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  )2011 ماي 10  (1432 الثانيةجامدى  08الثال5ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEلرئيس  اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن أشن املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية واPقيقة  عرشونات و ثالث ساع: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .والثالثني بعد الزوال السابعة

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

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

        ::::ملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاااا
  .ف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرش 

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
من اPسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اPاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

Eلس املستشارين، خيصص اEلس هذه اجللسة ألسـئX السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

ول األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول أعاملنا، وقبل الرشوع يف تنا
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اEلس عىل ما جد من مراسالت 

  .وإعال�ت، واللكمة للسـيد األمني، تفضلوا السـيد األمني

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

  .وحصبه وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  :توصلت رئاسة جملس املستشارين �لنصوص الترشيعية التالية
يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر  07.10مرشوع قانون رمق   - 1

 بشأن الصيد يف املياه الربية،) 1922أبريل  11( 1340شعبان  12يف 
 احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 5نية؛

يتعلق حبامية أنواع النبا�ت واحليوا�ت  29.05مرشوع قانون رمق  - 2
املتوحشة ومراقبة £جتار فهيا، احملال عىل جملس املستشارين من جملس 

 النواب يف إطار قراءة 5نية؛
، 431، 63، 39، 38، 37، 32مقرتح قانون يقيض بتعديل الفصول   - 3

من قانون املسطرة املدنية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس 
 .النواب

�لنسـبة لألسـئX الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  :ماي من هذه السـنة 10إىل غاية يوم الثال5ء 

  سؤ£؛ 34: عدد األسـئX الشفهية -
  ؛أسـئX 7: عدد األسـئX الكتابية -
  .أجوبة 3: عدد األجوبة الكتابية -

كام توصلت رئاسة اEلس مبراسX من املستشار احملرتم السـيد امبارك 
السـباعي، خيرب من خاللها اEلس بتقدمي اسـتقالته من مجموعة احلركة 

  .اPميقراطية £ج°عية
  .لمك اللكمة السـيد الرئيس

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

من النظام اPاخيل للمجلس، وردت عىل  128قتضيات املادة وطبقا مل 
الرئاسة أربع إحاطات علام، وسأعطي اللكمة ألول متدخل يف إطار نقطة 

  . اإلحاطة للسـيد رئيس الفريق الفيدرايل
  . اللكمة لمك السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  يت السادة املستشارين،إخواين، أخوا

من القانون اPاخيل، أحيط اEلس علام،  128طبقا ملقتضيات املادة 
  :ومن خال� الرأي العام الوطين مبا ييل

إن جحم اللكفة السـنوية للفساد يف الصفقات العمومية �ملغرب يتجاوز 
مليار سـنتمي حسب إحصاءات بعض املؤسسات املهمتة هبذا اEال،  2700
تقارير لك من اEلس األعىل للحسا�ت واملفتشـية العامة للاملية  كام أن

كشفت عن اختالالت وجتاوزات يعرفها  ،واملفتشـية العامة لإلدارة الرتابية
  .جمال الصفقات العمومية يف العديد من املؤسسات العامة وامجلاعات احمللية

قيقة مرة إن تطبيق النص احلايل املتعلق �لصفقات العمومية أ�ن عن ح 
ويه أنه ال حيمي املنافسة £قتصادية الرشيفة وال يضمن املساواة بني 

 فرباير 5بتارخي  2.06.388املقاوالت املتبارية، ذÇ أن املرسوم احلايل 
، حيافظ عىل الطرق التقليدية لتدبري وتفويت الصفقات، مثل طلب 2007

ومجيع املساطر العروض واملباراة واملسطرة التفاوضية وسـندات الطلب، 
معقدة وتعرتهيا اختالالت، متس يف الهناية مببدأ شفافية تدبري الصفقات 

  . العمومية
وبدل اإلرساع يف إخراج مرسوم جديد للصفقات العمومية، يعاجل هذه 
£ختالالت وحيمي قواعد املنافسة الرشيفة ويراجع نسـبة أفضلية املقاوالت 

  .املغربية عىل نظريهتا األجنبية
الت احلكومة تتلكأ يف إصدار نص جديد ودون معرفة آجال الز 
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إلصداره، مما يطرح تساؤالت حول لفائدة من £سـمترار يف هذا 
  التعطيل؟

  السـيد الرئيس،
تشري العديد من املؤرشات أن الفساد �ملغرب �ت يشلك خطورة 
ليس عىل التمنية £قتصادية �ملغرب بل حىت عىل اسـتقراره، عىل اعتبار 

ن الفساد يسهم يف تعميق الهوة بني الطبقات ويضيع عىل خزينة اPوà أ
املاليري من اPرامه، ويفرز واقعا اج°عيا يتسم برتاجع مؤرش التمنية البرشية 

àوتنايم معدالت الفقر والبطا.  
إننا يف الفريق الفدرايل للوحدة واPميقراطية، إذ نطالب بإحاà ملفات 

دان الصفقات العمومية عىل القضاء من أجل حماسـبة الفساد اليت عرفها مي
املسؤولني، فإننا نؤكد عىل رضورة أن يرىق النص املنظم لهذا اEال إىل 
مرتبة قانون، يناقش حتت قبة الربملان، وليس جمرد مرسوم يصبح ساري 
 Çاملفعول دون ما حاجة إىل عرضها عىل أنظار املؤسسة الترشيعية، وذ

فقات العمومية يف حتريك دينامية £قتصاد الوطين، حيث نظرا ألمهية الص
 400ما يفوق  2011و 2008بلغ جحم £ستìرات العمومية بني سنيت 

  . مليار درمه
كام نلح عىل رضورة إرشاك الهيئات املدنية الناشطة يف جمال حامية املال 

Xالعام ومجعية شفافية واملنظامت املهنية ذات الص.  
  .شكرا

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  .أهنيمت حقمك يف الîم ،شكرا السـيد املستشار

 àلس علام ملمثيل فريق األصاEاللكمة لثاين متدخل يف إطار إحاطة ا
  . واملعارصة، اللكمة للسـيد املستشار اليل عندو اإلحاطة

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد إسامعيل أمغارياملستشار السـيد إسامعيل أمغارياملستشار السـيد إسامعيل أمغارياملستشار السـيد إسامعيل أمغاري
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  واين املستشارين،إخ
من النظام اPاخيل، أحيط جملسـنا املوقر ومن خال�  128طبقا للامدة 

الرأي العام الوطين علام بقضية طارئة، تتعلق بعجز احلكومة عن مواكبة 
األوراش واPيناميات اليت ما فô يطلقها صاحب اجلالà، بل لقد وصل 

تعطيل التوجهيات األمر ببعض القطاعات احلكومية إىل درجة عرقX و 
  .امللكية السامية

ويف هذا الصدد، أشري إىل مثال خطري جدا لهذا التعطيل وهذه 
العرقX، فكام يعمل امجليع ترأس جالà املö يف وقت سابق مبدينة مراكش 
مراسـمي التوقيع عىل اتفاقية إطار، تتعلق برب�مج حتسني الولوج إىل 

احلوز، سيمت إجنازه يف الفرتة -�نسـيفت-اخلدمات األساسـية جبهة مراكش

ماليري درمه، هذا  7بلكفة إجاملية تناهز  2015و 2011املمتدة ما بني 
الرب�مج سينجز يف إطار تعاقدي بني اPوà واجلهة وفق مهنجية تروم 
بلورة مرشوع üوي مندمج للتمنية اEالية املسـتدامة للهنوض �جلهة 

مل ثالثة حماور رئيسـية، هتم البنية والتصدي للعجز اýي تعاين منه، ويش
  .التحتية واخلدمات £ج°عية وتأهيل العنرص البرشي

اخلطري يف األمر، السـيد الرئيس، أن لك القطاعات احلكومية املشاركة 
يف هذا الرب�مج اخنرطت بشلك جدي ومسؤول يف الربامج اليت سترشف 

نقل اýي الزال يتلكأ علهيا، إال قطاع واحد وأوحد، هو قطاع التجهزي وال 
يف £خنراط ويف مبارشة املشاريع اليت سيرشف علهيا، رمغ مراسX رئيس 

 5اجلهة للسـيد الوزير يف هذا الشأن يف مناسـبات عديدة وملدة تزيد عن 
أشهر، لكن هذه املراسالت ما زالت دون رد إىل يومنا هذا، ويه ممارسة 

وزير مل يمتثل ومل يسـتوعب جيدا تربهن مبا ال يدع جماال للشك أن السـيد ال
مغزى ومعق املبادرات امللكية واألهداف اليت تريم إىل حتقيقها، وهنا 
نأسف أشد ما يكون األسف، ونسجل �متعاض كبري البطء الشديد 

  .لوزارة التجهزي والنقل يف معاجلة العديد من امللفات مبختلف üات اململكة
ؤ بل والهترب من املسؤولية، ومكثال آخر عىل هذا البطء، هو التلك

رفض السـيد الوزير اسـتقبال بعض رؤساء امجلاعات وعدد من املستشارين 
امجلاعيني بإقلمي �زة، اýين طلبوا مقابلته من أجل مناقشة املشالك املرتتبة 
عن انطالق أشغال الطريق السـيار الرابط بني مدينيت فاس و�زة، واليت 

رق القروية واملنشآت الفنية التابعة مجلاعة أدت إىل إتالف مجموعة من الط
Xمرزوقة، بوحلو، مطامطة و�ه.  

  ...لك هذه األمور سامهت وستسامه ال حماà يف إدخال اليأس
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار، أهنيمت حقمك يف الîم مع إضافة بعض الثواين

إحاطة اEلس علام دامئا، ويه ننتقل إىل املتدخل الثالث يف إطار نقطة 
  .ملمثل فريق التجمع اPسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدال
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الرئيس،

عرب أريد أن أثري اه°م احلكومة، �مس فريق التجمع اPسـتوري املوحد، 
هذه اإلحاطة لطرح معا�ة الفرق واألندية الر�ضية، ومعهم املسريين 
واحملبني، حيث يتحمل امجليع إكراهات شـىت، ماد� وعنو�، من أجل مواكبة 
املومس الر�يض، رمغ النقص والعجز املادي اýي تعاين منه يف غياب توزيع 
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ýي ال تسـتفيد منه عادل لإلماكنيات اليت توفرها املؤسسات العمومية، وا
جل الفرق إال احملظوظة مهنا، وهو اليشء اýي يؤثر سلبا عىل مسرية هذه 
الفرق وعىل نتاجئها، ويقف ضد تألقها وضد تشجيع وخلق املواهب 
الر�ضية، �هيمك عن احليف اýي تشعر به هذه الفرق يف تعاملها مع 

ضية، مما يدفعنا ة يف ظل غياب قانون منظم للجمعيات الر�ياإلدارة الرضيب 
اليوم إىل دعوة احلكومة لإلرساع بتقدمي مرشوع قانون ينظم امجلعيات 

  .الر�ضية مع اإلدارة الرضيبية
  السـيد الرئيس،

وحنن عىل مشارف هناية املومس الر�يض لكرة القدم املغربية، ويه 
حلظة جلين اEهودات وتقيمي األعامل، إال أنه ولألسف ال أحد منا مطمنئ 

نتاجئ أو ميö رؤية واحضة لهناية هذا املومس، اللك يرتقب، اللك يتخوف لل 
  .من املفاجآت اليت تأيت لك سـنة من تدخل املرتبصني �لبطوà املغربية

ولهذا، فإننا حنذر لك من يسـتعد من اآلن للتالعب بنتاجئ املومس 
اك الر�يض السـهتداف بعض الفرق عرب فربكة وإفساد نتاجئ املقابالت بإرش 

كفى من : "بعض احلاكم منعديم الضمري وتسخري السامرسة Çý، قائلني هلم
  ".التالعب مبسرية الفرق ومسـتقبلها

وإىل جانب ذÇ، فإننا من هذا املنرب ندعو الوزارة الوصية إىل حامية 
املومس الر�يض، وذÇ �لعمل عىل برجمة املباراة املؤثرة لكها يف يوم وتوقيت 

كيد عىل إجراهئا يف يوم وتوقيت واحد، حىت نفوت الفرصة واحد، مع التأ
عىل املتالعبني وإحباط ختميناهتم وحتصني هذا املومس الر�يض من لك 

 .التالعبات اليت ترض مبجهودات الفرق الر�ضية واملسار الر�يض ببالد�
  السـيد الرئيس، 

ضة، إىل ال حول وال قوة إال �� العظمي، والت الرشوة حىت يف الر�
ما نقدروش نسـتاطعو حىت حنميو الر�ضة من الرشوة، فأعتقد أن هناك 

  ...يشء
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، واللكمة لفريق التحالف £شرتايك لتقدمي 

  .إحاطة اEلس علام، تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعر
  .السـيد الرئيسشكرا 

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

يف إطار النظام اPاخيل Eلس املستشارين، أحيط اEلس علام بقضية 
تتعلق �ألرضار املرتتبة عن املقالع املنترشة يف لك مناطق البالد، وأخص 
هنا �لضبط املقالع املتواجدة جبامعة العليني بعامà املضيق الفنيدق كمنوذج 

ارخ عن الوضع غري السلمي لعدد كبري من املقالع وأرضارها العديدة عىل ص

  .اإلنسان والبيئة
قرية أومجيل وقرية أكنان جبامعة ففي املنطقة اليت عاينهتا عن قرب، أي 

هبذه املنطقة يف أرضار خطرية عىل ساكن املنطقة، وهتدد جبد  العليني
طبيعية والبيئة، وهو التلوث حصهتم كام هتدد حصة املاشـية وتلوث املياه ال 

اýي ينعكس سلبا عىل حياة املواطنني، وهذا الهتديد �جت عن بقا� 
وخملفات املتفجرات واختالطها �ملياه اجلوفية اليت يسـتعملها املواطنون 
للرشب و�يق األغراض، كام ترشبه املاشـية وتسقى هبا الفالحة، علام أن 

اليت يضطر الساكن، مبا فهيم  هذه املتفجرات تتضمن مادة الكربيت
األطفال، البتالعها واسـتنشاقها بشلك مسـمتر، مما يرتتب عن ذÇ أمراض 
عابرة ميكن عالüا، لكن كذÇ وعىل املدى املتوسط أمراض خطرية، قد 

  .ال تكون قابX للعالج
إن وجود هذه املقالع �لقرب من الساكن، وبدون أدىن احرتام مليثاق 

الة لصحة املواطنني، يعترب خرقا فادحا لقانون تسلمي رخص البيئة والالمبا
املقالع، أمرا ال ميكن السكوت عنه و£سـمترار بقبو�، ألنه يندرج مضن 
اقتصاد الريع وخيدم مصاحل أشخاص، جينون أمو£ عىل حساب حصة 
املواطنني، واýين ليس هلم أي ماكن يذهبون إليه غري أراضهيم امللوثة، 

هذه املقالع غري مرخص لها، أو مرخص لها من طرف واحد، أو الفظيع أن 
مرخص لها من جامعة ال عالقة لها �ملاكن اýي يوجد به املقلع، ودون 
موافقة لك األطراف املعنية، أي وزارة التجهزي ووزارة الفالحة والصد 
البحري واملندوبية السامية للمياه والغا�ت ووزارة البيئة، ووزارة الصحة، 

للحصول عىل رخصة املقلع جيب موافقة مجيع هذه الوزارات، بعد ذÇ و 
  .تأيت موافقة وزارة اPاخلية

وعليه، نطالب وبقوة التدخل العاجل ألüزة اPوà املعنية للوقوف عىل 
األرضار اجلسـمية اليت ختلفها هاته املقالع اليت تعمل بعشوائية، والعمل عىل 

  .ص وموافقة الوزارات الوصية السالفة اýكرإغالقها ألهنا ال تتوفر عىل رخ
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، واللكمة آلخر متدخل يف إطار إحاطة اEلس 

  .علام، ويه ملمثل الفريق £سـتقاليل للوحدة والتعادلية

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

  رئيس،السـيد ال
  السـيدان الوزيران،

  أخيت، إخواين املستشارين،
حنيط اEلس املوقر علام ومن خال� الرأي العام الوطين، وذÇ �مس 
الفريق £سـتقاليل للوحدة والتعادلية، بقضية نعتقد أهنا هتم املسلسل 
اإلصال, والتمنوي اýي إخنرطت فيه بالد�، وذÇ إىل جانب املشاريع 
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ربى اليت يشهدها �لتحديد قطاع العدل، ذÇ القطاع اýي احلداثية الك
أحضى اليوم موضوع مبادرة هامة وغري مسـبوقة، تروم �ألساس إىل إصالح 
وتقوية روابط الثقة مع املواطنني واكفة الفرقاء السـياسـيني و£قتصاديني 

  .و£ج°عيني
هذا الصدد، لكن، وعىل الرمغ من مجيع اEهودات اجلبارة واملبذوà يف 

وخاصة ف. يتعلق بتخليق احلياة العامة وحماربة الفساد جبميع جتلياته، فإن 
متتبع محX £عتقاالت واملتابعات القضائية املوüة حاليا ضد بعض 
املنتخبني واملسؤولني امجلاعيني ليطرح أكرث من سؤال عىل مدى حياد 

املها مع اكفة الفاعلني اإلدارة القضائية واحرتا0ا ملبدأ املساواة يف تع
السـياسـيني عامة، واملنتخبني امجلاعيني خاصة، وما إذا اكن حتريك البعض 
مهنا جمرد تصفية حلسا�ت سـياسـية وضيقة أو حماوالت جادة إلقرار 

àالعدا.  
  السـيد الرئيس،

إن ما حصل وحيصل لبعض املستشارين امجلاعيني أخريا، من متابعات 
ة ومديونة وبوزنيقة وغريها قد جتعل الظن قضائية يف لك من اخليايط

السائد، ولعل بعض الظن إمث، أن األمر ال يعدو أن يكون حماوà �ئسة 
لنرصة طرف عىل آخر، إذ أن املسـهتدف بذÇ هو أحزاب سـياسـية 
بعيهنا من خالل مناضلهيا واملنتسـبني إلهيا، وهو ظن مع األسف تزكيه 

يث وصل األمر بأحدمه يف بعض وتقويه سلواكت بعض قضاة التحقيق، ح 
أمام املتقاضني والعموم  -مع األسف- احملامك £سـتئنافية إىل التعبري الرصحي 

واحملامني عن نيته يف £نتقام من حزب £سـتقالل ومناضليه لصاحل üة 
  .معينة

إن هذا السلوك ليؤكد اليوم يف مغرب اليوم، اýي يعرف إصالحات 
كون إصالح القضاء مير  - مع األسف-بعد  جريئة أن البعض مل يسـتوعب

حرصا عرب £حرتام التام لقرينة الرباءة، وأن التحقيق يف قضا� التدبري 
والتسـيري امجلاعي البد وان يستند إلزاميا عىل مؤرشات واحضة ودقيقة حىت 
يكون يف منأى عن التأويالت السـياسـية اليت قد جتعل القضاء موضع 

من قانون  161وظيف وتفعيل مقتضيات املادة اهتام، وخاصة عند عدم ت
املسطرة اجلنائية اخلاص �ملراقبة القضائية عند توفر ضام�ت احلضور 

  .املنصوص علهيا يف القوانني اجلاري هبا العمل بدل اللجوء إىل £عتقال
  السـيد الرئيس  

إننا نأمل من السـيد وزير العدل كرئيس للنيابة العامة، واملسؤول عن 
إننا نؤكد يف الفريق £سـتقاليل ... ق السـياسة اجلنائية بلك جترد وتفانتطبي

  ...إذا اكن األمر حيتاج إىل تأكيد أننا ال هندف

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لقد قطعت عنك الصوت ولن تسمع إال نفسك، السـيد الرئيس، 

  .أرجوك أن تتوقف، شكرا

  .تفضل السـيد املستشار
        : : : : املستشار السـيد محمد اطريبشاملستشار السـيد محمد اطريبشاملستشار السـيد محمد اطريبشاملستشار السـيد محمد اطريبش

رجاء، السـيد الرئيس احملرتم، احرتاما للوقت، عند� أسـئX ألن 
الرب�مج حافل �ألسـئX ومنبغيوش يدوز الوقت عىل األسـئX األخرية �ش 

  .متدوزش عليه
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

ذاÇ ما حرصنا عنه السـيد املستشار بأقىص ما ميكن من اPقة، 
، نرشع يف معاجلة األسـئX وÇý ليك ال نزيد يف هدر املزيد من الوقت

سؤ£، تسعة  20الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه اجللسة وعددها 
 11مهنا آنية موüة إىل قطاعات اإلساكن، الصحة، الفالحة، الثقافة، و

سؤ£ عاد� موüة لقطاع الفالحة، العالقات مع الربملان، الشـباب 
  .والر�ضة، £تصال، حتديث القطاعات العامة

نسـهتل جدول هذه اجللسة �لسؤال اآلين األول وهو موجه إىل السـيد 
وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية حول ما يسمى �السـتثناء يف قطاع 

  .اإلساكن
اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق £سـتقاليل للوحدة 

  .والتعادلية، األسـتاذة خدجية

        ::::املستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

يف احلقيقة القانون يبقى هو املرجعية الوحيدة لالحتاكم إلهيا، وتطبيق 
القانون يبقى هو األساس يف لك التعامالت، ولكن نسمع كثريا مبا يسمى 

ليحاول أن حيد من �السـتثناء، ففعال حنن نعمل أن هذا £سـتثناء جاء 
سـيف تصممي الهتيئة، ولكنه حتول إىل امتيازات كثرية، وال يصل إليه إال 

 .ذوى النفوذ
ýا، فهل هذا £متياز ال بد أن يبقى، وإذا اكن ال بد أن يبقى، مفا يه 
اإلجراءات اليت ميكن أن حتصن هذا £متياز ليكون ذا فائدة عىل مجيع 

  .يد الوزيراملواطنني وبدون اسـتثناء السـ 

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

        ::::السـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد أمحد توفيق جحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية
  .شكرا السـيد الرئيس

  حرضات السـيدتني والسادة املستشارين احملرتمني،
اسـتثناء لوثيقة التعمري إىل  £سـتثناء للتعمري عندو جوج األوجه، إما

اكنت متجاوزة أو اسـتثناء لفراغ، ماكينش وثيقة التعمري وأعطي ترخيص 
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  .بناء عىل اسـتثناء ألنه ماكينش املرجعية د�ل القانون اليل يه وثيقة التعمري
أربعة د�ل اPور�ت نظموا بشلك متدرج، مرحX مبرحX، املوضوع 

يه دور�ت ليست رسية، يه علنية د�ل £سـتثناء، وهاذ اPور�ت 
وموضوعة رهن إشارة الوالة والعامل والواكالت احلضارية واملفتشني واملراكز 

والثالثة يف  2001والثانية يف  1999اPورية األوىل يف . اجلهوية لالستìر
، هاذ التدرج جاء من أجل إصالح 2010والرابعة واألخرية يف  2003

ناقضات اليل اكنت من قبل، وكذÇ من أجل املطبات واإلكراهات و الت 
الوصول إىل أعىل مسـتوى من اإلماكنيات د�ل التحصني والمتنيع من 

  . اإلماكنيات د�ل £نزالق
يف هاذ الباب، بغيت نذكر بأن اPورية اليل كنشـتغلو هبا اليوم األخرية 

ة اليل ممضية من طرف وزيرة اPاخلية ووزير اإلساكن والتعمري والتمني
اEالية، أوال حتددوا أشـنو هام األماكن اليل فهيم £سـتثناء، وهاذ اليش 
اليل كنقولو بشلك مسؤول إىل اكن يش اسـتثناء خارج هاذ اليش اليل 
غادي نسـتحرض أماممك، أ� كنتلكم مع مؤسسة حمرتمة د�ل املراقبة، ميكن 
 واحد من امللفات اليل كتخرق واحدة من هاذ اليش اليل كنسـتحرض

àاالت اليل مفتوح فهيا £سـتثناء يه . أماممك ميكن تكون حمط مساءEا
السـياحة والصناعة واخلدمات والسكن £ج°عي ومعليات حماربة السكن 

  . غري الالئق فقط
حىت Pا� ورفعنا  99د�ل اPور�ت من  4كيفاش وصلنا من بعد 

  املسـتوى د�ل التحصني من خالل عدة تدابري؟
جامع، اللجنة اليل كتعطي هاذ £سـتثناء كيحرضها الوايل أوال اإل

خشصيا والعامل املعين خشصيا ورئيس الب=ية خشصيا ومدير املركز اجلهوي 
لالستìر خشصيا ومدير الواكà خشصيا واملفتش خشصيا، وخص يصوتوا 

عندو  1، إىل 1زائد  %�50إلجامع عىل ذاك املرشوع، مايش اPميقراطية 
  .رشوع ميدوزشحتفظ امل 

أشهر خص  6أشهر فقط، وهاذيك  56نيا، كيتعطى £سـتثناء ملدة 
والبد اليل دار £سـتثناء مييش جييب الرخصة، ومنني �خذ الرخصة خصو 

أشهر األوىل يبدا البين، مبعىن هاذ £سـتثناء ما مفتوح غري للناس  6يف 
  .اليل فعليا عندمه مشاريع �جضة

بط �المس د�ل مواله أو �لرشكة د�ل موالها، 5لثا، £سـتثناء مرت 
ماكينش �خذ £سـتثناء وسري بيعو وال تديروا يف إمس يش رشكة ونوض 

  .بيع الرشكة، ممنوع
رابعا، إىل اكن يش ماكن فهيا £سـتثناء، وهذاك مول £سـتثناء طعن 
يف £سـتثناء وقال أ� ما اعطيتونيش £سـتثناء، عندو جوج احلقوق إما 
يرجع يتعاود امللف د�لو، اPراسة من جديد، أو ميكن يطلع إىل املسـتوى 
املركزي عند الوزراء أو من ميثلهم حبال شلك حممكة £سـتئناف من أجل 

  .إعادة دراسة امللف من جديد
مت £سـتثناء من هاذ £سـتثناء، يعين زال من £سـتثناء بعض 

ومية، ما معر اجلردة وال حتول األماكن اليل ما فهياش نقاش، املرافق العم
حلاجة أخرى، الطرقات، املرافق العمومية، وكذÇ املناطق اليل خصها 

هذه يه . إخل...احلصانة وخصها تبقى بعيدة ، املناطق اليل فهيا الفيضا�ت
اPورية، وهذه اPورية معومية، ويه عند امجليع، وليست امتياز، وإىل 

