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  ).2009يونيو  02( 1430 اآلخرةجامدى  08الثال8ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .املستشار السـيد أمحد الرشقاوي، اخلليفة الثالث لرئيس ا<لس ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

 ةمسااPقيقة اخلابتداء من الساعة الثانية و  ،ثالث ساعات: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
        .ربعني بعد الزوالاألو 

  .] الشفهيةمناقشة األسـئ ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسة
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني وآ` وحصبه 

  .أمجعني
  .عىل بركة هللا، نعلن عن افتتاح اجللسة

  السـيد الوزير احملرتم،
  ارون احملرتمون،السـيدة والسادة املستش
من اPسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اPاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

<لس املستشارين، خيصص ا<لس هذه اجللسة ألسـئ] السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

قبل الرشوع يف تناول األسـئ] الشفوية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
ألمني إلطالع ا<لس عىل ما جد من اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد ا

  .مراسالت، فاللكمة � السـيد األمني
  .تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا<لساملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا<لساملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا<لساملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني ا<لس
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
  :رئاسة ا<لس املراسالت اليت توصلت هبا

  : توصلت رئاسة جملس املستشارين �لنص الترشيعي التايل 
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  49.08مرشوع قانون رمق 

بني اململكة املغربية ومجهورية  2008يونيو  �24تفاقية املوقعة بريغا يف 
الرضائب  التيفا لتجنب �زدواج الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان

  .عىل اPخل
كام توصلت رئاسة ا<لس �سـتدراك هيم جدول أعامل جلسة األسـئ] 

يونيو  02، موافق ل 1430جامدى الثانية  08الشفهية ليوم الثال8ء 

، ويتعلق بتعويض السؤال املوجه إىل السـيد وزير �قتصاد واملالية، 2009
ية العمومية، حول اعزتام احلكومة خوصصة بعض املؤسسات �قتصاد

أحد حا»، عبد الرحمي عامين، أمحد بنيس، : للمستشارين احملرتمني السادة
ابراهمي احلب، خريي بلخري، حلسني أشـنلكي، احلبيب لعلج، محمد طاحلا، 
احلو املربوح، محيد العكرود، امليك احلريزي، حلسن عباد، عبد العزيز 

نواس، محمد القلويب، البنني، مصطفى الشهواين، محمد بوهريس، حلبيب ال 
عبد الواحد الشاعر، محمد عبو وعبد السالم أمغار، �لسؤال املوجه إىل 
السـيدة وزيرة الشـباب والر·ضة، حول إسرتاتيجية الوزارة يف إعداد 

، 2012األبطال القادرين عىل املنافسة والتتوجي خالل األلعاب األوملبية ل 
حا»، عبد الرحمي عامين، أمحد  أمحد: وذ� للمستشارين احملرتمني السادة

بنيس، ابراهمي احلب، خريي بلخري، حلسني أشـنلكي احلبيب لعلج، محمد 
طاحلا، احلو املربوح، محيد العكرود، امليك احلريزي، حلسن عباد، عبد 
العزيز البنني، مصطفى الشهواين، محمد بوهريس، حلبيب النواس، محمد 

  .و وعبد السالم أمغارالقلويب، عبد الواحد الشاعر، محمد عب
  : كام توصلت رئاسة ا<لس برسالتني
  :جاء فهيا. األوىل حول موضوع تأجيل سؤال

  .من فريق احلركة اPميقراطية �ج«عية"

  .سالم ¾م بوجود موال½ اإلمام
  وبعد؛

تبعا للموضوع املشار إليه أعاله، يرشفين، سـيدي الرئيس، أن أتقدم إليمك  
التدابري احلكومية : تأجيل السؤال الشفوي التايلبطليب هذا من أجل 

لتفعيل نظام املساعدة الطبية لفائدة املعوزين وذوي اPخل احملدود، املوجه 
إىل السـيدة وزيرة الصحة، واملدرج يف جلسة األسـئ] الشفوية ليوم الثال8ء 

  .إىل جلسة مقب] 2009يونيو  02
  ".وتفضلوا بقبول فائق �حرتام

  :جاء فهيا. لثانية، كذ�، حول موضوع تأجيل سؤالالرساÃ ا

  .من الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية"

  .سالم ¾م بوجود موال½ اإلمام
  وبعد؛ 

يرشفين أن ألمتس منمك، طبقا ملقتضيات النظام اPاخيل <لس 
 Åاملستشارين، العمل عىل تأجيل السؤال املتعلق بإسرتاتيجية الوزارة ف

جراءات الوقائية، اÈي وÇه السادة أعضاء الفريق �سـتقاليل خيص اإل
إىل السـيد وزير التجارة اخلارجية، وذ� نظرا لتعذر حضوره جللسة يومه 

  .2009يونيو  02الثال8ء 
  ".وتفضلوا بقبول فائق عبارات �حرتام

  .شكرا السـيد الرئيس 
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد األمني
 6 معاجلة األسـئ] الشفهية، وردت عىل رئاسة ا<لس قبل الرشوع يف

تفضل . أوالهام من طرف السـيد أمحد الكور، فليتفضل مشكورا. إحاطات
  .اليس أمخد الكور

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس،

  لسادة الوزراء،السـيدة وا
  أخيت، إخواين املستشارون،

إعامال ملقتضيات النظام اPاخيل <لس املستشارين، يرشفين أن أحيط 
جملسـنا املوقر، ومن خال` اكفة أفراد الشعب املغريب، بقضية طارئة تتعلق 
بظروف وخلفية إعالن حزب األصاÃ واملعارصة لسحب مساندته لألغلبية 

  .وقعه يف صفوف املعارضةاحلكومية احلالية ومت
  سـيدي الرئيس، 

لقد دأب حزب األصاÃ واملعارصة منذ تأسيسه، عىل ممارسة سـياسة 
اليد املمدودة و�نفتاح عىل اكفة األحزاب واملكو½ت والفعاليات السـياسـية 
اليت تقامسه نفس القناعات والتوÇات واملواقف، وهو ما جعÖ حمط تقدير 

لسـياسـية والشعبية، وجشعه عىل امليض قدما يف واحرتام داخل األوساط ا
العديد من اللقاءات التواصلية وامجلاهريية والندوات واألوراش السـياسـية 

  .وامجلعوية يف لك ربوع اململكة
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة املستشارون،

منذ تأسيس حزب األصاÃ واملعارصة وهو يساند احلكومة احلالية 
ل عىل جتسـيد روح التعاون والتشارك مع لك مكو½هتا مساندة بناءة ويعم

السـياسـية، وذ� يف العديد من احملطات والقضا· والوقائع واألحداث اليت 
 -لألسف الشديد  - غري أننا . عرفهتا الساحة السـياسـية و�ج«عية ببالد½

ووÇنا �فتعال العديد من األزمات السـياسـية من طرف نفس املكو½ت 
  . فتئنا نكن لها لك التقدير و�حرتاماليت ما 

مفحاوالت التشويش عىل مرحشي حزب األصاÃ واملعارصة، عرب 
اسـتخدام لك األساليب غري قانونية، للحيلوÃ دون إيداع ملفات ترشـيحهم 
Pى السلطات اإلدارية والعمل عىل إحقام القضاء بدل البحث عن سـبل 

� شلك اسـهتدافا مقصودا التسوية السـياسـية للمشلك املفتعل، لك ذ
 Ãومكشوفا للك مكو½ت املشهد السـيايس املغريب، مبا فهيم حزب األصا

  .واملعارصة
  سـيدي الرئيس، 

عن  -للك هذه األسـباب املوضوعية، قرر حزب األصاÃ واملعارصة 
حسب مساندته لألغلبية احلكومية والمتوقع يف صفوف املعارضة  -قناعة 

عىل مواص] العمل يف إطار دمع دوÃ احلق والقانون  اإلجيابية وعزمه الراخس
  .واملؤسسات، إىل جانب لك القوى والنيات اخلرية مبجمتعنا

ويف األخري، ال يفوتنا أن نسجل �عزتاز وخفر، العمل اPءوب اÈي مقنا 
½ðبه حصبة زمالئنا يف فريق التجمع واملعارصة، خدمة للمصلحة العليا لب .

نا كفريق لألصاÃ واملعارصة إىل املعارضة، فإننا نؤكد وإن كنا قد انتقل 
اسـتعداد½ اPامئ للعمل املشرتك مع زمالئنا يف �يق املكو½ت السـياسـية 
األخرى، من أجل البناء املشرتك PوÃ احلق والقانون واملؤسسات، 
انسجاما مع قناعتنا �ملسامهة يف بناء معارضة إجيابية، وليست معارضة من 

  . عارضةأجل امل
ونؤكد أن هذا املوقع اجلديد اÈي حنن فيه اآلن، ال ينفي مسـتقبال أي 

  .تقارب أو تنسـيق أو معل مشرتك مع زمالئنا يف التجمع الوطين لألحرار
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مة شكرا اليس أمحد الكور، عن فريق األصاÃ واملعارصة، وأعطي اللك

  . للفريق �شرتايك، يف إطار اإلحاطة
  .تفضل، أحد اإلخوة املستشارين

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسـيد الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون،
حنيطمك علام بأن إقلمي بوملان، وخصوصا جامعة امليس مرموشة والرمي] 

، 2009ماي  30جان بإقلمي بوملان، قد شهدت فيضا½ت يوم السبت والعر 
وهذه الفيضا½ت تسـببت يف اكرثة طبيعية متثلت يف هتاطل مكيات غري 

  . مسـبوقة من الربد واألمطار، مما تسبب يف خسائر مادية وبرشية
وتسبب هتاطل هذه األمطار، خصوصا يف امليس مرموشة دائرة بوملان 

ئرة أوطاط احلاج ومدارش بين حيون وأوالد سعيد وجامعة الرمي] دا
والعرجان جبامعة العرجان دائرة أوطاط احلاج، يف إتالف ¾م للمحاصيل 

  . الزراعية من القمح والشعري واللوز والتفاح واملشمش والزيتون والفصة
وقد أصبح مئات الفالحني والكسابني منكوبني جراء هذه الاكرثة اليت 

من احملاصيل وبداية إمثار بعض األجشار، مما يعين  تزامنت مع نضج عدد
تلف مجيع حماصيل السـنة وفقدان مصادر العيش السـنوية �لنسـبة للعديد 

  .من األرس
وتسـببت هذه الاكرثة، من Çة أخرى، يف إصابة عدد من املواطنني 
�مليس مرموشة جبروح ورضوض متفاوتة اخلطورة، حيث يرقد عدد مهنم 
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  .يف إقلمي بوملانيف املستشفيات 
إضافة إىل ذ�، فقدت العديد من األغنام وتعرض كأل املاشـية،  

سواء يف املراعي العمومية الطبيعية أو املزروعة للتلف، فإن املسؤولني 
  . احملليني قد بدؤوا اإلحصاء لهذه اخلسائر

لهذا، حنث . ونذكر أن هذه الاكرثة جاءت بعد كوارث يف نفس السـنة
ية والوطنية عىل بذل مجيع اجلهود ملد يد املساعدة لهذه السلطات احملل 

الناحية املنكوبة ولهؤالء املواطنني، حىت تضمن هلم العيش، خصوصا وحنن 
  . مقبلون عىل الصيف

  .وشكرا

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

هناك إحاطة 8لثة وردت علينا من الفريق الفيدرايل، فليتفضل أحد 
  .تفضلوا أسـيدي. ستشاريناإلخوة امل 

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة الوزيرة،
  أخيت إخواين املستشارون،

نعتقد يف الفريق الفيدرايل للوحدة واPميقراطية أن اإلحاطة علام، حسب 
حنن ، جتد لك مربراهتا اليوم و 128ما ينص عليه القانون اPاخيل يف مادته 
  .يف مغرة امحل] �نتخابية للجامعات احمللية

وما جيعلنا جندد اليوم اإلحاطة اليت سـبق أن حتدثنا عن روا، ولكن 
إن هذه اللحظة نعيشها اليوم واليت نتو� مهنا : جنددها بلغة أخرى، نقول

  .مجيعا أن جنعل من بالد½ بðا تمتتع مبؤسسات دسـتورية حبق وحقيقي
ال ميكننا إال أن نصفه �لعبث  -لألسف الشديد  -يشه إال أنه ما نع 

  . السـيايس يف زمن حنن حنتاج إىل اجلدية السـياسـية
ندرك مجيعا ونعرف أن املؤسسة امللكية لها ماكنة القدسـية عند املغاربة 
وعند األحزاب السـياسـية، عند املغاربة وعند لك مكو½ت الشعب 

معنية كهذه لقلب الطاوÃ، عندما خنتار املغريب، إال أنه عندما خنتار ظرفية 
ظرفية كهذه لنجعل من ا<ال السـيايس جماال للمصاحل، جماال للتوق إىل 

  .الهمينة عىل جمال بطرق غري مرشوعة، فإن هذا يعيق تطور½ السـيايس
حسب ما قرأ½ه  -ولألسف الشديد  - كذ�، عندما تتعامل احلكومة 

ملؤسسات، ال ميكن أن نتحدث عن يف الصحف اليوم، بلغة ليست لغة ا
  .الرتبية، جيب أن نتحدث عن القانون

كذ�، عندما نرشع قوانني لتخليق احلياة السـياسـية وننتفض كأحزاب 
  .ضد تطبيق القانون، هذا ال خيدم مصلحتنا يف يشء

�È، فلك من يمتسح �لقرب من املؤسسة امللكية، وكذ� لك من 

يف احلكومة ألغراض سـياسوية، فهذا ال يسـتغل جتديد ثقة جالÃ امل� 
وجندد أسفنا مرة 8نية،  -لألسف الشديد  -�È . خيدم بالد½ يف يشء

ألنه بالد½ ليست يف حاجة إىل هذه اخللخ] غري املرشوعة، إىل هذه 
اإلجراءات اليت جتد خلفيهتا أساسا ليس يف مصلحة البð، ولكن يف 

يف مصلحة أ½س ال يريدون فعال مصلحة األشخاص ويف مصلحة لوبيات و
اخلري ألن تسري بالد½ وتصل مرح] اPيقراطية ومرح] دوÃ احلق والقانون 

  .واملؤسسات
  .وشكرا

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

هناك طلب إحاطة رابع من فريق التجمع، فليتفضل أحد اإلخوة 
  .دياملستشارين، موالي ادريس، تفضلوا أسـي

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

  بسم هللا الرمحن الرحمي،
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسـيد الوزير حمرتم،
  الزمي] والزمالء املستشارون احملرتمون، 

سـبق لفريق التجمع الوطين لألحرار أن وجه عدة أسـئ] للسـيد وزير 
اÈي تلعبه الوسائل العمومية للسمعي البرصي �تصال حول اPور الهام 

يف بð½، وخاصة دور القناتني العموميتني يف تغطية األحداث وإخبار 
املواطنني يف الوقت املناسب، سواء اكن األمر يتعلق مبحيطهم أو 
�ألحداث العاملية اليت هتم املغرب واملغاربة، وعيا مهنا أن العامل أصبح عبارة 

والسـبق للخرب، أصبح عنوا½ للحركية . تتطاير فهيا األخبارعن قرية صغرية 
  .واPينامية، مبا يرتتب عن ذ� من أثر مبارش عىل احلياة اليومية

  السـيد الرئيس، 
وإن جسلنا جمهودا ملموسا يف األداء للقناتني وحتسـنا يف إخراج األخبار 

مس قرب القناتني والربامج �ج«عية والثقافية والفنية، فإننا الزلنا مل نل
  .العموميتني واإلذاعة الوطنية من املواطنني، خاصة يف األقالمي النائية

أسوق إليمك، السـيد الرئيس،  - كعادتنا  –ومبا أننا ال ننطلق من فراغ 
  :هاذين املشهدين

مبناسـبة تنقلنا يف هذه األقالمي، خاصة يف إقلمي الراشـيدية للتعريف   -
رزوكة وغريها، فإنك، السـيد الرئيس، بإماكنك برباجمنا وجبامعة الطاوس وم

التقاط اإلذاعة اجلزائرية واإلسـبانية وإذاعة ما يسمى �لبوليساريو، وال 
ميكنك التقاط اإلذاعة الوطنية، مما اعترب½ه واعتربه ساكنة الراشـيدية 
تقصريا يف حقهم وهتميشا هلم، فكيف ميكن لهذا املواطن يف هذا اإلقلمي 

  !ابع نشاط وأخبار بðه؟النايئ أن يت
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إليمك، السـيد الرئيس، املشهد الثاين، وكذ� هو مثري إىل درجة  -
مل نسمع يوما أن وسائل اإلعالم العمومية قد غطت يف هذا اإلقلمي . كبرية

لكم يف  150معا½ة هذه الساكنة من التنقل، فكيف ملرأة حامل أن تقطع 
إىل مستشفى موالي ظروف صعبة ويف غياب سـيارة اإلسعاف املوص] 

عيل الرشيف، وخاصة عندما ال تكون الوالدة عادية، مع أن ا<هود د·ل 
وكيف ميكن . ولكن مازالت هذه املعا½ة اكينة !وزارة الصحة اكين وملموس؟

للمريض يف هذه األماكن الوصول إىل الر�ط واPار البيضاء ملعاجلة بعض 
  !ية والصحية ال تسعفه يف ذ�؟األمراض املزمنة وحالته املادية واملعنو 

  السـيد الرئيس،
ساكن ما فهياش النقل  100.000كيف، يف الراشدية براسها، اليل فهيا 

احلرضي؟ لهذا وجب عىل قنايت اإلذاعة، كقناتني، واإلذاعة الوطنية 
العمومية أن تتحرك وتقرب اإلعالم من هؤالء املواطنني وإيصال اه«ماهتم 

م الوطين وإىل احلكومة، حىت تنصفهم وهتمت هبم، وهذا ومشالكهم للرأي العا
: هو املغرب املتضامن اÈي يريده صاحب اجلالÃ، اليل كرس املقوÃ الشهرية

  ".املغرب النافع والغري النافع"
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .السـيد عبد املا�، تفضلوا

        ::::سـيد عبد املا� أفر·طسـيد عبد املا� أفر·طسـيد عبد املا� أفر·طسـيد عبد املا� أفر·طاملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

دا� شوية مسعت جوج إحاطات لفريق . أ½ فقط عندي واحد اخللط
ألن قبي] مسعنا .. أ½ بغيت نعرف واش توصلتوا بيش مراس] كتقول. واحد

إحاطة د·ل أحد اإلخوان، �مس األصاÃ واملعارصة والتجمع، وهو يتحدث 
 نفس الوقت نسـمتع إىل إحاطة أخرى تتعلق عن األصاÃ واملعارصة، ويف

�مسه، وهاد اليش راه يطرح أكرث من تساؤل، وحييلنا إىل مسأÃ العبث 
  . اليت حتدث عهنا األخ رئيس الفريق الفيدرايل للوحدة واPميقراطية

هذا عبث جيب إيقافه، ألن هاد اليش ميس مبصداقية املؤسسة، وميس 
  .أيضا �Pميقراطية ببالد½

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

غري �ش تكونوا عىل بينة، لكنا عارفني مؤخرا األمر اليل اختذ حزب 
دقيقة،  15أو  10األصاÃ واملعارصة، وسبب التأخري د·يل هنا اليوم واحد 

 - إن شاء هللا  -فهمتيين؟ واألسـبوع املقبل . وردت مراسالت عىل ا<لس
إن شاء هللا  - ا<لس، يف آخر هذه اجللسة، واألسـبوع املقبل سـيبث فهيا 

عىل  –رمبا  -غنخربو امجليع، فاللك راه عىل دراية، وهاد اليش راه جا  -
  .لسان رئيس الفريق

. ننتقل إىل اإلحاطة اخلامسة، وردت علينا يف فريق التحالف �شرتايك
  .تفضل األسـتاذ أومعو أو من ينوب عنه، تفضلوا

        ::::شار السـيد مصطفى الاكنوينشار السـيد مصطفى الاكنوينشار السـيد مصطفى الاكنوينشار السـيد مصطفى الاكنويناملست املست املست املست 
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
معال مبقتضيات نظامنا اPاخيل، إحاطتنا اليوم هتم الظرفية �نتخابية 
اليت نعيشها حاليا، وهتم البالد برمهتا، وتتعلق �سـمترار اإلفساد �نتخايب 

ل عالنية، ويسـتغلون بشلك فظيع، فتجار �نتخا�ت يوزعون األموا
  .الفقراء واحملتاجني لكسب أصواهتم

هذا واقع تعرفه لك اPوائر �نتخابية، ويمت ذ� �لرمغ من التوجهيات 
السامية خبصوص نزاهة �نتخا�ت، اكن آخرها ماكملة جالÃ امل� مع 
الوزير األول، ويمت ذ� رمغ الزتام احلكومة، يف خشص وزيري اPاخلية 

  .بضامن احرتام القانون ونزاهة �نتخا�توالعدل، 
إننا، يف فريق التحالف �شرتايك، ننبه مرة أخرى إىل خطورة اسـمترار 

إن . مفسدي �نتخا�ت عىل اPميقراطية، بل وعىل نظامنا السـيايس
التصدي لهذه الظاهرة ال ميكن أن يمت فقط عن طريق مراقبة الهواتف 

  .هبذه املراقبةاحملموÃ، فاملفسدون عىل عمل 
يف  -يف الواقع  - التصدي بقوة لظاهرة اإلفساد �نتخايب جيب أن يمت 

وعىل السلطات اإلدارية والقضائية مراقبة . األحياء الشعبية واPواوير
وعىل مصاحل احلكومة تنظمي اPميومة، ليل هنار، . املفسدين بشلك دقيق

عن ا2الفات اليت يمت لمتكني املرحشني من �تصال يف أي وقت للتبليغ 
  . ضبطها

�نتخا�ت امجلاعية احلالية 3ددة إذا ما اسـمتر هذا الوضع، وعىل امجليع 
حتمل مسؤولية ما سـيرتتب عن ذ� من نكسة لðميقراطية وللمسار 
السـيايس بالد½، وال نطلب من السلطات احلياد السليب، بل �حنياز 

ق أعوان السلطة �لتبليغ عن لك للقانون وتطبيقه برصامة، وذ� عن طري
  .من يوزع املال احلرام، بدال من التسرت عنه، ليكون عربة لآلخرين

وحنن يف حزب التقدم و�شرتاكية معبئون �È، ومسـتعدون للك 
  .التضحيات من أجل أن حتىي اPميقراطية ببالد½

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . رتمشكرا السـيد املستشار احمل

آخر إحاطة وردت علينا من الفريق �سـتقاليل، فليتفضل أحد 
  .اإلخوة املستشارين، السـيدة املستشارة، تفضيل
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        : : : : املستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزواملستشارة السـيدة خدجية الزويميميميم
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسـيد الوزير،
  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارون،
خ رئيس فريق �حتاد أوال، إحاطتنا تؤكد عىل ما جاء عىل لسان األ

�شرتايك يف تدخÖ حول املأساة الاكرثية اليت أصابت إقلمي بوملان، ونؤكد 
  . عىل ما جاء يف هذه اإلحاطة مج] وتفصيال، والعناية �ملترضرين

