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 699محضر الجلسة رقم 

 )2010 ماي 11  (1431 صبادى األوىل 26الثالثاء  :التاريخ
لرئيس  رابعالاػبليفة  دابداالشيخ أضبدو أ السيد اؼبستشار :الرئاسة
  .اجمللس

 الثانيةدقيقة، ابتداء من الساعة  ثالث ساعات وأربع وعشرون: التوقيت
 .بعد الزوال السادسة واألربعُتوالدقيقة 

 .سئلة الشفويةمناقشة األ :جدول األعمال

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

 :أدابدا، رئيس الجلسة الشيخ أحمدو السيد المستشار
 .والصالة والسالم على أشرف اؼبرسلُت بسم اهلل الرضبن الرحيم
 .أعلن عن افتتاح اعبلسة
 السادة الوزراء احملًتمون،

 السيدات اؼبستشارات احملًتمات، 
 السادة اؼبستشارون احملًتمون،

من الدستور، ووفقا ؼبقتضيات النظام  56عمال بأحكام الفصل 
لداخلي جمللس اؼبستشارين، ىبصص اجمللس ىذه اعبلسة ألسئلة السادة ا

 .اؼبستشارين وأجوبة اغبكومة عليها
قبل الشروع يف تناول األسئلة الشفهية اؼبدرجة يف جدول األعمال، 

أدعو اجمللس اؼبوقر لقراءة الفاربة ترضبا على وفاة مستشار صاحب اعباللة 
تغمده اهلل برضبتو وأسكنو فسيح جناتو السيد عبد العزيز مزيان بلفقيو، 

 .وأؽبم أىلو الصرب والسلوان
بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل رب العاؼبُت، :" اآلن قراءة الفاربة

ىدنا الصراط إالرضبن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعُت، 
" لضالُتاؼبستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غَت اؼبغضوب عليهم وال ا

آمُت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على اؼبرسلُت، واغبمد 
 .هلل رب العاؼبُت

واآلن أعطي الكلمة للسيد األمُت إلطالع اجمللس على ما جد من 
 .مراسالت وإعالنات، الكلمة للسيد األمُت

 :أبدوح، أمين المجلس اللطيف عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

رئاسة ؾبلس اؼبستشارين دبراسلة من الوزير اؼبكلف توصلت 
بالعالقات مع الربؼبان، ىبرب من خالؽبا أن الوزير اؼبنتدب لدى الوزير 

األول اؼبكلف باعبالية اؼبغربية اؼبقيمة باػبارج سيتوىل اإلجابة بالنيابة عن 
 .األسئلة اؼبوجهة للسيد وزير الًتبية الوطنية

ذلك دبراسلة ثانية، ىبرب السيد الوزير كما توصلت رئاسة اجمللس ك
اؼبكلف بالعالقات مع الربؼبان اجمللس على أساس طلب الوزير اؼبنتدب 
لدى الوزير األول، اؼبكلف بتحديث القطاعات العامة، الذي يطلب 
 .تأخَت األسئلة اؼبوجهة لوزارتو إىل ما بعد األسئلة اؼبوجهة لقطاع الثقافة

ماي  11لة الشفهية ليوم الثالثاء كما أن برنامج جلسة األسئ
سوف يعرف بعض االستدراكات، حبيث تعوض األسئلة  2010

اؼبوجهة إىل السيد وزير الفالحة والصيد البحري حول نتائج اؼبوسم 
الفالحي، واإلجراءات اؼبتخذة للحد من آثار الفيضانات وموجات الربد، 

اؼبتعلق بالدعم  والسؤال اؼبتعلق بالسالمة الصحية للمواشي، والسؤال
اؼبمنوح للفالحُت يف إطار صندوق الدعم الفالحي، تعوض باألسئلة 

 :التالية
برنامج التواصل مع اؼبواطنُت، موجو إىل السيد الوزير اؼبكلف  -

 بتحديث القطاعات العامة؛ 
 عملية التخييم، موجو إىل السيد وزير الشباب والرياضة؛  -
زمة األطر الطبية اؼبعطلة، مث سؤال حول موقف اغبكومة من أ -

 موجو إىل السيدة وزيرة الصحة؛ 
فسؤال متعلق حبصيلة برامج التنمية السياحية ومدى ربقيق ىدف  -
 .ماليُت سائح، موجو إىل السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية 10

كما تعوض األسئلة اؼبوجهة إىل السيد وزير االقتصاد واؼبالية حول 
حصر استيفاء تأدية الضرائب على اؼبستوى اإلقليمي، تداعيات عمليات 

 : واستعمال سيارات اؼبصلحة تعوض باألسئلة التالية
وضعية اؼبكتب الوطٍت اؼبغريب للسياحة، موجو إىل : السؤال األول -

 السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية؛ 
إىل  مث سؤال يتعلق بإنقاذ القصور والقصبات واالىتمام هبا، موجو -

 .السيد وزير الثقافة
ويًتتب بذلك على ىذا االستدراك إعادة ترتيب القطاعات يف 

 :جدول األعمال على النحو التايل
 قطاع وزارة الصحة؛  -1
 وزارة الشباب والرياضة؛ -2
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 وزارة الًتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر؛ -3
ف بتحديث القطاعات الوزارة اؼبنتدبة لدى الوزير األول، اؼبكل -4

 العامة؛
 الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باعبالية اؼبغربية؛  -5
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية؛  -6
 .وزارة الثقافة -7

وبالنسبة لألسئلة الشفهية والكتابية اليت توصل هبا ؾبلس اؼبستشارين 
 :منو 11إىل  2010ماي  04ابتداء من 

 سؤاال؛ 20: عدد األسئلة الشفهية -
 سؤال واحد؛: عدد األسئلة الكتابية -
 .سؤالُت: عدد األجوبة الكتابية -

 .شكرا السيد الرئيس
: الجلسة رئيس السيد

 .شكرا السيد األمُت، تفضل
: الراضي إدريس السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير احملًتم،

 السيدة الوزيرة احملًتمة،
 األعزاء،الزميلة والزمالء 

السيد الرئيس، كنا وجهنا، احنا وؾبموعة ديال الفرق احملًتمة، منهم 
فريق االرباد االشًتاكي، فريق التحالف االشًتاكي، مث األستاذ أفرياط عن 

 ال الفريق الفيدرايل، مث كذلك اإلخوان ديالنا يف اغبركة، مث اإلخوان ديال
(PAM) أستسمحكم اإلخوان ديال األصالة واؼبعاصرة احملًتمون، مث ،

الفريق ديال التجمع الدستوري اؼبوحد، كنا، السيد الرئيس، راسلنا مراسلة 
للرئاسة، وأننا طبقنا القانون، ألنو ملي تيبغي يتدار سؤال ؿبوري، أنو 

 . القانون يقول أنو خص ؾبموعة ديال الفرق تكون متفقة
ىذا كان سؤال تعقبو مناقشة على مشكل الفيضانات،  وىذا اؼبوضوع

أسابيع وكبن عندنا ىاذ الطلب، ولكن كانت اغبكومة  4ألنو تقريبا 
قالت لنا خص اإلخوان أو الفرق األخرى تتفق معكم، فاتفقوا معنا ىذه 
الفرق كلهم، وراسلنا الرئاسة، فنتفاجأ، السيد الرئيس، أنو تدار سؤال آين 

ؿبوري، السؤال اآلين فيو ثالث دقائق لكل مستشار، عوض يكون سؤال 
... فما يبكنش لك هتضر على ؾبموعة من القطاعات مع وزير معُت

بالنسبة لسؤال تعقبو مناقشة فيو عشرة دقائق، السؤال اآلين ثالث دقائق، 

وشكون اللي غادي هبي؟ غادي هبينا وزير الفالحة، ووزير الفالحة سبق 
زراء آخرين عمرىم ما جاو عندنا، كاين وزير لو جا عندنا للغرب، و

التجهيز، كاين وزير التعمَت، كاين واحد اجملموعة من الوزراء ما جاوش، 
بغيناىم كلهم وبضروا، كنطلبو من السيد الوزير اؼبكلف بالعالقات مع 

ويعلم الوزراء باش وبضروا اؼبعنيُت، ما دمنا احنا  أنو يطبق القانون، الربؼبان
اؼبسطرة القانونية، وغادي نشكروه إذا جاء اؼبرة اعباية أنو مشى  امشينا يف

 . يف ىاذ الطرح ديال يكون سؤال ؿبوري، ماشي سؤال آين
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الرئيس، احًتم مقتضيات النظام الداخلي، أنا غادي 
ابط اعبلسة، نقطة احًتموا ضو... قباوبك، السيد اؼبستشار اهلل ىبليك

 .نظام يف تسيَت اعبلسة فيها جوج دقائق
 :المستشار السيد محمد األنصاري

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 زمياليت، زمالئي،
كنا نود، وقد قلناىا كفريق استقاليل، أن نتجاوز الركوب على اؼبادة 

 لتمرير خطابات خارج النظام الداخلي، فأصبحنا اآلن نركب على 128
اعطيوين ... نقط النظام خارج النظام الداخلي لتمرير خطابات شعبوية

 .حقي يف الكالم اهلل ىبليك
 السيد الرئيس،

أوال، البد من الرجوع إىل السؤال اآلين والرجوع إىل تارىبو، فقد وضع 
 منذ أكثر من أسبوع أوال؛

ثانيا، أولئك الذين قالوا بأهنم تقدموا بسؤال ؿبوري فمنهم من مل 
... يتقدم حىت بالسؤال، ولكن بالعنوان، ىذا خرق سافر للنظام الداخلي
ما تديرش التمايز يف الكالم، واحد زبليو يهضر وواحد ال، ال السيد 

 .الرئيس
 
 
 

 السيد الرئيس،



 

3 
 

الفريق االستقاليل ليس معزوال، لو امتدادات داخل اجملتمع وداخل 
الفريق االستقاليل معزول،  الربؼبان، ال تركب على اإلعالم باش تبُت بأن

 .أنتم اللي معزولُت، احنا عندنا امتدادات لنتفاعل مع اؼبواطنُت
 :السيد رئيس الجلسة

واش بغيت قباوبك على ... السي إدريس اهلل ىبليك احًتموا الرئاسة
السؤال؟ السيد اؼبستشار اهلل ىبليكم خليونا كبًتمو مقتضيات النظام 

 .الداخلي
 :واردة على رئاسة اجمللسطلبات اإلحاطة ال

من النظام الداخلي، توصلت الرئاسة  128طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 
بثالثة طلبات اإلحاطة، وقبل الشروع يف تناول مواضيعها، ألتمس من 

 .السادة اؼبستشارين التقيد التام بالتوقيت احملدد يف ثالث دقائق
حاطة، تفضل الكلمة اآلن لفريق األصالة واؼبعاصرة يف إطار طلب اإل

 .احًتموا الرئاسة اهلل ىبليك، تفضل السيد اؼبستشار... السيد اؼبستشار
 :اطريبش محمد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
من القانون الداخلي جمللسنا اؼبوقر، أحيط ؾبلس  128طبقا للمادة 

اؼبستشارين ومن خاللو الرأي الوطٍت علما بقضايا طارئة وبقضايا مًتسخة 
لية يف بالدنا، وأوؽبا ىو القطاع ديال التجهيز والنقل، خاصة يف العامل وج

القروي وما أسفرت عنو األمطار األخَتة من زبريب للطرق وتدمَت كامل، 
فبا أدى إىل حصار وضرب العزلة على اؼبواطنُت، وكذلك صعوبة يف 

 .التنقل
على  ولذلك هنيب بوزارة النقل والتجهيز أن هتيب ىي بدورىا وتؤكد

اؼبندوبيات اإلقليمية اؼبوجودة يف األقاليم ديالنا بأن تقوم بواجبها يف إطار 
الصيانة والتتبع واؼبراقبة، وتنظيم برنامج استعجايل طرقي من أجل إصالح 

 . ما مت زبريبو خالل السنة بفعل أمطار اػبَت
ىذا من جهة ومن جهة ىناك بعض االختالالت وبعض اػبروقات 

بعض نيابات وزارة الًتبية الوطنية، حبيث يقدم بعض النواب  اليت سبارس يف
على جعل مكتبهم موصدا ومقفال وال يستقبل الزوار، ومنهم اؼبواطنُت، 
ومنهم أيضا ىيئة رجال التعليم ونساء التعليم يف إطار حل اؼبشاكل اليت 
تؤدي إىل الضرب عرض اغبائط اؼبنظومة الًتبوية، وكذلك ضرب الربنامج 

 . عجايل لإلصالح يف اؼبيدان الًتبوياالست
ولذلك، كبمل لبعض النواب، ال أقول كل النواب، كامل اؼبسؤولية 
يف زبطي يعٍت يف غلق أبواهبم فقط اغبوار ما بُت ىؤالء، وخصوصا أن 

ىناك بعض اؼبشاكل مًتاكمة، وظلت روائحها زبرج إىل اػبارج، 
 .وباػبصوص على صفحات اعبرائد

النظر يف ىذه القضية وحلها عوض ركنها على  ولذلك من الواجب
الرفوف داخل بعض نيابات وزارة الًتبية الوطنية، ولدينا بعض اؼبلفات 

 . سوف يتم تقديبها إىل السيد وزير الًتبية الوطنية
 .وشكرا السيد الرئيس

 :الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة للفريق اغبركي يف إطار طلب 

 . واش يف إطار التسيَت؟ تفضل.. .اإلحاطة
 :التدالوي سعيد السيد المستشار

راك معذور، وقعت ىذه اؼبشاكل، كان من اؼبفروض أن واحد العدد 
ديال الوزراء تغيبوا اليوم، واؼبغرب فقد رجل، قطب من أقطاب البالد 

الذي أدى خدمة للوطن، مفروض على اجمللس ديالنا باش يقرأ الفاربة يف 
 .ىذا الرجلحق شخص 

 :الجلسة رئيس السيد
 .شكرا، الكلمة للفريق اغبركي يف إطار طلب اإلحاطة، تفضل

 :السعداوي الحميد عبد السيد المستشار
 .باسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
 السيدة الوزيرة،

 زمالئي، زمياليت اؼبستشارين،
علما بقضية طارئة، تتعلق  أن أحيط اجمللس 128أود يف إطار اؼبادة 

حبرمان اغباصلُت على شهادة البكالوريا منذ مدة من التسجيل يف 
اعبامعات اؼبغربية ؼبتابعة دراستهم اعبامعية، حيث يفاجأ حاملو ىذه 

الشهادات من حرماهنم يف حق ولوج السلك التعليمي العايل حبجة فتح 
أجل زمنية ال تتعدى سنتُت اجملال أمام اغباصلُت على البكالوريا اغبديثة، ب

يف عمر ىذه الشهادة، وىو إجراء غَت مسنود بأي مربر قانوين وال 
 .تنظيمي، بل يضرب حق مبدأ التكوين مدى اغبياة يف الصميم

فأي شرعية أو قانون يسمح دبنع آالف اؼبواطنُت واؼبوظفُت من متابعة 
شعارات  دراستهم اعبامعية؟ وأين كبن أمام ىذا اإلجراء اجملحف من

الولوج إىل عامل اؼبعرفة واإلعالم، وشعارات الرفع من القدرات والكفاءات 
 يف صفوف اؼبتعلمُت واؼبوظفُت؟
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ىل أصبحت ىذه البكالوريا ؾبرد شهادة إدارية تولد وسبوت؟ أم ىي 
 بضاعة أو مادة غذائية تفقد صالحياهتا يف مدة زمنية ؿبددة؟

دة البكالوريا على باقي وىل ينسحب ىذا العمر االفًتاضي لشها
 الشهادات العلمية؟

وىل نسعى وراء ىذا اإلجراء إىل توسيع قاعدة أشباه اؼبتعلمُت 
واؼبثقفُت حبرماهنم من حقهم الطبيعي يف التكوين والتكوين اؼبستمر، يف 

 زمن تفتح فيو اعبامعات عرب العامل إمكانية التمدرس عن بعد؟
 السيد الرئيس،

ء غَت اؼبقبول دبحدودية الفرص واإلمكانيات إن تعليل ىذا اإلجرا
اؼبتاحة داخل اعبامعات واؼبعاىد العليا، ال يصمد أمام حق ىذه الفئة يف 
التعلم ومواصلة مسارىا التعليمي، وأمام كذلك اغبق الطبيعي اؼبكفول يف 

 .التعلم بعيدا عن معايَت السن والتقادم
 حلول عملية وإجراءات إننا إذ نطرح ىذه اإلشكالية، فإننا نتطلع إىل

معقولة من طرف اغبكومة لرفع ىذا اغبيف الذي يطال فئة عريضة من 
 .اؼبواطنُت، وإنصافهم ؼبمارسة حقهم اؼبشروع

أما من جهة أخرى، أود أن أثَت كذلك االنتباه إىل ما يعانيو بعض 
الصيادلة خرهبي جامعات أجنبية من سباطل يف تسوية وضعيتهم عرب 

 .ىادة اؼبعادلةاغبصول على ش
ومن ىذا اؼبنرب، السيد الرئيس، نطلب من اغبكومة التدخل العاجل 
لرفع اغبيف على ىذه الفئة اؼبتضررة عرب البت يف صبيع اؼبلفات يف أقرب 

 . اآلجال
 .شكرا السيد الرئيس

 :الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للفريق االستقاليل يف إطار طلب 

 .اإلحاطة، تفضل السيد الرئيس
: الزومي خديجة السيدة المستشارة

 .شكرا السيد الرئيس
أحيطكم علما بناء على النظام الداخلي فيما وبصل حاليا يف صبيع 

قطاعات الوظيفة العمومية، فنحن كارباد عام للشغالُت نساند الوقفة 
ؼبالية وكذلك االحتجاجية اليت سوف يقوم هبا اؼبهندسون غدا أمام وزارة ا

ربديث القطاعات، ألنو ال بد من أن يصبح اغبوار االجتماعي أداة 
 . فاعلة وفعالة بعيدة عن كل اؼبناورات

مث كذلك ال نشجع فقط قانون اؼبهندسُت، بل نؤكد على قانون 
األحواض اؼبائية، والقانون األساسي للوكاالت اغبضرية، والقانون 

ساسي للمتصرفُت، وقانون النقابات، و األساسي للتقنيُت، والقانون األ
الًتسانة القانونية لتحديد معامل الوظيفة العمومية، وكذلك القانون 

األساسي للجماعات احمللية، ألنو ال يبكن أن نقبل يف عهد الديبقراطية 
أن قبد يف اعبماعات احمللية مسؤولُت، رؤساء مصاحل وأقسام، وال 

ة، ونقول هبب أن لبلق اغبياة يتقاضون تعويضات عن ىذه اؼبسؤويل
 . العامة، فال يبكن أن نتحدث عن التخليق يف تغييب حقوق اؼبوظفُت

اهلل ىبليك أنا كنحًتم الناس، ... ىذا من جهة، كذلك نطالب مرة
اهلل ىبليك اغباج أنا كنحًتم الناس، إىل عندك شي حاجة ىضر، عندك 

أ اغباج،  شي حاجة خذ الكلمة و اىضر، ىذاك اشغايل، اشغايل
متوقفنيش اهلل هبازيك، كاين رئيس خصو يقوم بالوظيفة ديالو، ىاذ 

مع حد، اهلل  بوليميكاؼبؤسسة تشريعية هبب أن ربًتم، أنا ما داخلة يف 
هبازيكم خبَت، عندي اغبق نقول اللي بغيت، أنا أربدث باسم منظمة، 

شغيلة أقول ما هبب أن يقال، ولست بوقا ألحد، بل كبن بوق للطبقة ال
 . بكل شرائحها

كذلك ننادي من ىذا اؼبنرب، السيد الرئيس، كذلك ضرورة أن 
لقانون اغبريات العامة للنقابة، ألن  87تصادق اغبكومة على االتفاقية 
 . ال يبكن أن نتعامل كجمعيات

 .وشكرا السيد الرئيس
: الجلسة رئيس السيد

 .شكرا السيدة اؼبستشارة
األسئلة الشفهية اؼبدرجة يف جدول أعمال ىذه اآلن نشرع يف معاعبة 

... منها آنية موجهة لقطاعات الصحة 6سؤاال،  17اعبلسة، وعددىا 
يف إطار التسيَت، اهلل ىبليكم كاينة رئاسة، السي إدريس، اهلل ىبليكم 

احًتموا الرئاسة، راه كاينة مقتضيات، كاين النظام الداخلي، احًتموه اهلل 
 .ي السيدة الرئيسةهبازيكم خبَت، تفضل

: بوعياد زبيدة السيدة المستشارة
 .شكرا السيد الرئيس

 السيدة والسادة الوزراء،
 اإلخوة اؼبستشارين، 

لقد اعتدنا يف إطار جلسة األسئلة الشفوية، وؼبا يكون استدراك، أن 
يتقدم اؼبكتب بوثيقة لكي نتتبع اشتغال األسئلة الشفوية، الوثيقة اليت 
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ال تنطبق على ما قيل فيما ىبص األسئلة، وبالتايل نلتمس  لدينا يف فرقنا
من اؼبكتب أن يتدارك، وحُت يكون ىناك استدراك، أن نتوصل بالوثائق 

رجاء، ألنو الوثيقة اللي توزعت عندنا يف الفرق ما فيهاش األسئلة 
 .     بالطريقة اللي خصها تكون

 :الجلسة رئيس السيد
لة ألنو كان اعتذار ديال وزير الفالحة السيدة اؼبستشارة، صبيع األسئ

يف آخر غبظة، ومت إغباق صبيع الفرق وتفرقوا عليهم ما يفيد عن األسئلة 
 .تغَتت، واللي ضاف األسئلة، شكرا السيدة اؼبستشارة

اآلن نشرع يف معاعبة األسئلة الشفهية اؼبدرجة يف جدول أعمال ىذه 
لقطاعات الصحة  آنية موجهة 6سؤاال، منها  17اعبلسة، عددىا 

والشباب والرياضة، الًتبية الوطنية، ربديث القطاعات العامة، اعبالية 
سؤاال عاديا موزع على قطاعات الصحة، الشباب  11اؼبغربية، و

 .والرياضة، الًتبية الوطنية، ربديث القطاعات العامة، السياحة، والثقافة
السادة الوزراء وأجدد التأكيد على ضرورة التزام السادة اؼبستشارين و

بالتوقيت احملدد يف النظام الداخلي لضمان استفادة اعبميع من البث 
 .اؼبباشر

نستهل جدول أعمال ىذه اعبلسة بالسؤال اآلين اؼبوجو إىل السيدة 
وزيرة الصحة حول االكتظاظ اؼبهول الذي تعرفو أقسام الوالدة يف 

: ترمُت السادةاؼبستشفيات العمومية وضعف اػبدمات، للمستشارين اؼبح
حكيم بن مشاش، أضبد الكور، مصطفى الوجداين، عبد الرحيم واعمرو، 
صبال بوهنَت، ؿبمد البطاح، يونس العراقي، عبد اهلل خنوفا، ميلود ناصر، 

عبد الرضبان لبداك، ؿبمد عبده عز الدين، سيدايت الشكاف، جواد 
 . وىيب، أحتيت اغبفيظ

 .لتقدًن السؤالالكلمة ألحد السادة اؼبستشارين 
 :واعمرو الرحيم عبد السيد المستشار

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم والصالة والسالم على أشرف اؼبرسلُت
 السيد الرئيس احملًتم،

 السادة الوزراء احملًتمون،
 السيدة الوزيرة احملًتمة،

 أخوايت، إخواين اؼبستشارين احملًتمُت،
اللي كتعرفو أقسام الوالدة  السؤال ديالنا اليوم حول االكتظاظ اؼبهول

 .يف اؼبستشفيات العمومية
 السيد الوزيرة،

كيف كتعرفوا تعيش اؼبستشفيات العمومية جبميع أكباء اؼبملكة على 
إيقاع االكتظاظ وضعف وتردي اػبدمات، ويزداد ىذا األمر استفحاال 
 يف أقسام الوالدة باعتبارىا أجنحة هبب مبدئيا أن يتوفر فيها اغبد األدىن

 .من اػبدمات وظروف الصحة والسالمة
فإذا كان الوضع اؼبزري ىو السمة البارزة ألقسام الوالدة على مستوى 

اؼبدن الكربى، فإن األمر يزداد استفحاال والطامة الكربى يف اؼبدن 
الصغرى والبوادي واؼبداشر، حيث تًتك اغبوامل ؼبواجهة مصَتىن، بل من 

 .ية لوفيات األمهات واألطفالىنا يبكن تفسَت األرقام الكارث
السيدة الوزيرة، ىذا االكتظاظ كلنا نعرف ماذا يًتتب عليو؟ يًتتب 

عليو اإلنبال وجودة اػبدمات، وفيات األطفال والرضع واألمهات، 
باإلضافة إىل واحد اجملموعة ديال التشوىات، ألن األرقام، السيدة 

 . الوزيرة، اللي كتعطيونا أرقام خاطئة
لوزيرة، كنذكرو أننا حطينا واحد السؤال ما يزيد على واحد السيدة ا

أشهر ىاذي، وجاوبتونا عليو تقريبا جوج أسابيع حول إغالق، ماشي  6
نفس السؤال، إغالق بعض أقسام الوالدة، وأعطينا ىنا أرقام مضبوطة 

 . دور الوالدة، وأعطينا ىنا أرقام مضبوطة
السيدة الوزيرة، ما دمتم مكتحلو اؼبشاكل إال األسئلة خصها تتكرر 

يوم ىاذي، السيدة الوزيرة، باش أخربناك  15وتبقى تتكرر، يف ظرف 
على واحد اجملموعة ديال دور الوالدة، وأعطيناك يف مراكش، أعطيناك 
يف اغبسيمة، أعطيناك يف الزمامرة اؼبستشفى اللي مسدود، وخصوصا 

سرير يف مستشفى ابن طفيل،  200ش اللي قمتم وأغلقتم مدينة مراك
 . وغبد اآلن مل تولوا أي اىتمام، ما كاينش جديد

أنا كنبغي من السيدة الوزيرة تكون واحد اعبرأة عندكم وتعًتفوا، إىل 
ألف امرأة ملقاتش فُت تولد، يعٍت وىل  17اإلنسان ارتكب وأغلق وسد، 

