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        606060607777حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 يونيو 7  (1432 رجب 4الثال3ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساBلرئيس  الثالثاخلليفة  ،حلسن بيجديكن املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانيةدقيقة، ابتداء من الساعة  عونوثالث وأرب ثالث ساعات: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .السابعة والثالثني بعد الزوالواMقيقة 

   .مناقشة األسـئU الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .اجللسة أعلن عن افتتاح
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارون احملرتمون،
من اMسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اMاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

Bلس املستشارين، خيصص اBلس هذه اجللسة ألسـئU السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

دول األعامل، وقبل الرشوع يف تناول األسـئU الشفهية املدرجة يف ج
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اBلس عىل ما جد من مراسالت 

  .وإعال�ت
  .اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اBلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اBلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اBلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اBلس
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  الزمالء احملرتمني،

ارشة بعد يف البداية أحيط اBلس املوقر أننا سـنكون عىل موعد مب
جلسة األسـئU الشفهية مع جلسة معومية ختصص ل�راسة والتصويت عىل 

  :النصوص الترشيعية التالية
يتعلق بإحداث الواك� املغربية لتمنية األنشطة  59.09مرشوع قانون رمق  - 1

اللوجيستيكية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار 
  قراءة 3نية؛

 1.58.008يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق  04.11 مرشوع قانون رمق - 2
مبثابة النظام األسايس  1958فرباير  24املوافق  1377شعبان  4الصادر يف 

 العام للوظيفة العمومية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛
املتعلق  24.96يقيض بتمتمي القانون رمق  59.10مرشوع قانون رمق  - 3

 الت، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛¥لربيد واملواص

من مجموعة  517يقيض بتغيري وتمتمي الفصل  10.11مرشوع قانون رمق  - 4
 .القانون اجلنايئ

يقيض  11.11كام توصلت رئاسة جملس املستشارين مبرشوع قانون رمق 
بإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض ¥ألعامل »جªعية لفائدة العاملني بوزارة 

ومبقرتح قانون بتغيري وتمتمي القانون . الفالحة والصيد البحري، قطاع الفالحة
بتحديد النظام األسايس اخلاص مبوظفي إدارة جملس  32.98رمق 

  .املستشارين
 اتكام توصلت رئاسة اBلس مبراسU من السـيد الوزير امللكف ¥لعالق

املنتدب Mى  مع الربملان، خيرب من خاللها اBلس طلب السـيد الوزير
الوزير األول امللكف بتحديث القطاعات العامة بإدراج السؤال الفريد 

  .املوجه لوزارته يف آخر اجللسة
و¥لنسـبة لألسـئU الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  : يونيو 7إىل غاية يوم الثال3ء 
  سؤ»؛ 20: عدد األسـئU الشفهية -
  أسـئU؛ 4 :عدد األسـئU الكتابية -
  .جوا¥ن: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد األمني، اللكمة للسـيد معر أدخيل يف إطار نقطة نظام، 

  .يف إطار تسـيري اجللسة

        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  . شكرا السـيد الرئيس

سيمت برجمهتا من بعد غري ¥لنسـبة ملا بعد اجللسة ¥لنسـبة للمشاريع اليت 
اجللسة، »تفاق اÂي مت داخل ندوة الرؤساء ¥لنسـبة للرتتيب ليست يه 
اجلدو� اليت أشار لها األمني، و¥لتايل هناك ¥لنسـبة ملرشوع القانون األول 

من مجموعة القانون اجلنايئ،  517يقيض بتغيري وتمتمي الفصل  10.11هو 
يقيض مبوجبه الظهري  Ç04.11 املرشوع الثاين هو مرشوع قانون كذ

إخل مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، املرشوع ... الرشيف
يتعلق بإحداث الواك� املغربية لتمنية  59.09الثالث هو مرشوع قانون 

األنشطة اللوجيستيكية، واملرشوع الرابع بطبيعة احلال هو مرشوع قانون 
  .املتعلق ¥لربيد واملواصالت 24.96رمق  يقيض بتمتمي القانون 59.10رمق 

  .شكرا السـيد الرئيس، هذا هو الرتتيب اليل مت »تفاق عليه

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، هذا الرتتيب هو اليل اكين بعد ندوة الرؤساء، 

 هإذن هذا هو اليل غادي نتعاملو به ألن امللف عند السـيد األمني، عند
Êل ندوة الرؤساءقبل اجللسة د.  

من النظام اMاخيل، توصلت الرئاسة  128إذن طبقا ملقتضيات املادة 
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  .طلبات إحاطة، اللكمة للفريق احلريك 6ب 

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

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

طارئة تتعلق يرشفين أن أتناول اللكمة ¥مس الفريق احلريك بقضية 
  .¥لصعو¥ت اليت يعاين مهنا الفالح

  السـيد الرئيس،
ورديغة كبايق Ïات اململكة، عرفت تساقطات مطرية - إن Ïة الشاوية

 ،غزيرة خالل الشهر املنرصم، بلغت أرقاما قياسـية ببعض مناطق اجلهة
كإقلمي خريبكة وسطات وبرشـيد وبنسلÕن، وهذه األمطار اكنت لها 

ة عىل اإلنتاج وجودته، وكذا معلية تسويق احملصول، ونذكر تأثريات سلبي
  :يف هذا الصدد ما ييل

إتالف مساحات كبرية من حقول احلبوب بسبب األمطار العاصفية  -
  اليت عرفهتا بعض املناطق؛

نقص ملحوظ يف جودة اإلنتاج، سواء ¥لنسـبة للحب أو مادة التنب،  -
عىل جودة األعالف املرتكزة مما ينعكس سلبيا عىل جودة اMقيق من Ïة و 

 عىل مادة التنب؛ 

مالحظة ظاهرة إنبات احلب داخل الشـبكة، مما يقلل من القوة  -
اإلنباتية للبذور، وهذه النبتة ختتلف من منطقة إىل أخرى ومن نوع إىل 

 آخر؛

تأخر معلية احلصاد بفعل عامل األمطار، وكذا تطور ورسعة منو  -
يليات اليت تشلك بدورها عائقا أمام العديد من األعشاب الضارة والطف 

 معلية احلصاد؛

نقص Þم جدا يف الوزن النوعي Ýتلف أنواع احلبوب  :مالحظة -
يف  74، وأن اMورية اكنت حددت يف 74و 70مبعدل يرتاوح ما بني 

، وأن هذا الرمق ال يساعد الفالح هذه السـنة 77األول، أما اآلن أصبح يف 
والسبب هو القوة اإلنباتية ضعيفة نظرا  74ز ألن الوزن النوعي ال يتجاو 
 .إلنبات احلبوب يف السـنابل

درمه للقنطار، إال  290كام أن اMو� حددت المثن املرجعي يف حدود 
أن هذا المثن مل حيرتم نظرا للمشالك اليت تسـببت فهيا األمطار حىت أصبح 

عاونيات درمه للقنطار ألن الت 220المثن حاليا يف األسواق ال يتجاوز 
الفالحية اليت ميكن أن تتدخل محلاية السوق من املضاربني تدعي بأهنا 
تتوفر عىل خمزون من احلبوب يف السـنة املاضية، أما املطاحن فرتفض 
اقتناء حمصول هذه السـنة ألهنا تعمل مسـبقا بأن احلبوب لها إنبات يف 

 السنبU، ويف هذه احلا� أين يتجه الفالح املسكني؟

سـيد الرئيس، إننا نطالب اMو� بأن تعيد النظر يف اMورية لهذا، ال 
من أجل مراعاة لك  2011الوزارية املنظمة لعملية تسويق احلبوب لسـنة 

املشالك املتعلقة جبودة اإلنتاج، كام ينبغي عىل اMو� أن حتث مجيع 
للتدخل من أجل رشاء احملاصيل ويف  ،وخصوصا املسوقني ،الفاعلني

أمثنة مناسـبة يف حدود المثن املرجعي اÂي حددته اMورية ظروف جيدة وب
 .عكس األمثنة املقرتحة من طرف بعض املضاربني

كام أننا يف الفريق احلريك، نطالب بعقد جلنة الفالحة من أجل تدارس 
لك املشالك املرتبطة مبسائل تسويق احلبوب، كام جيب التفكري يف إجياد 

  .نة املقبUبذور جيدة وممتازة ¥لنسـبة للسـ 
وأخريا، من أجل ضامن انطالقة جيدة للمومس الفالõ املقبل، جيب 
عىل اMو� وبتنسـيق مع مؤسسة القرض الفالõ للمغرب أن تتدخل 

  .لتسوية امللفات العالقة بقروض الفالحني
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
التحالف  شكرا السـيد املستشار، اإلحاطة الثانية اللكمة لفريق

  .»شرتايك

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  إخواين املستشارين احملرتمني،

يف إطار النظام اMاخيل Bلس املستشارين، أحيط اBلس علام بقضية 
طارئة تتعلق ¥ملشالك اليت أصبح يعانهيا الفالح خبصوص تسويق احلبوب 

ذه السـنة، فقد اسـتبرش الفالحون خريا بعد أن حددت اMو� مثنا له
درمه للقنطار، رمغ أن الفالحني يف  290مرجعيا مناسـبا معوما، واحملدد يف 

من األمطار األخرية اليت أرضت  ،بعض املناطق املترضرين يف عدة جوانب
المثن ¥ملومس، غري أن الرشاكت امللكفة ¥لتسويق والتخزين ال حترتم هذا 

املرجعي، وتفرض عىل الفالحني أمثنة أقل بكثري من المثن املرجعي، حيث 
درمه للقنطار، ويظهر أن هذه الرشاكت اتفقت فÕ  180ال تعرض أكرث من 

  .بيهنا عىل هذا المثن الهزيل و¥لتايل وضعت الفالح أمام األمر الواقع
ء واملضاربني لقد أصبح الفالح عرضة للمضار¥ت اليت يقوم هبا الوسطا

اÂين يشرتون من الفالح هبذا المثن، مث يبيعون احملصول الحقا بأزيد من 
درامه للقنطار يف  4المثن املرجعي، علام أن اMو� تدمع معلية التخزين ب 

الشهر، مما جيعل أر¥ح الوسطاء أكرث بكثري من الفالح اÂي تعب لعدة 
  .سه عرضة لهذه التالعباتشهور، إضافة إىل املغامرة ¥Mيون ليجد نف 

وإذ ننبه إىل هذه الوضعية غري السلمية، ندعو مصاحل اMو� للتدخل 
  .عاجال محلاية الفالحني وفرض احرتام المثن املرجعي اÂي حددته احلكومة

  .وشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اإلحاطة الثالثة لفريق األصا� 

  .عارصةوامل

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

� واملعارصة أن حنيط اBلس املوقر علام، ومن اهيمنا يف فريق األص
خال� الرأي العام الوطين كذÇ علام، بقضية عىل درجة كبرية من اخلطورة 

  .ومن األمهية يف نفس الوقت
حئ اMا� عن اسـمترار يتعلق األمر بفضيحة، يه واحدة من الفضا

»سـهتتار و»سـتخفاف ¥جلهود اليت تبذل يف بالد� من طرف جال� 
امل� ومن طرف الشعب املغريب كذÏ ،Çود توطيد دو� احلق 

  .والقانون، Ïود حماربة الفساد مبختلف أشاك�
الفضيحة اليت نتحدث عهنا اليوم، يه فضيحة مسـتفزة للرأي العام 

من معىن، وبطلها هو خشصية معومية " اسـتفزاز" لكمة الوطين بلك ما يف
مألت اMنيا ¥لضجيج عن احملاربة املزعومة للفساد وهو يرتكب يف لك 

  .حراكته وسكناته ما يكرس الفساد
يتعلق األمر، السـيد الرئيس، بإحدى أبرز بؤر الفساد والتجاوز يف 

امجلاعي من طرف رئيس اBلس  -ولألسف-اسـتعامل السلطة املامرس 
ملدينة فاس، اÂي فاقت جتاوزاته لك احلدود، غري عا� ¥لضوابط القانونية 
واإلدارية، ونتوقف هنا عن مثال واحد دال، يتعلق بزناع قدمي حول ترسـمي 
احلدود بني امجلاعة احلرضية لفاس وامجلاعة القروية ألوالد الطيب اBاورة 

افر للك القواعد لفاس، حيث قام هذا الرئيس، ويف خرق وحتد س
القانونية، بتوقيع تراخيص غري قانونية إلنشاء جتزئات سكنية وأسواق ممتازة 
يف دائرة نفوذ جامعة أوالد الطيب، ¥لرمغ من وجود عقار يف هذه امجلاعة، 
فهذا الرئيس تيوقع قرارات الرتخيص لتجزئات سكنية، فهيا رها�ت عقارية 

رقا سافرا وجتاوزا فظيعا يف هذا الظرف ¥ملاليري، ولسوق ممتاز، مما يعد خ
  .¥Âات، اÂي ياكحف املغاربة من أجل إقرار وإحقاق دو� القانون

ويف ظل هذه التجاوزات اخلطرية اليت تعترب من األخطاء اجلسـمية اليت 
جيب عىل سلطات الوصاية التصدي لها بلك حزم ومسؤولية، فإننا يف 

رابنا السـمترار مصت سلطات الوصاية فريق األصا� واملعارصة، نسجل اسـتغ
وتلكهئا يف معاجلة هذا امللف، ¥لرمغ من الشاكÊت الكثرية اليل اشكينا هبا، 
بل وأكرث من ذÇ هناك ابزتاز وهتديد ووعيد، ينضاف إلهيا تلكؤ مدير 
الواك� احلرضية ملدينة فاس، ورفضه تسلمي رئيس امجلاعة القروية ألوالد 

يف خرق ) la note de renseignements(ت الطيب مذكرة معلوما
  .سافر للقانون

ما يه الرسا� اليت يريد هذا الرئيس أن يبلغها للرأي العام الوطين؟ 
واش معرمك شفتو يش بالد رئيس جامعة تريخص يف دائرة تراب جامعة 

  أخرى؟
إننا من هذا املنرب نود أن ندق �قوس اخلطر ألن هاذ اليش ال ميكن 

  ...، وال ميكن أن نقبلالسكوت عليه

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، اإلحاطة الرابعة لفريق التجمع اMسـتوري 

  .املوحد

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين،

قبل التطرق، السـيد الرئيس، إىل مضمون اإلحاطة، البد يل من 
ه إىل مجيع العيب املنتخب الوطين املغريب لكرة القدم والسـيد توجيه تنوي

الوزير املرشف عىل القطاع، وهبذه املناسـبة البد يل من اسـتحضار حفاوة 
  .»سـتقبال اليت خص هبا املغاربة األشقاء اجلزائريني فريقا ومشجعني

يه ت� الروح الوطنية العالية  ،أما احلدث البارز اÂي جسل ¥ملناسـبة
ليت أ¥ن عهنا املغاربة، سواء داخل امللعب من خالل األجواء اليت سادت ا

قبل انطالق املباراة أو أثناءها وعند اإلعالن عن هنايهتا، الرسا� اكنت 
السـيد الرئيس، املغاربة متشبثون بثوابهتم، خملصون لشعارمه اخلاM  ،واحضة

  .واللحمة الوطنية ، فالرÊضة تقوي الشعور الوطين)امل� ،هللا، الوطن( 
أما موضوع اإلحاطة، السـيد الرئيس، هو اBموعة املهنية لألبناك اليت 

درمه،  750تتبجح ¥لزÊدة يف أجور املوظفني، أي زادت هاذ املوظفون 
إال أن هذه الزÊدة، السـيد الرئيس، متت عىل حساب الزبناء وأعطيمك 

Uأمث:  
التحويالت، اسـتقبال األبناك اآلن تقتطع رسوم مجيع اخلدمات، 

، )le RIB(التحويالت، كذÇ شهادة رمق احلساب أو ما يعرف ب 
، السـيد )chèque de guichet) .(le chèque de guichet(و

 درمه، إذن هذه 50درامه، وتيحسـبوا لها  10الرئيس، ورقة تيحسـبوا لها 
Âي األبناك مل تسامه ولن تسامه وليس لها روح وطنية، أين بنك املغرب ا

يقر بأن هناك خدمات جمانية تقدم إىل املواطنني؟ أين سـنجد األبناك اليت 
  ستسامه مع املعطلني لمتويل مشاريعهم للتشغيل والتشغيل اÂايت؟

أما الشق الثاين، يدفعنا إىل التساؤل أين هو القرض الفالõ اÂي 
هذه أنشئ لتقدمي خدمات اجªعية ومالية لفائدة الفالحة املغاربة؟ حىت 

املؤسسة، السـيد الرئيس، دÊل القرض الفالõ، أصبحت مؤسسة بنكية 
جتارية، تبحث عن الرحب والرحب فقط، الفالح املغريب ما ذنبه إذا جاءته 

  كوارث طبيعية مثل اجلفاف والفيضا�ت؟
جل واحد لصاحل الفالح إخواين األعزاء، حان الوقت لنقف وقفة ر 

Õي ال يتوفر عىل تنظÂت نقابية ل�فاع عن مصاحله، اآلن إن املغريب ا
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ذنهبم الوحيد، . القرض الفالõ حرك مسطرة املتابعة واحلجز ضد الفالحة
السـيد الرئيس، هو غياب احلكومة وعدم قدرهتا عىل حامية الفالح، ألف 
فالح، السـيد الرئيس، اليت أعفيت ألن ما عندمهش الضام�ت، أما 

يعفومه، واآلن رامه يف احملامك، اآلن نتلكم  الفالحة اليل عندمه الضام�ت مل
  ...عن اMيون القدمية ال عن اMيون اجلديدة، علينا مجيعا كربملانيني

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس، اللكمة للفريق الفيدرايل

  ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد دعيدعةد دعيدعةد دعيدعةد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

Mاخيل، أحيط اBلس علام من القانون ا 128طبقا ملقتضيات املادة 
  :ومن خال� الرأي العام الوطين مبا ييل

  السـيد الرئيس، 
يف الوقت اÂي يتطلع فيه الشعب املغريب وقواه احلية إىل دسـتور 
دميقراطي وإىل انتخا¥ت حرة ونزهية، تقطع مع العهود السابقة، بدأ� نسمع 

وا عىل »صطياد ونرى حترك مجموعة من مفسدي »نتخا¥ت، اÂين تعود
  .يف املاء العكر، وذاÇ من خالل القيام حبمالت انتخابية سابقة ألواهنا

فعىل السلطات املعنية اختاذ لك التدابري الالزمة محلاية شفافية  ،Âا
ونزاهة »سـتحقاقات القادمة من خالل التصدي ملثل هذه املامرسات 

قوية وحقيقية تعرب عن  السيئة ملا يتطلع إليه بالد� من إفراز ملؤسسات
  .إرادة الشعب املغريب
  السـيد الرئيس، 

عىل إيقاع  2011ماي  29عاشت العديد من املدن املغربية يوم 
فرباير، أدى  20التفريق العنيف للمظاهرات السلمية اليت دعا إلهيا شـباب 

إىل جرح العديد من املتظاهرين يف خمتلف اجلهات واألقالمي بلغ حد الوفاة 
  . ة آسفيمبدين

هذا احلدث األلمي اÂي ننتظر ما سيسفر عنه التحقيق اÂي ¥رشته 
النيابة العامة وجلان التقيص اليت شلكها لك من اBلس الوطين حلقوق 
اإلنسان وامجلعيات واملنظامت احلقوقية من أجل إجالء حقيقة ما حدث 
وحماسـبة لك من ثبت تورطه يف ذÇ، غري أنه نسجل بإجياب تعاطي 

من ضبط للنفس مع  2011يونيو  5السلطات العمومية يوم األحد 
املسريات السلمية اليت شهدهتا خمتلف املدن وأقالمي اململكة واMاعية إىل 
إقرار دسـتور دميقراطي وإسقاط مجليع مظاهر »ستبداد وحماربة الفساد 

  .وحمامكة الفاسدين واملفسدين
بتا يف تعاطي األÏزة هذا السلوك األمين اÂي جيب أن يصبح 3

األمنية مع التظاهرات السلمية كحق من حقوق اإلنسان، واÂي نمتىن أن 
ال يكون �جتا عن الضغوط اليت متارسها املفوضية األوربية، فاالحتاد 

، 2013-2011األورويب اÂي جيمعنا وإÊه بر�مج اإلرشاد الوطين للفرتة 

رو، واÂي هيم يف إحدى مليون أو  580واÝصص � غالف مايل يفوق 
مليون أورو، ال ينبغي أن يعطينا  87جماالته احلاكمة وحقوق اإلنسان مببلغ 

اMروس يف جمال احرتام حقوق اإلنسان، مفا دسرتة توصيات هيئة اإلنصاف 
مارس إال دليل عىل رضورة  9واملصاحلة اليت أشار إلهيا اخلطاب املليك ل

سـمية حلقوق اإلنسان وطي صفحة القطع مع لك مظاهر »نهتااكت اجل 
  املايض، فهل تسـتوعب السلطات األمنية اMرس من جديد؟ 

 5وبقدر ما نمتىن التعاطي اإلجيايب مع التظاهرات السلمية ليوم األحد 
  ...يونيو، فإننا نسجل بلك أسف مظاهر التضييق عىل احلرÊت

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
سـتقاليل يف إطار إحاطة شكرا السـيد الرئيس، اللكمة للفريق »

  .اBلس علام

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدين الوزيرين،

  اإلخوة املستشارين احملرتمني،
يف البداية، ¥مس الفريق »سـتقاليل للوحدة والتعادلية، أود أن أوجه 

Âحتية تقدير وإجالل واحرتام لفريقنا الوطين لكرة القدم ا U4ي صنع لي 
يونيو فرحة ممتعة Mى اكفة رشاحئ جممتعنا يف مدنه وقراه، منوهني ¥لروح 
الوطنية العالية لالعيب الفريق الوطين وبلك من سامه يف صنع ذÇ احلدث 
يف ت� الليU الرائعة من مجهور وسلطات حكومية وحملية وجامعة وطنية 

فة املتفرجني املغاربة واألجانب لكرة القدم ورجال األمن واMرك املليك ولاك
  .وعىل احلفاوة اليت مت هبا اسـتقبال األشقاء اجلزائريني

  السـيد الرئيس،
إذا اكن هذا العرس الرÊيض، أكد من جديد قوة وصالبة جهبتنا 
اMاخلية ووجه رسائل واحضة من خالل اللوحة أو الفيتو الرائع ألول مرة يف 

ملكة بلك ما حيمK من دالالت معيقة، مقابU دولية، واÂي محل شعار امل
ومن خالل كذÇ هتافات املغاربة من طنجة إىل لكويرة بشعار اقشعرت � 

  ". ملكنا واحد محمد السادس"األجسام أال وهو 
وإذا اكن املغاربة قد أكدوا للعامل أهنم وبنضج مع لك مسارات صنع 

اجلوهري املطروح  »نتصارات، اقتصادÊ واجªعيا وسـياسـيا، فإن السؤال
¥ملوازاة يف ظل العديد من املامرسات اليت أصبحت خطرا داهام عىل دو� 
احلق والقانون واملؤسسات، من يريد اإلرضار ¥ملصاحل العليا للوطن 
ورشعية سؤالنا يف الفريق هذا مردها إىل حتويل املطالبة ¥حلقوق يف إطار 

واملؤثر عىل مسارات بالد� القانون املرشوع إىل نوع من التسيب املرض 
الكربى، ونسوق عىل سبيل املثال تأثريات ما تعرفه احملافظات العقارية من 
إرضا¥ت وتوقفات، تؤثر وتعطل املسار »قتصادي، ولها وقع مدمر عىل 
املستمثرين املغاربة واألجانب، وخطورة شلك اإلرضا¥ت اليت عرفها القطاع 
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 لك التوضيحات اليت تؤكد التظليل اÂي الصحي رمغ احلوار املفتوح ورمغ
مورس عىل الرأي العام، ت� اخلطورة اليت وصلت حد املساس أو 

  .»سـتخفاف بأرواح مواطنينا يف املسـتعجالت
  السـيد الرئيس، 

  ...إخواين املستشارين

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

يف جدول أعامل هذه نرشع اآلن يف معاجلة األسـئU الشفهية املدرجة 
اجلالية املغربية، : مهنا آنية موÏة لقطاعات 8سؤ»،  21اجللسة وعددها 

سؤ» عادÊ موÏة لقطاعات السـياحة،  13السـياحة، الصناعة والتجارة، و
الشـباب والرÊضة، الرتبية الوطنية، الشؤون »قتصادية والعامة، حتديث 

  .قلالقطاعات العامة، العدل، التجهزي والن
نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة ¥ألسـئU اآلنية املوÏة إىل السـيد 
الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكفة ¥جلالية املغربية املقمية ¥خلارج، 

  . واليت جيمعها وحدة املوضوع
السؤال اآلين األول يف املوضوع يتعلق ¥السـتعداد السـتقبال املغاربة 

  .خلارجاملهاجرين املقميني ¥
اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق »سـتقاليل لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيدين الوزيرين،

  السادة املستشارون،
يف إطار العناية ¥جلالية املغربية املقمية ¥خلارج، من املؤكد أن احلكومة 

اختذت عدة إجراءات واسـتعدادات كعادهتا لهتييء الظروف املواكبة قد 
لتسهيل مأمورية زÊرة ت� الرشحية من املواطنني لب�مه املغرب خالل 
عطلهم السـنوية مبعية أبناهئم، وذÇ يف ظروف مناسـبة لشعورمه ¥لغبطة 

  . واحلبور و»عزتاز ¥نªهئم لهذا الوطن
  ...السـيد الرئيس شوية دÊل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شوية دÊل الساكت هللا يرمح واMيمك، خصوصا يف ذاك الصف األخري 

  .اليل فيه شكيل

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
وذÇ يف إطار املشاركة اMميقراطية الشامU يف مجيع ميادين ... 

