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        659659659659    رمقرمقرمقرمق    حمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسة

  ).2009يونيو  30( 1430رجب  07الثال5ء :  التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

 .، اخلليفة الثالث لرئيس ا@لسالرشقاوي أمحداملستشار السـيد :  الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

اOقيقة وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية و  ةساعتان ومخس: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .لزوالربعني بعد ااأل

  ....مناقشة األسـئW الشفوية: جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

  :املستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسةاملستشار السـيد أمحد الرشقاوي، رئيس اجللسة
  . بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني وآ^ وحصبه

  .عىل بركة هللا أعلن عن افتتاح اجللسة
  رتم،السـيد الوزير احمل

  السادة املستشارون احملرتمون،
من اOسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اOاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

@لس املستشارين، خيصص ا@لس هذه اجللسة ألسـئW السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف جدول أعاملنا، أعطي اللكمة للسـيد األمني ليتلو 
  . من مراسالت علينا ما جد

  .تفضل السـيد األمني

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا@لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا@لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا@لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا@لس
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ^ وحصبه 

  . وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
لنا جللسة األسـئW هناك يف املراسالت اسـتدراك عىل جدول أعام

  : 2009يونيو  30موافق  1430رجب  07الشفهية ليومه الثال5ء 
يضاف إىل جدول األعامل السؤال املوجه إىل السـيد اكتب اOو� Oى 
وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة، حول رخص 

إدريس الرايض، : ادةاسـتغالل املقالع �لود�ن، للمستشارين احملرتمني الس
عبد ا@يد املهايش، نور اOين براكع، عادل املعطي، حلسن نبيه، أمحد 
الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، احلبيب الزوييك، أمحد ال¤وي، 

  .محمد ªضومانت، حسن أوتغلياست، عبد الرحمي الرشقاوي واملهدي زركو
  :للوحدة والتعادلية كذ، هناك مراسW من الفريق ¬سـتقاليل

  إىل السـيد  رئيس جملس املستشارين"
  احملرتم 

  .طلب تأجيل سؤال: املوضوع
  سالم ªم بوجود موال� اإلمام

  وبعد؛ 
يرشفين أن أطلب منمك تأجيل السؤال املتعلق �حرتام معايري األمن 
والسالمة الصحية داخل الوحدات الصناعية، للمستشارة خدجية الزويم، 

 30ىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، ليومه الثال5ء املوجه إ
  .2009يونيو

 .ويف انتظار ذ، تقبلوا فائق عبارات التقدير

  ".عبد احلق التازي: رئيس الفريق

األسـئW الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين ابتداء من 
  : منه 30إىل غاية يوم الثال5ء  2009يونيو  23

  أسـئW؛  10: د األسـئW الشفهيةعد -
  . أسـئW 3 :عدد األسـئW الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس، لمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد األمني

من النظام اOاخيل، توصلت الرئاسة  128طبقا ملقتضيات املادة 
  . بطلبات اإلحاطة التالية، وعددها مثانية

األصا� واملعارصة، فليتفضل السـيد رئيس أوالها وردت علينا من فريق 
  . الفريق

  .تفضلوا اليس الكور

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون،
Oاخيل @لس املستشارين، يرشفين أن أحيط طبقا ملقتضيات النظام ا

  .جملسـنا املوقر بقضية طارئة
  السـيد الرئيس، 

لقد كنا نمتىن أن تمت معاجلة هذا املوضوع يف إطار سؤال عادي يطرح 
 -ولكن أمام الغياب املتكرر للسادة الوزراء . بكيفية مبارشة عىل احلكومة

دا من إ5رة هذا املوضوع يف فإننا مل جند ب -كام هو احلال يف هذه اجللسة 
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إطار قضية طارئة، خاصة وأن األمر يكتيس قدرا هاما من ¬سـتعجال 
  . والراهنية

األمر، أهيا السادة، يتعلق بتأثري األزمة املالية العاملية عىل جل دول 
العامل، و�لتايل عىل قدوم أفراد اجلالية املغربية يف املهجر وفقدان عدد Íم 

  . ب شغلهممن هؤالء ملناص
مفن خالل هذه اإلحاطة، نسائل مجموعة من القطاعات احلكومية 

ملاذا ظلت عاجزة، ومل تتخذ أي إجراء حتفزيي جللب أفراد اجلالية : املعنية
املغربية، حىت نمتكن من ضامن قدوم نفس األعداد الغفرية والهامة، كام جرت 

  امحلميية العائلية؟العادة، وكام اكنت تعيشه بالد� يف السابق، يف إطار 
فهذه الرشحية، كام تعلمون السـيد الرئيس، تلعب دورا هاما يف ا@ال 
¬جÜعي و¬قتصادي والثقايف داخل بÛها األم، كام أننا نعرف مدى 

  .¬رتباط املقدس بني املغاربة وبÛمه األصيل
وعليه، فهذه الفرتة من السـنة تكون دامئا فرصة هامة لصW الرمح 

اء األعراس واحلفالت وز�رة األرضحة والسادات والتشـبع بلك وإحي
  . العادات املغربية، اليت مه يف شوق إلهيا

ولكن لألسف السـيد الرئيس، ففي الوقت اèي كنا نالحظ فيه يف 
مثل هذه الفرتات من السـنة ازدحاما واكتظاظا ألفراد اجلالية عىل لك 

ن ومطامع ومقايه، وكذ عرب املرافق واملنشآت من بنوك وحمطات البزني
  ..الطرق الوطنية

مفن هنا نثري انتباه احلكومة مرة أخرى إىل رضورة التعاطي اإلجيايب مع 
هذه الرشحية الغالية من أفراد الوطن يف املهجر، خاصة وأن القطاعات 

  .املعنية، واليت لها صW مبارشة أو غري مبارشة �ملوضوع، مل حترك ساكنا
 حتفزي من طرف البنوك واملؤسسات املالية، كام أن فليس هناك أدىن