لنا اكتظاظ معناه كيكونوا ثالثة واحد النوع ديال االكتظاظ، وإذا ق
العياالت يف سرير واحد، وحدة كتولد، ووحدة ناعسة، وحدة جالسة 

 .عند رأسها، اللهم إن ىذا منكر
السيدة الوزيرة، الوزارة ديالكم عرفت واحد الًتدي كبَت يف أيام اهلل 

 . وأيامكم، اللهم إين قد بلغت
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .اؼبستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤالشكرا السيد 

 :الصحة وزيرة بادو، ياسمينة السيدة
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 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدة اؼبستشارة،
 السادة اؼبستشارين،

يف اغبقيقة أنا سعيدة جدا على أنكم الحظتم أنو كاين ىناك 
يدة جدا أنكم الحظتم أنو اكتظاظ داخل اؼبستشفيات العمومية، وأنا سع

كاين ىناك اكتظاظ داخل أقسام الوالدة، ؼباذا؟ ألنو كانوا العياالت ما 
تيمشيوش، ألن اؼبشكلة يف بالدنا أن العياالت ما تيولدوش ربت اؼبراقبة، 
واألرقام اللي تنعطيكم، السيد اؼبستشار احملًتم، ماشي أنا اللي تنديرىم، 

مؤسسة دستورية اللي ىي اؼبندوبية السامية  أنا بعيدة عن األرقام، فهناك
للتخطيط، ىي اليت تتقوم باألرقام، واألرقام باؼبغرب حىت واحد ما 

تيجادؽبا، وىاذ األرقام اللي أعطيتكم ديال أن وفيات األمهات نقصوا 
 100لكل  130إىل  227، مرينا من 2007تقريبا بالنصف منذ 

رقام، وال أنا اللي قمت هباذ ألف والدة، ماشي أنا اللي قمت هباذ األ
 البحث، ىاذي اؼبندوبية السامية للتخطيط، وعالش قامت هبذا البحث؟ 

ماشي فقط يف ؾبال الصحة، قامت هبذا البحث إلعداد التقرير 
الوطٍت ديال اؼبغرب اللي غادي يتقدم باألمم اؼبتحدة ديال األىداف 

ول األرقام، وما ديال األلفية، ما شي وزارة الصحة اللي تتجي وتتق
تبقاوش ذبادلوا باألرقام، ألنو يف البلدان األخرى راه الناس تتجي وتتعطي 

أرقام بعض اؼبرات اللي ماشي صحيحة، وكلشي تيبقى تيدافع عليها، 
واحنا بالعكس معًتف بو دوليا على أن األرقام ديال اؼبندوبية السامية 

 . للتخطيط ىي أرقام، إذن ىذا ىو الواقع
اين اكتظاظ؟ ألن وضعنا واحد اؼبخطط ديال األمومة بدون عالش ك

ديال االرتفاع  %18,7ـباطر، اللي سجلنا غَت ىاذ السنة زيادة ديال 
 .ديال الوالدة ربت اؼبراقبة

السيد اؼبستشار، أنا ما غاديش ندخل معك يف البوؼبيك ألنٍت عندي 
اين ىناك ك... مصداقية مع اؼبواطنُت، ما يبكنش هنبط ؽباذ اؼبستوى

اكتظاظ ألنو كذلك كانت طاقة استيعابية بقات ىي ىي، ارفعنا الوالدة 
ربت اؼبراقبة، ولكن كذلك يف اؼبخطط ديال األمومة بدون ـباطر، ارفعنا 

ساعة، ألن  48ضرورة إجبارية اإلقامة داخل اؼبستشفى بعد الوالدة إىل 
، اآلن إىل كانت اؼبرأة يلَّو تتولد تتخرج 2007من قبل ملي جيت يف 

بغات زبرج مباشرة بعد الوالدة خصها سبضي على اػبروج دياؽبا، عالش؟ 
 .ساعة بعد الوالدة 48ألنو الحظنا على أن اؼبشاكل تًتتب بعد 

إذن كاين اكتظاظ حقيقي، ولكن احنا تنعاعبوه، اللي ىو مهم 
ونسجلوه أنو ولو كاين اكتظاظ، ذاك األمهات ما بقاوش تيموتوا، وذاك 

فال ما بقاوش تيموتوا بالنسبة اللي كانوا تيتوفاو هبا، وىذا ىو اللي األط
 . إهبايب

االكتظاظ نعم ألنو اؼبواطنُت اسًتجعوا الثقة، عالش كذلك رجعوا 
الناس تيجيو للمستشفى باػبصوص بالنسبة للوالدة؟ ألن أصبحت 

األدوية،  الوالدة باجملان، كل ما يتعلق بالوالدة، الوالدة بالعملية القيصرية،
الفحص باألشعة، التحاليل، كل ما يتعلق بالرقابة ديال الوالدة حىت 
الوضع كلها ؾبانية، وىذا ىو اللي جعل على أنو كاين ىناك الناس 

 .بالنصفتيجيو، والنتائج كاينة، أنو نقصت وفيات األمهات يف بالدنا 
: الجلسة رئيس السيد

اؼبستشارين يف إطار شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة ألحد السادة 
 .التعقيب

: الكور أحمد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

شكرا السيدة الوزيرة على األجوبة ديالكم، أنا غادي نضيف بعض 
 .اؼبالحظات اللي جاء هبا زميلي اللي تقدم بالسؤال

أوال، التطور واؼبشاكل، منقولوش بأن كاين غَت مشاكل يف ىذا 
طبيعة اغبال، ولكن غادي نقولو التطور واؼبشاكل القطاع، كاين تطور ب

 .اللي تيعرفها ىاذ القطاع تعم اؼبغرب بصفة عامة
أنا غادي تسمحوا يل ويسمحوا يل السيدات والسادة اؼبستشارين 

غادي نتكلم على اعبهة اللي أنتمي ؽبا، وغادي ناخذىا كنموذج، 
م يفيدوك يف وغادي نعطي للسيدة الوزيرة بعض اؼبعطيات اللي يبكن لو

إطار إذا بغييت تقوموا بالتفتيش أو بالتحقيق فيما ىبص ىاد الشي اللي 
 .غنقولو

السيدة الوزيرة، قلتيو أرقام، أنا أشاطر زميلي الرأي، أنا ما متفقش مع 
األرقام، ألنو الطريقة باش تتحسبوا ىاذ األرقام، أو باش كتحسبها إدارة 

رج من مستشفى الوالدة تيمشي أخرى، ىو أنو األم أو الطفل ؼبا يخ
للمستشفى العمومي، مت تيموتوا، ألنو تيمشيو يف حالة مستعصية، 

ديال اؼبستشفى العمومي سبا تيموتوا، ( l'intervention)تيمشيو ل 
ومتيتحسبوش، تتيحسبوا بأهنم ماتوا يف مستشفى عمومي، متيتحسبوش 

 .ستشفيات الوالدةبأهنم ماتوا بالضعف واؼبشاكل اللي كتعرفها أقسام وم
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السيدة الوزيرة، ىاذي نقطة مهمة جدا، وؽبذا البد ما تردوا بالكم 
 .ؽبذه األرقام باش يكونوا عندكم معطيات صحيحة جدا

السيدة الوزيرة، مالحظة أخرى ىو أنو ال يبكن لنا أن نقبل، وحىت 
أنتم ال يبكن لكم بصفتكم وزيرة أن تقبلوا بأن يكون مستشفى أو جناح 

 ...اعبراحة بدون أي
: الجلسة رئيس السيد

شكرا للسيد اؼبستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب، 
 .تفضل نقطة نظام

 :أفرياط المالك عبد السيد المستشار
يف إطار تسيَت اعبلسة، ىناك نظام داخلي كبتكم إليو صبيعا، هبب 

راه تسيب، وكيكون احًتام الوقت، وإال غادي تويل السيبة ىاذي، ىذا 
على حساب فرق أخرى، اللي عندو شي حساب مع شي واحد ماشي 

 .ىنا
: الجلسة رئيس السيد

شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب يف 
 .دقيقتُت

 :السيدة وزيرة الصحة
شكرا السيد اؼبستشار، يف اغبقيقة اؼبالحظة اللي درتو يف ؿبلها على 
االحتساب، غَت احنا اآلن غَتنا الطريقة ديال االحتساب والطريقة اللي 
تنوضعو، حبيث أن اآلن مع وزارة الداخلية عندنا اتفاق أنو يتبلغ لنا كل 

وفاة ديال امرأة يف سن الوالدة، وكيفما كان نوع وفاهتا، احنا آنذاك 
أشنو  ، اللي رجعنا تنديرو باش نعرفو(l’audit anonyme)تنديرو ذاك 

ىو السبب؟ وال تَتجع للوالدة أم ال؟ وتنحددو إىل رجع للوالدة أشنو 
ىي األسباب؟ وعلى ذاك األسباب أصبحنا سنويا تنبنيو عاود ثاين ربيُت 
إسًتاتيجية األمومة بدون ـباطر، إذن صبيع الوفيات يف واحد السن معُت 

 . يتم التبليغ دياؽبم
 .شكرا

 :الجلسة رئيس السيد
 . دة الوزيرةشكرا السي

السؤال الثاين اؼبوجو إىل السيدة وزيرة الصحة، موضوعو موقف 
اغبكومة من أزمة األطر الطبية اؼبعطلة، للمستشارين احملًتمُت السادة، 
عبد اغبميد السعداوي، ؿبمد فضيلي، ضبيد كوسكوس، عمر أدخيل، 

 أضبد اعبوىري، أولعيد الرداد، إدريس مرون، البكاي بورجل، اؽبامشي

السموين، إبراىيم فضلي، اغباج عبد اهلل اؼبظفار، بناصر أزوكاغ، وبفظو 
بن مبارك، سعيد التدالوي، عبد اهلل أبو زيد، ؿبمد الكبوري، سعيد 

 . أرزيقي، عبد اجمليد اغبنكاري
 .فليتقدم أحد السادة اؼبستشارين لتقدًن السؤال

 :المستشار السيد إدريس مرون
 السيد الرئيس،

 زيرة، السيدة الو
 السادة الوزراء،

 زمالئي،
شعار الصحة للجميع رفعتو اغبكومة، وكبن معها، ولكن لن يتحقق 

 .ىذا إال بوجود أطر طبية متمكنة ويف حالة تسمح ؽبا بالعمل
اإلشكالية اللي مطروحة اآلن ىي معادلة عندنا نقص يف اؼبوارد 

اين البشرية، خصوصا يف اؼبمرضات واؼبمرضُت، ويف نفس الوقت ك
ؾبموعة ديال األطر اللي تتخرج من اؼبعاىد اللي تابعة لوزارة الصحة 

ومكتلقاش الشغل، كذلك عندنا ؾبموعة ديال اإلدارات فيها البشر زايد، 
 146إىل اخذينا اعبماعات احمللية غَت على سبيل اؼبثال ما يفوق من 

ألف موظف يف الوقت اللي ىي ماشي حباجة لذاك الشي كامل، كاين 
 . ارات أخرى، وكنا تكلمنا صبيع على إعادة االنتشاروز

بغيت نعرف أشنو اؼبانع من أننا ما استطعناش نوظفو ذاك الفراملية، 
وبعض األطر الطبية األخرى ألن ىي حاصلة على الشواىد، واحنا حباجة 

 إليها، يف نفس الوقت ما استطعناش لبدموىا؟ 
بعض اؼبوظفُت يف  كذلك أال ترون أنو من اؼبمكن إعادة تكوين

 قطاعات ـبتلفة لدعم اجملال الصحي هبذه األطر؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال

 :الصحة وزيرة السيدة
 .شكرا السيد الرئيس

 السيدتان اؼبستشارتان، 
 السادة اؼبستشارين،

ابغيت نؤكد لكم، السيد اؼبستشار، يف ىذا الباب على أنو وبصدق، 
ثقوا يب على أنو ما كاين حىت شي خريج من اؼبعاىد ديال التكوين ديال 
اؼبمرضُت اللي ما سبش التوظيف دياؽبم، كونوا على يقُت، وأعطيكم ىنا 



 

8 
 

 2006بعض األرقام، سبت تسوية األفواج اللي كانت معلقة ديال 
، توظفوا كلهم، الفوج ديال 1943يل كان يبلغ عددىم ، ال2007و

ىذا  2010كذلك و  2009توظف بكاملو، والفوج ديال  2008
ىو غادي يتوظف، ما كاينش شي فبرض أو فبرضة اللي خرج من معاىد 

 . التكوين ديال وزارة الصحة اللي متيتوظفش
ي نزيدك أكثر من ىاذ الشي، السيد اؼبستشار، ىاذ العدد كلو الل

تنوظفو، وىاذي سنتُت واحنا تنرفعو العدد ديال الطلبة يف ىذه األطر 
ألن ؿبتاجُت ؽبم لدرجة أننا اآلن تنشوفو كيفاش نوظفو كذلك، ولو 

القانون متيسمحش، لكن احنا يف حوار مع ربديث القطاعات العامة 
والًتبية الوطنية كيفاش نوظفو خرهبي معاىد التكوين ديال اؼبمرضُت ديال 

 . ماسة إليهمقطاع اػباص، ألن احنا يف حاجة ال
نزيدك أكثر من ىاذ الشي، السيد اؼبستشار احملًتم، السنة اؼباضية 

منصب مايل لتوظيف األطباء يف  500ألول مرة وزارة الصحة فتحت 
الطب العام، ؼباذا؟ ألن التزمت أمامكم على أننا غادي نفتحو صبيع 

حنا موقفُت ماشي غَت على اؼبمرضُت، اؼبراكز الصحية اليت ىي مغلقة، وا
ىي الرقم اللي كنا ؿبتاجُت لو،  500ولكن كذلك على األطباء، ف 

 .ووزارة اؼبالية مشات معنا يف ىذا االذباه، واعطاونا اؼبناصب الكافية
ونعطيك الرقم مضبوط  250درنا اؼبباراة، السيد اؼبستشار، جاونا 

، ويف جوج مرات ألن اؼبباراة األوىل ؾباونا غَت النصف، 286أظن 
 واضطرينا نعاودو اؼبباراة، إذن فُت نبا؟ 

أنا ألتزم أمامكم السيد اؼبستشار، إىل كاين أطر ال يف الطب العام وال 
د، إىل كان شي واحد اللي باغي يتوظف يف اؼبمرضُت اللي خرهبي اؼبعاه

عندي اؼبناصب اؼبالية، ولكن شريطة بطبيعة اغبال أن يقبلوا ىاد األطباء 
؟ باش 500أهنم يبشيو يف اؼبناطق اللي أنا يف حاجة، عالش غنوظف 

نفتح ونغطي اؼبراكز الصحية، باػبصوص يف اؼبناطق النائية، وباػبصوص 
ستشارين كتأكدوا وكتلحوا على العامل أنتم السيد اؼبستشار وباقي امل

 .القروي
اللي كاين ىو دابا أوال ما كيجيوش، وملي كيجيو كنعينوىم، وملي 

كيتعينوا يا إما مكيلتحقوش، يا إما غيلتحقو على ما تنفرحو وتنحلو ذاك 
 .اؼبركز الصحي كيغادر أو كتغادر مقر العمل

 :السيد رئيس الجلسة
ة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار شكرا السيدة الوزيرة، الكلم

 .التعقيب

 :مرون إدريس السيد المستشار
تلقيت كالمكم السيدة الوزيرة بارتياح، وضعت السؤال ألنو ىذا 

ليس إلزامي وما كاينش حىت ىو يف النظام ... ماشي بعيد وأنا مار أمام
الداخلي، إذن أنا حر يف طريقة كالمي، أعتقد على أنو كالمكم مهم 

أننا نسمعو أنو ما كاينش فرملي اآلن اللي ما يبكنش يتوظف، ىذا  جدا
 .مهم جدا

ثانيا، احنا كنسجلو بارتياح االىتمام اللي ىضريت عليو دابا ديال 
 .العامل القروي

ثالثا، أريد أن أقول وضعت السؤال ألنو لقيت أمام الوزارة ؾبموعة 
م قالوا أهنم فراملية، ديال الناس ىازين الالفتات وكيطلبوا العمل، سولتو

أنا ال أشكك أبدا يف كالمك، ال أشكك أبدا، لكن سؤايل ؼبا وضعتو 
 .جاء بناء على ىذه الوضعية

 .شكرا 
 :الجلسة رئيس السيد

 .الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار التعقيب
  :الصحة السيدة وزيرة

شكرا السيد اؼبستشار على الثقة ديالكم، غَت بغيت نؤكد ألن ىذا 
مطلب ديال صبيع اؼبستشارين وصبيع النواب على أننا نعطيو أنبية للعامل 

ـبطط عمل "القروي، حبيث اآلن عندنا ـبطط واضح اؼبعامل اللي ظبيناه 
ل ، إىل بغيتو قبيو ونشرحو لكم التفاصيل، إىل بغيتو داخ"العامل القروي

 . اللجنة االجتماعية
وأؤكد لكم على أنو خرهبي معاىد الدولة ديال اؼبمرضُت ما كاينش 

شي واحد اللي ما غاديش يتم توظيفو، بل أكثر من ذلك كنشوفو أشنو 
ىي الطريقة اللي غتمكنا أننا ندخلو الناس ديال القطاع اػباص، 

ه ؽبم النداء باإلضافة إىل األطباء يف الطب العام ومن ىذا اؼبنرب كنوج
لألطباء يف الطب العام احنا ؿبتاجُت ؽبم هبيو لعندنا باش يبكن لنا أننا 

 .نؤديو مهامنا ونوصلو لألىداف اللي سطرناىا
 .وشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيدة الوزيرة، ونشكرك على اؼبسانبة القيمة يف ىذه اعبلسة

السيد وزير الشباب، اهلل اآلن ننتقل إىل السؤال اآلين اؼبوجو إىل 
ىبليك انتهى الوقت ديالك، ننتقل إىل السؤال اآلين اؼبوجو إىل السيد وزير 
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فاش من إطار؟ يف إطار التسيَت؟ ... الشباب والرياضة حول ىزالة
 .تفضل

: مرون إدريس السيد المستشار
ؼبا يكون ىذا كايف باش نكونو واقفُت ونتكلمو، احنا بغينا ىذا 

 .راه كتسجل، وصلها للمسؤولُت اهلل ىبليكيتبدل، ىذا 
 :السيد رئيس الجلسة

شوف اهلل ىبليك يف إطار التبادل احملًتم بُت اؼبستشارين وبُت 
 . اغبكومة

: مرون إدريس السيد المستشار
دابا عرفيت ؼبا كنوقف، أنا مكانش نوقف ولكن ىذا بدلو وديروا حبال 

 . اللي كانوا عندنا يف اعبهة األخرى طويل
 :السيد رئيس الجلسة
 .سجلنا اؼبالحظة

ننتقل إىل السؤال اآلين اؼبوجو إىل السيد وزير الشباب والرياضة حول 
ىزالة اؼبرافق الرياضية يف اؼبدن الصغَتة والقرى اؼبغربية، للمستشارين 

حكيم بن مشاش، أضبد الكور، العريب احملرشي، ؿبمد : احملًتمُت السادة
ايدي، أضبد اإلدريسي، عبد الكرًن اؽبمص، أبو اػبدادي، اؿبمد احم

الطييب علوي موالي األمُت، عباد عبد اهلل، عالل عزيوين، بوشعيب 
 . عمار، العريب اؽبرامي، عبد اغبميد بنعلوش، الوجداين مصطفى

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين
 :السيد مصطفى الوجداني المستشار

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 ،السيد الرئيس

 السادة الوزراء احملًتمون،
 أخوايت اؼبستشارات، 

 إخواين اؼبستشارين احملًتمُت،
 السيد الوزير،

لقد أصبح من باب اؼبؤكد أن توفَت اؼبرافق الرياضية والتشجيع على 
اإلقبال عليها مل يعد من باب الًتفيو أو الًتف االجتماعي بل ضرورة 

 .ًنحيوية لبناء عقول سليمة يف بيئة وفضاء سل
كما أنو ال ىبفى عليكم، السيد الوزير، أن اؼبرافق الرياضية تعترب أداة 

فعالة وناجعة ؼبلء فراغ األطفال والشباب وصقل مواىبهم وملكاهتم 

هبوايات مفيدة، بعيدا عن ما يبكن أن يبأل وقتهم من اكبرافات أو ـبتلف 
 .دروب التطرف والغلو

ة للدحض، فإنو يسجل عجز وعليو، وأمام ىذه اؼبعطيات الغَت قابل
مزمن للمرافق الرياضية يف اؼبدن الصغَتة والقرى اؼبغربية، حبيث أن أطفال 

وشبيبة ىذه اؼبناطق ال ذبد ما سبلك بو وقت فراغها، وىو األمر الذي 
 .يؤدي حتما إىل شيوع االكبراف واعبريبة دبختلف صورىا وذبلياهتا

السيد الوزير، ىل ىناك مقاربة جديدة لوزارتكم للتعاطي اإلهبايب مع 
ىذه اؼبناطق؟ وكم عدد اؼبرافق الرياضية اليت مت تشييدىا يف ظل اغبكومة 

 اغبالية يف اؼبدن الصغَتة واؼبداشر والقرى؟ 
 .وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

ر الشباب والرياضة شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة اآلن للسيد وزي
 .لإلجابة على السؤال

: والرياضة الشباب وزير بلخياط، منصف السيد
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة اؼبستشارين،
شكرا جزيال على ىذا السؤال اؼبهم، وأنا متفق معكم بأن يف بالدنا 

ال نتوفر على عدد عام ومهم من اؼبرافق الرياضية، والدراسات اللي 
عملناىا يف الوزارة تتخلينا نشوفو بأنو ؼبا تناخذو عدد ديال اؼبرافق 

الرياضية وتنقسموىا على عدد السكان، تيكون بالدنا من أواخر الدول 
 . فريقية الشمالية والشرق األوسط باؼبقارنة مع دول أخرىاإل

بناءا على ىذا، اإلسًتاتيجية اعبديدة للوزارة، وتنفيذا لتوجيهات 
صاحب اعباللة نصره اهلل، وبناءا على الرسالة اؼبلكية، درنا واحد اؼبخطط 

رياضية للقرب، وبناءا على -جديد، اللي ىو ـبطط بناء مالعب سوسيو
منها راه  25رياضية للقرب، اللي اغبمد هلل اليوم -ب السوسيوىذه اؼبالع

وجدات يف اؼبناطق اغبضرية وأيضا يف اؼبناطق النائية، ابدينا برنامج جديد 
، يف ىذه السنة 2016ديال اؼبرافق من ىنا ل  1000اللي ىو بناء 

ديال ىاذ اؼبالعب، اللي ىي مالعب  100غادي نبنيو  2010ديال 
منها يف اؼبناطق اغبضرية  %50اجتماعية، واللي ىي  رياضية ومالعب

 . منها يف اؼبناطق النائية %50و
غادي نوقع مع مثال رئيس جهة  -إن شاء اهلل-من بعد ىاذ اعبلسة 

مرفق رياضي جديد يف اؼبنطقة، وكل  30اغبوز على -تانسيفت-مراكش
ذ الشهر أسبوع اللي تيمر واحنا تنوقعو باش نشيدو، إذن اغبمد هلل يف ىا
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ىذا غادي يبداو الفتح ديال ىاذ اؼبرافق ىاذي، اللي تتاخذ النقطة ديال 
الرياضة واؼبالعب االجتماعية وملعب للشباب وأيضا ملعب لألطفال 

لكي يبكن األمهات من الدخول إىل ميدان الرياضة ألول مرة يف التاريخ 
 . اؼبملكة

بدقة، يبكن لنا إذن اليوم اغبكومة كتشتغل، وإذا بغيتو اؼبعطيات 
نعطيوكم اؼبعطيات بدقة جبهة إىل جهة ويف اؼبناطق النائية، ولكن بطريقة 
اللي ىي طريقة إهبابية، فبكن القول بأنو اؼبناطق النائية اليوم ىي أولوية 
بالنسبة لنا، ألن ؼبا كناخذو اؼبناطق النائية واؼبدرسة كتبٍت لنا إسًتاتيجية 

ىي اللي غادي زبلينا نبنيو اؽبرم ديال  القرب، وىاذ إسًتاتيجية القرب
 . اإلسًتاتيجية اعبديدة للوزارة لبناء رياضة قريبة من اؼبواطنُت واؼبواطنات

 .وشكرا
 :الجلسة رئيس السيد

 .الكلمة اآلن ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب 
: الكور أحمد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير، 

شكرا على اعبواب ديالكم، اللي جعلنا نطرحو ىاذ السؤال وىو ما 
جاء على لسانكم يف جوابكم، وىو اؼبخطط اػباص برياضة القرب، ىاذ 
اؼبخطط احنا تبعناه ويف اخبار اعبميع، يف اخبار اؼبغاربة كاملُت، ولكن 

اللي جعلنا نطرحو ىاذ السؤال السيد الوزير، ىو بغينا العامل القروي 
دن الصغَتة تاخذ النصيب دياؽبا الكبَت، ماشي الصغَت، ألنو بيٍت وامل

وبينكم السيد الوزير أنتم كتعرفوا الشباب ديالنا، إذا كان معندوش 
اؼبالىي كينحرف، واالكبراف اليوم الكثَت كاين يف البادية ويف اؼبدن 

 . الصغَتة، ما شي يف اؼبدن
نشيط يف ىاذ القطاع، وخذو النماذج، السيد الوزير، بصفتكم عنصر 

خذو النموذج ديال أوروبا، ديال الدول اجملاورة اؼبتقدمة رياضيا، كتلقى 
اؼبالعب واؼبرافق ديال القرب كتكون يف البادية، ما كتكونش يف اؼبدن، 

ألن اعطى اهلل اؼبالىي يف اؼبدن، اإلنسان الشاب يبكن لو يتلهى  
ؽبى دبركبات ثقافية، يبكن بسنيما، يبكن لو يتلهى باؼبسرح، يبكن لو يت

 . لو يتلهى بقاعات مغطاة، يبكن لو إىل آخره
ىاد الشي كلو منعدم يف البادية، وؽبذا الًتكيز ديالكم، أسبٌت ما 

يكونش على اؼبدن، ألن ىذا ضعف ديال ىاذ اغبكومة اؼبوقرة ماشي غَت 
و يف ؾبال الرياضة حىت يف اجملاالت اآلخرين، أي فُت مكاين شي برامج أ

