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 706حمضر اجللسة رقم 

  )2010 يونيو 01  (1431 اآلخرة مجادى 17الثالثاء : التاريخ

 اخلليفة الثالث لرئيس ،املستشار السيد حلسن بيجديكن : :الرئاسة
  .الس

ثالث ساعات ونصف، ابتداء من الساعة الثانية والدقيقة : التوقيت
  .الثالثة واألربعني بعد الزوال

   .األسئلة الشفوية مناقشة: مالجدول األع

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

 :املستشار السيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
  .أعلن عن افتتاح اجللسة

  السيدة املستشارة احملترمة،
  السادة املستشارون احملترمون،

  السيد الوزير احملترم،
 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 56م الفصل عمال بأحكا

الداخلي لس املستشارين، خيصص الس هذه اجللسة ألسئلة السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة عليها

قبل الشروع يف تناول األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول األعمال، 
إلسرائيلي على أدعو الس املوقر لقراءة الفاحتة على ضحايا االعتداء ا

  .قافلة أسطول احلرية
  :الفاحتة

احلمد هللا رب العاملني، الرمحان الرحيم، "بسم اهللا الرمحان الرحيم، 
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعني، أهدنا الصراط املستقيم، 

آمني، " صراط الذين أنعمت عليهم، غري املغضوب عليهم وال الضالني
صفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا سبحان ربك رب العزة عما ي

  .رب العاملني
أعطي الكلمة للسيد األمني إلطالع الس على ما جد من 

  .مراسالت وإعالنات، الكلمة للسيد األمني

  :املستشار السيد محيد كوسكوس، أمني الس

  .شكرا السيد الرئيس

توصلت رئاسة جملس املستشارين بأربع قرارات للمجلس 
  :الدستوري

 بشأن الطعون اليت قدمها السادة 10/796القرار األول حيمل رقم 
 واملصطفى اخلليفوي وعبد العزيز داودي وعبد الكرمي أسرميمون 

 أكتوبر 2عطاف، ملتمسني فيها إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري يف 
 يف نطاق اهليئة الناخبة املكونة من أعضاء غرفة الفالحة باجلهة 2009

علن على إثره انتخاب السيد عبد اهللا أشن عضوا مبجلس الشرقية، وأ
املستشارين، وقد صرح الس الدستوري بعدم قبول الطعنني املقدمني 
من طرف السيدين عبد العزيز الداودي وعبد الكرمي عطاف، كما 

، وأعلن 2009 أكتوبر 2قضى بإلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري يف 
  .هللا أشن عضوا يف جملس املستشارينعلى إثره انتخاب السيد عبد ا
 بشأن الطعن الذي قدمه السيد 10/797القرار الثاين حيمل رقم 

 2يوسف التازي، ملتمسا فيه إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري يف 
 يف نطاق اهليئة الناخبة املكونة من أعضاء غرف التجارة 2009أكتوبر 

، وأعلن على إثره زعري-زمور-سال-والصناعة واخلدمات جبهة الرباط
انتخاب السيد محاين أحمزون عضوا مبجلس املستشارين، وقد قضى 
الس الدستوري برفض طلب السيد يوسف التازي الرامي إىل إلغاء 

  .نتيجة االقتراع
 بشأن الطعن الذي قدمه السيد 10/798القرار الثالث، حيمل رقم 

اع الذي أجري يف عبد السالم بنجيد، ملتمسا فيه إلغاء نتيجة االقتر
 يف نطاق اهليئة الناخبة املكونة من أعضاء غرف 2009 أكتوبر 02

تطوان، وأعلن على إثره انتخاب السيد -الصناعة التقليدية جلهة طنجة
حممد امحيدي عضوا مبجلس املستشارين، وقد قضى الس الدستوري 

  .تراعبرفض طلب السيد عبد السالم بنجيد الرامي إىل إلغاء نتيجة االق
 بشأن الطعن قدمه 10/799القرار الرابع واألخري حيمل رقم 

 ملتمسا فيه إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري يف عزيز أيت رهو،السيد 
 يف نطاق اهليئة الناخبة املكونة من أعضاء غرفة 2009 أكتوبر 02

الفالحة مبجلس مكناس تافياللت، وأعلن على إثره انتخاب السيد 
ضوا مبجلس املستشارين، وقد قضى الس الدستوري حممد بلحسان ع

  .برفض طلب السيد عزيز أيت رهو الرامي إىل إلغاء نتيجة االقتراع
  :كما توصلت رئاسة جملس املستشارين مبشاريع القوانني التالية

 يغري ويتمم مبوجبه الظهري الشريف 19.07 مشروع قانون رقم -
 1393 من شوال 27  الصادر يف1.73.255مبثابة قانون رقم 



 

2 
 

، املتعلق بتنظيم الصيد البحري، احملال 1973 نوفمرب 23املوافق ل 
  .على جملس املستشارين من جملس النواب

 يغري ويتمم مبوجبه الظهري الشريف 16.07 مشروع قانون رقم -
 1919 مارس 31 املوافق ل 1337 من مجادى الثانية 28بتاريخ 

احملال على جملس املستشارين من جملس مبثابة مدونة التجارة البحرية، 
  .النواب يف إطار قراءة ثانية

 يتعلق باملناطق احملمية احملال على جملس 22.07 مشروع قانون رقم -
  .املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة ثانية

وتوصلت رئاسة جملس املستشارين برسالة من املستشار السيد أمحد 
ستقالته من الفريق الفيدرايل للوحدة العاطفي يعلن من خالهلا ا

  .والدميقراطية
كما توصلت الرئاسة مبراسلة من الوزير املكلف بالعالقات مع 
الربملان خيرب من خالهلا الس طلب السيد وزير الشؤون اخلارجية 
والتعاون تأجيل السؤال الشفهي الوحيد املوجه لقطاع اخلارجية إىل 

  . أرض الوطنجلسة الحقة نظرا لوجوده خارج
أما بالنسبة لألسئلة الشفهية والكتابية اليت توصل ا جملس 

  :2010 ماي إىل فاتح يونيو 25املستشارين ابتداء من 
   سؤاال؛24:  عدد األسئلة الشفهية-
   أسئلة؛4:  عدد األسئلة الكتابية-
  . أجوبة4:  عدد األجوبة الكتابية-

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .كرا السيد األمني، نعم، جوج دقائق السيد الرئيسش

  :املستشار السيد إدريس الراضي

إىل مسحيت، السيد الرئيس، طلب من واحد اموعة ديال الفرق 
اك على أساس أنه حتضر احلكومة وتكون جلسة عمومية خبصوص ذ

 منهم، بغينا 19اجلرمية الشنعاء اللي تعرضوا هلا إخواننا، واللي توفوا 
السيد الرئيس جلسة عمومية حيضروا فيها السادة الوزراء، ختصصوا لنا 

  .الوقت إما غدا إن شاء اهللا، يف أقرب وقت أو بعد غد إن شاء اهللا
  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الرئيس
  :بات اإلحاطة الواردة على رئاسة السطل

 من النظام الداخلي، توصلت رئاسة 128طبقا ملقتضيات املادة 
 طلبات إحاطة، وقبل الشروع يف تناول مواضيعها، ألتمس 7الس ب 

  . دقائق3من السادة املستشارين التقيد بالتوقيت احملدد يف 
  .الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة

  :د حكيم بن مشاشاملستشار السي

  .شكرا السيد الرئيس
يف ارتباط مبا طرحه زميلنا السيد رئيس الفريق، حنن نود اليوم يف 
إطار اإلحاطة أن نثري بعض النقاش حول هذه ازرة الرهيبة اليت 
ارتكبتها إسرائيل يف حق نشطاء قافلة احلرية، واليت قتلت فيها إسرائيل 

 التعامل مع قافلة املساعدات بدم بارد ويف وحشية غري مسبوقة يف
  . اإلنسانية لفك احلصار عن شعب حماصر وأعزل

نود يف فريق األصالة واملعاصرة، وحنن يف واقع األمر نشعر باخلجل، 
ألن عبارات الشجب واالستنكار والتنديد مل تعد كافية، بل أصحبت 
يف الكثري من السياقات مثرية للسخرية، ولكن ماذا عسانا أن نفعل 

كثر من مناشدة الضمري العاملي إزاء هذه الوحشية غري املسبوقة، وإزاء أ
هذه اجلرمية النكراء اليت تؤكد على الطبيعة العدوانية واإلرهابية للكيان 
الصهيوين، أن نثري هذا املوضوع وأن نعرب رغم كل شيء عن إدانتنا 

  . الشديدة واجلماعية هلذا السلوك األخرس
لرئيس، والذي نتمىن أن يعقد جملس وهذا اهلجوم، السيد ا

املستشارين غدا أو بعد غد وحبضور احلكومة، جلسة عمومية من أجل 
املناقشة ومن أجل الكشف عن كل ما يرتبط ذا السلوك اهلمجي من 
حتدي سافر، ليس فقط للقانون الدويل وللمؤسسات الدولية، ولكن 

العصر الذي تنتهك للضمري العاملي وملا تبقى من أخالق وقيم يف هذا 
  .فيه إسرائيل ويف واضحة النهار مثل هذه اجلرائم البشعة

وواقع األمر بقدر ما نثمن العمل الدبلوماسي الوطين وموقف 
املغرب الرمسي الذي جاء على لسان السيد وزير اخلارجية، والذي أكد 
على أن املغرب، ملكا، وحكومة، وشعبا، يدين وبشدة هذا االعتداء 

بقدر ما نطالب كذلك حكومتنا ببذل أقصى ما يف استطاعتها اهلمجي، 
من مساعي دبلوماسية لدى األمم املتحدة ولدى كافة اهليئات 
واملؤسسات الدولية من أجل إدانة إسرائيل ومن أجل إدانة هذا العدوان 
اهلمجي، ال هذا فقط بل من أجل املطالبة مبحاكمة اجلناة الصهاينة 

  .ميةاملتورطني يف هذه اجلر
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إن ما وقع يسائلنا مجيعا ويسائلنا حنن بالذات يف املغرب، الذي 
اعتدنا على أن نقف وقفة صمود إزاء كل ما يستهدف شعبنا 
الفلسطيين األعزل من سلوك مهجي ومن بربرية غري مسبوقة، ونود أن 
ال تكون اجللسة اليت خيصصها جملس املستشارين جمرد فلكلور أو جمرد 

رب فيه عن مواقف اإلدانة والتنديد ألن اإلدانة مهرجان خطايب يع
والتنديد والشجب مل تعد كافية، بل مطلوب اليوم من الشعب املغريب 
ومن حكومته ومن مؤسساته أن يقف يف طليعة الذين يطالبون 
مبحاكمة هؤالء ارمني املسؤولني عن ارتكاب واحدة من أفظع 

طاء الذين جاؤوا من خمتلف اجلرائم الغري مسبوقة يف التعامل مع النش
  . بقاع العامل من أجل فك احلصار عن الشعب الفلسطيين ولو جزئيا

 .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الرئيس، والكلمة لرئيس الفريق احلركي

  :املستشار السيد عبد احلميد السعداوي

  .شكرا السيد الرئيس
  السيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  شارين، إخواين املست
 أن أشري إىل قضية تتعلق بارتفاع أسعار 128أود يف إطار املادة 

اهلاتف النقال، فإذا كنا ال ننكر أمهية اهلاتف النقال يف حياتنا اليومية 
ومواكبته لكافة أنشطتنا اليومية حبكم مزاياه املتعددة يف االتصال، مما 

الة الوطنية يدل على تزايد املشاركني فيه، إذ أكدت إحصائيات الوك
 ماي أن عدد االشتراكات 5لتقنني املواصالت الصادرة يوم األربعاء 

 28 إىل حوايل 2010يف اهلاتف النقال باملغرب وصل اية مارس 
  . مليون مشترك

وتستحوذ اتصاالت املغرب على حصة األسد يف سوق اهلاتف 
ات النقال بنسبة تفوق النصف، إال أن االرتفاع املهول ألسعار مكامل

اهلاتف النقال مقابل اخلدمات اليت تقدمها تظل جد مرتفعة إذ تعرف 
بالدنا أعلى معدل عريب لسعر الدقيقة لالشتراك واالشتراكات املدفوعة 

  .مسبقا واالشتراكات الشهرية
وإذا كنا نتفهم يف بداية انطالق اهلواتف النقالة يف املغرب بارتفاع 

ىل التكلفة يف التجهيزات والبنيات تكلفة األسعار بأنه راجع باألساس إ

التحتية، فإنه اآلن أصبحت شركة اتصاالت املغرب تدر أرباحا خيالية 
  .بفضل أسعارها امللتهبة، ومل يعد أي مربر لالستمرار يف األمثنة احلالية

بل أكثر من ذلك، السيد الرئيس، أن هناك نوع من النصب على 
صوتية، اليت حتتسب خدمتها املواطنني من خالل ما يسمى بالعلبة ال

على الطرفني، املنادى واملنادى عليه، وقد أكدت بعض الدراسات اليت 
 دولة عربية بأن املغرب حيتل الصدارة يف ارتفاع أمثان 19مشلت 

خدمات اهلواتف النقالة بينما مصر هي اليت تعرف أقل سعر، األمر 
إلضرار بقدرم الذي يعين استرتافا خطريا جليوب ماليني املغاربة وا

  .الشرائية
واحتجاجا على غالء أسعار االتصاالت جتاوب آالف املغاربة عرب 

واملنتديات اإللكترونية املختلفة مع احلملة اليت ) facebook(موقع 
تدعو إىل مقاطعة اهلواتف احملمولة وإغالقها يوم األحد املنصرم، مما 

ف احملمول، واألخذ يدعونا إىل طلب ختفيض كلفة االتصاالت عرب اهلات
الشرائية للمواطنني، ألن فئات معينة من اتمع بعني االعتبار القدرة 

جتد نفسها مضطرة الستعمال اهلواتف احملمولة، ومسايرة لتلك األمثان 
املرتفعة حىت تؤدي وسائل االتصال الغاية اليت أنشئت من أجلها يف عامل 

  .  الدول األخرىالعوملة والتكنولوجيا احلديثة كمثيلتها يف
  .وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التجمع الدستوري املوحد يف إطار 
  .طلب إحاطة

  :املستشار السيد احلو املربوح

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،
فريق التجمع الدستوري املوحد يف السيد الرئيس، أتدخل باسم 

إطار إحاطة الس علما باهلجوم البشع الذي تعرضت له قافلة احلرية 
 19املتوجهة إىل غزة يف املياه الدولية، وازرة اآلمثة اليت راح ضحيتها 

شخصا وعشرات اجلرحى، فبكل وحشية قصف اجليش اإلسرائيلي 
 حقوقيني ورجال إعالم، من هذه القافلة اليت تنقل برملانيني، نشطاء

 جنسية، وهم حيملون 40بينهم مغاربة ومواطنون آخرون من أكثر من 
آالف األطنان من املساعدات للشعب الفلسطيين احملاصر يف غزة، 

  .كاشفة بذلك بشاعة الغطرسة اإلسرائيلية



 

4 
 

السيد الرئيس، إن هذا اهلجوم الشنيع ال يسعنا إال أن نقول يف حقه 
انون الدويل، مشيدين يف نفس الوقت باملوقف الرمسي أنه مناف للق

والفوري لبالدنا الذي أعلن عنه السيد وزير اخلارجية والتعاون، والذي 
  .ندد بقوة ذا السلوك اإلجرامي الذي يتناىف مع املواثيق الدولية

فاململكة املغربية مبلكها وشعبها ومؤسساا الدستورية ومجيع 
فها التارخيية والدائمة يف رفع احلصار عن الشعب أحزاا، معروفة مبواق

الفلسطيين األعزل أينما كان، وحقه يف إقامة دولة فلسطينية مستقلة، 
وعاصمتها القدس الشريف، وهي مناسبة لكي جندد فيها هذا املوقف 
الثابت، منوهني مبا تقدمه جلنة القدس الشريف برئاسة جاللة امللك من 

يين، واالرتقاء باخلدمات والبنيات التحتية دعم مباشر للشعب الفلسط
  .ا ولسكان القدس الشريف

السيد الرئيس، إن ازرة اليت قامت ا إسرائيل يف جنح الظالم يف 
حق القافلة اإلنسانية، ملن شأنه أن جتعل العامل بأسره يتحرك لوقف هذه 

اء الغطرسة غري املربرة ووضع حد هلا، فهو تصرف غري مقبول ضد أبري
يشتغلون يف حقل املساعدة والتضامن، مطالبني األمم املتحدة وجملس 
األمن بفتح حتقيق يف هذا العدوان اهلمجي، والتعامل بصرامة مع هذه 
السلوكات االستفزازية املتكررة، ورفع احلصار القائم على الشعب 
الفلسطيين األعزل، وندعو إسرائيل العودة إىل مسار السالم واالحتكام 

 منطق العقل والشرعية الدولية، املتمثل يف حل الدولتني املتعايشتني إىل
  .وكامليت السيادة

السيد الرئيس، ليس لدينا أدىن شك يف موقف املغاربة قاطبة 
وموقف جملسنا املوقر من هذه القضية، وندعو من باب اإلحلاح فقط 

ء وغري جملس املستشارين إىل إصدار بيان رمسي للتنديد ذا العمل الدين
  . املقبول إنسانيا، حضاريا، أخالقيا وقانونيا

  .وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاليل

  :املستشار السيد حممد األنصاري

  السيد الرئيس،
  السيدان الوزيران،

  زميليت، زمالئي املستشارين احملترمني،
مل معنا بكل حسرة وأمل وحزن عميق ما لقد تتبعنا وتتبع العا

تعرضت له قافلة التضامن السلمية، واليت كانت دف إىل فك احلصار 

عن غزة احملاصرة، والتخفيف على ساكنتها مما تعانيه من جوع وعطش 
ومرض وميش، وذلك عن طريق اهلجوم اإلسرائيلي اهلمجي، ونأمل 

ذي تقدمنا به أن تعقد يف الفريق االستقاليل التجاوب مع الطلب ال
جلسة خاصة تضامنية وللتنديد كذلك ذا اهلجوم الغاشم على القافلة 
املذكورة، وكذلك آملني أن تعقد دورة خاصة لس األمن الدويل من 

  . أجل تدارس هذا الوضع
وإننا ننتهز هذه الفرصة كذلك لتقدمي التعازي ألهايل الضحايا 

 حبرارة، آملني أن تعرف هذه وكذلك الشد على أيادي املتضررين
  . العملية وقفة تضامن عاملي مع الشعب الفلسطيين الشقيق

  .وشكرا

   :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الفيدرايل يف إطار طلب اإلحاطة

  :املستشار السيد عبد احلميد فاحتي

  السيد الرئيس،
  السيدان الوزيران،

  تشارين،السيدات والسادة املس
مرة أخرى وكعادا ترتكب إسرائيل جمزرة جديدة يف حق األبرياء 

ثغرة  الذين امتطوا أسطول احلرية حمملني باملساعدات اإلنسانية من أجل
  . يف احلصار الرببري املضروب على الشعب الفلسطيين يف غزة

أبرياء، حمبون للسالم، جاؤوا من بلدان خمتلفة من العامل دف 
ن مأساة شعب أعزل، جرده طغاة إسرائيل من كل الشروط التخفيف م

الدنيا للحياة، جيش مدجج يقتل بدم بارد أبرياء عزل يف عرض املياه 
الدولية أمام أنظار العامل احلر واملتحضر، وخيرج الساسة اإلسرائيليون 

  .بوجوه باردة لتهنئة القتلة
مل، مستندة ذا اجلرم الشنيع تضع إسرائيل نفسها يف مواجهة العا

إىل احلماية املطلقة اليت تلقاها من الواليات املتحدة األمريكية، ومنتشية 
  .بأا فوق القانون وبأا مل تتعرض للعقاب

هل يكفي أن نشجب وندين ونندد ذه اجلرمية الشنعاء أم أننا 
مطالبون بالتأمل اجليد فيما جيري ومراجعة وضعنا ومواقفنا وتفعيل 

واجهة اهلمجية اإلسرائيلية؟ سؤال عريض يطرحه آليات جديدة مل
  .التاريخ ويطرحه املستقبل

إننا كجزء من الشعب املغريب يعترب القضية الفلسطينية قضية وطنية، 
مدعوون إىل إبداع كل صيغ املساندة والتضامن مع الشعب الفلسطيين 
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ى األعزل، واختاذ كل املبادرات اليت من شاا دعم قدرات املقاومة لد
هذا الشعب والتعبري امليداين من خالل تظاهرات كربى ومسريات 

  .شعبية عن هذا الدعم وهذه املساندة
على احلكومة املغربية أن تتخذ مواقف أكثر شجاعة يف مواجهة 
هذا اجلرم اإلسرائيلي اجلديد، وتتجرأ باخلروج من لياقتها الدبلوماسية 

 لفضح اإلجرام واختاذ خطوات عملية يف إطار مبادرات واضحة
  .اإلسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيين من أجل فك هذا احلصار الظامل

إن ببالدنا اليت كانت دوما يف مقدمة الفاعلني األساسيني يف ملف 
الشرق األوسط، مدعوة إىل لعب هذا الدور الريادي حبكم مكانتها 

ميزة لدى الدول الفاعلة يف السياسة الدولية، وكذا حبكم العالقات املت
  .اليت تربطها بدول املنطقة

على األمم املتحدة وجملس األمن أن يتحمل مسؤولياما كاملة 
بفتح حتقيق يف هذه اجلرمية الشنعاء وإرغام إسرائيل على احترام القانون 
الدويل ووضع حد لالحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

 الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف من خالل تطبيق قرارات
  . الصادرة يف هذا الشأن

على الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد األوريب أن يكفا عن محاية 
إسرائيل والتغاضي عن جرائمها وضرورة إرغامها على احترام الشرعية 
الدولية، وندعو إخواننا الفلسطينيني يف ظل هذه املأساة اجلديدة إىل 

والتوجه إىل بناء الوحدة الوطنية الكفيلة وحدة الصف ونبذ اخلالفات 
  .بتمنيع الشعب الفلسطيين كبوابة لطرق باب االستقالل واحلرية

  السيد الرئيس،
ندعو أوال جملسنا املوقر، : يف اخلتام كفريق فيدرايل، لنا دعوتان

انسجاما مع ما جاء يف تدخالت زمالئي السابقني، أن نعقد جلسة 
  .خاصة حول هذا املوضوع

ألة ثانية، ندعو املغاربة والشعب املغريب إىل اخلروج يف مسرية مس
  . وطنية كربى للتعبري عن تنديدنا ذه اجلرمية الشنعاء يوم األحد القادم

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االشتراكي

  :املستشارة السيدة زبيدة بوعياد

  .شكرا للسيد الرئيس
  . الرمحن الرحيمبسم اهللا

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارين،

لقد جتاوزت الدولة الصهيونية كل احلدود وكل منطق إنساين 
بإقدامها على تنفيذ ازرة الشنعاء على أسطول احلرية، الذي كان 
يضم ناشطني إنسانيني وأنصار السالم املتوجهني عرب سفن باجتاه قطاع 

صر قصد التضامن معه يف حمنته اإلنسانية يف مواجهة غزة املنكوب واحملا
  .الغطرسة العسكرية اإلسرائيلية

وقد بلغ عدد ضحايا هذه ازرة، اليت انضافت إىل سلسلة جرائم 
 شهيدا وشهيدة من أنصار السالم واحلرية، ومن ضمنهم 19إسرائيل، 

مواطنة مغربية مهاجرة، كما أن مصري باقي املتطوعني ضمن أسطول 
احلرية الزال جمهوال وسط تعتيم إسرائيل حول مصريهم ومن ضمنهم 

  .مخسة مواطنني مغاربة
إننا ما نزال حتت وقع الصدمة مما وقع، وال زلنا مشدوهني أمام 
هول هذا العنف وهذه الوحشية يف التعامل مع ناشطني إنسانيني عزل، 

ور، مل حيركهم إال ضمريهم اإلنساين للتضامن مع شعب حماصر ومقه
فال يسعنا يف الفريق االشتراكي إال أن ندين هذه اجلرمية البشعة اليت مل 
جند األوصاف الكافية للداللة على مقدار وحشيتها، كما أننا ننادي 
املنتظم الدويل للتحرك الفوري من أجل الكشف عن مصري بقية نشطاء 

 اليت سقط أسطول احلرية وحتريك املتابعة اجلنائية الدولية يف هذه اجلرمية
  .من جرائها شهداء مل يكونوا يشكلون أدىن خطر أو ديد يف املنطقة

إن العامل اليوم عليه أن يستفيد من الصدمة اليت خلفتها وحشية 
اجلرمية ليتحرك يف اجتاه كبح مجاح الغطرسة الصهيونية اإلسرائيلية اليت 

كوا مل تعد هلا حدود، كما نتوجه إىل الواليات املتحدة بالذات ل
الوحيدة اليت مل خترج عن صمتها حلد اآلن، وهي اليت طاملا تسترت عن 

  .جرائم إسرائيل، وشجعت سياساا حىت أصبحت ال حدود لبشاعتها
إننا يف الفريق االشتراكي، ندعو أحرار العامل ومؤسساته وهيئاته 
الشعبية والرمسية إىل االنتباه إىل أن هذه ازرة تشكل ضربا ليس فقط 
ملسلسل السالم وملناضليه بل هي ضربة يف الصميم للعقل ولإلنسانية 
اليت ال ندري أية تداعيات ستكون هلا جراء اليأس واإلحباط الذي 

  .ميكن أن تزرعه يف هذه املنطقة
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  السيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

