل السـيد الرئيس احملرتم، ألن هذا فأÏ عاود 5ين نؤكد ±، وامسح 

وليداتنا ووليداتمك، لكنا مجموعني تيخصنا نعاونومه، لعل وعىس حنيدوا شوية 
 Avec des basesد¸ل البطاø، غري هذا الوليدات إىل خرجوا خيرجوا 

solides  تنعاود نؤكدهاAvec des bases solides.  

  .وشكرا لمك جزيال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . سـيد املستشارشكرا ال 

  .هناك رد عىل التعقيب؟ تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .تعقيب قصري، السـيد الرئيس، إىل مسحتوا

  السـيد املستشار، 
اليل نؤكد ± هو أنه مكوÏت الربÏمج اإلسـتعجايل مت وضعها بتعاون 

، تعلق األمر بقطاع ورشاكة قوية ما بني لك القطاعات احلكومية املعنية
السـياحة واحلاجيات د¸لو يف املوارد البرشية، تعلق األمر ºلصناعة 
والتكنولوجيات احلديثة، تعلق األمر بقطاع الفالحة، تعلق األمر بقطاع 

  .الصناعة التقليدية
اجلانب اليل نؤكد عليه مواكبة لك هذا اnطط يف التنفيذ د¸لو، حنن 

يمي جودة التكوين داخل منظومة التكوين املهين اليوم أطلقنا دراسات لتق 
  .كلك

ميكن يكون عندÏ واحد الضعف هنا، وميكن عندÏ نقط قوة هنا 
Ïواإلرادة يه تصحيح لك نقط د¸ل الضعف اليل عند .  

كذ± دخلنا يف واحد العمل جد åم، وهو ما نسميه املقاربة حبسب 
تعمتد عىل واحد املقاربة الكفاءات، ما بقيناش تنكونو من أجل åن، بل 

  .علمية أثبتت مردوديهتا املهنية
  كذ±، احنا مؤخرا مت إنتاج وتعممي مجموعة من اTالئل للمهن واحلرف، 

اليوم أجنزÏ ثالث دالئل يف قطاعات معنية، يه قطاعات النسـيج 
  .واأللبسة، قطاع السـياحة وقطاع التكنولوجيات احلديثة

وحرف يف القطاعات املتبقية لنا، إن كذ± سنشـتغل عىل دالئل åن 
  .شاء هللا

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

إذن منر إىل السؤال الثالث، املوجه كذ± إىل السـيد وزير التشغيل 
والتكوين املهين، حول حامية حق �نÆء النقايب، للمستشارين احملرتمني 

عة، عبد السالم خريات، محمد عبد الرحمي الرماح، محمد دعيد: السادة
بورمان، محمد العشاب، محمد عداب الزغاري، عبد امحليد فاحتي، عبد 

  .املا± أفر¸ط، محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد العاطفي، حسن ألكمي
  .تفضل السـيد املستشار، لمك اللكمة 

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  س،السـيد الرئي
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  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
بطبيعة احلال، السـيد الوزير احملرتم، حق �نÆء النقايب هو حق 

حاø احرتامه ميكن لها  - مع األسف، بطبيعة احلال  -دسـتوري، إال أنه 
تلعب واحد اTور كبري يف األداء د¸ل العمل د¸ل الشغيZ، حبيث 

تابعون، تعلق األمر ºملقاوالت، هناك مقاوالت اليل ما تنالحظو وكام ت 
تتحرتمش حق �نÆء النقايب، تتقوم ºلتضييق عىل حق �نÆء النقايب، 
وهو ما أرشÏ إليه يف السؤال اليل توصلتوا به، وكذ± هناك مقاوالت 

  .تتحرتم حق �نÆء النقايب
الت اليل تتحرتم حق املردودية تتكون واحضة يف احلاø د¸ل املقاو

�نÆء النقايب ºملقارنة مع املقاوالت اليل ما تتحرتمش حق �نÆء النقايب، 
اليل تيؤدي إىل خلق واحد العدد د¸ل الزنعات اليل ما اكنتش تكون لو أنه 

  .يمت احرتام حق �نÆء النقايب
  لتضييق ق اـذا العمل د¸ل حـارمك متثلون احلكومة، هـأيضا كذ±، ºعتب

عىل حق �نÆء النقايب تمييش كذ± حىت امجلاعات احمللية، تمييش كذ± 
حىت القطاعات الوزارية، وهذا معل اليل ما خاصوش يكون عىل مسـتوى 

  . امجلاعات احمللية
مثال، كيف املقاوø تميكن خاص اللون اليل اكن يف امجلاعة خاص يكون 

القطاعات الوزارية، حبيث هناك أيضا يف بعض . عند املوظفني، ما ميكنش
موظفني اليل تعرضوا لتنقيالت تعسفية، نظرا ألهنم ما تينمتيوش لنفس 

  .القطاع الوزاري ا�ي ينمتي إليه الوزير، ولو أنه ال ينمتون إىل نقابة معينة
معىن هذا، إىل اكن هذا احلق هو حق دسـتوري، واليل خاصنا مجيعا 

عدد د¸ل السلبيات اليل تتكون عندÏ نعملو من أجل احرتامه، فواحد ال
انعاكسات عىل العالقات املهنية، تعلق األمر ºملقاوالت، تعلق األمر 

  .ºمجلاعات احمللية، تعلق األمر ºلقطاعات الوظيفية
هل تفكرون كحكومة يف وضع : و�±، السـيد الوزير، نسائلمك

من شأن ذ± أن إسرتاتيجية وبرÏمج محلاية حق �نÆء النقايب، ألنه 
ينعكس إجيابيا عىل العالقات املهنية بشلك اليل غادي يدفع، وخاصة وأنمت 
تعلمون السـيد الوزير، أن احلركة النقابية لها امتدادات وطنية كام تتعرفوا، 

  ولها رؤية دمع �قتصاد ودمع املقاوø ودمع العالقات املهنية؟ 
زير، اآلن �نتخاºت و�±، هذه اآلفة، وغادي تالحظوا السـيد الو 

املهنية غادي تعكس، أثناء �نتخاºت اليل غاد تبان النتاجئ خالل األ¸م 
القادمة، لقينا صعوºت كبرية د¸ل التضييق عىل حق �نÆء النقايب، هذه 

  .الظاهرة اليت جيب أن تزول وأن ال تظل مسـمترة
  .وشكرا السـيد الوزير

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . املستشارشكرا السـيد 

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير

        ::::السـيد ويزر التشغيل والتكوين املهينالسـيد ويزر التشغيل والتكوين املهينالسـيد ويزر التشغيل والتكوين املهينالسـيد ويزر التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد املستشار احملرتم من فريق الفيدرالية عىل طرحه هذا 

اليل نبغي نأكد يف البداية، وأنÆ أكدتوا عليه أن حق �نÆء النقايب . السؤال
العمل، سواء يف كذ± مقتضيات القانون اجلاري هبا . هو حق دسـتوري

  . الوظيفة العمومية أو مدونة الشغل، تقر ºحلق واحلرية د¸ل �نÆء النقايب
هاذ األشـياء ال غبار علهيا، بل أن مدونة الشغل، وسـبق لمك، السـيد 
املستشار احملرتم، سامهمت فهيا، أهنا فهيا جزاءات قانونية ضد أي مشغل 

ايب، وºلتايل يمت التأكيد عىل أنه ال خرق املقتضيات د¸ل حرية �نÆء النق
ميكن بأي حال من األحوال معاقبة موظف أو عامل من أجل احلق د¸ل 

  .إىل غري ذ±.. �نÆء النقايب، أو، أو، أو
وهذا إشاكل Ïقشـناه يف عدة مناسـبات داخل جوالت احلوار 

التأكيد إىل وصلنا ºلنسـبة لتفعيل اللجان اإلقلميية للمصاحلة، مع . �جÆعي
  . دورية مشرتكة مع السـيد وزير اTاخلية، و³ناها

طرحنا أننا معمنا كوزارة التشغيل يف إطار جوالت احلوار �جÆعي 
مذكرة عىل السادة املندوبني د¸ل وزارة التشغيل لرصد ºلضبط، ºلضبط 
أقول الوقيتة اليل تيتخرق فهيا احلق النقايب أو تيمتس بواحد العامل أو 

  .أجري، ألنه انمتى لهاذ النقابة أو انمتي لهاذ النقابة إىل غري ذ±
اليوم، يل قناعة غادي نقولها بلك رصاحة رمغ أنه سوف لن تتاح لنا 
الفرصة للنقاش بشلك، وتنطلب ميكن لنا نتفقو علهيا وذكرتوا �نتخاºت 

ت املهنية، ميكن لنا نعقدو اجÆع د¸ل اللجنة ºش يكون عندÏ الوق
للمذاكرة، ألن اكينة أشـياء ميكن حتسب عىل اإلدارة، اكينة أشـياء ال تتحمل 
فهيا ال احلكومة وال القطاع الويص أي يشء، وقلتوا نتاجئ �نتخاºت 
سـتربز بعض املفاجئات، بعض النقاºت أÏ قرأت بعض الصحف تتقول 

ما قيل بأهنا تشجع نقابة الوزير ونقابة فالن وكذا، والنتاجئ أعطت عكس 
أنه فازت نقاºت أخرى، مايش ت� النقابة، وهاذ اليش أÏ رصاحة مقتنع 

  .أننا خصنا Ïقشوه
ما يه اإلجراءات اليل تتفكرو فهيا يف وزارة التشغيل، وبطبيعة احلال، يف 
إطار جوالت احلوار �جÆعي؟ يه التقدم جبوج نصوص تنظميية 

هاذ األجواء، هو القانون  إىل ما خرجناش هبم غادي نبقاو يف. أساسـية
التنظميي حلق اإلرضاب، خاصو يتوحض بشلك مضبوط، ما يه حقوق وما 

  يه واجبات املشغل وكذ± األجري؟ 
وكذ± ترتيب، ألنه تميكن نلقاو مشغلني تيخرقوا حرية ممارسة اإلرضاب، 
ويف نفس الوقت ميكن نلقاو أجري ما تيحرتمش أو ما تيوصلش �اك 

ما حد ما عندÏش . خاصنا قانون نوصلو å .Éا بشلكاملقتضيات حيرت 
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  .قانون، غادي نبقاو يف هاذ األوضاع
أÏ تنعتقد هاذو جوج . اجلانب الثاين، هو القانون د¸ل النقاºت املهنية

نصوص مؤسسة غادي تسمح، مبا فهيا أو ما اقرتح فهيا من مواد، من الرفع 
  .للتعددية اليل تمتتاز هبامن مسـتوى املامرسة النقابية يف احرتاåا 

  .وشكرا

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

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
هو اليل غادي ميكن É يلعب، السـيد الوزير، اTور األسايس يف هاذ 
ا;ال يه احلكومة اليل خاصها تكون كمنوذج، واليل من ³ة أخرى، أال 

حظون معي السـيد الوزير والسادة الوزراء، السـنة املاضية عندما تال
أعلنت احلكومة بكيفية منفردة عن بعض التدابري اليل خذاهتا بدون إرشاك 

  النقاºت، أال يعد ذ± تراجعا؟
ºغي نقول خاصها تكون اإلرادة السـياسـية، إعالن احلكومة بكيفية 

السـيايس د¸ل اإلقصاء، د¸ل  منفردة ما عندوش غري البعد املادي، البعد
هتميش النقاºت، وهذا هو الهدف، اليش اليل جتاوزÏه من خالل 
�تفاقيات اليل ابرمهنا سابقا، من خالل ما وصلنا إليه يف الضامن 
�جÆعي، هاذ اليش أرشÏ إليه ما من مرة، ويف مدونة الشغل احنا 

  .وصلنا للتوافق
إىل  1ماهتا املتعلقة حبذف السالمل من كذ± عدم تنفيذ احلكومة اللزتا

، وعدم تنفيذ احلكومة اللزتاماهتا فÁ يتعلق ºلرتقية اTاخلية، وعدم احرتام 4
احلكومة Tور¸ت احلوار، وعدم احرتام كذ± مقتضيات مدونة الشغل، 

جيب أن تتوفر إرادة قوية Tى احلكومة، احلركة النقابية لعبت : ºغي نقول
نمت تعلمون، السـيد الوزير، أنمت أبناء هاذ احلركة، أنه ميل دور كبري، وأ

  .تتكون النقاºت قوية تتكون األحزاب قوية
فí± جيب وضع حد للك األشاكل د¸ل الهتميش د¸ل احلركة 

  . النقابية، ألهنا يه أم اليل لعبت دور أسايس حىت يف إخراج املسـتعمر
ياة النقابية، وانعكس ذ± اآلن تنالحظو أنه اكين تراجع خطري ميس احل 

بشلك واحض عىل احلياة السـياسـية وعىل تشكيZ تركيبة األحزاب، وأنمت 
  .تعلمون ذ±، �± جيب أن تتوفر اإلرادة السـياسـية

كذ± إىل الحظتيوا فاكين نظرة د¸ل أنه اكين اليل ºغي من هاذ احلزب 
مين يف واحد بعدما تنبغي هن . وهاذ النقابة ضد، وتنخص اجلانب النقايب

القطاع معني وهنمش النقاºت األخرى راه من طبيعة احلال راه تندير واحد 
  .السلوك اليل ما خاصوش يكون

فí±، مرة أخرى تنخاطبمك السـيد الوزير، ليس فقط ºعتبارمك وصيا 
عىل قطاع التشغيل، بل ºعتبارمك متثلون احلكومة، وجيب أن تكون 

�نÆء النقايب، ألنه غادي ميكن É يلعب  احلكومة منوذجا يف حامية حق
دور كبري إىل مت ما جيب القيام به ووضع حد لواحد العدد د¸ل التجاوزات 
ود¸ل السلبيات، اليل احنا اآلن لها انعاكسات ال عىل املسـتوى 
�قتصادي، ال عىل املسـتوى �جÆعي، ال عىل مسـتوى الزناعات وال 

لت، امتدت من ا;ال النقايب إىل ا;ال عىل مسـتوى اخلريطة، كيف ق
  .السـيايس

  .وشكرا

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

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

  .واخا ما بقاش عندي بزاف د¸ل الوقت
، أنتوما 4و 1أوال، ºلنسـبة للسـيد املستشار، ذكرتوا مثال حذف السالمل 

تتعرفوا أنه هاذ املسأø حتسمت يف احلوار �جÆعي، وأهنا يف جدول 
داخل  4و 1ألول مرة سيمت حذف السالمل من . األعامل وامجليع متفق علهيا