  . األنشطة الوطنية، مع احلفاظ عىل حقوقهم وكرامهتم ¥ملغرب وب�ان اإلقامة

ويف هذا السـياق، فإن إسرتاتيجية الوزارة جيب أن تركز عىل اMفاع 
عن مصاحل املغاربة، مغاربة العامل، وحتسني وضعهم القانوين و»جªعي 
واإلنساين وإرشاكهم يف تدبري الشأن العام وأوراش التمنية »جªعية مع 

جلديدة يف خلق ظروف مالمئة ملواكبة وضامن »ندماج اإلجيايب لألجيال ا
ب� اإلقامة، مع احلفاظ عىل روابطهم بب�مه األصيل، وذÇ بإحداث مراكز 
ثقافية وتطوير نظام تدريس اللغة العربية ¥خلارج، ¥إلضافة إىل تنظمي 
إقامات ثقافية، كام تؤكد عىل تعزيز دمع دور اMو� املغربية للجالية املقمية 

والتوجيه والتأطري وتقدمي  ¥خلارج، عرب حتسني »سـتقبال واإلصغاء
املعلومات و»ستشارات وبذل املساعدات لتحسني متدرس أطفال اجلالية 
 Uبتقوية قدرات تدخل امجلعيات املغربية الفاع Çببعض ب�ان اإلقامة، وذ

  .يف هذا الشأن، وتنظمي اجلامعة الصيفية للمغاربة املقميني ¥خلارج
، ما يه »سـتعدادات اليت Âا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم

ستتخذها مصاحلمك اÝتصة من أجل اسـتقبال جاليتنا املغربية املقمية ¥خلارج 
  حىت تمتكن من قضاء عطلهتا الصيفية يف أحسن الظروف؟ 

  .وشكرا

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

 ، للمستشارين2011السؤال اآلين الثاين موضوعه عبور اجلالية لسـنة 
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعدواي، محمد فضييل، : احملرتمني السادة

  . إدريس مرون، عبد القادر قوضاض
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

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

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

وع املنرصم معلية عبور أفراد اجلالية كام تعلمون، انطلقت يف هناية األسـب
وكام جرت العادة، فإن احلكومة املغربية تتخذ . املغربية املقمية ¥خلارج

ترتيبات معلية من أجل ضامن معلية العبور يف ظروف حسـنة، سواء من 
  . حيث السـيو� والسالمة واألمن

وكام حيتفل املهاجرون لك سـنة بيوم املهاجر يف شهر غشت، ويه 
سـبة وحمطة لتدارس العديد من املشRت اليت يعانهيا املهاجرون، ومن منا

  . أبرزها »ندماج يف اBمتعات الغربية، وخاصة األوروبية
كام جيب »هªم ¥جلاليات املغربية يف اخلارج ل�ور الكبري اÂي تلعبه 

ري يف زÊدة جحم التحويالت املالية إىل املغرب لك عام، إذ تسامه بشلك كب
يف حتقيق التمنية »قتصادية و»جªعية عىل حد سواء، إال أن ما ميزي 
عودة جاليتنا إىل أرض الوطن هذه السـنة هو تزامهنا مع حلول شهر 

  . رمضان املبارك
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ما يه اإلجراءات اليت ستتخذوهنا : لهذا، نسائلمك، السـيد الوزير
ال يؤثر تزامن عودة أفراد ألفراد اجلالية املغربية؟ أ 2011إلجناح معلية عبور 

اجلالية املغربية املقمية ¥خلارج مع حلول شهر رمضان املبارك عىل معلية 
  العبور لهذه السـنة؟

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

السؤال اآلين الثالث موضوعه الظرفية السـياسـية واسـتقبال املواطنني 
ستشارين من فريق التحالف املقميني ¥خلارج، اللكمة ألحد السادة امل 

  . »شرتايك لتقدمي السؤال
السؤال اآلين الرابع موضوعه ظروف عودة أفراد اجلالية املغربية 
و»سـتعدادات اليت قامت هبا احلكومة لتأمني حسن اسـتقبالها، اللكمة 

  .ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� واملعارصة

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .را السـيد الرئيسشك

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،

يعيش املغرب يف هذه الفرتة من لك سـنة مومس عودة أبنائه من 
املهجر، ويه سـنة وتقليد، إذ يعترب يف جوهره محمود ويعزز أوارص اللحمة 
العائلية والوطنية، إال أنه قد تصادفه يف بعض األحيان العديد من العراقيل 

يت قد جتعل منه حمنة حقيقية، يعيش مرارهتا لك سـنة أبناء والصعو¥ت ال
  .وطننا يف املهجر

فإذا اسـتحرض�، السـيد الوزير، اإلكراهات اليت يعيشها مغاربة املهجر 
يف اخلارج بسبب ضيق العيش وقU فرص الشغل الراجعة Ýلفات األزمة 

راقيل اليت »قتصادية العاملية وأضفنا إىل مجU هذه املعوقات مجمل الع
يصادفها هؤالء حني عودهتم للوطن، سواء اكنت مسطرية أو إدارية أو 

  .قضائية
 ÇÂ فإننا نسائلمك السـيد الوزير، عن ما يه اإلجراءات الواقعية

وامللموسة اليت اختذهتا احلكومة لتأمني وضامن حسن مقام واسـتقبال أفراد 
قبال واملرور عرب مجيع اجلالية برمس هذه السـنة، وخصوصا املتعلقة ¥السـت 

احلواجز األمنية، إذ أهنم يتعرضون للتفتيش يف لك نقطة نقطة، مما يرهق 
سبيلهم، �هيك عن »نتظارات الطويU، وخصوصا يف اإلدارات واحملامك 

  . و»ستUرات ومشالك أخرى
  .شكرا السـيد الرئيس

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

ثالث موضوعه الظرفية السـياسـية واسـتقبال املواطنني السؤال اآلين ال 
املقميني ¥خلارج، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التحالف 

  .»شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::معومعومعومعوو و و و املستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أ
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون،
العادة لكام اقرتب فصل الصيف اÂي يصادف  السـيد الوزير، جرت

عودة املغاربة املقميني ¥خلارج لزÊرة وطهنم وعائالهتم، ومه حيملون مشاعر 
حب هذا الوطن ومشاعر صU الرمح ويف نفس الوقت تدبري أمورمه، 
ونعرف أن احلكومة تتعبأ، وكذÇ مجعيات وعدد من الهيئات واملؤسسات 

ن هذه السـنة هذه الزÊرة لها طعم خاص وسـتصادف املهمتة ¥ملوضوع، إال أ
بلك تأكيد وضعا جديدا يف املغرب، يتجىل يف احلراك »جªعي اÂي اتسع 
ومازال يتسع للمطالبة ¥إلصالحات، التدابري املتخذة يف غامر النقاش حول 
اMسـتور والتعديل اMسـتوري، كذÇ احلديث عن »نتخا¥ت وحل 

  . لنظام Ïوي جديد الربملان، واإلعداد
وفوق هذا وذاك الوضع املتأثر »جªعي و¥خلصوص أن هناك اآلن ما 

، العمل "توقف العمل داخل بعض اإلدارات العمومية"ميكن أن نسميه ب 
أÊم يف  3أشهر،  8يف احملامك يتوقف، اكد أن يكون عادÊ منذ ما يزيد عن 

بة املقميني ¥خلارج مبصاحل القضاء األسـبوع، وحنن نعمل عالقة املهاجرين واملغار 
املستشفيات كذÇ . والعدل وارتباط هذا حبياهتم العائلية وأمورمه املدنية

تاكد تكون يف حا� جد متأثرة عىل مجيع املسـتوÊت يف مجيع أقالمي املغرب، 
احملافظات العقارية متأثرة جدا، بل مغلقة للتوتر و»حتقان اÂي تعرفه، 

  .األماكن اليت يرتدد علهيا هؤالء املهاجرين يف لك سـنةويه كذÇ إحدى 
ما يه »سـتعدادات أو طبيعة هذا »سـتعداد : هذا اÂي نسألمك

  اÂي هتيئونه لهذه الظروف اليت تتسم هبذه املواصفات باكملها؟ 
يتطلب إضافة إىل ما قلناه، و¥إلضافة إىل ما تقوم به اإلدارة بصفة 

مؤسسات أخرى مكؤسسة احلسن الثاين للمغاربة عادية يف خشص وزارتمك و 
املقميني ¥خلارج، يتطلب منمك أن ختربو� عىل األقل ¥Bهودات، وحنن 
متأكدون أن هذا اهلم يف حقيبتمك وأنمت هتيئون لها، ولكن هيمنا أن ال تضيع 
هذه الفرصة وأن يستشعر هؤالء املواطنون أهنم يعيشون مواطنهتم داخل 

  .ر هذا احلراك وهذا النقاش اÂي يشمل البالدبالدمه يف غام
  .وشكرا

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

السؤال اآلين اخلامس موضوعه أوضاع املغاربة اÂين مت إجالؤمه من 
اÊMر الليبية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق »شرتايك لتقدمي 

  .السؤال
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        ::::اراراراراملستشار السـيد سعيد رس املستشار السـيد سعيد رس املستشار السـيد سعيد رس املستشار السـيد سعيد رس 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

عىل إثر املعارك اليت اندلعت بدو� ليبيا الشقيقة، واليت أصبحت 
شظاÊها تطال املدنيني العزل، ومن مضهنم أبناء اجلالية املغربية، لقد قامت 

ن هذا وإذا كنا نمث. وزارتمك ¥ختاذ التدابري الكفيU بإجالء نسـبة Þمة مهنم
اBهود اÂي أسفر عن إنقاذ أرواح هذه الفئة من املغاربة، فإننا نود أن نثري 
»نتباه إىل ما تعرضت � من ممارسات وعوائق، جعلهتا تعود إىل أرض 
الوطن مسلوبة من متاعها ومما ادخرته طيU سـنوات متفاوتة من الكد 

ا اجªعية ومادية والعمل قصد تأمني حياة كرمية، مما جيعلها تعيش أوضاع
  .ونفسـية عصيبة

  السـيد الوزير، 
اعتبارا لكون مسؤولية اMو� جتاه هذه الفئة من املواطنني تبدأ حبامية 
أرواXم وإجالهئم، ومتتد لتشمل معاجلة أوضاعهم »جªعية يف أرض 
الوطن، فإننا نسائلمك عن اإلجراءات اليت مت اختاذها يف هذا الشأن، وإىل 

اك تنسـيق بني القطاعات واملؤسسات املعنية بقضاÊ جاليتنا أي مدى هن
  ¥ملهجر يف معاجلة هذا الوضع؟

  .وشكرا

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

قبل أن أعطي اللكمة للسـيد الوزير، نرحب ¥حملامني املتدربني لهيئة 
  .مكناس املتواجدين بيننا

ر األول، امللكف ¥جلالية اللكمة للسـيد الوزير املنتدب Mى الوزي
يف  2011املغربية املقمية ¥خلارج للجواب عىل األسـئU املتعلقة بعملية العبور 

  .دقيقة 15ظرف 

السـيد السـيد السـيد السـيد محممحممحممحمد معر، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية د معر، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية د معر، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية د معر، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية 
        ::::املغربية املقاملغربية املقاملغربية املقاملغربية املقميميميمية ¥خلارجة ¥خلارجة ¥خلارجة ¥خلارج
  .شكرا السـيد الرئيس

ستشارين، أن أعرب عن شكري أريد يف البداية، حرضات السادة امل 
اجلزيل للسادة املستشارين اÂين أYحوا يل الفرصة حىت أضعهم يف 
الصورة، ومن خالهلم الرأي العام الوطين حول لك اإلجراءات والرتتيبات 
اليت اختذهتا بالد� إلجناح معلية العبور وكذÇ ملواكبة إقامة املواطنني 

  .املقميني ¥خلارج داخل أرض الوطن
تعلمون، حرضات السادة املستشارين، عىل أن بالد� رامكت جتربة 
Þمة يف ميدان تدبري عودة مواطنينا خالل مومس الصيف، وهذه التجربة 
تلكلت بنجاحات Þمة، وتعترب ¥لنظر للعديد من املراقبني يه جتربة فريدة 

 يف العامل، وهذا النجاح مت أساسا بفضل تعبئة لك اإلدارات واملؤسسات
اليت هيمها األمر وتضامن هذه اإلدارات واملؤسسات، وعىل رأسها مؤسسة 
محمد اخلامس للتضامن، واليت تتوج أعاملها بوضع بر�مج Þم ملواكبة رجوع 

  .املواطنني خالل هذا املومس
وحىت ال أدخل يف تفاصيل لك اإلجراءات املوجودة اآلن، واليت متت 

بور عىل املسـتوى الوطين، ويف إطار صياغهتا يف إطار اجªعات جلنة الع 
  .تنسـيق حممك مع جرياننا اإلسـبان، سأكتفي ¥لتأكيد عىل أمه هذه اإلجراءات

لتني أوقبل اإلشارة إىل ذÇ، أريد فقط أن أثري »نتباه إىل مس
  :أساسـيتني

املسأ� األوىل، ويه أن معلية العبور لهذه السـنة متت انطالقا من يوم 
هذه العملية راجع ¥ألساس إىل تزامن عودة مواطنينا يناير، وتسبيق  05

  مع شهر رمضان املبارك؛
والعنرص الثاين األسايس وهو أن رجوع مواطنينا وخاصة عرب البحر، 
هذه العملية ستمت لكها هذه السـنة عىل عكس السـنوات املاضية عرب ميناء 

رب ميناء طنجة املتوسط، ففي السـنة املاضية البواخر اليل دخلت للمغرب ع
املتوسط يه فقط اليل جات من اجلزيرة اخلرضاء، فهذه السـنة لك البواخر 
سواء رحالت نقل املسافرين، سواء القصرية مهنا أو املتوسطة أو البعيدة، 
غادية تمت عرب ميناء طنجة املتوسط، واألمر يتعلق ¥جلزيرة اخلرضاء 

  .بفرنسا) Sète(اء وبربشلونة وطريفة بإسـبانيا، وجبنوة بإيطاليا، ومبين
هناك ما هيم مسأ� نقل  - بطبيعة احلال-أما فÕ خيص اإلجراءات 

املغاربة املقميني ¥خلارج، وهناك أسطول من البواخر ومن السفن اليل مت 
رشكة نقل، وهذا األسطول غادي  12وحدة، تنمتي إىل  28حتديده، يبلغ 

آالف السـيارات،  ألف خشص يوميا، ¥إلضافة إىل 75يؤمن عبور أو نقل 
  .من أجحام خمتلفة

هناك كذÇ إجراءات جديدة اختذت هذه السـنة، وخاصة لك العمل 
اÂي مت من أجل تأهيل بنيات املوا]، ميناء طنجة املتوسط وميناء 
احلسـمية والناظور، حىت يمت توفري لك رشوط الراحة لفائدة املسافرين، 

  .وكذÇ إجراءات تبسـيط معلية العبور
ذÇ أن هناك تدابري هتم ميناء طنجة املتوسط، واليل تدابري أضيف ك

غادي تسهل العبور أكرث، وغادي حتسن ظروف »سـتقبال بشلك جيد 
  .أحسن من السـنة املاضية

يضاف إىل ذÇ، هناك تدابري تتعلق ¥لسالمة الطرقية والوقاية، وهنا 
يق، وكذÇ أشري إىل تقوية عدد أو الرفع من عدد املراقبني للنقل الطر

، 2010هبدف احلد من حوادث السري، وهنا أشري عىل أنه يف سـنة 
مت تراجع حوادث السري عىل الطرق بأكرث من  2009و¥ملقارنة مع سـنة 

، فهذه السـنة غادي نسـمترو كذÇ الختاذ لك التدابري، ¥ش إن شاء 40%
  .ريهللا نمتناو عىل أن الطرق دÊلنا تكون سلمية وخالية من حوادث الس

هناك كذÇ إجراءات هتم املوارد البرشية لاكفة املصاحل األمنية ¥لنقط 
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احلدودية، وكذÇ بباحات »سرتاحة، ويف هذا اإلطار أشري عىل أنه مت 
آالف خشص أو عنرص تنمتي إىل األمن الوطين والقوات  3تعبئة أكرث من 

  .املساعدة واMرك املليك
مؤسسة محمد اخلامس حملطة  هذه السـنة غادي تمتزي كذÇ بإحداث

جديدة دÊل »سرتاحة، حمطة حترتم املعايري اMولية واليل كمتتد عىل 
سـيارة، وهذه  1200هكتارات، وبطاقة استيعابية تتجاوز  10مساحة دÊل 

احملطة غادي تساعد� بشلك كبري يف تدبري معلية السـيو�، وخاصة ¥لنسـبة 
داث فضاءات جديدة لالسـتقبال أضيف كذÇ إح. مليناء طنجة املتوسط

  .مبطارات فاس وأاكدير و¥ب كذÇ مليلية
يضاف إىل هذه اإلجراءات املتعلقة عىل املسـتوى الوطين، هناك 
كذÇ إجراءات اختذهتا املراكز القنصلية املغربية ¥خلارج، ويه إجراءات 
تبسـيطية لمتكني املواطنني ¥ملهجر من احلصول عىل و3ئق السفر يف أقل 
وقت ممكن، يضاف إىل ذÇ العمل مبداومات مسـمترة داخل املراكز 

  .القنصلية لالسـتجابة لطلبات املواطنني قبل انطالق أو أثناء معلية العبور
يضاف ÇÂ، الرفع من عدد املوارد البرشية ¥لقنصليات، حىت ميكن 

Õ »سـتجابة للطلب املزتايد فÕ خيص املواطنني املقميني ¥خلارج، هذا ف
  . خيص اإلجراءات األساسـية اليل كهتم معلية العبور

تعرفون، حرضات السادة، أن خالل السـنوات الثالثة األخرية، 
¥إلضافة لهذا اBهود، اليل تبذ� بالد� يف معلية العبور، هناك جمهود يبذل 

  . ملواكبة إقامة إخواننا داخل أرض الوطن
واضعة بر�مج متاكمل فÕ هو ويف هذا اإلطار، أشري عىل أن احلكومة 

إداري، كام أشاروا وتفضلوا السادة املستشارون، حقيقة أنه فرتة الصيف 
هو فرتة عطU ¥لنسـبة للعديد من املغاربة املقميني ¥خلارج، يه كذÇ فرصة 
ملعاجلة عدد من قضاÊمه اإلدارية، وأ� أتقامس »نشغاالت مع السـيد 

ظروف دÊل عدد من اإلدارات، وخاصة املستشار احملرتم عىل أن ال
اإلدارات اليل كيشـتغلوا معها أساسا املواطنني املغاربة ¥خلارج، ميكن أن 
  .يكون ÇÂ انعاكس سليب عىل أداء وعىل مصاحل املواطنني املقميني ¥خلارج

فأميل أن نمتكن مجيعا وأن تمتكن هذه اإلدارات من توفري رشوط 
واطنني املغاربة ¥خلارج، ويف هذا اإلطار أحسن ¥لنسـبة السـتقبال امل

احلكومة كذÇ سـتعمل بلك اإلجراءات اإلدارية اليل اخذيناها يف السـنة 
املاضية، ال اليل تتعلق ¥لتوقيت املسـمتر أو ¥لتواجد داخل اإلدارات وفتح 
اإلدارات إلخواننا خارج التوقيت اإلداري، واليل تتعلق مبعاجلة مشالكهم 

  .نسـيق حممك مع اإلداراتوشاكÊهتم بت 
يضاف إىل ذÇ أن بر�مج املواكبة كذÇ فيه جانب ثقايف Þم، وهذه 
السـنة، حرضات السادة، سننظم اMورة الثالثة للجامعات الصيفية لفائدة 

  .أبناء اجلالية املغربية املقمية ¥خلارج
 وأخربمك أن هذه اجلامعات ستمت برشاكة مع اجلامعات املغربية يف خمتلف

شاب مغريب اليل غادي  500اجلهات، وإىل حدود اليوم جسلت أكرث من 

يسامه يف هاذ اجلامعات الصيفية، وهذه اجلامعات الصيفية خلفت نتاجئ 
إجيابية جدا والهدف دÊلها يه متكني جزء من شـبابنا لتعميق روابطه مع 
الوطن وملعرفة ب�ه وخاصة ما جيري داخل ب�ه من تطورات ومن 

  .ت إجيابيةديناميا
كذÇ هذه السـنة غادي تشارك اجلالية املغربية يف احتفاالت عيد 

مواطن، منمتني Ýتلف الب�ان، وكذÇ كام جرت  260العرش بأكرث من 
العادة، غادي يكون كذÇ تنظمي خمÕت صيفية، سواء اÝمي الصيفي 

رج لفائدة الكبري، اÂي تنظمه مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقميني ¥خلا
أكرث من ألف طفل أو اÕÝت اليت تنظمها الوزارة لفائدة أطفال بعض 

  .اMول اإلفريقية والعربية
يضاف إىل ذÇ، هناك بر�مج كذÇ فيه شق تواصيل وغادي نسـمتر 
يف لك املبادرات التواصلية اليل تنعملوها ¥لتنسـيق مع السلطات احمللية 

وحبضور كذÇ اجلالية املغربية ¥خلارج، وحبضور لك املسؤولني اإلداريني 
والهدف من ذÇ يه حماو� معاجلة القضاÊ اليت هتم مواطنينا عىل املسـتوى 

  .الرتايب، والتقرب من انتظاراهتم ومن احتياجاهتم
 Çكام أشار بعض السادة املتدخلني إىل »حتفال  - بطبيعة احلال-كذ

غشت، وأخربمك أن هذه  10يوم ¥ليوم الوطين للجالية املغربية ¥خلارج 
السـنة سـيخصص »حتفاء هبذا اليوم ملوضوع القيام حبصيU دÊل اÝطط 
الوطين للهنوض بقضاÊ وشؤون مواطين املهجر اليل وضعتو احلكومة بني 

، واليل غادي تكون فرصة كذÇ ¥ش نعرضو لك األشـياء 2008-2011
اربة، وخاصة اآلفاق وكيفية اليل تعملت وكذÇ نسـمتع لرأي املواطنني املغ
  .رفع أداء بالد� يف جمال اجلالية املغربية ¥خلارج

وأشري، قبل املرور إىل املوضوع املتعلق ¥لعائدين من ليبيا، عىل أن ما 
يبذل من جمهودات اليوم يف جمال العبور واملواكبة، ينضاف إىل جمهودات 

ة يف اBال الثقايف، وإن كثرية بذلهتا هذه احلكومة يف جماالت خمتلفة وخاص
شاء هللا يف املرحU القريبة املقبU غادي خنربمك ¥ألشـياء اليل تنجزت يف 
اBال الثقايف ويه Þمة جدا، والهدف هو كذÇ تعميق الروابط دÊل 
مغاربة العامل مع الوطن وخاصة يف اBال الثقايف وخاصة ¥لنسـبة لألجيال 

بكر أو اليت وMت يف اخلارج، والهدف اجلديدة، واليت هاجرت يف سن م 
دÊل هاذ الرب�مج الثقايف الطموح وهو إعطاء الفرصة لهذه األجيال ملعرفة 

  . بالدها وللتعريف ببالدها لآلخرين
كذÇ هناك بر�مج اجªعي Þم، وهذا الرب�مج هو اليل مكننا من 

ن يف وضعية تقدمي املساعدة وتقدمي اMمع لعدد من املغاربة اÂين يوجدو 
احلاجة ¥ملهجر، وهاذ الرب�مج هو اليل مكننا كذÇ للوقوف جبانب إخواننا 
يف عدد من اMول اليل عرفت أحداث إما سـياسـية أو حروب أو زالزل 

كام -أو أشـياء أخرى اليل يه دفعت العدد مهنم ¥الجتاه حنو املغرب، واليل 
ألف مواطن  17اوز مكننا من نقل عدد كبري من املواطنني، كيتج -قلت

اليل دخلت يف األشهر األخرية بفضل اMمع دÊل اMو�، وكذÇ اإلجراءات 
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اليل وضعهتا احلكومة، �هيك عن الربامج األخرى اليت ننجزها يف اBال 
  . »جªعي يف عدد من اMول

هناك كذÇ جمال اليل ابدينا فيه وحتققت فيه نتاجئ Þمة جدا، وهو 
ءات مغربية موجودة ¥خلارج، وتعلمون، حرضات السادة، جمال تعبئة كفا

أن اMو� أو أن احلكومة وضعت رؤية يف هذا اBال، ووضعت مهنجية 
العمل ورشعنا يف إجناز أو يف ترمجة هذه الرؤية عىل أرض الواقع برشاكة 
مع الكفاءات املغربية املوجودة ¥خلارج وبرشاكة مع عدد من املؤسسات 

اصة داخل أرض الوطن، فبدأ� بأملانيا وبكندا يف األسابيع العمومية واخل
األخرية وببلجياك ويف عدد من اMول، وامحلد ` اليوم يف هذه الظروف 
اليت أحتدث أماممك، عرشات الربامج واملشاريع اليت ينجزها مغاربة العامل 
داخل أرض الوطن يف إطار تنفيذ هذه الرؤية اخلاصة بعملية تعبئة 

  .ءاتالكفا
فÕ خيص إخواننا العائدين من ليبيا، تعلمون أنه بتوجهيات من جال� 
امل�، احلكومة وضعت بر�مج خاص لمتكني إخواننا، الراغبني يف العودة، 
إىل الرجوع يف ظروف جيدة، وهاذ الرب�مج لكف إىل حد الساعة اMو� 

اغبني يف مليون درمه، وحرسـنا عىل رجوع لك املغاربة الر  130أكرث من 
العودة، ومازال هذا الرب�مج مفتوح إىل اليوم وما فهيش أسـبوع اليل ما 
تيوصلوش مواطنني من هاذ القطر الشقيق، واليل تتكفل اMو� بنقلهم 

  . ومساعدهتم من الوصول إىل أقالميهم
وبطبيعة احلال جمرد رجوعهم وبتنسـيق حممك مع وزارة اخلارجية وضعنا 

هؤالء العائدين ومعرفة رغباهتم ومشالكهم وحرص كذÇ جلنة السـتقبال 
  . كذÇ األرضار اليت تعرضوا إلهيا وكذÇ إرشادمه

  :ويف هذا اإلطار أن احلكومة أخذت عدد من اإلجراءات أمهها 
أوال، يه يف إطار حوار مع وزارة اإلساكن ومؤسسة العمران، 

ن من أعطيت األسـبقية للك املواطنني الراغبني يف احلصول عىل سك
  »سـتفادة من بر�مج السكن »جªعي؛ 

كام مت اختاذ عدد من اإلجراءات تتسهل إدماج األطفال الراغبني يف 
املدارس وكذÇ مساعدة عدد من اإلخوان اليل هام يف وضعية حصية 
صعبة، واحنا مسـمترين بطبيعة احلال يف »عتناء بقضاÊمه يف انتظار أن 

 هذا الب� الشقيق واملغاربة يرجعوا إىل »سـتقرار والهدوء يرجع إىل
  . مواطهنم ساملني إن شاء هللا

  .وشكرا

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

أستسمح، احملامني املتدربني هيئة مكناس يcK التحقوا، ترنحبو هبم، كام 
  .نرحب بأطر ومنخرطي مجعية الشـبيبة املدرسـية بيعقوب املنصور ¥لر¥ط

للتعقيبات عىل األجوبة، اللكمة للفريق »سـتقاليل يف إطار إذن منر 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزايبيبيبيب
  .بسن هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين،
نشكر السـيد الوزير عىل العمل املتواصل اليل تيقوم به لصاحل بالد�، 

حنن نعرف مجيعا عىل أنه لك يوم يتنقل من دو� إىل دو�، وغري قاطن و 
يف مزن� ولكن قاطن يف طائرة، هذا معل املغاربة لكهم تيعرفوه، ولكن 
السـيد الوزير عند� بعض »قرتاحات، اليل يه أساسـية ¥لنسـبة لنا، 

نا و¥لنسـبة يف إطار املشاركة دÊلنا من أجل حتسني الوضعية دÊل إخوان 
العامل يف اخلارج تنقولو أنه رضورة حتسني »سـتقبال واإلصغاء والتوجيه 
 Çوذ ،Uوالتأطري وتقدمي املعلومات الاكفية حلل مشالكهم خالل العط
بشلك اسـتعجايل يف مدة قصرية، جتعلهم يسـتفيدون من عطلهتم، مع حل 

ة مشالكهم اإلدارية والقضائية يف وقت إجازهتم ورضورة تقدمي مساعد
ألطفال اجلالية ببعض ب�ان اإلقامة من أجل المتدرس واحلفاظ عىل الهوية 
الوطنية لألجيال اجلديدة يف أبعادها اللغوية واMينية والثقافية، مع خلق 
ظروف مالمئة ملواكبة وضامن اإلدماج اإلجيايب لألجيال اجلديدة يف ب� 

Ç بإحداث مراكز اإلقامة، مع احلفاظ عىل روابطهم مع ب�مه األصيل، وذ
ثقافية مبختلف ب�ان اإلقامة وتطوير نظام تدريس اللغة العربية ¥خلارج 

  . وتنظمي إقامهتم
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق احلريك يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  .¥مس هللا الرمحن الرحمي

  .لرئيسشكرا السـيد ا
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
. اليل امشاو فيه زماليئ هو قضية املهاجرين املغاربةتقريبا نفس التوجه 

¥لفعل، السـيد الرئيس، السادة الوزراء، ال خيفى عليمك ما تعيشه اململكة 
قريبا يف حاليا يف هذه الظروف، ونظرا كذÇ لكرثة اإلرضا¥ت املتواجدة ت

جل اإلدارات العمومية، و¥لتايل هذا يؤثر عىل »قتصاد الوطين، ويؤثر 
كذÇ عىل لك قادم إىل اململكة، سواء أجنيب أو مواطن مغريب اكن يعيش 
يف اخلارج، و¥لتايل نمتىن، السـيد الوزير، ونود أن تكون عناية خاصة 

يه، ونظرا كذÇ للمدة ¥لنسـبة لهذه اجلالية نظرا للظرف الزمين اÂي تأيت ف 
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القصرية اليت تكون العطل Mهيم نظرا اللزتاÞم ¥خلارج، وعليه جيب أن 
تكون هناك حمالت خاصة ¥لنسـبة مجليع اإلدارات مفتوحة أمام اجلالية 
املغربية القاطنة ¥خلارج من أجل تسوية مشالكهم ومن أجل كذÇ حل 

  .مشالكهم يف أرسع وقت ممكن
خرى مل يتطرقوا لها اإلخوان، وهو ¥لنسـبة كذÇ هناك كذÇ نقطة أ
تأتهيم املنية يف اخلارج ويأتون عرب الطائرات،  نللمواطنني املغاربة اÂي

يعيشون مشالك يف املطارات نظرا لعدم تسوية هذه الوضعية اإلدارية اليت 
  .يف بعض األحيان يظلون تقريبا جل اليوم ويف بعض األحيان اليوم لكه

نمتىن كذÇ، السـيد الوزير، أن تعطى عناية خاصة مجليع و¥لتايل، 

املواطنني املغاربة اÂين يأتون من اخلارج، فاملفروض أن متد هلم يد العون 
عىل مجيع األصعدة وأن تكون هناك تعلÕت صارمة فÕ خيص هذا املوضوع 