  . سوق العقار ما زال جد مرتفع، ويضايه يف أغلب األحيان أمثنة املهجر
أما رشكة اخلطوط امللكية املغربية ورشكة النقل البحري، فإهنا عوض 
أن ختفض أمثان التذاكر، فهـي تعترب األمر فرصة للرفع من سومة هذه 

هذا �هيك . La haute saisonة يف إطار ما يعرف بالتذاكر إىل اèرو
  . عن ضعف جودة اخلدمات والتأخري املتكرر للرحالت

ختاما، أقول السـيد الرئيس، أن أفراد اجلالية املغربية يف املهجر قد 
أما اآلن فقد آن . أ�نوا عىل اOوام عىل قدر كبري من روح الوطنية و¬نÜء

فيف عهنم، وهذا هو اOور اèي جيب أن األوان للتضامن معهم والتخ 
تضطلع به احلكومة، ألن لها من اإلماكنيات ما ليس لغريها، كام أن يه 
الوصية بصفة مبارشة عىل مجموعة من القطاعات اليت تشـتيك مهنا هذه 

  . الرشحية من ا@متع املغريب
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . رتمشكرا السـيد رئيس الفريق احمل

أعطي اللكمة لفريق التجمع، يف إطار إحاطة ا@لس علام، تفضل 
  .السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  . بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدان الوزيران،
  السادة املستشارون احملرتمون،

ام اOاخيل @لس املستشارين، وخاصة املادة طبقا ملقتضيات النظ
، أترشف أن أتناول اللكمة نيابة عن زماليئ يف فريق التجمع الوطين 128

لألحرار، يف قضية طارئة، أال ويه تطورات قضية الوحدة الوطنية 
  . واسـتكامل املغرب لوحدته الرتابية

وإكبار  وهذه مناسـبة، السـيد الرئيس، جندها ساحنة لنوجه حتية إجالل
للقوات املسلحة امللكية واOرك والقوات املساعدة وإىل قائدها األعىل جال� 

  .امل� محمد السادس، نرصه هللا
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون،
نريد من هذه اإلحاطة إبالغ الرأي الوطين واOويل، وملن هيمه األمر، 

ة اليت يعتربها املغاربة بثالث مواضيع نراها Íمة، ونراها أساسـية، يف القضي
  .قضيهتم األوىل

املوضوع األول، السـيد الرئيس، جيب أن نؤكد أن املغاربة ملتفون وراء 
جال� امل� يف هذه القضية ويف مجيع القضا� املصريية، وأن الشعب 

  .املغريب اèي يعيش يف حرية وأمان يتابع تطورات هذه القضية لك يوم
  السـيد الرئيس، 
ثاين هو أنه ال جمال وال ماكن ملن حياولون اخرتاق هذا املوضوع ال 

  . احلصن احلصني، اèي يزداد صالبة وقوة رمغ كيد الاكئدين وطمع الطامعني
طبعا، املتعلق هباذ القضية هو أن املغرب متشبث �Oور الهام اèي 
تقوم به األمم املتحدة، ومتشبث كذ �حلوار اجلاد، ومتشبث �قرتاحاته 

  .تمكن يف احلمك اèايت، وال يشء غري احلمك اèايت اليت
املوضوع الثالث، السـيد الرئيس، هو أن ساكنة األقالمي الصحراوية 
متشبثون مبغربيهتم ومتشبثون مبلكهم، واللك يعمل يف اخلارج واOاخل أنه ما 
حصل من تمنية اقتصادية واجÜعية يف األقالمي الصحراوية يه مفخرة 

أكرب دليل عىل ¬خنراط والتاكفل و¬نسجام يف الوطن للمغرب، وهو 
  . األم لهذه الساكنة، وهو حتصيل حاصل

هذا، السـيد الرئيس، هو موضوع اإلحاطة أورد�ه كام ورد عليمك، 
  . وتبعا للمسـتجدات اليت تعرفها هذه القضية املقدسة Oينا

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

نقطة نظام، يف إطار التسـيري؟ تفضلوا .. اإلحاطة الثالثة وردت علينا
  .السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد ادريس الرايضاملستشار السـيد ادريس الرايضاملستشار السـيد ادريس الرايضاملستشار السـيد ادريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس

خبصوص املعامW د�ل واحد ا@موعة د�ل الوزراء، حبيث، السـيد 
الرئيس، أنه راسلنا الرئاسة د�ل ا@لس، عىل أساس يكونوا اجÜعات 

  . اناللج
أوال يف قضية ¬نتخا�ت، راسلنا السـيد وزير اOاخلية عىل أساس 

  . أنه جيي للجنة
راسلنا السـيد وزير الفالحة خبصوص واحد ا@موعة د�ل املشالك، 
واكن واعد� عىل أساس أنه غادي جتمتع اللجنة، ولكن ما اكين حىت يش 

الية، ولكن ما اكين راسلنا السـيد وزير املالية خبصوص األزمة امل. اسـتجابة
  . حىت يش اسـتجابة

د� إشاكل ـه اآلن وىل عنـاذ اليش، السـيد الرئيس، أنـىل هـز�دة ع
مطروح، حبيث دامئا الغياب د�ل الوزراء تيكون كثري، مما جيعلنا أننا ما 

Wنوضعوش واحد ا@موعة د�ل األسـئ .  
أو ما ، تنضطرو نديرو سؤال 2أسـئW أو  3مثال، احلصة د�لنا 

  . نديروهش، وهاذ اليش عالش �جت؟ �جت عىل الغياب د�ل الوزراء
فلهذا تنطلبو من السـيد الوزير امللكف �لعالقات معنا، مادام أنه مثال 
يبغي عىل أساس أنه املؤسسات تلعب اOور د�لها، أنه يلح عىل الوزراء 

