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  )2012 يونيو 19  (1433 رجب 28 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الثايناخلليفة  ،فضييلمحمد الس9يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واPقFقة  الثانية الساKة ، ابتداء منةدقFق ثالث ساKات وعرشون: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  . بعد الزوال التاسعة والثالثني
   .مZاقشة اVٔس9ئX الشفوية ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

    ::::املس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  الوز�ر، الس9يد
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من اPس9تور، وطبقا ملقmضيات القانون  100معال بkٔحاكم الفصل 
اPاyيل xلمvلس، خيصص جملس9نا املوقر هذه اجللسة Vٔس9ئX السادة 

  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا
ل، وق�ل الرشوع يف تناول اVٔس9ئX الشفوية املدرWة يف Wدول اVٔعام

ٔ�عطي اللكمة xلس9يد ٔ�مني اCلس ليحيطنا مبا Wد من مراسالت، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلس
fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س9يد� محمد وKىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس9يد الرئBس

  س9يدي الوز�ر احملرتم،
  احملرتمني، الس9يدة والسادة املس�شار�ن

يف البداية ٔ�حFط اCلس املوقر Kلام ٔ�ننا س9نكون : �ل�س9بة لٕالKال�ت
Kىل موKد م�ارشة بعد Wلسة اVٔس9ئX الشفهية مع Wلسة معومFة ختصص 

بتغيري القانون رمق  �x40.12راسة والتصويت Kىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �ملدرسة احلس�Fة لٔ�شغال العمومFة 17.86

لٔ�س9ئX الشفهية والكmابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن  �ل�س9بة
  :2012نونرب  19ٕاىل ¡اية يوم الثال4ء 

  سؤ¥؛ K: 18دد اVٔس9ئX الشفهية -
  ٔ�س9ئX؛ K :4دد اVٔس9ئX الكmابية -
 . جواب وا�د: Kدد اVٔجوبة الكmابية -

  .لمك اللكمة الس9يد الرئBس

        

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
من القانون اPاyيل xلمvلس، توصلت  128يف ٕاطار املادة . شكرا
ٕا�اطات اCلس Kلام، وق�ل ذª ٔ�عطي اللكمة xلس9يد رئBس  7الرئاسة بـ 

يف ٕاطار نقطة نظام . الفريق التجمعي، اVٔس9تاذ املعطي بنقدور، فليتفضل
  الس9يد الرئBس؟

        ::::املس�شار الس9يد املعطي بنقدوراملس�شار الس9يد املعطي بنقدوراملس�شار الس9يد املعطي بنقدوراملس�شار الس9يد املعطي بنقدور
  .نقطة نظام

  .شكرا الس9يد الرئBس
ن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني وKىل �ٓ� fسم هللا الرمح
  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس9يد الوز�ر،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�تدyل يف ٕاطار نقطة نظام موحضا xلرٔ�ي العام الوطين وCلس9نا املوقر 
ما تداو� الفريق صباح اليوم يف اج·Kه اVٔس9بوعي خبصوص ا´س³ابنا من 

اضية، واليت جسلنا من yال� موقفا س9ياس9يا �كرس داyل التجمع اجللسة امل
الوطين لٔ�حرار م�دٔ� التضامن مع اكفة مؤسساته التقر�رية واملنتخبة، مبا فهيا 
مؤسسة الرئBس، شاÁرا املوقف التضامين الن¿Fل ا¾ي Kرب عنه فريق 

دمت اVٔصاÅ املعارصة وفريق إالحتاد اPس9توري، وكذª املداXy اليت تق
هبا الس9يدة رئBسة فريق إالحتاد ¥شرتايك، مؤكد�ن لمك وxلرٔ�ي العام 
الوطين ٔ�ن املصل³ة الوطنية تقmيض مZا اليوم النkٔي بkٔنفس9نا مجيعا كفاKلني 
س9ياس9يني حقFقFني ومسؤولني عن لك املزايدات الس9ياس9ية اليت ال ختدم 

ق�ال، ب�� يف يشء، ؤ�ن نتعامل �yVٔالق يف ٔ�ي سلوك س9يايس مس9ت 
واضعني نصب ٔ�عي�Zا Íٔحزاب س9ياس9ية مصل³ة الوطن واملواطنني فوق لك 

  .اعتبار
وبناء Kليه، فقد ارتkٔى فريق التجمع الوطين لٔ�حرار الرجوع ٕاىل العمل 
من داyل املؤسسات اPس9تورية xلقFام �اكفة ٔ�دواره ال�رشيعية والرقابية 

معارضة بناءة Òحزب س9يايس فاKل، رامك جتربة رائدة، ميارس اليوم 
ومسؤوÅ، مربز�ن ٔ�ن مÕل هاته اVٔساليب املس9تفزة اليت �روج لها البعض 
ال تث�Fنا عن القFام بkٔدوار� الس9ياس9ية داyل اCمتع، معترب�ن سلوكنا 
وسلواكت �ريد ٔ�حصاهبا ٕاهيام الرٔ�ي العام الوطين وحتويل نظره عن 

لشعب من احلكومة، ¥ه·مات اVٓنية واملس9تعXv اليت ي�mظرها اليوم ا
وٕاجياد احللول لها، مهنا حامية القدرة الرشائية ومعضX الص³ة والتعلمي و¡ريها 

  . من امللفات العالقة اVٔخرى
  . والسالم Kليمك ورمحة هللا

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة اVٓن يف ٕاطار ٕا�اطة اCلس Kلام . شكرا xلس9يد رئBس الفريق
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 .ئة xلفريق الفFدرايل، فليتفضل رئBس الفريق مشكورابقضية طار 

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدKةاملس�شار الس9يد محمد دعيدKةاملس�شار الس9يد محمد دعيدKةاملس�شار الس9يد محمد دعيدKة
  .الس9يد الرئBس

Üرشفين ٔ�ن ٔ�تدyل �مس الفريق الفFدرايل xلو�دة واPميقراطية طبقا 
من النظام اPاyيل Cلس املس�شار�ن VٔحFط  128ملقmضيات املادة 

ام �نعاكسات الزÝدة الالشعبية جملس9نا املوقر وKربه الرٔ�ي العام الوطين Kل
والالدس9تورية xلس9يد رئBس احلكومة يف مثن احملروقات، اليت تلقي بضاللها 
Kىل ¥قmصاد الوطين، مفن املتوقع ٔ�ن ينخفض الناجت اPاyيل إالجاميل 

، كام ٔ�ن ٔ�سعار 2013س9نة  y0,74%الل هذه الس9نة، و %0,39ب
س9نة  %1,90، و2012س9نة %1,27¥س9هتالك اVٔرسي سرتتفع ب

، وهو ما يعين ضعف القدرة الرشائية xلمواطنني وåراجع ¥س9هتالك 2013
  .2013س9نة  %1,53و 2012س9نة  %0,78اVٔرسي حبوايل 

ولعمل الس9يد رئBس احلكومة، فٕان ¥س9هتالك اVٔرسي Üشلك العنرص 
xلطلب ؤ��د ٔ�مه احملراكت اVٔساس9ية لالقmصاد الوطين، حFث بلغ  الرئBيس

كام ٔ�ن جحم ¥س�ïرات . مليار درمه 228ما قميته  2009ة مÕال س9ن
س9نة  y2,72%الل هذه الس9نة و %0,59س9يرتاجع هو اVٓخر ب�س9بة 

، وهو ما س9يكون � انعاكس Kىل سوق الشغل، حFث سBمت فقدان 2016
، 2014مZصب شغل س9نة  19.850مZصب yالل هذه الس9نة، و 8.430

اقFة Kىل الشعب املغريب من نتاجئ ٔ�ولية Ý هذا ما جZته الزÝدة يف املواد الط
  .س9يادة الرئBس

ٕاضافة ٕاىل ذª، حيق لنا ٔ�ن ن�ساءل هل قرار الزÝدة يف الاكزوال 
واملازوط هو قرار دس9توري ٔ�م ٔ�ن الس9يد رئBس احلكومة هبذه الرضيبة 

من  71اجلديدة Kىل ¥س9هتالك �كون قد خرق مقmضيات الفصل 
الرضائب اجلديدة هو من اخmصاص الربملان  اPس9تور اجلديد Vٔن ٕاقرار

  لو�ده؟
  الس9يد الرئBس،

ٕاذا اكنت احلكومة احلالية مل åكmف fشن احلرب اليومFة Kىل القدرة 
الرشائية xلمواطنني املغاربة، فٕاهنا تعدت ذª ٕاىل ٕاKالن احلرب Kىل 
املهاجر�ن اVٔفارقة ٕاذ تعرض العرشات مهنم يف اÝVٔم املاضية يف لك من 

�ط واPار البيضاء والناظور وùور�رت و¡ريها من املدن املغربية ٕاىل الر
مضايقات وسوء معامX واعتقاالت واسعة ومطاردات مل ýس9تüين الالجûني 
املسvلني Pى املفوضية السامFة لالجûني، كام مشلت امحلX ٔ�يضا þاجر�ن 

  .يف وضعية قانونية وقارص�ن �متتعون �محلاية القانونية
يف الفريق الفFدرايل، ن��ه احلكومة الختاذ ما يلزم من تدابري ٕاننا 

وٕاجراءات لصون Áرامة املهاجر�ن Ý�ٔ اكنت �WسBهتم وبغض النظر عن لون 
fرشهتم ٔ�و د�Ýهتم، كام نطالب احلكومة �لوفاء �لزتاماهتا اPولية fشkٔن حامية 

ت اPولية حقوق املهاجر�ن وKائالهتم وٕاعامل م�ادئ ومقmضيات االتفاقFا

  .وإال´سانية وا�رتام حقوق إال´سان
لقد ùبعنا، الس9يد الرئBس، يف الفريق الفFدرايل بقلق شديد ما عرفmه 
مدينة العرا�ش يف اVٓونة اyVٔرية من ¥س9تعامل املفرط xلقوة العمومFة يف 
وWه ¥حvmاWات ¥ج·عية السلمية، و¾ª قرر� دعوة جلنة اPاyلية 

ور الس9يد وز�ر اPاyلية ٕالعطاء لك التوضي³ات واملالfسات لالج·ع حبض
  . حول ا�Vٔداث اyVٔرية �لعديد من املدن املغربية

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الفريق احلريك ¡ري .. اللكمة يف نفس إالطار xلفريق احلريك. شكرا لمك
  .ن�mقل xلفريق اPس9توري، تفضل الس9يد الرئBس. مس9تعد ٔ�ظن

  :املس�شار الس9يد ٕادرÜس الراملس�شار الس9يد ٕادرÜس الراملس�شار الس9يد ٕادرÜس الراملس�شار الس9يد ٕادرÜس الريضيضيضيض
  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�رمغت اVٔزمة العاملية، الس9يد الرئBس، السلطات إالس9بانية ٕاىل خفض 
اكنت � �4ٓره املبارشة  اWديد ¥ع·دات ا�صصة xلتعلمي، ؤ�صدرت قانو�

� نفس  ا¾�ن يدرسون �ملدارس إالس9بانية، كام اكن Kىل التالمFذ املغاربة
اVٔ�ر Kىل الطلبة املغاربة ا¾�ن تتحمل ٔ�رسمه ٔ�عباء وåاكليف دراس9هتم 

 .�جلامعات إالس9بانية
وقد س9بق لبعض الفرق احملرتمة �لربملان ٕا4رة هذا املوضوع وتن¿Fه 

Pراسة �لنظام احلكومة ٕاىل تداعياته السلبية Kىل مواطنني مغاربة اخmاروا ا
  . إالس9باين، سواء يف ٕاس9بانيا ٔ�و �ملغرب

¾ª رصح الوز�ر املعين �لقطاع Áون القرار يف الزÝدة يدyل مضن 
سلطات احلكومات احمللية، Kلام ٔ�ن املغرب وقع معاهدة التعاون الثقايف 

، 1993وقد صدرت �جلريدة الرمسية س9نة  1980ٔ�كتو�ر  �14لر�ط يوم 
االتفاقFة، املادة دÝلها الرابعة، ٔ�نه Üسمح xلمغاربة وإالس9بان ٕاذ تنص هذه 

  . مmابعة اPراسة fرشوط مو�دة
الواقع هو ٔ�ن åاكليف هذه الزÝدة اليت اختذهتا احلكومات احمللية، 
جعلت الطلبة املغاربة ال خيضعون لرشوط الطلبة احملليني إالس9بان، بل 

  .متت معاملهتم Kىل ٔ�ساس ٔ�هنم W�ٔانب
4�ٔر هذا اVٔمر تدمر Áبري يف ٔ�وساط ٔ�ولياء الطلبة ا¾�ن ٔ�صبحوا وقد 

þدد�ن �النقطاع عن اPراسة، لBس fس¿ب ممارسة احلكومة إالس9بانية 
لس9يادهتا، بل لعدم وضوح موقف احلكومة املغربية اليت تبني ٔ�هنا ¡ري ملمة 

اماهتا هبذا امللف ومل تقم بتذكري احلكومة إالس9بانية املركزية برضورة الزت 
  .مبقmضيات االتفاقFات واملعاهدات املوقعة بني الب��ن

  الس9يد الرئBس،
يوم عن هناية W�ٔل ال�سجيل �جلامعات إالس9بانية،  15تفصلنا مدة 
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املليون عوض مليون ونصف، ٔ�و  10ٔ�ولياء الطلبة بني �ر�ن، ٕاما حتمل 
  . يت�الو اوليداهتم Kىل القراية

ªن طرف احلكومة وهذا الرتا� يف �رفض هذا ا�هتاون م ،للك ذ
قضية ٔ�بنائنا ا¾�ن يتابعون دراس9هتم ٕ�س9بانيا، ونقول xلس9يد رئBس احلكومة 
واش هاذو مايش وليداتك ٔ�م ¡ادي ختليومه حىت جييو حيتجوا ٔ�مام 

   ؟الربملان
  .الس9يد الرئBس، شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .يكاللكمة اVٓن xلفريق ¥شرتا. شكرا xلس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد Kلمياملس�شار الس9يد محمد Kلمياملس�شار الس9يد محمد Kلمياملس�شار الس9يد محمد Kلمي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،

  :�مس الفريق ¥شرتايك، Üرشفين ٔ�ن ٔ�حFط اCلس املوقر Kلام �Vٓيت
  الس9يد الرئBس، 

لقد Áرر� مرارا نداء� xلحكومة اجلديدة ولرئBسها الس9يد ا�ن كريان بkٔن 
وتفعل صالحFاهتا اPس9تورية ؤ�ن ýرشع يف تطبيق  تتحمل مسؤولياهتا

وعودها ¥نت�ابية وشعارها الك�ري مب³اربة الفساد و¥س��داد، لكن Kىل 
العكس مما K�ٔلنه الس9يد رئBس احلكومة ٕا�ن ترصحيه احلكويم، ومما K�ٔلنه 
وزراء يف احلكومة من yالل خرWات ٕاKالمFة مmكررة، فقد الحظنا ٔ�ن 

  .تنفFذ ٕاجراءات حماربة الفساد بدٔ�ت تتقلص وتربد وترية ادKاء قرب
بل ٕاننا الحظنا ٔ�ن الس9يد رئBس احلكومة ٔ�صبح مشغوال ٔ�كرث مبنع 
وزرائه و�رملانيي حزبه عن ٕاعطاء املزيد من الترصحيات واخلرWات 

  . وإالKالمFة
�ٓخر هذه اخلرWات، الس9يد الرئBس، ما Kرب عنه �رملاين مبvلس النواب 

Áبرية يتلقاها وز�ر املالية السابق من حتت الطاوÅ، وهو  حول Kالوة ومZح
ما ٔ�كدته الص³افة �لو4ئق اليت تث¿ت تبادل املنافع واملصاحل بني الوز�ر 
ؤ��د املدراء الك�ار يف اس9تغالل fشع xلمنصب الس9يايس وxلنفوذ إالداري 

وعوض ٔ�ن تتحمل احلكومة مسؤولياهتا يف . من W�ٔل اس9تغالل املال العام
امية املال العام، فقد اكتفى الس9يد رئBس احلكومة بنفي Kلمه بت� ح

املعطيات اليت K�ٔلهنا نواب حزبه والترصحي بkٔن وزراءه مل �كن هلم نفس 
 .الترصف

ولعمل، الس9يد رئBس احلكومة، فٕاننا نؤكد ٔ�ن حكومة التناوب يه اليت 
سها، ووز�ر اكنت الس9باقة ٕاىل حترمي مÕل هاته ¥مmيازات املالية Kىل نف 

 �املالية السابق الس9يد فmح هللا ولعلو هو ٔ�ول وز�ر حرم Kىل نفسه ت
املنح Vٔنه نkٔى بنفسه عن ٔ�ن �كون موظفا فقط، Vٔنه اعترب نفسه مسؤوال 

  .س9ياس9يا عن تدبري الشkٔن العام

اكن هذا، الس9يد رئBس احلكومة، ق�ل اPس9تور اجلديد ا¾ي �ربط 
يعطي لرئBس احلكومة مسؤولية اكمK Xىل املسؤولية �حملاس9بة، وا¾ي 

ٔ�عضاء احلكومة وٕاداراهتا، ٔ�ما اليوم فٕا�مك ملزمون برتس9يخ احلاكمة يف تدبري 
املال العام، وملزمون ٔ�يضا �لشفافFة وٕاطالع املواطنني Kىل ٔ�وWه رصف 
املال العام، وملزمون ٔ�يضا ٕ�صالح املالية العامة مبا حيصهنا من التvاوزات 

  . وإالداريةالس9ياس9ية 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة اVٓن لفريق اVٔصاÅ واملعارصة. شكرا xلس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريش
  الس9يد الرئBس، 
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
س ومن من النظام اPاyيل Cلس9نا املوقر، حنيط اCل 128طبقا xلامدة 

ٔ�ولها، الس9يد الرئBس، الس9ياسة . yال� الرٔ�ي العام الوطين بقضاÝ طارئة
  ".العصا للك من عىص"اليت åهنجها احلكومة يف شعارها 

  الس9يد الرئBس،
كام تالحظون، ٔ�بناؤ� وبناتنا يف الشارع ٔ�مام الربملان، يف شارع محمد 

لهؤالء الطلبة املعطلني اخلامس، هيانوا ويرضبوا وهيانون جبميع الطرق املهينة 
  .و¡ريمه ا¾�ن مه ال يطلبون شûBا ¡ري حقوقهم املرشوKة

كذª، الس9يد الرئBس، بعض املنتخبني يتطاولون fشلك م�ارش 
وfشلك ¡ري معقول وحبامية من طرف السلطات احمللية وإالقلميية واملركزية، 

 س¿Fل وحنن نعرف جFدا من مه هؤالء ا¾�ن حيمون هؤالء املنتخبون، Kىل
املثال، الس9يد الرئBس، جملس مدينة فاس يتطاول Kىل ¥خmصاصات 
yارج نفوذه Kىل جامKة ٔ�والد طيب وهذا ٔ�مر ¡ري معقول، وال ميكن لنا ٔ�ن 

  .لهذا، س9نعود الحقا لهذا املوضوع. سؤولامل ´سمح هبذا العمل ¡ري 
ªٓن يف مدينة العرا� ،كذVس، ما يقع اBش، نثري ان��اهمك، الس9يد الرئ

دÝل  K )�2ليمك السادة املس�شار�ن، ممثيل اVٔمة احملرتمني، تصور 
 ÅوPاو ٕالقلمي العرا�ش اكرتوا من عند اW انبW�ٔ ار  4600املوطننيmهك

درمه  200درمه xلهكmار، واش اك�ن يش ٔ�رض تتكرى ب  200ب 
هكmار åكرات لهؤالء املواطنني، واكن من بني الرشوط  x4600لهكmار؟ 

اكنت يف دفرت التحمالت هام هؤالء يقومون �زارKة اخلرضوات، واكنوا اxيل 
اVٓن هؤالء إالس9بان قاموا ٕ��داث رشاكت تقوم . مواطن Ü760شغلون 

�زراKة اVٔرز وزراKة قصب السكر وتقلص العدد ا¾ي اكن Üش9تغل يف 
  . مواطن 26ٕاىل  760هذه املنطقة من 

ن تفmح �ب احلوار مع وعوض ٔ�ن تتدyل احلكومة حبمكة و�رزانة و�ٔ 
هؤالء املواطنني، تعاملت معهم �لتعل+ت اليت ٔ�عطيت xلنيابة العامة، 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2012يونيو  19( 1433رجب  28

والنيابة العامة ٔ�عطت تعل+ت xلجهات املعنية ؤ�صبح اPرك والرشطة 
والسلطات إالقلميية åهتجم Kىل املنازل وت�هتك حرمات املواطنني وال�ساء 

لهذا، جيب ٔ�ن ن��ه ؤ�ن . س9يد الرئBسواVٔطفال املرشد�ن اVٓن يف الغا�ت ال 
  . ندق نقوس اخلطر، Vٔن هذا ال ÜرشفZا، الس9يد الرئBس احملرتم

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة اVٓن xلفريق ¥س9تقاليل، تفضل اVٔس9تاذ قد�ري. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  راء،السادة الوز

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
و�مس الفريق ¥س9تقاليل xلو�دة  128ا´سvاما مع روح املادة 

والتعادلية، Üرشفين ٔ�ن ٔ�حFط اCلس املوقر Kلام بقضية هتم الوضع الصعب 
ا¾ي يعBشه قطاع املال�ة التvارية وا¾ي ٔ�حضى يؤ�ر سلبا Kىل التمنية 

لبالد� fس¿ب ¥ضطرا�ت والتقلبات اليت ¥قmصادية و¥ج·عية 
  .Üشهدها احمليط إالقلميي واPويل Kىل اكفة املس9توÝت

  الس9يد الرئBس،
لقد شلك قطاع النقل البحري ببالد� وال �زال ٔ��د اVٔمعدة اVٔساس9ية 
القmصاد� الوطين، وهو ما جسدته الس9ياسات املتبعة من ق�ل احلكومات 

بارة اليت بذلت مZذ بداية الس9تZBات من W�ٔل املتعاق�ة واCهودات اجل 
  . ا�هنوض هبذا اCال ذي اVٔمهية البالغة

تطور جحم  1974وبفضل ¥س�ïرات املكÕفة واليت انطلقت مZذ س9نة 
 66هذا القطاع، حFث بلغ Kدد الو�دات اVٔسطويل املغريب ٕاىل ما يناهز 

من امحلوÅ، ٔ�لف طن  600مبتوسط قدرة نقل تصل ٕاىل  1989و�دة س9نة 
  .واليت يعود ٔ�¡لهبا ٕاىل القطاع اخلاص 17ٕاىل  4وانتقل Kدد التجهزيات من 

بعد الوصول ٕاىل هذا املس9توى اجلد�ر �ٕالجعاب، åراجع Kدد  ،لكن
و�دة مبتوسط معر يف  34و�دات اVٔسطول ليصل يف الوقت احلايل ٕاىل 

اخلارجFة ال س9نة، وب�س9بة مشاركة يف نقل املبادالت التvارية  �23,4دود 
، وهو وضع يطرح ٔ�كرث من ýساؤل خبصوص اVٔس9باب %10تتvاوز 

الرئBس9ية لهذا الرتاجع املهول يف ´شاط املال�ة التvارية �ملغرب وعن قدرة 
احلكومة Kىل رفع الت³دÝت وٕاجياد �ل لٔ�زمات اليت يعBشها هذا القطاع 

هتا السلبية Kىل واليت تبقى ٔ��رزها ٔ�زمة رشكيت Áوماريت و Áوما�ف وتداعيا
  .ٔ�داء النقل البحري وKىل ¥قmصاد الوطين

  الس9يد الرئBس،
ٕاننا نعBش اليوم يف بûBة دولية وٕاقلميية دامئة التغيري ن�vFة اVٔوضاع 
الس9ياس9ية اليت متر مهنا املنطقة العربية، ون�vFة كذª لتداعيات اVٔزمة 

اد الوطين، ٕاضافة ٕاىل ¥قmصادية واPولية العاملية وانعاكساهتا Kىل ¥قmص
¥رتفاع املتواصل ا¾ي ýشهده ٔ�سعار احملروقات وهو ما حيمت Kىل لك 
الفرقاء يف هذا اCال ٔ�ن ميتلكوا الوعي الاكيف حبجم الت³دÝت املطرو�ة من 
yالل بلورة ٕاسرتاتيجية Wديدة xلقطاع وyلق ٔ�سطول حبري وطين قادر 

فرضها احمليط اPويل، وåكÕيف Kىل Áسب رهان التنافس9ية العاملية اليت ي
  .املراق�ة لقطع الطريق ٔ�مام املتالعبني واملرتبصني هبذا القطاع

الس9يد الرئBس، ف+ تبقى يل من الوقت البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن املسؤولية 
الرابضة Kىل ٔ�كتافZا Òحكومة وكربملان يه مسؤولية جس9مية والتفريط فهيا 

Åة واملساءFالقyVٔا Åلمساءx املادية يعرضنا Åة واملساءFٔ�ي القانون- الروح- 
ٔ�مام ضام2ر� ؤ�مام ملكZا ؤ�مام شعبنا وق�ل هذا وذاك ٔ�مام هللا Wلت 
قدرته، Kىل اعتبار ٔ�ن هذه املسؤولية جزء من اVٔمانة اليت عرضت Kىل 

  .السموات واVٔرض واجلبال فkٔبني ٔ�ن حيملهنا ؤ�شفقن مهنا ؤ�شفقن من هولها
اليوم متر من مر�X دقFقة Kىل لك املس9توÝت و�لك اململكة املغربية 

املقايBس، ¾K ªىل لك املتواWد�ن داyل الفعل الس9يايس اليوم، سواء 
احلكومة ٔ�و الربملان، Kىل لك طرف ٔ�ن حيرتم نفسه ؤ�ن يتحمل مسؤوليته 
التارخيية والوطنية، ال ي��غي ٔ�ن جنعل من جملس املس�شار�ن الصخرة اليت 

ٔ�و س�mحطم Kلهيا �ٓمال التمنية الس9ياس9ية واPميقراطية حتطمت Kلهيا 
  . وإال´سانية اليت ي�شدها املغاربة

  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الفريق التجمعي الزال مرص Kىل إال�اطة؟ . شكرا xلس9يد املس�شار

  .إال�اطة؟ لقد اعتقدت بkٔن إال�اطة قد متت ولكن لمك إال�اطة، تفضلوا

        ::::الس9يد توفFق الس9يد توفFق الس9يد توفFق الس9يد توفFق مكمكمكمكيليليليل    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من النظام اPاyيل xلمvلس، ٔ�تدyل �مس فريق  128طبقا xلامدة 

التجمع الوطين لٔ�حرار VٔحFط اCلس Kلام مبا يتعرض � املغاربة املقميني 
اÝPر إاليطالية، حFث الزالت ٕ�يطاليا من معا�ة جراء الزلزال ا¾ي رضب 

KائX،  800مجموKة من املواطنني عرضة xل�رشد والضياع، يقدر Kددمه بـ 
تقطن حتت اخليام يف مصت ùم وجتاهل من طرف اPوا2ر املسؤوÅ، اxلهم 

 300املبادرة اليت قام هبا اCمتع املدين املغريب ٕ�يطاليا، ا¾ي åكفل مبساKدة 
طن اVٔم، يف �ني ٔ�ن �يق املترضر�ن املغاربة الزالوا ٔ�رسة xلعودة ٕاىل الو 

  .ي�mظرون من ÜساKدمه Kىل جتاوزمه هذه احملنة يف غياب املسؤولني
ويف س9ياق �ٓخر، ٔ�حFط جملس9نا املوقر كذª �لعراقFل اليت الزالت 
تطر;ا بعض امجلاKات احمللية ضد ¥س�ïر ا¾ي ما ٔ�حوج بالد� ٕاليه، 

السادة والس9يدات املس�شار�ن احملرتمني، �ملعا�ة اليت  يتعلق اVٔمر، ٔ�هيا
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تعBشها بعض ¥س�ïرات العقارية الضخمة مبنطقة الشامل، واليت تتعرض 
اليوم xلشطط يف اس9تعامل السلطة، ا¾ي اعتقد� مجيعا ٔ�نه انقىض وامنحى 
مع العهد اجلديد، حFث ٔ�صبح التعسف ¡ري املس9بوق ا¾ي ميارسه اليوم 

Cلس امجلاعي مجلاKة مارتيل Kىل هاته املشاريع الكربى اليت ٔ�نقذت رئBس ا
مZطقة املضيق والفZيدق من ا�هتمBش وإالقصاء ا¾ي Kاش9ته لس9نوات 

  .طوال
  الس9يد الرئBس،

لقد تفاkWٔ واس9تغرب الرٔ�ي العام احمليل مبنطقة مارتيل وعامÅ املضيق 
كربى، بقFام رئBس الفZيدق لقرار وقف ٔ�شغال ٔ��د املشاريع السكZية ال

اCلس امجلاعي مجلاKة مارتيل بتوقFف مرشوع عقاري Áبري ا¾ي ينجز Kىل 
هكmار، بدعوى ٔ�ن هذا املرشوع مل حيصل Kىل  76وKاء عقاري مساحmه 

  . الرتاخFص الالزمة لبنائه
وبعد احvmاج ٔ�حصاب املرشوع �لك الوسائل القانونية املرشوKة، عقد 

دق مشكورا اج·Kا طارئا تدارس فFه وضعية Kامل عامÅ املضيق الفZي
املرشوع، حFث W�ٔاب �ئب رئBس اCلس امجلاعي نيابة عن الرئBس ا¾ي 
¡اب عن هذا ¥ج·ع بkٔن الرشكة صاح�ة املرشوع مل تؤد الرمس املفروض 
Kىل اVٔرايض ¡ري املب�Fة، اليشء ا¾ي يثري لٔ�سف اكمل اس9تغرابنا ويطرح 

ة، خصوصا ؤ�ن هذا الوKاء العقاري ا¾ي Üش9يد Kليه Kالمة اس9تفهام Áبري 
املرشوع ¡ري موصول fش9بكة التوزيع املاء الصاحل xلرشب، حFث ال يطبق 

مليار س9ن�مي،  2يف حقه هذا الرمس ا¾ي �دده اCلس يف م�لغ يفوق 
وا¾ي يبقى حتصي? من اخmصاص اخلزينة العامة وفق املساطر اجلاري هبا 

  .العمل
ٕالÁراهات والتعسفات املمهنvة املامرسة من طرف رئBس ٔ�مام هذه ا

اCلس امجلاعي املذÁور اليت لها انعاكسات سلبية Kىل ¥س�ïرات السكZية 
الكربى �ملنطقة، ٔ�ال Üس9تحق هذا املوضوع، الس9يدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، تدyل الس9يد رئBس احلكومة، ا¾ي عرفZاه Ý�ٔم 

الك�رية وانتقاداته لاكفة التعسفات املمهنvة من طرف املعارضة جبرٔ�ته 
إالدارات ضد املس�مثر وضد مصاحل املواطنني، خصوصا ؤ�ن اVٔمر يتعلق 
مبشاريع سكZية ذات طابع اج·عي واقmصادي، åروم تقليص جحم اخلصاص 

  احلاد ا¾ي يعرفه اليوم قطاع إالساكن والتعمري؟
  . وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 x لس9يد املس�شارشكرا.  

