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        666675757575حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 ماي 17  (1432 خرةاآلجامدى  13الثال5ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساIلرئيس  األولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 اخلامسةدقيقة، ابتداء من الساعة  ثنتان ومخسونوا ساعتان: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .العرشين مساءواVقيقة 

   .مناقشة األسـئY الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
من اVسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اVاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

Iلس املستشارين، خيصص اIلس هذه اجللسة ألسـئY السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

ل األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، قبل الرشوع يف تناو 
جد من مراسالت  أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اIلس عىل ما

  .وإعال�ت، اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اIلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اIلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اIلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اIلس
  .شكرا السـيد الرئيس

يقيض  39.09توصلت رئاسة جملس املستشارين مبرشوع قانون رمق 
وتنظمي املؤسسة احملمدية لألعامل �ج�عية للقضاة وموظفي  بإحداث

العدل، كام توصلت رئاسة جملس املستشارين مبراسY من الوزير امللكف 
�لعالقات مع الربملان خيرب من خاللها اIلس أن السـيدة وزيرة التمنية 

ريد �ج�عية واألرسة والتضامن ستتوىل اإلجابة �لنيابة عىل السؤال الف
  .املوجه للسـيد وزير الصناعة والتجارة

كام توصلت الرئاسة مبراسY من السـيد رئيس فريق التحالف �شرتايك 
يطلب من خاللها تأجيل السؤال الشفهـي املوجه للسـيد وزير �قتصاد 
واملالية حول صعو�ت وعراقيل حصول املقاولني والصغار واملبتدئني عىل 

  .الحقة الصفقات العمومية إىل جلسة
أما خبصوص األسـئY الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس 

  :ماي 17املستشارين إىل غاية يوم الثال5ء 
  ؛سؤ� 27: عدد األسـئY الشفهية -
  أسـئY؛ 5: عدد األسـئY الكتابية -

 . أجوبة 4 :عدد األجوبة الكتابية -
  .شكرا السـيد الرئيس

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

 6من النظام اVاخيل، توصلت الرئاسة ب  128طبقا ملقتضيات املادة 
  .طلبات إحاطة، تفضل السـيد مرون هو األول

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
الزمالء، حقيقة هذا الصباح مجموعة د³ل الربملانيني مع الفريق د³لنا 

ج�ع كنا كتبنا ¸ مجيع الفرق السـتدعاء حطوا إشاكلية د³ل واحد �
وزيري اVاخلية والسكىن لتدارس مشلك عويص يعيشه املغاربة اآلن يف 
 ،Yالعامل القروي، إال أنه مرت أكرث من شهرين ونصف عىل هذه املراس
ورمغ �سـتعجالية د³لها اليل كتطبعها، مل نمتكن بعد من أن جنمتع مع 

�ش نديرو إحاطة يف هذا املوضوع، لكن فضلنا الوزيرين واإلخوان طلبوا 
  . فقط أن نثري �نتباه عىل أنه من املسـتعجل جدا أن ينعقد هذا �ج�ع

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس

بنا من السـيد وزير التجهزي عىل الطرح اليل امىش فيه األسـتاذ أنه طل 
أساس أنه جيي للجنة �ش يناقش املشلك د³ل املدونة، ألنه اكنت اتفقت 

أشهر أنه تكون واحد اللقاء اليل  6معنا احلكومة عىل أساس أنه تدوز 
تعطى فيه بعض التوضيحات، ولكن نتأسف احنا مجموعة من الفرق راسلنا 

مرات وحنن نراسل السـيد الوزير  7أو  6مبا املرة األوىل، الثانية، الثالثة، ر 
  .وال من جميب

ولهذا، نطلب من السـيد الوزير أنه الناس اآلن كيتكرفسوا، السائقني 
كيتكرفسوا، مالني البريميات تميشـيو هلم، ابغينا نشوفو الوضعية د³ل هاد 

  . اليش اليل اكن نيت من مور فاش بدات تطبق املدونة
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::سـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةال ال ال ال 
  .تفضل اليس برقية... شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة يف إطار

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .هذه نقطة نظام يف التسـيري، إىل امسحتو، شكرا

السـيد الرئيس، هللا خيليك سوف يتساءل املواطنون حول تأخري هذه 



 2011201120112011    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

2 

 )2011 ماي 17( 1432 خرةجامدى اآل 13

ش ميبقاش تأويالت سـياسـية، اجللسة، ابغينا من الرئاسة تعطي أسـباب �
5نيا بغينا نعرف أشـنو هو الوقت اليل غادي يبقى فيه البث �ش اإلخوان 

  . يدخلوا يف الوقت احملدد
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، تفضيل األسـتاذة

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

  السـيدات والسـيد الوزير،
  ، أخوايت،إخويت

يف نفس السـياق، لقد سـبق وتقدم الفريق �شرتايك بطلب انعقاد 
اج�ع جلنة املالية واسـتدعاء السـيد وزير اإلساكن مع مدير مؤسسة 

  . العمران، ومل نتوصل حلد اآلن جبواب فÝ خيص طلب انعقاد هاته اللجنة
  .شكرا

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

بعا يف إطار هذا التأخري، احلكومة اكن عندمه جملس وزاري واليل ط 
  .تأخرت حلد اآلن، شكرا

اسـمترارية البث حىت الساعة الثامنة إن ... إذن اللكمة لفريق التحالف
  .شاء هللا

  .تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوش
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات الوزيرات،

  دة املستشارين،السا
  أخيت املستشارة،

يف إطار النظام اVاخيل Iلس املستشارين، أترشف بأن أتناول يف 
هذه اإلحاطة ذكرى ألمية خلفت جرحا معيقا يف اجلسد املغريب وآالما وآ5را 
مازالت قامئة ولن متحى من ذاكرة الشعب املغريب، إهنا ذكرى العمليات 

، واليت ال ميكن أن 2003ماي  16لبيضاء يف اإلرهابية اليت عرفهتا اVار ا
متر دون أن نتوقف عندها، ونسـتحرض فظاعهتا ونرتمح مرة أخرى عىل 
الشهداء األبر³ء اðين سقطوا حضية فكر مريض وسلوك إجرايم، يمت �مس 

  .اVين اإلساليم
إهنا مناسـبة لنؤكد مرة أخرى أن اخلطر اإلرهايب اðي هيدد وطننا 

وتأكد الوجود الفعيل لهذا اخلطر من خالل اجلرمية اإلرهابية مازال قامئا، 
اجلديدة اليت عرفهتا مدينة مراكش، وتأكد أن بالد� مسـهتدفة يف 

  . اسـتقرارها وأمهنا ومسارها السـيايس اVميقراطي واحلدايث
ماي  16والبد من التأكيد عىل أن العوامل اليت أدت إىل أحداث 

رهابية األخرية مبراكش مازالت قامئة، ومهنا اإلرهابية والعملية اإل 2003
اسـمترار وجود أفاكر التطرف اVيين اليت تدفع إىل مثل هذه السلواكت 
الشاذة والالإنسانية، نؤكد أن اإلرهاب هو فكر قبل أن يتحول إىل ممارسة، 
وحماربة اإلرهاب يتطلب من مضن آليات ووسائل أخرى التوجه إىل أصل 

  .تطرفاVاء وهو الفكر امل 
لقد قامت األúزة األمنية بعمل جبار محلاية بالد� من اخلطر اإلرهايب، 
وفككت عرشات اخلال³ اإلرهابية ومحت بالد� وشعبنا من رشها، ويه 
 üزة ونعرب عن دمعنا املعنوي لها ووقوفنا ضد حماوúمناسـبة لنحيي هذه األ

اية أمن بالد� النيل من مسعهتا وتبخيس úودها ومعلها املتواصل محل
  .وشعبنا

ويه مناسـبة كذ� لنحيي كفاءاهتا ومتكهنا من القبض برسعة عىل 
إرهايب أراكنة ومساعديه برتيث وتعقل، وبدون اللجوء إىل اعتقاالت 

  . عشوائية، ويف احرتام لرشوط دوü احلق والقانون
ايب نسج� وندعو إىل تقديره ومساندته، لكن املقاربة إجيإنه مؤرش 

نية لوحدها غري اكفية �ام تكن كفاءات وجدية األúزة األمنية، مفحاربة األم 
  .اإلرهاب معلية متاكمY، تشمل جوانب سـياسـية واج�عية وفكرية وتربوية

  ...كام أجسل بإجيابية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ...شكرا، راه سالييت الوقت، السـيد املستشار، أرجوك، الوقت

        ::::وشوشوشوشاملستشار السـيد العريب خرباملستشار السـيد العريب خرباملستشار السـيد العريب خرباملستشار السـيد العريب خرب
  . هخلليين نمكل، هللا خيليك، هذا موضوع تهيم الشعب لك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اكع مجيع املواضيع ،السـيد الرئيس عندمه األمهية، د³هلم، هللا خيليك 

 . راه اسـتوفيت الوقت بنصف دقيقة

        ::::املستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوشاملستشار السـيد العريب خربوش
لربملان ووكيل كام نسجل بإجيابية فتح مقر اإلدارة األمنية ب�رة أمام ا

 üلس الوطين حلقوق اإلنسان، وهذا يدمع الشفافية وأسس دوIامل� وا
  . احلق والقانون

  ".الرمحة للشهداء والسالم للوطن: "أ� غنقول يف األخري
  .وشكرا لمك

وامسح يل، السـيد الرئيس، ما خليتيناش نمكلو، وهذا موضوع �م 
  .السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للفريق احلريك، ، املواضيع �مة، السـيد الرئيس لكيششكرا، 
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  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  السـيد�ن الوزير�ن،

  أخوايت، إخواين املستشارون،
من النظام اVاخيل Iلس املستشارين،  128طبقا ملقتضيات املادة 

فين أن أحيط جملسـنا املوقر، ومن خال¸ الرأي العام الوطين، بقضية يرش 
  .طارئة

عرفت عدة مناطق بربوع بالد� أمطارا طوفانية مصحوبة �لربد 
، مما تسبب يف خسائر فادحة للمنتوجات الفالحية واألجشار )التربوري(

لمي ورديغة، وخصوصا إق- املمثرة، وعىل سبيل املثال ال احلرص úة الشاوية
هكتار من أرايض فالحية  3000خريبكة لوحدها ترضرت أكرث من 

  . وأجشار ممثرة نتيجة التساقطات املطرية الكثيفة اليت عرفهتا املنطقة
وقد ترضرت بشلك كبري هبذه املناطق جامعة املفاسيس وجامعة أوالد 
 إبراهمي وجامعة الكفاف وأوالد عبدون وثالث األوالد وجامعة السامعY بواد

زم، وكذا مناطق �ألطلس املتوسط، األمر اðي حيث عىل احلكومة 
التدخل بشلك عاجل من أجل مساعدة الفالحني املترضرين كام دأبت عىل 

  .ذ� يف سـنوات سابقة
  السـيد الرئيس احملرتم، 

إن إ5رتنا لهذه اإلحاطة الغاية مهنا يه حث احلكومة املوقرة عىل 
الفالحني، وخاصة املترضرين من مواصY اجلهود للهنوض بأوضاع 

التساقطات األخرية حىت يتسـىن هلم مواصY أنشطهتم الفالحية عوض 
  .الهجرة إىل املدينة

و�ملناسـبة، أريد التأكيد عىل الوضع �سـتثنايئ اðي يعيشه إقلمي 
عاطل �ملكتب الرشيف  5800خريبكة، حيث مت اإلعالن عن توظيف 

مل يمت �لزتام بتشغيل هذا العدد، مما خلق نوعا للفوسفاط، إال أنه حلد اآلن 
من املواúة بني املعطلني من úة واملكتب الرشيف للفوسفاط من úة 

كام أننا ال نفهم جتاهل مسؤويل املكتب الرشيف للفوسفاط لتفعيل . أخرى
مضامني املنجم األخرض اðي دشـنه صاحب اجلالü امل� محمد السادس 

، واðي الزالت ساكنة إقلمي خريبكة تنتظره 2007 نرصه هللا يف شـتنرب
  . من أجل اسـتقطاب يد عامY جديدة

وكام أن املكتب الرشيف للفوسفاط وقع السـنة املاضية يف شهر مارس 
مع وزارة الفالحة عىل غرس مليونني ونصف جشرة زيتون، وإىل يومنا هذا 

عادن، منذ سـنة مل يتحقق أي يشء، ز³دة عىل وعود من وزيرة الطاقة وامل
تقريبا، بز³رة ميدانية إىل إقلمي خريبكة للوقوف عىل منشآت املكتب 
الرشيف للفوسفاط هبذه املنطقة، ورمغ تذكري� عدة مرات عن طريق 

مراسلتنا إىل السـيد الوزير األول وعن طريق السـيد رئيس جملس 
  .املستشارين الزلنا يف انتظار هذه الز³رة امليدانية

  .وشكرا

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

  ،السـيدات والسادة املستشارين والوزراء
مل نكن نتصور أننا سـنعود إىل موضوع �سـتعامل املفرط للقوة العمومية 

وقع هذه األ³م من عنف غري  يف مواúة �حتجاجات السلمية لوال ما
 15ه يوم األحد فرباير يف العديد من املدن، بلغ أوú 20مربر اجتاه شـباب 

كام  تعرض . ماي خالل املسرية السلمية جتاه املعتقل الرسي العلين ب�رة
نساء ورجال التعلمي املعتصمون أمام وزارة الرتبية الوطنية إىل تدخل عنيف 

رجل تعلمي،  12ثنني، سقط عىل إثره أكرث من ومقع وحيش يوم أمس �
  .وهذا منوذج % ملا تعرض إليه رجال التعلمي

مفن يه اجلهة املسؤوü عن هذه التدخالت القمعية اليت حتول دون 
حق املواطنني يف �حتجاج السلمي؟ وملصلحة من يمت تأجيج الرصاع 

افل اVولية املهمتة وإيصا¸ إىل نقطة الالعودة، وتشويه مسعة البالد يف احمل
  حبقوق اإلنسان؟ 

�ð، فإننا يف الفريق الفيدرايل ندعو السـيد الوزير األول للحضور إىل 
الربملان إلطالع ممثيل األمة، ومن خالهلم الرأي العام، عن حقيقة معتقل 

مل تنطوي عىل أحد، أمل ) DST(متارة ألن أسطوانة كونه مقر إداري جلهاز 
درب موالي الرشيف سوى كوميسارية حسب الرواية  يكن املعتقل الرسي

  الرمسية؟
  السـيد الرئيس، 

، قام 147و 85طبقا ملقتضيات قانون احملامك املالية وخاصة املاد�ن 
 2009اIلس األعىل للحسا�ت واIالس اجلهوية للحسا�ت برمس سـنة 

العدد  يتعلق مبراقبة تدبري املنشآت العامة، ولقد بلغ اتقرير  21بإجناز 
منشأة  87اإلجاميل للمنشآت العامة اليت خضعت لهذا النوع من املراقبة 

  .فقط من مجموع املؤسسات العامة %12، وهو ما يشلك 2006منذ سـنة 
ولقد كشفت هذه التقارير عن مجموعة من �ختالالت والتجاوزات، 

  :ميكن إجاملها يف
تب مضاعفة، منح امتيازات غري مربرة خشصية أو للغري، مكنح روا -

  األول مصدره الوزارة الوصية، والثاين متنحه املؤسسة اخلاضعة للمراقبة؛
بيع منتجات عقارية بأمثنة تفضيلية ألعضاء اللجنة اليت شاركت يف  -

  ؛)أي تنايف املصاحل(تقيمي األمثنة 
عدم إخضاع �متيازات املمنوحة ملسؤويل املؤسسات العامة  -
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  للرضيبة؛
ة رشاء حقوق بعض املؤسسات من التقاعد تسديد مساهامت وإعاد

لفائدة بعض املسؤولني رمغ أهنم ليسوا مأجورين Vى هذه املؤسسات 
  .العامة

فإننا نطالب اIلس األعىل مبراقبة  -لألسف-نظرا لضيق الوقت 
من �ست5رات العمومية،  %70املؤسسات الكربى اليت تشلك أكرث من 

مليار، مجموعة صندوق اإليداع  33: سفاطوأخص �ðكر اIمع الرشيف للفو 
مليار،  18: ، مجموعة العمران2011و 2010مليار، سنيت  25: والتدبري

مليار درمه بطبيعة احلال، املكتب الوطين للكهر�ء، املكتب الوطين 
  .للسكك احلديدية، املاء الصاحل للرشب، اخلطوط امللكية املغربية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .شكرا، اللكمة لفريق األصاü واملعارصة، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد 8 وحده والصالة والسالم عىل أرشف 

  .املرسلني
  السـيد الرئيس،

  السـيد�ن والسادة الوزراء احملرتمني،
  مني،السـيد�ن والسادة املستشارين احملرت 

من النظام اVاخيل، أحيط جملسـنا املوقر علام  128يف إطار املادة 
بقضية طارئة، تتعلق �لعودة غري املربرة للمقاربة األمنية للتعاطي مع ظاهرة 
�حتجاج السلمي، وقد ظهر ذ� جليا خالل العديد من التظاهرات 

العديد من  والوقفات �حتجاجية السلمية يف الفرتة األخرية اليت شهدهتا
املدن املغربية، كأحداث خريبكة األلمية وفاس وطنجة وسال وغريها، 

ربر اðي طال رجال ونساء التعلمي، امل�إلضافة إىل التدخل العنيف وغري 
، اðين خيوضون اعتصاما 9أو ما يسمونه �لزنزانة رمق  9مصنفني يف السمل 

  . سـنةمفتوحا عىل إثر جتميد ترقيهتم اليت تفوق الثالثني
وكذ� التدخالت العنيفة اليت تطال �سـمترار املعطلني حاميل 
الشواهد، فبدل اع�د لغة احلوار واإلنصات واإلنصاف والتعامل اجلدي 
واملسؤول مع املطالب �ج�عية لهذه الفئات، فوجئنا لألسف �للجوء إىل 

  .لغة القوة والعنف
عارصة نعترب هذا الرتاجع يف هذا الصدد، فإننا يف فريق األصاü وامل

مؤرشا سلبيا، ¸ انعاكسات خطرية، ترضب يف العمق الرتاكامت الكبرية 
واإلجيابية السـياسـية واحلقوقية اليت عرفها املغرب يف جمال حرية التعبري 

وأجواء �نفتاح اðي تعترب أمه جتلياته الطريقة والشلك واحلق يف التظاهر 
القوات العمومية مع ظاهرة �حتجاج واألسلوب اðي ظلت تتعامل به 

السلمي من خالل إعاملها القواعد القانونية اليت تضمن احلق يف التظاهر 

والتعبري عن اآلراء اليت تشلك أحد أمه أمعدة اVميقراطية وما رافقها من 
نضج سـيايس، مافتئت تربهن عليه كذ� الطريقة السلمية والشلك 

  .تاحلضاري اðي متر فيه التظاهرا
  السـيد الرئيس، 

هذا الرتامك �جيايب يسـتدعي منا مجيعا، ويف هذه اللحظة السـياسـية 
اVقيقة، العمل عىل حتصينه من أجل تكريس دوü احلقوق واحلر³ت اليت 

  . ينشدها املغاربة
أمام هذا الوضع، فإننا كذ� يف فريق األصاü واملعارصة، نعرب عن 

 جمال احلر³ت اðي يعترب مؤرشا عىل أن أسفنا عىل هذا الرتاجع اخلطري يف
احلكومة اليت مل تسـتوعب اVالالت العميقة والرسائل املبارشة اليت محلها 

مارس، وندعوها يف هذا الصدد إىل أن تتحمل  9اخلطاب املليك ل 
مسؤوليهتا الاكمY، وتعمل عىل خلق نفس سـيايس جديد وتصحيح هذا 

ركية اIمتع وتطلعاته يف اسـتحضار �عوجاج والتفاعل بإجيابية مع ح
  . التحوالت املتسارعة الوطنية واإلقلميية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لفريق التجمع اVسـتوري 

  .املوحد، تفضل

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة الوزراء،
  ات والسادة املستشارون احملرتمون،السـيد

السـيد الرئيس، موضوع هذه اإلحاطة يرتبط برشحية من املواطنني 
البسطاء، اكنوا حضية بعض الرشاكت اخلاصة اليت اسـتحوذت عىل أرايض 

هناك مدارات فهيا املرت مربع مبليون سـنتمي، وهاد  .داخل املدارات احلرضية
، ولك هذا أرش� إليه يف درمه 50درمه وب 100الناس اسـتفادوا ب

  .إحاطات سابقة
مواطنون بسطاء، فهيم اجلندي وفهيم رجل أمن ورجل : املوضوع اآلن

... درك وموظفو امجلاعات واحلرفيون والتجار الصغار والسائقون، وغريمه
ألف درمه، السـيد الرئيس، هؤالء أصبحوا  3هؤالء ال يتجاوز دخلهم 

هيم عقود تعسفية، حتمي مصاحل هذه حضا³ هذه الرشاكت اليت فرضت عل
  .الرشاكت احملظوظة وترضب عرض احلائط حقوق املواطنني

  السـيد الرئيس،
الرشاكت اليت اسـتحوذت عىل أرايض فابور مل تسمل الشقق 
للمسـتفيدين يف اآلجال امللزتم هبا، ورشعوا يف �قتطاعات الشهرية من 

يس، السادة الوزراء، تصوروا معي، السـيد الرئ . رواتب هؤالء الضحا³
مث ملزم  1500و  1100ألف درمه تقتطع ¸ ما بني  3اجلندي اðي يرحب 
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  .1500و 1200بأن يذهب إىل كراء شقة ما بني 
زوجته،  صيغةإذن مل يبق ¸ أي يشء سوى إما بيع أ5ثه أو بيع 