ال ىذا كيبداو باؼبدن وكينساو البادية، وكأنو داخل اؼبدن كاين مغاربة 
وخارج اؼبدن ما كاينش مغاربة، وؽبذا أسبٌت السيد الوزير أن تنال البادية 

 . واؼبدن الصغَتة نصيبها من ىذا اؼبخطط
 .وشكرا

: الجلسة رئيس السيد
 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب

: والرياضة ابالشب وزير السيد
شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، أنا ألتزم أمامكم بأنو الربنامج ديال 

الوزارة غادي يكون برنامج اللي غادي يركز على اؼبدن الصغرى وعلى 
ألف نسمة، حىت  100البوادي، ألن اؼبدن الصغرى اللي ىي أقل من 

تيكون  ىي مفيهاش اؼبالعب بالنسبة للشباب، وأظن بأن الشباب اؼبغريب
عندو ألول مرة الفرصة باش يكون يف واحد النادي اللي ىو نادي 

 .القرب
وبناءا على ىذا، الًتكيز غادي يكون على ىاذ اؼبدن اؼبتوسطة 

الصغَتة واؼبناطق النائية، اؽبدف ىو أنو تتعاونوا معنا بالنسبة للجماعات 
بقاتش احمللية، ألن اؼبشكل ىو مشكل يف األرض، يف اؼبدن الكربى ما 

األرض موجودة داخل اؼبدن، إذن األرض أصبحت غالية جدا، وما 
تنلقاوش األراضي، إذن إذا يبكن للجماعات احمللية يساعدونا باش نلقاو 
األراضي، احنا مستعدين باش نشتغلو اليد يف اليد مع اعبماعات احمللية 

ة بشراكة كبَتة لتطوير ىاذ النقطة ىاذي، خاصة بالنسبة اؼبدن الصغَت
 . والنائية

 .وشكرا على السؤال اؼبهم
: الجلسة رئيس السيد

السؤال اآلين الثاين اؼبوجو إىل السيد وزير الشباب والرياضة موضوعو 
حسن : وضعية البطولة الوطنية لكرة القدم، للمستشارين احملًتمُت السادة

سليغوة، خَتي بلخَت، غبسن بيجديكن، غببيب لعلج، اغبسُت أشنكلي، 
لشهواين، موالي اؿبند اؼبسعود، عبد العزيز بوىدود، اضباد مصطفى ا

 . أبرجي، حسن عكاشة
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين إللقاء السؤال

 :المستشار السيد حسن سليغوة
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة اؼبستشارين،
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تعيش البطولة الوطنية لكرة القدم ىذه األيام يف آخر مراحلها 
النهائية، وعلى إيقاع حامي الوطيس بُت ـبتلف الفرق الوطنية، حيث 

شهدت ىذه البطولة يف دوراهتا األخَتة صراعات مريرة بُت األندية، وصل 
صداىا إىل وسائل اإلعالم، حيث تداولتها بشكل سيئ، أثر بشكل كبَت 

 . كرة القدم الوطنية على ظبعة
إن النتائج اليت عرفتها بعض دورات البطولة الوطنية غَت بريئة، وتنم 
عن أسلوب متجاوز، ال يبكن أن يقال عنو أكثر من كونو سيؤخر كرة 

 . القدم الوطنية لسنوات إىل الوراء، وال يبكن اؼبضي هبا إىل األمام
مج وطنية حملاربة السيد الوزير، إننا نسجل تطلعات اغبكومة من برا

كل مظاىر الفساد بصفة عامة، وعلى اػبصوص قطاع الرياضة من 
خالل العقد الربنامج الذي وقعتموه مع جل اعبامعات الرياضية، واقع كرة 

القدم الوطنية اغبايل ال يعكس ما ربملونو من تصور يف ىذا الباب، 
فساد ذبسد ىذا الواقع مع األسف الشديد من خالل تواجد لوبيات ال

 . الذي ينخر اعبسم الكروي
السيد الوزير، ىذه األيام تتحرك لوبيات الفساد الرياضي إلجهاض ما 
تبقى من الروح الرياضية، وعلى بعد أيام قليلة من آخر دورة لتحديد من 

 . يغادر القسم الوطٍت األول
ما ىي إسًتاذبيتكم للنهوض بأوضاع كرة القدم : لذا نسائلكم 

الوطنية ؟ وما ىي اآلليات اليت ستعتمدوهنا للحد من ىذا النزيف 
 اؼبستشري يف اعبسم الكروي الوطٍت؟ 

 . وشكرا
 

: الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة للسيد وزير الشباب والرياضة لإلجابة  

 . يتفضلعلى السؤال، فل
: والرياضة الشباب وزير السيد

 . شكرا السيد الرئيس
 السيد اؼبستشار احملًتم، 

أظن بأن السياسة اعبديدة لوزارة الشباب والرياضة اؼببنية على بناء 
عالقات قوية وشفافة مع صبيع اعبامعات، خالت الوزارة توقع عقود 

امعات جامعة رياضية، ومن أىم اجل 45أىداف على أربع سنوات مع 
اليت وقعنا معها ىي اعبامعة اؼبلكية لكرة القدم، واللي اؽبدف ديال الوزارة 

 : ىو بناء إسًتاذبية مرتكزة على أربع نقط أساسية

 النقطة األوىل ىي نقطة التكوين؛   -
 النقطة الثانية ىي البنية التحتية؛   -
 وطنية؛ النقطة الثالثة ىي الشراكة وإدخال األموال يف البطولة ال  -
 . النقطة الرابعة ىي اؼبتعلقة بالقانون اعبديد لالحًتاف  -

ؼباذا إدخال األموال؟ ألن ؼبا عملنا دراسة بالنسبة للنوادي اؼبغربية، 
تنلقاو بأن النوادي اؼبغربية مقارنة مع نوادي مشال إفريقيا والشرق 

وادي األوسط، ىي نوادي اللي ىي فقَتة، مثال على ذلك وؼبا تنشوفو الن
اؼبغربية كم ىي اؼبيزانية دياؽبم يف سنة واحدة، كنلقاو بأن أفضل النوادي 

مليون درىم يف السنة، أما بالنسبة  40مليون درىم و 15اؼبغربية ما بُت 
للنوادي األخرى، اللي ىي نوادي مشال إفريقيا والشرق األوسط، كتمشي 

مليون  70مليون درىم يف مصر،  280مليون درىم يف تونس،  80إىل 
مليون درىم مثال يف السودان، ىذا يعٍت أن 70درىم يف األردن، و

 . البطولة الوطنية لكي تنجح، هبب أن ندخل ونقوي األندية اؼبغربية
اللي حصل ىذه السنة ىي واحد البطولة اللي ىي من أفضل 

البطوالت من حيث التشويق، حيث أن فريق الوداد البيضاوي كان ىو 
كان قوي، فريق اعبديدة عمل واحد الدوري اللي ىو مهم  الفريق اللي ىو

بالنسبة لإلياب، فريق مراكش لعب مرحلة مهمة يف اإلياب، واليوم كاين 
كل أسبوع األول والثاين ىو إما الرجاء إما الوداد، اللي كيعطينا واحد 

التشويق مهم، واللي تيخلي بأن كتكون شفافية مهمة، واللي جاب ىذه 
نبة ىي التلفزة، التلفزة وراتنا بأنو اغبمد هلل التحكيم، ولو الشفافية امل

كانوا بعض اؼبشاكل، راه كان التحكيم يف ضغط اللي تيعطينا واحد 
 . البطولة اللي من أفضل البطوالت بالنسبة للتشويق

أظن اللي أنت تتكلم عليو، السيد اؼبستشار احملًتم، ىو بالنسبة 
لدرجة الثانية، واللي حىت ىو كاين فيو واحد للفرق اللي غادي ينزلوا إىل ا

الفرق اللي نبا عندىم يف ميدان  5أو  4التشويق، حيث أنو كاين 
 . اػبطر

إذن احنا تكلمنا مع اعبامعة اؼبغربية اؼبلكية لكرة القدم، واللي أخذت 
صبيع اإلجراءات باش يكون التحكيم يف اؼبستوى، يكون ربكيم شفاف، 

ى ذلك ىو وألول مرة ىذه السنة جايب حكم ومن أفضل األمثلة عل
مغريب فرنسي ؼبباراة بفاس ما بُت الوداد الفاسي واعبيش اؼبلكي، واللي 

 . أعطت نتيجة جيدة بالنسبة للربؾبة وبالنسبة للتحكيم
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار 
 .التعقيب

 :سليغوة حسن السيد المستشار
شكرا السيد الوزير على ىذه اإليضاحات، وكبن ال نشك يف الربنامج 

 . ديالكم يف إطار إسًتاتيجية النهوض بكرة القدم الوطنية
ولكن مع األسف احنا دائما نتغاضى على واحد اؼبشكل اللي ىو 

حقيقي، وخصنا نتكلمو عليو يف العمق، وأنا أتكلم على اللويب الرياضي 
للي يف ىاذ األثناء راه كيتحرك، أنا أتكلم على البيع والشراء يف ا

اؼبقابالت، أنا تنهضر على ذاك الشيء اللي كيقولوا عليو وسائل اإلعالم، 
واش زعما وسائل اإلعالم كلها، كنهضر على بعض الفرق اللي ىي 

الثلثُت يف البطولة وىي كتنهزم داخل اؼبيدان ويف اػبارج، وبقدرة قادر 
 . صبح تربح برا وداخلكت

أنا كنهضر على بعض اغبكام، ما خصناش ىاذ اؼبسائل، أنا متأكد 
بأن وزارتكم ما تقدرش ربارهبا، ولكن يف إطار اغبكومة، دائما أشَت 

لوزارة الداخلية ووزارة العدل، ألن ىاذ الناس عندىم واحد الطريق اللي 
مرنا يبكن لنا نوصلو، كيستافدوا منها وكيخربوا كرة القدم الوطنية، ما ع

 . ما عمر يكون عندنا منتخب وطٍت، وما حد ىاذ اللوبيات كيخدموا
ما يبكنش كلشي كيتكلم عليو، ولكن اغبكومة ما زبرج لوش، ما حد 
ما ظبعنا شي مسَت وال شي العب وال شي ظبسار ما رباكمش على إثر 

إن ىذا اللهم : مقابلة، ملي تنسمعو يف القنيطرة اعبمهور كلو كيقول
منكر، اؼبقابلة كان فيها بيع وشراء، ملي نشوفو يف أسفي، ملي كنشوفو 
يف فرق أخرى، زعما ىاذ الشيء كلو دخان بدون نار؟ أنا ىذه اؼبسائل 

 . اللي كنهضر عليها، وكل عام وكل سنة كتوقع
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة اآلن للسيد الوزير للرد على التعقيب
: والرياضة الشباب وزير السيد

أظن بأنو أفضل طريقة للعمل ضد ىاذ اللوبيات اللي تيتكلم عليها 
السيد اؼبستشار احملًتم ىي برؾبة سليمة، وخصنا أيضا نشوفو الكأس 
النصف ديالو مليان، حيث أنو ىاذ السنة ألول مرة منذ سنوات أن 

 . قدم ىي برؾبة يف الوقتالربؾبة ديال اعبامعة اؼبلكية اؼبغربية لكرة ال
مايو غادي نساليو البطولة ألول مرة  11مايو، ويف  11اليوم احنا 

منذ سنوات يف ىذا األسبوع، وصبيع اؼبباريات غادي تكون تصاوبات يف 

الوقت دياؽبا، ىذا يعٍت أنو صبيع االحتياطات ازبذت من طرف اعبامعة 
باش ىاذ اؼبسائل ما تكونش، إذا قدر اهلل وكانت ىذه اؼبسائل، أظن بأنو 

صنا الدالئل على ىاذ الشيء اللي تنقدموه، وإذا كانوا شي دالئل احنا خ
مستعدين كحكومة، ال وزارة الداخلية وال وزارة العدل وال وزارة الشباب 

 . والرياضة باش نتدخلو بقوة وبصرامة
أنا اللي تنشوف ىو أنو ىاذ اغبماس اللي ىو يف البطولة اليوم، ىو 

ا تنشوف أيضا يف اعبرائد بأنو بعض الفرق ضباس اللي كلشي بغا يربح، أن
اللي بغات تربح، تتكلم مع الفرق اللي غادي تنافس الفرق األخرى، إذن 

ىاذي كلها نقط اللي احنا مستعدين باش نتكلمو معكم عليها يف 
القانون اعبديد للًتبية الوطنية اللي غادي هبي يف ىاذ الغرفة، وإن شاء 

ائل اللي ىي غَت مطابقة مع الروح الرياضية، اهلل إذا شفتيو بأن ىاذ اؼبس
احنا منفتحُت باش نبنيو واحد القانون اللي يكون أكثر صرامة، واللي 

 . يعطينا واحد اؼبستوى اللي فيو روح وطنية وأيضا روح رياضية مهمة
 .وشكرا

: الجلسة رئيس السيد
 . شكرا السيد الوزير

ب والرياضة موضوعو السؤال الثالث اؼبوجو إىل السيد وزير الشبا
عبد العزيز العزايب، ؿبمد : عملية التخييم، للمستشارين احملًتمُت السادة

األنصاري، ؿبمد السوسي اؼبوساوي، ؿبمد بنشايب، علي قيوح، خليد 
اإلبراىيمي، ؿبمد بلحسن خيَت، ؿبمد كريبن، ؿبمد بلحسان، العريب 

عة، بلعيد سديد، ؿبمد بنزيدية، مصطفى أبو الفراج، صبال بنريب
 . بنشمسي، علي جغاوي، رفيق بناصر

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لتقدًن السؤال
 :بلحسان محمد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السادة الوزراء، 
 أخيت، إخواين اؼبستشارين،

وات تنفيذا للتوجيهات اؼبلكية السامية، عملت اغبكومة خالل السن
األخَتة على التحسُت والرفع من جودة اػبدمات العمومية اؼبقدمة لفائدة 
الشباب، ولقد شكلت العناية اؼبولوية السامية اليت يوليها صاحب اعباللة 

ؿبمد السادس نصره اهلل لقطاع الشباب حافزا أساسيا لكل العاملُت 



 

13 
 

بادرات خدمة واؼبتدخلُت يف ىذا اجملال لبذل اؼبزيد من اعبهود وازباذ امل
 .لقطاع الشباب، وذلك بغية تأطَت ىؤالء على امتداد الًتاب الوطٍت

ويعترب نشاط التخييم من أىم األنشطة اليت تضطلع هبا اغبكومة 
لصاحل الشباب، وذلك وعيا منها بالدور الًتبوي والثقايف والتكويٍت 
من والًتفيهي، فضال عن كونو يشكل عملية صباىَتية بامتياز، وواحدة 

أىم أنشطة القرب، نظرا لتعلم األطفال والشباب االعتماد على النفس 
 .وغَته

 : لذا البد من الًتكيز خالل ىذه اؼبدة على
تعزيز وتطوير الطاقة االستيعابية لبنيات االستقبال، وذلك عن  -

 طريق إصالح وتوسيع مراكز التخييم اؼبوجودة؛ 
خالل الفًتة الصيفية استغالل بعض اؼبؤسسات التابعة للوزارة  -

الحتضان نشاط التخييم من دور الشباب واألندية، وذلك إىل غاية بلوغ 
التعميم التدرهبي للمخيمات اغبضرية يف أفق إقامة ـبيم لكل صباعة 

 .حضرية وقروية
لذا، نسائلكم، السيد الوزير، وكبن على أبواب فصل الصيف، عن 

االستفادة من عملية التخييم لكافة الًتتيبات اليت ازبذهتا الوزارة من أجل 
 .األطفال والشباب

 .وشكرا 
: الجلسة رئيس السيد

 .الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال
: والرياضة الشباب وزير السيد

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد اؼبستشار احملًتم،

بالفعل أعدت الوزارة برناؾبا متكامال ومتنوعا إلقباح موسم زبييم 
سنة، ؽبذا الربنامج قد رصدت اعتمادات مهمة من طرف الوزارة ىذه ال

لبناء وتوسيع بعض اؼبخيمات، حيث أنو ىذه السنة غادي يكون عندنا 
ـبيم بدل  49رقم قياسي بالنسبة للمخيمات، اللي غادي يوصل ل 

، واللي ىو أيضا مهم ىو أنو فبكن أن نبلغكم بأنو رجعنا ـبيم ديال 42
ىكتارات، حيث أنو كان أخذ من وزارة الشباب  7تغازوت على مساحة 

 .سنوات، واليوم أرجعناه 5منذ 
ـبيم فرعي، والرفع من اغبمولة  25يف نفس الوقت مت إحداث 
ألف يف  100ألف شاب وشابة إىل  72اإلصبالية للمخيمات القارة من 

، ويف نفس الوقت رفع عدد من اؼبستفيدين اللي غادي يبلغ 2010

ألف ديال  200ىو رقم قياسي، اللي غادي يفوت العدد، اللي 
 .اؼبستفيدين

يف نفس الوقت، الوزارة تكفلت بتأمُت كل اؼبستفيدين من ىذا 
الربنامج، إذن تأمُت ىذه السنة سيكون على حساب الوزارة، وتوفَت أيضا 

اإلمكانيات البشرية لتأىيل األطر الكفأة لتأطَت وتسيَت كافة الفضاءات 
 نفس الوقت االلبراط االهبايب والفعال لكافة الشركاء واؼبخيمات، ويف

واؼبتدخلُت، نذكر منهم اعبمعيات اؼبهتمة بالتخييم، حيث أنو وقعنا اليوم 
لوطنية للتخييم من بُت اة ئصبعية اللي ىي يف اؽبي 16اتفاقية شراكة مع 

وزارة  ،يف نفس الوقت مت التعاون القائم بُت كل األطراف، صبعية 25
  .موزارة الصحة، وصبيع اإلجراءات واالجتماعات مت العمل معو ،الداخلية

اللي  ،فبكن القول بأنو وقعنا أيضا مع صبعيات ؿبلية ،يرويف األخ
وألول مرة مت التوقيع بطريقة  ،صبعية ؿبلية 230وصل العدد منهم 

اللي ىي شركة عامة مع  ،(Supratours)ومع شركة  ،مباشرة معهم
شبن التذكرة ديال القطار بالنسبة  %50لتخفيض  ،ك اغبديديةالسك

  .بالنسبة للحافالت %20و ،للشباب
يبكن القول بأنو عندنا اجتماع ىاذ آخر األسبوع  ،ويف آخر اؼبطاف

فاعلُت ديال  500 من األحد دبدينة بوزنيقة مع أكثريوم يوم السبت و
  .2010بطريقة إهبابية مسلسل التخييم لسنة  ئهني لكيالتخييم 

 .وشكرا السيد اؼبستشار
: السيد رئيس الجلسة

. فليتفضل أحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب
: المستشار السيد محمد بلحسان

 .شكرا السيد الرئيس
شكرا السيد الوزير على ىذا العرض القيم اللي قمتم بو وىذه 

جاء يف  كيف ماتوفيق، ولكن السيد الوزير حنا لكم النتمٌت  ،اجملهودات
واللي  ،(Supratours)ىو كاين ىذاك االتفاقية مع  ،كلمتكم األخَتة

 ذاراه كاين بعض اؼبناطق اللي ما فيهاش ه لكنو ،(ONCF) ىي كتمثل
(Supratours) ال و(ONCF.)  

أوال تعطيو واحد العناية خاصة  ،السيد الوزير ،ؽبذا كنطلبو منكم
اؼبناطق مثل  اذيكللمناطق اعبنوبية اللي ما فيها ال حبر وال جبال، ه

البحر غَت يف ذيك  اك اؼبنطقة كيشوفووذاراه الدراري ديال ه ،الراشدية
األرصاد اعبوية، بغيناكم باش تعطيوىم واحد العناية تديوىم للمخيمات 

بغينا  (ONCF) ضات اللي قلتو يفالتخفي ذوىا ،جنب البحريف اللي 
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ك يذاديروا واحد االتفاقية مع شركة أخرى اللي كتمثل يف هتعلى األقل 
  .ذ التخفيضاتامن ه اباش يبكن حىت نبا يستافدو ،اؼبنطقة

 .وشكرا السيد الوزير
: السيد رئيس الجلسة

. الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب
: السيد وزير الشباب والرياضة

 .شكرا السيد الرئيس 
نا أقًتح بأن اعبمعيات ديال أو ،أظن بأن ىذا االقًتاح اقًتاح يف ؿبلو

 ،مدينة الراشدية واؼبناطق النائية األخرى اللي معندنبش البحر أو اعببال
ؼبا نكونو يف بوزنيقة هناية ىذا األسبوع هبيو لإلدارة باش نعطيوىم 

ة اللي نبا يف اؼبناطق النائية يف اؼبغاربديال األولوية هبيبوا الوليدات 
 .اؼبخيمات البحرية

. وشكرا على االقًتاح
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
شكر السيد الوزير على اؼبسانبة القيمة يف ىاتو اعبلسة، واآلن ننتقل ن

لسيد وزير الًتبية الوطنية حول ربديات إىل اىل السؤال اآلين اؼبوجو إ
مصطفى  :للمستشارين احملًتمُت السادةالتمدرس بالعامل القروي، 

ضبيمد، ؿبمد ولد اسيسن، أضبد احلد إبراىيمي، عبد العايل يالقاظبي، خل
 ةالرشيد، النعم ميارة، عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، خديج

سعد بنزروال، الساوي، ؿبمد العزري، واملالزومي، كايف الشراط، الطيب 
 .، رفيق بناصرقيوحاظباعيل 

سيتوىل اإلجابة عنهم بالنيابة الوزير اؼبنتدب اؼبكلف باعبالية اؼبغربية،  
. الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لتقدًن السؤال

: المستشار السيد خليد اإلبراهيمي
السيد الرئيس، 
السادة الوزراء، 

السادة اؼبستشارون، 
إذا كنا قد قطعنا نصف الطريق يف تفعيل العشرية الوطنية للًتبية  

وسجلنا تقدما ال يستهان بو يف ىذا  ،ىامة أوراشاوالتكوين، وفتحنا 
فإن التعليم بالعامل القروي الزال يعرف ، خاصة يف اجملال اغبضري ،اجملال

ع ؾبتم ،حكومة ،برؼبانا ،الشيء الذي يتطلب منا صبيعا ،بعض التعثرات

هنج واعتماد قوة اقًتاحية وتقويبية قارة متجددة  ،صباعات ؿبلية ،مدين
وذلك من أجل إصالح ىذا ، نظومة التعليمواؼبستمر ملإلصالح العميق ل

بعُت االعتبار  اأخذ ،الورش اؼبصَتي بروح وطنية وتبصر وإقدام
االحتياجات اػباصة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير القرارات 

خاصة فيما  ،حيث قبد أن اؼبستوى ضعيف ية،اؼبنهجية واللغوية والتواصل
غياب التعليم األويل، وىذا التعليم األويل اؼبصاريف ديالو  ،يتعلق باللغات

وغالبا تيكونوا أساتذة  ،كتقام من طرف صبعية آباء وأولياء التالميذ
خارجُت على القطاع، غياب الوسائل الديداكتيكية، غياب البنية التحتية 

 .والطرقية
لذا نسائلكم، السيد الوزير، ما ىي التدابَت العملية اليت تنوي وزارتكم 

القيام هبا لرفع التحديات لتعميم التمدرس بالعامل القروي وجعلو عمل 
 فور وىدر؟ جذب واستقطاب وليس عمل ن

 .ما تبقى يل من الوقت للتعقيب، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير للرد على السؤال
األول، المكلف  الوزير لدى المنتدب الوزير عامر، محمد السيد

نيابة عن السيد وزير التربية )بالجالية المغربية المقيمة بالخارج 
 :(طر والبحث العلميالوطنية والتعليم العالي وتكوين األ

 .شكرا السيد الرئيس
بغيت نشكر السادة اؼبستشارين على ىذا السؤال اؽبام، وأنا معهم 

على أن التعليم يف العامل القروي كان ومازال يعاين من بعض 
اإلختالالت، لذلك أن اغبكومة ووزارة الًتبية الوطنية عملت يف السنوات 

اػبصاص اللي ىو موجود، وبالتايل األخَتة دبجهود كبَت من أجل تدارك 
أن ىناك يف إطار الربنامج االستعجايل إجراءات مهمة ازبذت يف اذباه 

معاعبة ما يالحظ من اختالالت، وأىم ىذه اإلجراءات لبرب السادة 
داخلية  846مؤسسة تعليمية، و 1246اؼبستشارين على أنو مت إحداث 

س اعبماعاتية بإحداث بالوسط القروي، كذلك مت توسيع ذبربة اؼبدار
 .مدرسة صباعاتية جديدة 200

كذلك بالنسبة لربنامج تأىيل اؼبؤسسات التعليمية بالوسط القروي، 
داخلية أي  284وحدة مدرسية، من بينها  826ألف و 18كيشمل 

 . منها داخل اجملال القروي% 72حوايل 
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أضيف إىل ذلك أنو عدد من اؼببادرات اليت ازبذت منها اؼببادرة 
اؼبلكية ؼبليون ؿبفظة، اللي مت توسيع قاعدة اؼبستفيدين دياؽبا لتصل اليوم 

 .ألف تلميذ وتلميذة 700مليون و 3حوايل 
اللي طلقاتو اغبكومة يف السنوات " تيسَت"يضاف إىل ذلك برنامج 

ألف تلميذ  80األخَتة، واللي ارتفع عدد اؼبستفيدين ىذه السنة من 
 . ألف تلميذ وتلميذة 280وتلميذة إىل 

أضيف كذلك الربنامج اػباص بدعم اؼبطاعم والداخليات اؼبدرسية، 
ألف  100مليون وحيث يبلغ عدد اؼبستفيدين ىذه السنة حوايل 

 . مستفيد
وأضيف، السيد الرئيس، كذلك كل ما يتعلق بالنقل اؼبدرسي، وذلك 

مليون  60باللجوء إىل تفويض اػبدمات إىل اػبواص بغالف مايل يفوق 
ألف  750درىم، أضيف كذلك أنو مت توفَت لباس مدرسي موحد لفائدة 

 . مليون درىم 100تلميذ وتلميذة بغالف مايل بلغ 
يظهر على أن الوسط القروي ىو أكرب مستفيد ضمن  وىكذا