حرضات السادة، ´رشع اVٓن يف معاجلة اVٔس9ئX الشفهية املدرWة يف 
مهنا �ٓنية موAة ٕاىل  8سؤ¥،  W21دول ٔ�عامل هذه اجللسة وKددها 

قطاKات ¥قmصاد واملالية، الرتبية الوطنية، التعلمي العايل، التجهزي والنقل، 
سؤ¥ KادÝ موزKة  �13خلارج، وال�شغيل، الوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني 

Kىل قطاKات ¥قmصاد واملالية، الرتبية الوطنية، التجهزي والنقل، ال�شغيل، 
  .العدل، الص³ة، الس9يا�ة، الصناKة التقليدية

الس9يد وز�ر ¥قmصاد واملالية يطلب تkٔجFل سؤا� ٕاىل �ني الت³اقه 
Wه ٕاىل الس9يد وز�ر �Cلس Vٔس9باب طارئة، ٕاذن نبدٔ� �لسؤال اVٓين املو 

�Vٔد السادة  اللكمة. الباكلورÝالرتبية الوطنية حول تنظمي ام³mا�ت 
  .املس�شار�ن من الفريق الفFدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد لشكراملس�شار الس9يد محمد لشكراملس�شار الس9يد محمد لشكراملس�شار الس9يد محمد لشكر
  .شكرا الس9يد الرئBس

 السادة الوزراء،
  الس9يدة والسادة املس�شارون،

ق�ل ٕاجراء ام³mا�ت �لطبع كنا قد طرحZا هذا السؤال ٔ�س9بوKا 
�رمس الس9نة اجلارية لنناقش التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا  Ýالباكلور

الوزارة تفادÝ لٔ�عطاب والنواقص اليت طبعهتا ام³mا�ت الس9نة املاضية، 
واليت Kاشت Kىل وقع ¥رجتال والعشوائية يف ٔ�كرث من ٕاقلمي، بلغ ذروته 

بعض املؤسسات، واليوم بعد ٕاجراء  عند ýرسيب ام³mا�ت بعض املواد يف
  :الس9يد الوز�ر، اVٔس9ئX التالية ،هذه ¥م³mا�ت نطرح Kليمك

الوطنية  شهادة الباكلورÝما يه التدابري املت�ذة لتحصني مصداقFة 
  وٕاKادة ¥عتبار لقميهتا العلمية واملعنوية؟

ما يه إالجراءات املت�ذة Vٔجرٔ�ة م�ادئ إالنصاف و¥س9تحقاق 
  فؤ الفرص بني مجيع املرتحشني واملرتحشات؟وåاك

مث ما يه إالجراءات املت�ذة لتفادي ظاهرة ýرسيب اVٔس9ئX ق�ل موKد 
  ¥م³mا�ت؟

ويف اyVٔري، �مس الفريق الفFدرايل، ٔ�توWه بتحية ا�رتام وتقد�ر ل�ساء 
ورWال التعلمي Kىل اCهودات اليت يقومون هبا لرتبية الناش9ئة، يف ظل 

 x ظومةZلريق مx لتعلمي تتطلب املزيد من النقاش من طرف لك املعنيني
  .مبس9توى تعلمينا ٕاىل مصاف اPول املتقدمة

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة اVٓن xلس9يد وز�ر الرتبية الوطنية، . شكرا الس9يد املس�شار

  .اVٔس9تاذ محمد الوفا، تفضلوا

        ::::الس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  . الرمحن الرحميfسم هللا

  الس9يد الرئBس،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف احلقFقة اكن بودي اجناوب Kىل هاذ السؤال ق�ل ما مير ¥م³mان 
، Vٔنه �لفعل إالدارة، وزارة الرتبية الوطنية واVٔاكدمييات الباكلورÝدÝل 

دليل اxيل Áيضبط والنيا�ت اyداو وا�د اCموKة دÝل التدابري، ودر� 
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ت�هتFي اPورة ¥س9تدراÁية ٕان  الرتش9يح xلباكلورÝ ٕاىل ٔ�نالعملية لكها، مZذ 
  .شاء هللا يف شهر يوليوز

اxيل ميكن يل نقول لمك ٔ�نه عندي التفاصيل دÝل التدابري اxيل اyذينا، 
و¡ادي ´سلمها xلس9يد املس�شار �ش ي��ع ويعرف ٔ�ش9نو اyذينا، ولكن 

د املر�X دقFقة نقول لمك بkٔن، الس9يدات والسادة حبمك ٔ�ننا يف وا�
مرت يف ظروف حس9نة، ولكمة ال�رسيب كام  الباكلورÝاملس�شار�ن، ٔ�ن 

Kربت Kىل ذª يف جملس النواب �Vٔمس، ما اك´ش ال�رسيب، Vٔنه 
اxيل وقع يه تقZية . ال�رسيب Áيوقع ق�ل ما كتفmح اVٔظرفة ٔ�مام التالمFذ

وسائل االتصال، اxيل Áيصور املادة اxيل  ،)W)Iphoneديدة، هو اس9تعامل 
توزعت وتوزعت يف وقت وا�د يف املغرب وÁيخرAا Kىل �را وÁي�mظر 

  . تصحيحها
ابغيتمك تقراو الص³افة الف́رس9ية دÝل البار�ة Vٔنه ابدات عندمه 

Ýيل عندمه، راه الص³افة مغطياها الباكلورxشوفوا املشالك اýالبارح، و .
y�ٔذت ٔ�مXÕ من ايش xلهتمك، امجلهورية الف́رس9ية ومن حسن حظ، م

القرارات اxيل اختذ�، وزارة الرتبية الوطنية اس�شارتنا يف بعض اVٔش9ياء 
  .اxيل اختذ� والس9ند القانوين دÝلها، Vٔنه اVٔنظمة دÝلنا م�شاهبة

دÝلنا جFد، yيل مشلك  لورÝالباكÁميكن يل نؤكد لمك ٔ�ن نظام 
لوب دÝلو، هذا ¡ادي جيي الوقت اxيل نتلكمو فFه يف املضمون دÝلو واVٔس

ٔ�لف  70مركز، وجتندوا  1400ٔ�لف مرحش و 452وقmو، ولكن راه عندي 
  . ´ساء ورWال التعلمي xلحراسة

ؤ�� ك�شكرك الس9يد املس�شار، اxيل من yالل اللكمة دªÝ وAت 
Ýىل التجنيد دK ربواK نه الناسVٔ ،رسة الرتبية الوطنيةVٔ هلم والعمل حتية

دÝهلم اPؤوب �ش ميكن هلم يواAوا هاذ العمل اxيل حصل، هذا العمل 
  .الوطين اxيل حصل يف بالد�

ٔ�لف ٔ�س9تاذ ؤ�س9تاذة،  40واVٓن كمتر معلية دÝل التصحيح، Áيصححوا 
Ý Pّ ش  50 وقع عندي مشلك يفýخشص  1390يف لكممي والغش راه مافا

  .اxيل ضبطنامه Áيغشوا
راه åلكمت Kلهيا يف جملس النواب،  ،حلال واAتنا مشالكبطبيعة ا

  . ونعاود نتلكم Kلهيا من بعد
شكرا الس9يد الرئBس، امسح يل الس9يد الرئBس ولكن راه موضوع دقFق 

  .وشا¡ل اVٔرس املغربية

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة اVٓن xلفريق الفFدرايل من W�ٔل التعقFب. شكرا لمك

        ::::ق الرق الرق الرق الرغغغغيوييوييوييوياملس�شار الس9يد الصاداملس�شار الس9يد الصاداملس�شار الس9يد الصاداملس�شار الس9يد الصاد
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات و السادة املس�شار�ن،
بطبيعة احلال البد ٔ�ن ´شكر الس9يد الوز�ر Kىل املعطيات التقZية حول 

ٕاىل ¡ري ذª، لكن  الباكلورÝالتحضري الم³mا�ت  ام³mا�ت الباكلورÝ ٔ�و
اVٓ�ء واþVٔات وتقلق �ل الشعب  هناª ظاهرة ٔ�ساس9ية واليت �تت تقلق

املغريب لكه وهو ظاهرة الغش، وهاذ ظاهرة الغش يف ¥م³mا�ت تعاجل 
كن�vFة فقط لكن دون معاجلة اVٔس9باب، ويف �اK Åدم معاجلة اVٔس9باب 
البد دامئا ٔ�ن تتكرر نفس النتاجئ، ¾ª البد من معاجلة ٔ�س9باب هذه 

  .¥م³mا�ت اPراس9ية  لكام³mا�ت الباكلورÝ ويفالظاهرة يف 
ٔ�عتقد ٔ�نه اVٔس9باب احلقFقFة لظاهرة الغش ٔ�وال موجودة كقمية يف اCمتع 

اVٔخ لشكر من الفريق . املغريب، وي��غي حمار�هتا Kىل اكفة املس9توÝت
الفFدرايل ٔ�راد ٔ�ن يقول نتاجئ البااكلورÝ وقال نتاجئ ¥نت�ا�ت، نعم 

لبية اxيل فهيا الغش واxيل كتكرس هاذ ¥نت�ا�ت جزء من الظواهر الس 
الظاهرة كقمية اج·عية ي��غي حمار�هتا، ي��غي حماربة الرشوة، حماربة لك 
ٔ�شاكل الفساد، و�لتايل هاذ الغش يف ¥م³mا�ت ما هو ٕاال ن�vFة لهذه 

  .القمي اليت åروج يف اCمتع �رمmه
مية هو موجود يف املسÅٔk الثانية ف+ يتعلق �لغش، وهو ٔ�نه الغش كق 

املناجه اPراس9ية، يف طريقة التقومي، Vٔن هناª طرق التقومي وطرق 
¥م³mا�ت Üس9تحيل فهيا الغش، Vٔنه املنظومة التعلميية واملناجه والربامج 
دÝلنا م�نية Kىل التلقني وKىل املعلومات وKىل ¥س9تظهار، و�لتايل التلميذ 

  .هذه املعلومات، ٕاىل ¡ري ذª يلتجئ ٕاىل ٔ�ساليب معينة لٕالWابة عن
هناª ٔ�نظمة ¥م³mا�ت اVٓن يف العامل، Üس9تحيل فهيا الغش، ميكن 
جييب التلميذ معه اخلزانة لكها ولكن ٕاىل ما اك´ش عندو القدرة Kىل الت³ليل 

  .لن �متكن من إالWابة ويف لك املواد
دي ح· ¾ª، ٔ�عتقد ٔ�نه جيب ٕاKادة النظر يف املناجه الرتبوية اليت تؤ 

  .ٕاىل هذه الظاهرة دÝل الغش، وا�د
4نيا، راج يف بعض املنا�ر يف اVٓونة اyVٔرية وyاصة ٔ�ثناء تنظمي 

اهتام ´ساء ورWال التعلمي �عتبارمه مسؤوالت  الباكلورÝام³mا�ت 
ٔ�عتقد ٔ�نه ´ساء ورWال التعلمي ي��غي ٔ�ن توWه . ومسؤولني Kىل هذه الظاهرة

  .دات اجلبارة اxيل Áيبذلوهاهلم التحية Kىل اCهو 
y�ٔريا، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن هناª ش9به ٕاجامع وطين Kىل فشل املنظومة 

ٔ�عتقد ٔ�نه �مس الفريق . التعلميية، وåراجع وٕافالس املدرسة العمومFة
  ...الفFدرايل نطالب حبوار اج·عي للك اVٔطراف املعنية �ملنظومة التعلميية

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة xلس9يد الوز�ر xلرد Kىل التعقFب، . املس�شارشكرا xلس9يد 

  .تفضل

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس9يد الرئBس،
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  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
ف+ خيص النقطة الثانية املتعلقة �حلوار، احZا بصدد ٕاKادة النظر يف 
اCلس اKVٔىل xلتعلمي وفق مقmضيات اPس9تور اxيل صادق Kليه الشعب 

غريب يف شهر يوليوز، وغيكون عند� جملس K�ٔىل xلتعلمي، اCلس اKVٔىل امل
  .xلرتبية، وغناقشو فFه لك املعطيات املتعلقة �ملنظومة الرتبوية دÝلنا

دة Wما ميكZاش نلصقو بkٔبناء املغرب الغش، هذا مقال دÝل جري ،ولكن
)Le monde (³ان البارح، راه ظاmيل ابدا ¥مxهرة الغش يف ف́رسا، ا

Kاملية ومرتبطة �ل¿رش، ¡ري زمان راين قلهتا يف اCلس البارح، زمان اكنوا 
Áيخش9يو ذاك اليش يف التحت وÁيكmبوا يف الفBس9تة واليوم والو وسائل 

  . االتصال، ٔ�ما الغش راه دميا اك�ن
اxيل وقع يف املغرب هو ما ابقاýش حامية لٔ�ساتذة اxيل Áيقوموا 

ýش حامية ملد�ري مراكز احلراسة، حرصنا هاذ الس9نة �حلراسة، وما ابقا
مجيع وسائل اPوÅ تعبkٔت �ش نوفرو املنظومة الرتبوية دÝلنا امحلاية، Vٔنه 

Áيقوموا �لواجب دÝهلم ولكن ميل وىل  -كام قلت-ال�ساء ورWال التعلمي 
Áي�شهر Kلهيم السالح اVٔبيض يف القسم، واش هاذ اليش يق�ل؟ هللا 

الغش اكع، ولكن ميل وىل اVٔس9تاذ Áي�اف وهو Áيقوم مبهمته  Üسامح يف
  .وÁي�اف Kىل روحو

وا�د البارح قال يل ٔ�� درت العسكرة دÝل املدارس، �ٓش من عسكرة 
درت؟ ٔ�� ما درت حىت �اWة، املؤسسات دÝل اPوÅ قررت تقوم 

مي �لواجب دÝلها يف حامية املراكز دÝل ¥م³mان ويف حامية رWال التعل
́وساء التعلمي، وتوفري اVٔمن هلم، Vٔنه اxيل وقع هو الوليدات دÝلنا، البعض 

  . مهنم وقالئل زطموا Kىل اVٔساتذة، هاذ اليش ما ميكZاش �يق نق�لوه
Áميكن يل نقول لمك بkٔنه قربنا �هنيو العملية دÝل التصحيح و¡ادي نعلنو 

اxيل خرج يف اجلريدة  يف التارخي اxيل حمدد يف القرار لورÝالباكنتاجئ 
الرمسية، ٕان شاء هللا يوم الثال4ء املق�ل، ؤ�ن اPورة اVٔوىل دازت يف 

  . ٔ�حسن الظروف
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

ر دالسؤال الثاين موWه ٕاليمك ٔ�يضا موضوKه اس9تف³ال ظاهرة اله
محمد رماش، عبد هللا عطاش، : املدريس، xلمس�شار�ن احملرتمني السادة

  .عبد إالاله احللوطي، فليتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن ل¿سط السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد رمااملس�شار الس9يد محمد رمااملس�شار الس9يد محمد رمااملس�شار الس9يد محمد رماشششش
  .fسم هللا الرحامن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
xلشغل �ملغرب يف نتقدم fسؤال اليوم �مس مجموKة إالحتاد الوطين 

موضوع الزال حيظى بkٔمهية، yاصة عندما نتلكم عن التعلمي، نتلكم عن 
الوسائل واVٓليات ولكن ا�رWات، ويه احملصX ا�هنائية Kىل ٔ�ساس ٔ�ن 
�كون التلميذ ýس9توعبه املدرسة، وكذª يف ٕاطار التطور وال�سلسل ا¾ي 

مmداد وتواصل دون تعرفه املدرسة املغربية Kىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون هناك ا
ر املدريس، طرح من ق�ل دانقطاع، و¾W ªاء هذا السؤال دÝل اله

  .و�كرره �لطبع نظرا لراهنmBه
ٔ�وال، ال ختفى اجلهود اليت تبذلها وزارåمك، yاصة يف هذا اCال ا¾ي 
نعتقد بkٔنه جمال س9يظل مضن اVٔولوÝت كام نعرب دامئا، بعد القضية اVٔوىل 

إالسرتاتيجيات لب��، Kىل ٔ�ساس التعلمي تقف عنده لك  س�Bقى دامئا مضن
 ªورمغ ذ Xدت �رامج وٕاماكنيات مالية هائZج ª¾خرى، وVٔا Ýالقضا

Åمازلنا �رصد هذه الظاهرة رمغ اجلهود املبذو.  
ر املدريس يف لك ٔ�صنافه، سواء دتعلمون، الس9يد الوز�ر، بkٔن اله

اPراسة بkٔي شلك من اVٔشاكل، ال�رسب، سواء الطرد، سواء Kدم مmابعة 
هاته الظاهرة نالحظ ٔ�هنا مازالت ملحوظة fشلك Áبري Wدا، الرمق ا¾ي 

ٔ�لف س9نوÁ Ýيوقع عندها  360ٔ�لف حسب ٕاحصائياåمك،  360قدممتوه وهو 
  .ر هذا رمق لBس �لهنيدهاد املساÅ دÝل اله

و¾ª، الس9يد الوز�ر، حنن عندما نطرح هذا السؤال يف املkٓالت، 
ر املدريس يف Kالقmه مع اCمتع، يف Kالقmه مع امجلاKات، دتعلمون ٔ�ن اله

فهو يؤدي ٕاىل اVٔمFة اليت نعاين مهنا، فهو يؤدي ٕاىل العطاÅ، فهو يؤدي ٕاىل 
  .اجلرمية، ٕاىل ¡ري ذª من املظاهر املشZBة Cمتعنا

ما يه اVٔس9باب احلقFقFة اليت رصدمتوها؟ وما : و¾ª، الس9يد الوز�ر
احللول الناجعة رمغ ٔ�ن هناك �رامج مسطرة يف املوضوع Kلام بkٔن  يه

الرب�مج ¥س9تعvايل يف �ٓخر س�mه يتو\ ٔ�ن نتvاوز هذه إالشاكليات؟ 
  . و¾ª، الس9يد الوز�ر، يبقى هذا السؤال مطرو�ا

  .شكرا لمك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Kىل السؤال. شكرا

        ::::وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
  الس9يد الرئBس،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن، 
، واصعيب إال´سان �رد Kليه مباكنهذا املوضوع يف احلقFقة من اVٔمهية 

ٔ�وال هاذ اللكمة دÝل . من yالل سؤال شفوي، Vٔنه فFه ٔ�رقام وتدقFقات
سة، ر املدريس لكمة ¡ري حصي³ة يف ماكهنا، هذا ¥نقطاع عن اPراداله

دية، اوا�د إال´سان Áينقطع عن اPراسة Vٔس9باب مmعددة سوس9يو اقmص
  .سوس9يو اج·عية، ٕاÁراهات اج·عية
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اxيل ميكن يل نقول لمك ٔ�نه اخنفض ¥نقطاع عن اPراسة ولكن هاذي 
، اVٔرقام دÝل هاذ الس9نة حىت åمكل الس9نة 2011اVٔرقام دÝل دجZرب 

يف ¥بتدايئ، ونقص يف  %3,2اPراس9ية Kاد كنضبطوها، انقص ٕاىل 
ويف التkٔهييل ٕاىل  %10,4إالKدادي، وهذا هو اxيل Áيخوفين، اVٓن هو 

11% .  
اخلطورة دÝل التعلمي التkٔهييل واك�شفZا هذا Vٔنه در� وا�د الت³ليل، 

، ما Áيجيوش لٕالKدادي، )Collège(اك�شفZا بkٔن البنات ما Áيجيوش لـ 
سالمة واVٔمن يف الطريق �ش يوصلوا Vٔنه ما مmوفراش الظروف دÝل ال 

  .البنات و¾ª الوا�Pن ابداو حيرصوا
زمان اكن عند� مشلك يف ¥بتدايئ، هذا ما ابقاش عند� مشلك يف 

ر عند� مطابقة لالنقطاع عن اPراسة، د¥بتدايئ، واVٔرقام دÝل اله
xيل ¡ادي الصعوبة يه ا. مطابقة لٔ�رقام العاملية، اxيل حمدداها اليو´سكو

يف اPخول املدريس املق�ل، يه عند� يف البنات  - ٕان شاء هللا -نواAو 
  .اxيل ما Áيلتحقوش �ٕالKدادي، وهذا ¡ادي نواAو هاذ املوضوع

ف+ خيص التkٔهييل، هذا طبيعي، حىت هو الرمق اxيل عند� رمق مmداول 
وضوع مZذ س9نوات، املغرب، اPوÅ املغربية وWالÅ امل� اهمت هبذا امل. Kامليا
، و¾ª �ش ما تبقاش الس9بة سوس9يو اقmصادية وقع املبادرة 2009مZذ 

ٔ�لف تلميذ يف  100مليون و 4امللكFة دÝل مليون حمفظة اxيل اليوم 
اPخول املدريس هذا اس9تفادوا من الكmب ومن احملفظة، وٕان شاء هللا يف 

نو املوضوع دÝل اPخول املدريس املق�ل ¡ادي �رتفع العدد و¡ادي حنس9 
احملفظة، ¡ادي نعطيوها xلس9نة الثالثة، Vٔنه هذاك الوP اxيل اyذاها ٔ�و 
هاذيك الب�ت اxيل اyذاهتا يف الس9نة اVٔوىل اقدامت عندها، غنعطيو 

  .نعم ٔ�س9يدي.. حمفظة Wديدة يف الس9نة الثانية

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .فضلواالس9يد الرئBس، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقFب، ت. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد رمااملس�شار الس9يد محمد رمااملس�شار الس9يد محمد رمااملس�شار الس9يد محمد رماشششش
  .شكرا، الس9يد الوز�ر، Kىل تعقFبمك

نعتقد، الس9يد الوز�ر، احZا كنتلكمو Kىل ٔ�ش9نو يه إالجراءات، فعال 
رمبا ذÁرتو البعض مهنا، كنطلبو ٔ��مك åمتموها، ولكن يف تقد�ر�، الس9يد 

K ا غنتلكموZاصة يف العامل القروي، احy ،ىل الوز�ر، ٔ�ن هذا إالشاكل
بعض اVٔمور، مليون حمفظة هاذي اك�ن ٕاشاكل، واحZا ٔ��ر�ها يف ٕاطار 

  .اxلجنة، اك�ن ٕاشاكل دÝل التوزيع، دÝل املضامني، اك�ن ٕاشاكل حقFقي
اجلانب الثاين غنتلكمو Kىل اVٔقسام املشرتكة، غنتلكمو Kىل 
¥كتظاظ، غنتلكمو Kىل العرض الرتبوي، غنتلكمو Kىل اخلدمات 

غنتلكمو Kىل ما هو ذايت مرتبط �ملؤسسة، وغنتلكمو Kىل  ¥ج·عية،
اVٔمور اxيل يه مرتبطة �Vٔرسة، اVٔمFة، املشالك ¥ج·عية، و¾ª ذاك 

  .اليش مmاكمل، وجيب �ش �كون وا�د التاكمل بني هاذ العنارص لكها

و¾ª، اك�ن من بني اVٔمور، ومن بني املداyل، الس9يد الوز�ر، هو 
Wمور املرتبطة العناية �رVٔرسيع اýاصة يف العامل القروي وy ،ال التعلمي

بتعويضات املناطق النائية والصعبة، ؤ�� ٔ�عتقد ٔ�ن هذا من املداyل 
اVٔساس9ية، الس9يد الوز�ر، Vٔن رWل التعلمي رمغ إالماكنيات الضعيفة، احZا 

الكهر�ء، انعدام الطرق، عزÅ العامل : كنعرفو إالماكنيات اxيل اكينة
و�لتايل Áيبقى الرهان Kىل رWل التعلمي �خلصوص يف املناطق .. لقرويا

النائية،و¾ª جيب توفري الوسائل املطلوبة، ٕاضافة ٕاىل اVٔمور اVٔخرى 
  .املرتبطة �ملناهح والربامج

  الس9يد الوز�ر،
اVٓن فعال ها البيداغوجFا كن�Zاقشو فهيا اVٓن دÝل إالدماج، بkٔهنا يف 

ن البيداغوجFات اxيل Wاية، ف�التايل الربامج واملناجه ٕاطار التقومي، ٕاذ
. ر املدريسدكذª، الس9يد الوز�ر، بوابة من البوا�ت اVٔساس9ية xله

و�لتايل، الس9يد الوز�ر، راه �ل�س9بة لهاذ اخلسارة اxيل كنتلكمو Kلهيا يف 
ر املدريس مايش فقط ٔ�نه Áينقطع، راه حىت �ل�س9بة xلعائد Kىل داله

قmصاد الوطين، اVٓن إالماكنيات الهائx Xلرب�مج ¥س9تعvايل، مس9توى ¥
املاليري اxيل اكينة Vٔنه هذا هو السؤال ا¾ي يطرح، ما الهدف من هاذ 

  هذا ومن هذه إالماكنيات وهذه التعويضات؟  هاليش لك
اVٓن التكو�ن،  وقفmمك وyاصة اجلانب اVٓخر، التكو�ن، الس9يد الوز�ر،

تيجية اجلديدة يف ٕاطار التكو�ن؟ حىت ميل كنتلكمو ولكن ما يه إالسرتا
Kىل اVٔقسام املشرتكة واش اك�ن يش خمطط؟ معر� ما مسعنا ٔ�ن اك�ن 
åكوينات يف هذا اجلانب، رمبا غنتلكمو Kىل ف́رسا بkٔن عندها ٔ�قسام 

حZا راه امشرتكة، ولكن عندها خصوصيات، ولكن كذª �ل�س9بة لنا 
التكو�ن يصب يف هذا الهدف، ومل ال عند� خصوصيات دÝلنا، وخص 

ر، وهو ق�ل ما يوقع، عند� د�كون وا�د املرصد اxيل Áيتلكم Kىل قضية اله
ٔ�لف مايش  360وا�د املرصد Áيرتصد هاذ العملية Vٔن هاذ الرمق دÝل 

  .ساهل الس9يد الوز�ر
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .لمك اللكمةالس9يد الوز�ر، . شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
امحلد (، اxيل يف جملس املس�شار�ن اك�ن حق التعقFب، Vٔنه ما 

ªÝاكي�ش يف جملس النواب ٕاىل الكييت الوقت د .  
اxيل اPوÅ دا�رة فFه " تBسري"åلكمت Kىل املبادرة امللكFة، اك�ن �ر�مج 

افدوا من تعويضات مالية، ٔ�لف تلميذ كBس9ت 690جمهود Áبري واxيل اVٓن 
مZح مالية �ش جييو يقراو، راه هاذ اليش ما اكي�ش يف Kدة دول يف العامل 

 . هاذ اليش اxيل مديور Kىل مس9توى التعلمي
دا� اليس حلسن اPاودي ميكن جتيه (اك�ن اPاyليات اxيل ارتفع العدد 
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اجلامعية اxيل اPاyليات اxيل خمصصة xلتعلمي ٔ�كرث من اVٔحFاء ) الغرية مين
ٔ�لف مس9تفFد من اPاyليات، واملطامع املدرس9ية وصلنا  113عندو، عندي 

  . ٔ�لف تلميذ وتلميذة 295ٕاىل  2012- 2011يف اPخول املدريس 
النقل املدريس رؤساء امجلاKات دا�ر�ن وا�د العمل ال مÕيل �، ومن 

إالقلميية yاللمك ابغيت ´شكرمه، رؤساء امجلاKات احمللية ورؤساء اCالس 
واملبادرة الوطنية xلتمنية القروية، دا�ر�ن وا�د اCهود ال مÕيل � يف التعلمي 

  .عند� مشالك يف بعض املناطق النائية. املدريس
 10ولكن امسح يل، الس9يد املس�شار، وضعت Kيل يف الرد يش 

  . ٔ�س9ئX شفوية، قسمهم وجني جناوبك Kىل وا�دة بوا�دة
رسة الرتبية الوطنية اxيل كBش9تغلوا يف املناطق غميكن نقول بkٔن خنرب �ٔ 

الصعبة بkٔن اxلجنة الوزارية، املكونة من وزارة اPاyلية ووزارة الوظيفة 
العمومFة ووزارة املالية ووزارة الرتبية الوطنية، قربت تصفي املوضوع دÝل 

درمه اxيل ¡ادي تعطى xلمناطق القروية الصعبة،  700التعويضات دÝل 
او الناس Áيقول ª �ٓ اليس املغرب لكو Kامل قروي، ال، مايش احبال Vٔنه ابد

هذاك اxيل تيطلع مع اجلبل دÝل خZيفرة وال مع ج�ل الريف، احبال اxيل 
  . وا�د Wالس يف اPارالبيضاء، خصنا ا�كونو مZطقFني

درمه، اك�ن مقايBس اxيل ¡ادي ختدم  700تقرر يف احلوار ¥ج·عي 
ت وyدامني Kلهيا السادة العامل والسادة الوالة وٕان شاء Kلهيا هاذ الوزارا

  . هللا ¡ادي نطبقوها فور ¥�هتاء من ٕاصدار املذÁرة املشرتكة
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Kىل املسامهة

ٔ�نتقل ٕاىل السؤالني اVٓنيني املوAني xلس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
اVٔطر وهام جتمعهام و�دة املوضوع، السؤال اVٔول حول  العلمي وåكو�ن

. الزÝدة يف رسوم ال�سجيل �جلامعات إالس9بانية �ل�س9بة xلطلبة املغاربة
اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد احسBسنيد احسBسنيد احسBسنيد احسBسن
  .حميfسم هللا الرمحن الر 

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخويت وٕاخواين املس�شار�ن،
ٕان املغرب حيظى مباكنة ممتزية ومmقدمة �ل�س9بة لالحتاد اVٔورويب بصفة 
Kامة وٕاس9بانيا Kىل وWه اخلصوص، لكن فوجئ �ٓ�ء ؤ�ولياء الطلبة املغاربة 

د مؤخرا مبرسوم القرار الصادر �جلريدة الرمسية إالس9بانية حتت Kد
ا¾ي حيث عن الطلبة الغري املنمتني ٕاىل  2012ٔ��ريل  21بتارخي  14/2012

¥حتاد اVٔورويب ٔ�داء رسوم مرتفعة Wدا xل�سجيل جبامعاهتا، هذا القرار 

Üشمل الطلبة املغاربة ا¾�ن يتابعون دراس9هتم �جلامعات إالس9بانية وا¾�ن 
  .ينوون ¥لت³اق هبا

يتابعون دراس9هتم �ملعاهد إالس9بانية كام Üشمل ٔ�يضا التالمFذ ا¾�ن 
  .�ملغرب، حFث يدرسون تبعا xلنظام التعلمي إالس9باين

فهذا القرار ٔ�ربك �ٓ�ء ؤ�ولياء الطلبة حلرمان ٔ�بناهئم بطريقة ¡ري م�ارشة 
 6000ملتابعة دراس9هتم ٕ�س9بانيا نظرا xلمبالغ الباهظة واليت ترتاوح ما بني 

 Vٔ�1000مس القريب ال تتعدى  ٔ�ورو يف الس9نة بعدما اكنت 9000و
Ýٔ�ورو س9نو.  