  .عىل أساس أهنم حيرضوا
  .شكرا السـيد الرئيس

  :سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  . شكرا السـيد الرئيس

ومنر إىل اإلحاطة الثالثة، اليت وردت عىل ا@لس من طرف التحالف 
  .¬شرتايك، فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

ط ا@لس علام بترصفات وسلواكت رجل ييسء إىل يرسين أن أحي
س� رجال السلطة اèي ينمتي إليه، ويتعلق األمر هنا �لباشا احلايل لبÛية 

مفنذ تعيينه هبذه البÛية، وهو ميارس لك . حد كورت بإقلمي سـيدي قامس
أشاكل ¬بزتاز يف حق املواطنني واسـتغالل فقرمه مبناسـبة إجناز بعض 

  . ارية اليت تطلب منهاملساطر اإلد

ففي جمال البناء، فإن هذا الباشا يسـتغل بشلك مفضوح حاجة 
املواطنني إىل تأشرياته للبناء، إذ أن الوعاء العقاري ببÛية حد كورت، كام 

وقد مت عقد ¬تفاقية . تعلمون، مشلك من أرايض امجلوع واألرايض ا,زنية
ضاها البناء èوي احلقوق عىل مع الواك� احلرضية لسـيدي قامس، جيوز مبقت

حمرضا نيابيا موقعا  -من بني حمتو�ته  -هذه األرايض بعد إجناز ملف يضم 
من طرف نواب أرايض امجلوع، مؤرشا عليه من طرف الباشا، ويه املنطقة 

  . اليت يسـتغلها هذا األخري ملامرسة تسو�ته وابزتازاته يف حق املواطنني
سجيلها يف هذا الصدد، إلزام هذا الباشا وتؤكد لك احلاالت اليت مت ت 

للمواطنني بأداء مبالغ مالية �هظة مقابل احلصول عىل تأشرياته، كام يتعهد 
الترصحي لبعضهم شفو� للقيام بعملية الرتممي، ليقوم بعد ذ �بزتازمه من 

اليشء اèي خلف نسـيجا . خالل تفويت األوراش، وغريها من األساليب
اء العشوايئ غري املرخص ^، وجسلت املصاحل ا,تصة معرانيا من البن

مهنا عىل  �33لبÛية بشأنه العديد من احملارض وخمالفات البناء، مت إحا� 
  .القضاء

ويف موضوع ذي صW، فإن املواطنني اèين يرغبون يف احلصول عىل 
 خمتلف الشواهد اإلدارية ويرفضون األداء للباشا فإن أقل ما يطلبه مهنم يف

  . هذه احلا�، وهو تزويده بتعبئة الهاتف النقال
ويف ا@ال الالأخاليق، فقد قام هذا الباشا بتسلمي بقعة أرضية يف موقع 
ممتاز لزوج أخت أحد معارفه حبد كورت، وقام بتعبيد الطريق املؤدية إلهيا، 
كام قام بتجهزي هذه البقعة وحفر قبوها وتزويد املسـتفيد مهنا من مواد 

  . ء، مسـتغال نفوذه وسلطته عىل أحد املقاولني يف ذالبنا
وقد حول املعلمة التارخيية اليت يقطن هبا مبركز حد كورت إىل وكر 

Wوتشلك مغامراته اجلنسـية موضوع احلديث اليويم . للفساد ومرتعا للرذي
حبد كورت، علام أن ذات اإلقامة يه اليت نزل هبا جال� املغفور ^ محمد 

  . ل ز�رته إىل املنطقة يف هناية امخلسيناتاخلامس خال
إهنا قضا� تسـتدعي التدخل العاجل لوزارة اOاخلية بإيفاد جلنة حتقيق 
يف السلواكت املشينة لهذا الباشا ووضع حد لهذا الشخص اèي عات يف 
املنطقة فسادا وظلام وابزتازا للمواطنني، ومل يع غاية تعيينه املمتثW يف خدمة 

  . ، وتزنيل املفهوم اجلديد للسلطةاملواطنني
ولنا اليقني بأن اOو� سـتعمل عىل الرضب عىل أ�دي لك اèين 

ال ماكن فيه ألمثال هذا  -اليوم  –يشدمه احلنني إىل املايض، فاملغرب 
  .الباشا

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

علينا كذ من احلركة اOميقراطية منر إىل اإلحاطة الرابعة، وردت 
  .¬جÜعية، فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال
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  .تفضلوا السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  السادة الوزراء،

  اإلخوة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الرئيس احملرتم،
جملسـنا  من القانون اOاخيل للمجلس، أحيط 128يف إطار املادة 

  :املوقر علام مبا ييل
يوما املاضية،  15تعرضت بعض اOواوير التابعة لعام� شيشاوة خالل 

إميوزار، ªمضيض، إفراسن، إيبوسابقن، امزوضة، : و�لضبط بدواوير
ونديغن، وبعض دواوير جامعة سـيدي عبد املومن، كدوار أكين أحندرير و 

لك مكتسـبات الساكن، إهيوادن وªدمونت، لعاصفة رعدية أتت عىل 
حيث انقطعت الطرق واملسا بسبب الفيضا�ت، فقدت خاللها املاشـية 
واألعالف، بل وحىت احملصول السـنوي اèي اكن يعول عليه الفالح من 

  .أجل است6ره لتغطية حاجياته وحاجيات أبنائه طيW السـنة
 لقد خربت هذه العاصفة مقومات احلياة، أتت عىل األخرض واليابس

وعىل الفواكه املومسية اليت تزخر هبا هذه العام�، عام� شيشاوة، اكلفواكه 
املومسية، اOالح، البطيخ، اليل هاذ الفالحة تغلبوا عىل أمرمه ألن حمصوهلم 

