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 705حمضر اجللسة رقم 

  )2010 ماي 25  (1431 اآلخرة مجادى 10الثالثاء : التاريخ

 لرئيس اخلامس اخلليفة عبد الرمحن أشناملستشار السيد  :الرئاسة

  .الس

ثالث ساعات وسبع عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية : التوقيت

  .والدقيقة األربعني بعد الزوال

   .األسئلة الشفوية مناقشة: جدول األعمال

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

  :املستشار السيد عبد الرمحن أشن، رئيس اجللسة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

  .أعلن عن افتتاح اجللسة

  السادة الوزراء احملترمون،

  السيدات املستشارات احملترمات،

  السادة املستشارون احملترمون،

ني من الدستور، ووفقا عمال بأحكام الفصل السادس واخلمس

ملقتضيات النظام الداخلي لس املستشارين، خيصص الس هذه 

  .اجللسة ألسئلة السادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها

وقبل الشروع يف تناول األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول 

األعمال، أعطي الكلمة للسيد األمني إلطالع الس على ما جد من 

  .إعالنات، الكلمة لكم السيد األمنيمراسالت و

  :املستشار السيد أمحد حاجي، أمني الس

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله 

  .وصحبه وسلم

  .شكرا السيد الرئيس

  السادة الوزراء،

  السيدة الوزيرة احملترمة،

  إخواين وأخوايت املستشارين احملترمني،

راسالت اليت توصلت ا رئاسة الس إىل يومنا هذا، ما بالنسبة للم

كاين جديد سيدي الرئيس، السادة الربملانيني احملترمني، إال بالنسبة 

لألسئلة الشفهية والكتابية اليت توصل ا جملس املستشارين ابتداء من 

  : منه25 إىل غاية 2010 ماي 12

   سؤاال؛19:  عدد األسئلة الشفهية-

  سؤال واحد؛: ئلة الكتابية عدد األس-

  . أجوبة5:  عدد األجوبة الكتابية-

  . ولكم الكلمة،شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد األمني

وقبل أن نتعرض لربنامج األسئلة الشفوية املدرجة يف جلستنا هذه، 

نعرض طلبات اإلحاطة اليت وردت على الس طبقا ملقتضيات املادة 

  . إحاطات6اليت توصلت ا الرئاسة وهي ، و128

  .نقطة نظام؟ تفضلوا السيد الرئيس يف إطار التسيري اهللا جيازيك خبري

  :املستشار السيد إدريس الراضي

  .شكرا السيد الرئيس

  السيد الرئيس،

  السيدة والسادة الوزراء،

  السيدة والسادة املستشارين،

 دائما حنايا اللي السيد الرئيس، اللي ميكن يل نقول لك هو أنه

غيكونوا يف احلسنات ديال هاذ احلكومة غنقولوهم، واللي غيكونوا يف 

السيئات غنبهو احلكومة، وميكن يل نقول لكم، السيد الرئيس، أن 

وسائل اإلعالم كنا دائما نوجه جمموعة ديال األسئلة للسيد وزير 

، االتصال، ولكن كنشكروه بعدما كان االجتماع مع السيد الرئيس

اللي هو تنشكروه باملناسبة ديال املؤسسة، أنه كان حضر معنا السيد 

الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان، السيد إدريس لشكر، ووعدنا 

على أساس أنه يدوز البث، وفعال داز البث، حبيث أنتم شفتم بعد ما 

كان التصريح احلكومي أنه داز البث ديال مجيع الفرق، وهذا شيء 

فتنطلبو من السيد وزير االتصال احملترم بعد ما مشى يف هاذ إجيايب، 

الطرح، أنه يف املستقبل ميشي يف هاذ الطرح هذا على أساس يعزز 

  .ويقوي املؤسسة

فشكرا، السيد الرئيس، ونتمىن مرة أخرى من وزير االتصال 

  .والسيد الوزير املكلف بالعالقات احملترم أم ميشيو يف هذا التوجه

  .سيد الرئيسوشكرا ال

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الرئيس على هذه املداخلة يف إطار نقطة نظام، 

وننتقل السادة املستشارين إىل بسط اإلحاطات اليت تقدم ا السادة 
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رؤساء الفرق الربملانية، والكلمة للفريق احلركي يف إطار طلب 

  .اإلحاطة

  .تفضلوا السيد الرئيس

  :بد احلميد السعداوياملستشار السيد ع

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،

  السيدة الوزيرة،

  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،

على إثر األحداث املؤسفة اليت عرفتها البطولة الوطنية للنخبة يف 

الدورات األخرية، والتصرفات الالمسؤولة لبعض احملسوبني على كرة 

 صريح فريق االحتاد الزموري للخميسات، القدم، اليت استهدفت بشكل

معتمدة كل الوسائل مبا فيها منربا عموميا يفترض فيه احلياد التام 

  .واالحترافية اإلجيابية، ألنه ملك لكل املغاربة

وأمام هذه الوضعية املزرية اليت جاءت لتعمق أزمة كرة القدم يف 

 األحسن، خاصة بالدنا، يف وقت كان اجلميع فيه يتوق إىل التغيري حنو

بعد الرسالة امللكية السامية اليت جاءت لتجعل حدا ملآسي الكرة املغربية 

بعد تشريح دقيق وتوجيهات حكيمة، اعتربها اجلميع خارطة للطريق 

واعتماد احلكامة اجليدة بالنظر لشمولية مضامينها ومسو فلسفتها، 

  .كشرط أساسي لتحقيق أهدافها

كان من بني ضحايا هذه السلوكات، ونظرا لكون الفريق الزموري 

فإننا بقدر ما ننوه باهودات اليت يقوم ا رئيس اجلامعة امللكية املغربية 

لكرة القدم وباقي األعضاء اجلامعيني، بقدر ما نشجب ما يقوم به 

ويقوم به رئيس جلنيت الربجمة والتحكيم، واستغالل وجودمها داخل 

القانونية من جهة، واستعمال منرب املكتب اجلامعي ضدا على الشرعية 

إعالمي عمومي من جهة أخرى لتمرير خمططه املكشوف، ضاربا 

عرض احلائط جمهودات وتضحيات ساكنة بأكملها، جندوا كل 

طاقام من أجل دعم الفريق، واعتباره منذ سنوات املقاولة األوىل يف 

قوية املدينة اليت تؤمن العيش لعدد من العائالت أصبحت مرشحة لت

  .صفوف البطالة املتفشية باملنطقة

كما أن إقليم الناظور بدوره عرف األسبوع املاضي استياء عارما 

جراء القرار احف الصادر عن جلنة القوانني واألنظمة التابعة 

 نقط من رصيد 4للمجموعة الوطنية للهواة، والذي سيخصم مبقتضاه 

ق وأن حسم يف أمره هالل الناظور متزعم الترتيب العام، الذي سب

بالصعود إىل مباريات السد قبل إسدال الستار على منافسات البطولة، 

لإلشارة فتربير القرار كان واهيا، إذ برر القرار باعتبار العيب هالل 

  .الناظور مل يثبتوا األرقام على بذهلم

وأمام هذا الواقع الرياضي املرير، فإننا يف الفريق احلركي نناشد من 

مر وكل الضمائر احلية من أجل التدخل كل من موقع يهمه األ

مسؤوليته إلنقاذ ما ميكن إنقاذه بفتح حتقيق عميق ونزيه يف املوضوع 

  .وتطبيق ما تنص عليه القوانني اجلاري ا العمل

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الرئيس، الكلمة لفريق التحالف االشتراكي يف 

  . طلب اإلحاطة، األستاذ أعموإطار

  :املستشار السيد عبد اللطيف أعمو

  .شكرا السيد الرئيس

  السادة الوزراء،

  السيدة الوزيرة،

  السيدات والسادة املستشارين،

  السيد الرئيس،

) forum(يف إطار اإلحاطة، ظهرت يل وأنا بصدفة أحضر يف 

من طرف خارج املغرب لعرض اخلدمات واستقطاب الكفاءات التقنية 

عدد من الشركات، وفيهم الكثري من املغاربة، أن أجد بالدي يف 

مفارقة أثارت لدي ومها ولبسا أطلب توضيحه، فمن جهة احلكومة 

املغربية، وهي عازمة بشكل جدي، أطلقت عدد كبري من الربامج ذات 

الطابع االستراتيجي يف جماالت بيئية وتكنولوجية، الفالحة وغريها، 

ك أن هذه احلكومة راهنت بشكل كبري يف حتقيق رهان ومن جهة كذل

 مهندس يف ظرف زمين قليل، 10.000تكوين ما يزيد عن 

واستثمرت يف هذا مع املدارس اخلاصة واجلامعية العمومية، ومن جهة 

ثالثة تبذل جمهود من أجل حماصرة ظاهرة هجرة األدمغة خارج البالد 

  . اليت تكوا على حساب ميزانية الدولة

ولكن باملقابل جند صراعا وتشنجا دائما بني احلكومة وكافة 

املهندسني املغاربة، أية مفارقة هذه، سيدي الرئيس، اليت نسمع هاذي 

سنة باعتصامات وإضرابات وتناطحات، ملاذا؟ من أجل الدعوة إىل 

احلوار اجلاد إلجياد حلول حول إجياد نظام مالئم ومتقدم وحمسن 
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ريب، حول حتسني وضعه ليكون يف مأمن عن لوضعية املهندس املغ

  .املنافسة

  السيد الرئيس،

  السادة الوزراء،

 درهم 6500هؤالء املهندسني الذي نؤدي هلم، مهندس دولة 

مكاتب الدراسات الكبرية اليت تتعاقد شهريا كأجرة، هو الذي توظفه 

مع احلكومة املغربية يف األشغال الكربى، إىل مىت سنستقيظ لدعم 

ة األطر اليت كونتها احلكومة مبيزانية الدولة وأن ال حترمهم من ومحاي

  .مواطنتهم وأن تعطيهم اإلمكانيات للبقاء لإلجتذاب للرجوع إىل البالد

اآلن هناك نزيف من الذهاب من االستقاالت من اخلروج، من 

االلتحاق مبراكز يف خمتلف أحناء العامل، من هذا املنرب ندعو الربملان إىل 

ري جبد يف هذه الظاهرة ألا تدعم املشروع الكبري النهضوي الذي التفك

يقوم به املغرب يف التنمية، وندعو احلكومة إىل أن تسرع بشكل جاد 

  . يف حماورة هاذ الناس واالستجابة إىل مطالبهم

  .وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

هي لفريق شكرا لكم السيد الرئيس، والكلمة لإلحاطة الثالثة، و

  .األصالة واملعاصرة، تفضلوا

  :املستشار السيد عمار عبد الفتاح

  .السيد الرئيس، مت سحب اإلحاطة

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، وننتقل إىل اإلحاطة الثالثة وهي للفريق 

  .االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد الرئيس

  :ارياملستشار السيد حممد األنص

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،

  السيدة والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

 من النظام الداخلي لسنا احملترم، 128طبقا ملقتضيات املادة 

يشرفين باسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية أن أحيط الس 

يف نظرنا، وهي م إشكالية دد مستقبل املوقر علما بقضية تعد طارئة 

أجيالنا ومن خالهلم مستقبل وطننا، ويتعلق األمر باالنتشار املهول 

لألقراص املهلوسة وكل أنواع املخدرات العصرية والتقليدية بأبواب 

وداخل مؤسساتنا التعليمية، إضافة إىل األحياء اهلامشية وغري اهلامشية، 

ري جبدية يف املعاجلة الصارمة هلذه اآلفات اليت مما يتطلب منا مجيعا التفك

أصبحت تؤرق األمهات واآلباء واألولياء على حد سواء، وأيضا األطر 

اإلدارية والتربوية للمؤسسات التعليمية بفعل ما ينتج عنها من انتشار 

لظواهر االعتداءات وتعريض حياة الناشئة اليت ال تتعامل مع هذا النوع 

جرائم متعددة، أصبحت ظاهرة ملفتة ميكن تلخيصها من االحنراف إىل 

اهللوسة املؤدية إىل ترسيخ كل مظاهر االحنراف : يف عنوان عريض وهو

  .والعنف باملؤسسات التربوية

ونأمل من احلكومة املوقرة واألجهزة األمنية أن تبذل جمهودات 

 كذلك أكثر ملواجهة هذا الواقع املر، كما ندعو كافة املعنيني ذا األمر

من هيئات اتمع املدين ومجعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ 

والسلطات احمللية والوطنية واهليئات املنتخبة إىل االخنراط الفعلي يف 

مواجهة هذه الظاهرة اليت تستهدف قيمنا، كما تستهدف مستقبل أمتنا 

  . الذي يعترب فيه التلميذ والتلميذة قطب رحى ونساء ورجال الغد

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، السيد الرئيس، وننتقل إىل اإلحاطة املوالية، وهي لفريق 

  .التجمع الدستوري املوحد، تفضلوا السيد املهاشي

  :املستشار السيد عبد ايد املهاشي

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدة والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

 الرئيس منذ ما يقارب سنتني واملهندسون باإلدارات العمومية السيد

خيوضون حركات احتجاجية إلقناع احلكومة بعدالة مطالبهم، ووضعوا 

ملفا مطلبيا واضحا لدى السيد الوزير األول يهم تعديل النظام 

األساسي اخلاص باملهندسني واملهندسني املعماريني األطر املشتركة بني 

، ومل يعرف أي تغيري 1985لنظام الذي وضع منذ الوزارات، هذا ا

منذ ذلك التاريخ، ففئة املهندسني هي الفئة الوحيدة من املوظفني 

العموميني اليت ختضع لنظام ترقية يعتمد احلصيص القار، ويؤكد هذا 

امللف املطليب أيضا على تدهور احلالة املادية للمهندسني، باإلضافة إىل 

  .ن وكل ما يرتبط ذا القطاععدة إصالحات م التكوي

وقد جلأت التنظيمات املمثلة للمهندسني إىل حماورة احلكومة، 

والتزم السيد وزير حتديث القطاعات بإاء هذا امللف يف حد زمين 
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 ماي احلايل، إال أنه الزال املهندسون يف حالة ترقب، وليس 30أقصاه 

 خنبة مغربية هناك أي مؤشر على حل هذا التوتر الذي يؤزم وضعية

تساهم يف بناء املغرب احلديث، فمن غري املعقول بل، السيد الرئيس، 

من املخجل أن تضطر هذه النخبة إىل الوقفات االحتجاجية واإلضراب 

  .إلمساع صوا

لذلك، فإننا يب باحلكومة، وعلى اخلصوص السيد الوزير األول 

ذه النخبة اللجوء إىل احملترم، إىل اإلسراع مبعاجلة هذا امللف وجتنيب ه

أشكال احتجاجية تعطل املرفق العمومي وال جيين املغرب منها إال 

  .السلبيات

وحنن يف الفريق الدستوري املوحد، نؤكد أنه كيف ما كان احلال 

فإن احلل اجلزئي الذي ستتوصل له احلكومة مع املهندسني سيشكل 

دارات مثارا إلشكاليات وتوترات مع فئات أخرى من موظفي اإل

  .العمومية

ولذلك يب باحلكومة إىل املراجعة الشاملة لقانون الوظيفة 

العمومية وفق منظور يراعي إصالح منظومة األجور يف اجتاه حيفز على 

اإلنتاجية واملردودية، وحيقق التوازن بالتحفيز واملكافئة، كما جيب أن 

فة تشكل هذه املراجعة مناسبة لتوحيد النصوص القانونية للوظي

العمومية، وجتنب كثرة األنظمة اخلاصة اليت أدت إىل جو من التمييز 

  . بني فئات موظفي الدولة

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الرئيس، ننتقل إىل طلب اإلحاطة األخري وهي 

  .للفريق الفيدرايل، الكلمة لكم السيد املستشار

  :فرياطاملستشار السيد عبد املالك أ

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدة الوزيرة، 

  السادة الوزراء،

  األخوات واإلخوة املستشارون،

 من النظام الداخلي، سأحاول أن أتطرق إىل 128يف إطار املادة 

حالة كانت طارئة والزالت طارئة وستبقى طارئة إىل أن جيعل حد 

العديد من لكل أشكال التسيب والفساد املايل ببالدنا، والذي عرفته 

املؤسسات العمومية وبعض اجلماعات احمللية، وأيضا بعض القطاعات 

  . األخرى

هذه املسالة، السيد الرئيس، السادة الوزراء، هي كتمس املصداقية 

أوال ديال املؤسسات، وكتمس أيضا املصداقية ديال احلكومة، لألسف 

رم مواطنيها الشديد أنه واحنا تنعرفو يف األنظمة الدميقراطية اليت حتت

مبجرد ما اإلعالم يثري قضية من القضايا ديال الفساد إال وتبادر النيابة 

العامة إىل إعمال مسطرة البحث والتحري واملتابعة إذا اقتضى األمر 

ذلك، لكن حنن يف املغرب لنا منطق آخر، وكيف يستصاغ أن وزيرا، 

ول أن هذا وبعد التقرير املشهور للمجلس األعلى للحسابات، يأيت ويق

التقرير ليس قرآنا مرتال، ويأيت وزير آخر ويقول لنا ال تنتظروا مين أن 

أكون متهورا، إذن خنليو احنا هاذ الناس يبقاو خيطفوا ويشفروا يف هاذ 

البالد، ومها اللي متهورين حقيقة، ونبقاو احنا كنتفرجو، واملواطن أش 

دنا شي مصداقية، ال كيعترب؟ كيعترب بأننا ال احنا كمؤسسة تشريعية عن

  . احلكومة متحملة املسؤولية دياهلا، إذن كاين استمرار دولة الال عقاب

وهاذ الشي راه نتج عليه واحد العديد من املآسي، سواء تعلق األمر 

بتنمية بالدنا يف مشوليتها، أو تعلق األمر بالتغطية الصحية، واحنا 

 واحد املواطن كنهضرو على التعاضديات، لذلك أنه كيف يعقل أنه

عادي كيدير واحد الياجورة كيزيدها كيوقف عليه املقدم وال الشيخ 

وال القائد مع الوحدة ديال الليل، يف حني أن هناك من راكم ثروات 

  .وثروات ويعيش حرا طليقا

لذلك فنحن نقول بأنه آن األوان جلعل حد لكل أشكال التسيب 

من أين لك هذا إنصافا يف املال العمومي، مث أيضا إعمال مقتضيات 

  . لفقراء هذه البالد

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا لكم السيد الرئيس

اآلن نشرع يف معاجلة األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول أعمال 

 سؤاال منها آين موجهة 11 سؤاال، 20هذه اجللسة، وعددها 

، التنمية لقطاعات الشؤون اخلارجية والتعاون، الصحة، التربية الوطنية

 أسئلة عادية موزعة على قطاعات اخلارجية، الصحة، 9االجتماعية، و

التربية الوطنية، االقتصاد واملالية، الشباب والرياضة، كتابة الدولة 

  .املكلفة باملاء والبيئة

وقبل أن نشرع يف بسط األسئلة الشفهية، أريد أن أجدد التأكيد 

لوزراء بالتوقيت احملدد يف على ضرورة التزام السادة املستشارين وا
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النظام الداخلي لضمان استفادة اجلميع من البث التلفزي، أرجوكم أن 

  . تلتزموا بالتوقيت احملدد

ونستهل جدول أعمالنا يف هذه اجللسة باألسئلة املوجهة إىل السيد 

وزير الشؤون اخلارجية والتعاون حول تطورات قضية وحدتنا الترابية، 

وع اليت جتمع هذه األسئلة، نستأذن الس املوقر ونظرا لوحدة املوض

بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذلك نعطى الكلمة للسيد الوزير لإلجابة 

  .عنها

السؤال األول يف املوضوع يتمحور حول مستجدات قضية 

عبد احلميد : الصحراء املغربية، وهو للمستشارين احملترمني السادة

د القادر قوضاض، بناصر أزوكاغ، السعداوي، عبد الرحيم العاليف، عب

  .إدريس مرون

الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال، تفضلوا األستاذ 

  .مرون، الكلمة لكم

  :املستشار السيد إدريس مرون

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدة الوزيرة،

  السيد الوزير،

  السيد الرئيس، 

  زمالئي،

خرية كثري من التطورات، منها القضية الوطنية عرفت يف األيام األ

ما هو على الصعيد الدويل، وأخص بالذكر إمجاع لتمديد مهمة بعثة 

املنورسو لسنة كاملة بالصحراء، وكذلك عدم قبول التكفل مبجال 

حقوق اإلنسان إىل ما نشاهده اليوم يف كل وقت جمموعة من الشباب 

اجلحيم الذين والشيوخ يعودون بصفوف كثرية إىل املغرب، هاربني من 

يعيشون فيه يف تندوف، هذه األشياء اجلديدة اليت إن كانت جاءت 

فإا مل تأت من فراغ، فإا جاءت بناء على الدبلوماسية احلية، اليت 

  .نشاهدها سواء الرمسية أو املوازية، وكذلك على قاعدة املقترح املغريب

زيد من السيد الوزير، بغينا نعرفو الرأي ديالكم فيما يتعلق مب

اإليضاءات حول القضية الوطنية اليت هي قضية املغاربة مجيعا وحتظى 

بأولويتنا مجيعا وال أولوية فوقها، كذلك ما هو الشيء الذي جعل 

دبلوماسيتكم اآلن تكون أكثر جدية من املاضي؟ نريد تقييما يف هذا 

  . الشأن

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا لكم السيد الرئيس

 الثاين يف املوضوع وهو حول تطورات طبعا قضية الوحدة السؤال

حممد األنصاري، حممد السوسي : الترابية، للمستشارين احملترمني السادة

املوساوي، أمحد خلريف، حممد فوزي بنعالل، عبد اللطيف أبدوح، من 

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة لكم األستاذ أبدوح، 

  .تفضلوا

  :ر السيد عبد اللطيف أبدوحاملستشا

  .شكرا السيد الرئيس

  السادة الوزراء،

  السيدة الوزيرة احملترمة،

  الزمالء احملترمني،

تعرف، السيد الرئيس، قضية وحدتنا الترابية تطورات مهمة منذ أن 

أعلن صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه اهللا عن مبادرة احلكم 

 املقابل يقوم أعداء وحدتنا الترابية الذايت لصحرائنا املغربية، ويف

مبحاوالت يائسة إما بتشويه احلقائق خبصوص القرارات األممية، أو 

التهديد بالتصعيد ضد بالدنا، خاصة بعد عودة العديد من أبنائنا من 

  . خميمات الذل والعار بتندوف

ويف إطار تنوير الرأي العام الوطين والدويل عن تطورات قضية 

ابية على ضوء القرارات األخرية لس األمن، ويتعلق األمر وحدتنا التر

 الذي أشاد باملقترح املغريب املتعلق باحلكم الذايت، 1920بقرار رقم 

  . وأشاد كذلك جبديته يف حل الرتاع املفتعل

نسائلكم، السيد الوزير احملترم، عن ماهية اخلطوات اليت تعتزم 

ة دينامية الدبلوماسية املغربية حكومة صاحب اجلاللة القيام ا لتقوي

الرمسية، وتعزيزها طبعا بدبلوماسية برملانية موازية وجمتمعية، من أجل 

فك احلصار املضروب على املغاربة الصحراويني احملتجزين يف تيندوف، 

والذين هم يف وضعية مأساوية، تتناىف مع أبسط شروط الكرامة 

يت أصبحت وضعية شاذة وحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا، وال