وإضافة إىل هذا املوضوع، فإننا نقول أن صندوق الضامن �ج«عي 
ث مرة رب العمل ال يعرف فوىض عارمة ترض �ملسـتخدمني مجيعا، حي

يرصح، ونقول أنه حىت ال تقاعد وموت ذ� الشغيل، وبعد ذ� جند رب 
العمل يقوم بترصحيات و�ألداءات يف مجموعة كبرية من الرشاكت، كام ترون، 
السـيد الرئيس، ولكن ال وجود لهذه الرشاكت وال للمسـتفيدين أي أثر يف 

م شهرا أو شهرين، قد حواسيب صندوق الضامن �ج«عي، واألمر ال هي
نقول هناك تعطيل يف النظام املعلومايت، ولكن األمر يتعلق بسـنة <موعة 
من الرشاكت، وأر�هبا لكهم مستمثرون وأدوا األداءات عن طريق األبناك، 

  .ورمغ ذ� فال أثر السـتفادة هؤالء
إن وزارة التشغيل حاولت أكرث من مرة أن تقوم بتنظيف هذا 

الزال يعرف مجموعة من �ختالالت و�خرتاقات، وحاول الصندوق اÈي 
  .اÈي خص فقط التأمينات وكذ� األبناك" ضامنمك"أن يضع طبعا 

، "ضامنمك"فأ½ أقول للسـيد الوزير وللحكومة فاÈي جيب أن نضع ` 
مايش األبناك فقط وكذ� التأمينات، ألن هادو ما حمتاجاش، ولكن 

ذ� من الفئات املعوزة، اليت يصب عرقا يف  إىل غري... النجار، البناي
  .رغيفها ونأيت لنحتال علهيا لتخرج بدون تقاعد وبدون أي تغطية حصية

أضف إىل ذ�، السـيد الرئيس، أن صندوق الضامن �ج«عي يعرف 
خلال يف املزيانية، حيث خيلط بني مزيانية التجهزي والتسـيري وكذ� مزيانية 

مك خرج من درمه للتغطية : ئل ونقول للرأي العامالتغطية الصحية، مث نسا
أين ت� : الصحية يف صندوق الضامن �ج«عي؟ وهبذه املناسـبة أقول

التقارير اليت خرجت عن جلن التقيص؟ هل يف رفوف؟ أم يه حتت أ·دي 
  حديدية، تدافع عن مافيا الفساد داخل صندوق الضامن �ج«عي؟ 

  .وشكرا

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

إذا مسحمت، ننتقل ونرشع اآلن يف معاجلة األسـئ] الشفهية املدرجة يف 
مهنا آنية، موÇة للك  3: سؤ� 18جدول أعامل هذه اجللسة، وعددها 

سؤ� عاد·، موزعة عىل  15الصحة، الصناعة والتجارة، و: من قطاعات
شـباب والر·ضة، السـياحة، الطاقة قطاعات الصحة الصناعة والتجارة، ال 

واملعادن، �تصال، التمنية �ج«عية، كتابة اPوÃ امللكفة �لصناعة 
  .التقليدية

نسـهتل هذه اجللسة �ألسـئ] املوÇة إىل السـيدة وزيرة الصحة، 
  .أسـئ] 8وعددها 

السؤال اآلين األول املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول سـبل 
اليس أمحد الكور، : رسطان، للمستشارين احملرتمني السادةماكحفة داء ال 

اليس احلبيب بن الطالب، اليس محمد بمنسعود، اليس محمد العقاوي، اليس 
محمد عبده عز اPين، اليس العريب الهرايم، اليس أمحد شفيق، اليس محمد 
بلحسان، عبد امحليد البوجادي، أمحد السـنييت، أمحد اإلدرييس، عبد 

لربييك، أمحد اPيبوين، محمد البطاح، عابد شكيل، مصطفى الرداد، القادر ا
محمد املنصوري، موالي ادريس احلسـين العلوي، محمد برطين، عبد الفتاح 

  . عامر وسـيدايت شاكف
تفضل اليس . اللكمة ألحد املستشارين احملرتمني، فليتفضل مشكورا

  .شكيل

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  ير،السـيدة والسـيد الوز

  السـيدات والسادة املستشارون،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة، 

لقد ارتفعت يف اآلونة األخرية نسـبة املصابني مبرض الرسطان ببالد½، 
إذ تشري اإلحصائيات إىل أن عدد املصابني هبذا املرض يقدر حبوايل 

  . طفل 1000خشص سـنو·، من بيهنم  40.000
لكون اPاء يشلك عبء عىل  وبقدر ما يبعث هذ الرمق عىل القلق،

الصحة العامة، �لنظر إىل انعاكساته �قتصادية و�ج«عية، فإنه يضع 
بالد½ وخاصة السلطات الصحية، أمام حمك حقيقي، يمتثل يف تقليص عدد 

  .اإلصا�ت السـنوية وحتسني معلية التكفل �ملرىض
 �È، نرى من الرضوري وضع تشخيص للوضعية الراهنة وحتديد

األولو·ت وبرامج العمل، فضال عن وضع تصور شامل لسـياسة مسـتقبلية 
واحضة املعامل، يف أفق حماربة هذا اPاء اÈي يقتل يف مصت، خاصة وأن 
منظمة الصحة العاملية دعت دول العامل إىل صياغة سـياسات وطنية يف هذا 

واع ا<ال، بفعل ارتفاع نسـبة الوفيات الناجتة عن اإلصابة مبختلف أن
  .الرسطان

  :ومن هذا املنطلق نسائلمك، السـيدة الوزيرة
  ما اÈي تقوم به الوزارة للوقاية من هذا اPاء؟   -
أال ترون أن تقريب التشخيص والعالج من املواطنني يف خمتلف أرجاء  -

اململكة كفيل برفع مسـتوى اخلدمات، كام وكيفا، و�لتايل التقليل من نسـبة 
Pاء؟الوفيات بسبب هذا ا  

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

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، تفضلوا

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

  السـيد الرئيس،
  السـيد¾ن املستشار¾ن،

  السادة املستشارون،
  السـيد الوزير،

يف حمÖ، ألن اإلشاكلية املوضوعة �لنسـبة  يف احلقيقة، هذا السؤال
 -ملرىض الرسطان وهو تقريب اخلدمات الصحية من هؤالء املرىض، اليل 

�لنسـبة لFين يعيشون بعيدا عن املراكز اإلستشفائية كيعيشوا  - حقيقة 
  :واحد الوضعية جد صعبة، ف�F اعمتدت الوزارة عىل إسرتاتيجية

يدة متخصصة يف عالج الرسطان، أوال، بإنشاء مراكز Çوية جد -
  مضن إسرتاتيجية الالمركزية للتكفل مبرىض الرسطان؛

  8نيا، تقوية الوقاية األولية للرسطا½ت األكرث شـيوعا؛ -
  8لثا، التشخيص املبكر للرسطا½ت، كذ� األكرث شـيوعا؛ -
  رابعا، حتسني التكفل �ملرىض املصابني بداء الرسطان؛ -
  خامسا، تكوين األطباء؛ -
 دسا، املراقبة الو�ئية بإنشاء جسالت الرسطان؛سا -
 .مث حتسني البحث العلمي -

ومن Çة أخرى، وعىل مسـتوى توسـيع عرض العالجات لتقريبه من 
مراكز اليل موجودة حاليا، أريد أن  5املصابني هبذا اPاء، فباإلضافة إىل 

بيضاء، مركز �لر�ط، مركز �Pار ال : مراكز، أذكرمه 5أذكر أن اآلن هناك 
أاكدير، وجدة واحلسـمية، �إلضافة إىل مصلحتني لعالج رسطان الطفل 
بلك من مستشفى ابن سينا وابن رشد، تسعى الوزارة إىل إجناز مراكز 
جديدة مبراكش وطنجة وفاس، هادو اليل غادي يوجدوا يف آخر سـنة 

ومركز لعالج رسطان الطفل مبستشفى األطفال  2011بداية سـنة  2010
ومركز األنكولوجيا �Pار البيضاء ومركز لعالج اآلالم �ملعهد  �لر�ط

  .الوطين لألنكولوجيا �لر�ط
ومن أجل تفعيل هذه األسرتاتيجية، تتعاون وزارة الصحة مع عدة 

، "مجعية الÃ سلمى حملاربة داء الرسطان"فعاليات وعىل اخلصوص مع 
ثدي وعنق وذ� من خالل بر½مج طموح للكشف املبكر لرسطان ال 

الرمح، ولقد مت دمج هذا الرب½مج يف العالجات الصحية األولية، �إلضافة 
إىل أننا سـنضع مبعية مجعية الÃ سلمى حملاربة داء الرسطان، بر½مج معل 

  .واحض املعامل للسـنوات املقب] من أجل حماربة هذا اPاء الفتاك
Ã سلمى حملاربة داء ولتوفري األدوية �<ان، سـتعمل الوزارة مع مجعية ال

الرسطان، وفق مهنجية شفافة من أجل تعممي هذه األدوية عىل اكفة أرجاء 
  .اململكة، بعد أن مت اختيار مدينة أاكدير كتجربة منوذجية

مليون درمه،  8رصدت مبلغ  2008كام أن الوزارة ابتداء من سـنة 
  .ص األدويةمليون درمه برمس مزيانية هذه السـنة، فÅ خي 12إضافة ملبلغ 

أما فÅ خيص �لتكفل العال»، ففي إطار التغطية الصحية اإلجبارية، 
إىل حتديد األدوية اليت يمت التعويض عهنا  2.05.733فقد تطرق املرسوم 

  .%100واملتعلقة بأمراض الرسطان، كام سيمت التكفل �الستشفاء بنسـبة 
  .وشكرا

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

  .لمك التعقيب، السـيد املستشار احملرتم

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

  السـيدة الوزيرة،
إذا اكن كذ�، . أ½ أمتىن أن لك ما مسعته أن يكون حقيقيا وواقعيا

خشص مريض �لرسطان  40.000ملاذا يعرف املغرب : فأنت وأ½ نتساءل
  سـنو·؟ 

  السـيدة الوزيرة،
عن هذا املرفق، جند أكواخا شـيدت ملرىض الرسطان، يأتون غري بعيد 

أ½ أمتىن، السـيدة . من مناطق أخرى، ينتظرون النوبة د·لهوم �ش تلحق
الوزيرة، أن لك ما جئمت به يكون حقيقي، �ش ميكن لنا نكونو يف املسـتوى 
د·ل املواطنني، اليل كينتظروا منا، ألن املريض اليل هو كيتصاب غري قادر 
عىل قضاء أدىن يشء، وينتظر من اPوÃ من احلكومة من ا<متع أن يكون 

  .جبانبه وأن خيفف عليه، �خلصوص يف أمراض مثل هذه
  السـيدة الوزيرة،

ال أريد أن أطيل يف الPم، ولكن هذه دقيقتان، قبل تدخيل، مسعت 
 املستشارة تتلكم عن صندوق الضامن �ج«عي وعام جيري به، وأ½ أعمل

بذ�، فكيف ينتظر هذا املريض أن جيد ماال أو جيد تعويضا من أجل 
  األدوية اليت هو مرمغ برشاهئا يوميا، حىت يكون يف مسـتوى مرضه؟

  السـيدة الوزيرة،
أ½ أعمل أنك تعملني لك ما يف وسعك، ولكن كوين متيقنة أن املغاربة 

رض كيف ينتظرون منا أكرث من ذ�، ألهنم يرون يف دول أخرى هذا امل
  .ياكحف

  .والسالم عليمك

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

  ..عندمك يش حاجة أسـتاذة؟ تفضيل دكتورة
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        ::::السـيد وزيرة الصحةالسـيد وزيرة الصحةالسـيد وزيرة الصحةالسـيد وزيرة الصحة
حنن . أ½، السـيد املستشار، أوال، لك ما جاء يف تدخيل هو حقيقة

مسؤولون يف حكومة، وما مسانسـينش أننا جنيو ونكذبو عىل املواطن 
لنا اآلن مراكز غادي . طموح -كيف قلت  –لنا بر½مج . املواطنة املغربيةو 

اليل غادي  -كيف قلت  -اكين هناك بر½مج معل . توجد يف آخر السـنة
يتوضع �لنسـبة للسـنوات املقب] مع مجعية الÃ سلمى حملاربة داء الرسطان، 

Åمنوذجا ف ½ðنقوم به يف وميكن يل نقول لمك أنه يف هذا ا<ال أصبح ب 
  .حماربة داء الرسطان

نعم، اكين هناك انتظارات كثرية، ولكن راه غري . نعم، احلاجيات كبرية
يف ظرف سـنوات قلي] متكنا أن نعمل الكثري، واملغرب حقق اآلن قفزة 
نوعية، وميكن يل نقول لمك عىل أن هناك العديد من البðان اليل هام ¾بعني 

  .آلن يف املغرب يسـتأنسوا حول التجربة املغربيةملنطقتنا، اليل كيجيوا ا
و�لنسـبة لصندوق الضامن �ج«عي اليل . إذن لك ما نقو` هو حقيقي

هو واخا ما ¾بعش ليه مبارشة، ولكن تنشوفو املرىض، واملرىض املصابني 
بداء الرسطان، ما معر ما جاتنا شاكية حول أنه منخرطون يف الضامن 

هلم الضامن وتعاجلوا خلصوا وردوا هلم، ولكن يف غالبية �ج«عي وما اكنش 
  .األحيان ما تيخصلوا حىت يش حاجة، واكع كزيودومه �ألدوية

  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الويزرة احملرتمة

السؤال اآلين الثاين املوجه أيضا إىل السـيدة الوزيرة، حول اخلدمات 
محمد : ، للمستشارين احملرتمني السادةالطبية �ملستشفيات العمومية

بلحسان، اليس أمحد الكور، اليس مصطفى الرداد، عبد السالم أحدوش، 
محمد العقاوي، محمد عبده عز اPين، عابد شكيل، أمحد السـنييت، محمد 
طريبش، مصطفى تومة، محمد البوجادي، محمد املنصوري، أمحد الشفيق، 

  . يت شاكفمحمد البطاح، أمحد اPيبوين، سـيدا
  .تفضلوا أسـيدي. اللكمة ألحد املستشارين احملرتمني

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارون،
يعترب القطاع الصحي من بني القطاعات اليت لها ارتباط وثيق مبشالك 

املواطنني، خاصة ذوي اPخل احملدود، �È فقد  ومهوم رشحية كبرية من
، تدعÅ "الصحة للجميع"اهمتت احلكومة هبذا القطاع عن طريق رفع شعار 

  . لسـياسة القرب

إال أنه رمغ هذه ا<هودات، الزالت اخلدمات اليت توفرها املستشفيات 
العمومية ال تصل إىل املسـتوى املطلوب، نظرا ملا يتعرض ` املرىض من 
معا½ة مرتبطة مبصاريف الكشف واألدوية واإلقامة، خاصة إذا أخذ½ بعني 
�عتبار أن املواطنني اÈين يلجون املستشفيات العمومية ال يتوفرون عىل 
اإلماكنيات املادية الاكفية لتسديد تاكليف العالج، �È نسائلمك، السـيدة 

فري العالج ا<اين Èوي ما يه اإلجراءات اليت تقوم هبا وزارتمك لتو : الوزيرة
  اPخل احملدود؟ 

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك السـيدة الوزيرة يف إطار الرد عىل التعقيب

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

  السـيد الرئيس، 
  السـيد¾ن املستشار¾ن،

  السادة املستشارون،
  وزير،السـيد ال

أريد أن أقول أنه، يف إطار حتسني اخلدمات الطبية داخل 
املستشفيات العمومية، �رش½ بفتح عدة أوراش لتحسني مجيع اخلدمات 
الطبية داخل املستشفيات العمومية، ولكن أريد أن أذكر أن هذا الورش 

  . اÈي فتحناه، فتحناه منذ سـنة أو أقل من سـنة
ا<هودات اليل تدارت، ما ميكنش أهنا إذن، فبطبيعة احلال، لك هذه 

 -�لرمغ من لك ذ�  - تعطي نتاÇا يف ظرف وجزي، ولكن اكين هناك 
واحد التحسن ملحوظ، يمتثل يف حتسني ظروف �سـتقبال والتوجيه، 

  .سواء عىل مسـتوى مكتب اPخول أو عىل مسـتوى املصاحل اإلسـتعجالية
هتا ليطلع علهيا مجيع املرتفقني، �لنسـبة لتوفري األدوية احليوية ونرش الحئ

واآلن لنا واحد الرمق أخرض، رمق اقتصادي، اليل كيتصلوا بنا الناس فيه، 
مثال ميل كيكون مستشفى ما فهيش هاد . وكيعطيو½ املالحظات د·هلم

اآلن . الالحئة د·ل األدوية، كيشريوا لنا بأن ما اكينش وكنعاجلو اإلشاكلية
  .ات تتوفر عىل األدوية احليوية الرضوريةتقريبا، مجيع املستشفي

مت كذ� حتسني ظروف �سـتقبال والتكفل �لنسـبة للمرأة احلامل، 
كام مت إقرار جمانية العالج �لنسـبة للنساء اللوايت ال يتوفرن عىل تأمني 

  .حصي، اكنت ال �لنسـبة للوضع الطبيعي أو للعملية القيرصية
ىل مجيع دور الوالدات، اكنت دور كام أنه مت إدخال حتسينات 3مة ع

  . والدات �لعامل القروي أو �لعامل احلرضي أو داخل املستشفيات
مت كذ� توفري مجيع األدوية واملسـتلزمات الطبية الالزمة مجليع مصحات 

  .التوليد
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مت كذ� تزويد العديد من املستشفيات �لتجهزيات التمكيلية نتيجة 
. ألخصائيني لتحسني جودة اخلدمات الطبيةالتعيينات اجلديدة لألطباء ا

وهتم هذه التجهزيات خمتلف التخصصات اجلراحية وأÇزة الراديو، 
مصحة يف خمتلف  11مؤسسة استشفائية و 20اسـتفادت مهنا 

التخصصات، اليشء اÈي سـميكن األطر العام] هبذه املستشفيات من 
  .التوفر عىل أدوات للعمل وتقوية األداء

ات �لنسـبة للعديد من املستشفيات، حيث أن احلصة جتديد البني
سـتذهب إىل  - 2009سـنة  - الكبرية من مزيانية �ستVر لهذه السـنة 

 21أشغال الرتممي والبناء يف إطار بر½مج مغرب الصحة، واÈي سيشمل 
  .مؤسسة استشفائية

 مت ترسيع بناء مستشفيات حملية جديدة �لعديد من األقالمي، كام مت دمع
  .املستشفيات �ملوارد الرضورية

فÅ يتعلق بتوفري العالج Èوي اPخل احملدود، جتدر اإلشارة إىل أن 
املرىض املعوزين ال يزالون يسـتفيدون من اخلدمات �سـتثنائية بدون أي 
أداء، رشيطة تقدمي شهادة �حتياج، يف انتظار تعممي نظام املساعدة الطبية 

  .أزيالل-لتجربة المنوذجية يف Çة ¾دÃللمعوزين، اÈي انطلقت ا

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

  .تفضلوا. لمك التعقيب، السـيد املستشار احملرتم

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

. شكرا، السـيدة الوزيرة، عىل املعلومات اليل اعطيتنا، وكنشكرومك
لوزيرة، ما كنكروش ا<هودات اليل قامت هبا احلكومة، واحنا، السـيدة ا

�خلصوص وزارتمك، لكن السـيدة الوزيرة، هاد املعلومات اليل اعطيتنا، 
مثال هاد الرمق األخرض ما اكنتش فراسـنا، وكنشكرومك عليه، هاد 

ميكن  اكين، ولكن احنا·  -حقيقة  –التجهزيات وهاد اليش اليل قليت 
¾فياللت، عىل ما أظن، ما وصلنا والو، -ة د·ل مكناس�لنسـبة لنا، اجله

هاديك اجلهة ما زالت  - كام قال األخ اليل سـبقين يف اإلحاطة د·لو  -ألن 
حمسوبة من املغرب غري النافع،ألنه حىت املسائل د·ل هادوك اخلدمات 
الطبية د·ل مرض الرسطان، لقينا مشيتوا غري جلهة اPار البيضاء ووجدة 

  . ة وفاس ومراكشواحلسـمي
لهذا، السـيدة الوزيرة، . مكناس ما ذكرتوهاش-اجلهة د·ل ¾فياللت

هتالوا يف هاديك اجلهة، ألن اجلهة كبرية،  -جيازيمك خبري  -كنطلبو منمك هللا 
وساكن ¾فياللت، وخصوصا موالي عيل الرشيف، كيطلعوا حىت ملكناس 

  .�ش يتداواوا
نا ديك اجلهة تعطيوها �ه«م، ألهنا Çة بغي  - هللا جيازيمك خبري  -لهذا 

¾فياللت مرتبة من -كبرية وساكهنا ضعاف، وحىت الرتتيب د·ل Çة مكناس

  . اجلهات األضعف يف اململكة
�È، السـيدة الوزيرة، مرة أخرى، كنطلبو منمك هاد التجهزيات اليل 

ألطر د·ل قلتوا، احنا ما كنكروشاي ا<هودات د·ل األطباء واملمرضني وا
الوزارة د·لمك، كيديروا ما يف وسعهم، ولكن اإلماكنيات خاصامه ال من 
التجهزيات وال حىت من الوسائل د·ل النقل، كام قال األخ قبيل، إىل جينا 

عىل األقل  -من الطاوس �ش تدي امرأة توP يف مدينة أرفود، راه خاصها 
  .، ما اكينينشLes ambulancesلكم، وراه  140 -

ومرة أخرى، كنشكرمك السـيدة الوزيرة، وكنسـتعطفومك واحنا كام كيقول 
السـيدة  - هللا جيازيمك خبري  - ، احنا " إن هللا حيب العبد امللحاح: "احلديث

  .الوزيرة، بغينامك هتالوا يف هذيك اجلهة
  .وشكرا

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

  .يف إطار تعقيبلمك اللكمة السـيدة الوزيرة 

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
يف 8نية واحدة، السـيد الرئيس، أريد أن أستسمح السـيد املستشار، إذا 

¾فياللت، اليل غتنطلق األشغال عن قريب - أغفلت أن أذكر Çة مكناس
لبناء مركز كبري لألنكولوجيا، وذ� يف إطار رشاكة مع مجعية الÃ سلمى 

اكين المتويل، هناك دراسات، . ¾فياللت- ناسحملاربة داء الرسطان وÇة مك 
  .يف بناء هاذ املركز لألنكولوجيا -عن قريب  -وسنرشع 

  .وشكرا

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

السؤال الثالث املوجه أيضا إىل السـيدة الوزيرة، حول خرجيي مدارس 
محمد اخلضوري، زبيدة : تكوين املمرضني، للمستشارين احملرتمني السادة