  . من أجل تسوية مجيع مشالكهم نظرا لكوهنم مل يتوفروا عىل الوقت الاكيف
  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لفريق التحالف »شرتايك يف إطار 

  .التعقيب عىل اجلواب

        ::::معومعومعومعوو و و و املستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أ
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة الوزراء،

السـيد الوزير، اسـمتعنا إىل حصيلتمك، يه إجيابية جدا، ال ميكن أن 
ا إال جاحد، وبدون شك أنمك ستمتكنون من التغلب عىل الصعاب ينكره

اليت عربمت عهنا، ولكن سؤالنا اآلن جاء يف ظل الغامر السـيايس الراهن، 
ماذا تسـتعدون وما مقمت به السـتقبال اجلالية املغربية يف اخلارج : سؤال واحض

  أمام عدة مطالب؟
لعامل يف شلك تكوين فسؤالنا يمتحور حول موضوع تكوين كتU ملغاربة ا

)diaspora ( ل املغاربة يف العامل، وهذا يتطلب أن يكون هلم موقعÊد
تأثريي وفاعل يف لك مناõ احلياة، من Ïة إدماÏم يف احلقل السـيايس، 

من حق التصويت يف لك  - مغاربة العامل- إىل مىت سـيحرمون هاته الفئة 
من اجلاليات تمتتع هبذا أيh انتخا¥ت ومه يعيشون يف أماكن اشـتغاهلم؟ كثري 

اكنت، وجاليتنا إىل حد اآلن مل تمتتع، حصيح أن األمر ال هيممك كحقيبة 
  .وزارية ولكن لمك دور يف تفعيل هذا املطلب

اإلدماج يف احلقل املؤسسايت، مىت سـيكون هلم مقعد أو متثيلية يف 
يكون  اBلس »قتصادي و»جªعي، فيه اآلن موجودين، ولكن جيب أن

ال نتصور جمالس Ïوية يف . ذÇ رمسيا يف جمليس الربملان، يف جملس اجلهة
  . إطار اجلهة املوسعة بدون متثيلية املغاربة املقميني ¥خلارج

اإلدماج يف احلقل »قتصادي، يتعلق األمر بإعطاهئم الفرصة يف الفضاء 

تUر، اÂين »قتصادي برضورة مراجعة نظام اشـتغال اBالس اجلهوية لالس 
أقصوا مهنا متاما، بإعادة النظر يف اجلانب املتعلق ¥لتنظمي ومعاين ومضامني 

  .اليوم الوطين للمهاجر
اإلدماج يف اجلانب »جªعي، يتعلق األمر بتقوية وتشجيع الرشااكت 
بني املغاربة املقميني ¥خلارج وامجلعيات الوطنية واBالس اجلهوية لتحقيق 

  .قايف و»جªعي، و¥خلصوص ما يتعلق ¥جليل الثالث»ندماج الث
تعلمون أن هذا اجلانب أقيص يف سـياسة اMو� فÕ يتعلق ¥لتعاون 
الال ممركز، وصل الوقت إىل إعطاء الفرصة للمغاربة يف اخلارج أن يشـتغلوا 

  . يف مجعيات، خصوصا داخل التوأمات يف امجلاعات احمللية
  .وشكرا

        : : : : سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق »شرتايك يف إطار التعقيب 

  .عىل اجلواب

        ::::املستشار السـيد سعيد رساراملستشار السـيد سعيد رساراملستشار السـيد سعيد رساراملستشار السـيد سعيد رسار
  .شكرا السـيد الرئيس

يف احلقيقة ليس هناك تعقيب نظرا للرشوحات واBهودات اليت أدىل هبا 
السـيد الوزير، اليل ميكن لنا نقولو وهو أن السؤال يف حد ذاته مل يكن 

» بقدر ما هو نداء للسـيد الوزير، نداء ¥مس هاذ الرشحية اليل سؤ
  . تعرضت ملعا�ة كبرية

اليل تنطلبو منمك، السـيد الوزير، ومن خاللمك امجليع اليل قادر يعطى 
يد هللا لهاذ الناس اليل مت إجالؤمه من ليبيا الشقيقة إلعطاهئا اهªم وعناية 

  .خاصة
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
... شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيبات

  .اللكمة لفريق األصا� واملعارصة، غري غلطت، أستسمح

  ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد طريبد طريبد طريبد طريبشششش
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير،

مشكورين عىل املعلومات وعىل التدابري املزمع إجنازها السـتقبال العبور 
إن شاء هللا، وكذÇ ال ننىس وال أحد جيادل أيضا  2011املغربية لللجالية 

 اخلامسيف اBهودات اجلبارة اليت تقوم هبا اMو� املغربية ومؤسسة محمد 
للتضامن وكذÇ الرعاية السامية جلال� امل� لهذه اجلالية العزيزة علينا يف 

  . بالد املهجر
ال املرحي و»سـتقبال هناك حقيقة جمهودات تبذل من أجل »سـتقب

اجليد لهذه اجلالية ألهنا تأيت إىل ب�ها لتسـمتتع ¥Mفء العائيل وبدفء 
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  .الوطن وتسـمتتع أيضا مبغربيهتا وبوطنيهتا
إال أننا، السـيد الوزير، خناف وخناف مرة أخرى عن الظروف اليت 
سـتكون خالل العطU الصيفية، والسـÕ أن بعض املؤسسات اليت هتم هذا 

هاجر املتعلقة ¥إلدارة والقضاء والصحة واألحوال املدنية و»ستUرات، امل 
وهذه لكها تعيش أو رمبا تعيش ظروف دÊل اإلرضا¥ت اليت تظل شـبه 
واقفة، وهذا ما سـيرض أو ما سـيرض مبصاحل املواطنني املقميني ¥خلارج، 

 Uمدة شهر أو وكام ندرك اكمل اإلدراك أن املدة الزمنية اليت تأيت يف العط
Çنيف أو أقل من ذ.  

كام أشار -إال أننا نتساءل، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اMقيقة 
اإلجراءات اMقيقة واملمتزية واخلاصة اليت تنوي حكومتمك املوقرة أن  -زماليئ

تقوم هبا، وخصوصا يف هذه املدة القصرية، حيث أن الوقت أيضا سـيزتامن 
  مع شهر رمضان املبارك؟ 

إال أننا نريد أن نشري إىل أن اجلالية املغربية تتعرض أيضا لبعض 
»سـتفزازات من طرف السلطات اإلسـبانية، وخصوصا عندما تأيت 
وعندما تروح، أي عندما كمتيش هناك تتعرض إىل الهنب، هل هناك 
تنسـيق مع اMو� املغربية ومع اMو� اإلسـبانية محلاية هذه اجلالية عندما 

  أرض إسـبانيا؟ ترسو عىل 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيبات، 

  .دقائق السـيد الوزير 10عندك 

السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية املغربية املقالسـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية املغربية املقالسـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية املغربية املقالسـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥جلالية املغربية املقميميميمية ة ة ة 
        ::::¥خلارج¥خلارج¥خلارج¥خلارج

عدد من األشـياء اليل عربمت عهنا، السادة املستشارون، أ� أشاطرمك يف 
خاصة فÕ يتعلق بظروف اسـتقبال اجلالية هذه السـنة، وغادي تكونوا 
متفقني معي يف أمر أسايس وهو ¥لنظر إىل ما يعرفه املغرب منذ سـنوات، 
من حركية ومن ديناميكية إجيابية يف عدد من اBاالت، عدد من املغاربة يف 

هموا عىل أنه عندما يتعلق األمر ¥سـتقباهلم اخلارج ما بقاوش قادرين تيف 
ومعاجلة قضاÊمه جيدون أنفسهم وتيشعروا عىل أن األمور ما تغريتش أو ما 

  .غريش ¥لوترية الرضوريةتكت 
حصيح أنه يف السـنوات األخرية هناك جمهود كبري يبذل من طرف عدد 
من املؤسسات، من احلكومة ولكن أيضا من الوالÊت ومن عدد من 

دارات، الوقت ما غيسمحش ¥ش نقول لمك لك الرتتيبات اليل احنا اإل
عاملني مع مثال وزارة اإلساكن والتعمري أو مع احملافظة العقارية أو مع 
مكتب الرصف أو مع لك املؤسسات، عند� اآلن إجراءات ملموسة واحنا 

  .متفقني علهيا وتنفعلوها لك سـنة وحناولو حنسـنوها لك سـنة
ينا أن العملية تكون معلية �حجة، جيب أن يتعبأ فهيا ولكن إىل ابغ 

امجليع، وoيم موجه ¥ألساس كذÇ إىل امجلاعات احمللية اليل عندها دور 
أسايس، وأنمت تتعرفوا أن جزء من مشالك ومشاغل املغاربة املقميني ¥خلارج 

اليت تبذل، ال أنكر اBهودات . مرتبط أيضا ¥إلدارة احمللية و¥مجلاعات احمللية
ولكن جيب أن نبذل املزيد من اBهودات إذا أرد� أن نكون يف مسـتوى 

  .انتظارات إخواننا املوجودين ¥خلارج
فÕ خيص القضية دÊل التنسـيق مع اإلسـبان، أ� أشري عىل أن هناك 
جتاوب كبري وتنسـيق حممك ومتني، وهناك معل جيد كتقوم به السلطات 

كبة معلية العبور، فاللجنة اسـمتعت أخريا، اللجنة اإلسـبانية فÕ خيص موا
املشرتكة املغربية اإلسـبانية، ووقفت عىل لك اإلجراءات والتدابري اليل 

  .كتقوم هبا احلكومة اإلسـبانية أو كتقوم هبا احلكومتني معا بتنسـيق فÕ بيهنام
املشلك اليل شاغلنا يف إسـبانيا مايش مرتبط ¥حلكومة، هو مرتبط 

عتداءات اليل كيتعرضوا لها املغاربة عىل طول الطريق الفاصU أو ببعض »
اليل كمتر عرب إسـبانيا، واليل السلطات اإلسـبانية كتبذل كذÇ جمهود 
ملواÏهتا، واليل كذÇ خص اإلخوان يكونوا حذرين عند رجوعهم ¥ش ما 

  .يسقطوش يف عدد من املشالك املرتبطة هباذ »عتداءات
وا لها اإلخوان كذÇ، املتعلقة ¥لقضاÊ الثقافية هناك قضاÊ أشار 

والقضاÊ التعلميية، حقيقة أن ما قامت به احلكومة يف السـنوات األخرية يف 
اBال الثقايف ويف اBال الرتبوي هو معل مل يسـبق أن مقنا به يف السابق، 

ون والRم ليس مبالغ فيه، وسـتعرفون إن شاء هللا يف األسابيع املقبU مضم
هاذ الرب�مج الثقايف الهام دÊل املراكز الثقافية، ولكن ليست فقط املراكز 
الثقافية، هناك كذÇ برامج ثقافية Þمة، هناك وهنا، ما اكينش األسـبوع 
اليل ما كنسـتقبلوش شـباب من خمتلف اMول اليل تيجيو يطلعوا عىل 

وأن عدد املغرب وعىل Yرخي املغرب ويعرفوا ما جيري داخل املغرب، 
املسـتفيدين هو عدد كبري جدا ¥لنسـبة للشـباب، ونأمل أن السـنوات 

 Uغادي يكون حضور ثقايف ممتزي للمغرب من خالل  - إن شاء هللا- املقب
  .هذه املراكز الثقافية ومن خالل لك املبادرات الثقافية األخرى

أشري أن قضية التعلمي يه قضية حيوية يف عالقة األجيال املقبU مع 
لب�، هناك جمهودات بذلت، هناك اليوم رؤية وضعهتا احلكومة، وضعنا ا

تقيمي لربامج التعلمي ¥خلارج، وضعنا رؤية جديدة اليوم متطورة، وبطبيعة 
احلال مسؤوليتنا مسـتقبال يه العمل عىل تنفيذ هذه الرؤية عىل أرض 

  .ع ب�مهالواقع، ونديرو تعلمي �جع و�فع للمغاربة يف اخلارج ولعالقهتم م
هناك كذÇ متت اإلشارة إىل نقل املوىت، كتعرفوا أن احلكومة اخذات 
إجراء اليل ما اسـبقش أن اخذيناه من قبل، وهو أن لك املغاربة اليل 
يتوفون ¥خلارج واليل ظروفهم »جªعية وظروف عائلهتم ما كتسمحش 

أخربمك عىل ¥ش ينقلومه إىل أرض الوطن، وكيمتناو يتدفنوا يف أرض الوطن، 
أن لك احملتاجني تنقلهم احلكومة عىل نفقهتا إىل ب�مه، واألمر هيم آالف 

  .املغاربة لك سـنة
حقيقة، الحظنا بعض املشالك يف املطارات، ما بني املطار وما بني 
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املناطق، وهذه أمور ميكن لنا نتجاوزوها ألهنا هتم بعض اإلدارات عىل 
منا فيه، وامحلد ` أن املغاربة اليوم املسـتوى احمليل، ولكن هذا األمر حس 

يف اخلارج يعرتفون عىل أن هاذ اإلجراء احلكويم خلف وقع إجيايب جدا، 
  .¥إلضافة إىل إجراءات أخرى ذات طابع اجªعي

وأذكرمك ¥إلجراء اليل وافقمت عليه يف إطار قانون املالية السابق، واملتعلق 
من مثن اجلواز البيومرتي اجلديد، بإعفاء لك األطفال القارصين املغاربة 

واليل هو جواز فردي وخشيص، وهذا إجراء كذÇ خلف تأثري إجيايب، 
مليون درمه ¥لنسـبة ملا هو موجود  750واللكفة دÊلو ¥لنسـبة ل�و� يه 

من املغاربة اليوم واليل خصهم اجلواز البيومرتي، ولكفته السـنوية ¥لنظر إىل 
مليون درمه سـنوÊ، ولكن مع  75دوا لك سـنة هو عدد املغاربة اليل كيزتا

ذÇ أمام تقوية العالقة دÊل املغاربة مع الوطن وتقوية الروابط دÊل مغاربة 
العامل مع وطهنم، اإلنسان ما تيحسبش، ما تيدخلش اعتبار دÊل احلساب 

  .أو اعتبار مادي
ف كذÇ إىل أن هناك جمهودات أخرى تبذل Þمة عىل املسـتوى يأض 

وطين فÕ خيص اجلانب التمنوي واجلانب »قتصادي، أشار األسـتاذ ال
أن  - ألول مرة  -إىل مسأ� »ندماج »قتصادي، وهنا أشري  معوو أ

احلكومة يف السـنوات األخرية وضعت صندوق Mمع استUرات مغاربة 
، وفيه B¥65%ان، واألبناك يلزتمون ب  %10العامل، واليل كتعطي فيه 

حتفزيية Þمة جدا، وأبرشمك أن النتاجئ األوىل لهذا الصندوق وهذه  إجراءات
اآللية بدات تتوصل، وأن هناك عدد من »ستUرات اليل كيقوموا هبا 
املغاربة اعªدا عىل هذه اآللية بدون إغفال ما مت اختاذه يف جمال صندوق 

اربة السكن أو يف جمال لك إجراءات السكن »جªعي، واليل اليوم مغ
 .العامل يسـتفيدون مهنا

هناك كذÇ رشااكت قوية دÊل املغرب مع امجلعيات يف اخلارج ويف 
، وتمنولو عرشات Þام ااMاخل، وأشري هنا عىل أنه الوزارة وضعت بر�جم

املشاريع ¥خلارج يف إطار رشااكت دÊل اMو� دÊلنا مع امجلعيات لفائدة 
Bال املغاربة احملتاجني، سواء يف اBال الثقايف أو يف اBعي أو يف اªال »ج

  . الرتبوي
كام أشري أنه هناك إجراء كذÇ لرشااكت مع مجعيات يف اBال التمنوي 
¥Mاخل، وهناك آليات كذÇ وضعناها، وخاصة برامج وضعناها مع 

، وكذÇ برامج مع صندوق األمم املتحدة (CFD)الصندوق الفرنيس للتمنية 
ية األقالمي اجلنوبية، والهدف دÊلو يه تشجيع استUرات مغاربة وواك� تمن 

  .العامل
هناك كذÇ اجلانب اليل طرحوه، اجلانب السـيايس واملؤسسايت، أنمت 
تتبعمت كيف ما تتبعت أ� النقاشات اليت عرفهتا بالد� يف الشهور واألسابيع 

حزاب والنقا¥ت، األخرية، واليل مغاربة العامل عرب امجلعيات وكذÇ عرب األ
اكنت هناك اقرتاحات ومبادرات، ونأمل أن اإلجابة تمت يف إطار مرشوع 
اMسـتور املقبل، وتكون إجابة �جعة و�فعة للب� وللجالية املغربية ¥خلارج، 

مع العمل أن املشلك اليل مطروح اليوم هو املشاركة يف انتخاب جملس 
تصويت وهو موجود، واإلخوان غادي النواب أو الربملان، أما املشاركة يف ال 

  .يصوتوا كذÇ يف اMسـتور وتيصوتوا يف لك املناسـبات
املشاركة كذÇ يف »نتخا¥ت داخل أرض الوطن واجدة، وتعرفون 
أنه يف الربملان ويف هذه الغرفة هناك نواب ينمتون إىل اجلالية املغربية 

ون إىل اجلالية املغربية ¥خلارج، كام يف الغرفة األوىل هناك نواب كذÇ ينمت
¥خلارج، وهناك عدد كبري من املستشارين احملليني اليل كينمتيو للمغاربة 
¥خلارج يف لك اجلهات، بل هناك رؤساء ب�Êت اليل مه بداخل أرض 

  .الوطن ولكن كذÇ موجودين ¥خلارج
أميل أن مجمل هذه اإلجراءات اليل اخذاهتا بالد�، ومجمل املبادرات 

نتخذها اليوم لفائدة اجلالية املغربية أهنا متكننا، إن شاء هللا، يف اليل 
املسـتقبل لوضع، ليس فقط رؤية لفائدة هذا املرشوع الوطين الكبري، ولكن 
سـياسة متجددة ¥سـمترار، وبرشاكة ومبسامهة اجلالية املغربية ¥خلارج ¥ش 

يف بناء املغرب هذا القطاع يسـمتر يلعب اMور دÊلو اليل لعبه يف املايض 
احلديث ويف تقوية املغرب، وأنمت تعلمون أن املغرب مبا وصل إليه من تقدم 
ومن تطور ومن اسـتقرار وأمن، تعلمون لكمك دور اجلالية املغربية يف بناء 
هذا الوطن ويف هذا »سـتقرار، وأ� مطمنئ أن هذا اMور وهذا التعاقد 

ارج غادي يسـمتر يف املسـتقبل ألن املوجود ما بني املغاربة يف اMاخل واخل
  .عناية بالد� يه عناية كبرية، وغادي تسـمتر إن شاء هللا

  .والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال األول املوجه إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة 
عاكس العمليات اإلرهابية مبراكش عىل القطاع التقليدية حول مدى ان

عبد امحليد السعداوي، محمد : السـياõ، للمستشارين احملرتمني السادة
  .الكبوري، سعيد التدالوي، أمحد اجلوهري، عبد هللا مظفار

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

  السادة الوزراء،
  إخواين، أخويت املستشارين،

 28السـيد الوزير، ال خيفى عليمك ما عاشـته مدينة مراكش يوم امخليس 
أبريل من حدث إرهايب أودى حبياة عدد من السـياح وكذÇ مواطنني 

  . مغاربة، ومن خمتلف اجلنسـيات، مهنم مغاربة، مهنم هولنديني، سويرسيني
إذن هذا احلدث أودى حبياة هؤالء األبرÊء، وجعل كذÇ لك 

القطاع السـياõ واملواطنني املغاربة اÂين يقتاتون من هذا  الفعاليات يف
القطاع يتساءلون، وحنن كذÇ نتساءل، السـيد الوزير، نظرا ألمهية 
القطاع وما يراهن عليه املغرب يف اجلانب السـياõ عن الوقع دÊل أحداث 
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مراكش اإلرهابية عىل القطاع السـياõ ببالد�، وكذÇ ما يه التدابري اليت 
نوي وزارتمك، السـيد الوزير، اختاذها إلعادة الثقة ¥ملواطنني السـياح ت 

 املغاربة وكذÇ األجانب؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال

        ::::السـيد Êرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد Êرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد Êرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد Êرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .لسـيد الرئيسشكرا ا

شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل »هªم اÂي تولونه للقطاع 
بفضل صالبته ومتانة أسسه، فضال عن  - و` امحلد- السـياõ، واÂي 

اليقظة املسـمترة مجليع املتدخلني، اسـتطاع أن يسجل نتاجئ مرشفة منذ بداية 
فته األوضاع يف السـنة اجلارية عىل الرمغ من الوضع غري املسـتقر اÂي عر 

العامل العريب، ولنا اكمل الثقة يف أنه قادر كذÇ عىل الصمود أمام تداعيات 
احلدث اإلرهايب الشنيع اÂي عرفته مدينة مراكش مؤخرا، واÂي اسـهتدف 

  . رضب صورة املغرب كوÏة سـياحية ممتزية
 فمبجرد وقوع هذه العملية اإلرهابية، مت عىل وجه الرسعة عقد اجªع مع

Þنيي القطاع السـياõ ¥ملدينة يف خطوة لوضع خمطط معل لمتكني املدينة 
امحلراء من التغلب عىل الوضعية الصعبة، ومت تشكيل خلية أزمة لتتبع تطور 
. الرواج السـياõ ورصد التأثريات السلبية احملمتU وحبث سـبل احلد مهنا

  : لومت يف هذا اإلطار القيام مبجموعة من اإلجراءات من قبي
حتسني »سـتقبال يف املطارات، وتنظمي عىل مدار السـنة تظاهرات  -

ثقافية بساحة جامع الفنا، وتعبئة املشاهري ورجال السـياسة اÂين يعشقون 
  مراكش Mمع املدينة عرب مجموعة من التظاهرات؛ 

تعزيز التواصل مع منظمي األسفار من خالل تنظمي رحالت  -
  ية ملنظمي األسفار وأحصاب القرار؛ لإلعالميني ورحالت اسـتطالع 

تعزيز احلضور اإلعاليم، الصحافة والتلفزيون، وتعزيز التواصل عرب  -
  شـبكة األنرتنيت وشـبكة التواصل »جªعي؛ 

وكذÇ الزتام اخلطوط امللكية املغربية ¥حلفاظ عىل مجيع رحالهتا  -
  . وضامن املرونة يف التعامل مع منظمي األسفار

تعبئة مجيع املتدخلني يف جمال السـياحة، سواء عىل  وقد سامهت
الصعيدين الوطين أو اMويل، و¥إلضافة إىل تضامن منظمي األسفار 
اMوليني وكذÇ السـياح وزوار مدينة مراكش يف احلد من آ3ر هذا 

  .هجوم عىل النشاط السـياõ الوطينال 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ألحد السادة املستشارين يف إطار شكرا السـيد الوزير، اللكمة 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل هذه اBهوادت اليل 

  .مقمت هبا إلعطاء نفس جديد للسـياحة ¥ملغرب
فقط شق واحد وهو أنه تتعاملون  هإال أنه جوابمك، السـيد الوزير، عند

األجانب، إال أنه نود تشجيع السـياحة اMاخلية، احنا فقط مع السـياح 
اكين مناطق جد مجيU، اليل جل املغاربة ما كنعرفو يف املغرب اليوم 

كزيوروهاش وجيهلون حىت املوقع دÊلها، ما اكينش تشجيع دÊل السـياحة 
اMاخلية، وكنتو يف الوزارة دÊلمك خرجتو واحد املنتوج هو سـياحة بالدي 

من التلكفة، إال أنه هاذ  %30املواطن املغريب غادي خيلص فقط  هو أن
ت املنتوج بقي يف الرفوف نظرا لعدم التعامل والتجاوب لعدد من واكال

  .األسفار مع الزبناء املغاربة
احنا اليل كرناهنو عليه وخصو فعال نشجعوه وهو السـياحة اMاخلية، 

هلم الفرصة لزÊرة املغرب  ألن هذا مدخول مسـتقر، وكذÇ املغاربة نفتحو
ألن جل املغاربة ما زايرينش املغرب وما اكينش تسهيالت، ألنه ال خيفى 

 2عليمك، السـيد الوزير، األمثنة دÊل الفنادق ¥لنسـبة للمغاربة كتبلغ تقريبا 
دÊل األضعاف دÊل التلكفة ¥ش كيجيو السـياح األجانب اليل  3 أو

  .إقامة، من نقل وسكن وما إىل ذÇ، من كنوفرو هلم مجيع الظروف املرحية
اليل كنطالبو به، السـيد الوزير، وهو كنطلبو منمك تشجعوا السـياحة 
اMاخلية، وغادي يكون عندها مسـتقبل كبري يف البالد، وغادي متكن مجيع 
املغاربة كذÇ، ألن ما غنبقاوش لك مومس صيف املغاربة كيفكرو ¥ش 

خلارج، واحنا عند� مناطق جد مجيU، يسافروا للخارج و¥ش يزوروا ا
  . نزورو بالد� يه األوىل

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

 متفق معك عىل السـياحة اMاخلية واألمهية دÊلها، ما ميكنليش مع أ�
األسف جناوبك ¥لتدقيق، ألن هذا هو املوضوع دÊل السؤال املقبل، ولكن 

  . غادي جناوبك يف نطاق السؤال اليل ¥لنسـبة للوضعية يف مراكش
احنا عزز� امحلالت التسويقية عىل الصعيد العاملي، ألن أكرث من 

ألن هاذ احلدث طرا ضد املغاربة، مايش مسؤولية السـياحة وطين، 
اMاخلية، يه مسؤولية أي مواطن ¥ش يتضامن مع مراكش، ما كنظنش 

اكملني، كأحزاب  ا، راه شفنامه جاو احنتاجو ¥ش منشـيو نقولو للمغاربة جييو 
ملراكش وزاروا وعزوا، اآلن ما  اسـياسـية ومنظامت أو مجعيات، لكهم جاو 
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زم خص واحد التعزية ألن املواطنني لكهم جتندوا مع هذا كنظنش اكنت ال
  . احلدث وتضامنوا معه

اآلن رمغ هذا تدارت العديد مهنا، مباراة كرة القدم اليل اكنت أصال 
، اغادي جترى يف اMار البيضاء وحتولت ملراكش ¥ش جنعلو املغاربة جييو 

دة مراكش، ألن اكن ونتيجة لهذا الفنادق اكنت لكها مملوءة، هذا تدار ملسان
مربمج، أوال وزير الشـبيبة والرÊضة معي ¥ش يؤكد Ç، اكن مربمج يف 
اMار البيضاء ودر�ه يف مراكش وراه تنشوفو الصدى اليل اكن عندها، 

  . امحلد ` الفنادق اكنت مملوءة واملغاربة متكنوا يدوزوا آخر األسـبوع متاك
امع الفنا، وساعد� فهيا لك اكنت تظاهرات أخرى حبال اليل در� يف ج

الفنانني دÊل جامع الفنا، واكنت هناك عروض وعروض لفناين مراكش، 
لها مايش غري �س أجانب ولكن األكرثية مغاربة، هذا مثل كيبني  االيل جاو 

أنه اكنت هناك العديد من األشـياء وغادي تبدا، ألن هذا يف شهر در� فيه 
  . ء هللا غادي تمكل يف ¥يق هذا املومسالعديد دÊل احلاجات، ولكن إن شا

  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة 
التقليدية حول إسرتاتيجية الوزارة لتشجيع السـياحة اMاخلية للتغلب عىل 

  . طاعتداعيات األزمة العاملية وانعاكسها عىل الق
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق »سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد زازد زازد زازد زاز
  .والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
عرفت مداخيل السـياحة تراجعا كبريا خالل السـنة احلالية بفعل 

ألزمة العاملية وتراجع عدد السـياح األجانب الوافدين عىل تداعيات ا
صادقت جلنة »ستUرات خالل  2010املغرب، مع العمل أنه يف سـنة 

اتفاقية استUر جديدة يف اBال السـياõ،  17التسعة أشهر األوىل عىل 
وذÇ هبدف متكني املغرب من طاقة إيوائية Þمة ورفع عدد األرسة 

  . لشغلوإحداث مناصب ل 
 ،كام مت التوقيع عىل خمططات التمنية اجلهوية للسـياحة املتعلقة جبهة فاس

مليار  47,35أاكدير وغريها مببلغ استUري إجاميل، يصل إىل  ،البيضاء
درمه، وذÇ للرفع من عدد ليايل املبيت ¥ملؤسسات ذات الطابع التجاري 