  . اطر املعمول هبايش واحد خيالفها إنه خيالف املس
 .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
احتفظوا مبا تبقى إىل فرتة التعقيب إذا اكن هناÇ تعقيب، اللكمة 

  .للسـيدة املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا السـيد الوزير

حقيقة أضفت إلينا مجموعة من املعلومات، ولكن بدوري سأضيف إليمك 
اك اسـتثناءات جتري عىل املساحات اخلرضاء لتحول مجموعة من الوقائع، هن

إىل منازل، وهاذي راه مايش يش مصلحة معومية وال عامة، مث كذÇ اكين 
اسـتثناء اليل اكين يف السكن £ج°عي، مثال اPار البيضاء حاليا الوايل ال 

  . يوقع هذا £سـتثناء، رمغ أنه سكن اج°عي
هاذ £سـتثناء يعطى للناس اليل مث كذÇ، السـيد الوزير، إىل اكن 

وكيجمعوا املاليري د�ل ) périmètre urbain(كيدخلوا يف املدار احلرضي 
£سـتفادات، عالش ما كيديروا حىت يش حاجة يف إطار التمنية، يش 

  حاجة جمانية، يش حاجة اليل يعيدوا هبا القمية لهاذ اليش اليل كياخدوا؟
ة لالمتياز، وهذا £متياز إىل اكن £سـتثناء، السـيد الوزير، هو ترمج

يش واحد خصو يسـتافد من £متياز راه خصو يعطي للمحيط اýي 
يعيش فيه من هذا £متياز، مث ميل كيكون £متياز ميكن كيشغل لنا 
الناس، إما كيدير يش مرفق معويم، إما يش حاجة 0مة، أما ميل كيويل 

ط، ولو تقول يل الوايل خشصيا £متيازات تعطى ýوي النفوذ، ýوي السل
وتقول يل العامل خشصيا ورئيس اEلس احلرضي خشصيا، وراه كيعطيوه 

  . ýوي النفوذ خشصيا، راه مكيعطيوهشاي لعامة الشعب، ومجليع الشعب
لهذا، جيب أن نضع معايري ومساطر لصيانة هذا £متياز، وكفا� من 

  . £متيازات
  .وشكرا السـيد الرئيس

        : : : : يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
شكرا للسـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب يف 

  .حدود دقيقتني السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية
£متياز هو واحد احلاجة اليل كنعطيوها إما بدون مرجعية قانونية أو 

د�ل اPور�ت، ولك  4ظم ب هذا £سـتثناء يف التعمري من. خمالفة للقانون
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خرق لهذه اPورية يسـتحق املساءà هنا يف الربملان من طرف ممثيل األمة، 
ومن طرف املؤسسة الترشيعية املوكول إلهيا معلية مراقبة احلكومة، إىل اكين 
يش ملف اليل ممكن يكون قريب لالمتياز فيه يش معيX غري واحضة املعامل، 

  .ندرسهاعىل بركة هللا جنيبوها و 
رئيس اجلنة هو الوايل، أذكر، املساحات اخلرضاء، إىل اكنت يش 
مساحة خرضة من بعد ما خرجت اPورية األخرية حتل فهيا التعمري، جيهبا 
لنا أمام الرأي العام الوطين وأمام الراي العام الوطين نقولو اللهم إن هذا 

  .دورية رمسية منكر ألن غادي يكون ديك الساعة خمالفة ملرجعية اليل يه
املوضوع الثالث، اPار البيضاء الوايل د�ل اPار البيضاء 
و£سـتثناءات يف اPار البيضاء طبيعي، مدينة اPار البيضاء عاد مت فهيا 

 le SDO : Schema( التوافق عىل واحد املرجعية قانونية اليل هو
Directeur Opérationnel(،  يقة التصممي املديري، ما ميكنش تدير وث

د�ل التعمري اليوم ويف الصباح تبدا تدير لها اخلرق د�لها، ونبداو نبدلو فهيا 
ونغريو، مجعت لك الطلبات د�ل £سـتثناء ف. يتعلق �لسكن £ج°عي 
واكن اج°ع األسـبوع املقبل، وابداو كيخرجوا £سـتثناءات القريبة من 

حب اجلالà ومت عليه منطق القانون وقريبة من التصممي اليل قدم لصا
  . التوافق اليل هو التصممي املديري ملدينة اPار البيضاء

املسامهة يف التعمري معك احلق، واحد السـيد اكنت األرض د�لو 
بورية، يعين فالحية خارج املنطق إىل آخره، وجاء وطلب فتح هذه 
 املنطقة للتعمري، والت املنطقة داخX للمدار احلرضي، وتعطى لو فهيا

رخصة وكيرشهيا بواحد المثن، وكتويل بمثن خص يسامه، هاذي يه اليل 
كيتسمى يف مجيع اPميقراطيات يف العامل املسامهة يف التعمري، ذÇ ما يقع يف 
بالد� واللجنة د�ل £سـتثناء كتطلب املرافق العمومية لهاذ الناس اليت 

  ،.دخلت األرايض د�هلم
  .شكرا 

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . را السـيد الوزيرشك

السؤال الثاين اآلين املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن، موضوعه 
الرتخيص يف العامل القروي، واللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

 .£سـتقاليل للوحدة والتعادلية
 .تفضلوا األسـتاذ

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس
  .ميبسم هللا الرمحن الرح

  السـيدة والسـيد الوزيرين،
  إخواين املستشارين،

إن التوجهيات امللكية السامية جلالà املö محمد السادس نرصه هللا 

ماي  18وأيده، املتعلقة �نطالق املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يوم 
، واليت حيث فهيا جاللته عىل أن التمنية الفعاà واملسـتدامة لن 2005

ياسات معومية مندجمة مضن معليات م°سكة ومرشوع تتحقق إال بسـ 
شامل وتعبئة متعددة اجلهبات، تتاكمل فهيا األبعاد السـياسـية و£ج°عية 

  .و£قتصادية والرتبوية والثقافية والبيئية
أكتوبر  12وكام أكد ذÇ جاللته مرة أخرى يف خطابه السايم يوم 

أن تكون من بني األسـبقيات أن تكون من بني األسـبقيات أن تكون من بني األسـبقيات أن تكون من بني األسـبقيات     كام يتعنيكام يتعنيكام يتعنيكام يتعني.."، واýي يقول فيه جاللته 2007
    فضالفضالفضالفضال    ،،،،اجلديدة ما أكد�ه من اع°د سـياسة فالحية وطاقية ومائية جديدةاجلديدة ما أكد�ه من اع°د سـياسة فالحية وطاقية ومائية جديدةاجلديدة ما أكد�ه من اع°د سـياسة فالحية وطاقية ومائية جديدةاجلديدة ما أكد�ه من اع°د سـياسة فالحية وطاقية ومائية جديدة

 لسـنة احلكويم الترصحي أن كام    ،،،،""""والقرويةوالقرويةوالقرويةوالقروية    احلرضيةاحلرضيةاحلرضيةاحلرضية    الرتابيةالرتابيةالرتابيةالرتابية    التمنيةالتمنيةالتمنيةالتمنية    عنعنعنعن

 يف نوعية نقX حتقيق أن عىل األول الوزير السـيد فيه أكد واýي ،2007
 مرحX ختطيط من بالد� لمتكني لرتابا إعداد وتوجهيات مقار�ت تنفيذ

 القروية األولوية إعطاء مع والالمتركز اجلهوية سـياسة تطبيق يف حامسة

 العمومية اخلدمات وتطوير والتجهزيات التحتية البنيات إجناز ترسيع لرب�مج

 الرشوط وحتسني فالحية غري أخرى أنشطة وخلق املواطنني من وتقريهبا

  .القروي الوسط يف تمنوية أقطاب خالل من للحياة العامة
 صندوق إحداث مشكورة احلكومة قررت اEهودات، هذه ولتعزيز

 وأداة إضافية مالية رافعة ليشلك القروية والتمنية اEايل للتضامن وطين

 التمنوي البعد ذات املندجمة الربامج تنفيذ يف الرشاكة أسلوب وتطوير لرتسـيخ

 الزال املبذوà اEهودات ورمغ هذا يومنا حىت القروي العامل لكن اEايل،

 أجل من الرتاخيص عىل ز�دة التعمري، و5ئق خيص ف. ملحوظا نقصا يعرف

 مسايرة أجل من الفرصة إلعطائه احمليطة والعوامل املناخ لتحسني البناء

  .التمنوية املشاريع يف بقوة و£خنراط والعاملية، الوطنية التحوالت
 والقصبات القصور ساكنة Pى حدة يزداد الوزير، سـيدال  املشلك، وهذا

 وفكيك، ورزازات زاكورة الراشـيدية، إقلمي مثل الرشقية اجلنوبية املناطق يف

 المنو معدل ارتفاع بفعل ساكنهتا من املزتايدة األعداد تسـتوعب تعد مل واليت

 ألن المنو مع ودا� اكنت كيفاش تتعرفوها القصور الوزير السـيد ألن( اPميغرايف

 خصهم ولكن برا عىل يبنيو �ش بغاو القرص، يف يسكنوا يلقاو مبقاوش الناس

 الرشحية هذه Pى املادية اإلماكنيات قX إىل �إلضافة ...)اليل القانون واحد

 ينتج وما املدن، حنو الهجرة إىل يدفعهم ما ويه أرايض، القتناء املواطنني من

   .جديدة صفيحية أحياء ريغتف خاصة سلبية، مظاهر من ذÇ عن
 املسـتقبلية التدابري عن نسائلمك الوزير، السـيد املنطلق، هذا من

   .والبناء والرتاخيص التعمري و5ئق بتوفري وذÇ القروي العامل إلنصاف
  .الرئيس السـيد وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .اجلواب إطار يف الوزير للسـيد اللكمة املستشار، السـيد شكرا

        ::::اEاليةاEاليةاEاليةاEالية    والتمنيةوالتمنيةوالتمنيةوالتمنية    والتعمريوالتعمريوالتعمريوالتعمري    اإلساكناإلساكناإلساكناإلساكن    زيرزيرزيرزيرو و و و     السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
 اليوم كربى مواضيع هاذو القروي، الوسط يف والرتخيص التعمري و5ئق
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 الرأي د�ل £نتباه كيسرتعيو املواضيع د�ل 2 هاذ أهنم اعتبارا الوقت هاذ يف

 عدة األخرية اآلونة ويف املوقر، جملسمك بأمانة كيعكسوا اليل الوطين العام

Xاملوضوع هذا يف نتاك أسـئ.  
 نسـبة من %75 واصلني بالد� يف القروي الوسط يف التعمري و5ئق

 التعمري بو5ئق التغطية د�ل املدة ألنه ؟%25 وعالش تقولوا غادي التغطية،

 ولهذا التعمري، وثيقة كتطيح سـنوات 10 كتدوز ميل طبيعي سـنوات، 10

 0ددة يه التعمري ئقو5 وجندد كنغذيوها منكونوش اكن لو النسـبة هذه

  .هتبط غادي يعين �لتنازل،
 1500 عند� راه ألنه اPوà، د�ل املادية اإلماكنيات قX و�لتايل،

 اإلماكنيات قX إذن القروية، امجلاعات د�ل تقريبا 1300 فهيا راه جامعة،

 الواكالت عند اليل البرشية واإلماكنيات التعمري و5ئق لتجديد املرصودة

 القروي العامل تغطية نسـبة كتبدل، اليل سـنوات 10ال هاذ وكذÇ ة،احلرضي

̂[  التعمري بو5ئق   .%75 عند� ي
 عىل اسـتحرض�ه وراه كبري موضوع وهذا �لرتخيص، يتعلق ف. 5نيا،

اليل عندو أقل من هكتار، بغيت نعطي يف هذا املوضوع بعض  البين
ليل توصلت هبم الواكالت امللفات ا 2010العام اليل داز : اإلحصائيات

 20500واكà، يه  25احلرضية عرب مجموع الرتاب الوطين، يه �لضبط 
طلب ترخيص يف الوسط القروي، والواكà جاوبت �لضبط �إلجياب لـ 

رأي موافق لرئيس امجلاعة،  14800د�ل احلاالت، يعين أعطت  72%
ل من هكتار، للناس اليل طالبوا الرخصة يف أق 10000فهيا  14800هاذ 

مبعىن املوضوع اكن يتعاجل، ولكن اكن يتعاجل بتفاوت، اكين مناطق اليل 
كيحلوا البيبان واكين مناطق اليل كيقولوا ال، يه فاش در� واحد اPورية 
ومشات من وزارة اإلساكن، مشات للوالة والعامل وبعثت بنسخة مهنا 

يف أقل من هكتار، لرؤساء الفرق يف الربملان، كنقولو راه ميكن نرخصو 
وهذا املوضوع راه . إخل... ممكن، ولكن برشوط اليل يه أوال، 5نيا، 5لثا

احنا بصدد تنظمي واحد اليوم خاص من أجل دراسة القابلية د�لو، واش 
هاذ يش اليل خرج حلزي الوجود، واش غادي حيل املشلك د�ل الوسط 

 القروي أو ال؟
لنداء من جديد، راه يف الوسط موضوع آخر وغادي نعاود جندد فيه ا

القروي إىل اعرفنا نثبت امللكية، اPوà كتعطي �Eان، مسؤول عىل ما 
أقول، تعطي �Eان، وأقولها للمرة الثالثة، تعطي �Eان الرخصة وتصممي 
الهندسة املعامرية والتصممي د�ل هندسة اخلرسانة واملهندس املعامري 

للناس يف الوسط القروي اليل بغى يدير  و0ندس اخلرسانة بدون مقابل
، تصممي يناسب الطاقة د�ل لك )Plan type(البالن د�لو، ومايش 

  .واحد، طبعا جيب إثبات امللكية د�ل السـيد اليل غادي يطلب هاذ اليش
  ...، حشال من تصممي جماين تعطى؟ عدد قليل2010سـنة 

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

قى لمك يف التعقيب ليك ال أخرق مساطر السـيد الوزير احتفظوا مبا تب
  .تسـيري اجللسة، وشكرا

  .اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
شكرا السـيد الوزير عىل هذه البيا�ت واملعطيات، وكذÇ عىل 

ة اEهودات اجلبارة اليت تبذلها الوزارة من أجل جتاوز بعض الصعاب ومعاجل
£ختالالت، هذا يشء أكيد، ولكن أرض الواقع يبني أن العامل القروي، 
اليوم أكرث من األمس، يعاين والساكنة تعاين ف. خيص الرتخيص نظرا لعدة 

  :اختالالت
 öأوال، القوانني اجلاري هبا العمل اآلن ال تسعف عىل ختطي ت

ات، إىل غري ، القانون د�ل التجزيئ12.90£ختالالت، القانون د�ل 
 69ذÇ، مث قانون يف بعض املناطق اليل فهيا املناطق السقوية، مرسوم 

اýي مل يسـتنث أحدا ومينع البناء بصفة قطعية يف الغا�ت ويف األماكن 
  .املعروفة �لفالحة

يف خضم هذه اإلشاكليات لكها، رمغ التعل.ت، رمغ اPور�ت، فأرض 
صاحل الفالحة مثال يف مناطق الواقع خمالف، نصطدم بتعرض أوال م

�فياللت، وكذÇ �لنسـبة للقصبات والقصور اليل أشار إلهيا الزميل 
د�يل، وكذÇ جيد رئيس امجلاعة نفسه بني السـندان واملطرقة، مفن 
يستشار ال يعطي استشارة إجيابية، ال يسعفه واملصاحل يف نطاق ولو ف. 

ق قانوين، والعائق القانوين ما يسمى �السـتثناءات تتعرض ألن أما0ا عائ
يش الناس د�ل العامل القروي اليل غادي جييوا يعاجلوه، اPوà، واآلن 

كذÇ . بغينامك تدقوا �قوس اخلطر وتبداو منذ البداية أي حتيني القوانني
  . تنلقاو مصلحة املاء والكهر�ء

 إذن رؤساء امجلاعات يف خضم اPور�ت د�ل السـيد وزير اPاخلية
د�لمك، إىل غري ذÇ، أصبحوا مكتويف األيدي، خياف عىل نفسه، واآلن 
اإلحاطة اليل جبت أ� اآلن فهيا جانب من هذا اجلانب، وىل اآلن رئيس 
امجلاعة خياف عىل نفسه اليوم أكرث من أي وقت مىض، حبيث يريد أن 

نمتىن أن تؤخذ . يسعف الساكنة ولكن جيد نفسه أمام وضع ال حيسد عليه

  .ذه اإلشارات للتفاعل من أجل حل هذه اإلشاكلياته
 .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية
عرب مجموع الرتاب الوطين �لضبط  2010التصاممي اليل تعطات يف 

ت علهيا يف السؤال، وهو عدد قليل جدا رخصة �Eان، اليل تلكم 3160
  . ويثبت عىل أن هناك مشلك

 ،àوPهودات د�ل اEأ� متفق عىل أنه عىل أرض الواقع، رمغ هاذ ا
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 :اليوم املساطر موقفة البين يف الوسط القروي جلوج اعتبارات
£عتبار األول د�ل �قص هكتار ممنوع يف القانون، وراه وجد� لو 

إثبات : اكين مواضع أخرى اليل يصعب معها حل املشلكاحلل، ولكن 
امللكية، ما ميكنش للرئيس وال الواكà احلرضية يعطي الرخصة يف واحد 
املاكن اليل موالها ما 5بتش امللكية، ميل كتكون أرض عىل الشـياع وغري 

مرت يف هاذ الهكتار، فني جات؟ إىل أعطيتك  100حمددة، أ� عندي 
اليل قال يل هاذيك املائة اليل اعطيتك هنا مايش الرخصة هنا شكون 

لهيه، وغادي تنوض املدابزة بني املالكني اليل يف الشـياع، اكين أشـياء 
  .أخرى مرتبطة

أما إىل اكن مول املö يف الوسط القروي عندو األرض د�لو ويثبت 
م امللكية، أ� كنلزتم �مس الوزارة و�مس حكومة صاحب اجلالà عىل أنه اليو 

اكينة إماكنية د�ل الرتخيص �Eان يف الوسط القروي، علام أنين أؤكد أن 
ما قلتيوه جبوج، السادة املستشارون احملرتمون، أن هناك مشالك يف 

  .الوسط القروي
وأ� اليل بغيت نقول يف هناية هاذ اجلواب عىل أنه حنن بصدد البحث 

نا جديدة، ابغينا نوضعو يف إماكنية القابلية د�ل هاذ اPورية اليل خرج 
السؤال يف امليدان واش حلت املشالك أو ال؟ وهذا موضوع نشـتغل فيه 

  .بشلك مشرتك مع غرفيت الربملان، يف الغرفة األوىل والثانية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، كام نشكرمك عىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه 

  .اجللسة
 Xة إىل السـيدة وزيرة الصحة، ونبدأ �لسؤال ننتقل إىل األسـئüاملو

اآلين األول حول عدم التحاق األطباء واألطباء £ختصاصيني 
�ملستشفيات العمومية، واللكمة ألحد ممثيل فريق التجمع اPسـتوري 

  . املوحد
  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،
تدع. لسـياسة القرب احلقيقي اليت �دى هبا جالà املö، وتضمهنا 
الترصحي احلكويم األول والثاين للسـيد الوزير األول وصادق علهيا الربملان 
بغرفتيه، وسعيا إىل تقريب املرفق الصحي إىل املواطنني واملواطنات �لعامل 
القروي، وفق هذه التوüات العامة، قامت وزارتمك بتعيني األطباء 
واألطباء £ختصاصيني يف املستشفيات اإلقلميية وفق اخلصاص اýي 

تعرفه هذه املستشفيات، واýي يبقى �لرمغ من هذه اإلجراءات خصاصا 
فادحا وضعيفا، ال يرىق إىل طموحاتنا وطموحات الساكنة القروية عىل 

  . اخلصوص
و�لرمغ من هذه التعيينات املسؤوà، إال أن الغريب يف األمر هو أن 
العديد من األطباء ال يلتحقون مبقرات معلهم وال يتواجدون يف 
املستشفيات، اليشء اýي ينعكس سلبا عىل أداء اخلدمات الصحية، 

  .خصوصا يف العامل القروي
  السـيدة الوزيرة،

املكشوف مع عدم التحاق السؤال املطروح، ملاذا هذا التساهل 
األطباء ملقرات معلهم يف حتد سافر للقوانني املعمول هبا يف هذا اجلانب؟ 

  وما يه اإلجراءات املزمع اختاذها إلعادة انتشار األطر الطبية والمتريضية؟
  .وشكرا

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

        ::::مسمسمسمسينة �دو، وزيرة الصينة �دو، وزيرة الصينة �دو، وزيرة الصينة �دو، وزيرة الصححححةةةةالسـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ����
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات، 

  السادة املستشارون، 
حقيقة، السـيد املستشار، سؤالمك اليل مطروح هو من مضن 

أخذ�  2007الصعو�ت اليل يوميا وزارة الصحة تتخبط فهيا، مفنذ بداية 
اك توزيع عادل وعىل اخلصوص يكون عىل عاتقنا داخل الوزارة أنه يكون هن

 Çعادل ويكون العدل والشفافية والزناهة يف هذا التوزيع، فوضعنا وذ
بإرشاك النقا�ت املمثX ملهنيي الصحة، وضعنا معايري ومقاييس اليل يه 

  . اآلن متسمة �لشفافية والزناهة ليكون العدل ما بني امجليع
 4764، مت توظيف 2010 إىل حد اليوم، إىل غاية 2008مفنذ سـنة 

مهنم يف العامل القروي واملناطق  3562إطار طيب وشـبه طيب، وتعينوا 
، ألن تنعرفو عىل أن هذه املناطق تسجل %75النائية، أي بنسـبة 

 .خصاص
 Çاكين هناك ما يتعلق كذ ،àإال وأنه اكين هناك شقني يف هذه املسأ

تحاق �ملستشفيات �لتحاق األطر الطبية والشـبه طبية، وهناك £ل 
�لنسـبة لألطباء £ختصاصيني، فهناك إجراءات قانونية تنظميية تناخذوها 
�لنسـبة لألطر الطبية ويف الطب العام، وحىت �لنسـبة لالختصاصيني، 
اليل مكيلتحقوش �لعمل د�هلم، أنه تيتوقفوا الرواتب د�هلم وتنصدرو 

تيتوقف ذاك األجر وذاك قرارات العزل من أسالك الوظيفة العمومية أو 
  .الراتب، يعين يكون هناك ضغط عىل هاذ األطباء

اليوم اليل تنشفوه هو عىل أنه حقيقة اكين هناك أطباء اليل تيلتحقوا 
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وممرضني و�خلصوص املمرضني هام رمبا اليل يعين تيعطيو الكثري واليل 
ن، تيلتحقوا، يعين �در أنك ميل تتعني ممرض ومتتلقاهش يف عني املاك

  .وهذا جيب أن ننوه به
 Çالعديد من األطباء يف الطب العام، ومهنم طبيبات اليل كذ Çكذ
تتلقاومه يف املناطق النائية، يف اجلبل، وهنا كذÇ خصنا ننوه، عالش 
 àوPخاص التنويه؟ ألن ميكن نقولو أن هذا يشء طبيعي، خترج يعين ا

شوفو عىل أننا عند� كونته خصو مييش يؤدي الواجب الوطين، ولكن تن 
بعض اإلشاكليات اليل مازالت عالقة، حصيح أننا قلصنا من اإلشاكليات 

  .اليت مازالت عالقة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، احتفظي مبا تبقى Ç يف إطار التعقيب، واللكمة 

  .للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عن جواب السـيدة الوزيرة، تفضلوا

        ::::ار السـيد محمد املفيدار السـيد محمد املفيدار السـيد محمد املفيدار السـيد محمد املفيداملستشاملستشاملستشاملستش
شكرا السـيدة الوزيرة عىل جوابمك املهم وعىل املعطيات وعىل ما جئمت 
به من توزيع عادل، هذا ال ننكره، السـيدة الوزيرة، ولكن األسـباب اليت 
جعلتنا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، يف هذا الباب هو عدم تواجد األطباء 

ويف واحد العدد د�ل األقالمي  بلك أصنافهم يف واحد العدد د�ل املناطق
  .البعيدة

أ� غادي نعطي مثال، السـيدة الوزيرة، املستشفى اإلقلميي د�ل 
ميسور، ميسور يف إقلمي بوملان، مشكورة، السـيدة الوزيرة، عىل 

طبيب اليل تعينوا  12التجهزيات القمية واليل متكن هبا هذا املستشفى وعىل 
ولكن، السـيدة الوزيرة، اكين هناك  جدد �لنسـبة لهاذ املستشفى هذا،

خلل 5ين، نوع آخر يف ذاك املستشفى، واحد املديرة قامية بأعامل ال 
أخالقية، يعين يه جعلت واحد العدد د�ل ذاك األطباء ينفروا من ذاك 
املستشفى، مع العمل أنه مستشفى منوذ� وفيه واحد العدد د�ل املواطنني 

  .مع املنطقة جات بعيدة
كنشوفو، السـيدة الوزيرة، اكين قرار د�ل جمانية العالج �لنسـبة اآلن 

للحوامل، احلوامل اآلن اكين مسائل ال دميقراطية يف هذاك املستشفى، هو 
درمه يف هاذ املستشفى،  600أنه تيرتمغ علهيم �ش يؤدوا واحد القمية د�ل 

وإىل ابغاو يتنقلوا رمغ أنه يعين اكين اEانية، املنطقة فقرية جبميع املقاييس، 
ملدينة فاس �ش يديروا العملية د�ل الوالدة كتكون عندمه مصاريف 

  .كثرية، هاذي �لنسـبة للمسؤولية
�لنسـبة لهاذ السـيدة املديرة، أ� مكنوüش £هتام ألنه هاذ السـيدة 
املديرة ال تتواجد يف املستشفى يف الوقت د�لها، يعين يوم امخليس من لك 

املسأà غري معقوà، فلهذا نلمتس منمك، السـيدة الوزيرة، ملا  أسـبوع، هاذ
عهد�ه فيمك من رصامة وجرأة عىل التدخل العاجل من أجل وقف هذا 

  . الزنيف يف إقلمي بوملان �لضبط

 .شكرا السـيدة الوزيرة

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، رسالتمك وصلت، واجلواب للسـيدة الوزيرة 