  . بوعياد، عيل سامل شاكف، أبو بكر عبيد، معر مورو، محمد حتيفة
  ..األسـتاذة تفضيل

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة،
  إخواين املستشارون،

  .املمرضنيسؤالنا كيتعلق بتكوين األطر، وخاصة 
ممرض  26.700حسب اإلحصائيات الرمسية لوزارة الصحة، هناك 

هذه النسـبة تبقى جد . ساكنة 1100حاليا، مبا يعد نسـبة ممرض للك 
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  . ضئي]، نظرا ملتطلبات بالد½ من ½حية هاذ األطر
كذ� حسب اإلحصائيات الرمسية لوزارة الصحة، هناك خصاص أكرث 

ر�ت وبعض األحباث تبني عىل أنه ألف ممرض، وبعض املقا 15من 
  . ألف ممرض 20يف بعض التخصصات يفوق  - أحيا½  - اخلصاص

امليدان  -حصيح هناك تراكامت يف هذا امليدان . اآلن هناك تراكامت
- 2008واإلسرتاتيجية د·لمك د·ل  RAMEDو AMOمن  -الصحي 

2012.  
ل وفيات مؤرش د·: لكن، ملا حنلل بعض املؤرشات، وآخذ مثال واحد

األ3ات، وكنلقاو بأنه هذا املؤرش الزال ال يرىق إىل ما نطمح إليه، ألنه 
ألف ساكنة، وملا نالحظ كذ� العد العكيس Pراسات  100للك  227

مثال، وكنالحظو بأنه تقريرها الزال جد سليب  املنظامت العاملية لليونسـيف
  .�لنسـبة للمغرب

لكن إشاكلية . التوليد، حصيح حصيح، مقتيوا بإجراء هام وهو جمانية
املوارد البرشية لنجاح إسرتاتيجيتمك نعتربها جد أساسـية، وخاصة 

  .إسرتاتيجية تكوين املمرضني، وتواجد املمرضني يف الساحة
ما يه اإلسرتاتيجية د·ل املوارد : و�لتايل، سؤالنا السـيدة الوزيرة

اتيجية د·ل البرشية، وخاصة مهنا املمرضني، ليك تنجح هذيك اإلسرت 
 49؟ ألنه لو تصفحنا هاذ الوثيقة والحظنا بأنه يف الصفحة 2008-2012

اكينة فقرة جد بسـيطة، اليل كتلكم عىل هاذ النوع من املوارد البرشية، 
  .ونعتربها أساسـية من أجل إجناح هذه اإلسرتاتيجية

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا اPكتورة بوعياد

  .الوزيرة احملرتمة اللكمة لمك، السـيدة

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

  السـيد الرئيس،
  السـيد¾ن املستشار¾ن،

  السادة املستشارون،
  السـيد الوزير،

أ½ أشاطر السـيدة املستشارة يف لك ما جاءت به حول املوارد 
الركزية، يه العمود األسايس لوزارة الصحة،  –حقيقة  -البرشية، اليل يه 

  .ويه العمود األسايس �لنسـبة مجليع األوراش اليل فتحهتا بالد½
اكين هناك خصاص حاد يف األطر، مايش غري الشـبه طبية، املمرضني 
واملمرضات، ولكن نعمل لكنا عىل أن هناك خصاص جد 3م يف األطباء 

  . بصفة عامة ويف بعض �ختصاصات بصفة خاصة
 �Èقت احلكومة السابقة مبادرة اكنت أطل - �لنسـبة لألطباء  - و

طبيب، ولكن اكين هناك نقص حاد تعاين منه املنظومة  3300لتكوين 
الصحية، تعانيه بقطاعها العام أو قطاعها اخلاص، وهيم املمرضني 

  .واملمرضات
سـنوات ما كناش  10كام تعلمون، السـيدة املستشارة، ومنذ تقريبا 

هذه الفئة اكنت مغلقة أو  كنكونو املمرضني، واكنت املدارس اليت تكون
شـبه مغلقة، إذن ما اكن مت الفتح د·لها إال يف احلكومة السابقة، إذن هاذ 

  النقص كيفاش غادي نعاجلوه؟ 
بطبيعة احلال، اكينة إسرتاتيجية اليل كتعمتد عىل هاذ األطر د·ل 

  .املمرضني واملمرضات
املناصب  2009وال �لنسـبة ل  2008أوال، ألول مرة، لنا �لنسـبة ل 

املالية الاكفية �ش كندخلو يف دفعة واحدة مجيع خرجيي معاهد التكوين 
وال  2008التابعة لðوÃ لوزارة الصحة من املمرضني واملمرضات، ال عام 

، مجيع املمرضني واملمرضات اليل خترجوا مت توظيفهم داخل وزارة 2009
مازال عند½ �يق اكين خصاص واخا  - بطبيعة احلال  - الصحة، ولكن 

 -كتعرفوه  –املناصب املالية، فأين مه املمرضني واملمرضات؟ ألن القانون 
 Lesكيفرض علينا يف الوظيفة العمومية، أننا نشغلو فقط اليل عندمه 

diplômes d’Etat 
اآلن، احلكومة سـتأيت، السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 

اليل غادي ميكن املعاهد د·ل  سـيأيت عن قريب مبرشوع قانون جديد،
التكوين التابعة للقطاع اخلاص أهنم يتوظفوا يف الوظيفة العمومية، وهذا 
غادي ميكننا أننا نوظفو العديد من األطر الشـبه الطبية، مهنم املمرضني 

  . واملمرضات
بطبيعة احلال، غادي يكون هناك معايري، وهناك مقاييس، ولكن غادي 

توحة أمام الصحة �ش تدخل أطر اليل يه حمتاجة تكون أبواب جديدة مف 
  .لها

  .وشكرا

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

  .لمك تعقيب؟ السـيد املستشار احملرتم

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

  السـيدة الوزيرة،
الصحية، اكين نقطة أوىل، وهو أوال، عندما صادقنا عىل التغطية 

صادقنا عىل واحد العدد من األوراش اليل اكنت سـتفتح آنذاك يف حكومة 
هاذ األوراش سـتخص خصوصا التكوين وسـياسة حصية قريبة . التناوب

  .من املواطنني وتسهيل الولوج للعالج للمواطنني
فهيا تعرث كبري، ال يف احلكومة اليل فاتت  -يف نظر½  - هاذ األوراش 
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مفنذ التصويت عىل . مة، وخصوصا يف ميدان التكوينوال يف هاذ احلكو 
قانون التغطية الصحية، هاذ �رتباط د·ل قطاع اخلاص والقطاع العام 

 10والولوج د·ل املكونني يف القطاع اخلاص د·ل الصحة، تقريبا هاذي 
ألف د·ل املمرضني مع  15سـنني واحنا كنتظروه، وهاذ الرتاكامت د·ل 

ني اليل خاصنا لك سـنة، فوقاش غادي نوصلو مللء د·ل املمرض 2000
  هاذ الفراغ هذا؟

الوضعية الصحية بصفة عامة، والوضعية د·ل اخلصاص اليل اكين يف 
القطاع الصحي، جيب علينا، وراك جيتوا السـيدة الوزيرة هباذ املقرتح، اليل 
غادي جيي من طرف الوزير د·ل التعلمي العايل فÅ خيص �لتحاق د·ل 

هذا القانون خاصو يكون . املكونني يف القطاع اخلاص إىل القطاع العام
  .اسـتعجايل لتدارك ما هو اسـتعجايل كذ� يف قطاع الصحة

  .وشكرا

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

منر إىل السؤال الرابع املوجه كذ� إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول 
مآل شهادة �حتياج، للمستشارين احملرتمني نظام املساعدة الطبية و 

عبد اللطيف أومعو، مصطفى الاكنوين، أمحد الرمحوين، محمد : السادة
أخطور، جناح عبد العزيز، العريب خربوش، أمحد الشوفاين، حسن 

  . الغزوي، احلسن أكوجاكل، محمد الزعمي، محمد صاحل امقزية، محمد وحالو
  .تفضلوا. مني لبسط السؤالاللكمة ألحد املستشارين احملرت 

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

  السـيدة الوزيرة،
من خالل أجوبتمك عىل األسـئ] السابقة املطروحة عليمك، تبني أنمك مقمت 

  .مبجهود كبري وجبار يف جمال التجهزي ويف جمال البناء
حق "ومبدأ "  الصحةا<انية يف"مبدأ : نعود أماممك بأربع لكامت ويه

، مث اللكمة الثالثة يه "الولوج إىل الصحة، إىل العالج وإىل التداوي
  ".شهادة �حتياج"واللكمة الرابعة يه " املساعدة الصحية"

. هذه اللكامت األربعة ال تدخل يف جمال التجهزي وال يف جمال البناء
وإلزامية احلكومة  تدخل يف جمال احلاكمة، يف جمال التدبري ويف جمال الضامن

  . واPوÃ بضامن وصول هذه التجهزيات إىل األهداف املتوخاة مهنا
اآلن Pينا مصحات وPينا مستشفيات، ولكن مازال هناك خصاص 

  : السؤال املطروح.  كبري يف حتقيق العالج
هل ما زالت احلكومة ملزتمة مبا جاء يف ترصحيها يف جمال ضامن ا<انية  -

  ؟للفقراء؟ وكيف
8نيا، هل احلكومة واعية بأن حق الولوج إىل الصحة حق كوين عاملي من  -

حقوق اإلنسان يف العالج واملداواة؟ ويبقى حق اختيار النوع والطبيب 

  .وكذا من اختصاص املريض وجيب احرتامه
اآلن، نظن أن ما جيري يف املؤسسات العمومية، مبناسـبة الرشوع يف 

الطبية، هو تراجع كبري حبيث حىت الفقراء،  توسـيع وتنفيذ نظام املساعدة
والبالد تتضمن حاليا بترصحي رمسي للحكومة ما يزيد عن مخسة ماليني 
فقري مبعايري الفقر، حفق الولوج إىل املستشفيات أصبح يرتاجع بشلك 

  .خطري
ممارسات غري اجلادة وغري الالئقة داخل املستشفيات تسامه كثريا يف 

  . الولوج وهذا احلقإلغاء ويف إبطال هذا 
هناك اآلن من يطلب من الفقراء أن يؤدوا . ا<انية ال نتحدث عهنا

مسـبقا قبل اPخول إىل املستشفى مسـبقا ماليا، قبل أن يبحث عىل شهادة 
  .�حتياج

هل لشهادة �حتياج من معىن يف إثبات أن من مج] : سؤال رابع
حقه أن يعاجل يف  مخسة مليون د·ل الفقراء يوجد خشص حمتاج ومن

املستشفيات العمومية بشلك جماين، ومن حقه أن يأخذ طريقة يف الولوج 
  �لشلك املالمئ؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة، يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيدة وزيرةالصحةالسـيدة وزيرةالصحةالسـيدة وزيرةالصحةالسـيدة وزيرةالصحة
  .اكينة وحدة املوضوع

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
السؤال اليل كيتبعو حول ارتفاع أمثنة األدوية، هذا أجل من طرف 

  .أحصابه

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

  السادة املستشارون،
بطبيعة احلال، احلكومة مازالت عىل وعدها لتعممي التغطية الصحية عىل 

حية كام تعلمون، السـيد املستشار احملرتم، عىل أن التغطية الص . املرض
أو ) التغطية الصحية اإلجبارية عىل املرض( L’AMOجبميع مكو½هتا اكنت 

Le RAMED خل احملدود أو نظامPوي اÈ اليل هو املساعدة الطبية ،
العناية �لنسـبة للحرفيني واملهن احلرة والصناعة التقليدية، هذه األوراش من 

لتغطية الصحية سـنوات األخرية، وهذا ا 10أمه األوراش �ج«عية لهاذ 
  . هذا الزتام اÈي مت أخذه أمام جالÃ امل�

التغطية الصحية اإلجبارية عن ( L’AMOاآلن، تعلمون عىل أن 
أخذت جمراها، واحلكومة يف هاذ األسـبوع جئنا مبرسوم أمام ا<لس ) املرض
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احلكويم لتكريس توسـيع س] اخلدمات �لنسـبة لصندوق الضامن 
  . ، نفس س] اخلدماتLa CNOPSال �ج«عي، �ش يصبح حب

اآلن، نشـتغل لك القطاعات احلكومية املعنية �ش نعاودو نفعلو ونعطيو 
-، وكام تعلمون، انطلقت التجربة المنوذجية جلهة ¾دÃ"عناية"واحد القوة ل 

  . أزيالل �لنسـبة للتغطية الصحية Èوي اPخل احملدود
اPخل احملدود يه  ، هاد التغطية الصحية ÈويLe RAMEDهذا 

اليل غادي متكن لك الفقراء اليل غادي متكن لك املعوزين هبذه البطاقة، 
اليل غادي يتوفروا علهيا أنه يوجلوا �<ان إىل اخلدمات الصحية، ما غاديش 
يبقى الواحد خاصو مييش لك مرة، اليل بغا يتعاجل خاص مييش جييب 

 كيعيشها املواطن �ش حيصل شهادة �حتياج، وكنعرفو لك املعا½ة اليل
عىل شهادة �حتياج، واكين اليل كيسـتحقها وما كتعطالوش، وكيان اليل ما 

  .كيسـتحقهاش وكياخدها
�إلضافة إىل ذ�، �لنسـبة للمستشفيات، وضعنا شهادة �حتياج، 
كتوضع واحد اإلشاكلية، ألن من سـيحل ماكن املعوز �ش يؤدي 

املستشفى خاصو حىت هو يدخل  للمستشفى مثن اخلدمات؟ ألنه
  . املداخيل، �ش يعطي واحد اجلودة يف اخلدمات

 Le RAMEDإذن التأمني هو اليل كيحل حمل هاذ املعوز، إذن هاذ 
عنده واحد اPور 3م، عنده دور اج«عي، اليل غادي ميكن الفقري أنه 

 �ش يتعاجل �<ان، ولكن اPوÃ غادي تدفع مثن العالج بدل ذاك الفقري
نفس جودة  -هذا هو التضامن  -ميكن أننا نوفرو مجليع املواطنني، كيفام اكنوا 

  .العالج، ال للفقري وال للغين
يف  Le RAMEDولكن نؤكد لمك أنه يف حني انتظار نظام تعممي نظام 

  .تبقى شهادة �حتياج معمول هبا داخل املستشفيات 2010أفق 
  .امسحوا يل السـيد الرئيس

  :يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  .شكرا، لمك تعقيب األسـتاذ أومعو؟ تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنويناملستشار السـيد مصطفى الاكنوين
  .شكرا لمك السـيدة الوزيرة عىل اجلواب د·لمك هبذا اخلصوص

  السـيدة الوزيرة،
الحظنا واحد التحسن يف بعض املستشفيات املغربية بقبول شهادة 

�لنسـبة للمرح] �نتقالية اليل احنا  �حتياج، ولكن، السـيدة الوزيرة،
فهيا دا�، �ش تعمم ذاك الرب½مج د·ل التغطية الصحية، احنا هاذ املرح] 
د·ل �نتقال يف هاذ املرح]، واش غادي نتسـناو حىت جتي التغطية 
الصحية عىل املغرب لكه؟ احنا عند½ حاالت �خلصوص يف احلاالت 

يدخل للمستشفى كيتطلب منه بعض اإلسـتعجالية، كيجي املريض ك 
الفحوصات، إما حفص �ألشعة أو التحاليل أو إىل غري ذ�، كيطلب منه 
�ش خيلص هاذيك الساعات، املرض ما علموشاي �ش يوجد معه شهادة 

  .املرض كيجي عىل غف]، هذا من Çة. �حتياج يديرها يف جيبو
سان الفقري ملا كيجي من Çة أخرى، ال بد أن نذكر �ملرح] د·ل اإلن 

املستشفى د·ل محمد اخلامس، سـبق لنا  -عىل سبيل املثال  -للمستشفى 
طرحنا فيه أسـئ] يف هذا املوضوع، يف املرح] أنه يف الباب كيلقي ½س 

كيطلبو منه  - هذا برصاحة  -د·ل احلراسة اليل هوما مايش يف املسـتوى 
طلبوا منه ورقة الطبيب، �ش يدخل يتعاجل وهو يف حاÃ اسـتعجالية، كي 

وهو �يق ما دخلش للسبيطار، منني غادي جييب هلم ورقة د·ل 
  .هذا من Çة !الطبيب؟

ملا كيتعدى هاذ املرح] هاذي كيدخل فعال، وىل مؤخرا أننا كنلقاو 
هذوك الفحوصات . طبيب يف املسـتعجالت كيطلب منه بعض الفحوصات

الية؟ الشـباك اليل هناك كيقول �ش غادي خيلصهم يف هاذ املرح] �نتق
تسـىن حىت جتيب شهادة "، ما اكينش هنا يش حاجة مسيهتا "خلص: "�

  ". �حتياج
اكن من األحسن أهنم ·خذوا البطاقة الوطنية د·لو أو يش حاجة حبال 
هكذا، حىت يتعاجل ويدخل وينعس ثالثة أ·م أو أربعة أ·م ريV العائ] د·لو 

�حتياج، وأن« السـيدة الوزيرة عارفني شهادة  يدبروا هذيك شهادة
فني غادي . �حتياج حشال كتطلب د·ل الوقت، و�ألخص يف البوادي

يلقى الشـيخ؟ يف موضع، عاد مييش يقلب عىل رئيس امجلاعة حىت هو يف 
هادو لكهم أربع حمطات تنفصل عىل . حمطة أخرى، احملطة الثالثة د·ل القائد

  .هذا من Çة. بعضها
و�لنسـبة لهاذ املريض، ميل غادي يدخل للمستشفى، مكستشفى محمد 

 –والطامة الكربى إىل مىش لقسم الوالدة، ألنه هناك - مثال  -اخلامس 
شفت واحد املسأÃ هناك، وقعت للزوجة د·يل أنه هناك واحد  -برصاحة 

القاب] كتطلب من النساء احلوامل الرشوة أثناء ا2اض، وهذه جرمية 
  .انية يف حق املرأة، ال ميكن قبولهاإنس

اكين واحد . اكينة مسائل أخرى اليل كهتم الغياب املسـمتر د·ل األطباء
 Lesالنوع د·ل األطباء اليل كيجي واحد ربع ساعة يف الصباح كيفرق علهيم 

rendez-vousومن بعد .. ، هذا شهر، هذا شهرين، هذا ثالث شهور
  .كمييش للمصحات اخلاصة

معليات يف الهنار، مايش  10اآلخر، اكين اليل كيقوم حىت ب الفريق 
  .درمه للعملية، أي حبا يف الرشوة 2000حبا يف العمل، حبا يف 

فريق آخر، بعض املرافق اليل فهيا أطباء بزايد كيتناوبوا، لك واحد 
  .كيخدم أسـبوع، اكين اليل ما كتجي نوبته عىل شهر

هو فريق د·ل األطباء، واليل  والفريق الرابع يسـتحق التنويه، اليل
  .يعدون عىل رؤوس األصابع، واليل كيقوموا �لعمل د·هلم

و�لنسـبة للتجهزيات كنمتناو، السـيدة الوزيرة، أن هذيك التجهزيات 
  .اليل كمتيش للمستشفيات، أهنا حتطت يف أ·دي أمينة

  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . مشكرا السـيد املستشار احملرت 

  .تفضيل اPكتورة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
اليل بغيت نقول هو عىل أنه �لنسـبة لهاذ املسأÃ د·ل شهادة 

  . �حتياج، أوال كيف ما قلت، معمول هبا
كيجي ` لالسـتعجال وكتكون  –حقيقة  –8ين حاجة، اليل الواحد 

ه حاÃ �سـتعجال، ألنه حشال من واحد كيجي للمسـتعجالت، ولكن حالت
  .مايش يه حاÃ �سـتعجال

أنه  - وكتدار داخل املستشفيات  - يف حاÃ �سـتعجال من الواجب 
يف حاÃ ما مل . كيتعاجل وكياخذ مجيع الفحوصات، ومن بعد عاد يطالب �ألداء

عدم مد يد املساعدة لشخص يف "يتوفر عىل شهادة �حتياج، هذا يعترب 
  ".خطر

اليت حتدثمت عهنا، السـيد املستشار،  �لنسـبة للترصفات غري األخالقية
وخصوصا فÅ يتعلق مبصلحة التوليد، هذا راه حماربة الرشوة، وهذا من 
مسؤولية امجليع، فإذا الحظمت وعلممت عىل أنه اكين هناك حاالت الرشوة 
وعرفتوا الشخص اليل كياخذ الرشوة، خاص تكتبوا لنا يف هذا الصدد 

  .وترفعوا شاكية لوكيل امل�
وبدينا كنتلقاو  08001.00.53.53نا در½ رمق أخرض اآلن اليل هو اح 

الشاك·ت يف مجيع ا<االت، ولكن ميكن نقول لمك عىل أن جمال الرشوة 
اللك يتحدث عن هاذ  -حقيقة  –كنتلقاو شاك·ت جد جد قلي]، إذن 
  الرشوة، اللك ولكن فني هاذ املشـتيك؟

اكين حاÃ كتعرفوها، ولكن مل أنمت بأنفسمك، السـيد املستشار، قلتوا 
تبلغوا عهنا، إذن ما خاصناش، ما نكتفيوش نقولها أمام املنابر، ولكن خاصنا 
نتصداو لها ونكونو وجنيو ونرفعو الشاك·ت �ش نعرفو شكون هاذ الناس، 

  .ونثبتو علهيم هاذ األفعال غري األخالقية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . مةشكرا السـيدة الوزيرة احملرت 

السؤال اخلامس املوجه أيضا للسـيدة الوزيرة، حول ارتفاع أمثنة 
عبد امحليد السعداوي، عبد اللطيف : األدوية، للمستشارين احملرتمني

  .اسطنبويل
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف إسطنبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف إسطنبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف إسطنبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف إسطنبويل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  لسـيدة الوزيرة، ا

  السـيد الوزير،
  السـيدة والسادة املستشارون،

  السـيدة الوزيرة،
لكنا نعمل اPور الفعال اÈي يلعبه القطاع الصحي، وما أدراك ما القطاع 

ففي الوقت اÈي يعرف فيه العامل األزمة املالية واليت . الصحي يف بالد½
لمواطنني وجل املغاربة، بدأت متس بدورها جممتعنا ومتس القدرة الرشائية ل

تعرف أمثنة بعض األدوية ارتفاعا صاروخيا، مما جعلنا نتساءل عن دور 
احلكومة محلاية املواطنني من هذه الز·دات، وخاصة ذوي اPخل احملدود 
واملعوزين، اليشء اÈي دفع �لفريق احلريك ملساءلتمك، السـيدة الوزيرة، 

ن أجل حامية املواطنني من جراء حول اإلجراءات اليت وضعهتا وزارتمك م
الز·دات عىل أمثنة بعض األدوية، و�خلصوص ذوي �حتياج، اÈين 
يتوافدون عىل املستشفيات العمومية قصد العالج، وجيدون أنفسهم غري 