ومفضوحة دوليا ومرفوضة سياسيا، بفعل كل تلك املمارسات 

الالإنسانية الفاقدة ألبسط الشروط، شروط الكرامة واخلاضعة للقهر 

وآليات التعذيب والذل من جراء األسر واحلجز، واليت قاومها أبناء 

املغرب الصحراويني الربرة بالفرار من جحيم العذاب وااللتحاق 

  ". إن الوطن غفور رحيم: "لوطن أفواجا أفواجا، ملبني نداء الوطنبا
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  .شكرا السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا لكم السيد الرئيس

موضوع السؤال الثالث حول آفاق تفعيل مكتسبات املغرب بعد 

عبد اللطيف أعمو، : القرار األخري لس األمن، للسادة املستشارين

د حاجي، حممد الزعيم، عبد الرمحن الزمزامي من العريب خربوش، أمح

   .فريق التحالف االشتراكي، الكلمة لكم املستشار خربوش

  :املستشار السيد العريب خربوش

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

  السيد الرئيس،

  السيد الوزير احملترم،

  السيدة الوزيرة احملترمة،

  سادة املستشارين احملترمني،السيدات وال

لقد حققت بالدنا مكتسبات جديدة بعد تأكيد جملس األمن مؤخرا 

على رغبته يف الوصول إىل حل سلمي، على أساس مقترح احلكم الذايت 

الذي تقدمت به بالدنا، وبعد رفضه لتمديد صالحية املينورسو للتدخل 

 يعترب انتصارا لبالدنا يف الشؤون املدنية لسكان مناطقنا اجلنوبية، وهو ما

  . وفشال يف حماوالت اخلصوم نقل املعركة إىل داخل التراب الوطين

وبعد هذا االنتصار، نسائل معاليكم، السيد الوزير، عن آفاق العمل 

لتفعيل هذه املكتسبات والتعريف ا على أوسع نطاق، مع االجتاه 

ت الدولية بشكل أقوى حنو بلدان اجلنوب، خاصة إفريقيا، واملؤسسا

واملنظمات املدنية، وما الذي تقومون به لدعم الدبلوماسية املوازية، 

حزبية ومدنية، لتساهم بتنسيق ودعم من وزارة اخلارجية يف التعريف 

مبكتسبات بلدنا من جهة، ومن جهة أخرى فضح حقيقة الوضع 

املأساوي حلقوق اإلنسان مبخيمات تيندوف، خاصة املنظمات احلقوقية 

  ية والدولية؟ الوطن

  .وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الرئيس، وشكرا لكم على احترامكم كذلك 

  .للوقت

وموضوع السؤال الرابع حول الوحدة الترابية والقرارات األخرية 

عبد احلميد فاحتي، عبد الرحيم : لس األمن، للسادة املستشارين

أكليم، حممد لشكر، من الفريق الرماح، حممد دعيدعة، حسن 

  .الفيدرايل، تفضلوا السيد لشكر

  :املستشار السيد حممد  لشكر

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدة الوزيرة،

  السيد الوزير،

  السيدات والسادة املستشارين،

الزال املقترح املغريب القاضي بتمتيع أقاليمنا اجلنوبية حبكم ذايت، 

دي وذي املصداقية، يواصل إنتاج والذي وصفه املنتظم الدويل باجل

آثاره اإلجيابية، إذ أن جملس األمن من خالل قراراته األخرية، وخاصة 

، والذي يعكس الفشل 2010 أبريل 30 بتاريخ 1920القرار 

الذريع ألطروحة االنفصال وللدبلوماسية اجلزائرية اليت وظفت كل 

  .  لبالدناطاقاا وحىت املالية منها ملعاداة الوحدة الترابية

كما أن اإلمجاع الوطين والفعل الدبلوماسي لبالدنا والتنمية 

املتواصلة ألقاليمنا اجلنوبية، كشفت الواقع املزري ملخيمات االحتجاز 

  . يف تيندوف، ودفعت بأفواج من املواطنني إىل االلتحاق بوطنهم

لذلك، فاملطلوب من احلكومة أن تواصل اجلهد الدبلوماسي لدى 

لفاعلة يف القرار الدويل، واختاذ كل اإلجراءات الضرورية القوى ا

  . لتمكني إخواننا العائدين من كل شروط املواطنة الكاملة

ومن هنا، نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلستراتيجية املزمع جها 

يف هذا اال صونا وتعزيزا للوحدة الترابية واحتضانا لإلخوة العائدين 

  . ارمن خميمات الذل والع

  .وشكرا السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا لكم السيد املستشار

ننتقل إىل السؤال اخلامس يف املوضوع، وهو بعنوان حول 

التطورات األخرية يف ملف قضية الصحراء املغربية لفريق األصالة 

واملعاصرة، وليتقدم أحد السادة املستشارين من الفريق لبسط السؤال، 

  .مبويلاألستاذ اسط

  :املستشار السيد عبد اللطيف اسطمبويل

  .شكرا السيد الرئيس

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،
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  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

  السيد الوزير،

نعلم مجيعا اجلهود اجلبارة اليت يقوم ا السيد وزير الشؤون 

لصحراء املغربية تعترب اخلارجية والتعاون، لكن مما ال شك فيه أن قضية ا

من الرتاعات والقضايا اخلالفية اليت عمرت طويال يف ردهات املنابر 

الدولية، وعلى رأسها هيئة األمم املتحدة، بالرغم من اهودات اجلبارة 

  . واملبادرات اخلالقة اليت أطلقها املغرب لطي صفحة هذا الرتاع املفتعل

 وأقوى املبادرات اليت وتبقى مبادرة احلكم الذايت كإحدى أهم

بلورها املغرب، األمر الذي مكنه من تبوء مكانة بارزة يف جمال 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهو امللف الذي ظل يتشدق به أعداء 

الوحدة الترابية كمطية للدفاع عن مطلبهم الفاقد ألية مصداقية أو سند 

  . تارخيي أو قانوين

 الصحراوية للعائدين من خميمات كما أن اإلقبال املتزايد للوفود

تيندوف، قد ساهم بشكل غري مسبوق يف إرباك قيادة ما يسمى 

بالبوليساريو وحليفتهم التقليدية اجلارة اجلزائر، كل هذه التطورات 

جمتمعة أسفرت عن إصدار القرار األخري لألمم املتحدة، والذي يفند 

ك إقحامه مللف بشكل ال رجعة فيه أطروحة البوليساريو، مبا يف ذل

حقوق اإلنسان كذريعة الستجداء العطف السياسي لبعض الدول 

  . ومساعدة بعض اهليئات واملؤسسات األجنبية

  السيد الوزير، 

إذا كنا ال ننكر أمهية اهودات اجلبارة اليت قامت ا الدولة 

املغربية، ملكا، حكومة، برملانا، وشعبا، فإننا نسائلكم من هذا املنرب عن 

إلجراءات اليت اختذمتوها للمزيد من تقوية التنسيق بصفة مسؤولة ا

ومشجعة إلشراك الدبلوماسية الربملانية والشعبية يف هذا امللف ذا 

األسبقية القصوى من جهة أخرى، وكذا ما مت إجنازه من قبل احلكومة 

لتسهيل مأمورية إدماج العائدين من خميمات تيندوف، باإلضافة إىل 

املبادرة الوطنية بشأن مشروع احلكم الذايت، وكذلك آخر تطورات 

نسائلكم عن مدى دعم الوزارة جلمعيات اتمع املدين واجلالية املغربية 

  . املقيمة باخلارج للقيام بدورها يف هذا اال

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا لكم السيد املستشار

ات ملف الوحدة السؤال املوايل يف نفس املوضوع بعنوان مستجد

إدريس الراضي، املهدي زركو، املعطي : الترابية، للسادة املستشارين

بنقدور، احلو املربوح، لفريق التجمع الدستوري املوحد، تفضلوا السي 

  .املهدي

  :املستشار السيد املهدي زركو

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،

  السيد الوزير،

  السيدة الوزيرة،

  ستشارات،أخوايت امل

  إخواين املستشارين،

تعرف قضية وحدتنا الترابية يف اآلونة األخرية، ولو يف ظل سريورة 

تارخيية، جتاذبات وتطورات متسارعة، ال شك أن ما يربرها هو املأزق 

الذي حاصرت نفسها فيه األطراف املعادية للوحدة الترابية بعد 

العقيمة، بدل اختيارها سياسة االنكماش على املواقف اجلامدة و

التعاطي اإلجيايب مع املقترح التارخيي الذي تقدم به املغرب، والرامي إىل 

  . متتيع أقاليمنا اجلنوبية حكما ذاتيا يف ظل السيادة الوطنية

ويف هذا اإلطار، كانت هناك حتركات مكثفة معادية ملصاحل املغرب 

ألجل خلق ارتباط زائف وممنهج ما بني املغرب ومستوى حقوق 

اإلنسان وأساسا يف أقاليمنا اجلنوبية، وعلى الرغم من أن هذه احملاوالت 

باءت بالفشل كنتيجة لتحركات الدبلوماسية املغربية إال أن املواقف 

الرمسية لبعض اجلهات املؤثرة يف القضية تقتضي منا أن نسائلكم، السيد 

ر الوزير احملترم، عن احليثيات والسياق الدبلوماسي الذي سبق صدو

  .  يف أبريل6 يف 1920التقرير األخري لألمني العام، التقرير 

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، وشكرا لكم على احترامكم للوقت كذلك، 

وننتقل إىل السؤال السابع واألخري يف نفس املوضوع، وهو بعنوان 

ة بوعياد، زبيد: تطورات قضيتنا الوطنية، للمستشارين احملترمني السادة

علي سامل الشكاف، امبارك النفاوي، عبد الوهاب بلفقيه، دمحان 

  . الدرهم

  .الكلمة للسيدة الرئيسة، تفضلي األخت زبيدة
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  :املستشارة السيدة زبيدة بوعياد

  .شكرا السيد الرئيس

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدة الوزيرة،

  السيد الوزير، 

  أخيت، إخواين املستشارين،

ضيتنا الوطنية تطورات سياسية وإعالمية متسارعة يف عرفت ق

الشهور األخرية جراء اهلجومات املتعددة واملتكررة اليت يشنها خصوم 

  . وحدتنا الترابية والذين يدورون يف فلكهم

ولقد فهمنا أن أسباب هذا اهلجوم السافر على املغرب يأيت يف إطار 

مثلة يف احلكم الذايت، واليت التشويش على املبادرة اجلادة للمغرب، واملت

ألقت دعما دوليا غري مسبوق، وتوج هذا اهود بالقرار األممي األخري 

الذي خيب آمال مرتزقة البوليساريو وراعيتهم اجلزائر، اليت سعت بكل 

الوسائل إىل املس بصورة املغرب دوليا والتشويش على ما حققه من 

  .تقدم يف قضية وحدته الترابية

  زير،السيد الو

يف هذه األجواء، ما هي اهودات اليت تقومون ا من تقوية 

املوقف املغريب يف حتصني وحدته الترابية؟ وما هي اإلجراءات اليت 

تقومون ا إلاء حمنة إخواننا املواطنني املغاربة احملتجزين يف خميمات 

  الذل والعار؟ 

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

لكلمة اآلن للسيد وزير الشؤون اخلارجية شكرا السيدة الرئيسة، وا

والتعاون ليجيب عن األسئلة املطروحة، ولكي تكونوا يف وضع يالئم 

أكثر، نرجو منكم أن تتفضلوا إىل املنصة، تفضلوا السيد الوزير، ولكم 

  . دقيقة لإلجابة على هذه األسئلة21

  :السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس احملترم،

  حضرات السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

امسحوا يل أن أعرب يف البداية للسيدات والسادة املستشارين 

احملترمني، ومن خاللكم جلميع مكونات جملسكم املوقر عن خالص 

شأن عبارات الشكر على طرح هذه األسئلة ذات األمهية اخلاصة ب

التطورات األخرية لقضية الصحراء املغربية، واليت تعكس حرصكم على 

ضرورة تضافر كل اجلهود الوطنية ملواصلة الدفاع عن مشروعية قضيتنا 

 عن 1920األوىل على املستوى األممي والدويل يف ضوء صدور القرار 

 يف التعاطي مع هذا الرتاع -كما تفضلتم-جملس األمن كتطور ملموس 

  . وانبه السياسية والقانونية واإلنسانيةبكل ج

والبد من التذكري، أن هذه القضية شهدت خالل السنوات األخرية 

بفضل مبادرة احلكم الذايت اليت أطلقها صاحب اجلاللة امللك حممد 

السادس حتوالت حامسة للخروج من حالة اجلمود، مبا كانت حتمل 

  .لكة املغربيةآنذاك من خماطر حقيقية وضغوط قوية على املم

ولقد كان هلذه املبادرة أعمق األثر يف بروز توجه دويل جديد لدى 

جملس األمن، يرتكز على إبعاد فكرة االستفتاء ائيا والتجاوب اإلجيايب 

مع منطق احلل الثالث كوسيلة مثلى وجاذبة لبلوغ احلل السياسي 

  . النهائي املنشود هلذا الرتاع املفتعل

 حتث األطراف على -كما تعلمون-حت فهذه القرارات أصب

الدخول يف مفاوضات جوهرية على أساس التحلي بالواقعية والتوافق، 

أخذا بعني االعتبار اجلهود البناءة وذات املصداقية اليت بذهلا املغرب منذ 

 ائيا -كما قلت-، وتكريس احلل السياسي الذي يلغي 2006

الل الومهي، اليت كانت اخليارات املتباعدة، والسيما خيار االستق

، وكذلك 1991مطروحة يف نطاق خمطط التسوية لألمم املتحدة سنة 

  ".جيمس بيكر الثاين"بعض املقترحات، وخاصة منها مقترح 

، الذي ثبت مرجعية 2009 يف أبريل 1871ومنذ صدور قرار 

األمم املتحدة وجهود املبعوث الشخصي لألمني العام، قام السفري 

بزيارتني للمنطقة قصد التشاور مع األطراف يف فرباير كريستوفر روس 

بالنمسا يف " درنشتاين"ويونيو، وأشرف على عقد لقاءين مصغرين 

  . 2010بالواليات املتحدة فرباير " رمونكأ"، و2009غشت 

واجلميع، وذكرمت هذا السيدة والسادة املستشارين احملترمني، أن هذا 

لوماسية ودعائية استفزازية شرسة اللقاء األخري جاء يف خضم محلة دب

للبوليساريو بدعم قوي وتدخل مباشر للجزائر والسلطات اجلزائرية 

حول ما يسمى بانتهاكات حقوق اإلنسان أو ما يسمى باستغالل 

  . الثروات الطبيعية باجلنوب

ولقد بلغت هذه احلملة ذروا العدائية مع اقتراب تقرير األمني 

ار األخري لس األمن، وذلك عرب حماوالت العام متهيدا لصدور القر

ضاغطة لتحريف املفاوضات عن مسارها السليم وترديد شعارات 
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زائفة حول توسيع صالحيات املينورسو من خالل الرسائل املستنسخة 

  . اليت بعثت ا اجلماعة االنفصالية لألمم املتحدة

وبتوجيهات ملكية سامية، وجهت عدة مذكرات ورسائل رمسية 

ىل األمني العام لألمم املتحدة قصد توضيح املوقف املغريب، واليت إ

تضمنت أجوبة دقيقة ومفصلة عن كل املزاعم املغرضة واملناورات 

املتكررة للخصوم، وكذلك توجيه انتباه املنتظم األممي إىل األوضاع 

املقلقة واخلطرية بلحمادة فوق التراب اجلزائري، وخاصة ما يتعلق 

جلزائر عن حتمل مسؤوليتها وواجباا القانونية واإلنسانية بتخلي دولة ا

مع كل ما يترتب عن ذلك من حالة غري مسبوقة ومتناقضة مع أحكام 

القانون الدويل فيما خيص القانون املطبق والوالية القضائية باملخيمات، 

وكذا عالوة على ضرورة التسجيل واإلحصاء إلخواننا املوجودين فوق 

  .ئري منذ سننيالتراب اجلزا

كما أجريت يف نفس االجتاه اتصاالت مباشرة مع األمني العام 

ومبعوثه الشخصي ومع مجيع أعضاء جملس األمن، وطوال املرحلة 

، أجريت سلسلة لقاءات شبه يومية مع 1920التمهيدية إلعداد القرار 

سفراء الدول األعضاء يف جملس األمن املعتمدين بالرباط، كما قامت 

بية الدائمة للمملكة املغربية بنيويورك، وسفراء صاحب اجلاللة يف املندو

الدول املعنية، بتحركات واتصاالت نشيطة من أجل تأمني احملافظة على 

املكتسبات املغربية وتعزيزها وإحباط مناورات اخلصوم، مبا فيها استبعاد 

  .إدراج مسألة حقوق اإلنسان ضمن صالحيات املينورسو

  السيد الرئيس،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

، 2010 أبريل 30إن القرار الصادر عن جملس األمن باإلمجاع يف 

 مهمة املينورسو ملدة سنة، وقد كرس القرار كل -كما تعلمون-مدد 

، وثبت القرار السابقة 2007املكاسب اليت حققها املغرب منذ سنة 

 الدخول يف مرحلة داعيا للعمل يف بيئة مواتية للحوار من أجل

مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية، جمددا الدعوة ملواصلة املفاوضات 

دون شروط مسبقة وحبسن النية، مع األخذ بعني االعتبار ما بذله 

املغرب من جهود يف إشارة واضحة وقوية للمبادرة املغربية للحكم 

  .الذايت

هر املاضي، كما عزز هذا القرار، مت تعزيز القرارات السابقة يف الش

كما عزز هذا القرار املوقف الرمسي للمغرب، الذي يطالب األطراف 

األخرى باالخنراط اجلاد يف املسار التفاوضي ووضع حد لتملصها 

  .ورا من التزاماا ومسؤولياا يف هذا املضمار

  : وهكذا، فإن هذا القرار

كرب حيث البوليساريو وكذا اجلزائر على التعاون بشكل أ: أوال

وأكمل مع األمم املتحدة ومع املغرب لوضع حد للمأزق الراهن 

  وإحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي؛

ويف نفس التوجه، يدعو القرار األطراف األخرى إلظهار : ثانيا

املزيد من اإلرادة السياسية للمضي قدما صوب التسوية يف إطار أفضلية 

  املبادرة املغربية؛

 األمن أن الوضع الراهن غري مقبول على يؤكد جملس: ثالثا وأخريا

األمد الطويل بالنسبة ملستقبل كامل املنطقة، وهذا ما يعين تقاسم جملس 

كما جاء يف -األمن للرؤية املغربية يف رفض منطق التعنت واجلمود 

 وما له من انعكاسات سلبية سواء على العالقة الثنائية مع -تدخالتكم

 االندماج املغاريب يف وقت تتفاقم فيه اجلارة اجلزائر أو على مستوى

األخطار األمنية، ودر فيه فرص التنمية املشتركة، وحتبط فيه آمال 

  .وانتظارات مخس شعوب املنطقة

أما خبصوص البعد اإلنساين، فقد أكد القرار أمهية إحراز تقدم يف 

اجلانب اإلنساين بتعاون مع املفوضية األممية لشؤون الالجئني، وبشكل 

  .اص عرب برنامج تبادل الزيارات العائلية برا وجواخ

وال يفوتين يف هذا الصدد أن أجدد موقف اململكة املغربية الثابت، 

الذي يطالب السلطات اجلزائرية بوضع حد ملعاناة احملتجزين مبخيمات 

تيندوف، وإاء وضعيتهم الشاذة، ومتكني املفوضية املذكورة من القيام 

  .  املوكولة إليهامبمارسة الصالحيات

وجدير بالذكر أن التقرير األخري لألمني العام، وألول مرة، جتاوب 

مع املطلب املغريب امللح ملوضوع إحصاء وتسجيل إخواننا املوجودين 

قصرا بتيندوف كخطوة أولية لتمتيعهم باحلماية اإلنسانية، مشددا على 

يسري عودم ضرورة تفعيل برنامج خاص باملقابالت الفردية من أجل ت

  .الطبيعية ألحضان ذويهم وأسرهم باململكة املغربية ووطنهم األم

وهنا نسجل بارتياح كل هذه اموعات اليت تدخل يوميا يف 

األسابيع األخرية إىل اململكة املغربية معربة على اإلرادة القوية، وخاصة 

من هؤالء الشباب للرجوع بني ذويهم، واالخنراط يف هذا املغرب 

تقدم املتطور، حمافظني بذلك على حريتهم، وكذلك إبراز قلقهم امل

  .بالنسبة للظروف املأساوية فوق  التراب اجلزائري
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  السيد الرئيس، 

 أعادت التأكيد على التوجهات 1920إن خالصة القرار 

واحملددات الواضحة اليت رمسها جملس األمن لدعم األمني العام ومبعوثه 

 روس إلجياد حل سياسي وائي، وذلك الشخصي السفري كريستوفر

عرب إعطاء زخم أكرب للمسلسل التفاوضي انسجاما مع التزامات اتمع 

  . الدويل يف إاء هذا الرتاع اإلقليمي الذي طال أمده

ويف هذا السياق، فإن املغرب جيدد كامل استعداده ملواصلة التعاون 

عي وخالق على مع األمني العام على أمل التوصل حلل سياسي واق

أساس املبادرة املغربية اليت مازالت مطروحة على طاولة التفاوض، يف 

نطاق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية ومقومات الدولة املغربية من 

  . أجل إاء هذا الرتاع املتقادم

  إخواين، 

أود أن أسجل يف األخري أن الوزارة بقدر ما ترحب بكل 

حاليل لسكم املوقر ومتابعتكم للعمل املالحظات واألفكار والت

احلكومي يف هذا امللف املصريي مبختلف أبعاده، فإا تشجع وتتطلع 

حنو كل مبادرات الفرق واموعات النيابية وفيما وراءها اهليئات 

احلزبية الوطنية احملترمة، تلكم املبادرات اليت من شأا حتقيق تفاعل قوي 

يات اتمع املدين، خاصة يف الفضاء ومتواصل مع األحزاب وفعال

األورويب والغريب من أجل تطويق وإجهاض املخططات العدائية 

  . للخصوم وفضح حتركام احملمومة

وذه املناسبة، أؤكد مرة أخرى على الدور احليوي والضروري 

جلميع مكونات الدبلوماسية املوازية يف نطاق التعبئة الوطنية ضد 

وحدتنا الترابية، جمددا استعداد الوزارة لكامل التعاون إستراتيجية أعداء 

الوثيق والتنسيق احملكم معها من أجل إضفاء طابع مؤسسي على هذا 

التعاون بطريقة أكثر فعالية وأفكار عملية، علما أن الوزارة سبق هلا وأن 

اقترحت آلية للعمل اجلماعي يف إطار شبكة تؤمن انتشارا منتظما 

لدبلوماسية املغربية، حكومية وغري حكومية، للدفاع ومؤثرا وفاعال ل

  . عن قضيتنا املقدسة وحتصني وحدتنا الترابية

فشكرا لكم جزيل الشكر، وسنواصل إذن هذا العمل املشترك 

الضروري، احلكومة تقوم بواجبها يف اتصاالا مع احلكومات ومع 

ؤية اهليآت املتعددة األطراف وخاصة األممية، ولكن حنن بفضل ر

صاحب اجلاللة، بفضل تعبئة الشعب املغريب كاملة، وبفضل اتصاالتكم 

مع زمالئكم نظرائكم على املستوى احلزيب التمثيلي أو النقايب، فنحن 

إن شاء اهللا بالضرورة سننتصر ألن حق املغرب وحق شعب املغرب، 

وألن املغرب العريب أصبح ضرورة، وال ميكن أن نبقى يف هذا اجلمود 

  . ع األسف نرفضه مؤسساتا وشعباالذي م

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، وننتقل بعد هذا إىل تعقيبات السادة 