منظومة الوظيفة العمومية، ما غنبقاوش نسمعو هباذ السالمل، إذن غادي 
  .4إىل  1حتيد بواحد الرتقية رسيعة د¸ل مجيع الناس اليل من 

º ت، وهذا عنرص أسايس، عىل غرار ما مت بقانونºلنسـبة لتقوية النقا
  .األحزاب

تنعتقد أنه املغرب مفروض أنه يوفر واحد القانون إطار للعمل النقايب، 
ليعزز احلر¸ت النقابية، ليقوي دور النقاºت وليحمي احلق النقايب كذ±، 

  .وهذه عنارص أساسـية
تيحتاج للنقاش داخل إحدى اللجان  ولهذا، أÏ قلت بأن هاذ املوضوع

د¸لمك احملرتمة ºش نتوسعو فيه، ألن فيه واحد العديد من اجلوانب اليل 
  .بينهتا املامرسة الفعلية واملامرسة اليل اكنت خالل هاذ األ¸م اليل مضت

  .شكرا

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

وا�ي سـيجيب عنه نيابة  ننتقل إىل آخر سؤال موجه إىل السـيد الوزير،
عن السـيدة وزيرة الثقافة حول خزانة األسكور¸ل، للمستشارين احملرتمني 

ادريس الرايض، عبد ا;يد املهايش، نور اTين براكع، عادل : السادة
املعطي، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، حلبيب 

بييل، عبد امحليد أبرشان، حسن الزوييك، البشري أهل حامد، محمد اج 
  . أوتغلياست، عبد الرحمي الرشقاوي، املهدي زركو

  .تفضل
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        ::::املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
  السـيد الوزير، 

ية، الفلسفية مهنا واTينية، Rرخي املغرب حافل ºإلبداعات األدبية والفكر 
وهناك خمطوطات غزيرة يف جماالت العلوم أنتجها عقول املغاربة، مت هتريهبا 
بطريقة أو بأخرى إىل اخلارج، ويه اآلن موجودة خبزاÏت عاملية يف خمتلف 
اTول األوروبية، والبحث املغريب يعاين من األمرين وجيد صعوبة كبرية يف 

  .طات والكتب القدمية و حىت اإلطالع علهيااحلصول عىل هذه اnطو 
ماذا فعلت وزارة الثقافة محلاية الرتاث الفكري والعلمي ا�ي تزخر به  -

  هذه اnطوطات؟ 
هل سـتعمل عىل سبيل مأمورية الباحثني وختفيف العبء علهيم،  -

  بتوفري نسخ من ت� اnطوطات هنا ºملغرب؟
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . يد املستشارشكرا السـ 

  .تفضل، السـيد الوزير

السـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة السـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة السـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة السـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة 
        ::::وزيرة الثقافةوزيرة الثقافةوزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد املستشار،

يسعدين أن أنوب عن زميليت وزير الثقافة يف اإلجابة عىل سؤالمك، واليل 
 أسست عىل يد السلطان تيتعلق خبزانة اإلسكور¸ل، هاذ اخلزانة اليل

زيدان السعدي، ومت سلهبا كيف ما ذكرتوا، وبقى رصيد أهلها إىل دير 
  .اإلسكور¸ل

 -يف إطار جمهودات وزارة الثقافة للحفاظ عىل الرتاث املغريب، ووعيا  
بأمهية الرتاث واnطوطات عىل وجه اخلصوص، وميل  -بطبيعة احلال 

سـتعامر، تعرض لالسـتعامر الفرنيس تنذكروا اnطوطات املغرب تعرض لال
يف ³ة و�سـتعامر اإلسـباين يف ³ة، هناك خمطوطات اليل تنلقوها عند 

  . الزوا¸، يف األرضحة، عند األشخاص
كذ± �سـتعامر أخذ معه العديد من اnطوطات، ميكن نقولو اليوم أن 

إنشاؤها مبدينة املغرب تيتوفر، امحلد r، اليوم عىل املكتبة الوطنية اليل مت 
الرºط، واليل يه معلمة، اليل من املهام األساسـية اليل بدات تتلعهبا يه 
احلفاظ عىل اnطوطات ووضعها رهن إشارة الباحثني واTارسني اليل 

ذكرتوا، اليل تيوجدوا بعض الصعوºت، والصعوºت بعض اخلطرات 
ض تيضطروا أهنم ينتقلوا حىت خارج الرتاب الوطين من أجل بع

  . اnطوطات، إىل فرنسا إىل إسـبانيا وغريها من اTول
بطبيعة احلال، هناك اآلن هاذ اTور اليل بدأت تتلعب اخلزانة الوطنية أو 
املكتبة الوطنية د¸ل الرºط يف احلفاظ عىل هاذ الرتاث، وعىل مايش 
 الرتاث عىل اnطوطات وامحلاية د¸لها والصيانة د¸لها ألهنا تتطلب صيانة

جد åمة، كذ± هناك معلية اليل تتقوم هبا وزارة الثقافة فÁ خيص كذ± 
امجلع د¸ل هاذ اnطوطات وتنظمي واحد ا;موعة د¸ل املسابقات أو 
املبار¸ت، من أجل أن تأخذ مهنا اnطوطات النفيسة لوضعها رهن إشارة 

  .األمة
  .شكرا

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

  .السـيد املستشارتفضل 
        ::::املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو

  السـيد الوزير،
فعال، اكن اجلواب شيئا ما مقنع، ولكن املشلك، السـيد الوزير، هو 
احنا طرحنا السؤال عالش؟ ألن هذه خزانة اكنت يف عهد السعديني، مت 

بو نقلها بأمكلها مبا فهيا وهتريهبا، هتريهبا بطريقة غري رشعية، احنا اليل تنطال 
من احلكومة هو أنه ال يعقل أن الباحثني املغاربة يضطروا أهنم خيرجوا خارج 
الوطن، وتعقيدات كام يقولوا الفزيا والسفر وكذا، وجيربوا مشالك حىت يف 

  .اخلزانة املوجود فهيا هذاك اnطوطة جيربوا مشالك
 احنا تنطالبو احلكومة يه أن هاذ اnطوطة ¸ إما ترجع للوطن، ¸ إما

اسـتنساخها، إما حلها، كذ± هناك خمطوطات åمة وجد åمة مت هتريهبا يف 
األقالمي اجلنوبية، لك ما يربط الشامل ºجلنوب قام �سـتعامر بهتريبه من 
خمطوطات وكتب دينية وقمية، حبيث أنك قليال ما جترب خمطوط موجود 

  . اآلن
من حقها أهنا  هو املطالب به اآلن هو أن احلكومة تقوم بدورها، وهذا

تسرتجع هذه اnطوطات، هذاك Rرخي لك املغاربة، سواء اكنوا يف الشامل 
  .اسـتنساخها -عىل األقل إىل ما اكن اسرتجاعها  -أو يف اجلنوب، ونديروا 

كذ±، السـيد الوزير، مادمنا نتلكموا عىل وزارة الثقافة، هناك الرتاث، 
رة، النقش عىل الصخور هناك تراث مغريب موجود اآلن يف نوا\ السام

 3000واليل مت إتالفه وهتريبه، وفيه اnطوطات اليل يه نقش اليل مرت 
سـنة قبل امليالد، واليل احنا بغينامك غري تدمعوا هاذيك  4000سـنة و

امجلعيات، والسلطات احمللية، هللا جيازهيا، اليل اآلن قامئة شيئا ما ºش 
دومه، واملساعدة يه ºجلانب بغينامك تساع. حتافظ عىل هذاك الرتاث

  .املادي، تكون مزيانية خاصة ºملساعدة
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافةالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافةالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافةالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافة
غري اإلضافة ملا قلته نيابة عن زميليت وزيرة الثقافة، اليل ميكن نأكد عليه يف 

انب د¸ل اخلزانة اليل ذكرتوا، اليل فعال مت لكها نقلها بلك املكوÏت اجل
د¸لها، املسأø د¸ل النسخ اكينة قامئة، واآلن متوفرة العديد من النسخ د¸ل 

  .هاذ الو5ئق واnطوطات يف اخلزانة، املكتبة الوطنية ºلرºط
ىل غري ذ±، كذ± القانون املغريب قانون صارم، املسأø د¸ل الهتريب إ

ولكن هذا وتنعرفو مجيع اTول حلد اآلن اكين مجموعات اليل تتلجأ إىل رسقة 
هاذ اnطوطات، إىل رسقة بعض اآل5ر إىل غري ذ±، رمغ أن القانون 
واTوø عرب وزارة الثقافة عرب السلطات احمللية تتقوم بدورها لكام ثبت Tهيا 

  .إجراءات من هذا النوع
يل نضيف كذ± تعاون مع فرنسا فÁ خيص األرشـيف هناك اليل ميكن 

الوطين، ألن حىت يه اكنت من اTول اليل حصلت عىل واحد األرشـيف 
جد åم د¸ل Rرخي املغرب، واليل اكينة معلية د¸ل �سرتجاع د¸لو عن 

، اليل غادي يتوضعوا داخل املكتبة Les micros filmsطريق ما يسمى 
  .الوطنية

  .وشكرا

  ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا السـيد الوزير

نشكر السـيد الوزير عىل مشاركته القمية يف هذه اجللسة وننتقل إىل 
  .األسـئZ املو³ة إىل السـيدة وزيرة التمنية �جÆعية واألرسة والتضامن

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

اه من وزراة هادي ساعتني وهو جالس هنا، امسح يل، السـيد الرئيس، ر 
الشغل مشييت للر¸ضة، من الر¸ضة مشييت للثقافة، وراه اكين وزير 
اإلساكن جالس هنا¸، هللا خيلّيك، راه أسـئZ مطروحة، اكين جدول أعامل 

  .احتارموه، هللا خيليك، راه ما تبعتهيش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 جدول أعامل هو اليل عندي هنا¸، ما عنديش يش حاجة أخرى من غري

أرجوك، السـيد املستشار، إىل كنت مزروب ميكن ± . جدول األعامل
  .متيش

ننتقل إىل األسـئZ املو³ة إىل السـيدة وزيرة التمنية �جÆعية واألرسة 
والتضامن، وعددها ثالثة أسـئZ، سؤ�ن مهنام يعاجلان موضوع وضعية 

  .األشخاص املعاقني
وقر بعرضهام دفعة واحدة، بعد ونظرا لوحدة املوضوع، أسـتأذن ا;لس امل

  .ذ± نعطي اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عهنام
السؤال اآلين األول يف املوضوع حول األشخاص يف وضعية إعاقة، عىل 
ضوء مصادقة املغرب عىل �تفاقية اTولية املتعلقة ºألشخاص ذوي 

اح عبد عبد اللطيف أومعو، جن: اإلعاقة، للمستشارين احملرتمني السادة
العزيز، محمد وحالو، مصطفى الاكنوين، حسن الغزوي، العريب خربوش، 
أمحد الشوفاين، أمحد الرمحوين، احلسن أكوجاكل، محمد الزعمي، محمد صاحل 

  . امقزية، سـيدي محمد أخطور
  .اللكمة للسـيد املستشار تفضل

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الاكنوين الاكنوين الاكنوين الاكنوين
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  دة املستشارون،السا
لقد صادق املغرب مؤخرا عىل �تفاقية اTولية املتعلقة ºألشخاص ذوي 
اإلعاقة، ويه �تفاقية اليت تنص عىل احرتام مجموعة من احلقوق اخلاصة 

  . هبذه الفئة اليت أقرها ا;متع اTويل
وتفرض هذه املصادقة عىل بالدÏ القيام بتدابري معلية لتطبيق مضامني هذه 
�تفاقية، وضامن حقوق األشخاص ا�ين يعانون من اإلعاقة والتدابري 

  . للوقاية مهنا
ومعلت وزارة التمنية �جÆعية منذ عدة أشهر عىل صياغة مرشوع قانون 
لألشخاص يف وضعية إعاقة، بتشارك مع امجلعيات املدنية الهامة العامZ يف 

حيمي حقوق هذه الفئة اليت  هذا ا;ال، وهو القانون ا�ي من املفروض أن
  . تشلك نسـبة هامة من مواطنينا ويضمن حقوقها يف خمتلف ا;االت

ومن مضن القضا¸ اآلنية وامللحة، تطبيق ما ورد يف الترصحي احلكويم 
 %7خبصوص تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث حدد الترصحي نسـبة 

  .يف القطاع اخلاص %5يف القطاع العام و
 عن التدابري اليت ستتخذوهنا لتطبيق مضامني �تفاقية نسائل معاليمك

اTولية املتعلقة ºألشخاص ذوي اإلعاقة، وعن مصري مرشوع القانون 
  اخلاص هبذه الفئة؟ 

كام نسائلمك عن مدى تطبيق مضامني الترصحي احلكويم خبصوص تشغيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة بصفة عامة، واملكفوفني من بوجه خاص، وعن 

يفية اليت ستسـتعملوهنا مع القطاع اخلاص لتطبيق تشغيل هذه النسـبة، الك 
، مع العمل أن القطاع العام يهتاون يف تطبيق النسـبة اnصصة É، %5يعين 
  ؟ .%5يعين 

 .وشكرا

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

إذن السؤال الثاين يف نفس املوضوع، حول وضعية األشخاص املعاقني إثر 
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مصادقة بالدÏ عىل �تفاقية اTولية املتعلقة هبم، للمستشارين احملرتمني 
ادريس مرون، محمد فضييل، الهامشي السموين، عبد امحليد : السادة

السعداوي، حسن أبو العز، عبد ا;يد احلناكري، احلسن قيشو\، عبد 
القادر أقوضاض، أمحد جوهري، عيل آيت املودن، عياد الطييب، أمحد 

  . ملسكة محوا
  .ال أحد، تفضيل السـيدة الوزيرة لإلجابة

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ننننزهة الصقيل، وزيرة التزهة الصقيل، وزيرة التزهة الصقيل، وزيرة التزهة الصقيل، وزيرة التمنمنمنمنية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

أشكر السادة املستشارين احملرتمني لفريق التحالف �شرتايك عىل هاذ 
  .السؤال الهام

د¸ل وزارة التمنية �جÆعية واألرسة والتضامن يه فعال، اTور 
تنسـيق السـياسات احلكومية يف ميدان الهنوض بأوضاع اإلعاقة، وهذا 
تيشلك حمور اسرتاتيجي للوزارة د¸لنا والهنوض ºألشخاص املعاقني يه 

ضهنم وزارة  مسأø أفقية اليل تهتم مجموعة من القطاعات احلكومية، من
ووزارة الصحة والتشغيل واملالية وقطاعات حكومية أخرى،  الرتبية الوطنية