  .قادرين عىل رشاهئا
  .شكرا السـيدة الوزيرة

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

  .لسـيدة الوزيرة، للرد واجلواباللكمة لمك، ا

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

  السـيد الرئيس،
  السـيد¾ن املستشار¾ن،

  السادة املستشارون،
موضوع 3م جدا، ألنه هيم رشحية 3مة من ا<متع اليل  -حقيقة  -هذا 

جاوز عاجزة عن رشاء األدوية، و�خلصوص األدوية الباهظة، واليت مثهنا يت
من أمه احملاور  -ف�F، وضعنا . القدرة الرشائية للمواطنني واملواطنات

السـياسة اPوائية، وعىل اخلصوص  -د·ل إسرتاتيجية وزارة الصحة 
التطرق إىل مثن األدوية يف بالد½، وحنن نعمل اآلن، نقوم بدراسة ملعرفة 

لتصبح يف  كيف ميكن لنا أن خنفض من األمثنة د·ل األدوية يف بالد½
  .متناول امجليع

ولكن، ال بد أن نشري عىل أنه رمغ اخنفاض األمثنة، وكنعرفو عىل أنه 
�لنسـبة لألمراض املزمنة، األمراض طوي] األمد، مثل أدوية الرسطان 

يه بعدا معفية من الرضائب، ولكن ... أوأمراض القلب أو داء السل إخل
كنعرفو اآلن احنا كنتصداو، رمغ ذ� يبقى مثهنا جد جد مرتفع، وخاصنا 

غادي نوضعو مياكنزيمات جديدة للتخفيض من أمثنة األدوية، ولكن رمغ 
  .ختفيضها، راه غادي تبقى دامئا مايش يف متناول امجليع

إذن، أشـنو هوما املياكنزيمات اليل كتجعل عىل أن املواطن املعوز 
  .كيوصل Èاك األدوية؟ وهو التأمني عن املرض
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 عن املرض هو الركزية األساسـية، هو بر½مج جممتعي �È، التأمني
أسايس �ش يصبح تقريب اخلدمات الطبية والعالجية، كيفام اكنت، ال 
�لنسـبة لألدوية، وال الفحوصات �ألشعة، وال �لنسـبة لتناول األدوية، راه 

، اكنت RAMEDاكنت  AMOاكين غري التغطية الصحية، اكنت 
ادي متكن املواطن الفقري املعوز من الوصول إىل وأخرى يه اليل غ" عناية"

  . األدوية
إذن، اآلن احنا راه كنتصداو لهذه املسأÃ، ألن من الرضوري أننا 

راه احنا قربنا نوضعو بلك . خنفضو أمثنة األدوية، اكين هناك مياكنزيمات
صانعي األدوية بأنفسهم، بإرشاك  -بطبيعة احلال  -وضوح وبإرشاك 

  .  هام كيوزعوا األدوية بأنفسهمالصيادية اليل
اكين هناك العديد من املياكنزيمات اليل غادي يتوضعوا مبقاربة تشاركية، 
ولكن يبقى التأمني عن املرض هو الوسـي] الوحيدة ألن يصبح العالج يف 

  .متناول مجيع فئات ا<متع

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

  .د املستشار احملرتم؟ تفضلوالمك تعقيب، السـي

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرة

لكن، احنا بغينا من خالل هاذ السؤال، بغينا السـيدة الوزيرة تعطينا 
الوقت اليل يه يف الرب½مج د·لها �ش غادي نتغلبو عىل هاذ املشلك د·ل 

أصبحت فيه  - مثال  –اليوم حىت اPواء د·ل الرواح  الز·دات، ألن اكين
، أصبح Génériqueالز·دة، واكين حىت األمراض املزمنة وأمراض د·ل 

اإلنسان الفقري اليل ذكرتو السـيدة الوزيرة، ملا كمييش وما عندوش التأمني، 
هذا التأمني كتيطلب فعال الناس لكها تدير التأمني، ولكن ريV تمت العملية 

·ل التأمني، اكين معوزين كثار عىل الصعيد الوطين اليل كميشـيوا غري د
للمستشفيات العمومية، وكيعطيومه الوصفات د·ل األدوية ملا كميشـيوا 

  . للصيدلية كيصيبوا أهنم ما عندهومش إماكنيات
واش هذا املواطن أشـنو هو التضامن احلكويم مع هاذ املواطنني هذا؟ 

  . هو السؤال
لتضامن احلكويم مع هاذ الفئة من املواطنني املعوزين، اليل أشـنو هو ا

  ما يف حالهومش �ش يرشيوا األدوية؟
وحىت إىل اكن بر½مج، خاصمك . هذا هو السؤال اليل بغينا نطلبو منمك

  تقولوا لنا هاذ الرب½مج أشـنو هو السـيدة الوزيرة؟ 
  .وشكرا

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

  .لمك تعقيب، السـيدة الوزيرة احملرتمة؟ تفضلوا

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
أ½ بغيت نؤكد للسـيد املستشار احملرتم أين رفضت مؤخرا أن أميض 
عىل أي ز·دة د·ل األمثنة يف األدوية، ما زد½ حىت مثن، رمغ أن اكين هناك 

األزمة خالل األزمة معا½ة عند صانعي األدوية يف املواد األولية، ألننا كنعرفو 
ولكن، رمغ ذ�، رفضت أننا نزيدو يف . اإلقتصادية، املواد األولية ارتفعت

  .األمثنة د·ل األدوية
 -يف التعقيب  -عند½ بر½مج طموح يف عدة نقط اليل ما غميكنليش 

أنين نتصدى هلم، ولكن يف أي وقت ميكن جني للجنة، يف إطار حوار 
إجراءات حمددة، و�خلصوص �لنسـبة آخر، ميكن جناوبمك، اكينة 

للمعوزين، وقلت يف جوايب عىل السؤال حول مرض الرسطان بأننا اآلن 
مع مجعية الÃ سلمى وا<الس املنتخبة، حبال اليل در½ يف أاكدير، احنا 

  . بصدد تأمني األدوية د·ل الرسطان �لنسـبة للمعوزين
 -إذا مسحمت  - مج إذن �لنسـبة لرشايني القلب، كذ�، اكين هناك بر½

  . سأعطيمك يف وقت آخر مجيع اإلجراءات اليل غادي توضع
  .وشكرا

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

السؤال السادس، كذ�، املوجه لنفس القطاع، حول طبع الوصفات 
بوشعيب هاليل، محمد اخلضوري، : الطبية، للمستشارين احملرتمني السادة

ة حفيظي، أبو بكر عبيد، احملجوب اPابدا، عبد الوهاب بلفقيه، محمد سالم
  . حتيفة، موالي احلسن طالب، حسن قامسي، محمد نقاد، دحامن اPرمه

  .تفضل اليس بوشعيب

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  .السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  األخت املستشارة احملرتمة،

  احملرتمون، السادة املستشارون
يف الوقت اÈي نشـيد فيه مجيعا بتعممي اإلدارة اإللكرتونية السـتغالل 

بعض اليشء  -اجلهد والوقت، جند قطاع 3م كقطاع الصحة ما زال متأخرا 
عن هذا الورش، وخصوصا يف جمال التطبيب، حيث ما زالت الوصفات  -

Les ordonnances ى الطبية اخلطية املكتوبة �خلط يه السائدP ة
أغلب األطباء، خصوصا أن هاته الوصفات تكون مكتوبة خبطوط غري 
واحضة، مما جيعل قراءهتا تكون صعبة يف كثري من األحيان، وهو اليشء 
اÈي جيعل وخيلق خالفا بني الطبيب والصيديل، وهذا يف بعض األحيان 

  .يعرض حصة املرىض للخطر
 Lesوصفة Èا، السـيدة الوزيرة احملرتمة، قضية د·ل ال

ordonnancesنمتىن من سـيادتمك اإلجابة علهيا يف حلول وإجياب ،.  
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  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة، السـيدة الوزيرة احملرتمة

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

  السـيد املستشار، 
  السادة املستشارون، 

  ارة،السـيدة املستش
حقيقة، هذا ورش 3م جدا، وهو اإلدارة اإللكرتونية، وحتدثمت عن 

، قلمت عىل أهنا خاصها تكون مطبوعة يف Les ordonnancesالوصفات
اآلÃ اإللكرتونية، �ش ما يكونش هناك خطأ يف الوصفة، أو ميل الصيديل 

  .كيعطي األدوية، �ش تكون هناك قراءة بدون أغالط
للنظام املعلومايت دخلناه للمستشفى، و�خلصوص  اآلن، احنا �لنسـبة

كام تعلمون عىل أن الصيدليات داخل املستشفيات . داخل الصيدليات
اكنت غري مؤه]، حنن نريدها أن تتشابه مع الصيدليات د·ل القطاع 

د·ل اPرمه فقط  800اخلاص، إذن غادي ندخلو، ألن اآلن مزيانيتنا فهيا 
لمون أن العديد من املرات املواطن حي� يأيت إىل د·ل األدوية، وأنمت تع

املستشفى يقال ` أنه ما اكينش اPواء، وهو اPواء رشيناه عالش؟ مايش 
حيث اكين شـهبات دامئا، ولكن اكين سوء التدبري، ألنه ما اكينش ذاك 
الصيدلية، ذاك اليش راه يف الكراطن ومجموعني، وما كتعرفش أشـنو كهتز 

ن هاذ النظام املعلومايت راه هو جد أسايس، وكيكون وأشـنو حتط، إذ
منظوم معلومايت وصيدلية �ملقاييس واملعايري احلديثة د·ل اجلودة، وكيكون 
لها ارتباط مع لك مصلحة د·ل اإلستشفاء ود·ل الطب، وتيكون ذاك 

  .اليشء كمييش إلكرتوين
. دينة فاسهاذ اليش هو اليل تدار اآلن يف املركز �ستشفايئ د·ل م

. مليون د·ل درمه 20هذاك لكف بوحدو واحد  -بطبيعة احلال  - احنا 
احنا اآلن بغينا نعممو هاذ التجربة، مايش يف هذا املركز �ج«عي د·ل 
اإلستشفايئ اجلامعي د·ل مدينة فاس، ولكن دا� بدينا خالل هذه املزيانية 

  .�ش ندخلو اإلدارة اإللكرتونية داخل املستشفيات
راه بعض املستشفيات اآلن راه تأهلت، واحنا ماشـيني �ش يف أفق 

يكون لك النظم املعلوماتية د·ل املستشفيات دخلت، وعىل  2012
  .اخلصوص يف هذا ا<ال املهم واحليوي واحلساس املتعلق �ألدوية

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

  .تفضلوا اليساليس بوشعيب، عندمك تعقيب؟ 

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  السـيدة الوزيرة احملرتمة، 

أشكرمك عىل تفسريمك لقضا· جتارية فÅ خيص حصة الوصفات، ولكن 
  . كنت أريد من جوابمك أن تعطو½ قرارا جلعل مجيع الوصفات تكون مكتوبة

مة، أن �لطبع، ال تكون مكتوبة �ليد، وهنا أقول السـيدة الوزيرة احملرت 
  . هناك قضا· جيب �ه«م هبا أكرث من غريها

يف علممك عىل أن كتابة الوصفة ميكن أن تلعب دورا سليب أو إجيايب 
حنن نريد قرارا �ش مجيع الوصفات، ألهنا ال تتطلب Çازا، إمنا . للمريض

آÃ صغرية فوق مكتب وتطبع علهيا، وال سـÅ وأن املواطنني تلعب يف 
هو أهنا  -ز·دة عىل كتابهتا بكيفية ال تقرأ  -ة، وهاته الوصفات داخلهم األمي

  .بلغة أجنبية، وهذا يشء ال نتذاكر فيه
كتحيد اخلالف بني الطبيب  - كام قلت  -الوصفة إذا اكنت مطبوعة 

هذا يعرفه امجليع، كيفام بغيتوا ¾خذوا . والصيديل، ويف مصلحة املواطنني
الوصفات، وحنن حنرتم مجيع األطباء ونكن  القرار، ولكن يف املصلحة هو أن

هلم الثقة الاكم] والصيادÃ، ولكن الوصفة تكون بكتابة ال تفهم يف بð فيه 
  .األمية وفيه التخلف

أ½ بغيت نعطي املثال، السـيدة الوزيرة واإلخوان احملرتمني، هو أنه يف 
شالك القضاء اكن واحد الوقت العدول كيكتبوا الرسوم �ليد، ووقعت م 

كبرية يف احملامك، وقررت الوزارة أن تطبع الرسوم بكيفية يف الطبع وزالت 
  .املشالك لكها

أ½ أريد أن وزارتمك احملرتمة جيب علهيا أن تبادر بتطبيق الوصفة الطبية 
  .بكيفية مطبوعة، حىت  تزيل الشكوك ال يف األدوية وال يف اخلطر

  .شكرا السـيدة الوزيرة 

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

منر إىل السؤال السابع املوجه لنفس القطاع، للسـيدة الوزيرة، حول 
احلبيب لعلج، محمد : التربع �ألعضاء البرشية، للمستشارين احملرتمني السادة

بوداس، حلسن أشـنلكي، خريي بلخري، محمد املفيد، محمد طاحلا، عالل 
القندويس، امليلودي عفوت، امليك احلريزي، عزيوين، العلمي التازي، محمد 

العلمي التازي، احلو املربوح، حلسن العواين، محمد أبو السعود، عبد الواحد 
الشاعر، ابراهمي احلب، محمد عبو، يوسف بنجلون، مصطفى الشهواين، 

  . حلسن عباد، عبد العزيز البنني
احلريزي،  فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، اليس امليك

  .تفضلوا

        ::::املستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
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  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
لقد عرف الطب احلديث تطورا كبريا يف جمال زراعة األعضاء البرشية، 

أصبحت العملية اخلاصة أو العمليات اخلاصة لهذا التخصص تعرف  حيث
نسـبة 3مة من النجاح، مما يسامه يف إنقاذ العديد من األرواح البرشية 
واجتناب العديد من العاهات املسـتدمية، اليت قد يصبح أحصاهبا عاÃ عىل 

دم أرسمه وا<متع بأمكÖ، إال أن املالحظ هو غياب هذه األعضاء نظرا لع
  .توفر املتربعني يف هذا ا<ال، وخصوصا حضا· حوادث السري

Èا نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، عن اإلطار القانوين اÈي يسمح 
  �سـتغالل هذه األعضاء البرشية إلنقاذ املرىض احملتاجني لها ؟

  .شكرا

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

  .دة الوزيرة احملرتمة، تفضلوااللكمة لمك، السـي

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

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون،
لنا قانون واحض متعلق بعملية التربع وزرع األعضاء واألنسجة البرشية، 

  :وذ� يف حالتني، هناك حالتان
رشية وأخذها من األحياء، احلاÃ األوىل، هو التربع �ألعضاء الب  -

الناس احليني، وهذه العملية كتكون ما بني األقارب، كرتبط هناك عالقة 
قرابة يه اليل منصوص علهيا يف القانون، اكألبوة والبنوة واألخوة والزواج، 
فالعمليات اليت جترى حاليا يف بالد½ داخل املراكز اإلستشفائية �لر�ط 

إلطار، اإلطار د·ل التربع د·ل األعضاء البرشية والبيضاء تمت لكها يف هاذ ا
  بني األحياء؛

هاذ . اكين هناك حاÃ 8نية، يه التربع �ألعضاء وأخذها من األموات -
مازال الواحد ميل كميوت،  - ثقافيا  –العملية مازال ما كتدارش، أوال، ألن 

اء، اليل العائ] واألرس ما كيجهيومش لباهلم أهنم ميكن هلم يتربعوا �ألعض
إذن هاذ املسأÃ احنا غادي نعملو محالت . ميكن لها تنقذ حياة اآلخرين

خيليوا وصية �ش يتربعوا  -خالل حياهتم  - التحسيس �ش حنسسو الناس 
�ألعضاء د·هلم �لنسـبة ولألرس اليل كتفقد واحد من األرسة، رمغ اآلالم، 

 .أهنا تربع �ألعضاء، ألهنا كتنقذ حياة اآلخرين
لكن �لنسـبة لألعضاء بني األحياء، اكين هناك عائق آخر �لنسـبة و 

  .للك ما يتعلق �ألطر والتقنيات

اآلن لنا بر½مج هاذ السـنة اليل انطلق �سـتعانة خبرباء من فرنسا، 
تدريب لفائدة األطر  48وانطلق الرب½مج د·ل تأهيل األطر، إذ مت برجمة 

تدريب  17بة لهذه السـنة، سـيقام املهنية عىل مدى أربع سـنوات، فبالنسـ 
�لنسـبة لألطباء، وقد وسعت الوزارة أخريا النقاش حول موضوع زرع 
األعضاء يف جوانبه ا2تلفة لتبسـيط اإلجراءات، ألن كنعرفو األمهية، لهذا 
كنشكر السادة املستشارين اليل وضعوا هاذ السؤال، اليل هو خاصنا 

عوض ما .  �لنسـبة للقصور اللكوينتعمقو فيه ونشجعوه، ألنه هو الوسـي]
نبقاو نديرو اP·لزي، هاذي كذ� وسـي] من الوسائل اليل كتنقذ حياة 

  .الناس اليل ما عندهومش مثال اللكوي
  .وشكرا

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

  .لمك تعقيب، السادة املستشارين، تفضل أموالي ادريس

        ::::ي ادريس العلويي ادريس العلويي ادريس العلويي ادريس العلوياملستشار السـيد موالاملستشار السـيد موالاملستشار السـيد موالاملستشار السـيد موال
  . شكرا السـيد الرئيس

يف احلقيقة، نشكر السـيد الوزيرة عىل تفضلها �جلواب، ونشكرها عىل 
ا<هودات اليت تقوم هبا عىل رأس هذه الوزارة �ج«عية املهمة، واللك 
يعمل أن املواطن العادي يشعر بتحسن أداء هذا القطاع، وهذا حتصيل 

، ومؤاخذة املواطنني كثرية، وألن املريض حاصل، ألن اخلصاص كبري جدا
كيبقى ضعيف أمام املرض، ولكنا ضعفاء أمام املرض، لهذا وجب الشكر 

  .للسـيدة الوزيرة عىل ا<هودات اليل كتقوم هبا
¾فياللت، ال تفوتين الفرصة أن  -وأ½، مكستشار د·ل Çة مكناس 

، خاصة يف املناطق أشـيد �لسـيدة الوزيرة وعىل ا<هودات اليت تقوم هبا
النائية كإقلمي الراشـيدية اليت كتضامن معها بشلك كبري، ويف احلقيقة 
الساكنة تذكر لها أ·م اكنت وزيرة التضامن واألرسة وما فعلته يف هذه 

  .األقالمي، وهذه املناسـبة أجدها فرصة ساحنة ألشكرها
، أما عن التعقيب، ويه مناسـبة كذ� ألطلب مهنا املزيد من اPمع

ألن منطقة الراشـيدية حمتاجة ملعدات وجتهزيات وموارد برشية نظرا لصعوبة 
  .التضاريس وصعوبة التنقالت يف هاذ اإلقلمي

أما عن التعقيب عن اجلواب اÈي تفضلت به السـيدة الوزيرة، أ½ أعمل 
أن املوضوع ليس طبيا فقط، وإمنا أخالقيا ومعنو· كذ�، ألن للميت 

وحنن ننتظر من السـيدة الوزيرة، هذا اقرتاح د·ل  حرمته يف اإلسالم،
لبسط  - يف احلقيقة  -فريق التجمع الوطين لألحرار، حول مناظرة وطنية 

املوضوع وللتحسيس �ملوضوع وأن يشارك فيه األطباء والعلامء واخلرباء 
اخلصوصية املغربية اليت  -يف نفس الوقت  -والفنيون لتحديد موقف يراعي 

  .ذهب املاليك الوسطيتمكن يف امل
وكذ�، �نتفاع �ألعضاء اليت قد تنقد حياة األفراد، لهذا لنا اليقني 
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يف السـيدة الوزيرة، وأن هاذ األمر سـيلقى �ه«م من طرف احلكومة 
  .ومن طرف السـيدة الوزيرة، اليت عهد½ لك ما فهيا من كفاءة ومقدرة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شار احملرتمشكرا السـيد املست 

  .هل لمك رد عىل التعقيب، السـيدة الوزيرة؟ تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
ال، غري اليل بغيت نأكد عليه، واليل هو أسايس هو أن هاذ القانون 
د·ل زرع األعضاء مت وفق ديننا احلنيف وفق الرشيعة اإلسالمية، واكن 

جشعوا وقالوا عىل أن يف ا<لس العلمي وال د·ل العلامء، اليل  هناك رأي ال
  .دين اإلسالم ميكن أن الواحد يتربع �ألعضاء

  .شكرا

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

السؤال الثامن واألخري املوجه إىل السـيدة الوزيرة كذ�، حول التكفل 
اليس عبد : مبرىض قصور اللكوي املزمن، للمستشارين احملرتمني السادة

التازي، اليس محمد أبو الفرج، اليس عبد امحليد بلفيل، اليس محمد احلق 
األنصاري، اليس أمحد القادري، اليس محمد تيتىن العلوي، اليس مصطفى 
القامسي، اليس العريب القباج، اليس عبد الكبري برقية، اليس عيل قيوح، 

، الÃ خدجية الزويم، اليس محمد بلحسن خيري، اليس عبد الغين املاكوي
اليس بومجعة الغدال، اليس سعيد كرم، اليس إدريس احلسـين، اليس أمحد 

  . بومكوك
  . تفضل. فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  األخت واإلخوة املستشارون احملرتمون،

د من مرىض القصور اللكوي املزمن من تبعات ومضاعفات يعاين العدي
هذا املرض وآ8ره املادية والنفسـية بسبب غالء اPواء ومصاريف 
�سـ«رة واملتابعات الطبية، األمر اÈي �ت معه مرىض القصور اللكوي 

تزايد عدد  -بوضوح  –عاجزين متاما عن مسايرته، وهو ما يرتمجه 
  .تظار أمال يف التكفل �لعالجاملسجلني يف لواحئ �ن 

ما يه التدابري العملية اليت تنوي احلكومة : Èا نسائلمك، السـيدة الوزيرة
اختاذها Pمع التكفل مبرض القصور اللكوي املزمن؟ وهل هناك إسرتاتيجية 

  معينة لنرش الوعي مبخاطر هذا املرض؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا اليس محمد أبو الفرج

  .لسـيدة الوزيرة، تفضيلا

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

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون،
هاذ املوضوع اليل طرحو السـيد املستشار اليل عندو أمهية �لغة 
وحتدث عن لواحئ �نتظار، اليل يه لواحئ املوت، ألن الواحد ما تيلقاش 

هذا اليشء اكريث �لنسـبة للمريض، واحنا . املاكن د·لو وتيبقى تينتظر
حتدثنا عىل زرع األعضاء وزرع اللكي يه من مضن احللول اليل خاصنا 

  .نتصداو لها، �ش حنلو اإلشاكلية د·ل القصور اللكوي
إذن اكن هناك العديد من التدابري اليت أخذ½ها يف إطار اإلسرتاتيجية 

  :وزارة الصحةليل وضعهتا 
. مركزا جديدا لتصفية اPم 25أوال، توسـيع املراكز اليت نتوفر علهيا ببناء 