الربنامج االستعجايل اللي تتشرف بالدنا ووزارة الًتبية الوطنية على 
 . تنفيذه

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب
 :اإلبراهيمي خليد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
الوزير على التوضيحات، احنا كنعتزو باؼببادرة  كنشكركم السيد

اؼبلكية وبالربنامج االستعجايل، ولكن ذاك الشي اللي قليت السيد الوزير 
األكثرية منو مشات يف اؼبدن، العامل القروي خصو يتخذ بعُت االعتبار، 
 مكايناش مرافق تربوية، مرافق تربوية حديثة، ملي كنقولو مرافق تربوية راه

ولكن مكيناش مرافق تربوية حديثة، مكاينش  ن يدير مراحيض،اللي كا
وجود نقل مدرسي هنائيا إال يف بعض اعبماعات القالئل، نقص يف 

 . اغبجرات
كاين، السيد الوزير، كاين واحد اؼبشكل اللي ىو كبَت، كيفاش 

الطفل متياكلش يف كرشو غادي يبشي يقرا، الدراري ما يبكنش مكايناش 
يبشي يقرا، وغادي هبي على رجليو وداك الشي، ىذا  التغذية، وغادي

ىو اللي تيأدي لالنقطاع ديال الدراسة، إذن إىل بغينا ندويو على اؽبدر 
 .اؼبدرسي راه خصنا نفكرو يف ىاذ الشي

كيفاش مدرسة ما فيهاش حراس؟ كاين مشكل آخر، السيد الوزير، 
ينش حراس، وأنا إذن من يقوم بالنظافة؟ ىل األستاذ أم التلميذ؟ ما كا

كندوي معك كرئيس صباعة، وكان عندنا اتصال بعدة مديرين، وشفنا 
معهم ىاذ اؼبشاكل، وكيقول لك النيابة ما قادراش تدير اغبراس، إذن 

شكون اللي غيدير اغبراس؟ اهلل أعلم، اعبماعة حىت ىي ما يبكنش ؽبا 
 تدير اغبراس، إذن شكون اللي غادي ينظف ىاذيك اؼبدرسة؟ شكون

اللي غادي وبرس على األمن ديال اؼبدرسة؟ شكون اللي غادي وبرس 
 على اؼبمتلكات ديال اؼبدرسة؟ 

كاين مشاكل أخرى، السيد الوزير، كاين أساتذة، احنا كنشوفو 
(les gendarmes ) ،كيمشيو ؼبدن أخرى بعيدة كيعطيوىم السكن

عاد وما البوليس والبومبية، ولكن ما يبكنش أساتذة بعاد يف صباعات ب
 يعطيونبش السكن، فُت غادي يقري ىاذ األستاذ، وفُت غادي يسكن؟ 
كاين واحد اؼبشكل آخر، السيد الوزير، ما كاينش تنسيق هنائيا ما 

بُت األكاديبية والنيابة، كاين احملسنُت كيبغيو هبيو يصاوبوا اؼبدارس، 
ا كيتصلوا باعبماعات، اعبماعات كتدير واحد الدور، إما اؼبندوب م

كيبغيش يوقع اتفاقية، كيقول لك خصكم تقولوا يل بالضبط أشنو غادين 
تصاوبو، وىذا يشكل مشكل ألن من بعد ما كيقدش يتخلص، إما 

 .السيد احملسن كيجي يبغي يصاوب كيلقى ىاذ العراقيل كيزيد حبالو
كاين مشاكل أخرى، السيد الوزير، ىاذ اؼبشكل السيد الوزير راه ما 
فيهش أغلبية ومعارضة، ىذا مشكل وطٍت ىو مشكل ديال التعليم، ما 

 . تبقى من الوقت للتعقيب
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
النظام الداخلي ما فيهش ما وبث على اللي بقى من السؤال، 

داخلي واضحة، الكلمة للسيد الوزير للرد على مقتضيات النظام ال
 .التعقيب
األول، المكلف بالجالية المغربية  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد

نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي )المقيمة بالخارج 
  :(وتكوين األطر والبحث العلمي

من النوع اللي  السيد اؼبستشار، ال أحد هبادل يف وجود مشاكل
طرحتوىا داخل العامل القروي وردبا حىت خارج العامل القروي، وإال ما 

كانش داعي نوضعو كل ىذه اجملهودات والربنامج االستعجايل ونعبئ كل 
اإلمكانيات من أجل معاعبة اؼبشاكل، وجود اؼبشاكل ىذا شيء ال ينكره 
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ادل إال شي واحد اللي ما تيشوفش، ولكن كذلك ما يبكناش نج
اجملهودات اعببارة اللي تبذؽبا اغبكومة واللي بذلت اغبكومة ووزارة الًتبية 
الوطنية يف السنوات األخَتة، وخاصة يف إطار تنفيذ مقتضيات الربنامج 

من اؼبؤسسات اعبديدة  %63االستعجايل، أنا أشرت لكم على أن 
ل اؼبستويات اليوم التعليمية ىي بالعامل القروي، ناىيك عن اؼببادرات يف ك

 . األخرى
وأخربكم أثرمت اؼبشكل ديال السكن الوظيفي، أخربكم كذلك بأن 

آالف سكن يف العامل القروي لفائدة رجال  10الوزارة بصدد إقباز 
التعليم، وأضيف كذلك على أنو التعويضات لفائدة اؼبدرسُت العاملُت يف 

ة، كل اؼبناطق النائية ىو مشروع بصدد الدراسة يف إطار اغبكوم
االنشغاالت ديالكم ىي ضمن االنشغاالت ديال األمة يف الواقع، واللي 

 . اغبكومة ربت توجيهات جاللة اؼبلك ساىرة على تنفيذىا
 .وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
السؤال الثاين اؼبوجو إىل السيد وزير الًتبية الوطنية، موضوعو تنفيذ 

بية الوطنية، للمستشارين األحكام القضائية الصادرة يف حق وزارة الًت
زبيدة بوعياد، عبد الرضبن أشن، ؿبمد الصمدي، : احملًتمُت السادة

اؼبختار صواب، علي سامل الشكاف، دضبان الدرىم، مولود السقوقع، 
 . بوشعيب ىياليل، عبد الوىاب بلفقيو

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لتقدًن السؤال
 :أشن الرحمن عبد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير، 

 السادة اؼبستشارين احملًتمُت،
سؤالنا موجو يف األصل إىل السيد الوزير األول العتبارات ردبا سنقف 

 . عليها يف ما بعد عندما سنعقب على جواب السيد الوزير
سؤالنا، السيد الوزير، يتعلق بالعديد من األحكام القضائية اليت 

غريب، وىي أحكام هنائية، تنصف ؾبموعة من رجال أصدرىا القضاء امل
تعويضات عن الًتقية اليت التعليم، وسبكنهم من حقهم يف االستفادة من 

 .حرموا منها ؼبدة طويلة
ورغم أن وزارة الًتبية الوطنية تقر حبق ىؤالء اؼبتضررين يف  

تعويضاهتم، بل وأكثر من ىذا أهنا تتوفر حسب علمنا على مناصب 
افية ألداء مستحقات ىؤالء اؼبتضررين، رغم كل ىذا وذاك، فإنو مالية ك

كما بلغ إىل علمنا أن مصاحل وزارة اؼبالية تعًتض على ىذا األمر بدعوى 
 .نفاذ اغبصيص اؼبايل اؼبخصص ؽبذا الغرض

لذلك، فسؤالنا إليكم، السيد الوزير، ىو عن اغبل الذي ستقدمونو 
العراقيل اؼبنتصبة أمام ىؤالء كحكومة يف أقرب اآلجال لتجاوز ىذه 

اؼبتضررين للوصول إىل حقهم يف االستفادة من التعويضات اليت حرموا 
منها، ويتوفرون على أحكام قضائية هنائية ينتظرون تنفيذىا، خاصة وأن 

أغلب ىؤالء اؼبتضررين، السيد الوزير، أحيلوا عن التقاعد، وىم يف معاناة 
 . ض، ومع تكاليف ىذه األمراضيومية، ويف صراع يومي مع األمرا

نريد منكم، السيد الوزير، أن يكون جوابكم شافيا، خاصة وأن 
أغلب ىؤالء يف انتظار يعٍت على أحر من اعبمر ليسمعوا جوابا شافيا من 

 اغبكومة حول ىذا السؤال؟ 
 .وشكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .السؤالالكلمة للسيد الوزير لإلجابة على 

األول، المكلف بالجالية المغربية  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي )المقيمة بالخارج 

 :(وتكوين األطر والبحث العلمي
شكرا للسيد اؼبستشار، بغيت فقط يف إطار اعبواب أن أشَت على أن 

عليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، يف وزارة الًتبية الوطنية والت
إطار تتبعها للدعاوى اإلدارية اؼبرفوعة ضدىا، كتعمل جاىدة إلعطاء 
األنبية لتنفيذ األحكام القضائية النهائية، تفعيال بطبيعة اغبال ؼبنشور 

يف شأن تنفيذ األحكام والقرارات  2008السيد الوزير األول فرباير 
كتعمل بتنسيق مع ـبتلف األطراف، وخاصة مع ـبتلف النهائية، فالوزارة 

 .ؿباكم اؼبملكة على تنفيذ ىاذ اإلجراءات أو ىاذ األحكام النهائية
يف ىذا الصدد، األحكام والقرارات القضائية النهائية اللي صدرت يف 

مواجهة الوزارة واؼبتعلقة بتسوية الوضعيات الفردية، موضوع السؤال 
ائي، وىي أحكام مت العمل على تنفيذىا حكم نو 16الشفوي، بلغت 

طبقا للقوانُت اعباري هبا العمل، باستثناء طبس حاالت ربتاج إىل معاعبة 
 . خاصة نظرا لطبيعة القضايا اللي كتطرحها

ويتعلق األمر أساسا ببعض اؼبوظفُت اللي صدرت لفائدهتم أحكام 
عنيُت باألمر يف حُت أن امل 97تتعلق بالًتقية ابتداء من فاتح يوليوز 

، أي أن اؼبعنيُت باألمر 96ديسمرب 31أحيلوا على التقاعد بتاريخ 
 . أحيلوا على التقاعد يف تاريخ سابق ؼبفعول مقتضيات اؼبرسوم اؼبذكور
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ألن الصعوبات اليت اعًتضت تنفيذ األحكام اػبمسة ألسباب  ونظرا
تنسيق مع عملت ب -أي الوزارة-خارجة عن إرادة والتزام الوزارة، فإهنا 

مصاحل السيد الوزير األول على طرح ىذه اؼبلفات على وزارة العدل، ىذه 
القضايا أو ىذه الصعوبات عفوا على وزارة العدل طبقا ؼبقتضيات الفصل 

 . من قانون اؼبسطرة اؼبدنية 382
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب

 :أشن الرحمن عبد يدالس المستشار
 . شكرا السيد الرئيس، شكرا للسيد الوزير

السيد الوزير، قلت يف بداية طرح سؤايل أن سؤالنا كان موجو إىل 
السيد الوزير األول، ألننا كنا نتوقع مثل ىذا اعبواب من اغبكومة من 
السيد وزير الًتبية الوطنية أو غَته من الوزراء، لذلك وجهنا سؤالنا إىل 

السيد الوزير األول، ألن وزارة الًتبية الوطنية ال سبانع، كبن على علم هبذا 
أهنا ال تعًتض وال سبانع يف تسوية وضعية ىؤالء، ىذه اغباالت اػبمس 

اليت قلتم أهنا زبضع ؼبعاعبة خاصة، بالفعل ألهنم أحيلوا على التقاعد يف 
اؼبعمول هبا بناء طبعا على القوانُت  97وترقيتهم سبت سنة  96سنة 

آنذاك، وبالتايل يبقى أنو بعد كل ىذا أهنم يتوفرون على أحكام قضائية 
 .هنائية هبب أن ربًتم ىذه األحكام وتنفذ، وإال فما فائدة ىذه األحكام

كبن عندما قلنا، السيد الوزير، على أن السؤال كان موجو إىل السيد 
ول أنو يتوقف األمر على الوزير األول ألن اتصالنا دبصاحل وزارة اؼبالية تق

إذن خاص من السيد الوزير األول ؼبصاحل وزارة اؼبالية حىت تتمكن من 
تنفيذ ىذه األحكام، وىذا اإلذن اػباص ىو الذي جعلنا نتوجو بسؤالنا 

إىل السيد الوزير األول، ومع ذلك قبد أن ىذا السؤال تدحرج من الوزارة 
يد الوزير اؼبكلف باعبالية، وكنا األوىل إىل السيد وزير التعليم، إىل الس

نتوقع يف اغبقيقة مثل ىذا اعبواب، الذي شخصيا ال أستفيد منو شيئا، 
وال حىت اؼبعنيون هبذا األمر سيستفيدون منو أي شيء، ؼباذا؟ ألن 

أحكامهم، اآلن، بغينا نعرفو واش غادي تنفذ ىذه األحكام وياخذوا 
راىم يف صراع  -كما قلت-حقوقهم ىاد الناس قبل ما يبوتوا ألهنم 

يومي مع اؼبرض؟ أم أهنم غادي يتخلصوا باغبسنات ديال اغبكومة يوم 
 . القيامة؟ بغينا جواب شاف يف ىذا اؼبوضوع

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب
بالجالية المغربية األول، المكلف  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد

نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي )المقيمة بالخارج 
 :(وتكوين األطر والبحث العلمي

السيد اؼبستشار، أنا أشرت على أنو ىناك صعوبات تعيق تنفيذ ىذه 
األحكام، وعلى أن اؼبلف ما تغلقش، وقلت على أنو باستشارة مع 

ول، اؼبلف تعرض على وزارة العدل إلبداء أو مصاحل السيد الوزير األ
ؿباولة إهباد حل فيو، ىذا ىو اؼبراحل اللي احنا اآلن واصلينها، وأرجو أن 

 . صبيع األطراف تبذل ؾبهودات إلهباد حل مناسب ؽبذا اؼبلف
 .وشكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثالث اؼبوجو إىل السيد وزير الًتبية الوطنية موضوعو إدراج 
: الًتبية الطرقية ضمن اؼبقررات اؼبدرسية، للمستشارين احملًتمُت السادة

فوزي بنعالل، عزيز الفياليل، عبد الكبَت برقية، عبد العزيز العزايب، فؤاد 
ؿبمد يرعاه  القادري، بنجيد األمُت، العريب بوراس، صاحل ولد داداه،

السباعي، عبد اغبميد بلفيل، ؿبمد زاز، ناجي فخاري، أضبد بولون، 
 . بنعيسى بنزروال، رضى بوطيب، رفيق بناصر، عبد الناصر اغبسيسن

 .فليتفضل أحد السادة اؼبستشارين لتقدًن السؤال
: الحسيسن الناصر عبد السيد المستشار

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 السيد الرئيس، 

 دة الوزراء،السا
 أخوايت، إخواين اؼبستشارين احملًتمُت،

لقد أضحت توعية الناشئة يف ؾبال السالمة الطرقية من أىم األدوار 
اليت تضطلع هبا اؼبؤسسة الًتبوية ومنظمات اجملتمع اؼبدين، ذلك أن الدور 
الًتبوي والتحسيسي يف ىذا اجملال يعترب جزءا من التوعية الشاملة، وذلك 

 . ية احًتام قواعد اؼبرور وقانون السَت بشكل عاموعيا بأىم
وبالتايل، فتلقُت الطفل مبادئ قانون السَت لتجنب كل ما يبكن أن 

يهدد حياتو من ـباطر الطريق، يعترب أولوية ال يبكن الًتاجع عنها، فبحال 
اللي كتعرفوا، السيد الوزير، أن قانون السَت على كل حال ما شي واحد 

غادي هبي اليوم وغادي يوقف صبيع اؼبخاطر اللي كاين، القانون اللي 
ىذا قانون ديال اؼبستقبل، واؼبشكل مشكل عقلية، مشكل توعية، 
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يف  -إن شاء اهلل-مشكل أخالق، إذن ننتظر أن يكون ىذا األمر 
اؼبستقبل، وبالتايل يكون تلقُت الطفل اللي ىو رجل اؼبستقبل، إذن 

عندىا واحد األنبية خاصة، وبالتايل التلقُت يف الصغر ىذا ىو مسألة 
نسائلكم، السيد الوزير، ىل مت التفكَت يف التعاطي مع مضمون وروح 
قانون السَت أثناء وضعكم للمخططات الًتبوية للحفاظ على سالمة 

 األطفال وضبايتهم من اغبوادث ال قدر اهلل؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .لسؤالالكلمة للسيد الوزير لإلجابة على ا

األول، المكلف بالجالية المغربية  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي )المقيمة بالخارج 

 :(وتكوين األطر والبحث العلمي
شكرا للسادة اؼبستشارين على طرح ىذا اؼبوضوع اؽبام واؽبام جدا، 

بالنسبة ؼبستقبل الناشئة، قضايا الًتبية الطرقية بالنسبة إلينا وخاصة 
كقضايا التنمية اؼبستدامة بصفة عامة، أي كل القضايا األفقية ىي قضايا 
حيوية، وأن الربامج واؼبناىج اؼبدرسية ؽبا مسؤولية كذلك يف معاعبة ىذه 

 .القضايا ويف تبسيطها وخاصة بالنسبة للناشئة
حاضرة بقوة ضمن انشغاالت  أشَت على أن الوزارة ىذه القضايا

واىتمامات الوزارة، أقول كذلك أنو سبت صياغة بنود دفًت للتحمالت 
اؼبتعلق بإعداد وإنتاج الكتب اؼبدرسية وأدمج ىذه القضايا، قضايا الًتبية 
الطرقية، وقضايا الصحة وقضايا البيئة، أي كل القضايا اؼبتعلقة بإشكالية 

 .التنمية اؼبستدامة
على أنو ىناك الوزارة فتحت مشروع ديال وضع تصور ونقول كذلك 

جديد للمناىج اؼبدرسية، يدمج ما يلزم وبشكل كايف ىذه القضايا 
 . األفقية اؼبرتبطة بالتنمية اؼبستدامة، وعلى رأسها مسائل الًتبية الطرقية

أضيف كذلك على أن دبقتضى االتفاقية اليت ذبمع بُت الوزارة وما 
 1997للوقاية من حوادث السَت، واللي توقعت سنة بُت اللجنة الوطنية 

أنو مت إعداد ـبططات عمل سنوية وإقباز ؾبموعة من اإلجراءات يف ىذا 
 .اإلطار

باإلضافة إىل ذلك ىناك مبادرات أخرى الوزارة بصدد إقبازىا، من 
بينها إعداد الدليل اؼبرجعي يف الًتبية الطرقية للتعليم األساسي بسلكيو 

واإلعدادي، كذلك إبرام اتفاقية شراكة بُت اللجنة الوطنية االبتدائي 
للوقاية من حوادث السَت وبعض األكاديبيات اعبهوية قصد التحسيس 

دبثل ىذه القضايا اؼبهمة جدا، باإلضافة كذلك إىل تنظيم عدد من 
الندوات والورشات حول السالمة الطرقية دبشاركة أجهزة األمن الوطٍت 

وقاية اؼبدنية واألطر الصحية وكذلك مؤسسات أخرى، والدرك اؼبلكي وال
دائما ضمن ىذه اؼببادرات ىناك إعداد حلبات مصغرة لتلقُت مبادئ 

 .السالمة الطرقية وهتييء الفضاء اؼبدرسي
 18أخَتا وليس آخرا، أنو كما يف علمكم أنو مت اإلعالن عن أسبوع 

فرباير، الذي يصادف اليوم الوطٍت للسالمة الطرقية، أسبوع لتقوًن الربامج 
واألنشطة التحسيسية والتوعوية بأنبية السالمة الطرقية داخل اؼبؤسسات 

 . الًتبوية
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .ستشارين يف إطار التعقيبالكلمة ألحد السادة امل

 :المستشار السيد فؤاد القادري
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة اؼبستشارين احملًتمُت،
نشكر السيد الوزير وإن كان قد مر مرور الكرام على موضوع من 

ا األنبية واغبساسية دبكان، على أي السيد الوزير ما هبب أن يكون حاضر
يف األذىان وواضحا أمام األعُت ىو أن سلوكيات وأدبيات وأخالقيات 

وكل كهل وكل شيخ، ىي نتاج وشبرة ؼبا يلقن يف صباىم من كل شاب 
مصداقا للمثل القائل  ،وما يتعلمو يف مراحل تدريسو األوىل ،مبادئ وقيم

، إشارة إىل أن ما يتلقاه الطفل "التعلم يف الصغر كالنقش على اغبجر"
  .العمر لاأرذإىل  هيًتسخ يف ذىنو ويالزم

من اكبالل سلوكي  ،السيد الوزير ،لألسف الشديد ما نراه اليوم
وعلى رأسها ؾبال السالمة الطرقية  ،يف ؾبموعة من اجملاالت يوتفسخ قيم

موضوع السؤال الذي بسطو زميلي على  ،السَت على الطرق وثقافة
مسامع اجمللس اؼبوقر، ما نراه اليوم دليل على جانب كبَت من إنبال 

جيل بل ىم اؼبفروض أهنا ربمل من اللي  ،وتقصَت وزارة الًتبية الوطنية
وكتحمل مسؤولية تكوين وتربية وتأطَت ىذه األجيال علميا  ،أجيال
 .وعمليا
إذا قلت أننا اليوم يف قعر ىوة  ،السيد الوزير ،ش نبالغما غاديو
ولن ينقذنا منها ىذه اؽبوة إال إرادة حقيقية وقوية  ،قة من الالمباالةيسح
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وغَتىا فبا ينفع الناس يف  ،لتغيَت اؼبناىج وإدراج وإدماج الًتبية الطرقية
 فال طائلة من وراء علم ال يالمس اعبوانب، إطار اؼبقررات اؼبدرسية

وال جدوى وال غاية تنشد من وراء علم ال يريب الناس  ،العملية للحياة
  .على قيم اؼبواطنة اغبقة، وال وبسس الناس دبا يضمن سالمتهم وأمنهم

تعرضت  ،تعرضت طفلة يف سن اغبلم ،السيد الوزير ،باألمس القريب
والنتيجة كانت اؼبوت احملقق بدون ذنب وبدون خيار،  ،غبادثة سَت

فعمليا مل يكن ىناك رد فعل، ، واؼبذنب الذ بالفرار دون أن يهتز لو جفن
أنا أتساءل ىل ىذا صمت الًتوي وميع ركن إىل الصمت، اجلبل 

  ؟واالنتظار أم أنو صمت عاجز قليل اغبيلة
 ،حد اآلجال ، نعم ىذاىناك من يقول بأن اؼبسألة تتعلق حبد اآلجال

بالقدر خَته وشره، ولكننا نقول بأن ؤمن نحنا ناس عندنا اليقُت وناس ا
اعبانب العقدي أظبى من أن يقحم يف مواضيع اإلنبال ويف مواضيع 

 . التقصَت فيها جلي
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

. الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب شكرا السيد اؼبستشار،
بالجالية المغربية األول، المكلف  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد

نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي )المقيمة بالخارج 
 :(وتكوين األطر والبحث العلمي

يف أنا ما مريتش مرور الكرام على السؤال أو  ،السيد اؼبستشار
عطيناك معطيات ملموسة يف إطار ما يسمح بو القانون احنا ااعبواب، 
وسيعطى لكم  ،فرصة يف إطار اللجنةغادي يتيح ا ولو كان رمب ،الداخلي

  .كل التفاصيل حول ىذا اؼبوضوع
ماشي ىناك صمت ديال اؼبسؤولُت حول مثل ىذه القضايا،  ،ثانيا

سواء على  ،أنا قلت لك على أنو ىناك برامج تنجز على أرض الواقع
عد وىناك إرادة إىل الذىاب أب ،اؼبستوى اؼبركزي أو يف إطار األكاديبيات

بعاد األاألبعاد البيئية،  ،ضمن إدماج ىذه األبعاد، أبعاد الًتبية الطرقية
  .ةؾبنا التعليمياالصحية، أبعاد الًتبية على اؼبواطنة بصفة عامة ضمن بر

كبن معكم على أن الربامج التعليمية عندىا دور ؿبوري يف تربية 
معكم ونعمل وتأطَت وتوجيو الناشئة، وىذا اؼبعطى وىذا الوعي نتقاظبو 

ولكن ىناك مبادرات  ،شرت لبعضهاأعلى تنفيذه يف إطار اؼببادرات اللي 
  .ظبحش الوقت لإلشارة إليهااأخرى ما 
. وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل اآلن إىل السؤال اآلين اؼبوجو إىل السيد الوزير اؼبنتدب لدى 

 2010اؼبكلف باعبالية اؼبغربية حول االستعدادات لعبور  ،الوزير األول
عبد اغبميد السعداوي، ؿبمد : للجالية، للمستشارين احملًتمُت السادة

فضيلي، غبسن بلبصري، ؿبمد عدال، ؿبمد الكبوري، ؿبمد بورمان، 
  .وبفظو بنمبارك، اؼبهدي عثمون، عبد الرحيم العاليف

. تقدًن السؤالفليتفضل أحد السادة اؼبستشارين ل
: المستشار السيد عبد الرحيم العالفي

السيد الرئيس، 
السادة اؼبستشارين احملًتمُت، 

السيد الوزير،  
يتزامن عبور اؼبغاربة اؼبقيمُت باػبارج خالل ىذا الصيف مع فتح 

ويف إطار االستعدادات اعبارية لتسهيل  ،اؼبتوسطي-اؼبيناء اعبديد طنجة
قامت الوزارة دبجموعة من  ،عملية العبور لفائدة جاليتنا اؼبقيمة باػبارج

 . حىت سبر العملية يف أحسن الظروف التدابَت والتنسيق مع اعبارة إسبانيا
كما أن تزامن شهر غشت مع شهر رمضان اؼببارك، هبعلنا نسائلكم، 

اءات اؼبتخذة إلقباح موسم العبور خالل ىذه السيد الوزير، عن اإلجر
السنة؟ وما ىو اعبديد يف ىذا اؼبوسم الذي نتمٌت أن يشجع اؼبغاربة إىل 

 الدخول بكثرة مقارنة مع السنة اؼباضية؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال

لف بالجالية المغربية األول، المك الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
 :المقيمة بالخارج