  :سؤالنا، الس9يد الوز�ر
ما هو موقف وزارåمك اجتاه هذا الطارئ ا¾ي ٔ�صبح هيدد مس9تق�ل  -

  ٔ�بنائنا؟ 
وما يه التدابري ¥س9تعvالية اليت تعزتمون القFام هبا لتvاوز هذا  -

إالشاكل الس9+ يف هذا الظرف والوقت �¾ات ا¾ي يعرف ٕاجراء 
  ¥م³mا�ت؟ 

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
السؤال الثاين يف نفس املوضوع، يتعلق ٔ�يضا �لزÝدة يف رسوم . شكرا

إالس9بانية �ل�س9بة xلطلبة املغاربة، اللكمة �Vٔد  يف اجلامعاتال�سجيل 
السادة املس�شار�ن من الفريق ¥س9تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::س�شار الس9يد بنجيد اVٔمنيس�شار الس9يد بنجيد اVٔمنيس�شار الس9يد بنجيد اVٔمنيس�شار الس9يد بنجيد اVٔمنيامل امل امل امل 
  الس9يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
طبعا فوجئ �ٓ�ء ؤ�ولياء الطلبة املغاربة، سواء ا¾�ن يدرسون 
�جلامعات إالس9بانية ٔ�و ا¾�ن �رغبون يف مmابعة دراس9هتم هبذه اجلامعات، مبا 
 K�ٔلنت عنه احلكومة إالس9بانية زÝدة þوÅ يف رسوم اPراسة واليت صدرت

، 2012ٔ��ريل  21بتارخي  �14/2012جلريدة الرمسية إالس9بانية مبرسوم قرار 
يلزم الطلبة ¡ري املنمتني ٕاىل ¥حتاد اVٔورويب بkٔداء رسوم مرتفعة ترتاوح ما 

ٔ�ورو ابتداء من الس9نة اPراس9ية املق�X، بhB اكنت  9000و 6000بني 
ٕاىل ٔ�كرث  15 ٔ�ورو ٔ�ي ٔ�ن الزÝدة ارتفعت من 1000سابقا يف �دود 

  .%100من
  :¾ا، ´سائلمك الس9يد الوز�ر

   ؟ما موقف وزارåمك اجتاه هذا الطارئ ا¾ي يقلق مس9تق�ل ٔ�بنائنا -
  وما يه إالجراءات اليت س��mذوهنا يف هذا إالطار؟ -

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
دقائق لٕالWابة Kىل السؤال،  6الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف �دود 

  .تفضلوا
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        ::::ن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطرن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطرن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطرن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطرالس9يد حلسالس9يد حلسالس9يد حلسالس9يد حلس
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  .شكرا الس9يد الرئBس
  .السادة املس�شار�ن، السالم Kليمك ورمحة هللا و�راكته

. مسعت ق�ل قليل ٔ�ن احلكومة ¡ائبة بل �مئة Kىل مس9توى هذا امللف
( اxيل اVٓ�ء دÝل الطلبة اxيل Áهيمهم اVٔمر كBشكرو� Kىل اxيل امحلد 

Ý مر م�ارشةVٔهيمهم اÁ يلxا، اZتن�دمو اح Pّ اكن معهم لقاء ¡ري هاذ 
الصباح، وتBشكرو� Kىل العمل اxيل كنقومو به، هام اxيل مطلعني Kىل �ٓش 

  . كند�رو
غلو، �ٓش يوم Wاوبنا يف جملس النواب �ٓش ك�ش9ت 15هاذي ٔ�كرث من 

كند�رو، عرضنا االتصاالت اxيل كنعملو، جFنا مسعت الiم يعين كنخوفو 
املواطنني، كنخوفو اVٓ�ء، هاذ الiم اxيل تmBقال ما اكي�ش Kىل ٔ�رض 

Kىل ٔ�رض الواقع، خصنا نطمنئ الناس اVٓ�ء، Vٔن  9000الواقع، ما اكيناش 
سقف، وفFه ٕاس9بانيا فهيا حكومة مركزية كتعرفوها، �ددت وا�د ال 

  .احلكومات احمللية واجلامعات اxيل كتقدر ال�س9بة اxيل تعمل
احلكومة مZك�ة Kىل هذا . ٔ�ورو 9000ٕاذن نقولو xلمواطنني ما اكيناش 

ٔ�كرث من هذا، ال ٔ�فيش رسا ٕاىل قلت لمك ٔ�ن WالÅ امل� يت��ع هذا  ،امللف
امللف  امللف من yالل وز�ر التعلمي العايل، بل ٔ�كرث من ذª مmبع حىت

  .دÝل املدرسة دÝل املهندسني اخلاصة اxيل اكينة يف الر�ط
وز�ر اخلارجFة  -ٕان شاء هللا-احلكومة مZك�ة Kىل هذا امللف، و¡دا 

ªىل هاذ املوضوع كذK ة املغريبFإالس9باين عندو لقاء مع وز�ر اخلارج .
 ٔVلنا �لسفري ¥س9باين �س9مترار، و�ٓخر املعطيات هو ٔ�ن اÝس9بوع االتصال د

من الشهر املق�ل يه اxيل ¡ادي �كون حمدد لكيش، ولكن �ٓخر اVٔول 
ما اكي�ش  Basque "0%"، %2¡ادي تعمل " Galice"معطيات اليوم 

" Andalucia"مازال ما �ددوش، " Catalane"و" Madrid"زÝدة، 
0%، "Granada" يل ¡ادي جييو عند� ٕان شاء هللا قريب �شxا ،

  .%0هللا ٕاىل كتب هللا يف املغرب، يعملوا لكية الطب ٕان شاء 
نتلكم؟ خصنا انقولو Kىل اVٔقل ٔ�ش9نو دارت  9000ٕاذن Kىل ٔ�ي 

Åرقام املهوVٔاحلكومة ق�ل ما نعطيو هاذ ا .  
ناقشو االتفاقFة مع ٕاس9بانيا اxيل يه اكنت يف Kام ن اك�ن اتفاقFة، ¡ادي 

وائل ، راه ذÁر ٔ��د املس�شار�ن وخرجت يف اجلريدة الرمسية يف �ٔ 1980
تتقول ٔ�ن خص يتعامل مع الطلبة املغاربة كام يتعامل  4ال�سعينات، واملادة 
  . مع الطلبة إالس9بان

اVٓن الطلبة إالس9بان حىت هام عندمه الزÝدة، ¡ري طبقوا الزÝدة ٔ�كرث 
Kىل اPول اxيل yارWة Kىل ٔ�ور� والصني ؤ�مر�اك الالتي�Fة، خصنا ا�كونو 

ٕاىل زادوا Kىل .. بان، هذا هو اxيل خصنا �كونوايف اخلانة دÝل الطلبة إالس9 
  . ٕاذن، نطمنئ املغاربة. الطلبة إالس9بان ¡ادي �زيدوا Kىل املغاربة

قلت من yالل امجلعية دÝل اVٓ�ء، راه ٔ�سسوا مجعية، هام مmبعني 

ٕاذن، ٔ�قول . يومFا �لهاتف ومع ٔ�والدمه، واحZا معهم مZك�ني Kىل هاذ امللف
رامه تيقراو يف ٕاس9بانيا هاذ الزÝدات اxيل �ددهتا السلطة  Vٓ�ء الطلبة اxيل

  . املركزية راه ما اكيناش Kىل ٔ�رض الواقع
املشلك يه �ل�س9بة xلطلبة اxيل ¡ادي ميش9يو الس9نة اVٔوىل، هاذو 

 4اxيل اVٓن يف اس9بانيا ¡ادي نلقاو هلم �ل، ¡ادي يبقى نقاش Kىل املادة 
ها، ولكن هذا خصنا نوفرو Vٔوالد� من هاذ االتفاقFة اxيل خصنا نفعلو 
 18و 17العرض قليل، الطالب عندو املدارس فني يقراو يف املغرب، راه 

  .يف املعدل ما تيلقاش بالصة يف الطب وال يف مدرسة املهندسني
ٕاذن الهدف هو نوسعو العرض، مايش �كون الشاب املغريب مضطر 

xل�ارج، اxيل ابغى مييش وال اVٓ�ء مضطر�ن �لس9يف Kلهيم �رسلوا ٔ�والدمه 
xل�ارج ذاك الوقت يد�ر راسو، ولكن �كونوا اVٓ�ء مضطر�ن هذا ما 

  .خصوش يبقى هنائيا
. وهذا هو Kالش كنتضاربو ٔ�ن جنيبو لكيات وWامعات ٕاس9بانية

)ParisTech(  ،ديZٓن يف نقاش مع الطب الكVا ،ªٕان شاء هللا كذ
 )W )Saint-Pétersbourgامعة دÝل 14روس9يا قال ª حىت هام Wايني 

  . س�mفق وتد�ر Wامعة Áبرية يف اPار البيضاء
ٕاذن، عوض ما ميش9يو الطلبة دÝلنا يتودروا يف اخلارج يبقاو عند اVٓ�ء 

Xكون قليå هلم واللكفةÝد.  
عند� الطلبة اVٔفارقة ت�Bغيو جييو .. اVٓن هذا هو الت³دي �ش املغرب

و يقراو يف املغرب، خص نوWدو الظروف عند�، الطلبة اxليبBني �غيني جيي
  .�ش املغرب هو اxيل Üس9تقطب

مليار درمه اxيل خرجوا الطلبة بال لكفة  2,6: 2011عندمك يف س9نة 
مليار دÝل اPرمه ٔ�عباد  2,6الطا2رة، بال املال اxيل Áيخرج ¡ري رمسي، 

زيانية لكها هللا، ومزيانية ¥س�ïر دÝل وزارة التعلمي العايل لكها مليار، امل
مليار، ٕاىل حس¿Zا åاكليف الطا2رة والفلوس اxيل Áيخرجوا ¡ري  9ٔ�قل من 

مليار دÝل اPرمه، ٕاذن الثلث دÝل املزيانية دÝل وزارة  3رمسيا، ٔ�كرث من 
  . التعلمي العايل خرجت ٕاىل اخلارج

ٕاذن هذا هو ٔ�كرب حتدي، . هاذ املال Áون ابقى يف البالد Áون اس�مثر�ه
  .كن لنا �زيدو يف العرض �ش املواطن املغريب يلقى املدرسة ا�داهواش مي

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار من W�ٔل . شكرا xلس9يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد احسBسنيد احسBسنيد احسBسنيد احسBسن
شكرا الس9يد الوز�ر، ٔ�شكرمك Kىل التوضي³ات القمية اxيل تقدمmو هبا 

Kٔنوkهودات اجلبارة اليت تبذلوهنا يف هذا الشCلكن، الس9يد الوز�ر،  .ىل ا
خصمك تعرفوا بkٔن هاذ السؤال Wاء خوفا Kىل مس9تق�ل ٔ�بنائنا واحلاÅ املزرية 
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اليت يعBشها �ٓ�ء ؤ�ولياء هاذ الطلبة، وهاذ اليش ما Wاش من عبث، بني 
  . عش9ية وحضاها وبدا لكيش Áيغوت Kىل هاذ املشلك

شلك، الس9يد الوز�ر، املشلك هو دÝل املعادÅ ٔ�يضا اxيل هاذ امل 
Áيلعب وا�د اPور، املشلك ما حتلش بصفة هنائية، اكينة وعود ولكن 
الس9يد الوز�ر واش هاذ اليش غيطبق؟ واش غنبقاو لك Kام كنعBشو يف 
هاذ احلاÅ وال ¡ادي �كون وا�د القرار هنايئ �ل�س9بة لهاذ الطلبة �ل�س9بة 

 ٔV؟ خصوا �كون وا�د لهاذ اXكون يف الس9نوات املق�å يل ¡اديxمثنة ا
  . القرار هنايئ

واك�ن وا�د املشلك �ٓخر وهام التالمFذ ا¾�ن يتابعون دراس9هتم �ملعاهد 
�ٓالف تلميذ، وا¾�ن  5إالس9بانية داyل اململكة، حFث يبلغ Kددمه ٔ�كرث من 

س9نوات ٕاىل  3مZذ  خيضعون لنظام التعلمي إالس9باين، ا¾�ن ùبعوا دراس9هتم
  .اجلامعات س9نة واملعادx ÅلباكلورÝ لن تق�ل يف بعض 15

  ...فلهذا، الس9يد الوز�ر، نطلب مZمك ٕاجراء املساKدة لهاذ
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
لمك اللكمة يف ٕاطار التعقFب، الفريق ¥س9تقاليل . شكرا الس9يد الوز�ر

  .تفضلوا

        ::::اVٔمنياVٔمنياVٔمنياVٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد املس�شار الس9يد بنجيد املس�شار الس9يد بنجيد املس�شار الس9يد بنجيد 
شكرا الس9يد الوز�ر Kىل هذه املعطيات، ولكن ¡ادي جنيو xلامدة 
الرابعة من االتفاقFة و¡ادي نقولو ٔ��ن هو موقع الب��ن من هذه االتفاقFة؟ 
اxيل وقفيت يف املادة الرابعة واKرتفت هبا، ٕاذن إالجراءات اxيل تعملت ويه 

Ýدة، ولكن ما موقع اكينة بعض اجلهات، ٔ�نه ما غتكو´ش عندمه نوع من الز
س9نة يف  15وال  17التالمFذ اxيل Kاد ¡ادي يدوزوا املر�X دÝهلم تقريبا 

املعاهد إالس9بانية، واxيل ¡ادي يتوAوا Vٔن ما اكي�ش اجلامعات هنا يف 
املغرب، اxيل ¡ادي يتوAوا ٕاىل ٕاس9بانيا و¡ادي �كون عندمه اVٔداء دÝل 

كنتلكمو من الواقع، Vٔن هاذي .. منهاذ املبالغ هاذي، Vٔن ما كنتلكموش 
  .مفروضة و¡ادي تت�لص

Vٔن Kىل حسب السؤال وهو åزيد ولهذا، ابغينا ٔ��مك تعملوا املتابعة 
اxيل Áيقول ٔ�ن اxيل ¡ادي جيرى  4تفرس لنا ٔ�كرث هاذ البند اxيل هو املادة 

. Kىل الطلبة دÝل إالس9بان هو نفس إالجراء اxيل ¡ادي يمت Kىل املغاربة
هذا الباب، ´سkٔلمك، الس9يد الوز�ر، �ش åزيد توحض لنا ٔ�كرث وهذا  ومن

  . هو بBت القصيد
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .دقائق 4التعقFب يف �دود 

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وåكو�ن اVٔطر
 ٔ��دا Kىل ٔ�نه طرح هذا السؤال، ٕاذا مل يطر�ه املس�شار ٔ�و ٔ�وال مل ٔ�مل

النائب الربملاين مفن س9يطر�ه؟ قلت ٔ�� اVٓن ¡ري ما يقولوش الناس ما 
  .yدام�Fش Vٔن تيكون ظمل، ٔ�ما ٔ�ن ´سkٔل ٔ�ش9نو كنعملو، هذا هو اPس9تور

اVٓن االتفاقFة غمتوت يف س¿مترب املق�ل fس¿ب ¡ادي åكون اxلجنة 
 املغرب وٕاس9بانيا، ¡ادي جتدد االتفاقFة، خصنا ´سهرو ٔ�ن هاذ املشرتكة بني

املادة Kاود تبقى يف ذيك االتفاقFة ٕان شاء هللا اxيل ¡ادي åكون يف س¿مترب 
املق�ل ولكن قلت لمك ¡دا اك�ن لقاء بني وز�ري yارجFة اPولتني ملناقشة 

  .هاته الظاهرة
سة دÝهلم يف ٕاس9بانيا الس9نة اVٓن التالمFذ اxيل �غيني يوليو يتابعوا اPرا

املق�X مرتبطني �التفاقFة اxيل ¡ادي جتدد ٕان شاء هللا يف ش9ت�رب املق�ل، 
من هنا لش9ت�رب ت�شوفو نعاجلو ٔ�وال املشلك دÝل اليوم، ٔ�ما من هنا لش9ت�رب 

  . ٕان شاء هللا راه اVٓلية راه كتدور وراه إالس9بان واعيني
طالب  1000ل يل ٔ�� عندي قا )Granada(اجلامعات، رئBس Wامعة 

مغريب و�¡ني جييو Üس�مثروا يف املغرب، ما �غي�ش يد�روا الزÝدة، ٕاذن 
خصنا اتصاالت، هذا Vٔن اCمتع املدين، اجلامعات، مايش الوز�ر اxيل 
¡ادي يتصل �لك Wامعة، راه تتصل، راه حىت العالقات اخلاصة راه امحلد 

املغاربة اxيل يف ٕاس9بانيا قاموا بدور ج�ار  ( الناس دÝولنا، اVٔساتذة دÝلنا
ٕاذن اك�ن وا�د العمل . Vٔهنم ٔ�ساتذة يف اجلامعات وتدyلوا لصاحل الطلبة

ªمتع املدين كذCل اÝد .  
االتفاق مع احلكومة يشء ولكن احلكومات احمللية مايش ملزمة �التفاقFة 

اCهود لكنا �ش اVٔفقFة ٕاىل ما Wدد�ها يف ش9ت�رب، ٕاذن خصنا فعال نعملو 
االتفاقFة اxيل ¡ادي åكون ٕان شاء هللا يف اxلجنة العليا دÝل املغرب مع 
ٕاس9بانيا جتدد، وٕاس9بانيا واعية هباذ اليش، لكن كتعرفوا الظروف دÝل 

اVٔطر �اميل  %50ٕاس9بانيا كذª، ما نبداوش Kاود 4ين، راه ٕاس9بانيا 
  . ٕاذن كنتفهمو ،%24الشهادات Kاطلني، راه البطاÅ وصلت فهيا 

مايش ٕاس9بانيا اVٔوىل اxيل ابدات، �ريطانيا اxيل ابدات �لزÝدة مث كندا، 
هاذ اليش ظاهرة Kاملية، راه احلل هو نلقاو . راه شفmو كندا ٔ�ش9نو وقع

Vٔوالد� فني يقراو اهناÝ، خصين نلقى هلم فني يقراو �ٕالس9بانية، فني يقرا 
ذا هو التنوع اxيل �كون عندي يف �ٕالجنلزيية، فني يقرا �لف́رس9ية، ه

املغرب، �غيني اجنيبو الس9ياح الروس9يني، احشال من وا�د تmBلكم 
الروس9ية عندي يف املغرب؟ �غي ¡دا اجنيبو الس9ياح من الصني، احشال 

  من وا�د تmBلكم الصي�Fة؟
راه املغرب ٕاذا انفmح، خص ينفmح Kىل اxلغات لكها، ٕاذن هو الت³دي 

�ر العوملة واندماج املغرب يف العوملة ٕاىل ما انفmح اxلغات دÝلنا، Áيف س�سا
وKىل اجلامعات اVٔجZبية، هذا هو امحلد ( املغرب ¥س9تقرار اxيل فFه 

  ¡ادي جييب لنا yري كثري Kىل مس9توى هاذ اجلامعات، اKالش؟
Áيجي املس�مثر إالس9باين خيدم، �غي خص يش وا�د þندس يتلكم 
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افة إالس9بانية، Vٔن كتجيب مقاوÅ ٕاس9بانية Áيجيك �ٕالس9بانية وKارف الثق
  .þندس تmBلكم لغة ٔ�خرى

ٕاذن امحلد ( الطلبات دÝل اجلامعة دÝل دخول املغرب طلبات كثرية، 
واVٓن املس�مثر�ن املغاربة Wاو عندي جوج لك وا�د �غي يد�ر Wامعة، 

ما ميك�ش  امحلد ( ٕاذن كنمتىن ٔ�ننا من هنا س9ن�ني �كون العرض اكيف Vٔن
ت¿ين Wامعة بني عش9ية وحضاها، وخصنا العقار Vٔن اجلامعات اVٔجZبية ميل 
كتجي كتد�ر رشاكة مع اPوÅ، خصك تعطي العقار، ٕاذن نع~ العقار �ش 
نقولو هلم �ٓجFو اك�ن العقار، واك�ن مغاربة ¡ادي يب�Fو البناÝت وهام جييبو 

  .جFااجلانب البيداغو� واجلانب العلمي والتكZولو 

  ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا xلس9يد الوز�ر، شكرا Kىل مسامهتمك الفعاÅ يف هذه اجللسة

ن�mقل ٕاىل السؤال اVٓين املوWه ٕاىل الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 
ٔ�عتقد ٔ�ن الس9يد . xلنقا�ت املهنية مZظم املهين حول رضورة سن قانون

  . �ني حضورهوز�ر ال�شغيل ¡ري موجود، س9نؤWل السؤالني معا ٕاىل
ن�mقل ٕاىل السؤ¥ن اVٓنيان املوAان ٕاىل الس9يد الوز�ر املنتدب Pى 
رئBس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج، جتمعهام و�دة املوضوع، 

س9تق�ال ٔ�فراد اجلالية املغربية ال ات اجلاريةس9تعداد¥السؤال اVٔول حول 
واملعارصة  س�شار�ن من فريق اVٔصاÅاللكمة �Vٔد السادة امل . املقمية �خلارج
  .لتقدمي السؤال

س9بق لنا ٔ�ننا y�ٔرب�مك ٔ�ن وز�ر التجهزي والنقل Vٔس9باب طارئة ¡ادي .. 
ينوب Kليه وز�ر �ٓخر، وطلبوا ٔ�يضا ٔ�هنم يؤخروا اVٔس9ئX دÝهلم ٕاىل �ٓخر 

هللا خيليك ¡ري امسع يل راه اس9تkٔذنت اCلس يف ٔ�ن .. اجللسة ٕان شاء هللا
النقل عندو ظروف طارئة و¡ادي ينوب Kليه وز�ر �ٓخر، وس9نؤWل  وز�ر

  .اVٔس9ئX دÝلو ٕاىل �ٓخر اجللسة ٕان شاء هللا
حىت نوصلو، دا� احZا يف .. اxيل ¡ادي ينوب Kليه Kىل لك �ال

مايش xلنقاش راه �ر�مج هذا مmفق Kليه وصادق Kليه .. �ر�مج �ٓخر
يف هاذ املوضوع، هللا اCلس اليس الرايض، ما ميك�ش نفmحو نقاش 

نا اCلس ن خيليك، ال، ال، هذا �ر�مج دÝل اCلس، اليس الرايض، واس9تkٔذ
. يف ٔ�ن الوز�ر عندو ٔ�س9باب طارئة اxيل ¡ادي جتعلو يتغيب عن اجللسة
  .اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصاÅ واملعارصة لتقدمي السؤال

وهذا ٕاخ�ار، خص إالخ�ار،  هللا خيليك، اليس الرايض، y�ٔرب�ك
اللكمة لفريق اVٔصاÅ واملعارصة حول ¥س9تعدادات اجلارية . مايش xلنقاش

  .الس9تق�ال املغاربة املقميني �خلارج
شكرا K ªىل . لمك اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام ؟يف ٕاطار ال�س9يري

  . حسبك للكمتك
لق اللكمة لفريق اVٔصاÅ واملعارصة من W�ٔل طرح السؤال املتع

  .. �س9تعدادت احلكومة

واش يف ال�س9يري إالخوان؟ هللا خيليمك ¡ري �ش ما ندyلوش يف 
Wدال، مكmب اCلس عندو وا�د الرب�مج مصادق Kليه، احلكومة ٔ�رسلت 
رساÅ رمسية Kىل ٔ�ن وز�ر النقل � ظروف طارئة، جعلته يتغيب والقانون 

�ش ما ندyلوش يف اPاyيل Üسمح xلحكومة بkٔن ينوب الوز�ر عن اVٓخر 
  .Wدال

الس9يد املس�شار احملرتم، هللا خيليك ما ندyلوش يف Wدال Vٔن هذا 
يعتذر، ما  �ر�مج، احلكومة Áميكن لها تعتذر، Áيف الربملاين Áميكن �

  . ندyلوش يف Wد¥ت فقهية ٔ�و قانونية
القانون اPاyيل Üسمح xلس9يد الوز�ر بkٔن يعتذر Vٔس9باب قاهرة Áيف 

  .�شار ٕان اكن � Kذر مق�ول ٔ�ن يغادر القاKة ويتWٔkل سؤا�Üسمح xلمس 
الس9يد وز�ر العالقات مع الربملان، رمبا ٕالعطاء بعض إاليضا�ات حول 

Åالناز.  

، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع ، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع ، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع ، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع الس9يد احلبBب الشو�ينالس9يد احلبBب الشو�ينالس9يد احلبBب الشو�ينالس9يد احلبBب الشو�ين
  :املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس9يد الرئBس
والنقل عندو طبعا طارئ  هو توضيح هو ٔ�نه الس9يد وز�ر التجهزي

وعندو ٔ�يضا بعد اجللسة الرقابية، اكينة Wلسة ýرشيعية، ففي تدبري الوقت 
س9يؤخر حضوره ٕاىل اجللسة الرقابية Kىل ٔ�ساس ٔ�نه هو ا¾ي سZBوب عن 
وز�ر ال�شغيل ولBس العكس، فالس9يد وز�ر التجهزي �ارض وس9يحرض يف 

Fزم Xيل هو اليس عبد �ٓخر اجللسة ليك جييب عن ٔ�س9ئلته وعن ٔ�س9ئxا ?
  . الوا�د سهيل

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
Kاد توصلت �رساÅ . ¡ادي ´س�سمحمك ¡ري لٕالخ�ار ومن بعد åلكم

Åسمحوا يل ٔ�قرٔ� الرساý ي�رب فهيا الس9يد وز�ر التجهزي، ¡اديÁ" : نظرا
لتجهزي اللزتامات حكومFة طارئة، Üرشفين ٔ�ن ٔ�حFطمك Kلام ٔ�ن الس9يد وز�ر ا

والنقل سZBوب عن الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين يف إالWابة عن 
السؤالني الشفهيني املوAني ٕاليه واملدرWني يف Wدول ٔ�عامل Wلسة يوم 

  .2012يونيو  19الثال4ء 
كام ٔ��متس مZمك تyٔkري اVٔس9ئX الشفهية املوAة لقطاع التجهزي والنقل 

  .وقطاع ال�شغيل ٕاىل �ٓخر اجللسة
ٕاذن الس9يد وز�ر النقل ¡ادي ينوب Kىل وز�ر ال�شغيل، وÁيطلب 

.. هذه اVٔس9ئX لكهم دÝل وز�ر ال�شغيل والنقل يتkٔخروا ٕاىل ٔ�خر اجللسة
دا� إالخ�ار Wاء� يف �ٓخر حلظة، اخلرب Wاء� يف �ٓخر حلظة، واحZا كنقدرو 

  .سة¥´شغاالت دÝل السادة الوزراء وهلم احلق يف ٔ�ن يتغيبوا عن اجلل 
ٕاذن س9ن�Zاول ¥س9تعدادات اجلارية الس9تق�ال ٔ�فراد اجلالية املغربية 

اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصاÅ واملعارصة . املقمية �خلارج
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  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي عاملس�شار الس9يد عبد الرحمي عاملس�شار الس9يد عبد الرحمي عاملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  .الس9يد الرئBس
  السادة الوزراء،

  شار�ن،ٕاخواين املس� 
نعود مرة ٔ�خرى، يف فريق اVٔصاÅ واملعارصة، ٕاىل موضوع اجلالية 
املغربية املقمية �خلارج وما تعرفه من مشالك وصعو�ت �لرمغ من اCهودات 
املبذوÅ والسهر املتواصل للك املؤسسات املتدXy، من مؤسسة محمد 

مجلارك، و¡ريها اخلامس، مد�رية اس9تغالل املوا�، واVٔمن الوطين، وٕادارة ا
  . من W�ٔل تkٔمني معلية العبور

�لرمغ من لك هذا، فٕان هذه العملية ال ختلو من وجود بعض مظاهر 
القلق والغضب Pى العديد من املهاجر�ن �خلارج، والزالت املشالك تتفامق 

  .من س9نة Vٔخرى
  الس9يد الرئBس، 

ديد من يف هذا الصدد، نود يف فريق اVٔصاÅ واملعارصة ٔ�ن نثري الع
املالحظات اليت ýس9تدعي من احلكومة ٔ�ن تلتفت ٕا�هيا حىت يصبح صوت 
املهاجر املغريب مسموKا وحىت نتvاوز النظرة النفعية املادية من معاجلة 
مشالكهم وقضاÝمه و¥نتقال ٕاىل مقاربة مشولية مmفحصة الحmياWاهتم 

  .ومmطلباهتم وقضاÝمه
  :رويف هذا الس9ياق، ´سائلمك الس9يد الوز�

عن التدابري املت�ذة الس9تق�ال ٔ�فراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج  - 1
  �ل�س9بة لهذه الس9نة؛

ما يه إالجراءات اليت اختذهتا وزارåمك لتvاوز اكفة العراقFل  - 2
  والصعو�ت اليت تعرتض املهاجر�ن املغاربة Kىل ٔ�رض وطهنم؟ 

 .وشكرا

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا xلس9يد املس�شار

، xلمس�شار�ن "2012مرح�ا "السؤال الثاين حول انطالق معلية 
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، محمد فضييل، : احملرتمني السادة

اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن لرشح . محمد Áبوري، عبد هللا ٔ�بو زايد
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد معر مكدراملس�شار الس9يد معر مكدراملس�شار الس9يد معر مكدراملس�شار الس9يد معر مكدر
  .شكرا الس9يد الرئBس