املستشارين أصحاب األسئلة إن كانت هنالك تعقيبات، الكلمة للفريق 

  .احلركي صاحب اإلحاطة األوىل يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد إدريس مرون

  .شكرا السيد الرئيس

إننا يف الفريق احلركي نثمن عاليا توجهات صاحب اجلاللة اجلديدة 

خبصوص هذا امللف، كما حنيي أيضا اهود الذي تبذله كل القوى 

احلية يف البالد من حكومة وجمتمع مدين للعمل يدا يف يد يف التوجه 

  . الصحيح حبثا عن آفاق جتمع املغرب العريب

يد أن أسجل، السيد الرئيس، شيء ال أستطيع أن أفهمه، إال أنين أر

ذلك أننا يف كل لقاءاتنا مع اجلزائريني رمسيا وغري رمسيا، وفود برملانية 

منتخبة أو يف إطار شعيب، نسجل عند اإلخوة اجلزائريني رغبة أكيدة 

عند اإلخوة يف الشعب اجلزائري، رغبة أكيدة على طي هاته الصفحة، 

والعمل املشترك، ويف نفس الوقت نرى يوما بعد يوم وعلى التالحم 

العمل املعاكس للحكومة اجلزائرية، فكلنا ندري أن احلكومات هي 

متثل شعوا، ومن املفروض أن تبدي وتعرب عن آراء شعوا يف 

التوجهات، إال أن هذا لدى جرياننا ال نعرف وال نعرف كيف ميكن 

 30ا لرغبة الشعب وملدة تفوق أن تعرب حكومة على رغبة معادية متام

  . سنة

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 

  .يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد عبد اللطيف أبدوح

  .شكرا السيد الرئيس

  السيد الوزير احملترم،

ارجية احملترم، وفعال استمعنا بكل إمعان ملا تفضل به السيد وزير اخل

عاش املغرب وعشنا كذلك كربملانيني األسبوع املاضي وبداية هذا 
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األسبوع من خالل التصريح احلكومي واملناقشة اليت تفضل ا نواب 

األمة ورد السيد الوزير األول على أن القضية الوطنية كان هلا حيز 

وقف كبري، وكانت فيها جمموعة من التوضيحات، ووقفنا فعال، و

كذلك من خاللنا الرأي العام الوطين على اهودات اجلبارة اليت تقوم 

ا حكومة صاحب اجلاللة يف تدبري هذا امللف، الذي نعتربه أنه طال، 

وطال بسبب إكراهات خارجية معادية الستقرار املغرب، معادية 

 لوحدة املغرب، ترغب يف خلق العديد من املشاكل املفتعلة اليت تعترب يف

الظرف الراهن ويف الزمن الراهن من باب الشيء املتجاوز، ذلك أننا يف 

املغرب دائما وكنا دائما ندافع ونسعى إىل حتقيق وحدة املغرب العريب، 

وحتقيق التنمية يف داخل هذا اجلزء من الوطن العريب املعروف بقوامسه 

  . املشتركة املتعددة

ئر، حكام اجلزائر، إال أننا نسجل كذلك من طرف أشقائنا اجلزا

نوع من املعاكسة رغبة يف خلق توترات مفتعلة، مواقف أحيانا ال 

تفهم، يف الوقت أننا كذلك برملانيني ومن خالل الدبلوماسية الربملانية، 

ونلتقي بربملانيني جزائريني وممثلني عن اجلزائر، ونسجل أن هناك فعال 

 كثري منهم يستنكر رغبة يف خلق وحدة املغرب العريب، وبالتايل كذلك

  . كل هذه األفعال

لذلك، السيد الرئيس، أريد أن أسجل بكل امتنان ونيابة عن فريقي 

اهودات اليت تقوم ا احلكومة يف شخص السيد وزير اخلارجية، 

  .ونتمىن هودهم كل التوفيق والنجاح

  . شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

لتحالف االشتراكي يف شكرا لكم السيد املستشار، الكلمة لفريق ا

  . إطار التعقيب عن جواب السيد الوزير، تفضل األستاذ أعمو

  :املستشار السيد عبد اللطيف أعمو

  . شكرا السيد الرئيس

  السيد الوزير، 

أريد أن أهنئكم وأن أحييكم عن اهود اجلبار والنتائج احملصل 

 هذه عليها من خالل الدبلوماسية الذكية والدقيقة يف تناول ملف

  . القضية الوطنية املصريية بالفعل

السيد الوزير، مقاربة حقوق اإلنسان أصبحت من املقاربات اليت 

دخلت ضمن آليات االشتغال يف جمال السياسة الدولية ويف العالقات 

الدولية، وحنن اآلن هذه اآللية ارتأى أعداء وحدتنا أن يستعملوا، 

ن اإلشكالية ترد يف التقاطع بني ولكنهم يف موقع ضعف يف الواقع، إال أ

  . اجلانب القانوين حلقوق اإلنسان واجلانب اإلنساين

يف اجلانب القانوين، املغرب قدم بشكل قوي جدا يعين مكاسب 

باهظة وكبرية جدا، وال حيتاج إىل من يعطيه الدروس، وباخلصوص بعد 

  نونرب املاضي، الذي جعل القضية الوطنية ضمن6اخلطاب امللكي ل 

االلتزامات الفردية لكل فرد مغريب جتاه بلده، ووضع حدا لالزدواجية 

  . يف هذا اال

إال أنه يف اال اإلنساين، مازال هناك جمهود البد أن يبذل، عادة 

يف اال اإلنساين يقصد به ألنه اال القانوين هو الضغط من أجل 

  . الءمة للنظام الدويلاملالءمة واالخنراط يف اتمع الدويل احلديث للم

يف اال اإلنساين غالبا كذلك وحنن نشتغل وأشرتكم يف عرضكم 

هلذا االشتغال يف قضية الزيارات، ولكن كذلك خيص به مسألة 

  . الالجئني، مسألة تدبري ملف اهلجرة ومسألة األقليات

  :السيد رئيس اجللسة

ملوايل، وهو شكرا لكم السيد الرئيس أيتم وقتكم، الكلمة للفريق ا

الفريق الفيدرايل يف إطار التعقيب، تفضلوا اإلخوان ديال الفريق 

  . الفيدرايل

  :املستشار السيد عبد الرحيم الرماح

  السيد الرئيس، 

  السيد الوزير، 

  السيدات والسادة املستشارين، 

السيد الوزير، بالعودة ملا أشرمت إليه يف تدخلكم، أشرمت وأشدمت 

به الدبلوماسية ديال األحزاب والنقابات، ويف هذا بالدور الذي تقوم 

الكثري من اإلطار حنن نرى يف الفريق الفيدرايل أنه مازال جيب أن يبذل 

اجلهد يف هذا اال للتكامل بني احلكومة، بطبيعة احلال كاين تنسيق 

وتكامل بني املؤسستني التشريعيتني الغرفة األوىل والغرفة الثانية أي 

كن أيضا بالنسبة لألحزاب والنقابات ومجعيات املهاجرين الربملان، ل

باألخص جيب أن يكون هناك برنامج متكامل بالتنسيق، صحيح تبذل 

اجلهود، لكنها جيب أن يكون هناك نوع من التكامل حىت تكون 

املردودية أكثر وأكرب، وخاصة أننا أمام وضعية اللي عندها شرعية 

  . بطبيعة احلال

 طبيعي، االلتحاقات طبيعية، ألننا أصحاب 1920طبعا القرار 

حق، ألننا أصحاب شرعية، والطرف اآلخر يتحرك عن باطل، وبالتايل 



 

12 
 

ال تفاجئنا قرارات من هذا القبيل بقدر ما حنن نطالب أكثر، لذلك حنن 

نقترح عليكم، السيد الوزير، أن تتخذوا املبادرات، مثل ما حنن نلتقي 

عو اآلن، ما كنشوفوش لقاءات ديال كل باقتراح من الربملان، كنجتم

هذه األطراف، أحزاب، نقابات، مجعيات املهاجرين، حىت باش نشتغلو 

بواحد اخلطة متكاملة، واحنا بطبيعة احلال مسلحني وعندنا رؤية 

  . واضحة

ما يقال حول حقوق اإلنسان، اجلزائر عندما يتكلمون عن حقوق 

هل بالفعل مها الدميقراطية؟ يهمها حق اإلنسان؟ اإلنسان، هل بالفعل 

بطبيعة احلال حنن نعرف أن هذا، ولكن هذا جيب أن يعرفه العامل، أن 

يعرف عند اآلخرين، أما بالنسبة لنا احنا نعرف أن األسباب احلقيقية 

هي معاداة املغرب، هي كل ما ميكن تقوم به، والزالت تقوم به من 

دنا من أجل باش أجل إضعاف املغرب، لذلك علينا أن نكثف جهو

  . تكون مردودية أكرب، وتكون قرارات أفضل مما وصلنا إليه

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، والكلمة لفريق األصالة واملعاصرة يف إطار التعقيب، 

  .تفضلوا السيد املستشار

  :املستشار السيد أمحد الكور

عطيات شكرا السيد الرئيس، كنشكرو السيد الوزير على جمموعة امل

اللي زودنا ا فيما خيص هذا امللف، ولو أنه احنا، وأستسمح، السيد 

الوزير، ما عندناش املعطيات الكافية اللي عندكم، اللي كنتمناو بطبيعة 

احلال يف املستقبل أنكم توافيو هذه املؤسسة بالتطورات اللي كيعرفها 

م، هذا امللف، ألن احنا كل ما نعرفه، نعرفه عرب وسائل اإلعال

ومكندخلوشاي وكنتمناو أننا نشاركوكم، وعندنا الثقة الكاملة فيكم 

ويف اهودات اجلبارة اللي قمتو ا متاشيا مع التوجهات ديال سيدنا 

  . اهللا ينصرو

إال أنه أنا عندي بعض اإلشارات، احنا الشعب املغريب لن يتخذ 

ضحها الشعب اجلزائري عدوا له، وأقل داللة على هاذ الشي، وكنو

ذا املثل البسيط، وهو ملا تتبع املغرب بإمعان مباراة كرة القدم اللي 

جرت ما بني الفريق اجلزائري والفريق املصري، واملدن املغربية والشعب 

  .املغريب كله احتفل ذا االنتصار ديال الفريق اجلزائري

نطلب منكم أن تبلغوا هلذه اللجنة اللي كتفاوضوا معها، وكتناقشوا 

عها ملف وحدتنا الترابية، كانت اجلزائر أو منظمة أخرى أن تبلغوا هلا م

بأن الشعب اجلزائري حيب السلم مع املغرب، احنا هاد الشي اللي 

تنقولوه كلو عندنا املشكل مع اإلدارة اجلزائرية والنظام اجلزائري، 

والنظام اجلزائري اليوم ماشي ضد املغرب، ضد بناء وضد املفتاح ديال 

غرب العريب، والعامل اليوم، السيد الوزير، يسري حنو التجمع وحنو امل

التوحيد، هذه اإلدارة اجلزائرية والنظام اجلزائري يسري حنو التشتت، مع 

  . األسف السيد الوزير ما عدناش الوقت باش نواصلو

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 التجمع شكرا، الكلمة للفريق املوايل يف إطار التعقيب، وهو فريق

  .الدستوري املوحد

  :املستشار السيد املهدي زركو

  .شكرا السيد الرئيس

  السيد الوزير،

احنا نئكم على اهودات القاميني ا يف هذا امليدان، واحنا عندنا 

ثقة تامة، والشعب املغريب كامل عنده ثقة تامة بأن هذه القضية لن 

أمينة وهي أيادي أيادي يفرط فيها أي مغريب، والسيما هي عند 

صاحب اجلاللة نصره اهللا، إال أنه السيد الوزير هناك بعض القضايا اللي 

كتهم مواطنني مغاربة، إخواننا املغاربة احملتجزين يف تيندوف، واللي 

احنا يف احلقيقة كنعيشو أملهم ومأسام اللي كيعشوها كنعيشوها، 

  . والسيما يف امليدان اخلارجي

م العاملي للطفل، األطفال، السيد الوزير، اآلن يف احنا اليوم يف اليو

املخيمات هناك منظمات دولية يتم تسفري بعض األطفال يف العطلة 

الصيفية، وهاد األطفال املغاربة يتم إقصاؤهم ائيا، ما يتم تسفريهم هو 

أبناء القادة، وأبناء الدول األخرى، أما األطفال املغاربة يعين مقصود 

ريهم، وهذا نبغوكم تتدخلوا لدى املنظمات الدولية عن ما يتم تسف

واملنظمات باش تفضحوا هذه اخلروقات الالمعقولة، اللي غري مقبولة، 

واحنا ما ميكناش نقبلوها ألن هذاك طرف من فلذات أكبادنا، اللي 

كتب عليهم اهللا أم يعيشوا هذه املأساة، ولألسف بسبب أشقاء جار 

سف له، ونتمىن أن ينتهي هذا املشكل يف عرب جزائريني، هذا شيء نأ

إطار الوحدة ويف إطار التكامل ويف إطار املصري املشترك، اللي احنا 

كنعرفو مجيعا أن مهددين بالكوارث الطبيعية يف العامل، األزمات العاملية 

والعامل اآلن يتجه حنو الوحدة، واحنا نطلب من أشقائنا اجلزائريني أن 
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ل وبتبصر وببعد النظر، ألن مصرينا واحد، حان األوان للنظر بعق

  . مصرينا هو يف احتاد املغرب العريب

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، الكلمة للفريق االشتراكي يف إطار 

  .التعقيب، تفضلي األستاذة زبيدة

  :املستشارة السيدة زبيدة بوعياد

  .شكرا السيد الرئيس

  السيد الوزير، 

 باسم الفريق االشتراكي أن نئكم على كل اهودات املبذولة أود

يف إطار قضيتنا الوطنية، ونريد يف نفس الوقت يف فريقنا أن نؤكد على 

  :مخسة نقط

األوىل، هو أن مواقفنا ثابتة، أوال يف التعبئة واإلمجاع ووحدة 

ف املوقف ألنه حنن ال نعري أي انتباه لبعض املواقف اليت تشوش من طر

  حزيب؛

ثانيا، ضرورة توفري كل الشروط الستيعاب أفواج العائدين من 

  خميمات تندوف؛

ولنجعل ثالثا من أقاليمنا اجلنوبية يف إطار احلكم الذايت ويف إطار 

اجلهوية املوسعة منوذجا للحكامة اجليدة والشفافية وحماربة كل أنواع 

  الفساد يف أقاليمنا اجلنوبية؛

بني كربملانيني، السيد الوزير، بالزيادة يف رابعا، حنن كذلك مطال

التعبئة ويف املبادرات الدبلوماسية لتصريف كل القرارات األممية وآخرها 

، ويف نفس الوقت جندد وبإحلاح 1920قرار جملس األمن الدويل رقم 

مطالبنا كمغاربة وكربملانيني لفك احلصار عن أهالينا يف تندوف، 

  . جانب املفوضية العليا لالجئنيوبإجراء إحصاء نزيه هلم من 

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الرئيسة، واآلن أعطي الكلمة للسيد وزير اخلارجية 

للرد على تعقيبات السادة املستشارين أصحاب األسئلة، وذلك يف 

  . دقيقة، تفضلوا للمنصة السيد الوزير، الكلمة لكم14ظرف 

  :التعاونالسيد وزير الشؤون اخلارجية و

  .شكرا السيد الرئيس

شكرا إخواين املستشارين على تدخالتكم ومالحظاتكم 

ومقترحاتكم ونقدكم، أريد أن أرد على كل هذا، أالحظ على أن يف 

مجيع التدخالت كان بطبيعة احلال ذكر احلكم باجلزائر والسلطات 

باجلزائر، وهذا بالفعل هو بيت القصيد، الكل يعلم ظروف إنشاء هذا 

لرتاع املفتعل، الكل يعلم املسؤولية التارخيية، املادية، الدبلوماسية، ا

السياسية، للحكم اجلزائري، والكل يتطلع إىل موقف جزائري أكثر 

إجيابية، مبين على نظرة مستقبلية ومبين على املصاحل العليا لشعوب 

  .املنطقة

، هناك تناقض يف املوقف الرمسي اجلزائري اليوم أكثر من املاضي

حيث بني املغرب على استعداده املطلق لتطبيع عالقاته الثنائية وملواصلة 

ومتابعة ملف قضية الصحراء املغربية على املستوى األممي، وانتظرنا يف 

املقابل أن اجلزائر ستفتح احلدود وستقبل تبادل الزيارات على املستوى 

ذ احلكومي واملؤسسايت والقطاعي، ومع األسف نالحظ على أن من

سنني واحلكومة اجلزائرية الزالت يف موقفها أال وهو اجلمود واجلمود 

واجلمود، هذا اجلمود الذي كل املغاربة يؤدون الثمن يوميا، نظرا لعدم 

إمكانية مواجهة املخاطر األمنية للمنطقة معا، وعدم استغالل كل 

الفرص االقتصادية املفتوحة، وكذلك عدم بناء صرح مغرب عريب 

  .مج، يدافع عن مصاحله يف املنتديات اجلهوية واإلقليميةموحد مند

يقول مسؤول جزائري على أن العالقات مع املغرب عالقات 

ليست متدهورة، ولكن عالقات طبيعية حسب هذا املسؤول، هل هي 

طبيعية ملا احلدود تبقى مقفلة ومغلقة؟ هل هي طبيعية يف وقت ال يكون 

 احلكومي الوزاري أو كبار فيه إمكانية االتصال على املستوى

املوظفني؟ هل هي طبيعية ملا تقوم احلكومة اجلزائرية بكل هذه 

املخططات على املستوى الدويل؟ وهل هي طبيعية ملا تشترط اجلزائر 

كل تطوير العالقات الثنائية بالتوصل إىل حل لقضية الصحراء املغربية 

  .حسب رؤية القيادة اجلزائرية

اصة مبا مسي بانتهاكات حقوق اإلنسان باألقاليم املالحظة الثانية اخل

اجلنوبية، فهذه مضحكة مع األسف، أوال ال ميكن هلؤالء أن يعطوا 

للشعب املغريب أي درس يف هذا اال، ثانيا يف احلقيقة هل هاذ نساء 

والرجال القالئل هل هم مناضلني حلقوق اإلنسان بالفعل؟ هل أنت 

خرط يف خمطط حيدد يف الدولة اجلارة؟ هل مناضل حلقوق اإلنسان ملا تن

أنت مناضل حلقوق اإلنسان ملّا مل تتطرق إىل الوضعية مبخيمات العار 
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بتندوف؟ هل أنت مناضل فعلي حلقوق اإلنسان ملا تبحث وتدافع على 

  منظور سياسي وليس منظور حقوقي أو إنساين؟

ت وهنا أريد أن أبرز الفرق، الفرق القوي ما بني هذه احلاال

املشجعة من طرف األعداء واملنظمات الرمسية يف الدولة اجلارة، 

والوضع الشامل وليس الفردي للمئات من املغاربة، حمتجزين؟ 

حمتجزين، واملغرب يؤكد على هذا الكالم، ألن ليس هلم احلق يف 

التسجيل، وليس هلم احلق يف حرية التنقل وحرية االختيار، اإلحصاء 

ة، مع األسف مل تقم ا األمم املتحدة منذ والتسجيل عملية ضروري

سنني رغم الطلب املتجدد للسلطات املغربية وجلميع املؤسسات 

الربملانية والتمثيلية املغربية، حصلنا إىل هذا يف الشهور األخرية كتأكيد 

على مبدأ وتأكيد على التزام وتأكيد على واجب جزائري، مل تقبل به 

  ومل تنفذه، ملاذا؟

أوال يعطي العدد، ولكن التسجيل يعطي الفرصة لكل من التسجيل 

أبنائنا املوجودين فوق التراب اجلزائري احلق لالستجواب الفردي، أي 

استجواب يف كل السرية، ماذا تعمل هنا؟ هل تريد أن تبقى يف هذه 

املخيمات؟ أو هل تريد أن ترجع إىل بلدك بني ذويك وبني عائلتك؟ 

عو عليه ونواصلو العمل به، ونتمسك هذا احلق اللي خصنا نداف

باملفاوضات، باجلانب السياسي للمفاوضات، وحنارب كل حماولة 

إقحام عناصر مثل هذه اللي هي تكتيكية، ونتشبث باملسرية الداخلية 

الوطنية، وخاصة بداية حبكم ذايت إذا كان ممكن كحل ائي، ويف 

إلعطاء الدليل انتظار ذلك جبهوية موسعة، ستمكن املغرب للتحرك و

  . على أننا ناس جادين وقادرين على التطور والتنمية

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا لكم كذلك على مسامهتكم 

القيمة معنا يف هذه اجللسة اليت أحطتمونا فيها بأدق تفاصيل ملف 

  . وحدتنا الترابية

ن أسئلة متعلقة بالقطاع، وبعد هذا اجلواب للسيد وزير اخلارجية ع

ننتقل إىل األسئلة املدرجة يف جدول أعمالنا واملتعلقة بقطاع الصحة، 

والسؤال األول املوجه إىل السيدة وزيرة الصحة هو حول املستنقعات 

اليت خلفتها الفيضانات وآثارها على صحة املواطنني، للمستشارين 

اد، عبد احلميد إدريس الراضي، البشري أهل امح: احملترمني السادة

  . أبرشان، عمر اجلزويل، عبد العزيز البنني

الكلمة ألحد السادة املستشارين، تفضلوا األستاذ املهاشي بتقدمي 

  .سؤالكم

  :املستشار السيد عبد ايد املهاشي

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدات الوزيرات،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

  السيد الرئيس،

لفياضات اليت عرفتها مناطق متعددة من اململكة، ويف خلفت ا

بين حيسن، مستنقعات مائية، -الشراردة-مقدمتها منطقة جهة الغرب

الزالت اآلن مغمورة مبياه راكدة، وما خنشاه هو تعفن هذه املياه 

لتصبح مناخا مالئما لتكون حشرات مضرة بصحة املواطنني وناقلة 

  .لبعض الفريوسات والعدوى

  : نسائلكم السيدة الوزيرة احملترمةوهلذا

 هل أخذت وزارتكم بعني االعتبار آثار هذه املخاطر على صحة -

  املواطنني؟

 وما هي اإلجراءات اليت تقومون ا حلماية وحفظ الصحة العامة -

  جراء خملفات الفيضانات؟ 

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

دة الوزيرة يف إطار اجلواب، شكرا السيد املستشار، الكلمة للسي

تفضلي السيدة الوزيرة، إذا كان يسعفك ذلك املكان لتقدمي اجلواب 

  .فتبارك اهللا، مكانش يالئمك تفضلي للمنصة السيدة الوزيرة

  :السيدة يامسينة بادو، وزيرة الصحة

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،

  السيدة املستشارة،

  السادة املستشارين،

أن أشكركم على هذا السؤال ألنه سؤال جد مهم، وهناك أود 

خماطر حقيقية اللي ميكن لنا نسجلوها على إثر الفيضانات، ألا 

كتكون هناك خماطر اللي كتنتج عن املستنقعات بفعل الفيضانات، وما 

  . تسببه من انتشار العديد من األمراض

ب هاذ أوال بغيت نشري لكم يف هذا الباب على أن املغرب بسب

املخاطر، وباخلصوص هاذ البقع ديال املاء اللي كتبقى، كان عندنا 
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كبلدان جماورة، كالعديد من البلدان كنا نعاين من املالريا، فهاذ 