 .يبمك، تفضلوا السـيدة الوزيرةعن تعق 

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
 Çنعم، غري فقط �لنسـبة اكين التوزيع العادل يف التعيينات، ولكن كذ
حرصنا عىل أن £نتقاالت، ألن أشـنو اليل غادي يشجع الطبيب أو 
املمرض أنه مييش هو أنه كذÇ املسطرة اليل غادي متكن لو أنه يرجع 

ا، اليل تيسكن فهيا، أهنا كذÇ يكون هناك الشفافية للمدينة اليل تيختاره
  .والزناهة

ف. خيص مستشفى ميسور ولك هاذ التجاوزات، وأ� هنا أؤكد من 
هذا املنرب عىل أنه لك ما يتعلق �لوالدة يه جمانية وكذÇ �لنسـبة لنقل 
احلوامل، فأ� غادي نوقف اليوم عىل هذه £ختالالت، وتنواعدمك، السـيد 

ستشار، أنه غادي نقوم �ملتعني وغادي يكون هناك تفتيش �لنسـبة لهذا امل 
  .املستشفى �ش نديرو واحد احلد للتجاوزات اليل تفضلمت هبا

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الوزيرة، وننتقل إىل السؤال الثاين املوجه إىل السـيدة 

افات األولية يف وزيرة الصحة وموضوعه عدم توفر وحدات حصية واإلسع
  . الطريق بني üة واد اýهب لكويرة وموريتانيا

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اPسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 0000دي زركودي زركودي زركودي زركو
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة، 

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،
يوي اýي ترشفون عليه، السـيدة الوزيرة، هام بقدر إن القطاع احل 

أمهية حياة املواطنني، وليك نكون منصفني وموضوعيني يف ذات الوقت، 
نقول أن 0متمك ليست �لسهX، اعتبارا للحيثيات اýاتية واملوضوعية 
 ،Xوأساسا حمدودية اإلماكنيات وهول اخلصاص، إال أهنا ليست �ملسـتحي

ممهنج ومنظم ويستمثر لك درمه من املزيانية استìرا  إذا اكن هناك معل
قرس�، هذا الواقع يقتيض التعامل مع الوضع من منطلق األولو�ت يف 

  . الصحة، يعين إنقاذ احلياة املهددة أوال
ففي هاذ السـياق �ýات، أود أن أخربمك، السـيدة الوزيرة، بواقع ال 

نا اجلنوبية، واýي إن اسـتثنينا خيفى عليمك وهو الواقع اýي تعيشه أقالمي 
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 öاملدن، فإننا  نسجل فراغا حمسوسا من حيث الوحدات الطبية حىت ت
  . اليت تقدم إسعافات أولية يف مجيع امجلاعات القروية

فعلينا أن نعي، السـيدة الوزير، أننا مجيعا مسؤولون عن أرواح تزهق 
يط املمتد عىل واكن من املمكن إسعافها، حبيث يكفي أن نستشهد �لرش 

يف شطرها الرابط بني طانطان ولكويرة، واýي  1طول الطريق الوطنية رمق 
يسجل عىل مسـتوى فراغ آليات الوحدات الطبية عىل امتداد مسافات، 

لكم، كام هو احلال �لسـبة للجامعات اليت  600متتد يف بعض األحيان حىت 
  . تقع عىل الطريق الرابطة بني اPاخX ولكويرة

ل إذن أن لك احلاالت اخلطرية املرتبطة حبوادث السري أو بغريها نسج
من األوضاع الصحية، علهيا أن تتنقل، يف غياب إسعافات أولية ويف غياب 
سـيارات إسعاف ويف ظروف غري غاية اعتبارا لوضعية الطريق املذكورة، 

  . ساعات أو أكرث 8إىل أقرب مركز قد يتطلب أحيا� 
ة نتحدث وعن أي مسؤولية جتاه احلياة نتحدث، فعن أي أولوية للحيا

  وحنن نرتك فراغا كهذا مت استناكره مرارا حبصد حضا� يوميا؟ 
  أليس هذا تقصريا، السـيدة الوزيرة؟ 

ماذا سـيلكف احلكومة لو وفرت جمهودا بسـيطا إلنشاء وحدات 
اإلسعاف األولوية عىل األقل عىل مسـتوى جامعات كأخفنري واPورة بإقلمي 

  عيون واملسـيد بإقلمي طرفاية والعركوب وإملييل وا0رييز بإقلمي اPاخX؟ ال 
  .ومن هنا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن مآل هذه املطالب

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  السـيد الرئيس،

  ات، السـيدات املستشار 
  السادة املستشارين،

هو يف احلقيقة معمك احلق، السـيد املستشار، اكنت هناك معا�ة كثرية 
�خلصوص �لنسـبة للساكنة د�ل üة واد اýهب لكويرة ألن مدينة العيون 

لكم، وعاد يعين لك  1200لكم، مدينة أاكدير  600عىل  -كيف قلتو-تتبعد 
  . املسـتوصفاتالساكنة اليل يه كتكون بعيدة عىل لك 

غري اليل بغيت نقول بأنه اكين هناك بر�مج طموح، اليل أوال غادي 
ميكن عىل أن الواحد ما يبقاش يتحول �ش ينتقي العالج لهاذ املراكز 
£ستشفائية اليل يه بعيدة، حيث أن اآلن اكين هناك بر�مج طموح اليل 

ىل مركز غادي حيول مركز £ستشفايئ اإلقلميي د�ل واد اýهب إ
استشفايئ üوي، فبغيت نقول لمك عىل أن األشغال املتعلقة هبذا املرشوع 
قد شارفت عىل £نهتاء، أما خبصوص التجهزيات الطبية اليل غادي تكون 

، وقد مت 2011داخل هذا املستشفى فهـي مربجمة مضن مزيانية هاذ السـنة 
وسيمت تعيني طبيبا من مجيع التخصصات  11تعزيز الطامق الطيب بتعيني 

دفعة جديدة من األطباء £ختصاصيني خالل هذه السـنة، هاذ املرشوع 
مليون لألشغال  10مليون، من بيهنا  22تطلب تلكفة إجاملية وصلت ل 

  . للتجهزيات 500مليون و 12و
أما خبصوص الطريق الوطنية بني اPاخX واملركز احلدودي د�ل 

  : نقط 3، فسيمت تأميهنا عرب لكم 380الكراكرات املمتدة عىل مسافة 
أوال، املركز الصحي امجلاعي مع دور للوالدة د�ل بري الكندوز، اýي 

لكم عىل النقطة احلدودية د�ل كراكرات، هذا املركز يعمل  80يبعد ب
  . بشلك منتظم ويتوفر عىل سـيارات إسعاف جمهزة

لكم عن مدينة  120املسـتوصف القروي د�ل ابريردة اýي يبعد ب
اPاخX، هذا املسـتوصف مت اقتناء جتهزياته األساسـية، وسيمت هتيئته ليبدأ 

  . العمل به مبارشة بعد معلية تعيني املمرضني لهذه السـنة
وتتوفر امجلاعة القروية إلملييل عىل سـيارة إسعاف يف عني املاكن، 
وهناك املركز الصحي امجلاعي د�ل العركوب اليل حىت هو كذÇ يعمل 

  . ظمبشلك منت

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة 
شكرا السـيدة الوزيرة، وأعطي اللكمة للسـيد املستشار يف إطار 

  . التعقيب عن جواب السـيدة الوزيرة

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 0000دي زركودي زركودي زركودي زركو
  السـيدة الوزيرة،  

الشك، السـيدة الوزيرة، أن هذا القطاع هو قطاع 0م، والشعب 
برية، ولكن هناك حتسن واحنا املغريب لكو كيعرف أنه اكن يعرف إكراهات ك 

  . ننوه �Eهودات القامئة هبا السـيدة الوزيرة
سؤالنا، السـيدة الوزيرة، اكن حمدود يف اإلسعافات األولية اليل كتخص 

 1بعض األمور كحوادث السري، يعين كتعريف بأن الطريق الوطنية رمق 
وا، حىت تعرف اكتظاظ كبري، مايش غري املواطنني املغاربة اليل كيسافر 

األجانب، هاذي طريق دولية، واليل كتعرف حوادث خطرية وخطرية 
جدا، بعض املرات املواطن تقع � حادثة بني اPاخX واحلدود املوريتانية، 

  .ميوت ألنه نزيف دموي
. إذن احنا، السـيدة الوزيرة، بغينامك تعطيو اه°م لهذه الوحدات الطبية

لمي جديد، إقلمي طرفاية، واليل هو كذÇ املستشفيات، نعرف أن هناك إق
إقلمي جديد وموقعه اسرتاتيجي، نبغيومك تبنيو مستشفى إقلميي، يكون عندو 
اختصاصات كبرية �ش خيفف عىل املستشفى اإلقلميي املوجود يف العيون، 
اليل هو يعرف دا� اكتظاظ كبري، ويعرف أنه املواطنني دا� يلتجئون 

ىت ل=ار البيضاء، إىل ممكن تديروا لنا ميشـيو حىت ألاكدير وميشـيو ح
  . مستشفى كبري ويف املسـتوى يف إقلمي طرفاية

  . وشكرا
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        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار التعقيب

        : : : : السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
ال، غري أ� بغيت نقول للسـيد املستشار عىل أنين جسلت لك هذه 

يات اليل يه مطروحة، نظرا لالسـتعجال وللحوادث الكثرية فغادي اإلشاكل 
  . ندرسو لك £قرتاحات د�لمك إذا اكنت يف قدر اإلماكن

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

موضوع السؤال اآلين الثالث املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة دامئا هو 
مة ألحد السادة املستشارين من أوضاع املرىض املصابني �لروماتويد، اللك

  . الفريق £سـتقاليل للوحدة والتعادلية
  . تفضل األسـتاذ أبدوح

        ::::املستشار السـيد عيد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عيد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عيد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عيد اللطيف أبدوح
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيدتني املستشارتني، 
  السادة املستشارين، 

  السادة الوزراء، 
  السـيدة الوزيرة، 

 إشاكلية حقيقة للصحة يشلك املرض املعروف �لروماتويد املفصيل
العمومية �ملغرب، خاصة �لنسـبة لألشخاص املعوزين بسبب التاكليف 
الباهظة للعالج، فوفق التقديرات احلالية واPراسات املنشورة، يصيب هذا 

من الساكن، أي أن املصابني اليوم يف املغرب يناهز  %1و 0,5املرض بني 
  . ألف مصاب 350

ة الوزيرة، أن من نتاجئ هذا املرض كذÇ وحري بنا اإلشارة، السـيد
 5تدهور جودة حياة املرىض، حبيث يتقلص العمر املتوقع عند امليالد من 

سـنوات، �إلضافة إىل تداعيات اج°عية و0نية خطرية عىل حياة  10إىل 
  .املرىض وحميطهم

إن مرىض الروماتويد املفصيل، خاصة من الفئات املعوزة والفقرية وأمام 
التحمل الشامل، جيدون أنفسهم جمربين �لتضحية يف حقهم الصحي  غياب

بسبب غياب املوارد املالية، وأن غياب التكفل اللكي للمغاربة املصابني هبذا 
املرض املزمن، يشلك عبئا ثقيال عىل املواطنني املصابني وذوهيم، مبا فهيم 

  . حىت املنخرطني يف الصندوق الوطين للضامن £ج°عي
Çý فنحن اليوم يف حاجة إىل £ه°م مبرىض الروماتويد املفصيل ،

و�يق املصابني �ألمراض املزمنة أو اخلطرية اليت تتطلب تغطية حصية 
إجبارية، والعمل عىل وضع بر�مج للولوج إىل التشخيص والعالج لفائدة 

  .املرىض املعوزين واýين ال يتوفرون عىل تغطية طبية
يدة الوزيرة، عن ماهية التدابري £سـتعجالية اليت ýا، نسائلمك، السـ 

تنوي الوزارة اختاذها من أجل التكفل بعالج املرىض املصابني هبذا املرض، 
  وهل هناك بر�مج وطين للولوج إىل العالجات لفائدة املرىض املعوزين؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .الوزيرة يف إطار اجلوابشكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة 

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارون،

تنشكرمك، السـيد املستشار، اليل طرحتو هاذ السؤال، ألن حقيقة 
هناك عدة أمراض اليل يه أمراض مزمنة واليل حيث العدد د�ل املرىض 

  . مه اقالل، يف احلقيقة بقاو 0مشني
ن يف الوزارة اخذينا اجتاه أننا نوضعو كذÇ برامج �لنسـبة لهاذ اآل

اإلصا�ت وهاذ املرىض، اليل حقيقة تيشلكوا نسـبة مئوية ضئيX داخل 
من ساكن  %1.1و 0,5اEمتع، كيف قلتو هاذ املرض ما تيشلك إال ما بني 

 يف األسابيع. العامل، مايش من الساكنة املغربية، ولكن من ساكن العامل
القليX املاضية اكن لنا وضعنا برامج جديدة �لنسـبة للهميوفيليا والطالسـمييا 
اليل حىت هام ما تميسوا إال فئة قليX ولكن تميسوا �خلصوص األطفال، 
واليل األدوية د�لها �هظة والوزارة اآلن غاديت تكفل �لنسـبة للعالجات 

  .د�هلم
ل لمك أوال أنه �لنسـبة اآلن ف. خيص هاذ الروماتويد، بغيت نقو 

) la CNOPS(ملنخرطي الصندوق الوطين ملنظامت £حتياط £ج°عي 
، ولكن إذا مت %10فهـي اجلزء اليل تيبقى متبقى عىل املرىض ما هو إال 

  .%100£ستشفاء داخل مستشفى معويم فتيكون التكفل 
الصندوق الوطين للضامن £ج°عي، اليل ) LA CNSS(�لنسـبة ل 

إذا ما مت  %90ولكن كتوصل التغطية يف  %70و تيغطي نسـبة ه
  . £ستشفاء داخل املستشفى العمويم

ومن أجل ختفيف عبء مصاريف العالج للمؤمن املصاب هبذا املرض، 
اختذ� داخل اEلس اإلداري د�ل الواكà الوطنية للتأمني الصحي قرار رمق 

زيئ �لنسـبة لألمراض يقيض �إلعفاء اجل 2009مارس  20بتارخي  38
 Çاملزمنة واإلعفاء اللكي لألمراض اليت تتطلب عالجات �هظة المثن، وذ

درمه مبثابة قمية املصاريف السـنوية املتبقية عىل عاتق  �3000ع°د مقاييس 
املؤمن ف. يتعلق �ألمراض املزمنة، وهو ما يبقي عىل عاتق املؤمن ما قميته 

  . درمه شهر� 250
للمرىض غري املتوفرين عىل أية تغطية حصية، وهذه يه  �لنسـبة

اإلشاكلية، فالوزارة توفر اآلن للمصابني مهنم هبذا اPاء يف املستشفيات 
العمومية أدوية ختتلف �ختالف حدة املرض، فالحئة األدوية اخلاصة 
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دواء  17بأمراض الروماتويد، واليت تقتنهيا الوزارة ملستشفياهتا تناهز اآلن 
التسمية العاملية املشرتكة، وذÇ يف انتظار تعممي، بطبيعة احلال،  حسب

  . نظام املساعدة الطبية
وحنن اآلن كذÇ بصدد أننا نشوفو واش اكينني يش أدوية اليل تميكن 
هلم يعاجلوا أكرث أو هيدنوا الوجع عند املريض �لروماتويد، واليل غادي 

 .دواء خالل هذه السـنة 17نضيفوه عىل هاذ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة للسـيد أبدوح يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح
  .شكرا السـيدة الوزيرة

حقيقة أنه السـيدة الوزيرة أ�رتنا وأ�رت من خاللنا الرأي العام الوطين 
ابني حول هذا املوضوع اýي يقلق العديد من املواطنني، خصوصا املص

  . وذوهيم
اإلشارة احلقيقية لوضعنا لهذا السؤال هو أننا توصلنا برساà من مجعية 
هتمت هبذا املوضوع وتطرح املشالك د�لو، اكن من الواجب كفريق عىل أننا 
نبلغ، السـيدة الوزيرة، هبذا اهلم وهبذا املوضوع، و�لتايل نتلقاو هذا اجلواب 

   .اليل كميكن يتبعوه مجيع املواطنني
اإلشارة احلقيقية واإلحلاح اليل عند� كفريق هو أننا نلمتس من السـيدة 
الوزيرة هو بذل املزيد من اEهود خبصوص األرس الفقرية املعوزة، ألنه فعال 
هام اليل كيعيشوا الويالت د�ل مضاعفات هذا املرض، و�لتايل و�ألساس 

التاكفل ويف  أنه كذÇ من واجب احلكومة ومن واجب اPوà يف إطار
إطار التضامن أنه هتمت هبذه الفئة وتتبع هاذ احلاà هاذي ألنه يعترب هذا 
املرض نسبيا هو من بعد مرض الرسطان، ألنه فعال هو مرض مزمن 

  . ومقلق ومتعب، وكنشكر السـيدة الوزيرة يف الهناية عىل لك ما تفضلت به
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
غري بغيت نؤكد للسـيد املستشار عىل أنه قبل هناية هذه السـنة، سيمت 

اليل هو التغطية الصحية لفائدة املعوزين، وÇý  (RAMED)تعممي نظام 
ألمراض املزمنة أخذ� بعني £عتبار هاذ املرض اليل دخلناه من مضن ا

امللكفة اليل وفر� لها األدوية �ش ميكن لنا نتكفلو هباذ املرىض د�ل 
  .الروماتويد، اليل هام من فئة املعوزين

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

موضوع السؤال الرابع املوجه إىل السـيدة الوزيرة، وزيرة الصحة، هو 
  . وقف انتشار الهتاب السحا� أو امليناجنيتالتدابري اليت اختذهتا الوزارة ل

  . تفضلوا، السـيد املستشار، من فريق الصاà واملعارصة

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  أخيت، إخواين املستشارين،

شلكت عدوى الهتاب السحا� أو امليناجنيت يف املغرب آفة حصية، 
من  %15املواطنني، إذ تشري اإلحصائيات أن نسـبة هتدد العديد من 

  . األطفال ما بني سن الثالثة واخلامسة ميوتون بسبب هذا املرض
وعىل الرمغ من تراجع عدد حاالت اإلصابة هبذا املرض وما ينتج عنه 

وذÇ بفضل إدخال اللقاح  2009و 2000من وفيات خالل الفرتة ما بني 
مضن الرب�مج الوطين للقاحات، فإننا مع  )B(من نوع  للهميوفليساملضاد 

األسف الشديد نسجل ضعف التوعية، حبيث الزال الكثري من املغاربة 
  . جيهلون خطورة هذا املرض اýي يصيب املخ بعدوى فريوسـية وبكتريية

Çý، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات املتبعة للعمل عىل 
املرض املعدي، وما يه التدابري اليت توعية املواطنني مبدى خطورة هذا 

تعزتمون القيام هبا لتحسيس املواطنني برضورة القيام �لتشخيص املبكر 
 والوقاية من هذا املرض؟

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارون،

حصيح كام جاء عىل لسانمك السـيد املستشار عىل أنه حبمك الرب�مج 
الوطين للمتنيع د�ل اللقاح ضد £لهتاب الفريويس، املعروف �مس الهتاب 
السحا� املعروف �مليناجنيت، فإن املغرب يعترب من اPول الرائدة يف هذا 

الرب�مج، متفقة معمك مازال خصنا ننتظر و�خلصوص  اEال، وسامه هذا
عرب التوعية النتاجئ أهنا تزيد حتسن، ولكن رمغ ذÇ سامه هذا الرب�مج 

سـنوات، الناجتة عن  5بشلك كبري يف خفض نسـبة وفيات األطفال دون 
(la méningite) ــ وخاصة �لنسـبة للنوع املتعلق بـ)haemophilus 

influenzae type B( و(streptococcus pneumonia) .  
ولإلشارة، فإن الوزارة بتعاون مع املنظمة العاملية للصحة واملركز العاملي 

، قامت بدراسة تقيميية خالل سـنة ) CDD(ملراقبة األوبئة بأطلنطا 
، أظهرت أن عدد احلاالت اخنفض بصفة كبرية، حيث جسلت خالل 2010
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  ). B(د�ل حاالت �ملغرب �لنسـبة  4فقط  2010سـنة 
، )pneumocoque(كام جسل اخنفاض 0م للميناجنيت الناجتة عن 
حاà، ويه أدىن  25حبيث مت الكشف يف هذه السـنة وحلد اآلن عن 

وتعد هذه النتيجة . نسـبة تسجل �ملقارنة مع نفس الفرتة للسـنوات املاضية
، كام تفضلمت 2010هناية ) pneumocoque(ضد  13مثرة إدخال لقاح 

  .مت إىل ذÇ يف سؤالمكوأرش
، فقد (le méningocoque)أما عن مرض الهتاب املكورة الساحئية 

عرف كذÇ اخنفاضا نسبيا �ملقارنة مع السـنوات املاضية، واألحباث العلمية 
  . اجلارية اآلن من أجل التوصل إىل لقاح يشمل لك أنواع امليناجنيت

ة من خالل الرب�مج أشري أخريا أنه مت تبين كذÇ إسرتاتيجية جديد
بواسطة دليل مرجعي، وهنا ذاك اليش ) la méningite(الوطين ملاكحفة 

  : اليل قلتو عىل التوعية، هذا اPليل هذا هو الهدف منه
أوال العناية الطبية والفحوصات البيولوجية أهنا تكون جمانية �لنسـبة  -

 مجليع احلاالت املرضية؛
الك.وية حمليط القريب للمريض، تلقيح حميط املريض وكذÇ الوقاية  -

 مع املراقبة الو�ئية الفعاà؛ 
الترصحي �حلاالت املرضية Pى السلطات الصحية يف الوقت  -

 املناسب؛
والتحسيس �خلصوص ميل تيجي املرض، إما لتفاديه، أما ميل  -

  .تيمتس واحد من األقارب، ألن اكين هناك احتياطات اليل خصها تدار
  .شكرا

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

  .أدبداالتعقيب، تفضل األسـتاذ 

  املستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـيخخخخ أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة،

  أخوايت وإخواين املستشارين احملرتمني،
هتا الوزارة، يف الواقع، السـيدة الوزيرة، �لرمغ من اEهودات اليت بذل

  . لكن نالحظ أهنا جمهودات بسـيطة مع خطورة املرض
أنمت تعلمون، السـيدة الوزيرة، أن العدوى اليت تسبب فهيا داء الهتاب 
السحا� أنه يصيب األغشـية الثالثية ل=ماغ، ويصيب مجيع الفئات العمرية، 
 سواء الصغار أو الكبار، كام أن هذه اآلفة أخذت تتفامق وتسبب أرضار

خطرية للمواطنني، مما يسـتلزم التدخل العاجل للوزارة عرب تسطري بر�مج 
  . عاجل وواحض وطموح للحد من هذه الظاهرة املرضية

ويبقى، السـيدة الوزيرة، أن نشري ونشدد عىل أمهية وملحاحية التوعية 
 Xوالتحسيس �عتبارها يه القناة الصامم وصامم األمان أمام لك عدوى حممت

املواطنني، سواء هبذا املرض أو بغريه  - ال قدر هللا-مسـتقبال قد تصيب 
  . من األمراض األخرى الرسيعة £نتشار واملعدية

إال أننا نالحظ كذÇ، السـيدة الوزيرة، خصوصا يف األقالمي اجلنوبية 
üة العيون بوجدور، نالحظ أن هذا اPواء د�ل امليناجنيت غري متواجد 

يل أطرح فيه السؤال غري متواجد �ملستشفيات، حاليا، يف هذا الوقت ال
وإن وجد كذÇ كيحطوه يف واحد البالصة اليل تقريبا بعيدة عىل 

، بعيدة عىل املستشفى د�ل بلمهدي، (CIAP)املستشفيات كيسميوها 
اليل تقريبا إىل جيت تطلب اPواء وتتسـىن تقريبا رمبا تتسـىن ساعات 

   .Pواء قريب من املريضمتعددة، ألن من الواجب �ش يكون ا
ف. خيص التشخيص، السـيدة الوزيرة، نالحظ أن املسـتعجالت ميل 
كيجهيم املريض أو املواطن كيعطوه تقريبا واحد الوصفة دوائية ومن بعد 

أ�م كيبقى كمييش وجيي، رمبا الطبيب مل ينتبه لتö  4أو  3كيرضب واحد 
ن األعراض الîسـيكية األعراض الرسيعة أو الواحضة، كيتسـىن حىت تكو

  . ومن بعد كيصعاب �ش نداويو املريض
ويف ما خيص، اكين واحد املسأà رضورية الطبيب �ش يديرها يه 
التحاليل، وكتبقى يف األقالمي اجلنوبية آخر يشء يلجأ � الطبيب يه 

  .التحاليل
السـيد الرئيس، عندي وقت ... ف. خيص التوعية، السـيدة الوزيرة

  ...السؤالمتبقي يف 

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا 
لقد أخذت ما فيه الكفاية، رسالتمك السـيد املستشار، وسأضطر 

  .إليقاف الصوت عنك السـيد املستشار، أرجوك، ال، ال

ف. خيص التوعية، السـيدة الوزيرة، املستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـيخخخخ أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا
  ... بوجدورغائبة يف األقالمي اجلنوبية وما اكيناش، أما ف. خيص إقلمي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ال، أرجوك ال ميكنين أن أتساهل معك دون أن أتساهل مع اآلخرين، 
أرجوك السـيد املستشار، هللا جيازيك خبري، تفضلوا السـيد املستشار، 
رسالتمك وصلت رمبا سـيكون يف جواب السـيدة الوزيرة ما سيشفي غليلمك، 

 .تفضلوا السـيد املستشار
  .لمك اللكمة يف إطار التعقيب، تفضلوا السـيدة الوزيرةالسـيدة الوزيرة 

رجاءا جيب أن نكيف أسـئلتنا حسب التوقيت ا�صص للك سؤال 
 .تفضلوا السـيد الوزيرة... وإال غادي

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد املستشار، غري اليل بغيت نقول بأنه الوزارة دامئا اكنت واعية 
، وهذا مايش يشء جديدة ألن غادي نشكر (la méningite)  خبطورة
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رايس فيه، هذا منذ زمن، ألن هو داخل يف إطار، كام تفضل به السـيد 
املستشار عند وضع سؤا�، بأن هذا داخل يف إطار امحلX اليت نقوم هبا 

  . د�ل التلقيح الوطين
�قصة وال ميكننا أن نقول أنه يتفامق، ميكن لنا نقولو حصيح أنه �يق 