  ملس�شار�ن،ٕاخواين ا
السؤال دÝلنا Áمييش مع نفس السؤال اxيل طرحوه ٕاخواننا اxيل ق�ل 
مZا، احلكومة ابغيناها ٔ�ش9نو معلت هاذ الس9نة؟ و�Vٔخص يف اخ�ار� Kىل 

ٔ�نه وا�د العدد دÝل املراÁب دÝل املغرب اxيل وقفوا وابغينا ´شوفو احلكومة 
  ما هو اCهود اxيل قامت به و¡ادي تقوم به؟ 

  .كرا الس9يد الرئBسش

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
دقائق  6الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف �دود . شكرا xلس9يد املس�شار

  .لٕالWابة Kىل السؤالني معا، تفضلوا الس9يد الوز�ر

الس9يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف 
        ::::�ملغاربة املقميني يف اخلارج�ملغاربة املقميني يف اخلارج�ملغاربة املقميني يف اخلارج�ملغاربة املقميني يف اخلارج

  .الرحميfسم هللا الرمحن 
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  .ما اكي��Fش الس9يدات

يف البداية ٔ�شكرمك جزيل الشكر Kىل وضع هذا السؤالني يف صلب 
موضوع اجلالية املغربية املقمية �خلارج ويف صلب موضوع يعين مومس 

xيل يكون وا�د املوKد yاص اxيل Áيجيو فFه املغاربة واÁ الصيف اxيل 
 2ساكنني يف اخلارج واxيل هاذ الس9نة من املرتقب ٔ�ن العدد دÝهلم يفوق 

ٔ�لف زا2ر yالل املومس اxيل Áميتد من ماي تقريبا حىت  300مليون و
  . لش9ت�رب

هاذ العدد اxيل ٕاىل اyذينا فاحت ماي حىت Vٓخر ش9ت�رب åميكن يوصل 
 2010ل مليون ونص هو تقريبا نفس العدد اxيل ك�شاهدوه yال 2حىت ل 

، Kدد يkٔيت تدرجييا س9نة بعد ٔ�خرى �رتفاع حصيص النقل اجلوي 2011و
املغاربة اxيل  %44مقارنة مع النقل البحري، حبيث الس9نة املاضية اكنت 

واxيل ق�ل  K42رب البحر والس9نة اxيل ق�ل مهنا اكنت  W56%او Kرب اجلو و
ملغرب بدٔ�ت وهذا Áيعين ٔ�ن ÁيفFة التنقل والوصول ٕاىل ا 39مهنا اكنت 

  .تعرف تغيريا يواÁب تغيري منط العBش xلمغاربة القاطنني �خلارج
إالجراءات اليت اختذت، وÁيف شار الس9يد املس�شار احملرتم، هو ٔ�ن 
اك�ن ٔ�وال وا�د العملية اxيل ميكن لنا اليوم نقولو ٔ�ن املغرب والت عندو 

 "مرح�ا"لية �جضة، ما ابقاش فهيا يش ٕاشاكل اxيل يه معلية العبور، مع 
من  30اxيل ك�سهر Kلهيا مؤسسة محمد اخلامس واxيل كرتافقها تقريبا 

املؤسسات اVٔخرى بني الوزارات واملؤسسات، مبا فهيا يعين وزارة اجلالية 
  : هاذ العملية كهتمت بـ. والوزارة الساهرة Kىل مغاربة العامل

ور سواء ٔ�وال، �لس9يوÅ، يعين الناس ما خصهمش يوقفوا يف نقط العب
  اكنت Kرب املطارات ٔ�و Kرب البواخر؛

  4نيا، السالمة؛
4لثا، ٔ�ن åكون وا�د املصاح�ة عند احلاWات، ٕاذا اكن هناك �ادث، 

اxيل Áيتدار، وا�د ) préventif(واك�ن وا�د العمل يعين .. ٕاذا اكن هناك
-العمل اس��ايق، اxيل ٔ�قمي من yالل اج·Kات مmوالية، ت�س9يقFة مغربية
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اس9بانية يف العديد من املواعيد حىت �ٓخر شهر ماي، -ية مث مغربيةمغرب 
�ش كنكونو مkmٔكد�ن بkٔن اVٔمور س9متر ) les répétitions(واكنوا وا�د 

  .fسالم
من �حFة النقل البحري، إالشاكلية اxيل اكنت دÝل Áوما�ف وÁوماريت 
يه ٕاشاكلية دÝل رشكة yاصة Íٔي رشكة yاصة Áيكون عندها مشلك، 

ذا راه Áيت³ل �لطريقة دÝلو، ولكن �ش ما �كو´ش هناك نقص اكنت ه
هناك رشاكت ٔ�خرى اxيل ٔ�عطيت لها الرخصة مؤقmا لت³ل حمل هاذ 

  .الرشكتني Áوماريت وÁوما�ف يف اخلطوط اxيل ختلت Kلهيا
�خرة مسخرة xلربط يومFا بني ضفيت البحر  �26ش نوصولو اVٓن ٕاىل 

K دةÝبيض املتوسط، زVٔيل كرتبط بني ف́رسا  6ىل اxبواخر ٔ�خرى ا
   .وٕايطاليا وشامل املغرب طنvة والناظور ٔ�س9بوعيا
راÁب يومFا، زائد  60.000الطاقة إاليوائية دÝل هاذ البواخر يه 

عربة يومFا حسب التقد�رات هاذ الرمق يغطي احلاWة ÝVٔم ا¾روة  19.000
Ýس9بوع دVٔكون يف هناية اå يل من املرتقب ٔ�هناxس9بوع املق�ل  24ل اVٔيعين ا

  .يوليوز 20واVٔس9بوع ا¾ي يليه، نظرا Vٔن رمضان الكرمي املعظم Wاء يف 
ªيل  ،كذxل ¥س9تق�ال اÝلبا�ات دx م �ل�س9بةþ اكن هناك معل
  .جمهزة �لك ما ميكن جتهزيه يف خمتلف احملطات 16اك�ن مهنم 
ªلم ،كذx ن �ل�س9بةVٔ ،لمطاراتx طارات �ش ما اك�ن معل �ل�س9بة

�كو´ش ٔ�وال اكتظاظ، اك�ن ٕاخ�ار يف هاذ الس9نة ٕاىل دyلتو ٕاىل مواقع 
اك�ن ) ONDA(وال دÝل ) RAM(اVٔنرتنBت ال دÝل الوزارة وال دÝل 
  .انٕاخ�ار �ل�س9بة xلمواقFت دÝل الطري 

4نيا، اكن هناك ت�س9يق �ش ٔ�وال املغاربة يعرفوا احلقوق دÝهلم، الطيارة 
اKة ٔ�وال رضوري إالخ�ار، 4نيا ٔ�ن ٕاىل تعطلت ساKة ٕاىل تعطلت س

ساKات عندمه  3املسافر�ن عندمه احلق yÝذوا وا�د املربد، ٕاىل تعطلت 
ساKات  6احلق و�لواجب Kىل الرشكة تعطهيم وج�ة ٔ�لك، وٕاىل فاتت 

واجب Kىل الرشكة Kىل ٔ�هنا تعطهيم املبBت ولو �كون ��هنار، هاذ اليش 
  .فوا احلقوق دÝهلم، وراه اتفق Kليه ومت التذكري بهyاص املسافر�ن يعر 

كذª هناك وا�د النظام  دÝل مراق�ة �Vٔمmعة �xلزير حىت هو اxيل 
تصوب �ش ما �كو´ش هاذ إالشاكل دÝل اVٔمmعة، ومت تعويض لك 
اخلطوط اxيل ا´سحبت مهنا الرشكة الوطنية لصاحل هاذوك الرشاكت دÝل 

  .�ش ما �كو´ش هناك خصاص يف التغطية) low cost(اVٔمثنة ا�فضة 
  ..هذا العبور، اك�ن كذª املقام

  .شكرا، من بعد التعقFب �مكل .. الينا الس9يد الرئBس؟ 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة يف ٕاطار التعقFب لفريق اVٔصاÅ واملعارصة. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد املس�شار عبد الرحمي عالس9يد املس�شار عبد الرحمي عالس9يد املس�شار عبد الرحمي عالس9يد املس�شار عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
احZا ما تنقلوش بkٔن احلكومة ما قام�ش، Vٔن . وز�رشكرا الس9يد ال

  .احلكومة قامية ومؤسسة محمد اخلامس قامية بوا�د اPور þم يف هاذ امليدان
اxيل ابغيت نقول لمك، الس9يد الوز�ر، وهو اكينة بعض املشالك 

ٔ�� مmفق معك، تتقول يل بkٔن النقل اجلوي وىل .. ملموسّة، ملا تتقول يل
جر�ن اxيل åميش9يو، ابغيتك، الس9يد الوز�ر، متيش ٕاىل دÝل املها 44%

سري ملطار محمد اخلامس، مطار محمد اخلامس يعترب مطار محمد اخلامس، 
sauna ٓن ما بنيVوىل  7و 2، اsaunaمتىش يف املطارå لكشZما ميك ، .

 4الساKات  3الناس اxيل Áي�س9ناو اVٔمmعة، راه اك�ن اxيل Áي�س9ىن اVٔمmعة 
  .ساKات
تمك، الس9يد الوز�ر، ýشوفوا هاذ املشالك، هاذي راها مشالك ابغي 

ساKات وهام تي�س9ناو يف اVٔمmعة  5ساKات  4ملموسة، راه تيجيو Áيبقاو 
  . دÝهلم، وما Kارفني اشكون اxيل Üسولوا
محمد اخلامس ولكن هذاك  مؤسسة احZا Kارفني اPور اxيل كتقوم به

Ýعة دmمVٔشد اBارج، من بعد ما الس9يد تy لو وتيخرج من الطا2رة ولكن
ميل تيزنل يف املطار، ميل تيزنل من الطا2رة راه من الطا2رة وهو Wالس يف 

  . ساKات 5املطار 
زÝدة Kىل بعض اxيل ابغينا ´سولومك، معايل الوز�ر، وهو بعض  ،هذا

املشالك دÝل اجلالية املغربية يف ٕايطاليا من بعد الزلزال، راه اكينني الناس 
نوا دا�ر�ن �ر�مج دÝهلم جييو واVٓن ما ميك�ش هلم جييو، Vٔن اكينة مساÁن اك

حZا اراه ) Bergamo(مشالك ؤ�� عرفت ٔ��مك مقمت �زÝرة ٕاليطاليا يف 
مmبعني، ولكن اكينة مشالك، اك�ن اxيل ما عندمهش دا� �ش ميكن هلم 

  ...جييو، واكينة Kائالت
ن �زاف احلواجي دارت، ولكن احZا يف هاذ اليش دÝل العبور Kارفني اك�

ٔ�� اهرضت Kىل املطار وهاذ . راه اك�ن �زاف دÝل احلواجي �يق �قصة
املشلك دÝل املطار، معايل الوز�ر، ابغيتمك متش9يو ýشوفوه، راه اك�ن اxيل 

ساKات وما تيصي¿ش اVٔمmعة دÝلو،  5ساKات ٔ�و  4 - تزنيد ٔ�ؤكد - تيvلس 
ومتش9يو، ) ONDA(الناس دÝل ولكن هاذ اليش ما خصمكش تعلموا 

سري مكسافر وشوف Vٔن احZا عش9ناه مع الناس اxيل تي�س9ناو، وهاذ اليش  
åكون معلومة �ش ýشوفوا هاذ املشالك اxيل واقعة ) ONDA(ما خصش 

  ).ONDA(يف املطار دÝل محمد اخلامس وتنقول 

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .احلاج العاليف تفضلاللكمة يف ٕاطار التعقFب xلفريق احلريك، . شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس9يد الوز�ر

من  اومما الشك فFه ٔ�ن احلكومات تبذل Aدا Áبري . شكرا Kىل جوا�مك
W�ٔل تkٔمني معيX العبور يف ٔ�حسن الظروف، ٕاال ٔ�ن هناك بعض اVٔمور 

رها فهFي تبدو fس9يطة xلحكومة وال تعريها ٔ�ي اه·م، ولكن يف معقها و�4ٓ
وخمية Kىل ٔ�بنائنا ببالد املهجر، ؤ�ذÁر Kىل س¿Fل املثال ال احلرص، الس9يد 
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الوز�ر، ويه الورقة اخلرضاء، اxيل احشال هذا طلبناها يف الزÝدة دÝلها 
åكون عند�  �2020ش تتكون مفmو�ة، احZا امحلد ( نطالب �ش يف 

ٔ�شهر وتنقولو هلم  6مكلوا مليون ساحئ، ولكن هاد املغاربة اxيل تيجيو تي 20
خرجوا الطوموبيالت دÝلمك، تيخرجوا حبال ٕاىل احZا تنجريو Kلهيم، Vٔنه 
حىت هام ٕاذا اكنوا يف البالد راه تBسامهوا يف اقmصاد البالد، Kالش ما åكون 

ٔ�شهر، إال´سان تيقول لو  6هاذيك الورقة اخلرضاء مفmو�ة؟ عندك دÝل 
ذ اVٔزمة ¥قmصادية إال´سان تيفضل ٔ�شهر خصك خترج، ودا� مع ها 6

  .�ش �رحي هنا، ها املشلك اVٔول
املشلك الثاين، الس9يد الوز�ر، وهو اس9ت�الص الرضائب، الرضائب 

ماي تتكون داXy  31ماي واش  31اxيل تيد�روا �ٓخر W�ٔل دÝلها 
اجلالية؟ راه ما تتكو´ش داXy، دامئا هاذيك اجلالية تتخبط بذيك الزÝدة 

يف الشهر Kالش؟ وزÝدة Kىل هذا فاش إال´سان  %1زائد  %10دÝل 
ت�Bغي مييش خيلص تيقول ٔ�س9يدي ٔ�� þاجر حFدوا Kيل ذيك الفائدة تيقول 

ولهذا، نطالب مZمك بkٔن خبصوص ٔ�حصاب اجلالية . ال yلص وKاد اشيك �
  .غشت 31يوليوز ٔ�و  31خصها åزاد هلم وا�د الزÝدة 

شت، اxيل كنا ند�رو لك Kام، راه غ  10املشلك اVٓخر وهو دÝل 
احZا، الس9يد الوز�ر، قZعنا من ذيك املرشو�ت واحللوÝت وذاك اليش، 
راه احZا ابغينا املشالك تت³ل، راه ابغينا الوالة والعامل حيرضوا ذاك ا�هنار 
وحيلوا املشالك ويتصنتوا xلمشالك دÝل الهجرة، Vٔن راه هذا اجليل الثالث، 

Vٔول وال اجليل الثاين، راه خص �كون التعامل معه راه مايش اجليل ا
حبذر، واحZا ت�شوفوا يف بعض الطرقات دامئا اك�ن املشاجرة بني اVٔمن وبني 
اPرك مع ٔ�بناء اجلالية من اجليل الثالث Vٔن هو تيطلب دامئا احلvة، من 
هنا تنعرفو بkٔن اجليل الثالث ما تBسمحش يف احلق دÝلو، راه مايش اجليل 

 ٔVول واجليل الثاينا .  
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا xلس9يد املس�شار

  .التعقFب يف �دود ٔ�ربعة دقائق

يف يف يف يف الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني 
        ::::اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

¡ادي Üسمح يل ٔ�نين نعطي بعض ٔ�شكرمك Kىل طلب التوضي³ات اxيل 
ªالتوضي³ات كذ.  

املطارات، الس9يد املس�شار، تتعرف بkٔنين تنقFل ٔ�� يف املطارات، 
فعال، يف بعض اVٔحFان تيكون . و�لتايل راين BK�ٔش الصو� وBK�ٔش الربد

هناك عراقFل، ولكن اك�ن جمهود، عند� خطة معل اxيل اتفقZا معها 
 فهيا هاذ النقط اكمX، ويه رهن ٕاشارåمك وداONDA (Xy(ؤ�رسلوها لنا 

مع ) ONDA(ٕاذا ابغيتوا نعطهيا لمك �ش تعرفوا ٔ�ش9نو هو الت��ع اxيل دا�رة 

Ýيل كت�دم متاxلك الرشاكت ا.  
�ل�س9بة لٔ�مور ال¿س9يطة، احZا حىت �اWة ما عند� fس9يطة، ٔ�ول 

ذª  �اWة نعريها ¥ه·م اxيل ýس9تحقه مبا يف ذª الرضائب ومبا يف
  .غشت و¡ادي نتطرق لهاذو بعvاÅ 10امجلارك، وyاصة 

�ل�س9بة xلرضائب، Vٔن ٔ�� العمل اxيل ابديت به، ابديت تناyذ اكع 
هاذ التظلامت دÝل إالخوان دÝلنا، وت�شوف Áيفاش ميكن لنا ق�ل ما منيش 
عندمه نلقى �لول، واكن عندي �ديث مع الس9يد مد�ر الرضائب، ٔ�وال 

ٔ�نه هن� وا�د الطريقة دÝل اس9ت�الص الرضائب يف هو مس9تعد Kىل 
وقت خمتلف ٔ�و بطريقة ٕالكرتونية، احZا هن� وا�د الطريقة و¡ادي نعلنو 
Kلهيا ٕان شاء هللا، �ش الناس فعال، ما عندها حىت معىن إال´سان تيكون 
مدوز عطX وتيجي تيلقى السزيي واقفة لو يف الباب، ٔ�� �ش ختلصنا، 

  . ا ومس9تعد ٔ�ننا هن� وا�د الطريقةوهو مmفهم معن
وزÝدة Kىل هاذ اليش، هو مس9تعد كذª �ش الناس اxيل عندمه هاذ 

)la majoration ( ىلK ،ائية ٔ�هنم حييدوها هلمZüة اس9تFفFوا�د الس9نة �ك
  .Kمل Kىل ٔ�هنم ¡ادي ينطلقو �كFفFة Kادية �ش خيلصوا

ار، ٔ�� مقت �زÝرة �ل�س9بة ٕاليطاليا، احبال اxيل قلت، الس9يد املس�ش
والتقFت مع املسؤولني إاليطاليني �ش ´شوفو Áيفاش نعاجلو اVٔمور يف 
حملها، وكذª التقFت مع ممثيل اجلالية هناك، فدر� اxيل خصو يتدار، هو 
ٔ�ن الناس اxيل معوز�ن، ورضوري ٔ�هنم يدyلوا Vٔهنم ال Üس9تحملون نظرا 

�ل�س9بة . تند�رو هاذ الرب�مجلصحهتم ٔ�ننا ¡ادي ´ساKدومه، هذا راه احZا 
xلناس اxيل Kاديني وال عندمه إالماكنيات ٔ�وال خصهم يبقاو متاك Vٔن خصهم 
يبقاو ساهر�ن Kىل yدمهتم وKىل حقوقهم، يبقاو متاك �ش يبقاو مع هاذوك 
إاليطاليني اxيل Kاشوا معهم مدة طويX ما خيويوش هبم، وهذا املغاربة Kربوا 

قلهتا، هام اxيل قالوا احZا �غيني نبقاو هنا Vٔن إاليطاليني Kليه مايش ٔ�� اxيل 
  .احZا KاÜشني معهم طول الزمن وخص يعرفوا ٔ�ننا رWال مايش اشاميت

غشت، احبال اxيل قلهتا اليوم راه اك�ن رمضان  10كذª �ل�س9بة ليوم 
غشت هاذ الس9نة احملور  10ما اكي�ش الزرود، واحZا ¡ادي ند�رو 

هو حتسني اخلدمات ملغاربة اخلارج، حبيث ¡ادي جييو اVٔسايس دÝلو 
العديد من إالدارات واملؤسسات اxيل ك�سدي اخلدمات و¡ادي جييو 
يقدموا �رامج دÝهلم وÁيفFة حتسني هذه اخلدمات، وينفmحوا وÜسمعوا 
xلمغاربة املقميني �خلارج ٔ�ش9نو هام إالشاكليات اxيل مطرو�ة وÁيفاش ميكن 

Ýل البطاقة اخلرضاء ومشلك الرضيبة ومشلك السكن حيلوا املشلك د
ªل احملمكة، ٕاىل ¡ري ذÝد ودÝل . وعقد ¥زدÝغشت  10هذا احملور د

  .غيكون هو ¥رتقاء �خلدمات لصاحل مغاربة اخلارج 2012دÝل 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا xلس9يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه اجللسة
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ملوWه ٕاىل الس9يد وز�ر العدل واحلرÝت حول ن�mقل ٕاىل السؤال ا
اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . البيوKات �ملزاد العلين

  .¥شرتايك لرشح السؤال، فليتفضل اليس بوشعيب هاليل

        ::::املس�شار الس9يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس9يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس9يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس9يد بوشعيب هاليل
  الس9يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  مون، السادة املس�شارون احملرت 

تتوىل مصاحل خمتصة مبختلف حمامك اململكة إالرشاف Kىل معلية البيع 
�ملزاد العلين ذات الصVٔ� Xحاكم القضائية الصادرة يف هذا الشkٔن، ¡ري ٔ�ن 
املالحظ ٔ�ن معلية شهر إالKال�ت اخلاصة هباته املزادات، ال تمت يف الكÕري 

رتتب عنه حرمان املواطنني من اVٔحFان يف اجلرائد اVٔكرث معرفة، وهو ما ي
ا¾�ن هيمهم اVٔمر من الوصول ٕاىل املعلومات ذات الصX �ملوضوع، و�لتايل 

ويف الصX ). لعبة تقZية(حرماهنم من املشاركة يف هاته املزادات، ويه 
 Xلهيا هاته املزادات هزيK رىمå كون املبالغ اليتå مبوضوع ال�رش، ¡البا ما

 Fلمبيعاتمقارنة مع القمية احلقx ةFق.  
¾ا، ´سkٔل الس9يد الوز�ر احملرتم عن اVٔس9باب الاكمZة وراء هذا الوضع 
القدمي، وعن التدابري الضعيفة والكفXF ب�رش هذه إالKال�ت وفق ما يضمن 

  .املساواة بني املواطنني يف الوصول ٕاىل املعلومات ذات الصX �ملوضوع
اليت  -ؤ�قول الرقابية-الرقابية مث، الس9يد الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري 

تعزتمون اختاذها لضامن شفافFة ومصداقFة معلية البيع �ملزاد العلين حامية 
  حلقوق Kدد كثري ٕاما �xوÅ وٕاما حقوق املتقاضني؟

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد وز�ر العدل واحلرÝت، لمك اللكمة . شكرا الس9يد املس�شار

  . السؤال، تفضلوالٕالWابة Kىل

        ::::الس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفىىىى الرمFد، وز�ر العدل واحلرÝت الرمFد، وز�ر العدل واحلرÝت الرمFد، وز�ر العدل واحلرÝت الرمFد، وز�ر العدل واحلرÝت
  الس9يد الرئBس،

  الس9يد املس�شار،
  السادة املس�شارون،

  .السالم Kليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول لمك، الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ��مك fسؤالمك هذا تثريون 

رتكز Kىل ٕا�دى احللقات مشÁ iبريا وٕان اكنت ٕا4رåمك املشكورة Wاءت ل
  .اVٔساس9ية من هذا املشلك الك�ري

نعم، ٕانه يف كثري من اVٔحFان �كون هناك ´رش عن قصد يف بعض ٕاما 
امل�شورات اليت لBست ذائعة ال�رش ٔ�و يف ٔ�ماÁن داyلية يف صف³ات 
Üس��عد ٕاطالع العموم Kلهيا، وذª يف ٕاطار معلية صورية �راد مهنا 

  . ٕاطار معلية مزايدة ¥س9تحواذ �مثن خبس يف

اVٔمر ٔ�خطر من ذª، هناك عصا�ت لBس لها من شغل وال من معل 
وال من مه ٕاال ٔ�ن تقوم fرشاء العقارات واملنقوالت اليت تباع يف ٕاطار املزاد 

  .العلين يف ٕاطار من الت³ايل اخلطري
ؤ�قولها من هذا املنرب، س�mصدى �لك حزم للك هذه الت³ايالت اليت 

الناس ا¾�ن ميكن ٔ�ن تدور Kلهيم اVٔقدار وتباع ٔ�مواهلم العقارية متس حبقوق 
  . ٔ�و املنقوÅ �ملزاد العلين

ال يعقل ٔ�ن يمت ¥غتناء من ق�ل البعض بطرق التدلBس والنصب 
والوسائل ¥حmيالية، لكن ٔ�قول لمك لٔ�سف الشديد، �ريد ٔ�ن يتعاون معنا 

  .الناس
ٕارادة xلتصدي للك هذه اVٔنواع  اليوم مشلكتنا هو ٔ�نه بقدر ما هناك

من املامرسات، جند ٔ�ن اCمتع يت�ىل عن واج�ه يف التواصل مع السلطات 
العمومFة ومدها �ملعطيات الرضورية xلتدyل، س�mدyل �لقانون وال يشء 
¡ري القانون، ولكن ٔ�يضا �حلزم الرضوري لوضع �د لهذه املامرسات مىت 

 �ريد ٔ�ن نؤاyذ الناس بعلمنا اCرد، وال �ريد توفرت Pينا املعطيات، Vٔننا ال
ٔ�ن نقوم �العتداء Kىل حرÝت الناس بدعوى ٔ�ن حنارب ظاهرة ٕاحنرافFة 

  .معينة
¾ª، �ريد ٔ�ن حنارب هذه الظواهر املنحرفة يف ٕاطار من ¥لزتام 

ويف هذا الصدد، وخبصوص إالجراءات اليت ýساءلمت عهنا، الس9يد . �لقانون
  : س9نعمل Kىل - ٕان شاء هللا تعاىل- رتم، ٔ�قول لمك ٕاننا املس�شار احمل

åكو�ن ٔ�قسام �ملصاحل إالدارية ومصاحل كتابة الضبط �حملامك، تناط  -
هبا þمة االتصال والتواصل مع امجلهور وتkٔسBس سلوك Wديد يف التعامل مع 

 املرتفقني؛ 
ٔ�مهية احلث Kىل دورة ¥ه·م �ٕالKالم القضايئ مكنتج دKايئ ال يقل  -

 عن املنتج التvاري؛ 
اyVٔذ بعني ¥عتبار مجيع إالشاكالت والصعو�ت اليت تعرتض معلية  -

البيع �ملزاد العلنيي يف مرشوع قانون املسطرة املدنية لتوامئ املس9تvدات 
 التكZولوجFا احلديثة اليت يعرفها العامل؛

كة ختصيص يوم معني وقاKات معينة xلبيوKات القضائية مب³امك اململ -
 . حىت يتعود مجهور Kىل زÝرهتا

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
لمك اللكمة يف ٕاطار التعقFب، الفريق ¥شرتايك . شكرا xلس9يد الوز�ر

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس9يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس9يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس9يد بوشعيب هاليل
  الس9يد الرئBس،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
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  الس9يد الوز�ر،
حنن بصدد تدارسه يف هذا السؤال، جيب يف احلقFقة  ٕان السؤال ا¾ي

ٔ�ن �كون مضن ٕاصالح القضاء، Vٔنه ثغرة، وا¾ي ٔ�نمت بصدده وا¾ي يطابق 
ود، ٕاهنا، الس9يد الوز�ر، لثغرة تفوت Kىل املظلومني �شإالصالح امل 

  .ؤ�حصاب احلقوق �ٓلية قانونية لسد هذه الثغرة
ش9بكة ٕاذا �كFفFة فردية ولكن  الس9يد الوز�ر احملرتم، و�لك رصا�ة، ٕاهنا

ميكن لنا نقولو Kىل ٔ�هنا ش9باكت وعصا�ت من هذا النوع، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر 
ٕان املنطقة اليت ٔ�نمت م³Zدرون مهنا، تفور هبذه . الس9يد الوز�ر Kىل رصاحmه

إالعوWاWات ¡ري القانونية، املطالبة بلجنة حتقFق، ونطلب اج·ع ٕاىل كنا 
Fقة نبحثو Kىل القضاÝ ريï ن�mظر الناس اxيل �¡ني حنرصو �ش يف احلق 

  . ¡اد�ن جييو يطالبوا �حلقوق دÝهلم
وحنن نطلب اج·ع جلنة العدل واحلرÝت xلتذاÁر يف هذا الشkٔن، 
واخلروج، ٕاىل كنا يف احلقFقة �¡ني نعملو العمل املس9تقمي، واخلروج بلجنة 

ا نوصلو �xميقراطية xلتقيص لردع هذه الش9باكت اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا، وخصن
حملامكة ٔ�حصاهبا و�Vٔخص يف الظروف دÝل اPس9تور اجلديد واحلكومة 

  . احلالية
وٕان ٔ�قmىض احلال، بعد البحث والتقيص، رد اVٔمالك Vٔحصاهبا ٕالعطاء 

اشكون هام هاذ الناس املظلومني؟ . وا�د النظرة xلمواطنني املظلومني
  ... اVٔرامل دÝل العائالت، احملاجر

  .شكراو 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
لمك اللكمة الس9يد الوز�ر xلرد Kىل التعقFب، . شكرا الس9يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝت
ٔ�ؤكد الس9يد املس�شار احملرتم ٔ�ن هذا املوضوع يدyل �لفعل مضن بنود 
إالصالح املعروض Kىل اكفة مكو�ت الشعب املغريب يف ٕاطار احلوار 

س�Zظر يف الطريقة الناجعة لت�ليص البيوKات �ملزاد العلين من لك املفmوح 
  .¥حmياالت وخنلصها من هذه الش9باكت، هذا الزتام س9نلزتم به

 ،ولكن ٔ�يضا �ريد ٔ�ن تعينوننا، ٔ�هيا السادة املس�شارون واكفة املواطنني
Kىل الوصول ٕاىل هذه الش9باكت من yالل ما ميكن ٔ�ن يمت توفريه من 

Fات معطيات حKاوز يف حق هذه البيوvمن �االت الت Åكون ٔ�مام �ا� h
  .كام �ددها القانون

من Aة ٔ�خرى ٔ�ؤكد ª ٔ�ن Pينا تصورا ٕالصالح هذا املوضوع، لكZنا 
كام ٔ�رشت ٕاىل ذª س9ن�mظر احلوار وٕان شاء هللا تعاىل س9نضمن ما 

ناك س�mوصل ٕاليه وما نعتقده يف مرشوع قانون املسطرة اجلنائية، ولكن ه 
بعض التدابري اVٓن يه بدٔ�ت ولكن ٔ�يضا يف انتظار ٔ�ن يمت إالKالن عن 
ذª رمسيا نطلب التعاون ومند ٔ�يدينا، لكن لBس �ٕالدKاءات اCردة وٕامنا 

�ملعطيات اليت ميكن ¥س9ت�Zاس هبا xلوصول ٕاىل هذه الش9باكت اخلطرية 
  . اليت متس حقوق الناس وممتلاكهتم