�إلضافة إىل ذ� دمع املراكز املوجودة �ملوارد البرشية، ملاذا؟ إلضافة 
  . حصص إضافية

ميل . مثال إىل اكن املركز تيدير حصتني، يرجع يدير ثالثة أو أربعة
بقاش الحئة �نتظار، وأ½ زرت العديد من تيدير ثالثة أو أربعة ما تي 

املراكز اليل يف الرابعة د·ل العشـية تيوقفوا، ما خاصهمش يوقفوا، ألن اآلن 
اكين التعويض عن احلراسة واإللزامية، خاصهم يدخلوا هاذ املراكز يف إطار 

  .احلراسة واإللزامية ويزيدوا حصص
�ش ما بقاتش ميل زرت بعض املدن كفى أنه زادوا حصة إضافية 

اإلشاكلية د·ل الحئة �نتظار، ولكن �إلضافة إىل ذ� احنا تنعرفو عىل 
أنه يف انتظار بناء املراكز، يف انتظار التوسـيع إىل آخره، راه الناس يف لواحئ 
. �نتظار، احنا بغينا نصفيو من هنا للسـنة املقب] هاذ لواحئ �نتظار

حنا منظومتنا الصحية فهيا قطاع عام كيف؟ بإرشاك القطاع اخلاص، ألن ا
وقطاع خاص، وأصبح الوقت أن يشارك القطاع اخلاص يف ا<هود 
الوطين، وذ� هو ما مقنا به بتفعيل واحد الرشاكة مع أطباء القطاع اخلاص 

Les néphrologues اليل هام اختصاصيني يف أمراض اللكي، وأمضينا ،
دمات، فإن املعوز وميل تيجي عند½ معهم اتفاقية اليل مبقتضاها تنرشيو اخل

للمستشفى وما اكينش البالصة تنصيفطوه �<ان، حبال اليل غادي يداوى 
يف املستشفى، تمييش يدير احلصة د·لو يف القطاع اخلاص، وهاذ المنوذج 
د·ل هاذ الرشاكة اليل در½ مع القطاع اخلاص يف هاذ ا<ال �لضبط 

خصاص، حىت �لنسـبة للمناطق النائية سـنوسعه، �ش ميل يكون هناك 
واملراكز اليل يه مغلقة، واخلصاص ألن يف �ختصاصيني هذا جمال اليل 



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

17  

 )2009 يونيو 02( 1430 آلخرةجامدى ا 08

  .خاصنا نشـتغلو فيه بإرشاك امجليع يف الريق مبنظومتنا الصحية

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

  .تفضلوا. لمك التعقيب اليس أبو الفرج

        ::::د محمد أبو الفرجد محمد أبو الفرجد محمد أبو الفرجد محمد أبو الفرجاملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
تنشكرو السـيدة الوزيرة عىل هاذ اجلواب الشايف ولكن كيبقى احلقيقة 
ا<هود اليل تتقوم به السـيدة الوزيرة وال احلكومة مشكورين عىل هاذ 
املشلك د·ل مرض القصور اللكوي، ولكن غادي نقول لمك غري بعض 

  :ن بيهنااملالحظات، اليل كنظن ميكن تغلبو علهيا يف أقرب وقت، م
الصيانة د·ل اآلليات �ملراكز اليل خاص حناولو أننا تكون صيانة 

  .متابعة
حاجة أخرى، يه أن بعض املراكز اليل يه فعال دارت جمهودات 

املركز د·ل الزمامرة : وخرجت وتنجزت و�قة ما بداتش، ونعطيك مثال
ن الناس بإقلمي اجلديدة، اليل لك يشء موجود فيه، ولكن �يق ما بداش أل

�قة املستشفى كذ� ما تفتحاتش، ألن األطباء ولك ا<هودات اليل درتوا 
وجدتومه، رامه اكينني يف اجلديدة، ولكن �قني ما مشاوش للمستشفى 

  .د·ل الزمامرة اليل يه جديدة كذ�
حاجة أخرى، يه كيفام قلتوا السـيدة الوزيرة، قضية املوارد البرشية راها 

البرشية، فÅ خيص هاذ القضية، أ½ كندوي دميا عىل املراكز  املوارد. إشاكلية
اليل يه موجودة، عالش كنقول املراكز خاص تكون قريبة للمريض؟ ألن 

لكم، �ش  150و 100و 80املريض اليل كيدير ثالثة حصص وكيجي 
يوصل للمركز، كتكون عندو معا½ة أخرى، وهذا حاولوا، السـيدة الوزيرة، 

  .لو يتحل، إىل مكل هللا خبريخاص املشلك د·
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  عندمك رد عىل التعقيب السـيدة الوزيرة؟

        : : : : السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
بإجياز، السـيد الرئيس، بغيت غري نقول بأن املراكز راها غادية تفتح 

يف ممت شهر يونيو د·ل املمرضني من هنا لشهر يوليوز، ألن التعيينات تمت 
  .إذن يف غضون شهر يوليوز سيمت فتح مجيع املراكز. واألطباء اجلدد

بغيت نقول فقط �لنسـبة للصيانة، �خلصوص �لنسـبة ملراكز لتصفية 
عند½  -كام تعلمون  -اPم، يه ما طارحة لنا حىت يش إشاكلية، ألن 

يف هذه العقدة تلزتم هذه الرشكة التعاقد مع رشكة اليل كزتود½ �آلالت، و
وحقيقة، بلك موضوعية وبصدق وأمانة، الصيانة د·ل مراكز . �لصيانة

تصفية اPم ما واضعة حىت يش إشاكلية لوزارة الصحة، راه اكين واحد 

  .التتبع نظرا للحساسـية وللخطورة د·ل املرض
  .وشكرا

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

أعضاء جملس املستشارين، نشكرمك عىل مسامهتمك القمية معنا و�مس لك 
وننتقل إىل قطاع املوايل، سأنتقل إىل السؤال الثاين املوجه . يف هذه احلصة

إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، ألن السؤال 
  .توصلنا بتأجيل من أحصابه. األول أجل

حرمان مسـتخديم اتصاالت املغرب من  ننتقل إىل السؤال الثاين، حول
عبد الرحمي الرماح، محمد دعيدعة، : الرتقية، للمستشارين احملرتمني السادة

عبد السالم خريات، محمد بورمان، محمد العشاب، محمد عداب الزغاري، 
عبد امحليد فاحتي، عبد املا� أفر·ط، محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد 

  .العاطفي، حسن ألكمي
  .فضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤالفليت

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارون،
  .شكرا، السـيدة الوزيرة، عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

سؤالنا يتعلق برشكة أساسـية، دورها أسايس يف �قتصاد : أقول
وتدركون مجيعا التطور اÈي عرفته هذه املؤسسة �نتقالها من  الوطين،

القطاع العام إىل القطاع اخلاص، وفعال اكن هذا �نتقال أسايس يف حياة 
هذه الرشكة، حبيث تطورت من حيث رمق معامالهتا، من حيث أر�ا 
ومن حيث دورها يف �قتصاد الوطين، وأيضا امتداداهتا عىل الصعيد 

وامتدادها عىل الصعيد  Vivendiوخاصة دورها يف مجموعة اPويل، 
  .اإلفريقي

فعال، تطورت، وحىت اPوÃ املغربية اسـتفادت من هذا التطور بعد 
إىل  1990خوصصة هذه املؤسسة، حيث ارتفعت مداخيل اPوÃ منذ 

اآلن خبمس مرات، وكذ� رمق معامالت هذه الرشكة عرف تطورا 3ام 
سـنو·، وأيضا هذا انعكس عىل  %17إىل  13بني  توازي نسـبة منوه ما

  .املؤسسة أو الرشكة يف أوضاع جيدة. أر�ا
ما نريد أن نطرحه أن هذا التطور عىل املسـتوى �قتصادي وعىل 

  املسـتوى املايل، هل اكن نفسه عىل مسـتوى وضعية املسـتخدمني؟
ددة اكنت وضعية املسـتخدمني يف جمال الرتقية واحضة حم 95قبل سـنة 

بنص القانون، وانتقلنا إىل وضع قانوين آخر حتمكه مدونة الشغل، ومدونة 
  . متثل احلد األدىن اÈي ال جيب التنازل عليه - حسب املرشع  -الشغل 
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لألسف الشديد، أن اتصاالت املغرب احنرصت يف احلد األدىن د·ل 
يس مدونة الشغل، واملكتسـبات اليت اكنت يف السابق يف إطار قانون أسا

يف إطار نظايم بدل النظام التعاقدي، أن هذه املكتسـبات، ومن بيهنا 
سـنو· أهنا مل تنتقل إىل  %20الرتقية، واليت اكنت حمددة بنص قانون يف 

  .الوضع اجلديد يف إطار مدونة الشغل
�È، فاملسـتخدمون يعيشون وضعية مجود، ألن النظام اجلديد يعمتد 

للتباري، بعكس النظام السابق اÈي اكن عىل املناصب اليت تفرغ وتطرح 
  .حمددا سـنو· حبمك قوة القانون

اآلن ندرك دور احلكومة وعالقة احلكومة مع هذه الرشكة �عتبارها 
، و�لتايل أن هناك %30رشكة خاصة، وال متت� فهيا اPوÃ إال حوايل 

 متدخلني آخرين، هناك رشاكء آخرين هلم دور أسايس يف التحمك يف مسار
  .هذه الرشكة

ونريد فقط من احلكومة، يف خشص وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة، أن تكون وسـيطا بني املشغل وبني ممثيل 
املسـتخدمني للوصول إىل صيغة توافقية للبحث عن احللول لتحريك هذه 

  .الرتقية اليت تعرف مجودا، خاصة منذ تطبيق �تفاقية امجلاعية احلالية
  .را السـيد الرئيسشك

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا أسـيدي

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

ام أشار إلهيا السـيد املستشار احملرتم، رشكة اتصاالت يه �لطبع، ك
املغرب رشكة حرة، و�لطبع احنا اPوÃ مشاركني فهيا، ولكن هذا ما 
تمينعناش �ش يكون عند½ واحد �تصال و�ش حناولو نقربو اآلراء بني 

مجيع الرشاكء �ج«عيني يف هاذ الرشكة هاذي، وحقيقة هذاك اليش اليل 
، طلبنا الرشكة نتاع اتصاالت املغرب تعيطنا بعض التوضيحات در½، أوال

  .أشـنو يه احلاÃ الراهنة يف اإلطار �ج«عي اليوم
وكام جاء يف جواهبم، فرسوا لنا بأنه وقعت واحد �تفاقية يف أواخر 

، اتفاقية جامعية اليل اتفقوا علهيا تقريبا مجيع الرشاكء �ج«عيني، 2004
بعض �متيازات اإلضافية، خاصة فÅ  -حقيقة  -ة حققت وهاذ �تفاقي

اكنت الز·دات السـنوية . يتعلق بتطور املسار املهين، والز·دات السـنوية
متتالية منذ ذاك الزمان، وأيضا يقولون بأنه عرفت واحد التحسني يف 

  .األجور وحتسني يف التعويضات وحتسني يف املنح

و هاذ �تفاقية هو الشطر اليل كيتعلق أما الشطر الثاين اليل تطرقت ل
مبنحة املردودية، هاذ منحة املردودية، كام جاء يف التفسريات نتاع اتصاالت 
املغرب، اكين اليوم واحد الز·دة متتالية يف هاذ منحة املردودية ألهنا 
مرتبطة واحد �رتباط مبارش مع رمق املعامالت، ولكام ارتفع رمق املعامالت 

  .ذ املنحة نتاع املردوديةارتفعت ها
أخريا تلكموا عىل فرص نتاع الرتقية، وجاء يف جواهبم بأن اليوم يوجد 

واحد الفرص أوفر للرتقية، وأعطوين واحد العدد نتاع اآلالفات  -حقيقة  –
نتاع الناس اليل ترقاوا يف  3000يف هاذ السـنة هاذي األخرية، اليل تقريبا 

  .هاذ السـنة هاذي األخرية
واحد �ه«م من رشكة  - اليوم  - اجلواب تيعين بأن اكين  فهاذ

كام  -وأ½ أيضا . اتصاالت املغرب �ش يكون حتسني الوضعية �ج«عية
رهن السادة املستشارين، �ش يكون واحد التواصل أقوى يف  -قلت 

  .أ½ مسـتعد �ش نساعدمه يف هاذ اإلطار هذا. املسـتقبل
  .وشكرا

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

  .لمك تعقيب؟ تفضلوا السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
شكرا السـيد الوزير عىل هاذ التوضيحات اليت رمبا ال خنتلف عىل طبيعهتا، 
ولكن خنتلف عىل نوعيهتا، �È فنحن نقول فÅ يتعلق، أوال، البد أن 

اليوم يف بعض الصحف عىل أن اتصاالت املغرب  أشري أنه اطلعت صباح
، مبعىن أن هذا يشء 312رشكة عاملية، وترتيهبا يقارب  500توجد من بني 

جيد جدا، ولكن ما نقو` أنه الوترية اليت تتطور هبا الرشكة ال تناسب 
الوترية، سواء وترية الز·دة يف األجور أو وترية الرتقية أو وترية منحة 

  .املردودية
Åمنحة " يتعلق مبنحة املردودية، فعال هناك منحة سـنوية تسمى ف

. ، ولكن هناك حيف يطال املسـتخدمني ذوي الرتب السفىل"املردودية
حصيح أن املسؤولني هلم منحة املردودية يف املسـتوى، ولكن املسـتخدمني 

  .املرتبني يف السالمل اPنيا ليست هلم منحة يف املسـتوى
قية، اكنت يف السابق، هذا هو اÈي نقول أن كذ� فÅ يتعلق �لرت 

املكتسـبات من النظام العام، واكن جيب عىل هذه �تفاقية امجلاعية أن 
: تتضمن هذه املكتسـبات، أنه اكنت يف السابق الرتقية رهينة بقرار طرفني
  . اإلدارة وممثيل املسـتخدمني، اآلن أصبحت الرتقية رهينة فقط بإرادة اإلدارة

يف إطار  -ىل ذكر منحة املردودية، سـبق يل من هاذ املنرب �È، فع
أن قلت أن بعض املديرين اجلهويني يف اتصاالت املغرب  -اإلحاطة علام 

. مليون 20يتقاضون مائة مليون، وبعض املندوبني اجلهويني يتقاضون 
لألسف الشديد، أن هاذ املصادر اليت زودتين هبذه األرقام مصادر غري 
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حصيحة، ففعال �لنسـبة للمديرين اجلهويني واملندوبني هناك  موثوقة وغري
فعال منحة 3مة جدا، ولكن ال تصل إىل هذه األرقام اليت سـبق أن 

  . رصحت هبا
�È مفن �ب املسؤولية، ومن �ب املصداقية يل مكستشار وكفريق 

هناك أرقام . وللمجلس، فأقول أن األرقام اليت رصحت هبا ليست حصيحة
مليون، وتصل إىل املدير اجلهوي إىل  7ال للمندوب إىل حوايل تصل مث
  . مليون 20مليون و 100مليون، ولكن ليست  30حوايل 

�È، من هذا املنرب، نعتذر التصاالت املغرب عىل هذا اخلطأ غري 
  .املقصود وكذ� للسـيد رئيس جملس اإلدارة امجلاعية

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد املستشار احملرتم، لمك رد عىل التعقيب؟ شكرا

إىل مسح احلضور الكرمي، تلبية لطلب السـيدة وزيرة التمنية �ج«عية 
واألرسة والتضامن اليل عندها إكراهات حكومية طارئة، فسـمنر للسؤال 
ا2صص لها، حول �عتناء �ملعاقني، اليل موضوع من طرف السادة 

امليلودي عفوت، يوسف بنجلون، محمد عبو، إبراهمي  :املستشارين احملرتمني
احلب، عبد الرحمي عامين، محمد طاحلا، عبد الواحد الشاعر، مصطفى 
الشهواين، احلبيب لعلج، امليك احلريزي، عالل عزيوين، أمحد بنيس، 
العلمي التازي، حلسني أشـنلكي، محمد بوهريز، احلو املربوح، حلسن 

  . ي محمد املسعودي، حلسن عبادالعواين، خريي بلخري، موال
فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضل اليس العلمي 

  .التازي

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

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

�لطبع هاذ السؤال 3م جدا، والسـيدة الوزيرة مشكورة مسـبقا عىل 
ات اجلبارة اليل تبذلوا يف هاذ امليدان نتاع املعاقني، حيث العدد نتاع ا<هود

مليون يف هاذ اإلحصاء اليل عند½، ورمبا عندمك  3املعاقني تيتعدى 
معطيات أخرى، ولكن �لطبع هناك جمهود جبار اليل تبذل من طرف 
الوزارة، ولكن كذ� ا<متع املدين، امجلعيات يف مجيع أحناء املغرب 

  .جودينمو 
اليل كنمتناو وعطيتوا املثال، السـيدة الوزيرة، عندمك أحد من املوظفني 
. د·لمك، من املستشارين د·لمك اليل هو معاق وإنسان، تبارك هللا عليه

داك اليش اليل تيقوم به 3م جدا، ولهذا تيخصمك عدد اإلدارات وعدد 
  .الوزارات اليل يتبعومك ويتبعوا املثال د·لمك

ليل تنطلبو من السـيدة الوزيرة تعطينا أشـنو يه اإلسرتاتيجية اآلن، ا

د·ل احلكومة حول هاذ املشلك نتاع املعاقني؟ وكيفاش تنشوفو املسـتقبل 
نتاع اإلدماج املهين للمعاقني يف الشغل؟ كيفاش ميكن هلم يتكونوا ويندجموا؟ 

ضافة واش كتخمموا من الناحية القانونية يكون يش قانون خاص، اليل �إل
للقطاع العام، رمبا احنا يف القطاع اخلاص مسـتعد رمبا يسامه يف هاذ 

  .امليدان؟ اعطيو½ اجلواب د·لمك
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

  .اللكمة لمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، تفضلوا

        ::::ج«عية واألج«عية واألج«عية واألج«عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنمنمنمنية �ية �ية �ية �
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدان الوزيران،
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارون،
أشكرمك عىل سؤالمك الهام وعىل اه«ممك بوضعية األشخاص املعاقني، 

من الساكنة املغربية، حسب اإلحصاء د·ل % 5.12اليل كيشلكوا 
ألف د·ل األشخاص يف  530و ، اليشء اليل كيشلك مليون2004

مليون د·ل األرس املغربية، اليل عندها  1.3وضعية إعاقة، واليل كهيم 
خشص معاق داخل األرسة د·لها، فالهنوض بأوضاع األشخاص املعاقني هو 
من احملاور اإلسرتاتيجية لوزارة التمنية �ج«عية واألرسة والتضامن، 

، اليل كهتم مجموعة من القطاعات كتشلك حمور أسايس ويه مسأÃ أفقية
احلكومية �إلضافة إىل امجلاعات احمللية، ليل كذ� كتلعب دور أسايس 

  .وكذ� القطاع اخلاص -كام ذكرمت  -ومجعيات ا<متع املدين 
فاملهام دميا يف وزارة التمنية �ج«عية واألرسة والتضامن يه 3ام د·ل 

والتعبئة �ج«عية يه مسأÃ التنسـيق د·ل السـياسات العمومية، 
أساسـية اليل عبئنا حولها املهرجان الوطين السابع لألطفال ذوي 
�حتياجات اخلاصة يف شهر أبريل واليل نظمناه بطريقة غري ممركزة يف أربعة 

يف فاس وآسفي وسطات وتطوان، برشاكة مع املركز : مدن من اململكة
  .الوطين محمد السادس للمعاقني

لوضعية د·ل هاذ الرشحية �ج«عية يه ليست مرضية، ففعال، ا
ولكن هناك نقط اليل كتجعلنا نكونو متفائلني جدا، فÅ خيص املسـتقبل، 
وأبدأ �لقرار املليك د·ل صاحب اجلالÃ امل� محمد السادس، حفظه هللا، 
للمصادقة عىل �تفاقية دولية للهنوض حبقوق األشخاص املعاقني اليل مت 

�ملناسـبة د·ل اÈكرى السـتينية  2008ديسمرب  10الن عهنا يوم اإلع
لإلعالن العاملي عن حقوق اإلنسان، ومبارشة بعد ذ� إعالن احلكومة 

من هاذ �تفاقية أن تؤسس جلنة ملكفة بتتبع وإعامل هذه  33طبقا للامدة 
  .�تفاقية
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و طبقا �إلضافة إىل ذ�، هناك مرشوع قانون اليل مت التحضري د·ل
 13لهذه �تفاقية واليل مت الوضع د·لو أمام األمانة العامة للحكومة يوم 

، واليل كينطلق من واحد املنظور مشويل د·ل األخذ بعني 2009فرياير 
  .�عتبار حقوق هذه الرشحية

�إلضافة إىل ذ�، هناك اجلانب الوقايئ اليل هو كذ� أسايس، واليل 
نية للوقاية من اإلعاقة، اليل مت التحضري د·لها متت حتضري إسرتاتيجية وط 

 3مبعية مجموعة من القطاعات احلكومية املعنية، واليل مت التقدمي د·لها يوم 
، وحنن منكبون حاليا عىل حتضري خطة العمل لتطبيق هذه 2008ديسمرب 

اإلسرتاتيجية، وهناك مجموعة من األعامل وما غنذكرهاش لكها، ألنه يه 
ن كنخص �ألساس مسأÃ متدرس األطفال املعاقني، اليل فهيا 3مة، ولك

مجموعة من الربامج اليل أدت إىل نتاجئ، وكذ� يف ميدان تشغيل املكفوفني 
د·ل املكفوفني اليل مت التوظيف د·هلم داخل  137يف القطاع العام، هناك 

  .القطاع اخلاص
مع امجلعية د·ل  وهناك كذ� مجموعة من �تفاقيات، من مضهنا اتفاقية

اليل غادي يوظفوا كذ� املكفوفني، Les call center املاكملات عن بعد 
 40وهناك اتفاق مع السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بتوظيف 

  . د·ل املكفوفني، اليل غادين يسـتفدوا من منح تعمل القرآن
  .أستسمح إىل طولت، ولكن املشلك شوية طويل، وشكرا

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  . شكرا السـيد الوزيرة احملرتمة

  .لمك التعقيب السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
كنشكر السـيدة الوزيرة عىل هاذ املعطيات اليل عطيتو½، ولكن هذا 
واحد القضية نتاع املعاقني، سـيد½ هللا ينرصه خشصيا، أن« شفتوا العناية 

اع املعاقني، ولهذا تنعرفو بأنه تديروا جمهود جبار، اليل كيعطي لهاذ الطبقة نت
وا<متع املدين كذ� امجلعيات، ولكن البد تيخص تشوفوا من الناحية 

تدخلوا يش تعديل عىل القانون اليل جاري به  - رمبا  -القانونية كيفاش ميكن 
العمل اآلن، وتشوفوا كيفاش يوقع اإلدماج نتاع هاذ الطبقة نتاع املعاقني، 