يف فريقنا حنن كذلك نطالب بانعقاد جلسة عامة من أجل أن نتخذ 
  . كربملانيني يف هذا االكل اإلجراءات 

  .وشكرا

  : السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة لفريق التحالف االشتراكي يف نفس 
  .املوضوع

  :املستشار السيد العريب خربوش

  .شكرا السيد الرئيس
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

يف إطار النظام الداخلي لس املستشارين، يشرفين أن أتدخل 
 ما أقدمت عليه إسرائيل من قرصنة وهجوم على أسطول خبصوص

احلرية لفك احلصار عن غزة، وما تسبب يف هذا اهلجوم من جمزرة 
رهيبة، وهي مناسبة للتعبري عن تنديد فريق التحالف االشتراكي ذا 
السلوك اهلمجي إلسرائيل جتاه مدنيني وفاعلي اخلري ضاربة بعرض 

  .ون احلديث عن املواثيق الدوليةاحلائط لكل القيم اإلنسانية د
وتنسف إسرائيل ذا السلوك املبادرات الساعية إىل السلم باملنطقة، 
وبعد ظهور آفاق مواصلة املفاوضات بينها وبني الفلسطينيني، وهو ما 
جيعل املنطقة تعود مرة أخرى إىل نقطة الصفر وفرض األمر الواقع ضدا 

  .تمع الدويلعلى إرادة الشعب الفلسطيين وإرادة ا
وندعو جملسنا إىل اختاذ مبادرات الستنكار هذا السلوك اهلمجي، 
أقلها إصدار بيان تنديدي والتشاور مع برملانات عربية وأجنبية الختاذ 

  .ردود فعل مشتركة
ويف األخري، السيد الرئيس، ندعو إىل عقد جلسة عامة كما طلبها 

  .  فلسطني عزيزة عليناإخواين رؤساء الفرق خصيصا هلذه القضية ألن
  .وشكرا لكم

  : السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الرئيس
أذكر السادة املستشارين احملترمني أن مكتب جملسكم املوقر قد 
أصدر بيانا أمس يندد ذه ازرة، ويف نفس السياق توصلت رئاسة 
الس بطلبات مجيع رؤساء الفرق املكونة هلذا الس لعقد جلسة 

  .ة، التوقيت سيقرره املكتب بالتوافق مع رؤساء الفرقطارئ

نشرع اآلن يف معاجلة األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول أعمال 
 أسئلة منها آنية موجهة لقطاع 10 سؤاال، 19هذه اجللسة، وعددها 

 أسئلة عادية موزعة 9اجلالية املغربية باخلارج، االتصال، التشغيل، و
  .حة، التنمية االجتماعيةعلى قطاعات اإلسكان، الص

وأجدد التأكيد على ضرورة التزام السادة املستشارين والوزراء 
بالتوقيت احملدد يف النظام الداخلي ضمانا الستفادة اجلميع من البث 

  .التلفزي
نستهل جدول أعمال هذه اجللسة باألسئلة املوجهة للسيد الوزير 

ملغربية املقيمة باخلارج املنتدب لدى الوزير األول، املكلف باجلالية ا
حول عملية العبور، ونظرا لوحدة املوضوع اليت جتمعها نستأذن الس 
املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذلك نعطي الكلمة للسيد الوزير 

  .لإلجابة عنها
السؤال األول يف املوضوع يتمحور حول تسهيل عملية العبور، 

 برقية، بنجيد األمني، العريب عبد الكبري: للمستشارين احملترمني السادة
  . بوراس، عبد العايل احلسيسن، عبد الناصر احلسيسن

  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد بنجيد األمني

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
مة من املؤكد أن الدولة املغربية دائما بالقرب من أبناء اجلالية املقي

باخلارج، وذلك من خالل الرقي باخلدمات االجتماعية املقدمة، زيادة 
  . على العمل والسهر على استقباهلا مبناطق العبور

وإذا كانت هذه العملية تعرف حتسنا خالل كل عطلة صيفية، 
وذلك بفضل العناية امللكية السامية اليت جتسدها الرئاسة الفعلية 

ره اهللا، وتكليف جاللته مؤسسة لصاحب اجلاللة حممد السادس نص
حممد اخلامس للتضامن لإلشراف عليها واحلرص على توفري كل 
الظروف واإلمكانات حىت متر عملية العبور يف أجواء تبعث على 

  . االرتياح والرضا والطمأنينة
إال أن املالحظ أن مرحلة ما بعد الدخول ومواكبة إقامة املواطنني 

ضاء عطلتهم الصيفية تسجل مبادرات املغاربة املهاجرين خالل ق
انفرادية وضعف يف األنشطة وغياب التجانس بسبب قلة التنسيق 

  . والتعاون املشترك مع اجلهات املعنية
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وتنبيها للنواقص، ندعو من هذا املنرب إىل ضرورة حتسني التنسيق 
وتطوير التعاون املشترك ملواكبة دخول وبقاء حوايل مليوين مهاجر 

ع برنامج مشترك، واختاذ مجيع الترتيبات لتلبية حاجيام مغريب، ووض
  . والتجاوب مع تطلعام، خاصة األطفال منهم والشباب

لذا نسائلكم، السيد الوزير، ما هي الترتيبات االستعجالية اليت 
ستتخذها الوزارة الستقبال جاليتنا املقيمة باخلارج لتسهيل عملية العبور 

الناحية األمنية واالجتماعية وتوفري يف فصل الصيف، وخاصة من 
  وسائل الراحة بأرض املهجر وأرض الوطن؟

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد املستشار
السؤال الثاين يف املوضوع يتمحور حول اإلجراءات املتخذة لعبور 

عبد احلميد :  للجالية املغربية، للمستشارين احملترمني السادة2010
ارك، بناصر أزوكاغ، املهدي عثمون، حممد السعداوي، حيفظه بنمب

  . فضيلي
  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد عبد الرحيم العاليف

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة املستشارات احملترمات،
  السادة املستشارين احملترمني،

  السيد الوزير،
يف كل موسم تتخذ احلكومة املغربية مع باقي املؤسسات األخرى 

 تعىن بشؤون اجلالية العديد من اإلجراءات قصد تسهيل عملية اليت
  . العبور، واليت تتحسن سنة بعد األخرى، وال ينكر هذا إال جاحد

إال أنه مع ذلك تعرف عملية العبور بعض الصعوبات اليت يشكو 
منها املهاجر، مثل االنتظار، مثل تفتيش السيارات يف مجيع الطرق أربع 

  . ن الديوانة حىت للدار ديالومرات مخسة مرات، م
 4000 حىت 3000السيد الوزير، هاذ املهاجر تيجي ضارب 

كلم، وتيدوز الديوانة، وإال تنشاهدو أربعة مرات مخسة مرات تيوقف 
  . يف التفتيش، ال يف الطريق السيار وال خارج السيار

هلذا نسألكم، السيد الوزير، حول هذا املوضوع، وأكدمت أن 
خذ خالل هذه السنة إجراءات من أجل حتسني استقبال احلكومة ستت

  . أبناء جاليتنا حىت يتمكنوا من قضاء عطلتهم يف أحسن الظروف

هلذا نسألكم، السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف 
  ؟ 2010احلكومة وباقي الشركاء لعبور موسم 

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد املستشار
ل الثالث موضوعه االستعداد لعملية عبور املهاجرين املغاربة السؤا

زبيدة بوعياد، بوشعيب : ، للمستشارين احملترمني السادة2010ملوسم 
  . هياليل، املختار صواب، حممد الصمدي، محادي أحمزون

  .الكلمة للسيدة املستشارة

  :املستشارة السيدة زبيدة  بوعياد

  .شكرا السيد الرئيس
  ارء،السادة الوز

  أخيت، إخواين املستشارين،
السيد الوزير، لقد اقترب موعد الرجوع املومسي املكثف للجالية 
املغربية املقيمة باخلارج إىل أرض الوطن، وهو العبور السنوي الذي 
تستعدون له يف الوزارة بتعاون مع عدة قطاعات وزارية وهيئات مدنية 

  . ومؤسسات مهتمة بقضايا املهاجرين املغاربة
وإذا كنا نالحظ أن تنظيم العبور للمغاربة يف املهجر إىل وطنهم 
تتحسن باستمرار سنة بعد أخرى، فإننا مع ذلك نالحظ أن هذه 
العملية مل تصل إىل املستوى املطلوب، وبالتايل فقد طلبنا يف السنوات 
املاضية بتكاثف اجلهود من أجل أن تصبح عملية العبور تتم يف أجواء 

  . ف عن املهاجرين أعباء السفر وحمن الغربةمثالية، ختف
وعليه، فإننا نسائلكم، السيد الوزير احملترم، عن االستعدادات اليت 
قامت ا وزارتكم إلجناح عميلة العبور هذه السنة، وما هي اإلجراءات 
اليت قمتم ا للتنسيق مع املصاحل املعنية لتدليل الصعوبات أمام هذه 

عي واجلهود اليت قمتم ا يف اتصال بدول املهجر العودة؟ وما هي املسا
  لتتبع هذه العملية وإجناحها منذ انطالقتها؟ 

  .شكرا

  : السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد املستشارة
السؤال الرابع موضوعه االستعدادات املزمع القيام ا لضمان حسن 

ستشارين من استقبال اجلالية املغربية يف املهجر، الكلمة ألحد السادة امل
  .فريق األصالة واملعاصرة
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  :املستشار السيد أمحد التويزي

  .شكرا السيد الرئيس
تعرف هذه الفترة من كل سنة توافد أفواج كبرية من أفراد اجلالية 
املغربية يف املهجر، وذلك رغبة من هاته الشرحية الغالية من أبناء وطننا 

لعديد من األغراض العزيز يف زيارة األهل واألحباب وكذا قضاء ا
  .اإلدارية

وإذا كنا، السيد الوزير، نسجل حتسنا يف السنوات األخرية فيما 
خيص ظروف االستقبال، وكذا سرعة اإلجراءات املعمول ا على 
مستوى جمموعة من املوانئ واملطارات، فإن هناك العديد من املشاكل 

ية، األمر الذي ال اليت الزالت تراوح مكاا، وتؤثر سلبا على أفراد اجلال
ميكنهم من قضاء عطلة صيفية مرحية بعد مضي سنة من العناء يف بالد 

  .املهجر
وانطالقا من هذه االعتبارات، فإننا نسائلكم، السيد الوزير، ليس 
فقط عن اإلجراءات اليت قمتم ا لتسهيل هذه العملية، ولكن أيضا 

ات الكفيلة بتبسيط بالدفاع عن مصاحلهم يف بالد املهجر، وعن اإلجراء
املساطر اإلدارية، اليت نعلم جيدا أا ال تراعي قصر مدة  العطلة السنوية 
املسموح ا هلؤالء، كما نسائلكم عن مدى استجابة أو اخنراط باقي 

  .وشكرا السيد الوزير. القطاعات الوزارية املتدخلة يف هذا اإلطار

  : السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد املستشار
لسؤال اخلامس واألخري يف املوضوع يتمحور حول استعدادات ا

الوزارة الستقبال اجلالية املغربية املقيمة باخلارج، للمستشارين احملترمني 
إدريس الراضي، عبد ايد املهاشي، حممد تاضومانت، املهدي : السادة
  . زركو

  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد عبد ايد املهاشي

لسيد الرئيس يف نقطة نظام، هذا السؤال راه ماشي حبال األسئلة ا
اآلخرين، وبالتايل ماشي وحدة املوضوع، ألن السؤال اللي أرسلنا 
حنايا ما فيهش بأنه كنهضرو على االستعدادات بالنسبة هلذه السنة، 
كنهضرو على اإلجراءات اللي قامت ا احلكومة لفائدة اجلالية بصفة 

يل إذا بغيتو نطرحوه، نطرحوه على أساس جياوبنا السيد عامة، وبالتا
الوزير، ولكن راه ماشي يف نفس املوضوع، إذا بغيتو نطرحوه 

  .نطرحوه

  : السيد رئيس اجللسة

  .نفس املوضوع السيد املستشار

  :املستشار السيد عبد ايد املهاشي

ال، ماشي نفس املوضوع، السيد الرئيس، غادي نطرح السؤال 
  .إلجابة ديالو غادي ياخذها بعني االعتبار السيد الوزيرولكن ا

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير، إن وضعية اجلالية املغربية املقيمة باخلارج تقتضي 

  :نقاشا معمقا ينصب على حمورين اثنني
علق باستقبال أفراد احملور األول اخلاص بالوضعية داخل الوطن، فيت

اجلالية، بدءا من عملية العبور ومرورا مبشاكلهم اإلدارية وانتهاء بتدبري 
  :العودة إىل دول إقامتهم، وتتمثل مشاكلهم فيما يلي

اإلجراءات اإلدارية واملساطر الطويلة رغم كل التدابري اليت : أوال
 خمتلفة اختذا احلكومة لتبسيط هذه املساطر، فالزالت هناك عراقيل

تعترض إجناز املهاجرين لوثائقهم اإلدارية ومصاحلهم االقتصادية 
 واالجتماعية؛

التقاضي أمام احملاكم املغربية يطرح أمام املقيمني باخلارج : ثانيا
صعوبات كثرية، من ضمنها غياب االتفاقيات القضائية مع بعض 

  .الدول
  : ا يليأما احملور الثاين، السيد الوزير، فيمكن تلخيصه فيم

هناك الوضعية غري مرضية للقنصليات، من ضعف للتغطية الترابية 
وسوء املعاملة من بعض املوظفني بالقنصليات وضعف املوارد البشرية 

  واملادية بالقنصليات كذلك؛
ثانيا، إدماج املقيمني باخلارج وإشراكهم يف احلياة السياسية العامة، 

  سسات املنتخبة؛وذلك بإجياد اآلليات لتمثيلهم يف املؤ
ثالثا، إسناد مهمة تدبري املراكز الثقافية املغربية باخلارج إىل من ال 

  . صلة هلم ذا املوضوع
ونظرا للعدد املتزايد للجالية املغربية املقيمة باخلارج، وكذلك تعدد 
متطلبام اليت نعترب جلها موضوعية، نسائلكم، السيد الوزير، عن 

  . اتتصوركم حلل هذه اإلشكالي
  .شكرا السيد الرئيس
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  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير املنتدب لدى الوزير 
  . دقيقة15األول، املكلف باجلالية املغربية املقيمة باخلارج يف حدود 

السيد حممد عامر الوزير املنتدب لدى الوزير األول، املكلف باجلالية 

  :ارجاملغربية املقيمة باخل

 السيد الرئيس،

  السيدات والسادة املستشارون،
 يف البداية بغيت باش نشكر خمتلف املتدخلني على األمهية والعناية 
اللي كيوليوها هلذا املوضوع، موضوع عودة مغاربة العامل إىل أرض 

  . الوطن وقضاياهم العامة بصفة عامة
 5ء اهللا يوم وأشري إىل أن عملية العبور هذه السنة غادي تبدا إن شا

يونيو، وكما تالحظون أن البداية هاذ العام جاية يف سياق جديد، يتميز 
أوال بتزامن عملية العبور مع شهر رمضان املبارك، وثانيا حبدث وطين 
كبري وهو انطالق العمل مبيناء طنجة املتوسط ليستقبل ألول مرة أبناء 

  .الوطن املوجودين باخلارج
يعا على التحسن الذي عرفته عملية وتعلمون كذلك، وأكدمت مج

العبور خالل العشر سنوات األخرية، وخاصة منذ تربع جاللة امللك اهللا 
ينصرو على عرش أسالفه امليامني، وتعلمون أن صاحب اجلاللة أعطى 
أمهية كبرية هلذا املوضوع، وعلى أن بفضل توجيهات جاللة امللك 

واحلمد -ت بالدنا اليوم ومواكبته لعملية العبور بشكل دقيق، استطاع
 أن حتقق نتائج كبرية على أرض الواقع، وأنتم كما قلت أكدمت -هللا

  . على ذلك
وميكن يل أن أؤكد لكم أنه يف اللقاءات اللي جرت مع اجلالية 
املغربية باخلارج، وخاصة اجلالية املقيمة بأوربا، أن هناك إقرار من 

ملية العبور، وبالتحسن طرف اجلميع بالتحسن وبالتطور الذي عرفته ع
  .الكبري الذي عرفته خمتلف اخلدمات املرتبطة ذه العملية

صحيح أن هناك مالحظات من هنا أو هناك حول هذا السلوك أو 
حول هذا املوضوع، يف هذه النقطة أو يف تلك، ولكن عموما وقع 
حتسن كبري وبذلت جمهودات كبرية وأعطت نتائج مهمة، واحلمد هللا 

دنا اليوم تتوفر على جتربة كبرية يف جمال تدبري عملية العبور، عندنا بال
 ألف 300 مليون و2ففي السنة املاضية استقبلت بالدنا أكثر من 

نسمة ما بني بداية شهر يونيو وما بني شهر غشت، واحلمد هللا أن 
العملية مرت يف ظروف حسنة رغم الظرف والسياق اللي كنا نعيشه 

مبرض أنفلونزا الطيور، وما فرضه هذا املرض آنذاك، وخاصة املرتبط 
  .من إجراءات استثنائية

بطبيعة احلال أن كل سنة كتحرص بالدنا على حتسني عملية 
العبور، وأهم ما راكمته بالدنا يف هذا اال هو قدرة بالدنا على تعبئة 
كل املؤسسات وكل اإلدارات يف إطار واحد املنهجية تضامنية 

يها كل مؤسسة الدور اللي خصها تلعبو، وخاصة وتشاركية، كتلعب ف
  .مؤسسة حممد اخلامس اللي تتميز بدور ريادي يف هذا املوضوع

 -احلمد هللا-قلت يف إطار هذه املقاربة ديال التضامن، اكتسبنا 
جتربة مهمة، وكل سنة تتحسن هذه التجربة على ضوء تقييم التجربة 

يا تقوم بتقييم عملية العبور املاضية، ففي كل سنة اللجنة املكلفة العل
للسنة املاضية، والوقوف على مكامن الضعف ومكامن اخلصاص، 
والعمل على معاجلة هذه الثغرات وحتسني اخلدمات املقدمة إلخواننا 

  .املوجودين باخلارج
عملية العبور هذه السنة، خنرب السيدات والسادة املستشارين على 

باش العملية، إن شاء اهللا، متر يف أن كل اإلجراءات والترتيبات اختذت 
ظروف أحسن من السنة املاضية، وخاصة أن هذه السنة كما قلت 
تتميز بفتح ميناء طنجة املتوسط، والذي سيستقبل ألول مرة كل 
اخلطوط اليت كانت توجه من اجلزيرة اخلضراء إىل طنجة املدينة، 

ستقبال يكون والسلطات املعنية اختذت كل التدابري باش هاذ العام اال
جيد، ويوقع واحد التطور نوعي يف كل اخلدمات، الوقت ال يسمح 
بالدخول يف تفاصيلها، ولكن كونوا على يقني على أن كل الترتيبات 
اختذت باش هاذ العام يكون عبور متميز، وعبور ينفرد بظروف أحسن 

  . من السنة املاضية وبشروط أحسن من السنة املاضية
 اختذت مع جرياننا اإلسبان باش العملية وكذلك كل الترتيبات

تدوز يف ظروف حسنة، واللجنة اجتمعت يف األيام األخرية يف اشبيلية، 
اللجنة املختلطة، ووقفت على نتائج عملية العبور للسنة املاضية، 
وكذلك وقفت على كل اإلجراءات اليت اختذت هذه السنة باش 

  .العملية متر يف أحسن الظروف
، وهذا هو اجلديد بالنسبة لعملية استقبال إخواننا يضاف إىل ذلك

املغاربة املوجودين باخلارج، باإلضافة إىل اهودات اليت تبذل يف عملية 
العبور يف خمتلف نقط العبور، ابدينا يف السنة املاضية بربنامج جديد 
ملواكبة إقامة املغاربة داخل أرض الوطن، وهذا الربنامج يف السنة املاضية 

ى نتائج مهمة جدا، وهاذ العام هاذ الربنامج كذلك قدمناه يف أعط
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األسبوع املاضي للمجلس احلكومي، وهو برنامج كيهدف لتحسني 
وتيسري إقامة إخواننا داخل أرض الوطن، ومن بني مكونات هذا 

  .الربنامج، هناك كل ما يهم اجلانب اإلداري
ايا وهلم مشاريع تعلمون مجيعا أن إخواننا وأخواتنا باخلارج هلم قض

وهلم أمور إدارية، ومفروض علينا مجيعا كمسؤولني سواء يف احلكومة 
أو يف اإلدارات املركزية واحمللية أو يف اجلماعات احمللية أن نأخذ بعني 
االعتبار اإلكراهات اليت يواجهها إخواننا وأخواتنا داخل أرض الوطن 

ألمور لقضاء حاجيام وأن نقوم مبا يلزم من التسهيالت ومبا يلزم من ا
  . ومعاجلة ملفام

يف هذا اإلطار، خنربكم على أنه بتوجيهات من السيد الوزير األول 
وضعنا جلنة خاصة، تتشكل من مسؤولني كبار ملعاجلة تظلمات املغاربة 
املقيمني باخلارج، والنتائج اليت توصلنا إليها يف السنة املاضية هي نتائج 

كذلك أن اللجنة شرعت كذلك يف حتضري مشجعة جدا، وهاذ السنة 
  . استقبال امللفات هلذه السنة

هناك كذلك اجلانب املتعلق باإلدارات احمللية والترابية، وتعلمون 
املبادرات اللي كتخوضها كل السلطات احمللية، والدوريات اللي مشت 
أخريا من طرف السيد الوزير الداخلية يف اجتاه العمال والوالة للتأكيد 

  . يهم الختاذ كل التدابري لتسهيل مقام املغاربة داخل أرض الوطنعل
وكذلك أستغل املناسبة ألوجه النداء كذلك لكل رؤساء اجلماعات 
احمللية، وخاصة يف املناطق اليت يتواجد فيها مغاربة العامل، كذلك 
االخنراط، هم عادة ينخرطون بكثافة، االخنراط هذه السنة بكثافة أكثر 

  . ر ملعاجلة قضايا مغاربة العاملوبقوة أكث
هناك كذلك مكون ثاين هلذا الربنامج، وهو مكون ثقايف، ترفيهي، 
تعلمون حضرات السيدات والسادة، أنه منذ السنة املاضية بدينا 
كنستقبلو الشباب مغاربة العامل يف إطار ما يسمى باجلامعات الصيفية 

 شاب يف إطار شراكة 200ملغاربة العامل، ففي السنة املاضية استقبلنا 
 شاب يف 500مع ثالثة جامعات، هذه السنة سنستقبل إن شاء اهللا 

  .إطار شراكة مع عشرة جامعات مغربية
وهذه فرصة كذلك تتيحها بالدنا للشباب املغاربة باخلارج، 
وخاصة للذين ينتمون إىل عائالت ذات الدخل احملدود، فرصة ملعرفة 

 جيرى داخل املغرب من حتوالت ومن املغرب وفرصة كذلك ملعرفة ما
إصالحات، وكذلك ملعرفة تاريخ املغرب وحضارة املغرب، واهلدف 
األمسى هلذا الربنامج هو تعميق أواصر هذه األجيال اجلديدة مع الوطن، 

وخاصة األجيال اليت ولدت باخلارج، واليت غالبا ال تعلم الكثري عن ما 
  . جيري داخل بالدنا

ن شاء اهللا، خالل الفصل املقبل أو الشهور كذلك هذه السنة إ
املقبلة، سننظم طواف مغاربة العامل، وهاذ العام طواف مغاربة العامل 
عندو مسار جديد وخاص، هو اإلطالع على ما جيري داخل أقاليمنا 
الصحراوية، وهو أن الطواف سيشمل خمتلف أقاليمنا الصحراوية، 

نتخبون من أصل مغريب وغادي يكون ضيوف شرف هاذ العام هم امل
حىت يعرفوا ما جيري على أرض الواقع، ويطلعوا على كل التطورات 

  . واإلصالحات اليت قامت ا بالدنا لفائدة أقاليمنا الصحراوية
وأخربكم كذلك أنه من بني األنشطة اليت سنقوم ا خالل األسابيع 

سواء املقبلة هو استقبال كذلك عدة مئات من الشباب ومن األطفال، 
يف إطار الربنامج ديال مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج، 

 طفل، أو يف إطار برامج خاصة 1000واللي كتستقبل أكثر من 
موجهة لبعض الدول، واليت تقوم بإشرافها الوزارة املكلفة باجلالية 

  . املغربية املقيمة باخلارج
قام مغاربة العامل، واحلمد هذه بعض األنشطة اليت نقوم ا ملواكبة م

هللا على أن كل سنة أننا نتطور من حسن إىل أحسن، صحيح أنه 
اخلصاص يف هذا اال هو موجود، ولكن صحيح أيضا أن هناك إرادة 
قوية الستيعاب جزء من هذا اخلصاص، وأن املسؤولية اليوم هي 
 مسؤولية مشتركة ككل املسؤولني على املستوى الوطين، واملسؤولني
على املستوى احمللى والترايب، وكذلك مواطنني عاديني، مسؤوليتنا 
مجيعا هو أن نستقبل إخواننا وأخواتنا بشكل أحسن، وأن نعترب على أن 
ما يقوم به مغاربة العامل يف الدفاع عن مصاحل املغرب يف اخلارج أو يف 

ال تنمية املغرب يف الداخل هو أمر كبري وكبري جدا، ومسؤوليتنا هو أن 
  . خنيب أملهم