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئBس اجل الس9يد رئBس اجل الس9يد رئBس اجل الس9يد رئBس اجل 
السؤال املوايل موWه لمك ٔ�يضا، موضوKه مسطرة . شكرا xلس9يد الوز�ر

اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار . العفو
  .لتقدمي السؤال يف مسطرة العفو

        : : : : املس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العواين
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الرئBس احملرتم،
  مني،السادة الوزراء احملرت 

  السادة املس�شارون احملرتمون،
يف لك مZاس9بة وطنية ودي�Fة ýس9تفFد مجموKة من املعتقلني احملكوم Kلهيم 
بعقوبة �¿س9ية ٔ�و غرامة مالية ٔ�و هبام معا من العفو املليك من ما تبقى من 
مدة العقوبة احل¿س9ية ٔ�ومن جزء مهنا ٔ�و من هام معا، ومبا ٔ�ن Wل املغاربة ال 

´سائلمك، الس9يد ن اxلجنة امللكفة بدراسة هاته امللفات، فٕاننا يعلمون شûBا ع
الوز�ر احملرتم، عن املساطر املتبعة يف هذا الشkٔن، كام نود معرفة الفûات 
اليت ýس9تفFد ¡البا من العفو املليك وهل هناك فûة ال تق�ل مهنا طلب العفو، 
ٕاضافة ٕاىل ´س9بة املس9تفFد�ن ا¾�ن يعاق�ون بعقو�ت �¿س9ية يف �اÅ العود 

  رمغ متتعهم �لعفو؟ 
  .لرئBسشكرا الس9يد ا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالWابة عن السؤال. شكرا xلس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝت
  الس9يد املس�شار احملرتم،

ٕان مسطرة العفو تبارش وفقا xلمقmضيات اليت تضمهنا الظهري الرشيف 
لعفو Kىل ، حFث تنكب جلنة ا1958فربا�ر  6املؤرخ يف  1.57.387رمق 

دراسة مجيع الطلبات اليت يتقدم هبا احملكوم Kلهيم ٔ�و Kائالهتم، وكذا 
¥قرتا�ات اليت åرفعها النيابة العامة ٔ�و قضاة تطبيق العقوبة ٔ�و السلطات 
 Åراعى فهيا، �ٕالضافة ٕاىل احلاå ،دة معايريK ىلK ªالسجنية معمتدة يف ذ

راطه يف �رامج التkٔهيل ¥ج·عية والصحية xلمحكوم Kليه، مدى اخن
لالندماج يف اCمتع من yالل سلوكه داyل املؤسسة السجنية ٕاذا اكن 
معتقال، ونوع اجلرمية ومدى خطورهتا Kىل النظام العام ¥ج·عي 
و¥قmصادي، كام تمت مراKاة احلاالت إال´سانية xلسجناء ٕ�عطاء العناية 

وصغر السن واحلاصلني  اخلاصة �ملس9نني والعجزة واحلوامل واملرضعات
وبعد ا�هتاء اxلجنة من دراسة . Kىل الشواهد، سواء يف اPراسة ٔ�و التكو�ن
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امللفات املعروضة Kلهيا، åرفع اقرتا�اهتا ٕاىل WالÅ امل� ليك يقرر فهيا مبا 
  .يقmضيه نظر Wاللته

وقد جرى العمل �xلجنة Kىل Kدم اقرتاح اVٔش�اص املدانني ببعض 
ة كقضاÝ قmل اVٔصول وز� احملارم وهتك عرض القارص�ن اجلرامئ اخلطري 

 Ýة والقضاFو¥غتصاب امجلاعي والفساد املايل والعصا�ت إالجرام
كام ٔ�هنا ýشرتط  �ل�س9بة لبعض القضاÝ ٔ�داء التعويضات املدنية  ،إالرهابية

  .ٔ�و إالدالء ب�Zازل الض³اÝ، حضاÝ جرامئ الش9يك والنصب وخFانة اVٔمانة
بع فٕان هذه اxلجنة تتكون من ممثيل وز�ر العدل ا¾ي Üشغل �لط 

  : الرئاسة، وتنعقد بعضوية لك من

 مد�ر اPيوان املليك ٔ�و مفوض عنه؛ -

 الرئBس اVٔول حملمكة النقض ٔ�و ممث?؛ -

 الوÁيل العام xلم� Pى حممكة النقض ٔ�و ممث?؛ -

 .املندوب العام xلسجون ٔ�و ممث? -
Vٔراكن العامة xلقوات املسل³ة امللكFة يضاف ٕاىل ýشكFلها ضابط من ا

ٕاذا تعلق اVٔمر بدراسة طلبات ٔ�و اقرتا�ات عفو fشkٔن مقررات قضائية 
 .صادرة عن احملمكة اPامئة xلقوات املسل³ة امللكFة

و�لطبع فٕان مما جيدر ذÁره يف هاذ الباب وهو ٔ�ن هذه اxلجنة ونظرا ملا 
ها، ٔ�صبحت يف احلقFقة ت¿mعد يقال يف الكÕري من اVٔحFان عن نتاجئ ٔ�شغال 

عن التوسع يف اقرتاح العفو لكÕري من الناس ا¾�ن ميكن ٔ�ن تنطبق Kلهيم 
  . املعايري

وخشصيا اجمتعت معهم وقلت هلم ٔ��مك لس9مت خشصا وا�دا، ٕا�مك متثلون 
مؤسسات مmعددة وýش9تغلون يف ٕاطار هيئة لها صالحFات خطرية ويف 

الناس وحرÝهتم، و�لطبع يقوم WالÅ امل� ¡اية اVٔمهية، وåرتبط هبا مصاحل 
يف ا�هناية ويت�ذ القرار املالمئ، Kليمك ٔ�ن تتحملوا مسؤولياåمك وتقرتحوا لك 

  .من Üس9تحق العفو
و�لطبع فٕاننا نزنههم عن ٔ�ن åكون قراراهتم قرارات مطبوKة بkٔي طابع ال 

  .حيتمك ٕاىل املصل³ة العامة
جتاوزات يف احلقFقة حنن حريصون  ؤ�عتقد ٔ�نه يف كثري مما يقال، هناك

Kىل ٔ�ن ال يقع يشء مهنا، ؤ�يضا نود من هذه اxلجنة، ؤ�ؤكد لها من هذا 
  .املنرب ٔ�هنا ي��غي ٔ�ن تقوم بواجهبا وفق إالماك�ت املتا�ة، وهللا املوفق

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  ...اللكمة لفريق التجمع من W�ٔل. شكرا

        ::::حلسن العواينحلسن العواينحلسن العواينحلسن العواينالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
ا الس9يد الوز�ر Kىل اجلواب دÝلمك، yاصة ٔ�نه بي�مت وا�د العدد ´شكر 

دÝل املرا�ل اليت متر مهنا دراسة امللف، وKمل من yالل جوا�مك املغاربة 
�ملسطرة املتبعة و�Vٔش�اص ا¾�ن ميكهنم ¥س9تفادة من مسطرة العفو، 

و، من Kلام ٔ�ن العفو هو �ٓخر �ب يلتجئ � سواء السvني ٔ�و العائX دÝل
  .بعد ما ك�س�Zفذ مجيع احملامك مجيع املساطر دÝلها

ٕاال ٔ�نه بدٔ�� يف الس9نوات اyVٔرية �رى ́وسمع عن Kدد من املسجونني 
ا¾�ن اس9تفادوا من العفو مث ٔ�عيدوا بعد ٔ�س9بوع ٔ�و ٔ�س9بوKني لريåكب جرامئ 
ٔ�خطر من اجلرامئ اليت اس9تفادوا مهنا سابقا، هذا فFه كام نعتقد ٔ�نه هناك 

اوز ؤ�خطاء رمبا قد تقع فهيا اxلجنة، وقد ٔ�رشمت ٕاىل ذª ؤ�نمت مشكور�ن جت
  .Kىل رصاحmمك

اVٓن وحنن ٔ�مام مشولية ٕاصالح القضاء، �متىن وحنن واثقون ٔ��مك 
س9تعملون Kىل ٕاصالح هذه اxلجنة ودورها كذª، ؤ�ن تتوسع يف دراسة 

من القر�ٓن الكرمي  53مجيع امللفات، Kلام ٔ�نه كام Wاء يف سورة الزمر اVٓية 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على ": بعد ٔ�عوذ �( من الش9يطان الرجمي

هو  هأنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا إن

  "الغفور الرحيم
ٕاذا اكن هللا س9ب³انه وتعاىل يغفر مجيع ا¾نوب، فkٔوىل بنا حنن ك¿رش ٔ�و 

Cح اmلجنة جيب ٔ�ن نفxعضاء اÍٔ اصة ٕاذاy ،د امجليعFس9تفÜلجميع وx ال
توفرت الرشوط املوضوعية لالس9تفادة من العفو، وyاصة ٔ�نه رمغ Kدد 
اجلرامئ، هناك ٔ��س ٕاما ٔ�هنم هناك ٔ�خطاء قضائية ٔ�و هناك حمارض زورت 
ضدمه، ¾ª، جيب ٔ�ن نفmح جمال العفو xلجميع مىت توفرت الرشوط 

  .املوضوعية
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسة    الس9يدالس9يدالس9يدالس9يد
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقFب، تفضلوا. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝتالس9يد وز�ر العدل واحلرÝت
هذه املعادÅ يه Áيف ميكن ٔ�ن �متتع لك من . �لفعل هناك معادÅ صعبة

Üس9تحق العفو �لعفو دون حصول ٔ�خطاء �متتيع ٔ�ش�اص ميكن ٔ�ن يعودوا 
عادÅ يه معادÅ صعبة ويشء طبيعي ٔ�ن تقع الرåاكب اجلرمية، هذه امل

ٔ�خطاء، لكن من Aة ي��غي التحري الشديد، ومن Aة 4نية ي��غي ٔ�ن ال 
ٔ�ؤكد بkٔن هذا . يذهب هذا التحري بعيدا ٕاىل ¡اية التضييق من جمال العفو

املوضوع هو موضوع اه·م اكفة الناس، ؤ�يضا حمل اه·م احلكومة وس9نعمل 
  .يقة املالمئةKىل معاجلته �لطر 

ٕامنا ال ميكن ٔ�ن نقول بkٔنه ٕاذا Kاجلنا هذا املوضوع لن åكون هناك 
ٔ�خطاء، Vٔن اVٔخطاء ال ميكن ٕاال ٔ�ن åكون يف مÕل هذه اVٔحوال Vٔن اVٔمر 
يتعلق بkٔش�اص يبدو من yالل سريهتم السجنية ومن yالل املعطيات 

لك يشء يقول بkٔن  احمليطة هبم ٔ�هنم راجعوا ٔ�نفسهم وùبوا عن غهيم وبدا ٔ�ن
هؤالء اVٔش�اص مس9تعد�ن لالندماج الطبيعي يف اCمتع، ولكهنم ما ٔ�ن 
خيرجوا من السجن حىت رمبا يعودوا بعضهم، هذا يشء يعين يتصور وقوKه، 
لكن مع ذª ي��غي احلرص Kىل ٔ�ن ال يقع، هذه þمة اxلجنة، وس9نعمل 
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يف هذا اCال Vٔنه Kىل ٔ�ن نبلور اكفة ¥حmياطات اليت ي��غي ٔ�ن åكون 
  . جمال حساس ودقFق Wدا

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون�mقل ٕاىل السؤالني املوAني xلس9يد وز�ر الص³ة العمومFة، فZبدٔ� 
�لسؤال اVٔول حول الشكوك اليت رافقت اVٔدوية اجلنBسة يف اVٔسواق 

عس احلكومة يف املبادرة والتعريف مبدى جناعهتا وقدرهتا Kىل املغربية وتقا
اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصاÅ واملعارصة لتقدمي . العالج
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالب
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد الوز�ر،

Kامل الطب والصيدÅ، مكZت من التوفري  تعترب اVٔدوية اجلنBسة ثورة يف
لفûات عريضة من مرىض دول العامل الثالث وخصوصا اPول الفقرية من 

  . ٕاماكنيات KالجFة بديX لت� الناجتة عن اVٔدوية اVٔصلية وبتلكفة ٔ�قل
بالد� اخنرطت يف هذا اCال مZذ Kدة س9نوات، ٕاال ٔ�ن ال�رشيع 

ف بعض التعرثات، خصوصا ما يتعلق القانوين يف هذا الباب الزال يعر 
، هذه ¥خmبارات اليت )la bioéquivalence(ٕ�جراء التاكفؤ احليوي 

تنص Kىل ذW ªل املواثيق اPولية وكذª ٔ�نه Kدد من اPول ٔ�صبحت 
عندها ٕاج�ارية، Vٔنه بدون هذه ¥خmبارات، الس9يد الوز�ر، ال ميكن معرفة 

FقF4ٓر احلقVىل حصة املرىض وال مدى ¥نعاكسات ٔ�و اK سBواء اجلن�x ة
كذª مدى ابتعاده ٔ�و اقرتابه من إالماكنيات العالجFة الطبية لٔ�دوية 

هذا إالجراء ٔ�صبح رضوري xلتصديق Kىل فعالية اPواء اجلنBس . اVٔصلية
  .وٕارساء كذx ªلشفافFة وxلمصداقFة واجلودة يف هذا الباب

مىت س9يصبح هذا : لوز�رللك هذه ¥عتبارات، ´سائلمك، الس9يد ا
إالجراء ٕاج�اري يف املغرب، يعين التاكفؤ احليوي يصبح ٕاج�اري يف 

  املغرب؟ 
وريï يمت جتس9يد هذا ¥خmبار Kىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ش9نو يه إالجراءات 
اليت اختذت وزارåمك �متكني املواطن املغريب اxيل ÁيعBش �ٕالضافة لظروف 

Fنه من وا�د اجلودة معينة بوا�د اقmصادية واج·عية Wد صعبة من متك 
  ف+ يتعلق �لتداوي؟  )Prix/Qualité(ا�مثن معني يعين 

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Kىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص³ةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص³ةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص³ةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص³ة
  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم

  رتمون،السادة املس�شارون احمل
  السادة الوزراء احملرتمون،

ٔ�وال، ٕاذا امسحت يل، اPواء اجلنBس �ش ¡ادي حناول ن¿سط �ش 
اPواء اجلنBس دا� ميل Áيكون يش وا�د ابغى يصنع، املصنعني . نتفامهو

تيدوزوا س9نني وس9نني ونفقات ملكفة Wدا Vٔن فني اك�ن التvارب اك�ن 
Pواء اVٔم، ميل تيصنع هاد اPواء حبوث �ش يصنع هاذ اPواء اVٔصيل ٔ�و ا

هاذ اليش  هاVٔصيل، القانون اPويل دÝل الصيدÅ تيعطيه احلق، يف العامل لك
س9نة �ش ت�Bقى ذاك اPواء ٕاذا ابغينا حبال ٕاىل حمفظ، احبال  21اك�ن، يف 

 la formule(ٕاىل يش وا�د Áيحفظ اVٔرض دÝلو، يعين كتكون 
chimique ( يÁلو، يعين الرتÝة الكمييائية معروفة ولكن حىت وا�د ما دF¿

ميكن يصنعو، Vٔن هذاك اxيل اخرس Kليه الفلوس س9نني ملكف، وميل 
س9نة، هاذ اPواء ت�Bقى مجيع املصنعني ميكن يصنعوه، وتيصنعوه  21تتدوز 

ٔ�رخص Vٔن تيكون هام ما خرسوا  %80حىت  30بتلكفة رخFصة �زاف 
وال åلكفة، هذا هو اPواء اجلنBس،  والو، ما داروا ال ٔ�حباث وال حبو4ت

  . يعين نفس اPواء
املرسوم اxيل تتذاÁروا Kليه، راه املرسوم اك�ن راه خرجZاه هاذي يش 

يوم داز يف جملس احلكومة، املرسوم دÝل التاكفؤ احليوي،  21يوم ٔ�و  20
  :اVٓراء 2وKالش هاذ املرسوم؟ هو Áيعمتد Kىل 

   مسؤولية اPوÅ؛تقليص النفقات العالجFة يه ،ٔ�وال
فالرتكزي Kلهيا، . الرتكزي Kىل اPواء اجلنBس يف الوصفة اPوائية ،4نيا

الس9يد املس�شار احملرتم، اك�ن �زاف دÝل اVٔنواع، مÕال ٔ�ملانيا تتزبز Kىل 
دÝل اVٔدوية اxيل تيكmهبا  %60اVٔطباء ٔ�نه ¡ادي �كmب الوصفة اPوائية 

Zب �زز مBس هالطبBZكون ٔ�دوية جå ا �يق ما وصلناش لهاد اليشZة، اح
  . وماش9يني يف هاذ إالطار

اك�ن حق ¥س��دال، دول س9بقو� ٔ�نه الصيديل ميل  ،النقطة الثانية
 500تتجي عندو ýرشي اPواء تيقول ª هاذ اPاوء اVٔم راه اك�ن تيد�ر 

درمه، ذاك الساKة ٕاذا  200درمه ولكن اك�ن اPوء اجلنBس Áيد�ر ¡ري 
درمه ارشيه، ٕاذا ابغييت اPواء اVٔصيل ت�رشيه ب  200نت ýرشي ابغييت ا

ما كرتجع ª الفلوس ) Mutuelle(درمه ولكن خصك تعرف يف  500
  . يعين انت اxيل تت�لص ذاك اليش، ¡ري Kىل حساب اPاوء اجلنBس

�ش ´شجعو اVٔطباء وهذا بBت القصيد �ش �كmبوا  ،النقطة الثالثة
ات دÝهلم هو التاكفؤ احليوي، ؤ�ش9نو هو التاكفؤ اPواء اجلنBس يف الوصف

احليوي؟ تصور معي اyذينا فانيدة دÝل اPواء كتدوز يف املعدة، كتدوز يف 
املرصان ومن بعد كتدوز يف اPم، اك�ن وا�د المكية قليX دÝل اPواء 
وبوا�د الرسKة معينة تتدوز يف اPم، ٕاىل اyذينا وا�د العينات دÝل اPم 

إال´سان واyذينا وا�د الرسKة والمكية ولقFنا  اyذاPواء اجلنBس اxيل ¾اك ا
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، )bioequivalence(نفس الرسKة ونفس المكية يف اPواء اVٔصيل Üسمى 
Üسمى التاكفؤ احليوي، يعين هذا معناه ٔ�ن هذا اPواء وهذا اPواء اجلنBس 

  . واPواء اVٔصيل نفس النvاKة ونفس الفعالية
الثقة يف اPواء �ش يبقى  صلنا؟ ٔ�نه الطبBب ترتجع �هذا فني ¡ادي يو 

�كmبوا Vٔنه تيقول ª ٔ�� �ش ¡ادي نعرفها، ها يه التاكفؤ احليوي اxيل 
قلت ª هاذي ثالثة ٔ�سابيع اxيل دوز�ه، 4نيا املريض تBس9هتلكو Vٔن 

) CNSS(و) CNOPS(الطبBب تيكmبو، 4لثا الهيئات املد�رة لٔ�دوية 
نقص يف  %80حىت  Vٔ ،30%ن اPواء اجلنBس %40-%30تريحبوا 

  . اVٔمثنة
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لفريق اVٔصاÅ واملعارصة من W�ٔل التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبBب �ن الطالب
شكرا xلس9يد الوز�ر Kىل هذا العرض، ولكن ميكن لنا نعترب بkٔنه هاذ 

اVٓن ٔ�صبحت ٕاج�ارية ما دممت قلتو ¥خmبارات دÝل التاكفؤ احليوي 
  القانون، واش دyل �زي التطبيق؟ واش ٕاج�ارية هذه التvارب؟ 

وكذª ما دمZا اهرض� Kىل الناس اxيل عندمه تغطية وÜسرتجعوا احلق 
فقط اسرتWاع املبالغ املس9تحقة Kىل ٔ�ساس اVٔدوية اxيل يه يعين 

ة ýسامه �كÕري �ش مس9ت�س�ة، احZا كذª بدور� ك�شجعو Vٔن هذه م�ادر 
تفmح تداوي لوا�د الفûات عريضة وبkٔمثنة ٔ�و بتلكفة اxيل يه ٔ�قل، ولكن 
�متىن ٔ�نه كذå ªكون مرتبطة بوا�د اجلودة معينة، ؤ�ظن هاذ ¥خmبارات 

خص القانون ينص Kىل ٕاج�ار�هتا كام هو معمول به يف Kدة دول، وكام تنص 
  .Kىل ذª املواثيق اPولية

  .لوز�روشكرا الس9يد ا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .لمك اللكمة الس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل التعقFب. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الص³ةالس9يد وز�ر الص³ةالس9يد وز�ر الص³ةالس9يد وز�ر الص³ة
ٔ�وال يه ٕاج�ارية Vٔن املرسوم ما عرف�ش واش شفmيه الس9يد املس�شار 
احملرتم؟ يه ٕاج�ارية، ¡ري لك ما يف اVٔمر، حFث ابدينا، ا�تربات اكينة، 

يش Kىل الصعيد الوطين، ابغينا تتkٔهل ٔ�كرث اك�ن البعض مهنا، مايش لك
ٔ�شهر �ش  6وطلبنا ٔ�نه يف املرسوم اxيل خرج �ش ¡ادي åكون وا�د 

åكون املالءمة دÝل هاذ ا�تربات، ويه ¡ادي åكون ٕالزامFة يف هاذ 
  .النطاق
حىت ل  36من �حFة اجلودة، اxيل خصنا نعرفو ٔ�نه عند� بني  ،4نيا

ٔ�لف مواطن  40حىت ل  38 تي�دموا بني مصنع يف املغرب اxيل 40
  . ومواطنة، ٔ�وال

4نيا، اxيل خصنا نعرفو صناKة اVٔدوية يف املغرب موجودة جبودة Kالية 
 .)W)la zone Euroدا Vٔن املغرب مرتب يف 

4لثا، ف́رسا مÕال ýس9تورد اVٔدوية من املغرب، سوÜرسا ýس9تورد 
راه اك�ن جودة Kالية،  �ش نقول ª هاVٔدوية من املغرب، هاذ يش لك

وVٔن مÕال ميل تنقارنو مÕال مايش �ش نقلل من مرص، مرص اVٔدوية 
رخFصة �زاف �ل�س9بة xلمغرب، مرص امشاو Kىل هاذ ¥جتاه هو ٔ�نه 
تيصنعوا ولكن ال هيمتون �جلودة، املغرب �لعكس ٔ�نه بعد ٕافريقFا اجلنوبية 

  .هذا املغرب من اPول املتقدمة Wدا يف هذا اCال
والنقطة الثالثة اxيل ابغيت ´شري لها يه ¥س��دال، Vٔن ولو اك�ن 
اPواء اجلنBس خصنا نعطيو، ؤ�� ¡ادي منيش يف هاذ ¥جتاه يف الوزارة ٔ�نه 
الصيادÅ �كون عندمه حق اس��دال اPواء، ¡ادي متيش ýرشي اPوا 

ن اPوا اxيل ٔ�الف رÝل، راه اك� 10ينص³ك، يقول ª هاذ اPوا راه تيد�ر 
ٔ�رخص مZو ؤ�نت ¡ادي ختتار، وهاذ الوقت اxيل تنذاÁرو فFه ما عندمهش 

  .هاذ احلق، خصنا منش9يو يف هذا ¥جتاه ÒكÕري من اPول
  .وشكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا xلس9يد الوز�ر

سادة اللكمة �Vٔد ال . السؤال الثاين موضوKه مراق�ة املص³ات الطبية
  .املس�شار�ن من فريق اVٔصاÅ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئBس،

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
تعرف العديد من املص³ات اخلصوصية ظواهر سلبية، تفmقد ٕاىل احلد 

وتنعدم فهيا رشوط ا�رتام القانون ومدونة اVٔدىن من ¥لزتام املهين، 
y�ٔالقFات þنة الطب، واليت �كون حضيهتا مجموKة من املرىض ا¾�ن ساقهم 

  .املرض ٔ�و العجز الصحي ٕا�هيا
ومن ٔ��رز املامرسات ¡ري القانونية اليت تعج هبا مجموKة من املص³ات 

حت اليت ٔ�صب (le noir)اخلصوصية Kىل امmداد الرتاب الوطين ظاهرة 
ظاهرة وطنية، مايش ¡ري يف الص³ة، ولكن يف وا�د اCموKة دÝل 
القطاKات، حFث جيرب املؤمZون ٔ�و املرىض ا¾�ن ال Üس9تفFدون من التkٔمني 
Kىل املرض Kىل ýسديد فارق شاسع هيم yدمات ¡ري مدرWة بفاتورة 
العالج، وهو ما Üشلك ابزتازا مmعمدا xلمرىض ؤ�رسمه واس9تغالال fشعا 

م احلرWة من W�ٔل ¥غتناء ¡ري املرشوع yارج الضوابط القانونية حلا�هت
 (le noir)ويف هذا إالطار، حFث ٔ�صبح اVٔطباء العاملون بتقZية . املقررة

XF¿ٕا´سانية ن Åٔ�قرب ٕاىل املضاربني مهنم ٕاىل �اميل رسا.  
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¾ا ´سائلمك، الس9يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون 
ا لتطويق وحمارصة الظاهرة، والرضب بيد من �ديد Kىل لك ما القFام هب

ýسول � نفسه اس9تغالل �اWة املواطن ٕاىل العالج fس¿ب العجز الناجت عن 
  �ادثة ٔ�و مرض؟

ٕان الرب�مج احلكويم، الس9يد الوز�ر، مل يتطرق ٕاىل ٕاسرتاتيجية 
حلق احلكومة يف جمال مراق�ة املص³ات الطبية اخلصوصية يف ٕاطار تفعيل ا

اPس9توري xلمواطن يف التطبBب والعالج وحاميته من جشع بعض اVٔطباء 
ا¾�ن يفmقرون ٕاىل الضمري املهين والوازع اyVٔاليق يف ممارس9هتم  واجلرا�ني

  .لرساÅ الطب
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة عن  .شكرا xلس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::لس9يد وز�ر الص³ةلس9يد وز�ر الص³ةلس9يد وز�ر الص³ةلس9يد وز�ر الص³ةاااا
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد املس�شار احملرتم،
  الس9يدان الوز�ران احملرتمني،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال ف+ خيص الت��ع واملراق�ة بصفة مشولية، فهناك مك�س9بات، الوزارة 
السابقة ٔ�و الوزارات اxيل اكنت ق�ل مهنا، اكينة مراق�ة املص³ات اخلاصة، 

د Kلهيا املص³ات اخلاصة، ل�س9تجيب xلمعايري التقZية الواجب توفرها ٔ�ؤك
وا�رتام القانون �ش هاذ املص³ات تتkٔهل و�ش تتvاوز الثغرات 
والنقائص، واVٔمه من هاذ اليش لكيش الهدف هو تkٔمني سالمة وحFاة 
املرىض، هاذ اليش اك�ن مك�سب واحZا حمافظني Kليه و¡ادي منش9يو يف 

 .هاذ ¥جتاه
، احلكومة اجلديدة، زد� ٕاجراءات Wديدة، 2012ابتداء من س9نة 

ٔ�ش9نو هام هاذ ¥جراءات؟ مادام ٔ�نه الهدف اVٔمسى هو سالمة وحصة 
¡ري xلمص³ات اخلاصة، Vٔنه ¡ادي منش9يو املواطن، مفا خصناش منش9يو 

ملص³ة yاصة ونقول لها عندك قاKة العمليات ما فهياش ما فهياش، 
  . هاذيك مس�شفFات معومFة ¡ادي خنليو املرىض واملس�شفFات؟ حFث

احZا تنقولو وتنطبقوها، ابتداء من الس9نة اxيل فاتت وابدينا ٔ�نه ¡ادي 
åكون مراق�ة وت��ع وابدينا فهيا دÝل املس�شفFات كذª ودÝل الصيدليات، 
يعين لكيش ¡ادي يرتاقب، Vٔن ٕاذا اكنت السالمة والص³ة دÝل املرىض، 

¡ادي �راق�وك ؤ�نت ¡ري سري يد�روا ª  (privé)ٔ�نت  ما ميك�ش نقولو
  .كام ابغيت، هاذي النقطة الثانية

فامحلالت دÝل املراق�ة املتعلقة �ملعايري الواجب توفرها يف هذه 
املؤسسات ومدى تقFدها �لقواKد املهنية وyاصة املعايري الواردة يف مقرر 

اخلصوصية وزد� Kلهيا هاذ  وزارة الص³ة احملدد xلمعايري التقZية xلمص³ات
  . العام املس�شفFات والصيدليات

اxيل ابغيت ٔ�ؤكد ª، ولرفع لك ل¿س Vٔن �زاف الص³افة راه وقفZا، ما 
اك�ن حىت يش �اWة توقFف، هذا هدف وهاذو املرىض اxيل كنجعلومه 
يف صلب الس9ياسة الصحية، فلرفع لك ل¿س يف هاذ إالطار معلية التفBmش 

وس�س9متر، اكنت ¡ري املص³ات اخلاصة وابديناها وزد�  اكنت وما åزال
  . Kلهيا املس�شفFات والصيدليات

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 .لمك اللكمة الس9يد املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  . لكن ´سائل الواقعالس9يد الوز�ر، حنن ال ´شك يف النواÝ و 

حتدثمت، الس9يد الوز�ر، Kىل املك�س9بات، وهاذي ٔ�رقام تقدر åكون 
حصي³ة وتقدر åكون خطkٔ، ٔ�� ¡ادي حنيلمك Kىل �ادثة ميكن åكون يف 
العمل دÝلمك اxيل وقعت يف ٕا�دى مص³ات الر�ط وهاذي Wات يف 

 Wىل رK لyيل دxيل توىف، اxل هذاك الشاب من تنغري اÝليه الص³افة، د
  ). l’anesthésie(يف ) Overdose(وخرج مFت، ن�vFة لوا�د 

املص³ة يف  12هاذ املص³ة Wات يف الص³افة Kىل ٔ�هنا اكنت مضن 
احلكومة السابقة، الوز�رة اكنت طلبت بkٔن هاذ املص³ة خصها توقف، 
هاذي معطيات تقدر åكون حصي³ة ؤ�نمت الس9يد الوز�ر اxيل ¡ادي تؤكدوها 

  .ٔ�و ¡ادي تنفFوها
 ٔkٔن هناك اخلطkىل املص³ات اخلاصة، تنقولو بK ا ميل كهنرضوZاح
الطيب، اخلطkٔ الطيب مايش من اخmصاصمك، من اخmصاص القضاء، ولكن 
ميل Áيوىل الطبBب والبعض يطغى Kليه الهاجس دÝل الرحب واخلسارة، 
ومZطق التزبنBس، اخلطkٔ الطيب Áيصبح جرمية اكمX مع س9بق إالرصار 

ا مZطق، هاذي رساÅ، ميل Áيوىل الطبBب Áيفكر يف والرتصد، Vٔن هذ
احZا ك�سمعو بkٔن وا�د اCموKة دÝل العائالت تقول بkٔن املرىض . الرحب

ي، ــــدÝهلم  Áيتوفاو بثالثة Ý�ٔم ؤ�ربع Ý�ٔم وÁيد�روا هلم التنفس الطبيع
)pour gonfler la facture .(هاذ اليش اك�ن .  