  .ولكن تهتم كذ± امجلاعات احمللية وا;متع املدين وكذ± القطاع اخلاص
إذن ºلتايل هاذ اTور د¸ل التعبئة �جÆعية لصاحل األشخاص ذوي 
�حتياجات اخلاصة هو اكن املوضوع ºلضبط د¸ل املهرجان الوطين السابع 

طفال ذوي �حتياجات اخلاصة، اليل نظمناها طيZ شهر أبريل بطريقة لأل
غري ممركزة وبرشاكة مع املركز الوطين محمد السادس للمعاقني، واكن أربع 

فاس، آسفي، سطات وتطوان، واكنت لك واحدة من هاذ : حمطات فهيا
احملطات كنا تنطرحو التعبئة د¸ل لك القطاعات احلكومية من أجل الهنوض 

  .ºألوضاع د¸ل األشخاص املعاقني
كذ±، مبعية هاذ املركز الوطين لألشخاص املعاقني، نظمنا املنتدى الوطين 
الثاين لإلعاقة مبناسـبة اليوم الوطين للشخص املعاق، مع اإلمضاء عىل 
اتفاقية رشاكة وتعاون فÁ خيص تأهيل املراكز د¸ل إدماج األشخاص ذوي 

، وكذ± تشجيع الر¸ضة لألشخاص املعاقني 14.05اإلعاقة طبقا للقانون 
  .جسد¸ أو املعاقني ذهنيا مببلغ يفوق مليون درمه

ومن مضن اإلجنازات د¸ل البالد د¸لنا، ذكرتيوا، السـيد املستشار، عن 
حق املصادقة د¸ل املغرب عىل �تفاقية اTولية حلقوق األشخاص املعاقني 

. الربتوكول �ختياري امللحق هبابدون أي حتفظ، وكذ± اإلمضاء عىل 
وهذا تيعرب عىل اإلرادة السـياسـية القوية عىل أعىل مسـتوى للبالد ºلهنوض 

  . بأوضاع األشخاص املعاقني
وميكن يل أن أقول أنه اكنت عندÏ مقاربة استباقية قبل املصادقة عىل 
�تفاقية، أننا هيأÏ مرشوع القانون اخلاص ºألوضاع د¸ل األشخاص 

فرباير Tى األمانة العامة للحكومة، إذا ºلتايل ها  13املعاقني، ودفعناه يوم 
  .هو إن شاء هللا، قريب ºش يدوز املسلسل د¸ل املصادقة

وكذ±، ºملناسـبة د¸ل ندوة دولية نظمها ا;لس �ستشاري حلقوق 
، أعلننا عىل القرار د¸ل احلكومة خللق جلنة 2009ماي  14اإلنسان يوم 

من �تفاقية  33وزارية د¸ل تتبع د¸ل إعامل هذه �تفاقية طبقا للامدة 
  .املعنية

كذ±، اكين اجلانب د¸ل الوقاية من اإلعاقة، اليل هو جانب أسايس، 
واليل حرضÏ واحد اإلسرتاتيجية د¸ل الوقاية من اإلعاقة مع خمتلف 

  .2008سمرب دي  3القطاعات احلكومية وقدمناها Tى الرأي العام يوم 
اليل هو  7%ويف امليدان د¸ل التشغيل، مقنا أوال بتفعيل النسـبة د¸ل 

خمصصة لألشخاص املعاقني Tى الوظيفة العمومية، بتوجيه رساø إىل لك 
القطاعات احلكومية وحهثم أهنم يعطيوÏ أشـنو يه النسب د¸ل األشخاص 

  .املعاقني اليل مت التوظيف د¸هلم
قطاع اخلاص، اكن كذ± �تفاقية اليل مت اإلمضاء وكذ± يف ميدان ال

 Les call" د¸لها مع واحد امجلعية د¸ل رشكة النداءات عن قرب
center"  إلضافة إىل املناصبº ،من أجل توظيف األشخاص املكفوفني

منصب يف القطاع  137اليت مت التوفري د¸لها Tى األشخاص املكفوفني، 
  .ها Tى األشخاص املعاقنيالعام اليل مت توفري د¸ل 

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

  .تفضل للتعقيب السـيد املستشار

  :املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الاكنوين الاكنوين الاكنوين الاكنوين
شكرا السـيدة الوزيرة عىل جوابمك وما قدممتوه من توضيحات خبصوص 
السؤال املطروح، السـيدة الوزيرة، إال أنه اكين واحد اإلغفال من طرف 

رة د¸لمك خبصوص املعاقني غري املنخرطني يف إطار مجعيات، يعين غري الوزا
املؤطرين، خاصة يوجدون يف البوادي والبعض مهنم يف املدن، غري مؤطرين 

  :لعدة عوامل
  عامل اإلعاقة؛ -
  عامل الفقر؛ -
  عامل البعد؛ -
  .عامل اجلهل -

اكين . هاذ الفئة هاذي فني يه؟ خاص حىت يه يشملها الربÏمج د¸لمك
واحد �قرتاح، أنه تكون واحد الرشاكة بينمك وبني وزارة اTاخلية ووزارة 
الصحة إلحصاء هذه الفئة، حبمك أن وزارة اTاخلية عندها األعوان د¸لها 
اليل حيصيومه، ووزارة الصحة حتدد مدى اإلعاقة، واملمثلني د¸ولمك أنÆ رامه 

  .حيسـبومه
النظرة مشولية د¸ل عدد املعاقني هكذا غادية تكون عندمك واحد  
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.. أنه اكين يش عائالت - مع األسف  -احلقيقيني يف املغرب، ألنه اكين 
د¸ل املكفوفني، واألخ  4عندÏ احنا واحد العائZ يف آسفي مثال اليل فهيا 

  .األكرب معاق واألم أرمZ، هاذو تيبقاوا خارج عن هامش الربÏمج
يرة، الفئة الثانية ويه اnتلني عقليا، اليت جيب اكين عاود 5ين، السـيدة الوز

التفكري فهيا يف إطار برÏجممك األفقي، وذ± بإنشاء مالجئ إضافية يف 
هنا قلنا مالجئ إضافية يف بعض املدن، ألنه اكين بعض عدميي . بعض املدن

كيف ما تنقولو احنا، تيجليومه من املناطق " امحلاق"الضامئر تيجليوا هاذوك 
  . احية للمناطق ا;اورةالسـي

كام تيوقع مثال من مراكش ملدينة آسفي ومن مراكش للشامعية وملدينة 
øتهيزوا هاذ امحلاق من املدن السـياحية من . اليوسفية ومدينة سبت كزو

  . الصويرة ومراكش، وتيديومه للمناطق ا;اورة
من هاذ الفئة ملا تتزنل يف هذيك املدينة تتشلك خطر، أوال، عىل األ

  . العام؛ 5نيا، عىل السلطات احمللية
عندمه مالجئ . حبيث أنه توليوا عاجزين كيفاش يتعاملوا مع هاذ اإلنزال

 30ولكن الطاقة �ستيعابية د¸لها حمدودة، يعين عندمه ملجأ تيسـتوعب 
هنا تيخص . واحد حطهم واحد الاكر ومىش 40واحد، اليوم تيلقاوا مثال 
  .تياطية إلستيعاب هذه الفئةواحد املالجئ تكون اح 

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

  .تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التمنمنمنمنية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس

فعال، أÏ متفقة معك عىل أنه خاصنا نقومو مبجهود أكرب فÁ خيص العامل 
يل هام ما منمتينش إىل مجعيات، ولكن هناك القروي، وخاصة الناس ال

برÏمج اليل هو خاص هباذ الفئة ºلضبط، وهو الربÏمج د¸ل التأهيل 
يف عدة  1995، اليل انطلق يف املغرب منذ "RBC"ا;متعي اليل تنسميوه

  .مناطق، خاصة املناطق القروية
مليون  1,2 وهنا مت اإلمضاء د¸ل سـبعة د¸ل �تفاقيات مؤخرا مببلغ يفوق

د¸ل اTرمه، فÁ خيص هاذ الربÏمج د¸ل التأهيل ا;متعي اليل تيعبأ لك 
امجلاعات احمللية وامجلعيات ولك الطاقات يف لك منطقة معينة، : الطاقات

إحصاء العدد د¸ل الناس اليل هام معاقني حملاوø  -أجل ºلضبط  - من 
  .إجياد وسائل إلدماج هاذ األشخاص

د¸ل املواقع جديدة اليل غادي يمت اإلنشاء د¸لها يف إطار  11 واكين كذ±
  ".األندلسـية"رشاكة مع احلكومة د¸ل 

أما فÁ خيص األشخاص اليل عندمه إعاقة ذهنية، أÏ تنحث األرس أهنم 
يهتالوا يف هاذ األطفال اليل عندمه إعاقة ذهنية، ألهنم كذ± أشخاص، 

مايش يف احلاجة . رعاية د¸ل األرسة أوال وهام مواطنني وهام يف احلاجة إىل
إىل مالجئ من أجل أهنم يرتامكوا فهيا، ولكن هام يف احلاجة أوال إىل رعاية 

  .األرسة
ولكن البد أنه امجلاعات احمللية، بتعاون مع القطاعات احلكومية، ال 
وزارة الصحة وال وزارة التمنية �جÆعية واألرسة والتضامن يوفروا 

º ش ميكن يكونوا مراكز د¸ل اليوم، اليل ميكن يقيلوا فيه هاذ الرشوط
األطفال ويتعلموا فيه هذاك اليش اليل ميكن هلم يتعلموا، وكذ± عندمه 
احلق يف السعادة وعندمه احلق يف الرعاية �جÆعية يف مجيع امليادين، 
واTليل عىل ذ± هو أنه يف ميدان الر¸ضة مثال، هاذ األشخاص اليل 

ندمه أمراض ذهنية، معاقني ذهنيا، حصلوا عىل ميداليات ذهبية اليل ع 
جعلت املغرب يلمع عىل الصعيد اTويل، وºلتايل خاصنا نتعاملوا بواحد 
املعامZ حقوقية جتاه هاذ األطفال، ألنه هو ºلضبط املضمون د¸ل �تفاقية 

  .اTولية للهنوض بأوضاع األشخاص املعاقني
  .وشكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  . شكرا السـيد الوزيرة

إذن منر إىل السؤال املوايل املوجه كذ± إىل السـيدة وزيرة التمنية 
�جÆعية واألرسة والتضامن، حول ظاهرة التسول، للمستشارين احملرتمني 

مبارك السـباعي، حسن زهري، عبد الصمد عرشان، عبد الرحمي : السادة
  . يد كاملالكوºيب، عبد السالم الودي، السع 

  .تفضل السـيد املستشار

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

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
أصبحت ظاهرة التسول ºلشوارع واألزقة واألسواق أمرا عاد¸ وأصبح 

متسول يطلب  غياهبا هو �سـتثناء، وأيc وليمت و³تمك البد أن يصادفك
حاجته إن مل يطلهبا يف بعض األحيان ºلقوة، وهذا هو اخلطر السـيدة 

  .الوزيرة، ألن حىت الطلبة ولت فهيا إسرتاتيجية، ولت فهيا شلك آخر
فالصحافة الوطنية بلك أنواعها تطلع علينا لك يوم مبقاالت وحتقيقات إىل 

تسول åنة جانب ما يعيش املواطن يوميا من مضايقات، حيث أصبح ال 
تنظمها بعض اجلهات اليت توظف فهيا الطفل والكهل وتسـتغل ذوي 

  . اإلعاقات بأجر يويم هزيل
وهذه املعطيات ºدية للعيان، مما يؤثر سلبا ويسامه بال شك يف 
إضعاف قوة التضامن والتاكفل �جÆعي ا�ي حث عليه اإلسالم أوال، 

  .هذه الظاهرةيف غياب دور فاعل للجهات املعنية للحد من 
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لهذا نسائلمك السـيدة الوزيرة عن اإلجراءات اليت تعزتم وزارتمك القيام 
هبا للحد من هذه الظاهرة اليت تقلق ºلنا وتشوه مسعة بالدT Ïى الوافدين 
إليه، خاصة السـياح ا�ين يتضايقون مهنا، وتنعكس هذه الظاهرة بسلبياهتا 

Ïعىل سـياحتنا وعىل تمنية بالد.  
  .لسـيدة الوزيرةشكرا ا

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

  .اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التمنمنمنمنية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  . شكرا عىل سؤالمك

زارة د¸لنا تتوفر عىل فعال اليل هو سؤال åم جدا، خاصة أنه الو 
إسرتاتيجية وطنية حملاربة التسول، وبدأت هاذ اإلسرتاتيجية الوطنية أوال 

 195بإحصاء األعداد د¸ل املتسولني عرب الرتاب الوطين اليل تيساوي 
من هاذ  %62ألف د¸ل املتسولني، وهاذ اTراسة بينت كذ± أنه 

فية، حيث أنه هاذ املتسولني لكهم تيتعاطوا للتسول بطريقة احرتا
اإلسرتاتيجية اليل تنقومو هبا أحياÏ تتصبح عاجزة عىل موا³ة هاذ النوع من 
 Ïالتسول، اليل هو تسول احرتايف، واليل هو مبين عىل الرحب، أحيا
ºسـتغالل األطفال وºسـتغالل األشخاص املسـنني أو األشخاص ذوي 

  . اإلعاقة
ل احملطات، ال يف اTار البيضاء وميكن يل نقول بأنه انطلقنا بثالثة د¸

وال يف الرºط وال يف فاس هباذ اإلسرتاتيجية الوطنية د¸ل حماربة التسول، 
اليل يه مبنية عىل التعاون مع وزارة اTاخلية، يعين مع السلطات احمللية 
وكذ± مع وزارة العدل ومع التعاون الوطين وهاذ امجلعية د¸ل ا;متع املدين 

  :من أجل
هيل املؤسسات د¸ل الرعاية �جÆعية اليل يه تسـتقبل هاذ تأ -

  املتسولني؛
  توفري مساعدات اجÆعية؛ -
  .توفري سـيارات النقل من أجل نقل هاذ املتسولني -

  :وهاذ اإلسرتاتيجية مبنية عىل ثالث جوانب
اليل هو جانب د¸ل إعادة اإلدماج داخل األرسة أو : اجلانب األول -

  �جÆعية؛ داخل املؤسسات
اليل هو جانب قانوين، يعين يف حاø العود أو يف حاø : اجلانب الثاين -

ممارسة التسول �حرتايف أنه تكون متابعة قضائية، ولكن هنا لقينا بأنه 
اكين واحد القوانني احلالية يه غري اكفية من أجل موا³ة هاذ الظواهر 

