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        726726726726حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2010نونرب  02  (1431القعدة  ذو 24الثال�ء  :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .، اخلليفة الرابع لرئيس ا5لسأدابدا أمحدو شـيخ املستشار السـيد :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
، ابتداء من الساعة الثانية واFقيقة ثالث ساعات وعرش دقائق    ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

        .اخلامسة والثالثني
  .مناقشة األسـئO الشفوية: جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

    ::::أمحدو أدابدا، رئيس اجللسةأمحدو أدابدا، رئيس اجللسةأمحدو أدابدا، رئيس اجللسةأمحدو أدابدا، رئيس اجللسةشـيخ شـيخ شـيخ شـيخ املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
 .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اFسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اFاخيل  56معال بأحاكم الفصل 
5لس املستشارين، خيصص ا5لس هذه اجللسة ألسـئO السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئO الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 

ما جد من مراسالت أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا5لس عىل 
  .وإعال�ت

  .اللكمة للسـيد األمني

  ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا5لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا5لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا5لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا5لس
بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  سـيدي الوزير احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

جملس املستشارين من السـيد الوزير األول مبشاريع توصلت رئاسة 
  :القوانني التالية

 05.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  24.10مرشوع قانون رمق  - 1
املتعلق برشكة التضامن ورشكة التوصية البسـيطة ورشكة التوصية �ألسهم 

  والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة؛
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل  30.10مرشوع قانون رمق  - 2

انضامم اململكة املغربية إىل اتفاقية إنشاء البنك اإلفريقي للتصدير و�سـترياد 
 ؛1993ماي  8املوقع بأبيدجان يف 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل  31.10مرشوع قانون رمق  - 3
غربية بني اململكة امل 2010نونرب  22تصديق �تفاقية املوقعة �لر�ط يف 

وإيرلندا لتجنب �زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان 
 .الرضائب عىل اFخل

كام توصلت رئاسة ا5لس برسا® من السـيد الوزير األول، حييط فهيا 
مقاعد شاغرة مبجلس املستشارين برمس الهيئة الناخبة  3ا5لس علام مبلء 

  . تعويضملمثيل املأجورين عن طريق تطبيق مسطرة ال 
ويف هذا اإلطار، فإن املرحشني املدعوين مللء املقاعد الشاغرة، مه كام 

  :ييل
السـيد أمحد بن طلحة، السـيد محمد : من الحئة �حتاد املغريب للشغل

  الرسدي؛
  .السـيد عبد الكرمي بومنرية: من الحئة �حتاد العام اFميقراطي للشغالني

  .ذر السـيد الرئيسأعت.. شكرا السـيد الرئيس، اللكمة لمك
�لنسـبة لألسـئO الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :2010نونرب  2إىل غاية يوم الثال�ء 

  سؤ�؛ 23: عدد األسـئO الشفهية -

  أسـئO؛ 8: عدد األسـئO الكتابية -

  أجوبة؛ 3: عدد األجوبة الكتابية -

  أسـئO؛ 6: عدد األسـئO املسحوبة -

-  O5: احملو®عدد األسـئ Oأسـئ.  

، ومعذرة مرة أخرى للسادة والسـيدات شكرا السـيد الرئيس
  . املستشارين

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

قبل التطرق لطلبات اإلحاطة، نرحب مبجموعة من الطلبة القادمني من 
  .لكية العلوم �قتصادية جبامعة احلسن الثاين �Fر البيضاء

 7من النظام اFاخيل، توصلت الرئاسة ب 128ادة طبقا ملقتضيات امل
  .دقائق 3طلبات إحاطة، أؤكد عىل رضورة �لزتام �لتوقيت احملدد يف 

  .اللكمة لفريق التحالف �شرتايك

        ::::املستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  املستشارين احملرتمني،إخواين 

يف إطار النظام اFاخيل، أحيط جملسـنا املوقر علام ومن خال� الرأي 
العام بقضية طارئة، تتعلق بعدم احرتام وزارة الفالحة بر�مج دمع الفالحني 
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املترضرين من الفيضا�ت السـنة املاضية جبهة الغرب الرشادة بين حيسن، 
ه املنطقة يف لك حمصوهلم الزراعي يف فكام يعمل امجليع فقد ضاع فالحو هذ

السـنة املاضية بسبب الفيضا�ت القوية اليت عرفهتا املنطقة، ولتعويض 
الفالحني من جزء من األرضار أقرت وزارة الفالحة بر�مج دمع الستبدال 

  . الزراعات اخلريفية الضائعة �لزراعات الربيعية
ن األمسدة يف حدود من مث %60ويمتثل هذا اFمع يف أداء اFو® لـ

ثالث قنطارات للهكتار الواح، ومل يمتكن أغلب الفالحني من �سـتفادة 
من هذا الرب�مج بسبب عدم توفري هذا اFمع يف الوقت املناسب، مع العمل 
أنه قد مت إعطاء الوعد من طرف السـيد الوزير خشصيا وداخل جملسـنا 

  . داية هذا املومس الفالäاملوقر ليك يسـتفيد الفالحون من هذا اFمع يف ب
لكن ولألسف، الوزارة أقرت بر�جما آخر، مسته �لرب�مج التمكييل 

، 2010لتوزيع األمسدة املدمعة للفالحني املترضرين من الفيضا�ت 
كيلو من  37تراجعت فيه عن الوعود املقدمة، إذ ال تدمع الوزارة سوى 

قنطارات للهكتار، وهذا القدر  3األمسدة يف الهكتار الواحد بعد أن اكن 
يل جدا وغري مشجع انطالقا للفالحني، والنتيجة أن الفالحني عازفني ضئ 

äاليوم عن دخول مغامرة احلرث يف بدية هذا املومس الفال .  
وحنن، يف فريق التحالف �شرتايك، نطلب من الوزارة أن تفي بوعدها 

قنطارات يف الهكتار،  3وتنفذ الرب�مج كام وعدت به، أي دمع األمسدة 
  . الكيلوات املقرتحة عىل الفالحني اليوموليس بعض 

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .للفريق �شرتايك

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  والسادة املستشارون،السـيدات 
أتدخل �مس الفريق �شرتايك إلحاطة جملسـنا املوقر علام �ألحداث 
املؤسفة اليت تعيشها مدينة مليلية املغربية احملتO من جراء احلصار والقمع 
املفروض عىل الساكن املغاربة، اìين يعيشون الهتميش والقهر واإلقصاء، 

سـتعامرية العنرصية، وتظاهروا واìين ذاقوا ذرعا هبذه السـياسة �
  .لالحتجاج علهيا ومقاومهتا

وقد واïت سلطات �سـتعامر اإلسـباين هذه �حتجاجات �لقمع 
املبارش واحلصار األمين، مما أسفر عن عدد من الضحاñ اجلرð وعن 
تردي األحوال �جóعية واملعيشـية اليومية للمواطنني، كام أن إجراءات 

هتا السلطات األمنية �سـبانية أيضا عىل مدينة سبتة أمنية مشددة فرض

احملتO، حتسـبا الندالع نفس �نتفاضة �جóعية هبا، حيث معدت 
احلكومة احمللية احملتO مبدينة سبتة إىل فرض حصار عىل مجموعة من األحياء 
واملراكز الشـبابية وامجلعوية واملساجد الستباق إخامد �نتفاضة اليت اكن 

  .غاربة ينوون القيام هبا احتجاجا عىل السـياسة �سـتعامرية العنرصيةامل
وإننا يف الفريق �شرتايك، إذ نأسف لهذا التعامل العنرصي 
�سـتعامري مع احتجاجات الساكن املغاربة �ملدينتني السليبتني، فإننا نعلن 
 تضامننا املطلق مع حضاñ هذا العنف �سـتعامري ومع اكفة املواطنني

املغاربة اìين عانوا لعقود من الهتميش �جóعي و�قتصادي، عالوة عىل 
  . معا�هتم من ويالت �سـتعامر

ورمغ التضييق اìي فرضته السلطات �سـبانية عىل تغطية الصحافة 
ألحداث مليلية احملتO، فقد متكنا من مشاهدة عدة صور ومشاهد تدل عىل 

ìعي و�قتصادي اóي ترزح حتته العديد من الفئات البؤس �ج
  .والرشاحئ من مواطين هذا الثغر املغريب احملتل

ويف هذا السـياق، فإننا يف الفريق �شرتايك ندعو اجلارة إسـبانيا إىل 
حتكمي العقل يف تعاملها مع قضية اسرتجاع املغرب لثغره احملتO، وعىل رأسها 

ال الزمان أو قرص فإن املدينتني السليبتني سبتة ومليلية، حيث أنه ط
  .التارخي واجلغرافيا والطبيعة تفرض بقوة الواقع مغربية هذه الثغور

إننا ندعو إسـبانيا إىل ترك أسلوب التحجر فý خبص هذا امللف 
العالق، وتغليب املنطق والعقل من أجل إجياد احلل اìي سـيكون يف 

ناء والتعاون مصلحة ب�ين جارين وصديقني، حمكوم علهيام �لتعامل الب 
اخلالق ملا فيه خري املنطقة ومناؤها وتصفيهتا من لك الشوائب �سـتعامرية 

  . البائدة
  .شكرا عىل اإلنصات

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة اآلن لفريق األصا® واملعارصة

        ::::املستشار السـيد محمد أمحيدياملستشار السـيد محمد أمحيدياملستشار السـيد محمد أمحيدياملستشار السـيد محمد أمحيدي
  .شكرا السـيد الرئيس

من النظام اFاخيل، أحيط جملسـنا املوقر  128طبقا ملقتضيات املادة 
علام بقضية طارئة، تتعلق مبا لقيه الوفد املغريب املشارك يف املؤمتر الثاين 
للتجارة والصناعة يف العامل العريب واإلفريقي، فبالرمغ من املشاركة املمتزية 

املؤمتر الثالث للتجارة والنوعية اليت توجت بقبول اسـتضافة ب�� ألشغال 
  . والصناعة يف العامل العريب واإلفريقي

فوجئ املوفد املغريب بتحفظات بعض املستمثرين األجانب وأسـئلهتم 
احملرجة، بل إن مل نقل املسـتفزة املرتبطة بواقع �ست�ر ببالد� وخمتلف 
املظاهر السلبية اليت حتول دون اسـتقطاب وجلب �ست�رات األجنبية 
يف زمن التسابق احملموم حول جلب �ست�رات اخلارجية ملا تكتسـيه من 

عىل سبيل املثال  - أمهية �لغة يف اFفع بعجO التمنية �قتصادية، ونذكر هنا 
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التعقيدات والعراقيل اإلدارية اليت تصل يف بعض األحيان إىل �بزتاز  -
  .وتفيش ظاهرة الرشوة
 السـيد الرئيس،

إن هذه احلقيقة املؤملة اليت عاشها الوفد املغريب بشلك ملموس يف هذا 
امللتقى، نتوقف عىل جحم املفارقات بني املعطيات الواقعية وخطاب احلكومة 
�سـهتاليك، كام يدعو� تقيمي مناخ �ست�ر ببالد�، كام يدفعنا إىل 

ىل مقاربة التساؤل عن أي دور للحكومة يف هذا ا5ال إن مل تتوفر ع
تنافسـية مقينة عىل جلب �ست�ر األجنيب مكدخل وجواب عىل األزمة 
اليت يتخبط فهيا �قتصاد الوطين، سـý وأن واقع احلال يؤكد زيف 
خطا�ت احلكومة، وال أدل عىل ذ� جحم املشالك اليت يصطدم هبا 

  . املستمثر مبارشة ويف أول حلظة يصل فهيا إىل املغرب
ìكر وضعية املطارات واملوا� ومرافقها اليت ال ترىق إىل وهنا خنص �

املسـتوى املطلوب، �هيك عن غياب رشوط �سـتقبال وغريها من 
  .املظاهر السلبية واملعرقO اليت تتطلب انتباه احلكومة وجديهتا

ويف هذا الصدد، السـيد الرئيس، حنن يف فريق األصا® واملعارصة 
ملانيني، ممثيل األمة، وبني وزارة اFاخلية ألي نقرتح فتح خط أخرض بني الرب 

مشالك موجودة يف هذه املرافق إال وجيب أن حتل املشالك يف عني املاكن 
  . وبأقرب رسعة ممكنة

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::ملفيدملفيدملفيدملفيداملستشار السـيد محمد ااملستشار السـيد محمد ااملستشار السـيد محمد ااملستشار السـيد محمد ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
تفصلنا أñم قليO عىل ذكرى املسرية اخلرضاء املظفرة، ت� املسرية 
التارخيية اليت أهبرت العامل حبسن تدبريها وتنظميها ورمزيهتا، التقى من 

اء يف أقالميه اجلنوبية، حيث اعتادت األمة خاللها املغرب برعاñه األوفي
املغربية اإلنصات خلطب جال® امل� محمد السادس حفظه هللا وتوجهياته 

  . نومفرب 6السامية يف لك مناسـبات 
ونسوق اليوم هذه اìكرى لنذكر احلكومة خبطب املسرية اخلرضاء 

، حيث تضمنت لكها بعد التطرق 2007/  2006/  2005لسـنوات 
دات القضية الوطنية األوىل التأكيد عىل حقوق اجلالية املغربية ملسـتج

�خلارج، يف إشارة كربى ملدى �هóم املولوي السايم الكبري لرعاñه 
األوفياء أي" وجدوا، فهـي مناسـبة ليك جندد فهيا تضامن فريقنا مع حقوق 

 واملشاركة مغاربة العامل الاكمO والال مرشوطة يف تدبري الشأن العام الوطين
  .الفعلية يف األوراش املهيلكة اليت تنشدها بالد�

إننا يف فريق التجمع اFسـتوري املوحد، وبعد اللقاء اìي أجريناه مع 
نشطاء يف حقل اجلالية، وصلنا فيه إىل أننا نشـيد بلك املبادرات 
واملشاورات واللقاءات اليت تنظمها احلكومة مع مغاربة العامل يف خمتلف 

ل األوربية، اإلفريقية واألمريكية، نرى أن هذا ا5هود غري اكف مقارنة اFو 
مع ما تتضمنه خطب جال® امل� محمد السادس نرصه هللا، مفجلس اجلالية 

  .يبدو أن مع% متعرثا، ومل يرق بعد إىل مسـتوى ما يريده مغاربة العامل
  السـيد الرئيس،

مل تسـتطع حلد اآلن، ال احلكومة إن املشالك اليت يعاين مهنا مغاربة العامل 
وال جملس اجلالية أن حتلها، فالتأطري اFيين للمغاربة ال زال ضعيفا، واملزي 
العنرصي اìي يطال حقوق املغاربة يف اخلارج ال زال مسـمترا وعنيفا يف 
بعض األحيان، والتواصل مع الهيئات اFبلوماسـية يبقى ضعيفا، واألحاكم 

امكنا لفائدة اجلالية ال تلقى طريقها إىل التنفيذ، القضائية الصادرة عن حم
  .ومسأ® عودة أطر� املهاجرة إىل الوطن األصيل ال زالت غائبة عن تفكري�

يبقى مومس العبور وبر�جمه ال يكفي للهنوض بأوضاع اجلالية ومعاجلة 
 انشغاالهتا، حبيث أن العبور احلقيقي اìي يريده مغاربة العامل هو العبور من

اإلدارة الفاسدة، الرجعية، املتآلكة، إىل اإلدارة الزنهية املبدعة بلك مرافقها 
احليوية و�عتناء بقضاñ اجلالية اجلوهرية وفتح ا5ال ألفاكرها واست�راهتا 
من أجل مشاركة حقيقية فعا® يف مجيع جماالت التدبري �جóعي، 

  .�قتصادي والسـيايس عىل اخلصوص
 س، السـيد الرئي

إن ارتباط شؤون اجلالية خبطاب املسرية اخلرضاء مل يأت هكذا، بل 
يه إرادة ملكية صادقة وقوية لالعتناء برعاñه األوفياء يف العامل بأرسه، 
ونرى كيف تتجسد هذه األوارص القوية من خالل التظاهرات القوية اليت 

اكت وترصفات يقوم هبا مغاربة العامل يف اكفة أحناء املعمور للتنديد بسلو
مرتزقة البوليساريو ومن يدمعهم من أعداء املغرب، متضامنني وبشلك تلقايئ 

  . مع املناضل املغريب الصحراوي مصطفى سلمى وF سـيدي مولود
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـباعيالسـباعيالسـباعيالسـباعي    املستشار السـيد محمد يرعاهاملستشار السـيد محمد يرعاهاملستشار السـيد محمد يرعاهاملستشار السـيد محمد يرعاه
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارين،

من النظام اFاخيل، يسعدين أن أتقدم  128طبقا ملقتضيات املادة 
بإحاطة ا5لس علام بقضية 1مة تتعلق مبآل مرشوع تغازوت، حيث سـبق 
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وزير أسـئO حول هذا املوضوع، وطلبنا من السـيد ال 4لنا أن تقدمنا ب 
، )SMIT(املعين يف لك مرة مبقعد للمنتخبني يف ا5لس اإلداري لرشكة 

التابعة لوزارة السـياحة، ضام� للشفافية، لكن مل نتوصل قط بأي جواب 
إجيايب يف املوضوع، اللهم القرارات اليت يتخذها السـيد الوزير يف مكتبه، 

  . واليت تتداولها وسائل اإلعالم الوطنية
هكتار، يف  620غرفة عىل مساحة  2400، إجناز ومكثال عىل ذ�

 10حني أن بعض اFول واملدن العاملية الرائدة يف ا5ال السـياä تبين 
آالف رسير يف هكتار واحد، مما يمن عن حياد املرشوع عن األهداف اليت 
وF من أجلها، ويه �ست�ر السـياä وخلق عرشات اآلالف من 

الرشـيدة اليت ما ف8 ينادي هبا صاحب مناصب الشغل وفق السـياسة 
  .اجلال® أعزه هللا، واليت أكدها يف افتتاح دورتنا الترشيعية احلالية

  السـيد الرئيس،
لكنا منخرطون يف ا5ال اإليكولو� والبييئ، لكن قرارات، السـيد 
الوزير، يف هاته املنطقة تفوق لك التوقعات ولك املعدالت العاملية املعمول 

  .هذا ا5الهبا يف 
إن هذا التوجه جعل مواطين أورير وتغازوت، ومن خالهلم ساكن 
ïة سوس ماسة درعة، قلقون ويتداولون ال:م عن بناء الفيالت الفاخرة 
والشقق الفخمة عوض �ست�ر والتشغيل اìي هو مه لك شـباب 

  . املنطقة
أكد ومن خالل مجموعة من ترصحيات السـيد الوزير للصحافة الوطنية 
  :توزيع هذا الوعاء العقاري لهذه املنطقة حبصص مئوية عىل الشلك التايل

، )COLONY CAPITAL(لـ  25%، )la CDG(ل  35%
وهذا ما يدعو لالسـتغراب، حيث أن السـيد الوزير، وحتت هذه القبة 
رصح لنا بأن هذه الرشكة مل حترتم دفرت التحمالت وال العقدة اليت تلمها 

، وكذ� )ALLIANCE(لرشكة  %20، إضافة إىل �Fو® املغربية
  .الغري معروفة) SUD PARTNERS(لرشكة تسمى بـ  15%

وبعد التحرñت، قيل أن الوزارة خصصهتا ملستمثري املنطقة، لكن حلد 
الساعة مل تقم الوزارة بأي إجراء لتفعيل هذا القرار، والغريب يف املوضوع 

  .تابعة للوزارةال ) SMIT(لرشكة  %5أن الوزير احتفظ ب 
لهذا، السـيد الرئيس، نمتىن عقد اجóع اللجنة اJتصة حبضور السـيد 
وزير السـياحة يف أقرب اآلجال Fراسة هذه الوضعية قبل اختاذ أي قرار 

  .جديد آخر
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار، اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل

  ::::فاحتيفاحتيفاحتيفاحتي    املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليديديديد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

�مس الفريق الفيدرايل، نسامه يف هذه اإلحاطة حبدث ستشهده الساحة 
  . غدا

غدا ختوض الشغيO املغربية يف الوظيفة العمومية وامجلاعات احمللية 
 24واملؤسسات العمومية ذات طابع اإلداري إرضا� وطنيا إنذارñ ملدة 

وموقف موحد بني املركزñت النقابية األربع ملواïة  التنسـيقساعة يف إطار 
  .الهتديدات اليت تتعرض لها الشغيO املغربية يف معيشها اليويم

اإلرضاب سـيجري يف املرافق واملؤسسات اخلاضعة للتدبري املبارش 
�نتباه السـيايس للواقع القلق للمسا®  إ�رةل�و® مكشغل هبدف 

Oعية وامتالك الوعي برضورة العمل عىل تفادي تداعياهتا احملمتóج� .  
، اكحتجاج حضاري، املسامهة يف خلق الرتاكامت اإلرضابيسـهتدف 

ية لبناء عالقات 1نية مؤسسـية، تعمتد �شـتغال داخل دائرة الرضور 
القانون واعóد الواقع مكربر موضوعي لالختالف املؤسس واملبين عىل 

  . حقائق دامغة
نروم من خالل هذا الفعل النضايل ممارسة األدوار املوكو® للنقا�ت يف 

لك اليويم للقدرة اFفاع عن قضاñ الشغيO وأوضاعها وواقعها يف مواïة التآ
املشـبع جبشع املضاربني، واìي أدى إىل  السوقالرشائية والتنديد مبنطق 

اشـتعال األسعار يف عدد كبري من املواد األساسـية، ويف مقدمهتا اخلرض، 
  . اليت تأيت يف أصل معيش الغالبية العظمى من املغاربة

يس، ويف نفس اآلن، نطرح تساؤالتنا حول عدم قدرة الفاعل السـيا
املوكول إليه شأن مراقبة السوق واألسعار وتدبريها عىل مواïة ما يعمتل 

  .يف أرزاق الناس املتحمكةمن فوىض يف اآلليات امليدانية 
اإلرضاب دعوة رصحية إىل ربط القول �لفعل من خالل مأسسة 

سـنة من اجللسات الشلكية مع  مضتحقيقية للحوار �جóعي، حيث 
تذكر، وها حنن يف شهر نومفرب واحلكومة مل تقتنع بعد بأن  احلكومة دون نتاجئ

  .دورة شـتنرب قد فات أواهنا فعال
هاهو مرشوع القانون املايل بني أيدينا، واìي مل يلكف واضعوه 

النقابية كام فعلوا مع أر�ب العمل،  املركزñتأنفسهم التشاور يف شأنه مع 
Oبل �لعكس هو مرشوع ال جييب عىل أي منتظر من انتظارات الشغي ،

ال يعرتف �لواقع، وجيسد هنج سـياسة تقشفية، ومل يعط أي إشارة للحوار 
  . �جóعي، وهو أيضا بدون حاكمة ويفتقد ألي أفق

، املركزñت النقابية املؤمنة بوحدة الهدف، عازمة الغدمن خالل وقفة 
سـيق بيهنا من أجل عىل توحيد رؤيهتا جتاه املسا® �جóعية وتقوية قمي التن 

فرض اجللوس إىل طاو® احلوار هبدف حتسني دخل الشغيO املغربية 
يف بناء العقد �جóعي اìي  واملسامهةوإقامة عالقات 1نية متوازنة 

  . يصون حقوق الشغيO ولك املسـتضعفني يف هذا الب�
  .شكرا السـيد الرئيس
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 ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

اآلن يف معاجلة األسـئO الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه نرشع 
الطاقة واملعادن، الصحة، : سؤ�، موïة لقطاعات 20اجللسة، وعددها 

الشـباب والرñضة، التجارة اخلارجية، حتديث القطاعات العامة، كتابة 
  .اFو® امللكفة �ملاء والبيئة، كتابة اFو® امللكفة �لصناعة التقليدية