لكن تكون هلم كذ� عناية خاصة، وأعتقد أن هاذ اليش اكين، ولكن ما و 
  .فهيا �س أنمك تزيدو ترفعوا

واليل در½ها " أطلس"أخريا، يف مكناس در½ واحد امجلعية مسيهتا 
، اليل هام خاصني يف  Comitéبواحد �تفاق مع واحد املؤسسة فرنسوية
، وأعطت Professionnelوا تأهيل املعاقني لألعامل �ش ميكن هلم يعمل

نتاع  120أو  100وقع واحد  -يف ظرف رمبا أقل من عام  - نتاجئ، حيث 
ولكن طرف مهنم كثري اليل اسرتجعوا،  املعاق اليل اسرتجعوا، مايش لكهم،

ولكن خاص البد العناية نتاع الوزارة د·لمك �ش ميكن لهاذ العملية تعطي 
  .الVر د·لها

  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .لمك الرد عىل التعقيب السـيدة الوزيرة؟ تفضلوا

        ::::السـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التمنمنمنمنية �ج«عية واألية �ج«عية واألية �ج«عية واألية �ج«عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
السـيد املستشار، فعال تنأكد بأنه القانون املغريب كيفرض عىل الوظيفة 

من املناصب الوظيفة العمومية خمصصة  %7العمومية أهنا توظف 
ألشخاص املعاقني، ويف هاذ امليدان بعثنا مبراس] مجليع القطاعات ل

، وبدينا %7احلكومية، نطلب مهنم يقدموا لنا احلصي] د·ل تفعيل هاذ 
كنتوصلو ببعض األجوبة بأنه فعال عدد من القطاعات احلكومية تطبق هاذ 

 .%7الهدف د·ل 
لكمتوا علهيا يه فÅ خيص القطاع اخلاص، أؤكد أن هاذ امجلعية اليل ت 

مجعية 3مة، مقنا �تصال معها، ومعلنا عىل تعممي هذه التجربة الرائدة مبدينة 
 La CGEMمكناس، عىل لك الرتاب الوطين، من خالل �تفاقية مع 

يعين الكنفدرالية العامة للمقاولني املغاربة، ونعمل �تصال مع القطاع اخلاص 
توظيف األشخاص ذوي  توفري الرشوط لتحسني - فعال  –من أجل 

  .�حتياجات اخلاصة
كام نعمل مبعية وزارة التشغيل والتكوين املهين عىل إخراج إىل الوجود 

عىل القطاع اخلاص د·ل وظائف القطاع  %5املرسوم املتعلق بفرض 
  . اخلاص ا2صصة لألشخاص املعاقني

حنن اآلن نتحاور حول الرشوط من أجل تطبيق هاذ النسـبة، وكيفام 
ن احلال، ا<هودات، كام ذكرتوا، جمهودات كبرية اليل كنقومو هبا من أجل اك

ومبعية ا<هودات د·ل لك املتدخلني، األكيد أننا . الوصول إىل هاذ الهدف
  .غادين نسـتطعو حنسـنو الظروف د·ل هذه الرشحية الهامة من ا<متع

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . مك عىل مسامهتمك معنا يف هذه احلصةشكرا السـيدة الوزيرة، وشكرا ل

وننتقل إىل قطاع آخر، أال وهو قطاع الشـبيبة والر·ضة، والسؤال 
حول إسرتاتيجية اإلدارة يف إعداد أبطال قادرين عىل املنافسة والتتوجي 

: ، للمستشارين احملرتمني السادة2012خالل األلعاب األوملبية، خالل 
الرحمي عامين، أمحد بنيس، إبراهمي  العلمي التازي، أمحد حا»، عبد

احلب، خريي بلخري، احلسني أشـنلكي، احلبيب لعلج، محمد طاحلا، احلو 
املربوح، عبد امحليد العكرود، امليك احلريزي، احلسن عباد، عبد العزيز 
البنني، مصطفى الشهواين، محمد بوهريز، احلبيب النواس، أمحد حا»، 

عر، محمد عبو، عبد السالم أمغار، حلسن محمد القلويب، عبد الواحد الشا
  . بيجديكن، يوسف بنجلون، خريي بلخري

  .فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤال
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        ::::املستشار السـيد خاP برقيةاملستشار السـيد خاP برقيةاملستشار السـيد خاP برقيةاملستشار السـيد خاP برقية
  السـيد الرئيس، 

يف إطار نقطة نظام، مشيتوا لوزارة أخرى، واكين وزير السـياحة هو 
  .موجود هنا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
قطاع السـياحة من بعد قطاع الشـبيبة، . ر السـياحة من بعدعندي وزي

  .اليس برقية
  .تفضل أحد اإلخوة املستشارين

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

  السـيدات والسادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

 Ãهاذ السؤال اليل تنطرحو عىل السـيدة الوزيرة، فإن صاحب اجلال
أعطى تعلÅته السامية من أجل ختصيص مزيانية 3مة Pمع نرصه هللا، 

الر·ضة وتكوين أبطال قادرين عىل املنافسة والتتوجي خالل األلعاب 
�لطبع هاذي واحد املبادرة 3مة جدا هاذي، سـيد½ . 2012األوملبية لسـنة 

  .هللا ينرصو أعطى أمهية قصوى للوزارة
لسـيدة الوزيرة، اليل تنعرفها ولهذا، السؤال اليل تنطرحو اآلن عىل ا

تتبذل واحد ا<هود جبار، وشفنا بأنه يف هاذ األ·م األخرية يف هاذ الشهور 
األخرية �نت الر·ضة و�ن الكثري، ولكن احنا تنطلبو، السـيدة الوزيرة، 
تعطينا أوال، كيفاش غادي تنفذوا التعلÅت امللكية السامية؟ وأشـنو يه 

زارة لتطبيق هاذ التعلÅت؟ وكيفاش كتشوفوا اإلسرتاتيجية نتاع الو 
؟ وآش وجدتوا؟ أشـنو 2012املسـتقبل خالل هاذ األلعاب األوملبية نتاع 

يه املسامهة ؟ مث القطاعات اليل غادي تسامه يف هاذ األلعاب األوملبية 
  املقب]؟ 

  .شكرا

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

  .الوزيرة احملرتمة اللكمة لمك، السـيدة

        ::::السـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـباب والر·ضةالسـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـباب والر·ضةالسـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـباب والر·ضةالسـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـباب والر·ضة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يف البداية، تنشكر السادة املستشارين احملرتمني عىل اه«3م بقطاع 
ة والر·ضة، اليل الر·ضة والشـباب بصفة عامة، وبإسرتاتيجية وزارة الشـبيب

كيدخل يف إطار �ه«م �لر·ضيني و�سـتعداد د·ل هاذ األبطال يف 

  .�سـتحقاقات اPولية املسـتقبلية
 Åف ،Ãت امللكية السامية لصاحب اجلالÅويف هاذ اإلطار، وتنفيذا للتعل

مليون د·ل اPرمه لتأهيل وتكوين الر·ضيني  330خيص ختصيص مبلغ 
يل لالسـتحقاقات اPولية، كام قلمت، لأللعاب األوملبية بلندن من مسـتوى عا

بتوقيع اتفاقية  2009أبريل  30، قامت الوزارة مؤخرا بتارخي 2012سـنة 
رشاكة مع وزارة املالية و�قتصاد وكذ� وزارة الشـباب والر·ضة واللجنة 

  . الوطنية األوملبية املغربية
داد ر·ضيني من مسـتوى جد وهاذ �تفاقية كهتم تنفيذ بر½مج إع

عايل، وذ� لالسـتعدادات لالسـتحقاقات املسـتقبلية، فÅ خيص دورة 
، مرورا من ألعاب البحر األبيض املتوسط، األلعاب 2012حىت ل  2009

الفرانكفونية، األلعاب العربية إىل احملطة اليل كهتمنا اكملني، اليل يه ألعاب 
، ومت تشكيل جلنة 2012نة البحر األبيض املتوسط مبدينة لندن سـ 

  .مشرتكة، فهيا وزارة الشـباب والر·ضة وكذ� اللجنة الوطنية األوملبية
وهاذ اللجنة الهدف د·لها هو حتديد األنواع الر·ضية لبعض الر·ضات 

وركز½ عىل بعض الر·ضات . األوملبية اليل غادي تسـتفد من هاذ الرب½مج
  . اليل عند½ فهيا حظوظ

الر·ضات، اكين ر·ضة ألعاب القوى، اكين املالمكة، اكين  من بني هاذ
كذ� سـباق اPراجات، اكين السـباحة، اكين التيكواندو، اكين اجليدو، 
سـتة د·ل الر·ضات، من مضن هاذ الر·ضات اختارينا زوج د·ل 

  ).ب(وصنف ) أ(األصناف، صنف 
من د·ل الر·ضيني  30كيسـتافدوا تقريبا ): أ(فÅ خيص صنف  -

تربصات واسـتعدادات داخل وخارج أرض الوطن ومبراكز ممتزية عىل 
الصعيد اPويل، حتت قيادة مدربني وكذ� أطر من مسـتوى جد عايل 

  مغاربة وأجنبيني؛ 
د·ل الر·ضيني وكيسـتافدوا  60، وكيضم )ب(هناك كذ� صنف  -

كذ� من هاذ الرتبصات عىل صعيد الوطين، وكهيموا مخسة د·ل 
، إال جامعة ألعاب القوى اليل عندها مركز نتاع �سـتعدادات اجلامعات

 .نتاع األبطال مبدينة الر�ط كذ�
هاد امخلسة د·ل اجلامعات األخر·ت اليل يه السـباحة واملالمكة 
واجليدو والتيكواندو وسـباق اPراجات كيسـتافدو من تربصات يف املركز 

لكية، يف انتظار إصالح مركز الوطين للر·ضات التابعة للقوات املسلحة امل 
¾بع لوزارة الشـبيبة والر·ضة، اليل هو حاليا كيعرف واحد اإلصالح، 
إصالح جد هام اليل مسيتو املركز الوطين للر·ضات موالي رشـيد، واكين 

  .ر·ضة ألعاب القوى، عندها تربصات يف مركز آخر -كيفام قلت  -
سـتافدوا من منح، ال هام كام قلت، كنأكد عىل أن هاذ األبطال لكهم كي 

وال املدربني د·هلم، كيسـتافدو من واحد اإلطار جد 3م �ش تكون 
التداريب، وتكون التظاهرات اليل كيشاركوا فهيا ويسامهوا فهيا من مسـتوى 

 -مرة أخرى  - ألعاب متعددة، مهنا  -كيفام قلت لمك  -جد عايل، وكهتم 
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أللعاب الفرانكفونية، األلعاب ألعاب البحر املتوسط، األلعاب العربية، ا
اإلفريقية، وآخر حمطة اليل كمتناو أننا خنرجو بتتوجي عاملي وأومليب يه حمطة 

  .2012لندن سـنة 
  .وشكرا عىل اإلصغاء

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

  .اللكمة لمك، السـيد املستشار احملرتم

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

 -بغيت نشكر السـيدة الوزيرة عىل هاذ املعطيات اليل عطاتنا واليل 
اآلن راه امللف بني يد أمينة، و�لطبع األوامر د·ل سـيد½ هللا  - �لطبع 

ينرصه، غادية تطبق، فلهذا اليل تنطلبو من السـيدة الوزيرة تعقل ميل كنا 
، اسـتقبلناها ميل اكنت جات مجموعة نتاع املغاربة مشينا نسـتقبلو الناس

بط] يه وعويطة يف اPار البيضاء، كنا اسـتقبلنامك، ولهذا تيخصنا البد 
، إن شاء هللا، حبول هللا، �ش املغرب 2012دا� النتاجئ نتاع هاذ 

يسرتجع، عىل لك حال، امحلد �، غادين معمك، السـيدة الوزيرة، بدون 
نظرية د·ل سـيد½هللا نرصه، ملا شك، غادين نوصلو لألهداف اليل وراء ال 

  .إال وهو البد غادين حنصلو عىل نتاجئ - كام قلتو  - أعطى اع«دات 3مة 
ولهذا، تنقول نوبة أخرى، �مس التجمع الوطين لألحرار، �ش البد 
نوصلو لألهداف نتاع املغرب، كام اسـتقبلنامك أن« كأبطال وعويطة، بغينا 

  .ربعاود أبطال أخرى تلتحق �ملغ
  .وشكرا

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

وننتقل . ونشكر السـيدة وزيرة الشـباب والر·ضة عىل مسامههتا معنا
إىل قطاع السـياحة، حول وضعية الواكالت السـياحية، للمستشارين 

السـيد حلبيب لعلج، اليس أمحد حا»، اليس امليك احلريزي، : احملرتمني
التازي، اليس عالل عزيوين، اليس حلسن بيجديكن، اليس اليس العلمي 

  . حلسن العواين، اليس خريي بلخري، اليس إبراهمي احلب
  .تفضل أحد اإلخوة املستشارين، اليس لعلج

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارون،

  السـيد الوزير،
احة دورا كبريا يف تنشـيط �قتصاد الوطين مما الشك فيه، تلعب السـي

ويف امتصاص عدد كبري من اليد العام]، وتلعب يف هذا اإلطار الواكالت 
السـياحية أيضا دورا 3ام يف تنشـيط السـياحة بشقهيا، اPاخيل واخلار»، 
وذ� �لتعريف �ملنتوج السـيا� املغريب، وكذ� مبا تزخر به اململكة من 

إال أن هذه الواكالت تعاين اآلن من . مؤهالت سـياحيةمناظر طبيعية و 
  .أزمة، تتعرض فهيا للمنافسة الغري الرشيفة

ومن هذا املنطلق، نود، السـيد الوزير، أن نسائلمك عن دور هذه 
الواكالت يف اسـتقطاب السـياح وكذ� دورها يف تنشـيط السـياحة 

  اPاخلية؟ 
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ا السـيد املستشار احملرتمشكر 

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارون احملرتمون،

أشكر فريق التجمع عىل طرحه لهذا السؤال، وكام يعمل السادة 
ترتكز أساسا عىل تطوير املنتوج  2010، فرؤية املستشارون احملرتمون

" ا2طط األزرق"السـيا� وتنويع العرض املغريب عرب برامج حمددة ك
لتعزيز السـياحة " مدائن"لتوفري منتوجات شاطئية جديدة، وخمطط 

لتشجيع السـياحة اPاخلية �إلضافة إىل ا2ططات " بالدي"الثقافية، و
حة القروية وأيضا السـياحة ذات الطابع األخرى املتعلقة بتشجيع السـيا

  .احمليل
وأنمت تعلمون ذ� السـيد املستشار، وأنمت  -من هذا املنطلق، الواكالت 

أيضا عىل رأس الفيدرالية الوطنية لواكÃ األسفار، تعلمون أن واكÃ األسفار 
عندها دور 3م يف التعريف �ملنتوج السـيا� داخليا وخارجيا وأيضا 

ري السـياح املتوافدين عىل بالد½ واملوÇني من طرف منظمي توزيعه وتأط
  . Les tours opérateursاألسفار أو 

ومواكبة قطاع السـياحة من طرف واكÃ األسفار، ليس فقط رحب لقطاع 
مع اكمل  -السـياحة بأمكÖ، ولكن أيضا Pميومة بعض واكالت األسفار، اليل 

 �80لتدقيق، هناك فقط  685واكÃ أسفار أو  700من أصل  -األسف 
واكÃ أسفار اليل كتعلب دور املسـتقطب أو املسـتقبل للسـياح أو ما يسمى 

Les réceptives يعين أن لك واكالت األسفار كرتكز النشاط د·لها ،
عىل احلج والعمرة، وهذا ميكن تيجعل هاذ  - وإىل ما قلناش فقط  -أساسا 

وتيجعل أن اPور د·لمك طبعا،  اPميومة د·ل هاذ واكÃ األسفار يف خطر،
  . كفيدرالية وكواكالت، أنه تركزوا عىل نشاطات أخرى للسـياحة

طبعا، احلج والعمرة حىت يه 3مة يف النشاط السـيا�، ولكن ما 



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

23  

 )2009 يونيو 02( 1430 آلخرةجامدى ا 08

خاصوش يكون األساس، خاصو يكون فقط 8نوي �لنسـبة للنشاط 
  .األسايس د·ل واكÃ األسفار اليل هو تمنية األسفار

لتطوير النسـيج د·ل واكÃ األسفار وأيضا لتشجيع إبراز فاعلني وطبعا، 
جدد يف واكÃ األسفار، اليل غادي يمتوقعوا يف 3ن جديدة للسـياحة، وأيضا 
يواكبون التطور اPويل احلاصل يف هاذ املهنة، اليل غزاهتا اإلنرتنيت 

مة عاكفة احلكو  -طبعا  -والتقنيات احلديثة بصورة منقطعة النظري، فالوزارة 
عىل فتح ورش جديد لتعديل القانون املنظم لواكÃ األسفار القانون 

  :، واليل من خال` غهندفو إىل97فرباير  12الصادر يف  1.97.64
أوال، حتيني وتسهيل وتبسـيط املزاوÃ د·ل املهنة، وجعلها تتطابق  -

لنظر مع اخلاصيات د·ل القطاع ومع املتطلبات أيضا د·ل القطاع، كإعادة ا
يف داك الرشوط املطلوبة يف املدير د·ل الواكÃ، واكين أيضا إعادة النظر 

  يف نظام الكفاÃ؛
الهدف الثاين، هو حث الفاعلني عىل �ستVر يف هاذ القطاع وعىل  -

التكوين املسـمتر وعىل المتيزي الترشيعي بني 3متني، اليل هوما اكين منتجي 
يل هام 3متني، اليل هام رمبا منفصلتني، األسفار واكين موزعي األسفار، ال

 .فهاذ المتيزي الترشيعي غادي يعطينا أيضا الرشوط د·ل املزاوÃ هاذ املهنة
  :طبعا �لنسـبة للسـياحة اPاخلية، بغيت نقول اكين ثالثة أهداف

: السؤال كيتطرح - دامئا  –أوال، إبراز منظمي أسفار مندجمني، ألن  -
متيش لألوطيل، كيكون المثن مرتفع، وميل  عالش املواطن املغريب ميل

 تيجي الساحئ األجنيب تيكون المثن أقل؟
بغينا واكÃ األسفار مندجمة، اليل حىت يه تقوم هباذ العمل د·ل رشاء 
الغرف �مجل] والتقسـيط د·لها داخل الوطن بواحد األمثنة، اليل غادية 

  . تكون مقارنة وما كتبعدش كثري
، وهذا غادي يعطي واحد النشاط "بالدي"ل ا2طط د·: 8نيا -

 3د·ل احملطات سـياحية،  6ألف رسير يف  30جديد كبري جدا، ألن 
راه احنا يف قيد التفويت اليل  3تفو¾ت اليل هام إفران واجلديدة وأاكدير، و

هام 3دية وأيضا بنسلÅن والناظور، واليل غادية متكن من الرفع من عدد 
مليون، وهذا  9مليون مبيت إىل  3.2حة الوطنية من املبيتات د·ل السـيا

 .أيضا موضوع، وأيضا نشاط ميكن لواكÃ األسفار تقوم به
، اليل يه انطلقت منذ بداية السـنة، واليل "كنوز بالدي"طبعا أيضا 

 4جات �جلديد، أهنا غادي تدوم طول السـنة، وأيضا هناك أكرث من 
من واكالت  %25ين حوايل آالف رسير موجه لكنوز بالدي، واليل اك

إن شاء  -واكÃ، واليل  175األسفار كتلعب دور يف هاذ كنوز بالدي، أي 
غادية تنطلق بواحد العملية د·ل الرتوجي جديدة عرب الصحف  -هللا 

  . واإلذاعة والتلفزة يف األ·م القلي] املقب]
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  . رتمشكرا السـيد الوزير احمل
  .لمك التعقيب، اليس لعلج، تفضلوا أسـيدي

        ::::املستشار لسـيد احلبيب لعلجاملستشار لسـيد احلبيب لعلجاملستشار لسـيد احلبيب لعلجاملستشار لسـيد احلبيب لعلج
حنن نسجل لمك بلك إجياب . شكرا السـيد الوزير عىل اإليضاحات

املوقف د·لمك، ومن خالل املؤمتر األخري لواكÃ األسفار، اليل برزتوا فيه 
  .دور هذه الواكالت واPور اليل خاصها تلعبو

مت جيتوا بسـياسة جديدة بنظرة جديدة يف هاذ ا<ال، إال يف احلقيقة، أن
هناك واكالت أصبحت  - فعال  - أنه رمبا كنطالبو بتجديد هذه النظرة، ألنه 

خمتصة يف احلج والعمرة، وهذا ما نتأسف ` �لنسـبة Pور هذه الواكالت يف 
توسـيع ونرش املنتوج السـيا� اPاخيل أو نرش املنتوج السـيا� د·ل 

  .قطاب السـياح األجانب للمغرباسـت
 de conscience Uneاليل تنقولو للسـيد الوزير، اليوم، رمبا هنا 

prise هناك أخذ بعني �عتبار واه«م من طرف امجليع، خاصة من هاذ ،
املهنيني أنه شعروا �ملهمة د·هلم من خالل التدخالت د·لمك، من خالل 

د·هلم وشعروا �ملهام د·هلم �ليل  التوجهيات د·لمك، أهنم شعروا �ملهمة
خاصهم يؤديوها وبإدخال التكنولوجيا احلديثة يف الواكالت د·هلم وبإدخال 

  .أطر جديدة
اليل كنمتناو أنه نعملو جبد مسـتقبال، يدا يف يد، بإذن هللا، من أجل 
اخلروج هباذ املرشوع د·ل الترسيع، �ملرشوع د·ل التكوين املهين يف هاذ 

ر، مبرشوع واحد املعرض وطين سـنوي يربز فيه دور الواكÃ يف اإلطا
املنتوج السـيا� وإعطاء املواطن املغريب فرصة لإلطالع عىل املنتوج 

 -وهذا اكن جا وعد من عندمك خالل املؤمتر  -الوطين، ألن كنقولو أنه رمبا 
د يف يد يكون، هو أنه نعمل ي - إن شاء هللا  -وكنمتناو أنه يف األ·م املقب] 

يف هذا ا<ال، كنسجلو بلك ارتياح، الكيفية اليل كتشوفها اإلدارة د·لمك أو 
  .املسؤولني د·لمك جتاه هذه الواكالت

املالحظة األخرية، هو أنه العمل جبانب املكتب الوطين للسـياحة، ألنه 
حىت الواكالت ميكهنا تربز املنتوج اPاخيل، هاذ املكتب اليل خاصو يتوجه 

ما إىل الواكالت املغربية، ألنه يه اليل مفروض علهيا أن تسوق املنتوج شيئا 
  . املغريب، أكرث من الواكالت األجنبية

أنه نكونو  - كواكالت  –هذا دور وطين قبل لك شئ، خاصنا احنا 
نتعبئو يف إطار األشغال د·لنا، أنه نظر½ إىل هذا املوضوع، أنه من واجب 

الوطين وأن نعمل، جنبا إىل جنب، مع املكتب  الوطنية أنه نسوقو املنتوج
  .الوطين للسـياحة