  . واملصنفة ¥لنسـبة لألسفار اMاخلية
بني الواÏات السـياحية الUنية اليت مت انتقاؤها إلنشاء وللتذكري، مفن 

هذه احملطات، واليت قد مت انتقاء املنعشني السـياحيني عىل أساس أن يمت 

  .2011التوقيع عىل اتفاقيات »ستUر وانطالق أشغال إجنازها سـنة 
Âا، فاإلسرتاتيجية اجلديدة للسـياحة الوطنية، جيب أن تشلك 

، مع الرتكزي عىل ضامن تقدمي عرض سـياõ صلب 2010 اسـمترارية لرؤية
وممتزي ومتنوع ومتوازن، مع األخذ بعني »عتبار املمزيات السـياحية 
للجهات، وكذÇ عىل اسـتغالل عقالين ومسـتدام للمواد الطبيعية، مع 
احرتام الهوية السوسـيو ثقافية للساكنة احمللية لفضاءات »سـتقبال، وأيضا 

لالمتيازات السوسـيو اقتصادية بني مجيع العاملني يف هذا  عىل توزيع عادل
  .القطاع

  : Âا، نسائلمك، السـيد الوزير
رمغ مجيع اBهودات اليت تقومون هبا، مل نسـتفد من األزمة  هنأ نور ت أال

  ؟العاملية جللب عدد كبري من السـياح إىل املغرب
تفعيل 3نيا، ما يه اإلسرتاتيجية الوزارية لتشجيع السـياحة اMاخلية و 

  بر�مج بالدي لتغطية العجز املسجل ومواÏة انعاكساته املالية؟
3لثا، ما يه تداعيات هذه األزمة العاملية مسـتقبال عىل إسرتاتيجية 

  الوزارة؟
  .وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::ة والصناعة التقليديةة والصناعة التقليديةة والصناعة التقليديةة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحالسـيد وزير السـياحالسـيد وزير السـياحالسـيد وزير السـياح
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

متزيت السـنوات األخرية بظرفية خاصة جدا للمحيط »قتصادي 
- العاملي، أثرت بشلك مبارش عىل القطاع السـياõ عامليا، غري أن بالد� 

خضم هذه الظروف اخلاصة من حتقيق نتاجئ مرشفة  يفمتكنت  - و` امحلد
اعتبارا للراكئز القوية للقطاع ولنضج الصناعة  ،مقارنة مع الوÏات املنافسة

السـياحية املغربية، وكذا للرشاكة اإلسرتاتيجية بني احلكومة واملهنيني 
  .والتعبئة املسـمترة لاكفة الفاعلني

مليون  9,30ونتيجة لهذه اBهودات، اسـتقبل املغرب السـنة املاضية 
، وهو 2010من أهداف رؤية  %93ا يعين حتقيق ساحئ مع هناية السـنة، مم

ما جعل من القطاع السـياõ حيتل مرتبة Þمة يف »قتصاد الوطين 
وقد اكن لهذه اMينامية . ويسامه بشلك حامس يف التواز�ت املاكرو اقتصادية

أثر إجيايب كذÇ عىل املسـتوى »جªعي فÕ يتعلق بفرص الشغل املهمة 
  .اعاليت يقدÞا القط

أما ¥لنسـبة للسـياحة اMاخلية، فاحلكومة تويل أمهية ¥لغة لتشجيعها، 
خصوصا يف ظل مؤهالت السوق احمللية، حيث مت وضعها يف صلب 

اخلاصة ¥لقطاع ¥عªدها كأحد الربامج الست ذات  2020إسرتاتيجية 
ني ويف هذا اإلطار مت اعªد رافعتني رئيسـيت. األولوية يف هذه اإلسرتاتيجية

  :للهنوض هبا
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األوىل، دمع وتمتمي املبادرة اليت مت إطالقها يف إطار خمطط بالدي، 
وذÇ للمتكن من إجناز السـبع حمطات املتبقية عىل غرار حمطة إفران، 
وسـتقدم هذه احملطات منتوجا مالمئا الحتياجات وعادات املسـهتلكني 

 500عائU الوطنيني وبأسعار جد مناسـبة، حيث لن يتعدى مثن الشقة لل
  درمه؛

 Ç3نيا، وضع بر�مج وطين للقرى السـياحية يف الهواء الطلق، وذ
بتطوير جودة املنتوج احلايل، وإجناز وحدات جديدة مندجمة مبرافق ترفهيية 
مالمئة، وسـميكن هذا الرب�مج من حتقيق أحد األهداف املسطرة لرؤية 

  .، أال وهو تثليث عدد الرحالت احمللية2020
علق بكنوز بالدي، فوعيا ¥لتعرثات اليت أصبحت تشهدها هذه فÕ يت

العملية، مت إطالق دراسة جديدة السـنة املاضية لتحديد خمتلف أنواع 
املسـهتلكني املغاربة ومتطلباهتم، مما سـميكن قريبا من وضع حزي التنفيذ معلية 

  . لكنوز بالدي، تسـتجيب بشلك أفضل للحاجيات املتنوعة للمواطنني
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

  .»شرتايك يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد �املستشار السـيد �املستشار السـيد �املستشار السـيد �{{{{    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكر السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  األخت واإلخوة املستشارين احملرتمني،

الوطنية اليل دÊلو وعىل الغرية  نشكر السـيد الوزير عىل اإليضاحات
  . كيقوم هبا

فعال، معل السـيد الوزير يعين معال جبارا ¥لرمغ من هاذ األزمة 
العاملية، وهاذ األحداث اإلرهابية، ننوه ¥لعمل اÂي يقوم به وتقوم به 

õاحلكومة يف تطوير القطاع السـيا .  
كذÇ ال يفوتين إال أن أشـيد وأنوه مبا يقوم به منتخبو مدينة فاس يف 

اBال لتشجيع السـياحة اMاخلية، وعىل رأسهم معدة املدينة األخ محيد هذا 
شـباط، إذ ال ينكر ذÇ إال جاحد عىل املسـتوى الوطين واMويل وصاحب 
حسا¥ت سـياسوية ضيقة، تصم أذانه وتغمض عينيه عام جيري يف هذه 

  . اللحظة ¥Âات
ياح يف مدينة فاس، هناك Þرجان موسـيقى روحية اÂي جيلب السـ 

األجانب وكذÇ املواطنني املغاربة، ووضع اإلجراءات الالزمة للعديد من 
 Çاخلية، الرتخيص إلحداث الفنادق كذMاملستمثرين إلنعاش السـياحة ا

  . بأمثنة تفضيلية للمواطنني
  .شكرا السـيد الرئيس

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

 شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل
  . التعقيب، إذن نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة حول اسـمترار ارتفاع املاكملات الهاتفية ¥ملغرب، 

داوي، عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السع: للمستشارين احملرتمني السادة
  . معر مكدر، سعيد أرزيقي، إبراهمي فضيل

  .اللكمة ألحد املستشارين

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

  السادة الوزراء، 
  إخواين، أخوايت املستشارين،

وضعنا هاذ السؤال نظرا ملا � من أمهية فÕ خيص املعامالت ¥لهاتف 
امل ألن خلصت النتاجئ دÊل اMراسة اليت وما يتطلبه العرص من اسـتع

أطلقها جملس املنافسة داخل قطاع »تصاالت إىل اسـمترار ارتفاع أسعار 
املاكملات يف املغرب، رمغ تزايد الطلب عىل خدمات الهاتف احملمول خالل 

مليون  30السـنوات األخرية وارتفاع عدد املشرتكني هبا إىل ما يناهز 
  . مشرتك

د الوزير، هذه اMراسة كذÇ عىل أن أسعار املاكملات وأ¥نت، السـي
رمغ  %50يف املغرب تظل أعىل األسعار عربيا، ومل ترتاجع إال بنسـبة 

دخول فاعل اتصااليت 3لث عىل خط املنافسة خالل السـنوات األربع 
  . املاضية

كام وقفت كذÇ هذه اMراسة عىل وجود شكوك حول توافق الفاعلني 
املغرب للحفاظ عىل أسعار املاكملات يف مسـتوÊهتا احلالية،  »تصاالتيني يف

و¥لتايل احلفاظ عىل هوامش أر¥Xم، وهذا ما خصوش، السـيد الوزير، 
  . يكون عىل حساب املواطنني

ولهذا، السـيد الوزير، ¥عتبارمك القطاع احلكويم الويص عىل جمال 
محلاية املواطن  »تصاالت ¥ملغرب، وانطالقا كذÇ من الواجب دÊلمك

املغريب من جشع الفاعلني »تصاالتيني، نود مساءلتمك عن ما مقمت به أو 
سـتقومون به، السـيد الوزير، لوضع حد الرتفاع أسعار املاكملات الهاتفية 

  . ¥ملغرب، خصوصا أمام تدين القدرة الرشائية للمواطن املغريب
  .  وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ر، اللكمة للسـيد وزير الصناعة والتجارةشكرا السـيد املستشا

        : : : : شاشاشاشايميميميم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة    السـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رىضىضىضىض
  السـيد الرئيس، 

  السادة املستشارون احملرتمون،
  . شكرا السـيد املستشار عىل هذا السؤال
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إىل اليوم الحظنا واحد »خنفاض يف أسعار  2009هو كام قلتيو منذ 
املتنقل، كيفاش تنحسـبو هاذ اليش، تناخذو العدد نتاع رمق  الهاتف

ق اليل ــدد اMقائـالت نتاع هاذ املتعاهدين لكهم وتنقسموها عىل عـاملعام
 وهــــــــــــــــو واحد الرمق اليل تنسميـذا تنخرجـاس، وهكـوا هبا النـتلكم

)le coût par minute( أو اللكفة نتاع لك دقيقة .  
نشوفو اللكفة دÊل لك دقيقة، احنا ما ميكناش �خذو فاش تمنشـيو 

غري ذاك األمثان اليل كتنرش، كناخذو هاذ اللكفة، هاذي معلية حسابية، 
 عــــــــــــــــتنجربو بأنه اكن اخنفاض فÕ خيص الهاتف النقال املسـبق اMف

)le pré-payé(  خيص ذاك الهاتف  0,89درمه إىل  1,60من Õدرمه، ف
درمه  0,76درمه إىل  0,90، دز� من )post-payé(ل املؤجل األداء النقا

  . ل�قيقة
يعين بأن اكين اخنفاض، وهذا »خنفاض الش راجع، راجع أوال حيث 
اكين واحد املتعهد 3لث اليل دخل، هو اليل معل األسعار ¥ش تنخفض، 

و ــــــوأيضا معلنا واحد السقف خلدمات الربط البيين، والربط البيين ه
)les coûts des terminaisons( حبال يش واحد تيسـتعمل اتصاالت ،

، تيكون واحد الربط البيين كتخلص عليه، تؤدي تلي مليدط ياملغرب وتيع 
عليه، احنا نقصنا من هاذ الربط البيين، يه احلاجة الوحيدة اليل ميكن لنا 

دو� إما نديرو، حيث احنا يف هذا امليدان، ميدان خيضع للمنافسة احلرة، ك
ندخلو واحد املنافس آخر، ذاك اليش اليل در�، وال نقنن األشـياء اليل 

  . ميكن لنا نقنهنم، يه ذاك الربط البيين اليل قننا
فÕ خيص واش اكين اليوم، ال شك اكين مفامهة بني هاذ املتعهدين، 

 ههذا خص يبث فيه جملس املنافسة اليل حقيقة غادي يكون عند
  .املسـتقبل صالحيات أكرب يف

¥لطبع اكين حواجي آخرين اليل ميكن لنا نديرو، وهذاك اليش عالش 
عند� واحد املرشوع قانون اليل غادي يتعرض عىل جملسمك املوقر، هذا 
املرشوع قانون أش تيقول؟ تيقول أوال غادي نفرضو عىل املتعهدين اقتسام 

بناÊت أساسـية و واحد ال هالبناÊت األساسـية، يعين بأن إذا اكن واحد عند
يف واحد احملل معني، يقسمها مع املتعهد اآلخر ¥ش نقصو من اللكفة، 

  . قصو من األسعارنهكذا ميكن لنا ن 
3نيا، الفاتورة غادي نفرضو علهيم لكهم يدوزوا ¥حتساب منط الثانية، 

3نية، ما حتسبش عيل  330نية أو  50مايش اMقيقة، ¥ش إذا اهرضيت 
  . اMقيقة
  . ، تأطري رشوط التعاقد بني املتعهدين واملشرتكني3لثا 

، إىل (le roaming)الوطين، يعين بأن ذاك  لاالتجو وأخريا، 
امشيت أ� لواحد املنطقة وعندي أ� »تصاالت، وما موجوداش 
»تصاالت يف ذاك املنطقة ميكن يل أن أسـتعمل ت� الشـبكة دÊل 

اليل غادي جني هبا يف مرشوع هاذو هام األشـياء . ميدتيل وال اآلخرين
  . القانون املقبل

  . شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  . التعقيب

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

 كنشكروا السـيد الوزير عىل هذه املعلومات اMقيقة فÕ خيص األسعار
  . دÊل الهاتف النقال

إال أنه، السـيد الوزير، أنمت اليوم كتعرفوا العدد الكبري دÊل املواطنني، 
ما بقاش يش مغريب اليل ما عندوش الهاتف، ولكن اإلشاكل فني اكين؟ 
يف طريقة »حتساب، ميل كنديرو اإلشهار، نومه املواطنني بأن اكين 

وبل، كميشـيو الناس ى اMواحد السعر تفضييل، وال اكين ذاك ما يسم
 (les cartes)، ميل كيديروا هاذ )les cartes pré-payées(يرشيو هاذ 

ما اكينش وال مواطن واحد كيلقى فعال حقيقة ذاك اليش اليل اكين يف 
درمه، كهيرض هبا جوج أو  50درمه كتويل  20اإلشهار، كيقولوا لو بأن 

  . ثالثة دÊل املاكملات كيستنفذها
الوزير، اليل كنطلبو منمك احنا السهر عىل مراقبة هاذ  إذن، السـيد

  . النوع من »بزتاز دÊل جيوب املواطنني
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
رضت عىل كذا، كذا، مثال تأطري السـيد املستشار احملرتم، هو فاش اه

رشوط التعاقد، داخU فيه هاذ احلواجي حبال هاذو، حيث كيكون حقيقة 
تيقول Ç عندك املضاعفة نتاع املاكملة ولكن تيعملوا واحد الرشوط اليل 

  . إخل... صغرية ما تتشوفهاش
ذاك اليش عالش أيضا حسمنا يف هاذ املواضيع هاذو يف إطار مرشوع 

حامية املسـهت�، اليل حىت هو دخلنا يف هاذ احليثيات هاذو  قانون نتاع
  .اليل تنجربو يف هاذ اBال وال يف جماالت أخرى

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الشـبيبة والرÊضة حول 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� ظاهرة الشغب، 

  .واملعارصة
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  :املستشار السـيد ااملستشار السـيد ااملستشار السـيد ااملستشار السـيد امحممحممحممحمد امحيديد امحيديد امحيديد امحيدي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السادة الوزراء احملرتمني،

قبل أن نتطرق إىل هذا السؤال، حنن يف فريق األصا� واملعارصة حنيي 
فريق الوطين من إجناز، وهن� الشعب املغريب كذÇ ¥عزتاز كبري ما قدمه ال

  . عىل هذه الفرحة الهبيجة
السـيد الوزير، عرفت امليادين الرÊضية، خاصة مالعب كرة القدم 
مؤخرا موجة من أحداث الشغب والعنف، أثرت بصورة سلبية عىل 

  . الرÊضة الوطنية وشلكت نقطة سوداء داخل املالعب الرÊضية
  : باب اليت تنتج هذه الظاهرةولعل أمه األسـ 

  غياب تأطري وتوعية امجلهور؛ : النقطة األوىل
  ضعف التحكمي وأثره عىل »نتفاضة امجلاهريية الغاضبة؛ : النقطة الثانية
التعاطي الواحض للمخدرات من طرف صنف معني من : النقطة الثالثة

  امجلهور؛
  عب وخارÏا؛ رداءة اخلدمات املقدمة داخل املال: النقطة الرابعة

  . املشالك املرتبطة ببيع التذاكر والتالعب فهيا: النقطة اخلامسة
وإذا كنا نعترب الظاهرة سلبية بلك املقاييس، فإننا نلح عىل رضورة أن 
يتحمل امجليع مسؤوليته، وعىل رأسهم الوزارة الوصية، من أجل احلد من 

خل املالعب هذه الظاهرة اليت تؤثر عىل املناخ الرÊيض السلمي دا
الرÊضية، وما ينتج عهنا من عزوف عن مشاهدة ومتابعة املبارÊت 

  . الرÊضية
للك هذه »عتبارات، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، ما يه التدابري 

  املتخذة من طرف وزارتمك لتفادي أحداث الشغب ¥ملالعب الوطنية؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد وزير الشـبيبة والرÊضة لإلجابة شكرا السـيد املستشار، 

  .عىل السؤال

        ::::السـيد منصف بلخياالسـيد منصف بلخياالسـيد منصف بلخياالسـيد منصف بلخياطططط، وزير الشـباب والرÊضة، وزير الشـباب والرÊضة، وزير الشـباب والرÊضة، وزير الشـباب والرÊضة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
  .أوال أشكرمك عىل الهتنئة ¥لنسـبة لنتيجة الفريق الوطين املغريب

كومة ميكن يل نقول لمك بأن من بني اإلجراءات اليت اعمتدهتا احل
والوزارة برشاكة مع اجلامعات امللكية املغربية الرÊضية، وخاصة اجلامعة 
امللكية املغربية لكرة القدم، هو العمل عىل بر�مج يف مخس نقط أساسـية 

  . حملاربة الشغب يف املالعب
أول نقطة يه النتاجئ، أظن بأن لك واحد فينا اليوم متفق بأن النتاجئ 

 مسـتوى الفريق الوطين، ولكن عىل الفرق راجعة بقوة، مايش غري عىل
دÊلنا، اليل امحلد ` العام اليل فات فريق الفتح الر¥طي هو بطل  ةالوطني

للسـنة املاضية، هاذ السـنة امحلد ` اآلن عند� أربع فرق ) CAF(إفريقيا 
مغربية مؤهU يف األدوار املتطلعة دÊل كؤوس إفريقية، وهذا إجناز Yرخيي، 

  . تيجي املنتخب الوطين وتيكرس هاذ النتاجئ اإلجيابيةواليوم 
إذا اخذينا أيضا ألعاب القوى، تنشوفو يوم األحد األخري واحد امللتقى 

ألف متفرج، واليل تيخلينا نوصلو لواحد  25دويل يف املسـتوى اليل مجع 
 Ç النتيجة هو أنه ميل تيكونوا النتاجئ إجيابية وتيكون حسن التنظمي، اللهم

د، ما تيكونش الشغب يف امليادين وهاذ اليش اليل ابدينا نربهنو عليه امحل
  .بطريقة قوية

املتعلق مباكحفة أعامل  09.09النقطة الثانية يه الترسيع بإخراج قانون 
العنف والشغب يف املالعب والتظاهرات الرÊضية، واÂي صادق عليه 

حزي التطبيق، خاصة أن يف  جملسمك املوقر، وهو يف املرحU الهنائية دÊلو
  .صاوبتالقوانني التطبيقية يه اآلن يف وزارة العدل، اآلن كت 

النقطة الثالثة اليل يه Þمة، هو العمل مع مجعيات حميب فرق كرة 
القدم، وأ� خشصيا جلست معهم يف اجªعات متعددة، وامحلد ` وصلنا 

اليل شفتيوه  (tifo)لواحد املسـتوى دÊل التواصل اليل هو هائل، وخاصة 
، اليل خال� لكنا مكغاربة نشعرو "هللا، الوطن، امل�"يف مراكش دÊل 

  .يونيو 4¥لروح الوطنية وحب الوطن، وحركة جديدة اليل يه حركة 
والنقطة الرابعة، يه دفرت التحمالت ومالعب يف املسـتوى، وهنا 

رو متفق معك، السـيد املستشار، بغيتمك تتعاونوا معي ¥ش نقدرو ندي
مالعب يف املسـتوى يف مجيع أحناء اململكة ويف مجيع املدن، ألنه ما ميكناش 

، املالعب اليوم أصبحت مالعب اليل الناس 1912نبقاو مبالعب دÊل 
تيبغيو جيلسوا فهيا وتكون عندمه واحد اخلدمة يف املسـتوى، وميكن لنا 

  .نتلكمو عىل هاذ النقطة يف التعقيب، السـيد املستشار
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد ااملستشار السـيد ااملستشار السـيد ااملستشار السـيد امحممحممحممحمد امحيديد امحيديد امحيديد امحيدي
  .شكرا السـيد الوزير

حنن مل جنادÇ يف العمل اÂي تقوم به، ولكن مادام طلبت منا أن 
نتعاون فيجب التشخيص من طرف وزارتمك املشالك احلقيقية ألن شفت 

  .جلزء البسـيط واألبسط منهتطرقت إىل ا
أوال وقبل لك يشء، السـيد الوزير، وهو القيام اÂي تقوم به الوزارة 
فÕ خيص الرشاكت اليت تتعامل هبا يف تسـيري املالعب، رشاكت نعتربها 
بدون مسـتوى، وأتلكم بشهادة أنفسـنا، ليس بأقوال الشارع، فالرشاكت 

بدور Þم خصوصا داخل  تشغل املشغلني بمثن خبس، واÂين ال يقومون
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امللعب، ألن الحظنا يف مقابU افتتاح امللعب بطنجة واللقاء دÊل املغرب مع 
  . اجلزائر، هناك بعض امجلهور اÂي يقتحم أرضية امللعب

إذن هذا دور دÊل الرشاكت اليل كتاخذ، ولكن مهها الوحيد دÊل هاذ 
ا بغينا نشوفو اجلودة، الرشكة هو الرحب، مع العمل بأن، السـيد الوزير، احن

مادام اMو� واحلكومة رصفت أموال ¥هظة عىل هاذ املنشآت، إذن 
  ...كيخصنا نفكرو بطرق أخرى اليل غادين

هناك عدة مشالك اليل كتسبب يف هاذ الوضع، كيف يعقل أن امجلهور 
غادي يدخل يف التاسعة صباحا وغادي يشاهد املقابU حىت التاسعة مساء، 

ر هذا ما غادي ينفجرش، غادي ينفجر ألسـباب بسـيطة غادي وهاذ امجلهو 
ينفجر، خصوصا بأن املرافق داخل املالعب ولو جديدة، غري مرشفة، 
هناك مراحيض دون املسـتوى، هناك مطامع، واليل غادي نرجعو حىت لهاذ 
املشجع اليل غادي نشجعوه ¥ش غادي يواكب هاذ الرÊضات، غادي جنيو 

درمه للسـندويتش، ولكن  25 كش، كيحسب �غري للمثال دÊل مرا
غري يش اكشري، ميكن فيه، ميكن فيه،  السـندويتش غري ¥إلمس، تيعمل �

درمه، احنا كنعملو غري األمثان العادية، ال نتلكم  15كيحسـبوا لو املو�دا ب 
، إذن القدرة (ticket)درمه دÊل  40 عىل السوق السوداء، كيحسـبوا �

  .الرشائية ضعيفة
، ااذي يه األسـباب اليل كتجعل بأن هاذ الناس هاذو كينفاجروه

خصوصا، السـيد الوزير، الحظنا يف مراكش، واعدمت بأن يكون هناك 
  .نقل، وغادي تعملوا واحد احملطة مؤقتة فÕ خيص القطار، ولكن مل توفوا هبا

اكينة عدة مشالك نظرا لضيق الوقت، هناك عدة نقط، وخصوصا 
ئيات، املغربية واMوزمي، أن تقدموا تقريرا فÕ خيص هاذ وعدمت أمام الفضا

  التذاكر، ونسائلمك، السـيد الوزير، أين وصلت هذه التقارير؟ 
  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير الشـباب والرÊضةالسـيد وزير الشـباب والرÊضةالسـيد وزير الشـباب والرÊضةالسـيد وزير الشـباب والرÊضة
أ� متفق معك بأن  ،هذا التعقيب شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل

اليوم كرة القدم أصبحت ¥لنتاجئ اإلجيابية اليل وصلنا لها تتعرف مبارÊت 
يف املسـتوى العايل، وغادي نزيدو نشوفو هاذ املباراة يف املسـتوى العايل ملا 
تنشوفو بأن فريق الوداد مثال غيلعب مع مولودية وهران، وال مع الرت{ 

هيل املرصي، هاذي لكها مقابالت غادي تلعب يف التونيس وال مع األ
والرجاء البيضاوي أيضا ملا غادي جييب . ألف متفرج 80ملعب مغلق دÊل 

ألف متفرج، وإن شاء هللا املغرب  80الفرق اإلفريقية غادي يلعب يف 
ألف  50أو  40الفايس غادي يتأهل وغادي يلعب يف ملعب فاس ب 

  .متفرج
ريق الوطين املغريب سوف يلعب األدوار الهنائية أ� متيقن أيضا أن الف

  . لكأس إفريقيا وغادي يتأهل إن شاء هللا يف املقابلتني القادمتني
إذن نكونو متفقني بأن النتاجئ تيجيبوا لنا مشالك مزÊنة، أشـنو هام 
املشالك؟ هو أنه الطلب يفوت العرض، أ� أفضل يكونوا عندي مشلك 

يبغيو ميشـيو للملعب، ويتدابزوا عىل الباليص، أنه تكون النتاجئ والناس 
والمثن يطلع، وال يكون عندي مشلك هو أنه النتاجئ ما تكونش، وما جييش 

إذن أوال خصنا نصفقو عىل النتاجئ وأنه الطلب . اكع املشجعني إىل امللعب
  .يفوق العرض، هاذي النقطة األوىل

  .ميكن Ç تصفق السـيد املستشار، ما اكين حىت يش مشلك
النقطة الثانية، هو أنه أ� متفق معك بأنه اآلن خصنا نشـتغلو عىل 
اخلدمات داخل امللعب، ومجيع النقط اليل انت تلكمت علهيا، أ� متفق 
معك، وخصنا نشـتغلو عىل واحد النقطة أساسـية هو أنه مجيع املتفرجني 
 املغاربة خصهم يكون عندمه نفس احلقوق ونفس »لزتامات، وأنه الواحد

نفس احلقوق، والطريقة الوحيدة ب ميل تيبغي يرشي التذكرة خصو يرشهيا 
¥ش ميكن لنا نوصلو لهاذ املسـتوى هذا هو إدخال املعلوميات إىل 

  .املالعب، والناس يبداو يرشيو التذاكر دÊهلم عن طريق األنرتنيت
الرشاكت اليل تنشـتغلو معها اليوم يف املالعب، يه رشاكت اليل ما 

جتربة ¥لنسـبة لهاذ اليش دÊل املالعب، إذن خصنا خنلقو يف  عندهاش
اليل هو واحد العمل جديد  (les stadiers)التكوين مدارس جديدة دÊل 

 الـــــــــــواحد الرشكة أو التكوين دي... اليل ختلق يف املغرب، ¥لنسـبة
)les stadiers( م؟ خلدمة املواطننيÞ م، ملاذاÞ اليل هو .  