وأجدد التأكيد عىل رضورة الزتام السادة املستشارين والسادة الوزراء 
  .�لتوقيت احملدد يف النظام اFاخيل لضامن اسـتفاد امجليع من البث التلفزي

نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال األول املوجه إىل السـيدة 
للمستشارين وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة حول الطاقات املتجددة، 

السادة محمد األنصاري، فؤاد القادري، عبد امحليد بلفيل، إسامعيل : احملرتمني
  . قيوح، عزيز الفياليل

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد إسامعيل قيوحاملستشار السـيد إسامعيل قيوحاملستشار السـيد إسامعيل قيوحاملستشار السـيد إسامعيل قيوح
  .شكرا للسـيد الرئيس
  السـيدات الوزيرات،
  إخواين املستشارين،

ليت تتوفر علهيا بالد� يف جمال الطاقة املتجددة، إن املؤهالت الهامة ا
 3500وتبين احلكومة للرب�مج الوطين للنجاعة الطاقية، وتوفر املغرب عىل 

لكم من السواحل، إضافة للطاقة الشمسـية الهائO والرñح املتوفرة يف عدد 
 من مناطق املغرب، أصبح يفرض أمهية �لغة محلاية البيئة واملسامهة الفعا®

يف التمنية املسـتدامة، لهذا يسـتوجب دمع �ست�ر يف البحث عن احللول 
البديO لالقتصاد يف املوارد الطاقية وعدم �عóد عىل اخلارج يف الزتود هبا 

  .السـهتالكها يف ميادين الصناعة والفالحة والصحة والتعلمي واإلدارة العمومية
ية هذا الرب�مج والنتاجئ ìا نسألمك، السـيدة الوزيرة، عن مدى مردود

  . املرجو حتقيقها يف املسـتقبل
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

 .السؤال

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

  السـيدات والسادات املستشارين احملرتمني،
فعال املغرب امحلد V كيتوفر عىل موارد دñل الطاقات املتجددة جد 
1مة ومتنوعة ال من الطاقة الشمسـية وال من الطاقة الرحيية وال من الطاقة 
العضوية وال أيضا من الطاقة الهيدرومائية يف بعض املناطق اليل اكين 

  .برامج جد 1مة للنجاعة الطاقيةمؤهالت واكين أيضا 

ففý خيص تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، داخلني ما بني 
األولوñت دñل الربامج دñل اإلسرتاتيجية دñل هاذ القطاع منذ مارس 

ومنذ إنكباب عىل هاذ الرؤية املتجددة، ولكيش كيعمل فý خيص  2009
جد طموحة اليل سـيد� هللا ينرصو  الطاقات املتجددة بأن هناك برامج

 2000أعطى �نطالقة دñلها أي الطاقة الشمسـية والطاقة الرحيية بقدرة 
، واليل تعملو التقدمي دñهلم أخريا فý خيص التطوير (MGW) مياكوات

منذ �نطالقة األوىل دñل مرشوع الشميس هاذي أقل من سـنة 
  . واملرشوع الرحيي

يعمتدوا عىل طريقة العمل جد دقيقة ومفصO، وهاذ الربامج جبوج ك 

، 2020وتعطامه املناخ اليل ميكن يوصل هاذ املشاريع إىل الهناية يف أفق 
للطاقات  13.09والسـý يف قطاع الطاقة الشمسـية بإصدار القانون 

  .املتجددة، إحداث الواك® الوطنية للطاقة الشمسـية
يكون إن شاء هللا مندرج  وفý خيص الطاقة الرحيية، فاملرشوع غادي

يف إطار العمل املهم اليل كيقوم به املكتب الوطين للكهر�ء، وهاذ املشاريع 
عندها أهداف، عندها أرقام، وغادي تواصل إن شاء هللا يف أحسن 

  .الظروف
فý خيص النجاعة الطاقية، هناك عدة تدابري اليل اخداهتم احلكومة يف 

تعممي املصابيح : دابري األولوية، أذكر مهناإطار الرب�مج الوطين ذات الت
مليون دñل املصابيح رامه توزعوا،  4.5ذات �سـهتالك املنخفض، واليوم 

 172ومكنو� من تقليص �سـهتالك دñل الطاقة يف وقت اìروة تقريبا 
 600مياكوات وحتقيق �قتصاد يف الطاقة الكهر�ئية اليل كيوصل لـ 

حىت هو مكننا يف هاذ ) GMT+1(ت الصيفي جياكوات ساعة، التوقي
مياكوات يف لك يوم يف مجيع  80السـنوات األخرية �ش نقلصو تقريبا 

  .الرتاب
أما فý خيص التعريفة اليل معلنا، اكينة التعريفة التحفزيية �جóعية 

اليل كمتكن املسـهت� �ش يقلص من �قتصاد دñلو واFو®  -20/ -20
، واليل يه جاري هبا العمل بدمع من %20اFمع دñل كتعطيه واحد 

الصندوق الطايق الوطين، واليل حىت يه مكنتنا من التقليص دñل 
  .�سـهتالك واألرقام �ينة وواحضة ما بني املوزعني

اكين أيضا معلية تعممي وضع البطارñت املكثفة يف مجيع احملوالت 
 65كنتنا أيضا من تقليصالكهر�ئية املزودة قصد تقليص الضياع، وم 

مياكوات، وإن شاء هللا القانون دñل النجاعة الطاقية، اليل هو حتت أنظار 
جملسمك املوقر، غادي يضبط أكرث وميكن لنا �ش نطبقو هاذ السـياسة دñل 

  . النجاعة الطاقية بصفة إرادية
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
املستشارين يف إطار  شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة ألحد السادة

  .التعقيب

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

  السـيدة الوزيرة، 
  زمياليت، زماليئ املستشارين، 

يف البداية ال بد أن أتقدم جبزيل التشكرات للسـيدة الوزيرة عن هذه 
املعطيات وكذ� البيا�ت اليت أدلت هبا ومن خالل هذه القبة للرأي العام 
الوطين حول ما تقوم به احلكومة وقامت به يف جمال الطاقات املتجددة،  
وال أدل عىل ذ� املرشوع الضخم اìي أرشف جال® امل� وأعطى 
انطالقته يف بداية هذه السـنة خبصوص الطاقة املتجددة بورزازات، واìي 
يعد أكرب مرشوع عىل الصعيد اإلفريقي، ومن بني املشاريع الهامة عىل 

  .صعيد اFويلال 
ننهتز هذه الفرصة، السـيدة الوزيرة، ليك نطالب �لعمل عىل التحسيس 
وكذ� باكفة الوسائل املمكنة �لنسـبة للرأي العام الوطين حول أمهية 
الطاقات املتجددة و�نكباب عىل اسـتعاملها نظرا ملا فهيا من مفرة، وكذ� 

وع الهام يف األفق حمافظة عىل البيئة، وكذ� �خنراط يف هذا املرش 
  . املسـتقبلية

ما يه : كذ� نود أن نعرف، السـيدة الوزيرة، إذا اكن �إلماكن
�نعاكسات دñل هذا املرشوع الطموح يف األمد املتوسط أو البعيد عىل 
الصناعة وعىل �سـهتالك دñل املواطنني �لنسـبة للطاقة بصفة إجاملية؟ 

كذ� اللكفة وخاصة �لنسـبة وهل ذ� سـيؤثر إجيا� خبصوص ختفيض 
  للصناعات اليت سـيؤدي ذ� إىل الرفع من تنافسـية الصناعات الوطنية؟ 

  .وشكرا

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

  ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  والسادة املستشارين احملرتمني،السـيدات 
�نطالقة دñل  2009فý خيص التحسيس، ابدينا يف يوليوز من سـنة 

محO حتسيسـية جد 1مة، اليل اكن أعطى �نطالقة دñلها السـيد الوزير 
األول، و_بعوها برامج خاصة وأفالم صغرية يف التلفزة ويف الراديو، برامج 

، 2010و ýJ2009ت الصيفية دñل الصيف أيضا اليل كنعملوها يف إطار ا
كام جاء يف تدخل السـيد املستشار احملرتم  -وهذه الربامج دñل التحسيس 

خصها تبقى مواكبة �ش لكام وïنا الساكنة واملسـهتلكني غادي يكون يف  -

الصاحل دñل حتسني األداء وحتسني �سـهتالك والتقليص من التبعية اليل 
  .كتعرفها اململكة

فý خيص �نعاكس دñل هذه املشارع الضخمة عىل التمنية املسـتدامة 
مليون طن  3يه جد 1مة ألن غادي متكنا من تقليص تزويد البالد بتقريبا 

دñل البرتول، واكين أيضا تقليص من انبعا�ت غاز �ين أوكسـيد الكربون، 
  .اليل هو ملوث، واليل غادي حيسن أيضا جودة العمل بصفة عامة

فý خيص التطوير عىل املدى املتوسط والطويل عىل الصناعة، فهذه 
الربامج لكها تبناو بواحد الرؤية مندجمة �ش يكون إن شاء هللا واحد 
�ندماج صناعي اليل ميكن اململكة �ش يكونوا عندها فرص دñل اإلنتاج 

  . وفرص دñل العمل عىل مجيع الرتاب الوطين
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .شكرا

اآلن ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه، موضوعه برامج التنقيب عن مواد 
عادل املعطي، محمد : للطاقة �ملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة
  . القندويس، نبيه حلسن، محمد برطين، حلسن عباد

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد_ن الوزير_ن،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
�رش املغرب، وفق الرؤية املتبرصة والعميقة لصاحب اجلال® نرصه 
هللا، تنفيذ إسرتاتيجية مندجمة يف جمال الطاقة، ومن املؤكد أن هذا الورش 

عن ب�ان شامل القطاعي �سرتاتيجي سـيجعل املغرب يمتوقع وبسـبق 
إفريقيا كب� رائد يف إنتاج الطاقة بشـىت أنواعها، وهو ما ينسجم متاما مع 

  . طموحاته يف ا5االت التمنوية، وخصوصا �قتصادية مهنا
ويف هذا الصدد، قد ال خيفى عىل أحد، السـيدة الوزيرة، أن املغرب 

برامج للتنقيب عن موارد جديدة للطاقة وأساسا البرتول �رش منذ سـنوات 
والغاز الطبيعي، وقد يكون من الطبيعي والعادل أن نتساءل مجيعا مكمثلني 
لألمة ومكواطنني معوما عن النتاجئ األولية املنبثقة عهنا، سـý أن اللك يعقد 

Oآماال علهيا وعىل إسقاطاهتا اإلجيابية احملمت .  
دة الوزيرة، أن تعطو� تصورا حول ما قطعته هذه فنود منمك، السـي

  . الربامج من مراحل وأن تضعو� يف الصورة خبصوص نتاجئها املرحلية
  .وشكرا السـيد الرئيس

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



 

7 
 

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

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يف البداية بغيت نذكر بأن يف قطاع التنقيب اعمتد القطاع منذ سـنة 

عىل إسرتاتيجية تتوb تكثيف معلية التنقيب عن النفظ والغاز يف  2000
يجية األحواض الرسوبية املغربية الربية والبحرية، ويف نطاق هذه اإلسرتات 

احملمكة بدأ �سـتكشاف النفطي �ململكة كيعرف واحد اFينامية خاصة، 
حيث مت إبرام مجموعة من �تفاقيات مع العديد من الرشاكت النفطية 

رشكة نفطية اليل كتعمل عىل  28العاملية، وكنتوصلو اآلن إىل حوايل 
شافات الرتاب الوطين، وهذا يدل �الهóم دñهلم �ململكة رمغ �سـتك 

واحلجم دñلها اليل هو �يق قليل مقارنة مع الب�ان الكربى اليل كتنتج، 
دñل  5رخصة دñل �سـتكشاف و 131وتبلغ اليوم عقود الرشاكة املوقعة 

  .الرخص دñل �سـتطالع
وطبقا لهذه �تفاقيات، قام املكتب الوطين �Fراسات األولية 

ق �Fراسات اجليولوجية األولية، لألحواض الرسوبية املغربية اليل كتعل
اFراسات �هزتازية �نية البعد و�لثة البعد، بعد ذ� عاد كيكون التقيمي 
دñل مجيع اFراسات وحتديد املناطق املؤهO اليل ميكن لها تكون فهيا حفر 
آ�ر، و بعد هاذ املرحO انطلقت معلية احلفر �ألحواض اليت أظهرت 

  .مؤهالت اFراسات أهنا عندها
ألف كيلومرت دñل املسح  36إىل اليوم معلنا تقريبا  2000مفنذ سـنة 

ألف كيلومرت مربع دñل املسح �هزتازي الثاليث،  �20هزتازي التنايئ، 
برئ اليل  13برئ عىل مجيع الرتاب الوطين، من بيهنم  40ومت حفر دñل 

احلجم من الغاز  أعطى نتاجئ إجيابية، فاكن هناك اكتشاف مكيات متواضعة
برئ مبنطقة الغرب الكتشاف مكيات 1مة من  11الطبيعي البيوجيين يف 

الغاز يف الغرب ساحل طنجة العرائش، واكتشاف مكية من الغاز يف منطقة 
  .دñل تندرارة �ملغرب الرشيق اليل يه اآلن يف طور التقيمي

سوبية وبغيت أيضا نذكر بأن أشغال �سـتكشافات جبميع األحواض الر 
املغربية تتعرف حاليا طفرة نوعية، تمتثل يف زñدة عدد اآل�ر املزمع إجنازها 

  . يف السـنوات املقبO، خصوصا هبذه األحواض اليل أعطت نتاجئ إجيابية
 2000وبعجا® أيضا �ست�رات اليل خصصناها يف هذا امليدان منذ 

 %90ألجانب كميثلوا مليار دñل اFرمه والرشاكء ا 7يه تقريبا  2010إىل 
مليار دñل اFرمه، والبايق عىل عاتق  6,3يف هاذ �ست�ر أي تقريبا 

  . اFو® واملكتب الوطين للهيدرواكربو�ت واملعادن
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطي
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

نشكرك عىل التوضيحات وعىل هذه الرشوحات اليل نورت هبا كذ� 
الرأي العام، ونمتىن يف املسـتقبل إن شاء هللا أن يكون املغرب سـباق 

ألن ال يعقل أن اجلريان دñلنا عندمه البرتول والغاز ونمتناو أن .. لهذه
  .وشكرا. ا5الاملغرب كذ� يكون سـباق يف هذا 

        ::::السـيد ريس اجللسةالسـيد ريس اجللسةالسـيد ريس اجللسةالسـيد ريس اجللسة
  .اللكمة للسـيدة الوزيرة للرد عىل التعقيب

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

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
فعال ا5هودات املبذو® رمغ األمهية دñلها، ميل تناخذوها يف داخل 

واإلماكنيات اليل عند� كتبقى ضئيO مقارنة مع ما يطلب هذا اململكة 
القطاع اليل هو فيه خماطرة كبرية من الناحية اجليولوجية، واليل كيتطلب 
است�رات خضمة، واليل كيتطلب حفر آ�ر كثرية يف أي منطقة قبل ما 
يكون اإلنتاج األويل، رمغ ذ� عند� طموح بأن األحواض املغربية عندها 

ؤهالت، خصنا نكثفو اجلهود أكرث يف املسـتقبل، وأذكر أيضا بأن املغرب م
عندو أيضا جيولوجية شوية أصعب من الب�ان األخرى اليت كتنتج من 
الرشق األوسط حىت الب�ان ا5اورة، ولكن امحلد V الرؤية اكينة 

  . وا5هودات غادي تبقى متباد® يف املسـتقبل
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
نشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا، وننتقل إىل األسـئO املوïة إىل 

  .أسـئO 8قطاع الصحة، وعددها 
السؤال األول املوجه للسـيدة وزيرة الصحة موضوعه اإلرساع يف إخراج 

خريي بلخري، توفيق : قانون 1نة النظاراتيني، للمستشارين احملرتمني السادة
  . املفيد، عبد القادر سالمة مكيل، حسن عاكشة، محمد

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد_ن الوزير_ن،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارين احملرتمني،
السـيدة الوزيرة، تهتدد بالد� منذ مدة ظاهرة فتح احملالت اخلاصة 

تيني بشلك عشوايئ، مما يؤثر سلبا عىل أداء 1نة النظاراتيني، �لنظارا
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سـنوات  5سـنوات إىل  4خصوصا أهنا تتطلب مسـتوى درايس حمرتم، من 
ñمن التكوين بعد الباكلور .  

وامللفت لالنتباه، السـيدة الوزيرة، أن حمالت بيع هذه النظارات تتاكثر 
لية يتوفرون عىل بشلك غري طبيعي، خصوصا وأن رؤساء امجلاعات احمل 

صالحيات واسعة إلعطاء رخص فتح هذه احملالت، كام تعلمون أن معلية 
وصف وبيع النظارات بشلك غري منظم من شأنه أن يؤثر سلبا عىل حصة 

  .املواطنني
ìا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، إىل مىت ستبقى هذه املهنة بدون قانون 

احلاكمة وحسن التسـيري، يؤطرها وينظمها، خاصة وحنن يف عهد يتطلب 
وحيث عىل التأهيل وحتسني املردودية، وهذه املمزيات تدعو إىل الهيلكة 

  والتنظمي كبايق الهيئات املهنية القادرة عىل �ست�ر واملنافسة؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيدة الوزير لإلجابة عىل السؤال

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

 السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين،

  .شكرا السـيد املستشار
ولكن البد جوا� عىل سؤالمك البد من التذكري �إلطار القانوين ملهنة 

، اليل 54أكتوبر  4النظارايت ألن هناك ظهري رشيف اليل صادر يف 
ات �لتفصيل، هناك كذ� قرار تيضبط كيفية تعاطي 1نة بيع النظار 

  .لتطبيق الظهري الرشيف املشار إليه 54أكتوبر  20وزاري اليل صادر يف 
أما فý يتعلق �ختصاصات ممارسة 1نة النظاراتيني، فهـي منظمة كذ� 

، اìي حيدد يف 54أكتوبر  4مبوجب مقتضيات الظهري الرشيف املؤرخ يف 
 النظارايت القيام هبا، كام يقدم فص% األول �ختصاصات اليت جيب عىل

تعريفا عن أن �ئع النظارات هو اìي يزاول 1نة البيع للعموم اآلالت 
الصاحلة لتقومي النظر، وتكون جمهزة طبقا لقوانني عمل البرص، فإنه يصور 
أشاكل إطارات النظارات وزجاجاهتا ويقدر جحمها، أو يصنعها أو يشرتهيا، 

  .ذ� بتحويل شلكها وحفصها وتطبيقها عىل البرص مث يقوم إن اقتىض احلال
أما �لنسـبة لرشوط ممارسة هذه املهنة، فإهنا منصوص علهيا يف 

، حيث أن املرحش 1954الفصلني الثاين والثالث من نفس الظهري لسـنة 
ملزاو® هذه املهنة ملزم قبل القيام بأي معل من أعامل 1نته احلصول عىل 

و® بعد الرتخيص � من قبل األمانة العامة للحكومة دبلوم مينح � حق املزا
  .وبعد استشارة وزارة الصحة

أما �لنسـبة ملنح رخصة مزاو® 1نة النظارايت �لقطاع اخلاص، فإن 
وزارة الصحة تهنج مسطرة إدارية حممكة، تشرتط فهيا أوال احلصول عىل 

بني ثالث دبلوم ختصص يف عمل البرصñت، اليت ترتاوح مدة دراسـته ما 
إىل مخس سـنوات مشفوعا بشهادة الباكلورñ، اكين هناك �نيا احلصول عىل 

  . شهادة املعاد® �لنسـبة ملن يتابع دراسـته خارج أرض الوطن
ولكن سؤالمك حقيقة وضع إشاكلية اليل يه حقيقية ميل تنشوفو حقيقة 

داخل مزاو® هذه املهنة، ميكن يل نقول لمك عىل أنه اآلن حنن منكبون 
الوزارة لوضع قانون جديد اليل غينظم لك هاد املهن الطبية والشـبه الطبية 

أصبح متجاوز لتقنني  1954لتفادي هاد املامرسات، اليل رمبا أن هاد ظهري 
  .ولضبط القواعد املهنية �لنسـبة مجليع املهن الشـبه طبية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .يف إطار التعقيبشكرا، اللكمة اآلن ألحد السادة املستشارين 

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية، السـيدة الوزيرة، كنشكرمك عىل التفضل دñلمك هباذ اجلواب، 
ولكن، السـيدة الوزيرة، راه يف امليدان هاذ الرشوط اليل كتشريو لها ما 
كتطبقش، راه الرخص كتعطى هكذاك، حبيث، السـيدة الوزيرة، هاد 

قانون كيف ما قلتو أصبح متقادم، وأنه هاد �ختصاص اليل عند ال
امجلاعات احمللية، كنلقاو أن امجلاعات احمللية اليوم كتحل حمل األمانة العامة 
للحكومة، وهاد اليش، السـيدة الوزيرة، كيرض بصحة املواطن ألن هاد 
الناس كيسـتعملوا بعض العدسات الالصقة 1ربة من اخلارج، اليل 

خضعش للرقابة وما كتوفرش فهيا رشوط الصحة، وهاد اليش يؤدي مكت
ألمراض معدية مثل القرحة يف القرنية اليل كتفتح �ب �لهتا�ت والتعفنات 

  .وهاذ اليش يؤدي لفقدان البرص
السدة الوزيرة، يف األسابيع املاضية، كنذكرمك األسابيع املاضية حصل 

ة، و�ألمس القريب حصلت بالد� أحد وزرائنا احملرتمني عىل جائزة 1م
عىل الوضع املتقدم، وهاد اليش يرشف البالد واملغاربة، وهاد اليش كزييد 
من طموحنا ملزيد من العطاء، لكن عندما جند أن يف بالد� �يق قوانني 

سـنة، فهاد اليش كيحز يف أنفسـنا،  50اليل من عهد �سـتعامر وكتفوق 
ه مجO وتفصيال، ìا كنطلبو منمك، السـيدة ويرجع بنا اللور، وهذا ما نرفض

  . الوزيرة، اإلرساع بإخراج هذا القانون اليل قلتو
  .وشكرا

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

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
رمبا ما وضعش حد لهاد  54كيف قلت لمك هاد الظهري دñل 

التجاوزات، ألنه 1نة حبال 1نة النظاراتيني واملهن شـبه الطبية ما خموالش 
هنائيا للجامعات احمللية �ش تعطي ومتنح رخصة ملزاو® هذه املهن، فإذا به 
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ظهري رمبا كيف قلتو ما نقولوش أنه تقادم، ولكن جتاوز، ما بقاش تيواكب 
املشالك واحلاجيات واإلشاكليات احلقيقية، واليل ذكرتوها واليل اكينة،  54

ما خنفيوهاش، فاحنا تقريبا يف اللمسات األخرية دñل هاذ القانون اليل 
غادي جيي �ش يوضع حد للك هاد املامرسات، وإن شاء هللا عن قريب 

  .جيي �ش نوضعوه حتت أنظار جملسمك املوقر

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
السؤال الثاين املوجه للسـيدة وزيرة الصحة، موضوعه مدى حتقيق 

، )RAMED(التغطية الصحية للمعوزين وأسـباب تعرث اإلجناز الفعيل ل
عبد اللطيف أمعو، عبد الرحمي الزمزايم، : للمستشارين احملرتمني السادة

  . عبد العزيز جناح، احلسن أكوجاكل، عبد املوىل محري
  .سادة املستشارين لتقدمي السؤالاللكمة ألحد ال 

        ::::املستشار السـيد محمد عداب  الزغارياملستشار السـيد محمد عداب  الزغارياملستشار السـيد محمد عداب  الزغارياملستشار السـيد محمد عداب  الزغاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد_ن املستشار_ن، 

  السادة املستشارين،
من مضن اإلجراءات الهامة سـياسـيا واجóعيا اليت تقررت خالل العقد 