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا

  :السيد رئيس اجللسة
  . شكرا السيد الوزير، الكلمة للفريق االستقاليل يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد بنجيد األمني
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

شكرا السيد الوزير على هذه اإلجراءات وعلى هذه التوضيحات 
 بقت النوعية دياهلا بالنسبة لإلجراءات وال اليت تفضلت ا، إال أنه

الترتيبات، بقت النوعية دياهلا مبهمة، ما عرفناش أشنو هي هذه 
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الترتيبات اليت اختذا هذه اللجنة املكلفة والعليا، وخاصة أن اجلالية 
املغربية كنعرفوها متواجدة يف كل بلدان العامل، وكيتم هذا العبور عرب 

  . ك عرب اجلوالرب وعرب البحر وكذل
إال أن هذه امليناءات، أو أهم امليناء اللي كاين امليناء املتوسطي، 
وكذلك املطارات التأهيل دياهلا كيبقى ضئيل بالنسبة للكثافة ديال 
اجلالية اليت تتوافد عليها، إذن احنا بغينا نعرفو هذا النوع ديال الترتيبات 

ة الوضعية االقتصادية اليت اليت اختذا الوزارة يف هذا الباب هذا، وخاص
يعرفها العامل واجلالية املغربية بغينا تكون واحد املداخلة بالنسبة للوزارة 
رغم أم هاذو شركات مستقلني، ولكن أنه تكون هناك بعض 
التخفيضات باش تكون واحد التحفيز بالنسبة للتذاكر يف متناول اجلالية 

  . املغربية
ال اجليل الذي نستقبله اآلن، وهو وخاصة كنعرفو أن املتطلبات دي

اجليل الثالث ليس كاجليل األول، كيخص واحد النوع ديال املعاملة 
  . معه، من السلطات إىل غري ذلك، كأنه متواجد بأوربا

أما فيما خيص التجهيزات ديال االستقباالت بأرض الوطن، فأغلبية 
  . لفائدةاحملطات اللي كانت كتعرفها املشيدة أصبحت اليوم عدمية ا

  . شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد املستشار، الكلمة للفريق احلركي يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد عبد الرحيم العاليف
نشكركم السيد الوزير على جوابكم، وخنربكم بأنه منذ مناقشة 

 يف جلنة 2009 دجنرب 9مشروع امليزانية الفرعية لوزارتكم بتاريخ 
الشؤون االقتصادية إىل يومنا هذا مل يعقد أي اجتماع، وأنتم الفالحة و

السيد الوزير وعدمتونا بالتواصل، ألن السيد الوزير يف اللجنة نستفيد 
  . أكثر

اليوم، السيد الوزير، عملية العبور كتبقى هلا غري أربعة أيام، آش 
 دقائق، واش غادي نقدر 3 دقائق أو 2غادي نقولو، والتعقيب فيه 

م على اجليل األول وال اجليل الثاين وال اجليل الثالث، وأنا من نتكل
 سنة، وأعرف جل مشاكل 30اجليل الثاين، لقد قضيت يف املهجر 

  . اجلالية
وأنتم، السيد الوزير، تعرفون بأن املغاربة يف اخلارج هم سفراء 
للمغرب، وتعرفون مسامهتهم يف العملة الصعبة ويف اقتصاد البالد، 

سيد الوزير نريد معرفة أين وصل العمل لتمثيلية جاليتنا يف وكذلك ال

، وباخلصوص يف جملس 2012االنتخابات يف املهجر لسنة 
  املستشارين؟ 

السيد الوزير، نظرا ألمهية التصورات والتحوالت اليت حلقت 
باملواطنني املغاربة املقيمني باخلارج، نسائلكم حول أين وصل الربنامج 

 لتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية 2013-2009االستعجايل 
  لألطفال؟  

هل وضعتم سياسة وطنية ناجعة وفعالة لتعبئة الكفاءة املغربية 
  باخلارج؟ 

ما هي اإلجراءات املتخذة النعكاسات األزمة االقتصادية العاملية 
  على احلالة االجتماعية للمغاربة باملهجر؟ 

لنهوض بأوضاع القنصليات املغربية ضرورة إجياد وسائل جديدة ل
باخلارج، علما أا تفتقر للموارد البشرية واملادية ملواكبة متطلبات 

  .اجلالية، ونطلب أن تفتح مكاتب يف مجيع العماالت

  :السيد رئيس اجللسة

  .احترم الوقت احملدد، الكلمة للفريق االشتراكي

  :املستشارة السيدة زبيدة بوعياد

  .سشكرا السيد الرئي
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارين،
أوال احلكومة مشكورة على اهودات املبذولة يف هذا القطاع، 
وعلى التحسني يف األداء خاصة عملية العبور، لدينا مالحظتني يف 

  :الفريق االشتراكي
فيما خيص النقل يف نقط العبور، مكاتب املطارات واملوانئ، املغاربة 

ي كيوصلوا هلاذ نقط العبور، أحيانا ما تيلقاوش ال الراحة يف العامل مل
وال االستقبال الكايف، سواء على مستوى املطارات أو على مستوى 
املوانئ، اآلن كاينة واحد املرحلة انتقالية وهي انطالق ميناء طنجة 

  . املتوسط
هاذ امليناء أول جتربة غادي تكون، وقيل لنا من إخوتنا يف املنطقة، 

رمبا سوف تكون إشكالية فيما خيص النقل، ألنه احملطة الطرقية أنه 
بعيدة شيئا ما من امليناء، وبالتايل إخواننا اللي مها ما عندمهش وسائل 
النقل وكيجيو عرب البواخر، رمبا غادي يلقاو صعوبة يف النقل من ميناء 
 طنجة املتوسط إىل حمطة القطار، هنا راه عملية النقل املسافرين خصها
تتم بطريقة باش ما يكونش واحد النوع ديال اإلزعاج، ألنه رمبا ملي 
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يوقع شي مشاكل رمبا سوف يغريون خروجهم من املغرب ميشيو عرب 
  .نقط عبور أخرى جماورة

وبالتايل يف هذه النقطة بالذات، نطلب منكم، السيد الوزير، األخذ 
قالية اللي باقي بعني االعتبار هاذ املسألة هاذي يف هاذ املرحلة االنت

  . انطالق امليناء عاد انطلق
  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيدة املستشارة، الكلمة لفريق األصالة والعاصرة

  :املستشار السيد أمحد التويزي

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  السيدتان املستشارتان،
أعطيت أنا يف الواقع، السيد الرئيس، السيد الوزير، احنا ملي 

السؤال ما بغيناهش يكون سؤال روتيين، اللي كل سنة تنحطوه باش 
نقولو للسادة الوزراء راه أن املغربة ديالنا غادي يدخلوا، ماشي هذا هو 
املوضوع ديالو، املوضوع ديالو هو لكي يقوم السيد الوزير وكي تقوم 

اجرين، احلكومة بإجراءات فعلية على أرض الواقع ملساعدة هؤالء امله
اللي قلتم مغاربتنا يف اخلارج، املناضلني ديالنا يف اخلارج، سفراء املغرب 
يف اخلارج، الناس اللي كيهزوا واحد الثقل فيما خيص امليزانية العامة 
ديال الدولة على أن تقوم الدولة بإجراءات واقعية وملموسة يسمعوها 

خلت احلكومة منك، السيد الوزير، على أنه نقولو هلم اليوم راه تد
ونقصت يف التذاكر باش نشجعو الناس ديالنا جييو، حتفيزات فيما خيص 

  . التذاكر
نقول هلم راه تدخلت احلكومة وأعطت تعليمات جلميع اإلدارات 
كيفما بغات تكون هاذ اإلدارة على أن هاذ املواطن عندو شهر، 

رمة وكنعرفو تعقيد املساطري يف مجيع اإلدارات، يتعطاو تعليمات صا
لإلدارات، كيف ما كانت هاذ اإلدارات، إلعطاء األولوية القصوى 

  . هلؤالء املهاجرين لقضاء حاجام
كذلك اجلماعات احمللية البد أن تلعب دور كيف ما قلتو، السيد 
الوزير، ودور كبري جدا يف هذا املوضوع، وتقولوا للمواطنني كيفاش 

 مسألة أساسية جيدة، غادي يتغلبوا على التوقيت املستمر اللي هو
ولكن حنا كنعرفو على أن واحد العدد ديال اإلدارات كيسدوا مع 

 ديال النهار، مكيبقاوشاي حىت اخلمسة ديال العشية، إذن هناك 12
  . إشكاليات كبرية جدا

حلينا معلمة كبرية جدا، امليناء املتوسطي، ما عندنا ما نقولو، 
مة الكبرية جدا اللي خصها تعليمات جاللة امللك اعطات هاذيك املعل

تساعد يف الواقع املهاجرين باش يلتحقوا بالوطن، ولكن هاذي غري 
أسبوع ناضت واحد الفوضى عارمة، إذن البد من إعطاء األولوية 
للناس اللي كيكونوا يف بوابات املغرب، بوابات املغرب نعطيو للعنصر 

يكون واعي البشري املتواجد يف ذلك املكان أن يكون إنسان مثقف و
  . مبا يعمل به

املشاكل ديال العقار، السيد الوزير، عرفتو على أن يف فرنسا ملي 
مشى الوزير املكلف اذ الشي، راه كاينة مشاكل كبرية جدا فيما 
خيص العقار مع واحد العدد ديال املنظمات، وراه كانت إشكالية 

سمعوهم كبرية يف باريس فيما خيص هذه املشاكل اللي بغاو الناس ي
يتحلوا، السيد الوزير، تقولوا هلم وعندكم الوقت الكايف باش يسمعوا 
املواطنني ديالنا املهاجرين هاذ املواضيع، وحنلو هلم مشاكلهم يف 
السيارات، واحد العدد كبري جدا من املشاكل املطروحة على هؤالء 

  .املهاجرين، ونتمىن على أن الرد ديالكم يتصنتوا لو املهاجرين

  : د رئيس اجللسةالسي

  .شكرا، الكلمة للفريق الدستوري املوحد

  :املستشار السيد عبد ايد املهاشي

  .شكرا السيد الرئيس
يف احلقيقة أنا راه ما عندي الش نعقب، ألنه األسئلة اللي طرحت 
للسيد الوزير ما جاوبنيش عليها، فبالتايل أش غادي نعقب؟ آش غادي 

  نقول؟ 
ال القنصليات، ما كان عليها حىت شي طرحت عليه الوضعية دي

هضرة، إدماج املقيمني باخلارج وإشراكهم يف احلياة السياسية، كان 
خطاب ديال السيد الوزير األول، وحتدث يف املوضوع، ما قال لنا 
والو، إسناد مهمة تدبري املراكز الثقافية املغربية باخلارج ملن ال صلة هلم 

التايل ما عنديش الش نعقب، غادي ذا املوضوع، ما قال والو، وب
نطلبو باسم فريق التجمع الدستوري املوحد عقد اللجنة ونتدارسو يف 

  . اللجنة وصايف
  .شكرا السيد الرئيس

  



 

13 
 

  : السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
  . دقائق10التعقيب يف 

ير األول، املكلف باجلالية املغربية السيد الوزير املنتدب لدى الوز

  :املقيمة باخلارج

أنتم كتعرفوا على أنه الوقت ميسمحش باش نتدخلو يف التفاصيل 
ديال األشياء، وعلى أنه ما جيناش يف هذه املناسبة املهمة واملهمة جدا 
باش نقولو لكم كالم باش ندوزو الوقت ونسوفو، أو لغة اخلشب، 

بذل من جمهودات يف الداخل ويف اخلارج عدد كبري منكم يعرف ما ي
 . للنهوض بقضايا املواطنني املقيمني باخلارج

اإلجراءات اليت اختذت، وأنا السيد النائب غادي جناوبك، معذرة 
  . أنين ما أثرتش املسائل ديالك، ولكن غادي جناوبك مبا يلزم

فيما خيص اإلجراءات العملية وامللموسة، إىل جيت نقرا عليكم 
راءات غادي نبقى نديرو حبال السنة املاضية كتقولوا ما تقراوش اإلج

علينا األرقام، نعطيكم األرقام بالتفاصيل يف املوارد البشرية ويف 
 مليون  2,5الترتيبات ويف الوسائل اللي تعبأت باش دخول ديال 

  . املغاربة إن شاء اهللا غادي يتم يف ظروف حسنة
اجس ديال املغاربة باخلارج هو داخل الوطن، أنا معكم على أن اهل

اإلدارة املغربية، وأنا معكم أن هناك مشاكل كثرية مع اإلدارة، وخاصة 
أن املغاربة ملي كيجيو يف الصيف، الناس يف عطلة، واخذينا مبادرات 
يف هذا االجتاه، أمهها التوقيت املستمر، هناك دورية ديال السيد الوزير 

نطبقوش التوقيت املستمر على اإلدارات األول يف السنة املاضية باش ما 
اللي كتشتغل مع اجلالية املغربية باخلارج، وباش يشتغلوا السبت 
ويشتغلوا يف األيام العادية حىت للسادسة والنصف، وغادي نفعلوها 

  . هذه السنة
هناك إجراءات ملعاجلة مشاكلهم، اللجنة اللي قلت لكم، السنة 

ل اجلالية، ولكن قلنا اهللا خيليكم ماشي كلها واحنا تنعاجلو املشاكل ديا
ملي نكتبو لإلدارة جياوبونا بلغة اللي بعض املرات اللي ماشي هي 
هاذيك، اعطيونا مسؤولني واللي يقرروا فيما هو قابل القرار فيه، 

  . واألرقام عندنا اللي حققنا أشياء مهمة جدا
تها هناك أشياء كذلك فيما خيص التعليمات اللي مشات، وأنا قل

لكم من طرف السيد وزير الداخلية للعماالت والواليات واجلماعات 
احمللية باش نفعلو كل الشبابيك اللي خصها تكون، وما تكونش 

شبابيك ومهية، يكون اهتمام بقضايا املواطنني، وأنا الحظت يف السنة 
املاضية يف عدد من األقاليم هناك جمهودات كبرية تبذهلا عدد من 

  . د من اجلهاتاجلماعات وعد
هناك كذلك اتفاق وفعلناه هذه السنة مع الوكاالت احلضرية، مع 
وزارة التعمري، بالنظر ألمهية قضية العقار، ورفعنا شعار على أنه ما 
يكون حىت مشكل معلق مع اجلالية املغربية، وتدارت مساطر استثنائية 

  .ملعاجلة ملفات ديال العقار ديال املغاربة باخلارج
 التذاكر، كذلك هنا يف هذا اإلطار اختذت عدد من يف قضية

اإلجراءات فيما خيص شركة اخلطوط امللكية املغربية، ال من خالل 
اخلطوط اجلديدة، وال من خالل مراجعة بعض األمثان، واحنا معهم يف 
هذا الوقت يف حديث حول بعض اخلطوط البعيدة املدى باش ياخذوا 

  . ئالتبعني االعتبار ظروف عدد من العا
قضية التذاكر مع املسؤولني على البواخر، أنا عملت لقاء معهم، 
ولكن مع األسف ما وصلنا حىت لنتيجة يف هذا اإلطار، هاذو بعض 
األمثلة باش نبني لكم على أننا متابعني املسائل امللموسة، ألن عارفني 
 أشنو هي املشاكل ديال املواطنني، وأشنو كينتظروا املغاربة منني جييو
ألرض الوطن باش ما يدوزوش العطلة دياهلم ما بني اإلدارات وما بني 

  .دواليب اإلدارة
فيما خيص القضايا األخرى اللي طرحوها السادة والسيدات 
املستشارين، أنا مستعد باش نتالقاو يف اللجنة ونعطيكم التفاصيل 
 الكبرية، وأخربكم على أنه اليوم، واحلمد هللا هذا هو اجلديد، سياسة
بالدنا ما بقاتش منحصرة يف قضية العبور، اليوم عندنا رؤيا فيما خيص 
قضايا اجلالية املغربية باخلارج، ال اجلانب الثقايف اللي هضر عليه السيد 
النائب وخنربك أو نؤكد لك أو نصحح على أنه املعطيات اللي قلت 
حول املراكز اللي أسندت لغري أهلها، هاذ الشيء غري موجود وال 

اس له من الصحة، وهذا امللف احنا مازالني نوضعو التجهيزات أس
  . األساسية، وما وصلناش بالبتة هلذه املرحلة

وهذا املوضوع الثقايف عاطينو أمهية كبرية، ألنه يف قلب مسألة 
اهلوية، ويف قلب عالقة اجلالية مع الوطن، كذلك هناك برنامج مهم يف 

ناس اللي موجودين يف وضعية اجلانب االجتماعي، وخاصة ملساعدة ال
صعبة وصعبة جدا، وهنا أمتىن يتعطاين الوقت يف املستقبل معكم يف 
اللجنة باش نوريكم بامللموس الربامج اللي أجنزنا على أرض الواقع 
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والبلدان اللي أجنزنا فيها على أرض الواقع، واألرقام اللي تتعلق بكل 
  .برنامج يف هذا اال

لى الكفاءات املغربية باخلارج، اليوم عندنا هضروا السادة كذلك ع
رؤية يف جمال تعبئة الكفاءات، وعندنا برامج على املستوى العملي احنا 
بصدد إجنازها يف أملانيا، وكذلك يف فرنسا، وكذلك يف بعض الدول 

  .األخرى
طرحوا اإلخوان القنصليات، أنا زرت القنصليات، األغلبية اللي 

ا، وأقول لكم واحد احلقيقة، احنا كنا طلبة مشيت هلا للقنصليات زر
وكنا يف اخلارج وكلنا عارفني القنصليات كيفاش كانت وكيفاش 
والت، أنا أمتىن بعض القنصليات تكون حباهلا اإلدارة املغربية اللي زرا 
يف بعض الدول، وهناك قنصليات مازال فيها خصاص، كل سنة تتفتح 

ا تصوروش اهودات اليت تبذل  جديدة، م6 ديال القنصليات أو 5
فيما خيص حتديث العمل داخل القنصليات، والقنصليات هي احملل 

 ساعات، 3الوحيد اللي املواطن تيدي فيه اجلواز يف النهار ديالو ويف 
حقيقة يف بعض اجلهات كاين مازال خصاص، حقيقة أن يف بعض 

ذه احلملة اجلهات كاين كذلك خصاص يف املوارد البشرية، ويف إطار ه
ومحلة ديال اجلواز البيومتري اجلديد، تعبأت موارد جديدة، أكثر من 

 إطار أضيف يف هاذ الصيف للقنصليات، باش إخواننا ياخذوا 150
اجلواز وقضاياهم تعاجل بشكل اللي هو مرضي، راه جمهود كبري يبذل، 

  . وهناك خمطط لتحديث القنصليات على كل املستويات
مور أحسن بكثري مما كانت باألمس، وبطبيعة وتنعتقد على أن األ

احلال خصنا نستمرو ألن هناك مازال بعض الشكايات، وهناك مازال 
بعض اخلصاص، وجيب أن نقوله بصريح العبارة وبكل شجاعة وجرأة، 

  . ولكن الديناميكية العامة هي ديناميكية إجيابية داخل القنصليات
، ونقولو لكم أشنو درنا قضايا اللغة العربية خاصها حصة بوحدها

يف قضية اللغة العربية يف اخلارج، ويف الصيف املاضي قدمنا املخطط 
االستعجايل ملعاجلة قضايا اللغة وتعلم اللغة والثقافة املغربية باخلارج، 
وأنا كنطلب منكم أنه نديرو جلسة داخل اللجنة ونعطيكم التفاصيل 

ما خيص القضايا ديال ونعطيكم اإلجراءات العملية اللي اخذينا في
التعليم على أرض الواقع، ماشي كالم وخطب، بل إجراءات ملموسة 

  . على أرض الواقع
كاين هناك كذلك قضايا اللي أشاروا هلا بعض السادة اللي كتعلق 
بنقط العبور وخاصة امليناء املتوسطي، السيدة النائبة أطمئنك على أن 

 ديال املتوسطي هي إجراءات اإلجراءات اللي اختذت فيما خيص امليناء
مهمة جدا، وهاذ املوضوع اللي طرحت ديال النقل اختذ بعني االعتبار، 
واختذت كل الترتيبات باش املغاربة غادي يشعروا هاذ العام إن شاء اهللا 
على أنه انطالق العمل مبيناء األطلس املتوسط يواكبه حتسن كبري يف 

أنا مستعد نعطيك املعطيات عملية االستقبال ويف عملية اخلدمات، و
بامللموس، ال فيما خيص وسائل النقل اللي دارت وال فيما خيص 

  . اخلطوط اللي تعملت باش إن شاء اهللا عملية االستقبال تكون ناجحة
بطبيعة احلال، الوقت ما يسمحش باش ضر على كل شيء، فقط 

ة، نقول كلمة أخرية، وهو حنن اآلن داخل حكومة وداخل هذه الوزار
تنشتغلو ضمن واحد الرؤية وكنحاولو نبنيو بشراكة مع اجلميع 
مشروع وطين يهم مغاربة العامل، ألنه داركني بأن األمهية اللي كيقوموا 
ا إخواننا وقاموا ا ال يف جمال التنمية بالداخل وال يف جمال متثيل 
املغرب باخلارج والدفاع عن مصاحل املغرب باخلارج، حتتاج لرؤية 

تاج لسياسة اللي هي قوية، وحتتاج لتعبئة وطنية كبرية، مبقاش وحت
الوقت يسمح ندبرو قضايا املغاربة باخلارج بشكل مومسي أو بشكل 
جزئي، اليوم قضايا املغاربة باخلارج كتطرح رهانات كبرية على 
املغرب، وإىل بغينا املغرب حيافظ على دور مغاربة العامل وعلى 

  . رب احلديث، خصنا نعطيو هلاذ الشي أمهية كبريةمسامهتهم يف بناء املغ
وأنتم عندكم كذلك كمستشارون مسؤولية يف هذا باش إن شاء 
اهللا االهتمامات واإلمكانيات اللي تعطى اليوم لكل ااالت، تعطى 
كذلك للمجال اخلاص باجلالية املغربية باخلارج، واحلمد هللا يف السنتني 

حلكومة، راه انطلقنا وكنا يف وضعية اللي قضيناها دابا ونصف يف ا
وأصبحنا يف وضعية مهمة جدا، وأصبحنا احلمد هللا عندنا رؤية وعندنا 
وسائل وعندنا إمكانيات وعندنا برامج على أرض الواقع، وعندنا 
كذلك نتائج على أرض الواقع، الكمال هللا، ألن اخلصاص كثري وكثري 

ة إجيابية على أرض الواقع، جدا، ولكن هناك إرادة قوية وهناك ديناميكي
وأرجو أن الظروف تسمح لنا باش تكونوا معنا يف اللقاءات اللي 
كنديرو مع اجلالية باش تشوفوا على أرض الواقع أشنو هو اجلو اليوم 
داخل اجلالية؟ وماذا ينجز مع اجلالية؟ وما هي اآلفاق كذلك اللي فتحنا 

شتركة ما بيننا وبينهم، مع دول االستقبال ملعاجلة عدد من القضايا امل
ألم يف كثري من الدول اجلالية هم مغاربة، ولكن كذلك هم مواطنون 
ينتمون هلذه الدول، وبالتايل عملنا وهو أن نعمل مجيعا من أجل 
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النهوض ذا القطاع باش إن شاء اهللا نكونو عند حسن ظن جاللة 
  . امللك حممد السادس اهللا ينصرو

  .وشكرا لكم

  : اجللسةالسيد رئيس

شكرا السيد الوزير، نشكر السيد الوزير على مسامهته معنا يف هذه 
  .اجللسة

 ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السيد وزير االتصال حول القناة 
حممد األنصاري، حممد : التلفزية الربملانية، للمستشارين احملترمني السادة

ن، خدجية الزومي، فوزي بنعالل، حممد بلحسان، عبد الناصر احلسيس
  . فؤاد القادري، ناجي الفخاري
  . الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد ناجي فخاري

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين احملترمني،
إن جملس املستشارين كفضاء للتواصل واحلوار والنقاش حول كل 

املغريب، ال يكتمل دوره التشريعي ما يهم احلياة اليومية للمواطن 
والسياسي والرقايب إال بتقوية وتطوير تواصله وتعميم نقاشاته ومبادراته 

  . وقراراته إىل أوسع الفئات االجتماعية وعموم املواطنني واملواطنات
كما أن االتصال واإلعالم يف عامل اليوم ومغرب االنفتاح أصبح 

ريع واملبادرات والربامج، ومؤشرا شرطا الزما لتخطيط وتدبري كل املشا
على دميقراطيتها وفعاليتها وجناعتها، الربملان الذي ميثل سيادة األمة يقوم 

  . بأعمال تشريعية ورقابة من األمهية مبكان انطالقا من أعمال اللجان
من هنا يالحظ مع األسف الشديد شبه غياب التعريف من طرف 

ن يف هذا اال، وأنه أصبح هناك أكثر اإلعالم الرمسي مبا يقوم به الربملا
من املوجب إلحداث قناة تلفزية برملانية، تعىن بشؤون الربملان وتقرب 
املواطنني من املؤسسة التشريعية لكي يتمكن الرأي العام من مراقبة 

  . ممثليهم داخل الربملان، وكذا تتبع كل األنشطة
يت ستتخذوا من هنا أسألكم، السيد الوزير، على اإلجراءات ال
  . بشراكة مع الربملان مبجلسيه من أجل إحداث قناة برملانية