األسبوع كنت يف املنظمة العاملية للصحة، واملغرب هو الدولة الثانية يف 

ملالريا، اإلقليم اللي تعطاتو الوثيقة بأنه املغرب متكن أنه يقضي على ا

وهذا بفضل اهودات ديال عدة سنوات، وهذا حقيقة يدل على أنه 

عندنا منظومة صحية قادرة أا تتغلب على األمراض اللي مازالت 

  .كاينة يف العديد من الدول ااورة لنا

ففي هذا الصدد، ويف سياق سؤالكم، بدلنا جمهودات جبارة خالل 

السنة، فقد مت جتنيد كل اإلمكانيات الفيضانات اليت عرفتها بالدنا هذه 

اللوجيستيكية الالزمة، وذلك بتنسيق مع عدة قطاعات أخرى، من 

ضمنها وزارة الداخلية، الدرك امللكي، الوقاية املدنية، ولكن كذلك 

 من األطر 350وزارة الفالحة والصيد البحري، فتم جتنيد ما يزيد عن 

ل على أن هاذ السنة استنتجنا الطبية وشبه الطبية والتقنيني، وبغيت نقو

الدروس من الفيضانات ديال السنوات املقبلة، فكنا متهيئني، هيأنا 

واحد اإلستراتيجية اللي اآلن فوق ما يكونوا هناك فيضانات تنكونو 

  .جمهزين أنفسنا

فتم توفري كذلك سيارات اإلسعاف ووسائل النقل الضرورية، مت 

ت الطبية والتمريضية تقدمي خدمات طبية تتجلى يف الفحوصا

واالستشفائية، وكذلك حتليالت خمربية وخدمات متعلقة بالتوعية 

والتحسيس، مت توفري األدوية الالزمة مع تطهري نقط املاء، هذه نقطة 

جد أساسية، تطهري نقط املاء ومعاجلة النقط السوداء، ومن أجل القضاء 

تدابري، أريد أن على املستنقعات الناجتة عن الفيضانات مت اختاذ عدة 

  .يف التعقيب.. أذكرها بعجالة، إحصاء مجيع املستنقعات

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، أن تكملوا جوابكم يف إطار التعقيب إذا أمكن ذلك، 

  .الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب عن جواب السيدة الوزيرة

  :املستشار السيد عبد ايد املهاشي

  .سشكرا السيد الرئي

بدوري أريد أن أتقدم بالشكر إىل السيدة الوزيرة على تفضلها 

  .باإلجابة على هذا السؤال

نعتز أننا يف املغرب قضينا على املالريا، السؤال ديالنا، السيدة 

 من 350الوزيرة هو ما شي خالل الفيضانات، قلتو بأنكم جندمت 

حنا سؤالنا هو األطر الطبية وشبه الطبية وواحد العدد ديال اآلليات، ا

اآلن دابا يف ذيك املستنقعات اللي باقية رمبا أنكم ما كملتوشاي 

  . اجلواب

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، وشكرا جزيال لكم على احترامكم 

  . دقائق2للوقت، والكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار التعقيب يف 

  :السيدة وزيرة الصحة

 باش جناوب للتعقيب ديال السيد املستشار احملترم، مت إحصاء غري

مجيع املستنقعات والربك املائية اليت يتوالد ا البعوض، واللي دابا احنا 

 للناقل، اللي هو البعوض، األندرولوجيةتنبقاو متبعينها، متت املراقبة 

الطريقة اته النقط املائية لتتبع مراحل منو هاذ البعوض ولضبط الوقت و

املناسبني للمكافحة واملكافحة املالئمة، وتتم إما بطريقة فيزيائية أو 

كيميائية أو بيولوجية، وعندنا خصكم تعرفوا يف كل جهة املختربات 

)les observatoires (اللي تيتبعوا احلالة الوبائية لكل جهة .  

  .وشكرا لكم

  :السيد رئيس اجللسة

 إىل السؤال الثاين املوجه كذلك شكرا لكم السيدة الوزيرة، وننتقل

إىل السيدة وزيرة الصحة، وموضوعه هو ظاهرة غياب األطباء 

  . االختصاصيني يف بعض املراكز االستشفائية اجلهوية واإلقليمية

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا السيد املستشار

  :طفى الوجدايناملستشار السيد مص

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،

  السيدتان الوزيرتان،

  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارين،

لقد رافق التوسع العمراين واملد احلضري الذي شهدته بالدنا مؤخرا 

منو وانتعاش العديد من اجلهات واألقاليم، وهو األمر الذي جعل منها 

التجمعات السكنية، هذا فضال عن الساكنة حمطة استقطاب للكثري من 

  . األصلية للمنطقة

لكن لوحظ، السيدة الوزيرة أن النمو واالنتعاش االقتصادي الذي 

عرفته جمموعة من املناطق مل تواكبه نفس الوترية فيما خيص توفري األطر 
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الصحية، وخاصة املتخصصة منها لتغطية احلاجيات امللحة هلذه 

ي ينعكس سلبا على هذه األخرية، وخاصة أصحاب الساكنة، األمر الذ

  . الدخل احملدود، واليت تعاين أصال من اهلشاشة وقلة التأطري الصحي

السيدة الوزيرة، فما هو منظور وزارتكم لتغطية اخلصاص يف األطر 

الصحية املتخصصة على املستوى الوطين؟ وما هو حجم تغطية 

  لكة؟ وزارتكم على مستوى كل جهة من جهات املم

وأحتفظ السيد الرئيس بباقي الوقت للتعقيب للسيد املستشار 

  .احملترم

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب على 

  .السؤال، تفضلوا السيدة الوزيرة

  :السيدة وزيرة الصحة

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدة املستشارة،

  ،السادة املستشارين

فأشاطركم الرأي على أن هناك ميشا حقيقيا عرفته العديد من 

جهات ومناطق اململكة وذلك منذ سنوات، وما كانش هناك ائيا 

توزيع عادل ما بني مجيع املناطق بالنسبة لألطر، ال الطبية وال شبه 

الطبية، وتتعرفوا على أنه كذلك وهاذ الشي تيجي وتتأكدوه انتوما 

  . راكز الصحية كان العديد منها كان مغلقعلى أنه حىت امل

فلذلك، ويف إطار إستراتيجية اللي وضعناها اللي ما بني الفترة 

، درنا واحد اهود باش حناولو، 2009 و2008املتراوحة ما بني 

ألن ما ميكنش يف ظرف سنتني ونصف أننا نقلصو من هذا اخلصاص 

 كل األطباء، بني عشية وضحاها، ولكن حاولنا أننا نوزعو يعين

اختصاصيني وأطباء عامون، وكذلك أطر شبه طبية، من ضمنهم 

املمرضني واملمرضات، وأطر أخرى اللي كتحتاجها املنظومة الصحية، 

حاولنا أننا نبداو يف هذا التوزيع العادل، وضعنا مع النقابات واحد 

ن املعايري وواحد املقاييس يف إطار الشفافية، باش يكون كل واحد أنه م

الضروري أنه يلجأ للمناطق، باخلصوص اللي كتعرف اخلصاص، 

  . ويدوزوا واحد السنة أو على األقل سنتني

كانت هذه احلكومة بذلت واحد اهود استثنائي اللي ما عمرو ما 

 منصب مايل 800-700كان، كانت آنذاك وزارة الصحة تتجيها 

املناصب سنويا، حيث هذه احلكومة بدأت حتدث، ما تنحسبش أنا 

 ألف منصب 2000املالية ديال املراكز االستشفائية، ما يفوق على 

  . مايل

وميكن يل نقول لكم السيد املستشار احملترم على أنه بالنسبة ألطباء 

الطب العام، واحنا راه دابا غادي نديرو املباراة اجلديدة بالنسبة 

يل بالنسبة  منصب ما500للمناصب املالية هلذه السنة، فتحنا ألول مرة 

 اللي 250، ويف ذاك 250لألطباء ديال الطب العام، وما جاونا إال 

تينجح يف املباراة وتيتم تعيينه يف منطقة نائية تريفض على أنه يلتحق، 

نفس الشيء بالنسبة لألخصائيني، وبصفة عامة التوزيع العادل غادي 

يكون صعيب، ملاذا؟ ألن مع األسف حلد اآلن التكوين ديال 

ختصاصيني هو تكوين بقي حمدود يف العدد، فآنذاك احلكومة السابقة اال

 طبيب يف 300 أالف و3خذات على عاتقها مبادرة جديدة لتكوين 

 ديال املراكز االستشفائية فقط، اخلامس ها 4، ألنه راه 2020أفق 

هو بدا يف مدينة وجدة، وهنا كذلك كاين صعوبات يف تدبري هذا 

  .امللف

  :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب عن 

  .جواب السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد

  :املستشار السيد عبد الفتاح عمار

  .شكرا السيد الرئيس

السيدة الوزيرة، أنا بكل صراحة بغيت نقول بأنه االعتراف ديالك 

ول، ألنه اللي مسع هو كيحيلنا على التصريح ديال السيد الوزير األ

التصريح ديال الوزير األول وهو كيقول بأن الصحة يف البالد ديالنا راه 

احلمد هللا ما خصها والوا، واالعتراف ديالك السيدة الوزيرة، أنا 

بصراحة كون كنت يف دول متقدمة هنا خصك تقدمي االستقالة 

 قدرتيش ديالك، ألنه بكل صراحة غادي نقول بأنه هاذ الوزارة رمبا ما

تتفوقي فيها، وهذا يعين النتائج دياهلا، سواء من األغلبية أو من املعارضة 

األسئلة مها مها، واألجوبة مها مها يعين األسبوع اللي فات كانت 

  . مطروحة نفس األسئلة، وكان عندك نفس األجوبة

إذن اللي كيطبع لك، السيدة الوزيرة، هاذ الشي هذا احنايا يف 

واء االختصاصيني مها كيخدموا يف السبيطارات يعين إطار الغياب، س

)les cliniques ( العاديني، وبالنسبة للغياب هو الغياب حاول يشمل

حىت هاذوك يعين األطباء اللي عاديني ماشي اختصاصيني ولكن حاول 

حىت هو يشملهم، هذا ناتج رمبا عن التسيري، اللي هو، السيدة الوزيرة، 
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 -ش جييك هو هذاك، ألنه من طبيعة احلال سؤالرمبا هاذ الشي ما غادي

  . جواب، هاذي راها والت مسرحية السيدة الوزيرة

إذن السيد الوزير األول يف خالل التصريح ديالو التصريح احلكومي 

يقول بأنه راه احلمد هللا راه كاين امسيتو، إذن أنا أقول لك بصراحة إذا 

علينا السيد الوزير كان عندكم شي أوراق من ذاك الشي اللي قرا 

األول اعطيوهم لنا نديوهم للمواطنني نقولو هلم ها باش غادي تداواو، 

  ...إذن السيدة الوزيرة بكل صراحة كيبان لنا هنا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، أيتم حقكم يف الكالم، جوج دقايق اللي 

ر الرد عن عندك يف التعقيب، الكلمة لك السيدة الوزيرة يف إطا

  .التعقيب

  :السيدة وزيرة الصحة

  السيد الرئيس، 

اللي بغيت نقول هو أن مع األسف، وهذا يعين بشهادة اجلميع 

وبشهادة املواطنني وكيف قال السيد الوزير األول صناديق االقتراع 

غادي حتكم شكون اللي فاشل وشكون اللي ناجح، أنا بغيت نقول 

يرة ناجحة، وأنا اخذيت وزارة فيها لكم بأنين وزيرة وبكل تواضع وز

 سنوات كارثية، أنا ملي جيت كانوا الناس تيموتوا 5تراكمات ديال 

ألن ما عندمهش حصص الدياليز، أنا ملي جيت كانوا نساء تيموتوا يف 

املستشفيات حيث ما كانتش أمومة بدون خماطر، ملي جيت ما كانوش 

  . األطباء، ملي جيت كانوا مراكز صحية مغلقة

 5اآلن املراكز الصحية مفتوحة، نعم السيد املستشار، كانت 

سنوات أكرب كارثة كانت يف وزارة الصحة هي اخلمس سنوات 

السابقة، أما أنا وزيرة ناجحة وصناديق االقتراع غادي ضر، 

  .واملسرحية أنتما اللي تتديروها ماشي أنا

  :السيد رئيس اجللسة

لسؤال الثالث املوجه إىل السيدة شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل إىل ا

وزيرة الصحة، موضوعه تطبيق بعض االلتزامات اليت تعهدت ا وزارة 

الصحة، والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة 

  .لتقدمي السؤال، السيد املستشار تفضل األستاذ

  :املستشار السيد أمحد العاطفي

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سيد الرئيس،ال

  السيدتان الوزيرتان،

  إخواين املستشارين،

لقد التزمت وزارتكم يف كثري من املناسبات بالقيام بالعديد من 

التدابري واإلجراءات من أجل تطوير القطاع الصحي والنهوض به، 

ومتكني املواطنني من االستفادة من اخلدمات الطبية يف أحسن الظروف، 

 ومساعدة املواطنني على احلصول على وحماربة األمراض الفتاكة،

األدوية بأمثنة مناسبة ويف متناول ذوي الدخل احملدود على وجه 

  . اخلصوص

إال أن املتتبع للواقع الصحي ببالدنا، يتفاجأ دوما بأن الوعود 

وااللتزامات اليت أخذا الوزارة على عاتقها ظلت إما حربا على ورق 

مل تتم مواكبتها باجلدية املطلوبة من أو شابتها العديد من الثغرات، و

اخنفضت كما التزمت الوزارة أجل حتقيق أهدافها، فال أسعار األدوية 

بذلك، وال جلان التفتيش واملراقبة يف بيع بعض األدوية بالصيدليات مت 

تفعيلها، وحىت نظام التغطية الصحية ظل يعرف مشاكل عديدة يف 

لت تسجل أرقاما مرتفعة كالسل التطبيق، أما األمراض الفتاكة فالزا

  . والسرطان واألمراض املزمنة

 كما جتدر اإلشارة أيضا إىل فشل الوزارة يف تدبري مشكل الوقاية 

 600من وباء إنفلونزا   اخلنازير، والذي كلف خزينة الدولة أزيد من 

مليون درهم بسبب املقاطعة اليت عرفتها محلة التلقيح ضد هذا الوباء 

جمموعة من احلاالت اليت سجلت فيها جمموعة من اآلثار بالنظر إىل 

 مليون جرعة من 18اجلانبية إىل درجة مت معها احلديث عن كساد 

  . لقاح أنفلونزا اخلنازير

لكل هذه االعتبارات، نسائلكم، السيدة الوزيرة، ما هي األسباب 

احلقيقية اليت تقف وراء عدم تنفيذ جمموعة من االلتزامات اليت 

  وها على عاتقكم، واليت علق عليها املواطنني أماال كثرية؟ قطعتم

  . شكرا

  : السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب

  :السيدة وزيرة الصحة

  السيد الرئيس،

  السيدة املستشارة، 

  السادة املستشارين، 
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ائق يصعب أننا جناوبو، يف احلقيقة بالنسبة جاء العديد يف ثالث دق

ألن حتدثتم عن األدوية، ألول مرة يف بالدنا سطرت وزارة الصحة 

، واللي تناقشت 2008سياسة دوائية، غادي تاخذوا اإلستراجتية ديال 

 من طرف مجيع املتدخلني، ألول مرة 2008يف املناظرة الوطنية فرباير 

نا يف أجرأة كل ما وضعنا سياسة دوائية واضحة املعامل، واآلن احنا ابدي

التزمنا به يف البداية، واألدوية بدات تنخفض بالنسبة للعديد من 

األدوية، باش من هنا آلخر السنة التزمنا على أن العديد من األدوية 

غادي تعرف ختفيض ملموس، وباخلصوص متنهضروش احنا فقط على 

س هو األدوية األصلية، خصنا نشجعو الدواء اجلنيس، ألن الدواء اجلني

الذي يبقى أقل تكلفة، واحنا اآلن بصدد وضع واحد اإلستراجتية 

للتشجيع، اللي داخل فيها الصيدالين، داخل فيها صانع األدوية ومجيع 

املتدخلني، ال أتكلم عن كل اإلجراءات اليت قمنا باش خفضنا أو حذفنا 

الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لألدوية، من ضمنهم السرطان 

  .وية أخرى طويلة األمدوأد

بالنسبة ملواجهة األمراض املزمنة، كذلك ألول مرة كل مرض 

مزمن وإال سطرنا له برنامج عمل واضح املعامل، فيه التمويل ديالو، فيه 

حتديد الزمن ديالو، فيه حتديد املؤشرات اللي بغينا نوصلو هلا، أشنو هي 

  املؤشرات اللي سطرنا؟ 

 2007لوي، وهذا باعترافكم أنه يف أوال بالنسبة للقصور الك

 جهات 10كانوا الناس كيموتوا يف لوائح االنتظار، اآلن أكثر من 

مبقاتش كتعرف لوائح االنتظار، على أساس أن قبل اية السنة غادي 

نصفيو ائيا بفضل واحد عدة إجراءات، من ضمنها الشراء من القطاع 

 هذا اخلصاص،  مليون هاذ السنة المتصاص140اخلاص، وضعنا 

  . ومغيبقاش، غادي ننساو هاذ املسألة ديال الناس تنتظر

 مليون ديال 10 كنا نقتين 2007بالنسبة لدواء السرطان، يف 

 مليون درهم، فاملعوز 10الدرهم لدواء السرطان، إذن بطبيعة احلال 

كان يلتجئ إىل املستشفى فال جيد األدوية، اآلن بشراكة إستراجتية مع 

 مليون درهم، 300 مليون درهم إىل 10 سلمى مرينا من مجعية لال

حبيث على أن األدوية بالنسبة لدواء السرطان موجود، وغادي نزيدو 

  .  من احلاجيات%100السنة املقبلة باش غادي يكون 

بالنسبة لداء السكري، األنسولني اآلن متواجدة يف مجيع املراكز 

ناك رقم اللي معلق يف مجيع وأقول باان، وكاين هالصحية وباان، 

املستشفيات، واللي مشى وما لقاش  األنسولني، تيعط يف ذاك الرقم 

وتيترتبوا اجلزاءات على املخالفني بذلك، وهذا بالنسبة لكل األمراض 

املزمنة من غري داء السل، متفقة معك، واحنا راه غادي نعاجلوه 

  .بالنسبة لذلك، وامسح يل السيد الرئيس

  :س اجللسةالسيد رئي

الكلمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب على جواب 

  .السيدة الوزيرة، تفضلوا

  :املستشار السيد حممد اطريبش

  .شكرا السيد الرئيس

السيدة الوزيرة، فيما يتعلق بإجابتكم عن هذا السؤال املتعلق 

بالتزامات وزارة الصحة، هذا يرجع باألساس إىل التزامات احلكومة 

ملوقرة اليت تنتسبون إليها ومتثلوا، وأيضا يرجع إىل وزارة الصحة، ا

حبيث نالحظ أن السيدة الوزيرة جردت جمموعة من اإلحصائيات، 

 500وباخلصوص فيما يتعلق باملناصب املالية ديال األطباء، يعين 

منصب مايل اليت خصصت، وقالت بأن السيدة الوزيرة ألول مرة، 

لسيدة الوزيرة، وزارة الصحة موجودة منذ هاذي ماشي أول مرة ا

االستقالل، بالرغم من التراكمات اللي كاينة، كاينة التراكمات، حنا 

كنعتربو بأنه كاين تراكمات كثرية، وراكم حليتو واحد اموعة ديال 

املشاكل، ولكن كاين بعض الوعود اللي اعطيتوها لنا من خالل أسئلة 

 500الكم باقي ما وفيتوش ا، شفهية، ومن خالل التصرحيات دي

  . طبيب راه ما تكفي حىت ملنطقة واحدة معينة، حىت إلقليم واحد

كاين هناك سوء التوزيع العادل الصحي على املستوى اجلهوي 

وعلى املستوى اإلقليمي، كاين بعض اجلهات والبعض األقاليم ما 

 حىت كتستافدش ال من األطر، ال من األطباء، ال من املتخصصني، ال

  . ذيك احلصة الدوائية اللي هي كتعطى هلم

مث اإلشكاليات األخرى، كاين بعض املستشفيات، السيدة الوزيرة، 

راه تبنات وتشيدت وجتهزت ومازال ما تفتحاتش، باقية مسدودة، 

كاين بعض املعاهد ديال الصيدلة ديال صناعة األدوية على شاكلة 

ت وجتهزت ويعين باقية  سنوات راه تبنا5، راه قبل من "باستور"

  . مقفلة

أنت قلت بأن مجعية .. كاين، السيدة الوزيرة، واحد اموعة ديال

 مليون، الفضل راه 300اللة سلمى للسرطان أا يعين نفقت حوايل 

كريجع هلذه اجلمعية ماشي للحكومة، احلكومة كان من املفروض أا 

  . مليون600ختسر ألف مليون ماشي غري 



 

19 
 

  : اجللسةالسيد رئيس

شكرا السيد املستشار، أيتم حقكم يف الكالم، أرجوكم جيب أن 

نلتزم باحترام الوقت لنفسح اال جلميع السادة املستشارين الذين تأيت 

أسئلتهم بعدكم، اهللا جيازيكم خبري حنترمو الوقت، الكلمة للسيدة 

  .الوزيرة يف إطار جواا على تعقيب السيد املستشار يف دقيقتني

  :السيدة وزيرة الصحة

 طبيب قلت 500 طبيب، ماشي 500غري اللي بغيت نقول أوال 

 طبيب غري يف الطب العام، 500 منصب مايل، 2000كاين أزيد من 

 من %60ما تنهضرش على االختصاصيني، وكونوا على يقني على أن 

األطباء اللي تندخلو جدد، كلهم تيتعينوا يف املناطق اللي فيهم 

ن دابا كاين سياسة، وحىت هاذي ألول مرة، سياسة اخلصاص، أل

املوارد البشرية، اللي كانت غائبة يف وزارة الصحة، اآلن عندنا سياسة، 

والدليل على ذلك على أنه راه بدينا تنقلصو، ولكن يف سنتني راه ما 

  . ميكنش أن الواحد يعاجل مجيع اإلشكاليات

 كانت  ،2007يف أما بالنسبة لألدوية غري نقول لكم ملي جيت 

 مليون درهم ديال األدوية، اليوم وصلنا ل 380وزارة الصحة كتقتين 

 مليون درهم، إذن هذا تيدل على أن هذه احلكومة عاطية 300مليار و

أولوية وراها تتحسن، وأن املؤشرات هي اللي تدل، املؤشرات 

وااللتزامات راه هي تتدل على حتسني، ولكن بطبيعة احلال راه ما 

  . نش يف ظرف سنتني أنك تعاجل يعين مجيع االختالالتميك

  .وشكرا لكم السيد املستشار

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة الوزيرة، وشكرا على احترامها للوقت كذلك، كما 