ساعدة الطبية ، جند مرشوع امل 2010اìي سـنودعه مع هناية هذه السـنة 
، اìي سـيضمن حتقيقه )RAMED(للمعوزين أو ما يعرف اختصارا ب 

تقدما اجóعيا 1ام يف جممتعنا املغريب، لكن ما يالحظ هو التأجيل املسـمتر 
  . لتعمميه يف حني أن املعوزين ببالد� يف أمس احلاجة إىل تفعي%

ìا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن األسـباب اليت حالت دون أجرأة 
  وتفعيل وتعممي هذا املرشوع الهام؛ 

�نيا، ما يه التدابري اليت ستتخذ من أجل تفعي% وتعمميه مع ضبط 
  اآلجال �ì؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

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

  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارين،

هو يف احلقيقة هاذ نظام املساعدة للمعوزين ما تيعرف حلد اآلن أي 
تعرث يف اإلجناز الفعيل، لك ما هو يف األمر هو أنه انطلقت هناك جتربة 

الل هذه السـنة منوذجية يف ïة _د® أزيالل، واليل بعد التقيمي دñلو خ
  . تنشوفو عىل أن التقيمي دñلو هو جد إجيايب

وميكن يل نعطيمك، السـيد املستشار، بعض األرقام، حيث أنه لغاية 
األرقام اليل حاصلني علهيا اليوم بأن عدد البطائق اليل مت التوزيع دñلها هو  

ألف  200بطاقة، فيبلغ عدد املسـتفيدين من هذا النظام تقريبا  54734
إذ عاينا أنه  ،�لضبط، ويبقى عدد املسـتفيدين مشجعا 185.600سـتفيد م 

  . من عدد املسـهتدفني %50ميثل حوايل 
غري بعجا® بعض األرقام، العدد اإلجاميل للمرىض املعوزين اليل مروا 

، عدد الفحوصات املتخصصة 34333عرب املستشفيات دñل اجلهة هو 
، املهم هنا 7730ستشفاهئم مه ، عدد املرىض اليل مت ا6400اخلارجية 

  . عندي عدة أرقام، اليل حقيقة يه جد مشجعة
مليون درمه، وأكرث  22اللكفة اإلجاملية لهذه اخلدمات لكها يه حوايل 

هبذه املنطقة، ويف نفس الوقت مادام  -يعين املعوزين  -من ذ� فاسـتفادوا 
املستشفى، أنه فقط املعوز اليل تيسـتافد من اخلدمات ا5انية داخل 

فعرفت كذ� املداخيل دñل املستشفى ارتفاعا ملحوظا، حيث أنه سـميكن 
  .است�ر هذه املداخيل يف حتيني املستشفى

حقيقة اكين هناك تأخر، أ� متفقة معك يف التعممي، التعممي عىل صعيد 
مجيع ïات اململكة واألقالمي، حقيقة اكن خصنا نهتيأ � ألنه ودميا تنقول 

امجليع خص تتكثف �ش ننجحو هاذ املساعدة الطبية �لنسـبة  جمهودات
للمعوزين اليل غادي متكن الناس اليل ما يف حاهلمش بأهنم يدخلوا ويتعاجلوا 
�5ان، وتكون عندمه كذ� يوصلو لألدوية امللكفة، �خلصوص �لنسـبة 

  . لألمراض طويO األمد
Fاخلية عىل أساس أنه إذن اآلن احنا يف اللمسات األخرية مع وزارة ا

يف بداية شهر يناير سنبدأ يف تعممي هذه التجربة عىل أحناء اململكة إن شاء 
  .هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد عداب الزغارياملستشار السـيد محمد عداب الزغارياملستشار السـيد محمد عداب الزغارياملستشار السـيد محمد عداب الزغاري
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا السـيدة الوزيرة عىل املعلومات الاكفية اليل اعطيتينا �لنسـبة لهذا 
املرشوع اليل نعتربه مرشوع جممتعي، احنا عرفنا بأنه �نطالقة دñل 
التجربة اكنت يف املنطقة دñل أزيالل، ولكن نتوb، السـيدة الوزيرة، عىل 

  . رب اآلجالأنه هاذ املرشوع ا5متعي أنه التعممي دñلو يكون يف أق
، يه رمق ال بأس به، ولكن التعممي 500ألف و 34التجربة جنحت ب 

كتعرفوا، السـيدة الوزيرة، الظروف �قتصادية دñل املعوزين واFخل 
دñهلم ما تيقبلش يعين ولو هاذ العملية دñل شهادة الضعف راها كتحرج 

تيفضل  بعض املواطنني، ألنه تيبقى غادي جاي عىل شهادة الضعف، راه
مييش يبيع حاجة من حواجيو �ش مييش خيلص، وهذه الظاهرة دñل شهادة 

  . الضعف بغينا نهتناو مهنا بصفة هنائية
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كنطلبو منك، السـيدة الوزيرة، ومن خال� احلكومة من خالل ا5متع 
لكو �ش ميكن يتعمم هاذ املرشوع، ألنه يف التعممي دñلو غادي خيلق واحد 

5متع اليل غادي يعفيه من واحد املصاريف اليل ميكن اFيناميكية يف ا

  . يسـتافد مهنا يف حواجي آخرين
إذن أنó قلتو التأخر اكين �لنسـبة للتعممي، ولكن احنا كنقولو خص 

  . يش أجرأة ويش رسعة يف تطبيق تعممي هذه العملية
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيدة ñمسينة �دو وزيرة الصحةالسـيدة ñمسينة �دو وزيرة الصحةالسـيدة ñمسينة �دو وزيرة الصحةالسـيدة ñمسينة �دو وزيرة الصحة
إذن السـيد املستشار غري بغيت نقول لمك بأن يف إطار التعممي، اآلن 

جلن، اكين هناك جلينة حتديد األشخاص املؤهلني برئاسة  3حاليا تتشـتغل 
والمتويل اليل وزارة اFاخلية، اكين جلينة �نية متخصصة يف التدبري واحلاكمة 

ترتأسها الواك® الوطنية للتأمني الصحي، وجلينة �لثة متعلقة بعرض 
العالجات برئاسة وزارة الصحة، فلك هذه اللجن اآلن تشـتغل �ش جنهزو 

Oل السـنة املقبñهاذ التفعيل إن شاء هللا غادي ينطلق يف بداية يناير د .  
للتدبري، اكين هناك شق اكين هناك كذ� مت تعزيز التنظمي املعلومايت 

متعلق بتكوين األطر عىل غرار ما مت يف _د® أزيالل، هذه األطر اليل 
غادي يكونوا يف اللجن اليل تيحرسوا عىل حتديد األشخاص املؤهلني 

  .لالسـتفادة من هذا النظام
وحىت �لنسـبة للتجهزيات واألدوية، احنا اسـتعد� من السـنة املاضية 

� نسـمتر داخل املزيانية إن شاء هللا دñل هذه داخل املزيانية، وكذ
السـنة، حيث أنه غري �لنسـبة لألدوية راها هاذ السـنة غادي يكون عند� 

  .مليون درمه دñل األدوية 400ما يفوق عىل مليار و

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

املزرية السؤال الثالث املوجه للسـيدة وزيرة الصحة، موضوعه األوضاع 
اليت تعرفها مجموعة من مصحات القطاع اخلاص، اللكمة ألحد السادة 

  .املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املا���� أفرñط أفرñط أفرñط أفرñط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدة والسادة املستشارون،

ا العديد من املصحات، طبعا سؤالنا يتعلق �ألوضاع املزرية اليت تعرفه
خاصة ما يتعلق بضعف تكوين املوارد البرشية، عدم متكن هذه املصحات 

من مواكبة التطور التكنولو� اìي يعرفه امليدان الطيب، إضافة إىل نوع 
  . من التسيب اìي تعرفه التعرفة املعمتدة من طرف العديد من املصحات

اءات الواجب اختاذها أوال �ì، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجر 
حىت تكون هناك مراقبة من طرف وزارة الصحة، وأيضا ما يه اإلجراءات 

  اليت جيب اختاذها يف إطار إعامل مقتضيات مدونة التغطية الصحية؟ 
  .وأحتفظ ببايق الوقت عند التعقيب

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لوزيرة لإلجابة عىل السؤالشكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة ا

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

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين،

بغيت نشري عىل أن مساء® القطاع اخلاص من خالل معليات 
التفتيش، مقنا هبذا التفتيش للوقوف عىل ظروف معلها واحرتا1ا للمعايري 
والرشوط الواجب توفرها يف هذه املؤسسات، هاذ معليات التفتيش خيول 

، 10.94من القانون  26و 21لنا القانون احلق للقيام هبا، وهو املادتني 
�إلضافة إىل ما خيو� لنا القانون من صالحيات، اسـتجابت وزارة وكذ� 

الصحة إىل األسـئO دñل السادة املستشارين والسادة النواب يف هاذ ا5ال 
  . دñل املصحات اخلاصة، وبعض التجاوزات واملامرسات اليت يقومون هبا

فلهذا الغرض عبأت الوزارة أربع فرق من املفتشني احمللفني متعددي 
�ختصاصات، أسـندت هلم 1مة التفتيش والتحري يف لك ما من شأنه أن 
يشلك خرقا للقانون، ومنذ انطالق معلية تفتيش املصحات اخلاصة يف 

مصحة خاصة عىل  50، قامت فرق التفتيش بزñرة ما يفوق 2009شـتنرب 
  . مصحة 68اب الوطين من أصل مجموع الرت 

فبالفعل توصلت الوزارة بتقارير دورية لهؤالء املفتشني بشأن اخلروقات 
و�ختالالت املضبوطة يف حق بعض املصحات، وحىت يتسـىن لهذه 
املصحات �سـتجابة للمالحظات الواردة يف التقارير فإن الوزارة منحهتم 

ا التفتيش الثاين اليل غادي نقوم آجاال حمددة قبل القيام بتفتيش �ين، وهذ
به إذا مل يسـتجيبوا للمالحظات اليل خرجوا من خالل التفتيش فسـيكون 
هناك بعض األحيان جزاءات اليت سـتؤدي حىت إلغالق هذه املصحات، 
اليل يف بعض األحيان شفنا عىل أهنم ما عندمهش حىت أدىن وأبسط 

مصحات أخرى  رشوط السالمة �لنسـبة للمرىض، يف حني أن هناك
  . حقيقة اكنت يف مسـتوى جد عايل

 �ì إذن اكين هناك كذ� مصحات اليل طلبوا لنا واحد المتديد
األجل اليل أعطينامه لتصحيح �ختالالت اليل وقفنا علهيا، واسـتجبنا ألن 
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الهدف دñلنا مايش أننا نضايق املصحات اخلاصة بل �لعكس أننا نواكبومه 
  . وى اليل اللك ينتظره�ش يكونوا يف املسـت

إذن اليل بغيت نقول أن هذا التفتيش يسـهتدف أساسا مرافقة ومواكبة 
  . سري املصحات من أجل تأهيلها وليس فقط زجرها

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املا���� أفرñط أفرñط أفرñط أفرñط
  . شكرا السـيد الرئيس

 350تبعت بإمعان ردمك وتعقيبمك، السـيدة الوزيرة، وقلمت بأنه من مضن ت 
مصحة، أوال نطالب بنرش نتاجئ هذا  50مصحة مت فقط تفتيش ما يناهز 

التفتيش من ïة، ومن ïة أخرى نؤكد عىل أن األمر يتعلق بصحة 
  . املواطنني، �ì جيب التعامل مع هذه املسأ® �لرصامة املطلوبة

عنا مؤخرا عىل مسـتوى العديد من الصحف، طبعا هناك وحنن _ب 
هامش من اخلطأ الطيب اìي ميكن أن يقع، لكن أن يكون هناك تسيب 

  . يف أرواح املواطنني هذا ما ال ميكن استساغته
أيضا هذه املسا® مرتبطة �لتغطية الصحية، وحنن نعمل أن املغاربة 

وم هو فعال أن هناك مصحات فرحوا ملسأ® التغطية الصحية، واإلشاكل الي
جنوم إىل غري ذ�، ولكن ميكن أن  3جنوم و 4جنوم و 5من مسـتوى 

يكون الفرق مثال يف الغرف، غرف املبيت، ولكن أن يكون فرق شاسع، 
ألف درمه  10أن تكون هناك معلية معينة كتكون يف واحد املصحة ب

كن ألف درمه، فهذا يطرح أكرث من تساؤل، مي 40ومصحة أخرى ب 
) VIP(واحد كيطلب أنه املدة دñل املكوث دñلو يف املصحة يكون يف 

يف  %300هذا من حقو، ولكن ما ميكنش يكون واحد الفرق دñل 
األمثنة، وأ� أعمل جيدا بأنه حلد الساعة �يق ما حصلش توافق حول 
التسعرية، واكين إشاكل، ولكن هاته املسأ® تتعلق �ملواطن، وجيب أن 

يع بروح املواطنة، واحنا كنعرفو املسأ® دñل التغطية الصحية يتسم امجل 
  . مسأ® اجóعية، وال جيب التعامل معها مبنطق الرحب

إضافة إىل أن احلق يف التطبيب هو حق من حقوق .. من هنا أقول
املواطنة وحق من حقوق اإلنسان، ومعروف مجيع املواثيق اFولية 

طبعا فيه هذه املسأ®، واكين نوع من �بزتاز، واFسـتور دñل البالد دñلنا 
ال يعقل أنه نبغي ندخل أ� لواحد املصحة تيقولوا يل حط يل واحد الشـيك 

... ضامنة عاد ممكن، واكين اليل كيكون يف حا® خطرية، اكين اليل كيكون
فهذا نوع من �بزتاز، واليل تيخص يتجعل � احلد، وأنه اكين اليل ما 

  . لعملية، وإذا قدر هللا الوفاة يطالبونه بتأدية الفاتورةتتدارش لو ا

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

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
فý جاء عىل لسانمك،  %100السـيد املستشار، أ� أشاطرك الرأي 

حيث أنه حصة املواطنني يه أغىل من لك يشء و�ستشفاء والتطبيب 
هو حق من حقوق اإلنسان، وهاذ املامرسات اليل تنتالقاو شاكوات كثرية 
يف هذا الصدد، وهاذ اليش اليل قلتوه اآلن، واهرضتو وتنشكرومك حىت 

لية يف التسعرية، احنا راه عىل التغطية الصحية، تتعرفوا أنه اكين هناك إشاك
تنحاولو أننا نتغلبو عىل هاذ اإلشاكلية مبعية األطباء، ألن ما ننساوش عىل 
أن التغطية الصحية الركزية األساسـية اليل خصنا نعمتدو علهيا هام األطباء، 

  . بدون األطباء راه ما اكيناش التغطية الصحية
قش كذ� لك ويف إطار هاذ املناقشة دñل التسعرية، حنن ننا

الضام�ت اليل ميكن هلم يعطيو لنا هاذ األطباء �ش نوقفو ونديرو حد لهاذ 
هباذ ) les chèques de garantie(التجاوزات اليل تتعلق خصوصا هباذ 

)le noir( هباذ املامرسات اليل مايش اللك، ما ميكناش نعمموها عىل ،
  .جبرأة امجليع، ولكن اكينة وخصنا نتصداو لها، ونتصداو لها

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

السؤال الرابع املوجه للسـيدة وزيرة الصحة، موضوعه تنايم ظاهرة 
األخطاء الطبية يف املستشفيات العمومية واخلصوصية، اللكمة ألحد السادة 

  .املستشارين من فريق األصا® واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد جامل بواملستشار السـيد جامل بواملستشار السـيد جامل بواملستشار السـيد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  .شكرا

  الرئيس،السـيد 
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أكيد أن 1نة الطب 1نة رشيفة ونبيO، أكيد أن اخلطأ إنساين، 
واإلنسان ليس هو معصوم من اخلطأ، الكامل V سـبحانه وتعاىل، ولكن 

  اخلطر أين هو؟ 
دما اخلطر عندما هذا اخلطأ ميس بصحة اإلنسان، واألخطر من هذا عن

يكون هذا اخلطأ نتيجة إهامل وعدم مباالة من السلطة الوصية عىل هذا 
القطاع أال ويه وزارة الصحة العمومية، اليت ترشفون علهيا السـيدة الوزيرة 

  . احملرتمة
وحنن يف فريقنا، فريق األصا® واملعارصة، بعد التفكري العميق 

يب الطيب احملض، أي والتشخيص والتحليل اFقيق، فرقنا ما بني اخلطأ الط
املهين، وما هو خطأ �جت عن إهامل، وهذا بقوة القانون ويف إطار مراقبة 

  . احلكومة
فلقد رتبنا هذا اخلطأ يف ثالثة حمطات، واحملطة األوىل تكتيس خطورة 

  .قصوى، وتتجىل يف سـياسة هذا القطاع من طرفمك السـيدة الوزيرة احملرتمة
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ن املناديب أي اFاكترة اìين م% 80لقد الحظنا بأن أكرث من 
يرشفون عىل هذا القطاع يف العامالت واألقالمي لكهم ينمتون إىل احلزب اìي 
تنمتني إليه السـيدة الوزيرة احملرتمة، وهذا نعتربه يف فريقنا حتضريا مسـبقا غري 

رشعي، غري قانوين، غري دميقراطي لالسـتحقاقات الترشيعية املقبO قبل 
ìي يعاقب عليه قانونيا، والسـý حنن يف دو® احلق أواهنا، اليشء ا

  .والقانون ويف دو® املؤسسات
احملطة الثانية، ويه عدم التفتيش وعدم املراقبة ال�ان أنمت جمربة، 
السـيدة الوزيرة، عىل بلورهتام وعىل رصامة تفعيلهام، آش كينتج عن هذا 

و الهاجس األول لكو؟ ينتج عنه الفوىض، تنلقاو الطبيب تويل املال ه
  .دñلو، الطبيب كيسافر

احملطة الثالثة، عدم توفري الوسائل الالزمة والرضورية اليل ميكن لهذا 
الطبيب ميارس املهنة دñلو يف ظروف مرحية ومالمئة، هاذ اليشء آش 

حمطات؟ التعسفية احلزبية، الزبونية، الرشوة، وحىت التطرف،  3كينتج عن 
  .السـيدة الوزيرة

كنشوفو ذاك الضعيف، هذا هو شغلنا احناñ، ذاك املواطن احنا 
الضعيف اليل مىش مريض دخل للمصحة، مىش للمصحة العمومية آش 
 ،ñيقول لو الطبيب؟ أ� ما عنديش الوسائل الالزمة �ش نفتح � هنا
خصك متيش للمصحة اخلاصة، ها املصحة اليل خاصك متيش لها، تمييش 

، )chèque de garantie(و ـيف الباب، خصللمصحة اخلاصة، كيتكريسا 
، آش كيدير؟ مرتو مسكينة كمتيش تشد (chèque de banque)خصو 

أñم، تيديروا لو  3واحد الكريدي دñل زاكورة، تيدخلوه، تيجلس 
التحاليل، ما تيمكلش التحاليل تيجيو عندو، أودي راه مكليت الفلوس 

  . خصك تزيد فلوس آخرين
سـتغلوه ذوك الناس ذوي الظلامت، كيسـتغلوا هذا اإلنسان هذا كي 

الناس اليل كيغتمنوا الفرصة من مرجعيهتم اإلسالمية واإلسالموية، وتميشـيو 
تيطلبوا يف القهاوي، آرا اعطيو لواحد السـيد هللا يرمح الواFين خنرجوه 

  .من الصبيتار، هذا واقع السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسة
لسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال، تفضيل شكرا السـيد املستشار، ا

  .السـيدة الوزيرة

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

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين،

أ� يف احلقيقة ما فهمتش السؤال دñلمك، ألنمك اهرضتو عىل األخطاء 
الطبية، مث هامجمتوين عىل أشـياء اليل ما فهمهتاش، اهرضتو عىل الزبونية، 
اهرضتو عىل مناديب من احلزب دñيل، وهاذ اليشء درسـتوه يف فريق 

، األصا® واملعارصة ومخمتو مزñن عىل هاذ األخطاء الطبية، هذا سؤال
هذا يدل عىل الواحد اليل تهيامج وما تهيرضش �لهدوء، ومييش يف املشلكة 
اليل تهتم حقيقة املواطنني، هذا تيدل عىل الضعف، أما اليل تهيرض 
بطمأنينة هو هذا اليل كيكون عندو ثقة يف النفس، أ� غادي جناوبمك بلك 

، عىل أنه طمأنينة وبضمريي، ألنين تنخدم وأديت القسم وبإمياين تنجاوبمك
�لنسـبة للمناديب اليل اهرضتو علهيم، ميكن أنمت عندمك إحصائيات، أ� بعدا 
ما عنديش هاذ اإلحصائيات اليل كتوفرو علهيا، ولكن ألول مرة اكينة هناك 
مسطرة دñل الشفافية داخل وزارة الصحة، ميكن يل نقول لمك مبنية عىل 

من  %50اليوم أكرث من الكفاءات ومبنية عىل املهنية، ومعلنا واحد 
املناديب اليل كيتسامو �ملدراء داخل املستشفيات، ملزم علهيم أهنم ميشـيو 
ويقوموا بواحد التكوين خاص يف التدبري اإلستشفايئ، عالش ماكينني غري 

ألن عاد بدينا به، معند�ش العدد الاكيف، ولكن غادي يبقى املعيار  50%
ب، هو أنه يكون عندو واحد التكوين الوحيد �ش واحد يدبر هذه املنادي

يف التدبري اإلستشفايئ، هذا لكها داخل يف احلاكمة اجليدة ويف اآلليات 
  .2007اجلديدة اليل مقنا هبا داخل الوزارة منذ نونرب

وغادي نرجع للسؤال دñلمك، السـيد املستشار احملرتم، فقبل التطرق 
قاليش الوقت أنين ندخل لهاذ اجلواب عن هذه اإلشاكلية، ومع األسف مغيب

يف صلب املوضوع اليل تهيم املواطن ألن هناك مسائل سـياسوية وشعبوية 
اليل كتدخل داخل األسـئO اليل كتطرح، فالبد من التأكيد بداية عىل 
مسأ® التكوين اجليد والكفاءة العالية للك األطر الطبية والشـبه الطبية يف 

  .بالد�
بية، فهـي تثري جدال واسعا يف مجيع �لنسـبة إلشاكلية األخطاء الط 

اFول حىت املتقدمة، إذ أن �لزتام اìي يربط الطبيب �ملريض هو 
�لزتام ببذل عناية ال بتحقيق النتيجة، لكن ومع ذ� فإذا قرص الطبيب 
يف بدل العناية املطلوبة منه أو أخطاء فإن ذ� يعرضه للمساء® القانونية، 

  . نية أو جنائيةاكنت مساء® قانونية مد
ومن ïة أخرى أشري إىل اجلدال الكبري يف حتديد املسؤوليات الناجتة 
عن هذه اإلشاكلية، وعىل هذا األساس أسـند املرشع أمر الفصل يف 
املنازعات اخلاصة �ألخطاء الطبية جلهاز القضاء حىت يطبعها احلياد والتجرد 

رباء حملفني أكفاء من يف حتديد املسؤوليات، وعادة ما يسـتعني القضاء خب
أجل إثبات األراكن األساسـية للمسؤولية، ويه األخطاء والرضر اخلطأ، 

  .والرضر والعالقة السـببية ما بني اخلطأ والرضر
ومن ïة أخرى، فالوزارة ويف إطار سعهيا املتواصل إلرجاع ثقة 
املواطنني يف منظومته الصحية، �در� أوال إىل إجراء هاذ البحوث اليل 
أرشت لها من قبل �ش نشوفو واش اكينة هناك العناية داخل املصحات، 
وكذ� مراقبة املستشفيات العمومية كذ�، مهنرضش فقط عىل املصحات 
اخلاصة، كذ� مراقبة املستشفيات العمومية، وذ� من خالل املفتشـية 

سـنة لهذه الوزارة،  20العامة للوزارة، اليل عىل رأسها مفتش عام هاذي 
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ìي ال ينمتي إىل حزيب قصد حتسني ظروف �ستشفاء وتأهيل البنيات وا
والتجهزيات الطبية واختاذ إجراءات تأديبية يف حق األطباء اìين يثبت 

  . إخالهلم �لزتاماهتم املهنية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق دñل السؤال والتعقيب،  5شكرا، ال هللا خيليك، راك شديت 

  .ال هللا خيليك، ال السـيد املستشار... قلت � الوقتال وعلمتك، 
السؤال اخلامس املوجه للسـيدة الوزيرة موضوعه التوعية الصحية، 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا® واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل أحد السادة املستشارين

  ::::املستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكورياملستشار السـيد ميك احلنكوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدات والسادة املستشارين،

السـيدة الوزيرة، كام تعلمون ميدان الصحة يه مؤرش من مؤرشات 
  . التمنية دñل البالد، ويعترب مرآة دñل التمنية دñل ا5متعات

لهذا، السـيدة الوزيرة، بالد� كام تعرفون عرفت تقاليد وممارسات اليل 
ملامرسات اكنت ترجع يف واحد الوقت يف هاذ الوقت جتاوزت، هذه ا

�ألساس إىل الفقر وعدم اإلماكنيات، يف هاذ الوقت، السـيدة الوزيرة، 
   .الطب يف بالد� وV امحلد عرف حتسـنا كبريا منذ زمن

السـيدة الوزيرة، وزارتمك وضعت برامج وخمططات لها أهداف ونتاجئ، 
ليست مصطحبة بربامج  غري أنه الحظنا السـيدة الوزيرة أن هذه اJططات

للتوعية، حبيث مل نشاهد ال برامج حتسيسـية وال برامج عرب اإلذاعة وال يف 
  . املدارس

حقيقة املشلك دñل التحسيس يه املهمة دñل امجليع، الطبيب، 
  . املدرس، إال أن وزارتمك جيب أن تتدخل و�ألخص يف بعض امليادين

املشالك دñلها �ألساس  السـيدة الوزيرة، عند� مشالك طبية راجعة
إىل عدم الوقاية يف امليدان، امليدان األول أنه �ختصاصيني يف أمراض 
الكبد وضعوا لنا �قوس اخلطر �لنسـبة اللهتاب الكبد، هذه املسائل 
خطرية، �لنسـبة اكين واحد التطور دñل الرسطان، مايش تطور واحد 

دة الوزيرة خصنا واحد �رتفاع يف نسـبة الرسطان دñل الثدي، السـي
الربامج دñل التحسيس، وبر�مج وقايئ، ما نقولش وقايئ، ولكن 

  . التشخيص املبكر ألنه رضوري يف هذا امليدان
واألمثال كثرية، حيث عند� مع األسف مسائل متارس يف ب��، وأ� 
أعتربها متجاوزة، أمثال كثرية اكخلتان عند احلجام، اكلقابO اليل كتوF يف 
اFار، السـيدة الوزيرة، مادام عند� امحلل ما متبعش، والقابالت يف 

 les( اFيور، ال ميكن أن حنسن النتاجئ وخنفض من وفيات األ1ات و
nouveaux nées(  حدييث اخللق .  