مرشوع قانون إلعادة  د¸ل التسول، وºلتايل حنن اآلن منكبون عىل
د¸ل القانون اجلنايئ من  330إىل  326النظر يف املواد، ºألخص من 

أجل تقوية العقوºت والتدقيق ºلضبط، الواحد اليل تيعمل كأنه معاق 
  .إىل آخره، نوع من التحايالت من أجل احلصول عىل التسول

. واطناتهو اجلانب التحسييس د¸ل املواطنني وامل: واجلانب الثالث -
ألنه التضامن، كيف ما ذكرتوا يف " نعم للتضامن"الشعار د¸لنا هو 

السؤال د¸لمك، هو واجب حضاري وديين وإنساين، ولكن ال لتشجيع 
  . �حرتافية يف التسول

اليل بغى يصدق يعطي الصدقة ليل هو حمتاج وتيعرف أنه حمتاج، 
ج، وإما اليل بغى يعطي تيعرف احملل د¸لو واألرسة د¸لو وتيعرف أنه حمتا

  . الصدقة يعطهيا ملؤسسات الرعاية �جÆعية
أما تشجيع . هذا غادي يكون معل اليل غادية توصل النتيجة د¸لو

التسول �حرتايف، هذا فيه، كيفام قلتوا، تيرض البالد، وتيرض هاذوك 
 املتسولني نفسهم ألهنم تيحوروا هاذ التضامن �جÆعي حنو مصاحل خاصة،

  .وكذ± غادي ميكن يعطي أكرث جناعة لهذا العمل
  :عندÏ احلصيZ د¸ل هاذ الربامج 

 حاø؛ 7200يف اTار البيضاء  -

 .حاø 1200فاس   -

  .ومازال عندÏ برامج أخرى اليل غادين نطلقوها يف عدة ³ات املغرب
  .وشكرا

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

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::ستشار السـيد مبارك السـباعيستشار السـيد مبارك السـباعيستشار السـيد مبارك السـباعيستشار السـيد مبارك السـباعيامل امل امل امل 
  .شكرا السـيد الرئيس

. تنشكروك، السـيدة الوزيرة، عىل الرد د¸±، عىل اجلواب د¸± املقنع
غري تنعلمو جيدا، السـيدة الوزيرة، عىل ا;هودات اليل تتبذلوها يف هذا 
الصدد، مع العمل أن املغرب مل تكن Tيه دراسات ميدانية يف ظاهرة التسول 

ذ الوقت، ألن هذا هو اTور د¸ل هاذ الوزارة، واليل هو يف قبل ها
احلقيقة عالش ختلقت؟ ºش تقوم هباذ اTور واليل أنت عطيتنا واحد 

  . ألف د¸ل متسولني 195: العدد اليل هو ما اكنش عندÏ من قبل
هذا ما اكنش عندÏ من قبل، ومل تكن Tينا فرق مدربة لهذا األمر، 

ن وزارة اTاخلية تتكون واحد العدد د¸ل املتدربني ال من واآلن تبني لنا بأ
رجال األمن وال من القوات املساعدة، كذ± الوال¸ت حىت يه تتدرب 

  .بعض األشخاص يف هاذا �جتاه هذا
غري هو، السـيدة الوزيرة، رمغ امجلعيات اليل قلت ورمغ السـيارات 
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راكز اليل يه غادي تأوي ورمغ املسائل راه ما كينينش واحد العدد د¸ل امل
هاذ األشخاص هاذو، كيفام جا يف ال�م د¸ل املستشار اليل قبل مين اليل 

  .هو تينمتي لإلقلمي اليل تنمتي É، آسفي
آسفي، راه احنا مايش ضد هاذ الناس، ولكن هاذ الناس أي مؤمتر 
بغى يكون يف مراكش وال أي تظاهرة بغات تكون يف الصويرة تيكون 

، ما فيه ولو خمتل عقليا واحد، حىت تتصبح لنا، رمغ ا;هودات آسفي نقي
أن امجلاعات احمللية غادية تدير،  -كيفام قلت لنا  -اليل تتقوم هبا السلطات 

آش غادي تدير؟ راه تعيا ما تدير، ولكن ميل تتصبح لها، هاذ الناس راه 
راه برش مايش بضاعة تتحول من مدينة إىل مدينة، راه خاصنا نقومو هبا، 

د¸ل املترشدين يف واحد  70أو  60هذا، ألنه ميل تتصبح ليك املدينة فهيا 
  .الصورة جد مشوهة

هذا ال يعقل، السـيدة الوزرة، هذا اTور د¸لمك هللا جيازيك خبري، ما 
  .حتملوش املسؤولية للجامعات، ألن امجلاعات مغلوبة عىل أمرها

العدد، راه عندها حىت  كذ± السلطات احمللية ميل تصبح لها واحد
يه واحد اإلماكنيات اليل يه حمدودة، ال من السلطات احمللية وال من 

  .الناس د¸ل امجلاعات احمللية
ولهذا، السـيدة الوزيرة، اليل تنطلبو منمك هو تعطيوا واحد العناية لهاذ 
الناس اليل هام خمتلني عقليا ºلضبط، ألن ولوا خطر حىت عىل الغاºت 

طومه فهيم، راه تيشعلوا العافية، تيجيبوه تيحطوه ºلليل، تيشعل اليل تيح
  . العافية يف الغابة، واحد املسائل اليل يه خطرية جدا

  .ولهذا، السـيدة الوزيرة، تنطلبو منمك تعطيوا أمهية لهاذ املسائل
  .شكرا

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

  .تفضيل، السـيدة الوزيرة

        ::::ة التة التة التة التمنمنمنمنية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألية �جÆعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامنالسـيدة وزير السـيدة وزير السـيدة وزير السـيدة وزير 
  .شكرا السـيد الرئيس

احنا ميكن لنا نقولو بأنه بالدÏ ما بقاتش يف الوضع اليل تميكن لها تنقل 
. املترشدين وتدفعهم يف الغابة أو ال تدفعهم يف أماكن حبال هاذ الشلك

لوطنية ºلعكس داº اآلن روح التضامن امحلد r تزادت، وبفضل املبادرة ا
للتمنية البرشية اليل عندها برÏمج بأمك~ خمصص إىل حماربة الهشاشة خبلق 

فضاءات اليل ممكن يمت فهيا اإلدماج د¸ل األشخاص اليل هام يف وضعية 
  . صعبة، وإما خمتلني عقليا وإما معاقني بدون مأوى وإما مسـنني إخل

اكين حبال هاذ ما ميكنش لنا نقولو بأننا بقينا يف واحد الفرتة اليل 
وامحلد r أنه املبادرة الوطنية للتمنية . التعامل مع املواطنني واملواطنات

البرشية أعطت النتاجئ د¸لها، واحنا كذ± معبئني من أجل تعممي هاذ 
املراكز د¸ل اإلدماج �جÆعي، وما ميكنش نقولو أنه ما غادي نتوالكوش 

  . عىل امجلاعات احمللية
معلوم ما ميكنش لهيا تقوم بيش . لية عندها اTور د¸لهاامجلاعات احمل 

، إىل اكنت احلكومة مع امجلاعات "يد هللا مع امجلاعة"حاجة بوحدها ولكن 
احمللية، مع امجلعيات د¸ل ا;متع املدين، لك واحد داير يدو، البد غادي 

  .نتغلبو عىل املشالك اليل يه حقيقية
كن يل نقول لمك عىل أنه يه احملطة وفÁ خيص املدينة د¸ل آسفي، مي

املقبZ إن شاء هللا، اليل غادي منضيو عىل �تفاقية عن قريب يف ميدان 
حماربة التسول، ºإلضافة إىل أاكدير وقلعة الرساغنة وصفرو اليل مت اإلمضاء 
عىل �تفاقية مع السلطات احمللية، واليل إن شاء هللا، قبل هناية هاذ 

حققنا هاذ ثالثة  - عىل األقل  -يوليوز، غادي نكونو السـنة، قبل شهر 
حمطات ºإلضافة إىل حمطة آسفي مث العيون، طنجة، وجدة، مكناس، 

  .تطوان
هاذو هام احملطات املقبZ من أجل أنه نعممو هاذ الربÏمج عىل لك 
الرتاب الوطين، وتنقومو ºلتأهيل د¸ل املراكز اليل تتسـتقبل هاذ 

اذ املتسولني يكونوا كذ± مسـتطعني أهنم فعال املتسولني، تيخص ه
  .يندجموا اقتصاد¸ ويوليوا Ïس مواطنني، حمرتمة الكرامة د¸هلم

  .وشكرا

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

  ة وننتقل إىل ـا يف هذه اجللسـىل مشاركهتـونشكر السـيدة الوزيرة ع
تعمري والتمنية ا;الية، وعددها األسـئZ املو³ة إىل السـيد وزير اإلساكن وال 

Zثالثة أسـئ.  
السؤال األول املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية 

عبد احلق : ا;الية، حول قطاع العقار، للمستشارين احملرتمني السادة
التازي، محمد األنصاري، الطاهر الفياليل، عزيز الفياليل، محمد أبو الفرج، 

، أمحد القادري، محمد السويس، عبد الكبري برقية، عبد محمد بلحسن خيري
  . امحليد بلفيل، محمد لفحل، جامل برنبيعة، بلعيد بنشميس

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادرياملستشار السـيد أمحد القادري
  .شكرا

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
ن تطبـق هبـا برÏجمهـا فعال، العقـار مـن اآلليـات الـيت ميكـن للحكومـة أ

احلكويم يف جمال السكن، وحنن إذ نسجل للسـيد الوزير جناحـه يف الـتحمك 
يف األرقام اليت تضـمهنا الترصـحي احلكـويم وجتـاوزه لهـذه األرقـام فـÁ يتعلـق 
ºلســكن، كــذ± يف السـياســة الســكنية وخاصــة ºلنســـبة حملاربــة الصــفيح، 
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ك جنـاح لهـذه السـياسـة احلكوميـة يف وهباذ املناسـبة تميكن لنا نقولو بأن هنا
  :هاذ القطاع، ولكن نريد كذ± أن نتساءل مع السـيد الوزير

هـل، ºلنســبة للعقــار بصـفة عامــة، وºألخـص ºلنســـبة للسـؤال، هــل 
  هناك أزمة اآلن يعرفها العقار؟

هل هناك كذ± اخلط التصاعدي ا�ي تعرفه أمثنة العقار يف �رتفـاع، 
ك �خنفـاض، هـذه الرسـوم البيانيـة عرفهـا املغـرب يف مث هناك مجود مث هنا

عــدة مراحــل، هــل اآلن هنــاك فعــال بدايــة لهــذا اخلــط البيــاين فــÁ يتعلــق 
  ºلعقار؟

كذ± أريد أن أقول للسـيد الوزير أن هنـاك تـدخالت أساســية تتقـوم 
وهنـا أريـد أن أشـري فقـط إىل بعـض اآلليـات . هبا احلكومة والسلطة احملليـة

  . يخص السـيد وزير اإلساكن يكون فهيا تنسـيق مع وزارتمكاليل يه ت 
ـوع د¸ل مطــار أنفــا د¸ل اTار  مــثال، اآلن تنعرفــو بــأن هنــاك مرشـ
ــيل يه اآلن تيخصــها  ــيل هنــاك مجموعــة د¸ل العــائالت ال البيضــاء مــثال، ال
ترحل ºش يتدار املرشوع، ولكن هاذ الرتحال اليل غادي يشمل أكـرث مـن 

ون واحد البديل اليل هو متفـق عليـه، والـيل تيطلبـوه عائZ خاص يك 700
مثال الساكنة فÁ يتعلق ºلسـامح هلـم ºالســتفادة مـن السـكن ا�ي ســيقام 

  .فوق هذا املطار
كذ±، تنبغي نقول للسـيد الوزير بأن هناك تنسـيق اليل خاصـو يكـون 
ا مع السلطة احمللية، فـÁ يتعلـق مـثال يف بعـض األحيـاء الـيل يه بـدات فهيـ

وحــل املشــالك د¸ل املــواطنني يعــين فــº " Áشــكو"حماربــة الصــفيح، مثــل 
  .يتعلق ºلشاك¸ت

ــوايل والســـيد  وهبــاذ املناســـبة، تنبغــي نســجل الشــكر د¸لنــا للســـيد ال
العامل وكذ± لوزارة اإلسـاكن الـيل جنحـت ºش حتـل هـاذ املشـلك د¸ل 

  .كمنوذج للقضاء عىل مدن الصفيح" ºشكو"
  .الوزير، بعض التساؤالت اليل تنمتناو اجلواب علهياهاذي، السـيد 

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة، السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق جحجحجحجحرية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا;اليةية ا;اليةية ا;اليةية ا;الية
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،
  ادة املستشارون احملرتمون،حرضات الس

احلكومة أوصت بإحداث ومعلت عىل ذ± وأحدثت جلنـة إسـرتاتيجية 
هذه اللجنـة يـرتأس . لليقظة ملتابعة آ5ر األزمة العاملية عىل �قتصاد الوطين

  . أشغالها وزير �قتصاد واملالية وجتمتع شهر¸

فعاليـات تشارك يف هـذه اللجنـة لك الفعاليـات احلكوميـة وكـذ± لك ال
د¸ل القطاع اخلاص املعنية ºلقطاعات اليت وصلهتا األزمة، هاذ الصـباح اكن 
ــع د¸ل هــاذ اللجنــة، وأجزمــت هــذه اللجنــة عــىل أن هنــاك  �جــÆع الراب
قطاعــات فعــال وصــلهتم اآل5ر البليغــة لألزمــة يف بــالدÏ، وهنــاك قطاعــات 

جـدول األعـامل، ومـن الزالت مل متسها األزمة ºلشلك الاكيف لـيك تـدرج يف 
  .مضن هذه القطاعات القطاع العقاري

أعتــربه . القطـاع العقــاري، لـيس هنــاك أزمـة هنــاك انكـامش يف القطــاع
خشصيا انكامش إجيايب، ألن من قبل �نكامش كنا وصلنا، حبال الـيل قلتـوا 
السـيد املستشار، وأنمت عـىل حـق، وصـلنا إىل مســتوى اجلنـون يف األمثنـة 

خارج اسـتطاعة املواطنني البسطاء والفقراء والفئات الوسـطى وأصبح العقار 
  . والفئات األخرى

اآلن السوق يرجع عن حامقاته، يرجـع عـن غيـه ويرجـع إىل املســتو¸ت 
املقبــوø، وهــذا واحــدة مــن اآلليــات د¸ل الســوق لضــبط الســوق العقــاري 