نسـبة لألسعار، أ� متفق معك بأنه خصنا حنددو األسعار أما ¥ل 
والسقف األعىل لألسعار ¥ش يكون واحد دفرت حتمالت ¥لنسـبة مجليع 

 4الرشاكت اليل تيشـتغلوا معنا، ألن الفرحة رجعت، هاذ احلركة دÊل 
يونيو خصها تبقى، الفرحة الوطنية دÊل حب الوطن، ودÊل النتاجئ 

  .اإلجيابية
  . السؤال املهموشكرا عىل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، نشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

السؤال املوايل موجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية حول اسـمترار 
عبد هللا عطاش، محمد : أزمة نظامنا التعلميي، للمستشارين احملرتمني السادة

  . الرماش، عبد اإلاله احللوطي
  .مة ألحد السادة املستشاريناللك

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير، 
  السـيدة الوزيرة،
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  أخيت املستشارة، 
  إخواين املستشارين،

ننبه إىل أن سؤالنا هذا، السـيدة الوزيرة  ،بداية طرح هذا السؤاليف 
، ورمغ ذÇ مفازالت احلاجة تلح 2008مارس  28احملرتمة، قد وضع منذ 

لطرحه وفق معطيات جديدة، واكبت تفاعالت نظامنا التعلميي والرتبوي، مما 
  .جعلت منه سؤ» آنيا متجددا، � وجاهته وواقعيته

واألبعاد اليت تتحدث عن أزمة نظامنا التعلميي،  ومن هذه الرؤية
  :تشخيصا وحلوال، نطرح، السـيدة الوزيرة احملرتمة، املالحظة التالية

فبعد انهتاء عرشية تطبيق امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، واÂي اكن 
إيذا� ملنعطف جديد، بفكر ونفس جديدين، تعبأت � لك القوى احلية، 

  . ورجال التعلمي بلك إطاراهتموعىل رأسها نساء 
غري أن املالحظات العميقة اليت جسلت عىل نظامنا التعلميي، واليت 
تضمهنا تقرير البنك اMويل وتقارير أخرى كتقرير اBلس األعىل للتعلمي، 

فاكنت . يروم جتنيب تعلمينا السكتة القلبية جعل بوضع بر�مج اسـتعجايل
مصاحبة، كام رصدت اعªدات مالية خمططات إجرائية ومناجه وبرامج 

  . مليار درمه 37هائU، وصلت هذه السـنة يف القطاع املدريس لوحده إىل 
ورمغ ذÇ، السـيدة الوزيرة احملرتمة، فإننا مازلنا نرصد مجU من 
املالحظات إن مل نقل اختالالت بنيوية وأخرى طارئة، علام أن الرب�مج 

ة، وهذا ما يلمسه معوم املواطنني اÂين »سـتعجايل يف هناية سنته الثالث
  . فقدوا إىل حد كبري ثقهتم يف املدرسة العمومية

Âا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما يه يف نظرمك، يف نظر احلكومة 
أسـباب اسـمترار أزمة التعلمي يف بالد�؟ وما يه البدائل اليت تقرتحوهنا 

  إلنقاذ مرشوع إصالح نظامنا الرتبوي؟ 
  .سـيدة الوزيرةوشكرا ال 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة للجواب عىل السؤال

دة، اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل دة، اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل دة، اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل دة، اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل ييييب ب ب ب السـيدة لطيفة الع السـيدة لطيفة الع السـيدة لطيفة الع السـيدة لطيفة الع 
        ::::وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

  .ار احملرتمشكرا السـيد الرئيس وللسـيد املستش
 2008، وهاذ 2008السـيد املستشار ذكر بأن هذا السؤال وضع سـنة 

يه ¥لفعل السـنة اليل صدر فهيا التقرير األول للمجلس األعىل للتعلمي، 
واÂي قام بتشخيص دقيق لوضعية التعلمي آنذاك، حبيث أنه الحظ أن 

د الرتبوي هناك تطور كبري حصل فÕ يتعلق بتعممي ولوج الرتبية و¥لتجدي
  .وبمنوذج احلاكمة القامئة عىل املسؤولية والالمركزية

ر املدريس وضعف دكذÇ الحظ أن هناك نواقص متعلقة ¥سـمترار اله
التحمك يف املعارف والكفاÊت واختالل وظيفة املدرسة، وكذÇ مشلك 
املواءمة مع حاجيات سوق الشغل، وحدد تقرير اBلس األعىل للتعلمي 

 Çإصالح منظومة الرتبية والتكوين، آنذاك كذ Uمداخل أساسـية ملواص
  : تمتحور حول احلاكمة القامئة عىل

 ترسـيخ الالمركزية والالمتركز وترسـيخ املسؤولية؛  -

 اخنراط املدرسني؛  -

 منوذج بيداغو{ غري مالمئ، يعين مالءمة المنوذج البيداغو{؛  -

  . ة حول املدرسةالرفع من املوارد املالية وكذÇ التعبئة اBمتعي -
وبطبيعة احلال يف هذا اإلطار متت صياغة الرب�مج »سـتعجايل وبدأ� 
يف إجنازه، وكام سـبقت اإلشارة إىل ذÇ يف عدة مناسـبات، مت حتقيق 
مجموعة من النتاجئ جد اإلجيابية املرتبطة سواء ¥لرفع من أعداد املمتدرسني أو 

Uالست¥ Çر يف »رتقاء ¥لمنوذج بتحسني مؤرشات المتدرس أو كذ
البيداغو{، وكذÇ ترسـيخ الالمركزية والالمتركز، بطبيعة احلال هذه 

  . مسرية تتطلب نفسا طويال وÏدا متواصال
أعتقد بأن ما يلزم مواصلته اآلن هو »ستUر يف منوذج احلاكمة، يعين 

ل كبري يف إرساء احلاكمة اجليدة، حبيث أنه ¥لرمغ من أننا شهد� واحد التحو 
حاكمة املنظومة منذ إرساء الالمركزية والالمتركز، مفازالت هناك حاجة 
ملواصU هذا اBهود لتتحول البنيات املركزية واجلهوية واإلقلميية إىل بنيات، 
تتخصص يف توفري وسائل العمل ومراقبة النتاجئ، هاذ املسأ� دÊل مراقبة 

  . ب أن نواصل العمل عليهالنتاجئ مازال فهيا واحد النقص اÂي جي
Çهناك الوضعية اخلاصة ¥لوسط القروي ألن تمنية الرتبية  ،كذ

¥لوسط القروي مرتبطة ¥لتمنية اBالية، وهذا يتطلب تدخل مجموعة من 
  . املؤسسات األخرى

وكذÇ اجلانب املرتبط ¥لتعبئة اBمتعية حول املدرسة، اليت عرفت 
الت مل ترق بعد إىل املسـتوى اÂي نطمح بدورها تطورا هاما، ولكن ما ز 

  .إليه من أجل أن حندث ت� الرجة داخل منظومة الرتبية والتكوين
  .وشكرا

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  .شكرا السـيد الرئيس

  لوزيرة،السـيدة ا
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

  السادة املستشارون احملرتمون،
حقيقة، وحنن نسـمتع إىل جواب السـيدة الوزيرة، نستشف من خال� 
عىل أن هناك فعال مسار طويل، وÇÂ هاذ السؤال رمغ أنه مطروح قبل 

  . ثالث سـنوات، إال أننا جند أن راهنيته الزالت مطروحة بشلك قوي
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بل ثالث سـنوات نتحدث عن تراجع يف املنظومة الرتبوية يف فإذا كنا ق 
املغرب، فنحن اليوم أمام إحصاءات جديدة، حنن اليوم أمام ترتيب جديد 
للمغرب، كنا نمتىن أن جند طيU هذه املرحU، طيU ثالث سـنوات، أن جند 
املغرب قد تقدم بشلك كبري يف اBال التعلميي، لكن مع اكمل األسف، 

الوزيرة، جند أن تقرير اليونسكو حول التعلمي يصنف املغرب يف السـيدة 
انيا تيف أواخر الرتتيب، مع اكمل األسف جند املغرب مع موري  2010سـنة 

جيبويت ومع العراق اليل كتشهد واحد النكسة كبرية عىل ومع المين ومع 
دو�  106/128املسـتوى التعلميي وغريه، وجند هذا الرتتيب اليل هو 

  . مصنفة
-2010التقرير السـنوي للمنتدى »قتصادي العاملي بدافوس دÊل 

، كيعطينا رتب متدنية يف جمال جودة النظام الرتبوي ¥ملغرب، 2011
، فÕ تراجعت جودة التعلمي »بتدايئ إىل 139من أصل  105الرتتيب 

، نسـبة المتدرس 2010- 2009اليل اكنت يف التقرير دÊل  99، عوض 100
مي الثانوي، هاذ النسـبة هذه، اMرجة دÊلنا والرتبة دÊلنا يف التعل

110/139.  
السـيدة الوزيرة، احنا ميل كنطرحو هاذ األرقام اليل كتعرب عىل أن 
املغرب مع اكمل األسف الزال الواقع دÊلو التعلميي دÊلو كيشهد مشالك 

، ونقول كبرية، رمغ العمليات الكربى اليت قام هبا املغرب يف هذا »جتاه
كذÇ برمغ اBهودات اليت بذلهتا السـيدة الوزيرة والطامق اÂي يشـتغل معها 
يف وزارة الرتبية الوطنية، حبيث أننا حنن هنا ال حنمل املسؤولية لشخص 
معني، وإمنا نطرح �قوس اخلطر بأن وضعنا الرتبوي ووضعنا التعلميي يف 

جنده الزال يعاين  بالد�، رمغ ما رصدت � من إماك�ت ومن مقدرات
والزال يف مصاف اMول املتخلفة عىل مسـتوى التعلمي، اليشء اÂي جيعلنا، 
السـيدة الوزيرة، نطرح �قوس اخلطر، حبيث أنه البد أن نرى ما يه 
الطرق واألساليب والوسائل؟ وما يه اإلماك�ت اليت عىل الشعب املغريب 

  لكه أن يبذلها من أجل اخلروج من هذه الوضعية؟
  .وشكرا

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

  .التعقيب

السـيدة اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اMو� Mى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة ¥لتعلمي املدريس

  .شكرا السـيد الرئيس
م، أعتقد بأنه ما ميكنش نقولو بأن نظام أوال، السـيد املستشار احملرت 

الرتبية والتكوين عرف تراجعا، يف احلقيقة احنا ما يش كنا يف واحد 
املنظومة مثالية وبدأ� نتقهقهر، احنا كنا يف واحد املنظومة يف احلقيقة مل 

قليال من أبناء املغاربة، واآلن حنن تقريبا معمنا التعلمي  اتكن تشمل إال جزء

 4عىل لك األطفال املغاربة، اليل العدد دÊهلم اآلن يتجاوز  »بتدايئ
. مليون يف الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهييل 2,5ماليني يف »بتدايئ و 

يعين هذا إجناز كبري ال مثيل � يف سابق عهد املنظومة الرتبوية، هذا من 
  .Ïة

Õ يتعلق املؤرشات دÊل المتدرس تتحسن، اإللزامية دÊل المتدرس ف
سـنة كذÇ تتقدم بوترية رسيعة، هناك معل يف العمق  15- 6¥لفئة العمرية 

عىل املناجه واملقار¥ت البيداغوجية، أ� أرشت إىل رضورة مواصU اجلهود 
اليت مقنا هبا من أجل ترصيد هاذ التقدم اليل وصل، ومن أجل كذÇ الرفع 

اليش كيتطلب املسامهة  من جودة الرتبية والتكوين، وبطبيعة احلال هاذ
و»خنراط دÊل مجيع الفعاليات، ومن بيهنا النقا¥ت التعلميية اليت ميثلها 
السـيد املستشار، اليت علهيا كذÇ واجب املسامهة يف احلفاظ عىل حقوق 
التلميذات والتالميذ وعىل خلق جو مناسب للعمل و»خنراط امجلاعي من 

ية والتكوين اÂي تتوقف عليه لك أجل إجناح مسرية إصالح نظام الرتب 
  . اإلصالحات األخرى

ظرو لألشـياء بواحد النظرة تشاؤمية، احنا نإذن ما اكينش عالش ن 
اآلن يف واحد املسرية جد إجيابية، علينا مجيعا أن ندمعها وأن نواجه لك 
املعيقات اليت تواÏها هذه املنظومة، وعىل رأسها ضعف التعبئة امجلاعية 

البد أن نشري إىل هذا اجلانب ألنه يف احلقيقة هو اجلانب  حول املدرسة،
اليل كنتوخاو عىل أنه إذا حصل فيه واحد التحول غادي ميكن يضاعف 

  . النتاجئ اإلجيابية اليت حصلنا علهيا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة، ونشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

وجه إىل السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، ننتقل إىل السؤال امل
حول آليات وسـبل القضاء عىل  ،امللكف ¥لشؤون »قتصادية والعامة

  .اقتصاد الريع، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  ن،إخواين املستشاري

من املعلوم، السـيد الوزير، أن اسـمترار معا�ة »قتصاد الوطين من 
مجموعة من الشوائب اليت تؤثر عىل الرأسامل الوطين، أي اقتصاد الريع 
والفساد وÏان لعمU واحدة، وهو يف آخر األمر انتقاص من الرأسامل 

  . الوطين وليس زÊدة فيه
وتطوير الرثوة الوطنية عرب  اقتصاد الريع خيلق خلال يف آلية التنافس

قنوات سلمية اليت تتحول إىل رأسامل حقيقي، جيب أن نعرتف بوجود 
لوبيات ¥ملغرب حتتفظ مبناعة كبرية، ومل يطلها اإلصالح اÂي يقوم به 
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املغرب، بل قاومت هذا اإلصالح ضدا عىل اإلرادة سـياسـية ل�و� وال 
  . ترغب يف انهتاج مبادئ الشفافية والتنافسـية

هذه اللوبيات، مع األسف، معروفة وتمتتع حبامية من طرف عدة 
Ïات، مهنا املعلومة وغري املعلومة، تتوفر لها ظروف »سـتغالل، أي 
خريات الب� بطرق ال قانونية يف عدة جماالت عن طريق اقتصاد الريع، جمال 
. النقل، مقالع الرمال، وخاصة نقل البضائع، فتح مراكز الفحص التقين

  . هناÇ أر¥ح كبرية جتىن ¥طال دون وجود أي مربر اقتصادي
اقتصاد الريع، إذن، موضوع شائك ومعقد، يقتيض منمك كحكومة 
رصامة وحزما يف التعامل معه بوضع آليات مالمئة، كفيU ¥لتصدي لهذه 
املامرسة اليت تعرقل املنافسة ¥لبالد مع رضورة حتديد املسؤوليات، إن عىل 

Mهبدف تطهري قطاعات »قتصاد مسـتوى ا Çو� أو املقاوالت، وذ
  .الوطين من هذه اآلفة
  سـيدي الرئيس،

إن زمن »متيازات والرخص اليت تسمل يف عدة جماالت دون معايري 
  . ورشوط مضبوطة قد وىل إىل غري رجعة

إن اعªد التنافس الرشيف والشفافية والزناهة و»سـتحقاق يف عهد 
د السادس نرصه هللا وأيده أصبح هو املعيار األسايس يف جال� امل� محم

  .منح الرخص
إذن لعل من أجبدÊت املعادالت »قتصادية هو إشعاع روح 
التنافسـية والقضاء الهنايئ عىل »متيازات واقتصاد الريع، وذÇ نظرا ملا 
خيلفانه من خيبة أمل Mى ¥يق الفاعلني »قتصاديني، فضال عن سـيادة 

  . س منطق الال قانون واحملا¥ة والزبونيةوتكري
ويف هذا اإلطار، لوحظ ¥مللموس، ومن خالل العديد من التقارير 
الوطنية واMولية أن اقتصاد الريع يف املغرب الزال مزدهرا، ¥لرمغ من 

  .التعهدات اليت أعلنت عهنا احلكومة يف براجمها وترصحياهتا أمام الربملان
فإننا نسائلمك عن رس تلكؤ احلكومة وعدم  وعليه، السـيد الوزير،

جديهتا يف حماربة »متيازات وآليات انتعاش اقتصاد الريع، وكيف تفرسون، 
السـيد الوزير، وجود لوبيات معروفة حتتفظ ¥ملناعة وال ترغب يف انهتاج 

  مبادئ الشفافية والتنافسـية؟ 
للوبيات ما السبب، السـيد الوزير، يف جعز اMو� عن مقاومة هذه ا

  اليت تسـتغل خريات الوطن ضدا عىل اإلرادة السـياسـية ل�و�؟ 
يف هذا النطاق، السـيد الوزير، نطلب منمك ¥ش جتاوبو� برصاحة ألن 
املواطنني تيعاينوا الرصاحة، واملواطنني، السـيد الرئيس، رامه تيقولوا بأن 

  . خاص تدار إجراءات رضب املفسدين
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون 
        ::::»قتصادية والعامة»قتصادية والعامة»قتصادية والعامة»قتصادية والعامة

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيد املستشار احملرتم،

ن وبلك رصاحة أقول أود أن أشكرمك عىل هاذ السؤال الهام، وكام تعلمو
أوال ليس هناك أي تقرير دويل اليل تيقول بأن اكين ارتفاع دÊل  ،هلمك بأن

اقتصاد الريع يف بالد�، وغادي نفرس لمك عالش؟ ألن أشـنو تيواجه اقتصاد 
الريع هو اقتصاد السوق، حبال اليل جا يف التدخل دÊلمك، الهدف األسايس 

عرش وهو تقوية املنافسة والشفافية، وخصوصا بعد تربع جال� امل� عىل ال
  و¥لتايل تطوير اقتصاد السوق، كيفاش تطور اقتصاد السوق يف بالد�؟ 

أوال من خالل حترير »قتصاد، انª تتعرفوا بأن قبل اكن العديد دÊل 
القطاعات اكنت محمية ¥مجلارك، اليوم مع معاهدة اتفاقية التبادل احلر اليل 

ما غاديش  2012إخل، وانª تتعرفوا يف مارس ... ورويبدر� مع »حتاد األ
تبقى امجلارك، فهذا جعل أن مجيع القطاعات خصها تواجه املنافسة 

  . اخلارجية
أشـنو كذÇ اليل سامه يف تقليص اقتصاد الريع، وهو أنه النقطة الثانية 
وهو حترير القطاعات، اكنت بعض القطاعات حمتكرة من بعض املؤسسات 

ية أو من بعض املؤسسات اخلاصة ومت حتريرها، مثال آخر معل اليل العموم 
، 2011مت يف هذا اإلطار، وهو اكين أوال حترير قطاع التبغ، تدار يف يناير 

وهذا تيبني الرغبة دÊل احلكومة ¥ش أهنا ختلق املنافسة يف هذا اBال، 
كتب وكذÇ ¥لنسـبة للنقل، ويف هذا اإلطار أعطيمك الفكرة دÊل امل 

الوطين للنقل اليل اكن حيتكر لك ما يتعلق ¥إلدارة، اليوم هذا فتح 
  . للمنافسة

بقت نقطة، والنقطة الثالثة هو إضفاء املنافسة من خالل تفعيل جملس 
سـنني، هاذ احلكومة  8املنافسة، ما ننساوش بأن هاذ اBلس ابقى جامد 

وغادي حتولو من يه اليل فعلته، يف ظرف سـنتني غادي تقوي صالحياته، 
جملس استشاري إىل سلطة منافسة ¥ش Yخذ مجيع القرارات ¥ش تواجه 

  . اقتصاد الريع وتواجه هاذ الRم اليل جيتو به
بقات نقطة اليل طرحتوها وعندمك احلق تطرحوها، يه القضية دÊل 

  . الرخص، هاذي من بني املشالك الكبرية اليل يه مطروحة
 تدار حىت اآلن؟ و¥يق تيخصنا نديرو ¥ش يف هذا اإلطار أشـنو اليل

نكونو واحضني، أوال اليل تدار، وهو ¥لنسـبة للرخص، مت إلغاء بعض 
الرخص لكام تبني عدم جدواها، حبمك أن السـيد وزير التجهزي والنقل ها هو 
معنا، مت حترير نقل البضائع، من هاذ نقل البضائع زولوا بتاY الرخصة، خلق 

فضل هاذ العملية، إذن اكين عندها واحد األثر جد ألف مقاو� ب 11
  . إجيايب

اإلماكنية الثانية، ويه استبدال مسطرة منح الرخص بنظام طلبات 
العروض عىل أساس دفاتر التحمالت وفق الرشوط دÊل الشفافية، هذا 
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رشكة جوية اليل  22كذÇ مت يف اBال اجلوي، وبفضل ذÇ مت خلق 
رشاكت حبرية تزادت  10، كذÇ يف البحري كتشـتغل يف هذا امليدان
  . بفضل هاذ دفرت التحمالت

إذن اكين واحد اBهود اليل بذل، وأشاطرك الرأي بأن هاذ اBهود 
تيخصنا نزيدو فيه، خصوصا يف بعض القطاعات األخرى، حبال نقل 
املسافرين، ووزارة التجهزي والنقل تتشـتغل عىل هذا امليدان، ¥لنسـبة 

مرشوع اليل هو واجد يف هذا اBال، وكذÇ ¥لنسـبة  كذÇ اكين
  . لسـيارات األجرة

  . وشكرا

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

  .السؤال

        : : : : املستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشور
  . شكرا السـيد الرئيس
  السـيدين الوزيرين، 
  تشارين احملرتمني، إخواين، زماليئ املس 

حقيقة، السـيد الوزير، اإلصالحات اليت تلكممت علهيا تبقى حمدودة 
وجخو� جدا، تلكممت عىل قطاعات اليل لألسف أهنا Yبعة ل�و�، ميل 
كتلكم عىل مكتب النقل ها هو Yبع ل�و�، ميل تلكمت عىل رشكة التبغ، 

Mو�، كتلكم عىل اكنت رشكة دÊل اMو�، واش حررتو قطاعات دÊل ا
امجلارك كذÇ، أ� تنقول نالمسو ونسميو األشـياء مبسمياهتا، رخص النقل 
اشكون اليل كيسـتافد مهنا؟ واش عندمك اجلرأة الاكفية ¥ش تعطيو� اللواحئ 
دÊل الناس اليل عندمه رخص النقل من امخلسينات، وتقدروا جتيبوها لنا 

رقام بطائق التعريف دÊلها، هذا هو للربملان ونطلع علهيا، عىل أحصاهبا وأ
اليل تيبغيو املواطنني يسمعوه ويبغيو يعرفوه، ويبغيو اإلصالح يكون 

  . جوهري ويف الصممي
مقالع الرمال، اشكون اليل كيساتفد مهنا اليوم ¥ملغرب؟ واش كتسـتافد 
مهنا هاذ اإلصالحات اليل غادي تتلكموا علهيا اليوم، مل تذكرها هنائيا، ويه 

  . يت تدر عىل أحصاهبا املاليني دÊل اMرامه يف اليومال
املغاربة ¥غني يسـتافدوا من ثرواهتم الطبيعية، ال يف البحار وال يف الرب 
وال يف اجلو، هذه يه اإلصالحات اليت ننتظر، السـيد الوزير، ¥ش نتلكمو 

ى عىل اإلصالحات احملدودة جدا ال يف قطاع التبغ وال يف قطاع النقل، كتبق
  . لألسف أهنا جخو�

صندوق املقاصة كون اكن كيدخل األمثنة ¥ش كيتكراو الكرامي دÊل 
الطاكسـيات ودÊل الكريان ما غتكونش احلكومة كتحتاج للفلوس ¥ش 
تعطهيا لصندوق املقاصة، ويكون عند� مشلك ¥ش نعوضو املؤسسات 

  . اليل عندها خصاص كبري

 حساب الفالحني، ميل هذاك صندوق املقاصة غادي نديرو عىل
كتبيعوا السكر رخيص، راه الفالحني هام اليل كيأدي المثن احلقيقي دÊلو، 
ميل كيتباع احلليب بمثن حمدود ألنمك خايفني من الشعب خيرج للشارع، وما 
قادرينش عىل الثورات احلقيقية تواÏوها، فعىل حساب الفالحني وبسطاء 

درامه، هذا هو صندوق املقاصة  2ل الفالحني اليل كينتجوا احلليب مقاب
  . احلقيقي دÊل املغرب

كنطلبو منمك ¥ش تكون عندمك اجلرأة الاكفية، الوقت اآلن، حان وقت 
التغيري، املؤسسات هتزت، الربملان غادي يتحل سابق ألوانه، انتخا¥ت، 
دسـتور غادي يتعاد، وغادي نبقاو احنا يف الوضع القدمي، ونتلكم لغة 

نالمس واقع املغاربة اليل كيبغيو تغيري حقيقي وجذري يف اBمتع اخلشب وال 
  .املغريب

نعاود نكرر Ç، املغاربة يسـتافدوا من ثرواهتم الطبيعية، ال يف الرمال 
وال يف البحار وال يف اجلو، ونبغيو تكون عندمك اجلرأة والشجاعة القوية ¥ش 

صاد الريع  يف املغرب، تعطيو� األسامء دÊل الناس اليل مسـتفيدين من اقت
  . ومه يعدون ¥آلالف وكيدخلوا املاليني دÊل اMرامه يوميا

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  . التعقيب

السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون »قتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون »قتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون »قتصادية السـيد الوزير املنتدب Mى الوزير األول، امللكف ¥لشؤون »قتصادية 
        : : : : والعامةوالعامةوالعامةوالعامة
  . شكرا

 ¥ش نكون واحض، سـبق لفريقمك املوقر أن طرح هذا السؤال، أ� أوال
. إخل... وجاء وقال بأن عند� الالحئة دÊل هاذ الناس وغادي نواÏو بمك

إذا عندمك يش حاجة  ،هذه شهور مضت، ¥قني ما شفنا والو من عندمك
قدموها، ما تبقاوش ختلطوا األمور، اكين واحد األمور اليل خصها تكون 

  . عالش؟ أ� أقولها لمك بلك رصاحةواحضة، 
احنا يف واحد الفرتة معينة، هاذ الفرتة اMقيقة تتطلب املسؤولية، ميل 

... تنجيو نومهو املواطنني بأن اكين غري الفلوس والرخص تعطى والتوزيع
إخل، وما اكين غري الناس اليل عندمه اإلماكنيات هام اليل كيسـتافدوا وأوالد 

، هذا مايش حصيح، ألن احنا مايش يف احلكومة الشعب ما كيسـتافدوش
 ،¥ش نسـتافدو من »متيازات، احنا يف احلكومة ¥ش نواÏو الناس

اللوبيات و¥ش نواÏو اقتصاد الريع و¥ش خندمو الشعب وهاذ اليش اليل 
  . تنقومو به

تلكمت، أسـيدي، األخ احملرتم، تلكمت عىل اللوبيات اليل طرحنا، 
املقاصة، امسحي يل أقول Ç بأن ميل تنعطيو دمع، وتلكمت عىل صندوق 

مليار اكنت تمتيش ألر¥ب املطاحن، هاذي  30مليون درمه،  300زولنا 
مليار اليل اكنت تمتيش  100مايش جرأة؟ زولنا مليار دÊل اMرمه، 
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ألحصاب احملروقات، هاذي مايش جرأة؟ لكيش غري اكيف، ولكن إذا اكن 
  . صل لنتيجة»حرتام ميكن للواحد يو 

اليل أسايس اليوم وهو نشوفو وخندمو لهاذ البالد بإخالص وبعزمية، 
وكذÇ ميل كنجيبو واحد القانون اليل هو Þم جدا، تنجيبو واحد القانون 

 5اليل كيتعلق بأن الناس اليل تيرسقوا الرمU غادي يتحبسوا بني عام و
راه غادي سـنني، هاذي مايش جرأة؟ هاذي مايش مواÏة اللوبيات؟ 

يدوز عندمك، وتيخص ¥ش يتطبق خصمك تصادقوا عليه، وداز ها هو 
  . مزÊن، ها هو غيطبق، إذن هاذ العمل راه اكين

 30ونزيدمك يف هذا اإلطار، اليوم ميكن يل نقول لمك يف هاذ احلكومة، 
ألف موظف وموظفة متت حمامكهتم ¥لنسـبة للرشوة، هاذي مايش رغبة 

  ملواÏة الفساد؟ 
يدمك ¥لنسـبة كذÇ للرشوة، دوز� قانون محلاية الشهود عىل الرشوة، نز 

¥ش الناس يبداو يقولوا احلقيقة، يقولوا راه جاو طلبوا منا الرشوة، هاذي 
  مايش رغبة؟ 

إذن اكين واحد العمل، ما نفسدوش لكيش، اكين واحد العمل و¥يق 
واحد املرحU اليل تيخصنا نديرو أكرث، واحنا تنعتربو بأن اليوم احنا يف 

تيخصنا نبنيو فهيا، وما نبقاوش غري هندمو، ألن ميل تهندمو تنخلقو الفراغ، 
ميل تنخلقو الفراغ تيأدي بنا ذÇ إىل انزالقات، وانزالقات خطرية، وهاذ 

  .اليش اليل تنقول
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير، ونعتذر عىل هذا

احرتموا غري القانون دÊل اجللسة، هللا خيليمك، اإلخوة املستشارين، و 
  . قل اليل بغييت ويقول اليل ابغى، قلت اليل ابغييت وقال اليل ابغى

إذن هللا خيليمك، السـيد املستشار، راك تتعرف القانون وأنت رئيس 
جلنة، نقطة نظام يف رئاسة اجللسة، اليس عبد السالم، نقطة نظام يف 

  .معك حىت أنت، يف تسـيري اجللسة رئاسة اجللسة، ما نوحلو

        ::::املستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشوراملستشار السـيد عبد السالم بلقشور
يف تسـيري اجللسة، أنت رئيس اجللسة، ودÊل هذا اBلس، وأنت 