السـيدة الوزيرة، غادي خنمت التدخل دñل، غادي نقول لمك ما يه 
ذه األمراض، وخاصة الوقاية الربامج اليل وضعت وزارتمك أوال للتعريف هب

مهنا وتنأكد هذا يف ا5ال القروي ويف املناطق النائية ألهنا يه اليل معنية 
  . �ملسائل دñل التحسيس

  .وشكرا

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

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

  املستشارات،السـيدات 
  السادة املستشارين،

السـيد املستشار عندمك احلق عىل أن الربامج الوقائية والتوعية 
 Oوالتحسيسـية تكتيس أمهية �لغة، �خلصوص �لنسـبة لألمراض طوي
األمد، أرشمت للرسطان، اكين هناك مرض السكري، مرض القصور 

خصنا يكون  لك هاذي تقتيض عىل أننا... اللكوي، الضغط اFموي، إخل
  . عند� برامج وقائية وحتسيسـية للتصدي وللنقص من هذه األمراض

فوعيا من الوزارة، هذه مدة والوزارة دامئا اكن عندها واحد الربامج 
أعطت واحد  2012-2008اليل حتسيسـية، وكذ� إسرتاتيجية الوزارة 

، ألن اإلسرتاتيجية فهيا عدة �153هóم اليل كيتجىل يف اإلجراء 
يف احملور الثالث لهذه اإلسرتاتيجية دñلنا،  153إجراءات، إذن اإلجراء 

وضعنا صياغة اسرتاتيجيات للتواصل، تمتحور حول األولوñت والتوïات 
  :اجلديدة للقطاع، واìي من بني أهدافه

 ýأوال، �سـتجابة حلاجيات الساكن املسـهتدفني بشلك عام ومندمج ف
الصحية ذات يتعلق �إلعالم والرتبية والتواصل لفائدة الربامج واخلدمات 

  األولوية؛
�نيا، تطوير منط العيش السلمي وسالمة الصغار واليافعني والوقاية من 

  . األمراض
ث قسم خاص �لتواصل، ولهذا الغرض مت عىل املسـتوى املركزي إحدا

  : من 1امه

  تنسـيق وتفعيل وتتبع خمططات الربامج الصحية؛  -

وضع خمططات معل مجليع الربامج الصحية يف جمال التواصل والتوعية  -
  والرتبية، تسـهتدف مجيع فئات ا5متع؛ 



 

14 
 

عقد رشااكت مع القطاعات �جóعية وكذ� ممثيل ا5متع املدين  -
اFور اليل خصنا ننوه به، واليل خصنا نعمتدو عليه اليل هام تيقوموا بواحد 

  . من أجل مترير الرسائل دñل التوعية
كام معلت الوزارة يف إطار التعاون مع هذه امجلعيات واملنظامت عىل 

  . تطبيق وتعممي بعض املشاريع
تنظمي ملحمة حول األمومة، اكنت دازت يف مرسح محمد اخلامس عىل 

حد اجلو® عرب الرتاب الوطين، هذه ملحمة حول أساس أهنا غادي تدير وا
األمومة السلمية مبرسح محمد اخلامس مبشاركة الفنانني املغاربة املشكورين، 
ألن الفنانني اآلن تينخرطوا معنا يف هاذ العمليات التحسيسـية، الفنانة 
الفاضييل واكبتنا خالل األسابيع املاضية يف محO حتسيس من أجل الرضاعة 

  . ةالطبيعي
اآلن اكين هناك يف األسابيع املقبO مع مجعية لال سلمى حملاربة داء 
الرسطان، امحلO الوطنية اليل اعتادت تقوم هبا امجلعية �لنسـبة للوقاية من 
رسطان الثدي اليل جاء عىل لسانمك، وهناك عدة برامج رمبا نتطرق لها يف 

  .التعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السادة املستشارين يف إطار التعقيبشكرا، اللكمة ألحد 

        ::::املستشار السـيد جامل بواملستشار السـيد جامل بواملستشار السـيد جامل بواملستشار السـيد جامل بوهنهنهنهنريريريري
أشكر زمييل وصديقي اFكتور احلنكوري اليل مسح يل غادي نعقب، 

 . وأ� غادي نرجع للخطأ الطيب
واش كتعريف، السـيدة الوزيرة احملرتمة، ما ينظم هذا اخلطأ الطيب يه 

عام مازالني  97 !وا قرن ،1913مدونة �لزتامات والعقود، ويه راجعة ل
خدامني به Fا�، قرن، ما فهمتش واش حنا كنتطورو وال ما كنتطوروش، 
علام أن التطور معناه �نتقال من حال إىل حال آخر أجود، أحسن، 
أفضل، واليل ما كيتطورش كيجمد، وعاقبة امجلود يه الفناء، يه اليل احنا 

 .فهيا
  السـيدة الوزيرة،

مع إنسان من األغلبية احلكومية دñلمك، هو صديقي أدعومك لالستشارة 
السـيد أمحد الزايدي، رئيس الفريق �شرتايك يف الغرفة األوىل، وسوليه 

اللهم إن هذا منكر، يف مصحة : جياوبك عىل هاذ اليش، لقيتو كيقول �
خاصة عىل بعد أمتار من هاذ املؤسسة الترشيعية، ال تتوفر عىل أدىن 

  .مساحمني لها ومرخصني لها وكتخدمأشـياء النظافة، 
واحد اFوا، هاذ اFوا حطاتو املنظمة ) le Narcan(السـيدة الوزيرة، 

 La(دñل ) Un antidote(اFولية دñل الصحة كيكون كيضاد 
morphine( ،)La morphine ( ل األطباءñولية دFقسمهتا املنظمة ا

حتط، وأعطت التقدير  درجات، اFرجة الثالثة خصك 3لألمل، قسمهتا عىل 
للطبيب، الطبيب كيدير التقدير دñلو، ميكن يغلط، ميكن ما يغلطش، 

 Dépression(كتأدي ملا نسميه ) la dose(ولكن إىل زاد يف هاذ 
respiratoire aiguë ( ل اإلنسان ويقدرñاليل يقدر حيبس التنفس د

  ). le Narcan(؟ يه هاذ )l'antidote(ميوت، وأشـنو يه 
اكينش السـيدة الوزيرة يف مجيع املصحات، ال العمومية وال اخلاصة ما 

هنا يف املغرب، يوجد يف املستشفى العسكري فقط، هذه معضO، السـيدة 
الوزيرة، حنن نسائلمك جاوبينا إىل عندك يش جواب، جاوبينا برصاحة 

  .وبشجاعة أدبية هللا جيازيك خبري
  .شكرا 

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

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
إذن كيف قلت لمك، السـيد املستشار، أمهية سؤالمك غادي نقول لمك 
عىل أنه يف إطار التواصل والتحسيس ألن هذا هو موضوع السؤال اليل 

 classe des( مطروح عيل، اكين هناك مرشوع جد 1م اليل مسيناه
mères( ي يمتحور حول تنظمي حصص للتوعية الصحية منìهو ا ،

  .طرف األطر الصحية لفائدة النساء احلوامل داخل املؤسسات الصحية
اكين هناك كذ� إدراج دروس منوذجية �لتنسـيق مع وزارة الرتبية 

  . الوطنية لفائدة التالميذ، مدرجة يف الربامج التعلميية السـنوية
ñم العاملية للصحة، وهذه تتكون هناك مناسـبة وأخريا هناك ختليد األ

للوقوف �ش تكون هناك توعية وحتسيس، املهم هناك العديد من الربامج 
ميكن يل نعطيمك مكثال اآلن �لنسـبة للمراكز دñل القصور اللكوي دñل 

)dialyse( رجعنا تنديرو برامج توعوية، ما يبقاوش فقط جييو الناس ،
اñFلزي، ولكن كذ� تيكون هناك واحد الفضاء �ش يديروا احلصة دñل 

خمصص للتوعية، كيفاش الواحد يتفادى �ش ما يوصلش حىت أنه يوصل 
  . لهذا القصور

  .وتنشكرمك، السـيد املستشار، عىل سؤالمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال السادس املوجه للسـيدة وزيرة الصحة، موضوعه اخلصاص يف 

: �ألقالمي اجلنوبية، للمستشارين احملرتمني السادةاملرافق واخلدمات الصحية 
إدريس الرايض، املهدي زركو، حلسن نبيه، موالي امحمد املسعود، احلسني 

  .أشـنلكي
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيه
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
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الصحة، فضال عن كوهنا حقا من حقوق املواطنة، عامال ذات  إذا اكنت
عالقة مبارشة �لتمنية البرشية، فإن املفارقات الغريبة ببالد� أن جحم 
اخلصاص احلاصل عىل مسـتواها يزداد مىت اكنت اجلهة أو اإلقلمي املعنيني 

  . أكرث عز® أو تدنيا يف املعطيات السوسـيو اقتصادية
سجل األقالمي اجلنوبية للمملكة خصاصا واحضا ويف هذا اإلطار، ت 

وشامال يف جمال الصحة واخلدمات الصحية العمومية، وعىل الرمغ من لك 
حماوالت تسليط الضوء عىل هذا الوضع، إال أن احلكومة مل تبارش بشلك 

  . اكيف تفعيل احللول املناسـبة ال الرتقيعية
، عن قراءتمك وعىل هذا األساس، نتساءل معمك، السـيدة الوزيرة

للوضع الصحي عىل مسـتوى أقالمينا اجلنوبية؟ وكيف يمت التعامل مع هذا 
  الوضع؟ 

  .وشكرا

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

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

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارين،

ميكن يل نقول لمك، السـيد املستشار، عىل أن وزارة الصحة تبذل منذ 
، يعين جمهود اسـتثنايئ �لنسـبة لألقالمي 1975زمن بعيد، وخصوصا منذ 

  . اجلنوبية، هذه األقالمي الغالية علينا
ويف السـنوات األخرية، متت مضاعفة هذه ا5هودات، حيث أدى إىل 

نني وحتسني عدة مؤرشات، ما حتسني جودة اخلدمات الصحية للمواط 
تنقولش بأن الوضعية اآلن يعين يه وضعية اليل ميكن لنا نرضيو علهيا، 
ولكن تنقول عىل أنه هذه سـنوات عديدة ووزارة الصحة تبذل بعض 
ا5هودات اليل مكنت عىل أي حال أن يكون بعض املؤرشات حتسنت، 

  : نعطيك غري بعض األرقام

ن مبؤسسات العالجات الصحية مت حتسني مؤرش تغطية الساك -
 54600أضعاف، حيث انتقلت من مؤسسة حصية ل  8األساسـية حبوايل 

  .مواطن 7000مواطن إىل حد اآلن إىل مؤسسة حصية ل 

مت حتسني كذ� مؤرش تغطية الساكن �ألرسة اإلستشفائية بأكرث  -
 1040مواطن إىل رسير ل  2586من الضعفني، إذ انتقل من رسير للك 

، ألن �يق ما عند�ش األرقام دñل 2009هاذو األرقام دñل مواطن، 
2010 .  

وFمع هذه املكتسـبات والريق أكرث هبذه املؤسسات الصحية �ملناطق 
اجلنوبية، يمت حاليا تنفيذ املشاريع اليت مت تسطريها يف إطار خمطط التمنية 

ة بتنسـيق الصحية �ألقالمي اجلنوبية، اìي مت إعداده من طرف وزارة الصح

مع ا5لس املليك �ستشاري للشؤون الصحراوية، هذا بر�مج اليل 
مليون دñل اFرمه،  212طموح، اليل ترصد لو غالف مايل يقدر ب 

  . وذ� لتوفري واحد العرض عال�
كذ� �لنسـبة لألطر الطبية والشـبه طبية اليل تنالحظو خصاص 

طق اململكة، ولكن رمغ ذ� مايش فقط يف املناطق اجلنوبية ولكن يف منا
در� واحد ا5هود اسـتثنايئ �لنسـبة لهذه األقالمي، حيث أنه خالل سنيت 

موظف من مجيع الفئات، عني مهنا يف  4324مت توظيف  2009و 2008
، موزعني ما بني أطباء اختصاصيني وأطباء عامني 471هذه األقالمي 

نيني، ليصبح عدد املوارد واملمرضني والصياد®، طب األسـنان، إداريني، تق 
  . إطارا 1نيا 2158البرشية العامO هبذه األقالمي 

اكين هناك أرقام أخرى متعلقة �ملوارد البرشية، أ� عارفة بأنه اكين 
  ... هناك خصاص، اكين بطبيعة احلال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::ن نبيهن نبيهن نبيهن نبيهاملستشار السـيد حلساملستشار السـيد حلساملستشار السـيد حلساملستشار السـيد حلس
السـيدة الوزيرة، لن جنادل يف املعطيات اليت أفدمتو� هبا، ألهنا بلك 
تأكيد حصيحة ومؤكدة، غري أن ما ال نتفق حو� هو رمبا نظرتمك إىل مشلكة 
الصحة �ألقالمي اجلنوبية وإىل احللول احملمتO لها واليت تبقى نظرة إن حص 

  . التعبري مكية وغري مندجمة
يمت فيه تعيني أطباء جدد، مثال كام حدث يف طانطان ففي الوقت اìي 

طبيب جديد، وهذا نمثنه �لطبع كتفاعل إجيايب مع مطالب  18هناك 
الساكنة، ولكن جند الوزارة ال تواكب هذا اإلجراء بإجراءات مصاحبة 
اكلتشييد وجتهزي الوحدات �ستشفائية، مما يضمن لهؤالء األطباء إماكنية 

وحىت ال يبقى حضورمه حضورا جسدñ مشلوال ال  �شـتغال الفعيل،
  . وظيفيا

وجيب أن ال نأخذ، السـيدة الوزيرة، معطى الكثافة الساكنية مكحدد 
للخريطة الصحية، فهو معطى مكي يترضر منه ساكنة األقالمي اجلنوبية نظرا 
لشاسعة املسافة، وال ميكن اعóدها، فالبد من اعóد حمددات ترابية 

أكرث إنصافا وموضوعية، علام أن اإلرث والرصيد املرتامكني  وسوسـيولو�
من حيث اخلصاص يسـتدعي تدخال اسـتثنائيا عىل مسـتوى هذه األقالمي 

  . من سـيدي إفين إىل اFاخO والكويرة
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار التعقيب
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        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةالسـيدة وزيرة السـيدة وزيرة السـيدة وزيرة السـيدة وزيرة 
السـيد املستشار احملرتم، غري بغيت نقول لمك أنه األرقام اليل أعطيتمك 

منصب  231فقد مت فتح  2010متعلقة �لسـنوات املاضية، أما �لنسـبة ل
  . جديد �لنسـبة لهذه املناطق

أما حبيث التجهزيات، السـيد املستشار احملرتم، ففي إطار �تفاقية 
وخمطط التمنية اليل توضع مع الكوراكس، اكين هناك شق متعلق بتأهيل 
املستشفيات، و�خلصوص بتجهزيها �لتكنولوجيات احلديثة يك نؤهل هذه 

  . املستشفيات يف هذه األقالمي
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤ�ن املواليان جتمعهام وحدة املوضوع، األول حول ارتفاع أسعار 

�� خفاري، محمد زاز، عبد : األدوية، للمستشارين احملرتمني السادة
  . اللطيف أبدوح، محمد يرعاه السـباعي، مصطفى أبو الفراج

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زاز
  .هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد املرسلنيبسم 

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارون،
مليون نسمة حوايل  30يسـهت� مجموع املغاربة اìين يتعدى عددمه 

مليار درمه سـنوñ من األدوية، وهو مبلغ ضعيف مقارنة مع ما تنفقه  8,7
،Oول العربية املامثFكام تسامه عدة عوامل يف عدم متكن املغاربة من  بعض ا

احلصول عىل اFواء، مهنا ما هو مرتبط �لقدرة الرشائية، ومهنا ما هو 
مرتبط �رتفاع مثن بعض األدوية، مما جعل املغاربة يبحثون عن طرق أخرى 
لالستشفاء، خصوصا أحصاب األمراض املزمنة اليت تتطلب عالجا 

قلب والرسطان، مما يلكفهم ويثقل اكهلهم، لسـنوات طوال، كأمراض ال
اليشء اìي يسـتدعي وبإحلاح هنج سـياسة دوائية تراعي هذه املعطيات، 

  . وذ� لتخفيف العبء عىل املواطنني
ìا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما يه السـياسة اFوائية اليت تعزتمون 

  املواطنني؟ هنجها مسـتقبال حلل هذا املشلك اìي يشلك عبئا إضافيا عىل 
  .وشكرا

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

السؤال الثاين يف نفس املوضوع يتعلق بغالء أمثنة اFواء �ملغرب، 
إدريس مرون، محمد فضييل، الهامشي السموين، عبد : للمستشارين احملرتمني

امحليد السعداوي، سعيد أرزيقي، فليتفضل أحد السادة املستشارين لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  أخيت املستشارة،
  السادة الوزراء،

  اإلخوة املستشارين،
السـيدة الوزيرة، قامت هيئة اسـتطالعية من جلنة املالية والتمنية 
�قتصادية مبجلس النواب يف نونرب املنرصم، وقامت بتقدمي تقرير ومقارنة 
بني األمثنة، مثن األدوية �ملغرب مقارنة مع عدة دول عربية، واليل الحظت 

نظرياته اFول  هذه الهيئة أن هناك تفاوت كبري بني مثن األدوية �ملغرب مع
  . العربية

واملالحظ إىل يومنا هذا أن وزارة الصحة مل تقم بأي ختفيض يف مثن 
األدوية، خاصة األدوية املتعلقة �ألمراض املزمنة، رمغ التأكيدات دñلمك، 
السـيدة الوزيرة، أمام الصحافة املغربية، أمام جمليس الربملان، وأكدمت بأنمك 

�لنسـبة ألمثنة األدوية �ملغرب واألدوية  %50غادي توصلوا ختفيض حوايل 
  .دñل األمراض املزمنة

التساؤل دñلنا، السـيدة الوزيرة، ملاذا مل ختفض وزارتمك إىل حد اآلن 
  من مثن األدوية دñل األمراض املزمنة رمغ تأكيدمك عىل هذا التخفيض؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
زيرة عىل السؤالني املتعلقني �رتفاع أسعار شكرا، جواب السـيدة الو 

  .األدوية

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

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارين،

يف البداية أشكر الفريقني اليل وضعوا هذا السؤال، اليل هو يكتيس 
بشأن واحد األمهية �لغة، اكين هناك انتظارات عند املواطنني واملواطنات 

  .ختفيض أمثنة األدوية
كام تعلمون، السادة املستشارين، السـيدات املستشارات، عىل أن 

اليل توضعت يف نونرب  2012 -2008اإلسرتاتيجية دñل وزارة الصحة 
أهداف، ومن مضهنا  10، يف الشق املتعلق �ألهداف اكين هناك 2008

من  هدف من األهداف اكن هو وضع سـياسة دوائية، تمتيش أبعد
Oخنفاض فقط، كتكون هناك سـياسة دوائية متاكم� .  