K ا، الس9يد الوز�ر، كنقولوZىل املص³ات اخلصوصية احK الش ركز�
Vٔن اك�ن مZطق التزبنBس، مZطق البيع والرشاء، وحhF حيرض مZطق البيع 
والرشاء، ¡البا كتغيب مفهوم الرساVٔ ،Åن هذا راه مايش ¡ري يف الطب، 
راح حىت يف وا�د اCموKة دÝل القطاKات، حىت يف التعلمي اخلصويص راه 

  . التعلميمZطق الرحب يطغى Kىل مZطق 
احZا ركز� Kىل هاذ املص³ات، احZا ابغينا ¡ري تؤكدوا لنا واش اك�ن 

س9نة  28مص³ة؟ ٕاذا اكن حصيح، هاذ الشاب مول  12هاذ الرمق دÝل 
اxيل امىش حضية راه خص يفmح حتقFق، خص املسå Åٔkكرب، Vٔن هذا هو 
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يل تيكون ، هذا راه الفساد اxالفساد، الفساد اxيل فFه Ý املوت Ý العجز
  . الس¿ب دÝلو ٕاما املغاربة åميوتوا وال تيديو معهم Kاهة مس9تدمية

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الص³ةالس9يد وز�ر الص³ةالس9يد وز�ر الص³ةالس9يد وز�ر الص³ة
�ش �كون فkٔ� مmفق مع الس9يد املس�شار، ¡ري اxيل ابغيت التkٔكد Kليه 

واحض فالغرض والهدف من هاذ التفBmش وهاذ املتابعة مايش شد يل نقطع 
مايش الهدف نقين ª و´سد . ª، ٔ�� هذا هو الرٔ�ي دÝيل هو رٔ�ي الوزارة

ª املص³ة، Vٔن حىت هاذو راه ما مmفقش جنعلو وند�رو لكيش يف نفس 
  . الكفة

ية راه إال´سان اxيل هاذ اليش اك�ن، وهاذ اليش مسائل الرتبية، والرتب 
مريب Kىل يش �اWة راه �كون مواطن Kادي ¡ادي يبقى يد�ر ذاك اليش، 
اكن وز�ر ¡ادي يبقى يد�ر ذاك اليش، ٔ�� تنظن هذه åربية بدون، ما 

  . ابقات مزايدات
الهدف اVٔمسى مايش شد يل نقطع ª، ´سد ý ªسد يل، هاذ الناس 

اطن، فالهدف هو تصحيح حمتاWني هلم وحمتاWني لنا وحمتاWني xلمو 
إالخmالالت، خصنا ´شوفو فني اك�ن ¥خmالالت، نورهيم مايش �رجعو 
لور، يعين حبال ٕاىل تنقZيو هلم ون�س9ناومه، ¥خmالالت نواÁبومه، هذه يه 

  .الرؤية اجلديدة
ابغينا نصححو املنطق، نصححو هاذ اليش، فهاذ اليش �ش نبقاو 

يعين الوزارة دارت جمهود .. ت دÝل�رشو السميان ند�رو املص³ة ونبقاو 
وجمهود ج�ار، الوزارة السابقة يه اxيل ابدات لنا هاذ القانون، اك�ن س9نني 
وس9نني ولكن حىت يش وز�ر معرو ما ابدا، حىت Wات الوز�رة السابقة 
مشكورة اxيل ابدات هاذ التفBmش، وهذا رشف Áبري ٔ�نه ابداتو، وهذا 

  .  يف هاذ الس9ياسةمزÝن لنا املغاربة واحZا ùبعني
فالعمل ما تيدارش بطريقة ¡ري الوزارة، احZا بدينا تند�رو معل ýشاريك 
مع مجعيات املص³ات اخلاصة Vٔن �ش متيش مÕال تالحظ Kليه هاذي 
اكينة وما اكيناش، بعدا خصنا نتفقو معهم ٔ�ش9نو خص åكون يف املص³ة، 

عة، ٕاذا امشZBا ميل ¡ادي نتفقو خص åكون فهيا وا�د، جوج، ثالثة، ٔ�رب
ولقFنا ¡ري وا�د، جوج، Áيخصوك ٔ�ربعة، احZا ما زال ٕاىل يومZا هذا ابدينا 

 Zن حىت هام راه ٔ�طباء، حىت هام راه تقVٔ ،ا معهمZش وما معر� اتفقBmني يالتف
�ش ما نبقاوش يعين نغف�، دزت Kالش ما درتBش هاذي؟ وهو ما 

  . معرو ما اكن يف اخ�ارو
ال�شاريك �ش خنرجو من ذاك راه ابغينا ´سد  وهذا ٔ�� تنظن العمل

ª، شد يل نقطع ª، ٕاىل مر�X ٔ�خرى، ولكن هذا ال يعين ٔ�نه ما 

ٔ�� نعطيك مÕال هباذو . ولكن ابغينا نبداو �لتدرج.. ´سدوش، ال يعين ٔ�نه
، وا�د الس9يد Wاء عندي من مراÒش، مد�ر مص³ة، Wا 12اxيل قلت 

ورجع  ويصححهم بال ما �كmب ل ها مZقال يل درتوا يل مالحظات وطلبن
عندي، قال يل حصحت ذاك اليش، الس9يد الوز�ر، وهللا خيليك صيفط 

  . وراه احZا ابغينا منش9يو يف هاذ ¥جتاه. يل اxلجنة ٔ�� لكيش حصحتو
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Kىل مسامهتمك

�ة حول الرب�مج الوطين ن�mقل xلسؤال املوWه xلس9يد وز�ر الس9يا
اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¥س9تقاليل لتقدمي . xلس9يا�ة
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زاز
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س9يد املرسلني

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
Áبريا yالل الس9نة احلالية بفعل  عرفت مداخFل الس9يا�ة åراجعا

تداعيات اVٔزمة العاملية وåراجع Kدد الس9ياح اWVٔانب الوافد�ن Kىل 
 9صادقت جلنة ¥س�ïرات yالل  2010املغرب، مع العمل ٔ�نه يف س9نة 

اتفاقFة اس�ïر Wديدة يف اCال الس9يا£، وذª  17ٔ�شهر اVٔوىل Kىل 
þمة ورفع Kدد اVٔرسة وٕا�داث هبدف متكني املغرب من طاقة ٕايوائية 

  . مZاصب الشغل
: كام مت التوقFع Kىل خمططات التمنية اجلهوية xلس9يا�ة املتعلقة جبهات

مليار  47,35فاس، البيضاء، ٔ�اكد�ر و¡ريها مببلغ اس�ïري ٕاجاميل يصل ٕاىل 
درمه، وذx ªلرفع من Kدد ليايل املبBت �ملؤسسات ذات الطابع التvاري 

  . �س9بة لٔ�سفار اPاyليةواملصنفة �ل 
وxلتذكري، مفن بني الواAات الس9ياحFة الïنية اليت مت انتقاؤها ٕال´شاء 
هذه احملطات واليت قد مت انتقاء املنعشني الس9ياحFني معها Kىل ٔ�ساس ٔ�ن 

  . 2011يمت التوقFع Kىل اتفاقFة اس�ïر وانطالق ٔ�شغال ٕاجنازها س9نة 
ا�ة الوطنية جيب ٔ�ن ýشلك اس9مترارية ¾ا، فإالسرتاتيجية اجلديدة xلس9ي

، مع الرتكزي Kىل ضامن تقدمي عرض س9يا£ صلب وممتزي 2010لرؤية 
ومmنوع ومmواز، مع اyVٔذ بعني ¥عتبار املمزيات الس9ياحFة xلجهات، 
وكذK ªىل اس9تغالل عقالين ومس9تدام xلموارد الطبيعية مع ا�رتام الهوية 

فضاءات ¥س9تق�ال ؤ�يضا Kىل توزيع السوس9يو ثقافFة xلساكنة احمللية ب
  . Kادل لالمmيازات السوس9يو اقmصادية بني مجيع العاملني يف هذا القطاع

  :¾ا، ´سائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم
ٔ�وال، ما يه ٕاسرتاتيجية الوزارة ل�شجيع الس9يا�ة اPاyلية وتفعيل 
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 ؟�ر�مج بالدي لتغطية العجز املسvل ومواAة انعاكساته املالية
4نيا، ما يه تداعيات هذه اVٔزمة العاملية مس9تق�ال Kىل ٕاسرتاتيجية 

  الوزارة؟
 .وشكرا الس9يد الوز�ر

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس9يد الوز�ر، لٕالWابة Kىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ة
  الس9يد الرئBس احملرتم،

  ن،الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمو
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر xلس9يد�ن املس�شار�ن Kىل هذا 

  .السؤال اxيل هو Áيبني ¥ه·م دÝهلم بقضاÝ الس9يا�ة
ومك�س9باهتا،  2010ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بkٔنه وزارة الس9يا�ة تنطلق من رؤية 

، واxيل 2020وحقFقة ٔ�نه اكنت مك�س9بات þمة وKىل ٔ�ساسها مت بناء رؤية 
دÝلها ٔ�نه جتعل من املغرب وAة من الوAات الس9ياحFة  يه من اVٔهداف

العرش�ن يف العامل وكذª مرجعية يف مFدان الس9يا�ة املس9تدامة Kىل 
  . مس9توى البحر اVٔبيض املتوسط

ولتحقFق هذه اVٔهداف، مت اع·د مقاربة اxيل يه تتو\ املقاربة 
¡ادي Üس9تافد من التمنية  اCالية، ٔ�نه اCال ٔ�و الرتاب املغريب �رمmه هو اxيل

الس9ياحFة يف توازن بني مجيع املناطق ويف توازن بني مجيع اCاالت 
  .2020الس9ياحFة اxيل يه مت حتديدها يف ٕاطار رؤية 

ويف نفس الوقت هناك ب�Fة Wديدة xلحاكمة من W�ٔل مواÁبة هذا 
ة، التطور اxيل ¡ادي يعرفو القطاع واxيل ¡ادي حيقق فFه وا�د القفزة نوعي

  .وكذª اxيل ¡ادي åكون فFه وا�د اPينامFكFة جFدة Wدا
ولكن كذª هناك مهنجية Wديدة مت تب�هيا يف ٕاطار التمنية املس9تدامة 
يف ٕاطار احلفاظ Kىل املوارد ومدى التkٔثري السليب xلتمنية الس9ياحFة Kىل 

  .املوارد وكذª مدى التkٔثري إالجيايب Kىل الساكنة احمللية
، ولكن رمغ ذª حنن ننظر ٕاىل 2020لرؤية دÝل ٕاذن هاذي يه ا

الظرفFة احلالية ؤ�ش9نو تقmيض الظرفFة احلالية وكذª العوامل املؤ�رة، سواء 
العوامل اخلارجFة ٔ�و العوامل اPاyلية، اxيل كتkٔ�ر Kىل اVٔداء دÝل الس9يا�ة 

  .دÝلنا
ا يف وتزنيله 2020ٕاذن يف هذا إالطار، هناك مواÁبة ٕاسرتاتيجية لرؤية 

 ªىل املس9توى اجلهوي، ولكن كذK يل يه كنعملوهاxٕاطار �رامج عقد ا
هناك مواÁبة xلظرفFة احلالية من yالل ٕاجياد خطة �ش نتعاملو مع الظرفFة 
الس9ياحFة احلالية، خصوصا املسÅٔk املتعلقة ٔ�وال �لرتوجي، حنن �روج 

ن يف نفس xلوAات الس9ياحFة الiس9يكFة اxيل كنا كنتعاملو معها، ولك
الوقت حنن حناول ٔ�ن نبحث عن ٔ�سواق Wديدة، خصوصا يف ٔ�ور� 
الرشقFة، يف اPول ¥سكZدينافFة، يف الصني، ٕاذن اVٔسواق الصاKدة يف 

  .امليدان الس9يا£
مسÅٔk النقل اجلوي ٔ�ساس9ية Wدا، وحنن نعمل يف رشاكة مع وزارة 

xيل وصل ٕاىل النقل مشكورة Kىل ٕاطار ٔ�نه اكن هناك åراجع يف النقل ا
دÝل الر�الت اجلوية، حنن حناول اVٓن يف ٕاطار اسرتWاع الر�الت  18%

اجلوية Kىل كثري من الوAات الس9ياحFة وكذª من W�ٔل ٔ�ن �كون هناك 
  .ربط Vٔكرب املدن دÝلنا مع ٔ�ور� ؤ�ور� الرشقFة

واملسÅٔk اyVٔرية يه ٔ�ننا نواÁب اجلودة ونواÁب بعض الصعو�ت اليت 
القطاع يف ٕاطار دمع تنافسBهتا وكذª ٕاجياد املشالك اxيل كتعBشها يعرفها 

  .وحماوÅ مواÁبهتا يف هذا إالطار

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الفريق ¥س9تقاليل من W�ٔل التعقFب. شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد �� املس�شار الس9يد �� املس�شار الس9يد �� املس�شار الس9يد �� خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .Kىل ٔ�رشف املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم 
  السادة الوزراء،

  اVٔخت وإالخوة املس�شارون احملرتمون،
بطبيعة احلال هناك معطيات . ٔ�شكر الس9يد الوز�ر Kىل التوضيح دÝلو
يه Wد þمة، ٔ�� فقط  W2020د þمة مشكور Kلهيا، وإالسرتاتيجية دÝل 

لفاKلني يف هذا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بkٔنه هناك ٔ�زمة، وهذه اVٔزمة تkٔ�رت مهنا مجيع ا
اCال، و�لتايل yالل هذه الرؤية جيب ٕارشاك الفاKلني يف هذا امليدان، 

نو يه النقائص ٔ�و ش9 يعين جتلسوا مع الفاKلني يف طاوÅ احلوار وýشوفوا �ٔ 
  . ¥خmالالت اxيل اكينة

و�لتايل كذª املواÁبة جيب ٔ�ن åكون موازية مع �يق املرتبطني هبذا 
لفZادق وال املطامع وال التvار يف الصناKة التقليدية وال القطاع، يعين ال ا

التvار يف مجموKة دÝل القطاKات اليت ت�متي لها ٔ�و Üس9تقFت مهنا هاذ 
  .املواطنني اxيل عندمه ارتباط �لس9يا�ة

و�لتايل ت�شكرمك، الس9يد الوز�ر، وتنkٔكد Kىل ٔ�نه البد خص �كون 
  .ٕارشاك دÝل الفاKلني يف هاذ القطاع

  .را لمكوشك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقFب. شكرا

  :الس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ة
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

يف بداية والية هذه احلكومة احلالية، مت åكو�ن فريق معل اxيل هو 
�ة، مكون من وزارة الس9يا�ة وكذª من þنيي الفFدرالية الوطنية xلس9يا

ومت åكو�ن فريق معل اxيل تBش9تغل Kىل هاذ املسÅٔk، تBش9تغل Kىل 
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املشالك اxيل كتعرفها و�دات فZدقFة يف مراÒش، يف ٔ�اكد�ر، يف فاس 
وورزازات، هناك اف³mاص نقوم به، وت�شوف ٔ�ش9نا هو اVٔرضار اxيل واقعة 

 فهيا؟ ٔ�ش9نا هام بعض املساKدات اxيل ميكن لنا نقدمو لها؟
ت كذª هناك معل اxيل Áيقوم به هاذ فريق العمل يف ويف نفس الوق

ٕاطار يعين ýشجيع الرتوجي وكذª مسائل تتعلق �لطريان، خصوصا مع لك 
Aة Aة، وهاذي داXy فهيا حىت املنتخبني من W�ٔل التعامل مع قضية 

  . النقل اجلوي
ومن املسائل اVٔخرى اxيل Áيعمل Kلهيا هاذ الفريق هو ÁيفFة ٔ�نه اVٔداء 
دÝلنا من �حFة الرتوجي وال�سويق يف ٕاطار مزيانية حمدودة، Áيف نعمل ٔ�ن 
�كون عندو فعالية وعندو جناKة ٔ�كرث، خصوصا �ل�س9بة لٔ�سواق الصاKدة 

  واVٔسواق اليت كتعطي س9ياح ٔ�كرث؟
وهناك كذª فريق مت åكوينه مع املهنيني، مع ٔ�حصاب الفZادق ومع 

 هو اVٓن يعمل Kىل وضع خمطط ٕالKادة الفFدرالية الوطنية xلس9يا�ة، اxيل
الروح لكZوز بالدي، اxيل هو ¡ادي �كون بتvاوز املشالك اxيل اكن عرفها 
والنواقص اxيل اكن عرفها من ق�ل، بkٔنه �كون عرض þم Wدا، �كون 
عرض فFه الت�ش9يط �ل�س9بة xلس9ياح املغاربة، يتvاوب مع احmياWاهتم ف+ 

كذª �مثن اxيل �كون مZاسب �ل�س9بة خيص العائX واVٔطفال، ولكن 
xلمغاربة، وهذا ما ¡ادÜش �كون فقط يف فصل الصيف، ¡ادي �كون يف 

  .نونرب 25فصل الصيف ويف رمضان وطوال الس9نة وس9نعلن Kليه يف 
ٕاذن حنن نعمل Kىل جهبات مmعددة من W�ٔل جتاوز هذه اVٔزمة، ولكن 

، يعين ٔ�نه كمنش9يو لها يف �ل�س9بة لنا الس9يا�ة اPاyلية لBست مسÅٔk ظرفFة
وقت اVٔزمة، ولكن �ريد ٔ�ن åكون لنا ٕاسرتاتيجية يف هاذ إالطار هذا، 
سواء �ل�س9بة xلفZادق اxيل يه موجودة اVٓن �اليا ٔ�و �ل�س9بة �طط 
بالدي اxيل تنوضعو فFه حمطات þمة يف هذا إالطار، هناك حمطة ٕافران 

يف ٔ�اكد�ر اxيل ¡ادي åكون اxيل يه موجودة وهناك كذª حمطة ٕاميودار 
  .2013موجودة ٕان شاء هللا يف 

  :الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا xلس9يد الوز�ر، شكرا Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�mقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس9يد وز�ر الصناKة التقليدية حول الواقع 
ر�ن اللكمة �Vٔد السادة املس�شا. السليب xلرضائب Kىل الصناع التقليديني

  .من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد القلويباملس�شار الس9يد محمد القلويباملس�شار الس9يد محمد القلويباملس�شار الس9يد محمد القلويب
  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس9يد الوز�ر احملرتم، 

ال ٔ��د بطبيعة احلال جيادل يف ٔ�ن قطاع الصناKة التقليدية يف بالد� 

ا þام يف ٕانعاش ¥قmصاد الوطين، وÜسامه fشلك Áبري يف الرفع يلعب دور
  . مس9توى املبادالت اخلارجFة، ٕاضافة ٕاىل ýشغي? ٕاىل يد Kامþ Xمةمن 

ومبقابل هذا لكه جند ٔ�ن الظروف اليت يعمل فهيا الصانع التقليدي 
ظروف تفmقر ٕاىل العديد من الرشوط اليت åكفل العBش الكرمي، ومهنا 

لصناع من ¥خنراط يف الضامن ¥ج·عي والتغطية الصحية، Kدم متكني ا
وزد Kىل هذا لكه الرضائب اليت تزنل اكلصاعقة Kىل الصناع التقليديني 
وåربك مزيانياهتم املتواضعة وجتعلهم عرضة �xيون ؤ�حFا� لٕالفالس وٕا¡الق 

  . حمالهتم املهنية
ارة الوصية يف سؤالنا، الس9يد الوز�ر احملرتم، �رåكز Kىل دور الوز

التخفFف من هذه الرضائب املفروضة Kىل الصناع التقليديني والبحث عن 
صيغة متكهنم من ٔ�داء واج�اهتم ومس9تحقاهتم الرضي¿Fة وفق معايري åراعي 

  . حمدودية دyل العديد مهنم وإالماكنيات املادية املتواضعة
ته والقوي ٕان مطالبنا يه التعامل مبرونة مع هذا القطاع الضعيف مبقوما

يف عطاءاته ومردوديته، واحلكومات السابقة يف ٕاطار س9ياسة اPمع 
القطاعي قدمت العديد من ال�شجيعات والتحفزيات لقطاKات ٔ�صبحت 
اليوم �حجة ودامعة لالقmصاد الوطين، Kىل س¿Fل املثال ¥س�ïر يف العقار 

  . والس9يا�ة والفال�ة
  .الس9يد الوز�ر وتفضلوا بق�ول فائق التقد�ر و¥�رتام

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، لٕالWابة Kىل السؤال. شكرا لمك

        ::::الس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناKة التقليديةالس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناKة التقليديةالس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناKة التقليديةالس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناKة التقليدية
  . شكرا الس9يد الرئBس

  زماليئ الوزراء احملرتمون،
  السادة والس9يدات املس�شارون،

حرار Kىل وضعه هذا يف البداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر فريق التجمع الوطين ل�ٔ 
  . السؤال وKىل اه·مه بقطاع الصناKة التقليدية

الس9يد املس�شار احملرتم، خبصوص ýساؤلمك حول الرضيبة ووقعها 
السليب Kىل القطاع، ال بkٔس من التذكري بkٔنه الواج�ات الرضي¿Fة اليت تؤدى 

وا�د بطبيعة احلال الصناKة التقليدية . �xوÅ يه واج�ات Kىل لك املغاربة
من القطاKات اxيل Áيkٔدي رضائب بطبيعة احلال ¡ادي �رجعو لهذا املوضوع 
بتجزيء، ولكن هذه الرضائب يه اxيل كتجمع واxيل �لفضل دÝلها متول 

  . مجيع املشاريع اxيل كهتم مجيع املغاربة، مبا فهيا القطاع دÝل الصناKة التقليدية
 خيص إالجراءات اxيل قامت احلكومة احلالية، ٕاضافة ٕاىل ما جûمت به ف+

هبا احلكومة السابقة، Wات بوا�د العدد دÝل إالجراءات اxيل يه þمة 
  : واxيل صادقmو Kلهيا يف هاذ اCلس احملرتم مبناس9بة القانون املايل

 : الرضيبة Kىل القمية املضافة  ----1111

 ٕاعفاء لكي xلزرايب ذات الطابع التقليدي املصنعة حمليا؛  -
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لبيوKات واخلدمات اليت ينجزها صغار الصناع ٔ�و ٕاعفاء لكي Kىل ا -
ٔ�لف  500صغار مقديم اخلدمات، ا¾ي يقل رمق ٔ�عامهلم الس9نوي Kىل 

 ؛ )مليون س9ن�مي 50( درمه 

ٕاعفاء لكي من الرضيبة عن اس9ترياد ا¾هب الصايف من س9بائك ٔ�و  -
 قضبان؛ 

ٕاعفاء جزيئ xلحرفFني من فرض الرضيبة : الرضيبة Kىل اyPل  ----2222
�ل�س9بة ل  %20دÝل )  rabattement(فض ٔ�و ختفFض يعين fسعر خم

 . س9نوات احملاس¿Fة اVٔوىل 5
ختفFض الرضيبة Kىل الرشاكت �لسعر ٔ�و : الرضيبة Kىل الرشاكت ----3333

�ل�س9بة xلرشاكت اليت حتقق رمق معامالت  %15دامئا �لتخفFض ا�فض 
Ýل مليون درمه، بطبيعة احلال Áهيم وا�د العدد د 3يقل ٔ�و Üساوي 

اxيل هام صغار، اxيل  (Les enterprises)التعاونيات ووا�د العدد دÝل 
 . اVٔ¡لبية دÝهلم كBش9تغلوا يف الصناKة التقليدية

ٕاذن لكهم هاذو ٕاجراءات اxيل Wات هبم احلكومة احلالية، ٕاضافة ٕاىل 
إالجراءات اxيل تداروا من ق�ل، ¡ادي �زيد إالعفاء اجلزيئ xلرضيبة Kىل 

�ل�س9بة ملقاوالت الصناKة التقليدية اليت يعمتد  %17,5ىل الرشاكت إ 
  . مZتوAا Kىل العمل اليدوي

كذª وف+ خيص التعاونيات، نذÁر إالعفاء اللكي xلتعاونيات 
و¥حتادات اليت تنحرص ٔ�´شطهتا يف مجع املواد اVٔولية Pى املنخرطني هبا 

ليون درمه، وهاذ م  5وýسويقها ٔ�و عندما يقل رمق ٔ�عاملها الس9نوي عن 
اليش بطبيعة احلال ينخرط يف س9ياق ýشجيع التعاونيات Kامة، و�خلصوص 
التعاونيات دÝل الصناKة التقليدية اليت ´شجعها بقوة، Vٔنه كنعتربو بkٔنه 
التجميع دÝل الصناع التقليد�ن، سواء Òجمعيات و�خلصوص كتعاونيات، 

لعبوا وا�د اPور دÝل قاطرة �ش �كونوا مك³اور، Vٔنه معولني Kلهيم �ش ي 
دÝل الصناKة التقليدية و�ش يلعبوا اPور دÝهلم احلقFقي املناط هبم 

Ýصادmاق .  
Xولية املس9تعمVٔدد من املواد اK ل دمعvك .. كام ´سÝ ،سBالس9يد الرئ

  . ما مكلت، سkٔحmفظ �لبايق xلتعقFب
  .وشكرا

  :الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الوطين لٔ�حرار اللكمة لفريق التجمع. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد القلويباملس�شار الس9يد محمد القلويباملس�شار الس9يد محمد القلويباملس�شار الس9يد محمد القلويب
  . شكرا الس9يد الوز�ر

بطبيعة احلال يف البداية قلنا ال ٔ��د ينكر اCهودات اليت تقوم هبا 
الوزارة يف هذا القطاع، ¡ري هو، الس9يد الوز�ر، ندققو يف احلاÅ دÝل هاذ 

يعة احلال، املهنيني و�رجعو xلرتاجع دÝل اWVٔانب ٔ�و دÝل الس9ياح بطب 
و�رجعو xلمنافسة الرشسة اxيل عرفهتا بالد� يف املنتوWات املقرصنة، Kدة 

مZتوWات اxيل يه دخK XFىل بالد�، ¡ادي نلقاو هاذ املهنيني خصهم وا�د 
مه وا�د املنافسة، وKىل اVٔقل حنميومه من هاذ د¥ه·م زائد، راه عن

  . اyPالء
ش دور ¡ري دÝل إالنتاج، راه عندو ونعرفو الصانع املغريب راه ما عندو 

دور Kىل احملافظة Kىل الهوية املغربية وال�شهري والتعريف �لبالد دÝلنا، 
ولهذا هذه الفûة ٔ�و هذه الرشحية �متناو �كون وا�د اPمع ٔ�كرث �ش حيسوا 

  . بkٔن الوزارة الوصية راه واقفة ٕاىل Wا�هبم
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .د الوز�ر لٕالWابة Kىل التعقFب، تفضلوااللكمة لمك الس9ي

        ::::الس9يد وز�ر الصناKة التقليديةالس9يد وز�ر الصناKة التقليديةالس9يد وز�ر الصناKة التقليديةالس9يد وز�ر الصناKة التقليدية
. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم Kىل ¡ريته Kىل قطاع الصناKة التقليدية

Áونوا مkmٔكد�ن، الس9يد املس�شار احملرتم، بkٔننا لن ندخر ٔ�ي Aد يف البحث 
ع الصناKة xل�شاور و¥س�شارة معمك مكنتخبني ومع مجيع من ميثل قطا

التقليدية، من حرفFني ٔ�و مZتخبني، xلبحث والعمل Kىل مجيع الوسائل اليت 
  . تنظرون وåرون بkٔهنا ¡ادي جتيب يش �اWة Wديدة xلقطاع

بطبيعة احلال تذاÁرتو Kىل املنافسة الرشسة، ٔ�� طرحهتا يف اCلس 
.. ضواحلكويم السابق مع الس9يد رئBس احلكومة والسادة الوزراء بkٔنه كنتعر 

عرض لوا�د الهجمة الرشسة كام هاذ اليش نؤكده، تالصناKة التقليدية كت 
هاذي جوج دÝل اVٔسابيع اýشدت وا�د اCموKة دÝل السلع، �خلصوص 
البالغي دÝل الصناKة التقليدية اxيل Wاية من وا�د الب�ان من �ٓس9يا دون 

  . ذÁر ٔ�سامهئا
دÝل املالية، Wلس معنا  حنن اVٓن يف ٕاطار وا�د اPورية بني الوزارة

الس9يد وز�ر املالية، بطبيعة احلال إالدارة دÝل امجلارك، وزارة الصناKة 
والتvارة، وزارة اPاyلية، وزارة الصناKة التقليدية، �ش حناربو هاذ 
الظاهرة، ؤ�� ٔ�عطيت التعل+ت دÝيل يف مجيع نقط احلدود ويعين احملطات 

  .زيع، بkٔنه فني ما اكن يش مZتوج åكون املتابعةالتvارية اxيل اك�ن فهيا التو 
ؤ�ؤكد ª تبعا xلتدyل دªÝ بkٔنين طلبت من الوزارة �ش åكون 
Òطرف يف املتابعة دÝل هاذو اxيل اس9توردوا هاذ اليش واطلقها يف 

  . مراÒش
ٕاذن اPور دÝلنا اVٔسايس، الس9يد املس�شار، هو امحلاية دÝل الصانع 

، وكام س9بق ادÝل الصناKة التقليدية، لن ندخر Aد التقليدي واملنتوWات
  .يل ٔ�ن طرحت Kليمك حنن مس9تعد�ن مجليع ¥قرتا�ات اxيل ميكن تعاون

  .والسالم Kليمك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤالني املوAني  .شكرا لمك الس9يد الوز�ر Kىل مسامهتمك

حول �ر�مج مزيانية  ٕاىل الس9يد وز�ر ¥قmصاد واملالية، والسؤال اVٔول
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املواطن، اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¥س9تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد �� املس�شار الس9يد �� املس�شار الس9يد �� املس�شار الس9يد �� خفخفخفخفارياريارياري
  الس9يد الرئBس،