وهؤالء موظفون بسطاء، كيف سـيواúون احلاجيات الرضورية لأللك 
  وغريهام من أعباء احلياة؟ وامللبس والصحة 

هؤالء الضحا³، السـيد الرئيس، �آلالف ويف خمتلف مدن املغرب 
  . الصغرى والكربى

اآلن نطالب احلكومة �لتدخل العاجل والضغط املوضوعي عىل هذه 
كذ� . الرشاكت يك ال ترتك هؤالء الضحا³ عرضة للترشد، مه وأبناؤمه

ملواطنة والتخيل عن منطق اجلشع ندعو هذه الرشاكت إىل حتكمي منطق ا
والرحب ألهنم اسـتحوذوا عىل أمالك الشعب املغريب ليقدموا ¸ خدمة 

  .اج�عية
السـيد الرئيس، ال يقبل أي مغريب أن ترتك احلكومة هذه الرشاكت 

  . تتعسف عىل املواطنني البسطاء
  .اللهم إين قد بلغت، والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  .لسـيد الرئيسشكرا ا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، اللكمة للفريق �سـتقاليل، تفضل السـيد 

  .املستشار

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد�ن الوزير�ن،

  السـيدان الوزيران،
  زمياليت، زماليئ،

والتعادلية اليوم، ختص قضية  إحاطة الفريق �سـتقاليل للوحدة
  .جوهرية من األمهية مباكن وثالثية األبعاد ويه بعامصة البالد الر�ط

�لر�ط ) secteur 25(أولها هيم ساكنة كيش الوداية أو ما يعرف ب 
اðي عانت ساكنته من العديد من املشالك بفعل ضياع حقوقها املرشوعة 

اريع املنجزة فوقها من úة، يف األرض والتعويضات املرتتبة عن املش
�إلضافة إىل معا�ة إحلاقها بعامü متارة الصخريات، ت� املعا�ة اجلديدة اليت 
أثرت عىل خمتلف مظاهر احلياة اج�عيا واقتصاد³ لت� الساكنة اليت 
ظلت منذ نشأهتا مرتبطة �لعامصة، اليشء اðي يفرض اليوم تفكريا جد³ 

اكل اðي طال واسـتطال، بإعادهتا إىل جمالها الرتايب يف اVفع حبل هذا اإلش
  .العادي والطبيعي وهو إحلاقها بعامü الر�ط

و5نهيا ما تعرفه احلديقة الوطنية للحيوا�ت من تأثريات زحف العمران 
علهيا، وعدم توفري أجواء امحلاية الرضورية لت� احليوا�ت اليت بدأ الكثري 

 هتديدا خطريا للرثوة احليوانية بصفة عامة مهنا يتعرض للموت، مما يشلك

رة مهنا واملعرضة لالنقراض بصفة خاصة، مما يتطلب إجياد حلول دوالنا
  .اسـتعجالية ملواúة اآل5ر السلبية لهذا الوضع

و5لثا، إشاكلية مدن الصفيح �لعامصة، اليت الزال يعرف مشالك 
مدينة  43ن إعالن متعددة رمغ جمهودات الوزارة الوصية اليت متكنت م

ألف نسمة لتوفري سكن، يضمن  890بدون صفيح، اسـتفاد مهنا ما يعادل 
الكرامة للمواطنني، إال أن إشاكلية العقار القابل للتعبئة مبدينة الر�ط، 

حيا صفيحيا، وال شك  63إىل  23جعل عدد األحياء الصفيحية يرتفع من 
ا والرجا يف هللا بيعقوب أن وضعية ساكنة اVوار الكورة والكرعة وزيرار 

املنصور وعني خليوة وسـيدي قامس الناضوري ووالد دلمي وعكراش 
�ليوسفية، ومدن الصفيح حبي السوييس الرايق اليت تشلك تناقضا غريبا 

خلري منوذج عىل وضعية تطرح الكثري من التساؤالت عن  ،وسط العامصة
ه األحياء الصفيحية تعرث ت� املشاريع املرتبطة بإعادة إساكن قاطين هذ

  ومن يتحمل مسؤولية هاذ التعرث ³ ترى؟
إن الفريق �سـتقاليل، وهو يطرح هذه القضية األساسـية �لنسـبة 
للمواطنني، واليت لها أمثY يف خمتلف ربوع اململكة �لطبع، يتطلب برضورة 
جعل احلوار املسؤول أداة من أدوات حلها وحتقيق مطالب املواطنني دعام 

  . ترسـيخ دوü احلق والقانون ملسار
  .وشكرا

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

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
مهنا آنية موúة لقطاعات الصحة،  7سؤ�،  19اجللسة، وعددها 

ة، سؤ� عاد³ موúة لقطاعات الصح �12تصال، التمنية �ج�عية، و
الصناعة والتجارة، التجهزي والنقل، �قتصاد واملالية، السـياحة، الطاقة 

  .واملعادن
نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال اآلين األول املوجه إىل 
: السـيدة وزيرة الصحة حول إرضاب األطباء، للمستشارين احملرتمني السادة

رون، بنارص أزاكغ، عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، إدريس م
  .حلسن بلبرصي

  .تفضل أحد السادة املستشارين احملرتمني

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة والسـيدات الوزراء،
  إخواين، أخوايت املستشارين، 

  السـيدة الوزيرة،
يعيش القطاع الصحي حاü من �حتقان منذ أكرث من ثالثة أشهر، 

ا�ت املتكررة اليت يعرفها القطاع من طرف األطباء املقميني فاإلرض 
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، وغريها من 2007واVاخليني واعتصام الطبيبات املتخصصات فوج 
املشالك املرتامكة يف هذا القطاع، واسـمترار شد احلبل بني الوزارة واألطباء 
دون الوصول إىل حل مريض للطرفني، جيعل من املواطن املريض هو 

ول، فإىل مىت ستبقى الوزارة متعنتة يف حل أزمة القطاع املترضر األ
  الصحي اليت يتخبط فهيا؟ 

ما يه التدابري اليت  :ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيدة الوزيرة
ستتخذوهنا عاجال من أجل إنصاف األطباء ووضع حل لسلسY اإلرضا�ت 

  .لوقت للتعقيب؟ وأحتفظ، السـيد الرئيس، مبا بقي من االيت ال ختدم بالد�

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة ³مسينة �دو، وزيرة الصحةالسـيدة ³مسينة �دو، وزيرة الصحةالسـيدة ³مسينة �دو، وزيرة الصحةالسـيدة ³مسينة �دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات،

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين،

قناعة مهنا بأحقية يف البداية بغيت نشري عىل أن وزارة الصحة، إميا� و 
ومرشوعية مطالب الشغيY الصحية، ف�P �در� خالل هذه السـنة لعقد 
عدة اج�عات مع النقا�ت اليل يه عندها أكرث متثيلية، مع املقميني 
واVاخليني، ومع األساتذة الباحثني، مع النقابة د³ل األساتذة الباحثني، 

يY الصحية بلك فئاهتا الطبية والغاية من ذ� �سـتجابة النتظارات الشغ 
والمتريضية واإلدارية والتقنية، ألن وزارة الصحة ما فهياش فقط األطباء، 
فهيا ممرضني ركزية أساسـية د³ل املنظومة الصحية، فهيا إداريني وتقنيني 
كذ�، وفق مقاربة تشاركية نقابية، ألن نؤمن أوال �لعمل النقايب، ونؤمن 

  .ملطليب د³ل العاملني واملهنيني د³ل قطاع الصحةكذ� مبرشوعية امللف ا
فعىل إثر ذ�، تشلكت جلنة حكومية حتت إرشاف السـيد الوزير 
األول �ملوازاة مع احلوار �ج�عي الوطين، اكنت هناك جلنة وزارية 
حكومية فقط لنقاش يعين مطالب الشغيY الصحية، اليل فهيا وزارة الصحة 

هيا الوزارة األوىل، اليل فهيا وزارة الصحة ووزارة بطبيعة احلال تترشف عل
املالية ووزارة حتديث القطاعات العامة، واكن من نتاجئها اليل اآلن نناقشه 

مليون درمه، دون أن حنتسب  450بطبيعة احلال عرض غالف مايل قميته 
مليون د³ل اVرمه اليل هو جحم الز³دات اليل عاد متنحت اآلن يف  440

  .وار �ج�عيإطار احل
مليون د³ل احلوار �ج�عي الوطين،  440إذن �إلضافة إىل ذاك 

مليون د³ل اVرمه، بال ما  450اآلن در� عرض د³ل غالف مايل د³ل 
درمه اليل يه اآلن تناقش �لنسـبة  700أذكر كذ� �حتساب د³ل 

  .للمناطق النائية
والنقا�ت الزال مفتوحا، من úة أخرى أشري أن احلوار بني الوزارة 

وأؤكد لمك أنه بعد هذه األسـئY الشفوية سألتحق �لنقا�ت ألننا نسـمتعو 
  . عاود 5ين للرد د³هلم �لنسـبة للعرض األخري اليل در� هلم

إذن أشـنو هام �ش تفهموا أشـنو �متيازات اليل اكنت يف العرض 
بغيت نذكر برسعة د³ل احلكومة، فاسـتجبنا لعدة مطالب، عدة مطالب، 

الرفع من التعويض عن احلراسة واإللزامية، إدماج، وهذا اكن مطلب 
األطباء املقميني واVاخليني ابتداء من السـنة الثانية يف الوظيفة العمومية، 
إحداث تعويضات جديدة عن املداومة ألن اإللزامية واحلراسة مل تكن 

التعويض عن األخطار تشمل عدة فئات، تعويض عن املسؤولية، الرفع من 
�لنسـبة للممرضني، وضع نظام جديد للتعويض عن املردودية، مراجعة 
التعويضات اخلاصة بدبلوم التخصص �لنسـبة لألطباء، وضع مياكنزيمات 

ما مكلتش لك ما ... وهناك. للرفع من األجرة التمكيلية لألساتذة الباحثني
  .لتعقيبسيمت �سـتجابة إليه، رمبا سأحتفظ �لوقت يف ا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة � السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
إن األزمة اليت يتخبط فهيا قطاع الصحة لهـي دليل إىل ما وصلت إليه 

ا التسو�يم آالف طبيب يف مسرية اعتربوه 3األمور حلد وصول حنو 
األبيض �لر�ط، للتعبري عن مطالهبم املرشوعة، و�حتجاج عن احليف 
اðي يطاهلم من فساد وزبونية وحمسوبية اليت تعمتد يف التعيينات 
و�نتقاالت، كام ال يتوفرون عىل التغطية الصحية وال يسـتفيدون من 

  .التعويض عن احلراسة واملردودية واألخطار املهنية
، السـيدة الوزيرة، عىل تعيني عدد من املرضني واملمرضات يف وكام مقمت

. عدد من املستشفيات، دون مراعاة حاجيات لك منطقة حسب ختصصاهتم
لهذا، السـيدة الوزيرة، نعطيك واحد املثال، مثل مستشفى احلسن الثاين 

ممرضني ذوي الرتويض، وهام حمتاجني ممرضني  2مبدينة خريبكة، أرسلمت ¸ 
 2ختصاص، وما عندمهش املمرضني، وز³دة عىل هذا عندمه ذوي �

ساعة خصهم  24، 8، 8أطباء، ألن  3أطباء د³ل الوالدة وهام حمتاجني ل 
  . أطباء، ز³دة عىل هذا عندمك نقص كبري يف الطب العام 3يكونوا 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .رةشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزي
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        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
عىل أي حال أ� غري اليل بغيت نقول عىل أنه العرض احلكويم هو 

مليون  450عرض ذا غالف مايل اليل غادي أؤكد عليه، اليل هو وصل 
  . د³ل اVرمه، واحنا مازال تناقشو

 üاليل بغيت نقول كذ� �لنسـبة للمرضني، العمل عىل اع�د معاد
األطر يف امليدان الصحي �إلجازة، هذا هو اكن  دبلوم معاهد تكوين

  . مطلب �م ومن زمن بعيد اليل غادي نسـتجيب ¸
إعطاء ختصص كذ� لألطباء العامني، واحد الطبيب يف الطب العام 
خص يكون عندو آفاق مسـتقبلية أنه ميكن ³خذ واحد اVبلوم د³ل 

� إضافة درجة التخصص �ش يقدر أنه يف مساره املهين أنه يتفوق، كذ
خارج السمل، هذا �لنسـبة للمرضني، إضافة درجتني جديدتني خارج 

  .اVرجة
مليون د³ل اVرمه  50إذن ختصيص كذ� غالف مايل أويل حبجم 

لفائدة األعامل �ج�عية، هذا هو العرض اآلن، اليل هو معروض عىل 
ال، أ� تنفهم النقا�ت، بطبيعة احلال كنا امشينا، هذا راه فيه نقاش وجد

عىل أنه رمبا أنه ما اكيناش واحد الثقة الاكفية، ألن عادة ميل تيكون احلوار 
مفتوح تيتوقفوا اإلرضا�ت إىل حني أن الباب تغلق، ولكن اآلن الباب ليس 
مغلوقة واحلكومة مقتنعة، رمغ الصعو�ت املالية، رمغ أننا عاد خرجنا من 

عة قوية عىل أن هناك مرشوعية حوار اج�عي وطين، يعين عند� قنا
أمتىن عىل أننا مع النقا�ت نلقاو واحد التوافق عىل أساس أننا يف . املطالب

  .األسـبوع املقبل نكونو توافقنا
أما �لنسـبة لهذه التعيينات، أوال بغيت نقول � أنه التعيينات داخل 

ني غادي املستشفيات تيمتوا، ما يش احنا تنكونو يف املركزي وتنقولو هذا ف
حنطوه، ونسـيفطوه إىل خريبكة، أبدا، هو تيمت بعد اع�د ما نتوصل به من 
 مدراء املستشفيات، ما نتوصل به من املناديب، كذ� ما تتوصل ¸

مديرية املستشفيات، فيمت حسب معايري ومقاييس شفافة وما داخالش فهيا 
  .ال احملسوبية وال الزبونية، السـيد املستشار ثق بيا

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

السؤال اآلين الثاين املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، موضوعه دمع 
  . مراكز تصفية اVم ملرىض القصور اللكوي، من الفريق �سـتقاليل

  .تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  يدة والسادة الوزراء،السـ 

  السـيدات والسادة املستشارين،

سؤايل موجه إىل السـيدة وزيرة الصحة مشكورة أنه يف غياب 
اإلماكنيات املادية الرضورية لوزارة الصحة لبناء مراكز تصفية اVم ملرىض 
القصور اللكوي، علام أن هذا املرض املزمن والعضال يعرف انتشارا واسعا 

ض مضاجع العديد من األرس املغربية يف ربوع اململكة، �ملغرب، وأصبح يق
كام أن تقصري اVوü، وليس الوزارة، ألن هاذي خص إماكنيات خضمة 
للوزارة، تقصري اVوü يف معاجلة اإلشاكلية والتخفيف من معا�ة األرس 
املعوزة، إال أن املالحظ أن هذه املراكز تعاين، مما حدا �حملسـنني إىل بناء 

لتصفية اVم ملرىض القصور اللكوي، ولكن هاذ املركز رمغ بناهئا من  مراكز
طرف احملسـنني تعاين من نقص يف األطر الطبية والشـبه طبية، مع العمل أن 
احملسـنني، جازامه هللا ومه قY، �لنسـبة للميسورين يف املغرب كثري، ولكن 

كز، ولكن قY رأت عىل نفسها أن تتحمل املسؤولية، بل قامت ببناء مرا
النقص احلاد يف األطر الطبية والشـبه طبية من طرف الوزارة، احملسـنني 
جازامه هللا بنوا هاد املراكز، ولكن اVوü جيب علهيا أن ختلق مناصب 

  .شغل عرب وزارة الصحة لتوفري األطر الطبية
هل تفكرون يف إحداث أجنحة خاصة : سؤايل، السـيدة الوزيرة، هو

كبايق األمراض �ملستشفيات املركزية �ملغرب؟ كذ� هبذا املرض العضال 
ما هو التصور د³لمك Vمع املراكز املوجودة حاليا املبنية من طرف احملسـنني 

  لتوفري األطر الطبية؟
  .شكرا جزيال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  لرئيس،السـيد ا

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارون،

  السـيدة الوزيرة،
اليل بغيت نقول عىل أنه هاذ املرض د³ل القصور اللكوي اعطيناه 
واحد األولوية داخل بر�مج وزارة الصحة، وكنا أخذ� عىل عاتقنا عىل أنه 

  .نكونو صفينا مجيع املطالب خبصوص لواحئ �نتظار 2012من هنا ل 
ليل اكين يف األمر هو الحظنا عىل أنه اكن من املمكن عىل أننا هو ا

تقريبا ما يبقى حىت يش واحد يف لواحئ �نتظار، فاليل اكين هو أنه عىل ما 
تنصفيو الحئة يف منطقة ما، ما تيجي شهر أو شهرين بعد حىت عاود 5ين 

عة بواحد الرس  70أو  50أو  40أو  30كنلقاو واحد الالحئة جديدة د³ل 
فائقة، عالش؟ ألن تيتبني، وهاذ اليش عارفينو، ولكن اليوم كيتبني وخصنا 
نتصداو لو، عىل أن خصنا خندمو أوال �لنسـبة للربامج الوقائية، وهنا احنا 
هن] يف الشهر املقبل أننا هن] واحد اليوم اليل غادي خنصصوه لرب�مج 

اليل يه غري متنقY، معل �لنسـبة أساسا للتحسيس �لنسـبة لهاذ األمراض 
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اليل من مضهنا ال\وي اليل تيجي من داء السكري، اليل تيجي من 
الضغط اVموي، إذن هنا اكين واحد األشـياء اليل خصنا نقومو هبا 

  .وحنسسو هبا املواطنني
�لنسـبة للمحسـنني، جازامه هللا خريا، ألن حقيقة تنشوفو عىل أن 

كبري، ولكن السـيد املستشار بغيت  امجلعيات كتعمل وكتبذل واحد اIهود
نذكرك أوال احنا عند� اتصال �لفيدرالية اليل كتجمع لك هاد امجلعيات، 
وهاذ امجلعيات لكها أوال كتاخذ اVمع، ودمع كبري اليل كيتعطى لها، ألنه يف 
وقت أهنا تتبين، غالب األحيان كيكون داخل املستشفى ولك األطر الطبية 

كتخدم يف هاذ املراكز التابعة للجمعية يه د³ل وزارة  والشـبه الطبية اليل
د³ل ا³Vلزي واألدوية ) les Kits( أن %90الصحة، وغالبية األحيان يعين 

تتوفرمه كذ� وزارة الصحة، فراه ما تيبقاش غري يف البين، السـيد 
  .املستشار، راه تيبقى حىت يف التسـيري

نه اكين نقص يف املوارد حصيح، وعندمك احلق، أشاطرمك الرأي عىل أ
البرشية اليل غادي متكننا إىل زود�ه بأكرث من املوارد أننا نتكفلو يعين 
نضيفو حصص أخرى اليل غادي تتكفل، يعين اليل غادي تزيد العدد د³ل 
املسـتفيدين، ولكن احنا النقص راه احنا عارفينو وراه اكين يف مجيع 

توزيع أعطينا األولوية للمراكز د³ل امليادين، مع العمل أن هاذ السـنة يف ال 
  . تصفية اللكي ألن يه مسجY من مضن األولو³ت

و�ملوازاة مع ذ�، راه ما اكنيش غري املراكز د³ل احملسـنني، يعين 
أغلبية املراكز يه �بعة لوزارة الصحة، وعند� بر�مج طموح، اليل لك 

راكز د³ل تصفية وما يفوق عن ذ� د³ل امل 10سـنة راه تيتبناو حىت 
 . اللكي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزير، انهتـى الوقت، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
هو احلقيقة حنن ال ننكر هاذ اIهود د³ل الوزارة، الوزارة كتبذل جمهود 

السـنوات األخرية، ولكن يه مايش تقصري يف  كبري حقيقة، احنا الحظناه يف
جانب الوزارة هو إكراهات د³ل احلكومة، احلكومة خصها تبذل úدها أهنا 
توفر مناصب الشغل لتوفري املوارد الطبية والبرشية وتوفري حىت األدوية 

  . الاكفية، اكين امتصاص د³ل لواحئ �نتظار واكين تزايد
املوضوع وهو الوقاية اليل هو كعامل السـيدة الوزيرة تطرقت لواحد 

أسايس للوقاية ألن احنا دوü ضعيفة، و�لتايل خصنا حناولو نديرو الوقاية 
�ش ما نلكفوش اVوü ونلكفو األرس املعوزة، الوقاية أفضل من العالج 
�ش يكون واحد الرب�مج قوي مدمع من طرف األúزة د³ل اVوü �ش 

  . واطنني �ش ما نوصلوش لهاذ املرحYحنميو األكرثية د³ل امل

ويف نفس الوقت، خصنا اVوü تدمع الوزارة بتوفري مناصب شغل ألنه 
اكين مراكز واكين كرثة بنادم، ولكن األطر غري اكفية رمغ اIهودات اليت 
تبذلها مشكورة الوزارة، والبد من توفري مناصب شغل يف القطاع 

   .�ج�عي وعىل رأسه قطاع الصحة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
غري اليل بغيت نقول عىل أن اVوü اIهود اليل بذلته جمهود كبري، ألنه 
مل نكتفي بتدعمي امجلعيات، مل نكتفي ببناء املراكز �ش نعجلو يف الوترية د³ل 