  .بنفسه
هــاذ الصــباح تصــدر عــدة حصــف التقريــر د¸ل بنــك املغــرب، ويثبــت 
التقريــر ا�ي نرشــه بنــك املغــرب عــىل أن جــاري القــروض الــثالث أشــهر 

ــة أشــهر األوىل د¸ل  2009األوىل د¸ل  ــة مــع ثالث ز¸دة د¸ل  2008مقارن
، مبعــىن أن املغاربــة مــا زالــوا يقبلــون عــىل %24,9جــاري القــروض ب 

هناك فتور فقـط يف السـكن الفـاخر . السكن، والزال �قتناء عىل السكن
  .بعض املدن وفقط يف

واحلكومــة وجملســمك املــوقر ولك املؤسســات د¸ل املراقبــة د¸ل الشــأن 
نريد أن يرجع السـوق عـن حامقاتـه، ولكـن . العام تراقب املوضوع عن كثب

ــاء  ــاري والبن ــه جيــب أن ال ننىســ أن اإلنعــاش العق ــد أن يســقط، ألن ال نري
دÏ وأكرب مشـغل واألشغال العمومية هو 5ين أكرب مشغل لليد العامZ يف بال

ــداعيات  ــة ºلت ــدر هللا إذا وصــلت األزم ــؤهZ، وال ق ــري امل ــامZ غ ــد الع للي
املعروفــة، كــام هــو احلــال يف الــوال¸ت املتحــدة األمريكيــة وأورº، لإلنعــاش 
العقــاري املغــريب، تصــوروا آ5ره، لــيس عــىل الســكن، ولكــن أساســا عــىل 

  .التشغيل
ومؤسسات منتخبة وجممتـع مـدين ولهذا لنطمنئ ونتابع املوضوع، حكومة 

امجليع يتابع ماذا سوف يرتتـب عـن األزمـة، وحنـن نالحـظ ونتـابع، . وحصافة
غادي نناقشوها يف املؤسسة  -ال قدر هللا  -واليوم اليل غادي تكون األزمة 

  .د¸ل الغرفة د¸لمك احملرتمة

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

  .تفضل موالي أمحد

        ::::السـيد أمحد القادريالسـيد أمحد القادريالسـيد أمحد القادريالسـيد أمحد القادري    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الوزير
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احنا متفقني معمك، ألنه يف التحليل اليل عطيتوا بأنه هذا من القطاعـات 
  .حلد اآلن اليل ما تأتراتش ºألزمة �قتصادية العاملية

  السـيد الوزير،
احنا عندÏ ثقة يف احلكومة بأنه ســتخطط، مـايش فقـط لهـذا القطـاع، 

خرى مـن أجـل تفـادي �نعاكسـات السـلبية د¸ل ولكن للك القطاعات األ
  .األزمة �قتصادية

ــني  ــيل خــاص تتخــاذ بع ــه مــن األشـــياء ال ــه، أن ــدو علي ــيل هــو تنأك ال
�عتبار، إىل بغينا هاذ القطاع يبقـى كقـاطرة للتشـغيل وقـاطرة للتمنيـة هـو 

راه عنـدمك، الســيد الـوزير، و5ئـق التعمـري الـيل . تبسـيط املساطر اإلداريـة
خاصها تكون خارجة يف بعض املدن الكربى، ºقية ما خرجاتش، وهذا  اكن

يشء تيؤدي إىل األمثان املرتفعة اليل رشتوا لها، ألنه إىل حلينا املشـلك د¸ل 
ــاس لك  ــوا الن ــودي وعرف ــا �تصــال العم ــري ووســعنا واعطين ــق التعم و5ئ

  . �جتاه، ما تيبقاش ذاك �نكامش اليل هرضتوا عليه
ص، الرخص السـيد الوزير، راه غريب أنه يف ب1 مثل بÏ1 كذ± الرخ

اليل تيسعى للتمنية وللتطوير وللحداثة، ºيق واحـد املسـتمثر تـيحط الرخصـة 
د¸لو يف امجلاعة وال يف الب1ية أوال كذا وتيبقى ينتظر، مع أن القانون تيقـول 

  . شهرين
  ة د¸لو يف ـخصنا بغينا اإلنسان يأخذ الر ـ نا ما بغيناش شهرين، اح ـ اح 

خاص املصاحل تفهم هاذ اليش اليل هرضتوا عليـه د¸ل اآل5ر د¸ل . مثانية أ¸م
  .التشغيل د¸ل هاذ القطاع يف التمنية

ولهذا، هذه أمور ال تتطلب انعـاكس مـايل بقـدر مـا تتطلـب مـنمك نـوع 
  ن ـم

احلزم ومن الرصامة ومن التوجيه يف إزاø هذه املعيقات، الـيل يه تتشـلك 
  .عائق أمام املستمثرين وتتؤدي إىل �نكامش اليل أرشمت إليه

  .وشكرا

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

  .تفضلوا، السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا;اليةية ا;اليةية ا;اليةية ا;الية
أؤكد للسـيد املستشار أن احلزم اكين، غـري كنـا نصـطدم مـع واقـع د¸ل 

ـــة ال ت  ـــة د¸ل ا;متـــع املغـــريب واملغـــرب د¸ل ترســـانة قانوني ســـاير اTينامي
  . الواقع هو هذا، وخاصة يف جمال التعمري. األوراش

ما فهيا ºس أنين أخرب جملسمك حبال اليل اكنت عدة مناســبات أننـا حنـن 
غري متفقون عىل أن وثيقة التعمري، متوسط السـنوات اليت تســتغرقها وثيقـة 

، ºش "تصـممي الهتيئـة"مـثال   Plan d’aménagementالتعمـري عاديـة 
خيــرج إىل الوجــود تياخــذ املتوســط د¸ل ســـبع ســـنوات، هــذا غــري مقبــول 
بطبيعة الرتسانة القانونيـة الـيت تقـنن املراحـل الـيل خـاص يـدوز مهنـا تصـممي 

  .الهتيئة، هذا مايش مقبول
قلـت شـهرين، اكيـن رخـص . كذ± اسـتحرضت املشلك د¸ل الرخص

وهذا موضوع غري مقبول للمرجعية د¸لو، وهـو التعقيـد  اليل أكرث من سـنة،
  . اليل اكين د¸ل كرثة املتدخلني وكرثة اآلراء وما اكينش مسؤول مبارش

وراه اكينـة الـواكø احلرضـية، مواحد الرئيس تيعطي الرخصة، ولكن من 
و من مورا الواكø احلرضية اكينة اللجـان الـيل تتعطـي الـرأي املوافـق، ومـن 

واحـــد العـــدد كبـــري د¸ل  ،Comité d’esthétiqueاكينـــة موراهـــا 
Zنرصـه هللا، أمـر بإحـداث . املؤسسات املتدخ øهو عالش صاحب اجلـال

ثـورة هادئــة يف التعمــري وإحــداث مدونـة للتعمــري، وصــاحب اجلــالø حــرر 
øقـانون جديـد : الفاعلني يف جمال التعمري وقال هلم يف الرسا Ïأعطيـوا لـبالد

اجع عىل لك املراجع القدمية، اليل ما فهيا ºس نذكرمك أن املرجعيـة للتعمري تيرت 
األوىل د¸ل القوانني الـيل مازلنـا نـدبر هبـا التعمـري إىل يومنـا هـذا، املرجعيـة 

  . وهاذ اليشء مايش مقبول، وهو عالش تنشـتغلو اليوم 1914د¸لها 
ملـوقر، واملدونة، إن شاء هللا، جاهزة وغادي تكون يف ا;لـس د¸لـمك ا

فصـل، مبعـىن أنـه  �650قرتاح اليل غادي جيـي فيـه . فصل 650راه  فهيا 
دخلنا يف لك التفاصيل ويف لك فصل هنـاك تغيـري جـذري، مـا احنـاش يف 

  .املنطق د¸ل التطور، احنا يف املنطق د¸ل التغيري
، حبـــال الـــيل قلـــت الســــيد "ºشـــكو"فـــÁ يتعلـــق ºملوضـــوعني د¸ل 

 -عــىل األقــل  -راه موضــوع د¸ل " ºشــكو. "يتقــدم" ºشــكو"املستشــار، 
ــة  ــدخل د¸ل  100واحــد قراب ســـنة، \ صــفيحي يف اTار البيضــاء يف امل

سـنة يف أحسن األحيـاء الراقيـة د¸ل اTار البيضـاء،  100الطريق السـيار، 
راه احنــا وصــلنا تقريبـــا للــنص د¸ل الرتحـــال د¸ل النــاس بشـــلك إرادي 

  .ع، هذاك عالش Ïحجوتطوعي شارك فهيا امجلي
فÁ يتعلق ºملطار، راه ما غادي ميكـن خـروج يش مـواطن مـن األرض 
الــيل هــو جــالس فهيــا إال إىل قبــل املــا± العقــاري د¸ل مــول األرض، اكن 
قطاع خاص أو قطاع عام، أنه يعاون ذاك املـواطن مـن أجـل حتمـل عـبء 

  .�نتقال د¸لو وإعادة اإلساكن د¸لو
  .شكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  . شكرا السـيد الوزير

إذن منــر إىل الســؤال الثــاين املوجــه كــذ± إىل الســـيد وزيــر اإلســاكن 
والتعمري والتمنية ا;الية، حول العراقيل اليت تعيق معاجلة السكن الصـفيحي، 

أمحـد الكـور، عابـد شـكيل، محمـد طـريبش، : للمستشارين احملرتمني السـادة
ب نـواس، محمـد عبـده عـز اTيـن، محمـد خريي بلخـري، حلبيـب لعلـج، حلبيـ

العقــاوي، عبــد الســالم اهلمــس، مصــطفى الــرداد، جــامل اTيــن العكــرود، 
امليلودي عفـوت، العـريب الهـرايم، أمحـد بـرطين، مـوالي ادريـس العلـوي، 

  . عبد السالم بلقشور، محمد القلويب
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  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل

  :املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .را السـيد الرئيسشك

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

  السـيد الوزير، 
  السـيد الرئيس،

بالدÏ اخنرطت منذ مدة يف حماربة السكن الصـفيحي، وحـددت برÏجمـا 
ــيل بــذلهتا . حمــددا يف الزمــان واملــاكن ويف هــاذ البــاب تنشــكر ا;هــودات ال

ت جبـارة مراعيـة احلكومة، وخصوصا وزارة اإلساكن، حيث قامت مبجهودا
خصوصيات لك ³ة عىل حدة للقضـاء عـىل السـاكن الصـفيحي، حيـث أن 
طبيعة هذا السكن اليت ختتلـف مـن ³ـة إىل أخـرى اســتدعت ºلرضـورة 

  .معاجلة خمتلفة ومتباينة يف الزمان واملاكن
لكن ºلرمغ من هذه ا;هودات اجلبارة، فإن معاجلة السكن الصفيحي ما 

من املشالك، خصوصا يف بعـض الـنقط السـوداء الـيت  زالت تعرتضه العديد
  . الزال السكن الصفيحي يشوه فهيا معران املدن املغربية وييسء مجلاليهتا

وكذ±، يف لك مرة وفÁ انتقلنا، مسعنا من السـاكنة ومـن رشحيـة åمـة 
من املغاربة أهنم مـا زالـوا يعيشـون حتـت مـدن الصـفيح ومـا زالـوا ينتظـرون 

  .ام جاء يف توجهيات صاحب اجلالøمدن الئقة، ك
  السـيد الوزير،

حنن نعمل ما تقومون به ويف لك يوم املغاربة يرونمك عىل الشاشـة، وحنـن 
نعمل مساحة األرايض املسرتجعة الـيت أعطيـت يف هـاذ املضـامر، وحنـن نعـمل 
املبالغ املالية اليت رصفت، وحنن نعمل أن لك مغـريب أراد السـكن الالئـق إال 

  .رك يف ذ±وأنه شا
مـا يه التـدابري الـيت تعزتمـون القيـام هبـا : �± نسائلمك الســيد الـوزير

لتجـاوز هـذه العراقيـل ومواصـZ وحماربــة السـكن الصـفيحي يف هـذه الــنقط 
  السوداء، وإعطاء للك مغريب يف حاجة إليه سكن الئق به؟

  .وشكرا

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

        ::::زير اإلساكن والتعمري والتزير اإلساكن والتعمري والتزير اإلساكن والتعمري والتزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا;اليةية ا;اليةية ا;اليةية ا;اليةالسـيد و السـيد و السـيد و السـيد و 
تعطـت �نطالقـة ألوىل مشــاريع الـربÏمج اجلديـد حملاربــة  2004ســنة 

. السكن غري الالئق من طرف صـاحب اجلـالø نرصـه هللا، مبدينـة الـرºط
ألـف أرسة،  300، "الـربارك"آنذاك اكنوا مليون ونصف مغريب ساكنني يف 

  :وصلنا للنتيجة التالية 2008م يف هناية اليو . مدينة 83مليون ونصف يف 

ــدموا 700 - ــم هت ــربارك د¸هل ــربارك، وال ــن ال ــف نســمة خرجــت م . أل

مـن تقـدم املرشـوع، املشـلك د¸ل  %47املشلك د¸هلم حتل، وصـلنا 
 د¸ل هاذ املليون ونصف حتل بشلك هنايئ؛ 47%

ألـف مـواطن إمــا املنـازل د¸هلــم أو البقـع د¸هلــم جـاهزة ومعليــة  300 -
 لرتحيل خدامة، أو مشاريع موجودة يف طور اإلجناز؛ا

ألف الثالثة يف طور إما اTراسة أو التعاقد مع امجلاعات، أشــنو  500 -
هــو املبــدأ؟ املبــدأ بســـيط، تتجــي اTوø للجامعــة احملليــة وتطلــب مــن 

  :امجلاعة احمللية ما ييل
: جوج احلـواجياTوø، غادي تأخذ عىل عاتقها العقار والمتويل، وامجلاعة تأخذ 

املصــاحبة �جÆعيــة وتوقــف الــروبيين مــا يعــاودش الرباريــك يــزتادوا، 
والساكن راه ما اكينش فابور، الساكن غادي يسامهوا مبا أوتوا من قوة، ويمت 
اإلمضاء ونتفق عىل آجال، وقباø لك \ صفيحي قبالته عقار، قبالته متويل 

: غال، وتنقولو عـىل بركـة هللا ونقولـووقبالته بداية األشغال وقبالته هناية األش
  . بسم هللا

حني ينطلق املرشـوع نصـطدم مبشـالك كـربى يه الـيل تتجـي موضـوع 
األســـئZ األســـبوعية مــن طــرف الســادة املستشــارين ومــن طــرف الســادة 