  .وشكرا السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير

السيد حممد خالد الناصري، وزير االتصال، الناطق الرمسي باسم 

  :احلكومة

  .شكرا السيد الرئيس
  .يمبسم اهللا الرمحن الرح

البد من القول أوال أن املغرب باعتباره بلدا منخرطا يف بناء 
دميقراطي قوي وعميق، ال ميكنه إال أن يتعامل إجيابيا مع مبدأ احلوار 
بني السلطات انطالقا من التقدير الذي تكنه احلكومة للمؤسسة 
التشريعية مبجلسيها، وانطالقا أيضا من قناعة احلكومة بأن يف إثراء 

واحلوار بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هناك إغناء النقاش 
  . ورفع ملقام النقاش السياسي يف بالدنا وتربية وذيب للناشئة

كل هذه االعتبارات حنن واعون ا متام الوعي، وانطالقا من هذه 
املواصفات األساسية أؤكد بأن مهنا باستمرار هو أن نسمح بأن يتم 

رب إىل احلقيقة، وهي صورة حمترمة للعمل الذي إبالغ الصورة األق
  . تقوم به املؤسسة التشريعية

وانطالقا من ذلك، أستسمحك، السيد املستشار احملترم، بالقول بأن 
رمبا كنت شيئا ما قاسيا يف حق القطاع السمعي البصري العمومي يف 
تعامله مع املؤسسة التشريعية، هناك عدة برامج، هناك عدة ملتقيات، 
هناك تعامل تفضيلي يف بعض احلاالت من أجل أن يتم استعمال حىت 
بعض اخلانات من الساعات اليت ليست داخلة يف نطاق دفتر 
التحمالت، والدليل على ذلك هو الدليل األخري عندما كان السيد 
الوزير األول قدم تصرحيا جديدا أمام جملسي النواب، ومت نقل 

ىل يائها، مع العلم أنه مل يكن هناك النقاشات حبذافريها من ألفها إ
قانونا ما يفرض على الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة أن تقوم بذلك، 

  . ناهيك عن التغطية العميقة اليت قامت ا وسائل النشرات اإلخبارية
هذا يقودين إىل القول بأننا مستمرون يف التعامل اإلجيايب يف هذا 

 القناة الربملانية موضوع مؤجل، هذا اال، وهذا ال يعين بأن قضية
موضوع نتعامل معه على أساس أنه ملك مشاع للحكومة وللربملان 
مبجلسيه، أنا أقول مرة أخرى بأن احلكومة على أمت استعداد إلعطاء 
كل الدعم الالزم هلذه القناة اليت جيب، أقول بأنه من املصلحة، أن تأيت 

 والسياسي الكبري، وحنن من أجل إذكاء روح احلوار الدميقراطي
مستعدون للقاء كحكومة كوزارة مع جملس النواب وجملس املستشارين 

  . وكل الفاعلني من أجل الذهاب أماما يف هذا السياق
  .شكرا السيد الرئيس
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  : السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد فؤاد القادري

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  السيد الرئيس،
  السيد الوزير،

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،
نشكر السيد الوزير ليس ألنه أحسن الرد كعادته، ولكن ألنه أثبت 
من خالل كل ما تقدم به بأن ساعة وزارة االتصال واقفة، وأن مفهوم 

للوزارة، والدليل، السيد الزمن والوقت ال يعين الشيء الكثري بالنسبة 
 عقد 2009الوزير احملترم، بأنه هاذي أكثر من سنة، بالضبط يف أبريل 

جملسنا املوقر لقاء حتاوريا حول موضوع إحداث قناة تلفزية برملانية، 
ولكن هذه الندوة مل يكن هلا ما بعدها رغم أمهية املوضوع، وما أشبه 

  . اليوم بالبارحة السيد الوزير
زير، مداخلتكم آنذاك كانت رنانة وكانت مطبوعة السيد الو

باحلماس الشديد، وأكدت على أن حاجتنا إىل قناة تلفزية برملانية هي 
حاجة ثابتة لتقدمي خدمة متطورة للمشاهد للرقي به إىل درجة املواطنة 
احلقة، وقلتم، وسوف أنقل ما قلتم باحلرف، وسأكون أمينا على 

يت نرسم معاملها ال ينبغي أن تكون جهازا إن القناة ال: "قولكم، قلتم
، "لتبليغ خطاب أحادي اجلانب، خياطب الربملان ومن خالله املواطنني

أنا أتساءل السيد الوزير، أمل يكتمل بعد هذا الرسم؟ وأمل تكتمل هذه 
الصورة؟ أمل تتضح بعد معامل ومالمح هذا املشروع الطموح 

  يف طور التصور والتفكري؟ والضروري؟ واش باقيني، السيد الرئيس، 
السيد الوزير، إذا كان العمل بدون تفكري جرم، فالتفكري بدون 

  . عمل عقم
السيد الوزير اجلميع داخل هذه القبة وخارجها يعرف قيمة هذا 
املشروع ويعرف أبعاده، حنن نريد مجيعنا أن نبدد الصورة النمطية 

صاحلة املؤسسات مع والرتيبة للعمل داخل املؤسسة التشريعية، نريد م
الرأي العام، نريد تقريب السياسة من املواطن، غاية ما نصبو إليه هو 
تعزيز التواصل املؤسسايت وتعزيز االنفتاح والشفافية، واألخذ والرد مع 
املواطنني، بغينا املواطنني نرصدو ردود األفعال دياهلم على وترية العمل 

النقدية دياهلم، بغيناهم ينتقدوا الربملاين، بغينا نستافدو من املساندة 

األطروحة اإلصالحية اللي احنا جزء منها، ورحم اهللا عبدا أهدى إيل 
  . عيويب

  .وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
  .التعقيب

  :السيد وزير االتصال، الناطق الرمسي باسم احلكومة

 .شكرا السيد الرئيس

  السيد املستشار احملترم، 
سأرد عليك بنفس الصراحة، ألقول لك بأن ساعة وزارة االتصال 

  .وساعة احلكومة غري متوقفة، وأنت على علم بذلك أوال
ثانيا، ميكنين أن أسائلك، السيد املستشار احملترم، ماذا قدمته أنت 

 مشرع، وال جيوز أن شخصيا من أجل أن ترى هذه القناة النور؟ أنت
نرمي بالكرة يف سلة احلكومة وحدها، احلكومة ضمريها مرتاح ألا 
تشتغل، ومن يستمع إليك، السيد املستشار احملترم، خييل له بأننا يف 
صحراء جرداء، ال تعمل وسائل اإلعالم العمومية باملواكبة اليت يفرضها 

  . املؤسسات الدميقراطيةعليها القانون وتفرضها عليها التزامها ببناء هذه
ثالثا، أؤكد مرة أخرى بأن املوضوع مطروح بني أيدي املؤسسة 
التشريعية، نسميها القناة الربملانية وال نسميها القناة احلكومية، لتكون 
األمور واضحة أمام املأل، أقول بأننا مستعدون منذ غد، إذا ما مت فتح 

تشريعية بغرفتيها نقاش جدي تتحمل مسؤوليته األوىل املؤسسة ال
  . احملترمتني

 . شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، ما كاينش نقطة نظام، شوفوا اهللا خيليكم 
  نقطة نظام يف التسيري السي دعيدعة؟.. اهلدوء

السؤال الثاين والثالث املوجهان أيضا إىل السيد وزير االتصال 
 كأس العامل، ونظرا لوحدة املوضوع يتناوالن موضوع نقل مباريات

اليت جتمعها، نستأذن الس املوقر بعرضهما معا، وبعد ذلك نعطي 
  . الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عنهما

السؤال األول موضوعه مستجدات مفاوضات الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة مع قناة اجلزيرة الرياضية لنقل مباريات كاس العامل، 
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عبد احلميد السعداوي، عبد القادر : ين احملترمني السادةللمستشار
  . قوضاض، سعيد أرزيقي، إدريس مرون، حممد الكبوري

  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد عبد احلميد السعداوي

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
 وهو املونديال، الكل يعلم أن املغرب مقبل على عرس كروي هام،

وكذلك اللي تداولته واحد العدد من الصحف ووسائل اإلعالم 
املكتوبة أن قناة اجلزيرة القطرية اقتنت حقوق البث ديال مباريات ديال 

 يونيو، وأن الشركة الوطنية لإلذاعة 11كاس العامل، اللي غينطلق يوم 
ية باش ميكن والتلفزة باشرت مفاوضاا مع مسؤويل قناة اجلزيرة الرياض

يتمكنوا من نقل مباريات كأس العامل، وبعد ذلك تفاجأ الرأي العام 
الوطين بإيقاف هذه املفاوضات، مع العلم أن الشعب املغريب والشباب 
املغريب معروف حببه لكرة القدم، وفوجئ كذلك بأنه سيحرم من 

  .مشاهدة هاد العرس الكروي بالقنوات املغربية
غينا نعرفو أشنو هي احليثيات لتوقف لذا، السيد الوزير، ب

املفاوضات بني الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وقناة اجلزيرة الرياضية؟ 
كذلك هل ستنقل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة مباريات كاس 

  العامل؟ 
  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد املستشار
لسيد وزير االتصال يف نفس املوضوع السؤال الثاين املوجه إىل ا

حول أسباب عدم متكن التلفزة املغربية من نقل مباريات كأس العامل، 
عبد الرحيم الزمزامي، عبد العزيز جناح، : للمستشارين احملترمني السادة

  . احلسن أكوجكال، أمحد الرمحوين، العريب خربوش
  .الكلمة ألحد املستشارين

  :م الزمزامياملستشار السيد عبد الرحي

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،

فقد تأكد مع األسف عدم متكن التلفزة املغربية، القناة األوىل 
والثانية، من نقل مباريات كاس العامل اليت ال تفصلنا عنها سوى أيام 
قليلة، وذلك رغم ما تابعناه من جهود من أجل متكني املغاربة من 

  .  أطوار هذا املوعد الكروي الكبريمتابعة
ونسائل معاليكم عن األسباب اليت حالت دون متكن القناتني 
التلفزيتني من ذلك، وسبب فشل املفاوضات اليت كانت جارية؟ ونود 
منكم تزويد الرأي العام بكل املعطيات املتعلقة ذا املوضوع واآلفاق 

  .  املقبلةاملستقبلية خبصوص املواعيد الكروية العاملية
  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد املستشار، قبل أن أعطي الكلمة للسيد الوزير أعلم 
السادة املستشارين احملترمني والسادة الوزراء، حتضر معنا أشغال هذه 

رئيسة جملس ) ROGOMBE ROSE FRANCINE (اجللسة السيدة
وخ الكابوين بزيارة الشيوخ الكابوين اليت تقوم رفقة وفد من جملس الشي

  .رمسية لبالدنا، فمرحبا ا والوفد املرافق هلا بني ظهرانينا
  .الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن األسئلة

  :السيد وزير االتصال، الناطق الرمسي باسم احلكومة
  .شكرا السيد الرئيس

  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،
وع الذي يستأثر أيضا باهتمام شكرا أوال على االعتناء ذا املوض

  .مشروع من لدن الرأي العام الوطين
البد أن أخربكم بأننا قمنا مبجهودات كبرية لنقدم خدمة إعالمية 
متميزة لنقل مباريات املونديال هلذه السنة، وكان علينا أن نتعامل 
بطبيعة احلال مع الطرف الذي اقتىن حقوق البث بالنسبة للمنطقة 

االقتناء من عند الفيفا، الطرف الذي ميتلك بل حيتكر العربية، ومت 
حقوق البث بالنسبة للمنطقة العربية هو قناة اجلزيرة، وانطالقا من ذلك 

 مباراة 22قدمت لنا عرضا أقدمه لكم بكل شفافية، العرض هو نقل 
 مليون درهم، هاذي 140 مليون دوالر أي 15 مببلغ 64من بني 

ملانية والقناة األمازيغية يف آن واحد، وهو غادي نديرو ا القناة الرب
بطبيعة احلال عرض مرفوض موعة من األسباب، أعرضها عليكم 

  .تباعا بكيفية منهجية
السبب األول هو أن حق البث يهم فقط ثلث املباريات، وليس 

 مليون دوالر، املباريات املنقولة من الذي حيدد 15املباريات كلها ب
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باريات بالضبط؟ البائع أي اجلزيرة هم الذين نوعيتها؟ ومن هي امل
  يقولون لنا تنقلون هذا وال تنقلون هذا؛

  مستثناة من البث؛) final 8/1(ثالثا، مثن النهائيات 
رابعا، من بني أربع مباريات ديال ربع النهائيات، البائع هو الذي 

  حيدد نصفها، أي مبارتان فقط واألخرى ميمكنش؛
ت خمتلف اموعات يعرض علينا البائع خامسا، من ضمن مباريا

املباريات األقل تشويقا، باش نكون صريح، مت استثناء املباريات اليت 
فيها األرجنتني وفيها الربازيل وفيها فرنسا وفيها اجلزائر وفيها الكامرون 
وفيها الكوت ديفوار وفيها إسبانيا، معىن ذلك بأن كان علينا أن نقدم 

هدين املغاربة، أهم املباريات كان سيكون ممنوعا بضاعة متواضعة للمشا
علينا أن نبثها ألنه مت احتكارها ومينع علينا أن نبثها، معىن ذلك أيضا 
أنه من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية يتسم العرض املقدم لنا 
بطابعه اهلامشي، غري املشوق، غري املثري، غري املربر مببلغه اخليايل، أي أن 

 عندنا مباراة االفتتاح، ديال نصف النهائيات والنهائية، والباقي عمليا
  . يعين شي خضرة فوق طعام

معىن ذلك أن اجلزيرة تصرفت معنا كما لو أن هدفها هو إثارة 
رفضنا لتحتفظ لنفسها حبق االحتكار، هذا هو الواقع املر الذي ال ميكن 

لعرض احف لكان أن خنفيه على املشاهدين املغاربة، ولو قبلنا ذلك ا
من حقكم، حضرات السيدات والسادة املستشارين، أن تلوموا 

  . احلكومة لتعاملها الذي قد يكون يتسم باالستخفاف
  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الوزير، الكلمة للفريق احلركي يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد عبد احلميد السعداوي

سيد الوزير على هذا املوقف الشجاع، كذلك ننوه ذا نشكر ال
املوقف ألنه موقف اللي غادي يكون فيه هدر للمال العام، وما أحوج 
املغاربة هلذا املبلغ يف مسائل اجتماعية، إال أن نالحظ أن كذلك هاذ 
البطاقات ديال اجلزيرة إىل الحظنا األمثنة اللي والت ا اليوم، اللي 

 1100، اللي كانت ب 1100هم أصبحت ب  در800كانت ب 
 أصبحت ب 1600، اللي كانت كذلك ب 1500أصبحت ب 

 حىت 20، نالحظ أن هناك ارتفاع ما يقرب بني حوايل 1900
 من الثمن العادي هلذه البطاقات، مع العلم أن واحد العدد ديال 30%

الدول الفقرية اللي منحوهم أعطوهم حق البث، وال أعلم بأي تكلفة، 

لكن اللي نطالب من السيد الوزير إىل كان هناك إمكانية حل بديل و
  . جلعل الشباب املغريب أن ال حيرم من متابعة املونديال

  .وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة لفريق التحالف االشتراكي يف إطار 
  .التعقيب

  :املستشار السيد عبد الرحيم الزمزامي

شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات، وحنن نقدر الظروف 
واإلمكانيات احملدودة للتلفزة املغربية، ونقترح عليكم، السيد الوزير، 
كذلك العمل بالتنسيق مع جمموعة من البلدان املتضررة من هذا 
املوضوع على إلغاء احتكار بث مباريات كأس العامل، ألن هذه 

ب، وال ينبغي التعامل معها مبنطق جتاري حمض، التظاهرة م كل الشعو
  . حفاظا على األهداف النبيلة اليت تأسس من أجلها هذا امللتقى الرياضي

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
  .التعقيب

  :السيد وزير االتصال، الناطق الرمسي باسم احلكومة

  .السيد الرئيسشكرا 
أشكر أوال السيدات والسادة املستشارين احملترمني على تفاعلهم 
اإلجيايب الذي يعرب فعال عن أن الشعب املغريب بكل مكوناته يتفاعل مع 
املوقف الذي اختذته احلكومة يف تدبريها هلذا امللف الذي على األقل 

 مقبول، يتسم جزء من مكوناته بأنه نوع من اإلجحاف غري مربر وغري
وال ميكن حلكومة حتترم نفسها أن تتعامل معه هكذا، هذا ال يعين 
بطبيعة احلال أننا مرتاحون هلذا الوضع، ويف الوقت الذي نشد على 
أيدي إخواننا املغاربة وخاصة املتشوقون ملتابعة فرجة املونديال، نؤكد 
بأننا أمام إشكال سياسي دويل كبري، نؤكد ضرورة معاجلته بالطرق 

 .املناسبة

ال ميكن فعال أن حتتكر بعض اجلهات الفرجة الكروية اليت هي أوال 
  .ملك للشعوب، وال ميكن أن تكون ملكا للوبيات املالية هذا أوال

ثانيا ال بد من القول بأننا يف حاجة إىل أن تتعبأ كل الدول 
املتضررة، وأؤكد لكم السيدات والسادة املستشارين بأن املغرب ليس 

ولة الوحيدة املتضررة، دول كثرية يف وضعية املغرب أو يف هو الد
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وضعية أقل أو يف وضعية أحسن، هي أيضا تشتكي من االرتفاع 
الصاروخي حلقوق البث الذي حيرم اجلماهري عرب العامل من حقها يف 

  . الترفيه ومن حقها يف متابعة هذا العرس الكروي الكبري
ال لن يظل املغرب مكتوف حنن نتابع هذا املوضوع، وبطبيعة احل

األيدي، ولن يظل املغرب معزوال يف معاجلته هلذه املعضلة بكل معىن 
الكلمة اليت جيب أن تتعامل معها الفيفا، وتتعامل معها كل املؤسسات 
املعنية مبا يلزم من اجلدية من أجل أن ال حترم الشعوب من حقها يف 

  . ستوىمتابعة ما تنتجه الشعوب، وهو الكرة رفيعة امل
  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكر السيد الوزير على مسامهته القيمة معنا 
  .يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السيد وزير التشغيل والتكوين 
املهين حول التأخري يف استرجاع مصاريف العالج من الصندوق الوطين 

عبد : حتياط االجتماعي، للمستشارين احملترمني السادةملنظمات اال
احلميد السعداوي، حلسن بوعود، إبراهيم فضلي، البكاي بورجل، 

  . أولعيد الرداد
  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد عبد احلميد السعداوي

  .شكرا السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
 من الرواتب الشهرية للموظفني مبالغ معينة الكل يعلم أنه تقتطع

مقابل االستفادة دياهلم، مها واألزواج دياهلم وذويهم، من خدمات 
استرجاع جزء من مصاريف العالج من قبل الصندوق الوطين ملنظمات 

، إال أن )CNOPS(االحتياط االجتماعي، اللي هو معروف بالطبع ب 
احد االختالالت كبرية ومشاكل هذا االسترداد، السيد الوزير، تشوبه و

اللي أصبحت موضوع عدة شكايات واحتجاجات من طرف 
التماطل والتأخر ملعاجلة : املتضررين، نذكر من بني هذه املشاكل

  .  درهم2000امللفات اللي املصاريف دياهلا تفوق 
ابغينا نعرفو، السيد الوزير، أشنا هي اإلجراءات اللي كتنويو القيام 

دمات الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي ا لتحسني خ

وجعل االستفادة تكون يف آجال معقولة والتعامل مع امللفات ومعاجلتها 
  بطريقة معقولة؟ 

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب على 
  .السؤال

  :ر التشغيل والتكوين املهينالسيد مجال أغماين، وزي

شكرا للفريق احلركي على طرحه هلذا السؤال، اللي كنعتقد 
شخصيا جد مهم ألنه يهم التغطية الصحية اإلجبارية على املرض، 

  . ويهم العديد من املواطنني، خصوصا منهم املوظفون واملوظفات
ال أخفيكم أنين على التو خرجت من جولة ديال احلوار 

اللي كانت املوضوع دياهلا هو سري نظام التغطية الصحية االجتماعي، 
اإلجبارية على املرض، وكانت من ضمن القضايا املثارة هي كيفية 

  .الوصول إىل حتسني جودة اخلدمات
 ديال 8اختصارا هو متآلف منه ) CNOPS(لإلشارة أن 

، ونظام التغطية الصحية أعطى ل )CNOPS(التعاضديات اللي كتشكل 
)CNOPS (تدبري هذا النظام ديال التغطية الصحية اإلجبارية.  

 ألف من املؤمنني 200 املليون و3اليوم هذا النظام يؤمن حوايل 
ومن ذوي احلقوق، إضافة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، احلجم 

 مليار 3اإلمجايل ديال التعويضات اللي بلغت اليوم خالل هاذ السنة 
  .  مليار يف السابق2 يكن يتجاوز  مليون درهم، هذا املبلغ مل91و

املوضوع ديالكم باألساس يرتكز على مسألة جودة اخلدمات 
املقدمة، البد أن املؤمنني بصفة عامة شعروا بأن اخلدمات حتسنت، أوال 
شفافية أكثر يف تدبري امللفات، اليوم من حق أي مؤمن أن يطلع على 

ى شبكة األنترنيت، عل) CNOPS(ملفه أو ملف املرض ديالو عرب موقع 
اليوم ألول مرة املؤمن يصله كشف احلساب بالربيد، وكيعطيه أشنو 

  .مها امللفات اللي تعاجلت، ما بقاش املؤمن هو اللي كيمشي يقلب
بالنسبة لألجل، يف العقدة اللي تربمت ما بني الصندوق 
والتعاضديات حتدد هذا األجل ديال التعويض يف ما بني العقدة اللي 

 يوم خص 90 يوم، 90 ديال التعاضديات يف 8ا الصندوق مع أبرمه
امللف يكون مصفي، خصنا نعقلو أنه يف السابق كان امللف كيتجاوز 

 شحال  )CNOPS(سنة حىت سنة ونصف، هاذ الشي اللي كان يف 
  .هاذي، قبل التغطية الصحية اإلجبارية
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 مل اليوم املتوسط ديال املعاجلة ديال امللف عرف واحد التحسن،
 يوم خالل 45يعرف حتسنا كامال، لكن نعطي املعدل بصفة عامة هو 

، كيبان بأنه 2009 يوم كان يف نوفمرب 57، 2010شهر أبريل 
غادي كيتحسن، لكن خيتلف من تعاضدية لتعاضدية، إىل عطيت مثال 

 اليوم كيتعاجل امللف، 19بعض التعاضديات، ديال األمن الوطين هي 
 يوم، اهليأة التعاضدية للموظفني واألعوان 28يد التعاضدية العامة للرب

 43 يوم، التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية 62باملغرب 
 34 يوم، تعاضدية مكتب استغالل املوانئ 14يوم، تعاضدية اجلمارك 

 يوم، والتعاضدية العامة للتربية 33يوم، تعاضدية القوات املساعدة 
  .  يوم47الوطنية 

  .شكرا

  :لسيد رئيس اجللسةا

  .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد عبد احلميد السعداوي

  .شكرا السيد الوزير
ال أحد جيادل يف جواب السيد الوزير، إال أن املشكل اللي كاين 
يف الصندوق الوطين ملنظمة االحتياط االجتماعي هو مشكل موظفني 

هم ازدواجية يف التعامل مع امللفات، امللفات اللي كيقل الثمن ألن عند
 درهم تكون معاملة معه مبا جاء على لسان السيد 1500دياهلم عن 

الوزير، وأن املدة كتكون معقولة تقريبا شهرين، أما كل امللفات اللي 
 درهم هاذيك ملفات اللي كتبقى يف الرفوف 1500تفوق وتتعدى 

واحنا يف الفريق احلركي عندنا عدة شكايات  أشهر، 6 أو 5ملدة 
  . توصلنا ا من طرف املتضررين

اللي كنطلبو من السيد الوزير أن يسهر على هذه العملية، وتكون 
  . كذلك التعامل مع امللفات بطريقة موحدة

  .وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  . التعقيبشكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير للرد على

  :السيد وزير التشغيل والتكوين املهين

تعقيب قصري، يف الواقع أنا كنسجل مالحظة الفريق احلركي 
والدعوة دياهلم غادي نتعاملو معها إجيابيا، غري نبغي نشري لواحد 
القضية حىت هي خصها تكون حاضرة يف بالنا، هي ما نسميه اليوم 

ار االجتماعي، هو  يف جولة احلو-كما قلت-كانت مثار نقاش 

التحكم كذلك يف املصاريف، ال يعين التحكم يف املصاريف ما تعطاش 
احلقوق، بعض امللفات كتقتضي ضرورة الضبط دياهلا واملراجعة دياهلا 

  . من أجهزة املراقبة
ال خنفيكم أن يف العديد من امللفات، السيد املستشار احملترم، كنلقاو 

، وهذه املسألة ديال التغطية بعض التجاوزات من مجيع األطراف
أنه ينخرط يف إجناح الصحية اإلجبارية على املرض هي دعوة للجميع 

هاذ الورش الكبري يف بالدنا، ألننا مباغينش نوصلو لواحد النهار ونقولو 
  . أن اإلمكانيات التمويلية ضعفت، بغينا واحد التوازن قار
ع هذا وقعت ولإلشارة، أشري يف إطار التحسن، يف هاذ األسبو

السيدة وزيرة الصحة على قرار جد مهم، يقضي بالرفع من عدد 
األدوية املقبول إرجاعها، يف البداية ديال نظام التغطية الصحية كان 

 2900 دواء، واليوم غادي يرتفع إىل 2625 دواء، انتقل إىل 1001
 دواء أغلبيتها 2900دواء، وهاذي أول مرة كنعلنوها أمام جملسكم، 

بة لألمراض املزمنة واملكلفة من ناحية الثمن دياهلا بالنسبة بالنس
  . للمؤمنني

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد الوزير
السؤال اآلين الثاين املوجه أيضا إىل السيد وزير التشغيل والتكوين 
املهين، موضوعه نتائج الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، 

حممد دعيدعة، عبد الرحيم الرماح، عبد : رمني السادةللمستشارين احملت
  . السالم خريات، عبد احلميد فاحتي، حسن القامسي

  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد حممد دعيدعة

  .شكرا السيد الرئيس
  السيد الوزير،

  السيدة والسادة املستشارين،
ة إلنعاش  آخر سنة ملخطط تنمية الوكالة الوطني2008تعترب سنة 

 2008-2006الشغل والكفاءات، وكان عقد التنمية للفترة ما بني 
قد حدد جمموعة من األهداف واألوراش األساسية واملتمثلة أساسا يف 
توسيع شبكة الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات بإنعاش الشغل 

 برسم الفترة املمتدة ما بني 124.788بتحيني اإلدماج الذي بلغ 
برنامج إدماج، :  من خالل الربامج الرئيسية التالية2006-2008
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وبرنامج تأهيل، وبرنامج مقاوليت، وذلك يف إطار تدابري مبادرة الشغل 
  . اليت اعتمدا الوكالة

سؤالنا األول، فهل مت حتقيق األهداف اليت كانت مسطرة يف عقد 
  ؟2008-2006التنمية خالل الفترة 

 جمموعة من 2012-2009تيجي ثانيا، حدد املخطط اإلسترا
  :  نذكر منها2009األهداف خالل سنة 

 ترسيخ املكتسبات ومواكبة تنشيط الوساطة، والتكييف املستمر -أ
  مع حاجيات السوق الشغل؛

-2006 إاء األوراش املفتوحة يف عقد التنمية للفترة -ب
  ؛2008
  ؛2009 ألف مرشح يف سنة 50 إدماج -ج
  ف من الشباب حاملي الشهادات؛ أل18 حتسني فرص عمل -د
  . مقاولة صغرى1500 دعم إنشاء -ه

أشنو النتائج اليت مت : لذلك نسائلكم السيد الوزير يف سؤالنا الثاين
التوصل إليها من جهة؟ من جهة أخرى كم عدد مناصب الشغل اليت مت 

 وعدد املقاوالت اليت مل تتمكن من 2009فقداا باملقابل خالل سنة 
   يف نشاطها بفعل األزمة االقتصادية واملالية؟ االستمرار

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب

  :السيد وزير التشغيل والتكوين املهين

شكرا للفريق الفيدرايل على طرحه هلاذ السؤال رغم أنه شاسع، 
ه نناقشه خالل اللجنة، ألنه فيه حمورين، فيه وهذا يتطلب يف الواقع أن

أثر األزمة االقتصادية وفيه تقييم مبادرات إنعاش التشغيل، وفيه كذلك 
 . خمطط العمل املقبل للوكالة

بإجياز، بالنسبة لعقد التقدم، اليوم الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
 20 كانت 2006 وكالة حملية وجهوية، سنة 71والكفاءات هي 

وكالة، يعين تقريبا جل التراب ديال اململكة مت التغطية ديالو، إضافة أننا 
  .هاذ السنة سنشرع بالعمل بوكاالت متنقلة، خصوصا بالعامل القروي

 باحث 172.333، املؤشرات تشري إىل "إدماج"بالنسبة لربنامج 
- 2004عن العمل الذين مت استفادم من هذا الربنامج ما بني 

2009.  