اليل هام يف لواحئ �نتظار، اشرتينا كذ� اخلدمات من  التكفل د³ل الناس
القطاع اخلاص، أرشكنا القطاع اخلاص يف هذه العملية �ش نسـتوعبو أكرث 
ويكون واحد �متصاص د³ل تقريبا الناس لكهم اليل يف لواحئ �نتظار، 

  . ولكن تفاجأ� هبذا العدد املزتايد، علهيا ابغينا نديرو بر�مج
آخر اليل اآلن حىت احنا نشـتغل عليه، هو زرع األعضاء  اكين يشء

كذ�، ألن زرع اللكي يه اليل غادي متكن عىل أنه الواحد ما ميشيش 
  . حياتو لكها يف ا³Vلزي، هذا جمال كبري اليل تنخدمو عليه

غري �لنسـبة لaمع د³ل احلكومة �لنسـبة للموارد البرشية، غري نذكرمك، 
 كذ� يف هاذ اIال احلكومة بذلت واحد اIهود السـيد املستشار، عىل

وهاذ السـنة راه ضاعفنا، هاذ احلكومة احلالية  2007كبري ألنه ما بني 
مرات ما اكن مينح مكناصب مالية  4ضاعفت �لنسـبة لوزارة الصحة 

 2000منصب مايل يف السـنة إىل ما يفوق  700للوزارة، يعين مرينا من 
  . منصب مايل

  .شكرا

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  . شكرا السـيدة الوزيرة

السؤال اآلين الثالث موضوعه مراقبة املصحات اخلصوصية، اللكمة 
  .ألحد السادة املستشارين من فريق األصاü، تفضل

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

  ر�ن،يالسـيد�ن الوز
  السـيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
سـببت بعض املصحات اخلصوصية يف اآلونة األخرية يف العديد لقد ت 

من األخطاء املهنية والكوارث والعاهات الصحية و�ج�عية، اليت ذهب 
حضيهتا مجموعة من األرس اليت ساقها قدرها إلهيا لتنضاف إىل تفيش مجموعة 
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ارة ، أو بعب"النوار"من املامرسات غري األخالقية واملمتثY يف تفيش ظاهرة 
أخرى حتت الطاوü، اليت أصبح رشطا إلجراء بعض العمليات اجلراحية، 
حيث ال يمت الترصحي إال جبزء من المثن يف الكشوفات الرمسية، يف حني 
يذهب اجلزء األمه من األموال إىل جيوب األطباء اðين أصبحوا أقرب إىل 

Yإنسانية نبي üاملتضاربني مهنم إىل حاميل رسا .  
ننا يف فريق األصاü واملعارصة إذ حنذر من هذه املامرسات وعليه، فإ

اليت تيسء إىل نبل �نة الطب ومسعة األطباء الرشفاء، �إلضافة إىل 
تأثريها عىل جيوب املواطنني وانعاكساهتا عىل خزينة اVوü عىل حد سواء، 

للحد فإننا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات اليت تعزتمون القيام هبا 
من هذه الظاهرة اآلخذة يف �تساع، واليت ترضب يف العمق نبل وقدسـية 

  .�نة الطب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة، تفضيل

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

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارين،

  السـيدة الوزيرة، 
  السـيد الوزير،

احنا بطبيعة احلال املغرب تيطمح عىل أنه قطاع الصحة بقطاعيه العام 
واخلاص، أنه تنطمحو عىل أنه يكون يف واحد املسـتوى د³ل اجلودة من 

  .املسـتوى الرفيع، ولكن ما خصناش خنلطو بعض األشـياء
ديد، النقابة د³ل فÝ خيص األخطاء املهنية، هنا خصنا واحد الترشيع ج

احملامني نظمت يوم درايس حول األخطاء الطبية، كام أن الهيئة الوطنية 
لألطباء راه غادي تنظم عن قريب كذ� يوم درايس حول األخطاء، 

  .ملاذا؟ ألن خصنا حندد أشـنو هو اخلطأ الطيب
اخلطأ الطيب من األشـياء اليل يه تتوقع، واليل يه طبيعية واليل هو 

خفصنا يف نفس الوقت أننا حنميو املريض اليل غادي يتعرض لهذه  قدر هللا،
األخطاء الطبية، ولكن يف نفس الوقت أننا حنميو كذ� الطبيب اليل 
تيعمل لك اIهود، ولكن ما تيوصلش لواحد النتيجة، واليل ميكن يتعرض 

  . لهتمة اخلطأ الطيب، يف حني أنه مل يرتكب خطأ طيب
ا ما عويصة، وحصيح عىل أنه القوانني املغربية إذن هنا اإلشاكلية شيئ

أصبحت متجاوزة يف هذا اIال، فهنا اكين هاذ األ³م اVراسـية اليل غادي 
  .نسـتخلصو مهنا نتاجئ وغادي خنرجو بنصوص قانونية جديدة

�لنسـبة للتجاوزات اليل تميكن يرتكبوها املصحات اخلاصة، فكام 
ملنظم ملهنة الطب، وكذ� مقرر وزير ا 10.94تعلمون اكين هناك القانون 

، اليل تيتعلقوا بتفتيش املصحات اخلاصة 2009من سـنة  4و 3الصحة عدد 
واeتربات، مت تكوين ألول مرة فرق حملفة خاصة �لتفتيش واملراقبة ألجل 
التحري يف لك ما من شأنه أن يشلك خرقا للقانون، حيث جتاوز عدد 

مصحة من  50عدد  2010ا خالل سـنة املصحات اخلاصة اليت مت تفتيشه
، ولكن القوانني اآلن اليل تتخول لنا هذا احلق أننا نفتشو ونرتبو 360أصل 

عىل هذا التفتيش اجلزاءات يه قوانني جد معقدة وطويY، يعين ما فهياش 
  .املرونة، لهذا يأخذ شيئا من الوقت

ع التسعرية، �لنسـبة للتسعرية، اكين هناك كذ� قوانني تنظميية اليل تض
ولكن التسعرية خصنا نشوفو كذ� عىل أنه اكين هناك التسعرية اليل اكينة 
يف إطار التأمني اإلجباري عن املرض، واكين اليل ما تيكونش هناك عندو 
تغطية إجبارية عىل املرض، واليل حىت يه اكين هناك نص تنظميي، ولكن 

ون واحضني بعض املرات حصيح تتكون تسعرية أكرث، ألنه �ش نك
وواقعيني مع أنفسـنا، إذا بقات ذاك املصحة تطبق فقط، يعين ما تزتيدش 
عىل ذاك التسعرية، راه ما ميكن لهياش مثال يكون إنعاش يف واحد 

  .املسـتوى د³ل السالمة التامة للمواطنني

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، خيل للتعقيب، تفضل السـيد املستشار

        ::::السـيد محمد طريبشالسـيد محمد طريبشالسـيد محمد طريبشالسـيد محمد طريبش    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا السـيدة الوزيرة عىل ما تفضلمت �إلجابة عىل السؤال، فاكن 
 10.94هدفنا من طرح السؤال، السـيدة الوزيرة، هو تفعيل القانون 

املتعلق بتفتيش املصحات العمومية، وهذا هو جوهر السؤال د³لنا، ألن 
يف حق هذه املصحات، وهو يف تنشوفو أن وزارة الصحة يعين مقرصة 

نفس الوقت هذا تقصري يف حق املواطنني، ألن هذه املصحات اخلصوصية 
اليت انبنت أصال عىل القطاع العام، وأن هناك أخطاء كثرية متارس، ليس 
فقط عىل األخطاء الطبية بل أيضا حىت أخطاء أخرى اليل يه عدم احرتام 

  :القانون، ومن بيهنا
  الفاتورة؛ أوال، ارتفاع أداء

  .5نيا، ارتفاع يف األدوية والعالج
وكذ� أيضا إشاكلية بعض األطباء، أ� ما تنقول لكيش، هام تيأديو 
واحد الرساü كنحيومه علهيا، رساü اليل يه نبيY، بعض األطباء اليل ما 
عندمهش إنسانية أحيا�، بعض الناس كتوىف يف املستشفيات وتيرتكوها 

 .، حىت امليت تيبيعو وتيرشيو فيهأ³م 3عندمه واحد 
اكين إشاكلية أخرى وهو إشاكلية حتديد اخلطأ الطيب قانونيا، اكين من 
الناحية القانونية واكين اليل هو قدرا، قضاء وقدر، راه سـبق لنا وأن 
تدارسـنا يف هذا املوضوع خالل مناقشة القانون املايل يف اللجنة، يعين 

 تفعيل هذا القانون وهو األخطاء الطبية، السـيدة الوزيرة وعدت بأنه سيمت
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اليل كنشوفها أن الوزارة إىل حد اآلن ما عندهاش اإلحصائية ال يف 
راك يف املصحات اليل يه داملستشفيات العمومية وال يف املصحات، وما أ

 .خصوصية
وأيضا اكين بعض التجاوزات اليل هام تيسـتغلوا بعض األطباء اليل 

ل املرىض يف القطاع العام، وتميشـيو تيعاجلوا كيخليو ورامه عرشات د³
 .مريض واحد يف القطاع اخلاص

مث بعض األطباء أيضا تيحيلوا بعض املرىض د³هلم من بعض 
املستشفيات العمومية اليل تيكونوا مراض ويف حاü مزرية، وتيحيلوا 
املرىض د³هلم عندمه إىل املصحات بدعوى أن املستشفيات العمومية راه ما 

 .ندهاش أúزة وعالجات، وتيحيلومه عندمهع 
اكينة واحد اإلشاكلية أخرى أيضا، واش عندمك يف الوزارة د³لمك، 

 (un barème)السـيدة الوزيرة، واحد املقياس د³ل حتديد، يعين واحد 
، فÝ يتعلق �لتسعرية د³ل العالج، حبيث أن (national)وطين، يعين 

جنوم؟ واش  5إىل مصحة، واش هاذ فهيا المثن تنلقاوه تيختلف من مصحة 
  جنوم؟ 4هاذي فهيا 

  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .يف إطار التسـيري، تفضل. شكرا، تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكن
 3السـيد الرئيس، نلزتمو شوية، هللا خيليك، �لنظام اVاخيل، اليل فيه 

، (le cumul)ل، ودقيقتني للتعقيب، وراه ما اكينش دقائق د³ل السؤا
  .نقولها للوزراء وللسادة املستشارين، راه لك واحد ينتظر دوره

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

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
كام قلت فÝ  10.94اليل بغيت نقول عىل أنه راه مت تفعيل القانون 

، وقلت عىل 2010اصة ألول مرة خالل سـنة خيص تفتيش املصحات اخل
  . 360مصحة من مضن  50أنه وصلنا لتفتيش 

�لنسـبة للتسعرية، فاملسـتفيدون من التغطية الصحية اإلجبارية، ففي 
هذه احلاü فإن املصحة التابعة للقطاع اخلاص مطالبة بتطبيق التعريفة 

� طبقا لالتفاقية القانونية املسـمتدة من التعريفة الوطنية املرجعية، وذ
الوطنية املوقعة بني املؤسسات املدبرة للتأمني الصحي اإلجباري من úة 
وامجلعية الوطنية للمصحات اخلصوصية والنقابة الوطنية ألطباء القطاع 
اخلاص من úة أخرى، حتت إرشاف الواكü الوطنية للتأمني الصحي، 

  .واðي نناقشه اآلن يف هاذ التسعرية
ئات غري املؤمنة، فاألسعار املطبقة علهيا كذ� حددت �لنسـبة للف 

بنص تنظميي، إذن اكينة واحد التعريفة اليل يه منظمة بنصوص تنظميية، ال 
�لنسـبة للفئة اليل عندها التغطية الصحية وال �لنسـبة للفئة، فاآلن هاذ 
اليش لكو تيبقى كيف قليت ما غاديش نعمموه عىل امجليع، ولكن كيبقى 

 üد³ل املهنيةمسأ üد³ل الضمري، مسأ üد³ل األخالقيات، مسأ .  
بطبيعة احلال احنا تنقومو هباذ التفتيش، ولكن تيصعاب علينا يف غياب 
الشاك³ت اليل كيتوضعوا عىل أننا نوقفو ونعرفو واش اكنت تسعرية يعين 
أكرث من التسعرية اليل يه مضبوطة، احنا مشينا يف التفتيش اليل غادي 

فو واش كذ� واش السالمة، ألنه لقينا بعض املصحات اليل حىت نشو 
السالمة، يعين أدىن رشوط السالمة ما متوفراش، وهاذ اليش وقفنا عليه 
ودر� إنذارات، أ� غري �ألمس يعين ما بني الرسائل اليل توصلت، اكين 
 عدة مصحات اليل طلبوا يل أجل إضايف ألنه راه ابداو يعين األشغال و�يق

ما انهتاتش، إذن هذا كيعين عىل أنه راه اسـتجابوا ðاك التفتيش واملالحظة 
  .اليل مقنا هبا

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

منر إىل السؤال الرابع، موضوعه ظاهرة النقص احلاصل يف أدوية مرض 
 عبد امحليد: السل ببعض املناطق املغربية، للمستشارين احملرتمني السادة

السعداوي، حلسن بلبرصي، محمد الكبوري، عياد الطييب، محيد 
  .كوسكوس

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين احملرتمني، تفضل اليس السعداوي

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

البالغة واخلطورة د³ل وضعنا هاذ السؤال هاذي سـنة، ونظرا لألمهية 
املوضوع، اضطرينا نوضعوه كذ� اليوم، ألن لك املغاربة كيعرفوا اخلطورة 

  . د³ل داء السل وأنه يودي حبياة عدد كبري من البسطاء
ولكن املشلك املطروح هو أن مؤخرا املصابون هبذا املرض يعيشون 

فريوس �ملراكز يف أوضاع جد مزرية نظرا لعدم تواجد اVواء املضاد لهذا ال
وهذا النقص، السـيدة الوزيرة، أدى إىل . الصحية وخاصة القروية مهنا

اتساع اخلريطة د³ل العدوى هبذه املناطق، وأن عدد كبري من املرىض 
  . يؤكدون أن انعدام اVواء هبذه املراكز الصحية وصل اليوم وما يفوق سـنة

أصبح التوفري د³لو ونظرا لألمهية د³ل هاذ اVواء وهاذ املرض اليل 
أكرث من رضوري، خاصة �ملناطق القروية، وسـبق لنا، السـيدة الوزيرة، 
أن وضعنا عدة أسـئY حول املسـتوصفات واملراكز الصحية �لعامل القروي، 
وواعدتو� بأنمك غادي تعطيوها التفاتة واه�م خاص، إال أنه حلد اآلن �يق 

  .  هاذ البابما شفناش أي مبادرة للوزارة د³لمك يف
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وكذ� نظرا ألمهية هاذ املوضوع، نود، السـيد الوزيرة، معرفة أشـنا يه 
  األسـباب لعدم وجود هاذ اVواء املضاد لفريوس داء السل؟ 

وكذ� ما يه الوسائل اليل أعدهتا الوزارة د³لمك لتوفري هاذ اVواء 
  جبميع املناطق القروية وخاصة النائية مهنا؟ 

  . وشكرا

            ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  . شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

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

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين،

بغيت نقول أوال، وخصنا نشـيدو �Iهودات الكبرية اليت بذلهتا بالد�، 
ال حماربة داء مايش اليوم ومايش البارح، يعين منذ عقود من الزمن يف جم

السل، وهذا بر�مج اليل زعام اليل املغرب جنح فيه واليل هو رائد فيه، 
هذا عالش؟ ألن عند� واحد . وهذا �عرتاف املنظمة العاملية للصحة

الرب�مج وطين اليل اخنرطوا فيه ال امجلعيات وال األطباء، يعين لك 
  : املكو�ت د³ل اIمتع، وعند� مؤرشات

 %3إىل  2ول هو اخنفاض نسـبة حدوث داء السل من املؤرش األ
سـنو³، وهذا غري اكيف، نعم غري اكيف، ف�P در� يف السـنة املاضية واحد 
املناظرة حول حتيني هذا الرب�مج، مايش نغريه، ألنه الرب�مج �حج وجاءت 
املنظمة العاملية للصحة ودارت تقيمي ðاك الرب�مج، وشفنا أشـنو ميكن حنينو 

 %3وحنسـنو فيه ودخلنا عليه حتسني، عىل أساس أننا ما نبقاوش يف ذاك 
 6لـ 2015، أننا نوصلو يف أفق %3د³ل تقليص داء السل يف بالد� يف 

  .%7حىت 
، وهذا %593نيا، نسـبة الكشف عىل داء السل يف بالد� راه واصل 

  . رمق جد إجيايب
  .%586لثا، نسـبة جناح العالج هو 

الرب�مج الوطين  -كيف قلت لمك-�جيابية حتققت بفضل  وهذه النتاجئ
حملاربة داء السل، اðي من بني نقط القوة د³لو هو توفري اVواء �سـمترار، 
 üواء �سـمترار وعدم تسجيل أية حاVألن ما خصوش ينقطع، توفري ا

  .انقطاع منذ سـنوات، وذ� بشهادة كذ� املنظمة العاملية للصحة
مليون درمه لرشاء األدوية  24زارة برصد ما قميته وقد قامت الو 

، أما برمس السـنة د³ل 2010اخلاصة مبرض السل برمس السـنة املالية 
ويه مناسـبة ألؤكد لمك أن . مليون درمه 25فقد مت ختصيص حوايل  2011

التكفل مبرىض داء السل هو تكفل �Iان، وقلت لمك هاذ اليش مايش 
ة لواحد املدة زمنية طويY، سواء تعلق األمر جديد، يعين واحد التجرب

�لفحص �Iان، التشخيص �Iان، التطبيب �Iان، واألدوية كذ� 

  . �Iان
وللتوضيح، فإن توزيع األدوية عىل العامالت واألقالمي، سواء اكنت 
حرضية أو قروية، يمت �لمكيات الاكفية وبصفة منتظمة حسب احتياجاهتا 

يع املرىض �سـتفادة بصفة مسـمترة ومتوازنة ودون انقطاع، حىت يتسـىن مجل 
إذا اكن عندمك، السـيد املستشار، يش مركز حصي اليل ما توفرش عىل هذه 
األدوية، احنا بطبيعة احلال زودو� هباذ األسامء ونزودومه، ألن األدوية 

  . اكينة وكنشرتيوها

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . قيب؟ تفضل السـيد املستشارشكرا السـيدة الوزيرة، هناك تع 

        :  :  :  :  املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرة

ال أحد ينكر اIهودات اجلبارة اليت قامت هبا احلكومة ومن خاللها 
وزارة الصحة حول حماربة هذا اVاء الفتاك، إال أنه، السـيدة الوزيرة، أنمت 

د³ل اإلصابة هبذا املرض، هاذ املرض كيجي من جراء  عىل عمل �ألسـباب
الفقر وسوء التغذية، السكن غري الالئق، وهذه ظواهر متفشـية بكثري يف 

  .العامل القروي
إذن احنا نشـيد هبذه اIهودات اليل قامت هبا الوزارة، إال أنه إذا اكن 

القروي، هناك انقطاع مع الظروف املعيشـية املزرية للساكنة د³ل العامل 
  .غادي نرتاجعو يف اIهودات اليت بذلهتا الوزارة

ولهذا، احنا من هذا املنرب نطالب بزتويد مجيع املراكز الصحية 
واملسـتوصفات بدون اسـتثناء �Vواء املضاد لهذا املرض اخلطري والفتاك، 
واليل غالبا، السـيدة الوزيرة، راه ينترش بكرثة يف العامل القروي، لوال أن 

 إحصائيات أن مدينة اVار البيضاء يه األوىل يف هذا املرض، وامحلد عندمك
8 هبذه اIهودات اجلبارة أننا مقارنة �Vول اIاورة وصلنا لواحد النسـبة 
مئوية �مة يف التقليص من هذا اVاء، ولكن البد أن ننتبه إىل الوضعية 

  . ياليت يه وضعية سهY النتشار هذا اVاء �لعامل القرو
  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزيرة الصحةالسـيد وزيرة الصحةالسـيد وزيرة الصحةالسـيد وزيرة الصحة
غري اليل بغيت نقول، أشاطرمك الرأي، السـيد املستشار، عىل أنه 
بطبيعة احلال هذا املرض ينترش أكرث �لنسـبة لألحياء اليل يه تتعيش 

والفقر بوحدو، ذاك الكثافة الهشاشة، ولكن ما تتكونش غري الهشاشة 
الساكنية يه اليت تتجعل أنه يكون هناك انتشار، ف�P اكين اVار 
البيضاء، طنجة، سال، يعين هذه املدن الكربى، واليل تتعرف واحد 

  . الكثافة ساكنية تيكون فهيا انتشار أكرث من البوادي والقرى



 2011201120112011    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

12 

 )2011 ماي 17( 1432 خرةجامدى اآل 13

ية ألن ألول وبغيت نقول لمك، السـيد املستشار، عىل أننا أعطينا أمه 
مرة وزارة الصحة تتوفر عىل خمطط معل خاص �لعامل القروي، وغري مؤخرا 
معلنا كذ� يوم درايس حول الصحة �لعامل القروي، در� التقيمي د³ل 

، شفنا أشـنو خصنا �قني �قصني فيه، 2007األعامل اليل ابدينا فهيا خالل 
ي تزيد تدمع هاذ الرب�مج وميكن يل نقول لمك عىل أنه وزارة املالية غاد

د³لنا، د³ل خمطط العمل القروي، وخصوصا عىل أننا مقبلني عىل تعممي 
  . (RAMED)نظام 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا 