  . لكه مىش
نعم، لقد تدخلت السلطات احمللية مشكورة، وخففت شيئا ما من 

، اليت مل تسعفها العبء، لكن العبء األكرب يبقى عىل اكهل احلكومة
التغطية اإلعالمية لقنواهتا العمومية لهذه الاكرثة يف ¬لتفات إىل وضعية 
هؤالء املنكوبني والوقوف عىل اخلسائر واملعا�ة اليت يتكبدوهنا، من أجل 

املهم Oى هؤالء . إصالح البنية التحتية لضامن اسـمترار السري العادي للحياة
  . ساعدات املادية واملعنويةاملنكوبني هو التعجيل مبد امل 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

أعطي اللكمة للفريق احلريك يف إطار اإلحاطة اخلامسة، فليتفضل أحد 
  .تفضلوا. اإلخوة املستشارين

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

  .لصالة والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي وا
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
من النظام اOاخيل @لسـنا املوقر، يرشفين أن  128يف إطار املادة 

أتدخل �مس الفريق احلريك ألحيط ا@لس علام، ومن خال^ الرأي العام 

اليت وقعت �لسجن املركزي الوطين، بقضية طارئة تتعلق �@زرة 
  .�لقنيطرة

  السـيد الرئيس، 
يف الوقت اèي ميكن أن تلعب فيه املؤسسات السجنية دور اإلصالح 
والتأهيل وإعادة إدماج السجناء داخل النسـيج ا@متعي، املؤسف هو أن 
هذه املؤسسات أصبحت مرتعا للك أنواع ¬حنالل والفساد، وذ جراء 

ىت أنواعها، �هيك عن العنف والفرار واحلرائق، بل تداول ا,درات بشـ
حىت القتل كام وقع مؤخرا �لسجن املركزي �لقنيطرة، إذ أقدم جسني حمكوم 

حراس للسجن، أودت حبياة بعضهم،  6عليه مرتني �إلعدام، �لهجوم عىل 
  .يف حني ما زال اآلخرون حتت العناية املركزة �ملستشفى

أين حنن من اإلصالح اèي : يطرح سؤ¬ لك هذا، السـيد الرئيس،
تنشده احلكومة؟ وأين تتجىل حامية موظفي وحراس السجون؟ حيث 
أقدمت املندوبية السامية إلدارة السجون أخريا عىل اختاذ قرار ميكن حراس 
السجون من الزتود مبسدسات كهر�ئية قصد اOفاع عن أنفسهم، وهو 

يف الفريق احلريك، حال ترقيعيا، ال يرىق يبقى يف نظر�  -رمغ أمهيته  - قرار 
إىل مسـتوى املفهوم احلقيقي إلصالح إدارة السجون وضامن حامية العاملني 

  . هبا واملعتقلني مبختلف رشاحئهم
ومن هذا املنرب، حنمل احلكومة مسؤولية الوضع املتأزم اèي تعيشه 

سسات اليت السجون املغربية، ونطالهبا �لتدخل العاجل إلصالح هذه املؤ 
  . نريدها مركزا للرتبية وإعادة ¬ندماج، وليس أواكرا للفساد وارتاكب اجلرامئ

  . شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

  . اإلحاطة السادسة لفريق ¬حتاد اOسـتوري، فليتفضل األخ الرئيس

        : : : : املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس

  لسـيد الرئيس،ا
  السادة الوزراء احملرتمون،

  إخواين املستشارون،
  السـيد الرئيس، 

لقد قرر جملس الوزراء اإلسـباين مناقشة مرشوع قانون جديد، 
سـتعمتده اجلارة إسـبانيا خالل األ�م القادمة للحد من ظاهرة الهجرة، إال أن 

اليت أصبحت هذا القانون مض إجراءات، نعتربها موGة ضد األرس املغربية 
حمرومة من تأشرية التجمع العائيل، إذ أن القانون يشرتط مدة إقامة تتجاوز 

سـنوات عىل األرس اليت تريد اسـتقبال أحد أفرادها بإسـبانيا، كام أن  5
سـنة أصبحوا ممنوعون من ¬لتحاق  65األشخاص اèين يقل معرمه عن 

  . بأرسمه من أجل الز�رة العائلية
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إسـبانيا متارس سـيادهتا يف اختاذ لك اإلجراءات للحد  فإذا اكنت اجلارة
من جهرة املغاربة إىل إسـبانيا، فعىل احلكومة املغربية أن تتنبه إىل 
¬نعاكسات ¬جÜعية السلبية ملثل هذه اإلجراءات اليت سـتحرم آالف 
األرس املغربية املقمية بإسـبانيا من حق مل الشمل والتجمع العائيل، كام أن 

جرين املغاربة املقميني بإسـبانيا سـيصبحون مفصولني عن أرسمه وأقارهبم املها
  . وحمرومني أيضا من اسـتقبال أهلهم ��Oر اإلسـبانية

ولهذا، فإن مثل هذه اإلجراءات اليت اختذهتا أو ستتخذها احلكومة 
اإلسـبانية، من واجب احلكومة نتاعنا اليت الزتمت الصمت أن تتحرك، 

التدخالت الرضورية محلاية حقوق اجلالية املغربية �سـبانيا وتقوم �ملساعي و 
  . وصيانة مكتسـباهتا �حملافظة عىل حقوقها السـتقبال أقارهبا وأهالهيا

ولهذا، فإننا نطالب احلكومة اليت مافتئت تتغىن �جلالية املغربية 
وقها �خلارج، إىل القيام خبطوة إجيابية ومعلية جتاه جاليتنا �خلارج وحامية حق

األساسـية بدول إقامهتا، وأقرهبا اجلارة اإلسـبانية اليت جتمعنا هبا روابط 
  . ªرخيية وسـياسـية متينة وعريقة

ويف األخري، نؤكد عىل احلكومة أن تتحرك حملاورة احلكومة اإلسـبانية 
  . حول هذا اإلجراء

  . وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

الفريق ¬شرتايك، فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط منر إىل 
  .. الفريق ¬شرتايك. اإلحاطة

        : : : : املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  . شكرا السـيد الرئيس