مث جاءت اللجنة �سـتطالعية داخل جملس النواب اليت كرست، 
وجاءت كذ� مبعطيات جديدة و�قرتاحات كذ�، فلك هذا اكن 

  . متاكمل، ووضعنا هذه السـياسة اFوائية وبدينا أننا تنفعلوها
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اها تصدر القوانني، تصدر بطبيعة احلال ما ميكنش � بني عشـية وحض
لك املراسـمي، وكذ� اكين هناك التوافق اليل خصو يكون، جلسـنا مع 
الصياد®، الصياد® غادي جنلس معهم األسـبوع املقبل، أعتذر، ألن كنا 
ننتظر واحد اFراسة، راه غادي جني لها فý بعد، جلسـنا مع صانعي 

اسة اFوائية وهاذ القوانني األدوية، جلسـنا مع مجيع الفرقاء �ش هذه السـي
وهاذ الواكالت اليل غادي حتدث أهنا تكون بتوافق امجليع، �ش يكون ال 

  . رضر  وال رضار ألي أحد من الفرقاء
فميكن أن أقول لمك أوال اكين هناك إعفاءات رضيبية �لنسـبة لألدوية 

افة، املسـتعمO يف عالج األمراض املزمنة، ختفيض الرضيبة عىل القمية املض
املراسـمي اكينة عىل األدوية دñل القلب، عىل الربو، السـيدا، الهتاب الكبد 

، الرسطان، السكري، تصفية اFم، وما )hepatite B/C(الفريويس 
  . غريها

�نيا، وضع سـياسة دوائية وطنية حقيقية، تعطي رؤية واحضة، والقيام 
سة �العóد عىل �لتدابري الالزمة من خالل تشجيع صناعة األدوية اجلني 

التاكفؤ احليوي وتبين حق �ستبدال �لنسـبة للصياد®، هذا اكين هناك 
مكتب اFراسات اليل وضع اللمسات األخرية، اآلن واجدة، غادي جنلسو 

، عالش؟ ألن اFواء واخا ينخفض اFواء )les pharmaciens(مع 
ائية اليل األصيل غادي يبقى دامئا غايل، �ì خصنا نوضعو سـياسة دو 

كتشجع اFواء اجلنيس، و�ش نشجعو اFواء اجلنيس خاص عدة إجراءات 
اليل فهيا عدة متدخلني، مثال وحىت يف تقرير اللجنة �سـتطالعية جاء 
حق �ستبدال �لنسـبة للصيديل، ولكن ذاك الصيديل �ش نشجعوه عىل 
 أنه يستبدل دواء غايل بدواء اليل أرخص، أشـنو؟ خاص يكون عندو

هامش الرحب ما يكونش حبالو حبال اFواء اليل غايل، خصو يكون عندو 
هامش الرحب أكرث مما عندو يف اFواء اليل غايل، إذن هذه يه اخلالصة 

  . دñل اFراسة واليل غادي نعرضوها عىل الصياد®
�لنسـبة لألطباء، �ش يتشجعوا عىل أهنم يوصفوا اFواء اجلنيس 

 les(ون ـص تكـه، �ش يكونوا _يقني فيه خخصهم يكونوا _يقني في
études de bioéquivalence( هذا هو اليل جاءت فيه مدونة ،

الصيد®، واليل املرسوم التطبيقي دñلو اليل غادي يدخل حلزي الوجود، 
 la(وقبل ما يدخل للتطبيق راه بدينا تنطلبو �لنسـبة لصانعي األدوية ذاك 

bioéquivalence (يثقوا يف هذه املسا® �ش األطباء .  
مراجعة وحتيني التنظýت املتعلقة حاليا بأمثنة األدوية، حيث خصك 
تعرفوا بأنه األمثنة اكين هناك قوانني اليل تنظمها، واليل أصبحت متجاوزة، 
واليل يه اليل كتعطينا ديك األمثنة اليل يه جد مرتفعة، يف حني اكين 

ن مناسب كام هو معمول يف طرق أخرى الحتساب المثن �ش يكون مث
العديد من اFول، من مضهنا اFول العربية، ومن مضهنا اFول اليل وقفت 

  . علهيا جلنة �سـتطالع

فاكين هناك حاليا مراجعة وحتيني التنظýت، احنا يف املراحل الهنائية 
دñل هذه القوانني، اتفقنا مع لك الفرقاء، القوانني راها واجدة �ش غادي 

  . وها يف طور املصادقةندخل
إنشاء واك® ل�واء كسلطة تنظميية، كنشوفو يف فرنسا عندمه 

)l’AFSSAPS( اكين يف أمرياك ،  )la FDA( رضوري أنه تكون عند� ،
  . هذه الواك®، القانون دñل هذه الواك® هو عند األمانة العامة للحكومة

لب�ان توسـيع نطاق �سـتفادة ألن يف آخر املطاف حىت يف ا
األخرى، ولو تيكون اFواء منخفض، راه تيبقى دامئا غايل، وراه ما كتبقى 
إال التغطية الصحية يه اليل كتحل حمل ذاك الناس اليل ما يف حاهلمش 

  . �ش يوصلوا ويوجلوا لألدوية
ولكن رمغ ذ� عندي العديد، ميكن أن أقول لمك �ملواكبة مع لك هذه 

ىل دñل األدوية، واليل يه أدوية اليل األمثنة اإلجراءات، عند� الحئة أو
دñلها جد مرتفعة، واليل كيأكدوها الصياد® بأنفسهم، واليس عد�ن دñل 

)la cnops ( داك الهنار كنا جالسني معه، وقال ألول مرة شاف األدوية
اخنفضت، ألنه اخنفاض مايش غري �ش الناس توجل، حىت صناديق التأمني 

  .  رجلهيم، ما ميشـيوش لإلفالس حبمك ارتفاع األدويةيبقاو واقفني عىل
دواء اليل اخنفض المثن  300وها يه الالحئة الثانية، وصلنا تقريبا إىل 

، واحنا مازال %70إىل  %25دñلو، و�خنفاضات مشات ترتاوح ما بني 
اكينة الحئة �لثة ورابعة اليل غادي خترج قبل أخر السـنة، هاذ اليش تدار 

مع صانعي األدوية اليل قبلوا أهنم جيلسوا معنا، وبغيت نوه �5هود بتوافق 
  .اليل تيقوموا به

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة للفريق �سـتقاليل يف إطار التعقيب

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

  أخوايت، إخواين،
أشكر السـيدة الوزيرة عىل هذا العرض اليل اكن خايف علينا يف 
الرصاحة، واليل هو من مضن العرش أهداف سـياسة، اليل يه سـياسة 

  . اFواء
تنشكرو السـيدة الوزيرة عىل هذا العمل اجلبار اليل كتقوم به فý خيص 
التوافق ما بني صانعي األدوية والصياد® لتخفيض المثن دñل األدوية، 
كذ� نشكرها عىل العمل اليل كتقوم به يف اإلعفاءات الرضيبية، كذ� 
نشكرها عىل العمل اليل كتقوم يف تشجيع األدوية اجلنيسة وتشجيع األطباء 

  . اليل تيقوموا بإعداد الوصفات الطبية �لنسـبة للمواطنني
فهذا غري اكف، تنبقاو احناñ دميا املواطنني هلم احلق يف التطبيب ويف 

صحة، وأشكر األخ املستشار اليل قال بأنه حق املواطن هو الصحة، ال
ولكن تتبقى اإلرادة �لنسـبة للجميع، أنه مجيع الربملانيني ومجيع املشارب 
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السـياسـية خصها تقوم بغض النظر عىل الوزارة املنمتية حلزب ما، خصها 
ýفاع عىل مزيانية الوزارة فFخيص تقول لكمة واحدة يه حصة املواطن، ا 

  . تشجيع السـياسة اFوائية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة للفريق احلريك يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

أ� بدوري كذ� كنشكر السـيدة الوزرة عىل هذه التوضيحات وعىل 
الوزارة، إال أن إذا اخذينا املقارنة مع عدد هذه ا5هودات اليل كتقوم هبا 

كبري من اFول كنلقاو رمغ هذا التخفيض غادي يبقى الفرق شاسع، كذ� 
يه  %40كنعرفو بأن األدوية األكرث اسـهتالاك اليل كتوصل تقريبا ما يناهز 

أدوية دñل األمراض املزمنة وأدوية تباع بأمثنة �هظة، وأن هامش الرحب 
، ملا ال ميكن %50يف قطاع األدوية كيوصل تقريبا ل  دñل احلكومة

  التخفيض من هامش الرحب؟ 
ألن كنشوفو مقارنة مع دول أخرى، كنلقاو �لنسـبة لإلمارات، �لنسـبة 

هامش الرحب، �لنسـبة كذ� للجارة  %0لألردن، �لنسـبة للبحرين، هناك 
 %5ين فقط ، �لنسـبة لليبيا اك%20اجلزائر وموريتانيا هناك فقط نسـبة 

من هامش الرحب، اليل كنطالبو به، السـيدة الوزيرة، وهو كذ� التقليص 
من هامش الرحب، ألن هذا مشلك اجóعي، وهيم املواطن �Fرجة األوىل، 

  .وينص عليه اFسـتور، وحق مجليع املواطنني
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .دقائق 4التعقيبات يف  شكرا، اللكمة للسـيدة الوزيرة للرد عىل

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
غري اليل بغيت نقول أوال ما غاديش يكون اFواء أغىل من اFول 
األخرى، نفرس لمك عالش السـيد املستشار، ألنه من قبل ميل تيكون 
اFواء �ش حنددو المثن دñلو أوال كنا تنحددوه بوحد�، الوزارة تتحددها 
 بوحدها، اآلن عند� جلينة اليل ابدينا فهيا قبل ما يدخلوا القوانني حزي

التطبيق �ش تكون هناك الشفافية، اكين هناك قطاعات حكومية أخرى، 
وفهيا صناديق التأمني اليل تهيمها األمر، ألن يه خصها يكون اFواء 

  . منخفض �ش ما توصلش لإلفالس
�نيا كيفاش غادي يتحدد ذاك اFواء، �خلصوص اFواء األصيل، اكن 

األصيل، اآلن غادي الب�  )le pays d'origine(تيتحدد حسب 
حنددوه، وضعنا واحد الب�ان اليل من مضهنا الب�ان اليل أرشت لها، غادي 

للمثن دñل هاذ الب�ان اليل تيكون  ) par rapport au prix(يكون 

  .األسعار دñلها منخفظة، وهاذ اليش اتفقنا مع صانعي األدوية
مش الرحب لهاذ إذا غادي يكون يف إطار نفس األمثنة تقريبا، دا� ها

الب�ان اليل ذكرتيو ماكينش هامش الرحب واحد، حيث هنا معلوم اكين 
�لنسـبة مجليع األدوية،  %30، ولكن هو %30واحد هامش رحب هو 

حيث أن اFواء اليل كيكون غايل مثل دواء الرسطان مكميلكوش يتباع يف 
و غادي يصبح �هظ جدا، إذن أشـن %30الصيدلية ألن غادي تضاف لو 

  هو دا� الهدف؟ 
اFراسة اليل بينت عىل غرار ما معمول فيه تقريبا يف مجيع اFول، 
ماكينش هامش واحد للرحب، هو يف آخر املطاف الصيديل غادي يرحب 
نفس اليشء ورمبا أكرث، ولكن تريحب شوية يف اFواء اليل غايل وتريحب بزاف 

ىل اعطيتيه حق يف اFواء اليل رخيص، هااك تميكن � تشجعو، حىت إ
  .�ستبدال وغادي يصبح أنه كيتشجع أنه يبيع اFواء اليل رخيص

إذن هاذو لكها آليات اليل غادي جتعلنا أننا نشجعو عىل أن اFواء 
اجلنيس يصبح تيتباع، وتنشجعو حىت صانعي األدوية ميشـيو يف هاذ اإلطار 

د من اFول، دñل صناعة اFواء اجلنيس عىل غرار ما مشاو لو اآلن العدي
إذن هاذي دراسة متاكمO ورمبا غادي تكون عند� مناسـبة داخل جلنة 
القطاعات �جóعية أننا جنيو نقدم لمك األرقام واFراسات اليل مقنا هبا 

  .وندخلو يف التدقيق دñل هاذ ما نقوم به اآلن حول السـياسة اFوائية
  .شكرا لمك جمددا عىل وضعمك هاذ السؤال املهم جدا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا القمية معنا يف هذه اجللسة، وننتقل 
إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الشـباب والرñضة حول أوضاع دور 

زبيدة بوعياد، سعيد رسار، مولود : الشـباب، للمستشارين احملرتمني السادة
  .بحيالسقوقع، عيل سامل الشاكف، اجلياليل الص 

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

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

  السـيدة الوزيرة، 
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارين،
هاذ السؤال، السـيد الوزير، وضعناه يف اFورة السابقة، يف وقت اكن 
نقاش حول وظائف دور الشـباب، ولكن ال خيفى عليمك، السـيد الوزير، 
أن دور الشـباب يف وقت اكن هلم دور أسايس يف تكوين وتأطري أجيال 
الشـباب املغاربة يف تربية النشء والطفو® عىل قمي الوطنية واملبادئ 

نية الرفيعة، وهو ما جعل أجيال من املثقفني واملفكرين والفنانني اإلنسا
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واألطر تتخرج من هذه اFور، اليت تعد حبق مدرسة وطنية يتبوأ اليوم 
  .خرجيوها عدة مسؤوليات يف ميادين وطنية 1مة

لكن أوضاع دور الشـباب اليوم، جيعلنا نتحرس عىل ما آلت إليه من 
يش ألدوارها الرتبوية، وآخذ مثال دار الشـباب إهامل لبنياهتا التحتية وهتم 

الزرقطوين، شارع الزرقطوين، تربينا فيه، واشـتغلنا فيه، وربينا أجيال، 
ووعينا أجيال يف ميادين خمتلفة، وخاصة يف ميدان التوعية الصحية ويف 
عدة ميادين، اآلن هاذ اFار الشـباب، والسـيد الوزير معزوزي راه كيعرفوا 

دار الشـباب يه آيO اآلن للسقوط، مل ترمم، مل تعوض، ما مزñن، هاذيك 
  .والو، هذا غري مكثال يف دور الشـباب اليل اكنت كتلعب دور أسايس

السـيد الوزير، ما يه أسـباب هاذ اإلهامل أوال لهاذ املؤسسات؟ وملاذا 
مل يمت التفكري يف دمعها وتقويهتا وجتديد أدوارها؟ رمبا يتطلب هذا حتوالت 

  .ر�ت جديدة، إذن هذا هو سؤالنا ونمتىن أن يكون اجلواب مقنعا لنايف مقا

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

        ::::السـيد منصف بلالسـيد منصف بلالسـيد منصف بلالسـيد منصف بلخخخخياط، وزير الشـباب والرñضةياط، وزير الشـباب والرñضةياط، وزير الشـباب والرñضةياط، وزير الشـباب والرñضة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
وزارة الشـباب أظن بأن هذا السؤال سؤال 1م جدا، حيث أنه 

والرñضة تتعطي واحد العناية خاصة للمؤسسات دñلها، وخاصة مؤسسات 
  .دñل دور الشـباب

سـنة دñل الوقت، واليل حصل  50دور الشـباب عندمه أكرث من  
_رخييا هو أنه، هنرضو بلك رصاحة، أن عدد من الفرق السـياسـية 

ت الوطنية يه اقتحمت دور الشـباب ومعلت مع الوزارة عىل أنه امجلعيا
اليل اليوم تتسري دور الشـباب، هذا �جت عىل قO املوارد البرشية دñل 
الوزارة، واليل حصل هو أنه الوزارة أخذت طريق السهو® ليك تتعامل يف 

  . دور الشـباب بطريقة غري مبارشة مع الشـباب عن طريق امجلعيات
رة تتخلص علهيم وملا تنشوفو احلا® اليوم، تنلقاو بأنه امجلعيات الوزا

املاء، تتخلص علهيم الضو، وتتعطهيم املزيانية دñل التدبري، وتتعطهيم املقر، 
وتتخلهيم هام اليل يعملوا ما بغاو، أشـنو تيحصل؟ تيحصل أنه اليوم دور 
الشـباب رجعت ماكن �ش هاذ املسؤولني اجلهويني هام اليل تيحمكوا 

  . دخلششكون اليل يدخل دور الشـباب وشكون اليل ماي
نعطيك مثال عىل ذ�، دار الشـباب دñل الزرقطوين مثال، عدد كبري 
من امجلعيات عندمه املقرات دñهلم متا، واليل تيحصل أنه يف الباب إىل اكن 
الشاب ما داخلش مع دوك امجلعيات السـياسـية ما يدخلش Fار الشـباب، 

وزارة نطلبو بناء عىل هذا عند� جوج احللول، احلل األول هو أنه احنا ك
من امجلعيات لكهم يسـتقلوا من ديك املقرات والوزارة ترجع القوة دñلها 

وترجع السـياسة دñلها داخل دور الشـباب، وذ� بعمل عىل اخرتاع عدد 
  .عن طريق دور الشـباب... من املهرجا�ت إخل

الهدف الثاين أو الطريق الثانية هو خلق دور شـباب جديدة، اليل 
حىت يش فرق سـياسـية، وهاذ اليش اليل معلنا خبلق متيدخلوا فهيا 

املالعب السوسـيو رñضية للرñضة وللشـباب، حيث أن هاذ املالعب 
السوسـيو رñضية اخرتيناها وخلقناها اليوم واخرتعناها مبقر للشـباب اليل 

والبينغ  وتيديروا البيار) l’internet(تيلعبوا فيه وتيدربوا فيه وتيديروا 
  ...فيه جمالت إخل بونغ، وتيقراو

أشـنو هام النتاجئ السـيدة املستشارة؟ النتاجئ هو أنه دا� يف سـنة، يف 
سـنة ي%¢  50دور الشـباب جديدة تتبىن، بي" يف  155احلا® الراهنة اكين 

دور الشـباب اجلديدة دñل  2012دور الشـباب، يف سـنة  400اكنت 
دار شـباب، معىن ذ� بأنه  400الوزارة اليل يه غري حمزبة سوف تكون 

اليوم السـياسة اجلديدة يه سـياسة للعمل مع الشـباب بطريقة مبارشة دون 
  . هاذ امجلعيات اليل عندها خلفيات سـياسـية، واليل الوزارة متتدخلش فهيا

  .وشكرا

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

  .التعقيب

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
حقيقة، السـيد الوزير، هذا £م خطري ما نسمعه بأنه السـياسة 
اقتحمت دور الشـباب، يف السـتينات ويف السـبعينات األطر اآلن والنخبة 
احلالية اليل يه حتمك البالد راه دازت من ذاك دور الشـباب، وتعلمت 
الوطنية، واكنت عندها تربية عىل الروح الوطنية، واكنت عندها تربية عىل 

امن، واكنت عندها تربية كذ� يف نفس الوقت رمبا تربية سـياسـية، التض
لكن دور الشـباب ما اكنش كيكون فهيم دامئا السـياسة، دور الشـباب 

  . كيكونوا فضاءات مجلعيات من أجل التوعية، أشـياء أخرى
Fينا مجعيات، ومعر� ما كنجبدو السـياسة داخل امجلعيات، مجعيات 

، من حماربة الشيشا، واآلن نشـتغل يف املدارس، للتوعية وحماربة التدخني
ومعر� ما كنجبدو السـياسة، ألنه األسايس �لنسـبة لنا هو ديك الناشـئة 
وديك الطفو® تتعمل عىل املواطنة، أشـنا يه املواطنة، وأشـنا يه روح 

  ... التضامن، وأشـنا يه
موا دار الشـباب، اليل يتعل 155حنن مع هاذ ا5هود اليل مبذول دñل 

�نفتاح عىل األنرتنيت، هاد اليش متفقني عليه، ما عند� حىت يش مشلك 
فيه، وهذا داخل يف الرتبية دñل الشـباب والناشـئة ألنه وقع تطور يف 
جممتعنا، وقع تطور يف مقاربة معاجلة الشـباب وفكرمه، هاذ اليش متفقني 

ار فهيا عليه، وكنديروه، ولكن �ش يتقال بأنه دور الشـباب والت كتد
السـياسة، وما خصناش دور الشـباب تدار فهيا السـياسة، يعين خصنا 
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نوزنو ما نقول ألنه اآلن عزوف الشـباب عىل السـياسة راه داخل حىت هو 
  . من هاذ �سرتاتيجيات

  .شكرا

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

        ::::الشـباب والرñضةالشـباب والرñضةالشـباب والرñضةالشـباب والرñضةالسـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير 
  .شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة

ال:م اليل تنقول راه تنعرف آش تنقول، وأقول � بأنه عندي 
اFالئل القاطعة بأن الفرق السـياسـية عن طريق دور الشـباب اليوم 
اقتحموا دور الشـباب، إذن أ� مسـتعد �ش جنلسو ونشوفو هاذ امللف، 

ن، ويف أي مدة اكن، وحتت أي إرشاف ونشوفو كيفاش هاذ �قتحام اك
  . اكن، وما اكين حىت يش مشلك �ش نتذاكرو عىل هاذ اليش

اليل أطلب منك هو أنه نكونو احنا تنبنيو، و�ش نبنيو أ� مسـتعد 
�ش جنلسو ونتفق عىل واحد الطريقة اليل هاذ امجلعيات يسلموا السلطة 

وا لنا السلطة، احنا دñل دور الشـباب إىل الوزارة، ومن بعد ما يسلم
مسـتعدين �ش نرمم هاذ دور الشـباب، مسـتعدين �ش نبنيو البنية 
التحتية، مسـتعدين �ش نعاودو ندجمومه يف اإلسرتاتيجية الوطنية للشـباب 

  . اليل الوزارة اليوم معلت
هاذ ال:م راه ما جاش غري هاكك، هاذ ال:م جاء ألن وزارة 

شاب  4500معلت دراسات، وتلكمنا مع شهور  6الشـبيبة والرñضة منذ 
ïة لكهم قالوا لنا ما بغيناش منشـيو  16شاب يف  ï4500ة، وهاذ  16يف 

Fور الشـباب ألنه مت اكين غري مجعيات سـياسـية، إىل كنت مهنم تدخل، 
إىل ما كنتيش مهنم ما تيخليوكش حىت تدخل يف الباب، السؤال يف الباب 

  مع من أنت؟
 les( اذوكـا هـمنشـيو، هاذ اليش عالش بدين إذن احنا ما بغيناش

CSP( هلم حبال اخلواص، والناس خيلصواñ20، وخلينامه يكونوا التدبري د 
درمه يف الشهر، وعندمه واحد اإلقبال كبري، الشاب تيدخل يعمل  30و

الرñضة، يدخل األنرتنيت، يقرأ، تيلعب مع راسو، ما خصوش مع 
ب، خصو املشالك دñلو خيرïا من السـياسة، خصو الرتفيه، خصو يلع

  .ذهنو
إذن أ� مسـتعد مع الفرق السـياسـية لكها، خاصة الفرق الوطنية اليل 
يه 1مة �ش جنلسو يف الطاو®، ولكن مع األحزاب، ونشوفو كيفاش ميكن 
لنا نلقاو هاذ احلل للجمعيات، نعطيومه حمالت أخرى، نساعدمه، نديرو 

ا لنا دور الشـباب دñولنا، ألن ذوك معهم حاجات وحلول، ولكن يرجعو 
دñل املغاربة وخيليو  %97ديور الشـباب ما خصهمش يديروا الرباج عىل 

  . دñل الشـباب اليل يدخلوا %3يّ% 

وشكرا عىل هذا السؤال البناء، واحنا مسـتعدين �ش منشـيو معمك 
  .بطريقة بناءة، وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير التجارة اخلارجية حول 
اFبلوماسـية �قتصادية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا® 

  .واملعرصة إللقاء السؤال

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  احملرتم،السـيد الرئيس 

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير،
وعيا منا �ألمهية البالغة لورش اFبلوماسـية �قتصادية اليت يتطلب يف 
الوقت الراهن مقاربة حكومية ملا يضمن متثيال واز� Fبلوماسـيتنا 

تصادية ودبلوماسـية هبدف �قتصادية يف لك اFول اليت تربطنا هبا عالقة اق 
فتح أسواق جديدة ملنتوجاتنا املغربية والرتوجي بصورة مرشفة للمغرب يف 

  .اخلارج
  :نسائلمك، السـيد الوزير، حول التدابري املتخذة أمام الواقع التايل

غياب أي إسرتاتيجية لمتهيد الطريق وإزا® التعقيدات والعوائق من 
  انب للسوق املغربية؛أجل تسهيل الولوج للمستمثرين األج

  انعدام خالñ �لقنصليات هتمت هبذه اجلوانب؛ 
  ضعف تسويق املنتوج املغريب من طرف أخصائيني مغاربة يف اخلارج؛

ضعف تنظمي املنتدñت واللقاءات اليت هتم مجيع جماالت �قتصاد 
  .لتعزيز الرشااكت والتعاون بني الفاعلني �قتصاديني ونظراهئم املغاربة

السـيد الوزير، وملاذا ال يمت خلق ماكتب للمعلومات الشامO  مث،
�قتصادية والتجارية والصناعية عىل غرار الشـباك الوحيد، تتعاون فيه لك 

  الوزارات املعنية بشلك جدي وحسب اختصاصاهتا؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال

        ::::السـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجية
شكرا السـيد الرئيس، شكرا للسـيدة املستشارة عىل هذا السؤال 

  .الوجيه
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أوال البد أن أحصح بعض املعطيات، فلكمة ضعف يف حد ذاهتا يه 
، هذا حمك مسـبق، ضعف )objectif(لكمة يعين ما عندهاش دليل يعين 