التوعية، ولكن اليل هو واإلحصائيات والبحوث العلمية تؤكد عىل أنه 
تقلص وتقلص يعين بكثري، و�خلصوص أن هاذ السـنة عاود 5ين دخلنا 

  . لقاح جديد اليل حىت هو غادي يسامه يف تقليص هذا املرض
اليل تميكن يل نشاطرمك الرأي، السـيد املستشار، هو عىل أنه غادي 

ذ املسأà د�ل األدوية �لنسـبة للمستشفى د�لمك، نشوفو نوقف عىل ها
 Çكيفاش ميكن لنا حنسـنو الوضع رهن إشارة املرىض هذه األدوية، وكذ

  . أننا رمبا اكين هناك نقص يف التوعية والتحسيس
ولكن اخلطورة والتلقيح ولك ما تقوم به الوزارة منذ زمن يف هذا 

جئ د�لها اليل يه جد إجيابية، ال مقارنة مع اEال، حقيقة راه بدا تيعطي النتا
الوفيات اليت اكنت تتؤدي �خلصوص �لنسـبة عند األطفال اليل دون 

  .مخس سـنوات

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

ننتقل إىل السؤال اآلين اخلامس واألخري املوجه دامئا إىل السـيدة وزيرة 
الصحية من املواطنني، واللكمة  الصحة، موضوعه هو تقريب املؤسسات

 .ألحد السادة مستشاري فريق األصاà واملعارصة، تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي وامعرواملستشار السـيد عبد الرحمي وامعرواملستشار السـيد عبد الرحمي وامعرواملستشار السـيد عبد الرحمي وامعرو
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،
  ة،السـيدة الوزيرة احملرتم

  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،
السؤال د�لنا، السـيدة الوزيرة، حول تقريب املؤسسات الصحية من 

  . املواطنني
كام تعلمون، السـيدة الوزيرة احملرتمة، يعترب القطاع الصحي قطاعا 
أساسـيا، يرتبط ارتباطا كبري ووثيق بصحة املواطنني، هاذ اليش ال خيفى 

رمغ ذÇ، مازلنا نالحظ أن العديد من املواطنني، عىل أي أحد، لكن 
خاصة، السـيدة الوزيرة، �ملناطق النائية وكذÇ ببعض املدن، تيوجدوا 

 .واحد الصعوبة �لغة يف £سـتفادة من اخلدمات د�ل املؤسسات الصحية
السـيدة الوزيرة، وهاذ اليش كريجع لقX املسائل املادية والبرشية، 

كريجع لقX املؤسسات الصحية، وخاصة يف العامل  �لطبع، واألدوية،
القروي، وملا كنوجدو بعض املرات بعض املسـتوصفات يف العامل القروي، 

ألف  30كنلقاو إما فيه ممرض واحد يف جامعة قروية اليل فهيا ما يزيد عىل 

نسمة أو جند املسـتوصف مغلق �ملرة أو جند ممرض عىل ثالثة 
هاذ املسائل هاذي لكها، ولكن شكون اليل تنعرفو �ليل . مسـتوصفات

غادي ميكن حيلها إذا ما حليتوهاش ان°، السـيدة الوزيرة، احنا لكنا 
  كنتشاكو، ولكن فني هو احلل؟ 

هنا، السـيدة الوزيرة، أعطيك بعض ال�ذج من بعض األقالمي وخاصة 
، جبهة مراكش �نسـيفت احلوز جبميع أقالميها، كتعرف واحد التدهور كبري

  ...وخنرج من üة مراكش منيش إلقلمي أزيالل، إقلمي �زة إىل أخره
السـيدة الوزيرة، سـبق لنا أعطيناك واحد السؤال عام هذا، عىل أنه 

يف  40رسير مبستشفى ابن طفيل، واكنت بقات غري  200تسدات حوايل 
  .ألف د�ل العياالت اليل كيوPوا فيه 20مستشفى ابن زهر، فيه 

اليل فهيا العرشة  40رة، من ورا السؤال د�لنا تسدات السـيدة الوزي
ألف امرأة اليل كتوP هنا، ما بقاتش  30آالف، معناه اليوم مسدودة 

Pالسؤال املطروح، السـيدة الوزيرة، هاذ العياالت فني سـيفطنامه . كتو
، مايش من املعقول، (CHU)رسير يف  30يوPوا، عوضنا اليوم ب 

، احنا غادين للقدام، خصنا حنلو واحد 240سدينا السـيدة الوزيرة، إذا 
  .، ما ميكن ليناش نسدو ونعاودو حنلو500أو  400

وهاذ اليش، السـيدة الوزيرة، أعطينا السؤال عىل أساس غادي 
نتداركو املوقف، إال أنه من بعد السؤال د�لنا تسدات، تسد البلوك د�ل 

وإذا قلنا ابن زهر هو الفتيح يف ابن زهر، فيه قاعة اجلراحة تسدات، 
  .املستشفى الكبري اليل كيحول عىل اجلهة لكها

كذÇ منيش بك ملستشفى لال خدجية يف �ماللت، أعطى سـيد� 
. £نطالقة د�لو، فيه طبيب واحد، من العيب والعار، هذا مستشفى كبري

 20كمنيش بك لب=ية سـيدي رحال، ب=ية كبرية فهيا ما يزيد عن حوايل 
سـنة، حان  20الساكن، فاملركز الصحي قدمي جدا، حوايل  ألف د�ل

  ...األوان �ش نشوفو من حال هاذ الناس وهاذ املواطنني، �ش ميكن
  السـيدة الوزيرة، نسائلمك، أشـنو هو الرب�مج د�لمك؟ 

وأمتىن من هللا ومن السـيدة الوزيرة �ش جتاوبين واحد اجلواب واقعي 
  .وحقيقي، ال يكون جوا� سـياسو�

  .وشكرا

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

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارون،

  .أ� جوايب ما معرو ما تيكون سـياسوي، دامئا جواب رصحي
ي كذÇ السـياسة اليل فوعيا منا يف وزارة الصحة عىل األمهية، وهاذ
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امشات فهيا اPوà، والتوüات السامية كذÇ ماشـية يف هاذ £جتاه، احنا 
لكنا واعيني عىل أن العامل القروي واملناطق النائية خصهم واحد املعاجلة 
 Çخاصة، يعين ما ميكنلوش يتعاجل، نديرو نفس املقاربة ونفس املعاجلة، ف�

لقروي، مسيناه ا�طط الوطين للعامل وضعنا خمطط معل خاص �لعامل ا
القروي، واحنا ابدينا فيه، ولكن تبني لنا عىل أنه مازال �قص، ومازال 

  . خصو يزيد يتقوى، وتعطى لو لك اإلماكنيات �ش ينجح
فغري هاذ الشهر، هاذي تقريبا ثالث أسابيع در� واحد املناظرة وطنية 

بدينا فهيا د�ل العمل اليل ابدينا حول ا�طط الوطين، نديرو احلصيX اليل ا
، ونوقفو عىل أشـنو اليل �قصو �ش نزيدو ندمعوه، وخنرجو 2007فيه يف 

بواحد خطة معل وطنية، كذÇ اليل يه تكون جريئة وأكرث جناعة من 
  .اليل ابدينا فهيا، وهذا يشء جديد

ا فهاذ ا�طط الوطين د�ل الصحة القروية، يرتكز عىل ثالث حماور، رمب
ما غادي يكفيين الوقت أنين نرسد لك األعامل اليل غادي نقومو هبا، ولكن 

  :اكين هناك ثالث حماور أساسـية
احملور األول، هو اخلاص بتقوية التغطية الصحية الثابتة، إذن هاذ 
التغطية الصحية الثابتة �لوسط القروي، تنشاطرمك الرأي �يق فهيا خصاص 

صاص عىل مسـتوى املوارد الطبية، عىل مسـتوى التجهزيات، فهيا خ
فبالنسـبة للموارد الطبية حنن تنحاولو نتداركو هاذ اخلصاص، راه اإلشاكلية 

  . املطروحة حقيقية، وخصنا نلقاو لها األجوبة
مث اكين هناك اآلن بر�مج معل اليل هو طموح �لنسـبة لتأهيل املراكز 

متنلقاوهاش يف مركز  الصحية القروية، ونضيفو لها وندخلو لها آليات اليل
حصي حرضي، نظرا للخصوصية، نظرا للبعد، ندخلو لو آليات جديدة، 
ندخلو لو حىت واحد النوع من التكفل بنوع خاص من £سـتعجاالت، 
مايش £سـتعجاالت الثقيX، ولكن دخلنا مصلحة جديدة لالسـتعجال، 

ن الواحد دخلنا كذÇ التكفل ببعض األمراض املزمنة، اليل ال داعي �ش أ
�ش يتعاجل مهنا، أنه مييش للمستشفيات بال ما نرسد لمك لك األعامل ألهنا 

Xطوي.  
ولكن اكين حمور 5ين اليل هو عندو واحد األمهية �لغة، يه املتعلقة 
بتقوية التغطية الصحية املتنقX، ألن املركز الصحي راه تيتوفر فقط عىل 

م األطباء يف الطب العام، ولكن أطباء، ما غنقلصش من األمهية، ولكن فهي
خاص حىت الناس د�ل العامل القروي يكون عندمه احلظ بال ما هيبطوا 
حىت للمستشفى، أهنم يعين يكون عندمه احلظ �ش يشوفوا طبيب 

  . اختصايص
ف�Ç، فعىل غرار ما تقوم به امجلعيات من قافالت طبية يف هذا 

  ...اEال، غادي يعين ترجع مؤسسة من طرف

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، احتفظوا مبا تبقى لمك من الوقت بعد تعقيب 

  .السـيد املستشار، تفضلوا السـيد املستشار إذا اكن هناÇ تعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي ااملستشار السـيد عبد الكرمي ااملستشار السـيد عبد الكرمي ااملستشار السـيد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيدة الوزيرة، غادي نكون رصحي معك �ش نقول Ç أن الوضع 
زال مريض وومصة عار عىل جبني املسؤولني، فعليك �ملزيد من  الصحي ال

اليل أمايم واليل قدمناه لوزير اPاخلية عىل  ،اجلهد، ألن الوضعية أو التقرير
  . مريض وهيدد األمن د�ل اإلقلمي ،الوضع الصحي بإقلمي �زة

مركز حصي بدون طبيب، مباذا تفرسين ذÇ السـيدة  14أكرث من 
  الوزيرة؟ 
Çتراجع خدمات املستشفيات احمللية، من بعد ما اكنت كذ 

مستشفيات حملية أصبحت مسـتوصفات حرضية مع قسم الوالدة، يعين 
، �هX، واد أكنولغياب اPميومة، غياب املسـتعجالت، إذن يف لك من 

  . أمليل ودائرة �يناس
، مركز بالرغكذÇ هناك جامعة سـيدي عيل بورقبة، اكز�ية اجلنوبية، 

، مطامطة، وكذÇ روشنسفبارنة والعديد، هناك تقرير هام، أيت اج 
ألف  150املستشفى احمليل بدائرة الريف بأقلمي اPريوش اليل كتسـتافد منو 
كذÇ يف . نسمة مازال ما اخرج حلزي الوجود، مازال األبواب د�لو مغلقة

Ç ، قسم الوالدة اليل دشـنو سـيد� هللا ينرصو، مازال كذتيفروينجامعة 
  . ما خرجش للوجود

السـيدة الوزيرة، احنا كنلمتسو منك اجلواب اآلن أنك ترسيل واحد 
اللجنة، واش سـيد� ما خىل حىت بالد يف املغرب، سـيفطي واحد اللجنة 

 أكنولاحنا الساكنة د�ل . أو تقويم بز�رة لإلقلمي لتصحيح الوضع الصحي
احنا �لكذب  معرها ما خرجت للشارع، حىت خرجت كتحتج وكتنعتنا

عىل الوضع الصحي، هنار اليل خرجت قاومت £سـتعامر وحررت البالد 
وجرت عىل املسـتعمر و�ضلت من أجل اسـتقالل البالد، حىت خرجت 

  .�ش تندد عىل الوضع الصحي
إذن، السـيدة الوزيرة، راجعي األمور والرتتيبات، رمبا اإلخوان أو 

ور، ولكن هذا واقع مر، احنا املسؤولني د�Ç ما يوصلوش Ç هاذ األم
كنعيشوه ألكرث من سـنتني وأ� مسؤول رئيس جامعة عوض نتجه للعمل 
ونفكر يف التمنية، وعندي مشاريع وملفات، وليت كناقش غري موضوع 

  . الصحة
أ� لست مبحايم وزارة الصحة، أ� مسؤول، مسؤول عن التمنية، لك 

هبا، إذن هللا جيازيك  واحد عندو £ختصاصات د�لو اليل غادي يقوم
خبري، احنا يد يف يد مكحسـنني، مكنتخبني، نتعاونو معك، ندبرو يف سـيارة 
إسعاف، ندبرو عىل األدوية، ندبرو عىل إعا�ت، ولكن األطر واملوارد 
البرشية ما غاديش نصنعوها، جفزيل الشكر أنك خصك تنوض وتقفي معنا، 

  .ضع يف اإلقلميوترسيل لنا واحد اللجنة �ش نصححو هاذ الو 
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  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة رمبا للسـيدة الوزيرة يف إطار التعقيب، 

  .تفضلوا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصالسـيدة وزيرة الصححححةةةة
غري بغيت نقول بأن هاذ ا�طط الوطين د�ل العامل القروي، أوال راه 

وأننا مقبلني عىل تعممي  تدمع بدمع كذÇ اسـتثنايئ هاذ السـنة، �خلصوص
، وغادي تكون حىت �لنسـبة لهاذ التغطية الصحية غري )RAMED(نظام 

  .الثابتة، يعين غادي تعطي حىت يه واحد النقX نوعية
�لنسـبة لألطر الطبية، فالوزارة ما تتقرصش يف هذا اEال، مفا ذنب 

وزارة الوزارة عندما كتعني طبيب والطبيب ما كيلتحقش؟ ما هو ذنب ال
حي� يقاضوها أطباء؟ وما تريحبوش احلمك وتيجيو وتيقول Ç ما نفذتيش 
واحد احلمك اليل هو يف صاحلنا، وهو ذاك احلمك معرو ما قال عىل أن وزارة 

  . الصحة خصها تعني يعين هاذوك الطبيبات يف مقر سكنامه
.. .فنحن راه تنقوموا بلك اEهودات وتنوقفو الرواتب وتنعملو يعين لك

إذن خصنا خنممو أننا نديرو قانون، نرجعو للخدمة املدنية اليل اكنت من 
 àقبل واليل كتجرب عىل لك طبيب أنه يؤدي خدمة وطنية، ألن هاذ املسأ
راه يه خدمة الوطن، هاذي روح الوطن وهاذي خدمة املواطنني، يعين 

ري يف هاذ قبل خدمة املصاحل الشخصية، فلامذا ال؟ راه اكين احنا عند� تفك
اEال أنه يكون تفكري، أن يكون واحد اإللزامية قانونية واحنا نتفقو مجيعا 

 .علهيا، وتبارك هللا �ش يعين نتجاوزو هاذ مسأà اخلصاص

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

ملوüة إىل السـيد وزير الفالحة وننتقل بعد قطاع الصحة إىل األسـئX ا
 Xالسؤال األول اآلين  7والصيد البحري، وعدد هذه األسـئ ،Xأسـئ

موضوعه مآل جتديد اتفاقيات الصيد البحري مع اإلحتاد األورويب، واللكمة 
  . ألحد ممثيل فريق التجمع اPسـتوري املوحد

 اللكمة لألسـتاذ بيجديكن، تفضلوا لطرح السؤال، أرجومك السادة
  .املستشارين �إلنصات، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكن
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة املستشارة،

  السادة املستشارون احملرتمون،
يف إطار السؤال اآلين املوجه للسـيد وزير الصيد حول جتديد اتفاقية 

  .الصيد البحري

تب جملس املستشارين من بعثة اململكة السـيد الوزير، لقد توصل مك 
املغربية �إلحتاد األورويب بربوكسـيل خبرب حول اج°ع مجموعة احلزب 

ماي  6و 4الشعيب �لربملان األورويب يف إطار األ�م اPراسـية ما بني 
، وعلمنا عرب اإلعالم الوطين املغريب أن )PALEREMO(بـ  2011

عىل رأس وفد ) PALERMO(ىل السـيد الوزير األول املغريب توجه إ
هام للمملكة املغربية، حيث انهتـى إىل علمنا أن هذه األ�م اPراسـية مت فهيا 
تناول مواضيع الرشاكة األورومتوسطية والصيد واألمن والتعاون القضايئ 
وحماربة ا�درات، وكذا القضية املرتبطة �ألوضاع السـياسـية احلالية اليت 

  . يعيشها العامل العريب
وحسب املعلومات اليت توصلنا هبا، فإن الربملانيني اإلسـبان اýين 
ينمتون لفريق احلزب الشعيب، ومه املسـتفيدون األوائل من هذه £تفاقية، 

يزتمعون اليوم لويب داخل الربملان األوريب لعرقX جتديد هاذ £تفاقية 
  .ألسـباب سـياسوية

جتديد اتفاقية الصيد سؤالنا، السـيد الوزير، ما هو اجلديد خبصوص 
البحري مع اإلحتاد األوريب، علام أن الربوتوكول أميض لمتديد هاذ £تفاقية 

  حىت للعام اجلاي؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزير الفالحة والصيد البحري 

  .يف إطار اجلواب

        ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحري    السـيد عزيز أخنوش، وزير الفالحةالسـيد عزيز أخنوش، وزير الفالحةالسـيد عزيز أخنوش، وزير الفالحةالسـيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
توصل املغرب واإلحتاد األورويب التفاق يقيض بمتديد العملية د�ل 

ويف هذا . 2015£تفاقية د�ل الرشاكة ملدة أربعة سـنوات متتد حىت لسـنة 
عىل  2011فرباير  25اإلطار، مت التوقيع �ألحرف األوىل �لر�ط يف 

الربوتوكول اجلديد للصيد البحري، كينص عىل متديد العمل �لربوتوكول 
احلايل ملدة سـنة، وغادي نسـتغلو هاذ املدة د�ل £سـمترار يف إجراء 
املفاوضات هبدف حتسني أشاكل التعاون املنصوص علهيا يف £تفاق 

ريع التمنوية يف إسرتاتيجية واملالءمة د�لها يف التوüات اإلسرتاتيجية واملشا
(Halieutis) .  

ولإلشارة مت متديد اتفاقية الرشاكة والربوتوكول امللحق هبا وفقا لنفس 
فرباير  27الرشوط املنصوص علهيا يف £تفاق املنهتية صالحيته يف 

، وهذا الربوتوكول اآلن هو يف قنوات املصادقة األوربية، وتيعرف 2011
 وـــــــــــي هــــــــي اللــــــس األوروبــــــــــــــواEل ادي،ـــــواحد السري ع

)le Conseil Européen(  د�ل التوقيع د�ل هاذ Xاملقب Xهو املرح
  .£تفاقية، ومن بعد غادي مييش أمام يعين جملس الربملان األوريب
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ار التعقيب عن شكرا السـيد الوزير، اللكمة لألسـتاذ بيجديكن يف إط

  .جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكن
ي ــــــــــــــــــــــتنعرفوا، السـيد الوزير، احلكومة د�ل أورو� اليل ه

)la commission européenne ( فشلت مع املغرب يف متديد هاذ
وز £تفاقية لألربع سـنوات املقبX، ولكن الربوتوكول اليل تسـىن، الزم يد

  . ملوافقة الربملان األوريب
ويف هذا اإلطار، السـيد الوزير، اليل تنقول Ç أنه اكين واحد اللويب 

د�هلم  (les verts)ما فهيش غري اإلسـبان، ولكن تيزتمعوه اإلسـبان ب 
و�حلزب الشعيب، مايش لكهم ولكن األغلبية د�هلم، وتيأطروا الربملانيني 

تفاقيات ألن تيقولوا أنه فهيا نزاع، ألن اآلخرين �ش ما تسـناش هاذ £
  . املياه املغربية اليل احنا تنصيدو فهيا مايش مغربية �يق فهيا الزناع

لهذا، السـيد الوزير، واكينة حاجة أخرى اليل نلمتسها احنا كربملانيني، 
أنه ما اكين تنسـيق ما بني احلكومة والربملانيني اليل تهيمهم األمر، �ش 

هاذ £تفاقية، ألن احنا تنشوفو هاذ £تفاقية ولو أننا مكعنيني يدافعوا عىل 
مايش دامئا مع £تفاقيات، ولكن هاذ £تفاقية معها، ألن فهيا السـياسة 

اكين حىت �لنسـبة للحكومة بني الوزارات . د�ل £عرتاف �ملناطق د�لنا
ت اليل املعنية ووزارة اخلارجية، ما اكينش تنسـيق، عىل حسب املعلوما

  . عند� يف بروكسـيل
لهذا، السـيد الوزير، راه تنلحو أنه هاذ امللف خصو املغاربة لكهم 
يتبعوه مبا فهيم الربملانيني د�ل املغرب، لهذا احنا عند� عالقات مع 
الربملانيني، خصنا حىت احنا نديرو اللويب د�لنا �ش ندافعو عىل £تفاقية 

  .ألن فهيا مصلحة للمغرب
  .شكرا

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

  .تعقيب السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

هاذ £تفاق قطع واحد اجلوالت اليل يه 0مة، والبد يف هاذ احملطة ما 
يل قاموا بواحد اPور جد اجيايب نشكرو أوال السـيدات والسادة النواب ال

يف التفعيل د�ل العالقات د�هلم مع اإلخوان األوربيني لتسهيل املأمورية 
د�ل حكومة صاحب اجلالà �ش نتوصلو أوال لهاذ £تفاق األول اليل 
توصلنا � ألنه اكن صعيب بزاف واكنت فيه تداخالت وواحد العدد د�ل 

  . لنا للنتيجة اليل يه إجيابيةالتعقدات اليل امحلد � توص 
كنغتمن كذÇ الفرصة �ش نشكر واحد العدد د�ل الفاعلني يف امليدان 

د�ل الصيد البحري و£ج°ع اليل اكن يف مدينة طنجة، اليل اكن عندو 
واحد الصدى إجيايب بني الفاعلني يف الصيد البحري يف اسـبانيا ويف 

Pفعة قوية لهذا £تفاقاملغرب، واليل حىت هو أعطى واحد ا .  
البد أن أقول بأنه عند� عالقة يعين مرتبطة مع وزارة اخلارجية ونتعامل 
ونتعاون يف هذا امللف، وبأنه غري عىل سبيل املثال، أ� غدا غادي منيش 
لسرتاسـبورغ، وبعد غد غادي نكون يف بروكسـيل، وأنه دامئا يف إطار أنه 

تفاقية، ال د�ل الصيد البحري وال نرشح املوقف د�ل املغرب من هاذ £
د�ل الفالحة، لإلخوان الربملانيني األوربيني �ش يفهموا األبعاد د�لو، 
يفهموا األمهية د�لو، يفهموا بأنه حنن نتشارك معهم حوض البحر األبيض 
املتوسط وبأن مشالكنا راه متعلقة �ملشالك األوربية، بأنه جيب أنه هذاك 

يعين يكون عندو واحد  (le contenu)كون عندو واحد الوضع املتقدم ي
احملتوى، أشـنو هو هاذ احملتوى إذا ما اكنش فيه اتفاقية الصيد البحري وما 

  اكنتش فيه الفالحة وما اكنوش فيه واحد العدد د�ل £تفاقيات، ملاذا؟ 
لك واحد اليوم خصو يلعب اPور د�لو، واحنا الهدف د�لنا،  ،فلهذا
وال الناس اليل  (PP)رة د�ل السـيد الوزير األول اليل قام هبا مع ال الز�

كتشوفهم وزارة اخلارجية وال العمل اليل تتقوم به كذÇ وزارة الفالحة هو 
اإلقناع وإعطاء املعلومات عىل أن هذه £تفاقيات يه يف صاحل الرشاكة 

  .بني األوربيني وبني املغاربة

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

ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه دامئا إىل السـيد وزير الفالحة والصيد 
البحري، وموضوعه مض وزارة الفالحة لألرايض البورية، اللكمة ألحد ممثيل 

  .الفريق £شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  املستشارين، السادة

  السـيد�ن املستشار�ن،
لقد وضعنا، السـيد الوزير، هذا السؤال منذ سـنتني تقريبا، إال أنه، 
السـيد الوزير، وكام هو يف علممك معلية الضم أصبحت أمرا واقعا، وال ميكن 

  . إناكر بعض إجيابياهتا
لكن، السـيد الوزير، مع أن املنطقة اكنت لكها مربجمة للضم السقوي، 

Pي اكن واýراسات اكنت لكها جاهزة، فلامذا مت إلغاء الضم السقوي ا
 �مطلب مجيع الفالحني ومت تعويضه �لضم البوري، مع أنه وامحلد 
أصبحت مجيع السدود تعرف وفرة يف املياه؟ وهل ستسـتأنف األشغال 
لتمتة معلية الضم السقوي بطرق عرصية، حتافظ عىل ثرواتنا املائية أم 

  لية الضم البوري؟ستسـمتر مع 
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  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
هو تدخل السـيد املستشار جاء يف الضم، ولكن يعين السؤال حتول 

امحلد � أنه اليل نوعا ما، �لنسـبة للسؤال اجلوهري اليل اكن عندي، اليل 
كهيم منطقة أسفي يف امجلاعة القروية البخايت بإقلمي آسفي، تعاملت الوزارة 
إجيابيا مع هذه الطلبات ألن املرشوع يندرج مضن توüاهتا املتعلقة بتحسني 
الهيالك العقارية، وذÇ أن مض األرايض يساعد عىل حسن اسـتغالل 

  . سني نظم وتقنيات اإلنتاجاألرايض الفالحية، كتكثيف £ستìر وحت 
ولهذا الغرض، قامت املديرية الفالحية بآسفي بإجناز اPراسات األولية 

فالح، أ�نت عن جتاوهبا مع مرشوع الضم، ومت اإلدراج د�ل  1500حلرص 
 21، وبعد موافقة اEلس القروي يف 2008هاذ املرشوع يف إطار قانون 

الحة قرارا بتحديد منطقة الضم �إلجامع أصدر وزير الف 2008فرباير 
  . و�إلذن �لرشوع يف معلية الضم طبقا للقوانني اجلاري هبا