، شفنا يف واحد العدد د�ل 128اإلحاطة د�لنا بناء عىل املادة 
الصحف اليوم أن هناك دراسة فK خيص واحد املادة كتصلح لعالج مرض 

لسكري يف واحد العدد د�ل البÛان األوروبية، والحظنا يف واحد العدد ا
د�ل املناسـبات يف هذا الشلك أن املسؤولني عىل قطاع الصحة مه آخر 

  . من يوحض ويتواصل مع الشعب لرشح بعض املشالك حبال هاذ الشلك
مفنني تيشوفوا املواطنني هاذ املسائل تتنرش، وما جا من واكالت 

ا، تيوقع ارتباك عند املواطنني، فاملسؤولون عىل الوزارة من موثوق هب
املسؤوليات د�هلم األساسـية يه يتدخلوا من خالل ¬ختصاصيني د�هلم 
ويرشحوا للمواطنني، يرشحوا رأهيم ورأي ¬ختصاصيني وهيدنوا اجلو، 
عىل حقاش إىل سكتوا، تيخليو غري ¬رتباك عند املواطنني وما تيعرف 

  . مبن يثق املواطن
لهذا، تنطلبو من وزارة الصحة و�سـتعجال، عىل حقاش هاذي مادة 

جيب عىل وزارة . منشورة، وتيتعاجلوا هبا واحد العدد د�ل املواطنني كثري
 Kالصحة أن تتدخل برسعة لترشح موقفها وموقف ¬ختصاصيني املغاربة ف

  . خيص هاذ النقطة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة 
  . يد رئيس الفريقشكرا السـ 

آخر إحاطة عند�، للفريق الفيدرايل، فليتفضل أحد اإلخوة 
  .املستشارين احملرتمني لبسط اإلحاطة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  . شكرا السـيد الرئيس

، حنيط 128طبقا ملقتضيات النظام اOاخيل، ومعال مبقتضيات املادة 
د سـبق لنا، يف الفريق الفيدرايل ا@لس املوقر والرأي العام الوطين بأنه ق

إىل  2008أبريل  28للوحدة واOميقراطية، أن وGنا سؤ¬ شفهيا بتارخي 
السـيد وزير ¬قتصاد واملالية، يتعلق �ملراقبة املالية عىل املؤسسات 
العمومية، وعىل رأسها مؤسسة صندوق اإليداع والتدبري، فهذه املؤسسة 

الصادر مبقتىض الظهري رمق  69.00غري خاضعة ملقتضيات القانون 
  .واخلاص مبراقبة املؤسسات العمومية 2003نومفرب  11بتارخي  1.03.195

ونظرا ملا تعرفه مؤسسة صندوق اإليداع والتدبري من اختالالت 
انعاكسات عىل ماليهتا والتأثري احملمتل أيضا عىل  - حÜ  -سـتكون لها 

ظرا ملا تقوم به هذه املؤسسة من مسـتقبل العديد من املأجورين والعامل، ن
تدبري ألنشطة النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد وأيضا الصندوق الوطين 

  . للتقاعد والتأمني
وأخذا بعني ¬عتبار املالحظات والتوصيات الصادرة يف التقرير األخري 
للمجلس األعىل للحسا�ت، حول لك من الصندوق الوطين للتقاعد 

م امجلاعي ملنح رواتب التقاعد، وما يتطلبه األمر من قيام والتأمني والنظا
املؤسسة الترشيعية بدورها يف املراقبة واملساء� للمسؤولني مبختلف 

  .املؤسسات العمومية املنفقة أو املسـهتلكة للامل العام
وGنا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية طلب اOعوة لعقد جلنة 

، 2009ماي  07والتخطيط والتمنية اجلهوية بتارخي  املالية والتجهزيات
 -لألسف  –حلضور السـيد املدير العام لصندوق اإليداع والتدبري، وهو 

  . الطلب اèي مل يسـتجب ^ املدير العام السابق
èا جندد دعوتنا للسـيد املدير العام احلايل حلضور اجÜع جلنة املالية 

هوية لتدارس وضعية صندوق اإليداع والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجل 
والتدبري، وإعطاء لك التوضيحات حول ما تعرفه هذه املؤسسة من تراجع 

  . واختالالت مالية يف اآلونة األخرية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

 بعد استنفاذ طلبات اإلحاطة، أسـتأذن ا@لس أن نرشع اآلن يف
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 19معاجلة األسـئW الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه اجللسة، وعددها 
مهنا آنية، موGة للك من قطاعات الصناعة والتجارة، كتابة  08: سؤ¬

سؤ¬ عاد� موزعة عىل قطاعات العدل،  11اOو� امللكفة �ملاء والبيئة؛ و
  . املاء والبيئة، التجهزي والنقل، التشغيل

اجللسة �ألسـئW املوGة إىل السـيد وزير العدل، وعددها نسـهتل هذه 
4 Wونظرا . مهنا يتناوالن موضوع متكني احملامك من املوارد البرشية 02: أسـئ

لوحدة املوضوع أسـتأذن ا@لس املوقر بعرضهام دفعة واحدة، وبعد ذ 
  . أعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عهنام

د وزير العدل احملرتم يف موضوع حول السؤال األول موجه إىل السـي
محمد األنصاري، أمحد : أوضاع احملامك �ملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة

القادري، محمد السويس املوساوي، عبد الكبري برقية، الطاهر الفياليل، 
العريب احملريش، �� خفاري، جامل برنبيعة، رفيق بنارص، محمد العزري، 

يل قيوح، التيجاين حباشيش، محمد بزنيدية، محمد الطيب املوساوي، ع
  .لفحل، سعيد كرم، أمحد بومكوك، إدريس حسـين

فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضلوا اليس 
  .األنصاري

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا سـيدي الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  ماليئ املستشارون احملرتمون،ز 