  . تعترب أنك رب هذا البيت، وللبيت رب حيميه اليل هو أنت
¥ش تسمع ما يقال يف حقنا بأننا تهندمو، هذه مسأ� خطرية جدا، 

يف نصاهبا كرئيس جلسة، احنا تنتلكمو ¥مس أنت خصك توضع األمور 
الوطنية العالية وتنتلكمو بغرية عىل الوطن وعىل بالد�، وأنت اليل خصك 

  .تصحح هاذ الوضع، السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
املهم، اإلخوان شوية دÊل الهدوء . تهترضوا لكمك، ما عرفنا آش تتقولوا

  . وشوية دÊل »حرتام

برسا� من الوزير امللكف ¥لعالقات، يطلب منا تقدمي  إذن توصلنا
األسـئU املوÏة لقطاع العدل مبارشة بعد »نهتاء من تقدمي األسـئU املوÏة 
لقطاع التجهزي ألن وزير العدل حاليا يف جلسة مبجلس النواب للتصويت 

  .عىل قوانني

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
يس، ألن اليوم كنا جممتعني يف ندوة هللا يكرث خريمك، السـيد الرئ 

الرؤساء، واكن تقال لنا أنه السـيد وزير التجهزي والسـيد وزير العدل أن 
ن، فالقانون واحض، وأنمت خصمك تطبقوا القانون، أنه ميل تتكون اعندمه اللج

جلسة دÊل األسـئU الشفوية تتسـبق هاذ اللجان، ولهذا ال داعي للسادة 
أهنم يبقاو يديروا لنا مربرات هباذ الكيفية هاذي، ميل الوزراء املرة اجلاية 

  .تتكون جلسة ما بقات جلنة، اجللسة تعطى لها األسـبقية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .أسـئU 6ننتقل إىل األسـئU املوÏة إىل قطاع التجهزي والنقل، وعددها 
ير العدل، تفضل السـيد املستشار، خذ راه ما ميكنش لنا نتسـناو وز

  .امليكرو السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  ...الوزارة املنتدبة دÊل حتديث القطاعات راه سؤال قبل من

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هو طلب التأخري دÊل حتديث القطاعات إىل آخر اجللسة، ها هو راه 

  .¥يق

        ::::ميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكر
إوا هاذي راه املرة الثالثة اليل كنأجلو هاذ السؤال ألنه ما اكينش 

  .البث، غنعاودوه ¥لناقص منو
  .شكرا السـيد الرئيس

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن السؤال األول يتعلق حبصيU تطبيق مدونة السري بعد مرور حوايل 

التجمع  سـنة من تطبيقها، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق
  .اMسـتوري املوحد لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،
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ال أريد منمك أرقام فÕ يتعلق حبوادث السري أو تراجع عدد القتىل، ملاذا 
إىل مدى زمين متوسط  أقول هذا الRم؟ ألن املعطيات اإلحصائية حتتاج

ملعرفة مدى اسـتقرار هذا الرتاجع، و¥عرتافك، السـيد الوزير، تراجعت 
قبل املدونة،  2008و 2007مث عاودت »رتفاع سـنة  2006األرقام سـنة 

وهذا oمك، وأعرف أنمك دامئا تأتون إىل الربملان مبربرات إحصائية 
  . لتغطية احلقائق

لواقع احلي اÂي ليس هو »سـتخفاف ما نريده اليوم هو أن نتلكم ¥
 Êواألرواح، ولكن نتخوف من أن خيلق تطبيق املدونة حضا Êحبجم الضحا

  .من نوع آخر
، الزتممت )املؤمن، السـيد الوزير، إذا عاهد وىف(األسـئU املطروحة 

¥السـمترار يف احلوار مع الربملان وتتبع تنفيذ املدونة السـتدراك لك ما 
سة من ثغرات، ومل تعريوا أي اهªم رمغ الطلبات كشفت عنه املامر 

أشهر ¥ش جتيو، ودا¥  6املتكررة Ýتلف الفرق الربملانية، واتفقنا عىل 
  . أشهر ما بغيتوش جتيو للجنة 6شهرين هاذي ¥ش فاتت عىل 

الزتممت عند التصويت بإصالح الطرق وإعادة نظام التشوير والتنسـيق 
وية لتنظمي السري واجلوالن، داخل هذه القبة مع امجلاعات احلرضية والقر 

، أين هذه 40رصحمت كذÇ ¥لعمل عىل إزا� عالمة حتديد الرسعة يف 
الوعود؟ ألن الزالت العالمات متواجدة مبجموعة من املدن، وهنا يذهب 

أو رجل األمن ¥ش يصيدوا عباد  40إما اMريك ميل تيلقى البالكة دÊل 
  . هللا

اإلدارة وتأهيلها ملواكبة تنفيذ هذه املدونة، خصوصا فÕ الزتممت بإصالح 
ن ــــــــــــــــــيتعلق بآجال تبليغ اÝالفات والبطائق الرمادية، حلد اآلن اكي

)la carte grise( أشهر 6، السـيد الوزير، تتأخر أكرث من .  
أينكر السـيد الوزير هذه »لزتامات؟ وأين وعوده ¥إلصالحات 

  املواكبة؟
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد كرالسـيد كرالسـيد كرالسـيد كرميميميمي غالب، وزير الت غالب، وزير الت غالب، وزير الت غالب، وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

معضU حوادث السري يف املغرب ال من الناحية اإلنسانية والبرشية وال 
ها امجليع، واخلطة اليت اعمتدهتا احلكومة من الناحية »قتصادية واملادية يعلم 

والطريقة اليت تعاملت مع هذا املوضوع والعمق اÂي أ¥نت عنه يف حماولهتا 
  . للتصدي لهذه الظاهرة، يعلمها كذÇ امجليع

مل ننطلق يف حماربة حوادث السري فقط عن طريق إخراج مدونة 
ة خبطة مندجمة السري، بل انطلقنا منذ عدة سـنوات ¥عªد إسرتاتيجي

وبإطالع الربملان بطريقة دورية ومنتظمة، ال عىل مسـتوى اللجن، ال عىل 

مسـتوى عىل األقل مرة يف السـنة خالل تقدمي قانون املالية، حيث نعطي 
رؤية اكمU عىل نشاط هذه اإلدارة، وتدخل حماربة حوادث السري يف أول 

تظمة، أقول اإلجابة عىل اهªماهتا أو عن طريق األسـئU الشفوية بطريقة من 
تقدم هذه اخلطة أو عىل النتاجئ اليل بينت يف بعض السـنوات اخنفاضات، 

عرفت اخنفاض ملحوظ حلوادث السري وعدد القتىل،  2006مثال سـنة 
ويه اليت بررت احلزم اليل  2008وسـنة  2007لكن ارتفاعات أخرى سـنة 

 مجيع الفرقاء تعاملت به احلكومة، اÂي اكن يوازيه انفتاح Yم عىل
السـياسـيني و»جªعيني إلخراج هاذ القانون املهم جدا، اليل هو قانون 

  .دÊل السري عىل الطرق 52.05
هاذ القانون الطريقة دÊل تقيمي النتيجة دÊلو يه الوقوف عىل 
اإلحصائيات دÊل حوادث السري، اليل بينت يف الثالث أشهر األوىل مثال 

دÊل  %19,34القتىل، مثال اليل وصل إىل اخنفاض كبري دÊل عدد 
»خنفاض يف شهر أكتوبر ونونرب ودجنرب، اخنفاض من نفس احلجم 

  .يف نفس الفرتة دÊل عدد احلوادث 17,05%
 Uيف الشهور األخرية، نقمي اإلحصائيات، وكام قلمت حنتاج إىل فرتة طوي

س الوقت للوقوف عىل مدى اسـتقرار هذا املنحى »خنفايض، لكن يف نف
جنند لك طاقاتنا يف جمال اإلجراءات عىل مسـتوى املراقبة Mمع اBهود دÊل 

  .املراقبة بآليات جديدة وبوسائل جديدة اليل أYحهتا مدونة السري
فÕ خيص »لزتامات اليل قطعهتا علهيا احلكومة، راه احنا احرتمناها 

يسـبق حسب اعتقادي  لكها، »نفتاح عىل الربملان حنن موجودين دامئا، مل
أو علمي أننا اسـتدعينا يف جلنة وما جيناش، هناك عدة اجªعات اليل قبل 
دخول مدونة السري للتنفيذ عقد� عدة اجªعات، عىل األقل ثالث 
اجªعات اليل اكنوا عىل مسـتوى جملس املستشارين واجªعات أخرى عىل 

 املتعلقة ¥حلوار مسـتوى جملس النواب، و»لزتامات األخرى لكها، ال
»جªعي، ال املتعلقة بتجهزي الطرق، إىل غري ذÇ، احنا قاميني عىل 

  . تنفيذها
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
خليين غري نمكل ... شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف

  .بعدا، نمكل غري اللكمة دÊيل
وأنت تهترض، حىت  السـيد الرئيس، راه مازال ما مكلت الRم دÊيل

  .نعطيك اللكمة عاد تيبدا احلاسوب
  .تفضل

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  السـيد الرئيس،
        السـيد الوزير،

أ� مسـتعد ¥ش دازت املدونة، : " إىل اعقليت قلت لنا، هذا oمك
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أمام الرأي العام الوطين، ميل غادي تكون ثغرات ميكن لنا جنمتعو يف 
  .، هذا oمك، واحلكومة مسـتعدة"تعديالت اللجنة ونعاود نديرو

مرات، وراه الرسائل عندمك، ما اكين  7ما اكنش هاذ اليش، طلبناك 
والو، هنا أقول Ç، السـيد الوزير، هناك غياب لكي للتنسـيق بني املصاحل 

  . اليل يه تطبق املدونة، اكين رجال اMرك، رجال األمن واكين العدل
الوزير، وÞنيو السـياقة أصبحوا Þددين مه  الكثري من املغاربة، السـيد

وعائالهتم ¥لترشد، والسبب هو غياب احلضور إىل الربملان والالمباالة 
ونعمل أنمك تتوفرون عىل . ¥لوضع »جªعي املتأزم لفئة عريضة من املغاربة

اإلحصائيات، ومل تنرشوها يف األنرتنيت وال يف الو3ئق الصادرة عن 
نطالبمك، السـيد الوزير، بنرشها للرأي العام الوطين يف الوزارة، وهنا 

  . األنرتنيت
سـبق يل أن قلت Ç يف اللجنة أن يف فرنسا مثال اآلالف يسوقون 
بدون رخصة، وفقدوا مصادر عيشهم، ونهبنا كذÇ بأن ختاطب املدونة 
عقول السائقني ال جيوهبم وأجسادمه ¥لعقو¥ت احلبسـية، ألنين سـبق يل 

Ç أودي إىل ابغييت املدونة ¥ش متيش يف هاذ الطرح، راه : أن قلت
خصمك تبنيو احلباسات لعباد هللا، وقلت أودي راه ميل تكون يش ثغرات 

  .غادي جنيو نعدلو بعض األشـياء
إذا ظهرت ثغرات فإن : اآلن، السـيد الرئيس، التطبيق، اكن جوابمك

  . أيضا مل تلزتم السـيد الوزير مسـتعد لتداركها، إذن هنا أقول Ç، أنك
الحظنا أيضا أن يف فرنسا خبصوص امحلو�، هناك ترخيصات حمددة 
املدة واBال الرتايب، تتساهل مع الشاحنات أثناء املوامس الفالحية مثل 
مومس قصب السكر، الشمندر، مومس احلصاد، هنا نالحظ أن هناك 

تلكفة النقل حالتني، األوىل تشدد عىل تطبيق القانون و¥لتايل الرفع من 
وغالء املعيشة، والثانية تتساهل بدون سـند قانوين، وعىل هذا األساس 
كنا نطلب منك املناقشة يف اللجنة وغيابك هذا أدى مثنه املغاربة، مهنم يف 
السجن وهناك اآلالف حسبت مهنم رخص السـياقة، ومهنم عامل 

بك ومسـتخدمون جتاوزت الغرامات أجورمه الشهرية ولك هذا سببه غيا
  . والالمباالة وعدم الوفاء ¥اللزتامات

ومن أدى مثن لك هذا؟ مه املغاربة وللمتتبع أن حيمك عيل وعىل جوابمك 
  هل هو مقنع جوابمك أم ال؟

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  األخوات واإلخوان املستشارين احملرتمني،

¥لنسـبة لاللزتامات ومدى الوفاء ¥اللزتامات اليت قطعهتا احلكومة يف 
 ،Uموضوع تطبيق مدونة السري، هذا املوضوع كنتحملو فيه مسؤوليتنا اكم
واMليل عىل ذÇ هو أننا أوال لك »لزتامات يه الزتامات مكتوبة، اكينة 

التقارير دÊل اللجان اليل بنات عىل التصويت دÊل جملس النواب  يف
وجملس ملستشارين، إذن اكينة واحد املرجعية مكتوبة، هاذ املرجعية 
املكتوبة اعمتد�ها ومعلنا علهيا كتاب أبيض وقدمنا مدى احرتام أو عدم 
احرتام هاد »لزتامات لكها، وهاد الكتاب األبيض قدمناه Bلس 

  .ارين يف جلسة Mى جملس املستشارين يف اللجنة املعنيةاملستش
3نيا، هاد الكتاب األبيض راه نرش�ه يف وقته مع دخول مدونة السري 
للوجود ومنشور اكمال ¥للغة العربية و¥لفرنسـية يف موقع األنرتنيت دÊل 

مييش ويالحظ عىل هاذ »لزتامات املكتوبة واش  الوزارة، واللك تميكن �
  . ت الوزارة أو ما قامتش الوزارة ¥لزتاماهتاقام

والوزارة، أعلن عىل ذÇ وأحتمل مسؤولييت اكمU، مقنا بلك 
اكن بقي الزتام واحد اليل حليناه منذ بضعة أسابيع اليل كيتعلق  .»لزتامات

بفتح »خنراط للسائقني املهنيني ولو مل يكونوا سائقني مأجورين، احلرفيني 
ش مأجورين يف رشكة، حبال سـيارات األجرة مثال، ¥ش اليل ما كيكونو 

يمتتعوا ¥حلق دÊل »خنراط يف صندوق الضامن »جªعي، وهاد املوضوع 

اكن هذا . هذا راه فيه مقرتح قانون اليل تيتعاجل اآلن عىل مسـتوى الربملان
  . آخر الزتام اÂي كنا أخذ� فيه مبادرات ولكن ما وصلناش للهناية

  .لزتامات لكها اليل قطعنا علينا راه احنا مقنا هباإذن »
3نيا، رمبا اكين سوء فهم وال هذا، مل أنظر أي طلب دÊل جملس 
املستشارين ¥ش حنرض للجنة، غادي نتأكدو من هذا األمر، إذا اكين يش 
طلب كنأكد لمك عىل »لزتام دÊيل ¥ش جني Bلس املستشارين ونقدم 

  .ضوع السالمة الطرقية وقانون السريمجيع الرشوحات يف مو 
أخريا، أؤكد لمك عىل أنه اكينة واحد اللجنة، خلقناها، اليل يه جلنة 
اليقظة، جتمتع عىل األقل مرتني يف الشهر، واليل فهيا اMرك واألمن ووزارة 
العدل وكتعاجل مجيع الثغرات العملية اليل ¥لطبيعي أنه واحد اإلصالح من 

  . يف التنفيذ دÊلهاهذا العمق يعرفها 
مدونة السري هو ملف نفتخر به، ملف سامه يف التقليص من  ،وأخريا

عدد القتىل، سامه يف احلفاظ عىل املمتلاكت دÊل الناس، سامه يف تقليص 
عدد اجلر�، وهذا امللف هذا كنسـمترو إن شاء هللا ¥ش هاد 

  . مسـمترة»خنفاضات لكها اليل تلكمنا علهيا تويل اخنفاضات دامئة و 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق، ما  2التعقيب والرد عىل التعقيب فيه  ،غري للتذكري هللا خيليمك

  .، نعم السـيد املستشار يف إطار نقطة نظام3فيه 

        



 2011201120112011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

26 

 )2011 وين و ي 07( 1432 بجر  04

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد أقبيبد أقبيبد أقبيبد أقبيب
السـيد الرئيس، أطلب منمك تأجيل سؤايل املوجه للسـيد وزير العدل 

  .إىل جلسة مقبU إن شاء هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثاين موضوعه مدى تطبيق مدونة السري، اللكمة ألحد السادة 

  .املستشارين من الفريق »سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  األخت واإلخوة املستشارين احملرتمني،

اإلجيابية اليت أسفرت عن تطبيق من �فU القول التأكيد عىل النتاجئ 
مدونة السري فÕ خيص التقليل من حضاÊ حرب الطرق، كام أن تطبيق هذه 
املدونة تعرف بعض املشالك خاصة فÕ يتعلق ¥لغرامات املالية اليت جيب 
أن تدفع يف آجال حمددة ابتداء من Yرخي ارتاكب اÝالفة وألول مرة نسجل 

ديدة، حيث أصبح ¥إلماكن دفع الغرامات بشـيك إجيابية مدونة السري اجل
بنيك أو أية وسـيU دفع أخرى، حتددها السلطات اإلدارية، ويف حا� عدم 
دفع الغرامة بشلك فوري، حيتفظ ممثل السلطة ¥لرخصة مقابل تسلمي وثيقة 
اإليداع، ختول حلامل الرخصة املسحوبة القيادة ملدة يومني، ابتداء من اليوم 

لتحفظ فيه عىل رخصة سـياقته، حيث يمت »حتفاظ ¥لرخصة اليت مت ا
أيضا ملدة يومني عندما يضبط الرادار السائق املتجاوز الرسعة القانونية 

  .ابتداء من اليوم اÂي يتسمل فيه رسا� مسجU ترسلها اإلدارة املسؤو�
ويف حا� عدم دفع الغرامة، جيب عىل السائق أن يقدم رخصة السـياقة 

سلطة امللكفة مبتابعة هذا النوع من اÝالفات القريبة من حمل سكناه، إىل ال 
وإذا اكن السائق حيمل رخصة السـياقة اإللكرتونية يمت تسجيل ت� 

Çالبيا�ت اجلديدة داخلها، مما يلغي اسـتعام� لها بعد ذ.  
السـيد الوزير، تنويرا للرأي العام الوطين نود إعطاء اإليضاحات الاكفية 

لك الغرامات املالية Mى السائقني يف حا� ارتاكهبم للمخالفات، كام حلل مش
  . نود تنويرمه خبصوص تطبيق املدونة وأثرها عىل حركة السري

  .وشكرا

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

  .السؤال

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .ئيسشكرا السـيد الر 

أوال سأجيب عىل السؤال دÊل السـيد املستشار احملرتم يف موضوع 
يعين توضيح املساطر يف جمال أداء الغرامات، و3نيا يف موضوع التأثري 

  . دÊل املدونة، طبعا الوقت متيكفيش ¥ش ندخلو يف مجيع التفاصيل
ابغيت أوال يف موضوع املساطر، املساطر اليل متتعنيش فقط 

اليل كتعين مجيع املساطر دÊل املراقبة الطرقية ودÊل اإلصالح الغرامات، 
دÊل األوراق، دÊل كذÇ الورقة الرمادية ورخصة السـياقة واجتياز 
امتحان رخصة السـياقة وبعض املساطر اليل كهتم املهنيني، يف هاذ املوضوع 
هذا نرش� كتيب وهاذ الكتيب هو دليل دÊل مسـتعمل الطريق اليل 

يه بطريقة مبسطة لك اإلجراءات اإلدارية والتقنية واملتعلقة ¥ملراقبة معمول ف 
اليت جيب عىل مسـتعمل الطريق أن يعرفها ليتعامل مع قانون السري 
ومسـتجداته، هاذ الكتيب نرش�ه أوال عىل اكهل الوزارة وكنوزعوه جبميع 
الوسائط أو اإلماكنيات ¥ش نوصلوه أقرب ما ميكن ومفروض أنه لك 

هاذ الكتيب اليل منشور كذÇ ¥للغة العربية  هعمل الطريق يكون عندمسـت
  .أو ¥للغة الفرنسـية

هاذ الكتيب كيسامه كذÇ يف توضيح املساطر، ملاذا؟ ألن كنعتقدو 
أنه إىل اكن مواطن عىل عمل، بطريقة واحضة، بلك املقتضيات دÊل القانون 

اMور ومغيكونش بلك شفافية، إىل غري ذÇ، يعين غادي يلعب واحد 
يعين اختالل دÊل التوازن يف معرفة القانون عىل إثر معلية املراقبة و¥لتايل 

يف لك احلاالت، وهاذ  هتنعطيو الوسائل للمواطن ¥ش يدافع عىل نفس
  .األمر هذا Þم جدا ويسامه يف مصداقية وشفافية معلية املراقبة

 طرة سهU، تميكن إالاملسطرة دÊل املراقبة دÊل أداء الغرامة يه مس
اعرتف السائق اÝالف ¥رتاكب اÝالفة، تميكن يؤدي الغرامة عند العون 

اعرتف كذÝ¥ Çالفة  املراقب مبارشة، كميكن يؤدهيا نقدا أو ¥لشـيك، مث إال
 هوماعندوش اإلماكنيات ¥ش يؤدي الغرامة يف حملها، كيعرتف وكيوقع وعند

ؤدي الغرامة عند القباضة دÊل وزارة املالية، يوم ¥ش ي 15فرتة زمنية دÊل 
واحد الوثيقة اليل كتحل حمل رخصة السـياقة وعون املراقبة  كتسمل �

رخصة السـياقة وتريد � يف اآلخر ميل كيؤدي الغرامة  هكياخذ من عند
يوم ¥ش يؤدي  15واحد املدة زمنية دÊل  هرخصة السـياقة، إذن عند
. راكز دÊل القباضة التابعة للخزينة دÊل اMو�الغرامة فني ما أحب يف امل

ميل كتكون التقاط الصور ¥لطريقة دÊل الرادر، كذÇ كيتوصل بواحد 
  . اإلشعار وكمييش يؤدي الغرامة عند القابض

  .وشكرا

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

  .اجلواب

        ::::لسـيد فؤاد قديريلسـيد فؤاد قديريلسـيد فؤاد قديريلسـيد فؤاد قديرياملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد رئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة،
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  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
اسـمتعنا بإمعان إىل ردود السـيد الوزير حول حمور مدونة السري، 
ونشكره عىل مجمل املعطيات الرمقية وكذÇ عىل املبيان الشفهـي اÂي أثث 

أثبت من خال� بدليل ساطع وقاطع بأن الفرضيات اليت  به أجوبته، واليل
  .بنيت علهيا مدونة السري مل تفقد حصهتا ومل تفقد وجاههتا

  السـيد الرئيس، 
حنن اليوم أمام جمهود قانوين وترشيعي جبار، أفرز مدونة جامعة، 

بد أهنا شامU، حاضنة Bموعة من النصوص اليل يه يف طور النضج، وال
ها بعد مرحU هاذ النضج، فقط خصها شوية دÊل الوقت، سوف تؤيت ألك 

والبد من أن يسـتجيب وأن يتفاعل وأن ينخرط امجليع، ابتداء من املواطن 
البسـيط ومسـتعمل الطريق، راكبا اكن أم راجال، سائقا Þنيا أم سائقا 
عادÊ، مرورا بطبيعة احلال جبميع القطاعات الوزارية املعنية مبدونة السري، 

  . األمر يتعلق حبرب رضوس، ال تبقي وال تذر ألن
هذه احلرب يه حرب الطرق، حرب أزهقت والزالت تزهق آالف 
األرواح، حرب جتهز عىل جزء كبري من الرثوة القومية اليت تنتجها البالد 
عىل مدار سـنة اكمU، واألرقام ال تتخفى بنقاب، القايص واMاين يعمل عمل 

أو بصفة مطلقة أكرث  الناجت اMاخيل اخلام مبعىنمن  %2اليقني بأن أكرث من 
 11املليار درمه كمتيش سـنوÊ هباء منثورا، وكنعرفو أشـنو كتعين  11من 

مليار درمه، تعين مئات الكيلومرتات من الطرق السـيارة، مئات 
الكيلومرتات من الطرق الرسيعة، آالف الكيلومرتات من املساÇ القروية، 

  . و من املراكز الصحية والتعلمييةالعرشات من الوحدات أ
إذن �فU القول وصفوته بأن املدونة جتربة فتية، وكام قلت سوف تؤيت 

  .ألكها غري خصنا نصربو يش شوية بطبيعة احلال
  السـيد الوزير، قدرمك العمل وقدر� املطالبة ¥ملزيد، فهل من مزيد؟ 

  .وشكرا

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

كر السادة املستشارين احملرتمني أننا لنا موعد مبارشة بعد هذه اجللسة نذ
مع جلسة ترشيعية لنصوت عىل بعض مشاريع القوانني اجلاهزة، إذن اÂكرى 

  . تنفع املؤمنني
  .السـيد الوزير، الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
املزيد، أريد  أريد فقط أن أغتمن الوقت اÝصص للتعقيب ألجيب عىل

فقط أن أؤكد عىل أن يعين معلية املراقبة الطرقية وإصالXا طبعا بتنسـيق 
وطيد مع األمن ومع رجال اMرك ووزارة العدل، نقوم عىل تفعيK حاليا، 
هناك مثال يف جمال املراقبة دÊل الرسعة، اليل كرنكزو علهيا، در� جمهود 

ل أسـباب حوادث السري، إذن كبري ألنه الرسعة معروفة عىل أهنا من أو 

هناك اآلن فرق دÊل املراقبة حاليا دÊل األمن ودÊل اMرك ابداو منذ 
رادار  350بضعة أسابيع يف تفعيل اسـتعامل الرادارات اجلديدة املتحركة، 

متحرك اليل املواطن شاهد »سـتعامل دÊلها، ويه لكها رادارات كتسـتويف 
، مبا فهيا يعين التقاط الصورة اليت جيب الرشوط دÊل قانون السري اجلديد

  .أن يرفق ¥حملرض، إذن هاذو من اإلجيابيات اجلديدة
كذÇ املراقبة دÊل الكحول غادي تنطلق يعين يف هاذ األÊم، حبيث 
أن يعين األÏزة دÊل كشف مسـتوى تشـبع الهواء أو اMم ¥لكحول، مت 

دي يبدأ التشغيل دÊلها، »قتناء دÊلها ومت التدريب علهيا، واآلن غا
ا عىل طلب نوكذÇ نشري إىل معلية منوذجية اليل انطلقنا هبا، حبيث أعلن 

العروض ¥ش جنهزو الطرقات لكها، سواء داخل املدن أو خارج املدن، مبا 
فهيا الطرق السـيارة، بأÏزة دÊل مراقبة السري والرسعة ¥لرادارات 

ردار أوتوماتييك حاليا اليل اكينني،  150األوتوماتيكية، تتعرفوا عىل أنه اكين 
رادار أوتوماتييك اليل غادي  1000غادي نوسعو هاذ الشـبكة إىل أكرث من 
رادار جترييب دÊل التقاط  120يلتقط الصورة، وغادي نضيفو تقريبا 

الصورة عند عدم احرتام الضوء األمحر، هذه لكها مسامهة يف املراقبة 
  .ية دÊل املراقبة الطرقيةالطرقية والشفافية والفعال 

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

السؤال الثالث املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، موضوعه 
وضعية قطاع النقل ببالد�، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

  .التجمع اMسـتوري املوحد لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلجججج
  .ا السـيد الرئيسشكر 

  السـيد الوزير،
  اإلخوة املستشارين،

  السـيد الوزير،
عرفت بالد� استUرات خضمة يف ميدان النقل، وال أحد جيادل خضامة 
هذه »ستUرات وما لكفت مزيانية اMو� من تلكفة عالية، حبيث ال يف 

لف امليدان دÊل املطارات وال ميدان املوا] وال السكك احلديدية، خمت
القطاعات عرفت استUرات كثرية، إال أن املواطن الزال يعاين يف مجيع 

وإذا اكنت لمك الفرصة وذهبمت إىل مطار محمد اخلامس أو أي . حمطات النقل
 Uمطار ¥ملغرب ستنظرون كيف يعاين املواطن املغريب من التأخر واملعام

ارات أو عىل يف هذه املطارات، وكذÇ يف املطارات أو عىل مسـتوى القط
  .مسـتوى احملطات الربية فÕ خيص النقل عىل مسـتوى احلافالت

فلهذا، السـيد الوزير، حنن يف حاجة ماسة إىل إعادة النظر يف اخلدمة 
 Uيمك ما تقدمونه لنا وحنن عىل أبواب العطM املقدمة للمواطن، هل
الصيفية، وحنن عىل أبواب عودة املواطنني من اخلارج، وكذÇ ولوج 
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  السـياح الكثريين يف هذه الفرتة إىل املغرب؟
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  . شكرا

دقائق، السـيد الرئيس، »سـتجابة إىل تطورات  3هو من الصعب يف 
حسب السؤال دÊل السـيد املستشار احملرتم عىل قطاع النقل، غادي نركز 

نقل الراكب، ما غاديش نتلكم عىل نقل البضائع ألنه مل يذكره، ولكن إىل 
  .خصنا نرجعو لو نرجعو بلك اهªم

فÕ خيص النقل دÊل الراكب بصفة عامة، بذلنا جمهودات كبرية يف 
 مشولية دÊل إصالح املنظومة دÊل النقل، طبعا املنظومة دÊل النقل يه

النقل البحري والنقل الربي والنقل الطريق والنقل السكيك، بذلنا جمهود 
كبري، ال يف اإلصالح وال يف اجلودة عرب إعادة النظر يف البنية التحتية، مثال 

 2010ذكرمت، السـيد املستشار احملرتم، النقل اجلوي، نرى السـنة الفارطة 
مطارات جديدة، مطار دÊل  4ريبا فتحنا، ويف بداية هاذ السـنة هاذي تق

اMاخU اجلديد، مطار دÊل وجدة منوذ{، عظمي، ممتاز جدا، املطار دÊل 
احلسـمية، املطار دÊل الصويرة، يعين هاذو لكهم إجنازات اليل كتحسن 

  .إخل... مسـتوى »سـتقبال دÊل املواطن والتعامل معه
انفتاح دÊل مطار املطارات األخرى، مطار محمد اخلامس طبعا عرف 

3ين أو حمطة 3نية واحملطة األوىل راه يه يف طور اإلجناز حاليا، ونعيد 
النظر حاليا يف طريقة تصممي هذا املطار ¥ش نرقاو إىل مسـتوى أعىل، 

اخلامس يويل حقيقة يعين نقطة متركز هام عىل املسـتوى  وبغينا مطار محمد
السككية كذÇ مت إعادة النظر اإلفريقي، كنشوفو النقل السكيك، احملطات 

فهيا، مراكش اللك يعرفها ويه يف مسـتوى عايل، فاس وحمطات أخرى 
اليل يه يف طور اإلجناز، مثال اMار البيضاء امليناء اليل يه يف طور 
اإلجناز، وحمطات أخرى سواء متوسطة أو صغري ة اليل مت إعادة النظر 

تنطلق هبا األشغال قريبا، فهيا، حبال احملمدية، حبال Yوريرت اليت س 
Çالناظور حمطة ممتازة جدا، إىل غري ذ.  