يف هذه اجللسة، وننتقل إىل قطاع التربية نشركها على مسامهتها معنا 

دة وزيرة التربية الوطنية الوطنية، والسؤال اآلين األول موجه إىل السي

حممد : حول تشجيع البحث العلمي، للمستشارين احملترمني السادة

فضيلي، عمر أدخيل، إدريس مرون، عبد ايد احلنكاري، عبد القادر 

الكلمة لألستاذ قوضاض عبد القادر، تفضلوا السيد . قوضاض

  .املستشار

  :املستشار السيد عبد القادر قوضاض

  .يسشكرا السيد الرئ

  السيدتان الوزيرتان،

  إخواين املستشارين،

  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

يعترب البحث العلمي مقياسا للتطور االقتصادي لكل بلد، ألنه هو 

الركيزة األساسية للتنافس على أعلى املستويات يف امليدان االقتصادي، 

وعلى العكس تعاين دول ذات االقتصاديات الضعيفة من تواضع البنية 

تحتية العلمية والتقنية، واملغرب ال يشكل استثناء عن هذه القاعدة، ال

حيث تكفى اإلشارة إىل امليزانية اهلزيلة املخصصة للبحث العلمي، واليت 

ال ترقى إىل طموحات األساتذة الباحثني من جهة والطلبة املتفوقني 

  . الراغبني يف مواصلة البحث العلمي

 عن حصة البحث العلمي ضمن لذلك نسائلكم، السيدة الوزيرة،

خمططكم اإلستعجايل، وعن إستراتيجيتكم لتشجيع البحث العلمي 

  . وحتفيز األساتذة الباحثني

  . شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، وشكرا لكم على احترامكم للوقت، 

  .والكلمة للسيدة وزيرة التربية الوطنية يف إطار اجلواب

لعابدة، كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية السيدة لطيفة ا

والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم 

 :املدرسي

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدة والسادة املستشارون،

 طفرة 1998كما تعلمون، السيد املستشار، لقد شكلت سنة 

ة الوطنية للبحث، نوعية يف جمال البحث العلمي ويف تطور املنظوم

حيث أصبح حيظى باهتمام حكومي مؤسسايت، جتلى خصوصا يف رصد 

  . ميزانية للبحث العلمي يف إطار القانون املايل

 إىل سنة 98ويف هذا اإلطار، استفاد البحث العلمي من سنة 

 مليون درهم، وميزانية 45 من ميزانية سنوية للتسيري قدرها 2007

  .  مليون درهم60 و50 لالستثمار مببلغ تراوح بني

وعرفت املنظومة حتوال مهما من حيث تنظيم وهيكلة البحث 

العلمي داخل اجلامعات، حيث أصبح مبوجبها خاضعا ملعايري وطنية، 

 بنية حبث معترف 982 من إحداث 2008مكنت اجلامعة إىل غاية 

ا من طرف جمالس هذه اجلامعات، كما جتلى هذا التطور يف إنشاء 

 الوطين لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية مبوجب الصندوق

  .2001القانون املايل لسنة 
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ويف نفس السياق، مت وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالبحث 

، تعترب املرجع األساسي الذي يعتمد عليه قطاع 2025العلمي يف أفق 

عددة التعليم العايل والبحث العلمي يف إعداد خطط العمل السنوية واملت

السنوات، والذي حدد األولويات الوطنية للبحث العلمي ذات العالقة 

باإلستراتيجيات الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ويتعلق األمر 

بالصحة والفالحة والطاقة وتدبري املاء وتكنولوجيا اإلعالم والتواصل 

ت والتنمية وتدبري املخاطر والبيوتكنولوجيا والنهوض بتنافسية املقاوال

  .االجتماعية والثقافية واالقتصادية

 720ويف إطار الربنامج اإلستعجايل، استفاد البحث العلمي من 

 مليون درهم سنويا، وقد حدد 180مليون درهم إضافية، مبعدل 

  :الربنامج اإلستعجايل أولويات للبحث العلمي، عددها أربعة 

ني يف البحث األوىل، هي تشجيع وحتفيز وتعبئة جمموع العامل

  العلمي، وذلك من خالل دعم جاذبية هذا البحث؛

ثانيا، تنويع مصادر متويل أنشطة البحث العلمي وحتسني تدبريها 

  وضمان استدامتها؛

ثالثا، مد بنيات البحث بالتجهيزات العلمية واللوجيستكية األساسية 

دف حتسني مردوديتها واستجابتها ملتطلبات احمليط السوسيو 

  ي؛اقتصاد

رابعا، النهوض بالتعاون الدويل كأداة النفتاح املنظومة الوطنية 

  .للبحث واالبتكار على حميطها

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب، 

  .تفضلوا السيد املستشار

  :املستشار السيد عبد القادر قوضاض

  .شكرا السيدة الوزيرة

ن نؤكد بأن البحث العلمي هو اللي بإمكانه حتويل األفكار أوال، حن

  . إىل إنتاجات وإىل خدمات طبعا

ثانيا، جيب االعتماد على البحث داخل أرض الوطن بالدرجة 

األوىل ألنه التكوين يف اخلارج يشجع على هجرة األدمغة، وهذه ما 

شي يف صاحل طبعا بالدنا، والتخصص حىت هاذو اللي تيديروا 

صص، تيديروه يف حوايج اللي ال تالئم احلاجيات ديال بالدنا، التخ

البد من االنتباه إىل هذه النقطة، وطبعا ال يعمل على الربط بني البحث 

  . والتنمية الصناعية واالقتصادية

وكذلك ضرورة االهتمام والتواصل مع هاذ املعنيني باألمر، وتوفري 

قد اتفاقات شراكة حىت التجهيزات األساسية داخل معاهد البحث، وع

مع القطاع اخلاص، ميكن حىت مع اجلماعات احمللية، ألنه تتصب يف 

  . نفس سياق خدمة القطاع

وكذلك توفري املوارد البشرية الكفأة والتأهيل دياهلا ملواكبة التطور 

التكنولوجي السريع طبعا، ومسايرة األوراش الكربى اللي حتت القيادة 

نصره اهللا، هذه كلها عوامل البد ما تنتبهوا الرشيدة لصاحب اجلاللة 

  . هلا السيدة الوزيرة

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على 

  .التعقيب

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العايل 

 :لتعليم املدرسيوتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة با

  .شكرا السيد الرئيس

بالفعل كما أشار السيد املستشار، هاذ القضايا اليت أشار إليها 

السيد املستشار كلها موجودة يف اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 

حاليا، فيما يتعلق باملوارد البشرية وحتفيزها هناك الزيادة يف عدد املوارد 

لتكوين والبحث بتخصيص ما يزيد عن البشرية العاملة يف جمال ا

 منصب جديد خالل فترة الربنامج االستعجايل لضمان التأطري 2400

  . املناسب وختفيف الضغط على األساتذة الباحثني يف بعض التخصصات

وهناك تيسري مشاركة الباحثني يف مؤمترات وتظاهرات علمية وطنيا 

ربى حلركية األساتذة ودوليا، حيث أعطى الربنامج اإلستعجايل أمهية ك

 مليون درهم هلذا الغرض، 400الباحثني بتخصيص غالف مايل يفوق 

كما خصص هلم دعما آخرا الستكمال تكوينهم يف جماالت ختصصهم 

العلمية والتربوية، وميكن لألساتذة الباحثني االستفادة عن كل سبع 

 باحثني سنوات متتالية على األقل من املزاولة الفعلية ملهامهم كأساتذة

  . من إجازة البحث أو استكمال اخلربة أو إعادة التأهيل أو التدريب

وإذا كانت النسبة املخصصة للبحث العلمي من الناتج الداخلي 

، وهذا مؤشر جيب أن نؤكد عليه، ألن هذا %0,8اخلام قد بلغت 

، فقد مت اختاذ كل اإلجراءات يف 1998سنة  %0,3املؤشر كان هو 

ستعجايل لتمكني اجلامعات من جلب موارد مالية إطار املخطط اال

إضافية إىل التمويل العمومي، إذ حث املخطط االستعجايل للجامعات 
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على تنويع مصادر متويل البحث العلمي من خالل تقوية الشراكات مع 

القطاعات العمومية واخلاصة، واالنفتاح على الفرص اليت يوفرها 

ار كل ما تفكرون به هو موجود يف التعاون الدويل، إذن السيد املستش

  . اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد الوزيرة، وننتقل إىل السؤال الثاين املوجه كذلك إىل 

السيدة وزيرة التربية الوطنية، موضوعه دعم التمدرس بالعامل القروي، 

رفيق بناصر، حممد بن مصطفى القامسي، : للمستشارين احملترمني

الشايب، حممد بلحسن خيري، عبد الناصر احلسيسن، الكلمة لألستاذ 

  .العزايب، تفضلوا

  :املستشار السيد عبد العزيز العزايب

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدتني الوزيرتني،

  إخواين املستشارين،

قول باسم الفريق االستقاليل نتقدم إىل السيدة الوزيرة احملترمة، وأ

تبذل احلكومة جهودا حثيثة من أجل ربح رهان إصالح نظام التربية 

والتكوين، وما اإلجنازات احملققة إال مثرة جمهود متواصل سامهت فيه إىل 

جانب القطاع احلكومي مجيع مكونات اتمع املغريب، من قطاع 

خاص ومجاعات حملية ومنتخبني ومنظمات نقابية ومجعيات اتمع 

  .املدين

كن رغم كل هذا، يبقى التمدرس بالعامل القروي يشهد نقصا ل

ملحوظا، سواء فيما خيص املدارس وال جودة التمدرس، حيث ال يزال 

واقع التمدرس بالعامل القروي ببالدنا مل يرق بعد إىل املستوى املطلوب 

يف رفع التحديات وحتقيق شرط استكمال املسار الدراسي للتلميذ، 

دة عامل التجريب وغياب إستراتيجية واضحة وذلك راجع إىل سيا

املعامل يف حتديد العوامل املوضوعية احملفزة على االستمرار الدراسي ذه 

  . املناطق

لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، ما هي التدابري العلمية اليت تنوي 

وزارتكم القيام ا لرفع التحديات أمام التمدرس بالعامل القروي وجعله 

 واستقطاب وليس عامل نفور وهدر؟ هل مت التفكري يف عامل جذب

خطة أفضل لدعم التمدرس بالعامل القروي من أجل التصدي حملاربة 

  اهلدر املدرسي؟ 

  .شكرا السيدة الوزيرة

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب

ية الوطنية والتعليم العايل  الدولة لدى وزير التربكاتبةالسيدة 

 :وتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم املدرسي

  .شكرا السيد الرئيس

شكرا السيد املستشار على طرحه هلذا السؤال، الذي يف احلقيقة 

هذا املوضوع يشكل مصدر انشغال دائم بالنسبة إلينا كما بالنسبة 

  . إليكم

وي الوزارة اختاذها أصبحت اآلن بطبيعة احلال اإلجراءات اليت تن

معروفة ألا موجودة يف الربنامج االستعجايل، وسبق احلديث عنها 

لعدة مرات، كما أننا بدأنا بالفعل يف تفعيلها انطالقا من هذا املوسم 

الدراسي، دعوين فقط أذكر ببعض املؤشرات حول التعليم بالوسط 

وع التالميذ يوجد  من التالميذ اآلن من جمم%42القروي، حيث أن 

 من املؤسسات التعليمية توجد بالوسط %55بالوسط القروي، 

  .  من املدرسني يوجدون بالوسط القروي%43القروي، و

كما أن اهودات اإلضافية املربجمة يف إطار الربنامج االستعجايل 

 %63سوف يستفيد منها بالدرجة األوىل الوسط القروي، حيث أن 

 200 سوف تنجز بالوسط القروي، باإلضافة إىل من البنايات اجلديدة

مدرسة مجاعاتية، هذا النموذج اجلديد الذي يعين ننتظر منه أن يشكل 

 من الداخليات %92مدخال أساسيا لتطوير التعليم بالوسط القروي، 

 ألف 18 من %72سوف كذلك ينجز بالوسط القروي، كما أن 

  . رويوحدة اليت سوف يتم تأهيلها توجد بالوسط الق

باإلضافة إىل ذلك، كلكم تذكرون اجلهود االستثنائية اليت بدأنا يف 

بذهلا انطالقا من هذه  السنة يف جمال حماربة املعيقات السوسيو 

اقتصادية، سواء تعلق األمر باهود اإلضايف يف املطاعم املدرسية أو يف 

 الكتب الداخليات أو يف النقل املدرسي أو يف الزي املوحد أو يف توفري

املدرسية واملستلزمات واحملفظات للتلميذات والتالميذ، أو كذلك يف 

للمساعدة املالية املباشرة " تيسري"إطار حماربة اهلذر املدرسي عرب برنامج 

لألسر اللي اآلن عرف واحد التوسع كبري هذه السنة، والذي سوف 

  .يعرف توسعا أكرب يف السنة املقبلة

املرتبطة باحلكامة، هناك كذلك جمهود فيما يتعلق باإلجراءات 

إضايف يف جمال اإلشراف وتأطري املؤسسات التعليمية بالوسط القروي 
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من خالل إحداث منصب مدير مساعد بالفرعيات اليت يتجاوز عدد 

أقسامها الثالثة من جهة، وكذلك توفري إمكانيات إضافية للمفتشني من 

رة املؤسسات املوجودة وسائل النقل وتعويضات حىت يتمكنوا من زيا

  .بالوسط القروي

بطبيعة احلال هاذ الشي بدأ يعطي نتائج ومؤشرات جد إجيابية، 

ولكن هل هو كايف؟ يف احلقيقة ملي كنمشيو للوسط القروي 

وكنشوفو التفاوت اللي كاين ما بني بعض املناطق اللي فيها حيوية 

كربى، يتبني خاصة، ومناطق أخرى توجد املؤسسات التعليمية يف عزلة 

لنا بأنه مازال هناك واحد اهود إضايف اللي كيخصو يبذل، خصوصا 

  .فيما يتعلق باألطراف األخرى اليت عليها أن تساهم معنا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزيرة، أيتم كالمكم، تفضلوا السيد املستشار يف 

  .إطار التعقيب

  :املستشار السيد مصطفى القامسي

  .لسيد الرئيسشكرا ا

   السيدتني الوزيرتني،

  السيدة والسادة املستشارين،

السيدة الوزيرة، فعال احنا ما كنشكوش يف اهودات املبذولة من 

طرف الوزارة احملترمة ديالكم، لكن وكذلك االنشغال الدائم اللي جاء 

على لسانكم، تكلمتم السيدة الوزيرة على واحد الربنامج استعجايل، 

  ش مىت غادي خيرج حليز الوجود؟ ما عرفنا

ألن احلالة اللي كتوجد عليها حاليا املدارس بالعامل القروي هي جد 

مزرية، ويتجلى هذا يف مجيع، ال من ناحية البنية التحتية وال من ناحية 

املوارد البشرية، ويتجلى ذلك يف انعدام املرافق الصحية، السكن 

واش كتعرفوا بأن األقسام يف للمعلمني، لست أدري، السيدة الوزيرة، 

العامل القروي، كاين األقسام اللي كتلقى السقف كلو مثقوب، هاذ 

التالميذ كيفاش بغاو يقراو يف األيام ديال الشتاء؟ املدارس الفرعية غري 

مسيجة، التسييج، هناك انعدام التسييج، هناك بعض احملسنني اهللا 

دين مها اللي قاموا ببعض جيازيهم خبري وبعض الناس ديال اتمع امل

الفرعيات مثال يف إقليم سطات، وبالضبط يف دائرة الربوج، بتسييج 

بعض املدارس الفرعية، هناك الكهرباء، بعض املدارس اللي ما فيهاش 

حىت الكهرباء، كاين هناك الغياب الدائم ديال املعلمني، الناتج من عدم 

طلوب من طرف كل من السيد املراقبة، واملراقبة ملي كنقولو املراقبة امل

النائب أو املدير ديال األكادميية، اللي هاذ الناس اللي مكتشغلهمش إال 

 كنلقاوهم كيخدموا،  ،)les marchés(التجارة يف ذاك الشي ديال 

ويف املسائل اللي كتخص التالميذ ما كاين حىت شي حاجة من هاذ 

  .الشي اللي جاء على لسانكم السيدة الوزيرة

ة الوزيرة، كيف ميكن للتلميذ أن يدرس وحنن جند معلم السيد

 مستويات؟ كنلقاوه يف القسم الثالث، الرابع، 4واحد للعربية يدرس 

اخلامس، السادس، والسبورة قامسينها على جوج، خمتلف األعمار، 

كيفاش هاذ اجليل اللي جاي مستقبال كنوجدوه، كيفاش غادي 

  نوجدو هاذ اجليل؟ 

  :سةالسيد رئيس اجلل

 شكرا السيد املستشار احملترم، أيتم حقكم يف الكالم، الكلمة 

  .للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على التعقيب

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العايل 

 :وتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم املدرسي

  .  شكرا السيد الرئيس

لسيد املستشار يف البداية بأن هاذ اهودات اللي أنا كنت كنقول ل

كتقوم ا الدولة اآلن راه ما ميكن هلا تنجح إال إذا كان واحد التعاون 

وثيق حمليا من أجل االرتقاء باملدرسة املغربية وإخراجها من الوضع اللي 

  .هي فيه

مبعىن أن القضايا اللي كتشريو هلا، السيد املستشار، أوال احللول 

اهلا مربجمة يف الربنامج االستعجايل، ولو راه ما غاديش تكفي باش دي

ولكن هناك اآلن برامج مدققة على مستوى كل حتل مجيع املشاكل، 

أكادميية وكل نيابة، وكيمكن للسادة املستشارين يف املناطق دياهلم 

يطلوا عليها ويشوفوا أشنو هي اإلمكانيات اللي رصدا الوزارة من 

ء باملدرسة يف الوسط القروي، ولكن بالرغم من ذلك أجل االرتقا

كيبقى على أننا خصنا واحد املقاربة جديدة تشاركية مع كل 

الفعاليات احمللية من أجل أن نعطي نفسا جديدا للمدرسة بالوسط 

  . القروي

 نعملو واحد -إن شاء اهللا-ونتمناو أنه املوسم الدراسي املقبل 

 باملدرسة بالوسط القروي، ألن هاذ التعاقد جديد من أجل االرتقاء

الصعوبات اللي كاينة راها معروفة وحمصية وكاين اخلطة من أجل 

، وسوف حنتاج للسادة "اليد الواحدة ال تصفق"التغلب عليها، غري هي 

املستشارين باش يوقفوا معنا حىت مها يف امليدان من أجل أن نتغلب على 
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درسة وتوفري الشروط كل القضايا املرتبطة خصوصا باحتضان امل

  .املناسبة الشتغال الفاعلني التربويني

وكذلك يعاونونا من أجل تسريع وترية اإلجنازات املربجمة يف 

الربنامج االستعجايل، سواء تلك املرتبطة بالربط باملاء والكهرباء، أو 

تلك املرتبطة ببناء السكنيات الوظيفية لفائدة األستاذات واألساتذة، أو 

تبطة بإجناز هاذ املؤسسات املدارس اجلماعاتية، اللي يف احلقيقة تلك املر

غادي تكون عندها واحد األمهية بالغة إىل احنا تعاونا مجيعا غادي 

نرحبو الوقت إن شاء اهللا، وغادي نقدرو نوفرو ظروف أفضل لتمدرس 

  . أبناء املغرب بالوسط القروي

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

وزيرة، وننتقل إىل السؤال الثالث املوجه إليكم شكرا لكم السيدة ال

السيدة الوزيرة حول حتديث الربنامج التربوي للتعليم املدرسي، للسادة 

احلبيب لعلج، توفيق كميل، ابراهيم احلب، احلو املربوح، : املستشارين

  . عبد ااهللا الغوثي

  .الكلمة لألستاذ لعلج، تفضلوا السيد املستشار

  :بيب لعلجاملستشار السيد احل

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدة الوزيرة،

  السادة الوزراء، 

  اإلخوة املستشارين،

أضع هذا السؤال يف سياق تطور إصالح منظومة التربية والتكوين 

اليت حدد أهدافها امليثاق الوطين للتربية والتكوين، فلقد كشفت عملية 

تالالت اليت تقومي هذا املشروع الضخم عن جمموعة من النقائص واالخ

طالت أجرأة امليثاق وترمجته على أرض الواقع، وهو ما استدعى إعالن 

الربنامج : "وزارتكم املوقرة عن إجراءات تكميلية، ظهرت حتت عنوان

  ". اإلستعجايل

وهنا سنحصر السؤال يف شق حمدد، مرتبط بالربنامج التربوي 

مراعاا للبعد للتعليم املدرسي، حيث جند حمدودية هذا الربنامج وعدم 

اجلهوي ومبادئ التدبري التربوي احلديث، الذي يضع يف عمق تصوره 

  .إعداد جيل جديد يراهن على املغرب احلديث

  

  

  السيدة الوزيرة احملترمة، 

نسائلكم عن املنهجية اجلديدة لوزارتكم من أجل وضع برامج 

ئلكم تربوية تراعي التحديات والرهانات اليت رفعها املغرب، وكذا نسا

عن آليات العمل من أجل جتاوز طريقة  العمل والتدبري التقليدية اليت 

طبعت نظامنا التعليمي لسنوات خلت، إىل اكتساب حد أدىن من 

متطلبات املواطنة واملشاركة السياسية واالجتماعية واكتساب مهارات 

القدرة على القراءة والكتابة واحلساب ومهارات التكنولوجيا احلديثة، 

وعي باحلقوق والواجبات ومبادئ التعاون من أجل خلق جمتمع وال

مغريب دميقراطي حداثي، متشبث ويته املغربية اإلفريقية العربية 

  . اإلسالمية

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب

تربية الوطنية والتعليم العايل السيدة كاتبة الدولة لدى وزير ال

 :وتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم املدرسي

  .شكرا السيد الرئيس

بالفعل، السيد املستشار، حنن حباجة إىل إعادة صياغة النموذج 

البيداغوجي املغريب وفق منهجية متعارف عليها دوليا، تنطلق من حتديد 

 الكفايات واملعارف األساسية، مث مواصفات التخرج، ومتر عرب حتديد

حتديد احلقول املعرفية واملواد الدراسية، فمحتوى الربامج، مث تنظيم 

الزمن املدرسي، فتحديد املقاربات البيداغوجية واإلطار املرجعي 

للتقومي، وكذا حتديد العدة البيداغوجية من كتب مدرسية وجتهيزات 

ناهج التكوين األساسي ديداكتيكية، وباملوازاة مع ذلك مراجعة م

وإعادة تكوين املدرسني املمارسني، هذه عملية ضخمة تستغرق ما بني 

 سنوات حسب ما يستخلص من 10التجريب واإلرساء ما يزيد عن 

  . التجارب الدولية

ويف هذا الصدد، جيدر التذكري بأنه قد واكب انطالقة عشرية 

سية والكتب اإلصالح عملية هامة، خصصت ملراجعة املناهج الدرا

الدراسية وفق تصوري نسقي مشويل، انطلق بإصدار وثيقة التوجهات 

واالختيارات ومداخل إعداد املنهاج، ووسع املشاركة باالستناد إىل 

  . العديد من اخلربات الوطنية، مع تنظيم استشارة واسعة

غري أن النقص يف توفري مستلزمات قيادة مشروع ضخم من هذا 

ن والتفاوت احلاصل بني طموحات املشروع وقدرة احلجم، وذا الرها
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القطاع على استيعاب املستجدات اليت أتى ا، وقصر املدة الزمنية 