مح وحلد اآلن مت £نهتاء من صياغة مجيع الو5ئق التقنية اليت ستس
، وإذا �2011لتوزيع األويل لألرايض عىل املسـتفيدين يف مطلع شهر نونرب 

اكنت هناك طلبات د�ل أرايض أخرى مسقية فنحن مسـتعدين، السـيد 
  .املستشار، �ش ندرسها

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

        ::::املستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيد
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل اإلجابة الواحضة

غري أنه، السـيد الوزير، العملية تعرف عدة مشالك من �حية احملافظة، 
ولهذا، السـيد الوزير، . والفالحون يشـتكون من تبديل بعض األرايض

الزال جل الفالحني مشغولني ويؤكدون بأن املنطقة اكنت يف السابق ما 
هكتار مربجمة لكها مسقية، ومع األسف الشديد مت  64000 يزيد عن

  .توقيف معلية الضم السقوي بدعوى عدم وجود املياه الاكفية
نؤكد لمك، السـيد الوزير، بأنه البد من إعادة النظر يف معلية الضم 
السقوي، وإعطاهئا العناية الالزمة، ألنه يف احلقيقة مل يعد أي مربر إللغاء 

  .لضخمةهذه املشاريع ا
السـيد الوزير، املسؤولون يف املكتب اجلهوي لالستìر الفال, أكدوا 

هكتار اكنت مسقية بطريقة بدائية،  10000بأنه سيمت إعادة جتهزي ما يقارب 
نعم، السـيد الوزير، يشء مجيل أن .  اليشء اýي سـيؤدي إىل اقتصاد املاء

اýي يشغل �ل  تتسع الرقعة السقوية �لتنقيط، ولكن السؤال الكبري
الفالحني، واýي يطرح نفسه، من سيتحمل تاكليف هذا املرشوع أو هذه 

املشاريع السابقة اليت الزالت بذمة الفالحني واليت الزالت أراضهيم لكها 
  مرهونة؟

السـيد الوزير، ال خيفى عليمك اPور اýي تلعبه األرايض املسقية يف 
àكر منطقة عبدة داكý� من توفري املواد األساسـية املنطقة، وأخص ،

اكحلليب واحلبوب والسكر إىل أخره، مع أن زراعة هذه املادة أي الشمندر 
أو السكر، يه يف البداية كتكون مشندر، هذه املادة تعرف عدة تعرثات 
واحتقا�ت، نمتىن من هذا املنرب، السـيد الوزير، أن تتدخلوا حلل مجيع 

  . املزارعون، واليت ال يتسع اEال ýكرها املشالك اليت يتخبط فهيا الفالحون
  . شكرا السـيد الرئيس

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

        : : : : السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
اليشء اýي أريد أن أنبه � هو أنه يعين الضغط عىل املاء، ألنه 

طق السقوية كيتطلب �ش يكون فعال، يعين بعض التوسـيع د�ل املنا
المكيات د�ل املاء اليل خمصصة، مفا ميكنش يتعمل التوسـيع إال إذا اكنت 

، يف واد أم الربيع 2007، يف أواخر 2008-2007املياه، وال ننىس أنه يف 
ما اكينش املاء، يعين امشينا �لسد د�ل املسرية، اكن فيه احلقن د�ل 

  . %7 السدود د�لو
إذن، هاذ اليش دامئا خاصنا يبقى يف اýاكرة د�لنا، ولكن لك ما ميكن 
إذا اكن املاء موجود �ش نعملو شوية د�ل التوسـيع، وجنيبو شوية د�ل 
العرصنة، ويكون شوية د�ل التنقيط د�ل املاء، فهذا يشء إجيايب للفالح، 

إن -دي نبارشوها والضم د�ل السقوي اآلن اإلشاكلية طرحتوها، احنا غا
  . يف املسـتقبل -شاء هللا

أما اإلشاكلية د�ل الشمندر، فكيظهر يل بأنه احلل هو احلوار مع 
الفاعلني، اكين اEمع واكين اEمعني، واكين الصناعة واكين الفالحة، كيظهر 
يل أنه إىل حد اآلن، سـنوات هاذي امحلد �، األمور متر بشلك جيد، 

الصرب من üة، ومن üة أخرى غادي ميكن لنا إن  فيعين غري شوية د�ل
  . شاء هللا �ش نتوصلو لبعض احللول اليل يه يف صاحل العموم

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

موضوع السؤال الثالث املوجه دامئا إىل السـيد وزير الفالحة والصيد 
: احملرتمني السادةالبحري هو آ5ر اجلفاف �ملناطق اجلنوبية، للمستشارين 

حيفظه بمنبارك، عبد امحليد السعداوي، عبد هللا ابوزيد، سـيدي ا�تار 
  . امجلاين، سـيدي صلوح امجلاين

  . اللكمة لألسـتاذ حيفظه، تفضل

        ::::املستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنبارك
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  . بسم هللا الرمحن الرحمي
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ات والسادة املستشارون احملرتمون،السـيد
يف البداية ألفت انتباهمك، السـيد الوزير احملرتم، أن هذا السؤال قد مت 

، يف فرتة اكن التذمر هو سـيد املوقف يف 2010مارس  17توجهيه بتارخي 
أوساط كسايب اجلهة نتيجة التعطل يف مبارشة املساطر اإلدارية اخلاصة 

  . ء اýي اكد أن يفسد فرحهتم به�لرب�مج £سـتعجايل، اليش
ولكن ال بأس وبعد أن حاب هللا مراعي اجلهة �ألمطار، وكذا تدخل 
احلكومة مشكورة، ولو متأخرة، برب�مج اسـتعجايل معترب، اسـتبرش� به 
خريا، واآلن امسحوا يل أن أ�رش ببسط السؤال مع تعديالت طفيفة، 

  . السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم، 

انت يف السـنة الفارطة املناطق اجلنوبية ببالد�، وخاصة املناطق ع
الصحراوية من قX علف املاشـية وذÇ بفضل عامل اجلفاف، وقد معلت 

مليون درمه لمتويل األشغال املدرجة مضن  12,5احلكومة عىل ختصيص 
الرب�مج £سـتعجايل للتخفيف من آ5ر اجلفاف، آنذاك جبهة واد اýهب 

وذÇ هبدف احلفاظ عىل القطيع وحاميته وتزويد املاشـية مبياه لكويرة، 
الرشب وكذا تقدمي اPمع للمواد العلفية، إال أن الواقع اýي عاش عليه 
الفالحون ومريب املاشـية خيتلف يف بداية تö الفرتة عن ما تؤكده احلكومة 

  . من دمع هلم
اجX اليت ميكن أن السـيد الوزير احملرتم، ما يه اإلجراءات الفعلية والع

تطمنئ الفالحني ومريب املاشـية �ملناطق اجلنوبية للتعامل مع حاالت 
  اجلفاف مسـتقبال؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .رتمشكرا السـيد الرئيس احمل

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أوال نمتناو خري السـنوات املقبX إن شاء يقل اجلفاف، وكيظهر يل بأنه 

مليون  50كام جاء يف �ممك، تعمل واحد الرب�مج يف السـنة املاضية د�ل 
مليون درمه اليل امشات للجهة  12.5د�ل اPرمه للمناطق اجلنوبية، فيه 

ýهب يعين لكويرة، وخاصة يف حامية املوايش، حيث مت توزيع د�ل واد ا
ونقل مواد علفية مدمعة، حبال الشعري، اýرة والتفل د�ل الشمندر، 
وتكثيف التأطري الصحي، وتوريد املاشـية عرب اقتناء شاحنات صهرجيية 

  . وإحداث نقط ماء

لنسـبة فيه، � %91هذا الرب�مج تقريبا �لنسـبة لتوزيع األعالف در� 
�لنسـبة إلحداث  %100و %54لنقل األعالف يعين ذاك اليش اليل جا 

  . وجتهزي نقط املاء واقتناء الشاحنات الصهرجيية
هاذ السـنة امحلد � أنه اكين أمطار، ولكن رمغ ذÇ يعين اكين واحد 
الرب�مج حكويم، اليل مت اإلعداد د�لو إلغاثة وحامية املاشـية هبذه اجلهات 

مليون د�ل اPرمه، غادي ختصص لتوزيع  37املية القدر د�لها بلكفة إج
مليون  50ونقل مواد علفية مدمعة وتكثيف التأطري الصحي للقطيع، إذن 

مليون د�ل  37درمه هاذ السـنة املاضية، وهاذ السـنة اكين بر�مج د�ل 
  . اPرمه للمناطق اجلنوبية

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .لوزير، لمك التعقيب السـيد املستشار، تفضلواشكرا للسـيد ا

        ::::املستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنبارك
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

حنن، السـيد الوزير احملرتم، نمثن عاليا الرب�مج £سـتعجايل اخلاص 
بإغاثة املاشـية جبهة واد اýهب لكويرة، واýي اكن � بال شك وقعه 

من التأخر اýي طرأ عليه نتيجة التعطل يف اإلجيايب عىل الكسابة، �لرمغ 
  . اختاذ املساطر اإلدارية يف حينه

كام حنمد هللا عىل هتاطل األمطار بمكيات معتربة عىل املراعي التابعة 
للجهة تزامنا مع بداية تطبيق الرب�مج املعلن عنه، وهذا ما يدعو� للمطالبة 

ناء إىل حاà اPميومة، ألنه بأن ينتقل الرب�مج £سـتعجايل من حاà £سـتث 
كام تعلمون، السـيد الوزير احملرتم، األمطار �جلهة يه £سـتثناء، وليس 

  . العكس
ولتفادي الوقوع يف نفس املشالك مسـتقبال، تبقى اإلشارة إىل أنه 
و�لرمغ من كون مراعي اجلهة حباها هللا �ألمطار إال أهنا أيضا أصبحت 

ن املاشـية جلودة مراعهيا املمتزية، مما أدى إىل قبX ألعداد كبرية من قطعا
وهذا ما يسـتوجب، السـيد الوزير احملرتم، . اكتظاظ هذه املراعي �ملوايش

منمك أخذه �حلسـبان يف لك ما يتعلق بربامج اPمع املقدمة، خصوصا يف 
حصة اجلهة من مكيات األدوية البيطرية وتوفري الشاحنات الصهرجيية ودمعها 

لالزم للتخفيف من التاكليف عىل الكسابة، خصوصا يف فصل �لوقود ا
  . الصيف

كام ال يفوتنا، السـيد الوزير، وحنن نتحدث عن الربامج الهادفة املسطرة 
  .من طرف وزارتمك إال أن نشـيد مبخطط املغرب األخرض

السـيد الوزير احملرتم، لك ما حتدثنا عنه جير� للمطالبة بتخصيص 
 املعاهد واملدارس الوطنية الفالحية حىت نؤسس مقاعد ألبناء اجلهة يف

مجيعا للجهوية املوسعة اليت أعلن عهنا صاحب اجلالà املö محمد السادس 
  .نرصه هللا وأيده
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  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، واللكمة للسـيد الوزير إن اكن هناÇ تعقيب 

  .عن اجلواب

        ::::حة والصيد البحريحة والصيد البحريحة والصيد البحريحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالالسـيد وزير الفالالسـيد وزير الفالالسـيد وزير الفال
البد من اإلشارة كذÇ أنه هاذ اجلهات لكها اجلنوبية حظيت بعناية 

 51خاصة يف خمطط املغرب األخرض، حيث تتضمن ا�ططات الفالحية 
سـنوات،  �10ستìرات إجاملية، يعين عىل مدى  2020مرشوع يف أفق 

اذ املنطقة مليار درمه، وتريم هاذ املشاريع �لنظر ملؤهالت ه 5,4د�ل 
إىل تمنية سالسل إنتاج الصبار، النخيل، اخلرضوات، اللحوم البيضاء، 

  .اللحوم امحلراء، احلليب وتربية اإلبل
مرشوع يف إطار اPعامة  20مرشوع، مهنا  22ومت الرشوع يف إجناز 

الثانية، ومرشوعني يف إطار اPعامة األوىل، هاذي أعطيت لها £نطالقة، 
  .ألف فالح 34مليون درمه لفائدة حوايل  300ر وبلكفة قدرها مليا

إذن منطقة كهتم £ختصاص د�ل خمطط املغرب األخرض اليل غادي 
يكونوا فهيا استìرات كبرية، واحنا نواكب، إذا اكن هناك اجلفاف فنحن 
نواكبه، ألنه تنعرفو األرضار اليل كتسبب للفالحني وخصوصا للفالحني 

راه ذاك اليش اليل كنمتناوه، وامحلد � أهنا سـنة الصغار، إذا اكنت الشـتا 
طيبة، وهاذيك األموال راه بقات متاك يف املديرية اجلهوية، وخنليو شوية 

  .للسـنوات املقبX، ونمتناو عىل هللا خري إن شاء هللا (le réserve)د�ل 
  .وشكرا

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

للسـيد وزير الفالحة والصيد البحري دامئا  موضوع السؤال الرابع املوجه
عبد القادر قوضاض، : هو اسـترياد بطاطس فاسدة، للسادة املستشارين

  . عبد امحليد السعداوي، حلسن بوعود، محمد الكبوري، إبراهمي فضيل
  .اللكمة لألسـتاذ قوضاض عبد القادر

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

  لوزراء،السادة ا
  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

أوال هاذ السؤال حىت احنا راه هاذي سـنة ميل كنا وضعناه، لألسف، 
  .ولكن ال بأس عند� ميتقال فيه

لقد وضعنا هذا السؤال عندما اكن املشلك آنذاك قامئا بدخول سفينة 
ء بين أنصار محمX �لبطاطس غري الصاحلة للزراعة، واليت مت جحزها مبينا

�لناظور، إذ أهنا مصابة مبرض يطلق عليه اجلربة، وحنمد هللا أهنا مل تسوق 
للفالحني وإال كبدهتم خسائر كبرية، تنضاف إىل املشالك األخرى اليت 

  .يعانون مهنا
  السـيد الوزير، 

مازال مشلك البذور ا�تلطة اليت اقتنهتا رشكة صو�كوص من إسـبانيا 
لفالحني مل تنس حىت تكررت معلية اسـترياد البطاطس ومت توزيعها عىل ا

غري الصاحلة للزراعة، األمر اýي جيعلنا نتساءل من املسؤول األول عن 
معلية اسـترياد هذه المكية من البطاطس غري الصاحلة للزراعة؟ وأين تتجىل 
مصداقية صو�كوص، خاصة يف ظل هاذين العمليتني املتعلقتني �لبذور 

  بطاطس املصابة مبرض اجلربة؟ا�تلطة وال 
  .شكرا

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
غادي نغتمنو الفرصة د�ل السؤال د�Ç �ش هننيو أوال املكتب 

ين للسالمة الصحية، ألن هو اليل قام هباذ العملية واليل هو اليل بعد الوط
 5000طن، يعين  5000املراقبة د�لو اجليدة لقى بأنه يف السـنة املاضية 

، اليل فهيا واحد النسـبة (conforme)اليل جات مايش  2010طن يف 
  .عالية من هذاك املرض د�ل البطاطس اليل تلكميت عليه

مض رشكة صو�كوص ومض كذÇ رشاكت أخرى اليل  وهاذ اليش هذا
يه مغربية، واكنت املواد يه مواد مسـتوردة من أورو�، عىل أي، واحد 

طن الناس اليل جابوها قرروا بأهنا غادي حترق، وحترقات هنا يف  1000
  .املنطقة د�لمك، واكين اليش الخر اليل عاود رجع وامىش لبالصة أخرى

ملراقبة الصارمة د�ل املكتب الوطين للصحة هاذ السـنة، بفضل هاذ ا
احشال اعطاو د�ل  les contrôles)(والسالمة الصحية، احشال عند� يف 

طن، رمغ أنه £سـترياد  25طن إىل  5000طن، دز� من  25األمراض؟ 
  .46ألف طن إىل  ألف طن 38د�ل البطاطس داز من 

نقاش وحوار مع  إذن أوال تلقات اإلشاكلية، ترفضات السلعة، اكن
الفاعلني، وطلبنا مهنم �ش حيسسوا الناس اليل هام املزودين د�هلم، واكنت 
عالقات حىت مع بعض اPول حبال إيرلندا وحبال امسيتو �ش نقول هلم ها 

)la qualité ( أنه البطاطس اليل وصالت �اليل املغاربة كيطلبوا، وامحلد 
  . هاذ السـنة يه يف حصة جيدة

  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، تفضل السـيد قوضاض للتعقيب عن جواب 

  .السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم

البطاطس �لنسـبة لنا منتوج اسرتاتيجي، وهنا أ� أريد أن أنبه احلكومة 
اجلزائر، والتقديرات  إىل أنه هاذ السـنة رجعت كتدخل لنا البطاطس من

طن دخلت عىل احلدود بيننا وبني  3000طن حىت  2000اليل عندي بني 
اجلزائر يف اجلهة الرشقية، وامشات وصلت حىت ألاكدير، امشات وصلت 
حىت ألاكدير، تيحيدوا لها ذاك األكياس د�لها وتيعمروها يف أكياس أخرى 

  . وتيدوزوا هبا إىل أن وصلت إىل أاكدير
ري، الش؟ �ش خطري؟ خطري أوال رمبا تدخل لنا يش هذا خط

فريوس غادي يؤثر لنا مايش غري عىل املنتوج الوطين د�ل البطاطس وإمنا 
حىت العائX د�ل البطاطس، حبمك أنه، وأنمت سـيد العارفني، عارفني بأنه 
املرض د�ل البطاطس ميكن يقيس ماطيشة يقيس بوذجنال، يقيس حواجي 

  . أخرى
نا هاذ احلواجي اليل تيدخلوا لنا من اخلارج، وهباذ المكية، فني وýا اح 

هاذ امجلارك؟ فني هاذ اجليش عىل احلدود؟ اليل تيدخل �لشاحنات راه 
  . كيدخل البطاطس ميكن يدخل يش جعب آخر، وهذا خطري

احنا كنوüو تنبيه، كنهبو احلكومة بأنه هذا فيه خطورة ولكن 
 د�ل البطاطس اليل كيدخل للمغرب كيجي املسؤولية فني كذÇ؟ التأخري

، هاذ العام التأخري د�لو هو اليل 15/01حىت لـ  15/12، 12يف شهر 
خىل املشلك اسـتفحل، ألنه املزارعني د�ل هاذ الزراعة كيقلبوا منني غادي 

  . يدخلوا هاذ الزريعة �ش يزرعوها
طس �ش و�لتايل، البد من هاذ اجلهات اليل كتحرس عىل هاذ البطا

تدخل يف وقهتا، كيخصها تدخل يف وقهتا �لضبط �ش نتفاداو وكنشكرو 
املكتب اجلهوي لالستìر الفال, مللوية وكذÇ املكتب الوطين للسالمة 
الصحية اليل قاموا بدور 0م، اليل اكنوا سـباقني إىل وقف هذه العملية، 

  .ورمبا داروا فهيا حمارض واليل اكنوا انتهبوا لهذه العملية وحاولوا وداروا فهيا
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

أوال غري �ش ميكن نصححو، احنا تنتلكمو عىل البذور د�ل 
öاحلد من هاذ الظاهرة .  يعرفوا عالش تنتلكموالبطاطس، �ش املسـهت

اليل تلكمت علهيا، مت حتسيس السلطات اإلقلميية ودعوة املصاحل امجلركية 

�جلهة، وتعيني جلنة ) l’ONSSA(إىل التنسـيق مع مصاحل املكتب د�ل 
ملراقبة نقط بيع أغراس البطاطس، امشينا عند هذوك الناس اليل تيبيعوا، 

متاتش يعين أي حاà رمغ هاذ الîم اليل تيقولوا بأنه اكين وحلد الساعة ما 
ما  نشوفو �ك (les semences) وهذا، امشينا للناس اليل كيبيعوا 

ما هذا، واكنت املراقبة، ما اكين حىت حاà اليل ظهرت اآلن،  كيبدلوا، �ك
واكين اآلن القيام بز�رات ميدانية لبعض الضيعات اليل هام تيعملوا هاذ 

   .اليش د�ل الفالحة حلث الفالحني عىل تفادي اقتناء أغراس البطاطس
ومن هذا املنرب، نوجه هلم كذÇ هذا اإلنذار، ألنه حذاري من اسـتعامل 
هاذ امسيتو، وامحلد � أنه اكين قنوات اليل يه سلمية، اليل يه مراقبة، 

ö، اليل غادي تعطي السالمة الصحية للفالحة واألرض د�هلم وللمسـهت
وغادي نبقاو دامئا يعين حتت اإلنذار د�ل هذه املشالك �ش متكررش يف 

Xالسـنوات املقب .  
  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال اخلامس املوجه دامئا إىل السـيد وزير الفالحة والصيد 
ممثيل الفريق البحري، وموضوع السؤال هو قطاع تربية اإلبل واللكمة ألحد 

  . £شرتايك لبسط السؤال
  .تفضلوا األسـتاذ النفاوي، اللكمة لمك

        ::::املستشار السـيد مبارك النفاوياملستشار السـيد مبارك النفاوياملستشار السـيد مبارك النفاوياملستشار السـيد مبارك النفاوي
  السـيدات املستشار�ن،

  السادة املستشارون،
  السـيد الوزير، 

، اكن سـيفطناه، رمبا 2010هاذ السؤال اكن تطرح يف شهر سـبعة 
  .لسؤالمتغريات جديدة وقعت، ولكن ال بأس �ش نطرح ا

يعترب قطاع تربية اإلبل من القطاعات الواعدة ملا � من طابع اقتصادي 
واج°عي وثقايف وسـيا,، وعىل اخلصوص يف األقالمي اجلنوبية للمملكة، 
لكن عدم إعطاء األمهية واPمع الالزم لهذا القطاع عرضه للهتميش نظرا 

رؤية إسرتاتيجية للصعو�ت اليت تصاحب معلية تربية اإلبل، ونظرا لغياب 
ال يوجد فهيا ما يو, بإعطاء  2010واحضة للقطاع، فربامج الوزارة لسـنة 

  . األمهية لقطاع اإلبل، �لرمغ من الوعود اليت مت قطعها يف هذا الشأن
كام أن هناك غياب �م ملراكز األحباث وكذÇ األطباء املتخصصني يف 

اصة �ألمراض اليت اإلبل غري موجودين، وخصاص كذÇ يف األدوية اخل
تصيب اإلبل، اليشء اýي انعكس سلبا عىل تطوير القطاع، سواء ف. 
خيص التسمني أو احلليب، عىل عكس بعض اPول اEاورة لنا مكوريتانيا 

  .والصومال، اليت نعترب أنفسـنا متقدمني علهيا كثريا
 ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيد الوزير، عن إسرتاتيجية الوزارة
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خبصوص تربية اإلبل وعن الربامج واإلجراءات الواجب اختاذها للهنوض 
  . هبذا القطاع الهام

  .وتقبلوا السـيد الوزير فائق £حرتام والتقدير

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
مجيع سالسل اإلنتاج لها أمهيهتا يف خمطط املغرب األخرض، وكنعرفو 
األمهية د�ل اإلبل يف املناطق اجلنوبية يعين كرافعة للتمنية يف امليدان 

  .الفال,
هبدف التفعيل د�ل هاذ اإلسرتاتيجية، امحلد �، فعال هذا سؤال 

السـنة، ولكن كنا كنخممو ذيك الساعة �ش نديرو  تطرح هاذي واحد
واحد العقدة د�ل بر�مج خاص �إلبل، وهاذ  الرب�مج معلناه ووقعناه يف 

اليل اكنوا د�ل الفالحة يف مكناس مع ثالثة ) les assises(إطار يعين هاذ 
  :د�ل الغرف اجلنوبية، وكهيم

 الرتقمي والتأطري الصحي للقطيع؛  -
بحث والتمنية، خاصة تö املتعلقة �لتحسني الورايث دمع برامج ال  -

 ؛ (l’amélioration génétique)للقطيع 
 دمع التنظمي املهين ملريب اإلبل وحتسني املراعي وإنشاء نقط املاء؛  -
تمثني منتجات اإلبل، يعين بناء وحدات خاصة، أسواق منوذجية،  -

�ل سلسالت ترمزي املنتوجات، �ش حىت هو يدخل يف هاذ السلسX د
 .اإلنتاج
وشفنا الز�رة اليل اكنت يف اPاخX وال العيون، يعين اكين واحد  

العدد د�ل، تبارك هللا، الوحدات الصناعية اجلديدة اليل جات يف هاذ 
اليل هام كيجهتدوا وعندمه  (des coopératives) اليش د�ل اإلبل، وفهيا

ة د�ل اPاخX ود�ل العيون منتوج جيد، اليل امحلد � اآلن وصل للمنطق
واملنطقة اليل هام فهيا، ولكن اليل الناس كيمتناو أنه مييش Pاخل البالد، 

  . وتكون عندو حظوظ يف األسواق األخرى
ب ـ، هذا عىل حس2020وكيبلغ احلجم £ستìري املرتقب يف أفق 

)le contrat programme ( اليل عند� يف إطار هاذ العقد، بر�مج
مليون د�ل اPرمه، فيه اPوà غادي �خذ عىل العاتق د�لها  700 يتإم 

مليون د�ل اPرمه، وهذا كيظهر يل بأنه جمهود إجيايب، واليل البد ما  400
  .يعطي إن شاء هللا نتاجئ 0مة يف املناطق اجلنوبية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
قيب عن شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التع 

  .جواب السـيد الوزير، تفضلوا األسـتاذ

        ::::املستشار السـيد مبارك النفاوياملستشار السـيد مبارك النفاوياملستشار السـيد مبارك النفاوياملستشار السـيد مبارك النفاوي
شكرا السـيد الوزير، احنا عىل أي حال هذا هو اليل كنا نناضل من 
أجلو هاذي سـنوات، واليوم كنظن �لفضل د�لمك واPمع د�لمك، وكنا دامئا 

مس الساكنة احنا نراهن عىل أنمك إذا ما عدلتو ان° ما غادي يتعدل، إذن �
شاكرين لمك عىل اEهودات اليل كبذلو، وهذا هو اليل كنا نطمحو فيه، إال 
أنه الزم نثري انتباهمك، السـيد الوزير، عىل أن £ستìر هبذا احلجم وهبذا 
القدر اليل غادي يكون عندو نتاجئ إن شاء هللا وظانني أهنا غادي تكون 