  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني
  السادة الوزراء،

  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
يدة ٔ�ساس تعز�ز الثقة وتدعمي الرyاء ¥قmصادي تعترب احلاكمة اجل 

والرتابط ¥ج·عي وتقليص هوة الفقر واحملافظة Kىل البûBة و¥س9تغالل 
املس9تدام xلموارد الطبيعية وضامن تعز�ز ثقة املواطن واملقاوÅ يف معل 

ÅوPإالدارة وا.  
وKىل هذا اVٔساس، معلت احلكومة Kىل ٕارساء حاكمة اقmصادية، 

اþا الشفافFة والفعالية واحلاكمة اجليدة، وحتسني مZاخ اVٔعامل وحماربة قو 
املضار�ت و¥حmاكر املرض �لنظام ¥قmصادي، وذª من yالل ما 
ٔ�صدرته وزارة املالية كتقدمي م¿سط xلقانون املايل وهو ما يعرف مبزيانية 

لولوج املواطن، وذª هبدف ضامن التواصل بني املواطنني وåكرÜس حق ا
ٕاىل املعلومة، وذª من yالل هذه الوثيقة التعريفFة ملزيانية اPوÅ ومرا�ل 
ٕاKدادها، وكذا ýسليط الضوء Kىل الس9ياق الوطين واPويل لقانون املالية، 
مع الرتكزي Kىل مؤرشات ¥س9تقرار واVٔداء املايل Òعجز املزيانية وا�Pن 

mصادي لهذا القانون، مع العمويم و¡ريها من البعد�ن ¥ج·عي و¥ق 
الرتكزي Kىل التدابري اليت هتدف ٕاىل دمع ال�شغيل والقدرة الرشائية 

  . xلمواطنني
فmنو�را xلمvلس ومن yال� الرٔ�ي العام الوطين، ´سائلمك، الس9يد 
الوز�ر، عن الرب�مج الوطين املتعلق مبزيانية املواطن لتقدمي مزيد من الرشح 

مج والهيلكة اجلديدة xلمزيانية املب�Fة Kىل وإاليضا�ات حول هذا الرب�
  .ٔ�ساس هذا إالصالح العميق لقانون املالية

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد وز�ر ¥قmصاد واملالية، لمك . شكرا xلس9يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة لٕالWابة Kىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد ����زار �ركة، وز�ر ¥قmصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ¥قmصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ¥قmصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ¥قmصاد واملالية
  .الرمحن الرحمي fسم هللا

  الس9يد الرئBس احملرتم،
  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شارون احملرتمون من الفريق ¥س9تقاليل 
وكام Wاء يف تدyل . xلو�دة والتعادلية حول هذا الرب�مج، مزيانية املواطن

 ٔV صاد واملاليةmٔصدرت وزارة ¥قkول مرة مزيانية الس9يد املس�شار، ف

، الهدف فهو ٔ�وال وق�ل لك يشء ¥خنراط وتطبيق 2012املواطن لس9نة 
املبادئ اليت Wاء هبا اPس9تور اجلديد، ٔ�وال متكني املواطن من احلق يف 
املعلومة، و4نيا كذª ربط املسؤولية �حملاس9بة، Vٔن انطالقا من تقدمي 

  :نمضامني املزيانية �كFفFة م¿سطة، سBمتكن املواط
ٔ�وال، يت��ع ما تقوم به احلكومة من تزنيل لرب�جمها احلكويم، وهل مت 

  الوفاء �لزتاماهتا اليت قدمهتا يف الرب�مج احلكويم؛
4نيا، سBمت التعرف عن ما سBمت حتقFقه من ٕاجنازات يف مFاد�ن 
اج·عية، يف مFاد�ن اقmصادية، وكذª يف ضبط التواز�ت ¥قmصادية 

ª هاذ مزيانية املواطن فهFي تقدم التدابري اجلديدة اليت Wاء هبا واملالية، وكذ
، املتعلقة مÕال بعدد مZاصب الشغل احملدثة اليت 2012قانون املالية لس9نة 

مZصب شغل، وهو رمق قFايس مقارنة مع الس9نوات  26.200وصلت ٕاىل 
  .املاضية

هو كذª يؤكد عن ٕا�داث صندوق ال·سك ¥ج·عي ا¾ي ٔ��دث 
W�ٔل متويل اس9هتداف الفûات املعوزة، ومن بBهنا �ر�مج املساKدة الطبية من 

اليت ٔ�عطى انطالقmه WالÅ امل� من W�ٔل تعمميه yالل هذه الشهور 
  .املق�X، وا¾ي س9ميكن الفقراء من الولوج xل�دمات الصحية �Cان

ªيل هو كذxسري، اBر�مج ت� ªكذ ªاس9هتداف حملاربة  �ر�مج هنا
  .ر املدريس يف العامل القرويداله

  .هناª كذª اس9هتداف الفûات ذوي ¥حmياWات اخلاصة
هناª كذª يف ٕاطار هاذ مزيانية املواطن، فقد قدمZا كذª بعض 
التدابري اVٔساس9ية، يف جمال الطرق القروية، يف جمال ¥س�ïرات، يف 

رمه فهFي سBمت مليار دÝل اP 20جمال التعلمي، وي��غي التذكري هنا بkٔن 
اس�ïرها يف العامل القروي من W�ٔل ا�هنوض �لعامل القروي، وتوفري مليار 
دÝل اPرمه يف ٕاطار صندوق yاص xلتمنية القروية واملناطق اجلبلية، 
وهاذي كذª اس9هتداف Wديد لهذه املناطق اليت تعرف ´س9بة فقر مرتفعة، 

  .ل املناطق اجلبليةوبفضل هذه العمليات س�متكن ٕان شاء هللا من تkٔهي
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 .اللكمة xلفريق ¥س9تقاليل من W�ٔل التعقFب. شكرا لمك

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اxلبار
  .شكرا لمك الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

املبذوÅ الس9يد الوز�ر، ٕان ردمك اكن شافFا من �حFة العمل واCهودات 
من طرف احلكومة، ¡ري ٔ�ننا مكواطنني ٔ�و لسان املواطن اليوم ي�mظر الكÕري 
والبد ؤ�ن �ربط املفهوم اجلديد ا¾ي وصلت ٕاليه هذه احلكومة وتعهدت 

  . به، ٔ�ال وهو ربط املسؤولية �حملاس9بة، هذا من Aة
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4نيا، احلرية والشفافFة املطلقة، س9+ وحنن يف تزنيل دس9تور Wديد، 
  . اPس9تور ا¾ي سامه فFه مجيع املغاربة

  الس9يد الوز�ر، 
ٕان املصيبة اليت تصي¿Zا اليوم يه يف انعدام التواصل ويف العزوف عن 

�رى اليوم نظرا xلزÝدة اليت متت يف سعر . ٕاعطاء املعلومة xلمواطن
احملروقات، فهناك زÝدة ترضب ٔ�طناهبا شامال وميينا دون حسBب ٔ�و رقFب، 

لتواصل ويف ٕاطار احلاكمة اجليدة ويف ٕاطار املسؤولية امللقاة Kىل ٕاذا اكن ا
السادة الوزراء ٔ�عضاء احلكومة جيب ٔ�ن نوصل اخلرب ٕاىل املعين �Vٔمر، ٕاىل 
املس9هت�، ٕاىل املواطن، لطمkٔنته من Aة ولرفع الظمل والهمينة املسلطة Kليه 

  . من طرف من ال مضري هلم
، الس9يد الوز�ر، وKىل احلكومة بصفة ٕان املسؤولية ملقاة Kىل Kاتقمك

ال معىن بkٔن نبقى ح�Bيس املاكتب ونرتك . Kامة ٕاليصال اخلرب وKدم ك·نه
  . املواطن يتلقى اخلرب من ¡ري صوابه ٔ�و ¡ري معينه

الس9يد الوز�ر، ٕاننا ال ´شكك يف اCهودات اليت تبذلوهنا، ¡ري ٔ�ننا 
  . ؤولية �حملاس9بةنطمح يف املزيد، نطمح يف رفع شعار ربط املس

  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا xلس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملالية
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم Kىل تعقFبه. شكرا الس9يد الرئBس

Fي تعمل يف ٕاطار الشفافFة الاكمX وٕاننا ي��غي هنا التÁٔkيد بkٔن احلكومة فه 
ويف ٕاطار التواصل الرضوري مع املواطنني، وقد تقدم الس9يد رئBس 

ولكن مع اVٔسف مل �متكن  .احلكومة يف ٕاطار �ر�مج yاص ؤ�مام جملسمك
من القFام �ملناقشة اليت اكنت من املفروض ٔ�ن تمت، ولكن تقدم معها يف 

 وقدم مجيع املعطيات يف هاذ ٕاطار �ر�مج yاص وتواصل مع املواطنني
  . اCال

ومت هناª كذª اج·ع بني رئBس احلكومة ووز�ر التجهزي والنقل 
واملهنيني من W�ٔل ضبط اVٔمور، ومن W�ٔل ٔ�ن ال يمت هناª انعاكسات 
Kىل القدرة الرشائية xلمواطنني خبصوص ٔ�ساسا نقل البضائع ونقل املسافر�ن 

  . والنقل احلرضي
ال ميكهنا ٕاال ٔ�ن تواصل جمهودها يف ٕاطار املراق�ة واملراق�ة وٕان احلكومة 

الصارمة من طرف وزارة اPاyلية ومن طرف لك من يقوم بدور املراق�ة 
حىت نرضب Kىل ٔ�يدي املضاربني وحىت ال �كون هناª ٔ�ي جتاوز يف هذا 

  . الشkٔن
  .وشكرا

  

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
يتعلق حبجز احلسا�ت البنكFة السؤال املوايل . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

اخلصوصية xلملزمني، اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق 
  .¥شرتايك، فليتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس9يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس9يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس9يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس9يد موالي احلسن الطالب
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

ئب ومس9تحقات اPوÅ الشك ٔ�ن ا�متلص الرضييب وKدم ٔ�داء الرضا
fشلك Kام من الظواهر اليت ٔ�صبحت تعرقل لك اCهودات اليت تبذلها 
اPوÅ من W�ٔل حتقFق التمنية امل�شودة لب��، فالوطنية احلقة والصادقة 
ýس9توجب Kىل لك ملزم ٔ�ن يؤدي واج�ه الوطين، سواء تعلق اVٔمر 

  . ¡ري ذª �لرضائب املبارشة ٔ�و واج�ات الضامن ¥ج·عي، ٕاىل
ومن إالجراءات اليت اختذهتا اPوÅ مؤخرا xل³د من هذه الظاهرة يه 
اxلجوء ٕاىل اس9ت�الص ديوهنا م�ارشة من احلسا�ت اخلاصة xلملزمني 

  .مبختلف البنوك احمللية دون سابق ٕانذار ودون س9ند قانوين
  الس9يد الوز�ر،

قmصادية، ٕان هذا إالجراء ٔ�صبح هيدد fشلك م�ارش مساعي التمنية ¥
ٕاذ ٔ�صبح العديد من امللزمني يعزفون عن اس9تعامل البنوك لودائعهم 
ويفضلون صناديقهم اخلاصة، اليشء ا¾ي ينعكس سلبا Kىل مس9توى 
الس9يوÅ يف اVٔبناك من Aة، ومن Aة ٔ�خرى هناك من فقد الثقة لكيا يف 

اكت فهناك من سمل ش9ي. اVٔبناك لصاحل القطاKات ¡ري þيلكة و¡ري املقZنة
بنكFة لزبنائه ٔ�و مزوديه وتفاkWٔ �رصيد ¡ري اكيف حبسابه البنيك اخلاص، Vٔن 
مصاحل اPوÅ قد اس9ت�لصت م�ارشة مZه ديوهنا ؤ�صبح بذþ ªددا يف 

  .سالمmه وحريته املدنية والبدنية
  الس9يد الوز�ر،

حصيح ٔ�ن ال·طل يف ٔ�داء الرضائب ومس9تحقات اPوÅ بصفة Kامة 
معاق�ة مرåكيب ذª ال·طل �لك ٔ�شاكل العقاب طبقا وجب احلد مهنا و 

xلقانون، ٕاال ٔ�ن اس9ت�الص ديون اPوÅ م�ارشة من احلسا�ت اخلاصة 
xلملزمني، لن ختدم يف يشء املصاحل ¥قmصادية xلبالد، بل س9تصبح 

  .ٕاجراءا معاÁسا Vٔهداف التمنية ¥قmصادية ببالد�
جراءات لتدارك هذه ¾ا، ´سائلمك، الس9يد الوز�ر، ما يه االٕ 

  اخلروقات؟ 
4نيا، وما يه التدابري اليت س��mذها وزارåمك fشلك قانوين وعقالين 
xل³د من ظاهرة ال·طل يف ٔ�داء مس9تحقات اPوf Åشلك يضمن حقوق 

  امجليع؟ 
  .شكرا الس9يد الوز�ر
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        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ىل الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة K. شكرا xلس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئBس

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني عن الفريق ¥شرتايك عن سؤا� 
وجتدر . الهام حول احلجز Kىل احلسا�ت البنكFة اخلصوصية xلملزمني

إالشارة هنا Kىل ٔ�ن السادة املس�شار�ن ٔ�كدوا Kىل رضورة ٔ�وال العمل Kىل 
ل املداخFل الرضورية �xوÅ، ورضورة كذª مجيع امللزمني ٔ�ن يقوموا حتصي

ªىل ذK فقنيmٔداء رضا2هبم، حنن لكنا مkب .  
ومن Aة ٔ�خرى، يف ٕاطار السؤال، مت طرح نقاش حول ÁيفFة تطبيق 

ويف هذا إالطار ي��غي . ذª واس9تعامل ما Üسمى �ٕالشعار لغري احلا2ز
معل قانوين، ¡ري �ش نتفقو، Vٔنه تدار يف  التذكري ٔ�وال ٔ�ن هاذ العمل فهو

ٕاطار املدونة دÝل التحصيل، وهاذ املدونة دÝل التحصيل اxيل صادقmو 
Kلهيا، واكن ٔ�وال دارهتا حكومة التناوب ومت التÁٔkيد Kلهيا مؤخرا �ل�س9بة 

  .xلحكومة اyVٔرية دÝل اVٔخ عباس الفايس، ٕاذن اك�ن قانونية هاذ اVٔعامل
من املداخFل  %95نية، �ش �كونو كذª واحضني بkٔن هاذ النقطة الثا

اجلبائية، فهFي تمت عن طريق الطوعية، ٕاذن ال يمت اس9تعامل هاذ إالجراء ٔ�و 
  .هاذ إالماكنية

النقطة الثالثة، وهو ٔ�ن املرشع يف إالطار القانوين، فقد قدم ضام�ت 
  :xلمد�ن، ميكن ٕاجاملها ف+ ييل

امللكف �لتحصيل ٕاىل هذه اVٓلية القانونية  ٔ�وال، اشرتاط جلوء احملاسب
بعد �لول W�ٔل ¥س9تحقاق، وكذª بعد ٔ�ن يمت إالشعار بkٔنه مل يمت القFام 

  بkٔداء الرضائب Kدة مرات حىت يمت التوصل ٔ�و اس9تعامل هذه اVٔداة؛
النقطة الثانية، وهو رضورة ٕاشعار املد�ن بواسطة �ٓخر ٕاشعار بدون 

 ªم ق�ل تب  10صا2ر وذÝ�ٔ لغري احلا2ز؛x ليغ إالشعار  
4لثا، العمل Kىل ٕاخ�ار املد�ن بواسطة رساÅ عند توجFه إالشعار xلغري 

  . احلا2ز يف نفس الوقت ٕاىل احملجوز Pيه
فضال عن ذª، فٕان للك مد�ن اعترب ٔ�نه طا� نوع من التعسف احلق 

امية ٕاىل اxلجوء ٕاىل القضاء ¥س9تعvايل إالداري ا¾ي Üشلك يف �د ذاته ح
ٕاضافFة � وحيول دون جتاوز إالدارة امللكفة بتحصيل دا2رة اخmصاصها يف 

  .هذا اCال
 ªليه، رمغ ذK لكمناå يلxٕاذن اك�ن هاذ اجلانب القانوين ا ،ªرمغ ذ
فكام Wاء يف تدyل الس9يد املس�شار، توصلنا �لعديد من الشاكÝت يف 

والتفاKل إالجيايب مع هذا اCال، و�لتايل احلكومة يف ٕاطار التعامل 
املواطنني ومع السادة املس�شار�ن ومع كذª السادة النواب، فقمنا �ختاذ 

  :التدابري التالية

ٔ�وال، وهو ٔ�نه يف هذا إالطار وقع تقليص الوترية الس9تعامل هذا العمل، 
وطلبنا �ش ٔ�ننا ٕاKادة النظر يف ÁيفFة اس9تعاملها، Vٔن القانونية دÝلها فهFي 

كن تبني بkٔن اك�ن العديد من املواطنني تيحسوا بkٔنه مل يتوصلوا 4بتة، ول
يف التعقFب نعطي املعطيات .. �ٕالشعار، بkٔنه اك�ن ٕاشاكلية يف هذا إالطار

  .اVٔخرى
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقFب، . شكرا الس9يد الوز�ر

  . تفضلوا

        ::::حلسن الطالبحلسن الطالبحلسن الطالبحلسن الطالباملس�شار الس9يد موالي ااملس�شار الس9يد موالي ااملس�شار الس9يد موالي ااملس�شار الس9يد موالي ا
  .شكرا الس9يد الرئBس

الس9يد الوز�ر، ٔ�وال احZا اس9ت¿رش� yريا يف خطاب الس9يد رئBس 
احلكومة ٔ�ن هاذ القضية ما ابقاýش، ومع اVٔسف يف نفس اVٔس9بوع ويف 
نفس اليوم قامت إالدارة بتحصيل الرضائب، هذا مع اVٔسف، هذه ´سvلها 

احلكومة ٔ�نه هذه القضية Kىل احلكومة اجلديدة بkٔنه حhF يقول رئBس 
  . حتيدت ولكن يه �قFة

ف+ خيص املسÅٔk القانونية، امللزم بZBه وبني مصل³ة الرضائب مدونتان، 
. ، واملدونة الثانية يف التحصيلهوقانون همدونة الرضائب اxيل يه كتعطيه حق

 29، الفصل 29يف التحصيل اللك يعرف ٔ�نه هاذ التحصيل Wاء يف الفصل 
ٔ�نه يف �اÅ اس9ت�الص هذه اPيون ال : "ورصحي، Áيقول بkٔنهاكن واحض 

  ". ميكن ٔ�ن تؤ�ر Kىل سري الرشكة ٔ�و سري امللزم
فهنا، الس9يد الوز�ر، حتصيل الرضائب ما كBشوف حىت يش نظرة من 

ٔ�� ٔ�ؤكد لمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه حتصيل الرضائب ما كBشوف حىت . هاذو
توصلوا حىت fيش ٕاشعار، وهذه �اWة، ووا�د العدد دÝل الناس ما Áي 

�اصX وعند� وا�د العدد دÝل اVٔمXÕ يف هاذ النوع واك�ن حىت يف ýشابه 
  . اVٔسامء، اك�ن �س دا� اxيل عندمه ýشابه اVٔسامء وحتجزوا هلم حسا�هتم

الس9يد الوز�ر، ف+ خيص احملمكة، يف احلقFقة عندو احلق، ولكن فني 
´سان Áيكون Kاطي ش9ياكت دÝلو وال يه الوقت دÝل هاذ اليش، االٕ 

مكبياالت وÁيتحصلوا لو هاذ الفلوس وÁيويل يف ورطة þدد، الرشكة þددة 
  . وهو þدد

اك�ن بعض التحصيل دÝل الرضائب، اxيل هو Áيكون ٔ�نه إال´سان �يق 
وا�د تخرج ك و  وÁيجي (le contrôle fiscal)يف �اÅ تفBmش، �يق يف 

(le rôle)  ول وحيجVٔىل ٔ�مسو زوا �اK احلساب .  
الس9يد الوز�ر، احZا مايش ضد ٔ�داء الرضائب، ولكن إالشاكلية هو 

اليوم الوضع ¥قmصادي كتعرفوه Áيفاش دا�ر، احلاالت دÝل . التخفFف
ٔ�لف رشكة اليوم þددة �ٕالفالس يف مشالك  25الرشاكت اxيل يه 

  . ¥س9ت�الص، ٕاىل ¡ريها
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ب مZمك هو توقFف هذه املسطرة، ولهذا، الس9يد الوز�ر، ما نطل
مÕال حhF . توقFف هذه املسطرة �اال واحلقFقة ٔ�ن إال´سان خصو خيلص

åكون رشكة ٔ�جZبية وال وا�د املس�مثر ٔ�جZيب ابغى يغادر البالد، هنا 
نطلب �ش �كون هاذ الشلك، ولكن رشكة مغربية حمضة، ýسامه يف 

 Åصاص البطاmسامه يف امý ،صاد املغريبmولكن تقع يف هذا املشلك¥ق.  
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¥قmصاد واملالية
  .شكرا

ٕاذن ٔ�وال ي��غي التذكري هنا بkٔن اخلزينة العامة فهFي جمربة بkٔن تقوم 
ب، هذا دورها، وٕاذا ما قام�ش به ¡دا هو اxيل بدورها وبتحصيل الرضائ

ٕاذن هنا اك�ن وا�د الرضورة ومعل . ¡ادي مييش xل³¿س، ا�كونو واحضني
  . اxيل هو خصو يمت

ق�ل، إالشاكلية احلقFقة وهو ٔ�ن ٔ�وال حبال  نٕاذن احبال اxيل قلت م
اxيل طرحمت قضية التبليغ، اك�ن ٕاشاكلية يف هذا إالطار، Vٔن العديد يقولون 
بkٔن مل يتوصلوا، اك�ن اxيل ما ت�BغBش yÝذها، نقولوها، تنطلبو هنا من 

واك�ن . امللزمني ٔ�هنم يقوموا �Pور دÝهلم، وميل توصل الرساÅ ٔ�نه yÝذها
  .كذª اxيل تيغريوا العناو�ن دÝهلم، و�لتايل تيصعب ٔ�هنم يتوصلوا

  هنا يف هاذ إالطار ٔ�ش9نو ابغينا ند�رو؟ 
xيل ركز� Kلهيا، وهو ٔ�وال نضبطو واش هاذ الرضائب النقطة اVٔوىل ا

 ªاملطلوبة واش يه ٔ�وال الزالت مس9تحقة؟ ٕاذن هنا اخلازن العام وكذ
مد�رية الرضائب ¡ادي تقوم �لضبط، �ش ما توقعش جتاوزات يف هذا 

  .النقطة
النقطة الثانية، ´شوفو مع امجلاKات احمللية، Vٔن اVٔ¡لبية دÝل هاذ 

رسوم فهFي ùبعة xلجامKات احمللية، نضمن واش هاذ اليش �يق الرضائب وال
اك�ن، و4نيا واش هاذ املواطنني الزم تيخصهم خيلصوا، وال هاذ الرشاكت 

  .�يق تيخصهم خيلصوا هاذ اليش؟ ٕاذن ٔ�وال نضمنو حصة املعلومة
النقطة الثانية، وهو اxيل ابغينا نوصلو لها، و¡ادي ند�رو دورية يف هاذ 

ٔ�ننا نضمنو ٔ�ن ما ينص Kليه القانون يمت تطبيقه حرفFا، ٔ�ي ٔ�ن  إالطار،
هذا ٔ�سايس Vٔن إالشاكلية احلقFقFة يه .. املواطن ٔ�و الرشكة تتوصل هباذ

  .ٕاشاكلية التبليغ والتوصل �ملعلومة، ٕاذن هاذي نقطة
النقطة الثالثة اxيل ابغينا ندرسوها واxيل ¡ادي ندyلوها كذª، وهو 

 البنك ميل توصل هباذ العمل ٔ�هنا تعمل ق�ل ما يمت ٔ�ننا جنعلو ٔ�ن حىت
¥س9ت�الص، تعمل ونعطيو وا�د املدة زمZية اكفFة �ش امللزم مييش ٕاىل 
مد�رية الرضائب ٔ�و مييش xلق�اضة وحيل إالشاكلية دÝلو �ش ميكن يف 

ٕاطار التفاوض �ش نتvاوزو هاذ املشلك، وKاد بعد هاذ املدة Kاد يمت 
  .مل يمت ذªاس9ت�الصه ٕاذا 

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر، شكرا Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�mقل ٕاىل اVٔس9ئX املوAة ٕاىل الس9يد وز�ر التجهزي والنقل، ٔ�يضا وز�ر 
ال�شغيل والتكو�ن املهين، مع العمل ٔ�ن الس9يد وز�ر النقل والتجهزي 

يل ف+ يتعلق �لسؤالني املوAني ٕاىل س9يجيب نيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغ 
  . هذا اyVٔري

كام y�ٔربمك ٔ�يضا ٔ�ن السادة املس�شار�ن ٔ�حصاب السؤال املتعلق بفك 
العزK Åىل املناطق اجلبلية والرب�مج الوطين xلطرق القروية يطلبان تkٔجFل 

 2اك�ن .. هذ�ن السؤالني ٕاىل فرصة الحقة وس9يؤWالن طبقا xلقانون
  .ٔ�حصاهبا التkٔجFل طبقا xلقانون اPاyيل xلمvلس اVٔس9ئX طالبني

ٕاذن ن�mقل ٕاىل اVٔس9ئX املوAة ٕاىل الس9يد وز�ر التجهزي والنقل، 
السؤال اVٔول حول ٕاخراج دفرت التحمالت Vٔر�ب س9يارات تعلمي 

معر ٔ�دخFل، عبد امحليد : الس9ياقة، xلمس�شار�ن احملرتمني السادة
. احلناكري قوضاض، عبد اCيد�ٔ ر قي، عبد القاديرز�ٔ السعداوي، سعيد 

  .اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لرشح السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكري
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئBس احملرتم،
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
   الس9يد الوز�ر،

س تعلمي الس9ياقة Kرب الهيئات املمثX هلم لقد توصل ٔ�ر�ب مدار 
مبرشوع دفرت التحمالت اخلاص بفmح واس9تغالل مؤسسات تعلمي الس9ياقة، 
اليت نصت Kىل مقmضيات هامة، وذª بزتامن مع تطبيق مدونة السري، ٕاال 

  .ٔ�نه الزالت الوزارة مل تصدر حلد اVٓن دفرت التحمالت اخلاص هبذه الفûة
مىت س�متكن : مساءلتمك الس9يد الوز�ر احملرتم من هذا املنطلق، نود

احلكومة من تزنيل دفرت التحمالت اخلاص بkٔر�ب مدارس تعلمي الس9ياقة؟ 
  ما يه إالÁراهات اليت تعوقمك الع·ده؟

  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد وز�ر التجهزي والنقل، لمك اللكمة . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤاللٕالWابة عن 
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        ::::النقل والتجهالنقل والتجهالنقل والتجهالنقل والتجهزيزيزيزي    الس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�رالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�رالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�رالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر
  الس9يد الرئBس،

  السادة املس�شارون، 
  .ٔ�شكر الفريق احملرتم Kىل طرح هذا السؤال

ٔ�ود ٔ�ن f�ٔرشه بkٔنه دفرت التحمالت صدر ومت ٕاقراره وبعثناه من W�ٔل 
ال�رش، ف�عد ال�شاور مع املهنيني اكنت هناك وا�د النقطة فهيا حمل 

لكن امشZBا xلوسط يف املقاربة اليت åهنجها احلكومة يف ٔ�ية معلية  yالف،
  .ٕاصالح ت�شاور مع مجيع املعنيني �Vٔمر، وهذا دٔ�بنا يف قطاع النقل

لكن هذه مZاس9بة ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�ن تkٔهيل القطاع دÝل تعلمي الس9ياقة 
هو جزء من نظام Kام دÝل ٕاصالح املنظومة دÝل النقل، Vٔنه املنظومة 

Ýل النقل ت��دا من تعلمي الس9ياقة، ف§ª امشZBا يف هاذ ¥جتاه دÝل ٔ�ن د
هاذ القطاع ٔ�ن �كون مZظام، ٔ�ن �كون مفmو�ا مجليع املغاربة ا¾�ن �ريدون 
ٔ�ن Üس�مثروا من W�ٔل ٔ�ن خيلقوا وا�د العدد دÝل فرص الشغل، واحZا 

ت ٕان مل åكن عند� وا�د العدد دÝل الطلبات، ميكن يل نقول لمك �لعرشا
�ملئات، لكن يف ٕاطار وا�د النوع من التوازن �ش ما يوقعش وا�د النوع 

  . ويضيعوا املس�مثر�ن احلاليني (l’inflation)من 
لكن در� فهيا رشوط تقZية، در� فهيا رشوط مالية، در� فهيا رشوط 

xيل fرشية، مبعىن املد�ر واPور دÝلو، مبعىن ا¾�ن Üش9تغلون واملسؤوليات ا
عندمه وكذª احلقوق اxيل عندمه، مث يف نفس الوقت ٔ�رد� ٔ�ن åكون هذه 
املدارس تعرب عن املغرب اجلديد، مدارس حمرتمة، اPاyل ٕا�هيا موجود 

  .واخلارج مهنا ٔ�يضا موجود Üس9تفFد مهنا، بل هناك ýشجيع
لكن ٔ�يضا، وهذا Áيدyل بطبيعة احلال وا�د العدد، امشZBا حىت 

امشZBا اVٓن Pفاåر التحمالت نقل املس9ت�دمني، النقل xلفحص التقين، 
  . املدريس، النقل الس9يا£

اVٓن نعد دفرت التحمالت دÝل النقل يف العامل القروي، وبدٔ�� اVٓن 
هناك . احلوار مع مجيع املعنيني �Vٔمر من W�ٔل تkٔهيل قطاع نقل اVٔش�اص

وع مدونة السري مZظومة مmاكمX �مكلها، وقد توصلنا �ملقرت�ات يف موض
  .اxيل غنتذاÁرو Kلهيا

فٕاذن، f�ٔرشمك ٔ�ن هناك مقاربة مZدجمة بدٔ�ت ب�رش اxلواحئ ليك نعلن Kىل 
ٔ�ننا دyلنا مر�X دÝل الشفافFة ودÝل الوضوح ودÝل ٔ�ن املغاربة يتطلعون 
Kىل لك من � معلومة، ولكن مل نقmرص Kىل ذª، كام قلنا مسلسل 

يف هذا  2012ٔ�عطينا yارطة الطريق دÝل إالصالح امحلد ( �دي، و 
  .املوضوع

ولكن ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري بkٔنه احلكومة Kازمة Kىل اختاذ القرارات الصعبة 
واجلريئة، لكن �رشد وبتعقل كام اختذته يف موضوع احملروقات ملصل³ة 
البالد، ومل �راعي فهيا املصاحل احلزبية والشخصية ولكن مصل³ة البالد، 