املخصصة لإلعداد له، سبعة أشهر فقط، وعدم أخد الوقت الكايف 

لتوفري شروط بلورة مدخل الكفايات، جعل هذه العملية بالرغم من 

  . ى إىل انتظارات املنظومةاهود الكبري الذي بذل فيها ال ترق

لذلك، فقد انصبت جهودنا يف إطار الربنامج اإلستعجايل على 

استدراك التأخر احلاصل يف أجرأة بعض مكونات املنهاج اجلديد، من 

تكوين لألساتذة، وإصدار للتوجيهات التربوية، وتوفري للوسائل 

ة الديداكتيكية، باإلضافة إىل وضع إطار منهجي لتفعيل املقارب

بالكفايات يف التعليم االبتدائي واإلعدادي، واللي مسعتم عليها 

اليت بدأنا نشتغل ا داخل هاذين السلكني، " بيداغوجيا اإلدماج"

وسوف نعمل خالل هذه الفترة على القيام بتقومي هذه التجربة، 

باإلضافة إىل االستثمار يف الرفع من قدرة الفاعلني التربويني على 

  . ذا الورش الوطين الكبرياملسامهة يف ه

وانطالقا من هذه التقوميات، وباالستعانة مبا سيسفر عنه تفعيل 

بيداغوجية اإلدماج، سوف نقدم يف اية الربنامج اإلستعجايل خطاطة  

  . شاملة ملراجعة الربامج املدرسية إن شاء اهللا

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

دة املستشارين يف إطار شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة ألحد السا

  . التعقيب، تفضلوا األستاذ لعلج

  : املستشار السيد احلبيب لعلج

  .شكرا السيد الرئيس

يف احلقيقة التعقيب يف دقيقتني ال يكفي، ألنه املوضوع ضخم جدا، 

حنن نلتمس فيك اخلري الكثري السيدة الوزيرة وأنت أم تتفاعلني مع 

اليت يعيشها األطفال يف إطار األمومة ومع الطفولة ومع املشاكل 

التحصيل والتعليم، أنا أحيلكم إىل الكتب اليت يستعملها األطفال ديالنا 

يف املدارس دياهلم، وكنخليكم أنتم تقرروا فيها وتبتوا فيها، ماذا 

  يقرؤون؟ 

فيما خيص الطريقة، احنا ما بغيناش نوليو حبال الدول األوربية، بغينا 

قراو فيه آباؤنا، وقراونا احنا فيه شويش، وكنا غري نوليو املغرب اللي 

كنكتفيو باحلصص التدريسية اللي يف املدرسة، وكنخرجو حافظني  

قاريني، دابا املغاربة كلهم إما يف مدرسة خاصة، إما عندهم الساعات 

اإلضافية، واش ما جاش الوقت بأنه املدرسة تؤدي الوظيفة دياهلا ديال 

 املدرسة؟ ما عندناش أن دابا املغاربة كلهم التعليم والتحصيل يف إطار

إما اللي عندو اإلمكانيات راه تيقري ولدو، واللي ما عندوش 

اإلمكانيات راه ما كيقريش ولدو، ألنه كلشي وىل عندو الساعات 

  . )la mode(اإلضافية، هاذي 

أنا أظن من األولويات اللي خص الوزارة تباشرها هو أنه هاذ 

ات اإلضافية أا خصها متحى لدى واحد الشرحية القضية ديال الساع

كبرية ديال املواطنني اللي عندها هاذ املشكل املادي باش ميكن هلا 

تؤدي، عالش ما تديروناش مثال الدعم عوض أنه يكون أنه واضح 

بالنسبة للمواطن أنه عندو حقوق يف هذا اتمع، أنه تكون باينة 

األسر أنه تتكافح باش التلقني، ألنه املسألة، أنه باش ما ختليش هاذيك 

إىل مشينا يف هذا املناص أنه غادي ميكن أنه رمبا غادي جنربو جمتمع من 

فئتني الفقرية والغنية، اللي عندها ميكن هلا تقرا واللي معندهاش ما 

  .ميكنش هلا تقرا

أقول وأحيلكم، وهنا كنشهد فيك املواطنة ديالك، السيدة الوزيرة، 

واحملتوى ديال بعض الكتب، أنا ما بغيتش نقرا عليكم، ألنه إىل الربامج 

من األحسن أنه األمر يعاجل داخل الوزارة وبالكيفية اللي تتعاجلوا ا 

  . األمور ديالكم

  .وشكرا لكم

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الرئيس، وشكرا لكم على احترامكم للوقت، 

  . على التعقيبوالكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العايل 

 :وتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم املدرسي

رمبا السيد الرئيس والسيد املستشار غري باش نؤكد مرة أخرى بأن 

اليوم الفرق التربوية داخل الوزارة هي على قدم وساق من أجل 

 هذه االختالالت ومعاجلتها، وبأننا من خالل بيداغوجيا الوقوف على

اإلدماج، أعطينا الكلمة للفاعلني التربويني الذين يف احلقيقة ما كاينش 

شي واحد من غريهم اللي غادي يطور الفعل التربوي، وأصبحت هذه 

الكلمة تعطي مثارها، غري من خالل هاذ السنتني ديال التجريب اللي 

  .بدأنا فيها

أننا قمنا بإرساء ومأسسة البحث التربوي داخل املنظومة كما 

التربوية، وألول مرة يف األسبوع املنصرم أعطينا االنطالقة لتفعيل 

إستراجتية الوزارة يف إطار البحث التربوي، وأنتما كتعرفوا حىت شي 
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منظومة ال ميكن هلا تتطور إىل ما كانتش مسندة مبنظومة للبحث، متكن 

ريات الضرورية وبشكل مستمر على املمارسات داخل من إدخال التغي

  .املنظومة

إذن احنا اآلن كنطورو ما هو موجود، ونعد العدة لوضع تصور 

ملراجعة املنهاج املغريب من أجل وضع تصور ملدرسة األلفية الثالثة، 

نتمىن إن شاء اهللا بأن هذه اجلهود تكلل بالنجاح، ولكن إن شاء اهللا 

كون لنا نتائج، ميكننا أن نتحدث عنها يف هذا بعد وقت قريب سوف ي

  . املنرب إن شاء اهللا

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، وننتقل إىل السؤال الرابع واألخري املوجه 

للسيدة وزيرة التربية الوطنية دائما، وموضوعه هو توحيد العطل 

للمستشارين احملترمني السنوية للتعليم العايل مع باقي العطل املدرسية، 

سعيد التدالوي، عبد اهللا أبو زيد، اهلامشي السموين، حلسن : السادة

  . بلبصري، املهدي عثمون

  . الكلمة لكم السيد املستشار

  :املستشار السيد عبد الرحيم العاليف

  .شكرا لكم السيد الرئيس

  السادة املستشارين احملترمني،

  السيدة الوزيرة احملترمة،

سر املغربية من االختالف احلاصل يف تواريخ العطل تعاين األ

السنوية بني املستويات اجلامعية وباقي املستويات األخرى من تعليم 

ابتدائي وإعدادي وثانوي، إذ يضطر الطلبة يف بعض األحيان عدم 

مرافقة أسرهم أثناء السفر يف أيام العطل املدرسية، مما خيلق نوعا من 

  . االستياء للجانبني

ي الوقت الذي كان فيه تعليمنا يف السابق يعرف توحيدا يف فف

العطل، جيعل الكل يستمتع ا سواء األبناء أو اآلباء، أصبحنا اليوم 

نعيش هذه املفارقات، األمر الذي يستدعي من احلكومة ضرورة 

  .التفكري يف معاجلة هذه اإلشكالية

حلكومة وبناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، ما هو خمطط ا

  املستقبلي خبصوص توحيد العطل السنوية على كافة املستويات؟ 

  . وشكرا

  

   :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب، 

  .تفضلوا

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العايل 

 : بالتعليم املدرسيوتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة

  .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد املستشار

يف احلقيقة السيد املستشار ملي تلقينا هذا السؤال، لقينا بأن هذا 

املوضوع ديال توحيد العطل ما عندناش مربمج يف األولويات ديالنا، 

ملاذا؟ ألن فعال سنويا كيكون واحد التنسيق بني القطاعني، بني قطاع 

املدرسي وقطاع التعليم العايل، من أجل تقريب هذه العطل، يف التعليم 

احلقيقة هي غري عطلة واحدة، ألن احنا عندنا غري عطلة واحدة هي 

عطلة بعد اية األسدس األول، أما العطل األخرى كلها راه إما عطل 

  . وطنية أو عطل دينية، وهي موحدة

تالف نظرا كتبقى العطلة ديال األسدس، اللي كاين بعض االخ

لإلكراهات واإليقاعات وخصوصيات كل قطاع على حدة، باإلضافة 

إىل ذلك هذه املسالة ديال التوحيد احنا داخل قطاع التعليم املدرسي 

كنخليو واحد اهلامش لألكادمييات من أجل تكييف تدبري الزمن 

 4املدرسي مع اخلصوصيات احمللية، عندنا عطل موحدة، وعندنا واحد 

 العطلة اللي كنخليوها لألكادمييات كتصرف فيها حسب أيام ديال

  . اخلصوصيات دياهلا

باختصار معندناش هاذ املسألة ديال التوحيد داخلة يف األولويات، 

واحنا بصدد اآلن القيام بواحد الدراسة معمقة حول اإليقاعات 

املدرسية وضرورة تقريبها من اإليقاعات البيولوجية للتلميذات 

إن شاء اهللا يف هاذ اإلطار كيمكنا نعاودو نظرو يف هاذ والتالميذ، و

املوضوع إىل كانت يعين هناك ضرورة من توحيد هذه العطل بني 

  . التعليم املدرسي والتعليم اجلامعي

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد املستشار، األستاذ سعيد 

  .التدالوي تفضلوا

  :د سعيد التدالوياملستشار السي

  .شكرا السيد الرئيس

  السيدة الوزيرة،
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حقيقة األسئلة ديال جملس املستشارين اليوم كانوا مسترسلني من 

بعد متناقش البحث العلمي، وتكلموا اإلخوان على العجز اللي فيه، 

وعلى الدعم املدرسي ومسعنا املدارس أشنو فيها والسبورة كيفاش 

لكتاب املدرسي، جاء دور الشؤون مقسومة، اإلمكانيات ديال ا

  .االجتماعية اللي معندهاش أولويات عندكم حسب ما قلتم

  السيدة الوزيرة،

أنا كنذكرك مبسألة، أن يف السابق كانت العطل موحدة، وهاذ 

العطل هاذي ملا كتوحد ميخفشاي عليكم احنا كنتكلمو على األباء، 

ساتذة ديال القسم ولكن كنتكلمو كذلك على األساتذة اجلامعيني واأل

الثانوي واملعلمني ديال االبتدائي، راه كاين أستاذ جامعي حىت هو 

عندو وليدات، وعندو اللي يف اإلعدادي وعندو اللي يف االبتدائي، 

وعندو اللي يف الكلية، وكيمكن يف هاذ الظروف االجتماعية اللي 

متع كتكلموا عليها أن مكنوفرو هلمش هاذ الظرف االجتماعي أنه يت

بذيك العطلة، ألن هاذ العطلة داخلة يف املنظومة دياهلم أنه خصو 

يرتاح، التلميذ خصو يرتاح، وباش يرتاح يف الوقت اللي هو خصو 

يرتاح أبوه راه يف الكلية كيقري، وميمكلوش يتمتع معه وال يرسلو 

  .يسافر لعدة أسباب

ظومة وهلذا حنا كنتمناو أنكم كيف قلتو تنظرو، وتكون واحد املن

موحدة، اللي جتعل هاذ العطل تكون موحدة كما كان يف السابق، 

ونظرا ملا كانوا تفرقوا الوزارات، هذا هو السبب الرتول، اليوم احلمد 

هللا الوزارات عاود رجعوا، فأعتقد أننا غادي نكونو تغلبنا إىل استطعتو 

توفوا بالوعود ديالكم فيما خيص احلاجيات، وأننا نتغلبو على هاذ 

الظرف االجتماعي اللي هو مهم جدا، راه احنا غادي نكونو تقدمنا 

  .مزيان، ونشكركم

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة الوزيرة، أريد 

أن أشري إىل أنه حيضر معنا اللحظة يف هذه اجللسة السيدات عضوات 

وقوف عن قرب عن جتربة النادي الدبلوماسي باملغرب، وذلك قصد ال

الدميقراطية ببالدنا، وما تعرفه املؤسسة الربملانية مبجلسيها، فبامسكم، 

باسم السيدات والسادة املستشارين نريد أن نرحب بالسيدات 

  .العضوات يف النادي الدبلوماسي، شكرا

نواصل أشغالنا، ونعطى الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على 

  .تشار، تفضلوا الكلمة لكم السيدة الوزيرةتعقيب السيد املس

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العايل 

 :وتكوين األطر والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم املدرسي

  .شكرا السيد الرئيس

بطبيعة احلال حبال اللي قال السيد املستشار، هاذ املوضوع كيمكن 

 منني كنكونو ماشي ألننا معاطينش أمهية اإلنسان ينظر فيه، ألن

للجوانب االجتماعية، اجلوانب االجتماعية ديال املعيقات السوسيو 

اقتصادية أنا تكلمت عليها وتكلمت على اهود اللي كيتعمل فيها، 

إال أنه منني كنكونو يف واحد املنظومة عندها واحد اموعة ديال 

ل تلك اليت نتحدث عنها كل االختالالت، واختالالت كربى من قبي

يوم، فنحاول أن نركز على ما هو أساسي، وما هو من شأنه أن يرتقي 

  . جبودة التعلمات

بطبيعة احلال إىل استطعنا نوفقو ما بني هذاك الشي وهذا اإلكراه 

اللي شار لو السيد املستشار فسوف نعمل على ذلك إن شاء اهللا بدون 

نظومة اللي اآلن احلمد له توسعت أي مشكل، علما بأننا يف واحد امل

وأصبح فيها واحد العدد كبري ديال اجلامعات وعدد كبري ديال 

املؤسسات وديال األكادمييات، والتوجه اللي ماشيني فيه هو الالمركزية 

ومراعاة اخلصوصيات احمللية، إذن غادي نشوفو إن شاء اهللا كيفاش 

  . نوفقو ما بني هاذين اإلكراهيني معا

  .السيد الرئيس وللسادة املستشارينوشكرا 

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيدة الوزيرة على مسامهتكم معنا يف هذه اجللسة، 

وأريد أن أستأذن الس بناء على طلب السيد وزير الشباب والرياضة 

لتسبيق سؤاله قبل األسئلة املوجهة إىل السيدة وزيرة التنمية االجتماعية 

  . نواألسرة والتضام

السؤال األول واألخري، سؤال فريد، وهو موجه إىل السيد وزير 

الشباب والرياضة موضوعه العزوف السياسي للشباب، الكلمة ألحد 

  .السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقدمي السؤال

إذن صاحب السؤال غري موجود، إذن لكي ال نكون سببا يف 

ل إىل األسئلة املوجهة إىل السيدة الوزيرة إضاعة املزيد من الوقت، ننتق

  .املكلفة باألسرة والتضامن

السؤال األول املوجه إىل السيدة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة 

والتضامن حول ضرورة إحداث مركبات وأندية اجتماعية لألشخاص 
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فوزي بنعالل، ناجي الفخاري، : املسنني، للمستشارين احملترمني السادة

  . القادري، عبد احلميد بلفيل، حممد برتيديةفؤاد

 الكلمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال، تفضلوا األستاذ 

  .احلسيسن

  :السيد عبد الناصر احلسيسناملستشار 

  .شكرا السيد الرئيس

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على النيب األمني

  السيدة الوزيرة،

  السيد الوزير،

   املستشارين،إخواين

السيدة الوزيرة، عرفت الربامج االجتماعية املوجهة إىل الفئات 

االجتماعية حتسنا ملموسا خالل السنوات األخرية، وذلك دف خلق 

فضاءات سوسيو ثقافية مالئمة لتحسني حياة وظروف عيش األشخاص 

املسنني، وخاصة الذين ال عائلة هلم، وذلك دف توعيتهم يف ااالت 

ملرتبطة بالصحة والتغذية وأمراض الشيخوخة، وكذا خمتلف اآلفات ا

االجتماعية اليت ميكن أن تواجههم، لكن هذه الدور واألندية تبقى غري 

كافية لكوا ال تغطي كافة التراب الوطين من جهة، ومن جهة أخرى 

  . حتتاج إىل مصاريف وخربات ومهارات للتأطري واألخذ بيدهم

يدة الوزيرة احملترمة، ما هي توجهات احلكومة يف لذا نسائلكم، الس

  هذا اال؟ وما هي املشاريع املستقبلية اليت تنوي احلكومة القيام ا؟ 

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار 

  .اجلواب

  :ة والتضامنالسيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية االجتماعية واألسر

  .شكرا السيد الرئيس احملترم

  السيدة والسادة املستشارين احملترمني،

  السيد الوزير،

يف البداية أود أن أتقدم بالشكر إىل السادة املستشارين لفريق 

االستقاليل للوحدة والتعادلية على طرح هذا السؤال اهلام، وفعال العدد 

 يف هذه السنوات األخرية، ديال الناس املسنني عرف واحد التزايد كبري

حيث أنه املندوبية السامية للتخطيط كتعطينا إحصائيات أنه الساكنة 

 2004 من الساكنة يف %8 سنة كانت كتشكل 60ديال أكثر من 

 هي مطالبة باش توصل هذه 2030 مليون نسمة، ويف 2,4أي 

 مليون ديال  5,8 من جمموع الساكنة أي %15الساكنة إىل 

وضعية االقتصادية واالجتماعية دياهلم هي جد صعبة، الساكنة، وال

 منهم كيعانيو من األمية، إضافة إىل نسبة اإلعاقة اللي %83خاصة أنه 

 وكذلك ضعف التغطية الصحية واالستفادة من ،%21حىت تصل 

  .التقاعد

إذن وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن انطالقا من هاذ 

ية وطنية للنهوض بأوضاع األشخاص املسنني الواقع، هيأت إستراتيج

، وهذه اإلستراتيجية مبنية على أربعة "مغرب لكل األجيال"حتت عنوان 

  :حماور أساسية، اللي هي

  أوال، الدخل؛

  ثانيا، اجلانب الصحي؛

  ثالثا، السكن وظروف اإليواء؛

  .رابعا، دور ومشاركة األشخاص املسنني يف اتمع

اهلامة هي اآلن تتدارس من طرف جلنة وزارية إذن هاذ اإلستراتيجية 

مكلفة بتوزيع املهام بالنسبة لكل وزارة، وهاذ اإلستراتيجية كتحتوي 

كذلك على ترتيب جمموعة من األنواع ديال مراكز إيواء األشخاص 

املسنني، البعض منهم عندهم طابع طيب، والبعض اآلخر نوادي ديال 

  .أو دار اإليواء لألشخاص املسننيالسن الثالث، أو كذلك دور التقاعد 

 ديال هاذ املراكز اللي مت اإلنشاء دياهلا 44 كان 2009يف سنة 

من طرف مؤسسة التعاون الوطين، اللي هي مؤسسة حتت وصاية وزارة 

 ديال األشخاص 3222التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن، هناك 

 مت 2010ريل اللي مها مكفل م يف إطار هاذ املؤسسات، ويف أب

تدشني من طرف صاحب اجلاللة على مركز منوذجي يف الدار البيضاء 

أنفا، اللي مت اإلنشاء ديالو من طرف الوزارة بالتعاون مع الفاعلني 

احملليني، وعندنا اهلدف ديال إنشاء مراكز منوذجية يف كل جهات 

ج املغرب، ووقعنا على اتفاقية شراكة مع التعاون الوطين، عقدة برنام

من أجل خلق هاذ املؤسسات يف كل جهات املغرب، باإلضافة إىل 

 عملنا نداء إىل 2009ذلك ندعم العمل ديال اجلمعيات، حيث أنه يف 

 مجعية استفادت من هذا الدعم 14مشاريع لصاحل األشخاص املسنني، 

  . مليون درهم1,2مببلغ 
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  :السيد رئيس اجللسة

لمة للسيد املستشار إن كان شكرا لكم السيدة الوزيرة، وأعطي الك

  .هنالك تعقيب، تفضلوا األستاذ القادري

  :املستشار السيد فؤاد القادري

  .شكرا السيد الرئيس

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدة الوزيرة،

  السادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

نؤكد هلا أن نشكر السيدة الوزيرة على املعطيات اليت وافتنا ا، و

برامج الوزارة املوجهة لدعم الفعل االجتماعي، واملوجه لفئة عريضة من 

 ألف نسمة من العجزة 800 ماليني و5اتمع، تكلمتم على 

واملسنني، هي برامج طموحة ونظريا حماورها متجانسة، غري يف تقديرنا 

هذه الربامج هي حبيسة االلتزام السياسي، وتفتقد للبعد التضامين 

احلقيقي، وأكثر من ذلك خنشى أن تكون هذه الربامج قد وقفت عند 

  . رسم معاناة هاذ العجزة واملسنني بشكل قد يطمس معه جوهر القضية

قضية فئة هشة من اتمع، هي ضحية اجلحود والعقوق واإلقصاء، 

خص الوزارة تم ا، وتتحمل مسؤوليتها كاملة فيها، ما ننتظروش، 

فقط اإلحسان من املواطن العادي ومن هيئات اتمع السيدة الوزيرة 

املدين، عليكم أن حتتكموا إىل منطق الرمحة وإىل فضيلة اإلنسانية يف 

ترتيب األولويات، ويف التعامل مع هذا امللف، فكما يقول املثل كما 

تدين تدان، وال أحد يف منأى عن اإلقصاء والتهميش، خصوصا إذا بلغ 

  . مر وأصبح ال حول له وال قوةمرحلة من أرذال الع

  .وشكرا لكم السيدة الوزيرة

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، وشكرا لكم على احترامكم للوقت، 

  .والكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على التعقيب

  :السيدة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

  .شكرا السيد احملترم

ستشار احملترم، تنأكد لك على أنه املكان ديال الشخص السيد امل

املسن ليس هو مركز اإليواء االجتماعي أو أنه يكون موضوع ديال 

فعال إحسان أو ديال مقاربة حبال هاذ الشكل، املقاربة ديايل هي 

مقاربة حقوقية، ولكن باإلضافة إىل ذلك هناك القيم العريقة ديال 

او أننا حنافظو عليها، حيث أنه من ضمن اتمع ديالنا اللي كنتمن

ما تكون شوية سلبية، واحد الرقم  األرقام اللي أعطيت اللي هي كثريا

 من األشخاص املسنني مها اللي %6اللي هو إجيايب جدا هو أنه فقط 

من الدفء العائلي، واللي ما عايشينش يف الوسط العائلي، حمرومني 

من العائلي مع األشخاص املسنني، وأن واحنا علينا أننا نستمر ذا التضا

الدولة يعين ستحاول أن توفر بعض الوسائل من أجل ختفيف العبء 

على األسر املتكفلني بآبائهم وأمهام، ألم املستقبل ديال الناس 

املسنني، واللى هو املستقبل ديالنا مجيعا، ألننا احنا كلنا مطالبني باش 

 لنا العمر أننا نكونو مسنني، يعين نكونو إن شاء اهللا إذا طول اهللا

املستقبل ماشي هو أنه يكون يف إطار مراكز أو يف إطار التكفل من 

طرف الدولة، بل هو يف إطار التضامن العائلي والتكافل االجتماعي 

  . والعائلي

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة الوزيرة، وننتقل إىل السؤال الثاين املوجه إليكم 