  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .لمك اللكمة، السـيد الوزير، تفضلوا
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        ::::السـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحة
فقط، السـيد الرئيس، ألجسل تطابق الرؤى واألفاكر مع القطاع اخلاص، 

يف هذه املهنة د·ل القطاع  -إن شاء هللا  - عل أنه وهذا اليل كيج
السـيا�، ألنه �ش نتلكمو عىل جودة القطاع، خاص لك املهن ولك 
احللقات تكون ذات اجلودة وواكالت األسفار حلقة 3مة يف هاذ السلس] 

  . د·ل السـياحة
هناك تطابق يف األفاكر وهناك أيضا توÇات جديدة واستشعار جديد 

اذ واكالت األسفار مع الفيدرالية الوطنية لواكالت األسفار وأيضا ألمهية ه
املكتب اجلديد، وسـنعمل سو· من أجل أن خنلق جوا مالمئا للترسيع هبذا 
اإلصالح، ليل كتطالبوا به، وأيضا �ش تكون واكالت األسفار عندها قمية 

  . مضافة
ديش جيعل راه فقط احلج والعمرة، راه ما غادي يديناش بعيد، وما غا

. واكالت األسفار أيضا كتخلق فرص الشغل. أنه واكالت األسفار تستمثر
واكالت األسفار خاصها تبدع وختلق منتوجات جديدة، وطبعا الوزارة 
واحلكومة لكها دمع من أجل املنفعة يف هاذ النسـيج، �ش يكون فعال 

احة ويف تمنية السـي 2010مواكب فعليا ومنخرط متام �خنراط يف رؤية 
  .بلك فصائلها

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

وننتقل إىل السؤال املوايل، كذ� موجه إىل السـيد وزير السـياحة 
والصناعة التقليدية، حول إسرتاتيجية الوزارة لتشجيع السـياحة اPاخلية يف 

عبد : السادة ظل تداعيات األزمة عىل القطاع، للمستشارين احملرتمني
الكبري برقية، العريب سديد، بنجيد األمني، ½» خفاري، عبد اللطيف 
أبدوح، معر حداد أمحد ��، العريب القباج، يوسف التازي، العريب 
سديد، عيل قيوح، سعيد كرم، الطيب املوساوي، مصطفى ميارة، اكيف 

، محمد الرشاط، الطاهر الفاليل، سعد بزنروال، رضا بوطيب، محمد لفحل
  .بن الزيدية، أمحد بومكوك

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضل اليس برقية

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

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون،

  السـيد الوزير، 
عرفت مداخيل السـياحة تراجعا كبريا خالل السـنة احلالية بفعل 

ات األزمة العاملية وتراجع عدد السـياح األجانب املتوافدين عىل تداعي
املغرب، وأتيمت قبل قليل عىل اPور السليب لبعض الواكالت، Èا نسائلمك 

  :السـيد الوزير
أوال، ما يه إسرتاتيجية الوزارة لتشجيع السـياحة اPاخلية وتفعيل  -

املالية؟ ونرجو  لتغطية العجز املسجل ومواÇة انعاكساته" بالدي"بر½مج 
أن يكون التشجيع قوي �لنسـبة كذ� للسـياحة القروية، مشريا أن هناك 
مشالك يف دور اإلعالم والتواصل، ألنه ال تكون برامج �لنسـبة للمغاربة 
وإبالغهم عن اإلماكنيات املادية وما نتوفر عليه من وسائل وتشجيعات 

شالك يف املراقبة، ألنه هناك �لنسـبة للساحئ احمليل، علام بأنه هناك بعض امل 
إكراهات، وما يالحظه الساحئ يف توÇه إىل بعض األماكن، وال توجد هنائيا 

  إشارات �لنسـبة لألماكن السـياحية؛
قوة املسؤولني يف  - بلك رصاحة  -8نيا، هناك مشالك برشية، عدم  -

بعض الفنادق من عدم تكويهنم يف احلرفة، وكذ� �لنسـبة لترصفات 
دمني وأساليهبم وأز·هئم، ال توجد مراقبة وزارة السـياحة لتحسني املسـتخ

  .اخلدمات رهن إشارة الزبناء
هناك كذ� مشالك �لنسـبة للمطامع، مك من واحد أصبح مريضا يف 
بعض األماكن، أال توجد هناك مراقبة �لنسـبة لتوفري مجيع الضام½ت للزبناء؟ 

ه اإلكراهات اليت أرشت إلهيا فالبد أن يكون حتسني حقيقي �لنسـبة لهات
وما يه تداعيات هذه األزمة اليت نعيشها يف رؤية وزارة السـياحة . من قبل

  ؟2015إىل غاية 
  .وشكرا معايل الوزير

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

        ::::السـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  دة والسادة املستشارون احملرتمون،السـي
بغيت، أوال جناوب السـيد املستشار احملرتم عىل تداعيات األزمة، ورمبا 

  ، وأيضا فني وصلنا؟2010أيضا تأثريها عىل رؤية 
أوال، نبغي نفتخرو عىل أن قطاع السـياحة اكن أول قطاع اليل جا إىل 

" CAP 2009"يناها هذه القبة احملرتمة وقدم لمك واحد اخلطة استباقية مس 
يف بداية السـنة، وكننهبو أن تداعيات األزمة ورمبا أيضا اآل8ر اليل غادي 
ختيل يف �قتصاد·ت د·ل اPول املصدرة، غادي جيعل أن القطاع 

  . السـيا� عىل الصعيد اPويل تأثر
الطلب اPويل عىل  2007وهاذي حاجة طبيعية، وفعال تأثر إذ أنه يف 

د·ل  %�2رتفاع اكن فقط د·ل  2008يف . %7ب السـياحة ارتفع
تقلص الطلب  2009الشهرين األولني من . الطلب اPويل عىل السـياحة

 .- %7اPويل عىل السـياحة إىل 
هذا كيجعل عىل أنه األثر املهول والكبري والصعب جدا عىل هذا القطاع 
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طة وامحلد � اخل -ولكن طبعا . كيجعلو أنه يف مواÇة هذه األزمة
أعطت نتاجئ  �CAP 2009ستباقية، اليل اكنت برشاكة مع املهنيني، 

  .د·لها، أوال التحسيس واليقظة وأيضا اإلجراءات األولية اليل اختد½ها
وميكن نقول أنه الثلث األول من هاذ السـنة، إىل أخذ½ بعض األرقام، 

العديد من  كيجعل أن هاذ األرقام تكون أن املغرب قاوم نسبيا، ومقارنة مع
  .الوÇات، تداعيات هاذ األزمة

ونعطيمك بعض األرقام السـيد الرئيس، فشهر أبريل اكن شهر ممتزي، 
معر ما تقلصش عدد  -بغيت نصحح لألخ املستشار  - ارتفع عدد الوافدين 

اليل تقلصت هو اإليرادات، وغادي . الوافدين، عدد الوافدين يف تزايد
  .نفرس لمك عالش، إىل مسحتيوا

مقارنة مع أبريل املايض،  %24يف شهر أبريل، ارتفع عدد الوافدين ب 
، ولك الوÇات السـياحية يه اكنت زائدة، %6وارتفع عدد املبيعات ب

بفاس  %30+، %6+، طنجة %6+مراكش  %4+مايش سلبية، فأاكدير 
  .وتطوان

هاذ النتاجئ اإلجيابية د·ل أبريل جعلت أنه، منذ بداية السـنة من يناير 
، عدد املبيتات عرف تقلصا %10ىل آخر أبريل، عدد الوافدين ارتفع ب إ

اليل  %18، و�لفعل املداخيل عرفت واحد الرتاجع د·ل %3طفيفا د·ل 
  :هو ½جت عن ثالث عوامل

العامل األول، هو تقلص مدة اإلقامة د·ل السـياح، تيجيوا تيجلسوا،  -
  اليل كيجلس سـÅنة تيجلس غي ثالث أ·م؛

  ، اخنفاض األمثنة ألن اكين مواÇة، اكين واحد التنافسـية دولية؛8نيا -
8لثا، القوة الرشائية د·ل املسـهتلكني، د·ل هاذ األجانب السـياح  -

 .تقلصت، فاإلنفاق د·هلم أو النفقات داخل بالد½ تقلصت
اخلالصة عىل أن عدد الوافدين يف تزايد امحلد �، بي� هناك وÇات 

وافدين يف تقلص، هذا راه خاصنا نسجلوه، لكن سـياحية أخرى ال
  .اإليرادات د·ل السـياحة يف تراجع

اليل 3م أيضا أن احلكومة مستشعرة لهاذ اآل8ر د·ل األزمة، وهناك 
إجراءات إضافية داخل هذيك اللجنة د·ل اليقظة اإلسرتاتيجية، ومت 

تقوية مزيانية اإلعالن عن اخلطوط العريضة د·ل هاذ اإلجراءات اإلضافية ل 
  .التسويق وأيضا الرتوجي وأيضا تقوية مزيانية الربط اجلوي

طبعا، السـيد املستشار، دخل واحد العدد من النقط، كنقولو الوزارة 
قامية �Pور د·لها فÅ يتعلق �لتصنيف د·ل املؤسسات الفندقية، بدينا يف 

لوÇات، أننا هناك أيضا واحد العمل اليل غادي نقومو به جبميع ا. فاس
نعيد النظر يف الرتتيب د·ل بعض الفنادق اليل ما بقاتش كتحمل عدد 

  .النجوم اليل كتسـتحقها
طبعا، �لنسـبة لألماكن السـياحية، هناك دالئل اليل كتوضع رهن إشارة 
املسـهتلكني، والقطاع السـيا� هو قطاع كيحتاج للتعبئة د·ل امجليع طبعا، 

والسلطات احمللية �ش نرفعو من اجلودة د·ل  مبا فهيم امجلاعات احمللية

املنتوج، ألن هذا اليل غادي جيعل واحد حتسني �سـتقطاب د·ل 
الساحئ، ألن دا� مع هاذ األزمة تقلص الطلب، خفاص مني جيي الساحئ 
عند½، نعطيوه أحسن ما عند½، �ش أنه يرجع فرحان ويعاود جيي يزور 

  .بالد½
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .لمك التعقيب اليس برقية، تفضلوا

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

أهنئمك عىل أسلوبمك وغريتمك عىل القطاع وحنن نرى حتراكتمك عىل 
، ألنه عىل الز·دة يف الوافدين -بطبيعة احلال  -املسـتوى الوطين، وحتدثمت 

البد أن نأخذ بعني �عتبار أن السـياحة �ملغرب اكن لها مسـتوى عايل، 
وكنا حنافظ دامئا عىل هذا املسـتوى، وال جيب أن يتقلص مسـتوى 
السـياح، اليشء اÈي جعل بأنه املداخيل تقلصت، فلهذا البد أن حنتفظ 

  .�ملسـتوى اÈي أرد½ه من البداية، كفلسفة جديدة �لنسـبة للسـياحة
إال أنه، معايل الوزير، قلت يف البداية البد أن تكون هناك وسائل 
. اإلعالم، أن تلعب دورها جبانب ما تقومون به �لنسـبة للسـياحة

رضوري، جيب أن تكون إشارات يومية لتشجيع الساكن واملواطنني 
  .وإعطاهئم بعض األرقام التشجيعية �لنسـبة للسـياحة اPاخلية

 العامل، نرى أن اإلشارات داخل املدن حتدد 8نيا، حي� نتجول يف
هذا ليس مسؤولية . ال توجد هذه اإلشارات يف مدننا. األماكن السـياحية

ا<الس احمللية فقط ولكن مسؤولية املسؤولني ومسؤولية رجال السـياحة، 
ألنه يف بعض األحيان يمتلصون من أداء الواجبات للقيام �إلشارات داخل 

  .تكون مراقبة صارمة �لنسـبة للساحئاملدن، فالبد أن 
أعطيمك إشارة بسـيطة، معايل الوزير، وهذا واحد العدد د·ل السـياح 
كيقولوها، بعدما كميشـيوا للمحطات د·ل البزنين، وتصوروا هاذي معلية 

لكم تيبغي يراقب العجالت  600لكم،  500بسـيطة، وكيكون جاي كيدير 
يبوها فاسدة يف احملطات، فني يه د·لو، حىت الوسائل �ش يراقهبا كيص 

  املراقبة؟ 
فلهذا، هاذي لكها أمور، ألنه السـياحة راه مايش مسؤولية غري وزارة 

  .السـياحة فقط، يه مسؤولية امجليع ومسامهة امجليع
  .شكرا معايل الوزير

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

  .لمك اللكمة، تفضلوا
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        ::::حة والصناعة التقليديةحة والصناعة التقليديةحة والصناعة التقليديةحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياالسـيد وزير السـياالسـيد وزير السـياالسـيد وزير السـيا
 Ãمتفق متاما معمك، السـيد املستشار، هذا هو املغزى وهذي يه الرسا
اليل خاصنا نوÇوها، راه السـياحة مسؤولية امجليع، راه السـياحة قطاع 

  . أفقي، راه السـياحة عندها واحد اPور كبري يف بالد½
أيضا السـياحة أصبحت قاطرة لالقتصاد، خزان كبري لفرص الشغل، و 

. بوابة كبرية لالستVر، خاصنا حنافظو علهيا، خصوصا يف هاذ الظرفية احلالية
و�ش حنافظو علهيا، لك الوسائل خاصها تكون، ولك املتدخلني خاصهم 
يكونوا واعيني هباذ األمر هذا، لك املتدخلني من بيهنم ا<الس د·ل املدن، 

الس اجلهوية د·ل السـياحة، من بيهنم امجلاعات احمللية، من بيهنم أيضا ا<
  .اليل عندها أيضا دور يف تعزيز التشوير، وأيضا د·ل األماكن السـياحية

  .وشكرا أيضا عىل تشجيعمك، السـيد املستشار

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير وشكرا لمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه احلصة، 

  .تصالوننتقل إىل القطاع املوايل، أال وهو قطاع �
والسؤال حول إحداث قناة تلفزية أمازيغية، للمستشارين احملرتمني 

إدريس الرايض، عبد ا<يد املهايش، نور اPين براكع، عادل : السادة
املعطي، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، حلبيب 

، البشري أهل الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي بنديدي، عبد القادر المنييل
حامد، محمد اجبييل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد ال�وي، أمحد 
التويزي، محمد ¾ضومانت، حسن أوتغليست، عبد الرحمي الرشقاوي، 

  . املهدي زركو
فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضل اليس عبد 

  .الرحمي

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  معايل الوزير،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
الزال الرأي العام الوطين ينتظر �ه«م �لغ انطالق القناة التلفزية 
األمازيغية، نظرا ألمهية هذا املرشوع من آ8ر لكها إجيابية عىل التنوع يف 

  .بالد½
�لفعل، السـيد الوزير، أن هناك الزتاما حكوميا �إلعالن عن افتتاح 

، مبناسـبة ذكرى اخلطاب املليك السايم 2009أكتوبر  17القناة يوم  هذه
ألجدير، وهذا يف علممك، معايل الوزير، إال أن هذا �لزتام يبقى مثار عدة 

  .ختوفات
 2008و 2007أوال، سـبق للحكومة أن الزتمت مبواعيد سابقة سـنة 

  .يف تدبري هذا امللف - اكلعادة  -ومل تلزتم بوعدها وتأخرت 
  ايل الوزير، مع

الزالت هناك صعو�ت تعرتض تكوين املوارد البرشية والتقنية، نظرا 

  .ألنه مل يمت إرشاك املعهد املليك للثقافة األمازيغية
  معايل الوزير، 

هذه األسـباب تثري شكواك Pى املهمتني بقضا· األمازيغية، يف أن تكون 
ا�ا بتخصصات ر·ضية هذه القناة ضعيفة املشاهدة كسابقاهتا، اليت مت إحد

أو غريها، وهو األمر اÈي جيعل هذه القناة غري قادرة عىل القيام بوظيفهتا 
يف حتقيق اPميقراطية اإلعالمية وخدمة العمق الثقايف والسوسـيولو» 

  .للمغرب
  معايل الوزير،

  .أين وصل مرشوع إحداث هذه القناة؟ وشكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . حملرتمشكرا السـيد املستشار ا

  .اللكمة لمك السـيد الوزير احملرتم

    ::::السـيد خاP النارصي، وزير �تصالالسـيد خاP النارصي، وزير �تصالالسـيد خاP النارصي، وزير �تصالالسـيد خاP النارصي، وزير �تصال
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة املستشارون األفاضل،

ميكنين أن أطمئنمك، السـيد املستشار احملرتم، بأن احلكومة سـتفي 
ة هذه احلكومة بوعدها يف هذا امللف كام يف ملفات أخرى، وليس من عاد

هذه احلكومة تعهدت أمام املأل، تعهدت أمام جالÃ . أن ختلف الوعد
امل�، تعهدت أمام السلطة الترشيعية بأن خترج القناة األمازيغية يف أحسن 
ح] ويف أقرب وقت، وميكنين أن أطمئنمك بأن األمر يتعدى جمرد التعبري 

  : ات دقيقة مت اختاذهاعن خواطر أو اإلعالن عن مشاريع، بل هناك ترتيب
هناك املقر اجلديد، وإن اكن مؤقتا للقناة األمازيغية، أقول مؤقتا  -

ألنه ½ويني يف أقرب الظروف أن الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة لكها 
تنتقل إىل ماكن يكون يف مسـتوى التطلعات د·لها ود·ل الشعب املغريب 

  بأن يرى إعالمه يف املسـتوى الالئق؛ 
املعدات التقنية . املعدات التقنية، هذا مايش جمرد خواطر هناك -

 حنن بصدد اقتناهئا واقتنينا العديد والبقية تأيت؛
هناك إبرام التعاقدات مع رشاكت اإلنتاج، وقد بدأ ذ�، وحنن  -

 نقوم �لرتتيبات الهنائية يف هذا الصدد؛
أخرى أؤكد ذ� مرة  - هناك توفري املوارد البرشية، وبطبيعة احلال  -

بتشارك مع املؤسسة املوقرة املعهد املليك للثقافة األمازيغية، اÈي حنن يف  -
تواصل دامئ معه، وعقد½ قبل مدة غري بعيدة اج«عا هاما بني وزارة 
. �تصال والرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة واملعهد املليك للثقافة األمازيغية

أن  -أرد½ه، وذ� غري وارد حىت لو  -وبطبيعة احلال، ليس بإماكننا 
 .نسـتغين عن اخلدمات اجللي] اليت سـيقد3ا املعهد املليك للثقافة األمازيغية

سـتكون هذه القناة، أطمئنمك السـيد املستشار احملرتم، سـتكون خالفا 
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لتوقعمك املتشامئ، حيث حمكمت علهيا قبل أن ترى النور بأهنا ستنضاف إىل 
أهنا تواكب القطب العمويم السمعي  سلس] الفشالت اليت تعتربون

  . البرصي، وذ� خمالف للحقيقة
سـتكون مؤسسة إعالمية واسعة �نتشار، مؤسسة ذات برجمة عامة 

Chaîne généraliste ألمازيغية ومنفتحة عىل  %70، تنطق يف�
ثقافات أخرى، وسـتكون قمية مضافة، سـيحق للك املغاربة، أمازيغ وغري 

  .هبا إن شاء هللا أمازيغ، أن يفتخروا
  .شكرا السـيد الرئيس

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير احملرتم، لمك تعقيب السـيد املستشار احملرتم؟ ال؟ 

  . شكرا السـيد املستشار
وننتقل إىل السؤال املوايل، حول توصية الهااك، للمستشارين احملرتمني 

Pين براكع، عادل إدريس الرايض، عبد ا<يد املهايش، نور ا: السادة
املعطي، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، حلبيب 
الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي بنديدي، عبد القادر المنييل، البشري أهل 
حامد، محمد اجبييل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد ال�وي، أمحد 

ليست، عبد الرحمي الرشقاوي، التويزي، محمد ¾ضومانت، حسن أوتغ 
  . املهدي زركو

  .اليس الرايض، تفضلوا أسـيدي. فليتفضل أحد اإلخوة

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير احملرتم،
  زماليئ األعزاء،

جتنبا ألي احتاكر لوسائل اإلعالم، السـيد الوزير، من طرف احلكومة 
توصية ) الهيأة العليا للسمعي البرصي(د·لها، أصدرت الهااك أو األغلبية 

مفادها أنه يف الفرتة �نتخابية، اليت تنطلق حسب قرارها منذ ثالثة أشهر 
قبل موعد امحل] �نتخابية، ال حيق لوسائل اإلعالم العمومية وغري العمومية 

رتض فهيا إعطاء الفرصة للظهور واملشاركة يف لك الربامج للك خشصية مف
الرتحش لالنتخا�ت، حىت ال يكون ذ� إشهارا مضنيا لت� الشخصية أو 
دعاية سابقة لالنتخا�ت، ملا �È من انهتاك لتاكفؤ الفرص والزناهة 

  .�نتخابية
اآلن، السـيد الوزير، نعمل أن لك الهيآت السـياسـية خصصت لها الهااك 

يوم، السـيد الوزير، هو حصهتا حسب ما ينص عليه القانون، مفا هيمنا ال 
  .الفرتة اليت تسـبق امحل] �نتخابية

  السـيد الوزير، 
هل الزتمت القنوات اإلعالمية الوطنية هبذه التوصية؟ أي : تساؤلنا

عدم ظهور الشخصيات السـياسـية املقب] عىل الرتحش يف خمتلف الربامج 

  .التلفزية
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . د املستشار احملرتمشكرا السـي

  .اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير �تصالالسـيد وزير �تصالالسـيد وزير �تصالالسـيد وزير �تصال
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد رئيس الفريق احملرتم،
وقال بىل (أشكرمك عىل هذا السؤال، اÈي سيسمح لنا بأن نوحض األمور، 

وحىت يطمنئ قلب امجليع، البد أن أقدم بعض ). ولكن ليطمنئ قليب
  :التوضيحات

 Pré"، هذا مصطلح جمازي "الفرتة ما قبل �نتخابية" ما يسمى ب
compagne"القانون يعرف مرحلتني. ، وليست ` مرتكزات قانونية :  

املرح] العادية، مرح] السري العادي للنشاط العام ببالد½، وت�  -
الفرتة العادية طي] السـنة يتحمك فهيا وفق مجموعة من الضوابط تعرفوهنا، 

للحكومة،  %30": ثالثني، ثالثني، ثالثني، عرشة"لحمورها قاعدة ا
لألحزاب غري املمث]  %10للمعارضة و %30لألغلبية احلكومية،  30%

 يف الربملان؛
  .ما عدا ذ�، فقانو½ هو املرح] �نتخابية  -

أما موضوع التوصية، فقد مت اختاذ قرار هذه السـنة بأننا نتالىف موضوع 
ا ختلق جماال غري واحض، وتمت حماسـبة التوصيات لسبب بسـيط، وهو أهن

الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والقنوات العمومية، بصفة عامة، بأهنا مل 
  .تعمل �لتوصيات