احملطات دÊل نقل املسافرين، هذه »ختصاص ال يرجع إىل وزارة 
التجهزي النقل، يرجع إىل امجلاعات احمللية، وأذكرمك السـيد املستشار بأنه 
نظمنا يوم درايس قبل أسـبوع لتعزيز التواصل ما بني رؤساء الب�Êت، 
امجلاعات، ووزارة التجهزي والنقل لفتح إماكنية رشاكة عن طريق تسـيري 
احملطات الطرقية من طرف الرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك، وعند� 

  . واحد التجربة منوذجية، أعطت نتاجئ Þمة يف مدينة القنيطرة
إذن تلمك يه بعض اBهودات اليت نقوم هبا، ال يسعنا الوقت أن ندخل 

  .يع التفاصيل ولكن رمبا يف التعقيب سأعطي بعض التمكيالتيف مج 

  .وشكرا

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلجججج
هو أنه هناك جمهود كبري عىل مسـتوى  ،السـيد الوزير ،أكدمت ما قلناه
لكن عىل مسـتوى العنرص البرشي، أ� أقول اخلدمات يف البنية التحتية، و 

أقول وهنا . مسـتوى احملطات اÝتلفة يف بالد� ال ترىق إىل املغرب احلديث
¥ش نتلكمو بلك شفافية السـيد الوزير، السـيد مدير اخلطوط امللكية 
املغربية، وهنا أشري إىل هذه الرشكة ¥خلصوص، إما انª كرتأسوا اBلس 

ي دÊلها وعندمك واحد النظر فهيا وواحد الثبات ¥ش هاد الرشكة اإلدار 
تنوض وتعامل املواطن املغريب ¥للباقة أو اإلحسان اÂي يلزمه ألنه كتصور 
معاÊ أنه املواطن املغريب، وهنا أقول أتأسف وأحترس وأقول كيف يكون 

، واليل املغرب أنه مواطنني كيبقاو يف املطار ما اكينش اليل كيتلكم معهم
كيجي يتلكم معهم كزيعف علهيم كيغوت علهيم وكيبغي اكع يقول هلم يش 

  .oم مايش هو هداك
كيف حيلو للخطوط امللكية املغربية أن تكون لها رحU إىل مدينة 
وتذهب ¥لراكب إىل مدينة أخرى؟ كيف حيلو لها أن تلغي يف آخر حلظة 

تعامل مع املواطن املغريب الرحالت اMاخلية؟ كيف حيلو لهذه الرشكة أن ت 
اÂي يؤدي الكثري، وحنن يف هاد الربملان كنا ننتظر السـيد مدير اخلطوط 

أبريل وما جاش وهو الزال يف دار لقامن، الزال  25امللكية املغربية يف 
حيسب معK عرب املدة الزمنية الفارطة، ما توكضشاي اكع هنائيا، ما اعرفش 

بأنه املواطن املغريب اليوم يشارك يف هذه بأنه املغرب يتغري، ما اعرفش 
  . الرشكة ويؤدي رضائب ¥ش هو الرشكة دÊلو تنوض

فلهذا، نتأسف ونتحرس، إذا كنمت مسؤولني عليه، السـيد الوزير، هللا 
خيليك مق ¥لشغل دÇÊ، وإذا ما كنتيش مسؤولني عليه، ال يلكف هللا 

نقولو للمغاربة نراقب نفسا إال وسعها، حنن كربملانيني مسؤولني ¥ش 
احلكومة، نؤدي دور�، وانت كوزير قل لنا املسؤولية دÇÊ ¥ش نعرفو 

  .كيفاش مير اخلطاب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

، إذن عقيب السـيد املستشار وحض شوية املوضوع اليل بغا يتطرق �ت 
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املسأ� دÊل اخلطوط امللكية املغربية وأشـنو هو اMور دÊل وزير التجهزي 
رئيس  -كام جاء يف السؤال- والنقل، أوال وزير التجهزي والنقل ليس رئيس 

ليس رئيس  جملس إدارة اخلطوط امللكية املغربية، إذن وزير التجهزي والنقل
جملس إدارة اخلطوط امللكية املغربية، معناه أن التسـيري والتدبري دÊل رشكة 
اخلطوط امللكية املغربية ماكتقومش به احلكومة، مايش احلكومة اليل كتسري 
اخلطوط امللكية املغربية، احلكومة عندها مسؤولية عىل قطاع النقل كلك، 

قة التعامل مع رشكة اليل يه م� والقطاع دÊل النقل كلك ال متزي بني طري
  . اMو�، اليل يه اخلطوط امللكية املغربية ورشكة خاصة

التعامل دÊل وزارة التجهزي والنقل مع القطاع دÊل النقل اجلوي مايش 
مع رشكة معينة هو مراقبة الظروف دÊل السالمة، هو مراقبة مجيع لك ما 

Êل التسـيري ودÊل التكوين ودÊل الصيانة، اليل كتأمن هو قوانني د
السالمة ¥لنسـبة للمواطنني، لك ما هو متعلق ¥لتسـيري اليويم والعميل 
هذا يرجع إىل جملس اإلدارة ورئيس جملس اإلدارة اليل هو املدير دÊل 

  .الرشكة
 Uأما التعامل مع الربملان، طبعا الوزارة مطلوب مهنا ¥ش تكون ص

وحات والتوضيحات والتفسريات، الوصل مع الربملان وتقدم مجيع الرش 
سـبق لنا معلنا جلسة عىل مسـتوى جملس النواب، إذن اكنت جلسة 
مفصU، واكنت املناسـبة ¥ش املدير العام يقدم مجيع الرشوحات 
والتوضيحات والتفسريات و»سـتجابة للربملان ¥ش يقوم الربملان بدوره 

راقبة كذÇ دÊل اBلس دÊل املراقبة، طبعا نذكر بأن الرشكة راها حتت امل
إذن هذا هو اليل كميكن . إخل... األعىل للحسا¥ت واملفتشـية العامة للاملية

  .يتقال يف هذا املوضوع
أما عىل مسـتوى »سـتقبال بصفة عامة دÊل املطارات، هنا الوزارة 
مسؤو� شـبه مبارشة، ألنه الوزير هو رئيس جملس اإلدارة دÊل املكتب 

ت اليل عندو املدير دÊلو، ولكن تيعمل حتت اإلرشاف الوطين للمطارا
دÊل الوزارة، وهنا اكين عدد دÊل اإلجراءات اليل متخذة لتحسني ولقياس 

  .مدى ارتياح أو عدم ارتياح املسافرين عندما يعربون ¥ملطارات
  .وشكرا

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

ر التجهزي والنقل، موضوعه رضورة السؤال الرابع املوجه إىل السـيد وزي
خلق خط جوي بني مدينيت أاكدير والعيون، اللكمة ألحد السادة 

  .املستشارين من فريق األصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـيخخخخ أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد عرفت املدن اجلنوبية للمملكة يف السـنوات األخرية انطالقة حقيقية 
ودا� للعديد من األوراش واMيناميات الهادفة إىل تطوير املنطقة وإحلاقها 

شامل بركب التمنية و»نفتاح اÂي أصبحت تنعم به العديد من مدن 
ووسط اململكة، هذا ويف الوقت اÂي أصبحت فيه مدن اجلنوب، وعىل 
رأسها مدينة العيون، تعرف حركة هامة ودؤوبة، سواء فÕ يتعلق بسـياحة 
األعامل أو الصحاري أو املناظر الساحلية الساحرة أو يف احتضان العديد 

  .من املهرجا�ت وامللتقيات الوطنية واMولية اÝتلفة
بوجدور كذÇ اليت أصبحت تتوفر عىل ميناء متوسطي Þم،  ومدينة

فإهنا الزالت حمرومة من خط جوي مبارش يربطها مبدينة أاكدير، رمغ بعد 
املسافة بني املدينتني وأمهية العالقات التجارية و»قتصادية بني هذين 

لكم، يعين املسافرين أو  700القطبني، كام أن املسافة، السـيد الوزير، يه 
لكم  700من العيون ألاكدير خصهم يقطعوا  املواطنني اليل ¥غيني جييو ا

ساعات مفا فوق فÕ خيص الطريق، وأنمت تعرفوا، السـيد الوزير،  10يعين 
 .اÝاطر دÊل الطريق فÕ خيص املواطنني واملسافرين اجلايني من بوجدور

 ساعة مفا فوق، علام 12لكم، يعين عدد الساعات  900كذÇ خصهم 
السـيد الوزير أن املناطق اجلنوبية من أاكدير إىل العيون إىل بوجدور ما 
اكينش القطار، ما اكينش الطرق السـيارة، ما اكين الطريق املثناة أو تثنية 

  .الطريق غري متوفرة
مدن Yبعة للجهة ويه بوجدور  3كام أنه، السـيد الوزير، هناك 

األقالمي تعاين األمرين، كام بدأ  وطرفاية والعيون زÊدة عىل السامرة، لك هذه
بأهنا أقرب من ) Casa(املسافرون، السـيد الوزير، ينظروا ¥لنسـبة لـ 

أاكدير، حيث األغرب، السـيد الوزير، أن هناك من املسافرين اليل ابغى 
يرجع  )Casa(ومن ) Casa(مييش ألاكدير خصو مييش يقطع حىت لـ 

ويرجع ) Casa(دير حىت لـ ألاكدير ويقيض الغرض دÊلو ويرجع من أاك
كيلومرت املواطن  700للعيون، وهذا السـيد الوزير يشء ال يعقل وال يقبل، 

  .يعاين هاذ اليش
ما يه األسـباب احلقيقية وراء  :لهذا، السـيد الوزير، نسائلمك عن

توقف هذا اخلط اجلوي ألن كنعرفو منذ سـنتني أو ثالث سـنوات اكن 
ل كبري وكيفاش توقف، ما يه هذا اخلط كيشـتغل واكن عليه إقبا

  األسـباب؟
كام نطلب منمك، السـيد الوزير، إماكنية التعجيل خبلق هذا اخلط ألنه 
يربط بني قطبني Þمني جتاريني ويربط جزأين من الوطن بني أاكدير 

  والعيون؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ر اجلواب عىل شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطا
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  .السؤال

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
قبل ما جناوب، السـيد الرئيس، عىل هاذ السؤال فÕ يتعلق ¥لنقل ما  

بني أاكدير والعيون، ابغيت نعمم املوضوع اليل جاء كذÇ يف السؤال دÊل 
النقل اجلوي اMاخيل داخل اململكة املغربية وكذÇ مع األقالمي اجلنوبية، علام 
بأنه معلنا مبادرة ما بني احلكومة واخلطوط امللكية املغربية يف إطار رشاكة 

  . اليل أبرمناها Mمع وتعزيز مسـتوى الفعالية دÊل الرحالت اجلوية اMاخلية
كنا معلنا اإلجراء ¥لنسـبة للنقل اجلوي اMويل اليل هو فتح األجواء 

قل اMاخيل اليل األمثنة اليل أعطى نتاجئ Þمة، اكن ابقى اإلشاكل دÊل الن
دÊلو اكنت مرتفعة واألوقات غري مناسـبة، واملسـتوى دÊل »سـتجابة إىل 

ة ـــــــــــــــــــالطلب غري اكيف ومعلنا هاذ العملية دÊل إحداث رشك
)RAM Express ( اخلطوط امللكية املغربية إكسربيس اليل سامهت فهيا

رأسامل الرشكة ورشكة اخلطوط مليون دÊل اMرمه يف  300اMو� ب 
، أضافت اسـتعامل )ATR 72(امللكية املغربية، اقتنت طائرات من نوع 

¥ش يزيد املسـتوى دÊل عدد الطائرات إىل ) Boeing(طائرات من نوع 
وتعمل رحالت يف أوقات مناسـبة وبأمثنة منخفضة، حبيث أنه فرضنا عىل  6

الطاقة »ستيعابية دÊل  من %50حىت  30الرشكة ¥ش عىل األقل مابني 
  .درمه ذها¥ وإÊ¥ 1000لك رحU تكون أقل من 

هذا اإلجراء معلناه ¥ش نشجعو املواطن املغريب عىل اسـتعامل الطائرة 
وحناولو نربيو هاذ السوق دÊل النقل اجلوي ¥ش نعززو طبعا العالقات 

  . واملواصالت ما بني أحناء دÊل اململكة
م مجيع األقالمي، وسامهت يف رفع عدد الرحالت من طبعا هذه العملية هت

رحU أسـبوعية، إذن ارتفاع Þم جدا يعين  200رحU أسـبوعية إىل  130
رحU أسـبوعية مع اخنفاض األمثنة،  200إىل  130، من %50تقريبا دÊل 

-اMاخU، لكممي- وطبعا هناك رحالت اليل كهتم األقالمي اجلنوبية، مثال أاكدير
اMاخU، يعين عند� حىت ارتباطات ما بني مراكش -راكشطانطان، م

واMاخU، وطبعا النقل ما بني اMار البيضاء واMاخU والعيون وعدد من 
املدن اليل مااكنتش مرتبطة حبال احلسـمية، حبال ورزازات، حبال الراشـيدية 

  .اليل دخلت يف هذا اإلجراء هذا
ن اليل كنتفهمو األمهية دÊلو، ¥لنسـبة اآلن للخط ما بني ااكدير والعيو

ولكن شغل خالل سـنوات واإلحصائيات بينت واحد »خنفاض يف حركة 
السري ويف نسـبة امللء دÊل الطائرة، وهذا اليل جعل أنه اخلطوط امللكية 
املغربية أعادت »نتشار دÊل هذا اخلط حنو خطوط أخرى اليل هتم طبعا 

اMاخU، طبعا إضافة إىل -اخU، حبال مراكشاM-األقالمي اجلنوبية حبال أاكدير
العيون، إىل غري ذÇ، وكنبقاو طبعا - اMاخU، واMار البيضاء- اMار البيضاء

  . ساهرين عىل أنه يعين حنسـنو املسـتوى دÊل تلبية احلاجيات دÊل النقل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لتعقيبشكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار ا

        ::::املستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـيخخخخ أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا
أ� ال اتفق معك متاما وأختلف معك ألنه ذاك اخلط يه رحU كبايق 

من التذاكر مقطعة،  %5الرحالت، ممكن تكون ممتلئة، ممكن تكون فهيا 
كبايق الرحالت، هذاك اخلط بشهادة امجليع وبشهادة  %30ممكن تكون فهيا 

أو  70دامئا الطائرة إىل مااكنتش عامرة كتكون فهيا الساكنة دامئا عليه إقبال، 
  . ، وإىل اكنت عنمك اإلحصائيات دقيقة اعطيوها لنا60%

السـيد الوزير، هاد اليش اليل كتقول راه ماكينش، اخلط دامئا عامر 
وتوقف واحنا حطينا عليمك هذا السؤال يف اللجنة، قلت لنا احنا راه 

لرحب، هاذ اخلط راه خط سـيايس، بعيدا ¥لنسـبة لهاذ اليش راه معند�ش ا
عن منطق اخلسارة والرحب، هناك مسافرين يعانون األمرين بني أاكدير، 
هذاك راه قطبني، قطب جتاري بني أاكدير وقطب جتاري بني العيون 
وأغلب الساكنة اآلن تميشـيو غري يف السـيارات، يعين جوابمك السـيد الوزير 

  .غري مقنع، وما فهيش الوضوح
Õالسـيد الوزير، احنا بغينا أمام الرأي العام الوطين، ف ،Çخيص كذ 

خصوصا الرأي العام اجلنويب ¥ش توحضوا لنا، تعطو� آجال معقو� 
ومنطقية، إمىت غادي يتحل هذاك اخلط؟ ألنه رضوري، ألننا يف أمس 

  . احلاجة لهذا اخلط
نوبية فهيا فÕ خيص كذÇ، السـيد الوزير، أنمت تعرفون أن املناطق اجل 

مجموعة من األوراش الكربى مفتوحة، وهناك كذÇ أوراش كربى سـتفتح، 
يعين خاص مواكبة وزارتمك لهذه األوراش، �هيك السـيد الوزير عن غياب 
مجموعة من اخلطوط، معند�ش ربط مع فاس، معند�ش ربط مع مراكش، 
 معند�ش ربط مع طنجة، يعين هناك خط واحد فقط ¥لنسـبة للعيون

، ولكن لألسف دامئا فيه مشالك، دامئا معطل، حاليا )Casa(¥لنسـبة لـ 
) Casa(دا¥ اكن األسـبوع املايض تغري التوقيت وىل دا¥ الطائرة تتجي ل 

وىل  12غادي تويل الطائرة هتبط يف  6مع العارشة ومسعنا بأن آخر شهر 
ان جاي الواحدة دÊل الليل يف مطار دÊل اMار البيضاء، يعين اإلنس

فاش غادي جيي؟ ) motorisé(، اليل مايش 3للر¥ط غادي يدخل يف 
  . درمه 600يكري سـيارة كورصة ب 
بغيناك تشوف لنا هاذ املشلك ألن  ،هللا خيليك ،يعين السـيد الوزير

احنا كساكنة اجلهة نالحظ أن هناك إحجاف وتقصري حقيقي وكبري من 
¥ Çلنسـبة للمدير العام طرف اخلطوط امللكية املغربية، �هيك كذ

  ... كنسـتدعيوه يف اللجنة مكيبغيش جيي، احنا ما عرفنا
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
نعملو طائرات غري ¥ش نتفامهو عىل واحد املسأ�، يعين احنا مادا بنا 

اليل تربط ما بني مجيع املطارات، ولكن إىل معلنا طائرات اليل غادي تربط 
ما بني مجيع املطارات غادي خنلقو واحد العجز، هذاك العجز مايل، تيخص 

  شكون اليل غادي يتحملوا؟ 
إذن الرشكة، وهذا هو اMور دÊلها، وعالش قلنا سابقا بأنه رشكة يه 

ايش الوزارة، يه اليل تميكن لها تعمل دراسات دÊل اليل كتسري األمر، م
اجلدوى وتعرف هاذ اخلط واش غادي ينتج عليه رحب، مايش رحب ¥ش 
ترحب الفلوس، رحب ¥ش تسد حاجيات دÊل املسـتخدمني ودÊل الصيانة 

  .ودÊل اجلودة
سابقا كنمت كتلكموا السادة املستشارين عىل اجلودة، إىل ماكنش اخلط 

 ما يسـتجيب ¥ش يقدم خدمة يف املسـتوى، اخلدمة مغاديش كيدخل يعين
تكون مزÊنة واجلودة مغاديش تكون مزÊنة وغادي يكون علهيا واحد 
العجز مايل اليل خص الرضائب دÊل املواطنني لكهم يسدوها، وهاذ 
املسأ� قطعنا معها منذ سـنوات، واMو� مكتدخلش، سابقا اكنت 

دها جعز مايل واMو� عن طريق الرضائب املؤسسات العمومية لكها عن
  .واحد العجز اليل هو سوء التدبري اتتخلص العجز املايل واملغاربة لكهم تأديو 

إذن هاذ املسأ� قطعنا معها، ولكن أحدثنا واحد الرشكة بأسعار 
منخفضة، بتاكليف منخفضة ¥ش تسد أكرب حاجيات من العمليات دÊل 

ما بني مراكش اMاخU اليل فيه رحU النقل، وهنا تلكمنا عىل اخلط 
دÊل الرحالت، �هيك  2أسـبوعية، اخلط ما بني أاكدير واMاخU اليل فيه 

 7عىل اخلط ما بني اMار البيضاء والعيون اليل فيه رحU يومية، يعين 
  . رحالت أسـبوعية، اMار البيضاء اMاخU رحU يومية

ب دÊلمك، مترنفضوش، غري أ� تنتفهم الطل ،السـيد املستشار ،وتنذكر
 130بغيتمك غري تسجلوا بأنه غري قبل سـنة عدد الرحالت األسـبوعية اكن 

، إذن احنا زايدين، إذن احنا غادين حنو 200يف األسـبوع، دا¥ رفعنا ل
التحسن، غادي نتبع اإلحصائيات حبال قلت دÊل هاذ اخلط ما بني أاكدير 

هبا اخلطوط امللكية املغربية  والعيون ونشوف هاذ »خنفاض اليل رصحت
ونتأكد من حصية هاذ املسأ� هاذي، إىل تبني بأنه نسـبة »خنفاض مل 

غادي نكونو متفقني  %20يعين إىل اكنت مثال نسـبة امللء دÊل ... تكن
 %60أو  55أو  50بأنه ماكيناش مردودية، إىل شفنا أن نسـبة امللء فهيا 

التشجيع وغادي نشوفو ديك  إذن هاذ اخلط تيحتاج إىل شوية دÊل
  . الساعة مع اخلطوط امللكية املغربية

  .وشكرا

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

السؤال اخلامس املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل موضوعه 
املشالك اليت يثريها النقل امجلاعي للمسـتخدمني بعد دخول مدونة السري 

السادة املستشارين من فريق التجمع اMسـتوري حزي التنفيذ، اللكمة ألحد 
  .املوحد لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد املفيدد املفيدد املفيدد املفيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

، 2010لقد دخلت مدونة السري حزي التنفيذ ابتداء من فاحت أكتوبر 
شالك اليت ميكن أن تنتج عن تطبيقها، وبدخولها كرث القيل والقال عن امل 

خصوصا فÕ يتعلق ¥جلانب التقين املتعلق ¥لنقل ¥لعامل القروي والنقل 
  . املهين وغريها من املشالك األخرى

وهنا من الواجب اإلشارة إىل النقل اخلاص مبسـتخديم الرشاكت، 
ا حيث أصبح لزاما عىل حافالت النقل التقيد الصارم بقانون السري، مم

عامل، وإذا افرتضنا أن  34يفرض تقليص عدد العامل يف لك رحU إىل 
عامال، نسـتنتج أن عدد الرحالت سـيصل إىل  500معمال أو رشكة تضم 

14 ¥Êيوميا، ذها¥ وإ Uرح.  
وأنمت، السـيد الوزير، تعلمون أن أسطول نقل الرشاكت ال يتوفر عىل 

لبه ذÇ من اسـهتالك للوقود هذا العدد من احلافالت، زد عىل ذÇ ما يتط 
والوقت وآ3ر سلبية عىل البيئة، اليت أصبح العامل بأرسه يبحث بلك 

  .الوسائل عىل احلفاظ علهيا وعىل سالمهتا
  السـيد الوزير،

حنن مع تطبيق مدونة السري، وجد خفورين هبذا املكتسب الكبري 
ديم لب��، ولكن جيب مراعاة هذا اجلانب احلساس اخلاص بنقل مسـتخ

الرشاكت واملعامل والبحث عن وسائل متكن من تفادي لك ما ذكر 
  .واحلفاظ عىل السري العادي لهذه املعال والرشاكت

  .وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس
  مون،السادة الوزراء احملرت 

  السادة املستشارون احملرتمون،
حصيح أنه مدونة السري أدخلت قوانني جديدة، قواعد جديدة وثقافة 
جديدة، حصيح كذÇ أننا نطلب من املهنيني بصفة عامة أن يتعاملوا مع 
هذه القوانني اجلديدة، عندما نالحظ مثال حادثة سري وعندما نقف عند 

راكب  15أو  U10 ما كيتعدى ب هذه احلادثة، ونرى أنه عدد راكب حاف
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العدد اليل ميكن الطاقة دÊل ذيك احلافU تسـتوعب، ما تميكنا إال نعربو 
  .عىل استناكر� من عدم احرتام هذه القوانني

إذن كنطلبو طبعا من املهنيني ¥ش يتعاملوا إجيابيا ¥لتدرجي حنو احرتام 
 احلفاظ عىل السالمة قواعد اللعبة اجلديدة، اليل الهدف دÊلها ما هو إال

دÊل الناس وعىل احلياة دÊهلم، تنتعاملو يف إطار حوار دامئ بني لك الفئات 
املسـهتدفة من قانون السري، لها نقابهتا ومجعيهتا، نتعامل دامئا يف إطار حوار 
عندما نمتكن من إدخال بعض الليونة يف التطبيق يف األسابيع األوىل أو 

شوية دÊل الوقت ¥لنسـبة للمهنيني ¥ش  الشهور األوىل ¥ش خنليو
يتعاملوا مع الواقع اجلديد، كنسـتعملو مجيع الهوامش اليل اكينة يف القانون، 

  .اليل كتخيل لنا هاذ اإلماكنية دÊل اMخول للتنفيذ ¥لتدرجي
لكن يف نفس الوقت تيخص املهنيني، خصوصا نتلكم عىل املسـتخدمني 

ة مايش من واحد املسـتوى ضعيف، ألن نقل املسـتخدمني كتكون رشك
عادة رشكة اليل يه كبرية، اليل كيكون عندها حافالت، عندها عدد 
املسـتخدمني املعنيني، فبالتايل تيخص تنقص من عدد راكهبا، تميكن لها تلجأ 
إىل Þنيني خمتصني يف جمال نقل املسـتخدمني للغري، مايش لصاحلهم، هاذو 

ذها ¥ش حترتم احلد األقىص اليل ما لكها إجراءات اليل ميكن لها تأخ
خصيش تتعداه ألنه سالمة املسـتخدمني واملواطنني مرهونة ¥حرتام هذا 

  .العدد
  .وشكرا

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد املفيدد املفيدد املفيدد املفيد
، ونؤكد لمك أننا مع املدونة وسـبق وأن شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك

مقنا بعدة لقاءات مع Þنيي النقل أر¥ب شاحنات النقل اليل اكنوا معلوا 
واحد النوع دÊل »رتباك داخل التنقل دÊل البضائع عرب اململكة وأقنعنامه 

  . واآلن طبقوا يف إطار الغرف املهنية طبقوا القوانني
قل يف املدن والنقل الفالõ كذÇ، هنا اآلن املشلك املطروح دÊل الن

املشلك مرتبط بإدارتمك، السـيد الوزير، وبإدارة احلكومة أي تسهيل معلية 
حىت  80النقل اخلاص ¥لعامل، تسهيل العملية، يه اآلن اكن قبل ما بني 