تنشكر السادة اؼبستشارين على ىذا السؤال اؼبهم، ونذكركم بأنو 
سنوات حققت فيها بالدنا تطور كبَت  10مسألة العبور ىاذي أكثر من 

وملموس على أرض الواقع، وظروف عبور اؼبغاربة ذباه بالدىم ربسنت 
ضل اجملهودات اليت تبذؽبا بشكل كبَت، وتتحسن من سنة إىل أخرى بف

 . كل اؼبؤسسات يف ىذا اجملال
بالنسبة ؽبذه السنة على شاكلة السنوات اؼباضية، ىناك مؤسسات 

تشتغل باستمرار وتتابع ىذا اؼبوضوع، وأىم ىذه اؼبؤسسات ىي اللجنة 
الوطنية للعبور، واليت اجتمعت يف األسبوع اؼباضي، وازبذت كل التدابَت 

 . اليت تضمن عبور أحسن بكثَت عبور السنة اؼباضية
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للجنة التقنية ستجتمع يف بداية األسبوع وأخربكم كذلك على أن ا
اؼبقبل لوضع اللمسات اؼبادية األخَتة على ىاذ العملية، باإلضافة كذلك 
لالجتماع ديال اللجنة اؼبغربية االسبانية من أجل ضبط التنسيق وضبط 

 . اإلجراءات اؼبوحدة باش تضمن ؼبغاربة العامل دخول آمن إىل وطنهم
، باإلضافة إىل عملية 2008نة وأضيف كذلك على أنو منذ س

العبور، ىناك عملية ثانية تسمى عملية اؼبواكبة خالل إقامة اؼبغاربة داخل 
أرض الوطن، واللي ازبذنا فيها كذلك عدد من اؼببادرات، ويف األسبوع 

اؼبقبل سوف يقدم الربنامج للمجلس اغبكومي، وسأوافيكم بكل 
إطار اعبلسات داخل اللجنة، التفاصيل سواء يف إطار ىذه اعبلسة أو يف 

كل التفاصيل اللي ازبذهتا بالدنا، وغادي نبُت لكم باؼبلموس على أن 
 . العبور ديال ىذه السنة غادي يكون أحسن بكثَت من السنة اؼباضية

بالنسبة ؼبيناء طنجة اؼبتوسط، أىم معطى جديد ىذه السنة، وىو أن 
أن جزء مهم من مغاربة العامل  ىذا اؼبيناء سيفتح أبوابو إىل اؼبغاربة، وعلى

ىذا العام غادي يدخلوا اؼبغرب من بوابتو ديال طنجة اؼبتوسط، وخاصة 
الناس اللي كانوا يبروا من اػبط ديال اعبزيرة اػبضراء إىل طنجة، وكل 

الًتتيبات ازبذت من طرف اؼبسؤولُت على مستوى اؼبيناء باش يكون إن 
جيدة، ووبقق قفزة نوعية كبَتة، شاء اهلل ىاذ العام العبور يف ظروف 

تنضاف إىل اجملهودات اللي بذلتها بالدنا، واللي جاللة اؼبلك اهلل ينصرو 
عاطي أنبية حيوية ؽبذا اؼبلف، وبفضل العناية ديالو والتوجيهات ديالو 

واغبضور كذلك اؼبيداين ديالو قطعنا خطوات مهمة جدا، ونستقبل أكثر 
يف فًتات زمنية ضيقة، ولكن يف ظروف  من مليونُت ونصف ومن اؼبغاربة

 .ىائلة، ويف ظروف تتحسن من سنة إىل أخرى
 .وشكرا 

 :السنة رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد اؼبستشار يف إطار التعقيب

: العالفي الرحيم عبد السيد المستشار
نشكركم السيد الوزير على جوابكم، كما أننا يف الفريق اغبركي نثمن 

م هبا اغبكومة لفائدة أبناء جاليتنا باؼبهجر لتسهيل اجملهودات اليت تقو
 . قضاء عطلتهم يف ظروف مروبة بُت األىل واألحباب

غشت يوم عيد اؼبهاجر مناسبة  10إال أننا نطلب أال يكون يوم 
للحلوى واؼبشروبات، ولكن نطلب أن يكون يوم تعرض فيو صبيع القضايا 

 . موقعو عن حلها واؼبشاكل اليت يواجهوهنا، وأن يعمل كل من

كما أنو من الضروري إعادة النظر يف شبن التذاكر، سواء اعبوية أو 
البحرية، خاصة يف فصل الصيف اليت تعرف زيادة صاروخية مقارنة مع 

 . باقي السنة، حىت نضمن دخول أكرب عدد من أبناء جاليتنا
إضافة إىل ما سبق، أريد أن أؤكد أن صالحية الورقة اػبضراء اليت 

نح للمهاجرين، اليت ال تتجاوز مدهتا ستة شهور، واليت زبلق متاعب مت
كثَتة للمهاجرين، إذ ترغمهم على مغادرة بلدىم يف ذلك اآلجال، 

وانتظار ستة أشهر أخرى للدخول إىل اؼبغرب من جديد، وىو ما يعطل 
 . مصاغبهم، وؽبذا بات من الضروري مراجعة مدهتا والزيادة فيها

ن خالل ذبربيت اليت قضيتها يف اؼبهجر، فإن حديث ويف األخَت، وم
جاليتنا عند عودهتم ال يكون سوى عن اإلدارة اؼبغربية وإجراءاهتا ابتداء 
من الديوانة وانتهاء باؼبرافق اإلدارية، اؼبهاجر عند عودتو ال يتكلم عن 

مليون قنطار ىذه السنة أم ال، يتكلم  100الصيف واش غادي هبينا 
 . ة اإلدارةفقط عن معامل

ؽبذا نطلب من اعبميع أن يقوم دبا ىو واجب عليو حىت ترجع جاليتنا 
إىل ديار اؼبهجر، وىي مشتاقة إىل بالدىا اؼبغرب، وباػبصوص اعبيل 

 . الصاعد
 . وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب

األول، المكلف بالجالية المغربية  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
 :المقيمة بالخارج

السيد اؼبستشار، فيما ىبص يوم اؼبهاجر، إىل كنتو كتعقلوا  على شي 
يوم كانت فيو اؼبشروبات واغبلوى وتقسام اللغى، ىاذ الشي ما كاينش، 
ما عندناش احنا، يوم اؼبهاجر ىو غبظة تارىبية نستغلها لطرح القضايا 

 . ىرية ديال اعبالية اؼبغربية باػبارجاعبو
السنة اؼباضية كان موضوعو صبعيات مغاربة العامل اليت هتتم بقضايا 

صبعية،  400التنمية اؼبغربية، التنمية احمللية باؼبغرب، حبضور أكثر من 
وخرجنا بربنامج عمل، وافقت عليو اعبمعيات، ودخلنا يف تنفيذه، وىذا 

اش نوضعو شراكة مع اغبكومة الفرنسية، واللي الربنامج ىو اللي مكننا ب
دبقتضاىا وضعت ميزانية، كبن أعلنا عليها يف األسبوع اؼباضي ؼبواكبة 

 . عدد من اؼبشاريع من ىذا النوع
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كبن ال قبمع اعبالية باش نفرقو اللغى، تنجمعو باش نستمعو 
للمشاكل، تنجمعو باش نستمعو لالقًتاحات، تنجمعو كذلك باش 

 .قضايا، ونبلغو كل ما تقوم بو بالدنا لفائدة اعبالية اؼبغربية باػبارجنبلغو ال
يضاف إىل ذلك، حىت واحد ما ينكر، وأنا راه تنقوؽبا بأمانة 

أمامكم، أنا شفت عدد كبَت من اؼبغاربة يف اػبارج، أقول لكم بكل 
ن قضايا العبور مل تبق ىي القضايا اللي كانت يف الصدارة تأكيد على أ

سنوات ملي كتمشي الناس،  10انشغاالت اعبالية، ىاذي قبل ديال 
سوؽبم اشحال كانوا هبلسوا؟ اشحال كانوا ينتظروا؟ أشنو ىي 

 . اإلمكانيات اللي كانت؟ وأشنو أصبح اليوم
قضايا العبور، ىناك من يطرح بعض اؼبشاكل مازالت مطروحة، ولكن 

تطرح يبكن أن عموما حسمت وقبحنا فيها، الكمال هلل، كاينة مشاكل 
تكون تصرفات من البعض مازالت تعاجل، ولكن الديناميكية ماشي من 

 . حسن إىل أحسن
أضيف، فقط كلمة أخَتة، وىو أنو منذ تربع جاللة اؼبلك ؿبمد 

السادس على العرش وعدد اؼبغاربة اللي كيجيو للمغرب يزداد كل سنة، 
وقعوا أن األزمة غادي دبا فيها السنة اؼباضية اللي عدد من الناس كانوا يت

تكون عندىا انعكاسات، ونتوقع إن شاء اهلل ىذه السنة أن العدد يزداد، 
ألن االىتمام هبم كذلك يزداد، ومبقيناش يف مقاربة موظبية، بقينا يف رؤية 

 . ويف برنامج، ويف خارطة طريق واضحة اؼبعامل وواضحة األىداف
 .وشكرا

: الجلسة رئيس السيد
 . نشكر السيد الوزير على مسانبتو القيمة ضمن ىذه اعبلسة

اآلن ننتقل إىل السؤال اؼبوجو إىل السيد وزير الثقافة حول تطبيق 
حكيم : التغطية الصحية للفنانُت اؼبغاربة، للمستشارين احملًتمُت السادة

بن مشاش، ظبَت عبد اؼبوىل، سفيان قرطاوي، عبد الرحيم الكوبايب، أضبد 
أحتيت اغبفيظ، عبد السالم بلقشور، عبد اغبميد البوجادي، شفيق، 

عابد شكايل، اؼبنصوري ؿبمد، ؿبمد صاحل اقميزة، أضبد السنييت، بن 
الشرقي ؿبمد لفحل، ؿبمد بنمسعود، اغببيب بنطالب، صبال الدين 
العكرود، عمار عبد الفتاح، ؿبمد غبمايدي، فليتفضل أحد السادة 

 .لاؼبستشارين إللقاء السؤا
نرجع للسؤال، اآلن ننتقل إىل السؤال الثاين اؼبوجو إىل السيد وزير 
الثقافة موضوعو إنقاذ القصور والقصبات واالىتمام هبا، للمستشارين 

حكيم بن مشاش، عبد السالم اؽبمس، فريدة النعيمي، : احملًتمُت السادة

عبد الرحيم عثمون، الشيخ أضبدو أدابدا، ابراىيم بنديدي، اغبسٍت 
العلوي موالي إدريس، عزيز اللبار، عبد الرزاق الورزازي، أضبد الكور، 
مصطفى التومة، اؼبكي اغبنكوري، اغبسُت اغبداوي، اؼبخلص اغبسُت، 

سعاد الغماري، عابد شكايل، السؤال اؼبوجو إىل السيد وزير الثقافة 
موضوعو إنقاذ القصور والقصبات واالىتمام هبا، فليتفضل أحد السادة 

 .ستشارين أو السيدة اؼبستشارة احملًتمة لطرح السؤالامل
: النعيمي فريدة السيدة المستشارة

 السيد الرئيس،
 السيدة والسادة اؼبستشارون احملًتمون،

 السيد الوزير احملًتم،
تعد القصور تراثا حضاريا ومعماريا يبيز اؼبناطق اعبنوبية واعبنوبية 

واىر رفيعة تزين ؾبال الواحات، الشرقية ببالدنا، فهذه تعترب دبثابة ج
وتشكل مبوذجا عاؼبيا فريدا ورائعا، برع سكان ىذه اؼبناطق يف إرساء 

أسسو بإبداع ينم عن عبقرية فذة وصبالية ضاربة يف عمق التاريخ، وىو ما 
 .هبعل بعضها يصنف كًتاث إنساين

غَت أن واقع بعض القصور والقصبات يعرف وضعية مزرية، أدت إىل 
للتالشي والدمار لتنمحي معها ذاكرة معمارية حضارية، كان تعرضها 

 .باإلمكان احملافظة عليها واستثمارىا الستقرار تاريخ بالدنا العظيم
فقد سانبت عدة عوامل يف الوصول إىل ىذه الوضعية، وىي مرتبطة 
أساسا بالواقع االقتصادي واالجتماعي الذي عانت منو اؼبنطقة، إضافة 

بيعية كتوايل سنوات اعبفاف والتصحر الذي زحف على إىل العوامل الط
الواحات وأرغم ساكنتها على اؽبجرة، زيادة عن زحف اإلظبنت والتخلي 

 . على النمط اؼبعماري احمللي الذي ميز ىذه اؼبنطقة
لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، ما الذي ستقومون بو إلنقاذ القصور 

ن الضروري أن تقوم اغبكومة والقصبات من االندثار؟ أال ترون أن م
بربامج استعجالية إلصالح وترميم القصور والقصبات ومساعدة ساكنتها 

 على احملافظة عليها؟
 . وشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيدة اؼبستشارة، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال

: الثقافة وزير حميش بنسالم السيد
 .شكرا السيد الرئيس
 السادة اؼبستشارين،
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 السيدة اؼبستشارة،
أعتقد أن ىذا السؤال الذي تفضلتم بو يأيت اعبواب عليو يف مقدمة 
انشغاالت الوزارة، السيما وأن ىناك مديرية تسمى دبديرية الًتاث، هتتم 

 . أيبا اىتمام من خالل أقسامها ومن خالل خربائها
ى ما تفضلت بو من أوال تقوم بعمليات استعجالية، السيما عندما نر

قصبات ومن قصور تتعرض لإلنبال من طرف الناس والفعل اإلنساين، 
 .ولكن كذلك بفعل العوامل الطبيعية وفعل الزمان

فأنا أعترب بأن القصبات والقصور، وىي جزء ال يتجزأ من تراثنا 
اؼبادي اؼبرئي، ىذه القصور والقصبات حقيقة الوزارة من حيث التنظيم 

ليس فقط  -حسب االستطاعة طبعا-اعبتها، والقيام مسؤولة عن مع
بإصالحها وترميمها، ولكن كذلك بالصيانة وما أدراك ما الصيانة، ألن 

أكرب شيء وأخطر شيء ليس ىو فقط أن نرمم ونصلح، ولكن أن نتابع 
 . ذلك عرب اغبقب وعرب الزمان

، وىذا، كما ال ىبفاك سيديت واإلخوة السادة اؼبستشارين، عمل جبار
أنا أعتقد أن اعبميع مسؤول عنو، ووزارة السياحة كذلك البد وأن يكون 

ؽبا دخل ومسؤولية يف ىذا القطاع، السيما وأننا نسعى إىل أن نعرض 
ونرشح بعض القصبات وبعض القصور لكي تصَت مسجلة من طرف 

اليونسكو يف قائمة الًتاث العاؼبي أو الًتاث اإلنساين، وأنتم تعلمون مثال 
رزازات، يف جنوب ورزازات قلعة آيت بن حدو صارت مسجلة من يف و

 . طرف اليونسكو يف ىذه القائمة
لكننا نعترب أن ىذه اإلنباالت، اليت تشَتين إليها، ىي كذلك 

مسؤولية ملقاة على كاىل السلطات احمللية، وال أخفيك بأنو يقع يف 
كن اآلن بعض األحيان تطاوالت من طرف بعض اؼبضاربُت العقاريُت، ل

غبسن اغبظ، وىنا باؼبناسبة أريد أن أوجو جزيل الشكر إىل السيد وزير 
: الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، الذي رفع من معنويايت عندما قال

عندما تكون ىناك مآثر دبا فيها القصور ودبا فيها القصبات مهددة من "
وين، وعلي أنا طرف ىؤالء اؼبقاولُت واؼبضاربُت العقاريُت، فعليكم أن زبرب
 ".يف أن أقوم بالواجب مع السادة العمال ومع السادة الوالة

: الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد الوزير، عندك التعقيب احتفظ بو، الكلمة ألحد السادة 

 .اؼبستشارين يف إطار التعقيب
 

: شكايل عابد السيد المستشار

اإلصالحات شكرا السيد الوزير، كبن معكم يف رأيكم، إال أن ىذه 
ال هبب أن تكون باؼبناسبات، ذكرمت، السيد الوزير، أنكم يف حاجة إىل 

 . اإلعانة من بعض القطاعات، وذكرمت كمثال وزارة السياحة
أنا أقًتح، السيد الوزير، أن زبصص سنويا ميزانية عند اعبماعات 

احمللية، وترصد ؽبذه اإلصالحات، السيد الوزير، البد من االحتفاظ على 
لًتاث والذاكرة اؼبغربية، هبب االىتمام بًتاثنا اغبضاري اؼبغريب، أنتم قلتم ا

ما هبب قولو، والشيء الذي كنت أهتيأ لقولو قلتوه، ألنكم عرفتم 
 . الوضعية، ولكم إؼبام هبا

لكن البد للحكومة أن تكون معكم، وسبدكم دبا ربتاجون إليو من 
ائد، ال يكفي، كبن يف اعتمادات، نقول ذلك يف اػبطابات ويف اعبر

اؼبيادين ويف القرى نرى عدم االىتمام هبذه األشياء، لذا طرحنا ىذا 
السؤال، السيد الوزير، ونتمٌت منكم أن كل ما قلتموه يف جوابكم اآلن 

 . يكون واقعيا، وينفذ يف أقرب وقت حىت ال تبقى ىذه القصور يف الضياع
 .وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب

 :السيد وزير الثقافة
ىو ليس تعقيب، ىو تزكية وتأييد ؼبا تفضل بو السيد اؼبستشار، وأنا 
منذ آونة ذكرت السيد الوزير السياحة فهو حضر وعمره طويل إن شاء 

 . اهلل
فلهذا أنا أعترب بأن اليد الواحدة ال تصفق، الوزارة الواحدة ال تصفق، 

يف ؾبال اإلصالح والًتميم والصيانة أعتقد أن تقريبا كل الوزارات، ألنو 
ليست حكرا على جهة  -كما تفضلتم-ىذه األمكنة أمكنة الذاكرة 

دون أخرى، وليست حكرا على السلطات احمللية، بل ىي تراث نعتز بو 
كبن كمغاربة، ونعترب بأن القيام بإصالحو وترميمو وصيانتو ىو واجب 

 . جب كفايةعُت ووا
وؽبذا نعترب بأن ليس علينا فقط أن نتوجو بالنسبة للتمويل إىل 

الداخل، بل كذلك إىل جهات خارجية مستعدة كل االستعداد إذا ما 
قدمنا ؽبا اؼبلفات اؼبعقولة واعبدية، فإهنا ال تبخل علينا باؼبساعدة اؼبادية، 

وحىت بعض  وأذكر مثال وكالة حكومة األندلس، وأذكر كذلك اليونيسكو
 . اؼبنظمات اؼبتفرعة عن ىيئة األمم اؼبتحدة

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
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ننتقل إىل السؤال اؼبوجو للسيد وزير الثقافة كذلك حول تطبيق 
التغطية الصحية للفنانُت اؼبغاربة، نعود للسؤال األول للمستشارين 

حكيم بن مشاش، ظبَت عبد اؼبوىل، سفيان قرطاوي، عبد : احملًتمُت السادة
الرحيم الكوبايب، أضبد شفيق، أحتيت اغبفيظ، عبد السالم بلقشور، 

ايل، اؼبنصوري ؿبمد، ؿبمد بنمسعود، اغببيب بنطالب، صبال عابد شك
 . الدين العكرود، ؿبمد غبمايدي

 .تفضل أحد السادة اؼبستشارين
 :المستشار السيد مصطفى التومة

 . شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير،

لعل من أىم األوراش اليت البرطت فيها الوزارة مؤخرا، قبد ورش إقرار 
ن، وإحداث بطائق خاصة هبم، واالعًتاف بالوضعية قانون خاص بالفنا

االعتبارية عبميع التعبَتات اإلبداعية من مسرح وسينما وفن تشكيلي 
 . وموسيقي، وما إىل ذلك من صنوف إبداعية

كما تعزز ىذا التوجو بإطالق ؾبموعة من اؼببادرات االجتماعية 
تأمُت صحي وبفظ  واؼبهنية لتأطَت اغبقل الفٍت وىيكلتو، فضال على إقرار

كرامة الفنانُت، ويعيد ؽبم االعتبار، ويؤمنوا معها عاديات الزمن وتقلب 
 . األحوال والظروف

السيد الوزير، وبالرغم من كل ما أقبز، الزالت فئة من الفنانُت مل 
تتمكن بعد من االستفادة من مزايا ىذا القانون، سواء تعلق األمر بالتوفر 

 .ستفادة من اتفاقية التغطية الصحيةعلى بطاقة الفنان أو اال
لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابَت اليت تنوون ازباذىا غبماية 
صبيع الفنانُت بدون استثناء وسبكينهم من استخالص عائدات نفقاهتم 

الصحية، مث أليس ىناك تفكَت من قبل الوزارة للتعاقد مع شركات للتأمُت 
عبراحية، دبا فيها تلك اؼبعقدة، واليت لتغطية مصاريف كل العمليات ا

تتطلب أمواال باىظة، وذلك حىت يكون نظام التأمُت نظاما شامال 
 ومنصفا لعطاءات الفنانُت اؼبغاربة؟ 

 .وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال
 

 :الثقافة وزير السيد

إىل ورقة فيها بعض األرقام وىي بليغة، السيد الرئيس، طبعا سأعود 
أن تعمل على ربويل مبلغ مليوين درىم  2009حاولت الوزارة سنة 

للتعاضدية، تعاضدية الفنانُت يف إطار دعم اعبمعيات، لكن مصاحل وزارة 
 2010اؼبالية امتنعت عن ىذه الصيغة، ومل تتم برؾبة ىذا اؼببلغ يف سنة 

 .تالفيا طبعا لضياع ىذا اؼببلغ
مث النقطة الثانية بعد أن تعذر التوصل إىل حل مع مصاحل اؼبالية، 
كاتبت شخصيا معايل الوزير األول من أجل إعطاء تفويض استثنائي 

للمالية بقبول التحويل اؼبايل من طرف وزارة الثقافة للتعاضدية ؼببلغ سنة 
ماليُت درىم، وقد توصلنا هبذه اؼبوافقة يف  4: 2010وسنة  2009

، وتشًتط ىذه اؼبوافقة توصل مصاحل اؼبالية بلوائح 2010ارس م 30
 .اؼبنخرطُت وبنسخة من القانون األساسي للتعاضدية

وأخَتا، كبن طبعا ىنا يف الوزارة ال نتوفر يف إطار أبواب اؼبيزانية اغبالية 
على اؼببلغ اؼبطلوب، وقد وجهنا للسيد الوزير األول طلبا استعجاليا من 

 . انتظار حل دائم، وليس حل ظريف ؽبذه الوضعية أجل توفَته يف
وفضال عن ذلك فإن اؼبعاعبة الصحيحة والشمولية للقضايا اؼبهنية 

واالجتماعية للفنانُت تظل طبعا إىل حد بعيد رىينة بالتئامهم والتحامهم 
يف إطار موحد للفنانُت، يهتم دبعاعبة ىذه القضايا، وتتيح إمكانية 

 .من لدن الدولة لصاغبهم من خالل ىيئتهم اؼبوحدةاؼبسانبة اؼبؤسساتية 
أنا كلما استقبلت ىؤالء اإلخوة اؼبوحدين، أقول ؽبم عندما تطالبون 

دبطالب، تكون لكم مطالب، فعليكم أن تتقدموا يف صف مًتاص 
موحد، وخارج ىذه اؼبطالب لكم أن زبتلفوا، لكن ال يبكن أن أخاطب 

 .ىل ذلكاربادات وأن أخاطب ائتالفات وما إ
مث فيما ىبص قضية بطاقة الفنان، اآلن أعترب بأننا عقلناىا ألن ىذه 
البطاقة إذا مل تكن حاملة لتوقيع السيد الوزير بنفسو، فهي الغية وغَت 
صاغبة، وسنخرب بذلك كل قنصلياتنا وكل سفاراتنا لكي يعتمدوا ىذه 

انُت، وأنتم البطاقة ال سواىا، وطبعا ىذا كلو نفعلو لصاحل الفنان والفن
تعلمون أن ىذا القطاع وبظى بالرعاية السامية عباللة اؼبلك، ؽبذا كبن 

ماليُت، فقط ننتظر أن نتوصل باللوائح  4سنصرف ىذا القدر ديال 
درىم يف السنة، كبن  700القائمة للمنخرطُت، وؼبن تعذر عليو أداء 

 .سنؤدي ىذا عوضهم

 
 :الجلسة رئيس السيد
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لكلمة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار شكرا السيد الوزير، ا
 .التعقيب

 :التومة مصطفى السيد المستشار
شكرا السيد الوزير على ما جاء يف كالمكم، لقد وضعتم اليد على 
إشكالية الفنان، ىذه شروبة مهمة عندنا من اؼبغاربة، واللي تيبقى يطول 

ا جيتو بو الزمان ما عندوش التغطية، ما عندوش ال سكن وال ىذا، ىن
لبيت القصيد درتوىا للجمعيات، اعبمعيات أنتم الوصيُت على ىذا 
القطاع، وصبيع الشركاء وصبيع اؼبتدخلُت حان الوقت لنحصر لوائح 
الفنانُت، اغبمد هلل راىم على رؤوس األصابع، ولكن خص اإلرادة 

مليون درىم، بغينا  4اعبماعية ال من وزارة الثقافة ما دمتم على صرف 
قة منهجية جديدة تكون التغطية الصحية شاملة، ما تبقاش شي طري

مربؾبة من قبل الوزارة من ميزانية الوزارة، يكون ىناك نظام قائم الذات 
ديال التغطية عبميع الفنانة، ولكن هبب حصر من ىم ىؤالء الفنانُت، 

من ىم ىذه الفئة؟ ماشي بطاقة وصورة، من فبارسة ماذا أعطى؟ ىل ىو 
 أو ىاوي؟  بالفعل فنان

فلهذا هبب على اعبميع، وأؤكد عمل اعبميع، هبب أن تتضافر 
اعبهود، ألنو لوائح الفنانة معروفُت، ال يف اػبمسينات أو الستينات أو 

السبعينات أو ديال دابا، اؼبسألة سهلة وسهلة، خص غَت اإلرادة، ماشي 
 .قضية إمكانيات، قضية إرادة