 وصل عدد اإلدماجات -أي احلالية- 2010ة لسنة بالنسب
 من اهلدف %37 يف اية شهر أبريل، وهو ما يشكل 20.254

  .2010املسطر بالنسبة هلذه السنة 
، خاصة ملواكبة حاجيات األوراش 35.136": تأهيل"برنامج 

 الكربى الوطنية، خصوصا القطاعات االقتصادية الواعدة، خالل سنة
  . عقد تأهيل4053 أو أبريل 2010

اللي كانت اعترضتو بعض الصعوبات، " مقاوليت"بالنسبة لربنامج 
 مقاولة حمدثة يف إطار برنامج مقاوليت، ميكن يل نؤكد 2286اليوم 

، يف الثالث أشهر األوىل، 2010لكم السيد النائب هو أن يف سنة 
 مقاولة حمدثة، أي ما كنا كنحدثوه يف سنة كاملة يلَّه حتدث هاذ 330

لسنة بفضل، وغادي نقوهلا، بفضل كذلك مسامهة جملسكم املوقر ملا ا
صادق على قانون املالية اللي مسح بتوسيع االستفادة من برنامج 

يف وجه كافة الشباب كيفما كان، ولو مل يكن حامل " مقاوليت"
  .شهادة

بالنسبة للشق الثاين، وبعجالة، سجلنا هناك العديد من أمثلة 
ر املندوبية السامية للتخطيط اللي رصدت عدد الرصد، هناك تقاري

مناصب الشغل املفقودة أو احملدثة، بالنسبة لوزارة التشغيل وضعنا واحد 
اآللية اليوم اليت نعمل ا وهي آلية للرصد من خالل جهاز تفتيش 

 منصب شغل، خصوصا يف قطاعات 14000الشغل، رصدنا فقدان 
والت؟ يف املقاوالت اليت مل تكن النسيج واأللبسة، ولكن فني هاذ املقا

تستويف الشروط القانونية لالستفادة من دعم الدولة، املقاوالت اللي 
 مقاولة بغالف مايل، ولعلمكم 444استفادت من دعم الدولة، وهي 

أن الدولة مددت االستفادة خالل الستة أشهر األوىل ديال سنة 
 ديال  مليون درهم536، بلغ الغالف املايل اآلن هو 2010

التحمالت االجتماعية، إضافة ملصاريف التكوين، هذا ساهم يف 
 112استقرار مناصب الشغل أو احلفاظ على مناصب الشغل ملا يناهز 

  . ألف أجري وأجرية داخل القطاع اخلاص
  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :حممد دعيدعةاملستشار السيد 

  .شكرا السيد الرئيس
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أوال، السيد الوزير، تتبعنا بإمعان اجلواب ديالكم، عندنا جمموعة 
من املالحظات، فيما خيص األهداف اللي كانت حمددة يف عقد 

  : 2008-2006الربنامج 
 ميكن فعال، ألف، 105 ديال هدف حدد" إدماج "برنامج -

: 2008 أواخر يف أحدثتم جنحتو، الربنامج هاذ يف نقولو لنا
120076.  

 قابلية حتسني هو اهلدف فيه اللي" تأهيل "برنامج خيص فيما -
 ل وصلتو يلَّه النتيجة ،50000 حددتو اللي اهلدف التشغيل،

20454.  

 إحداث فيه شقني، فيه" مقاوليت "برنامج خيص فيما -
 مقاولة، ألف 30 إحداث هو ديالكم اهلدف كان اللي املقاوالت،

  .مقاولة 1274 حتدثو استطعتو يلَّه الربنامج هاذ آخر يف لألسف

 مقاوليت، نتاع الربنامج هاذ كيهم اللي" إدماج "خيص فيما -
  .4712 يلَّه وصلتو اهلدف كان اللي ،90.000 كانت

 يلَّه ألف، 195 كانت" التنمية عقد "أهداف خيص فيما -
  .124.788 وصلتو

املؤسسات هذه إحصائيات اللي كنعطيها لك من التقرير نتاع 
العمومية اللي تيكون مواكب ومصحوب فيما خيص مشروع قانون 

إما هذه األرقام هي أرقام صحيحة وثابتة، إما أنه أرقام غري املالية، 
صحيحة وهنا معضلة تامة، ألنه يف هاذ الشيء راه مصحوب بقانون 
املالية، مبعىن نطرحو سؤال كبري على قانون املالية كلو، ولذلك ملي 

  .ك هذه األرقام تنعطيها لك من ما هو رمسيتنعطي
امسح يل، السيد الرئيس، مازال، أنا راه متفق مع السيد الوزير 

  . جنلسو يف اللجنة
فيما خيص فقدان الشغل ألن السيد الوزير أعطنا أرقام، غادي نقول 

باش منشي ملسألة .. لك فقدان الشغل راه ما شي يف النسيج واأللبسة
يما خيص هاد الشاي نتاع مناصب الشغل، أكدت أساسية اللي هو ف

جمموعة من الدراسات باش ميكن املغرب يوفر واحد العدد  نتاع 
على  %6مناصب الشغل خص مستوى النمو االقتصادي يكون 

  .األقل، الشيء اللي لألسف غري متاح لالقتصاد املغريب

س اللي ثانيا، ذه املناسبة كاين إشكال ديال العقود املتعلقة بالنا
تابعني للتكوين املهين، واإلشكاالت اللي تتطرحها، ألنه فقدان الشغل 
ليس فقط يف هاذ املسألة ديال صعوبة املقاولة، كاين الطرد ألسباب 
نقابية، وهنا غادي نستدعيوكم، السيد الوزير، ألن عندنا حاالت يف 

تب شركات معينة، كاين أيضا هاذ الشيء ديال التكوين املهين اللي مك
 املكونني كيدير هلم عقدة مرتني يف السنة، ما -لألسف-التكوين املهين 

  .يعين ذلك أنه باش ما عمرو يترسم

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير

  :السيد وزير التشغيل والتكوين املهين

ي شكرا، يف الواقع ماشي أجادل السيد املستشار حول األرقام، الل
تنبغي نشري أن األرقام تتجدد دوريا، واحنا يف وزارة التشغيل جنا 
واحد األسلوب ديال الشفافية لألرقام، فاألرقام مثال أعطيت أرقام حىت 

، واللي دخل للموقع ديال وزارة التشغيل 2010ديال شهر أبريل 
غادي يلقى آخر أرقام اإلدماجات، تعلق األمر باملناخ االجتماعي، بأي 

  . ء، وبالتايل ال أجادل من الناحية األرقامشي
اللي نبغي نعقب فيه هو ميكن يل نؤكد كل من برنامج تأهيل، 

، برنامج تأهيل ما انطلق فعليا إال 2006برنامج إدماج، انطلق يف 
 عاد بدأت األوراش املهيكلة يف 2007، ألن يف 2007أواخر سنة 

املقاوالت باش ميكن املغرب، عاد بدأت حاجيات يعرب عنها من طرف 
  . تدير برامج ديال التأهيل

، دراسة قمنا "إدماج"بالنسبة لواحد املؤشر أضيفه لكم هو برنامج 
برزت ) )ANAPECا ما بني الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و 

 منهم أصبحوا 65%" إدماج"أن الشباب اللي استفادوا من برنامج 
ي مصرح م يف الضمان يتوفرون على التغطية االجتماعية، أ

  . االجتماعي، هذا مؤشر مهم
بالنسبة للنقطة اللي قلت ديال النسيج واأللبسة، كنقول فيها هي 

 ديال فقدان مناصب الشغل كانت ذا القطاع، خصوصا ميكن 90%
يل نقول باجلهة ديال الرباط وسال زعري زمور لعدة اعتبارات مرتبطة، 

وجه اخلصوص بالسوق اإلجنليزية أن هاذ اجلهة كانت مرتبطة على 
  .اللي عرفت العملة دياهلا واحد التدهور

بالنسبة لربنامج مقاوليت، هذا اهلدف اللي كان يف األول خالل 
املناظرة ديال التشغيل، من بعد راجعنا منذ حتملنا للمسؤولية يف وزارة 
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 ألف مقاولة، يستحيل، 30التشغيل، راجعنا األرقام، يستحيل خلق 
الم، ألن الناس االقتصاديني كيعرفوها، اليوم اللي استطعنا هذا ك

نوصلو له يف عدد املقاوالت احملدثة، وميكن خنرب جملسكم املوقر أنه 
الكتشاف أمس كان عندنا واحد االجتماع، طلقنا واحد الدراسة 

أشنو هي اإلمكانيات ديال خلق مقاوالت يف قطاعات الصناعة 
ة، خاصة بربنامج مقاواليت اللي تيشمل التقليدية والسياحة والفالح

واحد اموعة من اجلهات، غادي تعطينا واحد القاعدة ديال املعطيات 
  . اليت كيمكن لنا تكون صاحلة هلذا اجلانب

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكر السيد الوزير على املسامهة ديالو القيمة 
  . معنا يف هذه اجللسة

 املوجه إىل السيد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون من  السؤال
طرف السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة حول العمل 
الدبلوماسي الوطين، ورد بشأنه طلب تأجيل من طرف وزير الشؤون 

  . اخلارجية والتعاون
ننتقل إىل األسئلة املوجهة إىل قطاع اإلسكان، وعددها أربعة، 

  . نعم السيد املستشار.. ولوالسؤال األ

  :املستشار السيد حكيم بن مشاش
أعطينا توضيحات، السيد الرئيس، خبصوص غياب السيد الوزير، مل 

  . نفهم

  :السيد رئيس اجللسة
ورد بشأا طلب تأجيل، هو يف اخلارج، راه تقرات، الرسالة 
جاءت من وزارة العالقات مع الربملان، وزير اخلارجية قال لك على 

  .سب الرسالة قال بأنه يف اخلارجح

  :املستشار السيد حكيم بن مشاش

   مبن يتعلق األمر، هل بالسيد الوزير أم بالسيدة كاتبة الدولة؟ 

  :السيد رئيس اجللسة
طلب السيد الوزير تأجيل السؤال، جاء رمسيا من طرف وزير 

  . العالقات مع الربملان، السيد رئيس الفريق راه دار نقطة نظام

  :ستشار السيد عابد  شكيلامل

غري بغيت نقول لك، السيد الرئيس، واش هاذ الوزير ال حيترمنا؟ 
  . ملي ما غاديش جيي كان خيرب

  :السيد رئيس اجللسة
راه يف مهمة يف اخلارج، هاذي عندك احلق، كانت الرسالة تأيت قبل 

  ... ما

  :املستشار السيد عابد  شكيل
   .كان يرسل الرسالة ديالو وخيربنا

  :السيد رئيس اجللسة
عالش أنا اعتمدت أنه نقرا هاذ الرسالة، ألنه كان بإمكاين ما 

  . نقرهاش، ألن جات الرسالة واقراها السيد األمني
ننتقل إىل األسئلة املوجهة إىل قطاع اإلسكان وعددها أربعة، 

  . نعم السيد رئيس الفريق.. والسؤال األول موجه إىل السيد

  :م بن مشاشاملستشار السيد حكي
كان من املفترض أن يكون السيد وزير اخلارجية يف مهمة خارج 
الوطن، احنا ال اعتراض لنا، ولكن كان من املفترض إما السيدة كاتبة 
الدولة تكون حاضرة وهي موجودة، وقد كنا معا يف سفر يف اخلارج 
ودخلنا باألمس، أو السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان ألنه 

الش كنثريو هاذ املالحظات، احنا سجلنا يف مناسبات خمتلفة بأن مثل ع
هذه املمارسات خنشى أن تكون منطوية على واحد القدر من 
االستخفاف ذه املؤسسة، وهذا ال ميكن أن نقبل به، ما ميكنش 
نسامهو يف هاذ الشني ولذلك اهللا خيليك سجلها، وخص تعطى لنا، 

ناك أسباب مشروعة تربر غياب السادة احنا فامهني، ونتفهم بأن ه
الوزراء، ولكن بعد املرات كيكون مطلوب تعطى مربرات اللي هي 
معقولة، أين هي السيدة كاتبة الدولة يف اخلارجية؟ وفني هو السيد 
الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان، اللي ميكن جياوب يف إطار 

  التضامن احلكومي بالنيابة؟ 
  . إىل األسبوع املقبل السيد الرئيسوحنتفظ بسؤالنا 

  :السيد رئيس اجللسة
  . شكرا السيد املستشار

 السؤال األول املوجه إىل السيد وزير اإلسكان حول عدم توزيع 
إدريس : السكن لفائدة املستحقني، للمستشارين احملترمني السادة

  . الراضي، املهدي زركو، حلسن نبيه، الغازي الغراربة، عمر اجلزويل
  . لكلمة ألحد املستشارينا

  :املستشار السيد مهدي زركو
  . شكرا السيد الرئيس
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  السيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين، 
يف احلقيقة أضم صويت لصوت اإلخوان اللي كانوا ثاروا قضية 
احلكومة، بالرغم أن احنا يف األغلبية، ولكن كاين إشكالية ومع 

رامي للسيد الوزير، حنن بعض األحيان كنحطو سؤال لوزير معني، احت
وكننتظرو منو جيي، فإذا به ال يأيت، هذا السؤال اللي حاط أنا دابا، 
السيد الرئيس، هذه النوبة الثانية اللي كنحطو، سنتني وأنا حطيتو، وما 
ا كاينش اهتمام به، وهذه النوبة الثانية اللي غادي حنطو دابا مويل، ورمب

غادي حنطو النوبة الثالثة، امسح يل السيد الرئيس، حنا هنا ما فينا أغلبية 
وال فينا معارضة، احنا بغينا أعضاء احلكومة يبقاو حيضروا معنا، ألن 
كاينة مشاكل ديال املواطنني، واللي إذا ما جاوبتنا احلكومة وكانت 

 السيد حاضرة تعطينا أجوبة مقنعة، ال داعي كاع من األسئلة، شكرا
  .الرئيس

احلقيقة سؤايل واضح، سؤايل بالنسبة للسكن يف األقاليم اجلنوبية، 
يعين أن هناك مشاكل فيما خيص السكن يف األقاليم اجلنوبية، الدولة 
بذلت جمهودات كبرية ومبالغ كبرية تصرفت، ولكن شتان ما بني ما 

  . يصرف وبني استفادة املواطنني
 3األقاليم اجلنوبية معروفة، كاين الناس اللي كتستحق السكن يف 

 سنة 30الفئات، ناس ما قبل خميمات الوحدة، اللي عندهم طلبات من 
ومها حاطني الطلبات دياهلم وحلد الساعة باقي ما استجاب هلم، ساكنة 

  . خميمات الوحدة والعائدين
بالنسبة للعائدين مؤخرا هاذ الشي كنوه به احلكومة، ونداء سيدنا 

اللي أعطى تعليمات للحكومة باش تستجيب لو، العائدين اهللا ينصرو 
  . ما كاين مشكل، العائد دابا اللي جاء كيتوفر لو السكن

لكن بقات اإلشكالية يف خميمات الوحدة ويف الناس اللي طارحني 
 سنة، واللي مها ساكنني يف سكن غري الئق، غري 30الطلبات من 

ن يف األحواش، كاين اللي الئق، السيد الوزير، ألنه كاين اللي ساك
 عائالت ساكنة يف دار وحدة، 4 عائالت و3ساكن يف اخليام، كاين 

  . وحلد الساعة ما تراعى ملشاكلهم
بالنسبة لساكنة خميمات الوحدة بعض األقاليم تفك فيها املشكل 
جزئيا، ألنه العيون وبوجدور والداخلة تعطاو هلم بقع أرضية، وتعطى 

 ألف درهم مواد البناء، ولكن هذا ما 15 و ألف درهم15هلم مبلغ 
 ألف درهم 30حل املشكلة، ألن مواطن باش تعطيه بقعة أرضية يعين 

ما غادي تبين لو السكن، أش وقع؟ اآلن الناس شدت البقع األرضية 
 عائالت يف دار وحدة، بل كاين 6 عائالت، 5واضطرت أنك جتمع 

اإلشكالية ما نبغوهاش الناس اللي ساكنة يف املآرب، يعين هون هذه 
تتكرر يف إقليم السمارة، سيما أن إقليم السمارة مل يستفد حلد الساعة، 
ساكنة خميمات الوحدة يف السمارة حلد الساعة باقي ما استافدوا من 
أي شي حاجة، املشاريع اللي قامية ا وزارتكم مازالت متعطلة، واحنا 

 هلا مساكن، ألن اجلميع كنتمناو أن هذه الساكنة ديال املخيمات تبىن
 سنة ضحوا 20كيعرف التضحيات ديال هاذ املواطنني، هاذ املواطنني 

بفالحتهم، ضحوا بأمالكهم من أجل الوحدة الترابية، من أجل مسألة 
 سنة، والدولة اللي سكنتهم 20سامية، السيد الوزير، وال يعقل أم 

، ماشي مها اللي ماشي مها اللي سكنوا، الدولة اللي بنات هلم اخليام
  .بناو سكن عشوائي

السيد الوزير، هناك تأخري يف العمليات، احنا بالنسبة للمنتخبني 
ديال إقليم السمارة، وبالنسبة لساكنة خميمات الوحدة بغينا الوزارة تبين 

  . هلم، ألن ما باستطاعتهم
مىت الوزارة تنهي مشاكل السكن يف األقاليم اجلنوبية؟ : السؤال
ت حمدد، وبعدونا من التسويف وبعد غادي نديرو وغادي أعطونا وق

نديرو، وفينا منها، أعطونا التاريخ بالضبط، والسيما أن كل الساكنة 
  . حمصية، خميمات الوحدة حمصيني معروفني

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد كاتب الدولة لدى وزير 
  . اليةاإلسكان املكلف بالتنمية ا

السيد عبد السالم مصباحي، كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان 

  : والتعمري والتنمية االية، املكلف بالتنمية الترابية

 السيد الرئيس،

شكرا للسيد املستشار احملترم أوال على طرحه للسؤال، وكذلك 
الشكر له موصول لتأكيده على اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف أقاليمنا 

عزيزة، وزيادة على الربامج القدمية هناك برنامج سكين جديد لتأهيل ال
األقاليم اجلنوبية اللي تعمل مع الكوركاس، واللي كيمتد من سنة 

 مليار 4,5، واللي التكلفة ديالو اإلمجالية هي 2014 إىل سنة 2007
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 ديال املليار، واألسر 3,4ديال الدرهم، املسامهة ديال الدولة منها هي 
 ألف وحدة 70 أسرة معنية، حمتوى الربنامج هو 140نية هي املع

 ألف لتلبية طلب باقي 26 ألف لقاطين خميمات الوحدة، 21سكنية، 
  .  ألف وحدة خاصة بإنعاش العقار18الفئات، و

الربنامج تقدم، تقدم كثري، حيث إنه ميكن القول اليوم أنه مت هدم 
 وهدم  سكن صفيحي يف كل من بوجدور والداخلة،8200
 سكن صفيحي بالعيون، واإلعالن عن مدن العيون والداخلة 16575

وبوجدور مدن بدون صفيح، وهذا يعين أن الناس الذين كانوا يسكنون 
يف دور الصفيح أصبحت هلم مساكن أو أعطيت هلم بقع أرضية هم 

  .بصدد بناءها
فيما يتعلق بعملية التوزيع، وهي مضمون سؤالكم، فهناك جلنة حملية 

تضمن الفعاليات احمللية ومن ضمنها األعيان، وتعمل حتت إشراف ت
 مسكن، عدد املساكن غري 5149السلطة احمللية، وما مت توزيعه هو 

 هي اللي ما موزعاش من أصل 700، يف العيون 1941املوزعة هي 
، الداخلة توزعت كلها، العرقوب توزع كلو، إنترفيت 4500

 مسكن 1690 من أصل 1241توزعت كلها، جهة كلميم السمارة 
  . هي اللي ما موزعاش

 من املساكن والشقق %72ويتضح فاش تنديرو عملية حسابية أن 
مت توزيعها، وما تبقى خيضع لعدة اعتبارات اللي تتخذها اللجنة احمللية 
بعني االعتبار، منها ما هو تقين ومنها ما هو حملي يتعلق بالطلب 

نسبة معينة للعائدين من خميمات الداخلي، ومنها ما يتعلق بتخصيص 
  . العار

 آالف طلب جديد 8وهناك اليوم إحصاء ديال األقاليم هو أنه 
مقابل هلا هناك برامج جديدة هي اآلن يف طور اإلجناز باش نلبيو 

  . الطلب ديال السكان ديال األقاليم العزيزة علينا وعلى جاللة امللك
  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .وزير، الكلمة للسيد املستشار مع احترم التوقيتشكرا السيد ال

  :املستشار السيد املهدي  زركو

  . السيد الرئيس راه الوقت باقي عندنا، واألسئلة قالل اللي باقيني
فعال، السيد الوزير، احنا معكم بأن احلكومة بذلت جمهود كبري، 

ذ احنا اإلشكالية أشنو؟ اإلشكالية أنه كاين بعض املنازل ماشي ها
العدد اللي اعطيتونا، العشرات ديال املنازل اللي هي اآلن مسدودة، 

اجلماعة القروية لسيدي امحر العروسي، : نعطيك مثال يف السمارة
اجلماعة القروية ألمكالة، أمكالة مجاعة مدينة،  فيها السكن، فيها 
املدرسة، فيها املستشفى، فيها كل شيء، الغايب وحدو املواطن، 

  زعوا هاذ املنازل؟ عالش ما يتو
طرحنا السؤال اللي قلنا لكم على خميمات الوحدة يف إقليم 
السمارة، باقي حلد الساعة ما توزع عليهم حىت شي حاجة، الساكنة 
ديال خميمات الوحدة، وحىت الساكنة األوىل ذاك الشي اللي توزع 
قليل، يعين هناك إشكالية، خص هاذيك الساكنة ديال خميمات الوحدة 