إمــا العقـار الــيل اتفقنــا عليـه مــيل مقنــا نعبـؤوه جــربÏ فيــه : النـواب احملرتمــني
ش ينخرطـوا يف املرشـوع، اعتبـارا أن اللكفـة مشالك، إما الساكن مـا بغـاو 

د¸هلم أو املسامهة د¸هلـم مرتفعـة، إمـا اإلحصـاء األصـيل الـيل اعمتـدÏ عليـه 
ــه تــزادوا عــائالت أخــرى،  كعــدد د¸ل انطــالق العمليــات تيطعنــوا فيــه ألن

  .والالحئة طويZ د¸ل املشالك
مل د¸لو، ولكـن اليوم املرشوع يتقدم رمغ صعوبته، رمغ تعقده، تعقد املعا

اليل جابوا اليسـ شـكيل مكشـالك د¸ل امللـف يه موجـودة، ولكـن راه مـا 
اكينش رس، حني تتعاون السلطة وامجلاعة والساكن والوزارات املعنية، بعـد 

  . هللا، النجاح مضمون، بعد إرادة هللا النجاح مضمون
ىل واحـد وإ. يف لك املدن املغربية اكين النجاح إىل تعاونوا هاذ املكوÏت

من األراكن د¸ل هاذ �مزتاج وهاذ الÆزج د¸ل القوات املتعاونـة يف امللـف 
  .أخلت ºلزتاماهتا، طبعا حنن نصطدم مع املشالك

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

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
لواحد احنا عالش غادي نبقاو دامئا تنشبثو، أÏ متفق معاك، ليل نلحقو 

األرض ونصيبو فهيا عراقيل، األرض واسعة منشـيو ألرض أخـرى، احنـا مـا 
نبداو يف اقتناء األرض وما نبداو نتذاكرو يف املرشوع د¸لها حىت نعرفو بأهنـا 
سلمية، مفصاحل العـامالت يه تتعطـي يـد املسـاعدة، امجلاعـات تعطـي لك مـا 

 عـىل األرايض الـيل يه بيدها، تتبقى املصاحل التقنية اليل يه تكون عىل عمل
مـا فهيـاش مشـالك واألرايض الــيل ميكـن لهـا، احنــا تنلحقـو تنصـيب واحــد 
 Ïتنعــرف بــأن عنــد Ïاألرض فهيــا عــائق وتنبقــاو عــامني أو ثالثــة ســـنني، أ
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مشــلك وأنــت تتعــرف وحاولــت تشــارك يف حــ~، ومــا اســـتطعت يف عــني 
  . عتيق

اس ºقـني سـاكنني د¸ل املليـار والنـ 2هذه ثالث سـنني واحنا حاطني 
سـيدي حيىي زعري كذ±، يف عني عودة كـذ±، رمغ ا;هـودات : يف الربارك

لكهـا د¸ل السـلطات احملليـة الـيل بغـات وتتعطـي وتعطـات األرايض، وهــاذ 
الناس أش تيقولـوا؟ ºيق مـا عطـاوÏش، هـام مـا تيعرفـوش بـأن اكينـة هـاذ 

  . املشالك
أÏ خنرج من الرباكة مـن حقـه  املغريب غري تيعرف بأنه راه تيخصين حىت

ومنيش ل1ار، عيب عليـه تيشـوفين أÏ سـاكن يف دار معتـربة وأنـت واآلخـر 
  . وهو ºيق يف براكة يف املغرب اجلديد، يف املغرب د¸ل محمد السادس

فأÏ أمتىن، السـيد الوزير، وتنعرف بأنـه عنـدمك القـدرة، راه األرض الـيل 
  .ومنشـيو إىل األرض السلمية غادي تدير لينا مشالك نبعدو مهنا

  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا;اليةية ا;اليةية ا;اليةية ا;الية
  .السـيد املستشار يشري إىل موضوعني، معه احلق

  املوضوع األول، صعوبة تعبئة العقار؛ -

ــه، وهــو موضــوع التعمــري والتخصــص  - واملوضــوع الثــاين، أصــعب من
 . حدةالتعمريي للك أرض عىل

ميل تنكونو تنوجدو لالتفاقيات اليل مبوجهبا غادي مير املرشوع وغـادي 
 Ïبراكـة، قبالهتـا أرض الـيل غـادي  3000يمت مبوجبه �تفاقية، تنتوقعو عنـد

براكة، الناس اليل يف عني املاكن والسـاكن واملنتخبـني  3000مييش لهيا هاذ 
ة الهيلكـة وال إعـادة اإليـواء؟ هام اليل تيتفقوا، واش إعادة اإلساكن وال إعـاد

ــوع مــن  ــل ون ــوع مــن المتوي ــدخل قبالهتــا ن ــة للت ــة أو مهنجي ــاø لك طريق وقب
  . التدخل

حني نضع األرض قبـاø لك \ صـفيحي تيكـون التوقـع سـاهل، ولكـن 
حــني تتبــدا املســطرة د¸ل �قتنــاء، هــو عــىل حــق، حــني تتبــدا مســطرة 

لب و³ـة النظـر د¸ل املتـدخلني �قتناء وتمتيش تزنل الرخصة د¸± وتتط
يف التعمري آنذاك، هام املشالك اليل طرkم الســيد املستشـار، تنطيحـو يف 
ـية، د¸ل امجلاعــة، د¸ل ســري  املشــالك د¸ل التعمــري، د¸ل الــواكø احلرضـ

  .وآq، د¸ل إىل آخره
راه حبالنا حبال املستمثرين وحبـال هـاذ املشـاريع، حبالنـا حبـال املسـتمثرين 

امحلـد r، ميشـ . ال ºيق املتدخلني، وتنطيحو يف هاذ النوع من املشـالكحب
ــا ننساوشــاي  ــرية، راه م ــف و 700كث ــون  300أل ــىل ملي ــون ع ــف، ملي أل

  . ونصف، ولكن راه عندÏ مشالك، هذا الواقع هكذا

راه اكين عندÏ مشالك من هـذا النحـو، واTوø تعـاين يف إجنـاز براجمهـا 
عانهيا حىت القطاع اخلاص فÁ يتعلق بتدبري امللفـات د¸ل نفس املعاÏة اليل تي

الرخص ود¸ل تعبئة العقار، ألن تعبئـة العقـار يف بـالدÏ مـا ننساوشـاي أنـه 
  .تعبئة صعبة
  .شكرا

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

إذن منر إىل السـؤال الثالـث املوجـه إىل الســيد الـوزير حـول صـندوق 
"FOGARIM" محمــد أبـو الفــرج، عزيــز : تشـارين احملرتمــني السـادة، للمس

الفياليل، الطاهر الفياليل، رفيق بنـارص، محمـد بـن الزيديـة، محمـد العـزري، 
  . اسامعيل قيوح، صاحل وT داداه، مصطفى ميارة، الطيب املساوي

  .تفضل اليس أبو الفرج 

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفرجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

  زراء،السادة الو 
  إخواين املستشارون،

يرجع عدم التوازن البنيوي بني العرض والطلـب يف ميـدان السـكن إىل 
الصعوºت اليت تواجه القطاع، وºخلصوص عـىل املســتوى املـايل والعقـاري 
والتنظميــي، ممــا يصــعب معــه ولــوج الفئــات املعــوزة لســكن يــالمئ إماكنياهتــا 

من احلد  1,5دخل يقل عىل من األرس تتوفر عىل  %30املادية، حيث أن 
  .األدىن لألجور

وهبذه املناسـبة، ونظرا للمجهودات اجلبارة اليت بـذلهتا الـوزارة مـن أجـل 
إجياد حل للفئات املعوزة، من أجل اإلقالع ºلوضع السكين ºلبالد وخاصة 
ºلنسـبة �وي اTخل احملدود، ومن مضن اآلليات اليت مت تسـخريها يف هـذا 

  ".FOGARIM"وق ا;ال، خلق صند
وعليه نسائلمك السـيد الوزير عن حصيZ هذا الصـندوق يف ا;ـال ا�ي 

  خصص É؟
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا;اليةية ا;اليةية ا;اليةية ا;الية
  :ساعة 48ماي، يعين د¸ل هذي  20نعطيك األرقام د¸ل يوم . شكرا

مـيل تترضـب األرسة . أرسة 48.330اكرمي بلـغ عدد املسـتفيدين مـن فـو
مغريب متلكـوا  250.000أفراد، معناه أكرث من  5يف متوسط األرسة املغربية 

، هـاذوا الفقـراء، هـادوا النـاس الـيل مـا FOGARIMمنازهلم اليوم بفضل 
راه الـــاكرد¸ن د¸ل البشـــلكيطات والـــيل تيـــدفع . عنـــدهومش دخـــل قـــار
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والســيدة الـيل خدامـة مـثال يف  Le marchand ambulantالكروصـة 
   .امحلام إىل آخره، هاذو Ïس ما عندهومش راتب قار

اليـوم بواسـطة هـذه اآلليـة الـيل تتضـمن لألبنـاك ºش يعطيـوا قــروض 
  .للفقراء أصبحوا مالكني للشقق د¸هلم

د¸ل   Le taux de sinistralitéاليل غريب يف األمر أنـين حبثـت يف
، %0,79قـروض ومـا تيخلصـوش، وجـدº Ïلضـبط الناس الـيل تياخـذوا ال

  .مبعىن أن الفقراء يؤدون قروضهم ºحرتام Rم اللزتاماهتم
ــيل تعطــات لهــاذ الفقــراء ºآلليــة  48.330إذن  أرسة، عــدد القــروض ال

ــىل  FOGARIMد¸ل  ــد شــوية ع ــل  7يزي ــا ميث ــار د¸ل اTراهــمي، مب امللي
ــ 16% ــة املمنوحــة يف ب ــروض العقاري ــن مــن مجمــوع الق ــه اكي الدÏ، معــىن أن

  .FOGARIMحضور كبري د¸ل هاذ اآللية د¸ل 
ــديون : FOGARIMاألرس أو املهــن احلــارضة بقــوة يف  الصــناع التقلي

، 12%، التجــار البســاط %36، هــاذوا إحصــاءات رمسيــة، العــامل 44%
ـــيل يف  %6الســـائقني د¸ل الطاكســــيات  والالحئـــة طـــويZ، الســــيدات ال

تغلوا يف البيــوت إىل آخــره، مبعـىن مجيــع الرشــاحئ البيـوت، يعــين الــيل تيشــ 
  د ـدقع اليل اآلن، امحلـر املـ�جÆعية د¸ل الطبقات الفقرية مبا فهيم حىت الفق

  .r، تيدبزوا مع الزمان وتيقلبوا عىل إماكنية د¸ل �قرتاض
فرباير املايض، صاحب اجلالø نرصه هللا يرتأس مراســمي توقيـع  16يوم 
R اليل مبوجهبا يمت توسـيع قاعـدة الضـامن لفائـدة اتفاقية ،Ïرخي بالدR رخيية يف

الفئــات الوســطى، أربعــة د¸ل األبنــاك جتــاوبوا بتلقائيــة مــع هــاذ �تفاقيــة، 
البنك الفالنيـة : وبدينا تنشوفو عىل الشاشة دعاية جديدة اليل تتقول للناس

د¸ل  مليـون 80وميكـن القـرض يوصـل حـىت  %100تتعطيك قرض د¸ل 
  . السـنتمي

هذه القروض يه مو³ة ºألساس للفئات �جÆعية الوسـطى، مـايش 
اآلن الضامن د¸ل اTوø، ضامن السـكن . الفئات الفقرية FOGARIMغري 

وصل حىت للفئات الوسطى، ومن شأن هذه اآللية أنه حتـدث واحـد الرجـة 
ة د¸ل يف السوق العقاري، خاصها شـوية د¸ل الوقـت، ميكـن خاصـها شـوي

اإلصالحات، احنا غادي نشوفو كيفـاش غـادي تشــتغل، وميكـن يوقـع فهيـا 
واحد شـوية د¸ل اإلصـالحات، ولكـن األسـاس هـذا النظـام د¸ل الضـامن 

  .، أعطى أوىل النتاجئ د¸لو اإلجيابية%100اليل هو منتوج مغريب 
  .شكرا

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

  .تفضل السـيد املستشار
        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفرجججج

شكرا السـيد الـوزير عـىل هـذه األرقـام، الـيل يه فعـال تتبـني عـىل أن 
مــع اكمــل  -الواجبــات، ولكــن  -كيــف مــا قلــت  -الطبقــات املعــوزة تــؤدي 

  . أن يف بعض اجلهات األبناك ال تواكب هاذ العملية -األسف 
ميكن ذ±، ولكن ميل إىل اكنوا مواكبني مع األبناك عىل الصعيد الوطين 

تنجيو مثال اكين معليات اليل اكينة يف إقلمي اجلديـدة مـثال يف الزمـامرة الـيل 
  .األبناك ما مواكباش العملية وخالهتا أهنا ما تزيدش

وºلتايل، تنطلبو من السـيد الوزير أنه نعاودو هاذ املواكبـة الـيل تتكـون 
عاع د¸لهــا عــىل عــىل الصــعيد الــوطين تكــون معممــة، وتكــون عنــدها اإلشــ

  .الصعيد الوطين، ºش تعطي األلك د¸لها مجليع األقالمي
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا;اليةية ا;اليةية ا;اليةية ا;الية
  . شكرا

البنكة ليل تتعطـي قـرض لواحـد الســيد فقـري مـا عنـدوش مـداخيل، هـذه 
مغامرة، ألنـه الســيد، أوال اكن مقيصـ حـىت ºش يكـون عنـده ºلنسـبة لنا 
Compte  حبال الـيل تيتقـال، فـإذا تيـدخل للبنـك ومـايش " مبنك"مايش

دون أي مرجعيـة مـا بـتتعطيـه البنكـة القـرض  Compteغري تيويل عنـدو 
  . عندها حىت يش ضامنة

تمتنحــو القــرض تتعطيــه  %70شــكون الــيل تيضــمن ذاك القــرض؟ 

مـز¸ن، هـاذ . تتعطيـه البنكـة %30ة القـرض تتعطيـه اTوø واTوø، ضامن
د¸ل البنـك وتنقـول  Le guichetتنوقـف يف . القرض ما هواش أتوماتييك

النـاس . بسـم هللا، وهنـا فـني اكيـن اخلطـأ: É أعطيين القرض وتيقـول ليـك
، ال هـذا ملـف، البنـك Automatiqueاملواطنني تيحساب هلم راه شلك 