 .وشكرا السيد الوزير

 :ةالجلس رئيس السيد

 .شكرا، الكلمة اآلن للسيد الوزير للرد على التعقيب
 :الثقافة وزير السيد

السيد اؼبستشار احملًتم، أنا أصدقك القول، ولكن أقول كما ىو األمر 
يعٍت ال يبكن أن يعًتف بعضوية ، (CNSS)بالنسبة للصندوق الوطٍت 

يبكننا أن نقول أحد إال إذا كان منخرطا، ويؤدي واجبات االلبراط، ال 
الفنانون ظباىم على وجوىهم، مث نعطيهم، ىذه قضية تنظيم، مادام بغاو 

يكونوا تعاضدية، وأن ىذه التعاضدية إن شاء اهلل ستعيش وستبقى 
وستحل اؼبشكلة جذريا بدال من أن كبلها ظرفيا من سنة إىل أخرى أن 

قوا عليو من هبدوا اغبل القانوين، وكبن ننتظر النظام األساسي الذي واف
 .جهة والقوائم الكاملة للمنخرطُت

درىم،  700وقالوا يل ال فيو ناس يعجزون عن أداء ذلك اؼببلغ اللي 
احنا قلنا ؽبم سنيسر وال نعسر، من ميزانيتنا سنغطي ىذه االشًتاك، وال 

 .يبكننا أن نفعل أكثر من ىذا
 ىذا على وجو اإلصبال، ولكن يف اغباالت االستعجالية مرض أو

وىن صحي إىل آخره، طبعا كبن ال نطبل وال نغيط وال نقول إننا نساعد 
ىذه الفنانة أو ذلك الفنان، كباول أن نقوم بذلك بنوع من اغبياء 

 . والتسًت، وجزاؤنا عند اهلل طبعا كما قد تقولون كبَت
ؽبذا أنا أطمئنكم بأن ىذه اؼبسطرة اليت ال بد من اتباعها إلعطاء 

عاضدية، وطبعا الفنان اؼببدع إذا مل يكن جسمو سليما الشرعية ؽبذه الت
 .فإبداعو كذلك لن يكون سليما، كما تعلمون

 :الجلسة رئيس السيد
 .نشكر السيد الوزير على مسانبتو القيمة يف ىذه اعبلسة

اآلن ننتقل إىل السؤال اؼبوجو إىل السيد وزير السياحة حول السياحة 
إدريس الراضي، عبد : حملًتمُت السادةباؼبناطق اعبنوبية، للمستشارين ا

اجمليد اؼبهاشي، عادل اؼبعطي، غبسن نبيو، الغازي الغراربة، عمر اعبزويل، 
البشَت أىل اضباد، عبد اغبميد أبرشان، ؿبمد تاضومانت، اؼبهدي زركو، 

 . ؿبمد اغبسايٍت، ؿبمد برطٍت، سالمة حفيظي
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين إللقاء السؤال

 :زركو المهدي السيد المستشار
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواين اؼبستشارين،
السيد الوزير، يعترب قطاع السياحة قاطرة للتنمية االقتصادية، ويكتسي 

بذلك أنبية بالغة نظرا للموقع االسًتاتيجي للمغرب، وكذلك اؼبؤىالت 
الطبيعية اليت تتوفر عليها بالدنا، إال أن ما يالحظ أن الوزارة ال تويل 

عليو من األنبية اؼبطلوبة للسياحة باؼبناطق الصحراوية رغم ما تتوفر 
مؤىالت طبيعية قادرة على جلب العديد من السياح الذين يعشقون ىذا 

باإلضافة إىل غٌت اؼبوروث الثقايف الصحراوي، النوع من التضاريس، 
 : حيث نالحظ أن ىناك بعض اؼبعوقات، خصوصا

 غياب تصور واضح للمنتوج السياحي وضبطو؛  -
 غياب الوعي بأنبية اؼبؤىالت؛  -
 ل واستنزاف بعض اؼبناطق اؼبهمة؛ هتالك وتآك -
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 غياب االحًتافية والتكوين؛  -
 غياب اعتماد اؼبقاربة االقتصادية يف صياغة إسًتاتيجية تنموية؛  -
 .غياب عروض سياحية منظمة وشفافة -

لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن إسًتاتيجية الوزارة فيما ىبص 
 السياحة باؼبناطق الصحراوية؟ 

 .شكرا
 :رئيس الجلسةالسيد 

 .شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة اآلن للسيد الوزير لإلجابة على السؤال
 :التقليدية والصناعة السياحة وزير الزناكي، ياسر السيد

 .شكرا السيد الرئيس
بداية أود أن أنوه باىتمام السادة اؼبستشارين احملًتمُت من فريق 

وأسجل كذلك بإهباب التجمع الدستوري باىتمامهم بالقطاع السياحي، 
 .بالغ اىتمامكم بتطوير السياحة بأقاليمنا اعبنوبية العزيزة

ففيما يتعلق هبذه اؼبناطق، فقد قامت الوزارة بإقباز دراسات معمقة 
حول سبل تسخَت الًتاث الثقايف على صعيد عماالت كلميم، مطاطا، 

وتسعى وآسا الزاك، واليت ىي قيد االقباز بتنسيق مع منظمة اليونسكو، 
ىذه الدراسة إىل ىيكلة منتوج ثقايف قابل للتسويق سياحيا، وسنتمكن 
من خالؽبا من تنويع اؼبنتوج السياحي واقًتاح بدائل سوسيو اقتصادية، 

خاصة باؼبناطق الواحاتية اؽبشة، عالوة على برؾبة الوزارة ؽبذه اؼبناطق يف 
مشولية تكاملية  إطار اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية السياحية عرب رؤية

 : تتعلق
الشاطئ )دبخطط احملطات الشاطئية اؼبندؾبة بكل من كلميم  -1

، وواد اشبيكة بطانطان، والداخلة يف كرارت فرتت، واليت (األبيض
 20ألف سرير، وخبلق  60ستمكن من خلق طاقة إيوائية إضافية تناىز 

 مليار درىم؛ 20ألف منصب شغل بقيمة استثمارية تفوق 
ط السياحة ذات الطابع احمللي، واليت ترتبط بالرياضات اؼبائية ـبط -2

 واؽبوائية؛
ـبطط فضاء لالستقبال السياحي لتنمية السياحة اعببلية والقروية  -3

 3على  2008على الصعيد الوطٍت، حيث مت التوقيع خالل شهر أبريل 
، اتفاقيات للشراكة، هتم فضاءات االستقبال السياحي لكل من الراشيدية

ورزازات، وزاكورة، وإلقباز عدة مشاريع بغرض إعادة ىيكلة وتنمية 
ىكتار، واستثمار  87النشاط السياحي على مساحة إصبالية تقدر ب

مليون درىم على مدى أربع سنوات، وىي األرقام اليت  126حبوايل 
 . ستساىم دون شك يف تنمية ىذه اؼبناطق وإشعاعها اقتصاديا واجتماعيا

إلشارة إىل أن فضاءات الصحراء والواحات السالفة ىذا وذبدر ا
الذكر قد عرفت تقدما ملموسا فيما يتعلق بربناؾبها وإقبازىا، كذلك 

أذكر بأن اؼبناطق اعبنوبية ىي تعترب من الركائز اؼبهمة يف النظرة اؼبستقبلية 
 .2020ديال 
 .وشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
 .يبالكلمة للسيد اؼبستشار يف إطار التعق

 :زركو المهدي السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

السيد الوزير، احنا طرحنا ىاذ السؤال ألنبيتو، انتما ذكرتو السيد 
سنة من  35الوزير أن ىناك دراسة، نتأسفو، السيد الوزير، ألنو بعد 

اسًتجاع ىاذ األقاليم، يّلو الوزارة غادي تقوم بدراسة، معرفناش عالش 
 ىاذ التأخَت؟ 

ثانيا ذكرتو الشاطئ األبيض واشبيكة وواد درعة، ىذه برامج مهمة، 
ولكن، السيد الوزير، راه متوقفة اآلن، واحنا األسباب ما نعرفوىا ألن 
الساكنة كلها طرحت األعمال على ىذيك الربامج، السيما الشاطئ 
األبيض، واد درعة، الوطية، اشبيكة، ىذه كانت برامج مهمة، واحنا 

جهاتنا، ولكن غبد الساعة ىذه الربامج متوقفة، منعرفوش  شفناىا يف
 اؼبشكل أشنو ىو؟ 

السيد الوزير، السياحة عندىا أنبية خاصة باألقاليم اعبنوبية، إىل 
شفتو مثال زاكورة وورزازات كيفاش انتعشت ىاذيك اؼبنطقة بالسياحة، 

لعيون، نفس اؼبؤىالت اللي كاينة يف زاكورة ويف ورزازات راه كاينة يف ا
كاينة يف السمارة، كاينة يف الداخلة، بل أكثر من ذاك أن ىاذيك 

عندىا الشواطئ، يعٍت كاينة واحد النوع من التكامل، الداخلة األقاليم 
شاطئها ىائل، العيون، طرفاية، طانطان، كلها عندىا شواطئ ىائلة، 

 .السمارة عندىا كذلك مؤىالت، آسا الزاك عندىا مؤىالت
ر، احنا بغينا اغبكومة والوزارة هتتم خصوصا بالسياحة، السيد الوزي

ألن السياحة ىي اللي غًتفع لنا من االستثمار، ألن االعتماد على الدولة 
عالش ىبلق لنا مشاكل؟ إىل ما كانت الوزارة وتكاثفت اغبكومة كلها، 

السيما وكالة تنمية األقاليم اعبنوبية، اللي عندىا إسًتاتيجية مهمة، 
برنامج ىائل، واحنا اللي شفناه والحظناه، ألن واحد الربنامج وعندىا 
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يبكن لنا إىل مشينا بو خبطى ثابتة وبتنسيق مع صبيع الوزارات غادي 
قبحو إن شاء اهلل، و لكن خص التنسيق مع وكالة تنمية األقاليم اعبنوبية 

 .ومع وزارتكم
كذلك، السيد الوزير، ىناك العشرات من الشباب اللي بغاو 

ستثمروا يف قطاع السياحة، وداروا ملفات لدى مراكز االستثمار، ملفات ي
ىي ناجحة على الورق، ولكن الشباب اإلشكالية الكبَتة اللي عندىم 

أشهر  5أشهر أو  4أشهر،  3ىي التمويل، وبط اؼبلف هناية اؼبطاف يف 
 .يبشي هبي

اظبح يل السيد الرئيس جوج دقايق، ألن ىذا موضوع مهم جدا، 
 . ادي وبل لنا إشكالية الشغلوغ

كذلك، السيد الوزير، بعض اؼبستثمرين احملليُت اللي استثمروا يف 
السياحة، فيهم اللي بٌت فنادق وبتكلفة باىظة، وبفوائد تصل إىل أكثر 

، اآلن نبا ضحية، اؼبشروع وقف، الوزارة زبلت عنهم، %15من 
وك اؼبستثمرين األبناك، يعٍت ماشيُت للحبس، خص الوزارة تشوف ىاد

كذلك احملليُت اللي نبا بداو دبجهودات ؿبلية وتساعدىم باش ىبرجوا 
 . من ىاذ اإلشكالية

السيد الوزير، احنا طرحنا ىاد اإلشكالية، السياحة غادي ربل لنا 
مشكل الشغل، ألنو االعتماد على اإلنعاش الوطٍت أو الوظيفة ما 

ا لنا يف السياحة وتشغيل اليد غيحلش لنا اؼبشكلة، اهلل ىبليكم ؼبا تشوفو
 . العاملة احمللية

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

تفضل السيد الوزير، اهلل ىبليك السيد اؼبستشار، اهلل ىبليك التزموا لنا 
 .بالوقت
: التقليدية والصناعة السياحة وزير السيد

 .شكرا السيد الرئيس
السيد اؼبستشار، أنا كنتفق معك ألن حبال اللي ذكرت األقاليم 

 2020اعبنوبية ىي من الركائز اؼبهمة يف إسًتاتيجيتنا اؼبستقبلية ديال 
اليت تتمركز على مبدأ اعبهوية وتنمية الًتاب الوطٍت، واؼبناطق اعبنوبية ىي 

 . يةمن، كنعاودىا مرة أخرى، ىي من الركائز اؼبهمة ديال اإلسًتاتيج
كما ذكرت احنا عارفُت بأن السياحة ىي كتساىم يف خلق مناصب 

شغل واؼبشاريع اللي ذكرهتا يف جوايب كتخلق أكثر من آالف مناصب 

شغل جديدة، اللي غادي تساىم يف التنمية االجتماعية يف مناطق 
 .اعبنوب

تشجيع اؼبستثمرين احملليُت، متفق معك، من بُت اغباجات اللي 
لساكنة ويف صبيع اعبهات، خصوصا حبال اللي قلت وإىل غنتقربو من ا

البرطنا يف مبدأ اعبهوية غادي تكون واحد اغباجة طبيعية، ىي التقرب 
 .من اؼبستثمرين يف كل جهة

أما من جهة االستثمارات، وذكرت واد شبيكة، وذكرت الشاطئ 
األبيض، الشاطئ األبيض احنا عندنا نفس الرغبة باش نشوفو حىت 

مشاريع كبَتة، والدولة حىت ىي دعمت واعطات مساعدات، مع  احنايا
، (FADESA)األسف كانت الظرفية االقتصادية اللي جعلت ؾبموعة 

اللي ىي ؾبموعة أجنبية ألن كانت من أكرب اجملموعات يف االستثمار 
السياحي اللي عرفت مشاكل اقتصادية، وما كملتش اؼبشروع، والوزارة 

وسبكنا قبلبو مستثمر مهم تثمرين آخرين، دارت أحباث واتصلت دبس
، اللي غادي وبل مشروع، وأنا التقت هبم "بيكال باطروس"مصري ىو 

 . عدة مرات ىاذ العام، وإن شاء اهلل غادي يبداا اؼبشروع يف ىاذ الصيف
إذن اجملهودات تدارت والتأخَت كان عندو األسباب ديالو، بالعكس 

رين، اللي عندىم اػبربة اللي الدولة جات ومشات قلبت على مستثم
كتمشي مع النطاق اؼبناخي واعبغرايف ديال اؼبنطقة، وىي كنظن بأن 

 .غادي يكون مشروع أحسن من األول
يف واد اشبيكة، اؼبشروع خدام ىو مشروع مهم وكبَت بزاف، اؼبساحة 

خدامة عليها، ودابا " أوراسكوم"ديالو كبَتة، وكانت دراسات جملموعة 
اؼبارينة، وغادي  إن شاء اهلل، آخر احملادثات كانت على غادي ينطلقو

 .ينطلق إن شاء اهلل يف اؼبستقبل
 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير

السؤال الثاين اؼبوجو إىل السيد وزير السياحة كذلك، موضوعو وضعية 
زبيدة : اؼبكتب الوطٍت اؼبغريب للسياحة، للمستشارين احملًتمُت السادة

بوعياد، حفيظ وشاك، لطيفة الزيواين، ضباين أؿبزون، امبارك النفاوي، 
ؿبمد نقاد، أبو بكر اعبيد، عمر مورو، موالي اغبسن طالب، مصطفى 

يبة، ؿبمد علمي، سعيد سرار، فليتفضل أحد السادة اؼبستشارين الو
 .إللقاء السؤال

: حفيظ وشاك السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس
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 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة اؼبستشارين،

تعترب السياحة من القطاعات اؼبهمة اليت راىن عليها اؼبغرب من أجل 
اعبهوية واحمللية، إال أن ىذا الرىان تنمية اقتصاده، ومن أجل التنمية 

مرىون دبؤسسة عمومية أوكل إليها الدعاية واإلشهار باؼبنتوج السياحي 
اؼبغريب، أال وىي اؼبكتب الوطٍت اؼبغريب للسياحة، والذي يعترب من أقدم 

 .1918اؼبؤسسات الوطنية، حيث مت خلقو يف سنة 
 يتوفر على رؤية إال أنو مع األسف يتضح أن هبذا اؼبكتب عبث، وال

واضحة للتنمية، وليس لو رؤية لإلسًتاتيجية الدعائية على الصعيد 
الوطٍت، ونعطى بعض األمثلة، مثال أنو مل يهتم باألسواق اعبديدة ألن 

السوق الروسي اللي دولة : العامل عرف تطور كبَت وأسواق جديدة مثال
مصر كتستقبل مليون سائح،  3واحدة حبال تركيا كتستقبل منو تقريبا 

 . ألف سائح 16ألف سائح، اؼبغرب كيستقبل منو  350منو مليون و
ككاتب عام للجامعة الوطنية  2001يف  2Mكنا قدمنا برنامج يف 

 10للسياحة، وآنذاك مت طرح واش الرؤية غادي تكتمل؟ واش غنستقبلو 
ة ماليُت سائح؟ وآنذاك قلنا إىل ما البرطناش وما شقيناش األسواق العاؼبي
اعبديدة، راه منوصلوؽباش، ماشي نوصلو ؽبا بالعمال اؼبغاربة يف اػبارج، 

 ...إىل غَت ذلك
مثال أكادير، كانت ىناك أسواق ناضجة حبال السوق  

اإلسكندنافية، أسبوعيا، السيد الوزير، كنت مندوب وزارة السياحة 
طائرة من السوق الدمباركية، نعطيك  18بأكادير، كنا كنستقبلو 

واحد اللي ىو ( tour opérateur)طائرة غَت مع  11اظبياهتم، 
ديال  3، "ين كروسراف"ىي  ديال الطائرات اللي 4، "سيمونس بيس"

اللي ىو  2، ومن فلندا كنستقبلو "فراتيس روسور"الطائرات اللي ىي 
 . شي مكيتدارش مع األسفال ىاد" أونلي كوماتكات"و" فاين ماتكات"

الًتتيب ديالنا عاؼبيا تراجع، ألن كوجهة سياحية اآلن أصبحنا كنحتلو 
، يف الثمانينات كان 67ة ، بينما السنة الفارطة كنا يف الدرج75الدرجة 

، يف التسعينات اؼبغرب كان كيحتل 26اؼبغرب كيحتل الدرجة 
ىاد الشي ىذا، وعربيا ولينا كنحتلو الدرجة  ، ولكن تقهقر37الدرجة

، بينما اإلمارات اآلن أصبحت يف الدرجة األوىل، تونس الدرجة 9
، 68، سلطنة عمان عاؼبيا سابقانا الدرجة 6الرابعة، مصر الدرجة 

اعالش أعطيت ىاذ األمثلة ىاذي؟ ألن بكل صراحة اؼبكتب الوطٍت 
اؼبغريب مكيتوفرش على رؤية واضحة من أجل الدعاية، ويف التعقيب ديايل 

الزم غادي نبُت ىاذ النوع نتاع العبث اللي كاين يف ىاذ اؼبكتب، ألن 
بكل صراحة الوزارة مسؤولة على الدعاية السياحية، على وضع السياسة 

 . لدعائية ولكن اؼبكتب ينفذا
مع األسف ما ىي اإلجراءات اليت ازبذسبوىا من أجل الرفع من 

 مردودية ىذا اؼبكتب؟ 
 .وشكراوأحتفظ إىل بقى شي وقت للتعقيب، 

 :السيد رئيس الجلسة
 شكرا، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال

 :التقليدية والصناعة السياحة وزير السيد
 .الرئيس، شكرا السيد اؼبستشارشكرا السيد 

 حضرات السيدات والسادة اؼبستشارين،
يعمل اؼبكتب الوطٍت اؼبغريب للسياحة على توطيد مكانة اؼبنتوج 
باألسواق التقليدية، وعلى غزو أسواق واعدة، وكذا تعزيز شراكة مع 

منظمي األسفار، وسن إسًتاتيجية لإلنعاش والتسويق عرب شبكة 
 .افة إىل تعزيز الربط اعبوياإلنًتنيت، باإلض

يف ؾبال اإلنعاش والتسويق قبد  2010و  2009ومن أىم رىانات 
مواكبة افتتاح احملطات الشاطئية اعبديدة للمخطط األزرق بوضع برامج 

تسويقية خاصة، ىذا إضافة إىل مرافقة الطاقة اإليوائية على الصعيد 
توج العائلي واؼبنتوج الوطٍت، وأيضا التعريف باؼبنتوجات اعبديدة كاؼبن

الراقي، ومنتوج سياحة األعمال واؼبؤسبرات، ىذه األخَتة اليت مت إحداث 
ىيئة مكلفة بإنعاشها ربت اسم اؼبكتب اؼبغريب إلنعاش اؼبؤسبرات وسياحة 

 . األعمال
 : ومن ضمن ما مت ربقيقو أيضا

 اتفاقية؛  87التوقيع على شراكات لإلنعاش اؼبشًتك، ما يناىز  -
 عزيز التواصل اؼبؤسسايت؛ ت -
غزو أسواق جديدة واعدة على غرار بولونيا وروسيا، اليت عرفت افتتاح  -

مندوبية للسياحة هبا، كما نشتغل حاليا على أسواق أخرى، من ضمنها 
 األسواق العربية، دول أخرى من أوربا الشرقية واألسواق األمريكية؛ 

نوع وأداة إعالمية وربفيزية إطالق بوابة جديدة لإلنًتنيت دبضمون مت -
 ىامة؛  

 .تعزيز دينامية مبو النقل اعبوي -
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ساىم اؼبكتب الوطٍت للسياحة يف ؾبهودات القطاع للنهوض 
بالسياحة الوطنية والرفع من عدد السياح الوافدين وكذلك اؼبداخيل 

 . السياحية
ؼبواجهة األزمة العاؼبية، " 2009كاب "ويف إطار اؼبخطط االستباقي 

ضعت تدابَت دورية لدعم عمل اؼبكتب الوطٍت اؼبغريب للسياحة، وذلك و
 . من أجل إنعاش وجهة اؼبغرب وتطوير اػبدمات اعبوية للسياحة للمملكة

لو سبت اؼبصادقة على مرسوم ربصيل متأخرات ضريبة يولتحسُت مداخ
من التصروبات  %20اإلنعاش السياحي، حيث مت اغبصول على 

اإلضافية ألصحاب الفنادق، كما قام دبجموعة من التدابَت اػباصة 
 .دبراجعة مساطره اإلدارية، وكذا على مستوى تدبَت موارده البشرية

أخَتا باش قباوب، السيد اؼبستشار، على السؤال ديال االىتمام 
باألسواق اعبديدة جاوبت عليها، دبشكل أكادير وأنا متفق معك، 

ير ىو السوق اللي كيعرف واحد االلبفاض وتراجع من السياح أكاد
القادمُت، ألن ذكرنا من السياح ديال اسكندنافيا وحىت السياح األؼبان 

ألف سائح،  70ألف سائح واآلن  200اللي كانوا يف ذلك الوقت 
" خرتشف"مشكل أكادير ىي يف قيمة اؼبنتوج السياحي اللي عندنا، ويف 

( les tours opérateurs)الفعالُت يف السياحة يف أؼبانيا مثال، 
اؼبشكل دياؽبم يف الوقت اللي كانت أكادير تستقطب عدد كبَت من 

السياحيُت ما كانتش منافسة، ما كانش ىناك تونس، مكانش ىناك شرم 
الشيخ، كان اؼبنتوج جديد، وفنادق جديدة، ىذه الفنادق مل يتم 

نافسة شديدة اللي جات من ذبديدىا، وخلقت يف نفس الوقت واحد امل
تونس، اللي جات من شرم الشيخ، اللي جات من جزر الكناري، اللي 

 . جعلت أكادير اليوم كاين عندىا واحد اؼبشكل كبَت من جهة اؼبنافسة
 .شكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب
 :وشاكحفيظ  السيد المستشار

كلمة السيد الوزير، فعال أكادير إىل ابغينا نتكلمو على أكادير راه 
إشكالية أخرى، ما شي مشكل نتاع الطاقة اإليوائية اللي تقادمت، كان 

ووقف " بانسو"سنُت، جاء  10ىو االستثمار، مث توقيف أكادير ؼبدة 
، بغاو يستثمروا، كان "نكرمان"، جات "التيوي"االستثمار، جات 

شي ديك الساعة، راه كانت تونس، كانت جربة، كانت شرم أكادير ما

كامب "الشيخ، ولكن يف الطرف اآلخر، قبل ما نديرو االتفاقية نتاع 
 . ما بُت مصر والطرف اآلخر" ديفيد

ولكن غَت بالنسبة لروسيا أشرمت أنو مت فتح يف روسيا، مت يف موسكو، 
لسفارات جالسُت، مت فتح الصُت ولكن مدة ىاذي واؼبندوبُت راىم يف ا

 .مازال ما فتحت اؼبندوبيات
كانت  1994كذلك بالنسبة للميزانية، غَت واحد اؼبقاربة، يف 

مليار وما  55اآلن  ،(ATPT)مليار نتاع  2مليار، و 9ميزانية اؼبكتب 
، وشوف 250، دابا 417كنوصلوش، وكانت اؼبوظفُت ذيك الساعة 

 . التحمالت اللي كانوا وما وصلناش للمستوى اللي كان اشحال ىاذي

 36دابا نعطيك العبث، العبث يف الدراسات، مت القيام بدراسة ب 
واللي كانت ؼبسألة معينة، ىذه " مونيتور"مليون مع مكتب الدراسات 

 .لدراسة راىا يف الرفوفا

ؽبم  دبليار سنتيم، قال "بغوفيت"مع مع مكتب آخر مت القيام بدراسة 
 . اؼبدير ىذه دراسة مصاغباش

بالنسبة للوكاالت، ىناك الوكاالت اللي كنمشيو من ىنا حىت 
نتاع اؼبغرب، ( le stand)ؼبوسكو باش تدير وكالة مغربية تدير لنا 

للي كيتناوبوا، ما كاينش الش نقول معروفُت شكون، جوج وكاالت ا
 . اظبيتهم، ما نصاوبوش ؽبم اإلشهار، ولكن معروفُت إذا بغييت اظبيتهم

مندوبية جدة مت إغالقها بدون اللجوء والرجوع إىل اجمللس اإلداري، 
 .اللي عندو الصالحية باش يغلق، تغلقات واغبساب البنكي بقي مفتوح

األخَت مت طبع كتيب من طرف كذلك بالنسبة لباريس، يف اؼبعرض 
اؼبندوبية نتاع باريس للدعاية واإلشهار والصحراء اؼبغربية ما فيهش، 

فيو كيقولوا أن اؼبغرب ( la suisse)كذلك، ( la suisse)مبتورة، يف 
اللي اؼبيزانية العامة نتاع ( des brochures)مصدر للحشيش، وىذه 

قبل ما   (un bon à tirer)الدولة، ىي اللي كتموؽبا، إىل كاين 
يسحب ذاك السيد كيجي للمكتب وكيعطي ىذا،        إىل غَت 

 ... ذلك
، (Aliette)، مقال نتاع (le Figaro)مت القيام بدعاية يف جريدة 

وفيو الصحراء مبتورة، ويف اػبانة نتاع اإلشهار، نتاع الدعاية، باللوغو نتاع 
(l’office.) 