ة الوزيرة، وهو حول نتائج الربنامج الوطين حملاربة التسول، السيد

خليد اإلبراهيمي، بلعيد بنشمسي، عبد : للمستشارين احملترمني السادة

  . العايل احلسيسن، بنجيد األمني، النعم ميارة

  .تفضل السيد املستشار

  :عبد العايل احلسيسناملستشار السيد 

  .  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ئيس،السيد الر

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

سبق للحكومة أن سطرت برناجما متكامال ووضعت سياسة إرادية 

حملاربة الفقر وحملاربة التسول جبميع أشكاله، وذلك من خالل مقاربات 

مشولية قائمة على الوقاية وإعادة اإلدماج وردع استغالل األشخاص يف 

ول، وذلك بالتفكري يف إعداد مشاريع تنموية وتقومي الوضعية التس

احلالية للعديد من الشرائح االجتماعية، وذلك لرفع التحديات 

االجتماعية اليت يواجهها املغرب باعتماد مقاربة تعبوية، ترتكز على 

البحث امليداين التشاركي للمسامهة يف خلق االنسجام والتكامل بني 

تمعية وخلق جلان للتتبع احمللي حىت ال يتم استغالل مجيع الطبقات ا

  . األطفال وذوي العاهات يف تلك الظاهرة البشعة
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لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، ما هي نتائج هذا الربنامج التقوميي؟ 

وهل فكرت الوزارة يف خلق أنشطة مدرة للدخل هلؤالء املتسولني، 

ملؤسسايت إلدماج هذه وخاصة الشباب منهم، وذلك لتوجيه التدخل ا

الفئة؟ وهل هناك تنسيق بني الوزارة املعنية واألنسجة اجلمعوية لتأهيل 

  املواطنني ومحايتهم من االستغالل؟ 

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب

   :السيدة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

  .شكرا السيد الرئيس

أشكر السادة املستشارين على طرح السؤال دياهلم، السادة 

املستشارين للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، والسؤال يتعلق 

بإستراتيجية حماربة التسول، علما بأنه ما ميكناش نربطو الظاهرة ديال 

 فعال كاين التسول فقط بالظاهرة ديال الفقر، وهذا يعين بالتأكيد أنه

، واللي كتبني بأنه كاين 2007حبث اللي قامت به الوزارة يف سنة 

 %62 ألف ديال املتسولني واملتسوالت، وأنه من ضمنهم 195هناك 

اللي كيتعاطاو للتسول بطريقة احترافية، اللي كيستعملوا فيها األطفال 

واألشخاص املسنني واألشخاص املعاقني، هاذو كلهم عندنا عليهم 

ائيات حول النتائج فعال اللي كتبني بأنه كاين نسبة عالية من هاذ إحص

  . املتسولني اللي كيتعاطاو هلا بطريقة احترافية

ولكن البد أننا نذكر كذلك بأنه انطالقة هذه اإلستراتيجية جات 

، يف واحد اإلطار واضح اللي هو الدعم ديال وزارة التنمية 2006يف 

 إىل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية االجتماعية واألسرة والتضامن

وي ـكإستراتيجية حملاربة اهلشاشة، وحنن مطالبني بوضع خمطط جه

)un schéma régional ( حملاربة اهلشاشة، ويف هذا اإلطار كيدخل

كذلك حماربة التسول، حيث أنه كاين جمموعة من األصناف اللي هي 

شباب بدون مأوى، مستهدفة، من ضمنهم األطفال املتخلى عنهم، ال

كذلك اللي كانوا معتقلني وما عندمهش موارد، واألشخاص املعاقني 

جمموعة من األصناف ديال األشخاص اللي ... بدون سكن، إخل

كيعيشوا يف وضعية هشاشة، وذلك عن طريق جمموعة من األعمال 

كتجي من اإليواء داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية، من اللي هي 

  ... ن حماربة األمية، من األنشطة املدرة للدخل، إخلتكوين مهين، م

هذا كله واحد الربنامج اللي هو برنامج وطين، واللي هو كيتعدى 

بكثري العمل ديال الوزارة ديالنا، بل هو كيدخل يف إطار تعاون ما بني 

السلطات احمللية، ما بني خمتلف الوزارات املعنية، وما بني كذلك 

  . ع املدين اللي مها شركاء أساسينياجلمعيات ديال اتم

بغيت كذلك نضيف بأنه هذه اإلستراتيجية مت البلورة دياهلا بتشاور 

وتعاون مع قطاعات حكومية حبال وزارة الداخلية، ألنه كاين واحد 

اجلانب أمين يف حماربة التسول، ما كاينش غري اجلانب االجتماعي اللي 

األسرة والتضامن، ولكن كاين هو راجع لوزارة التنمية االجتماعية و

كذلك اجلانب األمين اللي هو مرتبط بوزارة الداخلية، ووزارة الداخلية 

كتقوم بالدور دياهلا يف هاذ امليدان، وكاين كذلك وزارة العدل، حيث 

أنه يف حالة املتابعة البد أنه وزارة العدل كتلعب الدور دياهلا، باإلضافة 

تمع املدين، واملقاربات الثالث هي إىل التعاون الوطين ومجعيات ا

معروفة ديال هذه اإلستراتيجية، أوال املقاربة االجتماعية، ثانيا املقاربة 

القضائية ديال حماربة التسول االحترايف، والتحسيس والتواصل حول 

  .هذه الربامج

  :السيد رئيس اجللسة

 إطار شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا الكلمة لكم السيد املستشار يف

  .التعقيب

  : السيد بنجيد األمنياملستشار

  .شكرا السيدة الوزيرة

وشكرا على املعطيات اللي استطعت تتقدمي ا، خاصة هذا إشهاد 

من سيادتكم، السيدة الوزيرة، أن التسول ماشي ناتج عن القضية ديال 

الفقر، بل هو مسؤولية ديال وزارة ديال الداخلية إىل وزارة العدل إىل 

  . ذلكغري 

هذا يف حد ذاته إجيايب، إذن باش ميكن لنا حنايا نعملو الردع هلذا 

التسول تيخصنا نطبقو القانون، حبيث نعترب أن التسول فهو جرمية، إذن 

باش غادي نردعو هذا التسول هذا خصنا نطبقو هاذ القانون، إذن 

خص تكون واحد املذكرة أو التنسيق مع الوزارة ديال الداخلية 

لوزارة ديال العدل باش كل واحد ياخذ ارى ديالو، وكذلك ا

وخاصة أن هاد الناس هاذو كيستغلوا بعض الناس اللي مها عندهم 

عاهات جسدية، وهاذ الشي هذا يف كل األماكن، يف الشوارع 

  . العمومية، ألن هذه املسألة هاذي اللي حقيقة مستفزة بالنسبة للعيان



 

30 
 

ال فحقيقة الوزارة كتعمل واحد اهود اللي هو جبار يف هذا ا

هذا، ولكن أصبحنا نعاين يف الشارع كذلك هناك ظاهرة جديدة، 

الناس اللي ما عندمهش املسكن دياهلم، وهذه دخيلة يف حد ذاا، 

كيخص الوزارة تبادر وتعمل مراكز الستقبال هاذ الناس هاذو باش 

 أننا واحد ميكن لنا نتغلبو على هاذ املسألة ديال التسول، وخاصة

اتمع اللي هو جمتمع ديال التكافل وديال التضامن والبقية على 

  .الوزارة

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد 

  .عن تعقيب السيد املستشار

   :السيدة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

 احملترم، من خالل التقييم يف نصف الطريق فعال، السيد املستشار

على اإلستراتيجية ديال التسول مثال يف املدينة الدار البيضاء مت اإلحلاح 

جدا على كون اإلطار القانوين هو غري كايف، حيث أنه كاين املادة 

 ديال القانون اجلنائي، ولكن غري كافيني حملاربة فعال 333 و326

ل، على سبيل املثال املبالغ اللي مت احلصول ولردع مسألة التعاطي للتوس

 مليون 2,9عليها من خالل حماربة التسول وصلت يف الدار البيضاء إىل 

ديال الدرهم عند املتسولني، ولكن من بعد ما يعين حجزوها السلطات 

اضطرت باش تعاود تردها ألصحاا، ألنه ما كاين حىت شي إطار 

  .ين احلجز دياهلاقانوين اللي ميكن يف إطار يتم يع

وكذلك طلقنا واحد الدراسة مع جامعيني من جامعة األخوين من 

أجل دراسة إمكانية وضع مشروع قانون جديد، واآلن احنا توصلنا يف 

هذه األيام يف التقرير ديال هذه الدراسة، وغادي نوضعوه للنقاش مع 

سمح خمتلف املتدخلني، حىت أننا خنرجو بواحد اإلطار قانوين اللي كي

لنا باش فعال نتغلبو على هذه الظاهرة، وهذا مكينفيش بأنه اجلانب 

االجتماعي كنعطيوه واحد األمهية أساسية، انطلقنا ذا الربنامج دابا 

اللي عملنا فيه سيارة اإلسعاف والتأهيل ديال املراكز االجتماعية، درناه 

 يف الدار البيضاء والرباط وفاس وصفرو، وكاين مربمج كذلك يف

أكادير وقلعة سراغنة، وبالنسبة للعيون، طنجة، آسفي، وجدة 

، أمضينا على اتفاقيات مع السلطات احمللية 2010ومراكش يف سنة 

وقريبا يعين باش خنرجو هاذ الربامج إىل الوجود، وأكيد أنه بتضافر 

اجلهود غادي نستاطعو باش نتغلبو على هاذ اآلفة اليت ال تليق بواقع 

  . 21لقرن املغرب ديال ا

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيدة الوزيرة، كما نشكركم على مسامهتكم معنا يف 

هذه اجللسة، ومرة أخرى أستأذن السادة املستشارين إلعطاء األسبقية 

للسؤال املوجه إىل السيد وزير الشباب والرياضة، ونسجل جتاوب 

ذا، والكلمة ألحد السادة مستشاري فريق األصالة واملعاصرة يف ه

السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لعرض السؤال حتت 

  .العنوان العزوف السياسي للشباب، الكلمة ألحد السادة املستشارين

  :املستشار السيد أمحد السنييت

  .شكرا السيد الرئيس

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني

  ،السيد الرئيس

  السيدة الوزيرة احملترمة،

  السادة الوزراء احملترمني،

  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارين احملترمني،

السيد الوزير احملترم، يف البداية أود أن أذكر أن قطاع الشباب قد 

عرف حتوال مهما يف السنوات األخرية، حيث مت وضع قطيعة مع 

حية من اتمع جمرد عجلة العادات القدمية اليت كانت تعترب هذه الشر

  .لالحتياط، قلما ننتبه إىل تطلعاا وهواجسها

كما نسجل أنه بالرغم من اإلمكانيات املرصودة لوزارتكم، فقد 

استطعتم أن ختلقوا عدة أوراش، مما أدى إىل عدة نتائج إجيابية، حيث 

عرفت الساحة الشبابية خلق العديد من الفرق املسرحية ونوادي 

  .وما إىل ذلكللسينما، 

  السيد الوزير احملترم،

إننا ال نشك يف مدى إخالصكم لقطاع الشباب، فاملنجزات اليت 

حتققت مؤخرا خري دليل على حسن جكم وتدبريكم، إال أننا ومع 

األسف نالحظ أن الشباب بصفة عامة الزال غري راض على وضعيته، 

زلنا نعيش عزوفا مل ينخرط بشكل فعلي يف السياسة العامة للبالد، وال 

  . ملحوظا هلذا القطاع يف احلياة السياسية

ولذلك، السيد الوزير احملترم، فإننا نود معرفة التدابري اليت اختذا 

وزارتكم يف سبيل التحسيس ودفعه للمشاركة يف النقاشات واألوراش 
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العمومية اليت فتحتها بالدنا، سواء على الصعيد الوطين أو احمللي أو 

  . اجلهوي

  .وشكرا السيد الرئيس، السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب، تفضلوا

  :السيد منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة

  .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد املستشار

  السيدين الوزيرين،

  السيدة والسادة املستشارين،

ود يف البداية أن أشكر السادة نواب فريق األصالة يف األول، أ

واملعاصرة على االهتمام بقطاع الشباب، وتتبعهم ملختلف األوراش اليت 

  . يشهدها هذا القطاع

هاذ القطاع قطاع مهم بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، حيث أنه 

عملنا واحد األنشطة كبرية، خاصة أنشطة وبرامج ديال املعهد الوطين 

لشباب والدميقراطية، الذي يضم أغلبية الشبابيات املنضوية حتت لواء ل

األحزاب السياسية املغربية، هاذ املعهد يضم عدة منتديات شبابية لفائدة 

الشباب املنتمي والالمنتمي، واهلدف هو التوعية والتأطري على القيم 

يف ديال املواطنة والدميقراطية كثقافة وسلوك، وحثهم على االخنراط 

  . العمل اجلمعوي والسياسي

ولكن هذا الشيء بكل صراحة ومعك احلق غري كاف، ألن هذا 

العزوف اللي هو كاين ملا ننظر له من املنطلق ديال األرقام، كنلقاو بأنه 

 مثال الشباب اللي غادي ميشيو يصوتوا مها اللي ازدادوا يف 2012يف 

مزدادة مابني ، وملا نأخذ الشرحية ديال الشباب اللي هي 1994

 مليون الشباب، اللي معظمهم ما 8 كنلقاو تقريبا 1980 و1994

  . 2007مشاوش يصوتوا يف 

إذن ملا كنشوفو االخنراط ديال الشباب يف العمل السياسي، كنلقاو 

بأنه كاين عزوف، وهذا العزوف احنا متفقني عليه على التشخيص 

لية هي مسؤولية وعلى السؤال ديالكم، وتنظنو بكل صراحة أن املسؤو

متبادلة ما بني احلكومة وما بني الفرق السياسية، احلكومة والفرق 

السياسية ملا كنشوفو العدد املئوي ديال الشباب اللي مها داخلني يف 

هذه املنظمات، واللي كنقولو مها مؤطرين من طرف اجلمعيات ومن 

ي ديال الشباب املغريب الل %3طرف الفرق السياسية، كنلقاو فقط 

 هذا هو السؤال، واحنا يف ؟%97هو مؤطر سياسيا، إذن فني مشاو 

خاصة على مدى الترفيه، ملا ، %97إطار إجياد إستراجتية بالنسبة هلاذ 

درنا الدراسات لقينا بأنه اهلدف ديال الشباب هو أوال ترفيه، ومن بعد 

ما جنيبوهم للترفيه ونرجعوهم للوزارة عن طريق املالعب السوسيو 

  . ة للقرب، إن شاء اهللا من بعد ندخلوهم يف إطار العمل السياسيرياضي

اللي هو مهم أيضا، هو أنه كنقترح عليكم، ألن هذا سؤال مهم، 

أنه خنلقو جلنة ما بني مجيع الفرق السياسية، وذلك يف انتخابات 

 باش نقترحو شي اقتراح ديال جلنة وطنية للشباب، جلنة اللي 2012

  . تكون يف الربملان

  . شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، الكلمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  . التعقيب عن جواب السيد الوزير

  :املستشار السيد أمحد الكور

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس كنشروك على ضبط الوقت، 

كملها ولكن احتراما لبعضنا إذا كان السيد الوزير بدا مجلة، خليه ي

  . باش نعرفو آش بغا يقول، باش ميكننا جنيبه

  : السيد رئيس اجللسة

السيد املستشار، اجللسة خمصصة لربنامج حمدد، وكل من سيحرم 

من بسط جوابه يف إطار البث التلفزي سيحتج على الرئاسة، ولذلك 

أرجوكم أن نلتزم مجيعا باحترام الوقت، تفضلوا السيد املستشار يف 

  .لى جواب السيد الوزيرإطار الرد ع

  :املستشار السيد أمحد الكور

السيد الوزير، شكرا على جوابكم، أوال بكل صراحة ميكن هاذ 

السؤال كان خص جييب عليه وزير الداخلية، ألن هذه اإلشكالية ديال 

العزوف فيما خيص الشباب، وملا نقول الشباب، نقول التلميذ والتلميذة 

ابط هاذ امللف هو وزارة الداخلية، هي والطالب والطالبة، واللي ض

اللي كانت خصها جتاوب، باش ميكننا نتعاونو باش تستفيد احلكومة 

  . ويستفيد الرأي العام ويستفيد الربملان

 ديال األصناف، كاين صنف 2هذا الشباب، السيد الوزير، فيه 

للي قلت يل مؤطرة، أنا عندي  ا%3العامل القروي وصنف املدن، هاذ 

 تنتمي إىل العامل القروي، هي اليت تصوت وتشارك %3 أن هاذ اليقني

يف العمل السياسي وكتشارك يف االنتخابات، وميكن لكم أن تطلعوا 
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على معطيات اللي كتخص العزوف، غادي تلقاو بأن العزوف ناقص 

  . باجلانب القروي بالنسبة للمدن

ب املغريب السيد الوزير، هذه احلكومة املوقرة إذا بغات يئ الشع

، خصها تلجأ للجامعات، غادي يتاحوا لكم فرص باش 2012ل

تناقشوا هاذ امللف مع الطلبة، غادي يقول لك معمرو يصوت ومعمرو 

يشارك يف شي حزب، ومكيثيق ال يف احلكومة وال يف الربملان، وهلذا 

  . التأطري خصو يكون داخل املدارس وداخل اجلامعات

  .  وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار التعقيب 

  .عن تعقيب السيد املستشار يف دقيقتني

  :السيد وزير الشباب والرياضة

  .شكرا السيد املستشار

أظن بأن التعقيب احنا متفقني عليه، واللي كنقترحوه عليكم هو أنه 

 مليون 8و بأن نفتحو نقاش وطين ألن هادي قضية وطنية، ملا كنشوف

ديال الناخبني ميكن هلم يصوتوا، أظن بأن هذه الشرحية خصنا نعطيوها 

  . األمهية دياهلا

أكثر من ذلك، أنا أقترح كعضو يف احلكومة وكعضو يف حزب 

سياسي أنه يفتح النقاش  لكي خنلق الالئحة الوطنية للشباب، ألنه إىل 

 ما غاديش يدخلوا ما خلقناش الئحة وطنية يف االنتخابات اجلديدة،

 خصنا 2007الشباب إىل الربملان، إذن كيفما درنا مع السيدات يف 

، ويفتح نقاش يف اجلامعات 2012نديرو مع الشباب نفس الشيء يف 

  .. يف إطار حوار وطين

أنا أقول أنه من املهم أنه هاذ النقاش يفتح، ومجيع األحزاب 

ناءة نتذاكرو عليه باش نلقاو السياسية ال يف األغلبية وال يف املعارضة الب

، ألن هادي شرحية مهمة 2012احللول يف نقاش بالنسبة النتخابات 

 الـت ديـى الثوابـة إلـين وبالنسبـع الوطـة للمجتمـبالنسب

)les institutions(اللي مها قبة الربملان ، .  

  .وشكرا السيد املستشار

  :السيد رئيس اجللسة

تكم معنا يف هذه اجللسة، وننتقل نشكركم السيد الوزير على مسامه

مباشرة إىل األسئلة املوجهة إىل السيد وزير االقتصاد واملالية، والسؤال 

األول موضوعه تداعيات عملية حصر استيفاء تأدية الضرائب على 

املستوى اإلقليمي، ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة 

  .واملعاصرة

  :املستشار السيد عزيز اللبار

  . م اهللا الرمحن الرحيمبس

  السيد الرئيس،

  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين األعزاء،

لعل من أهم األوراش اليت نادى ا صاحب اجلاللة يف العشرية 

األخرية ورش تقريب اإلدارة من املواطنني، وهو الورش الذي متت 

 وكذا أنشطة مجعيات ترمجته من خالل جمموعة من املبادرات احلكومية

  . اتمع املدين

 يونيو 13لكن، السيد الوزير، فوجئنا مؤخرا وحتديدا بتاريخ 

 بقرار وزاري يضرب يف العمق هذه السياسة، حبيث أصبح 2008

مينح وبصفة حصرية صالحية استخالص الضرائب جبميع أنواعها إىل 

 على املستوى السيد قابض اإلدارة اجلبائية التابع للتقسيمة اجلبائية

اإلقليمي فقط عوض القباضات املتواجدة يف مجيع دوائر اململكة، واليت 

  . كانت تقوم يف السابق ذه العملية

فال خيفى عليكم، السيد الوزير، أن إجراء من هذا القبيل سيحرم 

خزينة الدولة من أموال باهظة، كما سيتسبب يف إرهاق شديد 

 اخلاصة بالتنقل واملبيت أحيانا للمواطنني، وسيضاعف من مصاريفهم

نظرا لبعد املسافة، واليت قد تصل يف بعض األحيان إىل مئات 

الكيلومترات، هذا فضال عن االكتظاظ الذي سريافق عملية تأدية 

الضريبة على املستوى اإلقليمي، عكس ما كان عليه األمر سابقا من 

  . يسر وسهولة بالنسبة للمواطنني على املستوى احمللي

فمن هذا املنطلق، السيد الوزير، نسائلكم عن إمكانية التراجع عن 

هذا القرار، إذا كان ممكن، الذي خلق حالة من االرتباك للمواطنني، 

  .وساهم من دون شك يف إضعاف مداخيل خزينة الدولة

كذلك، كيف تعاجلون بعض املشاكل اللي خلقت بعض الشطط 

 طرف بعض مسؤويل إدارة وبعض التعسفات اليت طالت املواطنني من

  الضرائب؟ 

  .وشكرا السيد الرئيس
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  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب 