ر� مع املهنيني اxيل هام اVٓن �ش منش9يو يف معلية ويف نفس الوقت حتاو 
  .ٕاصالح مmاكمX، وحنن �متىن ٔ�ن يتفهمها امجليع

ولكن ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري، الس9يد الرئBس، Vٔنين كنت ù�ٔبع ولو اكنت عندي 
اج·Kات، احلكومة مل تقرر الزÝدة يف الرضائب Kىل ٔ�ي ٔ��د، ¡ري �ش 

بعملية إالصالح، وإالصالح قرار  اVٔمر �كون واحض، احلكومة اVٓن تتقوم
جامعي دÝل اVٔ¡لبية ولكن �ل�شاور مع املعنيني واملهنيني ومن ميثل 
املواطنني، ولكن ما يه ٕاال حكومة ليك تت�ذ القرار، واyذينا القرار يف 

  .س9يارات التعلمي �ش يويل مفmوح ¥س�ïر لاكفة املواطنني

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .ٕاذن الس9يد املس�شار �Pمك تعقFب، تفضلوا. وز�رشكرا لمك الس9يد ال

        ::::املس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اCيد احلناكري
ما yىل يل ما نعقب الس9يد الوز�ر، ولكن ٔ�شكره Kىل جوابه اxيل هو 

  . مقZع

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤال املوايل موضوKه ظاهرة النقل الرسي، اللكمة . شكرا

من فريق اVٔصاÅ واملعارصة لتقدمي السؤال،  �Vٔد السادة املس�شار�ن
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريش
  الس9يد الرئBس،

  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

تعرف ٔ�¡لب القرى والبوادي املغربية ان�شارا واسعا لظاهرة النقل 
يعة التضارÜس وهشاشة الب�Fة الرسي، هذه الظاهرة اليت تفرضها ٔ�حFا� طب 

التحتية �لعامل القروي، مما جيعل قطاع النقل املهيلك وyاصة النقل املزدوج 
  . Kاجزا عن تلبية احلاجFات املل³ة واملزتايدة لساكن هذه املناطق يف التنقل

سؤالنا، الس9يد الوز�ر، يkٔيت يف س9ياق حماربة هذه الظاهرة واحmضاهنا 
يف ٕاطار ¥قmصاد ¡ري املهيلك واليت قد ýس¿ب وتkٔطريها، Vٔهنا تدyل 

ٔ�رضارا ملس9تعميل هذه الوسائل، سواء من الناحFة القانونية لعدم وجود 
åراخFص يف هذا اCال، حتمي مبوجهبا حقوق مس9تعميل هذه الناقالت من 
W�ٔل التنقل ٔ�و من الناحFة ¥قmصادية، حFث تبقى ٔ�مثنة الر�الت Kىل 

Fة وال ختضع لضوابط قانونية وتفوت Kىل اPوÅ منت هذه العر�ت جزاف 
  . مداخFل þمة

ومن هذا املنطلق، ن�ساءل عن ٕاماكنية تقZني هذا القطاع وتkٔطريه عن 
طريق القFام جبرد العاملني فFه ومتكFهنم من رخص يف هذا إالطار، حتمي 
مبوجهبا مصل³ة مس9تعميل هذه الناقالت الربية وختلق ٕاطارا سل+ وقانونيا 

  . لهذه الفûة من ٔ�حصاب �ٓليات النقل الرسي
كذª نطالبمك، الس9يد الوز�ر، تفعيل الرشااكت اليت ٔ��رمت بني 
امجلاKات واملندوبيات دÝل وزارة التجهزي والنقل من W�ٔل فك العزÅ و�ل 
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املشالك دÝل الطرق، yاصة يف الرب�مج الوطين الثاين xلطرق اxيل تيك�د 
قل املزدوج ؤ�حصاب العر�ت ؤ�حصاب النقل خسا2ر Áبرية Vٔحصاب الن

  . جبميع املكو�ت دÝلو
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالWابة. شكرا لمك الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد الرئBس،

  السادة املس�شار�ن،
ل، ويه مZاس9بة �ش �زيد ´شكر الفريق احملرتم Kىل طرح هذا السؤا

هاذ املوضوع دÝل النقل الرسي ٔ�و النقل . نوحض وا�د العدد دÝل اVٔمور
العشوايئ ٔ�و النقل يف العامل القروي، هذا ميكن يل نقول لمك تيدyل يف 

دÝل املواضيع ٔ�ساس9ية ؤ�� س9بق يل وåلكمت يف هاذ الغرفة  4وا�د 
  :احملرتمة وطلبت وا�د اPمع من املنتخبني

النقل يف العامل  .Áيدyل يف مZظومة ٕاصالح النقل، ٔ�� ٔ�رشت لها ،ٔ�وال
القروي جزء من النقل ا¾ي نقوم اVٓن ٕ�صال�ه، وقد عرضت Kىل اxلجنة 
املوقرة خطتنا يف ٕاصالح املنظومة دÝل النقل، ؤ�عطينا خريطة الطريق 
 ؤ�عطينا حىت �لشهور، لك شهر ٔ�ش9نو ¡ادي ند�رو يف هاذ ¥جتاه، Kىل

åكون الصورة اكمX، اxيل اخرج راه اVٓن  2012اعتبار ٔ�نه ٕان شاء هللا 
تيخرج واxيل هو اصعيب اشوية حيتاج ٕاىل ال�شاور، واحZا كن�شاورو، 

   ؛وهذا وا�د املهنج دÝل إالصالح العميق، لكZه مmدرج ملصل³ة الب� دÝلنا
تيدyل يف  هو ٔ�ن هاذ النقل املزدوج ٔ�و النقل الرسي  ،املسÅٔk الثانية

كام ٔ�شار الس9يد وز�ر املالية، هناك مرشوع Pى . ٕاطار التمنية القروية
احلكومة دÝل التمنية يف العامل القروي Vٔن املغرب �ش �كونو رص�اء، ميكن 
يل نقول لمك املغرب النص دÝلو قروي، ٕان مل �كن ٔ�كرث، حىت يف املدن مه 

لقروي هو جزء من الرتÁيبة قرويون، املغرب فFعين القروي يعين املنطق ا
 Åفك العز ª¾صادية، وmة و¥قFلنا الثقافÝيبة دÁلنا ¥ج·عية والرتÝد
عن العامل القروي، مايش عن الطرق، يعين ميكن لنا نتلكمو Kلهيا يف س9ياق 
�ٓخر، وٕاذا ابغاو إالخوان ٔ�� مس9تعد نعطيمك تصور اكمل حول هذا 

يق االتصاالت، عن طريق الكهر�ء، املوضوع، ما ميكن �كون ٕاال عن طر 
  . ولكن ٔ�يضا عن طريق النقل

هذا املوضوع ٔ�يضا دÝل النقل Áيدyل يف وا�د احلاكمة اجليدة، ما 
ابغيناش تبقى العشوائية، ابغينا كذª �كون الوضوح، اxيل كBش9تغل 
كBش9تغل يف ظروف واحضة حىت ال يتعرض هو ٕاىل املعا�ة، ٔ�نمت Kارفني 

م Vٔن ما عندمهش رخصة، بال ما ندyلو يف التفاصيل راه ٔ�ش9نو Áيحصل هل
لكيش Kارفها، يعين راه إالخوان املنتخبني دامئا Áيتصلوا هبم الناس اxيل 
امساÁن كBش9تغلوا يف ظروف �ش حيلوا هلم مشالك، مث ٔ�يضا �ش الناس 

  . ملا �رÁبوا، �رÁبوا يف ٔ�مور مؤمZة ويف ظروف حس9نة
رص الشغل، هاذ اCال س9ي�لق اVٓالف ٕان مث 4لثا، تيدyل يف yلق ف

مل ٔ�قل عرشات اVٓالف من فرص الشغل ومداخFل حىت xلجامKات، بطبيعة 
احلال ما ¡ادÜش نفرضو رضائب Vٔنه Áبرية، لكن ¡ادي åكون بعض 
املسامهة ولو åكون رمزية �ش ميكن لكيش يويل Üش9تغل يف ٕاطار هاذ 

  . الوضوح
ت، اVٓن اكن حوار مع وزارة ¾K�ٔ ،ªدد� اVٓن دفرت التحمال

اPاyلية، الس9يد رئBس احلكومة ٔ�عطى التعل+ت دÝلو �ش يف القريب 
العاWل ٕان شاء هللا يف هذا الصيف خيرج دفرت التحمالت، ¡ادي يويل 
�لترصحي، ¡اد�ن وا�د العدد دÝل اCاالت ما غتبقاش حنتاجو جتمتع اxلجنة 

yذيت قرار يف وزارة التجهزي والنقل وتقرر، وا�د العدد دÝل اCاالت ا
¡ادي يويل الترصحي، رصح ٔ�س9يدي مقلع الرمال وسري ختدم، رصح النقل 
وسري ýش9تغل، رصح النقل املدريس وسري ýش9تغل، لكن ¡ادي �راق�ك 

  . ف+ بعد، واxيل دار اخلطkٔ يتحمل مسؤوليته
احلرية وهذا هو مZطق اPس9تور، املسؤولية مع احملاس9بة، ٔ�نت حر 
متيش ýش9تغل يف الب� وفق وا�د املنظومة دÝل دفرت التحمالت، لكن 
ٔ�يضا احملاس9بة ٕاذا اكنت هناك خمالفات، فfٔkرشمك ٔ�نه ٕان شاء هللا �لتوافق مع 
وزارة اPاyلية ¡ادي نصدرو دفرت التحمالت اxيل ¡ادي يعطي الصالحFة 

xش9تغلوا بطريقة ¡ري رشعية يوليو رشعيني، واBيل كxيل طالب �ش هاذو ا
حبال املعطلني و¡ريمه ٕان شاء هللا وال ¡ريمه من املهنيني ٕان شاء هللا 

  .يدyلوا لهاذ اCال دÝل النقل يف العامل القروي

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريشاملس�شار الس9يد العريب احملريش
��ني يل يف احلقFقة ما ¡ادي نلقاوش معك مشلك، الس9يد الوز�ر، تي 

Vٔنك ٔ�نت مZتخب وتعرف جFدا املشالك اxيل تيعاين مهنا يعين املواطنني 
  . yاصة يف العام القروي

املشلك دÝل النقل الرسي يعين فعال تي��ني يل بkٔنه ما مقمت به هو 
فعال ما يقع ٕاجيايب Wدا ورمبا ¡ادي يعاجل وا�د اCموKة دÝل املشالك، Vٔن 

وما جيري اVٓن yاصة Kىل مس9توى النقل، ال الرسي وال املزدوج يف املدن 
لكه بطرق عشوائية وال ÜرشفZا وال يليق �ملس9توى املطلوب دÝل الساكنة، 
وهذا يعين ٔ�نه ميكن لنا ٔ�ننا نصفقو لمك ونقولو لمك بkٔن هذا العمل ٕاذا ٔ�جنزتوه 

يعين خرج xلوجود وطبق Kىل �لشلك املطلوب، وهاذ دفرت التحمالت 
  . ٔ�رض الواقع، ٔ��مك ¡ادي åكونوا ٔ�ديمت الكÕري

لكن، الس9يد الوز�ر، يبقى عندمك وا�د العائق Áبري، هو املسÅٔk دÝل 
الب�Fة التحتية، الس9يد . الب�Fة التحتية، Vٔن ٔ�رش� لها يف السؤال دÝلنا
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و تد�ر النقل Áيف الوز�ر، ال ýرشف، Vٔن الب�Fة التحتية، الس9يد الوز�ر، ول
  . ما درتيه، دامئا ¡ادي تلقى مشلك، Vٔن الطرق مmالش9ية، ال وجود لها

ٔ�نمت ٔ�درى، الس9يد الوز�ر، وKارفني وتتعرفوا املناطق القروية 
واخلصوصيات واملشالك، yاصة املناطق اجلبلية، الطرق يف لك س9نة 

مؤخرا اxيل ما  خص يمت جتديدها، مفا �ª، الس9يد الوز�ر، �Vٔقالمي احملدثة
  فهياش مد�رية دÝل التجهزي؟
دÝل الطرق، ؤ�نت تعرفين، الس9يد  %10اVٔقالمي اxيل ما فهياش 

-الوز�ر، عام å�ٔلكم، وزان ٔ�نت تعرفها جFدا، واكنت ùبعة جلهة الغرب
حسن، ويه يف احلقFقة يف عزù Åمة، جيب Kليمك، الس9يد بين - الرشاردة

يه واقفة اVٓن،  408الطريق . قلمي ٔ�ن تتدyلواالوز�ر، رمحة ورٔ�فة هبذا االٕ 
  .الطرق لكها مجمدة

ªهلم يف الرشاكة ما بني  ،كذÝات ٔ�دوا الواجب دKاك�ن رؤساء امجلا
ٔ�دوا  2009ويف  2008ويف  2007امجلاKات وما بني املد�رÝت، يف 

الواجب، والقانون يقول، الس9يد الوز�ر، يعين امجلاKة ميل تت�لص ذاك 
Ýلها،  %15ل ال�س9بة دÝال  %85دWٓVل يف ٔ�قرب اyالوزارة ميكن لها تتد

  .وحتل املشلك
  .شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا لمك الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد املس�شار، 

كندرسو ٔ�� f�ٔرشك ٔ�وال خبلق مد�رية ٕاقلميية بوازان ومFدلت، و 
املد�رÝت اجلديدة، f�ٔرشك بkٔنه اyذيت قرار، Á�ٔيد ٔ�نه صعب، Vٔنه ٔ�ن 
امجلاKات اxيل مل ýس9تفد احبال امجلاKات خوهتا ¡ادي نعطيوها اVٔولوية يف 
الرب�مج الثالث، هذا �ش من اVٓن يعرفها الرٔ�ي العام، يعين اxيل وصل 

اVٔخرى �ش ي�mظر حىت يوصلوا Kليه خوتو يف امجلاKات  %80و %70ل
  . يوقع وا�د النوع من التوازن، وهاذ اليش احZا ماش9يني فFه

Á�ٔيد ٔ�نه فFه صعوبة س9ياس9ية ولكن احZا مس9تعد�ن �yذو القرار Vٔن 
وبطبيعة احلال امللف دÝل وزان راين . هاذي مصل³ة دÝل البالد دÝلنا

  . كندرسو مع املد�رية اجلهوية دÝل الشامل �ش ميكن لنا نعاجلها
كن ابغيت نضيف فقط بkٔنه النقل يف العامل القروي فFه ٔ�نواع، و¾ª ل

، �نقول لمك ٔ�ي نقل اxيل ¡ادي يقرتح Kيل ملصل³ة الساكن ¡ادي �رخصو 
Vٔنه جFنا �ش منش9يو ملصل³ة الساكن، عندي فقط وا�د جوج احmياطات 

ي ــــفوش ـا يدyل©اذ النقاÅ م©وين فهيا، ٔ�ن هـوكنطلب من املهنيني يعاون
(la nationale)  س9يات، ٔ�هنم ما ميش9يوشÁش ما �زامحوش مالني الطا�

xلمدن، Vٔنه Kاود 4ين ما خصناش ند�رو نقل Kىل حساب نقل، هذا نقل 
  . دÝل العامل القروي

مث ٔ�يضا عزز� الرب�مج دÝل تغيري املرÁبات، مبعىن اxيل ابغى جيدد 
مه، واxيل ابغى يقmين ٔ�لف در 35املرÁبة دÝلو راه ميكن لنا نعطيوه حىت ل 
. ٔ�لف درمه 110ٔ�لف درمه  100مرÁبة Wديدة راه ميكن لنا منش9يو حىت ل 

فعال اك�ن �ر�مج اVٓن دÝل التvديد، واVٓن مع الزÝدة يف احملروقات 
مليون  300وا�د Wلس9نا وتذاÁر� مع وزارة املالية اxيل ميكن لنا �زيدو 

لتايل احZا ماش9يني يف هاذ ¥جتاه دÝل اPرمه xلتvديد دÝل املرÁبات، ف�ا
دÝل اPوÅ كتد�ر ٕاصال�ات ولكن كتقوم �لزتامات يف اجتاه املهنيني ويف 

  .اجتاه الساكن يعين ويف اجتاه املواطنني

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل يتعلق حبوادث السري، طر�ه املس�شار�ن 

  .، اللكمة لمك ل¿سط السؤال مشكور�ناملنمتني ٕاىل فريق اVٔصاÅ واملعارصة

  :املس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFظظظظ ٔ�حÕيث ٔ�حÕيث ٔ�حÕيث ٔ�حÕيث
  .الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

بعد مرور ٔ�كرث من س9ن�ني Kىل دخول مدونة السري �زي التطبيق، 
تظهر ٔ�رقام حوادث السري اليت تعرفها بالد� مدى حمدودية إالسرتاتيجية 

ل، كام تربهن كذK ªىل Kدم حتقFق النتاجئ املتوyاة من املتبعة يف هذا اCا
  .هذه املدونة ومن امحلالت املومسية املتعلقة �لتحسBس واملراق�ة والزجر

و¾ª، فاCهودات اليت بذلت من W�ٔل احلد من حوادث السري تبقى 
¡ري اكفFة، فmدبري ملف السالمة الطرقFة ال جيب ٔ�ن �رåكز Kىل Wانب 

 ٓVشرتك خر، بدون اÜ ،ة ذات رؤية بعيدة املدىFل جيب ت¿ين س9ياسة طرق
فهيا لك الفاKلني وتyٔkذ بعني ¥عتبار لك اجلوانب املتداXy واملتفاXK اليت 

  .تؤ�ر fشلك سليب Kىل مFدان السالمة الطرقFة
ويف هذا إالطار، نعتقد بkٔنه ٕاىل Wانب جمال التحسBس واملراق�ة والزجر 

 مردود�هتا، البد كذª من ¥ه·م �لك اليت جيب العمل Kىل حتسني
اجلوانب اVٔخرى احلامسة واملؤ�رة fشلك م�ارش يف ارتفاع ´س9بة حوادث 
السري، ويتعلق اVٔمر Kىل س¿Fل املثال ال احلرص الب�Fة التحتية الطرقFة، 
Kالمات ال�شو�ر، سلوك مس9تعميل الطريق، وعقلية ا�Vٔنية Pى العديد 

لسوداء املعروفة اكلقZاطر الضيقة واملنعرWات من السائقني، النقط ا
اخلطرية، ؤ�ماÁن خطرية ٔ�خرى، وyري دليل، الس9يد الوز�ر، �ادثة السري 

ٔ�ش�اص وKدد  7راح حضيهتا     اليت وقعت ٕ�قلمي ùو�ت و�لضبط تBسا،
الرابطة بني  Á8بري من اجلرª، و�ادثة سري وقعت �لطريقة الوطنية رمق 

ٔ�ش�اص  2مية Kرب جامKة بين بونصار، راح حضيهتا ùركBست وٕاقلمي احلس9 
وجرª، وكذª �ادثة سري وقعت يف الطريقة السا�لية الرابطة بني 
السعيدية وطنvة و�لضبط ٕاقلمي الشاون واليت راح حضيهتا ثالثة ٔ�ش�اص 

  .وKدد Áبري من اجلرª، ٕاىل �ٓخره الس9يد الوز�ر
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  : و¾ª، فٕاننا ´سائلمك، الس9يد الوز�ر
ٔ�مل حين الوقت بعد لتقFمي مدونة السري، خصوصا يف جمال  ٔ�وال، -

  حوادث السري؟
  4نيا، ما هو �ر�مج وزارåمك ف+ خيص الوقاية من حوادث السري؟ -

  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Kىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

  :للللالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنق والنق والنق والنق
  الس9يد الرئBس،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
´شكر الفريق احملرتم Kىل طرح هذا السؤال، ونبغي نوحض، طبعا ما 
�رجعوش لٔ�رقام، فعال هاذي اكرثة وطنية، �ش �كونو رص�اء ملا نت³دث 

جرحي جروح خطرية، هللا K�ٔمل  10.000قmيل، حوايل  K4000ىل ٔ�كرث من 
ة، طبيعة احلال هذا موضوع، مث ما يقارب الظروف دÝلو Áيف دا�ر 

  . جروح خفFفة، مبعىن حنن ٔ�مام حرب حقFقFة 100.000
طبيعي النظرة اVٔوىل كتقول بkٔن الب�Fة التحتية، لكن ٔ�ؤكد لمك، �ش 

من حوادث  %�80كونو رص�اء، ٔ�ن العامل ال¿رشي يتحمل املسؤولية يف 
 ،ٔkىل اخلطK ا¾ي السري، العامل ال¿رشي، هناك ٕارصار ٔkهو نفس اخلط

�رåكب عند العامل ال¿رشي مبعىن ٔ�ننا fرش، Vٔن السلوك ال¿رشي اليوم 
حنتاج وزارة اVٔوقاف، وزارة الرتبية، وزارة الثقافة، وزارة االتصال، مجيع 
اCمتع املدين �ش نعاودو مZظومة القمي يف اCمتع دÝلنا لالرتباط مبنطق 

  . مي اجلديدةاPس9تور، احملاس9بة واحلاكمة والق
نعتقد ٔ�ن هذا وا�د العمل ج�ار خصنا نقومو به، Kالش؟ Vٔن حوادث 
السري لBست معزوÅ عن اVٔخطاء اليت تقع مÕال يف إالدارة، عن اVٔخطاء 
اليت تقع يف العدل، عن اVٔخطاء اليت تقع يف التvارة، مبعىن ٔ�ن هناك 

 ٔkىل اخلطK ٕارصار .  
دراسة يف احلرضي Kىل اعتبار ؤ�عطينا وا�د اPراسة وبZBاها، در� 

ٔ�ن احلرضي فFه ٕاشاكالت والراWلني �خلصوص واPراWات Áيعانيو، القFنا 
ال حيرتمون Kالمة قف، اكينة Kالمة قف، وامشZBا ٔ�بعد من  %94بkٔن 

ذª، اVٓن ¡ادي ند�رو حىت الاكمريات اVٓن يف املدن، وا�د التجربة 
فوا يف Kالمة قف، الناس ما در� صفقة، الناس ما Áي¿Fغيوش يوق.. دÝل

  . Áيبغيوش يد�روا السمطة، فاك�ن ٕاشاكل دÝل العامل ال¿رشي
واش Ý ٔ�� الكرمي ¡ادي ند�رو بولBيس وند�رو Wداريم يف لك 

فكZعتقد . Áيلومرت وال �رÁب مع الناس، ولك Wداريم راÁب يف طوموبيل
ن العمل، خصنا وا�د العمل جامعي، ويف هاذ إالطار كثفZا هاذ الس9نة م

ٔ�وال اكن يوم وطين xلسالمة الطرقFة، در� اليوم مع امجلعيات، ودر� 

طلب عروض �ش تعطينا مجعيات ٔ�فاكر، سواء امجلعيات الرتبوية ٕاىل 
مجعيات يف فضاءات ٔ�خرى، نظمنا املؤمتر اPويل xلسالمة الطرقFة �ش 

ملوضوع Vٔن نبZBو اVٔمهية اxيل Kاطياها احلكومة وKاطياها اPوÅ لهاذ ا
راه كنتلكمو .. هاذو مغاربة وخوتنا ووليداتنا اxيل Áميش9يو حضية دÝل هاذ

وزÝدة، راه ما Áينطق هبا ٕاال اxلسان، هللا حيسن اعوان  K4000ىل 
  . العائالت دÝهلم

وامشZBا ٔ�يضا يف اCال دÝل ýشديد املراق�ة، Vٔنه اVٓن طلب عروض 
رادار 4بت، وغنعطيوه  1000يل نعده �ش ند�رو رادارات 4بتة، حوا

لرشاكت yاصة، مبعىن �ٓخر احZا ك�ش9تغلو يف هاذ إالطار، لكZه ٔ�� كنمتىن 
  .. يعين ما �ربطوش القضية بـ

حصيح الب�Fة التحتية مازال حتتاج، مmفق معك، ولكن نقول ª اPول 
اVٔوربية اVٓن والت كتصغر الطرقات يف املدن، القات بkٔن لك ما اكنت 

صغرية، لك ما �س Áميش9يو fشوية، لك ما كرثت الطريق، ها الطريق 
احZا اVٔوطوروت دÝل اPار البيضاء، زد� فهيا اخلط الثالث فٕاذا �لناس 

، ؤ�� نقول لمك ٔ�� رئBس جملس ب�ي، الطريق )zig zag(والو Áيد�روا 
اxيل صاي¿Zاها مزÝن، Áي�ربوين بkٔن Áيوقعوا فهيا احلوادث Vٔن الناس 

  . اري، موالني املوطورات Áيدمياريوكتدمي
 %10مبعىن ٔ�ن الب�Fة التحتية عندها مسؤولية، ولكن يف �دود 

الب�Fة التحتية، و�لتايل فٕاذن اك�ن السلوك ال¿رشي حيتاج ٕاىل التعامل، 
واحZا ٕان شاء هللا مع وسائل إالKالم راه اVٓن ¡ادي ند�رو رشاكة مع 

ش ند�رو �رامج، يعين عن طريق الرشكة الوطنية لٕالذاKة والتلفزة �
الفن، عن طريق الثقافة، عن طريق التوجFه، لعل وعىس ٔ�ن إال´سان 

  . املغريب يتحمل املسؤولية، Vٔن املسؤولية ٔ�مام هللا
ال ن�ىس، ٔ�� قلهتا لٕالخوان دÝل مدارس التعلمي ودÝل مراكز الفحص 

نا وا�د الشهادة التقين، قلت هلم نتحمل مسؤولية ٔ�مام هللا ٕاذا ¡دا ٔ�عطي 
من املركز xلس9يارة ويه ما ك�س9تحقش، وال ٔ�عطينا يش وا�د البرييم 
وهو ما كBس9تحقش، فكر ٔ�ن كنت س¿ب يف املوت دÝل يش وا�د ٔ�مام 

  . هللا
. فٕاذن yاصنا وا�د العمل �ٕالضافة xلعمل القانوين، العمل التقين

نا من مجيع و�ملناس9بة، ٔ�عتذر ميكن ª تنقص يل من التعقFب، ٔ�نه طلب 
النقابيني واملهنيني يعطيو� املالحظات Kىل املدونة، وصلتنا مالحظات، 
وٕان شاء هللا س9نعرضها xلنقاش مع مZتخيب اVٔمة ومع الرٔ�ي العام �ش 

  .ميكن لنا ند�رو التعديل املناسب يعين xل³د من هذه الظاهرة

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .احملرتم، لمك اللكمةالس9يد املس�شار . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFظظظظ ٔ�حÕيث ٔ�حÕيث ٔ�حÕيث ٔ�حÕيث
  .شكرا الس9يد الرئBس
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ف+ خيص، الس9يد الوز�ر، اجلواب فهو جواب مقZع، ولكن الس9يد 
الوز�ر هناك كام ٔ�رشت، خصوصا �لعامل القروي، راه ما اك�ن طرقان، 

راه العامل القروي زعام ÁيعBش وا�د . الس9يد الوز�ر، هنرضو �لك رصا�ة
تصور، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن املواطن Áيطلع يف الطوموبيل، . عزÅ خطريةال

Áمييش Kىل رWليه ساKة ويدفع ساKة، �ش يوصل xلطريق اxيل يه 
  . رئBس9ية

¾ª، الس9يد الوز�ر، فاجلواب دÝلمك مقZع وما عند� ما نقولو، نلمتس 
هو مZمك �ش تعطيو اشوية العناية xلعامل القروي Vٔن العامل القروي 

ÅوPل اÝساس دVٔا .  
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  . ¡ادي حناول �ش ما نتvاوزش الوقت ا�صص يف احلق دÝيل

ما دام ج�دتو ùو�ت، ùو�ت س9تعطى لها عناية، Vٔن يه من 
ٕاحصاء لٔ�قالمي اxيل اVٔقالمي اxيل ما وصل�ش املعدل الوطين، فاحZا در� 

ما وصل�ش املعدل الوطين ¡ادي تعطى لها عناية، واتصلت �لس9يد 
البد نتعاونو Kىل ٕاقلمي ùو�ت  العامل وهنmBو بعد التعيني دÝلو وقلت �

كام فعلت Kىل وزان، كام فعلت Kىل وا�د العدد دÝل اVٔقالمي ملا شفت 
ونو مع السلطات، ٔ�� يف �ملناس9بة احZا كنتواصلو، خصنا نتعا. الالحئة

  . هاذ اجلانب

اجلانب اVٓخر اxيل نبغي �كون فFه وا�د النوع من الوضوح، ٔ�� نقول 
 ª¾يل كتد�ر حوادث السري، وxنع ٔ�نه مايش الطرقان اmلمك ما زال مق
هللا جياز�مك خبري نتعاونو Kىل هاذ املوضوع هذا، هاذ املوضوع ميل امشZBا 

بو Kىل املدونة، حصيح املدونة هو ٕاطار قانوين، xلمدونة قلنا ابغينا نقل 
ولكن القانون لBس و�ده، فاك�ن القانون، اك�ن الب�Fة التحتية، اك�ن 
 ªمتع املدين، ومع ذCالقات، اك�ن دور اK متع، اك�نCالثقافة السائدة يف ا

  :التعديالت فهيا ثالثة احملاور fرسKة
  احملور اVٔول حول رخص الس9ياقة؛ - 
الثاين، يعين Áيفاش خصها وåكون تنقFط دÝلها والسحب احملور  - 

  دÝلها؛ العقو�ت والتدابري إالدارية؛ 
  .ؤ�يضا املراق�ة التقZية - 

�ش  - ٕان شاء هللا- وعند� اج·ع دÝل اxلجنة الوطنية دÝل املراق�ة 
´شوفو ٔ�ش9نو هو اخلصاص، اxيل بعدا Kىل اVٔقل الب�Fة التحتية واملراق�ة، 

  .ش9يو xلسلوك ال¿رشي ٕان شاء هللا اxيل نتعاونو Kليه مجيعاومن بعد من 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

.. ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل حول رضورة سن قانون مZظم xلنقا�ت
  . التkٔجFل؟ س9يؤWل طبقا xلقانون

السؤال املوايل موضوKه ومراجعة الس9ياسات العمومFة يف جمال 
  . ؤWل طبقا xلقانون، ؤ�شكر امجليعس9ي.. ال�شغيل
�ل�س9بة جللسة املراق�ة، ون�mقل ٕاىل اجللسة املتعلقة  اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة ٔ�رفعٔ�رفعٔ�رفعٔ�رفع
  . �ل�رشيع