يورك، نيويورك عينا مندوب كان بالنسبة كذلك للمندوبية نتاع نيو
، قدم استقالتو، مشى ىبدم يف القطاع اػباص، (l’office)خدام يف 
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، باش ياخذ (FCR)رجع وتعُت يف باريس، وقدم استقالتو باش ياخذ 
 .مليون ومشى حبالو 20

يف باريس،  6، عندنا (les agents locaux)ظبحيت بالنسبة اإىل 
حساب اؼبيزانية العامة ديال الدولة ب كاين الناس كيمشيو كيقراو على 

(agent local ) يف اؼبكتب  10أورو، بينما سلم  5000كيطيح ب
 . أورو 3000كيطيح ب 

بالنسبة اآلن للمندوبيات يف اػبارج ال تقوم بدورىا، ولينا كنديرو 
(les agences de communication )استدعي فالن،  كيقولوا لنا

ألف دوالر  15عندنا مع وكالة عقدة استدعي فالن، ويف نيويورك 
" سربينغ: "الفالين( tour opérateur)شهريا باش تقول لنا عيط ل 

، والقائمة طويلة، وكيخص تدار شي عبنة ديال التقصي أو "أوبريان"و
شي جولة استطالعية ؽبذاك اؼبكتب، وىل حبال شي فَتمة ديال شي 

 . واحد كيستغلها، وشكرا
ال ما ضابطُت القطاع، السيد الوزير، نقوؽبا لكم، نتم يّلو جيتيو، مازأ

 .ولكن خصكم تعمقوا البحث ديالكم يف ىاذ اؼبكتب، وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

السيد اؼبستشار اهلل ىبليك، أنا كنت ال أريد أن أستعمل ىذه اؼبطرقة 
إال ناذرا، وأصبحت ال أتركها إال ناذرا، اهلل ىبليكم، الكلمة للسيد الوزير 

 للرد على التعقيب 
 :التقليدية والصناعة السياحة وزير السيد

 . شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد اؼبستشار
واللي ما فيهاش الصحراء، أنا ما عندي علم  يف اغبقيقة أن اػبرائط

هبا، وما كنظنش ألن الوطنية ىاذي واحد اغباجة مهمة، ما كنظنش 
لبرجو باػبريطة ماشي ديال الصحراء، ولكن واش خص جهود وؾبهود 

باش مبيو ونطورو اؼبكتب الوطٍت، أنا متفق معك، أي حاجة الزم نطورو 
 .ونشوفو، احنا ىنا باش نبنيو

نشوف أنا خص الواحد ما ينساش، ال هبب أن ننسى بأن اللي ك
اؼبغرب اليوم اغبمد هلل يف العشر السنُت األخَتة سبكن باش يضاعف 
مرتُت عدد السياح القادمُت للمغرب، يضاعف مرتُت اؼبداخيل ورغم 

واحد األزمة وال الظرفية الصعبة، اؼبغرب العام اللي فات كان أول دولة يف 
، ثاين دولة ىي تركيا %6 وقلتها بزاف ديال اؼبرات ب احمليط اؼبتوسطي،

1,5% . 

العمال اؼبغاربة باػبارج، تركيا اللي ىي عمالق عندو أكثر من 
الًتكيُت اللي كيجيو من أؼبانيا اللي احنا عندنا كيجيو من أوروبا، 

وكيستعملوا ذوك العمال دياؽبم يف نطاق األرقام دياؽبم ألن معًتف هبا 
الدولية للسياحة، ىاذ الشي كامل، ىاذ األرقام كتبُت بأنو ما اؼبنظمة من 

كتجيش بوحده،ا كاين واحد اجملهود، كاين واحد التسويق، كاين واحد 
اجملهودات اللي بذؽبا اؼبكتب الوطٍت، وزارة السياحة واؼبكتب الوطٍت، 

 .اللي كاين بزاف ديال اجملهودات اللي كتقام اليوم
السينش، روسيا راه اؼبندوبية كتشتغل على روسيا قليت عليها ما ج 

اللي غادي يكون إن شاء اهلل، غيتنظم يف ( L'événement)واحد 
موسكو ىاذ العام، اللي ىو كبَت وغادي يتسوق فيو اؼبغرب، وغادي 

يكون إن شاء اهلل يف شتنرب، بزاف اغبوايج كتدار، واش خصنا كبسنوىا؟ 
اللي وصلنا ؽبم كات ( les résultats)نعم، ولكن كنقول األرقام وال 

واحد اجملهود اللي مكننا نوصلو ؽبا، ما غادي ذبيش بوحدىا، وىذا ىو 
 .السؤال ديالكم

 :الجلسة رئيس السيد
 . شكرا السيد الوزير

السؤال الثالث اؼبوجو إىل السيد نفس الوزير، موضوعو حصيلة برامج 
سائح، للمستشارين ماليُت  10التنمية السياحية ومدى ربقيق ىدف 

عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، أضبد الرضبوين، : احملًتمُت السادة
أضبد حاجي، ؿبمد عذاب الزغاري، عبد الرحيم الزمزامي، حسن 
الغزوي، ؿبمد الزعيم، جناح عبد العزيز، عبد اؼبوىل ضبري، اغبسن 

 أكوجكال، فليتفضل أحد السادة اؼبستشارين لتقدًن السؤال،
 :الزغاري عذاب محمد السيد شارالمست

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات اؼبستشارات، 
 السادة اؼبستشارين،

يف البداية باسم فريق التحالف االشًتاكي البد أن هننئ السيد الوزير 
على الثقة اؼبولوية، وإشرافكم على قطاع مهم أال وىو السياحة والصناعة 

لتقليدية دبسانبة زميلكم احملًتم كاتب الدولة يف الصناعة التقليدية، ا
 .ونتمٌت لكم كل التوفيق والنجاح
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سؤالنا كذلك يتمحور حول اإلشكالية ديال السياحة يف اؼبغرب، 
وسباشيا مع األسئلة ديال الزمالء السابقُت، لقد حددت حكومات سابقة 

، ووصلنا 2010لول سنة ماليُت سائح بح 10واغبكومة اغبالية ىدف 
، وعلينا أن نفق على اغبصيلة، فهل مت ربقيق 2010اآلن إىل هناية أفق 

 ماليُت سائح؟  10ىدف 
ومع ربديد اؽبدف مت وضع ؾبوعة من اؼبشاريع والربامج، ومنها برنامج 

اؼبغرب األزرق، ويف إطاره مت إقباز مشاريع مهمة، كان ؽبا تأثَت على 
، لكن مشاريع أخرى مازالت متعثرة كما ىو اغبال تطور السياحة ببالدنا

ؼبشروع تغازوت، وكذلك اؼبشاريع اليت طرحها الزمالء سابقا كالشاطئ 
 . األبيض ومثيالهتا

تعثرات بعض اؼبشاريع، إضافة إىل ضعف القوة التنافسية ؼبنشآتنا 
السياحية، خاصة على مستوى األسعار مقارنة مع بلدان تنافسنا على 

نفس اؼبنتوجات السياحية، وضعف التسويق اػبارجي، ردبا تكون عوامل 
تقف يف وجو ربقيق األىداف اؼبسطرة، وجعل السياحة دعامة أساسية يف 

نا بالنظر للمميزات والتنوع اعبغرايف والثقايف، واليت ذبعلو مؤىال تنمية بالد
 . ليكون أكرب بلد سياحي يف اؼبنطقة، بل ويف اإلطار اؼبتوسطي عموما

ماليُت سائح، وكيف  10نسائل معاليكم عن حصيلة مشروع 
تواجهون عوائق تطوير السياحة وربقيق األىداف اؼبنتظرة؟ وكيف 

 اليت عرفتها بعض اؼبشاريع وآفاق ذباوزىا؟ تتعاملون مع التعثرات
 .شكرا السيد الرئيس والسيد الوزير

 :الجلسة رئيس السيد
 .شكرا، الكلمة اآلن للسيد الوزير لإلجابة على السؤال

 :التقليدية والصناعة السياحة وزير السيد
 .شكرا السيد الرئيس

وغ أود يف البداية أن أؤكد بأن اغبكومة تبذل قصار جهدىا لبل
، وتعمل جاىدة على تسريع األوراش 2010األىداف اؼبسطرة يف رؤية 

اؼبتعلقة باألولويات اؼبرحلية، وللتذكَت فهذه اإلسًتاتيجية ترتكز على 
 :احملاور الست التالية

أوال، بالنسبة عبلب أكرب عدد من السياح األجانب، فقد مت ربقيق ما 
 : يلي

 تسريع إسًتاتيجية تنويع األسواق؛  -
 إنشاء وحدة مكلفة بالًتويج لسياحة اؼبؤسبرات؛  -

 دعم مبادرات التسويق عرب األنًتنيت؛  -

 تنظيم ضبالت تروهبية، تستهدف اعبالية اؼبغربية باػبارج؛  -

 .فتح خطوط جوية جديد -
 : ثانيا، تعزيز الًتويج لصورة اؼبغرب يف اػبارج، وذلك من خالل

 اعبهاز الدبلوماسي لًتويج الوجهة اؼبغربية؛ تعبئة  -
فتح مندوبية جديدة للمكتب الوطٍت اؼبغريب للسياحة بروسيا،  -

 وأخرى قريبا بالصُت؛

ثالثا، تقوية السياحة الداخلية، وذلك عرب تطوير عروض مندؾبة بأشبنة 
مدروسة موجهة للسائح الوطٍت، وبرؾبة عمليات تروهبية من طرف 

 اؼبغريب للسياحة لتحفيز الطلب الداخلي؛ اؼبكتب الوطٍت
رابعا، ربسُت جودة اؼبؤسسات السياحية وتقوية نسبة العودة إىل 

بالدنا، حيث يتم يف ىذا اإلطار مراجعة اعبودة بتكثيف ضبالت تصنيف 
وإعادة تصنيف الفنادق واؼبطاعم، وكذا مراجعة آليات التمويل لتحديث 

 ؛(Renovotel)نادق الفنادق عرب دعم صندوق ربديث الف
خامسا، مواصلة دينامية االستثمارات السياحية من خالل تشجيع 
اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي بإصدار اؼبرسوم التطبيقي والتفكَت 

 يف ربفيزات ضريبية مشجعة ؽبذا اؼبنتوج؛

سادسا وأخَتا، تكثيف اؼبصاحبة اؼبؤسساتية، وذلك عرب عملنا على 
 .دبرصد السياحة لليقظة وتتبع الظرفية السياحية الدوليةخلق خلية مركزية 

وهلل -والنتائج احملصل عليها غبد اآلن تبُت أن السياحة اؼبغربية 
استطاعت ربقيق نتائج جد إهبابية يف ظل ؾبموعة من التعثرات،  -اغبمد

كان أنبها األزمة االقتصادية العاؼبية، استطاع اؼبغرب اغبفاظ على 
ا القطاع حيث عرفت مداخيل األسفار يف الثالثة أشهر مكتسباتو يف ىذ

، كما عرفت ىذه الفًتة من %12األوىل من ىذه السنة ارتفاعا بنحو 
مليون مسافر دويل، وىذا يبثل يف ؾبملو  1تدفق أكثر من  2010سنة 

 .%16ارتفعا حبوايل 

ىذه اؼبؤشرات وإن دلت على شيء فإمبا تدل على ربسن اؼبناخ العام 
اج السياحي الوطٍت، وذبعلنا أكثر تفاؤال بالنسبة للحاصل السنوي لإلنت

 . 2010وغبصيلة رؤية  2010
أما فيما يتعلق بتعثر بعض اؼبشاريع، فقد انكبت اغبكومة على إهباد 

حلول إلعادة إطالقها، وىو ما مت فعال بالنسبة ؼبشروع تاغازوت 
 .وشكرا. والشاطئ األبيض

 :السيد رئيس الجلسة
 .ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب الكلمة
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 :أعمو اللطيف عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير احملًتم،

 السادة الوزراء،
 السادة اؼبستشارين،

 السيدات،
السيد الوزير، أظن أنكم مررمت على جانب السؤال، كبن سؤالنا 

دبراكش  2000نذ م 2010، انطلقنا يف رؤية 2010واضح، كبن يف 
يوم التوقيع على عقدة برنامج مع كافة اؼبتدخلُت الفاعلُت يف القطاع 

السياحي، التزمنا حبماس كبَت، وقدمت الدولة دعما مفرطا خالل 
ميزانيتها السابقة، فبغيناكم تقولوا لنا احنا اآلن يف شهر ماي، بيننا وبُت 

ىل ما وصلناش مليون أو ال؟ إ 10أشهر، واش وصلنا ل 7آخر السنة 
 . عالش؟ ما جاوبتوناش السيد الوزير

يف تقديرنا صبيعا البد أن نتوقف لتقييم ىاذ اؼبرحلة، ما يبكنش 
، يف حُت أن ىناك ؾبهود بذل ماليا 2020نطويوىا ونقولو للناس رؤية 

ديال  7,5، أكثر من 7ومعنويا وماديا، النتيجة مل نصل بعد إىل حىت
السائح إىل حد اآلن، منذاكرش على السياحة الداخلية، منذاكرش على 

، تنقولوا درنا 2020، اآلن أش تنقولو؟ تنقولو احنا غادين لالًتاجعات
ىناك عدد اؼبتدخلُت، اؼبكتب الوطٍت اللي : درنا درنا، السؤال األول

تذاكر عليو الزميل، وزارة السياحة الدولة، اؼبكاتب اعبهوية للسياحة، 
 اعبمعيات اؼبهنية، من ىو اؼبنسق يف ىاذ اػبضم من اؼبتدخلُت؟ 

الصوائر اليت تنفق باىظة جدا، التوجو كبو السياحة الدولية السيولة أو 
كمنتوج متعدد الذي يتوفر عليو اؼبغرب، ال نستطيع كفاعلُت جهويُت أن 

نتصور سياسة جهوية إلعطاء اعبهة الفعالية اؼبطلوبة، بالفعل يف إطار 
تعدد اؼبنتوج الثقايف والغذائي والطبيعي وكذا، إىل معندناش ؿباور يتوفر 

 . ىل رؤية إسًتاتيجية واضحة، أال وىي الدولةع
غياب إسًتاتيجية واضحة  -اػبالصة  –اآلن يبكننا أن نقول بأنو 

 ما وصلناىاش؛ 2000ورؤية واضحة يف توجو األىداف اؼبرسومة منذ 
 ثانيا، تردي الوضع الداخلي للسياحة؛

 ثالثا، ىزالة اػبدمات واعبودة؛
 les)لنا الرقم ديال عدم العائدين  رابعا، أن ىناك تراجع، ما قلتوش

non retours )شحال؟ ينزل سنة بعد سنةا. 

كافية  2000أختم، السيد الرئيس، عدد األسرة اؼبوجودة منذ 
مليون سائح لو كانت ىناك رؤية وإسًتاتيجية واضحة  10الستقطاب 
 . يف ىذا اجملال

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيبالكلمة للسيد الوزير للرد على 
 :التقليدية والصناعة السياحة وزير السيد

 .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد اؼبستشار
قبل ما نبدا أوال نسبة السياح القادمُت للمغرب اللي عائدين أكثر 

كل عام، يعٍت كاين واحد النسبة عالية ديال  %60من مرة ىو ب 
السياح اللي كَتجعوا والعائدين، وىي أكثر من السياح اللي ما 

 .كَتجعوش، ىذا كنظن ىو أىم حاجة اللي خصنا نتفكروىا
 2000ثانيا، من جهة اإلسًتاتيجية واألرقام، تقرر يف أول سنة 

ن مكاينش الدول واحد اإلسًتاتيجية منظمة، وىذه معًتف هبا دوليا أل
بزاف اللي كانت عندىم إسًتاتيجية منظمة يف السياحة، احنا من أقل 

 10الدول والفاعلُت يف ىذا اؼبيدان كيعًتفوا بو، كان واحد الرقم ىو 
ديال اؼبليون ماشي ىو نتيجة ديال واحد الًتكيبة  10ديال اؼبليون، 

ىو ىدف، ديال اؼبليون  10ديال اؼبليون،  10رياضية خصنا نديرو 
واؽبدف كيكون طموح، ويف ذاك الوقت كان تعًتف بو أنو ىدف 

 .طموح، بزاف ديال الناس مثاقوش بو
، باش نكون دقيق باش قباوب % 8,3لغة األرقام، اليوم وصلنا ل 

على سؤالكم، وابدينا اغبمد هلل العام بتقدم مهم اللي كننتظرو باش 
ديال اؽبدف،  %94ثل مليون سائح، واللي كيم 9,4نوصلو تقريبا ل 

يف دول أخرى،  % 20رغم الظرفية االقتصادية الصعبة، ألنو ىودت ب 
، كنا الدولة الوحيدة، خصنا نعًتفو هبا، اللي % 6احنا عندنا تقدم 

، عندنا تقدم ملحوظ يف العام األول، ىاذ الشي كامل ىو % 6عندنا 
نتيجة ماغديش هبي لوحده، ىو نتيجة ديال واحد اإلسًتاتيجية اللي ما 

، متفق معكم ألن كانت ىناك أسباب، % 100كانتش فعالة 
األسباب اؼبهمة ىي حبال اللي قلت، كانت واحد الظرفية صعبة والرقم 

، ولكن وصلنا ل 10وصلناش ل يبكن نقولو ما %94وصلنا لو، 
94% . 

الضعف كان عندنا يف االستثمارات، كان ىناك واحد التأخَت، متفق 
معك، منو السبب األول الظرفية الصعبة، ىذا واحد اعبواب اللي 
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مكيتقبلوش الواحد وكنفهمها، ولكن ىو السبب األساسي، كاين أسباب 
، ىاذي كنتحسنو فيها أخرى ىي تتبع االستثمارات، تتبع تطبيق اؼبشاريع

 .ونشتغل اليوم باش نتحسنو فيها
 :الجلسة رئيس السيد

 .نشكر السيد وزير السياحة على اؼبسانبة ديالو يف ىذه اعبلسة
السؤاالن اؼبواليان موجهان للسيد الوزير اؼبنتدب لدى الوزير األول 

اؼبكلف بتحديث القطاعات العامة، يتناوالن موضوع الرشوة، ونظرا 
اؼبوضوع، أستأذن اجمللس اؼبوقر بعرضهما دفعة واحدة، وبعد ذلك  لوحدة

 .نعطي الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عنهما
السؤال األول اؼبوجو للسيد الوزير، موضوعو ضرورة الرقي باإلدارة 

ؿبمد : والقضاء على عامل الرشوة، للمستشارين احملًتمُت السادة
نعالل، عبد اللطيف أبدوح، عزيز األنصاري، فؤاد القادري، ؿبمد فوزي ب

عبد الناصر اغبسيسن، الطيب اؼبوساوي، عبد  الفياليل، عبد الكبَت برقية،
، حداداعمر  أضبد باباالغاين مكاوي، إبراىيم اؼبامي، ضبا أىل بابا، 

 . مصطفى أبو الفراج، بنجيد األمُت، ناجي الفخاري، رفيق بناصر
 .لتقدًن السؤالالكلمة للسيد اؼبستشار احملًتم 

 :األنصاري محمد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 األخوات واإلخوة اؼبستشارين احملًتمُت،
ىذا السؤال اؼبتعلق بالرشوة، كبن وضعناه يف الفريق االستقاليل، 
 وانطالقا من ذلك البد يف البداية أن نؤكد على أن العشرية األخَتة،

وبالضبط بدءا من حكومة التناوب، كانت ىناك إسًتاتيجية من أجل 
ؿباربة ىذه اآلفة، واغبكومات اؼبتعاقبة كانت قد سنت أو أتت بقوانُت 

 .وازبذت عدة إجراءات من أجل التغلب عليها
والبد أن نذكر يف بدايتها مصادقة اؼبغرب على اتفاقية ؿباربة الفساد، 

هبا اغبكومات اؼبتعاقبة، وىذه اغبكومة وكذلك القوانُت اليت جاءت 
بالتحديد، وكبن اآلن بصدد تطبيق التصريح اإلجباري باؼبمتلكات، 

وكذلك بعد صدور اؼبراسيم التطبيقية لو، مث كذلك ىناك قوانُت تبييض 
 .األموال، إىل غَت ذلك من القوانُت اليت ال يسمح الوقت بسردىا

مبا يدل على أن ىناك إرادة وبطبيعة اغبال، ىذا إن دل على شيء فإ
قوية من أجل ؿباربة ىذه اآلفة، باإلضافة إىل بعض اإلجراءات من أجل 

إحداث بعض الوثائق الرظبية األساسية اآلن للحد من التواصل ما بُت 
اؼبواطن واإلدارة أو األشخاص العاملُت يف اإلدارة للحد من الرشوة، 

ترية فيما ىبص تعديل البطاقة وخاصة الصغَتة منها، حبال البطاقة البيوم
 .الوطنية، مث كذلك رخصة السياقة اعبديدة، إىل غَت ذلك من الوثائق

ىذه إذن كلها تصب يف ىذا االذباه، ولكن السيد الوزير، الذي حط 
الرحاب هبذا القطاع، بتحديث القطاعات العامة، ومن خاللو نسائل 

داخل ردىات الربؼبان،  اغبكومة باعتبار أنو ىو شخصيا راكم ذبربة كبَتة
وكذلك يف اجملال اغبكومي واجملال اغبقوقي، وبطبيعة اغبال كان موضوع 

نقاشات مستفيضة يف ىذا اؼبوضوع، وبدون شك أن لو رؤية واضحة 
 .بعدما دخل إىل ىذا القطاع وأشرف عليو

إذن نود من خالل سؤالنا أن نعرف ما ىي اؼبستجدات خبصوص 
 . ؿباربة ىذه اآلفة

 .راوشك
 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد اؼبستشار

السؤال الثاين اؼبوجو إىل السيد الوزير يف نفس اؼبوضوع حول ظاىرة 
ؿبمد لشكر، عبد اؼبالك أفرياط، : الرشوة، للمستشارين احملًتمُت السادة

عبد اغبميد فاربي، عبد السالم خَتات، ؿبمد اؽببطي، عبد الرحيم 
حسن أكليم، حسن القاظبي، أضبد العاطفي، الرماح، ؿبمد دعيدعة، 

 . العريب حبشي، الصادق الرغيوي
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لتقدًن السؤال

: لشكر محمد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة اؼبستشارين،

قراطية، أتشرف بطرح ىذا السؤال باسم الفريق الفدرايل للوحدة والدًن
 .سأمر مباشرة إىل السؤال احًتاما للوقت

تكشف ـبتلف التقارير الوطنية والدولية أن آفة الرشوة أصبحت 
متفشية داخل اجملتمع، وتكتسح جل اجملاالت اغبيوية واالقتصادية، غَت 

أنو بالرغم من كل اعبهود اؼببذولة والربامج اؼبعلن عنها للتصدي ؽبذه 
اؼبسلمات، مع العلم أن ؽبا انعكاسات سلبية  الظاىرة، فإهنا أضحت من

سواء على الوضعية االقتصادية أو االجتماعية وتكافؤ الفرص بُت 
 .اؼبواطنُت
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ورغم اإلرادة السياسية اؼبعلن عنها ؼبواجهة ىذه الظاىرة، فإنو مل يتم 
وضع اآلليات لتفعيل ىذه اإلرادة السياسية، باستثناء اؽبيئة اؼبركزية حملاربة 

 . اؽبيكلة، واليت تفتقد إىل قوة قانونية حقيقيةشوة، اليت الزالت يف إطار الر
لذلك، السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابَت اليت ستقومون 
هبا للحد من ىذه الظاىرة وزبليق اغبياة العامة، ويف نفس اإلطار أسبٌت أن 

 . باؼبوضوعية والواقعية يتسم جوابكم
 .وشكرا

 رئيس الجلسةالسيد 
اعبواب السيد الوزير اؼبتعلق بالسؤالُت اؼبتعلقُت بظاىرة الرشوة، 

 .فليتفضل
األول،  الوزير لدى المنتدب الوزير العلمي، سعد محمد السيد

 :المكلف بتحديث القطاعات العام
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة اؼبستشارون،

دة اؼبستشارين احملًتمُت من الفريق االستقاليل يف البداية أشكر السا
للوحدة والتعادلية، ومن الفريق الفدرايل للوحدة والديبقراطية، على طرحهم 

 .ؽبذا السؤال اؽبام حول آفة الرشوة
ويف ىذا الصدد، فإننا نقاظبكم صبيعا الرأي حول خطورة ىذا الوباء 

ا االقتصادية وما يًتتب عن تفشيو من تأثَتات سلبية على حياتن
واالجتماعية، حيث تفوت الرشوة على بالدنا جزءا ىاما من مواردىا 

اؼبالية، كما تؤدي إىل عرقلة االستثمار وإىل التقليص من القدرة التنافسية 
للمقاوالت، وإىل إضافة أعباء جديدة على كاىل اؼبرتفقُت، وذلك إىل 

ثقايف ومنظومة جانب انعكاساهتا السلبية على نسيجنا االجتماعي وال
 . قيمنا األخالقية

وباإلضافة إىل ذلك، فإن تداعيات الرشوة سبتد أيضا لتمس بصورة 
بالدنا يف اػبارج، بعدما صار ىذا األمر يشكل انشغاال أساسيا على 

ت واؼبنظمات الدولية اليت أخذت آاؼبستوى الدويل، ولدى ؾبموعة من اؽبي
وإجراء تصنيفات للدول على  على عاتقها رصد مظاىر الرشوة يف العامل

 .أساسها
ومن منطلق الوعي دبختلف مظاىر ىذه اآلفة وانعكاساهتا، وجوابا 

على ىذا السؤال اؼبتعلق باإلجراءات والتدابَت اليت تقوم هبا اغبكومة، أو 
تعتزم القيام هبا للحد من ىذه اؼبعضلة، أبادر إىل التأكيد على أنبية 