 مشكلتها، ونتمناو أنكم متحلوهاش حبال العيون، ونتمناو أن هاذ حتل
  . الناس تعطيوهم منازل

ولكن .. ذكرتو الس االستشاري امللكي، فعال هناك تضامن مع
ماذكرتوش وكالة تنمية األقاليم اجلنوبية، اللي احنا كنفتخرو بالعمل 

غيناكم  تتساعدوا دياهلا، واللي هي قامية مبجهود كبري، واحنا ملسناه، وب
معها، وبغينا احلكومة كلها تتضامن معها، ألا هي املسألة الوحيدة 
اللي يف احلكومة اللي كتجينا وكتناقش معنا يف األهداف اللي ابغينا، 

  . وعندها برنامج كبري فيما خيص السكن
  .وشكرا السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

لوزير يف إطار الرد على شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد ا
  .التعقيب

السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

  : املكلف بالتنمية الترابية

أوال اللي بغيت نقول بأنه اإلحصاء مضبوط يف جهة كلميم 
 مسكن هو 1690 اللي ما موزعاش من أصل 1241السمارة، عندنا 

 قلت وأؤكد هو أنه من اختيار املنظومة اللي ما موزعش، والتوزيع كما
احمللية، واملنظومة احمللية اللي يتواجد من ضمنها املنتخبني واألعيان 
وكذلك أا تعمل حتت إشراف السلطة احمللية، هي اللي تتشوف، هي 
اللي تتعاين حسب اخلصوصية احمللية باش تعرف كيفاش توزع، وما هو 

ما ميكنش أنا جناوب عليه من ممكن وما هو غري ممكن، هذا جواب 
حتت هذه القبة، ولكن اللي يستطيعوا جياوبوا عليه هي املنظومة احمللية 

  . اللي هي عارفة آش تتدير
 .شكرا
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  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد الوزير
السؤال الثاين املوجه إىل السيد وزير اإلسكان، موضوعه عدم 

ق، الكلمة ألحد السادة املستشارين التصريح باملبلغ اإلمجايل لبيع الشق
  .فريق األصالة واملعاصرةمن 

  :املستشار السيد أمحد  العاطفي

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  السيد الرئيس،
  السيد الوزير،

  إخواين املستشارين،
  أخوايت املستشارات،

عرفت السنوات األخرية إطالق جمموعة من الربامج للسكن 
 سكن موجه باألساس إىل فئة أصحاب االقتصادي واالجتماعي، وهو

  . الدخل احملدود لتمكينهم من سكن الئق حيفظ كرامتهم
وقد بذلت الدولة جهدا كبريا يف هذا الباب لتغطية اخلصاص الذي 
يفوق سقف مليون وحدة سكنية، وباملقابل منحت للمنعشني العقاريني 

  . بائيةتسهيالت كبرية سواء من ناحية الدراسات أو من الناحية اجل
ومع ذلك فإن هذا القطاع ال يزال يعرف عدة اختالالت 
وخروقات، لعل أخطرها هو أن بعض املنعشني يفرضون على الزبناء 
أداء مبالغ كبرية تفوق املبالغ املصرح ا كشرط مسبق لالستفادة من 
هذا املنتوج، بل األدهى واألمر أن هذه املمارسات أصبحت تأخذ يف 

  .  علنيا مفضوحابعض األحيان شكال
فأمام هذه اإلكراهات، نسائلكم، السيد الوزير، عن اجلهود اليت 
بذلتها وزارتكم لوضع حد هلذه اخلروقات اليت تضر بسمعة القطاع، 

  . وتفوت على خزينة الدولة مبالغ مالية هامة
  . وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

واب على شكرا للسيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجل
  .السؤال

السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

  : املكلف بالتنمية الترابية

شكرا للسيد املستشار احملترم من فريق األصالة واملعاصرة على 
 .طرحه هلذا السؤال املتعلق بعدم التصريح باملبلغ اإلمجايل لبيع الشقق

ي ظاهرة عامة، ال متس قطاع العقار واحلقيقة أن هذه الظاهرة ه
مبفرده بقدر ما أا متس تقريبا مجيع القطاعات االقتصادية، وهذه 

، تتمثل يف احلصول على مبالغ )le noir(الظاهرة اليت يطلق عليها 
هو إحدى ) le noir(ومالية دون التصريح جبلها، وذلك يف عقد البيع، 

 -قلتم السيد املستشار احملترمكما -جتليات التملص الضرييب، مما يفوت 
على خزينة الدولة مداخيل ليست باليسرية، كما أا تصادر حقوق 
املشتري املستقبلي، يعين املقتين، والسبب هو ضعف العرض أو قلة 
العرض الذي ال يتالءم ال كما وال نوعا مع الطلب، حبيث أنه أثبتت 

قانون املالية  من 19دراسة قمنا ا من طرف الوزارة حول الفصل 
 بأن هذه الدراسة كلما قل العرض كلما كثر 1999/2000لسنة 
  .، والعكس صحيح)le noir(هاذ 

 :فيما يتعلق باإلجراءات املتخذة

هناك إجراء يتعلق باملدونة العامة للضرائب، اليت منحت : أوال
  ملفتشي الضرائب سلطات يف جمال مراجعة األمثان املصرح ا؛

وقعت ميثاق آداب وأخالقيات املهنة مع الفيدرالية الوزارة : ثانيا
الوطنية للمنعشني العقاريني، يلزم املهنيني باحترام جمموعة من املبادئ، 
منها احترام مهنة اإلنعاش العقاري وقواعده األخالقية وااللتزام مبعايري 
مزاولتها، التزام الشفافية يف املعامالت، التحلي بروح املواطنة واالبتعاد 

  عن التالعبات؛
مث أنه من بني اإلجراءات األساسية، هو الرفع من العرض : ثالثا

السكين، وهذا هو األساس، ويتم ذلك عرب الربامج اليت تقوم ا 
  الوزارة؛

من اإلجراءات األساسية هو ما جاء من مقتضيات يف : وأخريا
، ومن ضمن هذه املقتضيات املتعلقة 2010القانون املايل لسنة 

يزات السكن االجتماعي إلزامية املرور عرب املوثق لالستفادة من بتحف
الدعم املايل املباشر املقدم من طرف الدولة ملقتين السكن االجتماعي، 
أي االستفادة من الضريبة على القيمة املضافة، وكذلك ربط االستفادة 
من الدعم املايل بالتزام املقتين بتخصيص السكن االجتماعي املقتىن 

  .  سنوات4ناه الرئيسية ملدة لسك
ونعترب على أن هذه اإلجراءات أساسية، ولكن اإلجراء األويل هو 

  .القيام بتكثيف العرض وتنويع هذا العرض
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  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد أمحد الكور

  .شكرا السيد الرئيس
وزير، هاذ السؤال طرح يف عدة جلسات، وأنتم كتعرفوا السيد ال

بأن هاذ اجلانب خيص ويتعلق بتخليق احلياة العامة وكنتمناو أنه مثل 
هذه األسئلة كنتمناو بكل تقديرنا لكم، السيد الوزير والسيد كاتب 
الدولة، كنتمناو أنه مثل هاذ األسئلة اللي كتخص التخليق بصفة عامة 

جيينا السيد وزير اإلسكان هلذه القبة لإلجابة على بالقطاع، كنتمناو 
  .مثل هذه األسئلة
  السيد الوزير،

غادي نوضح واحد هذا، غري باش نوضعكم شوية يف الصورة، هاذ 
يف املدن ) le rose(وىل اليوم كيتسمى ) le noir(املصطلح ديال 

ر، الكربى باملغرب، هذا ماشي هو اللي بقى كيخلعنا اليوم، السيد الوزي
ألن  هاذ السؤال طرحناه عدة مرات، وهاذ العبور اللي قلتيو عرب 

  . املوثق ال يعاجل األمر، ال يعاجل األمر
السيد الوزير، اللي وىل اليوم خييف جمال اإلسكان بصفة عامة 
وجمال العقار بصفة عامة، وهو الثقة، فقدان الثقة بني املواطن واإلدارة 

لعملية ديال أنه اإلنسان كيعرف باش ميشي املغربية، احنا تفادينا ذاك ا
 مليون أو 40 مليون أو ال 30يشري واحد العقار خصو يدي معه 

 مليون يف الشنطة ديالو، هاد الشي طرحناه، ولكن حلد اآلن 50
احلكومة ما عمرها دارت والو يف هاذ اال، مكاين حىت اجتهاد يف 

  . هاذ اال، ما ملسنا والو يف هاذ اال
اللي بغيت نقول لك دابا، السيد الوزير، ما خييف أكثر وهو فقدان 
الثقة كيف كنقول لكم أنه اليوم كاين يف املغاربة اليابس واألخضر، 
كاين اللي كيمشي يصرح بالكلفة اإلمجالية اللي أداها، ومكثيقوش به، 
مكتيقش به اإلدارة،  هذا هو اللي خطري اللي وصلنا لو اليوم، السيد 

ير، وأنتم سامهتو دابا يف هاذ فقدان الثقة، سامهتو فيها ألنه طرحنا الوز
  . هاذ السؤال يف جوج الواليات واحنا كنطرحو هاذ السؤال

  .شكرا

  : السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار احملترم، الكلمة للسيد الوزير للرد على 
  .التعقيب

 
والتنمية االية، السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمري 

  : املكلف بالتنمية الترابية

السيد املستشار احملترم، أنت أعرف العارفني  بأنه وزارة اإلسكان 
والتعمري والتنمية االية فيها وزير اإلسكان والتعمري والتنمية االية 
وجبانبه كاتب الدولة لدى وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

يق سبق له قبل قليل أن طلب حبضور كاتب الدولة، ورئيس الفر
ولذلك ال نرى إشكاال يف كون أنه حيضر السيد الوزير أو حيضر كاتب 
الدولة، سيما وأن السيد الوزير هو يف نشاط ملكي اليوم يف مشال 

 .البالد

فيما يتعلق بتعقيبكم، هناك حتفيزات جاءت يف القانون املايل، وهي 
  كذلك االتفاق الذي ،)le noir( حتد من هاذ حتفيزات من شأا أن

مت إبرامه مع الفيدرالية ديال املنعشني العقاريني، وختليق احلياة العامة هي 
ثقافة، وهي مسؤولية، وهي مواطنة مجاعية، وهي مواطنة اللي خصنا 

  .نتشبعو ا مجيع
 مغيمكنش بأنه باإلجراءات، وأي إجراء كيفما كان نوعه إذا 

ملغاربة بثقافة ختليق احلياة العامة، فمغيمكنش أننا نقضيو متشبعوش ا
على املضاربات وعلى الفساد اللي ميكن يكون ليس يف القطاع 

  .ولكن يف قطاعات أخرىالعقاري فقط، 

  :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد الوزير
السؤال الثالث املوجه إىل السيد وزير اإلسكان، موضوعه 

دون استفادة األجراء من قرض فوكارمي، الكلمة التعقيدات اليت حتول 
  .ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقدمي السؤال

  :املستشار السيد مصطفى الوجداين

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  السيد الرئيس،

  إخويت، إخواين املستشارين،
  السيد الوزير،

عة، عفوا املمنوحة، سجل برنامج فوكارمي، برنامج القروض املمنو
ألنه فعال، السيد الرئيس، ما عرفناهم واش ممنوعة وال ممنوحة، ألنه 
حزب األصالة واملعاصرة تواصل مع املواطنني، وتيقولوا بكلمة واحدة 

  . راه حرام علينا وحالل على الناس اآلخرين
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السيد الرئيس، احنا تنطلبو من السيد الوزير احملترم أنه كاينني بعض 
اطنني اللي تيستوفيو بعض الشروط باش يستفادوا من هذه القروض املو

  .أو هذا الربنامج، ورغم أنه عندنا حاالت بغينا يعطينا إيضاحات
السيد الوزير، سجل برنامج فوكارمي، برنامج القروض املمنوحة من 
طرف صندوق الضمان إقباال هاما من لدن املأجورين ذوي الدخل 

العقار اخلاص بالسكن االجتماعي، وساهم يف احملدود، مما أنعش سوق 
تزايد اإلقبال على الوحدات السكنية املتخصصة إلعادة إيواء قاطين دور 

  . الصفيح
وإذا كان هذا الربنامج قد ساهم يف التخفيف من حدة أزمة 
السكن، فاملالحظ أنه حان الوقت للوقوف على العديد من الصعوبات 

رجوة املتمثلة يف عناء الكثري من املعنيني اليت حتد من حتقيق أهدافه امل
  . باألمر من تعقيد املساطر وإجراءات االقتراض

  : وعليه، أطرح عليكم، السيد الوزير، العراقيل التالية
 حظوظ تتناقص السن يف األجري تقدم كلما إذ السن، مشكل -

 إىل األقساط تسديد فترة تقليص إىل اللجوء يتم أو االستفادة

  كاهله؛ يثقل مما ،قليلة سنوات

 أال وبالتايل هلم، ضمان إجياد يف املعنيني يتوفق ال الضمان، مشكل  -

 التسديد؟ عدم حالة يف ضمانا نفسه السكن يعد

فبناء على كل هذه االعتبارات، أال ترون، السيد الوزير، أن الوقت 
  قد حان إلعادة النظر يف شروط االستفادة من هذا القرض؟ 

 .وشكرا

  : اجللسةالسيد رئيس

  .شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال

السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

  : املكلف بالتنمية الترابية

شكرا للسيد املستشار احملترم على طرحكم هلذا السؤال، وبداية 
رمي أنه اليوم تدمج انطالقا البد من اإلشارة إىل كون أنه صندوق فوكا

، واللي كان خمصص للفئات 2009من القانون ديال املالية لسنة 
فوكالور، اللي االجتماعية الفقرية أدمج مع صندوق الضمان ديال 

موجه للطبقة املتوسطة، وأصبحوا اليوم جبوج م كيحملوا اسم 
 . صندوق ضمان السكن

لضمان اقتناء أو بناء هاذ الصندوق ديال الضمان فوكارمي أحدث 
مسكن خاص لذوي الدخل الضعيف أو غري القار، وأصبح سقف 
القرض املضمون من طرف الدولة اليوم يف إطار القانون املايل لسنة 

  .  ألف درهم250 يصل إىل 2010
 يف شهر يونيو إىل 2003منذ إحداث صندوق الضمان يف سنة 

أي الشق -الفوكارمي غاية اليوم، بلغت طلبات القروض يف إطار هاذ 
 مليار ديال الدرهم، وعرف 8,3 ألف قرض، مبا يبلغ 57 -األول

 مدينة 150النشاط ديال فوكارمي توسع جغرايف مشل أكثر من 
وضاحية، وتوسيع نطاق ضمان الصندوق ليشمل اقتناء األرض بعدما 

  . كان فقط كان أنه يقتصر على ضمان اقتناء املسكن
ءات األساسية رفع سن املستفيد من ومت كذلك من بني اإلجرا

ضمان الدولة للقرض، ورغم أن األمر مرتبط بالتوازنات املالية للبنوك، 
وكذا املقاييس والتقنيات املالية اللي كتحكم فيها شركات التأمني، 
دف التأكد من استرداد القروض قبل وفاة املعين، الدولة قامت يف 

تفاقية املربمة بني الدولة والصندوق إطار سياستها االجتماعية بتعديل اال
 سنة، وجعل 70املركزي للضمان لرفع سن املستفيد اللي اليوم أصبح 

مدة القرض تصل إىل حد وفاة املقترض، مث كذلك متديد مدة استرجاع 
 سنة، وما كاينش هناك حاجة باش يكون هناك واحد 25إىل القرض 

أو غري القار ألن الشخص يضمن املستفيد يف حالة الدخل الضعيف 
  . الصندوق أحدث بالذات لتقدمي هذه الضمانات من طرف الدولة

إذن ما كاينش شي واحد اللي كيضمن شي واحد آخر، كما أن 
البنوك تتمتع حبق استرجاع قرضها من خالل توفرها على رهن رمسي 
للسكن موضوع القرض، وهكذا نرى على أنه ال البنوك عندها الرهن 

يما يتعلق باملستفيد، ال حيتاج مادام أن الدولة هي اليت نتاعها، وال ف
  . تضمن املستفيد

  . شكرا

  : السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد مصطفى التومة
شكرا السيد كاتب الدولة يف اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

ارمي جاء لتمويل قطاع السكن، السكن الذي يعترب من حقيقة فوك
املسائل األساسية لكل مواطن ماشي غري املأجورين، ألن كيف ما جاء 
على زميلي بأنه ممنوح أو ممنوع، بالفعل، ألنه هذه إرادة ديال وزارة 
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اإلسكان، ولكن يف اجلانب اآلخر تكلمتم على القطاع ديال الشبكة 
يتعاملون جبد ذاك املعامالت، ألن اإلنسان سواء البنكية، هناك البنوك 

اشترى قطعة أرضية أو سكن فني غادي يسكن، اإلجراءات واملساطر 
اإلدارية البنكية فيها جوج ديال التعقيدات، راه هذا هو اإلشكالية اللي 
خصنا نشوفو فيها دابا، راه ماشي إشكالية غري السكن ها هو موجود، 

  والتمويل فني هو؟ 
خصنا نفكرو يف الطريقة، شي منوذج جديد مجيع املواطنني اللي 

كيفما كانوا، سواء يف الضواحي أو املدن، خاص التمويل هو 
األساسي، ألنه عار العامل القروي مغيب، كتمشي تدي ملف ديال 

و ـا هـول فينـالعامل القروي، البنك ال يأخذه بعني االعتبار، كتق
)le titre(د السن، اهلاجس ديال السن، ؟ فني هي الضمانات؟ عا

 سنة، منشدش  من عندك امللف، عارف امللف 70البنك تتقول يل 
 تيبقى اال دائما نظرية، اهللا ،)le contentieux(غادي غدا ل 

  . خيليكم إعادة املعايري، راه املواطنني كلهم باغني سكن الئق
  . وشكرا

  : السيد رئيس اجللسة

ة للسيد الوزير يف إطار الرد على  شكرا السيد املستشار، الكلم
  . التعقيب

السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

  : املكلف بالتنمية الترابية

بغيت نقول بأنه األبناك الشك أا أبناك مواطنة، إذا كانت هناك 
شي مساطر معقدة من طرفها بدون شك أن هناك استثناء، وكنغتنمو 

لفرصة من هذه القبة باش ننادي روح املواطنة يف هذه األبناك هذه ا
  . باش تواكب النهضة التنموية اليت يقوم ا جاللة امللك للبالد

فيما يتعلق بقبول القرض، فينبغي احترام القوانني يف تقدمي هذه 
امللفات، وال ميكن القول مع غياب وعدم احترام القوانني، نطلب من 

قروضا، ألن هي األخرى متبوعة بضمانات ومتبوعة األبناك أن تقدم 
  . بأمور أخرى

  : السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيد الوزير
السؤال الرابع واألخري املوجه إىل السيد وزير اإلسكان، موضوعه 

حممد : وضعية املدن العتيقة باملغرب، للمستشارين احملترمني السادة
  . مد أمزال، عبد الواحد الشاعراملفيد، توفيق كميل، العلمي التازي، حم

  . الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد العلمي التازي
  . شكرا السيد الرئيس

  السادة والسيد الوزير، 
  السيدة والسادة املستشارين احملترمني، 

السيد الوزير احملترم، هذا السؤال اللي غادي نطرحه رمبا هاذي 
 السؤال، ألن بالدنا واحلمد اهللا تزخر النوبة الثالثة اللي كنطرحو هاذ

بتارخيها العريق ومدا العتيقة اليت تشهد على احلضارة املغربية 
اإلسالمية منذ قرون، واليت الزالت معاملها تستقطب العديد من 

  . السواح، سواء من داخل املغرب أو اخلارج
ظرفية إال أنه وبسبب قدم هذه املعامل وآثار الزمن البادية عليها وال

التقليدية اليت شيدت ا، ومع التقلبات اجلوية أصبحت هذه املعامل 
باملدن العتيقة تشكل خطرا على حياة املواطنني، حيث أا أصبحت 
معرضة لاليار بني الفينة واألخرى جراء عدم العناية والصيانة واإلمهال 

  .الذي طال العديد منها
، اليت راح ضحيتها وكلنا نتذكر فاجعة مكناس باب الربدعيني

العشرات من املوطنني األبرياء الذين ندعو هلم باملناسبة باملغفرة والرمحة 
والرضوان، ولقد أصبحنا خنشى فعال أن يتسبب هذا اإلمهال وعدم 

  . العناية يف االنتظار الكلي لبعض هذه املدن التارخيية العتيقة
ية الوزارة من لذلك نسائلكم، السيد الوزير احملترم، عن إستراتيج

أجل إجراء معاينات وخربة هلذه املعامل التارخيية واملدن العتيقة، ووضع 
خمطط وطين إلصالحها وترميمها بشراكة بالطبع مع قطاعات أخرى 
كوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مثال، ووزارة الثقافة من أجل 

 سالمة احلفاظ على مدننا العتيقة ومعاملها التارخيية واحلفاظ على
  . وأرواح الزائر هلذه املدن والقاطنني ا

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب على 
  .السؤال

السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

  : املكلف بالتنمية الترابية

ترم على طرحكم هلذا السؤال املتعلق شكرا السيد املستشار احمل
بوضعية املدن العتيقة باملغرب، اللي حقيقة أا تراث حضاري وتارخيي، 
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اللي يتطلب ويستوجب كل الرعاية والعناية، لكن التدخل يف هذا 
النسيج العتيق ال يقتصر على وزارة اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

نها ما هو مركزي ومنها ما هو ولكن هناك عدة جهات متداخلة، م
 . حملي

وتدخالت الوزارة يتم انطالقا، ويف ضوء اختصاصاا ويف جمال 
هذه االختصاصات، ويأيت ضمن اختصاصاا إعداد برنامج، وهلا هذا 
الربنامج لتغطية املدن العتيقة باململكة بوثائق التعمري والتدبري احلضري 

راسات معمارية للمدن العتيقة  د7اخلاصة ذه األنسجة، حبيث هناك 
اللي مت اجنازها، تتعلق جبعد والصويرة وزمور ومراكش وصفرو 

 تصاميم للتهيئة ورد االعتبار اللي مت املصادقة 4والبهاليل واملرتل، هناك 
 دراسة معمارية وتصميم 12عليها بصفرو والبهاليل واملرتل وأزيال، و

وتازة وطنجة وتطوان وتارودانت يئة يف طور االجناز اللي تيهم الرباط 
والعرائش والقصر الكبري وشفشاون ووجدة وبين مالل ودمنات 

  . وآسفي وقصر أيت بنحدو وقصبة دبدو
كذلك هناك دراسات متعددة لرد االعتبار للقصور والقصبات، 

 اللي مت إجنازها، وبدأ تفعيلها 5وهناك إعداد مواثيق اهلندسة املعمارية، 
ويل ختص كل من شفشاون واملضيق والفنيدق وآسفي عرب اتفاقيات مت

 وثائق أخرى مت إجنازها، وهي تتعلق بوزان ومراكش 5وزاكورة، و
 وثيقة يف طور 19ومدينة تازة وواد بوفكران ومدينة مكناس، و

  . اإلجناز
ولإلشارة، ويف ما يتعلق ذه الدراسات اللي تنجزوها، فإنه يتم 

صد العمل على إجنازها وتفعيلها مبا يتطلب موافاة األطراف املعنية ا ق
ذلك من عملية رد االعتبار والنهوض ذا التراث العمراين واملعماري، 
وذلك بتنسيق مع الوكاالت احلضرية املعنية باألمر، ويف هاذ اإلطار مت 

 مليون ديال الدرهم، خصص يف املرحلة األوىل 500ختصيص مليار و
ارودانت، وجدة وتازة، وهناك عدة طنجة، فاس، ت: للمدن العتيقة

مقاربات للعناية بالسكن املهدد بااليار، منها ما هو إجرائي ومنها ما 
  . هو وقائي ومنها ما هو قانوين

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة
  .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد العلمي التازي

  .كرا السيد رئيسش

بغيت نشكر السيد الوزير على هذا اجلواب وعلى املعطيات اللي 
اعطى، ولكن مسعت يف األخري يف اخلمسة نتاع املدن اللي ختتارت، 
مكناس تنسات، على كل حال مكناس تنعرفو املشاكل اللي وقعت 
فيها خبصوص الصومعة نتاع باب الربدعيني اللي خالت ما يزيد على 

املوتى واخلسارات، ولكن ما كاينش غري باب الربدعيني بل  ديال 42
كل األحياء، تزميي، وكاين واحد العدد نتاع الدروبة اللي رامها 

  . قابطينهم غري بالكايزات باش عباد اهللا تدوز
وهلذا تيخص البد العناية، وتنعرفو بأنه سيدنا اهللا ينصرو أعطى 

ش غادي تعاود تبين ذاك األوامر ديالو السامية لوزارة األوقاف با
املسجد نتاع باب الربدعيني، وبعض املساجد اللي تسدت دابا للترميم 
يف مكناس، وغالبا هاذ الشي غادي يكون عام يف عدد نتاع املدن 
العتيقة، احنا قلنا حىت يف السؤال ديالنا، السيد الوزير، ماشي بوحدكم، 

 الوزارات، ما بغيتش بل هذا واحد العملية اللي تتهم واحد العدد نتاع
جنبد وزارة الداخلية حىت هي كتهمها، اجلماعات احمللية كذلك 
كتهمها، إمنا هو البد هذا واحد الشيء اللي هو مستعجل، واللي 
خاص البد باش تعطيوه العناية الكافية باش نواجهو هاذ اخلطر على 