  :أقل ما ميكن من الضامÏت طبيعي أهنا تطلب

 اإللزتام ºلرشف؛ -

 أشـنو هو املدخول د¸±؟  -

 إىل عندك يش كروصة فني تتبيع؟ -

 حشال تتدخل؟  -

جيب يل يش شهادة من عند يش واحد بأنك تتدخل يش حاجـة؟  -
  .إىل آخره

فبعض املواطنني ا�ين ال يسـتوفون أو ال يقدمون امللـف الـيل تتطلبـوا 
ما تعطـيش القـرض طبيعـي، ولهـذا النـاس تعتـربه البنك، طبيعي أن البنك 

  .حبال واحد النوع من اإلقصاء وما تتعطهيش للفواكرمي
د¸ل األرس  2اكين مشلك 5ين و حصل لنـا يف مدينـة اTار البيضـاء، 

يه ربعة د¸ل الطبقات تعطاوا يف طومة والسكويR  ،Z+3يف بقعة واحدة، 
األرس،  2ىن البقعـة الواحـدة فهيـا د¸ل العـائالت، مبعـ 2تعطاوا لك بقعة ل 

طبقات، البنك أشـنو تتقول ±؟ تتقول أن هاذ الضـامنة  2لك واحد تيدي 
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واش نعطهيا إىل قدور أوال نعطهيا إىل اجلياليل؟ أعطيـوين �مس مـن عنـد 
من غادي نقبض الضامنة، واش من عند قـدور مـن عنـد العـائZ األوىل، أو 

العقــاري اآلن يف امس مـن؟ ºش نقــبط أÏ  مـن عنـد العــائZ الثانيـة؟ الـرمس
الضامنة الاكفيـة يل ºش نعطـي القـروض، فكنـا ملـزمني ºش نوصـلو لواحـد 
�جهتاد مع األبناك، ºش حلينا املشالك د¸ل طومة والسكويZ، الـيل اآلن 

د¸ل �نطالق ا�ايت بفضل حـل هـذا  %50د¸ل الرتحال و %50وصلنا 
  .املشلك

والـيت " FOGARIM"ة من املشالك املطروحة عـىل كذ± أنواع كثري 
نعاجلها حاø حباø، ولكن اكينة صعوبة، اعتبارا أن املوضوع جديد وأن اآلليـة 
جديـدة، ولكـن مـا اكيـنش هنـاك نيــة مبيتـة ال مـن طـرف األبنـاك وال مــن 
طرف اTوº øش تقيص مجموعة أو تسهل املأمورية ;موعة 5نيـة، بقـدر مـا 

  .ع بآليات، بو5ئق، مبلف، بضامÏت تتطلهبا البنكيتعلق املوضو 
  .شكرا

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

ونشكر السـيد الوزير عىل مشاركته الفعاø يف هذه اجللسة، وننتقل إىل 
السؤال املوجـه إىل الســيد وزيـر التجـارة اخلارجيـة، حـول تطـوير وإنعـاش 

محمد اخلضـوري، مـوالي احلسـن : دةالصادرات، للمستشارين احملرتمني السا
  . طالب، عبد الوهاب بلفقيه، اليس عداب الزغاري

  .تفضل اليس عداب

        ::::املستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداب
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

ــة يف تطــوير  ــه التجــارة اخلارجي ــدى اTور ا�ي تلعب ــيمك م ــى عل ال خيف
د¸لها القوي عىل املؤرشات املاكرو اقتصادية، وقد  �قتصاد الوطين والتأثري

قامت الوزارة د¸لمك مشكورة مبسـامهة املكتـب املغـريب إلنعـاش الصـادرات 
بإجناز دراسة معمقة من أجل وضع إسرتاتيجية وخطة معل لتطوير وإنعـاش 

  .الصادرات ºش ترىق إىل املسـتوى املطلوب
اسـة أواخـر هـذه الســنة، ومن هـذا املنطلـق أن ختـرج نتـاجئ هـذه اTر 

وºلتايل اســتنتاج توصـيات الـيل تـميكن �عـÆد د¸لهـا لتطـوير الصـادرات 
  . املغربية حنو األسواق العاملية واسترشاف أسواق جديدة

إال أن املالحـظ هــو أن وزارتــمك تعمتــد كثـريا عــىل معليــة اإلنعــاش عــن 
حنـاء العـامل ذات بعد، بيc يسـتلزم السوق العاملي وجـود نقـط بيـع مبختلـف أ

  . املؤهالت التسويقية
ــة مكثفــة  �±، فإننــا نســائلمك عــن مــدى اهــÆممك خبلــق متثيليــة جتاري
مبختلف األسواق العاملية املهمة من أجل الرفع من املسـتوى د¸ل الصادرات 

د¸لنــا؟ وكيــف ســيمت التعامــل يف هــاذ امليــدان يف ظــل األزمــة �قتصــادية 
  العاملية احلالية؟

  .السـيد الرئيسشكرا 

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

  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون،
أشـكرمك عـىل هــذا السـؤال املهـم والــيل تيتطـرق إلشـاكليات التصــدير، 

ففعــال ملواكبــة لك السـياســات القطاعيــة  .خاصــة يف ظــل الظــروف احلاليــة
 "º"émergenceلنســبة للفالحـة أو" اnطط األخرضـ"اجلارية، اليل يه 

ºلنسـبة للصناعة واخلدمات، مقنا بواحد اTراسة اليل تتعطينا خطـة الطريـق 
وكـذ± أيـن وكيـف سنسـوق . ملعرفة أين سنسوق املنتوجات د¸لنا احلاليـة

عات اليل يه اآلن موضـوع معـل لتطـوير العـرض املنتوجات د¸ل هاذ القطا
  ".املغرب األخرض"أو يف إطار " émergence"التصديري د¸لها يف إطار 

وكذ± لتمكيـل هـاذ السـياسـات القطاعيـة، اهمتينـا كـذ± ºلقطاعـات 
الــيل مــا زالــت مــا تتشــملهاش سـياســة قطاعيــة معينــة، مثــل قطــاع مــواد 

  .قطاع مواد البناءاألدوية أو قطاع األ5ث املزنيل أو 
هذه لكها أشـياء اليل مت التطرق إلهيـا مـن خـالل هـذه اTراسـة، والـيل 
أعطت نتاجئ اليل حد الساعة، اليل احنا اآلن تنوجدو خمطط التفعيل د¸لهـا 
الــيل بــدينا فيــه ولكــن النتــاجئ د¸ل هــذه اTراســة يه، أوال حتديــد أســواق 

ا أمه التو³ــات اإلنعاشـــية إســرتاتيجية الــيل يه أســواق الــيل غــادي تشــمله
د¸ل احلكومة، هاذ األسـواق اإلسـرتاتيجية يه موزعـة، أمههـا يف أوروº مث 
ــة  ــا الغربي ــذ± أســواق يف الرشــق األوســط وإفريقي ــوال¸ت املتحــدة وك ال

 .حسب القطاعات
وهنا غـادي جنـاوب عـىل الشـطر األول مـن السـؤال د¸لـمك، الـيل يه 

  .احلضور د¸لنا يف األسواق
ــاش الصــادرات يف  حلــد ــنش حضــور مؤسســايت إلنع ــا اكي الســاعة، م

األسواق املسـهتدفة، فهاذ اTراسة اليل مقنا هبا أعطتنا تدرجي حسب األمهية 
ــدخلو لهــاذ األســواق مــن خــالل  د¸ل هــاذ األســواق يعــين كيــف غــادي ن
متثيليات د¸ل املركز املغـريب إلنعـاش الصـادرات يف هـذه األسـواق، حبيـث 

بثالثة د¸ل اTول مكرحZ أوىل، ºش نبداو غادي تكون هنـاك غادي نبداو 
واحد المتثيليـة، تـدرجييا نقومـو بتفعيـل هـاذ املاكتـب، والهـدف مهنـا غـادي 
ــات  ــن خــالل لك العملي ــا م ــون د¸له ــن الزب ــاوø م ــب املق يكــون هــو تقري

  .اإلستسواقية اليل تميكن لها تقوم هبا
ــدرجييا غــادي نعممــو عــىل األســواق اإلســ ــيل يه وت ــا وال رتاتيجية د¸لن



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

37  

 )2009 ماي 19( 1430 جامدى األوىل 23

تتبدى يف السـنة األوىل بواحد سـتة د¸ل األسـواق، والســنة الثانيـة تتطلـع 
إىل مثانية واحنا غاديني حسب اإلماكنيـات وحسـب كـذ± تطـوير العـرض 

  .التصديري د¸لنا
ــيل يه مسيناهــا  ــذ± ال ــة الصــادرات"اTراســة ك أو " إســرتاتيجية تمني

 -إن شـاء هللا  –ألمور أخـرى، الـيل غـادي كهتم بعض ا" املغرب املصدر"
يف اTخول غادي نطرkا عىل جلنة القطاعـات املنتجـة د¸ل ا;لـس املـوقر، 

  .واليل ميكن لينا عاود نزيدو علهيا يف الشطر الثاين إىل اكن ممكن

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

  ..اليس عداب

        ::::املستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداب
  .الرئيس شكرا السـيد

  نشكرمك السـيد الوزير عىل تعاونمك، إال أنين أود أن أشري أن األزمة 
�قتصادية احلالية قد تعصف جبميع ا;هودات، �ا فإن املشـاركة بكثافـة يف 
امللتقيات التجاريـة اTوليـة أصـبح رضورة حمتيـة، واحنـا حاولنـا ºش نواكبـو 

  .دراتمعمك بعض العمليات يف إطار املكتب د¸ل الصا
ــت لنــا فرصــة أننــا  شــاركنا يف . هنــاك جمهــود جبــار مــا تنكــروهش اكن

املعرض املغاريب د¸ل اجلزائر، كذ± تبعنا د¸ل ليبيا، كذ± هنـاك أسـواق 
الــيل تنبغيــو، الســـيد الــوزير، عــىل أهنــا خاصــها ختــالق مــن جديــد، وهــذا 

ــا ميكــن É ميكــن إال بتشــجيع د¸ل املنتجــني واملصــدرين، و  ــود م ــاذ ا;ه ه
ــه تكــون واحــد الســفر¸ت، مكجموعــات د¸ل  التشــجيع تيــتجىل يف كــون أن
الفاعلني يف الصناعة ويف املنتوجات اليل يه قابZ للتصدير من أجل دراسـة 

  . األسواق، وهاذ اليشء تيعطي نتيجة
احنا ما تنكروش العمل د¸ل اخلرباء، لكن أهل مكة أدرى بشعاهبا، ملا 

 د¸ل اجلزائـر اكن واحـد التجـاوب كبـري مـا بـني شاركنا يف املعرض املغـاريب
الزوار اجلزائريني وما بـني العارضـني املغاربـة، وهنـاك حتـدت حـىت املشـلك 
السـيايس ما بيننا وبـني اجلزائـر مـن خـالل لقـاءات الـيل اكنـت د¸ل رجـال 
األعامل، ألنه حيت تميشـيوا رجـال األعـامل وتتفـتح هلـم فرصـة ºش ميشــيوا 

أخـرى فتيجيبـوا أفـاكر، بـل تيجيبـوا بعـض املـرات حـىت يكتشفوا أسـواق 
  .بعض األفاكر اليل تتساعدمه يف اإلنتاج د¸هلم القابل للتسويق

إذن احنا ما تنكروش العمل د¸ل اخلـرباء والعمـل د¸لهـا، ولكـن جنـدد 
  .اللقاءات والتواصل مع رجال األعامل خارج األسواق اليل هرضتوا علهيا

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  لمك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟

        ::::السـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجية
  .شكرا السـيد املستشار

تنؤكـد  -يف نفس الوقت  -أÏ معمك فÁ اقرتحمت من طريقة العمل، ولكن 
جعلنـا عىل أن هاذ الطريقة اليل تتقرتkا احنا غاديني فهيا، فاTراسـات يه تت 

تمنشــيو بواحـد . أننا ما منشـيوش بعينينـا مغمضـني، مـا تمنشــيوش عـىل هللا

�جتاه معني مـدروس مـن قبـل، ولكـن التمكيـل تيكـون مـن عنـد القطـاع 
  . اخلاص

احنا تنصاحبو القطاع اخلاص أنه ºش مييش من خـالل سـفر¸ت حبـال 
ــيل مت اTراســا ــاذ األســواق املســـهتدفة ال ــوا له ــيل تفضــلتوا وقلت ــا ال ت د¸له

يف السـوق الفـالين اكيـن القطـاع د¸ل الســيارات  -مثال  –تنعرفو . األولية
مــثال، أو ملــا مشــينا لليبيــا، مشــينا مبــارشة ºش خنــدمو عــىل قطــاع البنــاء 
والكهرºء ألن عارفني هو اليل عندو واحد احلظ كبري أنه يرفع الصـادرات يف 

  . ذاك السوق
¸ل الفــاعلني لطوكيــو وتالقــاوا ºلنــاس ملــا مشــينا لليــاºن دينــا مجموعــة د

هناك، مشينا خاصة للج1 والزيتيات، ألن اTراسة اليل مقنا هبا أعطتنـا بـأن 
الـيل تـميكن لنـا نـدخلومه  Les nichesهناك اكين طلب، املهـم اكيـن ذاك 

وتكون عنـدÏ التصـدير فـهيم، مشـاوا Ïس وبقـاوا، هـام الـيل مشـاوا مـايش 
مـن عنـد مكتـب إنعـاش الصـادرات،  2املؤطر أو  احنا، تمييش معهم واحد

مـن رجـال األعـامل يف القطاعـات، فاكيـن واحـد  %99ولكن البعثة تتكون 
التاكمل بني اTراسة من ³ة الـيل يه تتجعلنـا أننـا مـا منشــيوش غـري عـىل 

  .هللا، ولكن كذ± التاكمل مع رجال األعامل عىل حساب القطاعات
ــد ºلنســـبة للجــواب ــري نزي ــت غ ــو أن  بغي د¸يل د¸ل اجلــزء األول، ه

اTراسة رمبا، تبعتوا بعض النتاجئ اليل جـات هبـا مـن غـري هـاذ التقريـب مـن 
ــن  ــو م ــني كــذ± نتقرب ــو مــن األســواق وºغي ــني نتقرب األســواق، ألن ºغي
املقاوالت، ألن اإلشاكلية د¸لنـا اليـوم هـو أننـا عـدد املقـاوالت املصـدرة يف 

مقــاوø  75ســـنوات األخــرية، املعــدل اكن هــو  يف الســـبع: املغــرب ال يرتفــع
  . جديدة يف التصدير سـنو¸، يشء وضئيل وضئيل جدا

فلام تدارسـنا األمور، لقينا خاص يكـون واحـد اخلليـة ³ويـة قريبـة مـن 
املقــاوالت الــيل تمتيشــ وتبحــث يف املقــاوالت، شــكون الــيل عنــدمه واحــد 