  .وضعف كذا، اكين هناك أرقام ودالئل كذا
فاFبلوماسـية �قتصادية للحكومة تمت بتنسـيق مع مجيع القطاعات 
احلكومية املعنية، من جتارة وصناعة وفالحة وخارجية، وكذ� مع القطاع 
اخلاص �لنسـبة للعديد من القطاعات، وتمتحور �ألساس حول مخس 

  :حماور، غري �ش نتفامهو
تفاقيات جتارية وجبائية واست�رية واتفاقيات التبادل احلر أوال، إبرام ا

والعمل عىل تنفيذها، كنوقعو وكنخدمو وكنجريو �ش نطبقو هاذ 
 Oول املعنية، غادي نعطيمك أمثFالتوقيعات، من خالل تواجد مسـمتر يف ا
يف هذا اإلطار، اليوم املغرب �ش حنيدو هاذ العقبات ونسهلو ونعطيو 

 للمنتوج دñلنا يف األسواق اليل نسـهتدفها، املغرب وقع اتفاقية تنافسـية أكرث
  .دو® أخرى 23دو®، وعندو اتفاقيات تفضيلية مع  55تبادل حر مع 

�نيا، عند� تواجد مسـمتر يف احملافل اFولية ذات الطابع �قتصادي 
، جامعة اFول العربية، منظمة التعاون  )OMC(و )Euro Med(من 

قتصادية، هذا البد كيخص يكون فيه التواجد �ش كنعطيو والتمنية �
اآلراء دñلنا، وكنحاولو نوïو القرار لألمور اليل كتكون لصاحل �قتصاد 
املغريب، وكنعرفو يف نفس املناسـبة �ملعطيات دñل �قتصاد املغريب 

  .واإلماكنيات دñلو
ية واجلهوية داخل �لثا، تنظمي العديد من التظاهرات �قتصادية اFول 

الرتاب املغريب، أنó راه شفتو غري هاذ األسـبوعني املاضيني اكنت وV امحلد 
بالد� زاهرة و�شطة �لعديد من التظاهرات اFولية مبا يف ذ� املنتدى 
�قتصادي العاملي، اليل اكنت مناسـبة أننا عرفنا �ملغرب Fى العديد من 

  ...اليل اكنت حارضة يف هاذ دñل اFول 100اFول، تقريبا 
رابعا، تنظمي معارض 1نية قطاعية متخصصة �ملغرب، اليوم أخذ� عىل 
أنفسـنا عىل أننا جنعلو من املغرب واحد القاعدة دñل بعض القطاعات اليل 
اخرت�ها كقطاع لتمنية �قتصاد املغريب، فلام ننظم املعرض اFويل للفالحة 

ية دولية، ملا يف مكناس، هذا كنبغيو نعرفو بأن املغرب راه واïة فالح 
كنظمو معرض البناء واألشغال العمومية يف اFار البيضاء، راه يف اFورة 

  . دو® تقريبا كتحرض يف هاذ اليش 120دñلو، اكينة أكرث من  13
  ...خامسا، احلضور املبارش يف األسواق املسـهتدفة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

  ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
حزبنا األصا® واملعارصة يف الوقت اليل طرح سؤال عليمك يف هذا 
 ñيناميكية اليل احناFاملضامر، بغا يبني لمك بأن ما موجداش داخل هاذ ا
مفروض علينا تكون اآلن تناسق ما بني وزارة اخلارجية ووزارة التجارة، ال 

اFبلوماسـية �قتصادية، عار بأننا يعقل بأن منشـيو، ميل تتقول األخت 
  . منشـيو للسفارة وما نوجدوش فهيا ممثل دñل وزارة اخلارجية

احنا تنشوفو اآلن بأن لك الصفقات اليل دوزتوها، ألنه الناس اليل 
جاو عند�، مايش احنا اليل امشينا عندمه، لهاذوك اFول، السـيد الوزير، 

  . عند�، وعندمه يش صO بناقليل إال الناس اليل هام جاو تربطوا 
إذا اسـتثنينا األوراش الكربى اليل قايدها صاحب اجلال®، ما 
تنصيبوش وزارة التجارة قامية بيش دور 1م، املعارض هذا يشء عادي، 
تتقوم به أحصاب املهن، ولكن احنا بغينا وزارة التجارة دñلنا حتزم وحتزم 

ارات ومتيش توجد أسواق، صباطها ومتيش ل�ول، وتكون ممثO يف السف
وأنت عارف، السـيد الوزير، بأن أسواق كربى تنتظر�، واكن تيخصنا 
�ش نكونو متواجدين فهيا، بل خرس�ها، كنا فهيا احنا األولني، ولكن 
  السـياسة الناعسة دñلنا خرس� هاذيك األسواق، السـيد الوزير، عالش؟ 

ا حارضاش، وزارة ألننا اFبلوماسـية �قتصادية ما موجوداش وم
التجارة دñلمك اليل بغيناها تكون متواجدة يف مجيع السفارات ويف مجيع 
القنصليات، ويه اليل تكون تتبحث، ويه اليل تتعمل اتصاالت مع 
املستمثرين اليل �غيني جييو لعند�، ما خصناش، السـيد الوزير، نبقاو 

ة أسواق أخرى اليل عاقلني إال عىل فرنسا، فرنسا راه عييناها، راه اكين
  .خصنا ندخلو لها

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجية
  .شكرا السـيد الرئيس

أ� أعطيت بعض اللواحئ، وغادي نمكل ألن السـيد املستشار مشكور 
الهدف مايش هو التواجد  كيقول عدم وجود وزارة التجارة يف السفارات،

يف السفارات، كميكن لنا نديرو تواجد، وراه اكينني مستشارين جتاريني 
واقتصاديني _بعني للوزارة دñل اخلارجية والتعاون اليل عندمه واحد العمل 
كيقوموا به، واحنا اآلن كنوجدو واحد الهيلكة جديدة لفتح متثيليات يف 

الشامل يف لك السفارات، عند�  أسواق معينة، حنن ال نريد احلضور
أسواق مسـهتدفة مايش غري فرنسا، وإىل شفيت رامك متبعني رمبا األحداث، 

 11خطرات، ومشيت إلفريقيا  2سـنني مشيت لفرنسا  3أ� يف هاذي 
اخلطرات، فهميت إذا كنا كمنشـيو ليش بالصة،  3خطرة، مشيت آلسـيا 

لبعثة دñلنا يف أمرياك اليوم، مشيت ألملانيا، مشيت الجنلرتا، وراه اكينة ا
، مايش فرنسا بوحدها، فرنسا جد 1مة ولكن حنن (...)والبارح كنا يف 

دو®،  175نتجول، ولكن نتجول حبمكة ونتجول بدراسة، احنا كنتعاملو مع 
دو® مركز، ومصنفة، األسواق ما  25ولكن �ختيار دñلنا اكن عىل 

مهية دñل هذه األسواق من الناحية مسيناها إسرتاتيجية نظرا لتواجد واأل
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دñل �ست�ر، من �حية السـياحة، ومن �حية دñل تسويق املنتوجات 
  . دñلنا

فاليوم الواك® الوطنية لالست�رات فتحت شـباك يف إسـبانيا وكتفتح يف 
فرنسا وغادي تفتح يف أملانيا، احنا عند� يف السـنة املقبO بر�مج لفتح 

بيننا وبني الواكالت  أسواق معينة �ش يكون تاكمل شـبابيك كذ� يف
  .األخرى يف هذا امليدان دñل ما يسمى عادة �Fبلوماسـية �قتصادية

اFبلوماسـية �قتصادية يه اللقاء املبارش مع الزبناء، وهنا خصمك 
تعرفوا بأننا مقنا بعمل مبارش مع أكرب الرشاكت، كمنشـيو ندقو علهيم 

عقود اليل نديروها �ش يمت التسويق للمنتوج املغريب Fى وكنشوفو معهم ال
هاذ الشـباكت بكيفية مبارشة، فهميت، مايش منيش جنلس يف السفارة، راه 

  .ساهO جنلسو يف السفارات

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الوزير، هللا خيليك راه اكين نظام داخيل حيمك ا5لس، هللا 

ال هللا .. خيليك نطلب من السادة املستشارين والسادة الوزراء حيرتموه
دقايق حاول ختزتلها وراه الشاشة فهيا الوقت بال ما ندخلو  3خيليك عندك 

  ... يف
ر التجارة قبل أن ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيد وزي
  .اخلارجية، نرحب مبمثيل برملان الطفل، مجموعة مدارس األفق وزان

السؤال املوايل موجه أيضا للسـيد وزير التجارة اخلارجية، موضوعه 
عزيز : رضورة تنويع املنافذ التجارية املغربية، للمستشارين احملرتمني السادة

  . ، جامل برنبيعةالفياليل، محمد �رصي،  أمحد إبراهمي مايم، رفيق بنارص
  .تفضل أحد السادة املستشارين إللقاء السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
بسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل و�رك عىل سـيد� محمد وعىل آ� 

  .وحصبه
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  األخوات املستشارات،
  إخواين املستشارين،

  احملرتم،السـيد الوزير 
إن الوضع الراهن أصبح يفرض وبقوة متابعة دمع وتقوية العالقات 
التجارية بني املغرب وجواره اإلفريقي والعريب واإلساليم من ïة، وتركزي 
جتارته اخلارجية عىل حماور أور� أمرياك وآسـيا من ïة أخرى، وذ� 

وهذا يتطلب إلعطاء نفس جديد للعالقات التجارية مع الب�ان اإلفريقية، 
  . وضع إطار قانوين مالمئ للقيام بأنشطة انتعاشـية منتظمة

ìا نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه التدابري اليت تنوي احلكومة القيام 
  هبا من أجل تنويع املنافذ التجارية، خاصة ولوج سوق الب�ان اإلفريقية؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شار، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤالشكرا السـيد املست 

        ::::السـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجيةالسـيد وزير التجارة اخلارجية
  .شكرا السـيد املستشار

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

هذا السؤال هو تمكO للسؤال السابق، وهو يرتكز �خلصوص عىل 
األسواق التعامل مع بعض األسواق، والسـيد املستشار خيص �ìكر 

  . اإلفريقية واألسواق العربية
فكام تعلمون وكيف سـبقت اإلشارة أن اتفاقيات التبادل احلر، هاذي 
كتوضع واحد اإلطار، هاذ اإلطار كيعطينا أسـبقية وكيعطينا امتياز Fخول 

  .هاذ األسواق بدون أداء الواجبات امجلركية داخل هاذ األسواق
ب�، اخذينا املبادرة بتنسـيق مع  55 لتعزيز هذا املوقع اليل كريبطنا مع

وزارة اخلارجية والتعاون ل�خول يف نقاش مع اFول اإلفريقية، خاصة دول 
، )CEMAC(و) UEMOA(احتاد غرب إفريقيا ودول الوسط اإلفريقي 

واكن من خالل الزñرة اليل مقت هبا السـنة املاضية مرتني لهاذ اFول يف 
إطار القافO التصديرية اليل مقنا هبا، اكنت مناسـبة أننا نعاودو نتذاكرو عىل 
هاذ �تفاقيات، والهدف مهنا هو أن يكون عند� امتياز Fخول هاذ 

  . األسواق من خالل �ست�ر ومن خالل كذ� التصدير
� مقنا �قرتاح مرشوع لهاذ ا5موعات وهاذ املرشوع دñل �تفاقية كذ

راه يف طور اFراسة من طرف مجموعة إفريقيا الوسطى ومت توقيع املرشوع 
  . ) UEMOA(�ألحرف األوىل �لنسـبة Fول إفريقيا الغربية 

كذ� البد نذكرو عىل أن �ست�ر العمويم �لنسـبة لتنويع األسواق، 
أن الصادرات و�ست�ر يه معلية دñل اخلواص، فاFو® كتصاحب علام 

من خالل السـياسة وهاذ السـياسة يه السـياسات القطاعية اليل مت 
التمكيل دñلها من خالل سـياسة دñل الرفع من الصادرات اليل هنجهتا 

  . وزارة التجارة اخلارجية
الية املسخرة احلكومة �ش تواكب هاذ اليش رفعت من اإلماكنيات امل

مليون مكزيانية  150لهذا الغرض، فكنا �لنسـبة لغري الصادرات اكنت عند� 
مليون  400اكنت عند�  2010، يف 2008شامO لرتوجي الصادرات يف 

  . غري الصادرات دون احتساب السـياحة أو احتساب �ست�ر
مليون سزتىك بصندوق خاص �لنسـبة للقارة  400هاذ  2011سـنة 

مليون دñل اFرمه لتشجيع �ست�ر  200يقية اليل هو دñل اإلفر 
  . والتسويق يف األسواق اإلفريقية

  .شكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

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

نشكر السـيد الوزير عىل العرض دñلو، كذ� ال نشك يف جمهودات 
الوزارة، فاملنافذ اجلديدة اليل تنطلبو من السـيد الوزير، خاصة األزمة 

  . العاملية و�خنفاض اìي وقع من أجل �ست�رات وهذا
نشكر السـيد الوزير إلبرام اتفاقيات مع مجموعة من اFول، كذ� 

كرو وزارتمك عىل هاذ التظاهرات �قتصادية اFولية التبادل احلر، وتنش
للتعريف �ملنتوج املغريب، كذ� �لنسـبة للمعارض اFولية، واألهداف يه 
واحدة أنه التعريف أو تسويق املنتوج املغريب يف مجيع القطاعات خاصة 

  .الفالحة والصناعة التقليدية والصناعة احلديثة
 هناك اFول، بعض يف حرضت أنين مشكور الوزير للسـيد أقول بدوري

 خشصيا الوزير السـيد وجدت وكذ� اخلارجية، التجارة وزارة ميثلون سفراء

 التسويق هو والهدف املغرب، يف السـياحة أجل ومن �ست�رات أجل من

   .الصادرات وإنعاش واملعارض
 الرمق رفع اليل الصادرات خيص فý به قام ما عىل الوزير السـيد تنشكروا

 يف 1م جد ارتفاع يكون أنه ونمتىن مليون، 400 إىل درمه مليون 150 من
  .املقبO السـنوات
  .الرئيس السـيد شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .التعقيب عىل للرد الوزير للسـيد اللكمة شكرا،

        ::::اخلارجيةاخلارجيةاخلارجيةاخلارجية    التجارةالتجارةالتجارةالتجارة    وزيروزيروزيروزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
   .الرئيس السـيد شكرا

 إذا أن هو املعلومات، بعض غري نزيد بغيت ولكن تعقيب، Fي ليس أ�

 للقارة �لنسـبة شهر، 13 يعين 2010 دجنرب إىل 2009 دجنرب اخذينا

 جنوب إفريقية ب�ان 10 قلت كيف زر� قد سـنكون بوحدها اإلفريقية

 القارة يف ونظراهئم املغاربة الفاعلني بني لقاء 4000 بذ� منظمني الصحراء،

  .الصحراء جنوب اإلفريقية
 فتح كذ� ومت حيهنا يف صفقات عقد مت العمل هذا خالل من كذ�

   .�سـتوائية غينيا يف كذ� داكر، يف مايل، يف مغربية مقاوالت
يف وقت وحينه، واملؤرش اليل هو 1م هو إذا  ملموسة نتاجئ اكنت فهاذو

اخذينا �لنسـبة لقارة إفريقيا، واليوم راه حنن حنسد عىل سـياستنا يف القارة 
متثل  2000ادرات حنو القارة اإلفريقية اكنت يف سـنة السمراء، هو أن الص

، %4من الصادرات عوض  %11من الصادرات دñلنا، اليوم كمتثل  4%
هذا كيعين أن العمل يعين الرتوجيي اليل مقنا به أعطى واحد النتيجة، ألن 

 2010سـنة  %23أوال اكين واحد الرفع دñل الصادرات اليل ارتفعت ب 

عوض  %11املاضية، والمتوقع دñل إفريقيا يف اإلرتفاع هو مقارنة مع السـنة 
4% .  

فهادو أرقام اليل كتدل عىل أنه اكين واحد السـياسة، وهذه السـياسة 
راه غادية يف النجاح، عوض واحد الرتاجع دñل نسـبة األرقام دñل األسواق 
التقليدية خاصة السوق األوربية اليل تراجعت لصاحل آسـيا، لصاحل كذ� 

  . مرياك، فاكين تنويع يف األسواق وتنويع يف البضائع واخلدماتأ
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

اآلن ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير 
األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة حول معضO الرشوة، 

سن احل خريي بلخري، إدريس الرايض، : للمستشارين احملرتمني السادة
، احامد أبر�، عبد العزيز بوهدود، فليتفضل أحد السادة اسليغو 

  .املستشارين إللقاء السؤال

        ::::املستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلخخخخريريريري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
يتوفر املغرب عىل ترسانة قانونية 1مة يف جمال حماربة الرشوة، مت تتوجيها 
بتأسيس الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة، واليت يرتأسها السـيد الوزير 

  .األول، ورمغ ذ� مفازالت الرشوة تنخر اإلدارة املغربية
نتظرو السـيد الوزير، هبذه القوانني وهبذه الرتسانة واش �قيني حناñ كن 

احلكومة آش غادي تدير لنا يف الرشوة؟ ألن الوضعية احلالية اليل وصلنا 
لها أن يف املغرب حىت أصبحت عادية، وهذا التخوف ألن بعض األمور 
اليت تقع يف عدة جماالت، و�خلصوص يف الهيئات اFولية حملاربة الرشوة، 

واملنتظامت  اليل كرتتبنا لك سـنة يف املراتب األخرية يف هذه املنظامت
اFولية كذ�، هذا يؤثر عىل املناخ �قتصادي وعىل أن �ش جنلبو 
ونعطيك عىل سبيل املثال أن اآلن الرشوة �خلصوص الصغرية واملتوسطة 
يف تصاعد، وعىل سبيل املثال يف الصفقات، وال رخصة السكن وال رخص 

واإلدارة تبزت  التعمري راه ما اكينش، ألن عالش اكين تعجزيات اليل كتديرمه
  املواطن �ش يعرف أنه البد يكون هناك مقابل، هذا اليشء كريجع الش؟ 

من اإلدارة، كون اكنت اإلدارة فهيا الشفافية مغاديش تبقى الرشوة هبذا 
التصاعد، عىل سبيل املثال اآلن كنقول بأن احناñ اآلن مراهنني عىل جلب 

السواح األجانب جييو يف واحد العدد دñل السواح، أ� شفت بنفيس أن 
القطار إىل اFار اليبضاء حمطة القطار املسافرين، سـيارة األجرة أمام رجال 
األمن و�بزتاز كيبزتوا املواطنني ورجال األمن واقفني قدا1م ألن اكين 
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عندمه حىت هام احلصة دñهلم متا، ولهذا هذا راه عار علينا أننا نبقاو ننتظرو 
  . احنا دامئا نتلكم سوف نعمل سوف نعملهذه املدة الزمنية و 

  .وشكرا السـيد الوزير إذا اكن اجلواب مقنع

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

السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف 
        ::::بتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامة
 .شكرا السـيد الرئيس

أوال ال بد أن أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل تقدميه للسؤال، 
  . فتقدمي السؤال يف حد ذاته يسـتحق الشكر

أود أن أقول بأن القضاء عىل الرشوة هذه مسأ® ما غادي ميكن ألي 
مسؤول جيي يقول بأنه قادر علهيا بقدرة قادر، الرشوة واحد اFاء 

و1دد كذ� للتمنية يف البالد ممتكن، قدمي، منترش ومتجدد مسـتعيص، 
وللقمي دñل ا5متع دñلنا، و�لتايل إذن فهـي واحد اFاء يتطلب العالج، 
والعالج حيتاج إىل وقت اكف ألنه عالج يبتدئ من التنشـئة والرتبية 
والتحسيس، وينهتـي �لعقاب والردع واملساء®، واكين ما بيهنم من 

  .ي القيام هباإجراءات وتدابري كثرية ومتعددة ينبغ
بالد� نعم تعاين من الرشوة مثلام تعاين دول أخرى من هذا اFاء، فهو 
منترش يف لك العامل، ما عند� عالش نقولو بأننا يف مؤخرة اFول يف 
الرتتيب، ما احناش يش يف املقدمة، ما احنايش يف املؤخرة، احنا واحد 

لوسائل املتوفرة لها، وما البالد اليل واعية هبذا اFاء ومتصدية � جبميع ا
بقايش أكرث أن جال® امل� محمد السادس نرصه هللا نبه إىل هذا اFاء، 
ودعا إىل مواïته، وأعطى تعلýته �ختاذ عدد من التدابري اليل مت اختاذها، 
يف ا5ال املؤسسايت، يف ا5ال الترشيعي، يف ا5ال التنظميي، ويف غري 

سانة اليت توفرت لبالد� ورمغ هذه املاكسب ذ�، ولكن ورمغ هذه الرت 
  . اليت حققهتا بالد� مفازال أمامنا طريق ينبغي أن نقطعه

والقضاء عىل الرشوة ليس مسؤولية احلكومة وحدها، أية حكومة 
اكنت، يه مسؤولية ا5متع مبجموع فعالياته، يه مسؤولية األحزاب 

مسؤولية الفعاليات السـياسـية، يه مسؤولية الهيئات النقابية، يه 
�قتصادية و�جóعية، يه مسؤولية ا5متع املدين، يه مسؤولية 
اإلعالم، ينبغي أن تتضافر ïود مجيع هؤالء للقضاء عىل هذا الو�ء، اليل 
هو عار يف جبيننا وجيب أن نستشعر بأن واجبنا مجيعا يه أن نعمل عىل 

  .القضاء عىل هذا اFاء وهذا العار

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلخخخخريريريري
  .شكرا السـيد الرئيس

نعرف حقيقة أن املسؤولية دñل امجليع، ولكن اآلن نعرف أن يف جوابمك 
فيه هترب من الواقع، أن مازال عاد تنقلبو، مازال تنديرو، راه هاذ اليش راه 
اكين وراه ملموس والرشوة راه كزتاد، ما يش يف تناقص السـيد الوزير، ما 

اليت كتجعل  يش كنوجه لمك، كنوجه للحكومة، ألن اإلدارة املغربية يه
  . املواطن �ش تبزتو �ش يعطي الرشوة، واملواطن مغلوب عىل أمره

ولهذا، السـيد الوزير، إىل اكنت احلكومة عندها إرادة راه غادي ال بد 
نقصو، احنا ما كنقولوش راه غادي نقضيو، احنا بغينا املغرب يكون مع 

لرشوة، هذا واقع ال سائر اFول اليل حبالنا حباهلم، راه احنا أكرث مهنم يف ا
نهترب منه، خصنا كفاش حناربه، خصمك تعطيو� أنó كحكومة، ألن 

  مكواطن ما ميكنش مييش لإلدارة حياسـهبا، بأي صفة؟
ولهذا أطلب من السـيد الوزير، من احلكومة، إىل اكنت يش إجراءات 

 اكن اليل غادي تعطي ال�ر دñلها، مادا بك يف الرد دñلمك أقنعنا به، أما إىل
غري £م اليل احنا كنسمعوه، هذه مدة واحنا كنسمعو نفس اجلواب، 
وأستسمح، السـيد الوزير، هذا ال:م مسعناه مرارا حنا بغينا امللموس، 
امللموس مازال ما شفناهش، السـيد الوزير، و هاذ اليش اليل واقع يف 

  . املغرب اكرثة يف الرشوة، نقولها بلك رصاحة
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب

السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

أوال اإلرادة يه إرادة متوفرة وعىل مجيع املسـتوñت، إرادة املغرب ملاك 
  .وحكومة وشعبا يف التصدي للرشوة