  . السكان اللي مها ساكنني وعلى الزوار اللي تيجيو عندنا
  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
  .التعقيب

السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمري والتنمية االية، 

  : املكلف بالتنمية الترابية

شكرا السيد املستشار احملترم، بغيت يلّه نذكر بالربنامج اللي تيعين 
اللي أعطى االنطالقة ديالو جاللة امللك نصره اهللا، مدينة مكناس، و

 مليون ديال الدرهم إلعداد وإجناز مشاريع 48واللي ختصصت لو 
 .تروم إعادة وتأهيل املدينة القدمية مبكناس، وحتسني منط العيش ا

وهذا الربنامج تيضمن مشروع تأهيل احملور املمتد بني باب عيسي 
جنازه عرب مراحل من طرف جمموعة وباب الربدعيني، اللي كيتم إ

العمران، كذلك هناك تدعيم البنايات املهددة بالسقوط، وتقوية 
  .هياكلها، وإعادة إسكان األسر اليت اارت منازهلا

وثالثا إعداد واحد الدراسة اللي تتخص حي تيزميي إلعطاء 
االنطالقة إلجناز مشروع منوذجي حبي تيزميي مبكناس، اللي مت اختياره 
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من مشروع تأهيل املدن العتيقة حول البحر األبيض املتوسط، اللي ض
، وذلك يف إطار واحد االتفاقية 2013 و2009غادي ميتد ما بني 

ديال الشراكة واملصاحبة املربمة بني جمموعة يئة العمران والبنك 
األورويب لالستثمار، كيتضمن هذا املشروع إنقاذ وترميم املآثر التارخيية 

ميي واحلفاظ عليه، وكذلك تأهيل النسيج العمراين للحي، حلي تيز
وحتسني ظروف السكىن، زيادة على املساكن اللي تتوجد بالنسبة 

  .للدور اللي اارت، واللي قائمة ا جلان حملية كما هو يف علمكم

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مسامهتكم القيمة معنا يف هذه 
  . ، وشكرااجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السيدة وزيرة الصحة حول تزايد عدد 
مصطفى القامسي، : املصابني بداء السل، للمستشارين احملترمني السادة

حممد بن الشايب، عبد الغاين مكاوي، حممد بلحسن خيري، عبد السالم 
  . اللبار

  .الكلمة ألحد املستشارين

  :ياملستشار السيد مصطفى القامس

  السيدة الوزيرة احملترمة،
  األخوات واإلخوة املستشارين،

يعترب احلق يف التعليم والصحة والغذاء والسكن والبيئة السليمة 
وغريها من احلقوق مظهرا أساسيا لصون كرامة اإلنسان ورفعته، ووعيا 
من احلكومة لتطلعات الساكنة إىل مستوى رفيع للعالج وللخدمات 

 صحية ملسايرة التطور السريع يف جمال الصحية، سطرت سياسة
التقنيات الطبية والتحكم يف عرض وكلفة العالجات لتحسني مجيع 
اجلوانب الصحية، ولتجاوز القصور واالختالل الذي عاىن منهما 
القطاع الصحي لسنوات عدة بتعزيز املكتسبات وترشيد استعمال 

حديات اليت تواجه املوارد واالستجابة للمتطلبات املستقبلية، لرفع الت
املنظومة الصحية املتمثلة أساسا يف انعكاسات التحوالت الدميغرافية 
والوبائية، باإلضافة إىل ما ميكن أن ختلفه العوملة والتطور التكنولوجي 
من تأثري على الساكنة، البد من القضاء على كافة األمراض اليت مل تعد 

  . تسجل إال يف الدول املتخلفة
ض اإلحصائيات بتزايد عدد حاالت اإلصابة بداء وقد أفادت بع

السل ببالدنا، مما جعل املواطنني يتخوفون من انتشار العدوى اليت تنتقل 
  . بسرعة وسطهم

لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة احملترمة، ما هي التدابري العملية 
  االستعجالية اليت تنوي احلكومة اختاذها  للحد من انتشار هذا الداء؟ 

  .اوشكر

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة وزيرة الصحة لإلجابة على 
  .السؤال

  :السيدة يامسينة بادو، وزيرة الصحة

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  السيد الرئيس،

  السيدات املستشارات، 
  السادة املستشارين،

لكبرية اللي يف البداية أريد هنا أن أشيد حقيقة باهودات اجلبارة ا
 سنة حملاربة داء السل، حيث أن بالدنا 20بذلتها بالدنا منذ أزيد من 

حققت نتائج يف هذا اال، نتائج جد إجيابية فيما خيص تقليص نسبة 
اإلصابة ذا الداء، وذلك حسب التقرير األخري ملنظمة الصحة العاملية، 

ل هناك حيث أن املؤشرات تسجل أوال ما كاينش ارتفاع العدد ب
 سنويا، أنا متفقة % 3 و2اخنفاض نسبة حدوث داء السل ما بني 

 هو % 3 و2معكم على أنه هاذ نسبة احلدوث هاذ التقليص ما بني 
  .ضئيل، متيزايدش تيتقلص، ولكن نسبة جد ضئيلة وال ترضينا
  .%93ثانيا، نسبة االكتشاف مبرض السل يف بالدنا واصل إىل 

  . %86هي وثالثا، نسبة جناح العالج 
ولكن كاين هناك ختوفات، وأشاطركم الرأي، السيد املستشار 
احملترم، وهذا سؤال اللي كان تيجي دائما يف الربملان مبجلسيه، فلذلك 
طلبنا من منظمة الصحة أننا تدير لنا تقييم، تدير خربة خبرباء، أننا تقيم 

 يف مناظرة درنا هاذ التقييم، مث ناقشناهلنا هاذ الربنامج ديالنا، حيث 
هاذي تقريبا ثالثة أشهر، اللي سامهوا فيها عدة خرباء، ووقفنا على 

  . خلل يعوق سري الربنامج بشكل عام13
 نظمنا هاذ املنتدى اللي -كيف قلت-وملعاجلة هاذ االختالالت 

 مبقاربة تشاركية مع مجيع 2009 أكتوبر 23 و22كان بالضبط يوم 
تدى انبثقت عنه عدة توصيات، نذكر املهتمني يف هذا اال، هذا املن

غري بعجالة أمهها ألن معندناش الوقت أننا ندخلو يف تفاصيلها، خصنا 
نطلقو خطة جديدة لإلعالم والتواصل هدفها األساسي حتسيس 
املواطن، اعتماد مقاربة تشاركية بني القطاعات املعنية مع تقوية دور 
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ضعف ديال الربنامج وهاذي هي نقطة ال-اجلماعات احمللية، وخصوصا 
  . مع مجعيات اتمع املدين والتركيز على األحياء اهلامشية-ديالنا

اللي بغيت نقول كذلك ونسطرو على التكفل مبرضى داء السل يف 
بالدنا هي باان، سواء تعلق األمر بالفحص أو التشخيص أو التطبيب 

ن مبا فيه األدوية، هي مناسبة كذلك ألخرب السادة املستشاري
واملستشارات على أن الوزارة، ولتنفيذ التوصيات اللي انبثقت على هاذ 
املناظرة الوطنية حول داء السل، سيتم التركيز على املقاربة التشاركية 
مع مجعيات اتمع املدين، فسنصدر إعالن، أصدرناه، وهو اآلن على 

اذ موقع الوزارة للنداء جلميع اجلمعيات، كل اجلمعيات الفاعلة يف ه
اال أو اللي بغات حتدث باش تساعد يف جمال حماربة داء السل، 
وباخلصوص أا تشتغل يف األحياء اهلامشية، أا تنخرط معنا يف هاذ 
الربنامج، ونعطيوها واحد الدعم خاص ملساعدة واللي باش يكون هناك 

  .شراكة

  :السيد رئيس اجللسة

  .ر يف إطار التعقيبشكرا للسيدة الوزيرة، الكلمة للسيد املستشا

  :املستشار السيد حممد بن الشايب

  .شكرا للسيد الرئيس
  السيدتان الوزيرتان،

  السيدة والسادة املستشارون،
تعقيبا على هذا اجلواب، والذي هو جواب عام وشايف بعض 
الشيء، ولكن جيب بذل املزيد من اهود نظرا خلطورة هاذ الداء 

رنامج مهم كتسلكو الوزارة مشكورة، القاتل، وبالتايل هناك حقيقة ب
واحلكومة بصفة عامة، حبيث كاينة هناك وترية اخنفاض تقريبا تقل عن 

سنويا، ولكن هاذ الوترية جيب أن تتضاعف نظرا للحاالت  3%
 حالة 28 ألف نسمة، و100 حالة لكل 82املوجودة، ألنه كاينة 

  .كحالة معدية
ناطق احلضرية اآلهلة السيدة الوزيرة، داء السل يتمركز يف امل

واملكتظة، وخاصة الصناعية منها وعلى رأسها الدار البيضاء واملدن 
  . املتوسطة كذلك الصناعية كمدينة برشيد مثال

وهاذ السل مرض جرثومي تسببه جمموعة من العوامل، منها 
األوساخ، انعدام النظافة، السكن غري الالئق، تلوث احمليط البيئي، وهاذ 

ت وزارة الصحة مسؤولة وحدها عن هذه العوامل، بل هي العوامل ليس
مسؤولية حكومية تتقاطع فيها العديد من الوزارات، وبالتايل جيب 

النهوض بكل القطاعات احليوية، وخاصة املتعلقة بالبيئة للوصول إىل 
  . النتائج املرضية يف حماربة داء السكري

تفاع كذلك هاذ املرض يشكل انعكاس سليب، وتتمثل يف ار
معدالت السل الرئوي املعدي املقاوم للعالج، وهاذ احلاالت تتطلب 
معاجلة كيماوية باهظة تدوم أكثر من عامني، وبأدوية جد مكلفة من 

  .الصنف الثاين، وهي أكثر كلفة من أدوية الصنف األول
املستشفى مغلق منذ العهد القدمي، ونتمىن من الوزارة يف العهد 

نه يفتح مستشفى ابن أمحد ألنه متخصص يف دياهلا إن شاء اهللا أ
األمراض الصدرية، ويشكل متنفسا ميكن أن يعاجل هذه احلاالت ديال 

  .داء السل

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على 
  .التعقيب

  :السيدة وزيرة الصحة

ت إىل حتيني إستراتيجية اللي بغيت نقول على أن هذه املناظرة أسفر
وزارة الصحة، وسطرنا كهدف أساسي أننا نوصلو إىل تقليص نسبة 

، واهلدف %6 أننا نقلصه سنويا ب %3 و2داء السل عوض من بني 
أننا نشاركو مجعيات اتمع املدين هو االشتغال يف األحياء اهلامشية اليت 

 آليات تتبع تعرف أكثر انتشارا هلذا املرض، باخلصوص بغينا نفعلو
املرضى عن قرب، خاصة ذه األحياء، وباخلصوص أنه ما ينقاطعوش 
عن الدواء باش ميخلفوش يعين تكون األدوية املقاومة اللي ما تتبقاش 

  .يعين فعالة ملي يتناوهلا املريض
أما بالنسبة للمستشفيات اللي كانت من قبل واللي تغلقات، من 

 صميم إىل آخره ألن عارفني ضمنها ديال بين امحد حبال ديال بن
االجتاه اللي امشات، وعلى الصعيد الدويل هذا ما شي إستراتيجية 
املغرب فقط، مبقاوش أمراض السل أنه ما بقاش تيتغلق عليهم يف 
املستشفيات ألنه ملي تيبداو يتناولوا الدواء متيبقاش داك العدوى كيف 

 ماشية يف سياق ما كان من قبل، إذن هذه سياسة جها املغرب اللي
  .املنهجية على الصعيد الدويل

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيدة الوزيرة
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السؤال الثاين املوجه إىل السيدة وزيرة الصحة، موضوعه توفري مادة 
األنسولني باملؤسسات الصحية، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

  .فريق األصالة واملعاصرة لتقدمي السؤال

  :سيد أمحد السنييتاملستشار ال

  .شكرا السيد الرئيس
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

  السيدان الوزيران احملترمان،
  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

  السيدة الوزيرة احملترمة،
أكدت آخر الدراسات أن نسبة انتشار مرضى السكري تقدر 

 ماليني مغريب مصابون 3عين أن ما يقارب ، وهو ما ي%10حبوايل 
ذا الداء، وتعترب مادة األنسولني مادة ضرورية وأساسية بالنسبة لعالج 
هذا النوع من املرض، وهو ما يقتضي ضرورة توفري هذا الدواء يف 
املستشفيات واملراكز الصحية، سواء باحلواضر أو البوادي، ومتكني 

ادة، خاصة وأن أغلبهم من الفقراء املرضى من االستفادة من هاته امل
  .واملعوزين

وقد أفاد بالغ صادر عن وزارتكم أن دواء األنسولني متوفر يف 
مجيع املؤسسات الصحية باملغرب، وأنه ميكن ملرضى السكري 
مستعملي هذا الدواء التوجه إىل املراكز الصحية القريبة من حمل 

تفاجؤوا بعد توجههم سكناهم ألخذ حصتهم جمانا، إال أن املواطنني 
إىل املؤسسات الصحية بعدم وجود هاته املادة، مما اضطروا إىل شراء 

  . األنسولني من الصيدليات
كما أن العديد من األطر الطبية أكدوا أن املؤسسات الصحية مل 
تتوصل باألنسولني من الوزارة، يف حني أعلنت هذه األخرية أا قامت 

 مليون درهم، وهو 50 بتكلفة وصلت بشراء مليوين قارورة أنسولني
األمر الذي يطرح أكثر من عالمة استفهام حول األسباب احلقيقية 

  .لترويج إعالمي هلذا القرار رغم عدم توفري هاته املادة يف واقع األمر
  : لذلك، السيدة الوزيرة احملترمة، نسائلكم

ة أوال، ملاذا مل يتم توفري مادة األنسولني يف املؤسسات الصحي
  ببالدنا رغم بالغ وزارتكم؟

ثانيا، هل لدى احلكومة إرادة حقيقية لتمكني مرضى السكري من 
  هاته املادة باان؟ 

والبد السيدة الوزيرة أن تبذلوا املزيد من اجلهد يف هذا اال، 
حيث أهلكت جل هؤالء املرضى من املصاريف الدائمة واملستمرة، 

ناية خاصة هلذا األمر حىت نصطف البد السيدة الوزيرة أن تعطوا ع
  . ونتهيأ ونلتحق بسائر الدول املتقدمة يف اال الصحي

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب

  :السيدة وزيرة الصحة

  السيد الرئيس،
  السيدتان املستشارتان،

  السادة املستشارين،
كما جاء على لسانكم، املغرب تيعرف اآلن على كما تعلمون، و

اخلصوص األمراض غري املعدية مثل داء السكري والشرايني والسرطان 
فبالنسبة لداء السكري كباقي األمراض طويلة األمد، أخذت ... إخل

  . وزارة الصحة على عاتقها توفري األدوية باان للمعوزين
ى يقني على أننا مت شراء فأريد أن أؤكد لكم، السيد املستشار، عل

كما جاء على لسانكم واملعطيات اللي عندكم هي معطيات صحيحة 
 ألف 400 مليون و 1على أننا اشترينا مليونني ديال القارورات، منها 

 ألف من 400قارورة من األنسولني ذات املفعول املتوسط املدى، 
ن  ألف قارورة م100األنسولني ذات املفعول الطويل املدى، و 

 مليون كما جاء 2األنسولني ذات املفعول القصري املدى أي ما جمموعه 
  . مليون ديال الدرهم50على لسانكم، فعال غالف مايل قدره 

 أبريل املاضي ما عنديش 19بغيت غري نشري، فإىل حدود يوم 
 ابريل املاضي وصلت 19احلصيلة ديال اليوم بالضبط، ولكن إىل يوم 

 من الكميات املطلوبة من طرف %90إىل نسبة تسليم األنسولني 
مندوبيات وزارة الصحة، وقفت شخصيا ألنه حبكم احتكاكي بدائرة 
انتخابية، ومسعت على أنه األنسولني رغم أننا سلمناها وزودناها جلميع 
املراكز الصحية أا ما توصلوش ا العديد من املواطنني، فلذلك درنا 

درنا تفتيش على الصعيد الوطين، بالغ، درنا تفتيش، وعلى إثر ذلك 
 من %90درنا تعبئة، ميكن يل نقول لكم على أنه اآلن بالتأكيد أن 

األنسولني مسلمة إىل مجيع املراكز الصحية وباان، أكثر من ذلك قلنا 
ويف هذا البالغ على أن كاين هناك رقم اقتصدي، اللي هو 

ت اليت قالت يف  توصلنا يف البداية ببعض املكاملا08.01.00.53.53
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هذا املركز أو ذاك ما كاينش األنسولني، وكل مرة ما مت التبليغ بذلك 
 أسابيع 3فإن وقفنا واآلن ذه اإلجراءات اللي قمنا ا هاذي أكثر من 

  . تقريبا ما بقينا كنتوصلو بأي شكاية يف هذا الصدد
إىل كان عندكم، السيد املستشار، يعين دالئل وإثبات على أنه 

 املراكز الصحية رمبا هي متوصلة، كونوا على يقني على أا بعض
عندها األنسولني، ولكن ما وصلش إىل املواطن، أنا جبانبكم نتوصل 
بامللف ونوقفو على ذلك ألن هذا املسألة هي مسؤولية مجاعية، وكل 
واحد راه كيقوم بالدور ديالو، إذن احنا يعين األنسولني تنشريوه 

  .خصها توصل للمواطننيبالكفاية، وكاينة 

  :السيد رئيس اجللسة

  شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب،

  :املستشار السيد أمحد الكور

  .شكرا السيد الرئيس
  السيد الوزيرة،

أنا البد ما نديل ببعض املالحظات، السيدة الوزيرة، مغنتكلمش 
لمو على الفئة الضعيفة على الشعب املغريب بصفة عامة، غادي نتك

الفقرية املعوزة، وهي ساكنة البوادي وساكنة بعض املدن، واحد 
الشرحية يف ساكنة املدن، أما اللي هو ساكن، اللي واعي وقاري 
وكيعرف األنسولني أشنو هو، غادي يلقى األنسولني وكيعرف 

  ...يستعملها وكيعرف كيفاش يتعامل معها إخل
دة الوزيرة، على شرحية، إذا كان زميلي أنا غادي نتكلم لكم، السي

 مليون، غادي ناخذو مليون ونصف ديال 3تطرق وأعطى رقم ديال 
ساكنة البادية، هاذ مليون ونصف وأنتم دابا اعطيتو بعض املعطيات 
قلت املفعول قصري املدى، مفعول متوسط املدى، مفعول بعيد املدى، 

لبادية اللي ما عمرو باهللا عليك السيدة الوزيرة واش هذاك ساكن ا
مشى للمدرسة غادي يعرف هاذ الشي؟ مكيعرفش حىت األنسولني 

  .أشنو هي، ال يعرفها
احنا إذا كنا بغينا نقارنو راسنا بالدول اليت تعترب راسها متقدمة يف 
اال الطيب، وعنها واحد النسبة ديال الوعي يف اال الطيب، كتعرف 

ألنسولني معه وكيعرف فوقاش أشنو هي األنسولني، غادي وهاز ا
يستعملها، وكيعرف اخلطورة إىل مستعملهاش ألنه كيعيش ا، هاذ 

  . الشي مازال ممعروفش
  :دابا أنا أعاتبكم، السيدة الوزيرة، على جوج ديال احلوايج

أوال، وهاذ الشيء أدليتو ن وهو التفتيش خصو يكون التفتيش 
سات اللي كتطلب هاذ النسبة صارم، أنتم غلى كنتو كتوفرو هلاذ املؤس

 من املطلوب ديال هذه %90اللي قلتيو أنكم تقدمتيو بواحد 
   واش فعال وصلت للمواطن؟%90املؤسسات الطبية، ولكن هاذ 

  .وثانيا، التحسيس ديال االستعمال ديال هاذ مادة األنسولني
السيدة الوزيرة، اليوم كتمشي عند الطبيب، كيمشي ذاك الفقري 

 مكيعرفش يهضر، مكيعرفش يقرا، ما قاريش، مكيعرفش اللي مسكني
يتكلم، كيمشي مريض، كيمشي عند الطبيب يف املستشفيات 
العمومية، كيدير لو واحد الفحص بطريقتو، كيعطيه دواء وكيقول لو 
هاك، ما كيقولش لو أشنو عندك؟ واش عندو السكر؟ واش عندو 

  ...؟ واش عندو كذا)tension(امللحة؟ واش عندو 
  . السيدة الوزيرة، خص توعية يف هذا اال، راه التوعية ضعيفة جدا

  .وشكرا

  : السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على 
  .التعقيب

  :السيدة وزيرة الصحة

اللي هو صحيح هو أنه أوال كاين العالج كاين األنسولني، بطبيعة 
ولكن كاين دور الطبيب، راه ماشي كلنا كنعرفو احلال خص توعية، 

األدوية، ولو اقرينا ماشي أطباء، كنمشيو عند الطبيب كيعطينا الوصفة 
  . وكيفسر وكيعطينا األدوية وكنتبعوها

اللي بغيت نقول هو أنه كاين هناك عالج، خص أكثر توعية، 
أكثر حتسيس، ولكن كاين باخلصوص يف هذا املرض ديال السكري 

اض أخرى راه كتبقى الوقاية هي األساس، كنعرفو على أن مرض كأمر
السكري عندو تأثري على القلب، على الشرايني، على الكالوي، نسبة 
القصور الكلوي راه جايا غالب األحيان حىت هي من مرض السكري، 

  ...أمراض أخرى بطبيعة احلال حبال الضغط الدموي إىل أخره
 كلها خصنا نتعبأ، وتكون هناك إذن بطبيعة احلال هذه األمراض

الوقاية، كنقومو ا، وخصنا نكثفوا أكثر اجلهود، أما توفري الدواء 
كنعاودو وكنأكدو وال شي واحد لقى مكاينش األنسولني راه كاين 
الرقم االقتصادي اللي أعطيت الرقم ديالو من قبل باش يوجه الشكوى 

  . ا تكون يف هذا االديالو باش نوقفو على االختالالت اللي ميكن هل
  .وشكرا
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   :السيد رئيس اجللسة

  . شكرا السيدة الوزيرة
السؤال الثالث واألخري املوجه إىل السيدة وزيرة الصحة، موضوعه 
املستشفيات العمومية، للمستشارات واملستشارين احملترمني، السيدات 

 زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، سعيد سرار، عبد الرمحان: والسادة
  . أشن، مولود السقوقع

  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشارة السيدة لطيفة الزيواين

  السادة الوزراء،
  السيدات والسادة املستشارون،

  السيدة الوزيرة احملترمة وزيرة الصحة،
تعيش عدد من املستشفيات العمومية أوضاعا مزرية، سواء من 

لعالجات أو التأطري حيث بنيات االستقبال أو التجهيزات الطبية وا
الطيب والصحي، وتزداد هذه الوضعية سوء كلما ابتعدنا عن احملور 

 الرباط الدار البيضاء، وكمثال على هذه -بطبيعة احلال-املعروف 
الوضعية غري الالئقة، واليت يعاين منها املواطنون، وتنعكس على صحة 

دم به املرضى، نعطي مثال مبستشفى حممد اخلامس بآسفي، الذي تنع
الشروط الضرورية للعناية باملرضى، فما هي جمهوداتكم السيدة الوزيرة 
لتأهيل املستشفيات العمومية؟ وما هي حصة مستشفى حممد اخلامس 
بآسفي من هذا اهود؟ وهل تتابعون ما يقع ميدانيا من انتهاكات متس 

  سالمة وصحة املرضى؟ 
  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

تشارة، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب على شكرا السيدة املس
  .السؤال

  :السيدة وزيرة الصحة

  السيد الرئيس،
  السيدات املستشارات،

  السادة املستشارون،
غري بغيت نشري بأن هناك جمهودات كبرية واستثنائية اللي بذلناها 
لتحسني الولوج للخدمات االستشفائية، هذا يعين جمهود اللي بدا هاذي 

وات يف إطار برنامج إعادة تأهيل املستشفيات واإلصالح سن

 كانت هناك زيادة يف ميزانية 2009االستشفائي، وغري برسم سنة 
  . 2010 إضافية خالل سنة %16 و%18االستثمار ديال 

 أنواع، كاين 3ميكن لنا نصنفو غري بإجياز املستشفيات، كاين 
ناطق البعيدة والنائية، املستشفيات اللي مت تشييدها مؤخرا، ولو يف امل

كاين هناك مستشفيات حقيقة مؤهلة جمهزة، فيها مجيع اآلليات، معلوم 
نفتقر دائما إىل قلة املوارد البشرية، ولكن املستشفيات حقيقة يعين وفق 

  .كل املعايري التقنية
الصنف الثاين، اللي هي املستشفيات اللي كانت قدامت شوية، 

ستشفائي، من ضمنهم آسفي، واللي مت ودخلت يف إطار اإلصالح اإل
  .التأهيل ديالو

وكاين الصنف الثالث من املستشفيات اللي حقيقة ما عندهم إسم 
إال ديال املستشفى، واللي اآلن كذلك داخلني يف اإلصالح 
اإلستشفائي، إما تيتعاود البناء دياهلم يعين من جديد، يا إما إعادة 

 مؤسسة إستشفائية، 28دة بناء التأهيل دياهلم، إذن كاين هناك إعا
  . إقليم24موزعة على 