  . القمية يف هذه اجللسة
قطاع �تصال، جتمعهام وحدة ننتقل إىل السؤ�ن املواليان املوúان ل

املوضوع، األول يمتحور حول تقومي اإلعالم العمويم لبناء اIمتع اVميقراطي، 
  . والثاين يمتحور حول اإلعالم العمويم

  .اللكمة ألحد السادة مستشاري الفريق �سـتقاليل، تفضل

        ::::املستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسي
  .شكرا السـيد الرئيس
  ، السـيدتني الوزيرتني

  السـيد الوزير احملرتم،
يشلك اإلعالم قاطرة �مة يف أي حتول جممتعي ورافدا أساسـيا، يسامه 
يف تطور وبناء اIمتع اVميقراطي املنفتح عىل معظم التعبريات 
واحلساسـيات، ðا البد من وضع إسرتاتيجية مضبوطة، تراعي منا% 

ىل قاعدة تشاركية، متعددة وتتطرق لقطاعات كثرية ومتنوعة، وذ� بناء ع
كام ينبغي أن تعاجل األمور . جتعل التأثري قطب رحاها ومركزيهتا األساسـية

عن طريق اإلعالم العمويم لصناعة الرأي العام الفاعل واملؤثر يف دواليب 
بنيات اIمتع العرصي احلديث، املبين عىل أسس مبادئ اإلعالم احلر 

ياسـية واملشارب �ج�عية، والزنيه، واملنفتح عىل لك احلساسـيات السـ 
وذ� إلعطاء الفرصة للك مواطن للتعبري عن رأيه واحلصول عىل املعلومة 

  . ألن حرية اإلعالم تعكس جحم احلرية اليت حيظى هبا أي جممتع
وال جيب أن يكون الهدف من التنظمي مرايم خفية، أساسها التضييق 

 Iصصة للك اآلراء والتغيريات اeمتعية أو أن يرتبط هذا عىل املساحة ا
التنظمي مبصاحل فئوية ضيقة أو أي وصاية، بل جيب أن يكون التنظمي قاطرة 
حنو خلق دينامية جديدة، تعرتف مببدأ املساواة بني امجليع ومشاركة األفراد 
وامجلاعات يف صناعة القرار وفق قاعدة رشاكء يف المتويل ورشاكء يف 

  . ويم�سـتفادة من خدمات اإلعالم العم
ðا، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، أمل حين الوقت ليسـتفيد املواطن 
من إعالم معويم دميقراطي، يوفر اكمل الرشوط الرضورية النصهاره يف 

معق التحوالت لتمنية احملصول الثقايف وحتويل الال مساواة يف �سـتفادة 
اقش لك من خدمات اإلعالم العمويم إىل �فذة دميقراطية حتلل وتن

  املتناقضات بلك حرية؟ 
  .وشكرا

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

السؤال اآلين الثاين يف نفس املوضوع يمتحور حول اإلعالم العمويم، 
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصاü واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

  لوزير، السـيد ا
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت املستشارة، 
  إخواين املستشارين،

ينادي امجليع اليوم برضورة جعل اإلعالم العمويم إعالما مواطنا يف 
خدمة الشعب، مرخسا لقمي احلداثة واVميقراطية والتعدد و�ختالف، بل 
لقد حتول شعار تغيري وإصالح اإلعالم العمويم إىل مطلب شعيب، يمن عن 

ق الوعي املتقدم Vى مكو�ت اIمتع اجتاه ما جيب أن يكون عليه مع
إعالمنا العمويم، بدليل رفع املطلب يف لك املسريات و�حتجاجات اليت 

  . شهدهتا بالد� يف الفرتات األخرية
أن الشعارات اليت ترفعها احلكومة  - مع اكمل األسف-لكننا نالحظ 

عىل أرض الواقع، بل يطفو عىل  إلصالح هذا املرفق العمويم، ال تطبق
السطح إعالم بعيد لك البعد عن املواطن املغريب وتطلعاته، إعالم غائب 

  .بشلك غريب عن مواكبة القضا³ واVينامية اليت تعرفها بالد�
ويف هذا الصدد، يلح فريق األصاü واملعارصة عىل أن تتحمل احلكومة 

اü الفشل والرتدي الشامل مسؤوليهتا اكمY، وأن تعمل عىل وضع حد حل
اðي وصل إليه إعالمنا ورفع مسـتوى أدائه حىت يلعب دوره التارخيي يف 

  .استرشاف ومرافقة مشاريع اإلصالح داخل اVوü واIمتع
وعليه، نسائلمك السـيد الوزير، عن خلفيات وأسـباب غياب اإلعالم 

باب الاكمنة وراء العمويم عن �خنراط يف القضا³ املصريية لبالد�، واألسـ 
عدم حرص احلكومة �لشلك احلازم والقوي عىل سالمة املال العام املرصد 

  .لهذا القطاع
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق،  6شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للسـيد الوزير يف 

  .تفضل السـيد الوزير
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        ::::لرمسي �مس احلكومةلرمسي �مس احلكومةلرمسي �مس احلكومةلرمسي �مس احلكومةالسـيد خاV الناالسـيد خاV الناالسـيد خاV الناالسـيد خاV النارصرصرصرصي، وزير �تصال، الناطق اي، وزير �تصال، الناطق اي، وزير �تصال، الناطق اي، وزير �تصال، الناطق ا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

شكرا للفريقني احملرتمني عىل مقاربهتام حىت وإن اكنت ختتلف شيئا ما، 
لكن يتفقان يف �عتناء مبوضوع حيظى أيضا �ه�م الرأي العام، وحنن نعزت 

كام يعمل -م ومبواكبة الرأي العام ألداء اإلعالم العمويم ألن �ه�م الرأي العا
الفضاء اإلعاليم أصبح إطارا تتفرغ فيه لك القضا³ ولك  -امجليع اليوم

�ه�مات ولك الرصاعات ولك اخلالفات، وذ� أمر طبيعي، هذه سـنة 
الكون، وخيطأ من يعترب بأنه قد يظل يف منأى عن متابعة اإلعالم ¸، هذا 

  . ن املسلامتم
و�لتايل يف الوقت اðي، من هذا املنرب وحتت هذه القبة احملرتمة، أقول 
بأن وزارة �تصال وأن احلكومة بصفة عامة تترشف مبتابعة الرأي العام 
ألداء اإلعالم ومبشاطرهتا لرغبة الرأي العام يف حتسني أداء اإلعالم 

ين احملرتمني، أقول العمويم، ومشاطرتمك، السـيدات والسادة املستشار 
تمكY لهذا املوضوع بأن املهام العامة املطروحة أمام اإلعالم العمويم يه 

üيه �ام التثقيف، يه �ام اإلعالم، ويه �ام : ثالثية، بكيفية خمزت
واإلعالم الناحج هو اإلعالم اðي يعتين هبذه اجلوانب الثالثة دون . الرتفيه

  .الكفتني األخريني أن يرحج الكفة لصاحل واحدة دون
واليوم نعيش، كام يعرف امجليع، حلظة قوية، قوية جدا يف مسار� 
التارخيي، مؤدى ذ� أن اإلعالم العمويم املغريب أمام حمك وأمام 
مساءالت، معىن ذ� أنه ال ميكن، وإال ألخفق، ال ميكنه أن يظل يف 

اليوم يف معزل عن احلراك الوطين وما يسمى، وحىت لكمة احلراك أحضت 
األجبد³ت واملصطلحات املتداوü يف الساحة السـياسـية واإلعالمية املغربية، 
هذا احلراك هو أيضا حراك فكري وحراك اج�عي، ولن يرتكب اإلعالم 
العمويم خطأ البقاء عىل هامش هذا النقاش، واVليل عىل ذ� أن هناك 

�نفتاح والتعددية  تعامل يقوم عىل مجموعة من املقومات، يقوم عىل مقومات
  . واVميقراطية واحلداثة واإلصالح وما أدراك ما اإلصالح

وفوق لك هذا وذاك، جيب أن يكون إعالما للقرب، وليسمح يل 
السادة  املستشارين يف فريق األصاü واملعارصة أن أعرب عن اختاليف معهم 

بأن العكس عندما يقولون بأنه إعالم ليس قريبا من مهوم املواطنني، أعتقد 
هو الصحيح، حبيث أن هناك �نية كبرية ومواكبة دقيقة للقضا³، ويه 
مناسـبة من حتت هذه القبة احملرتمة، أوجه لرجال ونساء اإلعالم يف القطاع 
السمعي البرصي العمويم وخارج حدود اإلعالم السمعي البرصي العمويم، 

إكبار لaور اðي الصحافة املكتوبة ولك أنواع الصحافة، أوجه هلم حتية 
يقومون به، لك من منطلقاته وقناعاته، وحنن بa اVميقراطية جيب أن حنرتم 
لك املقار�ت من أجل أن يقدموا خدمة هامة للمواطن املغريب اðي ينتظر 

  .ويعرب عن الرغبة ملعرفة املزيد

وأشري إىل أن القنوات لكها تعتين هبذا املوضوع، ويكفيين أن أشري إىل 
 -حوار: )Medi1 tv(و )2M(لعناوين �لنسـبة للقناة األوىل وبعض ا

 -نقط عىل احلروف  -تيارات  –مبارشة معمك  -أضواء –قضا³ وآراء 
 - مع احلدث  - بر�مج خاص  - بدون حرج  - ملف للنقاش  -مواطن اليوم 
، معناه أن هذه عينة كبرية من الربامج احلوارية اVميقراطية )ضيف التحرير

اليت تسعى إىل أن تقرب املواطن املغريب من حقيقة النقاش الوطين  املنفتحة
  .اجلاري حاليا

  .شكرا السـيد الرئيس

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

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

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  زميليت، 
  زماليئ،

أوال ال يسعنا إال أن نتقدم �لشكر اجلزيل للسـيد الوزير عىل رده، 
اðي يف الفريق �سـتقاليل لن خنتلف معه، �عتبار أن هناك مالحظة 
تؤدي إىل مالمسة حتسني األداء اإلعاليم يف بالد�، وكذ� جنوحه إىل 

ا نالحظ أنه اðي يعاين التنوع وطرق مجيع منا% احلياة والتعدد، حبيث أنن
منه هو كذ� ت� املنافسة الرشسة فÝ خيص احملطات اإلعالمية اليوم، 
ولكن رمغ ذ� جند أن الربامج اليت أصبحت تعرفها بالد� ال ينبغي بأي 
حال من األحوال أن ننكرها يف تنوعها ويف مدلولها ويف عطاهئا ويف تعاملها 

بالد� من حراك سـيايس ونقاشات وبرامج مع الشارع املغريب، مع ما تعرفه 
حظيت بتتبع كبري من مجيع الفئات يف اIمتع اآلن، عىل خالف ما اكن علهيا 
األمر سابقا، هذا ال ينسينا كذ� ما دأبت عليه احلكومات املتعاقبة يف 
العرشية األخرية من مأسسة اإلعالم العمويم، و�لتايل ينبغي أن نقول بأن 

  . ر ولكن نطالب �ملزيدهناك جمهود جبا
ونمتىن، �لنظر ملا تعرفه بالد� من تطور وما يه مقبY عليه إن شاء 
هللا من إصالحات دسـتورية وسـياسـية، أن تقوى هذه اIهودات يف مجيع 
احملطات التلفزية كيفام اكن نوعها من أجل إعطاء الفرصة مجليع التيارات 

أو جممتع مدين، من أجل اVلو الشـبابية، سواء اكنت سـياسـية أو حقوقية 
  .بدلوها يف هذا املنحى

إذن، السـيد الوزير، حنن نمتىن أن تدفعوا هبذه العجY أكرث يف خضم 
احلوار الوطين، وكذ� أن حتظى هذه املؤسسة احملرتمة مبحطة تلفزية 

  .خاصة �لشؤون الربملانية
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
حد السادة أعضاء فريق األصاü شكرا السـيد املستشار، اللكمة أل

  . واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير، ولكن ال تقولنا ما مل نقل، 
حنن مل نشكك يف �نية الصحافة املغربية، هاذ اليش راه ما قلناهش، احنا 

و للحبس، حيث تنحرتمومه، وراه املهنية يه اليل خالت يش وحدين مشا
  .املهنية، احنا تنعرتفو �لصحافة املغربية، حنن نتحدث عن السـياسة

هاذ الربامج احلوارية اليل ذكريت، السـيد الوزير، ولو أهنا عىل رؤوس 
األصابع مز³ن، احنا ما تهنرضوش عىل المك، كهنرضو عىل الكيف، عىل 

مئا يف الربامج حبال الرأي والرأي اآلخر، راه اكينة يش وجوه اليل اكتبان دا
غري يه اليل كتفهم يف هاذ البالد، راه هذا هو السؤال، مايش العدد، 
مايش كنشكو، كنعرفو املهنيني املغاربة، رامه حىت عىل مسـتوى القنوات 

  .اVولية رامه جمهدين وتيعرفوا أش تيديروا
املسأü األخرى، السـيد الوزير، احنا كهنرضو عىل الرأي والرأي 

تناخذو هاذ �حتجاجات اليل اكينة دا� عىل مسـتوى املغرب، اآلخر، 
هناك مجموعة من الناس كتخرج للشارع، الربامج احلوارية تسـتضيف، 
تنتقي، شكون اليل كيعطي األوامر �ش ينتقيو �س دون اآلخرين، عند� 

  .فرباير، ولو أننا خنتلف، هذا رأهيم 20مجموعة د³ل الناس د³ل 
ما كتقبلهمش القنوات املغربية ولكن القنوات اVولية  كيجيو �س اليل

تسـتضيفهم، واخلطري أهنا تسـتضيف غري العدميني، تيقولوا ذاك اليش اليل 
والرأي اآلخر، الناس اليل كتخرج من أجل امللفات �قتصادية . ابغاو

و�ج�عية، ما كهيرض معهم حىت واحد، وتيبقى الرأي د³ل ذوك الناس، 
ن هذا هو أن املغاربة، السـيد الوزير، تيقلبوا عىل اخلرب يف واألخطر م

قنوات خارجية أصبحت ذات مصداقية، ألن املغاربة وصلوا Vرجة أن 
اجلزيرة والت عندمه مقدسة، اليل قالهتا اجلزيرة يه اليل اكينة، راه هذا هو 

  .اخلطري، مايش املشلك يف العدد، املشلك يف القمية، السـيد الوزير
  .السـيد الوزيرشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف أربع دقائق، 

  .تفضل

        ::::السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
  .شكرا السـيد الرئيس

أ� . أعتقد يف العمق ال خنتلف، ولكن نرفع بعض �لتباسات الطفيفة
نمك تشككون يف �نية املهنيني اðين يشـتغلون يف مل أقولمك بأنمك قلمت أ احاش

القطاع السمعي البرصي العمويم، ما قلتش هاذ ال\م هذا، ومل تقولوه، 
üأ� قلت بأن مناسـبة ألحيي �نيهتم، هذا لك ما قلته يف هذا ... هذا مسأ

  .اIال
موضوع التعددية اليت أحلحمت علهيا، أريد أن أكون واحضا، التعددية 

نا ال نزيغ عنه، وحاسـبو� رجاء إذا ما اكن هناك أي زيغ عن احرتام مهنج 
التعددية، غادي نكونو أخللنا بواجبنا و�لزتامنا األخاليق والسـيايس أمام 

  .اختيارات الرأي العام املوجودة يف املغرب، هاذي مسأü واحضة
أن بعض القنوات األخرى ختتار وتنتقي من يقول }ما يذهب يف اجتاه 

عض األجندات األخرى، فذ� يسـتغلون فضاء احلرية واVميقراطية اðي ب
وعلينا أن نظل صامدين وممتسكني بثوابتنا  - و8 امحلد-ينعم به املغاربة 

و�Vفاع بلك رشاسة وبلك مسؤولية وبلك جشاعة عن اخلط اðي 
ارتضيناه، واðي قد ال يلتقي مع أجندات بعض القنوات الفضائية، هذا أمر 

  . مطروح
أما أن يكون هناك انتقاء لبعض اآلراء دون آراء أخرى يف القنوات 
العمومية، فثقوا يب بأن هذا غري حاصل، هناك اجهتاد، يف محأة احلدث قد 
يكون صعبا، وقد أجد حىت أ� نفيس يف بعض احلاالت أنه رمبا مل يقع 

د حيصل، �لتفات إىل لك اآلراء اليت جيب �لتفات إلهيا، هذا أمر ق
ولكن أ� أعترب بأن املنطق هو منطق حسن النية، وأعمل �لظروف الصعبة 
اليت يشـتغلون فهيا، وأهنم يشـتغلون يف نطاق التقيد بت� التعددية حىت 
يظل إعالمنا العمويم، خالفا ملا يقال هنا أو هناك بأنه إعالم �بع للجهات 

اآلراء اeالفة، هذا أمر غري الرمسية وأنه إعالم اVوü ويقوم �لتعتمي عىل 
وارد، وأ� أعزت أميا اعزتاز بأننا يف املغرب اليوم هذه املامرسة العتيقة اليت 

  . ألك علهيا اVهر ورشب مل يعد يعمل هبا إطالقا
  .أقف عند هذا احلد، شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يف هذه  شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد عىل مسامهته القمية

  . اجللسة
ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيدة وزيرة التمنية �ج�عية 
واألرسة والتضامن حول وضعية أعوان موظفي التعاون الوطين، للفريق 

  .�سـتقاليل
  .تفضل أحد السادة املستشارين احملرتمني، تفضل اليس العزايب

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايب
  . الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة، 

  السـيد الوزير،
  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

  . موضوع سؤايل حول وضعية أعوان موظفي التعاون الوطين
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  السـيدة الوزيرة، 
تعيش شغيY التعاون الوطين يف بعض األقالمي وضعية صعبة، تتطلب 

الغنب والبؤس اeمي علهيا من طرف بعض املناديب التدخل العاجل لرفع 
  . اإلقلمييني، خاصة يف بعض املدن مككناس، القنيطرة، سال ومراكش

خصوصا وأن مثل هذا الترصف حيول دون فتح اIال لألطر الواعدة 
اليت يعج هبا قطاع التعاون الوطين ويكبح طموحاهتا، مما ينعكس سلبا عىل 

ذا القطاع التنقيط السـنوي واملنح التشجيعية مردوديهتا، حىت يتبوأ ه
السـنوية، واليت غالبا ما يطغى علهيا عامل الزبونية والوالء للسـيد املندوب 

  . اإلقلميي، مما حيرم الكفاءات وحيبط عزميهتا
 Yا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، ما يه اإلجراءات املسـتعجð

  فني هبذا القطاع؟ إلنصاف احملرومني من األعوان واملوظ
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة نزهة صقيل وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة صقيل وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة صقيل وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة صقيل وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات السادة املستشارين واملستشارات احملرتمني،
ىل فريق الوحدة والتعادلية عىل طرح هذا أود أن أتقدم �لشكر إ

السؤال املتعلق بوضعية أعوان وموظفي مؤسسات التعاون الوطين، هذه 
املؤسسة اليت وضعت حتت وصاية وزارة التمنية �ج�عية واألرسة 
والتضامن، واليت تقوم بعمل ممتزي �م جدا اجتاه الفئات الهشة من اIمتع، 

 54من �سـتقالل، حيث أهنا حتتفل �ðكرى وذ� منذ السـنوات األوىل 
  . 1957د³ل تأسيسها يف 

د³ل األعوان واملوظفني، وكتسهر  4547وهاذ املؤسسة اليوم كتضم 
د³ل مؤسسات الرعاية �ج�عية، وعدد د³ل  3114عىل تدبري أكرث من 

 اإلجراءات مت اختاذها من أجل إعادة تنظمي هاذ املؤسسة يف أفق حتسني
  . الوضعية والظروف د³ل العمل د³ل األعوان واملوظفني

خذا مجموعة  2011فرباير  3فاIلس اإلداري األخري اليل انعقد يف يوم 
  :من القرارات اليل كرتيم إىل هذا �جتاه

طط التمنوي ملؤسسة التعاون الوطين من أجل حتديث اeأوال، إطالق 
وكذ� لتحسني األوضاع د³ل هاذ املؤسسة وحتسني المتوقع د³لها، 

كذ� �لنسـبة لهاذ . العاملني فهيا وحتسني آلية احلاكمة لهاذ املؤسسة
اeطط التمنوي، هناك طلب عرض اليل غادي يمت إن شاء هللا فتح 

  . يونيو املقبل 6األظرفة د³لو يف يوم 
كذ� هناك خمطط د³ل املغادرة الطوعية اليل  غمت �نطالقة د³لها 

د³ل األعوان  1300، واليل كتسـهتدف تقريبا 2011فاحت يوليوز يف 
واملوظفني، ومعلوم أنه هاذ اeطط د³ل املغادرة الطوعية غادي يكون 

بتعاون وبتشاور مع املمثلني د³ل األعوان واملوظفني وكذ� مع النقا�ت 
  .ةطبقا ملقتضيات القانونية من أجل حتسني املردودية د³ل املوارد البرشي

النقطة الثالثة يه �نسجام د³ل التعاون الوطين مع اeطط 
اإلسرتاتيجي د³ل وزارة التمنية �ج�عية، حيث أنه لكفت هاذ املؤسسة 
خبلق مجموعة من املراكز ذات املرجعية جليل جديد من اخلدمات 

اليل غادي يمت اإلنشاء  2012 - �2011لنسـبة ل �61ج�عية، وعددها 
  . طرف التعاون الوطين لتطبيق اeطط اإلسرتاتيجي د³ل الوزارة د³لها من

وهناك مجموعة من احللول من أجل حتسني الوضعية عىل صعيد 
  : املندوبيات، وهاذ اIلس اإلداري األخري كذ� أخذ ثالثة د³ل القرارات

  أوال، حتسني القانون األسايس د³ل العاملني يف التعاون الوطين؛ 
  ل القرار املتعلق بتنظمي املؤسسات د³ل التعاون الوطين؛ وكذ� تعدي

البد نقولو بأنه اكين هناك القانون اVاخيل  ،فÝ خيص املنح السـنوية
لصاحل األعوان واملوظفني، واليل كيتعطى بعد ما يكون التقيمي د³ل 
املردودية والنقط اليل كيمت اإلعطاء د³لها، واكين مفتشـية د³ل هاذ 

  . اليل يه لكفناها �ش تقوم �لبحث يف هاذ امليدان املؤسسة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، هل هناك تعقيب؟

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
السـيدة الوزيرة، لألسف مل جتيبينا عىل السؤال، السؤال اكن موضوعا 
حول تعسفات تطال نيا�ت أو مندوبيات خاصة مككناس، القنيطرة، سال، 

كش، وقد مقنا بوقفات احتجاجية كثرية، السـÝ يف مدينة القنيطرة، ومل مرا
Yجند من يفتح احلوار اجلاد من أجل إنصاف الطبقة الشغي .  