�نيا، العمل امللموس، وأعتقد السـيد املستشار بدون شك أنت كتبع 
األحداث يف البالد، يف األسـبوع املايض صادق جملس احلكومة عىل بر�مج 
يتضمن تدابري معلية وملموسة وقابO للتطبيق داخل املدى القريب، أي 
خالل سـنة، ولكها إجراءات ملموسة وحمددة ومدققة، ومت اإلعالن عهنا 

نرشع يف تنفيذها تعزيزا لإلسرتاجتية اليل أخذهتا احلكومة، وتعزيزا للعمل وس 
اليل كتقوم به الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة، واليل يه اكنت موضوع 

  . دñل السؤال د�ñ، واخا معمت السؤال فý بعد
اإلرادة متوفرة واألدوات اكينة، ويكفي عىل ذ� أن املغرب وقع عىل 

األمم املتحدة دñل ماكحفة الفساد، و�لتايل أصبح ملزتما كذ� أمام  اتفاقية
العامل مبجموعه عىل تنفيذ مقتضيات هذه �تفاقية، وراه احنا اآلن 
منخرطني يف آليات التقيمي اìايت اليل من خاللها كنجاوبو عىل ما مت تنفيذه 

  .يف إطار تنفيذ هذه �تفاقية
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ضامئر�، وحماسـبني كذ� أمام ملكنا إذن حنا حماسـبني أوال أمام 
وشعبنا، وحماسـبني كذ� أمام العامل اليل اآلن لك العامل يسعى إىل القضاء 
عىل الرشوة، واملغرب منخرط اكمل �خنراط يف هذه املعركة، وغادي 
نوصلو إىل حتقيق النتاجئ بإرادة شعبنا واخلريين من أبناء شعبنا اليل غادي 

  .ركةينخرطوا يف هذه املع

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، السؤال املوايل موجه أيضا للسـيد الوزير املنتدب 
Fى الوزير األول امللكف بتحديث القطاعات العامة، وموضوعه تقيمي نتاجئ 

  . العمل �لتوقيت املسـمتر �إلدارات العمومية وامجلاعات احمللية
األصا® واملعارصة لتقدمي  اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق

  .السؤال

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الرداد الرداد الرداد الرداد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  األختني املستشارتني،
  اإلخوة املستشارون،
  السـيد الوزير احملرتم،

لقد مرت عىل تطبيق العمل �لتوقيت املسـمتر �إلدارات العمومية 
يO، ولهذا نعتقد يف فريق األصا® واملعارصة أهنا وامجلاعات احمللية مدة طو 

مناسـبة لتقيمي حصيO العمل هبذا النظام ومدى جناعته من خالل تأثريه 
عىل ظروف اشـتغال املوظفني وكذا معرفة جحم التقليص من النفقات 

  . واقتصاد الطاقة وانعاكسها عىل مزيانية اFو®
واملعارصة، معهم قد بدوا  كام أن املواطنني، وحنن يف فريق األصا®

يشـتكون من ضعف مردودية اإلدارة العمومية حتت وطأة هذا التوقيت 
اìي أصبح من بني نتاجئه املسـتوى الضئيل للخدمات املقدمة، فضال عن 

زو� أي فرتة وجبة  12تعطيل مصاحل املواطنني، خاصة يف فرتة ما بعد 
من خالل تطبيق العمل  الغذاء، هذا يف الوقت اìي حرصت فيه احلكومة

هبذا التوقيت عىل عقلنة وحتسني أداء املرافق العمومية، وهذا النظام قسم 
  . اإلدارة إىل صنفني من يعمل به ومن ال يعمل به

�ì نسائلمك، السـيد الوزير، ما هو تقيميمك حلصيO العمل �لتوقيت 
  املسـمتر؟

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

السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  . شكرا السـيد الرئيس

أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل طرح هذا السؤال، وفعال مثل هذا 
السؤال أصبح اآلن يطرح من خالل ما يالحظ من غياب بعض املوظفني 

 . يف وقت حمدد، وهو الوقت اìي يقال أنه الوقت اJصص للغذاء
أود أن أقول أنه قبل اعóد نظام التوقيت املسـمتر، سـبق ذ� إجراء 

دوى اعóد هذا النظام، كام أنه بعد مرور سـنتني عىل دراسة أكدت ج
سـنوات،  5أي منذ  2005اعóد هذا النظام، والنظام اعمتد منذ سـنة 

أجريت دراسة أخرى وقد بينت نفس النتاجئ، ويه إجيابيات اعóد هذا 
  . النظام يف إطار التوقيت املسـمتر لإلدارة العمومية

ار، هذه ظاهرة أعتقد أنه مايش ولكن مسأ® الغياب يف منتصف الهن
نظام التوقيت املسـمتر بوحدو مسؤول علهيا، ألنه عىل أي حال غياب 
بعض املوظفني، وامحلد V مه قO، �جتة عن عدم �نضباط، �جتة عن 
عدم قيام رؤساء اإلدارات بدورمه يف التدبري احلازم للمرافق اليت يرشفون 

فقط يف إعادة النظر أو يف تعميق  علهيا، و�لتايل إذن فالعالج مايش
اFراسة لنظام التوقيت املسـمتر، وهذا ما نقوم به حاليا، هناك حاليا دراسة 
جتري من طرف مكتب دراسة خمتص حول حتسني رشوط التوقيت 

  . املسـمتر �إلدارة العمومية
ويف هذا اإلطار كيبان ونقولو اكع التوïات، يف هاذ اإلطار كيبان بأنه 

Oصصة لالسرتاحة، اليل  األسـئJاملطروحة يه املرتبطة بتحديد الساعة ا
عادة كيتناولوا فهيا املوظفني وجبات الغداء، مفن ïة اكين نصف ساعة فقط 
يه احملددة �ì، ومن ïة �نية التوقيت دñل هاذ النصف ساعة غري 

، كنوليو يف واحد الوقت دñل اإلهبام 2حىت ل  12معروف، و�لتايل بني 
اليل جاء الوقت �ش يزول وتويل ساعة �سرتاحة معروفة Fى املواطنني 

  .مجيعا، مىت تبتدئ ومىت تنهتـي، حفاظا عىل حسن سري املرافق العمومية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، انهتـى الوقت، اللكمة ألحد السادة املستشارين 

  .يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،
  أخوايت املستشارات،

السؤال دñلنا اكن واحض، السـيد الوزير، عىل أنه كنا نسائلمك عىل 
مدى جناعة هاذ التوقيت املسـمتر �لنسـبة لسـنوات اليل هام قبل، ما 

اآلخر  اعطيتو�ش أرقام �ش ميكن لنا نديرو واحد التوازن دñل الوقت
ودا�، وانó اعرتفتو عىل أنه اكين واحد التوقيت اليل هو تيتعرف بأنه 
املواطن مكيلقاش اليل كيسـتاجب معه، واحنا املغرب فتح واحد مجموعة 
األوراش الكربى اليل كرياهن علهيا، واجلالية املغربية كتجي وواحد ا5موعة 
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ليل مكنلقاوش اكع دñل اإلرضا�ت يف واحد ا5موعة دñل األوقات ا
  . اJاطب يف مجيع اإلدارات

احنا اكن سؤال دñلنا �ين وواحض عىل أنه هاذ التوقيت املسـمتر ما 
القش �ملغاربة، راه كيتصنتوا وكيتبعوا السؤال دñلنا وكيتبعوا اجلواب دñلمك، 
عىل أنه ال يليق هبم وكيتعطلوا هلم واحد ا5موعة دñل امللفات دñهلم حىت 

تويل السؤال اليل اكن قبل منا كهيرض عىل الرشوة، اليل بغا امللف دñلو ت 
  . ميكن تيتعاطى لهاذ األشاكل

وال ننفي أنه اكين واحد ا5موعة من املواطنني اليل عندمه الغرية وعندمه 
�سـتقامة دñهلم، مكنفيومهش، مميكناش نعممو، ولكن اجلل تيخيل 

وكيقول � ها هو جاي، وكيبقى املواطن الفيسـتا دñلو الصقة يف الكريس 
  . جالس متا

لهذا تنطلبو عىل أنه هاذ التوقيت املسـمتر خص يتعاد فيه النظر بواحد 
الشلك جدري وبواحد احلزم ويتحمل فيه املسؤولية اليل داروا واليل كيدافع 

  . عليه حىت هو يقلب عىل احلل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .وزير للرد عىل التعقيبشكرا، اللكمة للسـيد ال

السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Fى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

لو كنا يف جمال آخر غري األسـئO الشفوية لكنا أعطينا التفاصيل 
الاكمO، ولكن ال أعتقد أنه األرقام املتعلقة بدراسـتني كبريتني ميكن أن تقدم 

دقائق، ولكن السـيد املستشار احملرتم ميكن نعطيك النتاجئ دñل  3يف 
دñل  اFراسات اليل أجريت، واليل لكها، بلك موضوعية، كتبني اجلدوى

اعóد نظام التوقيت املسـمتر، ولو اكن غري الئق ما اكنش معظم دول العامل 
  . تعمتد نظام التوقيت املسـمتر حاليا

احنا هذا نظام مايش بوحد� كنعمتدوه، و�لتايل نقول أنه نظام الئق أو 
غري الئق، أوال اFراسات أثبتت أنه الئق، �نيا أنه تطبيق من طرف غالبية 

  . مل، و�خلصوص اFول املتقدمة يبني بأنه الئقدول العا
اليل كيخص وهو حتسني رشوط تنفيذ وتطبيق هذا النظام ومالءمته 
مع الواقع املغريب، احنا مشلكتنا ثقافية، املغاربة عندمه الوجبة الرئيسـية يه 
الغذاء، ويف اFول األخرى ما بقاش الغذاء هو الوجبة الرئيسـية، والت 

  . ة خفيفة يف الغذاء وكتفطر مزñن وتتعىش مزñنالناس تتاخذ ألك
إذن مسأ® ثقافية، واش غادي نسـتاطعو نغريو سلواكتنا، نغريو ثقافتنا، 
هذا هو املطروح، وإال �لتايل هاذ نصف ساعة نردوها ساعة، وخنليو 
الناس متيش _لك الطاجني، وترجع تمكل اخلدمة دñلها، ولكن يكون 
معروف وقتاش كنوقفو ووقتاش نبداو �سرتاحة ووقتاش كنهتيو، احرتاما 

ن ير_د اإلدارة، �ش كيعرف أنه اكين يف واحد الوقت راه ما غادي يلقى مل

مع من يتلكم يف اإلدارة، و�لتايل ما ميشيش لإلدارة �ش ما يبقاش يدور 
يف الكولوارات دñل اإلدارة، أعتقد هذا هو اليل مطلوب اآلن من أجل 

  .حتسني أداء اإلدارة يف هذا ا5ال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة شكرا

أسـئO،  4اآلن ننتقل إىل األسـئO املوïة لقطاع املاء والبيئة، وعددها 
السؤال األول موجه إىل السـيد اكتب اFو® امللكف �ملاء والبيئة، موضوعه 
النظام األسايس اخلاص مبوظفي واكالت األحواض املائية، للمستشارين 

خدجية الزويم، النعم ميارة، عبد السالم اللبار، اكيف : ادةاحملرتمني الس
  . الرشاط، عبد العزيز العزايب

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين إللقاء السؤال

        ::::املستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
املتعلق  10.95السـيد الوزير، كام هو معلوم حسب ومبوجب القانون 

، 97ائية عىل مراحل متقطعة �ملاء، مت إحداث واكالت األحواض امل
من هذا القانون القايض بإحداث  21، وحسب الفصل 2008، 2002

هذه الواكالت املائية، فإنه يتعني وضع نظام أسايس خاص مبوظفي الواكالت 
حسب الترشيع اجلاري به العمل �لنسـبة ملوظفي املؤسسات العمومية، إال 

دار نظام أسايس رمغ مزاو® أنه وبعد مرور لك هذا الوقت، مل يمت بعد إص
  . ملهام واختصاصات هذه الواكالت) املوظفني(هؤالء املسـتخدمني 

ويف هذا اإلطار، فإن موظفي القطاع اìي تسهرون عليه قاموا بعدة 
حراكت احتجاجية لرفع هذا احليف واملطالبة �إلرساع إلخراج هذا القانون 

الء املسـتخدمني املوظفني إىل الوجود، يرىق عىل األقل ألدىن طموحات هؤ
اìين يبذلون قصارى ïودمه يف خدمة هذا القطاع احليوي والهام لتحقيق 

  . أهداف إسرتاتيجية جديدة
وبناء عىل لك هذا، السـيد الوزير، نسائلمك مىت سيمت وضع أو إخراج 

  نظام خاص مبوظفي أو مسـتخديم واكالت األحواض املائية؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .كرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤالش

السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئة

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

  السـيدات املستشارات،
  سادة املستشارين احملرتمني،ال 
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أشكر السـيدة املستشارة عىل طرا هذا السؤال املتعلق مبوظفي واك® 
األحواض املائية أو موظفي قطاع املاء، وكام تفضلمت وذكرمت �ألمهية اليت 
ميتاز هبا هذا القطاع بكونه يدبر أحد القطاعات احليوية، أال وهو املاء وما 

 وحساسـية هذا املوضوع، وهذا اìي حدا يرتتب عن ذ� من أمن مايئ
 �10.95لسادة نواب األمة احملرتمني أن صوتوا عىل هذا قانون املاء 

، اليل جاب واك® األحواض املائية، هاذ املؤسسات �1995إلجامع سـنة 
العمومية اليل غادي متكن، وفعال بدات متكن بالد� من إجناح معيO التدبري 

  . احليويةاملندمج لهذه املادة 
مفن طبيعة احلال هذا القطاع املزية دñلو األساسـية هو العناية السامية 
دñل صاحب اجلال® ألنه دامئا هذا القطاع اكن تيحظى هبذه العناية، 
وكذ� هذه املادة اخلام اليل اليل تيوفرها أطر وموظفو ومسـتخدمو هذا 

ينجزه قطاع املاء  القطاع، واللك يعمل بأنه اكين هناك اعرتاف دويل ملا
ببالد�، وخري دليل عىل ذ� هو ختصيص ا5متع اFويل جلائزة احلسن 

  .الثاين الكربى للامء
أريد أن أزف للسـيدة املستشارة اخلرب بأنه فعال هاذ القانون راه اليوم 
متت املصادقة عليه، وأرش عليه من طرف اكتب اFو® امللكف �ملاء والبيئة 

�قتصاد واملالية، وبطبيعة احلال بعد أن أخد� بعني  وكذ� السـيد وزير
�عتبار آراء املوظفني ومسـتخديم هذه الواكالت، واآلن املصاحل املركزية 
دñل إدارة هندسة املياه يه اآلن بصدد وضع الرتتيبات العملية للرشوع يف 
تنفيذ هذا �تفاق اìي مر وصادقت عليه كذ� ا5الس اإلدارية دñل 

  . اك® األحواض املائيةو 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::املستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .شكرا السـيد الوزير 

إذن نزف برشى توقيع هذا النظام األسايس، وطبعا بعد احتجاجات 
يدخل هذا يف اإلسرتاتيجية سـنة، وطبعا  13كبرية، وبعد نضاالت أكرث من 

الكربى اليت تهنجوهنا يف سـياسة املاء، وهذا يشء حيفز املسـتخدمني عىل 
القيام بواجهبم عىل األقل بعقد ازدñد لهذه الواك® اليت اكنوا يعملون ومه ال 

  يعرفون هل مه ينمتون إىل الوظيفة العمومية أو إىل مؤسسة معومية؟
رفون أن النقابيني طموحاهتم ال تنهتـي وال ولكن، السـيد الوزير، دامئا تع

 ýتقف، حيث نقول هل سـيعترب بأثر رجعي ومىت سيبدأ التطبيق؟ السـ
السـيد الوزير وأن هذه النقطة، نقطة القانون األسايس اكنت مضن النقط 
املدرجة يف امللف املطليب اìي رفع من طرف املركزñت النقابية اليت 

  ي ليوم غد؟ أعلنت عىل اإلرضاب اإلنذار 
  .وشكرا

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

السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

شكرا للسـيدة املستشارة احملرتمة، فاآلن القانون هو غادي يتنفذ، األثر 
وأنمت تعلمون ذ� بكون أنه ال ميكن الرجعي هو يشء يسـتحيل أن يدرج، 

أن نرجع إىل الوزراء القداىم �ش يوقعوا معنا هذا، اكينة اسـتحا® يعين 
إدارية حمضة، جعلت بأنه هذا األثر الرجعي غري قابل، لكن أنه هذا القانون 
األسايس هو قابل للتحسني املسـمتر عىل غرار املؤسسات العمومية 

ية مرجعية اكملكتب الوطين للامء الصاحل األخرى، وعند� مؤسسة معوم 
للرشب ومؤسسات تعمل يف هذا القطاع، واألمل أنه غادي يكون إن شاء 
هللا كبري �ش حنسـنو هذا تدرجييا، ويكون قانون أسايس يف مسـتوى 

  . التحدñت اليت يرفعها هذا القطاع
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
® امللكف �ملاء والبيئة، السؤال الثاين املوجه للسـيد اكتب اFو

äيؤجل السؤال.. موضوعه تأثريات التقلبات املناخية عىل القطاع الفال .  
السؤال الثالث املوجه للسـيد اكتب اFو® امللكف �ملاء والبيئة، 
موضوعه األرضار البيئية النامجة عن وحدات التصنيع، اللكمة ألحد السادة 

  .ارصة لتقدمي السؤالن فريق األصا® واملعاملستشارين م

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى التومة التومة التومة التومة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

  السـيد الوزير،
تعرف العديد من املناطق يف بالد� وضعا بيئيا اكرثيا، أصبح املواطن 
معه 1دد يف حصته وسالمته وأمنه الغذايئ والبييئ من جراء تلوث الهواء 
واملاء، وازدñد اآل�ر السلبية النامجة عن أحواض املياه العادمة اليت تفرزها 

حية وعىل الفرشة املعامل، واليت تؤثر بشلك سليب عىل املزروعات الفال
  . املائية

ìا نسائلمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابري الالزمة للحد من 
تدهور جودة املاء والهواء �ملناطق احملاذية للمعامل وتعويض الفالحني اìين 

  . ترضروا من هذا التدهور البييئ
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عىل السؤال شكرا، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة

السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل طرح هذا السؤال حول الوضع 
البييئ ببالد� بصفة عامة، واللك يعمل واملتتبعون كذ� أن هذه اFورة 

ث أنه عندما افتتح جال® امل� نرصه الترشيعية يه دورة بيئية �متياز، حبي
هللا هذه اFورة الترشيعية جاء بتوجهيات واحضة خبصوص الهنوض �لوضع 
البييئ ببالد�، ترمجت يف الترصحي احلكويم بأهداف مرمقة، ورشعت 
احلكومة يف تنفيذ بر�مج هام، مضمونه هو تأهيل بييئ مبختلف اجلهات، 

سـتدام عىل البيئة، وهذا بغية �خنراط وكذ� وضع إسرتاتيجية للحفاظ امل 
  . التام يف تنفيذ إسرتاتيجية للتمنية املسـتدامة

هذه يه املكو�ت دñل هذا اإلسرتاجتية الكبرية اليت بدأت تهنجها 
بالد�، وكام تتبعمت جاء اخلطاب املليك لعيد العرش، وحث احلكومة عىل 
إعداد ميثاق وطين للبيئة، واآلن احلكومة بصدد ترمجته إىل قانون إطار، 

 . سيتضمن لك احملاور اليت ستنفذها احلكومة كسـياسة معومية بيئية
فý خيص هذا التأهيل البييئ هو يتطرق لهذه ا5االت اليت أرشمت لها، 

Oهناك الرب�مج الوطين لتطهري : السـيد املستشار احملرتم، وأذكر بعض األمث
السائل، اìي متت مراجعته عىل ضوء ما أرشت إليه، حبيث أنه هذا 

ملعاجلة هذه حمطة  261مليار دñل اFرمه لوضع  43الرب�مج التلكفة دñلو 
، وما هو يف طور اإلجناز 81املياه، وعدد احملطات اآلن اليل أجنزت يه 

هو  2015-  2014، هذا األفق دñل 2014يف أفق  132، وهناك 48
األفق اليل مت �حتفاظ به �ش ننهتيو من هذه العملية دñل التأهيل 

  . البييئ
جبميع املؤرشات التأهيل البييئ يعين يف املصطلح البييئ هو الرجوع 

البيئية إىل ما دون ما هو يشلك رضر عىل حصة اإلنسان وعىل الوسط 
  . الطبيعي

كذ� هناك اJطط الوطين ملعاجلة النفاñت وتدبريها، واليل اللكفة 
مليار دñل اFرمه، أعطي بعض األمثO، واملتتبعون  40دñلو كذ� 

ميع اجلهات، اآلن يالحظون ذ�، أنه رشعنا يف فتح مطارح مراقبة جب 
يف طور اإلجناز، وكذ�  5مطرح للنفاñت مراقب، وهناك  11أجنز� 

برامج 1مة إلعادة تأهيل هاذيك املطارح العشوائية واليت مياهها امللوثة تنفذ 
إىل املياه اجلوفية، وهناك بر�مج 1م حملاربة التلوث الصناعي، وتندمعو 

  .طات معاجلةالوحدات الصناعية �ش يكون عندها حم

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى التومة التومة التومة التومة
شكرا السـيد الوزير عىل ما جاء يف ردمك، ألنه اإلشاكلية حقيقة احلفاظ 

رحنا عىل البيئة يه مسؤولية امجليع، لكيش يتحمل املسؤولية دñلها، ميل ط
املعامل الصناعية، يه اإلشاكلية دñل امجليع، ال دñل امجلاعات احمللية وال 
الوزارة املعنية �ألمر، ألنه املستمثر يعمل أي است�ر خارج اإلطار 

تياخذ تيدير املعمل دñلو، يلوث البيئة، يأخذ الطبيعي، أي يف أي قرية، 
ياسة؟ ألنه تقريبا خصمك املياه من اآل�ر، وينتج مواد سامة، ما يه السـ 

) les dérogations(مراقبة قبلية وبعدية، ألنه حدو تياخذ الرخصة 
هذا هو خطري كثري، هذا هو بيت القصيد ألن املشلك  تياز،�سـمت 

تتحم% امجلاعات، امجلاعة ما عندهاش إماكنيات، ترتخص إدارñ، تتعمل 
  املعمل، تيبدا ينتج، قO اإلماكنيات، من املسؤول؟ 

بغييت نعطي أمثO، نعطي أمثO، األمثO منطقة الشاوية ورديغة، منطقة 
برشـيد املياه العادمة، هاذي راه لكيش اليل تيسـتعمل الطريق السـيار 

  . يالحظ ما يالحظ، بال اFخول يف متاهات أخرى
 les( الـزاف ديـمناطق اجلرف األصفر، ترضر الفالحة، اكين ب

dégagements de CO2( ،لفالحة ما كتصلح يف هاذيك حىت ا
املناطق، ونسجل بإجياب املطارح املراقبة، ونبغي هاذ المنوذج كام درتوه يف 
خريبكة، تشكرون عليه أحسن شكر، ألنه هاذ ا5موعة بدلت املنظور 
دñل التدبري املفوض، مجموعة امجلاعات تسري هاذ املطرح هذا، هاذو 

  . مسائل إجيابية
ة، نظرا لإلسرتاتيجية اليل قلتو، السـيد الوزير، وهذا ا5ال يف البيئ

للتمنية املسـتدامة، خص إماكنيات توجه مجليع األطراف املعنية �ألمر، راه 

  . ما يش مسؤول واحد اليل تيتلكف هبا
  .وشكرا

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

Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® السـيد اكتب اFو® السـيد اكتب اFو® السـيد اكتب اFو® 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

اليل ميكن أن أضيف أنه �لنسـبة لهاذ املشاريع اجلديدة راه منذ بداية 
مبقاش هذا ممكن، ألنه وىل دامئا املشاريع اجلديدة خاضعة  2010سـنة 