، أي منذ عهد احلكومة 2007لقد تقدمنا هبذا السؤال منذ فرباير 
واآلن، ليك أكون . القدمية حول وضعية احملامك وما اكنت تعرفه من مشالك

منصفا ومنسجام مع نفيس، البد أن أقوم بتحيني السؤال حسب ما تقتضيه 
يف السؤال قد عرف تطورا كبريا أن ما جاء  - بداية  -ظروف احلال، ألؤكد 

ملموسا مبجيء احلكومة احلالية والسـيد وزير العدل احلايل، وذ نظرا ملا 
أعطي للمحامك من أمهية قصوى وللقضاء بصفة عامة وفتح أوراش إصالحية 

  . حقيقية عىل أرض الواقع
وكذ البد أن نذكر �لتعلKت امللكية السامية اليت أعطيت للحكومة، 

يف السـيد وزير العدل �لقيام، نيابة عىل احلكومة، بتقدمي خارطة وتلك 
  . طريق إلصالح القضاء يف بالد�

إذن انطالقا من هذا، البد أن نسجل بلك ارتياح أننا بدأ� نلمس عىل 
أرض الواقع التغيريات اليت بدأت جلية للك مواطن ومواطنة وللمتقاضني 

بصفة عامة، وذ عن طريق فتح بصفة خاصة، وللعاملني يف قطاع العدل 
أوراش، انطالقا مما ذكرت أعاله، ومن أمهها اليومني اOراسـيني املنظمني 

، الUين اك� "تطوير اإلدارة القضائية يف أفق حتسني أداء احملمكة"حول 

، وذ بإرشاف من وزارة العدل 2009مارس وفاحت أبريل  31بتارخي 
قضايئ من طرف املفتشـية العامة وبتنسـيق ªم بني مكو�ت الفضاء ال

  . التابعة للوزارة
وبطبيعة احلال، اكنت فرصة ساحنة لتاليق مجيع املسؤولني القضائيني 
والفاعلني من أجل تشخيص الوضع القضايئ يف بالد�، ووضع النقط عىل 
احلروف خبصوص نقط القوة ونقط الضعف، وقد خرج هذا امللتقى بتقرير 

  . احات وتوصيات هامة حدد فهيا ماكمن اخلللختايم، خرج كذ �قرت 
وسؤايل اآلن، يف نطاق التحيني، البد أن ينصب عىل ما جاء يف هذا 

فضاء احملامك، بدءا �السـتقبال ومرورا �لبطء اèي : التقرير، من مضهنا
يعرفه البت يف امللفات، وكذ املوارد البرشية والتجهزيات املعلوماتية يف 

  .  ذ من اإلجراءات األساسـيةاحملامك، إىل غري
وسؤايل هو �ختصار شديد، بعد التنويه مبا جاء يف هذا التقرير 

ما يه اإلجراءات اليت ستتخذ من طرف السـيد وزير العدل : الرتكييب، هو
لتفعيل ما جاء يف التقرير؟ وإذا فعل ما جاء يف التقرير، فسـيغنينا عن لك 

  .إىل ما يثلج الصدر �لنسـبة حملامكنا تساؤل من أجل املرور، إن شاء هللا،
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

منر إىل السؤال الثاين املوجه أيضا إىل السـيد وزير العدل احملرتم، حول 
مبارك : متكني حمامك األرسة من املوارد البرشية الاكفية، للمستشارين احملرتمني

رشان، عبد الرحمي الكو�يب، عبد السـباعي، حسن زهري، عبد الصمد ع
  .السالم الودي

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهري
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  السادة املستشارون، 
لقد تبني من خالل بعض البحوث واOراسات اليت أجنزت حول أداء 

ورمغ العوائق اليت ال تزال تعيق تنفيذ مدونة  - ، أن هذه األخرية حمامك األرسة
  . اسـتطاعت أن ترتمج بشلك أكرث عرصنة وأكرث تقدما - األرسة 

هذا الترشيع اجلديد اèي يواكب التحوالت املهمة اليت عرفهتا األرسة 
املغربية يف السـنوات األخرية، غري أن العائق الكبري اèي حيول دون تطور 

احملامك واسـتجابهتا ,تلف القضا� املطروحة أماÍا، هو قW املوارد هذه 
البرشية املؤهW والاكفية لتسهيل املساطر، وكذا تفادي التأخريات الناجتة 
عن قW اإلماكنيات البرشية هبته احملامك، من خالل توفري قضاة أكفاء 

ف املهم وموظفني وغري ذ من الوسائل اليت من شأهنا خدمة هذا الصن
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  . من القضاء
èا نسائلمك السـيد الوزير، عن مدى تفكري وزارتمك يف متكني حمامك 

  . األرسة من املوارد البرشية الاكفية
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .تفضلوا. لمك اللكمة السـيد الوزير احملرتم، للجواب عن السؤالني

  :د الواحد الرايض، وزير العدلد الواحد الرايض، وزير العدلد الواحد الرايض، وزير العدلد الواحد الرايض، وزير العدلالسـيد عبالسـيد عبالسـيد عبالسـيد عب
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آ^ 

  . وحصبه أمجعني
  السـيد الرئيس احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
ميكن  - بغيت يف البداية نشكر السـيد رئيس جلنة العدل والترشيع عىل 

  .كرية للكيفية �ش قدم السؤال وحتيني السؤالالزناهة الف -يل نقول 
، كام ذكر بذ 2007أما فK خيص السؤالني، كام مت طر\ام منذ 

ومن خالل . السـيد الرئيس، يندرجان يف إطار تشخيص وضعية القضاء
هذا التشخيص اèي انهتينا منه، لوحظ خصاص يف املوارد البرشية 

نا عن ذ أمام جملسمك املوقر يف عدة واإلماكنيات املادية آنذاك، وقد أعلن 
  .مناسـبات

ومع ذ، ال ميكن القول بأن جل احملامك تواجه أوضاعا مزرية، حيث 
  .تتوفر حمامك عديدة عىل متطلبات العمل الرضورية