مث كذ�، السـيدة الوزيرة، هذا اإلرهاب اðي يقوده مجموعة من 
املناديب، البد وأن يوضع ¸ حد، السـÝ فÝ يسمى �لتعويضات أو املنح، 

  . بح اآلن يرخض لعملية ابزتاز إداري من أجل املنحة السـنويةفاللك أص 
مث كذ�، السـيدة الوزيرة، كيف أن احلكومة تسري برسعة كبرية، وحنن 

بعد،  ىمل تسو  4إىل  1ملف من السمل  250الزلنا يف التعاون الوطين 
د³ل التعاون الوطين، ال  (l’agent comptable) ويه رهينة أو حبيسة

  ؟ أعرف ملاذا
، حيث أن )le suivie(يعين  ،هناك مشلك التتبع ،مث كذ�

املكونون �لتكوين املهين املدرج الزالوا ينتظرون تعويضاهتم منذ سـنوات 
Yطوي.  

مث كذ� التعويضات عىل املسؤولية، السـيدة الوزيرة، مسؤولو 
القطاع، املنسقني، من مندوبني إقلمييني، مدراء املؤسسات �ج�عية، 

اية �ج�عية، دور املواطنني، لكهم ينتظرون هذه التعويضات، ولكن الرع
مل يتوصلوا هبا إىل حد اآلن، علام، السـيدة الوزيرة، أن هذا القطاع هو 
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  .قطاع قوي وحيوي وقدمي جدا
من تأسيسه، وهو  54وقد ذكرت يف مداخلتمك عىل أنه حيتفل �ðكرى 

يقوم مبجموعة من املبادرات من تأسيس محمد اخلامس رمحه هللا، وجاء ل 
�ج�عية، تسـهتدف النسـيج �ج�عي الهش، و�لتايل هذه املؤسسة 
تضطلع كام قلمت، السـيدة الوزيرة، بأدوار طالئعية جدا، ولكن مواردها 
البرشية �مشة كثريا واملناديب قد يتدخلون حىت يف تكوين املاكتب 

بتأسيس مكتب نقايب إال النقابية، السـيدة الوزيرة، فلك مندوب عمل 
  .ويعمل عىل إنزال التابعني ¸ ليك ال تكون اVميقراطية احلقيقة

ðا أقول، السـيدة الوزيرة، البد وأن تفتحوا ملف القنيطرة، ال ميكن 
يش واحد يكون يف يش قطاع و³خذ التقاعد ونعطيوه مسؤول أو مندوب 

  .يف التعاون الوطين
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  .شكرا السـيدة املستشارة، تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة املستشارة،

تنقول بأنه النقط اليل كيمت إعطاؤها إىل املوظفني يه كذ� خاضعة إىل 
لك موظف وكذ� القدرة معايري، اليل يه املردودية، القيام �لعمل د³ل 

وتنقول بأنه لك نقطة يه خاضعة كذ� . عىل اإلبداع وعىل التجديد
للتفسري من طرف من يضع هذه النقط، واكين كذ� احلقوق د³ل أعوان 

 4املوظفني يه �بعة للقانون اVاخيل اليل هو خاضع بدوره، وخاصة املادة 
  . منه، إىل القانون د³ل الوظيفة العمومية

ن اليل تنقول، لك من طرح سؤال هو كيمت اجلواب عىل السؤال ولك
د³لو بعد التساؤل حول النقطة اليل مت يعين الوضع د³لها ¸، كيمت 
�سـتجابة جلواب التفسري د³ل هاذ النقطة، واليل اكين هو أنه احنا ما 
عند�ش القدرة �ش منشـيو مبارشة غادي نتدخلو فÝ خيص واحد الوضع، 

فنا املفتشـية د³ل هاذ املؤسسة أهنا تقوم بدراسة لك حاü عىل ولكن لك 
حدة، وهناك مديرية عامة اليل يه املركزية د³ل مؤسسة التعاون الوطين، 
اليل يه غادي �خذ لك اإلجراءات اإلدارية القانونية يف مواúة هذا النوع 

  . من القضا³
ع السؤال د�³، اكين قضا³ أخرى اليل طرحتهيا وما اكنتش يف موضو 

ولكن كونوا مقتنعني بأنه تنعملو لك ما هو يف úد� من أجل حتسني 
األوضاع د³ل لك املوظفني د³ل مؤسسة التعاون الوطين، ونذكرو بأنه 

 3000اكين يف هذه احلكومة هاذي متت ألول مرة تسوية د³ل أكرث من 
 اكنوا لسـنوات د³ل األعوان واملوظفني د³ل مؤسسة التعاون الوطين اليل

طويY يطالبون بتسوية األوضاع د³هلم، وحىت يش إصالح ما ميكن لو يقع 

يف دقة واحدة، ولكن البد أنه اكين واحد التدرج فÝ خيص حتقيق لك 
املعطيات، وإال يعين تنهتـي احلياة إىل انهتوا لك املشالك ولك القضا³ مت 

  .احلل د³لها يف حلظة واحدة
  .شكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  . شكرا السـيدة الوزيرة

السؤال اآلين الثاين موضوعه رضورة إحداث مراكز متعددة 
 üختصاصات للهنوض بأوضاع املسـنني واملسـنات لفريق األصا�

  .واملعارصة، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي وامعرواملستشار السـيد عبد الرحمي وامعرواملستشار السـيد عبد الرحمي وامعرواملستشار السـيد عبد الرحمي وامعرو
  .ملرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف ا

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،
السـيدة الوزيرة، خلصت دراسات، أجنزهتا املندوبية السامية للتخطيط 

إىل اتساع مساحة  2030حول التغريات اVميغرافية يف املغرب يف أفق 
  . صة الشـبابالشـيخوخة وسط الساكن املغاربة وتراجع ح

واستنادا إىل املعطيات املتداوü مؤخرا، فلقد أظهرت اVراسات أن 
عدد املسـنني من الرجال والنساء اðين يعانون من الهتميش يف األرسة 

، وأن عدد املسـنني املصابني �ألمراض املزمنة بلغ %91,15واIمتع قد بلغ 
وأن نسـبة  ،%97,13، وأن املسـنني بدون دخل قار يصل إىل 83,17%

يه نسـبة املسـنني  47,13، وأن %70,25املسـنني بتقاعد غري اكف بلغت 
يقطنون رفقة العائY  %35,42القاطنني يف سكن غري الئق، مهنم 

 %70,15بسكن مملوك، فÝ يعاين  %31,14بسكن مؤجر، و %17,77و
  .من املسـنني من غياب �رتباط العائيل
ه األوضاع �ج�عية و�قتصادية و�لنظر، السـيدة الوزيرة، إىل هات

املؤملة اليت تعاين مهنا هذه الفئة العمرية املتقدمة يف السن، نسائلمك، السـيدة 
أال ترون رضورة إحداث مراكز متعددة �ختصاصات يف  :الوزيرة احملرتمة

مجيع األقالمي لفائدة املسـنني واملسـنات، وذ� لضامن حقوقهم يف الصحة 
  لكرمي، وما يه سـياسة وزارتمك يف هذا الشأن؟والسكن والعيش ا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارين احملرتمني من فريق األصاü واملعارصة،
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اكن  2004فعال أود أن أؤكد أنه كون العدد د³ل املسـنني يف سـنة 
من  %15غادي يشلك  2030من الساكنة ويف أفق  %8كيشلك 

الساكنة، هو مرتبط مبعلومة أخرى اليل كتجعل عىل أنه معدل أمل العيش 
سـنة يعين  74,8، وأصبح حاليا 1962سـنة يف سـنة  47يف املغرب اكن 

، وهذا مكتسب اليل هو بفضل حتسني 2010سـنة تقريبا يف سـنة  75
الظروف د³ل العيش ود³ل التغذية ود³ل التطبيب د³ل اIمتع د³لنا، 

  .وخصنا كذ� نعرتفو بذ�
أما فÝ خيص النتاجئ اليل وصلت لها هاذ اVراسة، واليل أ� عندي 

ءات مجموعة من األرقام األخرى اليل رمبا نفس األرقام، ولكن ميكن تكون قرا
متعددة اليل كميكن تغري من واحد لآلخر، خصنا نشوفو بأن هاذ اVراسة 

، ولكن خصنا 2008والنتاجئ د³لها صدرت يف  2006مت القيام هبا يف سـنة 
نشوفو هاذ النتاجئ عىل ضوء اإلصالحات �ج�عية الكربى اليل مت 

ية �لنسـبة حتقيقها، حبال التأمني اإلجباري عىل املرض، حبال التغطية الصح 
üة �دú أزيالل، واليل هاذ السـنة - للمعوزين، اليل مت �نطالقة د³لها يف

إن شاء هللا غادي يمت تعمميها عىل لك úات املغرب طبقا للقرار د³ل 
صاحب اجلالü امل� محمد السادس حفظه هللا، وكذ� األوراش د³ل 

غادي تكون عندها واحد  املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، اليل أكيد أنه
  . التأثري �م عىل األوضاع د³ل األشخاص املسـنني

ولكن من مضن األرقام اليل كتجيب لنا هذه اVراسة، كتقول لنا بأنه 
من املسـنني هام اليل عايشني خارج اVفء د³ل العائY، و�لتايل  %6فقط 

ه ما احنا يف السـياسات د³لنا كنحاولو �ش نعملو ليس مراكز، ألن
كنقولوش أنه املراكز د³ل اإليواء يه احلل �لنسـبة للمسـنني، واكن قالها 
املرحوم امل� احلسن الثاين اليل اكن قال بأنه الهنار فاش غادي يوليو 
املسـنني د³لنا كميشـيو إىل املراكز، يعين غادي تكون انهتت احلضارة والقمي 

  .د³ل البالد د³لنا
صنا مراكز د³ل اليوم اليل كميكن ختفف إذن �لتايل تنقول بأنه خ 

العبء عىل األرس د³لنا، وخص �لنسـبة لهذه املراكز اليل يه د³ل اإليواء 
تكون �لنسـبة للناس اليل هام ما عندمهش روابط عائلية، وعددها حاليا 

مركز د³ل اإليواء د³ل األشخاص املسـنني اليل كيمت التدبري د³لها  44يه 
لتعاون الوطين، واليل مت اخللق د³لها بتعاون مع من طرف مؤسسة ا

السلطات احمللية والتعاون الوطين ويف إطار املبادرة الوطنية للتمنية 
  .البرشية، اليل حقيقة أعطت واحد إنعاش كبري لهذا الورش

أما فÝ خيص الوضعية اإلجاملية د³ل األشخاص املسـنني، الوزارة د³لنا 
غرب قامت بتحضري واحد اإلسرتاتيجية وطنية وألول مرة يف �رخي امل

حماور  4للهنوض �ألوضاع د³ل األشخاص املسـنني، اليل كتحتوي عىل 
  :ذات األولوية

  أوال احملور د³ل املدخول ود³ل التقاعد؛
  احملور الثاين د³ل الصحة؛

  احملور الثالث د³ل السكن وظروف العيش؛
 Iمتعوالرابع د³ل األشخاص املسـنني يف ا.  

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة لمك يف التعقيب

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

شكرا السـيدة الوزيرة عىل املعلومات اليت تفضلمت بتقدميها جوا� عىل 
السؤال املطروح، وخصوصا أن هذه الفئة اليل يه الفئة املسـنة، اليل يه 

  . تعاين ومازالت تعاين من الهتميش من طرف اVوü حقيقة
حقيقة أن هناك جمهودات كبرية اليل قامت هبا اVوü وقامت هبا حىت 
الوزارة د³لمك، وقامت هبا حىت احلكومة يف إطار احرتام هاذ املسـنني، 
ومعاجلة القضا³ د³هلم �ج�عية، اليل يه فهيا الصحية واليل فهيا السكن 

هيا أيضا حىت التقاعد، حبيث أن هذه اإلحصائيات اليل قدمهتا واليل ف
املندوبية السامية للتخطيط أرقام راه خميفة جدا، وهاذ املعطيات وهاذ 

ان� كتقولوا ... املؤرشات راه انبنت عىل واحد الواقع اليل هو حصيح مايش
عندمك إحصائيات، رمبا تكون متضاربة، ولكن الصحيح هو هذا اليل 

دت عليه املندوبية، ألن اكين أن اIمتع يتطور، ويعين احلاجيات د³لو اعمت
راه كزتاد، ولكن السـياسات احلكومية فÝ يتعلق �لتضامن �ج�عي خص 
 Ýغادي نوليو يف واحد الاكرثة كبرية ف üيتقوى أكرث، إذا بقى عىل هذه احلا

  . يتعلق �لتضامن �ج�عي
عين يف هذا العرص اليل كنعيشو فيه، امحلد 8 علام بأن اآلن حاليا، ي

�يق التضامن اليل هو تضامن عائيل وأرسي انسجاما مع مبادئ اVين 
اإلساليم وانسجاما أيضا مع احلضارة املغربية اإلسالمية، إىل غري ذ�، 
لكن اآلن مع العوملة ومع تقاطع األفاكر املادية، صار بعض الناس يودعون 

سـنني يف دور اإليواء، و�ð جيب التحضري من طرف عائالهتم أو امل 
الوزارة ومن طرف احلكومة ومن طرف اVوü أهنا تبذل واحد اIهودات 
كبرية �ش تعول عىل راسها بأهنا يف واحد الوقت غادي جيهيا واحد العدد 

  .كبري د³ل املسـنني
واملطلوب هو أهنم يوجدوا واحد الظروف مناسـبة حصيا وغذائيا 

هييا وسكنيا وعاطفيا ووجدانيا �ش يكون حقيقة عند� واحد الرعاية وترف 
اج�عية ومتاكمY �لنسـبة لهذه الفئة، اليل يه غالية واليل عزيزة واليل يه 
رأسامل برشي، اليل قدمت وحضت من أجل هذا الوطن ومن أجلنا حنن 

  .  ومن أجل واحد األجيال د³لنا
  . شكرا السـيد الرئيس

            ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
  .شكرا، تفضيل السـيدة الوزيرة



 2011201120112011    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

18 

 )2011 ماي 17( 1432 خرةجامدى اآل 13

            ::::السـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامن
فعال، السـيد املستشار، كنتقامس معك الفكرة بأنه هاذ الفئة يه �مة 
بزاف وما نقولوش بأنه فقط حتظى �اله�م د³لنا و�لرعاية د³لنا و�حلنان 

  .د³لنا
نا مجيعا ألنه احنا مجيعا مطالبني �ش يوما ما ولكن هذا املسـتقبل د³ل 

غادي نصبحو �س مسـنني، و�لتايل هذا واجب حضاري اليل خصنا 
والبد ننكب عليه مجيعا، والبد أننا نعي أنه يه مسأü اليل يه متعددة 
القطاعات ومتعددة �ختصاصات، يعين ما اكينش فهيا قطاع حكويم 

مة لوحدها ليست لوحدها معنية واحد اليل هو مسؤول، وحىت احلكو 
خبلق مثل هذه املراكز حسب احلاجيات د³ل لك úة úة، ولكن احنا 

  . ماشني إن شاء هللا يف أفق اجلهوية
والبد أنه امجلاعات احمللية كذ� تراعي احلاجيات د³ل األشخاص 
املسـنني، وأظن بأنه إذا معلنا اآلليات اليل كتضمن واحد ختفيف العبء 

رس اليل يه متكفY �ألشخاص املسـنني عن طريق مراكز د³ل عىل األ
اليوم، حبال املركز اليل خلقناه يف مكناس، مركب ابتسامة، حبال د³ل اVار 

صاحب اجلالü يف السـنة الفارطة وحبال مجموعة من  هالبيضاء أنفا اليل دشـن
التضامن املراكز األخرى اليل كتدمعها وزارة التمنية �ج�عية واألرسة و 

  . بتعاون مع امجلعيات د³ل اIمتع املدين اليت خلق هاذ املراكز
كنظن بأنه إذا معمنا هاذ التجربة، غادي ميكن لنا فعال جنعلو واحد 
الثقافة جديدة اليل كتجعلنا مايش فقط نراعيو هاذ الفئة من اIمتع، ولكن 

ناس اليل عندمه كذ� نسـتفيد من الطاقات والكفاءات د³هلم، ألنه اآلن ال 
سـنة كيكونوا مازالني صغار واكين اليل عندمه كفاءات، اكين اليل عندمه  60

  . تكوين، اكين اليل عندمه قدرة فعال عىل أهنم ينفعوا اIمتع
وهنا اإلسرتاجتية اليل حرض�ها كتقرتح واحد امخلسة د³ل األنواع 

مركز د³ل اليوم، خمتلفة د³ل املراكز اليل خص اخللق د³لها، حبال هذا 
من بعد حبال املراكز د³ل اإليواء، اآلخرين حبال اVار د³ل التقاعد اليل 
يكون التدبري د³لها ميكن يكون تدبري خاص أو تدبري من خالل 
التعاضد³ت، أو اكين كذ� دار للتقاعد الطيب واكين كذ� الناس اليل هام 

  . تغلو من أجل حتقيقهمخمتلني عقليا، هاذو لكهم أنواع اليل خصنا نشـ 
  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة حول األعطاب و�نقطاعات املتكررة اليت تعرفها 

ة شـباكت �تصال، وستتوىل اإلجابة عنه �لنيابة السـيدة وزيرة التمني
  . �ج�عية

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصاü واملعارصة

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

  السـيدة الوزيرة،
  السادة املستشارين،

السـيدة الوزيرة، �لرمغ من التطورات الهامة اليت عرفها جمال �تصال 
ذا اIال، فقد لوحظ، أقول معوما، و�لرمغ من دخول فاعلني جدد يف ه

لوحظ، أن األعطاب واإلنقطاعات متكررة، وخاصة يف فرتات األعياد، 
حيث ظلت السمة البارزة املالزمة للخدمات اليت يقد�ا العديد من 

  .الفاعلني يف جمال �تصال
وهكذا، السـيدة الوزيرة، السـيد الرئيس، أصبح من �ب املسـتحيل 

العديد من املناسـبات بسبب الضغط وعدم  التواصل بني املواطنني يف
  .مالءمة وتطور شـبكة �تصال

مفن هنا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عن رس عدم مواكبة شـبكة 
اخلطوط الهاتفية للتطور الهائل اðي عرفه القطاع و�رتفاع الكبري لعدد 

  .املشرتكني

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .مك السـيدة الوزيرةشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة ل

        ::::السـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارين احملرتمني،
أترشف بتقدمي اجلواب نيابة عن زمييل السـيد أمحد رىض الشايم اليل 
كيقول بأنه تتضمن دفاتر حتمالت متعهدي الشـباكت العامة للمواصالت 

من املواد املتعلقة �حرتام املسـتوى املطلوب واحملدد جلودة اخلدمات مجموعة 
املقدمة للمشاركني، وقد حددت هذه املواد مؤرشات ونسب قصوى 
خبصوص خدمات �تصال، ونذكر عىل سبيل املثال نسـبة ولوج الشـباكت 

وتقوم املصاحل التقنية . ونسـبة انقطاعات املاكملات فÝ خيص الهاتف املتنقل
واكü الوطنية لتقنني املواصالت بقياس هذه املؤرشات يف إطار معلية لل

مراقبة، هتم العديد من املدن �ململكة، مبا يف ذ� أثناء املناسـبات اخلاصة 
  .اكألعياد

هذا، وقد تبنت الواكü الوطنية لتقنني املواصالت خطة معل، متتد عىل 
ختص جودة للقيام �لقياسات  2008سـنوات، ابتداء من سـنة  3

ألف قياس سـنو³، وبناء عىل املقارنة بني  40اخلدمات، وتضم ما يناهز 
نتاجئ القياسات والقمي احملددة للك متعهد، فإن الواكü بتنسـيق مع املتعهدين 

  .املعنيني تتخذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح الوضعية
أما فÝ خيص ضعف جودة اخلدمات خالل األعياد واملناسـبات، من 

ؤكد أنه اكين واحد �رتفاع كبري فÝ خيص احلجم د³ل املاكملات ود³ل امل
الرسائل القصرية اليل كيمت البعث د³لها يف مناسـبة األعياد، حيث أنه عدد 
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من الز³رات العائلية أحصبت تعوض ببعث مجموعة من الرسائل القصرية، 
ت اليل يه وهنا عندي بعض األرقام اليل كتعطينا املعدل د³ل النداءا