تشـتغل،  Fراسة التأثري عىل البيئة، واللجان اجلهوية واللجن الوطنية اليل
وعندها واحد العدد دñل النصوص، وما ميكنش يش مرشوع ينجز إىل ما 
اكنش عندو القابلية البيئية، يه واحد الشهادة تسلمها اإلدارة، ال عىل 
املسـتوى اجلهوي وال عىل املسـتوى املركزي، وتيخصها تكون حماطة جبميع 

 . الرشوط لضامن السالمة البيئية
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هو غادي  ، )FODEP(ناك ما يسمى بـ كذ� �لنسـبة لربشـيد، فه 
مشاريع متا اليل هاذوك احملطات غادي ميكن أنه يتنجزو، ما  5ميول واحد 

  . غاديش يبقاو هاذيك املياه متيش للمحطة دñل برشـيد
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثالث املوجه إىل السـيد اكتب اFو® امللكف �ملاء والبيئة، 

عبد : سدود، للمستشارين املستشارين احملرتمني السادةموضوعه بناء ال 
قوضاض، عبد امحليد السعداوي، أمحد اجلوهري، بنارص أزواكغ، أالقادر 

  . إبراهمي فضيل
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لطرح السؤال

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاضأأأأاملستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  املستشارين،إخواين 

  أخوايت املستشارات،
  بسم هللا الرمحن الرحمي،

يشلك موضوع املاء �ملغرب أحد أمه املواضيع اليت تسـتأثر �هóم 
واسع، وتثري انشغاال معيقا Fى الساكنة، وخاصة �لعامل القروي، إضافة إىل 

ليت املسؤولني اìين يدركون اJاطر اإلسرتاتيجية �قتصادية و�جóعية ا
  . قد ترتتب عن ندرة املياه

فرمغ سـياسة بناء السدود املتبعة منذ السـتينات، فإن بالد� من اFول 
سـنة املقبO بفعل المنو اFميغرايف  15املرحشة لتشهد نقصا يف املياه خالل 

وتنوع األنشطة �قتصادية وتزايد متطلبات الزراعة، األمر اìي يفرض 
من أجل املتابعة احلثيثة لسـياسة تعبئة املوارد  عىل احلكومة مواصO اجلهود

  .املائية
فرمغ ملء حقينة جل السدود خالل السـنة املاضية، واليت ميكن 
اعتبارها سـنة اسـتثنائية من حيث التساقطات املطرية، حيث جتاوزت لك 
األرقام القياسـية مبختلف ïات اململكة، إال أن هذا يعين أننا لسـنا يف 

اìي ميكن أن يعرفه املغرب خالل السـنوات املقبO، مأمن من اخلصاص 
وقد جاء يف الترصحي احلكويم بأن احلكومة سـتواصل تعبئة املياه السطحية 

  .2012سدا متوسطا وصغريا يف أفق  60سدود كبرية و 10بإجناز 
 3من هذا املنطلق، السـيد الوزير، نسائلمك بعد مرور ما يقرب من 

للشأن العام فý خيص اFراسات اليت مقمت هبا  سـنوات عىل التدبري احلكويم
من أجل إجناز عدد السدود املرصح هبا يف الترصحي احلكويم، ما يه 
اجلهات اليت ستسـتفيد من هذه السدود؟ أين وصل بر�مج األوراش 

  .الكربى لتحويل املياه بني اجلهات؟ شكرا

    

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

السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

 .شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل طرحه هاذ السؤال
�لنسـبة إلجناز السدود بصفة عامة، ميكن أن أقول بأنه كام تتبعمت بأنه 

إسرتاتيجية جديدة يف ميدان املاء، اليت قدمت إىل املغرب اآلن يتوفر عىل 
، وقدمت كذ� إىل السادة املستشارين 2009جال® امل� يف أبريل 

احملرتمني والسادة النواب داخل اللجن وكذ� يف اجللسات العامة، وهاذ 
 2030اإلسرتاتيجية ميكن أن نلخصها يف ميدان السدود بإجناز يف أفق 

سد صغري ومتوسط وسد تيل، وكذ� إجناز هاد  1000سـتني سدا كبري و
املرشوع دñل حتويل املياه اخلامة، ذاك املياه اليل كمتيش للبحر هبدف 
تدبري جيد للفيضا�ت، وكذ� حتلية مياه البحر ومعاجلة املياه العادمة 
واسـتعاملها إىل آخره وحشن الطبقات املائية حشنا اصطناعيا، وكذ� تعبئة 

  .لوسائل التقليدية اكخلطارات وما إىل ذ�مياه األمطار �
 60سدود كربى و �10لنسـبة للترصحي احلكويم، قال بأن غادي ننجز 

سد كبري،  11، اليوم يف هاد الوقت هذا أجنز� 2012سدا صغريا يف أفق 
احنا فتناه بسد كبري، ولكن الظروف اليل جعلت أنه  2012يعين هدف 

كذ� حاجة إىل بذل جمهود اسـتثنايئ، اكين هناك فيضا�ت واكين هناك 
سدود كربى مربجمة ل  3فهاد الهدف غادي نتعداوه ألنه هناك عىل األقل 

  .وغادي نفوتو هاذ العدد 2012
سد  56سد، اليوم أجنز�  �60لنسـبة للسدود الصغرى، كنا حدد� 

، و�لتايل 2012وكذ�  2011سد يف هاد  16أو  15صغري وكبري وهناك 
دف غادي نتعداوه إن شاء هللا، وكام تتبعمت هناك إرشاف مليك فهاد اله

بدينا تنجزو  2003سايم عىل هاد العملية دñل السدود، ووصلنا منذ 
سدود كربى يف السـنة، وهذا يشء مل يعرفه املغرب  3تدرجييا ما يقارب 

  . يف السابق
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ار التعقيباللكمة ألحد السادة املستشارين يف إط

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاضأأأأاملستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر 
  .شكرا السـيد الرئيس

طبعا، السـيد الوزير، احنا كنعرفو األمهية دñل السدود، وìا احنا 
وïنا السؤال للحكومة عىل هذا األساس، إال أنه السدود طبعا كتخلينا 

  .نتفاداو الفيضا�ت ونوفرو ماء الرشب وماء الفالحة
... سد صغرية تلية 60ا �غيني نشوفو هاد السدود اليل طبعا سؤالنا كن

ألنه اكينة أماكن طبعا يف اجلنوب، اكين مناطق خصها املاء دñل الرشب 
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للناس، وحىت الفرشاة املائية ما اكيناش، واش احلكومة كتفكر يف يش 
  أماكن يف هاذ املناطق �ش حتل املشلك دñل الساكنة فý خيص املاء ؟

اين، وهو أنه احنا كنا دامئا كنطالبو يف ïة معينة يف السؤال الث
الشامل، اكين سد محمد اخلامس اليل مسعنا منمك يف اللجنة، السـيد الوزير 

يف اللجنة ومسجO بأنه منطقة ملوية  2008احملرتم، عىل أساس أنه يف 
Oغادي تشهد إجناز سد يف السـنة املقب .  

شفنا حىت يش سد، علام أنه لألسف هاذ سـنتني واحنا كننتظرو، ما 
 2يف اFراسة امخلاسـية دñل واك® احلوض املايئ دñل ملوية، اكن مطروح 

دñل السدود يف هذه املنطقة، وأنمت عارفني احلا® اليل كهنرض علهيا �لنسـبة 
مليون اليل  730لسد محمد اخلامس يف املنطقة دñل ملوية ألنه حاليا من 

مليون، وهذا تيخلينا ما اكنتش حىت يش  300اكنت دñلو رجع دا� ل
ضام�ت فý خيص هاذ املوضوع دñل املاء يف هذه املنطقة، وانó عارفني هاذ 

مليار اليل مشات للبحر، هذا �ش تنلحو عىل  2العام راه مشات أكرث من 
أساس أنه تديروا واحد الضامنة لهاذ املنطقة فý خيص املاء دñل الرشب 

  . الفالحة، وهذا جد 1م واملاء دñل
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اFو® Fى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

�لنسـبة حلوض ملوية، كام تعلمون، السـيد املستشار احملرتم، هناك سد 
احلسن الثاين اليل دشـنو جال® امل� نرصه هللا خالل هاذ السـنتني اليل 
مضت، وهو من أحد أمه أكرب السدود �ململكة، وهو ترياقب احلوض دñل 

دñلو راه ملوية لكو ألنه جا يف البداية دñل حوض ملوية، و�لتايل املياه 
تمتيش حملمد اخلامس ومرشع حامدي مبارشة، وكذ� اكينة مشاريع دñل 

 . حوض كرت، اليل يه اآلن يف األطوار الهنائية دñل اFراسة دñلها
�لنسـبة للسدود الصغرى، يف اإلسرتاتيجية جات �ش تعاجل واحد 

العالية، اإلشاكلية اليل اكنت قدمية، هو التضامن ما بني السافO وما بني 
إذن املناطق اليل عندها أكرث حظ هو املناطق اجلبلية واملناطق اليل ما 
فهياش السدود الكربى واملناطق الصحراوية واليل فهيا مناخ شـبه جاف، 
هذاك اليش عالش كتلقى أنه التوجه اكن هذه املرة ألسا الزاك، اكن 

حد العدد دñل لطاطا، اكن ألورسد، اكن لزاكورة، اكن للراشـيدية، اكن لوا
األقالمي وألزيالل كذ�، إذن هاذو هام املناطق اليل عندها األولوية، إىل ما 
اكنش هاذ السدود الصغرى موïة للحامية من الفيضا�ت، ألن امحلاية دñل 

  .األشخاص واملمتلاكت عندها األولوية

ون إذن هذا هام املعايري، و�لنسـبة مللوية فهناك مشاريع 1مة، وكام تعلم
واك® احلوض يه اآلن بصدد وضع اللمسات الهنائية عىل اJطط املديري 
دñل تدبري املوارد املائية هباذ احلوض اليل هو غادي حيدد مجيع املشاريع 

  . اليل غادي تنجز وكذ� اآلجال دñلها
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكر السـيد اكتب اFو® عىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة، 
واآلن ننتقل إىل آخر سؤال مربمج يف جدول أعامل هذه اجللسة، موجه إىل 
السـيد اكتب اFو® Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف 
�لصناعة التقليدية حول دمع ومواكبة احلرفيني، للمستشارين احملرتمني 

زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، أبو بكر أعبيد، امبارك النفاوي، : السادة
  . محمد علمي

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيد_ن املستشار_ن،
  السادة املستشارون،

الهادفة إىل الهنوض بقطاع الصناعة  2015إطار إسرتاتيجية  يف
التقليدية و�حلرف واحلرفيني، وكذا بر�مج حتدي األلفية الرايم إىل مواكبة 
ودمع الصانع التقليدي، وعىل اخلصوص حرف مثل الزليج والفخار، حيث 
معلت الوزارة، وبتعاون مع عدة رشاكء، عىل عرصنة هذه احلرف، وذ� 

دال األفران التقليدية �ألفران الغازية، وذ� لتأهيل هذه املهن، وكذا �ستب
احلد من سلبيات التلوث الناجت عن اسـتعامل األفران التقليدية، لكن رمغ 
لك هذه ا5هودات، الزال العديد من احلرفيني يشـتكون من ارتفاع تلكفة 

  . الغاز املسـتعمل يف األفرنة اJصصة لطهو اخلزف
سائلمك، السـيد اكتب اFو®، عن اإلجراءات الكفيO للهنوض وعليه، ن 

بأوضاع هذه الفئة؟ وما يه مسامهة الوزارة يف دمع الغاز املسـتعمل يف 
  األفران اJصصة لطهو اخلزف؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو، اكتب اFو® السـيد أنيس بريو، اكتب اFو® السـيد أنيس بريو، اكتب اFو® السـيد أنيس بريو، اكتب اFو® 
        ::::امللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة
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  السادة املستشارات،
  السادة املستشارين،

�عتقاد بأن الفرن التقليدي أرخص من الفرن دñل الغاز، اعتقاد 
امل فرن الغاز وفرن تقليدي خاطئ، در� واحد اFراسة مقارنة ما بني اسـتع

مرت مكعب، أوال  5دñل املناطق، اخذينا واحد الفرن اليل فيه  2يف 
درمه،  1000إىل  800اللكفة دñل الفرن الغازي يف لك طيبة ما بني 

درمه، إذا  1600و 1400و�لنسـبة للفرن التقليدي اللكفة دñلو ما بني 
ا فهيا ذوك العجالت املطاطية، دخلنا فهيا لعواد، دخلنا فهيا النقل، دخلن

، دخلنا فهيا ذاك الرماد اليل خصو يتجمع، وعدد )transport(دخلنا فهيا 
  .من التاكليف املرتبطة �لفرن التقليدي، ها النقطة األوىل

النقطة الثانية، من �حية السالمة، ال جمال للمقارنة من حيث السالمة 
يري دñل السالمة مع الفرن ما بني الفرن الغازي اليل عندو لك املعا

التقليدي، الفرن التقليدي هناك آ�ر وخمية جدا عىل الصحة دñل 
اإلنسان، املناطق اليل فهيا اسـتعامل الفرن التقليدي يه املناطق اليل 
كريتفع فهيا املرض �لربو، يه املناطق اليل كريتفع فهيا كذ� اإلïاض، إىل 

 الصحة دñل الصناع التقليديني، واليل غري ذ� من اآل�ر الوخمية جدا عىل
  .اللكفة دñلها كبرية جدا، وكذ� عىل الساكنة املتواجدة يف ذاك الفضاء

إىل  30النقطة الثالثة، من حيث املردودية، الفرن التقليدي تقريبا 
كيخرج مشقق أو 1رس، هذا إىل ما خرجش لكو مشقق ألنه  40%

الفرن التقليدي، يف الوقت اليل الفرن صعيب عليه أنه يراقب العافية دñل 
- 700دñل الغاز ميكن لو يراقب العافية، الفرن التقليدي ميكن يتعدى 

، ذيك الطيبة لكها مشات، إذن يف �نطالقة 850-800، يوصل إىل 750
دñل املردودية امشات لو، يف حني الفرن الغازي  %40إىل  30عندك 

، ويف بعض احلاالت إىل %99-98 املردودية دñلو مرتفعة جدا، كتوصل
  . ، إذن ال جمال للمقارنة ما بني الفرن التقليدي والفرن الغازي100%

لهذا �لنسـبة للسـياسة اليل كمنشـيو فهيا هو تشجيع الصناع التقليديني 
عىل التحول من األفران التقليدية بآ�رها الوخمية عىل الصحة واملردودية إىل 

  .زيةغري ذ� إىل األفران الغا
 %40ويف هذا ا5ال، هناك جمهود كبري دñل اFو®، اليل خصصت 

متويل دñل هاذ الفرن دñل الغاز كيعطيه صندوق ضد التلوث، �لنسـبة 
كيعطهيا صندوق األلفية، مساعدة بدون  %20جلوج مناطق فاس ومراكش 

جييهبا الصانع  %20، %40رد، يعين مايش كريدي، بقت لنا ذيك 
تفاوضنا مع األبناك �ش يعطيومه نسـبة الفائدة األقل يف  %20التقليدي و

  .السوق
إذن لك الرشوط مواتية ومناسـبة ليك نتحول من فرن تقليدي بآ�ره 
الوخمية إىل فرن غازي ومردوديته املرتفعة، إىل جانب لك ما نقوم به من 
حيث التصاممي، من حيث الفضاءات، من حيث البنية التحتية، إىل غري 

اليل تمييش يف �جتاه دñل الرفع من مسـتوى املوارد دñل الصناع .. .ذ�
  . احلرفيني

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

  :املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
إذا امسحتو، السـيد الوزير، �لنسـبة يل أ� ال أشك يف ا5هود اìي 
تقوم به الوزارة، أ� تتبعت منذ زمن بعيد اإلسرتاتيجية دñل وزارة الصناعة 
التقليدية، أ� أحييمك عىل العمل اìي تقومون به، وتعلمون أنين مستشارة، 

ضابطاها مزñن، خزفية ومتخصصة يف جمال البحث، يعين هاذ املسائل راه 
كنعرف بأن اكينة واحد اFراسة منوذجية يف مدينة آسفي �ش تكون واحد 
الشـبكة لتوزيع الغاز يف آسفي، وفهيا واحد العدد من الرشاكء، وأن والية 
ïة عبدة داك® قامت بواحد اFراسة، فهيا عدد األفرنة، فهيا الصناع 

احد اFراسة اليل يه جد التقليديني، فهيا مجموعة املسائل، ويه يعين و 
1مة، و�لتايل �ش خنرجو بواحد الشـبكة اليل يه غادي تكون منوذجية 

  ... وغادي تعاون الصناع وغادي حتافظ عىل السالمة والوقاية إىل غري ذ�
، 700مليون درمه و 24وهذا املرشوع رصد � واحد املبلغ مايل دñل 

امللكفة �لصناعة التقليدية،  مليون درمه سامهت به كتابة اFو® 20فيه 
مليون درمه والية ïة عبدة داك®، مليون درمه ïة داك®، اكين ا5لس 

، هاذ اليش 500اإلقلميي وا5لس الب�ي ووزارة اFاخلية مبليون درمه و 
  .لكو كنعرفوه، وهذه ا5هودات لكها كنعرفوها ونشكر مجيع الرشاكء

أحتدث عن تلكفة الغاز، ما كنقولش ولكن، السـيد الوزير، أ� حي" 
انتقال من الفرن التقليدي إىل الفرن الغازي والتلكفة، أ� أحتدث عىل الغاز 
يف حد ذاته، ألنه كتعرفوا املعضO الكربى اليل اكينة دا� يف قطاع الصناعة 

  التقليدية، أشـنو يه؟ 
بدالتو  هو أن تلكفة الغاز جد مرتفعة، وأ� أتلمك عىل الربو�ن، الناس

�لبو_ن، يعين هاذ املسائل مغاديش خنبيوها، كتسـتعمل القنينات، هاذ 
القنينات راه يه عرفناها كهتدد السالمة دñل الصناع إىل آخر ذ�، 
ولكن احنا كنطلبو، أ� عىل ما أعتقد، ولكن متأكدة بأن ïات راسلتمك 

) الربو�ن(يديني �ش تدمعوا، �ش الوزارة تدمع الغاز �لنسـبة للصناع التقل 
  . ألن غايل علهيم

احنا غنديرو شـبكة، أ� بغيت هاذ الشـبكة تنجح، وبغيت هاذ التجربة 
تكون منوذجية يف املغرب ورائدة، وأ� كزنكهيا معها، ولكن أ� غنعطيك 
منوذج مثال، �لنسـبة للصناع التقليديني اليل كيديروا القرمود، واش عرفيت 

فرنك، يعين هو عندو مشلكة يف  3رñل و 2بشحال كيبيع القرمودة؟ 
رñل وفرنك، إذن عندو مشلك دñل الفرق ما  2الفرنك، واحد كيبيعو ب

  .أ� بقى عندي الوقت من السؤال... بني فرنك وجوج فرنك
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 Oإذن ميل كيويل الفرق كيتحسب �لفرنك، راه هنا كيبان � املعض
 le(مبغيتش هاذ  الكربى، أ� كنعرف بأنه اكينة هناك دراسة، لكن

réseau(  لñيتحط لنا اليوم وغدا يفشل ومييش لنا واحد العدد د
الفلوس، واحنا بغينا هاذ الفلوس تكون عند�، بغينا نسـتافدو مهنا، وأ� 
كنحيي الوزارة وكنحيي مجيع الرشاكء، ولكن الغاز راه كيطرح مشلك دñل 

ا عىل يش وسـيO أخرى، المثن، السـيد اكتب اFو®، إما تدمعوه وإما تقلبو 
  . غري هاذ ال:م راه احنا ممتفقينش

  .وشكرا

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

السـيد اكتب اFو® Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اFو® Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اFو® Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اFو® Fى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف 
        ::::�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس
أننا يكون واحد اجلواب شايف وضايف الصناع احلرفيني تيسـتاهلوا 

  .�لنسـبة هلم
السـيدة املستشارة احملرتمة تتعرفوا مزñن، وتنعرفمك أنمك ملمني جدا 
�ملوضوع، در� واحد الرب�مج دñل السالمة املهنية، ألننا نعترب أنه احملور 
األسايس �لنسـبة لقطاع الصناعة التقليدية هو ذ� الصانع التقليدي، ألن 

رارية احلرف رهينة بصحة الصانع التقليدي، و�لتايل نضع هاذ الصانع اسـمت
  . التقليدي كأولوية األولوñت

مليار دñل اFرمه  24احنا �لنسـبة لنا 1ام وصلنا لرمق املعامالت، فتنا 
، إىل ما هتلينا يف الصانع التقليدي غنكونو قد أخطأ� الهدف، 2015لرؤية 

بر�مج السالمة املهنية، اليل اكن يل الرشف هاد اليش عالش در� ذاك 
، واليل حظي �ملوافقة 2009فرباير من السـنة املاضية  12أنين قدمتو يف 

دñل احلكومة، واتفقنا ديك الساعة �ش نديرو بر�مج مرشوع منوذ�، 
ومتا عالش اختارينا آسفي، اخرت� آسفي �ش نديرو لك الظروف دñل 

  .العمل �لنسـبة آلسفي
فعال طرحمت اإلشاكلية دñل الغاز والربو�ن، يف هاذ املسأ® اكين جوج 
 حواجي، إما نديرو حل ترقيعي قصري املدى، ونقولو غادي نديرو مسامهة يف 

الغاز، واحنا تنعرفو الوضعية، وتنعرفو �قتصاد دñلنا، وتنعرفو 
�لتايل إىل اإلماكنيات دñلنا، وتنعرفو بأن هاذ احلل ما ميكنلوش يسـمتر، و

كنا عارفني هاذ اليش ما ميكنش نسريو فيه، واكين احلل الثاين أو املقاربة 
الثانية دñل املسؤولية، واحنا مسؤولني عىل هاذ الرشحية أننا نلقاو واحد 

  . احلل اليل يسـمتر يف املدى الطويل
  هاذ اليش اليل خال� أننا نديرو مفاوضات، وانó كتعرفوها،

در� مفاوضات مع شـباكت التوزيع، ووصلنا إىل واحد املسـتوى جد  
متقدم يف هذه املفاوضات، رمبا ما يش هذه يه املناسـبة �ش نعلنو عىل 
فني وصلنا، ولكن جبانب هذه املقاربة دñلنا، احنا الهدف دñلنا عوض 
هذاك الصانع التقليدي نبقى نتحاسـبو معه عىل فرنك، احنا بغينا نشـتغلو 

عه أوال �ش نوفرو لو واحد احمليط سلمي، ولكن كذ� أن ذاك املنتوج م
املرات ذاك المثن، �ش ما يبقاش اإلشاكلية دñل  10حىت  6- 5دñلو يتبع 

  . اللكفة كتزنل عليه �لثقل دñلها، هذه يه املقاربة
إما نشـتغل عىل اللكفة، نبقاو نقلصو فهيا بأي وجه اكن، واحنا تنعرفو 

لو للطريق املسدود، وإما غادي نوسعو ذيك اFائرة دñل املوارد غادي نوص
دñلو، نعطيو قمية أكرب للمنتوج دñلو، وهذا هو فني مشينا، واكين نتاجئ 
أنمت تتعرفوها، السـيدة املستشارة احملرتمة، بتصاممي، �لعمل عىل املواد 

  . األولية، بأعامل وبإجراءات بسـيطة جدا، أعطت األثر دñلها
ما ميكنش منشـيو يف هاذ اخلط لهذا، أقول لمك بلك صدق، وأقولها 

دñل احلد القصري املدى، اليل رمبا غادي يكون دمياغو�، غادي يكون 
  . شعبوي، غادي يكون اليل بغيتو، ولكن لن خيدم أبدا الصناع التقليديني

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ه، وشكرا ملساهامتمك كذ�، ورفعت نشكر السـيد الوزير عىل مسامهت

  .اجللسة