  . نتاجئ مفيدة
األساس خص يكون مبين عىل الصح، الحظوا يف ولكن نبغي أنبه أنه 

اجلهة د�ل لكممي السامرة ملا تبدأ معلية التوقيع يف مكناس، بدأت واحد 
احلركية د�ل تكوين امجلعيات، وهذا ختلط مع اخلبط واللخط بني بعض 
الناس اليل ابداو يرصفوا عىل هاذ التخصص، واليل كنظن إىل ما تنهبتو لو 

عيات اليل كتكون �لشلك اليل ما هو مضبوط، لهذا وضبطتوه، هاذ امجل 
 م،ـــــــــــــــكنا دامئا احنا سابقا كنا نطالب بعملية د�ل اإلحصاء والرتقي

)les puces ( هاذو اليل كيكونوا، مايش د�ل األذن، هاذو اليل كيدخلوا
حتت اجل= ألنه العملية األساسـية إىل ابغينا نكون امجلعيات خصنا حنصيو 

ألنه احنا الحظنا أن العملية .. الكسابة، واليل ما هو كساب عندو الكسب
جاو فهيا اكع اليل ما مه كسابة، واليل عندمه غري الغمن وكذا، ألهنم مسعوا 

 .الفلوس ومسعوا هاذ األرقام اليل كتلكموا عهنا ولكها جا دافع يلود يسعى
حصاء، أول معلية إذن من هذا املنرب، نلمتس إعادة البناء عىل أسس اإل

خصها تبدأ ونطالب هبا هو اإلحصاء، ألنه نهبنا املسؤولني اجلهويني اليل 
كميثلومك، قلنا هلم هذا عام إىل ابغيتوا العملية تنجح خصنا اإلحصاء، �ش 

نعرفو الكسابة، و�ش نقضيو عىل الهتريب ونقضيو عىل العمليات اليل ما 
 األوىل، ألنه أ� �لنسـبة إيل يه صاحلة، إذن العملية د�ل اإلحصاء يه

هذه امجلعيات اليل بغات تتكون اليوم راه إىل ما تبنات عىل أسس اليل يه 
  مضبوطة، وهل يسـتقمي الظل والعود أعوج؟ 

  .شكرا

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  . كرا السـيد املستشارش

هذه النقطة اليل تلكمت عهنا، فعال عندها احلساسـية د�لها واحنا ميل 
ابدينا كنعملو البلورة د�ل هاذ الرب�مج يعين اكن قدامنا هاذ املشالك د�ل 
املهنيني، وشكون اليل غادي ميثل املهنيني واملشالك د�ل المتثيلية، فلهذا 

ة، فضلنا أن غادي نوقعو مع الغرف الفالحية مادام أن ما اكنتش رؤية واحض
اليل اجلهوية د�ل ثالثة مناطق، ولكن نمتىن أنه يف املسـتقبل إن شاء هللا 
نصل �ش يكون خلق واحد الفيدرالية بميهنية د�ل اإلبل ألنه املصاحل د�ل 
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هذه الفيدرالية يه أكرب من املصاحل الشخصية، وجيب أن ترجع ألحصاب 
  .هام الفالحة واليل كهيمتوا �ألمر د�هلمالشأن اليل 

مليون  58والقضية د�ل الرتقمي والتأطري الصحي للقطيع راه معلنا لو 
د�ل اPرمه، ومن املسائل األوىل اليل غادي نشـتغلو فهيا وأعطيك بعض 

  :األرقام
  مليون د�ل اPرمه؛  67حتسني املراعي وإنشاء نقط املاء تقريبا  -
ت اإلبل، يعين بناء وحدات خاصة وأسواق منوذجية تمثني منتجا -

مليون، واكين دمع ملنتجي اإلبل القتناء املاشـية  68والرتمزي د�ل املنتوجات 
  .مليون درمه 160وبناء مأوى يف إطار صندوق التمنية الفالحية 

إذن هاذي لكها أموال 0مة اليل حلكومة املغربية واPوà بغات �ش 
قطاع د�ل اإلبل، فعىل الفاعلني أن يأخذوا مسؤوليهتم تساعد هبا هذاك ال

ألنه التفعيل د�هلم مايش د�ل وزارة الفالحة، التفعيل د�ل الفاعلني اýين 
  .يشـتغلون يف هذا امليدان

  .وشكرا

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

اسـتفحال اýبيحة الرسية هو موضوع السؤال السادس املوجه للسـيد 
ر الفالحة والصيد البحري، وهو للسادة املستشارين بنارص أزاكغ، عبد وزي

  . امحليد السعداوي، سعيد التدالوي، عياد الطييب، عبد اEد احلناكري
 .اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال، تفضل اليس أزاكغ

        ::::املستشار السـيد بنارص أزاملستشار السـيد بنارص أزاملستشار السـيد بنارص أزاملستشار السـيد بنارص أزاكغاكغاكغاكغ
  شكرا السـيد الرئيس،
  ستشارين،السـيدات والسادة امل 

  السـيد الوزير،
تشلك األسواق األسـبوعية �مجلاعات القروية مناسـبة للساكنة من 
أجل التسوق مبا حيتاجونه من حاجياهتم اليومية واألسـبوعية، وخاصة 
اخلرض واللحوم، سواء مهنا امحلراء أو البيضاء، إال أن انتشار اýبيحة 

ا نتساءل عن الرسية ببعض األسواق يف غياب طبيب بيطري، جيعلن
رشوط الصحة والسالمة ملسـهتö تö اللحوم، كام أن غياب جلان املراقبة 

  .يسامه يف جتارة اýبيحة الرسية
نسألمك، السـيد الوزير، ما يه التدابري اليت ستتذخذها احلكومة من 
أجل تعممي الطبيب البيطري يف األسواق األسـبوعية ملراقبة اللحوم امحلراء 

  ن ظاهرة اýبيحة الرسية؟والبيضاء واحلد م

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

لصحية كتقوم املصاحل البيطرية التابعة للمكتب الوطين للسالمة ا
للمنتجات الغذائية �ملراقبة املسـمترة لصحة وجودة اللحوم املهيأة �Eازر، 

ألف طن من اللحوم  240متت مراقبة حوايل  2010وخالل سـنة 
طن  2032واألحشاء، ومتكنت مصاحل البيطرية من جحز وإتالف تقريبا 

 411طن متأتية من اýبيحة الرسية، وحترير  16من اللحوم امحلراء، مهنا 
أشهر األوىل من السـنة احلالية متكنت املصاحل  3حمرض ضد ا�الفني، وهاذ 
من اللحوم  6طن من اللحوم امحلراء، مهنا  54البيطرية من جحز وإتالف 

  .حمرض ضد ا�الفني 109املتأتية من اýبيحة الرسية، وحترير 

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

  .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد بنارص أزاملستشار السـيد بنارص أزاملستشار السـيد بنارص أزاملستشار السـيد بنارص أزاكاكاكاكعععع
  . شكرا السـيد الوزير

 Xغري التعقيب عىل جوابمك، السـيد الوزير، بغيت نعطي به بعض األمث
احلية، سـ. نعطيمك مثال يف إقلمي خنيفرة جبامعة سبت أيت رحو بقيادة 

 150وزير، تذحب تقريبا يف هاذ امجلاعة، السـيد ال. موالي بوعزة �لضبط
طري من اPجاج، هناك غياب الطبيب  500رأس من املاشـية وأكرث من 

البيطري ملراقبة هذه اللحوم اليت تباع هبذه السوق، السـ. أن اجلزارة د�ل 
امجلاعات األخرى تيجيو تيتسوقوا يف هذاك السوق �للحوم اليل تيجيبوا 

درمه مثال للكيلو  50جلزار تيبيع ب من امجلاعات األخرى، ألن تنلقاو هاذ ا
درمه، أن اكين واحد النوع  20/25د�ل اللحم، واجلزار اليل حداه تيبيع ب 

من الفوىض واكين واحد النوع من الفوىض هبذه األسواق، ما يش غري 
سوق السبت د�ل موالي بوعزة ولكن يف بعض األسواق، تقريبا جل 

  .األسواق د�ل اإلقلمي
، راسلنا املصاحل د�لمك والسلطة احمللية كذÇ راسلتمك السـيد الوزير

من أجل £نتباه إىل هذه اخلطورة د�ل هاذ الفوىض، ألنه ال وجود 
السـيد الوزير، نلمتس منمك واملصاحل د�لمك �ش تعجلوا لنا . لطبيب بيطري

هبذا الطبيب البيطري، سواء يف هاذ األسواق أو األسواق األسـبوعية، 
هاذ الظاهرة يف أقالمي أخرى ولكن �لضبط يف إقلمي خنيفرة،  ميكن اكين

اكين هناك مشلك اليل تنطلبو منمك، السـيد الوزير، �ش تعطيو التعل.ت 
د�لمك �ش تكون هاذ املراقبة واملراقبة الصارمة عىل حصة وسالمة 

  .املواطنني
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار التعقيب شكرا السـيد املستشار،
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        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  السـيد الرئيس احملرتم،

هاذي مناسـبة كذÇ �ش نقولو بأنه هاذ القطاع د�ل اللحوم راه �ش 
يكون التنظمي د�لو خصو اشوية د�ل التحرير د�ل القطاع، وخص القطاع 

 كيخدموا فيه ويكون واحد اإلعادة د�ل يرجع ملاليه، يعين الكسابة اليل
الهيلكة د�ل األسواق �ش حناربو هاذ املذاحب الرسية، ألن يه اليل 

  . كتجيب املشالك الكربى ألنه املذاحب الرسية ما فهيا ال بيطري ال هذا
وإعادة الهيلكة أنه حىت ذوك األسواق وذاك اليش ما فهيا �س �ش 

واحد �ش ميكن ترسل هلم البيطري �ش  يتجمعوا شوية �ش يكون متاك
وآخذ . تكون واحد املردودية، عىل أي هذا بر�مج عىل املدى املتوسط

سؤاÇ وغادي نشوف إن شاء هللا ما ميكن أن نعم^ يف هذه املنطقة عىل 
  .حسب السؤال اليل طرحت السـيد املستشار احملرتم

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

 السؤال السابع واألخري املوجه إىل السـيد وزير الفالحة ننتقل إىل
والصيد البحري دامئا، وموضوع السؤال هو انتشار املرض الطفييل 

)Echaudage Piétin ( وانعاكساته السلبية عىل الفالحني واملومس
وزير الفالحة والصيد البحري، عفوا، متاما، تداركت أخريا رمبا، ... الفال,

... القة بصحة املواطنني، فاýبيحة الرسية يف صX طبعاوهو كذÇ � ع
  .تفضلوا السـيد املستشار لطرح سؤالمك

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

  السادة الوزراء احملرتمني،
  إخواين املستشارين احملرتمني،

 يتعرض املومس الفال, يف العديد من املناطق املغربية لاكرثة حقيقية
بعد إصابة حقول شاسعة من مزروعات احلبوب مبرض فطري مدمر، وهو 

، اýي يصيب جذور احلبوب ويؤدي إىل )piétin échaudage(مرض 
تعفهنا، مما ينتج عنه اصفرار يف البداية، مث تيبس السنبX قبل األوان، وهذا 

  .يؤدي يف الهناية إىل ضياع اكمل حملصول احلبوب
 واسع يف منطقة الغرب، لكنه بدأ يف إن هذا املرض انترش بشلك

£نتشار يف �يق املناطق الفالحية، مما سـيؤثر ليس فقط عىل املومس 
احلايل وضياع الفالحني يف هذا املومس، بل هيدد أيضا املومس املقبل إذا مل 
تتخذ الوزارة التدابري الالزمة حملاربة املرض، وخاصة أنه مرتبط �جلذور 

  . اليت لن تكون صاحلة لزراعة احلبوب سوى بعد سـنواتوخيتلط �لرتبة، و 
وحسب املعطيات املتوفرة Pينا، فإن البذور اليت وزعهتا رشكة 

لها جزء من املسؤولية، حيث من احملمتل أهنا مل تعاجل مبا فيه " صو�كوص"
الكفاية ملقاومة هذا املرض الطفييل املوجود يف الرتبة، ومما يؤكد ذÇ أن 

ýين اسـتعملوا بذور أخرى، ومهنا البذور املسـتوردة من اخلارج الفالحني ا
نفسها، جنوا من هذه الاكرثة مما يفرض فتح حتقيق " صو�كوص"من طرف 

يف املوضوع وحتديد املسؤوليات وما يرتتب عىل ذÇ من إجراءات ومهنا 
  .تعويض خسائر الفالحني الفادحة يف هذا املومس

هنا، السـيد الوزير، حملاربة هذا املرض؟ مفا يه التدابري اليت ستتخذو 
وهل مت حتديد املسؤوليات؟ وهل تفكرون يف صيغة لتعويض الفالحني 

  املترضرين؟
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .يس احملرتمشكرا السـيد الرئ 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يف البداية أود اإلشارة إىل أن مرض السـنابل البيضاء كيصيب مجيع 
أصناف احلبوب يف املناخات املعتدà، ويسببه فطر يعيش يف الرتبة وال 

  .ينتقل بواسطة البذور
يعين اليل كيعمل (تعد ظروف اإلنتاج املكثف والزراعة األحادية 

وكرثة األمطار واعتدال ) حبوب عىل حبوب، كيبدل دامئا غري �حلبوب
  . احلرارة من العوامل اليت تساعد عىل ظهوره

إثر ظهور اإلصا�ت هبذا املرض يف حقول احلبوب مبنطقة الغرب، 
قامت املصاحل ا�تصة �لوزارة جبوالت ميدانية يف مجيع املناطق املنتجة 

  :انتشاره، وهاذ الز�رات أ�نت النتاجئ التاليةللحبوب لتقيمي مدى تطوره و 
أوال، اإلصابة هتم بعض احلقول مبنطقة الغرب، وتمتركز أساسا مبنطقيت 

  حد كورت وجرف امللحة؛
5نيا، كتبقى نسـبة اإلصابة جد حمدودة، حيث ال تتعدى يف احلقول 

�لنسـبة للحقول ا�صصة  %�1لنسـبة للقمح العادي، و %5املصابة 
اليل يه األرايض اليل مسها ) Les parcelles(اج البذور، هاذي يف إلنت

  د�ل املرض؛ %5هذا املرض يف داخلها ال يتعدى 
5لثا، كتختلف نسـبة اإلصابة حسب مدى احرتام اPورة الزراعية، 
فقد لوحظ يف نفس £سـتغاللية أن نسـبة اإلصابة اكنت مرتفعة �لنسـبة 

حبوب، يف حني أن النسـبة قاربت  للحقول اليت زرعت �حلبوب بعد
الصفر يف احلقول اليت احرتمت فهيا اPورة الزراعة املوىص هبا بعد القطاين 

  وبعض األرايض اليل يه مسرتحية؛
رابعا، مل يالحظ اختالف يف نسـبة اإلصابة بني حقول القمح املزروعة 

  ببذور مسـتوردة وبذور منتجة حمليا؛
ة الصنف، حيث أظهرت عدة أصناف خامسا، ال ترتبط اإلصابة بنوعي

أمال، ومنال، وتياك، وأشطار، والفضيX، أعراض املرض، مهنا أصناف 
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  .والسامية
وعىل العموم، كتبقى نسـبة اإلصابة املسجX يف املناطق املعنية حمدودة، 

  .ولن تؤثر سلبا عىل اإلنتاج وسري املومس الفال, احلايل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ير، هناÇ تعقيب السادة املستشارين؟ تفضلوا شكرا السـيد الوز

  .السـيد املستشار يف إطار تعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  السادة املستشارين، 

سؤالنا، السـيد الوزير، هو كيفية احلصول عىل مجيع التعويضات اليت 
لفاسدة اليت اسـتعملت من قبل الفالح تكبدها الفالح، الناجتة عن البذور ا

املغريب، وخاصة أن هذه البذور اقتنيت من رشكة متتلكها اPوà املغربية، 
  ". صو�كوص"إهنا رشكة 

كام تفيد التحاليل اليت أجريت عىل هذه البذور اتضح أهنا غري صاحلة 
ن وتركت آ5ر املرض يف الرتبة، مما هيدد املومس الفال, املقبل، خصوصا أ

  .البذور املسـتوردة من اخلارج من نفس الرشكة مل يظهر علهيا أثر املرض
فلهذا، نطالبمك، السـيد الوزير، أن يكون هناك حتقيق يف املوضوع، 

  .وأن تؤخذ العملية جبد ألهنا �لنسـبة للفالح مصريية
السـيد الوزير، أرجو أن ال يتكرر بيع مثل هذه البذور الفاسدة ويمت 

  . قبل بيعها للفالح ألهنا ملكفة �لنسـبة للفالح تشديد املراقبة
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، اليل بغيت نقول بأنه هذا املرض ال 

املشلك أنه إىل اكنت واحد السـنة  يرتبط �لبذور، مايش مشلك البذور،
ممل يف �حية الغرب، إىل اكن  700اليل يه ممطرة بزاف، اكنت أكرث من

، كيعمل احلبوب )céréales(هاذ اجلو �رد نوعا ما، إىل اكن السـيد كيعمل 
وعاود 5ين امعل احلبوب، مادام أنه كياخذ املاء بزاف أخذ هذا املرض، 

الناس اليل كتعمل احلبوب تدوز للقطاين أو  فلهذا احنا اليل كنطلبو أنه
ختيل األرض تسرتحي، خصوصا يف هاذ املسائل يعين يف هاذ األرايض اليل 

  . فهيا اليوم األمراض
ليس مرتبطا، وتعملت " صو�كوص"أما املشلك د�ل احلبوب د�ل 

دراسات وخرجوا ميدانيا، ال املكتب الوطين للسالمة الصحية وال الناس 
، خرجنا واحد اللجنة ألن )le centre de recherche INRA(د�ل 

مسعنا واحد الîم وامشاو ومعلوا التحر�ت د�هلم، والنتاجئ اليل توصلنا 
  . لها حلد الساعة يه هاذي

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة    
شكرا للسـيد الوزير عىل جوابمك، كام نشكرمك عىل مسامهتمك القمية معنا 

نتقل إىل القطاع املوايل وهو قطاع الثقافة والسؤال يف هذه اجللسة، ون 
  . املوجه إىل السـيد وزير الثقافة حول هنب املآثر التارخيية

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق £سـتقاليل للوحدة 
  .والتعادلية لتقدمي السؤال، تفضلوا األسـتاذ برقية، اللكمة لمك

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

  السادة الوزراء،
  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارين، 
معايل الوزير، يف الواقع نعمل أن وزارتمك يه أفقر وزارة ماد� داخل 
هذه احلكومة، ولكن نعمل كذÇ أهنا أغىن ثقافيا، فلهذا نتساءل، معايل 

اليت أصبحت  ألف ماكن، 15الوزير، عن املآثر التارخيية، ويه أكرث من 
اآلن بني أيدي أ�س يسـتغلوهنا بدون مراقبة وال عناية، هناك مدن إىل 
حد اآلن توجد حتت األتربة، وهناك عدة مآثر �رخيية، هناك قصور، ونعمل 
أن جسلامسة اكنت عامصة اقتصادية يف إفريقيا، أين يه هاته املدينة؟ علام 

وأصبحت يف £هنيار التام، و�فياللت تزخر بقصور موجودة ... بأن جبانهبا
ما يه عناية وزارة الثقافة �لنسـبة لتارخينا و�لنسـبة للمآثر و�لنسـبة 

  للقصور؟
هناك حديث طويل من خالل مقاالت اكنت �للغة الفرنسـية أو �للغة 
العربية من مغاربة أو من أجانب، واكن نداء اليونسكو يف الشهر املايض 

ر، ما هو دور وزارة الثقافة �لنسـبة لتارخي هاته �لنسـبة للعناية هباته املآث
األمة؟ علام بأنه هناك مآثر لها أكرث من مليون سـنة، أقول مليون سـنة، 
وعىل سبيل املثال جبانب اPار البيضاء هناك مليون ونصف سـنة، وهو 
ماكن أهل الغالم، يعين أن هناك ثقافة وهناك حضارة وهناك �رخي لهاته 

  زارة الثقافة إزاء هاته األماكن؟ األمة، ما دور و 
  .شكرا معايل الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزير الثقافة

        ::::السـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنساململململ محيش، وزير الثقافة محيش، وزير الثقافة محيش، وزير الثقافة محيش، وزير الثقافة
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل هذا السؤال 

الثقافة، لكن تعلمون  يف وزارة -حنن-يؤرقنا  -طبعا- الوجيه، واýي 
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والشك أن اجلواب الشامل ال ميكن أن يأيت من وزارة الثقافة وحدها بل 
  .كذÇ من السلطات احمللية ومن وزارة اPاخلية كام تعلمون

وقضية الهنب مآثر �رخيية ظاهرة تعرفها كثري من الب=ان و�ألخص 
الظاهرة بل  املسـتعمرة مهنا سابقا، لكن ما يلزم هو عدم اإلذعان لهذه

  .مقاومهتا مبا يلزم من قوانني ترشيعية ومن إجراءات احرتازية
ف. خيص وزارة الثقافة، والسؤال املطروح علهيا ف. خيص هذا اEال 
وهو أن الوزارة ال تدخر üدا يف امحلاية القانونية لتö املآثر ويف 

  : اإلجراءات £حرتازية، وأذكر مهنا تباعا بشلك موجز
، )للوزارة( احلراسة الالزمة يف املواقع واملباين التارخيية التابعة لها توفري

 àوهو إجراء سامه يف إحباط العديد من معليات الرسقة، اكن أخرها حماو
رسقة حتفة أثرية رومانية من ماكهنا األصيل مبوقع ولييل، حيث مث إلقاء 

  القبض عىل املهتم وإحالته عىل القضاء؛
ظات جديدة بعدد من املواقع التارخيية وتعيني كذÇ إحداث حماف

حمافظني لتسـيريها وضامن حاميهتا، نذكر مهنا حمافظة متودا بتطوان، وحمافظة 
زيليل بأصيال، وحمافظات مواقع النقوش الصخرية بلك من السامرة وزكورة 

  ولكممي، هذا عىل عالوة طبعا عىل مفتشـيات املآثر التارخيية؛ 
احف التابعة للوزارة باكمريات للمراقبة، �إلضافة كذÇ تزويد جل املت

إىل تواجد احلراس التابعني للوزارة وحراس رشاكت احلراسة اخلاصة، اليت 
أبرمت معها الوزارة صفقات أو اتفاقيات يف جمال احلراسة محلاية اEموعات 

  املتحفية من التعرض للرسقة والهنب؛ 
ا يشء 0م، وخاصة تö املتعلقة املصادقة عىل £تفاقيات اPولية، وهذ

�لتدبري الواجب اختاذه حلظر ومنع اسـترياد وتصدير ونقل املمتلاكت الثقافية 
  .بطرق غري مرشوعة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، لمك أن حتتفظوا مبا تبقى لمك من عنارص اجلواب 

قيب عن يف إطار التعقيب، اللكمة للسـيد املستشار إذا اكن هناÇ تع 
 .جواب السـيد الوزير

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

معايل الوزير، هو يف الواقع املسؤولية ليست مسؤولية وزارة الثقافة 
فقط، ولكن اليشء اýي ال نريده هو حي� يتحدث وزير ويقول بأنه هناك 

أن احلكومة لها  وزارة أخرى، هل احلكومة مكونة من وزارات قطاعية أو
سـياسة مشولية؟ هذا ال يقب^ هنائيا العقل حي� نريد أن حنمل املسؤولية 
لآلخرين، هاته مسؤولية حكومة باكملها، وجيب أن نتوجه إىل املشالك 

  .حكومة وبرملان ومواطنني، هذه مسؤولية امجليع
هناك حتدثمت عن الرسقة اليت اكنت يف ولييل، وهو �ب بطبيعة احلال 

كيلوغرام من النحاس األصفر، فعال ال ميكن إال أن هن£ من  640اكنت � و 

قام هبذه العملية، ولكن يوميا هناك بيع ورشاء آل5رات، يوميا، وهناك 
تواطؤ امجليع، البد أن نعتين بتارخينا ومبآثر�، معايل الوزير، فاملسؤولية 

  . للجميع
ن أن تكون توعية يوميا ماذا قامت به الوزارة من توعية؟ أضعف اإلميا

  . �لنسـبة للمواطن وهذا أضعف اإلميان
  .شكرا معايل الوزير

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

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
احلق لك احلق معمك السـيد املستشار، لكن أعطيمك مثاال ألن الوقت 

فقط كنت يف طنجة حيث تفقدت احلاà اليت صارت وجزي، يوم السبت 
، وحصل هنب مهنجي لهذه 1913علهيا فيال أريس اليت يعود �رخيها إىل 

الفيال، لكن امحلد � برشاكة قوية بني وزارة الثقافة ووزارة اPاخلية 
والسلطات احمللية اسـتطعنا أن ننقذ ما أمكن إنقاذه، واآلن اسرتجعنا 

هكتارات اليت تنمتي  9إن شاء هللا، إضافة كذÇ إىل الفيال، وسرنممها 
  . كذÇ، ويه مسجX يف الرتاث الوطين

أ� ذكرت فقط ما مقت به فقط يوم السبت، ولكن لنا مدراؤ� 
اجلهويون ولنا مندوبيات، ومه عندما يالحظون أشـياء واملفتشون املآثر 

Çاخلية خيربوننا، وحنن بدور� خنرب السلطات احمللية وخنرب كذPوزارة ا 
وأعتقد أننا سائرون عىل اPرب، وأكيد ... وحناول أن نعمل معا وسو� إلنقاذ

أن النتاجئ ف. خيص هذه املآثر سـتكون إجيابية إن شاء هللا أكرث وأكرث 
  .جناحا وتوفيقا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نرشكرمك، السـيد الوزير، عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، وننتقل 

السؤال املوجه إىل السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان حول  إىل
أنسـنة السجون ببالد�، واللكمة ألحد ممثيل فريق األصاà واملعارص لبسط 

  .السؤال
  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::يتيتيتيتت ت ت ت املستشار السـيد احلفيظ اح املستشار السـيد احلفيظ اح املستشار السـيد احلفيظ اح املستشار السـيد احلفيظ اح 
  السادة الوزراء، 

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين احملرتمني،

لقد قطعت بالد� أشواطا 0مة يف جمال توسـيع فضاء احلرية وتعزيز 
ويف هذا اإلطار، شهد دور املؤسسة السجنية حتوال . ثقافة حقوق اإلنسان