حنن اليوم يف مرحW ما بعد التشخيص، فقد رشعنا يف تنفيذ بر�مج 
رشعنا يف تدعمي اكفة  اإلصالح يف شقه املتعلق بإصالح احملمكة، حيث

فربمس السـنة املالية احلالية مت اختاذ لك . احملامك �ملوارد البرشية الالزمة
موظف جديد، وسيتعزز  1000قاضيا و 393التدابري من أجل توظيف 

Wبرمس السـنوات املالية األربعة املقب Wهذا التوظيف بتوظيفات مماث.  
طط إلجناز مشاريع لبناء من Gة أخرى، تعمل الوزارة عىل تنفيذ خم

  . بناية يف خمتلف ربوع اململكة 25حممكة جديدة وتوسـيع وهت[  38
يف هذا اإلطار، أخرب ا@لس الوقر أن وزارة العدل دخلت يف رشاكة 
مع صندوق اإليداع والتدبري قصد إجناز مشاريع بناء احملامك، مما سـميكن من 

ما سـيكون ^ انعاكس إجيايب عىل  ترسيع وترية توفري البنا�ت الالئقة، وهذا
  . ظروف العمل داخل احملامك

 21حممكة اسـتئناف و 19(حممكة  40يف نفس السـياق، نذكر جتهزي 
ببنيات حتتية معلوماتية قوية، مشلت الربط الشـبيك ) حممكة ابتدائية

 3000حاسوب و 5000والهتيئات الكهر�ئية، وتزويد احملامك بأكرث من 
  .شـبكة ¬سـتقبالطابعة، فضال عىل 

أما �لنسـبة ألقسام األرسة، اليت تولهيا الوزارة عناية خاصة، فإهنا 

من مجموع قضاة احملامك  %39قايض، بنسـبة  996تتوفر حاليا عىل 
 1086ويبلغ عدد املوظفني العاملني بأقسام األرسة حوايل . ¬بتدائية

سـنعمل عىل من مجموع موظفي احملامك ¬بتدائية، و  %15موظف، بنسـبة 
  . اسـتفادة هذه األقسام من التعيينات اجلديدة

و�لرمغ من اخلصاص املسجل، البد من التنويه �حلصيW اإلجيابية 
لنشاط هذه األقسام مبا حيقق املبادئ الكربى اليت جاءت هبا مدونة األرسة، 
من أجل احلفاظ عىل متاسك األرسة واسـتقرارها ورعاية حقوق مجيع 

  . مكو�هتا
  .را السـيد الرئيسشك

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

  .لمك اللكمة، السـيد الرئيس، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  . شكرا السـيد الرئيس

امسحوا يل يف البداية �ش نتقدم جبزيل التشكرات للسـيد الوزير عىل 
ا@لس املوقر، ومن خالل ا@لس  اإليضاحات والبيا�ت اليت أكدها أمام

  . املوقر، أمام الرأي العام الوطين، اèي يويل اهÜما كبريا للقضاء ولرجاالته
وبطبيعة احلال، الشك، كام قلت يف طرح سؤايل، أن الوزارة حاليا، 
والسـيد الوزير �خلصوص، يقوم مبجهودات جبارة من أجل الوصول إىل 

سم �لتواصل اجليد، وكذ خلق ظروف جيدة جعل احملامك فضاء مالمئا يت 
  . للعمل وجودة اخلدمات

كام ال نشك أن السـيد الوزير يبذل جمهودات جبارة، حسب ما رصح 
به يف هذه القبة ويف اللجنة كذ، من أجل جعل احملامك تتسم �حلاكمة 

  .اجليدة يف تسـيري امللف القضايئ
ودات جبارة من أجل أن وال نشك، 5لثا، أن السـيد الوزير يبذل جمه

  . تقوم النيابة العامة مبامرسة ÍاÍا يف إطار سـياسة جنائية واحضة املعامل
هناك بعض الشواذ اèين يفسدون هذا  -مع األسف الشديد  -إال أنه 

التوجه للسـيد الوزير وللحكومة، من حيث إصالح القضاء والتصاحل ما بني 
يق ممارسة سـياسة ال تتشبث املواطن واحملمكة والقضاء، وذ عن طر 

�ملقتضيات القانونية والتحيل �جلرأة الاكفية عند اختاذ القرار بعيدا عن أي 
تأثري خار� خبصوص النيابة العامة، وكذ الركون إىل اèاتية بدل 
القانون يف اختاذ بعض القرارات، يف حني أن النيابة العامة يه تنوب عن 

مئة، وينبغي أن تكون وسطا يف حامية األفراد ا@متع وتتسم أعاملها �ملال
  . وا@متع

وما تعرفه الرشـيدية حاليا يف هذا الوقت �èات من وقفات احتجاجية 
واستناكرات من طرف أحزاب سـياسـية وطنية دافعت عن إقرار دو� 
احلق والقانون يف هذا البÛ السعيد، لكه يبني أن هناك بعض األشخاص 
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خل ا@لس األعىل للقضاء أو السـيد الوزير محلاية اèين ينبغي أن يتد
األفراد وامجلاعات من بعض التعسفات واسـتغالل املناصب، ألن القضاء 

  . هو سلطة مسـتقW والقضاء فوق امجليع
وحنن، يف هذه املؤسسة، نكن اكمل التقدير و¬حرتام لرجاالت 

خالالت اليت القضاء، ولكن كذ البد أن نشعر السـيد الوزير جبميع اإل
ميكن أن متس هذا اجلسم، اèي يكن ^ املغاربة ¬حرتام وحيمك �مس جال� 

  . امل�، ألن هذه يه الضامنة الكربى
نمتىن، السـيد الوزير، أن ال يبقى احلبل جير يف بعض احملامك، ألن هناك 