بـل للتصـدير، وتيكـون �سـتعداد للتصدير، عنـدمه واحـد املنتـوج الـيل قا
واحـد التــأطري واملســاعدة وكـذ± إخبــار بــلك مــا يقـوم بــه مكتــب إنعــاش 
الصادرات أو دار الصانع ºلنسـبة للصناعة التقليدية، ºش يكون مـايش غـري 
املقــاوالت د¸ل اTار البيضــاء ود¸ل الــرºط هــام الــيل تميشـــيوا للســفر¸ت 

  .ºخلارج بل لك ³ات اململكة
  .وشكرا

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته
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آخر سؤال مـربمج يف جـدول أعـامل هـذه اجللسـة، موجـه إىل الســيد 
ــة، امللكــف ºلصــناعة  ــر الســـياحة والصــناعة التقليدي ــب اTوT øى وزي اكت
ــزوال، للمستشــارين احملرتمــني  التقليديــة، حــول احلــرف املغربيــة املهــددة ºل

qÏ خفــاري، معــر حــداد أمحــد ºº، عبــد الكبــري برقيــة، بنجيــد : لســادةا
ــوراس، الطــاهر الفــياليل، عــيل قيــوح، العــريب ســديد،  األمــني، العــريب ب

  . التجاين حباشيش
  .تفضل اليس خفاري

        ::::املستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد qqqqÏ    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

الدº Ïلعديد من احلرف والصناعات اليدويـة الـيت سـامهت عـرب تزخر ب
التارخي يف تمنية �قتصاد وتطـوير احليـاة العامـة، إال أنـه يف اآلونـة األخـرية، 
وبعد جرد العديد من احلرف والصناعات األصيZ، تبـني أن الـبعض مهنـا يف 

رية طريق �نقـراض مـع مـا يرتتـب عـن ذ± مـن ترسـحي لليـد العـامZ اخلبـ
  .وترضر األرس اليت تعيش عىل مداخلها

  : نسائلمك السـيد الوزير
هل مت التفكري يف إجياد وضعية مناسـبة واسـتعجالية للعمل عىل إحياء  -

  وانقاذ احلرف املهددة ºلزوال؟ 
  هل فكرت احلكومة يف خلق دمع لهذه احلرف لضامن بقاهئا؟ -

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد الوزير

ة، ة، ة، ة،  ناعة التقليديناعة التقليديناعة التقليديناعة التقليديــــ ـياحة والصـياحة والصـياحة والصـياحة والصــــ السـيد أنيس بريو، اكتب اTوT øى وزير السالسـيد أنيس بريو، اكتب اTوT øى وزير السالسـيد أنيس بريو، اكتب اTوT øى وزير السالسـيد أنيس بريو، اكتب اTوT øى وزير الســــ
        ::::امللكف ºلصناعة التقليديةامللكف ºلصناعة التقليديةامللكف ºلصناعة التقليديةامللكف ºلصناعة التقليدية

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارون،

يف البداية، أريد أن أشكر الســيد املستشـار احملـرتم عـىل هـذا السـؤال 
  .املهم

وهـو إذا كنت أتفق مع السؤال، هناك واحد اللكمة ال أتفـق معـه فهيـا، 
  ". يف اآلونة األخرية"حيc قال 

مل هنمت رمبا هبـذا اجلانـب، وأعتقـد أنـه مسـأø " منذ سـنوات"يف احلقيقة 
احلفاظ عـىل احلـرف ليسـت فقـط مسـؤولية القطـاع، ولكـن يه مسـؤولية 

  . مشرتكة
ــول لــمك املردوديــة د¸ل هــذه احلــرف ال ننظــر إلهيــا مكردوديــة  أÏ تنق

واحد املردودية ثقافية، واحد املردودية Rرخييـة اقتصادية فقط، ولكن عندها 
قوية جدا، وºلتايل علينا أن حنافظ علهيا، وهذا احلفاظ علهيا ال يأيت ºلمتين، 

  .ولكن يأيت ºلعمل، يأيت مبقاربة واحضة
أÏ تنقول كيفاش ميكن لنا غدا نشوفو يف املرآة، نشوفو وجوهنا؟ تنقولو 

 اكملني يف بالدÏ بعض احلـرف انقرضـت، يف الوقت اليل لكنا فيه مسؤولني
  . احنا واعيني ºألمهية

و³مت السؤال د¸لمك يف واحد الوقت اليل غدا عندÏ واحد اللقاء خاص 
هـذا . حول احملافظة عىل احلـرف د¸ل الصـناعة التقليديـة مسـؤولية جامعيـة

  .غري ºش نبني لمك بأن �هÆم قوي جدا
رف åددة؟ وهنا طرحنا عـىل أنفســنا النقطة األخرى، عالش بعض احل

  : عددا من األسـئZ، قلنا

إىل أي مــدى يســـتطيع املــوروث احلــريف التقليــدي مقاومــة عامــل  -
بدأت تتفقـد ذاك الرونـق د¸لهـا  -لألسف  –الزمان، ألن عدد من احلرف 

  وذاك اإلقبال د¸لها بفعل الزمان؟

نولــوq إىل أي حـد كــذ± بــإماكن هــاذ احلـرف موا³ــة املــد التك  -
  والصناعي وكذ± تغري أمناط �سـهتالك، قواعد السوق؟

  ما يه الوسائل والسـبل الكفيZ للمحافظة عىل املوروث؟ -

مقنا بواحد التشخيص موضوعي، تشخيص دقيق، وخـالÏ أنـه للحفـاظ 
عىل هذه احلرف، ال جيب أن تنظر إلهيا مبنظور ضيق ولكن مبنظور واسـع، 

  . خيية، هذه املردودية الثقافية واملردودية اإلنسانيةمبنظور هذه املسؤولية التار 
هاذ اليشء الـيل خـالÏ مقنـا بواحـد اجلـرد د¸ل عـدد مـن احلـرف عـىل 

  . صعيد الرتاب الوطين لكه
اآلن، عندÏ جرد اكمل ودقيـق لـلك احلـرف املهـددة ºالنقـراض، وهـاذ 

  هذه احلرف؟  اجلانب الثاين اليل انطلقوا فيه، كيفاش ميكن لينا حنافظو عىل
أوال، ºلتكوين، كيفاش ميكن لينا خنليو هذه احلـرف عنـدها إقبـال عنـد 
الشـباب؟ كيفـاش خنليـو هـذه احلـرف عنـدها مردوديـة اقتصـادية؟ كيفـاش 

  خنليو هذه احلرف أهنا تطور وتتأقمل مع السوق وجتاوب مع األذواق؟ 
لــيل هــذه يه األســـئZ الــيل طرحنــا عــىل أنفســـنا، وهــذه يه املهنجيــة ا

وضعناها واليل غدا غادي نوضعوها يف واحد اللقاء واسع، اليل فيه عدد مـن 
املواضيع اليل غـادي يكـون فهيـا نقـاش وحـوار، ألن هـذه مسـأø ال تتعلـق 
فقط ºلقطاع، ولكن كتعلق بينا لكنا، فهيا مثال مـن األســئZ الـيل تطرحـت 

 حـرف الصـناعة عىل املواضيع األساسـية، جحم وأبعاد إشاكلية احملافظـة عـىل
  .التقليدية، موضوع سوف نتدارسه غدا، إن شاء هللا

كــذ±، بغينــا كــذ± نشــوفو البعــد اTويل للمحافظــة عــىل احلــرف 
  .ونسـتافدو من التجارب، خاصة عن طريق منظمة اليونسكو

ــة مغربيــة يف جمــال احملافظــة عــىل احلــرف اكلزربيــة  كــذ±، هنــاك جترب
  . اليل تتعرفوه Brocardو

وحافظنـا  rBrocard، مت التدوين د¸ل هاذ الطرق د¸ل إنتـاج امحلد 
عليه، إىل غري ذ± من املواضيع املتعلقة ºملعامر التقليـدي، املتعلقـة بـلك مـا 
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  .يتعلق ºلنحاسـيات إىل غري ذ±
اجلـرد موجـود دقيـق، اإلرادة قويــة موجـودة، املهنجيـة واحضـة، املقاربــة 

د¸ل امجليـع إن شـاء هللا، سـوف نـنجح يف موجودة، وأÏ متأكـد ºملشـاركة 
  .احملافظة عىل احلرف ألهنا مسؤولية Rرخيية نتحملها مجيعا

  .شكرا

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

  .تفضل، السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد Ïاملستشار السـيد qqqqÏ    خفخفخفخفارياريارياري
  . شكرا السـيد الوزير

  سـيد الوزير، وقلمت بطبيعة احلال، ال ننكر ا;هودات اليت تقوم هبا، ال 
ــه البــد مــن مشــاركة امجليــع. جمهــودات امجليــع وزارة الثقافــة، وزارة : فعــال أن

ــىل  ــو احملافظــة ع ــني تنقول ــه م ــة حــىت يه، ألن ــة، وزارة املالي ــة الوطني الرتبي
  .الرتاث، راه احنا تنشوفو هوية ثقافية مغربية غادي متيش بني يدي

الواجب د¸لهـا ºش تبقـى ديـك الوزارة د¸ل الثقافة خاصها تقوم بواحد 
  .الهوية د¸لها يف املغرب

كذ± الوزارة د¸ل الرتبية الوطنيـة وعـدم تشـغيل األطفـال، راه يكـون 
سبب رئييس يف احملافظة عىل الرثات د¸لنـا، ألنـه تشـغيل األطفـال، بعـض 

تيو³وا األطفال لواحد اخلطـر الـيل هـو كبـري  -ساحمهم هللا  -أرºب العمل 
ا نبغيوش احنا األطفال د¸لنا وأوالدÏ يتقاسوا، لهذا الرتبية الوطنية جدا، وم

تعمل جانب التكوين املهين، ألنه ما فهيا ºس تكـون مـادة خاصـة ºلصـناعة 
  التقليدية يف الرتبية الوطنية، عالش ما تكونش؟ 

كذ±، ºلنسـبة لوزارة املاليـة، امجلـارك، خاصـها تلعـب اTور د¸لهـا يف 
اك التــدفق د¸ل بعـض الصـناعات والــيل تتجعـل الصـناعة د¸لنــا حماربـة هـذ

  .هتدد ºلزوال
فعال، بعض التوقعات ألننا ميل تنشوفو بعض احلرف الـيل يه تتحـاول 
ما أمكن ºش تبذل جمهود ºش ما تنقرضش، ولكن بعـض األحيـان تيكـون 
السوق وال الطلب عـىل ذاك احلرفـة مـا بقـاش، ولكـن º;هـودات د¸لـمك، 

º لتكوين، بإطالق الضوء عىل التصاممي اخلارجية اليل تيجي الزبون وتيعطـي
  .حىت هو

أÏ طولــت شــوية، ولكــن غــادي نــديرو نقــاش . شــكرا الســـيد الــرئيس
  .موسع مع السـيد الوزير يف إطار اللجنة

  .وشكرا

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

  .تفضل السـيد الوزير

ـياحة و ـياحة و ـياحة و ـياحة و  ر السر السر السر الســــــــ ــــــــ ب اTوT øى وزيب اTوT øى وزيب اTوT øى وزيب اTوT øى وزي ــــــــ ـيد اكتـيد اكتـيد اكتـيد اكت ف ف ف ف السالسالسالســــــــ ة، امللكة، امللكة، امللكة، امللكــــــــ ــــــــ ناعة التقليديناعة التقليديناعة التقليديناعة التقليدي الصالصالصالصــــــــ
        ::::ºلصناعة التقليديةºلصناعة التقليديةºلصناعة التقليديةºلصناعة التقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس
نقتسم هذه األفاكر لكها، ألننا تنشـتغلو دامئا اليد يف اليد، بغيـت نـوحض 

ºلنســبة لهـاذ   Le conceptواحد املسأø أساسـية، غري املهنجيـة د¸لنـا أو
الفضـاءات د¸ل الفضاءات اجلديدة فهيم أربعة حواجي اليل تنـديرومه يف هـاذ 

  :الصناعة التقليدية

  هو توفري ورشات د¸ل العمل؛: البعد األول -

  معىن اإلنتاج؛: البعد الثاين -

   توفري فضاء للتسويق والعرض؛: البعد الثالث -

  التكوين؛: البعد الرابع -

  .تنوفرو حمالت للمهن املهددة ºالنقراض: البعد اخلامس -

  .هذه يه املهنجية اليل خذينا
ــه هــذه القميــة الثقافيــة النقطــة الث ــيل خاصــنا نعرفوهــا كــذ±، أن انيــة، ال

واإلنسانية حـىت عـىل الصـعيد العـاملي، كيفـاش والوا تيتسـاموا هـذه احلـرف 
، وكيفــاش "اخلــزاÏت احليــة لفنــون احلــرف التقليديــة"د¸لنــا؟ تيتســاموا 

، هـاذو راه كنـوز، "الكنـوز اإلنسـانية احليـة"تيتصنفوا احلرفيون؟ تيتصـنفوا 
  .وز بني يدينا يف بالدÏ تنمتزيو هباكن

تلكمتـوا عــىل . النقطـة الثالثـة، الســيد الــرئيس، إىل مسحتـوا ىل برسـعة
  التدفق، وأعتقد أنمك Rبعتوا عدد من اإلجراءات والقرارات اليل ختاذوا 

وتنفذوا، وأعتقد أنمك شفتوا كذ± النتاجئ د¸هلم واإلنعـاكس د¸هلـم عـىل 
  .املنتوج د¸لناالصانع التقليدي وعىل 

آخر نقطة، السـيد الـرئيس، اآلن أشــنو تنالحظـوا يف العـامل؟ الرجـوع 
إىل لك ما هو أصيل، ملا هو حريف، ألن فيـه اإلبـداع، فيـه �بـتاكر، فيـه 

وهاذ الرجوع، سـواء وطنيـا أو دوليـا، يه فرصـة كبـرية جـدا ºلنســبة . الفن
اليشء هـو الـيل تنشــتغلو للصناعة التقليدية د¸لنا ºش تفرض نفسها، وهاذ 

  .اليد يف اليد -بطبيعة احلال  -عليه 
كذ±، آخر معلية اليل مقنـا يف إحـدى املتـاجر الراقيـة يف العـامل، الـيل 
بينت كذ± عىل الرونق، عىل اإلشعاع، عـىل اجلـودة العاليـة د¸ل الصـناعة 

  .التقليدية املغربية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . سـيد الوزيرشكرا ال 

  . وبتدخل السـيد الوزير نصل إىل هناية اجللسة وشكرا

    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