غري فيما خيص املستشفى اجلهوي حممد اخلامس بآسفي، وهو 
استفاد من إعادة التأهيل، ولكن أنا متفقة معكم ألن كنت زرته، 
وكان كذلك حظي بتدشني من طرف جاللة امللك بالنسبة للشق اللي 

 فيما خيص مصلحة مت التأهيل ديالو، ولكن باقي فيه نقط ضعف
الوالدة، وفيما خيص كذلك الصيدلية، فهناك أوال بالنسبة لتأهيل 

 مليون 55املستشفى اإلستشفائي راه كان ترصد لو غالف مايل ديال 
ديال الدرهم ونصف، وكيف قلت لكم راه هو كذلك يف إعادة 
التأهيل، املصاحل اللي ما كانش مت التأهيل دياهلا حبال قلت لكم 

ة، ولكن كذلك قلت اجلراحة، الوالدة، ولكن كذلك جراحة الصيدلي
  .%95األطفال، وتبلغ نسبة تطور األشغال بنسبة 

بغيت نقول لكم غري بعض املؤشرات اللي حققها املستشفى ديال 
 ألف سنة 20آسفي، مت انتقال نسبة ولوج املرضى للمستشفى من 

  .نكمل يف التعقيب..  ألف35 إىل 2007

  :لسةالسيد رئيس اجل

  .شكرا، السيدة الوزيرة، الكلمة للسيدة املستشارة يف إطار التعقيب

  :املستشارة السيدة لطيفة الزيواين

  .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة
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بالنسبة للمجهودات، احنا ال نشك يف اهودات اليت تقوم ا 
الوزارة، هذه مسألة مفروغ منها، ولكن أنا أعطيت منوذجا هو 

ستشفى حممد اخلامس مبدينة آسفي، وكاين واحد الشق من السؤال، م
السيدة الوزيرة، ما جاوبتوش عليه، هو املتعلق فاش قلت لكم هل 

  تتابعون ما يقع ميدانيا من انتهاكات متس سالمة وصحة املرضى؟
نعطيكم وضعية ديال هاذ املستشفى، هو يعرف فوضى عارمة، 

ين الرشوة، كاين احملسوبية، كاين هناك عدم االكتراث باملرضى، كا
الزبونية، كاين خصاص يف املوارد البشرية، وهنا كنخصص باألخص 

  . بالنسبة للممرضني، كاين تقنيي املخترب وتقنيي األشعة
كنشكروكم على اهود اللي درتوه فيما خيص األطباء، يعين 

نا زودتو املستشفى بأطباء خمتصني بالعدد الكايف، وهاذي بادرة اح
كنشجعوها وكنصفقو هلا، ولكن كنندهشو وكنلقاو هاذوك األطباء 

 يف 4اللي عينتو انتما يف املستشفى كيشتغلوا بشكل دوري، عندنا مثال 
، متفامهني بينام كل مرة كيحضر 4واحد القسم، مكيحضروش ب

واحد، أش كينتج على هاذ الشي؟ كاين االكتظاظ، كاين الئحة 
انتما كتديروا واحد اهود، ولكن ... ر ذلكاالنتظار طويلة إىل آخ

كنجيو للمستشفى كاين تأويالت، معرفناش شكون اللي وراء هاذ 
  التأويالت؟

باإلضافة إىل هاذ الشي، كاين افتقار املستشفى للتجهيزات، ما 
معىن أن مستشفى إقليمي كبري اذ احلجم، وفيه سكانري واحد؟ وهاذ 

ملاذا هو دائما معطل؟ هاذ : رح السؤالالسكانري دائما معطل، أنا أط
التعطيل ديالو اشنو كيأدي، كيأدي املرضى أم كيمشيو للمصحات، 

  وأغلبهم فقراء منني غيجيبوا لفلوس باش خيلصوا املصحات؟ 
واملشكل اخلطري اذ املستشفى، السيدة الوزيرة، وقلتم بأن أنه مت 

، املشكل %95بة التأهيل ديالو واملشاكل حتلت إىل آخر ذلك بنس
اخلطري ديال هاذ املستشفى هو قسم الوالدة، وأنتم تعرفون هاذ املسألة، 
ألنين، إىل امسحتو يل، أنا أمسيه قسم املتوفيات أو قسم األخطاء الطبية 
بامتياز، وأنتم تابعتم، وحنن نشكركم، على احلالة ديال السيدة اللي 

املرحومة كرتاز، توفت مؤخرا هو النقطة اليت أفاضت الكأس وهي 
  .واألمثلة عديدة، ولكن غري هاذ املثال هو الذي أفاض الكأس

وإننا نستنكر االستخفاف الذي تعاملت به اإلدارة مع هذه احلالة، 
ونريد أن نعرف بالنسبة للسيدة الوزيرة اللجان اليت أرسلتها، أشنا هي 

ضعتو النتيجة؟ ألن باقي حلد الساعة باقي متوصلنا حلىت شي حاجة، و
  يديكم على موطن اخللل، ولكن أشنو النتيجة؟ 

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسيدة املستشارة، الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب

  :السيدة وزيرة الصحة

السيدة املستشارة، ما وقع يف مدينة آسفي خبصوص وفاة السيدة 
تفتيش وقفت على عدة احلامل ميمكناش نقبلوه ائيا، ومشات جلنة ال

اختالالت، من ضمنهم اختالالت اللي أشرتيو هلم، ميكن يل نقول لكم 
السيدة املستشارة على أنه الناس اللي خطؤوا، ما غندخلش يف 
التفاصيل، واللي متورطني يف هاذ اإلشكالية اللي هي خطرية جدا، راه 

نه حقيقة غادي يدوزوا يف اللجنة التأديبية وغيمشيو أكثر من ذلك، أل
أخطاء جسيمة أا ارتكبت، وغادي يكون كذلك هناك تغيري على 

  . صعيد اإلدارة بالنسبة للمستشفى وبالنسبة للجهة ككل
كونوا على يقني، السيدة املستشارة، على أن جلنة التفتيش بكل 
موضوعية وقفت على هاذ االختالالت، وسيترتب جزاءات ألن اليوم 

 يتم وفاة باالختالالت، وماشي اختالالت يعين ال ميكن أن نقبل أنه
عادية، يعين بدون أن ندخل يف تفاصيل ال نقبل ائيا ما وقع يف 

  .مستشفى آسفي

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، ونشكركم على مسامهتكم القيمة يف هذه 
  .اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السيدة وزيرة التنمية االجتماعية 
ألسرة والتضامن حول محاية حقوق الطفل، للمستشارين احملترمني وا

عزيز الفياليل، ناجي الفخاري، حممد زاز، فؤاد القادري، حممد : السادة
  . كرمين

  .الكلمة ألحد املستشارين

  :املستشار السيد النعم ميارة

  .شكرا السيد الرئيس
  السيدتني الوزيرتني،

  السيد الوزير،
  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارين،
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لقد صادقت اململكة املغربية على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 
، كما مت وضع خمطط وطين من أجل االرتقاء باحلقوق 1993سنة 

 حتت شعار 2015 و2006األساسية للطفل للفترة املمتدة بني 
  ". مغرب جدير بأطفاله"

الحظ العديد وبعد مضي ثالثة سنوات على هذا املخطط، الزلنا ن
من مظاهر استغالل األطفال يف التسول، وتشغيلهم يف مهن وحرف 
خمتلفة دون مراعاة لسنهم أو وضعهم االجتماعي، والدفع م يف كثري 
من األحيان إىل االحنراف، مما يتناقض مع العهود واملواثيق الدولية اليت 

  .سبق للمملكة أن صادقت عليها
ما هي اهودات اليت قامت :  احملترمةلذا نسائلكم، السيدة الوزيرة

ا احلكومة حلماية الطفولة ومتكينها من حقوقها املتعارف عليها دوليا؟ 
  وما مآل مدونة األطفال؟ 

  .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب على 
  .السؤال

  :ة االجتماعية واألسرة والتضامنالسيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمي

  .شكرا السيد الرئيس احملترم
  السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

  السيد الوزير،
يف البداية أشكر السادة املستشارين من الفريق االستقاليل للوحدة 
والتعادلية على طرح هذا السؤال اهلام، وفعال املغرب يتوفر على 

التفاقية الدولية حلقوق األطفال وكذلك التزامات دولية من خالل ا
الربوتوكولني االختياريني امللحقني ا وجمموعة من االتفاقيات األخرى 

 ديال املكتب العاملي للشغل حول تشغيل 182 و138مثل االتفاقية 
  .األطفال وحماربة تشغيل األطفال

كذلك على الصعيد الوطين عندنا خطة العمل الوطنية للطفولة، 
خلطة الوطنية ما تتميز ا هي أنه قمنا بتقييم تفعيلها بعد سنتني وهاذ ا

، وأكد هذا التقييم على الدور األساسي ديال 2008وذلك يف سنة 
الفاعلني احملليني، حيث أننا بعد ذلك قمنا ببلورة خمطط على الصعيد 

يعين خطة العمل الوطنية االنتقائية حول ) pacte(اجلهوي، اللي مسيناه 
الطفل، أعطينا االنطالقة ديالو بطريقة منوذجية يف مدينة الدار حقوق 

  . البيضاء، ومث يف مدينة أكادير

 سنوات، 4حاليا نقوم بتقييم تطبيق اخلطة الوطنية للطفولة بعد 
والتقرير هو على وشك االنتهاء وإن شاء اهللا غادي تعرض على اللجنة 

 اللي يترأسها السيد  قطاعات وزارية،17الوزارية اللي هي مكونة من 
  .الوزير األول، واللي كتسهر فعال على تفعيل هاذ خطة العمل الوطنية

كذلك فيما خيص تقييم تفعيل االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، هناك 
، تقدم 2009 سنة يعين تقدم يف ديسمرب 20التقييم اللي قمنا به بعد 

اكش يف نوفمرب أمام صاحبة السمو امللكي األمرية لال مرمي، يف مر
، واآلن نقوم بتحضري التقرير الثاين والثالث لالتفاقية الدولية 2009

  .حلقوق الطفل اللي غادي تقدم أمام األمم املتحدة
بعد هاذ خطة العمل وهاذ االتفاقية كاين جمموعة من األعمال اللي 

هاذ مت القيام ا، من الناحية التشريعية يعين مالءمة القوانني الداخلية مع 
االتفاقيات الدولية، كذلك فيما خيص اخلدمات واهلياكل احلمائية 
للطفولة هناك جمموعة من الربامج احلكومية، ميكن أن نذكر منها عدد 
مرتبطة بوزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التشغيل، وزارة األمن 
الوطين، ألنه إشكالية متعددة القطاعات، وميكن لنا كذلك أن نتكلم 

  .يا االستماع يف املدارسعلى خال
فيما خيص الوزارة كاين وحدات محاية الطفولة، اللي كاينني منها 

 يف الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والرابعة غادي نفتحوها 3حاليا 
يف األسابيع القليلة يف مكناس، كذلك وحدات اإلسعاف االجتماعي 

ء، وحنن إن ، موجودة واحدة يف الدارالبيضا)SAMU social(املتنقلة 
شاء اهللا غادي نفتحو ديال مكناس يف املستقبل القريب جدا، وعندنا 
املخطط ديال إنشاء مثل هذه الوحدات يف كل جهات املغرب طبقا 

  . التفاقية خمطط مع مؤسسة التعاون الوطين
  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسيدة الوزيرة، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد عبد السالم اللبار

  .شكرا السيد الرئيس
  السيدة الوزيرة،

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

السيدة الوزيرة، يف احلقيقة آفة تشغيل األطفال متس شعائرنا، متس 
قيمنا، متس كرامة املواطن املغريب عندما نالحظ تشغيل األطفال يف 
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 يف جملسنا املوقر حرفيني يتذكرون على خمتلف ااالت، ومعي هنا
األقل طريقة تشغيل األطفال عندما يغادرون املدرسة، فجل املغاربة 
كانوا بعد دراستهم يلتجئون إىل تعلم احلرف، على اعتبار القولة 

ومل أتذكر بالضبط القولة التقليدية ) تعلم احلرف أساسي(املشهورة 
  .املعروفة

مودة غري دات اليت تبذلوا جمهودات حمالسيدة الوزيرة، إن اهو
إىل التوعية الشاملة، وأنوه باهودات اليت تبذلوا، خصوصا أننا نسعى 

يف قطاع التعاون الوطين، والذي يسمى التعلم بالتدرج، وهنا قول بأن 
هذا اال هو جمال قد امتص العديد من األطفال، فحبذا لو تستمر 

دات حىت تقل على األقل ذيك اآلفة أو وزارتكم يف دعم هذه اهو
ذيك الوباء الذي ميس أطفالنا يف سن مبكر، وحيرم جلهم من التمدرس 
بوازع الفاقة، بوازع احلاجة، بعدة مناذج نعيشها يف جمتمعنا، فال نرضى 
وأنتم تشرفون على هذه الوزارة أن نرى أطفال يشتغلون يف أبشع 

  . الصور
  .شكرا السيد الرئيس

  :ئيس اجللسةالسيد ر

شكرا السيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على 
  .التعقيب

  :السيدة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

  .شكرا السيد املستشار احملترم
فعال علينا مجيعا أن نعمل من أجل يعين نشر ثقافة حقوق الطفل 

 حمددة وطنيا ودوليا، مثال اللي كتفرض علينا التزامات اللي هي اآلن
 سنة اآلن أصبح إجباري، 15فيما خيص متدرس األطفال حىت لسن 

يعين ما كاينش معه تفاوض، ومن الضروري باش فعال كل األسر 
 سنة، 15املغربية وكل املتدخلني يعرفوا بأنه هناك إجبارية التعلم حىت 

  . وكاين جمهودات كبرية يف هاذ املضمار
 سنة هاذي هي 18 سنة و 15لي عندهم ما بني كذلك بالنسبة ال

الفترة اللي ممكن فيها يكون تعلم فعال، واملسألة ديال التكوين بالتدرج 
كتعطي نتائج جد مهمة فيما خيص اإلدماج يف سوق الشغل، وفعال 

  .نقوم مبجهود من أجل دعم هذا العمل ديال مؤسسات التعاون الوطين
يل الفتيات كخادمات البيوت، كذلك فيما خيص املسألة ديال تشغ

البد أن نتعبأ مجيعا من أجل القضاء على هذه الظاهرة اليت ال تليق أبدا 
مبجتمعنا، وهناك مشروع قانون مت وضعه يف إطار منع تشغيل الفتيات 

كخادمات البيوت، وحنن اآلن ننسق بيننا وبني وزارة التشغيل 
د اإلطار قانوين اللي هو والتكوين املهين من أجل أننا فعال خنرجو بواح

من أجل يعين حماربة ظاهرة تشغيل " إنقاذ"موحد، هناك كذلك برنامج 
 ديال املربيني 240الفتيات كخادمات البيوت، اللي يف إطارها كونا 

املختصني خاصني بظاهرة حماربة يعين تشغيل الفتيات كخادمات 
 ديال 150هناك تكوين " إندماج"البيوت، وكذلك يف إطار برنامج 

  . الفاعلني االجتماعيني من أجل حماربة ظاهرة أطفال الشوارع
هاذ الشي كلو البد أننا نؤكد على ضرورة التقائية كل اهودات 
ديال الفاعلني احملليني وخمتلف املؤسسات وكذلك مجعيات اتمع 

  ". مغرب جدير بأطفاله"املدين من أجل أننا حنققو فعال الشعار ديال 
  .وشكرا

  :سيد رئيس اجللسةال

  . شكرا السيدة الوزيرة
السؤال األخري املوجه كذلك إىل السيدة وزيرة التنمية االجتماعية، 

خريي : موضوعه ظاهرة أطفال الشوارع، للمستشارين احملترمني السادة
  . بلخري، حلسن العواين، عبد العزيز بوهدود، امحاد أبرجي، حني سليغوة

  .رينالكلمة ألحد السادة املستشا

  :املستشار السيد خريي بلخري

  .شكرا السيد الرئيس
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدة الوزيرة،
  السيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
احلقيقة أنا كنت متردد باش نطرح هاذ السؤال ألننا يف كل مرة 
نطرح هذا السؤال، ولكن مل نر على أرض الواقع املعاناة اليت يعانيها 

طفال الشوارع، احلكومة كانت دائما الرد دياهلا وهو القوانني سنعمل أ
سنعمل، حنن نطالب اآلن من السيدة الوزيرة واحلكومة أننا ال يعقل أن 
نرى أطفال الشوارع يف كل مكان مشردين، يتعاطون املخدرات، 

  للتسول أمام املأل، أين حنن؟ 
م، يف املقاهي، يف أقول هذا ألننا نرى أمام الربملان، يف املطاع

حمطات الطرق، أمام الفنادق، يف كل مكان، ودائما سنفعل، سنعمل، 
  أين االلتزامات الدولية واالتفاقيات؟ أين هي حقوق الطفل؟ 
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السيدة الوزيرة، ما كنوجهوش لك بوحدك، وكلنا حول هاذ 
املعاناة كنطلب من السيدة الوزيرة إىل كان شي جواب على الواقع، 

  .ن سوف نعملأما إذا كا
  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب على 
  .السؤال

  :السيدة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

 .شكرا السيد الرئيس

شكرا السادة املستشارون احملترمون على طرح السؤال ديالكم، 
ب فيه اإلطار إىل آخره، ولكن غادي منشي وفعال أنا عندي سؤال مرك

  .مباشرة إلعطاء نتائج، بغييت امللموس، غادي نعطيك امللموس
اللي هي وحدة اإلسعاف  )SAMU social (فيما خيص مؤسسة

االجتماعي املتنقل ديال مدينة الدار البيضاء، اللي متت إعادة هيكلتها 
، هاذ 2006 بعدما مت تدشينها من طرف صاحب اجلاللة يف سنة

 ديال 2514 هناك 2009املؤسسة النتائج دياهلا حاليا يف سنة 
األشخاص يف وضعية الشارع اللي استافدوا من اخلدمات الطبية 
واخلدمات االجتماعية هلاذ وحدات اإلسعاف االجتماعي املتنقل، منهم 

  .  من النساء%15,51 من الرجال و84,49%
ن اخلدمات املوجهة  ديال املستفيدين م2514من ضمن هاذ 

 اللي مها أطفال أقل من 1624لألشخاص يف وضعية الشارع، هناك 
 فقط مها فتيات، 139 سنة، هاذي يف الدار البيضاء، ومنهم 18

وبفضل تعاون املؤسسات اللي هي كتعاون معنا يف إطار هاذ وحدات 
 اللي متت إعادة إدماجهم 447اإلسعاف االجتماعي املتنقل، هناك 

رهم، إذن خرجوا من الشارع ومتت إعادة إدماجهم داخل داخل أس
 اللي مت إعادة التوجيه دياهلم حنو املؤسسات 172أسرهم، وهناك 

  .الشريكة، اللي هي كذلك مؤسسات الرعاية االجتماعية
كذلك بغيت نقول بأنه هاذ وحدات اإلسعاف االجتماعي املتنقل، 

لدار البيضاء، اآلن كاينة ما كايناش غري يف الدار البيضاء، كاينة يف ا
واحدة يف مكناس، مت التجهيز دياهلا واستقطاب الطاقم املسري، واآلن 
ها مها بداو كيتكونوا، الناس اللي غادي يسريوا هاذ املركز، غادي يتم 

  .االنطالقة ديالو يف هاذ األسابيع القليلة إن شاء اهللا من هنا للصيف

رنامج مع التعاون الوطين وباإلضافة إىل ذلك، عملنا واحد خطة ب
اللي هي املنفذ اايل ديال سياسة وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 
والتضامن، ما تنساوش أنه الوزارة ما عندناش مندوبيات جهوية، ولكن 
عندنا التعاون الوطين، درنا معها برنامج خمطط من أجل خلق هاذ 

ت املغرب، وخاصة وحدات اإلسعاف االجتماعي املتنقل يف مجيع جها
يف املدن الكربى، وهذا ما ميكن لو يتحقق إال بتعاون مع الفاعلني 
احملليني، اجلماعات احمللية عنها دور مهم اللي خصها تلعبوا، مجعيات 
اتمع املدين كذلك، احنا كوزارة كنوفرو التصور، كنوفرو األطر اللي 

لعام للعمل، ولكن غادي تقوم اذ العمل، كنكونوها، كنعملو اإلطار ا
البد أنه يكون تدخل ديال خمتلف املتدخلني وعلى رأسهم الفاعلني 

  .احملليني
  . وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد املستشار يف إطار التعقيب

  :املستشار السيد خريي بلخري

اللي السيدة الوزيرة، ما اقتنعتش باجلواب ديالك، نظرا لألرقام 
كنالحظوها يف مجيع املدن املغربية ويف القرى ويف أي مكان، 

، نلقاوها رمبا غري هنا يف الرباط أو الدار 172 و175وكنشوف 
  . البيضاء هاذ الرقم

احنا دابا كنتكلمو على خريطة وطنية، أنا التخوف ديايل واش ما 
بقاش عندنا القلب باش نعطفو على هاذ الشرحية أو ال؟ راه خصنا 
نوضو، راه إذا ما كانش، راه مها اللي غدا غادي يبقاو هاذ العصابات 
ديال اللصوص، ولينا كنشوفو ظاهرة اإلجرام اللي واقعة يف املغرب، 
شكون األسباب دياهلا؟ مثل هاذ األشخاص اللي ما لقاوش شكون 

  .اللي ياخذ م
  السيدة الوزيرة،

 مشينا اذ الوترية هاذ األرقام أنا كنقول ضعيفة وضعيفة جدا، إىل
ما عرفناش شحال األرقام راها كتزاد وشحال كنرجعو للعائالت 

ومن مجيع اتمع دياهلم، ونتمىن من السيدة الوزيرة ومن احلكومة 
املدين باش حياول باش نلقاو شي حل هلذه املعضلة اللي كتواجه هاذ 

  . الشرحية من اتمع
  .وشكرا

 



 

40 
 

  :السيد رئيس اجللسة

  .يد املستشار، الكلمة للسيدة الوزيرةشكرا الس

  :السيدة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

 ديال األطفال اللي 747شكرا السيد املستشار، ملي كتقول بأنه 
مت إعادة اإلدماج دياهلم داخل األسر دياهلم هو رقم هزيل، أكيد أنه ما 

اء ـ مع بنالـة حبـا االجتماعيـع القضايـو مـخصناش نتعامل
)les autoroutes ( بالكيلومترات، ألن هاذوك كتعطيهم لشركة

وكتخلص عليهم الواجب وكتقوم ببنائهم، أما ملي كيتعلق األمر ب 
 ديال احلاالت االجتماعية، كل حالة يا حالة، وخصك تتطرق 747

هلا، ومتشي وتقابل وتتجاوز العوائق البسيكولوجية والعائلية 
 أكيد أنه هذا الرقم هذا ماشي رقم هزيل، أنه رقم ...واالجتماعي، إخل

مهم ومهم جدا، وكندعيكم إذا بغيتو ترافقونا يف واحدة من الزيارات 
الليلية اللي كنقومو ا باتصال مع األطفال ديال الشوارع، وشوفوا 
الصعوبة اللي كنعانيو منها من أجل أننا ننقذ ذاك األطفال فعال من 

  . الشارع
توجهو لو هو كذلك املسألة ديال الوقاية، والوقاية اللي خصنا ن

كتطلب مواجهة مشكل العنف ضد النساء، املشكل ديال األمهات 
العازبات، املشكل ديال عدم توفر هذه األمهات العازبات بأي حل 
جمتمعي، أنه اتمع قاسي جدا مع املرأة اللي كتعاين من االغتصاب 

حل اجتماعي من أجل مواجهة واللي كتلقى راسها حامل بدون أي 
  ذلك، هذا هو اللي خصنا نواجهوه إذا بغينا فعال حنافظو على الوضعية

 ديال األطفال ديالنا، وما خنليومهش يتشردوا يف الشوارع، خصنا 
حنميو املرأة، خصنا حنميو األسرة، خصنا حناربو العنف ضد النساء، 

  . كوخصنا نبنيو فعال واحد اتمع اللي يكون متماس
كذلك خصنا نعبئ كل الفاعلني احملليني، وهذا هو اللي كنقومو به 

يعين خطة العمل االنتقائية حول  )le pacte(حاليا يف إطار هاذ 
حقوق الطفل، قمنا ا يف الدار البيضاء، يف أكادير مجعنا كل الفاعلني 

 املليون يف 3وكل املؤسسات وقلنا كيفاش ميكن لنا نتعاونو، واش 
 1500البيضاء ديال السكان ما قادرينش فعال أم يتضامنوا مع الدار 

 ديال األطفال يف الشوارع، أكيد أننا ممكن نقومو بذلك، 1600أو 
ولكن شريطة أننا نعملو اليد يف اليد، وما نوجهوش أصابع االام 
لآلخر، كل واحد يسائل نفسه، أشنو ميكن يل أنا نعمل من أجل أنه 

   يف الشارع؟ األطفال ما يبقاوش
الوزارة أكيد أا خصها تقوم بالدور دياهلا، وكتقوم بالدور دياهلا 
مبعية مؤسسة التعاون الوطين ومؤسسة وكالة التنمية االجتماعية، ولكن 
خص كذلك الفاعلني اآلخرين يدخلوا يف هذه الدينامية، وأكيد أنه 

 ممكن فعال ذه الطريقة غادي ميكن لنا نتغلبو على هذه الظاهرة اللي
  . أننا نتغلبو عليها

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا للجميع على املسامهة يف هذه اجللسة، 
 .ورفعت اجللسة