اغبكومة يف ىذا الشأن يف نطاق ما سبق  الربنامج الوطٍت الذي تعتمده
 .أن أقرتو من خطة شاملة ومدققة

وللتذكَت فإن الربنامج اؼبذكور قد تفعيل عدد مهم من بنوده، حيث 
ذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد وعلى سبيل اؼبثال إىل مراجعة اؼبرسوم اؼبتعلق 

موال، وكذا بإبرام الصفقات العمومية، وإقرار القانون اؼبتعلق بتبييض األ
القانون اؼبتعلق بالتدبَت اؼبفوض للخدمات العمومية، باإلضافة إىل مراجعة 

القوانُت اؼبتعلقة بالتصريح باؼبمتلكات، وتعديل القانون اعبنائي غبماية 
 . اؼببلغُت عن الرشوة، والتصديق على اتفاقية األمم اؼبتحدة حملاربة الفساد

ؼبركزية للوقاية من الرشوة، ويف نفس السياق، فإن إحداث اؽبيئة ا
يندرج يف إطار التوجو الرامي إىل ؿباربة الرشوة وتفعيل مقتضيات اتفاقية 

األمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد، وتعترب اؽبيئة إطارا مؤسساتيا مستقال، 
تنصهر داخلو صبيع اؼبكونات اجملتمعية الفاعلة يف اجملال، وقد بدأت يف 

ومثابرة، اعتمادا على ما حددتو من مزاولة مهامها منذ مدة جبد 
 .إسًتاتيجية وطنية للوقاية من الرشوة واغبد من تداعياهتا

وللتذكَت، فإن الربنامج الوطٍت للوقاية من الرشوة وبظى بإشراف أفقي 
على مستوى السيد الوزير األول، ضمانا لبلوغ األىداف اؼبنشودة يف 

ه ىبضع دوريا للتقييم يف إطار من االنسجام والتكامل، علما بأن تنفيذ
 . إطار من التشاور اؼبتواصل

وباؼبوازاة مع ذلك، ال بد من اإلشارة إىل البراط اؼبغرب يف الدينامية 
الدولية اليت يشهدىا العامل يف ىذا اجملال، وذلك من خالل مشاركتو 

الفعالة يف دورات مؤسبر الدول األطراف يف اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة 
د، والذي انعقد آخرىا بدولة قطر يف السنة اؼباضية، حيث تقرر الفسا

، ونعتقد أن 2011اختيار اؼبغرب الحتضان اؼبؤسبر الرابع خالل سنة 
ىذا االختيار ىو يف حد ذاتو تثمُت على  اؼبستوى األفبي ؼبسلسل 

اإلصالحات الذي البرط فيو اؼبغرب يف ؾبال ؿباربة الرشوة، سواء على 
 . ريعي أو التنظيمي أو اؼبؤسسايتاؼبستوى التش

ورغبة من اغبكومة يف مضاعفة ؾبهوداهتا حملاصرة آفة الرشوة، فقد قرر 
الوزير األول تشكيل عبنة وزارية، أسندت مهمة تنسيق أشغاؽبا إىل وزارة 

ربديث القطاعات العامة، ومت تكليفها بتحيُت وإغناء اإلجراءات اؼبضمنة 
موضوع زبليق اغبياة العامة والوقاية من يف برنامج عمل اغبكومة يف 

 . الرشوة
وقد أفضت أشغال ىذه اللجنة أخَتا إىل انتقاء ؾبموعة من التدابَت 

العملية واإلجراءات اؼبلموسة اليت مت ذبميعها يف نطاق برنامج عمل مدقق 
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وقابل للتطبيق وفق جدول زمٍت ؿبدد، سيعرض خالل األيام اؼبقبلة على 
ول للمصادقة عليو يف أفق الشروع يف أجرأتو على اؼبدى أنظار الوزير األ

القريب، وىذا الربنامج ىو برنامج موجو أساسا إىل العمليات اليت سبس 
 . اؼبواطنُت مباشرة يف عالقتهم باإلدارة ويف حياهتم العامة

 .شكرا للسيد الرئيس
 :الجلسة رئيس السيد

 .اليل يف إطار التعقيبشكرا السيد الوزير، الكلمة اآلن للفريق االستق
 :األنصاري محمد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
اظبحوا يل، السيد الوزير، أوال تنشكركم على ىذه اؼبعطيات، واليت يف 

نظري ما أتت إال أن تؤكد ما سبق تسطَته يف السابق مع بعض 
اؼبستجدات، ولكن أعتقد أن ؿباربة ىذه اآلفة البد أن يكون بعد 

التشخيص، الذي الكل متفق عليو، أن يكون على أرض الواقع وازباذ 
أجل ؿباربة ىذه اآلفة، كما أقدمت عليو اغبكومة  إجراءات ملموسة من

أخَتا، وذلك عن طريق ربسُت األوضاع اؼبادية لرجال األمن، ىذا بدون 
 . شك سيكون لو تأثَت كبَت على أرض الواقع

مث أن القوانُت يف نظري على أنبيتها، وكل شيء ينطلق من القانون، 
ع فهذه اإلشكالية أما تفعيل تلك القوانُت وتتبعها على أرض الواق

الكربى، ألن ىناك ربايالت، وىناك عدد كبَت من اؼبسؤولُت أو من أوكل 
ؽبم تطبيق واحد العدد كبَت من األشغال داخل اإلدارة أو خارجها، 
يتحايل على تلك القوانُت وهبدون دائما الثغرات من أجل النفوذ أو 

 . لصغَتةاالستحواذ على رشاوى، ىناك منها الكبَتة واؼبتوسطة وا
أضف إىل ذلك، أن بعض اإلجراءات على صغر حجمها، البد يف 
نظري أن يكون ؽبا وقع إهبايب، حبال القضية ديال البطاقة الوطنية كما 

أسلفت، ألهنا تعوض عدد كبَت من الوثائق، وبالتايل ىناك فك االرتباط 
 . ما بُت اؼبواطن واإلدارة

ال وأخَتا يف نظري ىو مث كذلك اؼبسألة األساسية أيضا، وىي أو
التحسيس مث التحسيس والنزول إىل اجملتمع اؼبدين، وخاصة تفعيل 

مقتضيات القانون اعبنائي، الذي جاء دبقتضى من األنبية دبكان، ىو أنو 
يف حالة وجود رشوة واإلخبار هبا، كل من أخرب برشوة فيعفى من 

م بذلك، العقاب، وىذا مع األسف مازال واحد العدد كبَت ال علم لو
 . إذن العمل ينبغي أن ننتقل من التشريع إىل األرض، إىل الواقع

 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة اآلن للفريق الفيدرايل يف إطار التعقيب

: أفرياط المالك عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

استمعنا بإمعان لردكم، السيد الوزير، ولكن أعتقد بأنو ىذه 
اإلجراءات اللي ربدثتم عليها، السيد الوزير، على مستوى الواقع، ألن 

 . احنا مغاربة، وتنعرفو أشنو كاين يف الواقع ديال البالد ديالنا
مزيان ىاذ اإلجراءات، مزيان ىاذ الًتسانة القانونية اللي تنهضرو 

ي شاركنا صبيع يف ىاذ اإلنتاج ديال ىاذ التشريعي ديال ىاذ عليها، والل
القوانُت، ولكن على مستوى الواقع ىناك فبارسات اللي لألسف، وىاذ 

الشي ماشي تنقولوه غَت احنا، كاين مؤسسات دولية، كاين التصريح 
مؤخرا ديال رئيس اؽبيئة اؼبركزية حملاربة الرشوة، واللي تيأكد على أنو 

 . جزة على إيقاف ىاذ الظاىرة ديال الرشوةاغبكومة عا
مث أيضا وكيف تتعرفوا بأن ىاذ اؼبسألة ديال الرشوة تعترب واحد اؼبؤشر 

من ضمن اؼبؤشرات اللي تعتمدىا بعض اؼبؤسسات الدولية يف الًتتيب 
ديال الدول يف ؾبال ديال التنمية البشرية، السؤال اغبقيقي اليوم واش 

ا باغُت تكون قطيعة مع ىاذ اؼبمارسات أو ال؟ ألنو اليوم اؼبغاربة م
بقاوش قادرين أهنم يستمعوا للخطاب، ألنو تيعتربوا بأنو احنا ىنا داخل 

ىاذ اؼبؤسسة التشريعية الربؼبانية كنجيو نطرحو سؤال، تتجي اغبكومة 
كتجاوبنا، واؼبغاربة على مستوى الواقع تيقول لك حىت حاجة ىاد الشي 

لفات منو ما تدار، كيف واقع يف واحد العديد ديال اؼبلفات األخرى، م
 . الفساد إىل غَت ذلك

مث أنو اآلن راه احنا يف بداية أكتوبر غادي يتم إعمال اؼبقتضيات 
ديال مدونة السَت، اآلن اؼبغاربة تيتعرضوا لالبتزاز يف الطرقات من طرف 

رجال األمن ومن طرف رجال الدرك، وىاد الشي باين ماشي مدرق، 
درىم والربد غادي  20وح واقع راه احنا كنشوفو بعض اؼبرات الكَتان تيل

 . درىم ورجل الدرك غادي من وراىا، ىاد الشي تنشوفوه يوميا 20ب
لذلك أعتقد بأن التخليق ديال اغبياة العامة يقتضي أوال وأخَتا 

التعامل مع ىذه اؼبسألة بكل حزم وبكل صرامة، وؿباربة وؿباسبة كل 
ما تعرفو الذين يسانبون يف معاناة اؼبغاربة، أضف إىل ىاذ الشي 

االنتخابات من شراء الذمم، واللي حىت ىو رشوة كربى، يبكن أن نعتربه 
 . رشوة كربى
 .شكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .دقائق 4الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات يف 

األول، المكلف بتحديث  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
 :القطاعات العامة

 .شكرا السيد الرئيس
أن موضوع الرشوة ىو موضوع من اػبطورة دبكان، وىو  أعتقد

موضوع ال يتعلق دبساءلة طرف لطرف أخر، فاألمر يتعلق بآفة ؾبتمعية، 
اعبميع متورط فيها، دبا فيهم الذين وباولون أن يرفعوا صوت الدفاع عن 

اجملتمع، ووصلوا إىل موقع الدفاع عن اجملتمع من خالل التعاطي آلفة 
تستبعد دور اجملتمع جبميع فعالياتو  ، ولذلك فكل خطةينبذىا اجملتمع

 . تكون خطة ناقصة
وعلى ىذا األساس، فحينما قلت بأن اغبكومة ىي اآلن بصدد 

هتييء تدابَت ملموسة وعملية، وسبس حياة اؼبواطنُت اليومية، فألننا من 
خالل التقييم الذي قمنا بو لكل اإلصالحات اليت شهدهتا بالدنا، وقد 

إصالحات مهمة، يبقى التصدي ؼبثل تلك اؼبمارسات من شهدت 
 .أوجب الواجبات حاليا

وأقول بأن من آخر التشريعات اليت سانبنا فيها فعال صبيعا، وىي 
تعديل القانون اعبنائي وضباية كل مبلغ عن الرشوة، فلماذا ال يتم تفعيل 

قدًن ىذا اؼبقتضى؟ ؼباذا ال يزال مع ذلك اؼبضطرون إىل دفع أو إىل ت
الرشوة، ال يزالون يرتكبون ذلك؟ فاؼبسألة ىي مسألة ثقافية، وربتاج إىل 

 . معاعبة مشولية يف إطار تعبئة عامة لكل القوى اغبية يف البالد
وبالتايل فاغبكومة توجو النداء إىل صبيع الفعاليات اغبية يف البالد إىل 

ن الرشوة أن تنخرط كل القوى يف غمار خطة شاملة ؼبقاومة الرشوة، أل
تضر باقتصادنا، تضر دبجتمعنا، تضر بقيمنا، تسيء إىل ظبعة بالدنا، 

وبالتايل فإن الواجب الوطٍت يقتضى أن يساىم اعبميع يف القضاء عليها 
 . ووضع حد ؽبا داخل أقرب اآلجال

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

وآخر سؤال يف جلستنا ىاتو موجو إىل السيد وزير ربديث القطاعات 
كذلك، موضوعو برنامج التواصل مع اؼبواطنُت، للمستشارين احملًتمُت 

أضبد حكيم بن مشاش، ؿبمد الكادي، عبد القادر لربيكي، : السادة
بركاين، عبد اللطيف اسطنبويل، عبد  جبيل، حسانأاغبنصايل، ؿبمد 

ي، أضبد التويزي، حسن بلمقدم، مصطفى الرداد، ؿبمد السالم الباكور
 .العقاوي، أضبد شد، عبد السالم بلقشور

 .تفضل السيد اؼبستشار 
 :بلقشور السالم عبد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السيدين الوزيرين،

 السيدتُت اؼبستشارتُت،
 زمالئي اؼبستشارين احملًتمُت،

رغم أنٍت أريد أن أثَت انتباه السيد الرئيس على تساؿبو يف الوقت، 
ألنو يف اغبقيقة ال هبب أن نتسامح ألنو ليس من ملكا للرئاسة وال 

ألحد، فهو ملك للسادة اؼبستشارين الذين يودون التدخل، وخصوصا 
داخل اؼبدة الزمنية اؼبخصصة للبث، أي قبل الساعة السادسة، وكبن اآلن 

 . ارف الساعة السادسة اآلنعلى مش
مرة أخرى، السيد الرئيس، أسبٌت ـبلصا أن تكونوا صارمُت يف مسألة 

تطبيق القانون الداخلي والصرامة يف ربديد الوقت للزمالء اؼبستشارين 
احملًتمُت، وال أقصد أحد ىنا، وال حيث السيد الوزير طلب مؤخرا 

لسة وكبن نعاين، ألننا التمديد، ولكن بصفة عامة، ألنو منذ بداية اجل
نتضرر من التسامح من الناس اللي كيسبقونا منذ الساعة الثانية 

 .والنصف
 : السيد رئيس الجلسة

ولكن راه خص السادة اؼبستشارين والسادة الوزراء يساعدوا الرئاسة 
دقائق يف السؤال،  3يف ضبط الوقت، ألن مقتضيات النظام واضحة، 

 .يف التعقيب 2و
: بلقشور السالم عبد السيد المستشار

، أنتم اللي مسؤولُت، على كل "للبيت رب وبميو"السيد الرئيس، 
 .حال نرجع إىل السؤال

يعرف السيد الوزير أن العديد من االنتقادات اؼبوجهة لإلدارة 
العمومية غالبا ما يكون اؼبصدر دياؽبا ىو االنكماش ديال اإلدارة 

تواصل مع احمليط اػبارجي دياؽبا، العمومية على نفسها وعجزىا على ال
 . واإلنصات النشغاالت اؼبتعاملُت معها، وخصوصا اؼبواطنُت

ىذا الوضع أدى إىل استفحال واحد الظواىر اللي ىي متعددة، 
وغالبا ما تكون سلبية بطبيعة اغبال، وتتمثل على اػبصوص يف الالمباالة 

التعامل معهم، لذلك إزاء مصاحل اؼبواطنُت، وسوء استقباؽبم وإرشادىم و
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البد من إيالء أنبية خاصة لورش ربسُت تواصل اإلدارة مع ؿبيطها، نظرا 
لكون ىذا التواصل ىو جوىر سياسة القرب والتنزيل اغبقيقي لالكًتاث 

 . دبصاحل اؼبواطنُت وىواجسهم
ولكن لألسف، لوحظ وسجل يف مرات عديدة أن التعامل مع اإلدارة 

يشكل ىاجسا ومدعاة للريبة بسبب تفشي  بالنسبة للمواطنُت أصبح
ظواىر اجتماعية خطَتة كالرشوة واحملسوبية والزبونية، وتعايل اؼبسؤولُت 

على اؼبواطنُت، يف حُت أن وظيفتهم األصلية ىي اإلنصات ؽبم والسهر 
 . على حل مشاكلهم

فلكل ىذه االعتبارات، السيد الوزير، نسائلكم عن التدابَت اؼبتخذة 
لتحسُت تواصل اإلدارة اؼبغربية مع مرتفقيها وإشعاع جو الثقة من طرفكم 

اؼبتبادل بُت الطرفُت، كان بودي أن يدخل سؤايل كذلك مع اإلخوة 
 .الذين سبقوين ألنو وحدة اؼبوضوع، لكن شي باس ما كاين

 :الجلسة رئيس السيد
 .الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال

األول، المكلف بتحديث  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
 :القطاعات العامة

 . شكرا السيد الرئيس
أود يف البداية أن أتوجو بالشكر للسادة اؼبستشارين احملًتمُت من فريق 

 . األصالة اؼبعاصرة على طرحهم ؽبذا السؤال اؽبام
والبد من التأكيد يف البداية على أن ربسُت تواصل اإلدارة مع 

م إحدى االىتمامات األوىل للحكومة بالنظر ؼبا ىذه اؼبواطنُت يشكل اليو
العملية من تأثَت مباشر على عالقة اإلدارة باؼبواطنُت، واعتبارا كذلك إىل 

أن االنطباع الذي يكونو اؼبرتفق عن اعبهاز اإلداري يظل يف غالب 
 . األحيان مرتبطا بنوعية التواصل الذي يلقاه عند تعاملو مع اإلدارة

كومة بأنبية ىذا اؼبوضوع، فقد سبق أن مت ازباذ عدة ووعيا من احل
 :تدابَت يف ىذا الصدد، نذكر من بينها على سبيل اؼبثال ال اغبصر

إحداث وزارة ربديث القطاعات العامة لبوابة اإلدارة  -1
(www.service-public.ma)،  واليت تعترب من بُت اؼبكونات

إذ يتم من خالؽبا اإلخبار والتعريف باؼبساطر  األساسية يف التواصل،
اإلدارية من خالل نشر اؼبساطر اإلدارية ذات العالقة ببعض اػبدمات 

 العمومية األساسية؛ 
إحداث الوزارة أيضا ؼبركز االتصال واؼبراسالت اإللكًتونية،  -2

ء الذي يتوىل اإلجابة عن أسئلة اؼبواطنُت اؼبتعلقة باؼبساطر اإلدارية، سوا

عرب اؽباتف من داخل الوطن أو من خارجو، كما يتواصل مع اؼبرتفقُت 
 من خالل فضاء خاص باألسئلة اإللكًتونية؛

إحداث عدد متزايد من اإلدارات لبوابات إلكًتونية خاصة،  -3
 سبكن من التواصل مع اؼبواطنُت بشكل مستمر؛

وبتاج  تبسيط اؼبساطر اإلدارية بإلغاء عدد من الوثائق اليت كان -4
 . إليها اؼبواطنون، ومت التغاضي عنها بتعويضها بوثائق أخرى

واستكماال للتدابَت اؼبتخذة، وسعيا إىل تعزيز الثقة اؼبتبادلة بُت اإلدارة 
واؼبتعاملُت معها، فإن اغبكومة عاقدة العزم على الدفع قدما بعملية 

 . اربسُت تواصل اإلدارة مع ؿبيطها واالنفتاح أكثر على مرتفقيو
ويف ىذا اإلطار، فإن وزارة ربديث القطاعات العامة تشرف حاليا 
على القيام بدراسة الستقصاء آراء اؼبرتفقُت، واالطالع على اغباجيات 

يف ربسُت اغبقيقية للمتعاملُت مع اإلدارة، وذلك بغاية استثمار نتائجها 
 . جودة اػبدمات اليت تقدمها اإلدارة تلبية النتظارات اؼبرتفقُت

كما أن الوزارة أيضا يف طريق ازباذ بعض التدابَت، نذكر من بينها 
 :على سبيل اؼبثال

 ربسُت ظروف استقبال اؼبواطنُت باإلدارات العمومية؛  -

 توفَت وحدات إدارية خاصة باالستقبال واإلرشاد؛  -

 االىتمام بتظلمات اؼبواطنُت؛  -

إحداث وحدات إدارية زبتص بتلقي شكايات كافة اؼبتعاملُت مع  -
 اإلدارة والرد عليها؛ 

 . تطوير خدمات مركز االتصال واؼبراسالت اإللكًتونية -

يف اإلصبال، يبكن التأكيد يف ىذا اجملال بأن ربسُت تواصل اإلدارة 
مع ؿبيطها اػبارجي، يشكل مرتكزا أساسيا للتحديث اإلداري ومدخال 

 . ضروريا لضمان شفافية اإلدارة يف عالقتها مع اؼبواطنُت
 . شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب
: بلقشور السالم عبد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
وكذلك حىت يف جواب السيد الوزير، ملي تنسمعو الرد ردبا يتبادر 

ألذىاننا على أساس أن الوضع خبَت يف اإلدارة الوطنية، وبأن كلشي 
مزيان، وبأن اؼبواطن اؼبغريب يستقبل يف أحسن الظروف، وأن كما يقال 

 . بالطريقة الكاريكاتورية بأن الكامَتا شاعلة راه كل شيء مزيان
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ـبالف ؽبذا، أنا ال أقدم وضعا سوداويا اآلن يف ىذا  فالوضع ىو
التعقيب، وإمبا أقول بأن اجملهودات، ىناك ؾبهودات مبذولة لكي ال 

نقصي كذلك اجملهود الذي تبذلو اغبكومة أو تبذلو بعض اعبهات، لكن 
يبقى الفرق شاسعا، شتان ما بُت الواقع وما بُت اؼببادرات احملدودة اليت 

ارة، ألن ما نكاد أن كبدث قطاعا حىت تتطور الوتَتة اليت تقوم هبا اإلد
سبشي هبا اغبركية، ويبشي هبا التقدم التكنولوجي يف العامل، حىت يتبُت 
على أن القطاعات األخرى الزالت متخلفة، ومتخلفة بشكل كبَت، 

 .والعناية اؼبعطية اآلن ؽباذ القطاع ىذا فتبقى خجولة وخجولة جدا
عندما يالحظ بأن الرتبة ديال البالد ديالو، اللي ىي اؼبواطن اؼبغريب 

ديال ( l’indice)اؼبغرب، ىي رتبة متأخرة يف التصنيف من حيث 
الرشوة، من حيث اؼبشاكل اؼبطروحة، من حيث اؼبؤشرات ديال التخلف 

بشكل عام، تيشوف ىاذ الشي من مكاتب ومن مؤسسات عاؼبية 
وما تبادر بو الوزارة اؼبسؤولة يف يف واد والتصروبات اغبكومية ( مستقلة)

واد آخر، يعٍت ىذا مفًتق طرق بالنسبة للمواطن اؼبغريب، كيف تفسرون 
ىذا؟ احنا اآلن مازال اآلن ما عرفناش شكون اللي على حق؟ وشكون 

اللي على صواب؟ ولكن الواقع كذلك احنا  تنعيشوه، ألن ظاىرة 
يل تكلم على بعض اؼبظاىر الرشوة، السي عبد اؼبالك أفرياط تكلم قبل قل

اؼبشينة ديال الرشوة اللي تنعيشوىا يوميا، ولكن يف نظرنا أشنو ىو 
 السبب؟ 

أنتم قبل قليل قلتم بأنو اؼبسألة ىي أخالقية وثقافية، ولكن حىت 
اللي كاينة يف البالد، ىي اللي كتشجع على  (l’impunité)الالعقاب و

ىاذ الشي، اللي بغا يسرق اهلل هبيب لو التيسَت، واللي بغا يريب شي ثروة 
من اؼبال اغبرام ما كاين مشكل، ما كاينش العقاب، وما كاينش من أين 

لك ىذا يف ىاذ البالد، النهار اللي غادي يكون من أين لك ىذا وتكون 
 .راقبة وتكون الشفافيةاحملاسبة وتكون امل

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة اآلن للسيد الوزير للرد على التعقيب

األول، المكلف بتحديث  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
 :القطاعات العامة

 .شكرا السيد الرئيس 
ماشي من عادتنا أن نقول بأنو الكامَتا شاعلة، إذن غادي نقولو 

 م اللي ىو ماشي ىو اغبقيقة، فالكالم اللي كيتقال على منرب الربؼبانكال

ىو كالم ينبغي دائما أن يتحلى باؼبسؤولية، وبالتايل فحينما نصرح أمام  
قبة الربؼبان فنصرح من منطلق ىذه اؼبسؤولية، وحىت واحد ما قال بأنو 

صبيعنا  اإلدارة اؼبغربية ىي يف أحسن أحواؽبا، بل على العكس من ذلك،
نتفق بأن اإلدارة اؼبغربية تعاين من كثَت من األمراض اليت ربتاج إىل أطباء 
ماىرين، وىذه األمراض ورثناىا عن عقود وعقود، وعن فبارسات يبكن 

أن مبعن النظر فيها، وأن نقوم بتحليل أسباهبا ودواعيها وتطوراهتا، 
ح مساء مع والتشخيص أعتقد معروف لدى اؼبواطنُت ألهنم يعيشون صبا

 . اإلدارة، ويعرفون إهبابياهتا كما يعرفون سلبياهتا
والعمل اغبكومي طبعا من واجبو أن يتصدى لألمراض، فيعمل على 

تشخيصها من أجل إهباد اغبلول اغبقيقية ؼبعاعبتها، وىذا ما نفعل، 
فمسألة ربديث اإلدارة ومسألة إصالح اإلدارة ومسألة تطوير اإلدارة 

ليست باؼبسائل اليت تقال دبجرد أن تقال حىت تتحقق، فالبد من 
 . تبذل يف ىذا الصدد ؾبهودات ينبغي أن

وأعتقد أنو يف ىذا اإلطار، كما يف إطار اؼبوضوع السابق، ىذا 
موضوع يتطلب تضافر جهود اعبميع من أجل النهوض باإلدارة اؼبغربية، 
ألن اإلدارة اؼبغربية تبقى ىي الوسيلة لرفع التحديات اليت تعرفها بالدنا 

كبن يف أمس اغباجة إىل ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت 
 . تسريع وتَتهتا

 . شكرا السيد الرئيس
 : السيد رئيس الجلسة

وهبذا نكون قد استوفينا جدول أعمال ىذه اعبلسة، أشكر السادة 
الوزراء والسيدات والسادة اؼبستشارين على حسن مسانبتهم، ورفعت 

 .اعبلسة

 