  .على السؤال

 :السيد صالح الدين مزوار، وزير االقتصاد واملالية

  . شكرا السيد الرئيس

  السيد املستشار احملترم، 

ؤال، واللي يف الواقع يعكس جمموعة ديال شكرا لوضعكم هذا الس

حول اإلشكالية املرتبطة املطالب اللي مت التعبري عليها مرات متعددة 

  . بالتحصيل ومسألة القرب من املواطن

اإلدارة ديال الضرائب وكذلك اخلزينة العامة أعطوا االنطالقة منذ 

طقي كذلك سنوات للعملية ديال عقلنة التنظيم واملصاريف، ألنه من املن

إذا كنا نأخذ بعني االعتبار ضرورة القرب من املواطن، خصنا ناخذو 

بعني االعتبار كذلك اجلانب املرتبط مبصاريف اإلدارة، وثقل املصاريف 

ديال اإلدارة، واش منطقي أنه يكون هناك مركز مفتوح للعمل ساعة 

االجتاه يف اليوم، إذا كان هناك عمل ساعة يف اليوم؟ إذن احنا مشينا يف 

ديال العقلنة، وغاديني يف االجتاه ديال إعادة التنظيم، يف اجتاه االستجابة 

  . لطلب املواطن

الدراسة اللي قربت تكمل، وكاين عمليات اللي اختذت سابقا، هو 

أنه انطالقا من عدد العمليات املسجلة كمعدل، كاين هناك حاجة إىل 

م املواطن ويقلص شخص اللي كيمشي مرة يف األسبوع، وكيمكن خيد

  . كذلك مصاريف التدبري بالنسبة لإلدارة

هذا هو التوجه العام اللي غاديني فيه، مع العلم أنه درنا جمهود أو 

تدار حتول، أنه التحصيل والوعاء جتمعوا، إذن نقصنا على املواطن 

جمموعة ديال املشاكل املرتبطة باإلدارة، وخصين منشي عند هذا، 

  . خر واملصلحة الفالنية إىل آخره، هاذي حيدناهاومنشي عند القسم اآل

اللي بقي دابا هو أنه اإلدارة يف إطار عمل ديناميكي وممنهج أا 

تستجيب كذلك هلاذ الشيء اللي عربتو عليه، ألنه بالفعل ماشي 

منطقي أنه باش واحد خيلص الضريبة ديالو، خصو ياخذ الكار وميشي 

ني تيسكن أو فني كيمشي، وخيسر ويسكن يف األوطيل، أو ما نعرف ف

اللي تيخسرو، وما عندوش اإلمكانيات ديالو باش يؤدي الواجب 

  . ديالو

إذن سؤالكم يف حمله، لكن أريد أن نؤكد لكم أننا نشتغل يف اجتاه 

االستجابة هلذا الطلب بدون أنه يشكل تكلفة كبرية بالنسبة ملصاريف 

  . الدولة

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

لكم السيد الوزير، الكلمة لألستاذ اللبار يف إطار التعقيب، شكرا 

  .تفضل

  :املستشار السيد عزيز اللبار

  .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير

حقيقة رمبا قربت نقول ما خلييت يل ما نقول، ألن يف السؤال دريت 

سؤال وجواب على سؤال، ولكن البد من التفكري، السيد الوزير، 

طبقا للكفاءة ديالكم والتعامل يف هذا النطاق، أن هذا تنعرفوكم 

  . مشكل ها انتما اعترفتم به، املشكل ديال الثقل على املواطن

ولكن أهم اإلشكاالت اليت تعيق حتديث اإلدارة املغربية وجعل 

اإلدارة قريبة من املواطنني هي صعوبة االرتفاق، مبعىن تسيري وتسهيل 

 والدولة يف نفس (le contribuable)فق، أي العالقة بني املرفق واملرت

  . الوقت

إذن هنا جيب أن يكون هم الدولة أو اهلم دياهلم جبوج هو 

االنسجام مع التوجيهات اليت ينادي ا صاحب اجلاللة لتقريب اإلدارة 

ق، أي ــن واملرتفـمن املواطنني، إذن هنا نطلب التفكري يف املواط

)le contribuable (لضرائب ديالو، وإيالئه أولوية يف باش يؤدي ا

عالقته مع اإلدارة لتصحيح العالقة بينهما، عكس الصورة السلبية اليت 

  .حتكمها

 نـى ذاك املواطـاي يبقـر، ما بغينشـد الوزيـا، السيـوهن

)le contribuable ( يشوف بأن هاذ إدارة حتصيل الضرائب هي

 أو رمبا العكس كغولة، أو رمبا أستسمح على هذه اللغة الدارجة

صحيح، يقولوا بأن حىت املواطن غادي يتكىن كفريسة، إذن هنا تقريب 

اإلدارة للطرفني، هذا باش نادى ا جاللة امللك وهذا اللي تنطلب منو، 

وأنتم بنفسكم جاوبتو اللي نكن لكم نفس الشكر على هاذ اجلواب 

  .ديالكم

 غادي نديرو إذن هنا إذا درنا هاذ القضية يف هاذ الطريق هاذي

اخلري للطرفني، ناهيك عن غياب عدالة جبائية، واليت يعاين منها 

باألساس الفئات الصغرى واملتوسطة من صناع تقليديني ومن الفقراء 
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الذين ال حول وال قوة هلم، احنا تنطلبو يف هذا النطاق هذا رمبا 

ا فيه اإلعفاء، ورمبا يف هذا النطاق احنا يف اللجنة ما ميكناش ضرو مب

  . الكفاية يف اللجن إن شاء اهللا

وكنعرفوكم، السيد الوزير، تتفهموا، ورمبا ملي تتفهموا بعض 

األمور اللي رمبا تتشوفوها غادي تنقص يف بعض نقصان املداخيل ديال 

صندوق الدولة، تتقولوا لنا اهللا خيليكم نساعدو هاذ النوبة باش ما 

خيل صندوق الدولة، خنليو ، وتنقبلوها يف نطاق مدا51نتركوش الفصل

  .هاذ النقاش للمستقبل، وشكرا على جوابكم السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد، ال 

 السيد وزير االقتصاد تعقيب، إذن ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه إىل

ت املصلحة، للمستشارين واملالية يف سؤال موضوعه استعمال سيارا

زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، عمر مورو، موالي : احملترمني السادة

  . احلسن طالب، املصطفى اهليبة

  .الكلمة لألستاذ حفيظ وشاك

  :املستشار السيد حفيظ وشاك

  .شكرا السيد الرئيس

  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين،

ااهد الكبري األستاذ عبد مبجيء حكومة التناوب اليت ترأسها 

الرمحان اليوسفي، قامت آنذاك احلكومة بتقييم للميزانية العامة للدولة 

من أجل البحث عن السبل الكفيلة بتخفيف العبء عن امليزانية العامة 

للدولة، والحظت آنذاك أن العبء الكبري من ضمن األعباء الكبرية 

  . اليت عليها وهي حظرية سيارات الدولة

 97-96رية سيارات الدولة اليت كانت آنذاك يف ميزانية سنة حظ

 مليار سنتيم، فقامت احلكومة آنذاك بإصدار مرسومني، 48تسترتف 

، وأصدرت دوريتني من أجل 1052 ومرسوم 1015مرسوم 

 أبريل 7 بتاريخ 1198 ودورية 98 فرباير 20تطبيقهما، وهي دورية 

 les voitures(بقاش ، وذلك من أجل أن سيارات املصلحة مت98

de service   ( ميبقاوش، شي رئيس املصلحة اللي عندو، الدولة

باعتها لو بواحد الثمن بسيط، ولكن تعطات هلم تعويضات جزافية 

  .شهرية من أجل استعمال السيارات اخلاصة نتاعهم

إال أنه املالحظ على أنه يف السنوات األوىل يف أثناء حكومة 

 كان املالحظ على أن هناك اخنفاض يف 2002 إىل 97التناوب من 

امليزانية يف اجلانب املخصص، وهذا االخنفاض كان كيمشي حىت ل 

 سنويا، إال أنه مبجيء احلكومة %15 و10 سنويا، ما بني 15%

املوالية، نتاع السيد إدريس جطو، املالحظة اللي كاينة وهو أن هناك 

عنا يف حيص بيص  سنويا، هذا كيبقى كيوض%15زيادة سنوية نتاع 

كيفاش على أن الناس كيستافدوا من التعويضات اجلزافية، ولكن الدولة 

مؤخرا بداو كيشريو السيارات، واش السيارات اللي كيشريو حاليا 

 les voitures ( ألن الدولة اللي كتقول هلم خصهم يستعملوا

utilitaires( ما بقاوش كياخذوا ذوك السيارات، لكن بعض ،

 les(شوفو غري واحنا غاديني يف الطريق ولينا كنلقاو الوزارات ن

 مليون سنتيم 20، كان رئيس مصلحة من حقو سيارة ديال )4×4

، ما " برادو"، اآلن كيخرج كات كات 11 مليون سنتيم وال 15وال 

 مليون وال كذا، وهذا 40كاين الش نذكرو األمساء، اللي كتبلغ 

السيارات اجلديدة كذلك يف سنة كيسترتف امليزانية نتاع الدولة، هذه 

واحدة اللي ما كيتعادش العمر دياهلا سنة، الدولة امليزانية اللي كانت 

 مليار السنتيم، هذا تقرير نتاع الس اجلهوي للحسابات 2,4كلفتها 

  . ملا مشى وشاف املكتب نتاع النقل

وهلذا بكل صراحة، السيد الوزير، ملا هو معهود فيكم، ألنه سؤال 

 صراحة موجه للحكومة والسيد الوزير األول، واآلن هذا أن هاذ بكل

اذ ــزاف وهـــذا االستنــو يوقف، هــب خصـاجلان

)le beurre( و)l’argent de beurre( الزبدة وفلوس الزبدة ما ،

  . خصهاش تبقى، اإلجراءات اللي اختذتوها يف هذا املوضوع

  :السيد رئيس اجللسة

ر، الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار شكرا لكم السيد املستشا

  .اجلواب

  :السيد وزير االقتصاد واملالية

  .شكرا السيد الرئيس 

شكرا جزيال للسيد املستشار على وضعه هذا السؤال، واخا قبل 

قلت واش جني  جناوب وال منجاوبش ألنه ليس سؤاال موجها إىل وزير 

  .واباملالية، ولكن حبكم أنه توصلت به ال مانع يف اجل

أعتقد بأنه القرار اللي طبع الذاكرة ديال حكومة التناوب هو هذا، 

واملغاربة كلهم يتذكرونه والكل يؤكد عليه، ألنه كان قرارا شجاعا، 
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وأدى إىل تقليص كبري للمصاريف، من غري املصاريف يعين االستهالك 

  . غري الطبيعي

تفاق بأنه هاذ اليوم رجعنا للوضعية القدمية، وأنا متفق معكم متام اال

الطريق فني غاديني فيما خيص سيارات املصلحة والسيارات اللي 

كتستعملها الدولة دخلنا يف واحد الدوامة اللي غري إجيابية بالنسبة 

  . للمستوى اللي خص متشي عليه اإلدارة املغربية

بالطبع من بني التدابري الصارمة اللي غادي تتخذ هو احلد من هذا 

يربره حبكم أنه بالفعل  زيف كاين اللي كيعرب عليه أوالرتيف، ألنه ن

الدينامية ديال البالد والت كتحتم على أنه يكون هناك تنقالت، حتول 

إىل آخره، البالد احلمد هللا فيها ما يدار، ولكن ما كاينش غري الطريقة 

ديال الشراء، احنا يف وزارة املالية نقول بأنه خصنا منشيو أكثر إىل 

ميكن حتتاج ، )contrat( انطالقا من احلاجيات، ويف إطار منطق العقد

 أشهر، ميكن حتتاجها عام، ميكن 6 أشهر، ميكن حتتاجها 3الطونوبيل 

 سنوات اللي فيها ذاك املشروع، ولكن منشريش 3حتتاجها ملدة 

  . طونوبيل اللي غتبقى تتحمل الدولة العبء دياهلا باستمرار

من يعين قانون املالية ديال إذن غادي تكون قرارات انطالقا 

 للحد من الرتيف، ألن هناك نزيف مرتبط باقتناء السيارات 2011

اللي كتمشي ملختلف اإلدارات، وأشكركم جزيل الشكر على 

طرحكم هذا السؤال، واللي غادي يساعد على التنبيه بأنه ما عندناش 

  . مصلحة، ال كحكومة وال كبالد أنه نستمرو يف هذا الرتيف

  .اوشكر

  : السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب على 

  .جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد املستشار

  :املستشار السيد وشاك حفيظ

  .شكرا السيد الرئيس

  السيد الوزير،

  السيد الرئيس،

نشكرك ألن أول حاجة السؤال هو مطروح للسيد الوزير األول، 

ال عليكم يف إطار التضامن احلكومي، ورمبا شافوا على أن التأشري وحت

على الصفقات إىل غري ذلك من اختصاص وزارة املالية، ذيك الشي 

عالش حتال عليكم، أول حاجة خص القيام به هو تنبيه القباض 

واملراقبني نتاع الوزارات والقباض على الصعيد احمللي هلذا اجلانب هذا، 

  . سيةهاذي بصفة أسا

وثانيا أنا أحيي فيكم دائما، واللي أنتم معروفني به بالوطنية الكبرية 

ومعروفني بالغرية ديالكم  واجلواب ديالكم راه يبني شخصيتكم بكل 

صراحة، أنا غري كرتيد نؤكد عليه السيد الوزير، وهو أنه حقيقة على 

راه أن كاينة ديناميكية خصها تواكبها كراء السيارات إىل غري ذلك، 

الفتاوي عند الوزارات، نعطيك مثال أي مشروع وزارة األشغال 

العمومية كتقوم به إال يف املارشي كتخرج فيه طون ديال السيارات، 

 ي ــماش) les voitures de chantier(ولكن خصها خترج 

(les voitures de luxe)  اللي مها يعين السيارات ديال واحد

يو ا، مثال وال وزارة الفالحة وال املستوى راقي معني واللي كيمش

وزارة كذا، هذه مقاربة، احنا يف املقاربة معكم، ولكن الشكل دياهلا 

  .يف التطبيق على أرض الواقع ماشي هو هذاك

كذلك كاين جانب آخر، كاين يف إطار الديناميكية اللي جاوبتو 

، عليها نيت أنه كاينة وزارات ومجاعات اللي تلتجئ لكراء السيارات

 سيارة، وذيك كراء 3500نعطي مثال مجاعة الدارالبيضاء كارية 

إىل  ملن ما بغا السيارات كتمكن ذيك السيد اللي كيأمر باش يعطيها

  .غري ذلك، حىت هاذ اجلانب الكراء مشكل

أنا كنظن املرسومني واضحني يف هاذ اجلانب، احلكومة نتاع السي 

 مكامن اخللل يف هاذ عبد الرمحان اليوسفي راها وضعت يديها على

 3000اجلانب، الناس راه كراه رئيس مصلحة وال مدير راه كيتقاضى 

 3000درهم يف الشهر على سيارتو واالستعمال، ماشي يتقاضى 

درهم، وكان كيمشي يف السيارة عادية أصبح اآلن كيمشي يف السيارة 

 مليون، هاذ الشي كما قلتيو هذا نزيف 50 مليون أو 40نتاع 

نية العامة نتاع الدولة واهود اللي هو مبذول واللي كتبذلوه يف للميزا

وزارة املالية، لذا حان الوقت باش أن وزارة املالية والسيد الوزير األول 

  . يتحمل مسؤوليتو يف هاذ اجلانب هذا

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، وذا اجلواب نكون قد أتينا على األسئلة 

وجهة إىل السيد وزير االقتصاد و املالية، ونشكره على مسامهته معنا امل

يف هذه اجللسة، وننتقل إىل السؤال األخري املربمج يف هذه اجللسة، وهو 

املوجه إيل السيد كاتب الدولة لدى وزير الطاقة املعادن واملاء والبيئة، 
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ول البيئة املكلف باملاء والبيئة، وموضوعه هو حصيلة احلوار الوطين ح

العلمي التازي، : والتنمية املستدامة، للمستشارين احملترمني السادة

خريي بلخري، حممد املفيد، عبد الرحيم العماين، موالي احمند 

  . املسعودي

الكلمة لألستاذ العلمي التازي، تفضلوا السيد املستشار احملترم، 

ات مع وسيتوىل اإلجابة عن السؤال السيد الوزير املكلف بالعالق

  .الربملان

  :املستشار السيد العلمي التازي

  .شكرا السيد الرئيس

  السادة الوزراء،

  السيدة والسادة املستشارين،

  السيد الوزير،

بناء على التعليمات امللكية السامية الرامية إىل إعداد ميثاق وطين 

 حول البيئة والتنمية املستدامة، وبناء على املقاربة التشاركية املطلوبة يف

إعداد هاذ امليثاق ملا حيظى به اهلم البيئي يف بالدنا من أولويات، قامت 

احلكومة مشكورة بتعبئة كل الطاقات البشرية وخمتلف مجعيات اتمع 

كان (املدين حمليا على الصعيد مجيع اجلهات وعماالت وأقاليم اململكة 

من أجل اخلروج ) تافياللت-واحد التجمع مهم جدا يف جهة مكناس

  .مبيثاق وطين منوذجي، يعمل على معاجلة قضايا البيئة بشكل تشاركي

  السيد الوزير احملترم،

السؤال اللي كنطرحو عليكم ومن خاللكم على احلكومة، ما هي 

حصيلة هاذ احلوار الوطين؟ وما هي العناصر األساسية اليت جاء ا 

  إلعداد هاذ امليثاق؟ 

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

يد املستشار، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال، شكرا الس

  .تفضلوا السيد الوزير

  :السيد إدريس لشكر، الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان

  .شكرا السيد الرئيس احملترم

  السيدتني املستشارتني،

  السادة املستشارين،

يلي بداية البد أن أتقدم لفريق التجمع الدستوري باالعتذار ديال زم

الوزير املكلف باملاء و البيئة، اللي فرضت ظروف انعقاد جلسة تشريعية 

يف اللحظة مبجلس النواب، وعندو مشروعي قانونني مها اللي تيمروا 

اآلن، واللي حالوا دون حضوره أمامكم للجواب بنفسه عن هذا 

  . السؤال

وقد كلفين أن أتقدم بالشكر اجلزيل للفريق وللسي العلمي التازي 

لى سؤاله ألمهية املوضوع أوال، أمهية املوضوع اللي كما جاء يف ع

جواب الوزارة املكلفة باملاء والبيئة، جعلت خطاب العرش األخري تأخذ 

فيه املسألة ديال البيئة حيزا مهما، جتسد خاصة يف املبادرة املولوية 

لبيئة جلاللة امللك حممد السادس بالدعوة إىل اعتماد بالدنا ميثاقا وطنيا ل

  .والتنمية املستدامة

وبالفعل، تنفيذا للتعليمات املولوية، شرعت احلكومة يف إعداد هذا 

املشروع اتمعي اهلام، حيث مت إحداث اللجنة الوطنية إلعداد امليثاق 

الوطين، هاذ اللجنة هي اللي سهرت على أرضية أولية، مت عرضها على 

الكم بالنسبة للجهة اليت كل شرائح اتمع املغريب، كما جاء يف سؤ

تنتمون إليها، باعتبار أن الشأن البيئي هو شأن يهم اجلميع، وللخروج 

  .مبيثاق يستجيب لتطلعات بالدنا حنو حتقيق تنمية مستدامة

-بطبيعة احلال أتيحت يل شرف املشاركة يف جهتني، جهة دكالة

ى أنه أزيالل، ويف اجلهتني معا ميكن يل نقول عل-عبدة وجهة بين مالل

مسعنا من اتمع ما يؤكد بأن هذا ما شي هم ديال احلكومة فقط أو 

هم الربملان، هو هم ديال كل شرائح اتمع اليت ترغب يف العمل على 

بناء منظومة متكاملة ومتطورة للصيانة واحلماية املستدامة للبيئة، غادي 

ئة، متكن بطبيعة احلال من خلق دينامية جديدة للمحافظة على البي

وميكن يل نقول على أن اجلميع اخنرط يف عدة مبادرات تشاورية ميكن 

  :تصنيفها يف اآليت

أوال، لقاءات تشاورية جهوية، اللي دويتو عليها السيد املستشار 

احملترم، واللي نظمتها احلكومة على مستوى كل جهات اململكة، واللي 

 ولطرح شكلت ألول مرة يف بالدنا فضاء متميزا للحوار الصريح

األفكار واملقترحات اجلادة يف كل جوانب القضايا البيئية، ألنه شاركوا 

فيها املنتخبني، شاركوا فيها املهنيني، شاركوا فيها مجعيات اتمع 

  .املدين، شاركت فيها كل الشرائح االجتماعية

  .أتركه للتعقيب، شكرا.. كذلك املوقع االلكتروين للميثاق

  :السيد رئيس اجللسة

را لكم السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب شك

  .عن جواب السيد الوزير
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  :املستشار السيد العلمي التازي

شكرا السيد الوزير احملترم على هذه املعلومات اللي اعطيتونا، واللي 

حقيقة أنا متفق معكم ألنه الشعب املغريب بأكمله ساهم مسامهة فعالة 

 االجتماعات اللي كانوا على صعيد جهات على صعيد اجلهات،

تافياللت حيث املنطقة ديايل، -اململكة، قلت منهم بالطبع مكناس

ولكن اللي بغيت نؤكد كما قلته السيد الوزير وهو اتمع املدين 

بأكمله ساهم، والفضل كله يرجع أوال للحكومة ككل، حيث حىت 

 اليوم يف املدرسة وزارة التربية الوطنية ما قصروشاي، بوجود شباب

  .تيعطيوهم دروس حول البيئة، كيفاش يتعاملوا مع البيئة

 وهذه مناسبة باش نقدم التهاين ملدينة الرباط اللي كانت على كل 

حال فازت على الصعيد العاملي، ولكن ما شي غري مدينة الرباط، كاين 

 مدينة الرباط وكاين واحد املدينة صغرية واللي حىت هي متوفرة فيها

-الشروط، أال وهي مدينة إفران أللي هي يف املنطقة نتاع مكناس

  .تافياللت حىت هي متوفرة فيها الشروط نتاع البيئة

وهلذا شكرا للحكومة ككل، ولكن خصنا البد نقبطو بعني 

االعتبار البيئة، ونقبطو بعني االعتبار كذلك التلوث، ونشوفو املشاكل 

نسويو مشكل التلوث إىل كاين نتاع الصناعة مثال كيفاش ميكن لنا 

تلوث صناعي؟ ولكن أعتقد بأنه التوصية اللي ميكن لنا نقولو للحكومة 

وهو مثال تشييد املعامل بدل ما يشيدوهم يف املدن، أعتقد خنرجوهم 

شي شوية للعامل القروي، والعامل القروي مستعد ال صفرو وال مكناس 

  . مستعد يستقبلوا معامل

  .شكرا

  :جللسةالسيد رئيس ا

شكرا لكم السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 

  .التعقيب، تفضلوا السيد الوزير

  :السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان

  .شكرا السيد الرئيس

أنا أتفق معك السيد املستشار، تأكيدا ملا قلته حول التشاور، 

ن املوقع االلكتروين ديال بالفعل كاين لقاءات تشاورية جهوية وكاي

امليثاق الوطين، واللي غري من خالل الزوار ديالو كيتأكد املدى اللي 

  .وصل لو هاد التشاور

كذلك حتدثتو على املبادرات أو اللقاءات ديال اتمع املدين، ميكن 

لنا نقولو حىت اتمع السياسي، األحزاب السياسية قامت بأدوار، 

نية، اجلماعات حملية وأشرمت إىل بعضها، النقابات، اجلمعيات مه

املؤسسات العمومية، هاد الشي كلو كيجعل أية صبغة ديال 

االستعجال للوصول إىل حل ألن املسألة ديال البيئة هي املسألة الوحيدة 

اللي ما ميكنش فيها غري مؤسسة أو جهة متشي وختصص هلا 

  .االعتمادات املالية الواجبة وحتل املشكل، ال

ئة هي املوضوع اللي إىل ما وقعش فيه اإلشراك ديال اجلميع، البي

املواطن ليعرف حقوقه وواجباته جتاه هذه الطبيعة من أجل محايتها 

واستمراريتها، املستثمر باش يعرف احلدود ديال االستثمار ديالو بأنه ما 

خصوش يستنفذ اخلريات املوجودة سواء كيفما كانت يف هذه الطبيعة، 

 يف اية املطاف كما أراده جاللة امللك يتعلق باستفتاء لذلك األمر

  .وطين حول البيئة

اليوم املشاورات والشكل اللي غتاخذ واملدى اللي غتمشي لو 

غادي جيعل من هذه املشاورات استفتاء حقيقي، غادي يشاركوا فيه 

كافة املواطنات واملواطنني، من خالل املشاركة دياهلم يف هذه املنتديات 

شكرا السيد . قافية والعلمية والتحسيسية حول موضوع البيئةالث

  .الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، ونشكركم على مسامهتكم معنا يف هذه 

  .اجللسة، وأشكركم مجيعا على مسامهتكم

 .ورفعت اجللسة