إجيابيا يف اجتاه ختليق الفضاء السجين وتعزيز حقوق السجناء، وتأهيل 
السجون ليك تصبح فضاء تربو� توفر سـبل اإلدماج، وتكرس النظرية 
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  . صالحية لهذه املؤسسةاإل
إال أن هذه الفضاءات الزالت تعرف مجموعة من املظاهر السلبية 
اكالكتظاظ وقX اآلليات والتجهزيات املتطورة يف جمال املراقبة والتفتيش 
وغياب أوجه التصنيف املالمئ للسجناء حسب خطورهتم، إضافة إىل 

عىل اPور الهتذييب نوعية التغذية واملراقبة الصحية، وهو ما يؤثر سلبا 
  .واإلصال, اýي أنشئت من أج^ هذه الفضاءات

Çý، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، أوال ما يه اإلجراءات املتخذة 
  من أجل جعل الفضاءات السجنية فضاءات أكرث إنسانية؟

5نيا، وما اýي تقومون به يف سبيل تفعيل ثقافة حقوق اإلنسان داخل 
  السجون؟
  .وشكرا

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

  .السؤال، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
شكرا السـيد الرئيس احملرتم، وشكرا للفريق احملرتم عىل طرحه لهذا 

  . السؤال
�ملوضوعية اليت طرح هبا السؤال، �العرتاف  البد من التنويه بداية

بوجود إصالحات 0مة يف جمال تأهيل وعرصنة مجموعة من السجون، 
بتحسني 0نية طرق العمل وعقلنة التسـيري، هذا التنويه بقدر ما نسج^ 
بنفس القدر البد أن نتفق معمك عىل لك املظاهر السلبية اليت أرشمت إلهيا 

  .بسجوننايف سؤالمك ف. يتعلق 
إمنا، واسـتجابة لتساؤالتمك، �لفعل ف. يتعلق �الكتظاظ، بال لغة 
اخلشب، ميكن يل نقول لمك اليوم اكين بناء وتوسعة وترممي عدد من 

مؤسسات السجنية، يف أشغال الرتممي  7السجون، فأشغال التوسعة اكين 
نية بلك مؤسسات جس  5، مت إهناء األشغال يف أربعة، مت اليوم بناء 9اكين 

من تيفلت وواد زم وخريبكة وبين مالل وتطوان، اكين برجمة بناء جسنني 
جديدين يف لك من فاس وآزرو، الرشوع يف بناء قريتني جسنيتني يف لك 
من مكناس ومراكش، وقطعت األشغال أشواط جد متقدمة، مع توفرها 

  .إخل...املدرسة واملسـتوصف وامحلام: عىل عدد من املرافق الرضورية
  : احملور الثاين من تساؤلمك اكن هو ظروف £سـتقبال

 14درامه إىل  5عىل مسـتوى التغذية مت الرفع من حصة اليومية من 
  درمه؛

عىل مسـتوى دفرت التحمالت اليوم اكين مراقبة وتشددت وتكثفت 
  أشغال املراقبة خاصة د�ل الزتام املزودين؛

  عىل املسـتوى اجلهوي؛ نفس اليشء ف. يتعلق بإبرام صفقات التغذية 
سـيارة  12عىل مسـتوى الرعاية الصحية يكفي اإلشارة إىل اقتناء 

  إسعاف جديدة خالل هاتني السـنتني األخريتني؛ 
كذÇ األشغال جارية وبصفة متقدمة لبناء مستشفى متعدد 
£ختصاصات بسجن عاكشة �Pار البيضاء، الطاقة اإليوائية د�لو غادي 

  . رسير 224تكون 
 2000ىل مسـتوى اإلدماج، خالل هذا املومس اPرايس اسـتفادت ع

من برامج  3565من برامج حمو األمية، و 2850جسني من برامج التعلمي، و
  .التكوين املهين

مت تنظمي كذÇ عدد من األنشطة £ج°عية والثقافية، إضافة إىل عدد 
  . من اجلهود لتخليق الفضاء السجين

 واملراقبة اكنت تتبيهنا احلد من حاالت الفرار النقص يف التجهزي األمين
، 2008حاà يف سـنة  30: من السجون اليل اكنت عرفت أرقام مرتفعة

  . 2009احلاالت يف  3مقابل 
ف. يتعلق بأوضاع الرجال والنساء العاملني �ملؤسسات السجنية، 

  . 2010خالل سـنة  1140تنشري فقط إىل توظيف 
  .شكرا

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
شكرا لمك السـيد الوزير، لمك أن حتتفظوا مبا تبقى من عنارص اجلواب 

        .يف التعقيب، تفضلوا السـيد املستشار

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

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين،

السـيد الوزير، حنن اعرتفنا يف البداية أننا نشاهد حتسن يف السجون، 
�لاكيف خصوصا يف املغرب، إىل قارننا السجون د�لنا مع  لكن ليس هذا

  .دول أخرى، مهنرضوش غري عىل £كتظاظ، هنرضو حىت عىل األلك
د�ل  5د�ل اPرامه للشخص،  5السـيد الوزير، ميل كتقول يل 

اPرامه إىل ابغى يرشهيم اإلنسان حىت حلوى متكفهيش، ميكن حىت السم 
  .�ش ميوت راه متكفهيش

يد الوزير، عيب يف الوقت اليل تنشوفو شـبابنا وتنشوفو املغاربة السـ 
يطالبون �لز�دة، وكتعطهيم ز�دة يف األجور، الزال السجني و�خلصوص 
أولئك اýين ليس هلم عائالت بقرب السجون اليت يوجدون هبا، تيعيشوا 

  د�ل اPرامه؟  5د�ل اPرامه، آش غادي يرشي ب  5ب 
 5ر، عندك عائX، غري قول يل آش غادي تدير ب أنت، السـيد الوزي

د�ل  5د�ل اPرامه �ش غادي يعيش هبا؟ ýا نطالب الز�دة يف هاذ 
  .اPرامه ثالثة أو أربعة اخلطرات أكرث

5نيا، نطالب بأن السجناء د�لنا مايش يكونوا جسناء ميل كيدخلوا 
، وخيرجوا يعين يرت�و خيرجوا تيبكيو، خيرجوا مربيني، وخيرجوا حافظني
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فرحانني هباذيك األ�م اليل دوزوها رمغ أنه األ�م د�ل احملن يكونوا دوزوا 
أوقات مر�حني فهيا، واهنا� �ش كزتيد احلب د�هلم للوطن د�هلم، السـيد 

  .الوزير، ميخرجوش أهنم اكفرين عىل بالدمه وعىل وطهنم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
للسـيد الوزير يف إطار التعقيب عن  شكرا للسـيد املستشار، اللكمة
  .تعقيب السـيد املستشار يف دقيقتني

  :السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
أ� ال يسعين إال أن أتفق مع السـيد املستشار احملرتم بأن احلاجيات 
حاجيات حقيقية، لكن هناك كام قال جمهود من أجل £سـتجابة لهذه 

يتجىل غري فقط، راه ما امسعنيش، مثال ف. يتعلق احلاجيات، هاذ اEهود ك 
 - كام قلت- �لتغذية راه وقع الرفع، مايش عاد غيوقع، وقع الرفع ثالثة املرات 

درمه،  14اPرامه اكنت يه اليل خمصصة للتغذية للسجني يوميا إىل  5من 
اPرامه  5درمه، إذن كام قلت  14اليوم السجني التغذية د�لو كتلكف 

  .يف والو، وÇý فكرت هذه احلكومة يف الرفع �لنسـبة لهاذ املبلغمكتجي 
�لنسـبة للتأطري، كام جاء يف سؤالمك، يكفي أن تعلموا أن هاذ السـنة 

حارس جسن يوجدون حاليا يف طور التكوين مبراكز تكوين  700هاذي 
منصب حارس السجن يف طور التوظيف، اكين  100األطر بإفران، 

تخصص يف جمال الرعاية الطبية والنفسـية والعمل إطار م  300توظيف 
  . £ج°عي

إذن اكينة جمهودات وبالد� خاصة ف. يتعلق بأنسـنة السجون 
واحلر�ت العامة وحقوق اإلنسان، مايش يف اPرك األخري كام تقولون، 
بالد� كتعد اليوم منوذج ف. يتعلق �النتقال، وتعد منوذجا ف. يتعلق �لتشـبع 

افة حقوق اإلنسان واحلر�ت العامة، ويف هاذ اإلطار كيتدار اEهود اليل بثق
  . تيدار من أجل السجون واملساجني

  .شكرا عىل اسـ°عمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكرمك السـيد الوزير عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، وننتقل إىل 

ة حول السؤال املوايل وهو موجه إىل السـيد وزير الشـباب والر�ض
  . احلاكمة يف تسـيري امجلاعات واألندية

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصاà واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، تفضلوا السـيد املستشار

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

  السادة الوزراء،
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين،

اليت وüها صاحب اجلالà املö محمد السادس شلكت الرساà امللكية 
مبناسـبة املناظرة الوطنية الثانية للر�ضة خارطة الطريق وقوة اقرتاحية، 
خشصت ماكمن القصور واإلختالالت اليت طبعت املشهد الر�يض، 
وحددت اإلشاكالت الرئيسـية اليت تعيق الهنضة الر�ضية ببالد�، حيث مت 

 مالءمة اإلطار القانوين مع التطورات اليت يعرفها إجياز هذه £ختالالت يف
هذا القطاع ومسأà التكوين والتأطري ومعضX المتوين وتوفري البنيات 
التحتية الر�ضية عالوة عىل إعادة النظر يف نظام احلاكمة املعمول به يف 

  .تسـيري اجلامعات واألندية
ندية تشـتغل يف مفع األسف الشديد، الزالت العديد من اجلامعات واأل

غياب �م للك أشاكل الرقابة والتقيمي واسـمترار حاà امجلود اليت تتسم هبا 
بعض التنظ.ت وانعدام التجديد اýي ختضع � هيئاهتا، وذÇ يف تناقض 
�م مع مضامني الرساà امللكية اليت علق علهيا خمتلف الفاعلني آماال كبرية 

اسـتعادة تألقها وضامن متثيليهتا عىل أعىل لوضع إسرتاتيجية للر�ضة الوطنية و 
  .مسـتوى يف خمتلف احملافل اPولية

ومن أجل ذÇ، نسائلمك، السـيد الوزير، عن األسـباب واملعيقات اليت 
حتول دون تفعيل مضامني وتوصيات املناظرة الوطنية يف شقها املتعلق 

دية، ومن بإعادة النظر يف احلاكمة املعمول هبا يف تسـيري اجلامعات واألن
األوضاع املرتدية والاكرثية وضعف اإلنتاج أو املنتوج الر�يض، يسامه فيه 
أيضا تغيري بعض املدربني للفرق الوطنية، وخصوصا �للجوء إىل اع°د 
مدربني أجانب عوض £ع°د عىل الكفاءة الوطنية وما أكرثها يف بعض 

  . املراحل التارخيية الر�ضية املغربية
من السـيد الوزير احملرتم وبرصحي العبارة وللرأي الوطين ونريد فقط 

أيضا أن نتعرف عن الراتب الشهري اýي يتقضاه بعض هؤالء املدربني 
األجانب مقابل ما يتقاضاه املدربني املغاربة ألن أحيا� كام نقرأ يف بعض 

  . الصحف أن الكفاءات الوطنية هتاجر إىل دول خارجية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  .شكرا السـيد املستشار، تفضلوا، السـيد الوزير، لتقدمي اجلواب

        ::::السـيد منصف بلالسـيد منصف بلالسـيد منصف بلالسـيد منصف بلخخخخياياياياطططط، وزير الشـباب والر، وزير الشـباب والر، وزير الشـباب والر، وزير الشـباب والر����ضةضةضةضة
  .شكرا السـيد الرئيس

أشكر السادة املستشارين احملرتمني عىل £ه°م اليل تيعطيوه �تلف 
أنه تنفيذا القضا� اليت هتم الر�ضة الوطنية، وميكن للحكومة أن تقول 

للتوجهيات الواردة يف الرساà امللكية السامية، وبناء عىل اسرتاتيجيات 
جديدة يف جمال الر�ضة، قامت وزارة الشـباب والر�ضة بفتح عدد من 

  .األوراش الهامة للهنوض هبذا القطاع
 البنية هو أولها ،اسرتاتيجيات 0مة 5ويف هذا الصدد، مت العمل عىل 

 التحتية، البنية يف قوية بطريقة يتقدم املغرب أن تنشوفو � وامحلد التحتية،
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 مع التعاقد مت طنجة، ود�ل مراكش د�ل الكربى املالعب افتتاح فبعد

 400 هاذ � امحلد للقرب، ر�يض سوسـيو ملعب 400 لفتح احمللية امجلاعات

 ،فتحت يه اليل 25 عند� اليوم احمللية، اجلامعات مع وقعناها احنا اليل
 تتبىن يه اليل 157 وعند� شـتنرب، آلخر هنا من تفتح غادي اليل 75 وعند�

  .التحتية للبنية �لنسـبة كبري التقدم واحد إذن حاليا،
مت العمل عىل هاذ اإلسرتاتيجية املهمة،  التكوين، إىل أيضا �لنسـبة

 حيث متت إعادة فتح املعهد املليك لتكوين األطر، ومت إدخال يف هذا املعهد
شاب اليل عندمه البااكلور� �ش ميكن لنا نكونو عدد من الشـبان،  450

زائد عىل ذÇ املدارس د�ل ر�ضة ودراسة وأيضا العمل عىل خلق دبلوم 
  .د�ل املدربني) le brevet(جديد اليل هو 

�لنسـبة للرشاكة، متت عدد من الرشااكت مع عدد من الفاعلني احملليني 
جلامعات اPولية، وأيضا مت إدخال عدد كبري من املال يف اكمجلاعات احمللية وا

  ... هذا اEال اليل اكن بلك رصاحة جمال فقري، ومتت £ع°دات بتقدم
السـيد املستشار، التليفون حىت ملن بعد، نسايل اجلواب د�يل واهرض 
يف التيليفون ما اكين مشلك، أ� تنجاوب السـيد املستشار والسـيد 

هللا خيليك ... م يف الهاتف النقال، هذا ما ميكنش لنا نقبلوهاملستشار تيتلك
  .يسايل من التيليفون النقال ومن بعد نسايل اجلواب د�يل، وهللا خيليك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
جوابمك السـيد الوزير موجه للقاعة لكها، مايش للمستشار حمدد بذاته، 

سـتفيد من جوابمك تفضلوا السـيد الوزير، تفضلوا السـيد الوزير، حنن ن 
  .مجيعا

        ::::السـيد وزير الشـباب والرالسـيد وزير الشـباب والرالسـيد وزير الشـباب والرالسـيد وزير الشـباب والر����ضةضةضةضة
  .احنا ميل تنجاوبو السادة املستشارين متناخذوش الهاتف النقال

إذن �لنسـبة لهذه النقطة يه نقطة 0مة، اليل تنقولو بأنه �لنسـبة 
للحاكمة مت واحد العمل كبري يف احلاكمة، وأفضل دليل عىل ذÇ هو أنه مع 

اتفاقية أهداف مع مجيع اجلامعات د�ل  45 توقيع مجيع اجلامعات مت
الر�ضة، اجلامعات هام داخلني يف نطاق القانون د�ل امجلعيات، ويف إطار 
هاذ القانون د�ل امجلعيات اPوà ما ميكنش لها تتدخل يف العمل د�ل 
اجلامعات، إذن اكين بعض املقتضيات اPولية املهمة اليل تنحرتموها يف 

خاصة يف جمال الر�ضة، واليل تتخيل بأن اجلامعة كتكون جامعة املغرب، 
  . اليل يه مسـتقX يف التسـيري د�لها ويف القرارات د�لها

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب عن 

  .جواب السـيد الوزير، اللكمة لألسـتاذ بلقشور، تفضلوا

        ::::ر السـيد عبد السالم بلقشورر السـيد عبد السالم بلقشورر السـيد عبد السالم بلقشورر السـيد عبد السالم بلقشوراملستشااملستشااملستشااملستشا

  .شكرا لمك السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  زماليئ املستشارين احملرتمني،
نعتذر إىل اكن زمييل هز التليفون، ولكن ال أعتقد أن أحدا من 
املستشارين عندما يكون الوزير جييبه يتعامل �سـهتتار مع أجوبة السادة 

أو اكنت هناك حركة  الوزراء، حنن يف جو مسؤول وإن صدر هذا
  .فنعتذر، عىل لك حال �مس الفريق بأمك^

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السـيد املستشار رحبا للوقت

        ::::املستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشور
السـيد الوزير، ال ميكن يف احلقيقة أن جنادل وأن خنتلف يف اPور 

مس سـياسة اýي تقوم به وزارة الشـباب والر�ضة واPور احلديث �
£عرتاف، نعرتف مبا تقوم به، و�مس الوطنية العالية نقول بأن وزارة 
الشـباب والر�ضة أحدثت رجة كبرية عىل مسـتوى املشهد السـيايس أو 
احلكويم كقطاع بشلك عام، من حيث توفري البنية التحتية اليت ما فتئمت 

دور  تقومون هبا إىل حدود الساعة، من مركبات سوسـيو ر�ضية ومن
إخل، واملشاريع متعددة يف هذا ... شـباب حديثة وكذÇ مراكز للنساء

  .اEال
وكذÇ حىت يف إطار ما مسيمتوه �إلسرتاتيجية اجلديدة من أجل 
الهنوض هبذا القطاع، كذÇ، السـيد الوزير، نريد أن يكون قطاع الر�ضة 
 بشلك عام قطاع منتج للرثوات يف بالد�، وهذا يشء معمول به يف
أورو�، واحنا تنعرفومك تتلكمون دامئا عن التفكري األمرييك يف اج°عاتنا بمك، 
إىل أن قطاع الر�ضة ميبقاش قطاع اج°عي �متياز، وتيسـتزنف املزيانية 
د�ل البالد، ولكن غري منتج، نريده أن يكون كذÇ منتجا وقادر عىل 

ني وإنتاج األبطال خلق الرثوات ببالد� واستيعاب عدد كبري من املعطل
  .إخل... وامليداليات واPبلوماسـية الر�ضية

يف هذا الشأن، تنلقاو واحد النشاز، اليل هو األندية، خصوصا كرة 
أسايس اليل اكين يف الر�ضة ) le vecteur(القدم بشلك عام، يه واحد 

وممكن خيلق، ولكن لألسف أن األندية املاكتب د�لها ما  …يف التواصل مع
لش للمسـتوى �ش ميكن لنا أننا نوصلو لهذه األهداف اليل كتوص

  . تنسطروها لكنا، لكن هذا ما ميكن نتصداو � إال �لنصوص
  نسألمك، السـيد الوزير، ماذا معلمت يف هذا الشأن؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نفسح اEال آلخر متدخل يف هذه اجللسة �ش يبقى ليه واحد الشوية 

وز السؤال د�لو يف البث التلفزي املبارش، تفضلوا د�ل الوقت حىت هو يد
 .السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب
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        ::::السـيد وزير الشـباب والرالسـيد وزير الشـباب والرالسـيد وزير الشـباب والرالسـيد وزير الشـباب والر����ضةضةضةضة
أشكرمك السـيد املستشار، وأشكرمك عىل التدخل د�لمك، تنقول لمك بأن 
الوزارة سـتعمل لك ما يف وسعها �ش نساعدو الفرق الوطنية إلنتاج 

د � هاذ السـنة، حيث أنه مخس د�ل األندية املغربية أفضل، هاذ وقع امحل
توصلوا إىل أدوار 0مة يف كؤوس إفريقية، وأ� أظن بأنه حان الوقت �ش 
ال اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم وال الوزارة يشـتغلوا يد يف يد �ش 
 يساعدوا هاذ الفرق املغريب ملا تيسافروا، خاصة يف إفريقيا �ش يكون

عندمه مجيع الوسائل الرضورية �ش يقدروا يعطيو واحد الرؤية د�ل الكرة 
  .املغربية يف املسـتوى العايل

أظن بأن ال فريق الوداد وال فريق الرجاء وال فريق اPفاع احلسـين 
اجلديدي وال فريق املغرب الفايس وال حىت الفريق الفتح الر�طي، أعطوا 

 4يل رجعت بقوة، حيث أنه اليوم وصلوا واحد املنظور للكرة املغربية ال
إىل التأهيالت األخرية د�ل مجموعات كؤوس  - امحلد �- فرق مغربية 

  . إفريقيا، واآلن خصنا نساعدومه �ش يقدروا يوصلوا
يف هذا الصدد، معلت اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم عىل خلق 

ن عندمه واحد واحد دفرت حتمالت اليل غادي مجيع الفرق �ش يكو
املسـتوى �ش يدخلوا يف البطوà £حرتافية ابتداء من السـنة اجلاية، 
وهاذي �درة حسـنة، حيث اليوم امجلاعات احمللية والسلطات احمللية خصهم 
يساعدوا الفرق د�هلم �ش يكون عندمه املسـتوى العايل اليل خيلهيم يدخلوا 

و دفرت التحمالت اليل هاذ دفرت التحمالت ه. يف ديك دفرت التحمالت
تيخيل الفريق يكون عندو التكوين، يكون عندو ملعب يف املسـتوى، 
يكون عندو املزيانية يف املسـتوى، وهذا تيحث اآلن اجلامعة عىل العمل مع 
مجيع الفرق �ش يطلع املسـتوى د�هلم، خاصة يف املاكتب املديرية د�هلم، 

احمللية �ش يساعدوا الفرق  ولكن أيضا حيث امجلاعات احمللية والسلطات
  .�ش يكونوا يف املسـتوى العايل

و�لنسـبة للحاكمة، احنا تمنشـيو بواحد املنطلق هو أنه الزم احلاكمة 
تتحسن بطريقة جيدة، وهذا ما ميكن يكون غري عن طريق القانون، 
القانون غادي خيرجوا النصوص التطبيقية د�لو، إذن يف هاذ الصدد احنا 

فس التدخل اليل ان° تتطلبو� عليه، إن شاء هللا ما يكون ماشـيني يف ن
  .غري اخلري يف األسابيع القادمة إن شاء هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . نشكرمك السـيد الوزير عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوايل، وهو موجه إىل السـيد وزير £تصال حول 
عالمية، واللكمة ألحد السادة املستشارين من تصحيح بعض املؤسسات اإل

  . الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال
 .تفضلوا األسـتاذ الرماح

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين، 
املغاربة تصحيح مسارها الشك أن من مضن امللفات الكربى اليت ينتظر 

اليوم هو ملف اإلعالم بلك مكو�ته، يف ظل عامل إعاليم يتطور برسعة إن 
عىل املسـتوى التكنولو� أو عىل مسـتوى ما يعرفه العامل من حتوالت 

  .وحراك من أجل أفق دميقراطي
ويف هذا اإلطار، نذكرمك، السـيد الوزير، �لعديد من £حتجاجات اليت 

هذه املؤسسات اإلعالمية تنديدا مبامرسات بعض  تؤطرها مكو�ت
  .املسؤولني املرشفني علهيا، واýين يعرقلون أي تطور إعاليم ببالد�

ýا، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات اليت تنوون اختاذها 
إلجبار مسؤويل هذه املؤسسات عىل التجاوب مع تطلعات العاملني هبا من 

  . نية ملواكبة ورش اإلصالح اýي تعرفه بالد�üة، ومن üة 5
  .وحنتفظ مبا تبقى يف التعقيب وشكرا

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

 . السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد خاP النارصي، وزير £تصال، الناطق الرالسـيد خاP النارصي، وزير £تصال، الناطق الرالسـيد خاP النارصي، وزير £تصال، الناطق الرالسـيد خاP النارصي، وزير £تصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس

  ة والسادة املستشارين احملرتمني،السـيد
الشك أن موضوع اإلعالم العمويم حيظى �ه°م مفهوم وطبيعي من 

أعتقد أننا يف . Pن الرأي العام ومن Pن املؤسسة الترشيعية �Pرجة األوىل
حاجة إىل أن نضع األمور يف نصاهبا دون أن ننفي، وليس يف نية وزير 

لإلصالح مازال مفتوحا، ال جدال يف £تصال أن ينفي أن هناك جماال 
ذÇ، لكن من �ب احلقيقة واإلنصاف أن نقدم صورة متاكمX ال تقفز عىل 

  .ما مت حتصي^
أريد القول بأنه منذ بداية العقد األخري، وأقولها للحقيقة واإلنصاف ألن 
األمر ال يتعلق فقط خبادممك هذا وإمنا برتاكامت تقوم هبا وزارة £تصال، مت 

جناز عدد كبري من اإلصالحات، مت رفع احتاكر اPوà عن القطاع، مت إ
إحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، مت إصدار قانون £تصال 
السمعي البرصي، برزت عدة إذاعات خاصة وعدة قنوات تلفزية متخصصة 
أيضا، هناك تغريات 0مة حصلت ومازالت مسـمترة وورش اإلصالح ال 

  . يتوقف
فضاء التدخل املهين لإلذاعات والتلفازات، سواء تعلق األمر �إلذاعات 
العمومية أو اخلصوصية، تؤطره دفاتر حتمالت وتؤطره عقود برامج، وأريد 
القول بأنه قد حتصل اختالالت، وأريد التوضيح يف هذا اEال بأنه، لو 
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ت تمت مسحمت يل السـيد املستشار احملرتم، ليس هناك تعمد أو اختالال
بكيفية مقصودة، هذا أمر غري وارد عىل اإلطالق، أن حتصل اختالالت يف 
فضاء معروف حبساسيته وبتعقيداته وبدقة جمال حتركه، هذا أمر طبيعي، 
اخلطأ ما يش أن حتصل £ختالالت، اخلطأ هو أن ال يمت التصدي ملعاجلة 

تناء �ملوارد £ختالالت، وأريد التأكيد يف هذا الصدد مثال بأن هناك اع 
البرشية عىل الصعيد املادي وعىل الصعيد املعنوي وعىل الصعيد املهين مبا 
فهيا مشاركة املوارد البرشية يف اEالس اإلدارية، وهذا مكسب 0م نسج^ 

  .لنا يف هذه الظرفية

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

        ::::د عبد املاÇ أفرد عبد املاÇ أفرد عبد املاÇ أفرد عبد املاÇ أفر�ط�ط�ط�طاملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السـيدة والسادة املستشارون،
أوال ال جيب أن خنيف املغاربة حبساسـية اإلعالم، هاذ الاكسـيطة ألك 
اPهر علهيا ورشب، اليوم هناك اه°م شعيب كبري �إلعالم، وال أدل عىل 