مليون د³ل  15,3يه  2010منبثقة من الهواتف النقاü يوميا يف سـنة 
مليار  5,58وصلت إىل  2010املاكملات، ومجمل النداءات املنقوü لسـنة 

مليون رساü  10,9د³ل املاكملات، أما املعدل د³ل الرسائل القصرية هو 
مليون د³ل  30قصرية يف اليوم، ويف األعياد �ألخص هناك معدل د³ل 

  .الرسائل القصرية
إذن كنشوفو أنه احلجم هو كبري جدا �لنسـبة لألعياد �لنسـبة لأل³م 
العادية، و�لرمغ من اIهودات اليل كيقوموا هبا هاذ الرشاكت، أكيحاولوا 
�ش يالمئوا احلجم اإلجاميل د³ل املاكملات د³هلم مع احلاجيات د³ل 

  . ن هباذ اIهوداتاملواطنني، والزالوا يقومو
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
السـيدة الوزيرة، لو اكنت اجلودة ولو اكن الطلب مقبول ملا تقدمنا 

  .بسؤالنا هذا
السـيدة الوزيرة، لك ما طلب من املغريب أن يؤدي أدى، لك ما 

ه أن ينخرط يف معل تقديم اخنرط، لكن اجلودة فني جات، طلب من
  .اجلودة تيخص احلكومة د³لمك يه اليل تقوم هبا

احنا اآلن امشينا يف راكب دول أخرى، وتنأديو مثن أغىل من دول 
تتعريف، السـيدة الوزيرة، بأنه إىل جينا نقارنو مع اVول اIاورة . أخرى

رات أكرث مهنم، ورمغ ذ� ما اكينش د³لنا تنخلصو احنا جوج د³ل اخلط
  .اجلودة

تنمتناو، السـيدة الوزيرة، بأن املسؤول عىل هذا القطاع يعرف بأنه 

التلفون أصبح يشء رضوري يف احلياة د³ل املواطن، واملواطن تيخلص 
الواجبات د³لو، ولكن تينتظر من هاذ القطاع �ش تكون اخلدمات جيدة 

تنتعاملو معهم، احنا تنبيعو وتنرشيو مع  ويف املسـتوى د³ل اVول اليل
أورو�، مع الغرب، متيخصناش نكونو تهنرضو معهم والتلفون تيتقطع لنا، 

فهذا غلط، تيخصنا نكونو أفضل ... أو تنحلو الفاكس د³لنا ويكتب خطرة
  . من دول أخرى، السـيدة الوزيرة

وبة من وتنمتىن بأن هاذ �نتقادات د³لنا تكون انتقادات عندها أج
  .املصاحل وتليب الرغبة د³ل املواطنني

  .وشكرا

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

        ::::ج�عية واألرسة والتضامنج�عية واألرسة والتضامنج�عية واألرسة والتضامنج�عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية �السـيدة وزيرة التمنية �السـيدة وزيرة التمنية �السـيدة وزيرة التمنية �
فقط تعقيب بسـيط، هو �ش نقول بأنه هاذ الظاهرة د³ل �كتظاظ 

الت ود³ل األ³م اخلاصة، يه مايش خاصة اليل اكين يف الوقت د³ل احلف
�ملغرب، ولكن يف مجيع دول العامل تنعرفو عىل أنه ميل تتكون األ³م د³ل 
احلفل اليل اللك يتبادل فهيا الرسائل واملاكملات، من املؤكد أنه كيكون 

  . واحد �كتظاظ
 وأ� أعطيت هاذ األرقام اليل اعطيهتا غري �ش نبني بأنه العدد د³ل

املاكملات تقريبا كريتفع ثالثة نو�ت أكرث يف فقط واحد األ³م حمدودة من 
السـنة، و�لتايل من الطبيعي �ش يكون نسبيا واحد العجز نسـيب يف األ³م 

  .د³ل األعياد واحلفالت
ولكن مع ذ� أقول أنه احلكومة تقوم بلك جمهوداهتا، وأ� سأبلغ إىل 

ناك جمهودات كبرية اليل كيمت القيام هبا السـيد الوزير، ولكن كنعرف أنه ه 
  . من أجل حتسني الشـباكت د³ل املاكملات الهاتفية يف بالد�

  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزير، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا اجليدة يف 

  .هذه اجللسة
ل وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل حو 

عبد القادر قوضاض، : اخلطوط السككية، للمستشارين احملرتمني السادة
عبد امحليد السعداوي، أمحد اجلوهري، عبد هللا أبوزيد، عبد اIيد 

  . احلناكري
  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد اIيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اIيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اIيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اIيد احلناكري
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  ن احملرتمني،زماليئ املستشاري
رمغ اIهودات اليت قامت هبا احلكومة يف السـنني األخرية لتقوية 
اخلطوط السككية، وذ� بإنشاء وجتديد عدد من احملطات واقتناء قطارات 
جديدة، إال أن املشلك اðي يعانيه املسافرين عرب القطار يتجىل يف عدم 

جراء التأخريات احرتام املواقيت، مما يسبب توترا وإزعاجا للمواطنني 
املتتالية للقطارات، �هيك عن اإلهامل و�سـهتتار السائد يف بعض 
احملطات، كام أن ارتفاع درجة احلرارة داخل املقصورات يف غياب تشغيل 
املكيفات تزيد من تأزمي الوضع، أما خبصوص املقصورات اليت ال تتوفر عىل 

  . حفدث وال حرجأفرشة النوم للرحالت الطويY، واليت تكون ليال، 
ومع اقرتاب العطY الصيفية اليت يكون إقبال املسافرين عىل القطارات 
بشلك كبري، نريد أن نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات 
والتدابري العاجY اليت ستتخذوهنا من أجل حتسني جودة اخلدمات يف 
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  . زبناءخمتلف احملطات وداخل القطارات من أجل توفري الراحة لل
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد كرالسـيد كرالسـيد كرالسـيد كرميميميمي غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
 حصيح أنه يف السـنوات األخرية ركز� تطور قطاع النقل بصفة عامة،

وخصوصا النقل الربي عىل تطور السكك احلديدية، من أمه اإلجنازات يف 
توسـيع شـبكة السكة احلديدية الربط السكيك ما بني �وريرت والناظور 
اðي تفضل صاحب اجلالü بتدشينه يف السـنوات األخرية، ويعد هذا 
اخلط من أول اإلجنازات للسـياسة اجلديدة يف جمال السكك احلديدية، 

كهتم إعادة توسـيع شـبكة السكك احلديدية لمتديد القطار يف أكرب واليل 
  .عدد من اجلهات وتوسـيع خدماته

ومن مضن اإلجراءات املواكبة اإلضافية اليت مقنا هبا يه اآلتية لتحسني 
خدمة النقل ما بني �يق املدن ومدينة الناظور بتنظمي رحالت مبارشة بدون 

حاليا النقل السكيك اðي يربطه مع  توقف يف حمطة �وريرت، وأذكر بأنه
  :مدينة الناظور هو اخلدمات اآلتية

نقل املسافرين مبارشة من الناظور إىل اVار البيضاء مث إىل حمطات  -
املدن األخرى، حبيث أنه اVار البيضاء يه نقطة المتركز اليت ينظم حولها 

بيضاء ميكن النقل السكيك، إذن عندما يأيت املسافرون إىل مدينة اVار ال 
  أن يذهبوا إىل �يق مدن اململكة؛

 توفري رحY مبارشة تربط الناظور بفاس عرب قطارين يف اجتاهني؛ -

�سـتفادة من خدمات عر�ت الليل أو عر�ت النوم اليل كتسمح  -
للمسافرين �ش يقضيو وقت السفر �لليل ويسـتغلوا الوقت د³هلم يف الهنار 

 �ش يقضيو األغراض د³هلم؛

� الربط ما بني الناظور وطنجة مع ربط القطار اليل كيجي من كذ -
 .الناظور والقطار اليل كيجي أو اليل تمييش إىل طنجة يف الليل

هذه لكها خدمات اليل تتجعل عىل أنه اخلالصة يه الرفع من عدد 
القطارات  8إىل  6القطارات اليت تنطلق من الناظور أو تتوجه إلها من 

ذا يبني حسن تطور اخلدمات القطارية ما بني الناظور اليومية، إذن لك ه
  . و�يق املدن
  .وشكرا

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

  هناك تعقيب السـيد املستشار؟  

        ::::املستشار السـيد عبد اIيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اIيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اIيد احلناكرياملستشار السـيد عبد اIيد احلناكري
شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك، إال أنين أريد أن أؤكد عىل معا�ة 

إىل مدن ال توجد فهيا خطوط سككية، مثال املسافرين املسافرين املتوúني 
املتوúني من اجلنوب ووسط البالد إىل احلسـمية، ملاذا ال تقلهم حافالت 
�بعة للمكتب الوطين للسكك احلديدة كام هو معمول به سابقا للمسافرين 
املتجهني إىل الناظور واðين اكنوا يقلون حافالت من حمطة �وريرت، وكذا 

يشء لPين يتوúون حنو تطوان، فلامذا ال تفكر احلكومة يف نقل نفس ال
املسافرين املتوúني إىل احلسـمية من حمطة �زة عرب حافالت خاصة؟ وهبذا 
تكون قد وجدت حال مؤقتا يف انتظار ربط إقلمي احلسـمية خبط سكيك، 

  . وهذا يصدق عىل مجموعة من األقالمي اليت ال توجد هبا حمطة القطار
  .السـيد الرئيس شكرا

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

        ::::السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

جوا� عىل التعقيب، أؤكد عىل أنه فÝ خيص املدن اليت ليست مرتبطة 
بشـبكة السكك احلديدية، توجد يف أغلبية احلاالت خدمات تمكيلية من 

، اليل يه رشكة النقل عرب )supratours(نوع احلافالت عرب رشكة 
احلافالت، حافالت طرقية اليل يه مرتبطة مع مجموعة املكتب الوطين 
للسكك احلديدة، مفثال ميكن انطالقة بنفس التذكرة اليت يمت اقتناؤها من 
حمطة السكك احلديدية مبدينة الناظور، أن ينطلق اخلط من الناظور مث 

ري القطار يف مدينة اVار البيضاء، اðهاب عرب إىل مدينة اVار البيضاء، تغي
نوب اليل يه مدينة مراكش، ومث اجل القطار إىل هناية السكة احلديدية حنو 

انطالقا من مراكش ميكن اسـتكامل معلية النقل عرب حافY النقل العمويم 
حنو مجيع املدن اليت يه موجودة يف اجلنوب  )supratours(عرب رشكة 

إخل، حىت اVاخY أو املدن ... ون وطانطان وطرفايةمن أاكدير والعي
�لنسـبة للحسـمية، ميكن التفكري يف هذا احلل . األخرى لكممي إىل غري ذ�

  . يف املسـتقبل
  .وشكرا

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

منر إىل السؤال الثاين، موضوعه تدبري الواكü الوطنية للموا� ببالد�، 
السادة املستشارين من الفريق التجمع اVسـتوري، تفضل  اللكمة ألحد

  .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكن
  أخيت، إخواين املستشارين،
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  السـيد الوزير،
أقدمت احلكومة يف السـنوات األخرية عىل حتويل العديد من املاكتب 

 اجتاه الوطنية إىل واكالت يف إطار إرساء حاكمة تدبريية جديدة، تسري يف
بعث دينامية جديدة يف روح هذه املؤسسات العمومية، ومن مضهنا املكتب 
الوطين للموا�، اðي مت حتوي� إىل واكü وطنية خاصة بتدبري املوا�، 

مبوجب مرشوع إصالح هذه ) Marsa Maroc(وإحداث رشكة 
املؤسسة العمومية من خالل جتهزي الهيئات املتدخY يف تدبري املوا� 

املتعلق بإعادة تأهيل  2006دجنرب  15الصادر يف  15.02وجب القانون مب
  .هاته املؤسسات
  السـيد الوزير،

إن ما كنا نتوخاه من هذا القانون هو حترير اخلدمات داخل املوا� 
املغربية من أجل تقليص �حتاكر وتصحيح �ختالالت ليك تكون هناك 

) Marsa Maroc(الواكü وتنافسـية رشيفة، وما نالحظه اليوم أن دور 
حيتكران هاته اخلدمات دون إعطاء الفرصة للقطاع اخلاص ليك ينخرط 
بدوره يف تدبري اخلدمات اليت يقدماهنا ملسـتعميل املوا� يف إطار التنافس 
الرشيف، واVليل عىل ذ� أن احلكومة تقدمت مبرشوع قانون تعدييل 

اðي متارسه لك من الواكü اðي جاء ليكرس هذا �حتاكر  15.02لقانون 
  .الPين يعتربان مؤسسـتني معوميتني �بعتني لaوMarsa Maroc (ü(و

ئ ــــــسؤالنا، السـيد الوزير، ما هو دور الواكü الوطنية للموان
إذا مل تكن تسامه يف تطوير وحتسني اخلدمات لاكفة ) Marsa Maroc(و

ون هاجسهام الرحب فقط، املتدخلني والفاعلني يف هذا القطاع دون أن يك
املسـتعمY يه من إجناز علام أن البنية التحتية والتجهزيات األساسـية 

  اVوü؟ 
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

وا�، وخصوصا تطبيق القانون اðي جاءت فÝ خيص إصالح قطاع امل
إلصالح هذا القطاع، خالفا ملا جاء  15.02به احلكومة اليل هو القانون 

يف السؤال، ال يقترص هذا القانون عىل حتويل شلك مكتب اسـتغالل 
املوا� السابق إىل شلك الواكü الوطنية للموا� أو إىل شلك رشكة اليل 

القانون بتصور معيق بإعادة النظر بنظام  ، جاء هذا"املغرب مرىس"يه 
  :حماور، ال داعي لaخول يف تفاصيلها، بل يه اكآليت 3املوا� عرب 

أوال، الفصل ما بني دور السلطة املينائية اeول للواكü الوطنية 
مرىس "للموا�، واVور د³ل الفاعل يف املناوü املينائية اليل تقوم به اآلن 

وا� إىل جانب مؤسسات أخرى، البعض مهنا خاص، يف بعض امل "املغرب

  خصوصا يف مدينة اVار البيضاء؛
بطريقة تدرجيية، وهو اليل مت  -طبعا-املسأü الثانية يه إدخال املنافسة 

  مرة أخرى يف مدينة اVار البيضاء اليل هو أكرب ميناء جتاري؛
نت سابقا اكنت 5لثا، يه توحيد املناوü ألنه ازدواجية املناوü اليل اك

  . تؤدي إىل التقليص يف وترية معاجلة املوا�
من مضن إجيابيات هاذ إعادة تنظمي أو توضيح املهام، أعطى نتاجئ �مة 
جدا، حبيث أن مثال رسعة أو وترية تفريغ البواخر مبيناء اVار البيضاء 

إىل  12تضاعفت بشلك ملحوظ، حبيث أنه اكنت وترية تفريغ احلاو³ت ب 
يف  22و  20اوية أو صندوق حديدي يف الساعة وارتفعت إىل ح 14

سـنوات التحسن الكبري يف اسـتغالل  4الساعة، هذا يبني بعد ميض 
وسـيعمم عىل �يق املوا�  -إن شاء هللا- املوا�، طبعا هذا التحسن سزييد 

  . عرب مراحل
 من مضن كذ� املزا³ د³ل إعادة التنظمي يه �ندماج التدرجيي د³ل

السلسY املتعلقة بصناعة السمك بصفة عامة أو بنشاط الصيد، حبيث أنه 
وقعنا اتفاقية مع وزارة الصيد لتفويت لك األرصفة املتعلقة �لصيد إىل 
املكتب الوطين للصيد، اðي سـيصبح من خالل هذه �تفاقية هو املسري 

� د³ل املوا� أو د³ل األرصفة املتعلقة �لصيد وحىت ال يبقى ت
�زدواجية د³ل اVور اليل اكن تيقوم به املكتب الوطين للصيد، مث اVور 
اليل اكن تيقوم به كذ� مكتب اسـتغالل املوا� سابقا، واليل أحيا� 
ازدواجية املسؤولية اكنت تعين أحيا� عدم املسؤولية يف بعض 

  .فهذه بعض األمور اليل تميكن لنا نثريها يف التحسن. �ختصاصات
ضافة إىل ذ�، أشري إىل اVور �ست5ري د³ل الواكü الوطنية إ

  . للموا� يف عدد من املوا�، مهنا طرفاية، مهنا سـيدي إفين ومهنا العيون
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب؟ تفضل السـيد املستشار

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

كتجاوبين، السـيد الوزير، حبال إىل اكينة غري اVار البيضاء يف املغرب، 
راه ما اكيناش غري اVار البيضاء يف املغرب، اكين املوا� عديدة جدا يف 
املناطق املغربية، هاد اليش اليل كتغفلوا عليه، هذا القانون احنا ما جاب 

ني يف عوض متدخل لنا والو، �لعكس جاب لنا واحد العدد د³ل املتدخل
واحد، وهاذ القضية د³ل �حتاكر كنعرفو آش تنقولو، اكين �حتاكر، 
حىت اVار البيضاء فهيا احتاكر، أعطيك مثال أنه املسـتوردين د³ل القمح 
راه ما ميكنش خيوي الباخرة د³لو مبارشة يف الاكميو �ش خيرجو، ال خصو 

فقني أنه ما يعرمش القمح مت .)le stockage(�ش خيلص  Siloيدوز يف 
مبارشة من  اولكن عىل األقل يعطهيم الفرصة �ش خيرجو  ،األرصفة فوق
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الباخرة للاكميو د³لو، هاذي ماكيناش، بال مهنرضو عىل �حتاكر د³ل 
املزيان وحشال تيخلصوا يف برا وحشال تيخلصوا عند الواكü، املزيان تيخلصو 

  .درمه 150لصوا درمه برا ويف داخل امليناء تيخ 50
اهرضتوا عىل �تفاقية مع املكتب الوطين للصيد، توقعت �تفاقية 

ولكن ) Halieutis(أمام صاحب اجلالü يف إطار التقدمي د³ل مرشوع 
فني يه اليوم؟ �يق الواكü تتناور �ش متسلمش هذاك املرفق لـ 

)l’Office de pêche(وجبتو القانون لنا احنا �ش نكرسو ذاك ، 
  . �حتاكر اليل بغيتو تعطيو للواكü أو اليل الواكü بغات �خذو

بال ما ندخلو يف واحد العدد د³ل احليثياث ألن الوقت متيسمحش، 
وتنطلبو منك جتي عند� للوزارة مبناسـبة هذا املرشوع �ش �قشو هاذ 
املسائل، �ش نعطيوك التوضيحات، ألن هاذ يش قلناه � ميل جبيت 

وقلنا � أودي راه غادي ختلق لنا يف الواكالت غري  15.02د³ل القانون 
)Un autre interlocuteur.(  

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
لسـيد غادي جناوب إن شاء هللا بوضوح عىل التساؤالت د³ل ا

املستشار يف إطار التعقيب، اليل تيقول أوال أن الوزير تيجاوب كأن 
ماكين غري اVار البيضاء يف املغرب، يف اجلواب د³يل تلكمت عىل اVار 
البيضاء وتلكمت عىل العيون وتلكمت عىل طرفاية وتلكمت عىل سـيدي 

طرفاية إفين كأمثY، إذن مل أقترص عىل مدينة اVار البيضاء، جاوبت عىل 
  .والعيون وسـيدي إفين وطرفاية

اكين أشغال د³ل الواكü الوطنية للموا� اليت تستمثر حاليا أكرث من 
مليون د³ل اVرمه يف ميناء طرفاية لفتح خطوط مابني ميناء طرفاية  250

  .وجزر اخلاVات
مث فÝ خيص، السـيد املستشار تيقول بأنه اكين �حتاكر يف تفريغ 

ميناء اVار البيضاء، ماكينش �حتاكر، اكين جوج القمح داخل 
 "ماس جوردان"د³ل القمح، اكين رشكة  )les silos(مؤسسات اليل فهيا 

، اكين جوج د³ل الرشاكت، إذن الباخرة ميل )SOSIPO(واكين رشكة 
تتجي مليناء اVار البيضاء عندها �ختيار ما بني جوج د³ل الرشاكت، 

، اكين طبعا املنافسة ويه واحضة، وطبعا احنا ضد إذن ماكينش �حتاكر
التفريغ د³ل القمح عىل األرصفة، ألنه هذا متيتعمل يف أي دوü إال يف 
حاالت �ذرة ميل تيكون �كتظاظ كبري جدا نظرا لرضورة احملافظة عىل 

  .حصة املسـهتلكني
عىل  مث �تفاقية اليل وقعناها مع املكتب الوطين للصيد البحري، تنأكد

أن الواكü ال تراوغ من أجل الهترب من �تفاقية، �تفاقية وقعنا علهيا طبعا 

أي بضعة شهور من بعد  2010بصدق وكنأكد عىل أنه يف شهر أبريل 
التوقيع أمام جالü امل� مت التفويت د³ل األرصفة د³ل اVار البيضاء 

األرصفة يه يف  والعيون وطانطان وسـيدي إفين والصويرة القدمية، و�يق
  . طور املناقشة مع املكتب الوطين للصيد البحري

  .وشكرا

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

منر إىل السؤال الثالث، وآخر سؤال، موضوعه إصالح الطرق 
  .املترضرة �لفيضا�ت، اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  السـيد الرئيس،

  سادة الوزراء،ال 
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

أ�، السـيد الرئيس، مغاديش نعقب عىل السـيد الوزير، هذا قرار 
  . اختذته

إذن السؤال، السـيد الوزير، يف الواقع السؤال اكن أرسل إليمك 
يتحدث عن أعامل وزارة التجهزي لتدارك ما خلفته الفيضا�ت من أرضار يف 