اÈي ` قمية هو القواعد اآلمرة، . التوصيات مسأÃ ما عندهاش قمية
 Pré. ، ما اكينشPré compagneوهذه السـنة ما اكينش حىت 

compagne  العادي، ويفرتض أن مجيع الفاعلني السـياسـينيهو السري ..
بطبيعة احلال، قد يكون أنه عندمه أنشطة مثل تدخلمك، السـيد املستشار 
احملرتم، والشعب املغريب ينظرمك يف الشاشة وتتحدثون وتقولون أشـياء 3مة 
جدا، ولكن هل سـيحتسب هذا لصاحل �حتاد اPسـتوري؟ أو إذا اكن 

اول اللكمة، هل سـنحتسب؟ ما ميكنش حنتسـبو، هناك مستشار آخر يتن
ألن نعترب ذ� أمرا عاد· حىت يف نطاق اإلخبار يف بداية اجللسة، حيث 

  . يتقدم السادة املستشارون األفاضل بتبليغ آراهئم يف ذ�
اPميقراطية يه . قد تكون معلية دعائية، ولكن ما عند½ ما نديرو

ملؤسسة الترشيعية، خاصها تبقى هاذي، معىن ذ� أن املؤسسات، سواء ا
  . مسـمترة يف العمل د·لها

ما جيب أن . املؤسسة احلكومية خاصها تبقى مسـمترة يف العمل د·لها
نتقيد به هو أن نعمل عىل احرتام ت� الضوابط وت� الضوابط حنن نتقيد 
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�حرتا3ا، وقد صدر قرار مشرتك، وقعه السـيد وزير اPاخلية والسـيد 
وخادممك هذا، مفاده توزيع احلصص، وقعت القرعة، وكمتيش وزير العدل 

  . األمور و� امحلد يف ظروف عادية
حيق لنا أن نقول بأن ممارستنا لðميقراطية تكتسب شيئا فشيئا مزيدا 

  .من النضج بفضل تظافر اجلهود، معارضة وأغلبية
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  . ادريس تفضلوااليس

        ::::املستشار السـيد ادريس الرااملستشار السـيد ادريس الرااملستشار السـيد ادريس الرااملستشار السـيد ادريس الرايضيضيضيض
. قلت � قبي] أنه هاذي اكنت توصية د·ل الهيئة العليا للسمعي البرصي

هاذ التوصية هاذي قالت �ليل راه قبل ما تبدا امحل] �نتخابية، أي ثالثة 
أشهر قبل امحل] �نتخابية، أنه خاص حىت وزير من ذوك الوزراء املفرتض 

عالش؟ ألن التلفزيون، . أنه غادي يرتحشوا أهنم ما يبانوش يف التلفزة فهيم
وخاصة يف النرشات اإلخبارية، السـيد الوزير، تيعطهيم واحد القمية، اليل 

نكونو . ميكن يل نقول � أنه كتخيل الناخبني مييلوا عند هاذ الوزراء
  . رصحاء

ا علهيم وتلكمتوا 8نيا، السـيد الرئيس، �لنسـبة للمؤسسات اليل تلكمتو 
والو، " HACA"هاذي مؤسسة ما قالت علهيا . عىل هاذ املؤسسة هاذي

ألننا دا� اليوم كنبان يف التلفزيون، راه تيبانوا امجليع األحزاب، وتيبانوا مجيع 
، ألنه دا� أنت تلكميت وأ½ "العدل"إذن راه ميكن يل نقول ليك . الوزراء

مايش معقول، وأنمت خاصمك حترصوا  كنتلكم، ولكن �ش يتلكم طرف واحد
  .هذا هو اليل تهنرضو عليه. عىل �ش مجيع الهيآت أهنم تعطيومه حقهم

أو  -�� عليك السـيد الوزير، نقول � مني كيفتح اإلعالم الرمسي 
شاشـته للوزير األول، كتسمعين، اليس  -عىل اخلصوص  2Mقناة 

ول لعرض جناحات احلكومة الوزير؟ ومني كيفتح الشاشة د·لو للوزير األ
؟ 2Mوتلميع صورهتا أمام الرأي العام الوطين، وفني كمتيش هاذ القناة 

تمتيش عندو لðار د·لو، وتيجلس واحد السـيد وهو متفق هو وإ·ه عىل 

ما أظن، وتيجلس، واآلخر تيعطيه األسـئ] اليل بغى، والسـيد الوزير 
  .تيقول ذاك اليش اليل خاصو يقول

لسـيد الوزير األول، قبل ما مييش، وقبل ما تعطيوه مثال خاصنا هاذ ا
2M  متيش عندو، وحشال كتعطيه؟ كتعطيه ساعة، ساعة إال ربع، وهو

يتلكم يف التلفزيون وحده، يضحك وكيرضب الكويسات د·ل أ¾ي مع 
راسو، ولكن السـيد الوزير، �� عليك ما اكنش عليه احلق جيي للربملان 

يف الربملان؟ عاد ·خذ متاكني ونعطيوه واحد مخسة  ويعرض احلصي] د·لو
أما �ش تعطيه ساعة إال ربع، هذا  !دقائق أو عرشة دقائق ما اكين مشلك

  .مايش إنصاف، السـيد الوزير احملرتم

، عطاتو ساعة إال ربع وهو -إىل تبعيت  - 2Mوميكن يل نقول ليك قناة 
  .يتلكم عىل احلصي] د·ل احلكومة

الوزير، جسلنا يف كثري من احلاالت هنا داخل الربملان أن  8نيا، السـيد
القناة التلفزية تقوم بتغطية ترصحيات احلكومة وبرملانيني من األغلبية وهتميش 

  . املعارضة، وراه قلناها لمك مرة األخرى

وثقوا يب، معايل الوزير، قد راسلنامك، السـيد الوزير، خبصوص هذا 
، حيث قامت نرشة األخبار بتغطية 2009مارس  18املوضوع بتارخي 

مناقشة جلنة املالية حول موضوع مدونة السري مثال، ونقلت ترصحيات 
لوزير التجهزي مث رأ· لربملاين من األغلبية، واحنا· كنشوفو اإلخوان اليل 
غادي ميشـيوا يتوسطوا لينا �ش حىت احنا نقولو الرأي د·لنا يف الكواليس، 

و القناة األوىل ما كمتشيش عند املعارضة، ·� كتكتفي ولكن القناة الثانية أ
  .�ألغلبية

  داخلنا عليمك ��، السـيد الوزير، واش هذا إنصاف؟ 
  السـيد الوزير،

أيضا، عاوتين يف القضية د·ل هاذ األسـئ]، تنجيو لألخبار يف 
العشـية، آش تنشوفو؟ واليوم غادي نشوفو حشال من وزير تلكم، غادي 

 األخبار د·ل الوزير، آش قال الوزير؟ وغادي يقولوا غري داك ينقلوا غري
اليش الزوين، ولكن عالش ما تينقلويش لينا التعقيبات د·لنا احنا 

  مكعارضة؟ 
نمتىن اليوم، هاذ الهنار هذا، ينقلومك وينقلوا عاوتين ذاك التعقيب د·لنا، 

  .واليوم تبداوا هاذ اإلصالح هذا
  السـيد الوزير،

أ½ كنقولها ومايش كنشكرمك هاكك � . قون دامئا وأبدا بزناهتمكإننا واث
ويف سبيل هللا، وموضوعيتمك السـتدراك وتصحيح هاذ الوضع، اÈي ال 

  .خيدم اPميقراطية اإلعالمية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيبلمك اللكمة، السـيد الوزير، يف إطار الرد عىل 

        ::::السـيد وزير �تصالالسـيد وزير �تصالالسـيد وزير �تصالالسـيد وزير �تصال
  السـيد رئيس الفريق احملرتم،

نبغي نأكد لمك مرة أخرى بأنه ليس، ال من شـمي احلكومة وال يف براجمها وال 
املعارضة عنرص أسايس يف العمل املؤسسايت . يف أجندهتا هتميش املعارضة

يشء  هذا. املغريب، حنرت3ا ونقدرها، حىت وإن اختلفنا معها واختلفت معنا
  .عادي، هاذي يه األخالق اPميقراطية، هذا أوال

8نيا، أستسمحمك يف التصحيح، هل تشريون إىل املوضوع د·ل ثالثة 
أشهر؟ هاذ املوضوع د·ل ثالثة أشهر أستسمح ما موجودش فيه، اكين 
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وهتم انتخا�ت  2007عندي التوصيات د·ل . احلديث عىل شهر فقط
حلالية اليت نرجع فهيا إىل �حتاكم إىل القواعد وال هتم هذه املرح] ا 2007

العامة، إىل القانون والتوÇات األساسـية د·ل الهيئة العليا لالتصال 
  .السمعي البرصي

واألمر يتعلق، ليس فقط بأعضاء احلكومة، بل بلك املرحشني، حبيث 
أستسمح ألهنا عندي نص . غادي نقراها ليمك �لفرنسـية 8أن املادة 

  : ية�لفرنسـ 
« Pendant toute la durée de la période de précampagne 
électorale, les apparitions et les interventions d’un 
candidat, d’un représentant ou d’un membre des 
instances dirigeantes d’un parti politique au sein de 
spots ou de capsules de sensibilisation ou d’incitation à 
la participation aux élections sont comptabilisées 
respectivement au titre du temps d’antenne et de parole 
du parti en question selon les règles prévues par la 
présente décision.». 
مبعىن، أنه ما ميكنش جيي وزير ويتلكم ويقول ما حتسـبوش هذاك 

ألنه داخل يف نطاق احلصة ا2صصة للظهور . يش، ألنين أ½ وزير، الال
. العلين د·ل احلزب املعين �ألمر، أو ال �لنسـبة للنائب احملرتم يف املعارضة

  .يعين هاذي مبادئ أساسـية
  .أعتقد بعدا أوال مايش ساعة، هذا أوال. هاذي غادي نرجع لهيا

زم وضع النقط عىل احلروف يف 8نيا، اكن األمر يتعلق حبدث اكن يسـتل
لست يف حاجة إىل أن أذكرمك، السـيد . نطاق السري العادي للمؤسسات

املستشار احملرتم، أنه حىت يف أثناء امحل] �نتخابية ال تتوقف ال األرض 
  . عن اPوران وال تتوقف املؤسسات

مؤسسـتمك احملرتمة، راه عدد كبري من املستشارين رامه يف امحل] 
خابية، ولكن �ج«ع قامئ اÈات، وهناك حوار بني السلطة الترشيعية �نت

  .والسلطة التنفيذية، وتسـمتر األمور بصفة عادية
السـيد الوزير األول اكن عليه، �عتباره ½طقا أساسـيا �مس احلكومة، 
وهو وزيرها األول، بعد ما تلقى ماكملة من جالÃ امل�، اكن من الرضوري 

لك حال، حىت قبل أو من بعد إذا اكن هناك، ميكن يل نقول  عىل.. احرتاما
ظهور  - اليوم أو غدا أو بعد غد  - لمك من اآلن، أنه إذا حدث ما يربر 

الوزير األول أو السادة الوزراء يف نطاق ممارسـهتم ملها3م، علهيم أن يقولوا 
ؤسسات ما جيب قو` احرتاما للرأي العام ورضورة يف التحاور اPامئ بني امل

  .والشعب املغريب
هاذي أمور عادية، ما هو أسايس هو أن نتقيد مجيعا �لضوابط اليت 
ينص علهيا القانون، واليت تنص علهيا الهيئة العليا لالتصال السمعي 

وفوق لك هذا وذاك يبقي أن األخالق السـياسـية د·لنا مجيعا يه . البرصي

ما ميكن شاي تنطبق عىل  اليت حتمكنا مجيعا، ألن 3ام درت القواعد راه
امجليع إذا اكنت سوء النية، يف حني أننا نفرتض حسن النية، ال عند 

  . املعارضة وال عند األغلبية وال عند احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  يف إطار التسـيري؟.. شكرا السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  السـيد الرئيس، 

نسـبة للترصحي اليل اكن قالو السـيد الوزير األول ملا تلقى ماكملة غري �ل 
هاتفية من صاحب اجلالÃ، احنا ال نناقش أبدا األشـياء اليل كتجي 

Ãهاذ اليش اكن قبل واكن خذا وقت طويل، . وتيكون فهيا صاحب اجلال
وخذا ساعة إال ربع، أما احلاجة اليل كتجي وكيكون فهيا صاحب اجلالÃ، ال 

  .اقشهانن

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

نشكر السـيد وزير �تصال عىل مسامهته القمية �مس ا<لس 
املوجه إىل السـيد  -وآخره مسك  –وأعضائه، وننتقل إىل السؤال األخري 

اكتب اPوP Ãى وزير السـياحة والصناعة التقليدية امللكف �لصناعة 
: للفضة، للسادة املستشارين احملرتمني ملواد األوليةالتقليدية، حول غالء ا

عبد الكبري برقية، ½» خفاري، بنجيد األمني، معر حداد أمحد ��، 
مصطفى ميارة، محمد صاحل داداه، الطاهر الفياليل، محمد السويس 
املوساوي، عبد امحليد بلفيل، مصطفى القامسي، محمد العيدي، محمد كرمين، 

العريب بوراس، إسامعيل قيوح، بلعيد بنشميس، اليس  العريب احملريش،
  .أمحد بومكوك، اليس محمد أبو الفرج

        ::::املستشار السـيد ½» خفارياملستشار السـيد ½» خفارياملستشار السـيد ½» خفارياملستشار السـيد ½» خفاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

عىل الرمغ من أمهية قطاع الصناعة التقليدية ومسامهته يف التمنية 
ة وا<هودات احملمودة اليت تبذل من قبل احلكومة يف �قتصادية و�ج«عي

هذا القطاع، تبقى بعض اإلكراهات حتد من التمنية وتعرقل اخنراطه يف 
ديناميكية التمنية الشام] واملسا� �قتصادية احلديثة، سواء فÅ خيص 

  .السوق الوطنية أو اPولية
رة �ج«عية كام أن هذا القطاع عاىن لسـنوات عدة من تغليب النظ

عوض املقاربة �قتصادية و�ه«م �لقنوات اإلنتاجية والتسويقية وعدم 
الرتكزي عىل املؤهالت التنافسـية لبعض احلرف وحمدودية المتوقع عىل 
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مسـتوى السوقني اPاخيل واخلار»، ز·دة عىل ما يعانيه احلرفيون جراء 
واألساسـية يف إنتاج الصناعة غالء املواد األولية اليت تعترب املادة اخلام 

  .التقليدية
هل فكرت السـيد الوزير وزارتمك يف ختفيض أسعار املواد األولية 
والعمل عىل توفريها �ألسواق وبأمثنة مغرية تدفع �لصانع التقليدي إىل 
اقتناهئا دون إثقال اكهÖ؟ وهل مت التفكري يف ختفيض الرسوم امجلركية 

  لقمية املضافة؟ وإعفاهئم من الرضيبة عىل ا
  .وشكرا السـيد الوزير

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

    السـيد أنيس بريو، اكتب اPوP Ãى وزير السـياحة والصناعةالسـيد أنيس بريو، اكتب اPوP Ãى وزير السـياحة والصناعةالسـيد أنيس بريو، اكتب اPوP Ãى وزير السـياحة والصناعةالسـيد أنيس بريو، اكتب اPوP Ãى وزير السـياحة والصناعة
        ::::التقليدية،امللكف �لصناعةالتقليديةالتقليدية،امللكف �لصناعةالتقليديةالتقليدية،امللكف �لصناعةالتقليديةالتقليدية،امللكف �لصناعةالتقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم
  .احد املالحظة مايش هذا السؤال اÈي توصلت بهأوال، و 

النقطة الثانية، وسوف أجيب ألنه يتعلق بإشاكلية 3مة متعلقة �ملواد 
وقبل ما جناوب عىل اإلشاكل د·ل املواد األولية، الوزارة مايش يه . األولية

  .اليل كتخصص األمثنة د·ل املواد األولية
اغة، وهذا هو اليل جا يف السؤال اإلشاكلية متعلقة خاصة يف جمال الصي

د·ل السـيد املستشار احملرتم، ألنه اإلشاكلية د·ل هاذ املهنة، املادة د·ل 
  .عرفت واحد �رتفاع كبري جدا يف المثن - لألسف  –الفضة 

، ولكن %352ارتفعت ب  2008ل 2003نعطيمك واحد الفكرة من 
يدي أمام واحد احللقة ما ميكنش نبقاو مكتويف األ - بطبيعة احلال  -هذا 

جد 3مة يف العملية اإلنتاجية، ويه املواد األولية، ولكن املقاربة د·لنا 
  . أمشل

يف املقاربة د·لنا نتو� النجاعة، نتو� الكيفية للرفع من موارد 
الصناعة التقليدية، كيفية إعطاء قمية أكرث �لنسـبة ملنتوجات الصناعة 

ملواÇة هذه اإلشاكلية،  -بطبيعة احلال  -½ التقليدية، وهذا هو اليل خال
أنه أحدثنا نقطة د·ل البيع مبدينة تزينيت، يف إطار اتفاقية مع واحد الرشكة 

  .اليل كتنتج هاذ املادة حمليا
در½ واحد التقيمي د·ل هاذ العملية، وتوقفنا عىل بعض املشالك، وهذا 

فتح كذ� نقط د·ل اليل خال½ كذ� أن نزيك موزعا آخر اليل غادي ي 
البيع د·ل الفضة يف إطار هاذ �تفاقية مع الرشكة املنتجة حمليا يف تزينيت 

  .ولكممي، وسـنعمل يف القريب عىل توزيعها إىل املناطق األخرى
النقطة الثالثة، وهاذي أعتقد يه األساسـية، أنه ذاك املنتوج اليل اكن 

أقول خبسة، كيف العمل ليك كينتجو الصانع التقليدي بواحد القمية، أاكد 
نرتفع هباذ املنتوج؟ هذا هو اليل خال½ أننا نعلنو عىل تصاممي جديدة، واليل 

التجأ½ فهيا ملصممني من الطراز العاملي، مصممني كبار هام اليل خالوا هاذ 
املنتوجات د·ل الصناعة التقليدية، وخاصة يف جمال الفضة، اليل تعرف 

وال أدل عىل ذ� املعرض اليل در½ه مؤخرا هنا واحد التحول كبري جدا، 
يف الر�ط، اليل بني ذاك العطاء وذاك اإلتقان د·ل الصانع التقليدي والقمية 

مرة، وأعتقد أن هاذ املسأÃ يه اليل  15و 10د·ل هاذ املنتوج اليل كرتتفع 
  .غادي ختيل أنه الصانع التقليدي يرحب من العمل د·لو

ذ� ويه اآلليات، وهاذ اليش اليل وفر½ه يف العدد النقطة الثانية، ك
من املناطق، بدينا �لعيون، وسوف ننتقل إىل لكممي، إىل اPاخ]، إىل 
فاس، إىل إنزاكن، وهاذ اآلليات اجلديدة غادي متكن �ش ترفع من المك 

  .ومن الكيف ومن اجلودة، و�لتايل إعطاء قمية أكرب لهاذ املنتوجات
  .رئيسوشكرا السـيد ال

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

  .لمك اللكمة السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد ½» خفارياملستشار السـيد ½» خفارياملستشار السـيد ½» خفارياملستشار السـيد ½» خفاري
  .شكرا السـيد الوزير عىل هذه اإليضاحات

فعال الوزارة مايش يه اليل كتخفض السعر، السـيد الوزير، ولكن 
عل أنه المثن حياول �قرتاحات والتدخالت د·ل الوزارة  يه اليل كتج

  .ينخفض
فعال، كيف ما قلت، املواد األولية كهنرضو اآلن عىل الفضة، الفضة يه 

حىت ) ما بني الرسوم والقمية املضافة(كتخضع لواحد الرسوم مجركية كتوصل 
  . %2.5، يعين مقارنة مع اÈهب، اكينة فقط %38ل 

اآلن كتوصل  واآلن املغرب منتج للامدة د·ل الفضة، وتقريبا كيصدر،
طن، مفشكورين، السـيد الوزير، اليل  335القمية د·ل التصدير حىت ل 

قلتوا بأنه �تفاقية تدارت مبدينة تزينيت، ألنه �ش تكون املادة متوفرة 
داخل البالد، ولكن البد خاص يكون واحد �كتفاء ذايت اليل كيجعل أنه 

إىل . ىل راسـنا نسـتوردو�سـتقرار د·ل المثن، وحىت ما حناولوش نلكفو ع
  .ما عند½ عالش نسـتوردو - امحلد �  - اكن اإلنتاج عند½ 

اكين هناك، فÅ خيص �لنسـبة لقطاع النحاسـيات، عندمه واحد املادة 
، ما متواجداش داخل البالد، cyanure d'argentاليل يه 

، دا� اآلن 3200درمه، والت  2500كنسـتوردوها، اكن المثن د·لها 
  .درمه، مما جيعل الصانع يثقل الاكهل د·لو هباذ المثن هذا 5500

 -فعال، كنشكرمك السـيد الوزير عىل ا<هودات اليل كتقومو هبا، وال بد 
  .لنا أمل كبري �ش تقدموا يد املساعدة للصانع -إن شاء هللا 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السـيد الوزير
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التقليدية، امللكف التقليدية، امللكف التقليدية، امللكف التقليدية، امللكف     لسـياحة والصناعةلسـياحة والصناعةلسـياحة والصناعةلسـياحة والصناعةالسـيد اكتب اPوP Ãى وزير االسـيد اكتب اPوP Ãى وزير االسـيد اكتب اPوP Ãى وزير االسـيد اكتب اPوP Ãى وزير ا
        ::::�لصناعةالتقليدية�لصناعةالتقليدية�لصناعةالتقليدية�لصناعةالتقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس
: غري اليل بغيت نبني ونوحض أن املقاربة د·لنا تتجه إىل عدة جهبات
   –اجلهبة األوىل، ويه األساسـية، يه الرفع من املوارد، �ش هذيك اللكفة 

يه املقاربة الناجعة  تويل صغرية �لنسـبة للموارد، وأعتقد هاذي - 3ام اكنت 
  . اليل غادي ختيل ذ� الصانع التقليدي ما تميدش يدو ويطلب

بغينا الصانع التقليدي املوارد د·لو يف واحد املسـتوى مرتفع �ش نوفرو 
` ذاك �حرتام وذ� الكرامة اليل كيسـتاهل، ما يبقاش دامئا نشوفو ذاك 

 .اجلانب د·ل التقليص د·ل الرسوم

إن  -ال، هاذي املسأÃ د·ل الرسوم، احنا منتهبني لها ونمتىن بطبيعة احل
أنه يف القانون املايل املقبل نشـتغلو مجموعني إن شاء هللا �ش  - شاء هللا 

نوصلو للنتيجة اليل ميكن لها ختفض من هاذ النسـبة هاذي، و�لتايل نكونو 
  .خففنا العبء عىل الصانع التقليدي

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم، ونمتىن �زدهار لصناعتنا التقليدية

  . وهبذا نكون قد أتينا عىل هناية اجللسة وأشكر امجليع عىل سعة صدره
 .، وشكرارفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