سؤولني اýين أفسدوا هذه ذÇ رفع شعارات تطالب برحيل العديد من امل 
املؤسسات، وأ� أحتدث هنا عن اإلعالم العمويم، وجيب أن نتساءل مجيعا 
ملاذا يلجأ املغاربة إىل القنوات األجنبية؟ هل Pينا عقم؟ أليست Pينا 
كفاءات وحنن نعمل أن هناك مغاربة يشـتغلون �لعديد من القنوات أثبتوا 

اءات ببالد� ما جيعلنا ميكن أن نفتخر جدارهتم وكفاءهتم؟ وPينا من الكف
  .بإعالمنا

لكن اليوم اإلعالم ال يواكب التطور اýي تعرفه بالد� عىل مسـتوى 
النقاش السـيايس، خاصة أن هناك ورش لإلصالح السـيايس 

هذه الربامج يف بعض (واPسـتوري، بغض النظر عىل بعض برامج احلوار 
السـيايس والنقايب عرب طريقة  األحيان تسامه يف اسـمترار تبخيس العمل

Xبل أيضا ليس هناك إنتاج وطين مثال، غنبقاو ) طرح مجموعة من األسـئ
  ... الهنار اكمل أوالد� والعائالت اليل كيتفرجوا غري يف 0ند وأيضا

حنن مع اإلبداع الفين طبعا، ومع احرتام الثقافات األخرى، لكن هناك 
اعتقد �ن املغاربة ميل كيكون يش  إنتاج وطين جيب إعطاؤه الفرصة، وأ�

  . إنتاج وطين راه كيتفرجوا فيه وكميشـيو معه
مث هناك األوضاع £ج°عية املرتدية للعاملني هبذه املؤسسات، ال 
نتلكم فقط عىل الصحافيني، مجيع مكو�ت اجلسم اإلعاليم العمويم، وأ� 

ل التغطية أعمل جيدا أن هناك العديد مهنم متسواتش هلم الوضعية د�
  . سـنة ومل يمت ترسـميه 30£ج°عية والتقاعد إال مؤخرا، وهناك من قىض 

مث أيضا ما يه نتاجئ تقارير £فتحاص؟ وأ�، السـيد الوزير، أنمت تنمتون 
إىل حزب تقديم، ال أعتقد أنمك مقتنعون ولو أنمك حتاولون إقناعنا يف قرارة 

  ... أنفسمك لسـمت مقتنعون

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب عن 

  .جواب السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير £تصال، الناطق الرالسـيد وزير £تصال، الناطق الرالسـيد وزير £تصال، الناطق الرالسـيد وزير £تصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

 ،Çأوال، £ه°م الشعيب نرحب به �ألحضان وحنن يف حاجة إىل ذ
عي البرصي العمويم واإلعالم العمويم يف حاجة إىل مراقبة والقطاع السم

املؤسسة الترشيعية ومتابعة نقدية من طرف الرأي العام ومرحبا هبا، هذا 
  .أوال

5نيا، البد من أن نتفادى التجرحي الشخيص هبذا أو ذاك ألن األمور ال 
  . تعاجل هبذه الكيفية

قنوات األجنبية يه كذÇ أما القنوات األجنبية، فأ� اعتقد متابعة ال 
أمر حقيقي، وليست هناك دوà واحدة يف العامل ال يشاهد مواطنوها 
القنوات األجنبية، لكن حنن يف املغرب نسب املتابعة �لنسـبة للقنوات 
املغربية، رمغ املآخذ اليت توجه لها، فهـي نسـبة من أمه النسب عرب العامل، 

شعب املغريب بأن الشعب املغريب جيب أن يقال هذا الîم وأن ال نقول لل 
  .هاجر وأنه احرك مبقاش كيشوف القنوات املغربية، هذا غري حصيح

رابعا، أود التذكري بأن اليوم هناك عدد كبري من الربامج احلوارية 
الهادفة، ويف بعض األحيان تقع يف نفس الساعة يف عدة قنوات معومية 

جدا، نعزت بذÇ، علينا أن  مغربية، ونسب املشاهدة فهيا نسب قوية وقوية
نعمل أكرث من أجل أن نقدم خدمة راقية للمشاهد املغريب ألنه جدير بأن 
تقدم � خدمة رفيعة املسـتوى، وهناك جمهود نقوم به ولن نتوقف عن القيام 

  . به
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 هذه شكرا لمك السـيد الوزير، كام نشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف

  .اجللسة
ننتقل إىل السؤال املوايل، وهو موجه إىل السـيد الوزير املنتدب Pى 
الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة حول تشغيل العاطلني، 
واللكمة ألحد السدة املستشارين من فريق التجمع اPسـتوري املوحد لتقدمي 

  . السؤال
  .اللكمة لألسـتاذ املهايش، تفضلوا

        ::::شار السـيد عبد اEيد املهاشار السـيد عبد اEيد املهاشار السـيد عبد اEيد املهاشار السـيد عبد اEيد املهايشيشيشيشاملست املست املست املست 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارين، 
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  السادة الوزراء، 
  السـيد الوزير احملرتم،

املؤرشات املتعلقة �لبطاà يف املغرب، وحسب املعطيات الرمسية 
، مع أننا نشكك يف هذا الرمق ألن طريقة %9,1للحكومة يه حاليا 

£عتبار عدة عنارص موضوعية، ال يتسع اEال  احتسابه ال تأخذ بعني
 àلرش©ا، وهذه احلكومة الزتمت يف الترصحي احلكويم بتقليص معدل البطا

  . %7إىل 
  :Pينا، السـيد الوزير، ثالث أسـئX يف هذا املوضوع

أوال، ما يه أسـباب جعز احلكومة عىل £لزتام مبا أعلن عليه السـيد 
لترصحي احلكويم ف. خيص تقليص معدل البطاà الوزير األول احملرتم يف ا

  ؟%7إىل 
5نيا، قررت احلكومة توظيف املعطلني محX الشواهد العليا لكن هذا 
اإلجراء أ5ر جضة كبرية وسامه يف تصعيد مسرية املعطلني احلاصلني عىل 
الشواهد اجلامعية هنا أمام مقر الربملان وبلك أقالمي املغرب، فهل للحكومة 

ج حمدد لتوظيف هذه األعداد من محX الشواهد، خاصة أن هؤالء بر�م
تسجلوا مبختلف عامالت وأقالمي اململكة وينتظرون مبادرة احلكومة 

  لتوظيفهم؟
5لثا، السـيد الوزير احملرتم، إن من بني األسـباب اليت تدفع املعطلني 
لالحتجاج هو غياب الشفافية والزناهة واحلاكمة يف التوظيفات داخل 
دواليب اإلدارة واملصاحل احلكومية أو حىت التعيينات يف املناصب من 

 .مصاحل وأقسام ومدير�ت وغريها
سؤالنا، السـيد الوزير احملرتم، هل لمك بر�مج للقطع مع مظاهر الزبونية 

  واحملسوبية و£رتشاء يف التوظيفات؟ 
 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد املستشار أرجوك صاحب السؤال  شكرا السـيد املستشار،

طرح سؤا� وهو املعين به أرجوك، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عن 
  .السؤال د�ل السـيد املستشار

السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف 
        ::::بتبتبتبتححححديث القطاعات العامةديث القطاعات العامةديث القطاعات العامةديث القطاعات العامة

  .شكرا السـيد الرئيس
ما مت تقدميه حاليا ليس هو املطروح يف أوال، البد من التنبيه بأن 

  .السؤال كام وجه يل قبل أ�م
5نيا، األمر يتعلق بثالثة أسـئX، وإذا مسحمت يل وأعطيمتوين الوقت 

  .الاكيف فبإماكين أن أجيب عن األسـئX الثالثة مبجموعها
، احلكومة الزتمت هبذا املعدل يف %7األسـئX الثالثة ويه أوال معدل 

هتا، وال يزال يفصلنا عن هذه املدة سـنة ونصف، وحي� تنهتـي هناية والي

  .مدة الوالية ميكن أن نتحاسب يف هذا الشأن
5نيا، ف. يتعلق بتوظيف محX الشهادات العليا، هل للحكومة بر�مج 

  :حمدد؟ نعم للحكومة بر�مج حمدد، ويتجىل هذا
حاميل  أوال، يف هدف الرفع من مسـتوى التأطري اإلداري بإدماج

الشهادات اجلامعية العليا يف الوظيفة العمومية، وخالل السـنوات الثالث 
املاضية حرست احلكومة عىل أن يكون يف إطار املناصب املالية املفتوحة، 

حلاميل شهادة اPكتوراة، وهذا ما مت يف السـنة األوىل  %10ختصص نسـبة 
أن ترفع من  حرصت احلكومة عىل 2011ويف السـنة الثانية، وخالل سـنة 

منصب، ولك اýين اسـتفادوا من هذا مه  4300تö النسـبة خفصصت 
اآلن املساطر جارية إلدماüم يف خمتلف القطاعات احلكومية واملؤسسات 

  .العمومية
ف. يرجع للتوظيف، أود أن أذكر السـيد املستشار وهو يف مؤسسة 

ني يف ولوج الوظيفة ترشيعية أن القانون اآلن يفرض املباراة عىل مجيع الراغب
ولكن عدم إجراء  11العمومية، اكن هناك اسـتثناء ف. يتعلق بولوج السمل 

املباراة ال يعين أن اإلدارة تقوم �لتوظيف بشلك ال يستند إىل مقاييس، 
حيث أن لك اإلدارات جتري معليات انتقاء الختيار أحسن العنارص، ويف 

 .2011ية سـنة مجيع األحوال فهذا األمر سـينهتـي يف هنا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، ميكنمك أن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقيب، تفضلوا 

 .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
السـيد الرئيس، إذا مسحت بقات لنا واحد اPقيقة إذا مسحت ختلهيا لنا 

  . للتعقيب
  السـيد الوزير،

يش شوية عن املوضوع، عنداك  منيش أ� عاود 5ين خارج معمك
  . تقولوها

جا اليس إدريس جطو بأفاكر ومشاريع تنتج الشغل، مثل مرشوع 
ألف منصب  90مقاوليت، اليت رصحت احلكومة أن هذا املرشوع سـيخلق 

شغل، ماذا وقع، السـيد الوزير؟ فشل هذا املرشوع، من أفشلته؟ اليل 
  . احلكومية £ج°عية فشلوه هام األبناك اليت ال تسامه يف الربامج

أتساءل معك، السـيد الوزير، ملاذا ال متتö احلكومة القدرة للضغط 
عىل هذه األبناك اليت ال متتö روح املواطنة، مع العمل أهنا اغتنت عىل 

مثانية أبناك حتتكر السوق، ويف دول أخرى ختلق األبناك . ظهر املغاربة
مام األبناك األجنبية Pخول السوق يوميا، ملاذا مل تفتح احلكومة اEال أ

  الوطنية؟ 
السـيد الوزير، الشـباب العاطل، شـباب مغريب � تكوين، لكف 
اPوà الكثري وهو مؤهل البتاكر املشاريع وتدبري املقاوالت ويسـتحق من 
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  . األبناك املغربية اسـتحضار الروح الوطنية واملسامهة معه لمتويل مشاريعه
، أن ترتك احلكومة األبناك حتتكر السوق، ومل من العار، السـيد الوزير

يسامهوا يف الشغل والتشغيل اýايت، واللك يعمل أن الشـباب حيتجون يف 
  . الشارع أمام الربملان ومبختلف املدن املغربية

أقول � أبناك املغرب رامك مصيتو اPم د�ل املغاربة ومل تسامهوا يف 
مة أن تتحمل مسؤوليهتا ألهنا التشغيل والتشغيل اýايت، وأقول للحكو 

ألف منصب شغل راه احنا  90يه رصحت وقالت أودي راه ذاك 
  درسـنا ودر� وفعلنا، إذن عالش فشلتو يف هاذ املرشوع هذا؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، واللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب عن 

 .ر، تفضلواتعقيب السـيد املستشا

السـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتححححديث القطاعات ديث القطاعات ديث القطاعات ديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
أود أن أهنـي إىل عمل اEلس املوقر أن احلكومة بصدد تنظمي مناظرة 
حول التشغيل، ستنعقد يف املسـتقبل القريب وقبل عطX الصيف إن 

  . شاء هللا
باب لك الفاعلني يف هذا امليدان وسـتخصص هذه املناظرة النك 

وبإرشاك الشـباب أنفسهم للقيام بتقيمي الربامج السابقة وقد أرشمت إىل 
بعضها، مكقاوليت وإدماج وغريها من الربامج اليت اعمتدت سابقا من أجل 
تطوير هذه الربامج وكذÇ البتاكر حلول رمبا تكون أكرث جناعة من أجل 

Xويه معض ،Xالشـباب اليت تؤرق مجيع املغاربة، معاجلة هذه املعض àبطا 
  . واليت اعتربها جالà املö يف مقدمة أولو�ت املغرب بعد وحدتنا الرتابية

  .شكرا السـيد الرئيس

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

ننتقل إىل السؤال الثاين يف نفس القطاع وموضوع السؤال هو حامية 
السادة املستشارين من فريق األصاà واملعارصة املال العام واللكمة ألحد 

  .لتقدمي السؤال
 .تفضلوا األسـتاذ اللبار لبسط سؤالمك

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارين احملرتمني،

هذا السؤال حول حامية املال العام وحول الفساد املايل وهنب املال 

  . مالعا
مارس يف هاذ  9من أمه املرتكزات اليت وردت يف اخلطاب املليك ل 

  :الشأن
أوال، تقوية آليات ختليق احلياة العامة وربط ممارسة السلطة 

  واملسؤولية العمومية �ملراقبة واحملاسـبة؛
  . 5نيا، دسرتة هيئات احلاكمة اجليدة وحقوق اإلنسان وحامية احلر�ت

 20ات اليت تتجاوب وتطلعات شـباب انطالقا من هذه املرتكز 
فرباير، هناÇ إذن عزم مليك للقضاء عىل الفساد واملفسدين �ملغرب، 
فتقرير اEلس األعىل للحسا�ت هو جمرد صورة مصغرة عن الطريقة اليت 

  . تدبر هبا أموال الشعب يف جزء من املؤسسات العمومية
نة مراقبة رصف ما يقوم به اEلس يعترب خطوة 0مة يف مسار عقل 

املال العام، وعلينا حنن، مكمثلني لألمة واألحزاب السـياسـية، �ختاذ 
الالزم يف شأن امللفات املطروحة للتحقيق، ولكن ال حول وال قوة لنا إال 
� العيل العظمي ألن احلكومة جالسة تتفرج وتتطبق علهيا املثال الشعيب �

هو اجلهة املؤهX لتفصل ف. إذا بتربير أن القضاء " اليل فيه الفز تيقفز"
اكن هذا املدير أو املسؤول أو رئيس اEلس امجلاعي أو غريمه قد أجرم 

  . أم ال، فهو اجلهة الفاصX يف ترتيب اجلزاءات
فهذا مل حيدث يف دوà احلق والقانون، ولكن يف فاس عىل سبيل 

ه بدون ال املثال، رئيس جملس املدينة هو اýي حيمك يف اجلهة وليس غري
حسيب وال رقيب، فهل ميكن أن ختطو البالد خطوة صغرية إىل ساعات 
العداà أمام تصاعد اجلدل اPائر يف الساحة السـياسـية واإلعالمية حول 
جرامئ الفساد وتورط العديد من النافذين والوجوه السـياسـية يف اهتامات 

  . الصادرة من قبل أكرث من üة
العام يصولون وجيولون بدون متابعة وال إىل مىت سـيظل �هبو املال 

  عقاب؟ 
سؤال عريض تلخصه احتجاجات الشارع املغريب، احلركة اليت يعرفها 
الشارع املغريب، وطالبنا عدة مرات ونطالب ملدة طويX تريم إىل القطع 
 àوPيف موارد ا Xمع نظام الفساد وهنب املال العام، وحتمك خنبة قلي

والفساد اإلداري واملايل دون احلديث عن مسؤولية واسـمترار نظام الريع 
Çالقضاء يف ذ .  

إذن هناك üات متعددة الزالت مسـمترة يف تبدير املال العام ولكن 
  . احلكومة ال تبايل، مما يفقدها رشعيهتا ومصداقيهتا

ما هو السبب، إذن، يف عدم قيام سلطة الوزير األول بأي حترك يف 
ن يعرفهم امجليع وأصبحوا معروفني Pى عامة شأن هؤالء الناهبني اýي

  الشعب؟ 
  . واحنا هاذ السؤال طلبنا السـيد الوزير األول ولكن ما جا�ش

إذن الشعب يطالب مبعرفة األüزة اليت حتمي هؤالء الفاسدين، 
واýين يعتربون أنفسهم فوق القانون، واPليل عىل ذÇ أهنم مسـمترون يف 
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مسـتوى هنب املال العام دون حسيب وال  ممارسة سلطهتم املطلقة عىل
رقيب، مما يدفعنا إىل التساؤل حول ما إذا اكن بعض أ�طرة الفساد قد 

  ...أصبحوا من املقدسات اليت ال جيوز املساس هبا عىل سبيل املثال
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ن شكرا السـيد املستشار، أهنيت حقك يف الîم، ال حق Ç يف أ

تتلكم أكرث مما منحه Ç القانون، السـيد املستشار تفضل هللا جيازيك 
شكرا، تفضل، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عن ... خبري

  .السؤال

السـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى الوزير األول، امللكف بتححححديث القطاعات ديث القطاعات ديث القطاعات ديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  املستشارون،السـيدات والسادة 
ليس من اليسري اجلواب عن مثل هذا السؤال الهام يف ظرف ال 
يتجاوز ثالث دقائق، ومع ذÇ فالبد من التذكري يف البداية بأن بالد� 
تتوفر عىل عدد من املؤسسات الرقابية اليت تقوم مبراقبة رصف املال العام 

س اجلهوية وحاميته، يأيت عىل رأسها اEلس األعىل للحسا�ت واEال
للحسا�ت كهيئات دسـتورية، تتوىل ممارسة الرقابة العليا عىل األموال 

  .ايل العمويم والتحقق من سالمتهالعمومية وتقيمي التدبري امل
ويعترب نرش التقارير اليت تصدر عن اEلس األعىل للحسا�ت إشارة 
قوية يف شأن إضفاء مزيد من الشفافية عىل رصف املال العام، حيث 

طلع الرأي العام عىل تفاصيل مجيع ما يقع الوقوف عليه من اختالالت ي
عىل مسـتوى التدبري املايل لعدد كبري من اإلدارات واملؤسسات العمومية 
وامجلاعات احمللية، واليت تسـتدعي يف حاالت كثرية حتريك اPعوى 

  . العمومية
أو ومن üة أخرى، وسواء تعلق األمر �ملفتشـية العامة للاملية 

املفتشـية العامة لإلدارة الرتابية، فإن هاذين اجلهازين ما فô دورهام يف 
الرقابة و£فتحاص والتقيمي يتعزز ويتقوى سواء عىل املسـتوى األفقي أو 

  .اEايل
و�لنسـبة لتعزيز املنظومة املؤسساتية والقانونية والتنظميية، فقد قامت 

تضيات يف هذا الصدد، احلكومة بوضع وتمتمي ومراجعة عدد من املق 
متوخية إقرار مبادئ احلاكمة اجليدة يف تدبري املال العام وحاميته، ونذكر 

  :عىل سبيل املثال من بني اإلجراءات اليت مت اختاذها ما ييل

  إحداث الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة؛ - 

 إحداث جملس املنافسة؛ - 

 إقرار القانون املتعلق مباكحفة غسل األموال؛ - 

 ر القوانني املتعلقة �لترصحي �ملمتلاكت؛إقرا - 

تدعمي قاعدة منع تضارب املصاحل الشخصية مع املهام املزاوà �إلدارة  - 
 .العمومية

وجدير �إلشارة أن جملس الوزراء قد صادق بتارخي فاحت أبريل من 
هذه السـنة عىل مرشوع قانون يف شأن حامية الضحا� والشهود واخلرباء 

خيص جرامئ الرشوة £ختالس واسـتغالل النفوذ وغريها، كام واملبلغني ف. 
صادق أيضا عىل مرسوم يتعلق بتقوية دور املفتشـيات العامة ودمع آليات 

 .الرقابة اPاخلية مبختلف اإلدارات
ويف أفق اإلصالح اPسـتوري املرتقب، فقد أكد جالà املö محمد 

ارس عىل أن من بني من م 9السادس نرصه هللا يف خطابه التارخيي يف 
املرتكزات اليت سيستند علهيا التعديل اPسـتوري الشامل تقوية آليات 

  .ختليق احلياة العامة ودسرتة هيئات احلاكمة اجليدة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك، وأعطي اللكمة ملعقب عىل جواب 

  .ستشارالسـيد الوزير، تفضلوا السـيد امل 

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

نرجع كام قال السـيد الوزير، مخسني سـنة د�ل الفساد ما ميكنش 
دقائق، فعال، غري هو ما جاء يف السؤال د�ل الزميل د�يل  3تتغري يف 

  . اكن مسـتفيضا، يعين واحد اإلشارة
لشارع، وتهيرضوا عىل السـيد الوزير، لكيش تهيرض، الناس كتخرج ل 

هذا الفساد ولكن بغيت نعرف اشكون هو هاذ الفساد؟ وتنقلبو عليه 
فني هو؟ رمغ أننا تنعرفو مع من تهنرضو وشكون اليل معين �ألمر، 
املسأà كتوجه للوزير األول ولوزير العدل حبمك أنه الرئيس د�ل النيابة 

  . العامة
ج د�ل املستشارين ما منشـيوش، السـيد الوزير، وجنيبو يش جو 

عاطينو رخصة د�ل قهوة ونقولو هذاك حماربة الفساد، راه هاذ اليش اليل 
خدام دا�، ميل كندورو حىت نعياو وكنشوفو املنتخبني حيث هام اليل 

  ... اقراب، جنيبو جوج د�ل الرؤساء ونعاقبومه ونقولو احنا
تان الكبرية اليل الفساد، هاذ املغاربة، السـيد الوزير، تيقلبوا عىل احلي 

كتألك الغX وترضبنا احنا �حلجر، هاذو هام اليل كنقلبو علهيم وكيسولوا 
ما كيعرفومه  (fumé) علهيم املغاربة، ومعروفني، الناس اليل عندمه الزاج،

أشـنو اكين يف اPاخل، أما هاذو اليل كيجيبومه لك مرة جيرومه من ودنهيم 
املواطن ووزراة املالية ووزارة اPاخلية، معروفني ولكيش كرياقهبم، كرياقهبم 
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لكيش حاضهيم، هاذوك اليل ما حمضينش، هاذوك الناس اليل كيديروا 
الرواتب لراسهم، هاذوك اليل كهترض معهم  كيقول Ç راه ما عينتينيش 

  .سـنة 50انت، هاذو هام رؤوس الفساد اليل كينخروا يف هاذ البالد 
  السـيد الوزير،

نوüو اخلطاب، ألن هاذ املواطن اليل تيطرح احنا كنعرفو ملن ك 
السؤال وعارف عىل من كيطرح السؤال، هاذ الناس اليل كيالكوا املال 
العام وما تيشعروا حبىت واحد هام اليل تيخصهم يتحاسـبوا، ومعروفني 
بأسامهئم، هاذ املدراء د�ل املؤسسات، الناس اليل عندمه £سـتقالل 

يف ذيك املؤسسات حبال إىل الفريمة د�ل �مه،  املايل واإلداري كيتعاملوا
  ... هاذ الناس اليل عندمه الرخص د�ل أعايل البحار والناس اليل عندمه

هاذو هام اليل ا�و البالد، ما نبقاوش جنيبو بييب نضحيو به، 
كنجيبو الصغري نضحيو به، هاذ الناس اليل معروفني هام اليل خصهم، 

د الوزير، وهاذ اليش راه كنوüوه للك من ألن يف هاذ الظروف، السـي
هيمه األمر، راه خصنا يش رؤوس تطيح يف هاذ الوقت، وخصنا يش 
رقاب تطيح �ش نعرفو، ألن دا� الصغري تيالك، خاص الرقاب واحليتان 

  .والقروش  الكبرية خصها تاكل يف هذا الوقت
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار شكرا لمك السـيد امل 

 .التعقيب عن تعقيب السـيد املستشار

السـيد الوزير املنتدب Pى السـيد الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى السـيد الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى السـيد الوزير األول، امللكف بتالسـيد الوزير املنتدب Pى السـيد الوزير األول، امللكف بتححححديث ديث ديث ديث 
        ::::القطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامة

  . شكرا

 عىل أي حال هذا موضوع � جوانب كثرية ومتعددة، وأعتقد أننا
طويل يف بالد�، وأنه  مجيعا نتفق بأن الفساد أصبح متفشـيا، ومنذ زمن

آن األوان للرضب بشدة عىل أيدي مجيع املفسدين 0ام اكنوا، و0ام عىل 
Çكذ Çشأهنم، وقد أكدت عىل احليتان الكبرية، وحنن نؤكد عىل ذ .  

ونعتقد أن اخلطاب التارخيي لتاسع مارس جلالà املö، يفتح أفاقا 
يف مقدمة ما ينبغي أن  واسعة حنو التغيري يف بالد�، ويشعر امجليع أن

يتغري وهو مظاهر الفساد اليت ينبغي القضاء علهيا بأن ال تبقى هناك أي 
من هنا ينبغي ألن . مظX يسـتظل حتهتا صاحب نفوذ 0ام اكن هذا النفوذ

نبدأ ونتفق مجيعا عىل أننا من مقاومة الفساد ميكن أن نبين دوà القانون، 
  .يطمح إىل بناهئا لك املغاربة اPوà اPميقراطية احلداثية اليت

و�لتايل هذه فعال معركة أخرى جديدة، الشعب املغريب قادر عىل 
كسـهبا، إذا توفرت اإلرادات الرضورية، وأعتقد أن هذه اإلرادات متوفرة 
وتبقى اآلليات الرضورية، واحلكومة تعمل عىل بناء اآلليات القانونية 

حي� ختوض هذه املعركة، ينبغي أن والتنظميية اليت ميكن أن حتصن بالد� 
ختوضها ويه مسلحة بلك اآلليات اليت تسمح عىل أن تكون محX حماربة 

  .الفساد يف ظل القانون ودوà القانون واملؤسسات
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .هيا ومعل عىل إغناهئا وإجنا©انشكر لك من سامه ف

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