ات األساسـية �ملناطق املترضرة، ولكننا نؤكد عليمك اآلن الطرق والتجهزي 
بين حسن اكنت أكرث املناطق ترضرا ألنه اكنت -الرشاردة-أن úة الغرب

، حاليا هناك جمهود 2010واكنت فيضا�ت د³ل  2009د³ل الفيضا�ت 
حميل مشرتك بني السلطات اإلقلميية وامجلاعات بدمع من بعض الوزارات، 

  :السؤال اكلتايل�ð يكون 
السـيد الوزير، هل أنمت عىل اسـتعداد لز³رة املنطقة وحماورة املنتخبني 
واملسؤولني احملليني لالخنراط يف هذه الرشاكة اليت هتدف إىل ختليص 

  املواطنني من الوضعية املزرية للمسا� والطرق أم ال؟
  السـيد الوزير، 

يف املكرن، يف عامü  طبيعة الرتبة يف املنطقة، أي يف سـيدي سلÝن،
سـيدي قامس هناك بلقصريي، جرف امللحة مث املساعدة، جتعل املرور 
خالل فصل الشـتاء شـبه مسـتحيل، عالش السـيد الوزير؟ ألنه هاذ 
املنطقة عند� فهيا األرض اكين اليل يه دهس واكين اليل يه التريس، وال 

ني د³لمك شافوا، امشييت ³، معايل الوزير، ألن خرجوا معنا بعض املسؤول
الوليدات د³ل ت� املنطقة ميل تتجي الشـتاء تيلبسوا الباط وتريكبوا فوق 
ذاك الكرارس �ش تميشـيو للمدارس، واش ما يش من العار أنه تعطى لهذا 

  .الناس عناية
إذن أ� قلت لمك بأنه األرض عند� متا مكرفصة، أنه الناس تيتكرفصوا 

ء، إذن إىل ابغيتوا جتيو تزوروا املنطقة �ش يف الوقيتة اليل تتكون الشـتا
تديروا معنا الرشاكة، ونمتىن جتيو تتصنتوا للهموم، ما ابغيتوشاي شغلمك 
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هذا، وهنا غادي نرتك للمواطنني إبداء الرأي د³هلم يف لك ما قلت، ولن 
  .أعقب عن السـيد الوزير
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ر احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلواشكرا السـيد املستشا

        ::::السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

ففÝ خيص أرضار الفيضا�ت، ال عىل الصعيد الوطين وال عىل úة 
 ، طبعا املغرب يف السـنتني األخريتني عرفالرشاردة بين حسنالقنيطرة، 

مليون د³ل  900مليار و 2أرضار خطرية جدا، حبيث أنه جحم األرضار بلغ 
مليار، علام بأنه سـنو³ املعدل اðي خيصص إلصالح  3اVرمه، تقريبا 

مليون د³ل اVرمه سـنو³،  100إىل  80أرضار الفيضا�ت ال يتعدى من 
نتني، املليار عىل سـ  3املرات،  10إذن تقريبا واحد الفرق د³ل أكرث من 
مزيانيات مقارنة مع جحم األرضار  3يف احلقيقة اليل تميكن لنا نربجمها عىل 

  . مليون د³ل اVرمه سـنو³ 100، 90، 80معدل د³ل 
أمام هذه التلكفة الباهظة د³ل إعادة إصالح شـبكة الطرق، معلنا 

مليون د³ل اVرمه، خصصنا  900مليار و 2جمهود اسـتثنايئ عىل هاذ 
مليون د³ل اVرمه إلصالح أرضار الفيضا�ت، اعتنينا كثريا  900مليار و

  .ألهنا أكرب مترضر من أرضار الفيضا�ت حسنجبهة القنيطرة الرشاردة بين 
تنأكد عىل هاذ األمر اليل جاء به السـيد املستشار أنه úة القنيطرة 
الرشاردة بين حسن اكنت أكرب مترضر سـنة بعد سـنة، يعين أخذت الرمق 

يس د³ل الفيضا�ت ود³ل األرضار د³ل شـبكة الطرق، يعين يف القيا
سـنتني متتاليتني، هذا عالش جعلنا كنخصصو طبعا حصة ت�ىش مع 
مسـتوى األرضار مبئات املاليني د³ل اVرمه اليل خصصناها لسـيدي قامس 
وللقنيطرة إلصالح شـباكت الطرق، وهناك طبعا حاليا �ش نعطيو صورة 

معلية د³ل اإلصالح اليل متت  535لية اإلصالح، هناك إجاملية د³ل مع 
�نطالقة يف إجنازها، تقريبا النصف د³لها أجنز أو يف طور اإلجناز والبايق 

  .مربمج خالل هذه السـنة
وطبعا أ� عىل أمت �سـتعداد ومربمج يف بر�جمي �ش نزور مدينة 

يه يف طور القنيطرة وسـيدي قامس �ش نوقفو عىل اإلصالحات اليل 
اإلجناز، وطبعا نسـمتعو لألراء وللطلبات وللحاجيات د³ل الساكنة، طبعا 
الوزارة والوزير واحلكومة مسـتعدة لك �سـتعداد يعين للقيام بز³رة إىل 
اإلقلمي للوقوف عىل اإلجنازات وعىل �يق املشالك اليت تطر�ا الفيضا�ت 

  . وإصال�ا يف القنيطرة ويف اجلهة املعنية
  .شكراو 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ليس هناك تعقيب وال رد عىل التعقيب، إذن 

  .نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة
ننتقل إىل األسـئY املوúة لقطاع �قتصاد واملالية، وسيتوىل اإلجابة 

األول السؤال . عهنا �لنيابة السـيد اكتب اVوü يف الصناعة التقليدية
موضوعه رصف مزيانيات املؤسسات العمومية، اللكمة ألحد السادة أعضاء 

  .الفريق �شرتايك لبسط السؤال، تفضل

        : : : : املستشار السـيد الصبحي اجليالاملستشار السـيد الصبحي اجليالاملستشار السـيد الصبحي اجليالاملستشار السـيد الصبحي اجلياليليليليل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني، 
  السـيدة املستشارة واملستشارين، 

  السـيد وزير �قتصاد واملالية،
وعة من املؤسسات العمومية صعو�ت كبرية يف تدبري رصف جتد مجم

مزيانيهتا، حيث إن هناك عدة مؤسسات معومية ال تسـتطيع برجمة ورصف 
مزيانيهتا داخل السـنة، ومكثال عىل ذ� فإن عدد من املؤسسات العمومية 
مل ترصف شيئا من مزيانيهتا حىت منتصف هذه السـنة، فلامذا ال تساعدون 

سـيد الوزير، هذه املؤسسات يف رصف مزيانيهتا؟ وملاذا ال وتصاحبون، ال 
  حتدثون أقساما تساعد ت� املؤسسات عىل حسن تدبري ماليهتا؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

دية، دية، دية، دية، السـيد أنيس بريو، اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليالسـيد أنيس بريو، اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليالسـيد أنيس بريو، اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليالسـيد أنيس بريو، اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقلي
        ::::))))نيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملالية((((امللكف �لصناعة التقليدية امللكف �لصناعة التقليدية امللكف �لصناعة التقليدية امللكف �لصناعة التقليدية 

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة املستشارين احملرتمني،

  . أترشف �إلجابة نيابة عن زمييل السـيد وزير �قتصاد واملالية
خبصوص السؤال املطروح، جتب اإلشارة إىل أن وزارة �قتصاد 

ة من املساطر والتدابري، الهدف مهنا تسهيل إعداد واملالية أعدت مجموع
مزيانيات املؤسسات العامة، وكذا ترسيع وترية تطبيقها، حيت مت حتديد 
آجال حلرصها من طرف أúزهتا التداولية، وكذا أجل التأشري علهيا من 
طرف الوزارة قبل ممت السـنة، حىت يمت تنفيذها يف السـنة املوالية من 

ء اكن األمر يتعلق مبزيانية التسـيري أو مزيانية طرف املؤسسة، سوا
  .�ست5ر، وذ� حسب برامج معلها ومشاريعها املسطرة

يناير  28ويف هذا اإلطار، وجه السـيد وزير �قتصاد واملالية دورية 
إىل السـيدات والسادة املديرين العامني ومديري املؤسسات  2009

، يسمح فهيا 2009برمس سـنة واملنشآت العامة حول بر�مج �ست5ر 
لهؤالء املسؤولني بأن يقوموا بطرح طلب املنافسة �لنسـبة لرب�جمهم أو 
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منذ بداية السـنة، يعين دون انتظار  2009براجمهم �ست5راتية برمس سـنة 
املصادقة عىل املزيانية من طرف السلطات املعنية حىت يتأىت هلم إجناز هذه 

  .فق التوقعاتالربامج يف أحسن الظروف وو
موازاة مع ذ�، مت كذ� إعطاء توجهيات لألúزة امللكفة �ملراقبة عرب 

للترسيع  2009مارس  24عدة دور³ت داخلية مبا فهيا واحد اVورية د³ل 
أ³م �لنسـبة  7بوضع التأشرية عىل العقود والصفقات ملدة ال تزيد عن 

لكفني �ألداء واألعوان أ³م �لنسـبة للخزنة امل 5ملراقيب اVوü وعىل 
  .واحملاسـبني ابتداء من �رخي التسمل هبذه الو5ئق

�لنسـبة للمؤسسات اجلامعية اليت وردت يف السؤال، واليت جتد 
فذ� يعود إىل رمبا ضعف يف القدرات  ،صعوبة يف تدبري رصف مزيانيهتا

راجمها د³ل املوارد البرشية أو قلهتا أو الصعو�ت اليت تعرتي تنفيذ بعض ب
نظرا كذ� لبطء يف أúزهتا التداولية، جمالس اجلامعات، للمصادقة عىل 

  . بنود املزيانية قبل إخضاعها ملسطرة التأشرية من طرف وزارة املالية
واجلدير �ðكر أن هاذ اIالس د³ل اجلامعات ال تضم ممثيل اVوü يعين 

لية اجلامعة كام جاء به التعلمي العايل واملالية وذ� تطبيقا ملبدأ اسـتقال
  . املتعلق بتنظمي التعلمي العايل 01.00القانون 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب؟ تفضيل السـيدة املستشارة

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

  السادة الوزراء، 
  إخواين املستشارين،

  السؤال؟  ملاذا أسـباب نزول هذا
 ،أوال رصف املزيانيات، وخاصة يف اجلامعات، أحيا� كنوصلو ألكتوبر

، خصوصية هذه %25حىت ل  20نونرب وكيكون تنفيذ املزيانية ال يتعدى 
املؤسسات أنه النشاط السـنوي يبتدئ من شـتنرب إىل يونيو، خالفا 

الزال مل للمؤسسات العمومية األخرى، اليوم يف جامعة معينة، بلكية معينة، 
يصادق عىل املزيانية وهام �متحا�ت يف الشهر املقبل، معناه أنه سـمتر 

  .سـنة بيضاء بدون مزيانية، هذه املالحظة األوىل
املالحظة الثانية، حصيح هناك دور³ت للسـيد الوزير ومذكرات وعدة 

يوم، لكن ماذا يقع السـيد  15أ³م ويف  7و5ئق وحتدد املدد الزمنية يف 
؟ هو أنه اللكيات ميل تضع مرشوع املزيانية يف اجلامعة، املراقب الوزير

صفحات، املراقبة املالية يلقاو واحد اخلطأ يف الصفحة  5املايل تتكون مثال 
، كيصححوه كريدوه، كيلقاو خطأ )rejeté(األوىل قبل ما كيمكلوا كريدوه 
 le va et(، كريجعوا، هذاك )rejeté(يف الصفحة الثالثة كيديروا هلم 

vient ( أشهر، و�لتايل كتكون مزيانية عند اجلامعات ولكن  3أحيا� يدوم

تدبريها ورصفها كيلقاو فيه صعوبة نظرا للمراقب املايل اليل هو الوحيد اليل 
عندو احلق �ش يؤرش أو ال يؤرش، أحيا� التأشرية املدة ال حترتم، وكتبقى 

  .و ضايعنيهاذيك املزيانية ال تسـتعمل واللكيات كيبقا
5لثا، قيل هلم يف بعض اللكيات أنه خص ينتظروا املزيانيات د³ل لك 
اللكيات ولك اجلامعات عاد تدار الفزيا، ما ميكنش، هناك لكيات تشـتغل 

  . بكيفية معينة وبنشاط معني، ولكيات تشـتغل بوسائل وموارد أخرى
عداد و�لتايل، هذه إشاكلية، السـيد الوزير، جيب تبسـيط املساطر وإ

  .املوارد البرشية من أجل مساعدة هاذ رؤساء اللكيات

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

السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف 
        ::::))))نيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملالية((((�لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية 

شارة احملرتمة، قلت أنه تعقيبا عىل ما جاء يف تدخل السـيدة املست 
ملا خرج  �2001لنسـبة للجامعات يعين التحول الكبري اðي وقع هو يف 

سـنوات، راه مدة  10، 2011ل  2001القانون د³ل التعلمي العايل، من 
مايش طويY بزاف للتأقمل كذ� مع طرق التدبري والتسـيري والكفاءات 

  .زيانيةالرضورية والتكوين الرضوري �لنسـبة لتدبري امل
النقطة الثانية، �لنسـبة للمراقبني أعتقد أنه ال جيب كذ� أن نطلب 
مهنم �ش خيرقوا املساطر وخيرقوا القوانني، و�لتايل �لنسـبة للمراقبني راه 

  .أ³م 5أ³م للتأشري عىل العقود والصفقات، �لنسـبة للخزنة عندمه  7عندمه 
لتكوين اليل كيتدار للكفاءات النقطة الثالثة، فعال هناك بر�مج كذ� ل 

اليل كتقوم به اجلامعات يف إطار اسـتقالليهتا، ولكن رمغ ذ� هناك إضافة 
إىل هذا تدابري أخرى كهنج السـياسة التعاقدية ما بني اVوü وهذه 

 6املؤسسات، وتنعرفو العقود اليل اكنت مع اجلامعات اليل توقعت يف 
بع األشغال د³ل األúزة التداولية، ، هناك كذ� ما يتعلق بتت 2009أكتوبر 

  . إضافة إىل عدد من اإلجراءات والتدابري اليت تذهب يف هذا �جتاه
ولكن ال أعتقد أنه ممكن أن نتصور لكيش يوقف حىت يكون لكيش يف 

�لنسـبة  مؤسسة جامعية، غري 80، ألنه عند� أكرث من وقت واحد
ية، وعند� كذ� األحياء مؤسسة جامع  86أو  85لللكيات رمبا أكرث من 

اجلامعية، ما ميكنش حنبسو لكيش �ش ميكن هلم لكهم ميشـيو يف نفس 
  .الرسعة

  .شكرا السـيد الرئيس

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

السؤال الثاين موضوعه المتلص الرضييب، اللكمة ألحد السادة 
  .املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال
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        ::::تشار السـيد محمد دعيدعةتشار السـيد محمد دعيدعةتشار السـيد محمد دعيدعةتشار السـيد محمد دعيدعةاملس املس املس املس 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارين،
  السـيدان الوزيران،

بداية البد من التذكري أن المتلص الرضييب يعد سلواك مرضا �قتصاد 
البالد وعائقا حيول دون ضبط املوارد املالية لaوü، وأيضا تقليص املداخيل 

ملنشودة، �هيمك عن ما تعرب عنه ظاهرة من أجل حتقيق املردودية والتمنية ا
للبعض عىل " امتيازا"المتلص الرضييب من غياب العداü اجلبائية، مما يعطي 

  . حساب السواد األعظم من املغاربة
�ð، ينبغي توفري اإلماك�ت املادية والبرشية لإلدارة الرضيبية حىت 

يب وضامن حقوق امللزمني تمتكن من القيام مبها�ا حملاربة ظاهرة المتلص الرضي
Yيف إطار من الشفافية واملواطنة الاكم.  

ويف هذا اإلطار، نسائلمك، السـيد الوزير، عن املعايري اليت تعمتدها 
  وزارة �قتصاد واملالية فÝ خيص اإلعفاءات اجلبائية؟

5نيا، ما يه اإلجراءات واملقتضيات والتدابري القانونية اليت من الواجب 
  للحد من المتلص الرضييب؟اختاذها 

  .شكرا السـيد الرئيس

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

السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف 
        ::::))))نيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملالية((((�لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية 

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة والسادة املستشارون،

أتفق معمك متاما، السـيد املستشار احملرتم، بأن الهترب الرضييب أو 
المتلص الرضييب ¸ انعاكسات جد سلبية عىل المنو �قتصادي وأن 
التصدي لهذه اآلفة يشلك أمه انشغاالت احلكومة بصفة عامة والهيالك 

إجراءات قانونية وإدارية اإلدارية املعنية بصفة خاصة، حيث اختذت عدة 
هبدف خلق الشفافية واحلد من �ختالالت عىل مسـتوى املعامالت 
التجارية كفرض إلزامية يف اإلدالء �إلقرار الرضييب ويف تعليق رمق القيد يف 
الرمس املهين، واع�د الفاتورة يف املعامالت التجارية وكذا يف األداء بواسطة 

ألف درمه، �إلضافة إىل تطبيق  21عامالت الشـيك لكام جتاوزت قمية امل
من املدونة  192قانون حترمي الغش الرضييب اليل منصوص عليه يف املادة 

العامة للرضائب عىل لك خشص ثبت يف حقه غش أو هترب أو ساعد عىل 
هذا السلوك بأي شلك من األشاكل، وقد تصل العقوبة إىل السجن من 

  .أشهر 3شهر إىل 
 التدابري اإلدارية، حيث تعمل املديرية العامة هذا �إلضافة إىل

للرضائب عىل تكثيف املراقبة بصفة منتظمة ومربجمة، كام تتوفر عىل مصاحل 

مركزية وúوية خاصة �لتحر³ت ومجع املعلومات من أجل رصد املامرسات 
واألنشطة التجارية اليت يشوهبا غش أو متلص، وذ� �لعمل عىل تعزيز 

لك الوسائل البرشية واللوجستيكية لتقوية خربة املراقبني هذه املصاحل ب
  .وتوفري آليات حديثة للرفع من قدرهتا عىل ضبط اeالفات اجلبائية

أما �لنسـبة للشق الثاين من السؤال، واملمتثل يف املعايري املعمتدة يف 
اختاذ التدابري �سـتثنائية من تشجيعات وإعفاءات وختفيضات وأسعار 

فهـي مرتبطة أساسا �لظرفية �قتصادية و�ج�عية اليت تعيشها  تفضيلية،
البالد، واليت تفرض نوعا من املالءمة يف التعامل والتدخل Vمع بعض 
القطاعات حسب التوجه �قتصادي و�ج�عي للقطاع املسـتفيد، مث 
 لaور اðي تلعبه إنتاجية هذا القطاع يف بلورة النسـيج �قتصادي للبالد،

متاشـيا مع أهداف السلطات العمومية Vمع لك قطاع حسب األمهية اليت 
حيتلها عىل الصعيد الوطين كقطاع العقار، قطاع السـياحة، قطاع الصناعة 
والفالحة، فضال عىل أن هذه التدابري تتسم �لشفافية، حيث أنه قبل 
تطبيقها تطرح للمناقشة واملصادقة من طرف جمليس النواب وجملس 

  . شاريناملست 
  شكرا السـيد الرئيس،

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك

        ::::املستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املااملستشار السـيد عبد املا���� أفر³ أفر³ أفر³ أفر³طططط
أعتقد بأنه طرحنا لهاذ السؤال يأيت يف إطار الزتامنا جتاه الرأي العام 
الوطين واملواطنني كحلقة من سلسY حلقات حماربة الفساد يف بالد� 

�ð ،أعتقد بأنه البد من أن تكون هناك معايري واحضة، وعندما  وفضحه
نقول هناك معايري واحضة فأ� أتساءل مثال كيف ميكن أن يقبل أنه هناك 
  مثال من يطالب بتأدية عرش ماليري د³ل السـنتÝت فيؤدي مليارين فقط؟ 
أ� بغيت نفهم هاذ املسأü، بل وأن بعضهم ميكن أن يصل إىل قبة 

وخيت� وراء احلصانة الربملانية بل وأنه يسامه يف إفساد العمليات الربملان 
�نتخابية، بل وأكرث من هذا يسامه يف اسـمترار الفقر والهشاشة وغياب 

  .�ست5رات العمومية وتفيش البطاü من خالل المتلص من أداء الرضائب
فات �ð، أعتقد بأنه هاذ امللف هو كام قلت يف البداية من مضن املل

د³ل الفساد اðي جيب أن حيارب بلك جرأة وبلك مسؤولية ببالد� ألنه 
اليوم املغاربة مبقاوش كيقبلوا اسـمترار هاذ املامرسات، وعىل اVوü أن 

  .تتحمل اكمل مسؤولياهتا يف إجبار هؤالء عىل أداء الرضائب املسـتحقة
قتطاع من اليوم اðين يؤدون الرضائب �ملغرب مه األجراء ألنه يمت �

املنبع، يف حني أن هناك من يؤدي الرضائب فقط وفق ما يرصح به واحنا 
كنعرفو راه املغرب هذا، كنعرفو بعض املامرسات اليل مفهياش الشفافية 

فقط من  %34واليل مفهياش الوضوح، ونعطي غري عىل سبيل املثال أنه 
اليت سامهت ألف رشكة، يه  126الرشاكت، واليل العدد د³لها ما يناهز 
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  .يف أداء الرضائب
  .شكرا