طن دÊل العامل أو احلافU، اآلن  8كتحمل الشاحنة دÊل  120أو  100
ال يعقل، السـيد الوزير، إذا شفنا اكين  ، هذا34أصبحت ملزمة ب 

رشاكت يف فاس اليل مثال أ� أعطيك مثال يف فاس اكين رشكة يف فاس 
عامل، كيف يعقل كيفاش غادي توصل ذها¥ وإÊ¥ هاد العامل  1700دÊل 
رحU يومية ذها¥ وإÊ¥ ¥ش تليب الرغبة دÊل  50، مبعىن خصها 34ب 

... دÊهلم، �هيك عن البنيات التحتية والبيئةالعامل ¥ش يلتحقوا ¥لعمل 
  .إخل

كذÇ عاود املسأ� دÊل القطاع الفالõ، السـيد الوزير، القطاع 
الفالõ كيعاين نفس املشلك، القطاع الفالõ وسائل النقل دÊل العامل 
¥Bال الفالõ غري متوفرة، وحرصت مبوجب هذا القانون اجلديد اليل 

  . ف قلنا سابقاكيتعدى امحلو� كي
السـيد الوزير، أنمت مطالبون، وحنن معمك، يف إعادة النظر يف هذه 
القوانني حىت نمتكن مجيعا من الوصول إىل حتديد سقف معني، اقرتاحنا 

، مسأ� معقو� مع تعممي الرخص 34يف عوض  65السـيد الوزير هو 
ل لرشاكت نقل اخلواص يف املدن، كنشوفو مثال مدن عندمه رشاكت نق

اخلواص مرخص هلم ¥ش ينقلوا للرشاكت بأمثنة مناسـبة ومعقو�، إال فاس 
  . حمارصة، ما فهياش رخص دÊل نقل العامل اخلواص

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .د الرئيسشكرا السـي

¥لنسـبة لعدد الراكب األقىص اليل تميكن لنا نصادقو عليه ¥لنسـبة 
حلافU ما، هذا متنحدوهش احنا كإدارة، ما عند�ش واحد املعايري اليل فهيا 

، 10، ال نزيدو 34نوع من املرونة، ما ميكناش نتفاوضو ونقولو واش نعملو 
دÊل هاذيك احلافU وأشـنو ال، هاد املسأ� حمكومة من الطاقة »ستيعابية 

ب دÊل هاذيك احلافU، هاذيك الرشكة اليل صنعت الاكر أو  كينرشو املرك»
الطوبيس كتقول Ç هاد الاكر أو هذا الطوبيس إذا زد� عدد أكرث من 
واحد العدد معني راه متنضمنش لمك القدرة دÊل التحمك يف ت� احلافU، ال 

  .مسافة معينة أمضن لمك أنه ميكن لها توقف بعد
إذن متميكناش تكون عند� واحد املرونة يف هاد املسأ� هاذي، إذن 
تميكن طبعا نراجعو املعلومات املتعلقة حبافU معينة، يعين عىل حسب لك 

حافU كتعمل واحد اMراسة تقنية واليل كتفرز واحد العدد معني اليل ما 
  .فهيش واحد السلطة تقديرية
قول لمك، إذن اليل كميكن يتعمل عىل حسب هاذ اليش اليل بغيت ن

الرشاكت، كتدرس حافU حبافU ويعطى العدد األقىص اليل تميكن نسمح 
به، هذا إجراء تميكن أن نعملوه، ¥لنسـبة للحاالت اليل كتعرفوها مثال أو 
احلاالت لكها اليل فهيا تساؤل، عند� املركز الوطين دÊل اMراسات ¥Mار 

Y بع للوزارة اليل تيقوم هباذ األمر هذاالبيضاء، اليل.  
، هو فتح عرب دفرت 7مث اليل غادي نعملو إن شاء هللا قريبا، يف شهر 

حتمالت جديد دÊل معلية نقل املسـتخدمني للغري، هاد املسأ� قلتو يف 
إخل، ألن دفرت التحمالت اجلديد اليل ابغينا نعملو فيه ... فاس بأن حمصورة

ملعايري ودÊل املراقبة ودÊل اخلدمة ودÊل السالمة راه نفس املسـتوى دÊل ا
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رشوه، أي ن تنحررو فيه حاليا، غادي يصادقوا عليه قريبا، ميل غادي ن 
¥ش يفتح  واحد كيحرتم هاذوك الرشوط يف دفرت التحمالت مسموح �

معلية دÊل نقل املسـتخدمني، ذيك الساعة غادي تكون املنافسة وغادي 
  .تنقص األمثنة

  .راوشك

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

السؤال السادس املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل موضوعه 
  .نعم... الطريق الرابط بني مراكش وأسفي

        ::::املستشار السـيد عبد املاÇ أفرÊاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرÊاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرÊاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرÊطططط
إذا مسحمت، السـيد الرئيس، نظرا لكوننا لن نمتكن من طرح سؤالنا 

يتعلق مبلفات الفساد ببالد�، وحىت يطلع حىت يبث، خاصة أنه سؤال 
املغاربة عىل موقف احلكومة من ملفات الفساد، وأيضا موقفنا كربملان من 

  .ملفات الفساد، فإننا نطالب بإرجاء سؤالنا إىل األسـبوع املقبل
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ين من شكرا السـيد املستشار، إذن اللكمة ألحد السادة املستشار 

  .الفريق »شرتايك لوضع السؤال

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون،
مىت سيمت، : نظرا لضيق الوقت، سأخترص السؤال تقريبا يف مجلتني

ة بني السـيد الوزير، بدأ أشغال إصالح وتوسـيع وتقوية الطريق الرابط
  أسفي، اليوسفية ومراكش؟

  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

، اليل يه الطريق اجلهوية سفيأو فÕ خيص الطريق الرابطة بني مراكش 
خلوش كثري يف لكم، سـبق لنا كذÇ ¥ش ما ند 103عىل طول  204رمق 

التفاصيل، أننا فتحنا نقاش عىل مسـتوى اجلهة ما بني الوزارة واجلهة ¥ش 
ننجز هاذ اإلصالح دÊل هاذ الطريق اليل يه طبعا موجودة، لكن 

مع  %50/%50نوسعوها ونصلحوها عىل عدة مراحل يف إطار رشاكة 

  . داك�-جملس Ïة عبدة
نصل إىل اتفاق يف إجناز  فهذا املوضوع اسـتغرقنا فيه وقت طويل، ومل

 %50هذه العملية برشاكة، احنا كنا دامئا مسـتعدين ¥ش منولو عىل األقل 
بعض الصعو¥ت من الناحية  همن هاذ الطريق لكن الطرف اآلخر اكن عند

  .دÊل املزيانية دÊلو
إذن أعد� النظر يف هاذ املسطرة دÊل الرشاكة اليل اكن من شأهنا أهنا 

سـنوات، فغري� التصور ¥إلجناز عن  3لعمليات يف عامني أو ترسع بتنفيذ ا
طريق الوزارة، يعين بمتويل اكمل من طرف الوزارة، إال أنه هاذ المتويل 

سـنني غادي يسـتغرق مدة  3عوض ما يسـتغرق أو هاذ اإلجناز عامني أو 
  .أطول

إذن يف هذا »جتاه هذا، أعطينا التعلÕت دÊلنا ¥ش ننطلق يف 
يع القليU املقبU يف إجناز أول األشطر دÊل هاذ الطريق املهم ما بني األساب 

  .سفيآو مراكش 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيدة املستشارة للتعقيب عىل اجلواب

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
 Õخيص اجلهة، السـيد الوزير، ¥لنسـبة لإلشاكالت اليل تطرقمت هلم ف

أمتار، ولكن ميل ابغيتوا توقعوا »تفاقية  9أ� كنعرف بأنه مت »تفاق عىل 
 2005أمتار، علام أن اMراسة اليل مقمت هبا يف  6الرشاكة أنمت رديتوها إىل 

يه لتوسـيع وتقوية هاذ الطريق الرابطة ما بني أسفي وما بني مراكش، عدد 
ا أنمك ختفضوا من قمية املسامهة دÊل أمتار، ولكن ميل طلبن 9األمتار هو 

، ولكن يف نفس الوقت %25إىل  %50اجلهة، مت ¥لفعل خفضها من 
  . أمتار 6خفضمت حىت عدد األمتار رديتوها 

أمتار، ألن هذه الطريق يه  6أمتار احنا ما كتعنيش لنا طريق دÊل  6
بعض  ما تدارت فهيا حىت يش إجراءات، اكنت فهيا 1982ميتة تقنيا، من 

واليل تيكونوا بعض األوقات، ولكن  ،)les revêtements(التكسـيات 
غالبا يف بضعة أسابيع كيتالشاو، إذن يعين كيبان يل أن واحد الطريق اليل 

سـنة ما تدارش فهيا يش إصالح، فقط واحد اجلزء اليل رابط ما بني  29
ة وواحد ، هو اليل تدارت فهيا واحد التقوي24أسفي والنقطة الكيلومرتية 

  . ولكن غري اكفية 2006و 2003التوسـيع، تدارت جوج مرات يف 
 6بوا لنا الطريق ويه و احنا كنطالبو بتسعة أمتار، إىل كنتو غري غتصا

سفي، اليوسفية آأمتار، ال داعي ÇÂ، ألن هاذ املنطقة يه كرتبط ما بني 
ومراكش، وكتعرف واحد احلركة اليل يه دؤوبة إىل آخر ذÇ، واحنا 

ند� واحد املالحظة عامة ¥لنسـبة للتجهزي، عند� مشلك يف مدينة ع 
  . فÕ خيص التعامل مع وزارة التجهزي سفيآ

اكين عند� مشالك ما يش عىل مسـتوى الطرقات، عند� عىل مسـتوى 
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السكك احلديدية كذÇ، ألن هاذ املنطقة راه يه شـبه معزو�، وعند� 
  كتعزل البحر عىل املدينة يه يفواحد السكة كتدوز داخل املدينة اليل

(centre  ville)  ، ،ويه مسـيجة ولكن كتعزلنا، كتعزلنا عىل البحر
عند� املشلك دÊل الربط السكيك، عند� مشلك حىت ذيك املشاريع اليل 
كتقوم هبا، املفوضة لوزارة التجهزي، غنعطي واحد املثال دÊل مرشوع بناء 

، هذا اليل اكنت الوزارة )piste d’athlétisme(مدار األلعاب القوى 
أشهر، يف احلقيقة أن دا¥ اكينة عامني ونصف  6تعهدت أهنا غتديروا يف 

  . ومل يمت اإلجناز دÊلو
اكين يف احلقيقة احنا كنحسو أن عند� يف هاذ املنطقة عند� إشاكل 
حقيقي مع وزارة التجهزي، احنا ما كنكروش اBهودات اليل كتقوموا هبا، 

كن اكين واحد العز� Yمة لهاذ املدينة فÕ خيص الشـبكة الطرقية، راه ما ول
، اكين 1سفي ومراكش، راه اكين حىت الطريق الوطنية رمق آكندويوش عىل 

طرقات أخرى ما كنتذكرمهش حاليا، اكين الربط السكيك، اكين هاذ 
  . املشلك دÊل املشاريع املفوضة

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
شكرا السـيد املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التالسـيد وزير التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
¥لنسـبة للطريق أوال، الطريق بغيت بعدا نأكد عىل أنه اليل فتح 

سفي، مايش آالنقاش دÊل هاذ الرشاكة دÊل الطريق ما بني مراكش و 
ارة اليل فتحت أول مرة هاذ النقاش ألن يف اجلهة اليل طلبهتا، الوزارة، الوز

اMراسات دÊلنا ¥نت لنا األمهية دÊل هاذ الطريق، وربطنا »تصال مع 
  .اجلهة، وفتحنا معها هاذ احملور هذا دÊل الرشاكة

وحاولنا نشجعوا اجلهة دÊل Yنسـيفت كذÇ ¥ش تدخل يف هاذ 
ما نكذبش عليك،  الرشاكة، ورفضت اجلهة دÊل Yنسـيفت، ويف األخري

السـيدة املستشارة، لقينا روسـنا يعين بوحد�، إذن ما تميكنش تكون واحد 
  . الرشاكة ميل كيكون طرف واحد ابغى يعمل الرشاكة

الطريقة دÊل التقليص من الوسع دÊل الطريق، اعمتد�ها ألنه حركة 
Êل سفي ما كتربرش واحد العدد معني دآالسري اليل اكينة ما بني مراكش و 

إذن إذا ابغينا الطريق يكون فهيا واحد العرض معني، وإذا اكن . األمتار
الرشاكء اآلخرين مسـتعدين ¥ش يزيدوا يف الرشاكة، إذن مسـتعدين، إذا 
ما اكنتش اإلماكنيات املالية، نعطيمك أمثU متعددة دÊل الطرق اليت أجنزت 

األمتار،  9ايش دÊل برشاكة بلكفة أكرب، مثال الطريق املزدوج اليل تعمل م
. %50/%50األمتار ما بني أاكدير وYرودانت تعمل برشاكة  14مزدوج 

إذن واحنا عىل وشك Ïوية متقدمة إىل آخره، إذن تيخص يعين اجلهة 
Yخذ املسؤولية دÊلها وتلعب اMور دÊل الفاعل األسايس يف تمنية هذه 

 . اجلهة
 اعمتد�ه يعين راه احنا معلنا اآلن األشغال اليل اعمتد�ها والرمس اليل

األمتار، إذن راه ما معلناش ذاك التقليص اليل كنا درسـناه يف البداية  7فيه 
¥ش نشوفو بعيد ¥لنسـبة للتطور دÊل حركة السري، وغادي ننجز هاذ 
الطريق، وغنوجدوه لوحد�، لكن نقطة الضعف اليل اكينة يف هاذ العملية 

  .تمتكن من تعبئة املوارد املالية الرضوريةهو التأخر، ألنه اجلهة مل 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ننتقل إىل األسـئU املوÏة إىل السـيد وزير العدل وعددها ثالثة 
أسـئU، إال أنه السؤال الثاين موضوعه حماربة الفساد أجل بطلب من الفريق 

درايل، والسؤال الثالث موضوعه إجياد السـبل القانونية ملواÏة الوشاÊت الفي
  . الاكذبة ومعاقبة مرتكبهيا أجل بطلب من فريق التجمع اMسـتوري

موضوعه تفعيل مقتضيات قانون املسطرة  ىإذن السؤال الوحيد املتبق
  . اجلنائية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق »سـتقاليل

        ::::تشار السـيد عبد الكرتشار السـيد عبد الكرتشار السـيد عبد الكرتشار السـيد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنراملس املس املس املس 
ما حترتمش الرتتيب، املفروض أن ميل داز السـيد وزير التجهزي ارجع 
للرتتيب اليل اكن، راه جوج دÊل األسـئU من قبل جتاوزتوها، ولو أننا رمغ 
ذÇ كنسحبو السؤال دÊلنا، ألن للمرة الثانية كيكون خارج البث، وهذا 

عالقة ¥لفساد، راه كيعين  هفرÊط عندسؤال وأ� كنشاطر اليس احلاج أ
  ...احلكومة وتيعين حىت املواطن املغريب، احنا كنسحبوه، كنتشبثو به

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  كتأجلوه وال كتسحبوه؟

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  . كنسحبوه غري يف هذه اجللسة، ألن ما عندي ما ندير به دا¥

الرتتيب، وهاذي املرة الثانية كيمت السؤال السـيد الرئيس، ما احرتمتوش 
خارج البث، احنا راه كنتشبثو به للمرة الثانية ويكون الرتتيب، ألن هاذ 

  .املرة رمغ أنه مرتب يف األول وأجلتوه وعاود تتأجلوه
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لنقل أجلناه ثالثة دÊل اخلطرات، أجلنا هاذ األسـئU دÊل العدل وا

جوج دÊل اخلطرات، واحدة بطلب من السـيد الوزير، تيقول Ç إرجاء 
األسـئU دÊيل يف آخر اجللسة، من بعد رتبنامه العدل والتجهزي، من بعد 
عاودYين جاتنا رسا� أنه نرتبو التجهزي عاد العدل ألنه مشغول يف جملس 

  . النواب، ما عند� ما نديرو
  .تشارين من الفريق »سـتقاليلإذن اللكمة ألحد السادة املس 
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        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  زمياليت، 
  زماليئ،

أ� لن أحدو حدو اÂين طلبوا تأجيل السؤال، ولكن اÂي هيم هو 
حضوره معنا  إيصال رسائل إىل السـيد وزير العدل اÂي نشكره عىل

  .مباكنخبصوص موضوع نعتقد يف الفريق »سـتقاليل أنه من األمهية 
أوال، فÕ خيص قضية املسطرة اجلنائية، كام يعمل امجليع أن هاذ القانون 

، 2003سـنوات، أي منذ  6اÂي دخل حزي التطبيق منذ ما يقرب من 
نائية اكن قد عرف نقU نوعية يف شـىت اBاالت ¥لنسـبة للسـياسة اجل 

  . ببالد�
وكنا نتوق يف ذÇ الوقت عندما صادقنا عىل قانون املسطرة اجلنائية، 
أن يكون مواكبا ÇÂ القانون يف ذÇ الوقت قانون جديد للقانون اجلنايئ، 
¥عتبار أهنام شقان متوازÊن فÕ خيص مجيع احلقوق املرتتبة أو اخلاصة 

د للقانون اجلنايئ أن حيال من طرف ¥ألفراد وامجلاعات، إال أنه مل يكتب بع
  .احلكومة عىل الربملان، ونمتىن أن يكون ذÇ قريبا

وفÕ خيص قانون املسطرة اجلنائية، ال جيادل أحد عىل أنه جاء بعدة 
مبادئ ومفاهمي قانونية جديدة، ال ختلو من أمهية، كقرينة الرباءة وإقرار 

Õاحملامكة العاد� وعدد كبري من الضام�ت ف Çخيص حقوق اإلنسان، وكذ 
املالءمة مع عدد كبري من »تفاقيات اMولية يف جمال حقوق اإلنسان، وأن 
التطبيق عىل أرض الواقع قد أوحض ¥مللموس أن هناك عدة إشاكليات 
تطرح، وذÇ راجع إىل س� بعض املساطر دون تفعيل أخرى، وسأعطي 

Uبعض األمث:  
يف بعض اجلنح اليت تقل املدة احلبسـية  أوال، فقد {ء مبفهوم التصاحل

فهيا عن سـنتني، وقيل لنا يف ذÇ الوقت أن النيابة العامة سـتدمع بعدد 
كبري من القضاة من أجل التخفيف وحل املشالك ما بني املواطنني يف اجلنح 
البسـيطة، إال أنه عىل أرض الواقع، ونظرا للخصاص الكبري يف قضاة النيابة 

ظر عن هذا املقتىض عىل الرمغ من أمهيته، ويبقى املوقف العامة، يرصف الن
   .املتحمك هو املتابعة أو »عتقال

 Çء مبقتىض ال يقل أمهية وهو املراقبة القضائية، املراقبة مث كذ}
القضائية اليت يه فهيا واحد العدد كبري من اإلجراءات من أجل التخفيف 

ا اكنت هناك الضام�ت القانونية املنصوص من جراء »عتقال، وخاصة إذ
  . علهيا يف قانون املسطرة اجلنائية

إال أنه رمغ اMورÊت املتكررة املوÏة من طرف الوزراء املتعاقبني عىل 
قطاع العدل، بقيت النيا¥ت العامة وقضاة التحقيق يف منأى عن التطبيق 

  . السلمي لت� املراقبة القضائية
ثالثة، وهو اإلفراج املقيد اÂي أعتقد أن احلاالت مث كذÇ النقطة ال 

تعد عىل رؤوس األصابع اليت فعلت فهيا ت� املقتضيات ¥لنسـبة لوزراء 
العدل املتعاقبني، وهذا � انعاكس سليب عىل السجون وعىل »عتقاالت، 

تقريبا، وهذه  %47¥عتبار أنه إذا رجعنا إىل اإلحصائيات جند أن 
نا، لكها يف »عتقال »حتياطي، وخيرجون إما إحصائيات أعطيت ل 

  . ¥لوقوف أو ¥لرباءة
  ... أظن، السـيد الرئيس، دا¥ ما بقا تلفزيون

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عند� جلسة أخرى دÊل الترشيع

        : : : : املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
  . ما ابقى تلفزيون، واحنا ما حسبناش ¥ش نسهلو عليك

، هاذ القضية دÊل »كتظاظ كذÇ اللكفة املالية إذن، السـيد الوزير
يف السجون  %47¥لنسـبة للحكومة والحتاكك أولئك اÂين يبقون بنسـبة 

حيتكوا مع اBرمني، لها كذÇ لكفهتا »جªعية و»قتصادية عىل احلكومة، 
  . واحتاكك أولئك اÂين خيرجون ¥لرباءة مع اBرمني العتاة

وزير، وإن كنا نرغب اآلن يف إعادة النظر كذÇ حنن نود، السـيد ال
يف عدد كبري من مقتضيات املسطرة اجلنائية وإدخال بعض التعديالت علهيا 
لتساير العرص من أجل أوال أن تكون الرشطة القضائية Yبعة لوزارة العدل 

  . وليس جلهاز مسـتقل
بدل كذÇ أن تقحم بعض التقنيات احلديثة يف جمال البحث عن اجلرمية 

  . األساليب القدمية واملعمتدة يف قانون املسطرة اجلنائية
  :نسائلمك، السـيد الوزير ،ولهذا

هل لمك إسرتاتيجية من أجل تفعيل املقتضيات املوجودة؟ وهل لمك 
كذÇ إسرتاتيجية من أجل إعادة النظر يف عدد كبري من مقتضيات قانون 

  ا؟ املسطرة اجلنائية اليت أصبحت متجاوزة رمغ جدهت
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل السؤال

        ::::السـيد السـيد السـيد السـيد محممحممحممحمد الناد الناد الناد النارصرصرصرصي، وزير العدلي، وزير العدلي، وزير العدلي، وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
كام تفضل السـيد املستشار احملرتم، يتضمن قانون املسطرة اجلنائية 

كام يه متعارف علهيا دوليا، حيث وقع  مبادئ تتعلق ¥حملامكة العاد�
التنصيص أساسا عىل املادة اليت أشار إلهيا السـيد املستشار احملرتم عىل أن 

  . الرباءة يه األصل
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وتعزيزا لهذا املبدأ، أقر املرشع ضام�ت قانونية محلاية احلرÊت الفردية، 
 وذÇ بإحداث بدائل لالعتقال »حتياطي عن طريق سـنه لعدة تدابري

اكلكفا� املالية والشخصية واملراقبة القضائية، ويه اإلجراءات اليت تفضل 
  . السـيد املستشار ¥إلشارة إلهيا

ويف هذا اإلطار، مت توجيه عدة مناشري ودورÊت إىل النيا¥ت العامة 
وعقد عدة اجªعات مع املسؤولني عن النيا¥ت العامة قصد التحري أثناء 

وعدم اللجوء إىل املتابعة يف حا� اعتقال إال يف  حتريك اMعوى العمومية
  . حا� التلبس

كام وقع حتسيس النيا¥ت العامة برضورة اللجوء إىل بدائل »عتقال 
»حتياطي، إال أن ما نالحظه عند زÊرتنا لعدة دوائر اسـتئنافية نالحظ 

نبيه بأن »عتقال »حتياطي يقع اللجوء إليه بصفة مهنجية، وال نكف عن ت 
  . النيا¥ت العامة إىل رضورة التخفيف من ذÇ اإلجراء

ومع ذÇ، فبالرجوع إىل اإلحصائيات املسجU، نالحظ زÊدة يف عدد 
املسـتفيدين من بدائل »عتقال »حتياطي، وهكذا فÕ يتعلق ¥ملراقبة 

، 1820إىل  2010، ويف 1225من  2009القضائية، فقد انتقلت من سـنة 
ه األعداد ال ترضينا ¥لنسـبة لعدد األشخاص اÂين يقدمون وإن اكنت هذ

  . للعدا�
فÕ يتعلق ¥لكفا� املالية، هنا العدد تزايد كذÇ، فانتقل يف سـنة 

يف السـنة املوالية، أي يف  31391إىل  2009سـنة  25652من  2009
 25779إىل  17721، وفÕ يتعلق ¥لكفا� الشخصية انتقل من 2010

حقيقة أن هذا أ� ال يرضينا خشصيا . 1634إىل  1551صلح من ومسطرة ال
  . يف وزارة العدل، وأكد� هذا ونؤكده للسادة ممثيل النيابة العامة

للمحكوم  -كام تعلمون-أما فÕ يتعلق ¥إلفراج املقيد برشوط، فميكن 
علهيم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة أو من أجل جناية، واÂين 

فيه الكفاية عىل حتسن سلوكهم أن يسـتفيدوا من اإلفراج املقيد،  برهنوا مبا
إذا توفرت هذه الرشوط املنصوص علهيا يف الباب الرابع من القسم األول 

  . من الكتاب السادس من قانون املسطرة اجلنايئ
فÕ يتعلق بقانون املسطرة اجلنائية، هنا أشري إىل أنه اآلن موضوع 

 ألن قانون املسطرة اجلنائية الزال مل يعرض، وإمنا اMرس أمام أحد اBلسني
  . معروض أمام احلكومة ورمبا سـيعرض عىل الربملان عن قريب

وفÕ يتعلق بقانون املسطرة اجلنائية، سـبق يل أن قلت حلرضاتمك يف 
إحدى اللجان بأنه تقريبا جاهز، ولكن ننتظر، رمبا حنتاج إىل إدخال بعض 

Mسـتور اجلديدالتعديالت بعد إقرار ا .  
  .وشكرا

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

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

امسحوا يل، السـيد الوزير، ¥ش أوال أتقدم لمك ¥لشكر اجلزيل عىل 
 ةـن تكون هذه األرقام كذÇ مبثوثهاذ املعطيات واألرقام، وكنت أمتىن أ

للرأي العام الوطين نظرا ألمهية املوضوع، ولكن عىل لك حال أمتىن أن 
ينرش اآلن يف احملرض الرمسي اÂي سـينرش يف اجلريدة الرمسية، وسـتكون 
لهذه األرقام دالالت قوية ¥عتبار ما حيصل من تقدم، نظرا للمجهودات 

ن وزارة العدل من أجل اMفع يف اجتاه كذÇ تفعيل اجلبارة اليت تبذلها اآل
  . قانون املسطرة اجلنائية، وكذÇ اعªد الضام�ت ووجود بدائل لالعتقال

وإمنا، السـيد الوزير، أمتىن كذÇ، ونظرا لرصاحتمك وملا عهد�ه فيمك قد 
قلمت بأن قضية الصلح أو التصاحل يه نسـبة غري مرشفة، وأعتقد أن اBلس 

 اآلن للقضاء هو منعقد، وهذه يه الفرصة لتدعمي بعض النيا¥ت األعىل
العامة حسب اإلحصائيات اليت تتواجد هبا عدد كبري من امللفات اليت حتال 

ألن غادي علهيا من أجل كذÇ تفعيل ت� املقتضيات اخلاصة ¥لتصاحل 
  .نكونو مجعنا ¥حلسـنيني

لوقت خففنا عىل أوال فضينا مشالك ما بني األطراف، ويف نفس ا
ألف معتقل اآلن، جند أن هذه  63السجون، ألن هاذ األرقام مقارنة مع 

األرقام الزالت مل تف ¥لغرض املطلوب، ولكن اليشء اÂي نسجK ¥رتياح 
ومنذ أن توليمت حقيبة العدل، تبني أن هناك تطور ال يف منحى الضام�ت 

فراج املقيد، اÂي نمتىن وال يف منحى كذÇ القضية دÊل التصاحل وال اإل
  . كذÇ أن يمت التعامل معه إجيابيا، وأن يسـتفيد عدد أكرث مما اسـتفيد منه

واألمنية األخرية هو أن حيال القانون اجلنايئ وكذÇ البدء والرشوع يف 
  . قانون املسطرة اجلنائية لتحيينه

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
زير عىل مسامهته يف هذه شكرا للسـيد املستشار، ونشكر السـيد الو 

  .اجللسة
السؤال األخري املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Mى السـيد الوزير 

حول تنايم ظاهرة املوظفني  ،األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة
  .األشـباح يف اإلدارات العمومية، أجل بطلب من فريق األصا� واملعارصة

  .لسة اÝصصة للترشيعإذن شكرا ملسامهتمك، وننتقل إىل اجل 