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

منر إىل السؤال الثالث كذ� املوجه، موضوعه املعايري اليت تعمتدها 
  . املؤسسات العمومية يف توزيع اVمع عىل األندية الر³ضية

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::اااااملستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو 
  .شكرا السـيد الرئيس

أتطرق إىل هذا املوضوع، سؤالنا هذا البد أن أشري إىل ما قبل أن 
تعرفه البطوü الوطنية من جتاوزات من طرف رئيس الربجمة والتحكمي 
�جلامعة امللكية املغربية لكرة القدم، حيث أرش� يف تدخالتنا سابقا من 
هذا املنرب وعىل مجيع املسـتو³ت يف إطار مسؤوليتنا الرقابية اليت يضمهنا 

Vسـتور، ويف إطار إحاطة اIلس علام، لكن مع األسف الزالت دار لقامن ا
عىل حالها يف غياب �م لتجاوب اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  .وسكوت الوزارة الوصية عىل هذه التجاوزات مع مطالبنا ومقرتحاتنا
ال نسـتغرب إذا وجد� اليوم فريق يف مؤخرة ترتيب البطوü الوطنية 

كرة القدم، تربمج ¸ املبار³ت بعد معرفة نتاجئ املبار³ت األخرى، ولهذا ل
وجب عىل اجلامعة حتمل مسؤوليهتا يف اع�د األخالق والشفافية يف تدبري 
برجمة املبار³ت املتبقية لتفادي �حنياز لفريق معني، واðي تعرفه اليوم 

  .البطوü الوطنية
خرة الرتتيب مل ينترص سوى مباريتني ال نسـتغرب إذا رأينا فريق يف مؤ 

يف املومس، ويف األربع املقابالت األخرية سـينترص مجيع املبار³ت مبا فهيم 
حامل بطوü هذا املومس، مع األسف الشديد اللك يستنكر ما يقع يف 
البطوü الوطنية املغربية لكرة القدم، من مسريين، من مدربني، العبني 

  .كن ال أحد يتلكم، اللك متواطئيعرتفون هبذه اجلرامئ، ول
أما فÝ خيص سؤالنا اðي وúناه إىل السـيد الوزير األول خبصوص ما 
تقوم به املؤسسات العمومية التابعة لaوü بإبرام العديد من �تفاقيات مع 

  . بعض أندية كرة القدم احملظوظة
دأ عىل وإذا كنا، السـيد الوزير احملرتم، من اðين يتفقون من حيث املب

رضورة إعطاء اVمع مجليع األندية الر³ضية دون اسـتثناء لتطوير معلها، 
خصوصا وأننا ننخرط اليوم وبلك جرأة يف عامل �حرتاف، إال أن السؤال 
اðي يفرض نفسه، السـيد الوزير احملرتم، هو ما يه املعايري اليت تعمتدوهنا، 

  ة التابعة لaوü؟ علام أن املوافقة تعطى من طرف اIالس اإلداري
ومرة أخرى ندعو احلكومة عن طريق مؤسساهتا ليك تتعامل عىل قدم 

  . املساواة مع مجيع األندية املغربية
  .شكرا السـيد الوزير

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

دية، امللكف دية، امللكف دية، امللكف دية، امللكف السـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليالسـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليالسـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقليالسـيد اكتب اVوV üى وزير السـياحة والصناعة التقلي
        ::::))))نيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملاليةنيابة عن السـيد وزير �قتصاد واملالية((((�لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية �لصناعة التقليدية 

  .شكرا السـيد الرئيس
سأجيب عىل اجلزء الثاين، ورمبا قد تتاح الفرصة للوزير املسؤول عىل 

  .القطاع ليك جييب يف مناسـبة أخرى
خبصوص الشطر الثاين، جيب اإلشارة إىل أن املؤسسات العمومية يه 

ة تعزز كذ� دور اVوü يف تمنية احلركة الر³ضية يف املغرب يف احلقيق
ولتهنض كذ� �ملسـتوى �ج�عي واملهين للر³ضيني، ويمت تدخل هاذ 

التعلق �لرتبية  30.09املؤسسات العمومية يف إطار واحد القانون د³ل 
، واðي ألغى مقتضيات 2010أكتوبر  25البدنية والر³ضة، اðي صدر يف 

 19املتعلق �لرتبية البدنية والر³ضة اðي صدر يف  06.87انون د³ل الق
  . 89ماي 

املذكور، خاصة واحد جوج املواد د³لو  30.09هاذ القانون د³ل 
املضمون د³ل اتفاقية �حتضان تيعطي رشوط إبرا�ا كذ�، وحيرص 

وص �سـتفادة من هذه �تفاقيات يف الهيئات د³ل املؤسسة وفقا للمنص
ويف هذا السـياق، خيضع �حتضان للمؤسسات العمومية . علهيا يف القانون

لألندية الر³ضية لضوابط دقيقة، مت حتديدها مبقتضيات دورية للسـيد 
  :الوزير األول، وميكن يل نلخصها

أوال، رضورة إدراج معلية �حتضان يف إطار القانون د³ل الرتبية 
  البدنية والر³ضة؛

تأطري معلية �حتضان بواسطة اتفاقيات، يمت عرضها 5نيا، رضورة 
  عىل املوافقة املسـبقة للسلطات العمومية؛

5لثا، ال ميكن احتضان فريق أو �د ر³يض من طرف أكرث من 
مؤسسة معومية واحدة، كام ال ميكن ملؤسسة معومية احتضان أكرث من 

  مجعية ر³ضية واحدة؛
نية مالية غري متوازنة هيلكيا أو كذ� ال ميكن ملؤسسات معومية ذات ب 

مدعومة من طرف اVوü أو امجلاعات احمللية أن تشارك يف معلية 
�حتضان، إال أنه ميكن للمؤسسات العمومية غري املؤهY إلبرام اتفاقية 
احتضان أن تسامه يف إطار مزيانيهتا اeصصة لإلشهار يف متويل امجلعيات 

ألف  100وي إجاميل ال يتجاوز الر³ضية يف حدود خمصص مايل سـن
درمه، ميكن توزيعها عند �قتضاء بني أندية من اختيار هذه املؤسسات 

  العمومية؛
كذ� جيب أن تمت مراعاة القدرات احلقيقية للمؤسسة عند حتديد 
مسامههتا يف معلية �حتضان، كام ال جيب أن تتحمل املؤسسات العمومية 

  لوحدها تاكليف �حتضان؛
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مت حتديد سقف ملسامهة املؤسسات العمومية برمس معلية كذ� 
مليون درمه �لنسـبة للجمعيات الر³ضية  �2حتضان كحد أقصاه قدره 

املتوفرة عىل فريق يف الر³ضات امجلاعية، ميارس يف القسم األول ومبلغ 
مليون درمه سـنو³ �لنسـبة للفرق املصنفة يف القسم الثاين، �سـتثناء 

د³ل  6بني، هنا كذ� املتعلق �لالعبني يعين يف حدود توظيف الالع 
 Yاملناصب، ال ميكن للمؤسسة العمومية تقدمي أي أشاكل دمع إضافية منفص

  . عن مبلغ اVمع املشار إليه من قبل
  .شكرا

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

        ::::اااااملستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو 
ذه اإليضاحات، ولكن راه مع األسف شكرا للسـيد الوزير عىل ه

د³ل املؤسسات معومية  5الشديد راه كنتلكم عىل بعض املؤسسات، اكين 
اليل حمتضنة فريق واحد، اكين مؤسسات معومية اليل كتعطي ماليني 

  . اVرامه لفريق آخر يف القسم الوطين الثاين
لوا، السـيد الوزير، احنا املسائل القانونية لكيش كيعرف كيف كيتوص

اكين عالقات، احنا بغينا نساليو مع هاذ العالقات، هاذ العالقات د³ل 
رئيس فريق ما بواسطة هاتف يتلكم مع مدير مؤسسة ما معومية، أعطيه 

مليون درمه،  200ماليني درمه، أعطيه  3مخسة ماليني درمه، أعطيه 
ى يعين يتلكمون كأهنم يترصفون يف ضيعة خاصة، إىل مىت؟ إىل مىت سنبق

هكذا مع هاذ املساطر؟ القوانني اكينة، ولكن ال أحد حيرت�ا، اكين غري اليل 
عندو عالقات، اكين غري اليل عندو معارف، اكين غري اليل عندو يش 

  .منصب يسـتغ� كيفام اكن
احنا مع الفرق الر³ضية يف �سـتفادة من أموال اVوü، معهم، ولكن 

واش كتعرف، السـيد . ق دون آخرمجيع الفرق املغربية، ال نسـتثين فري
الوزير، بأن أغىل أمنية عند العب ومسري هو يوصل لهناية كأس العرش، 
وهو يوقع صورة مع صاحب اجلالü، يعين مجيع الفرق وطنية، ما اكينش 
فريق هنا وطين وفريق غري وطين، ولكن مع األسف عيينا ما نقولو يف هاذ 

  . أحد حرك ساكنا مع األسف الشديد الربملان وكنتداولو هاذ املشالك، وال
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته 

  . القمية يف هذه اجللسة
ننتقل إىل السؤال املوجه للسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية 

سـية املنتوج السـيا%، حول رضورة وضع úاز اسرتاتيجي لتعزيز تناف 
  . اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق حزب �سـتقالل

  تفضل اليس برقية، نقطة نظام؟

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .مبقاش البث وغادي نؤجل السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ماكين مشلك، إذا مسحت السـيد املستشار، �لنسـبة للسؤال د³ل 

  . ي �لنسـبة للطاقة، غادي تدير السؤال، مايش مشلكالتجمع اVسـتور
إذن احنا كنسحبو هاذ األسـئY د³ل وزارة السـياحة والصناعة 

و�لنسـبة للسـياحة؟ أجل، إذن ... التقليدية، وغادي نطرحو السؤال د³ل
نطرحو السؤال الوحيد األخري د³ل الطاقة واملعادن، أعتذر السـيد الوزير، 

  .نهتـى البث، ها انت كتشوفمع األسف الشديد، ا
        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد ����دي زركودي زركودي زركودي زركو

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
يف احلقيقة نتأسف عىل هذا التأخري والتعطل نظرا، السـيد الرئيس، 

دقائق زايدة عىل الوقت  2أوال للتسـيري، لك مستشار أعطيته دقيقة و
احنا، السـيدة . هو اليل أثر علينا د³لو، لك وزير اعطيتو دقيقة، وهذا

  . الوزيرة، ما ميكنش جتي ونقولو لها ما نوúو � السؤال
  السـيدة الوزيرة، 

 üوVالقول التذكري �لسـياسة احلكمية اليت هنجهتا ا Yقد يكون من �ف
فÝ خيص تعبئة املوارد املائية، أفضل مثال يزيك ذ� ما شـيد ويشـيد من 

لف úات اململكة، كذ� ال يسـتطيع أحد إناكر سدود عىل مسـتوى خمت
اIهودات اجلبارة يف جمال الربط �ملاء الصاحل للرشب، وإجناز حمطات حتلية 
مياه البحر، سـI� Ýاالت املطبوعة �لشح يف املياه، سواء أمطار اكنت أو 
مياه جوفية، غري أن هذه احملصY التارخيية اإلجيابية ال تنفي بلك تأكيد 

رة املياه الصاحلة للرشب يف جزء ليس �لهني من دشاكلية انعدام أو نإ
  . الرتاب الوطين

ولعيل أسـتحرض، حبمك ان�يئ إلهيا، أقالمينا اجلنوبية اليت تعيش فهيا 
الساكنة معا�ة حقيقية ومؤملة، ويؤسفين توفري احلد األدىن للامء الصاحل 

نقطاع املتكرر الشـبه يويم للرشب، حبيث ال جتد هذه الساكنة يف ظل �
للامء الصاحل للرشب وبدون سابق إشعار واسـتحاü اسـتغالل اآل�ر �عتبار 
املسـتوى املتدين للفرشة املائية، قلت ال جتد هذه الساكنة مفرا من 
ختصيص جزء من مواردها املالية القتناء املادة احليوية، سواء من املياه 

  .ملسـتجلبة عرب الشاحنات من املدن اIاورةاملعدنية التجارية أو من املياه ا
  السـيدة الوزيرة، 

لمك أن تتصوروا نفسـية الساكنة مبدن اكلعيون، السامرة، بوجدور، 
طرفاية، طانطان، اVاخY، آسا، لكممي، ومجيع امجلاعات القروية �ألقالمي 
اجلنوبية وغريها من املدن، يف الوقت اðي ترفع فيه حتد³ت تمنوية كربى 
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عىل الصعيد الوطين، ويف الوقت اðي تتبىن فيه احلكومة أولوية فك 
العزü، ال تسـتطيع هذه الساكنة حىت توفري كوب من املاء الصاحل للرشب 
دون أن تؤدي عليه الغايل والنفيس ماد³ ومعنو³، فأين هو هذا التضامن 
اðي هو رشط وجوب �لنسـبة للك انطالقة سلمية للجهوية؟ وأي منطق 
ألولو³ت احلكومية حي� تسـتزنف الرثوات املائية يف سوء اسـهتالك، 
وعندما ترصف عبثا إىل البحر، أو عندما تسـتغل يف ترف اكلسقي املفرط 
  ملالعب الكولف، يف الوقت اðي حنترض فيه حنن جنو� من العطش؟

مفاذا مقمت به، السـيدة الوزيرة، وماذا قامت به احلكومة لتجاوز هذا 
القايس؟ وهل لمك من تصور عاجل ومعيل للتخفيف من حمنة ساكنة الوضع 

  األقالمي اجلنوبية فÝ خيص التوفر عىل املاء الصاحل للرشب؟ 
  .شكرا

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

        ::::السـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنخخخخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .سـيد الرئيس احملرتمشكرا ال 

  السادة املستشارين احملرتمني،
كام تعلمون فإن الوضعية املائية لألقالمي اجلنوبية تمتزي بنقص يف املوارد 
املائية، واليت يه يف معظمها جوفية، ياكد ينعدم جتددها وتسـتغل بشلك 

  .مفرط
إن الطلب عىل املاء الصاحل للرشب يف املنطقة يف تزايد مضطرد 

تفاع وترية التحرض ومنو األنشطة السوسـيو اقتصادية، ويف غياب بسبب ار 
املياه السطحية فإن األقالمي اجلنوبية قد اسـتفادت من دينامية فعاü للبحث 
عن املوارد املائية اجلوفية وتعبئهتا من أجل توفري مياه الرشب للمدن 

زيع املياه الرئيسـية، وقد مكن إجناز البنيات التحتية لالسـتغالل ومعاجلة وتو 
من تعممي الزتويد �ملاء الصاحل للرشب يف املناطق احلرضية واملناطق 

  .القروية
 2,5استمثر املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب  2010و 1975مفا بني 

مليار درمه يف برامج متعددة، ومهنا أمه الربامج واألوىل من نوعها يف 
ب، وسـيعمل أيضا هذا املغرب لتحلية املياه يف عدة مناطق من اجلنو 

 2مبشاريع تمكيلية، تبلغ  2015و 2010املكتب يف الفرتة املمتدة ما بني 
وطانطان والوطاية  نريف وأخ مليار درمه، اليل كهتم لك من مراكز العيون 

  . وطرفاية، برئ أنزران، بوجدور، أاكدير وسـيدي إفين
لصاحل ، التغطية �ملاء ا2010و  1975وبلغت يف نفس املدة ما بني 

، ويف القرى من أقل من %100يف املدن إىل  %50للرشب دازت من 
  .يف عدة مناطق %98، وهذا خصو يذكر، إىل تقريبا 1975يف  10%

وللتذكري، فهناك برامج عىل أرض الواقع اآلن، إىل اخذيت يف املثال 
اكن تزويد هاذ املدينة �ملاء الصاحل  2010مدينة العيون، فقبل شهر نونرب 

يف  اإلنقطاط ب كيمت انطالقا من حمطة حتلية ماء البحر وكذا حقلللرش 
ألف مرت مكعب، مما اكن ميثل  19بطاقة إنتاجية إجاملية تصل إىل  الواد

رشع تدرجييا يف  2010، وانطالقا من نونرب %30جعزا يف التوزيع يقدر ب 
 ألف مرت 13اسـتغالل حمطة جديدة لتحلية ماء البحر بصبيب إضايف د³ل 

مكعب يف اليوم، اليشء اðي سـميكن من تلبية حاجيات ساكنة هذه 
املدينة عىل املدى املتوسط، كام برمج املكتب كذ� إجناز حمطات أخرى 

ألف مرت مكعب يف اليوم بلكفة  26لتحلية ماء البحر بطاقة إنتاجية كتبلغ 
مليون د³ل اVرمه، حيث يوجد مرشوع يف طور  350إجاملية د³ل 

ات ومن املرتقب الرشوع يف اسـتغالل هذه احملطة يف غضون سـنة اVراس
  . 2025، وغادي ميكن اإلنتاج إىل أفق 2015

وميكن يل نذكر مجيع املناطق اكVاخY، بوجدور، السامرة، املشاريع 
التمكيلية اليل يه اليوم يف طور اإلجناز �ش تواكب هاذ احلاجيات 

  . واملشالك اليل تطرح يف هذه املناطق
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد ����دي زركودي زركودي زركودي زركو
  . شكرا السـيدة الوزيرة

يف احلقيقة، السـيدة الوزيرة، احنا ال نشك يف اIهودات القامية هبا 
املاء شـبه منعدم واألقالمي  1975، يف 1975اVوü، تلكمتو عن سـنة 

قرى، هذاك معل احنا عارفينو، معل قام به املسـتعمر  اجلنوبية شـبه
قامت اVوü مبجهودات كبرية، اإلشاكلية  75للتجويع والتفقري، ولكن بعد 
  فني اكينة السـيدة الوزيرة؟

اكينة جمهودات كبرية ولكن اإلشاكلية هو أنه اIهودات يف العمران، يف  
المي اجلنوبية يه من األقالمي التمنية، يف الكثافة الساكنية، راه لك سـنة األق

يف السـنة، بي� املاء ما اكين، وال حياة  %30/ 20املدن اليل كزتاد تقريبا 
بدون ماء، اآلن طانطان فهيا انقطاعات واملؤسف أنه هاذ أربعة أ³م أو 
مخسة أ³م طانطان بعدما ضيعو الفيضا�ت، وواد بن خليل مايش وسط 

  . ، امشات للبحرمدينة طانطان، جات املياه فيه
هذا يعين أن خص املسؤولني يقوموا ببناء السدود �ش حنافظو عىل 
هاذ املاء، العيون كذ� فهيا واد الساقية امحلراء اليل مار وسطها، إذن ال 
حل، السـيدة الوزيرة، إال ببناء السدود، كيف السدود اليل اكينة يف األقالمي 

  .الشاملية
هناك جمهودات كبرية، ولكن راه خصنا احنا، السـيدة الوزيرة، فعال 

املزيد، راه إىل ما اكن واحد اIهود كبري قامية هبا اVوü ويكون واحد 
التضامن، اكين تضامن الشعب املغريب اليل عارفني، �لنسـبة لهذه األقالمي 

  . يكون خصوصا يف املاء
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م، أ³ 3السامرة، السـيدة الوزيرة، هاذي دا� أسـبوع انقطع عهنا املاء 
لكم  120سـنة تدارت، كيجهيا املاء من  20عالش؟ ألنه اكينة آالت لها 

مرت، والنابضة ال تتغذى، إذن اليوم ما غادي يوقع  600والعمق د³ل 
  . مشلكة، أي خلل بسـيط نوقعو يف املشلكة

إذن، السـيدة الوزيرة، احنا اIهودات اليل قاميني هبا وال سـÝ أنت 
ال ولو خارج البث ألنه كنقدر العمل اليل مشكورة، وأ� قدمت السؤ 

  . كتقويم به وأقدر مع� ال يف وزارة الطاقة وال يف املاء وال يف البيئة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، لمك رد عىل التعقيب السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس
  رتم،السـيد املستشار احمل

فعال كيقدروا يوقعوا انقطاعات حبال اليل ذكريت د³ل مدينة السامرة، 
ولكن يف نفس الوقت اكن تدخل د³ل املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب 

  ة إىل ـادة د³لها، واكين أشغال اليوم اليل هام مربجمـ�ش ترجع احلاü إىل الع

عىل العيون، اكين ثقب جديد  اعطيت املنطقة د³ل السامرة قبايY تلكمت
لرت يف الثانية، األعامل  10اليل غادي يعطي واحد الصبيب تمكييل د³ل 

  .راها يف الطريق وغادي تنجز وتمكل يف آخر ماي من هاذ السـنة
5نية اليل غادي يدخل يف / لرت 10اكين أيضا حفر 5ين فيه صبيب 

 3د³ل ) réservoir(د ، اكين أيضا البنية د³ل واح2012اإلجناز يف سـنة 
، وإىل 2012يوصل ويوجد يف  آالف مرت مكعب اليل حىت هو غادي

جيت نذكر املدن األخرى لكها اليل ذكريت، السـيد املستشار، فهناك برامج 
  .متعددة اليل ساري فهيا العمل

� �خذو بعني �عتبار يف او�لنظر إىل إماكنية إجناز أي سد جديد، د
، فاجلهود متتالية يف هذا امليدان، وغادي تبقى متابعة التخطيط املسـتقبيل

  .من طرف املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب أو كتابة اVوü للامء
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة، وأشكر امجليع عىل مسامهته يف هذه اجللسة

        ....وأرفع اجللسةوأرفع اجللسةوأرفع اجللسةوأرفع اجللسة