أشخاص البد من تدخل القانون لوضع حد لتعسفاهتم ولتسلطهم عىل 
صة يف هذه الفرتة اليت يه فرتة انتخا�ت، واخلطأ سـنؤديه املواطنني، وخا

حنن السـياسـيون، وحنن ال نريد أن يعطى لنا حق بدون حق، ولكن نريد 
كذ أن نعامل سواسـية، مجيع الهيئات السـياسـية، يف هذا البÛ حتت 

  . القيادة الرشـيدة جلال� امل�
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

  .مك تعقيب، اليس السـباعي؟ تفضلوا أسـيديل

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  . تنشكرو السـيد الوزير عىل اجلواب د�لو القمي واملهم
لكن، السـيد الوزير، احنا تنعرفو ا@هودات اليل كتقوم هبا الوزارة عىل 

هزيها بعدد د�ل الصعيد الوطين، فK خيص تأهيل احملامك وحتديهثا وجت 
لكن، السـيد الوزير، هناك قصور املوارد البرشية، وحتديدا عدم . املعدات

  . توفري الطاقات البرشية اليت يقتضهيا تطبيق املالمئة للقانون
كذ، السـيد الوزير، هناك واحد العدد د�ل املؤسسات اليل جا هبا 

ليه �ش يفك الترشيع وما تفعالتش، ألن قايض األرسة راه ما ميكنش 
واحد العدد د�ل القضا�، من بيهنم مؤسسة احلمكني أو جملس األرسة 

Wأوالعائ.  
كذ، مهنم مؤسسات املساعدات ¬جÜعية، اليت نص علهيا 

هاذو لكهم ما تفعلوش، السـيد الوزير، ألن القايض ما ميكنش ليه . الترشيع
د�ل هاد  �ش غادي يدوز واحد العدد د�ل القضا�، ألن اOور

املؤسسات واOور د�ل هاذ املسائل ¬جÜعية اليل كتقوم هبا هاذ 
املؤسسات كتدير دورها �ش تعاون هاذ القايض يف القضا� اليل مطروحة 

 . عليه، هذا هو اليل بغينا نقولو، السـيد الوزير
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

الثالث املوجه إىل السـيد وزير العدل احملرتم، حول  منر إىل السؤال
: تنفيذ األحاكم القضائية الصادرة يف مواGة اإلدارة، للمستشارين احملرتمني

محمد طاحلا، العلوي موالي إدريس، يوسف بنجلون، محمد عبو، إبراهمي 
احلب، محيد العكرود، عبد الرحمي عامين، عبد هللا الغويت، محمد القلويب، 

الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج، أمحد حا�، عبد  عبد
العزيز بوهدود، عيل طلحة، امليك احلريزي، خريي بلخري، عبد السالم 
أمغار، محمد املفيد، محمد بوداس، شفيق بنكريان، عالل عزيوين، العلمي 
التازي، احلسني أشـنلكي، محمد بوهريز، عبد القادر سالمة، امليلودي 

احلو املربوح، حلسن العواين، احلبيب نواس، عبد العزيز البنني،  عفوت،
  . عبد الرحمي وامعرو، حلسن عباد، جامل اOين العكرود

فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد 
  .املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  لسـيد الرئيس، ا

  السادة الوزراء،
  اإلخوة املستشارون احملرتمون،

كام يعمل امجليع، يضطلع القضاء بدور حامس يف حامية احلقوق واحلر�ت، 
ويشلك أبرز مقومات دو� احلق والقانون، وè فإصالح القضاء يعترب 

  . من أمه األوراش اإلصالحية املفتوحة ببالد�
وزير احملرتم، هو القضاء اإلداري اèي خطى وما هيمنا هنا، السـيد ال

خطوة هامة عىل درب التحديث واإلصالح من خالل مصادقة الربملان عىل 
قانون بإحداث حمامك إدارية لالسـتئناف، من شأنه أن يقرب القضاء من 

  . املتقاضني
إال أننا، السـيد الوزير، نريد أن نثري ¬نتباه إىل بعض الشوائب اليت 

نا القضايئ، ويتعلق األمر �لصعو�ت اليت ما زال يطر\ا تنفيذ حتيط بنظام 
األحاكم الصادرة يف مواGة اOو� وامجلاعات احمللية واملؤسسات العامة، 

من حقوقهم،  -عىل وجه اخلصوص  -وهو ما حيرم املواطنني واملستمثرين 
  .ليةويفرض مراجعة القواعد اإلجرائية املعمول هبا إلجياد حل لهذه اإلشاك

وè نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، ما يه اإلجراءات اليت تنوي 
وزارتمك القيام هبا إلجياد حل إلشاكلية تنفيذ األحاكم القضائية الصادرة يف 

  مواGة اإلدارة؟ 
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة، السـيد الوزير، تفضلوا أسـيدي
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        ::::سـيد وزير العدلسـيد وزير العدلسـيد وزير العدلسـيد وزير العدلال ال ال ال 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
مما الشك فيه، السـيد املستشار الكرمي، أن تنفيذ األحاكم القضائية 

  . بصفة عامة يشلك مظهرا من مظاهر دو� احلق والقانون
لعام، مت اختاذ مجموعة �لنسـبة لألحاكم الصادرة ضد أشخاص القانون ا

من التدابري لتفعيل معلية التنفيذ، مما مكن من الرفع من نسـبة تنفيذ هذه 
 4532ما مجموعه  2008األحاكم، إذ بلغ عدد طلبات التنفيذ خالل سـنة 

، %48.17ملف، حيث ارتفعت نسـبة التنفيذ إىل  2183طلب، مت تنفيذ 
، ويف وقت مل %46.53اكنت هذه النسـبة 2007 مع العمل عىل أن سـنة 

إىل  2006إذن من . 2006سـنة  %29.26تكن تتجاوز هذه النسـبة 
  . تقدمنا وg امحلد، تقريبا بضعف عدد امللفات 2008

ومع ذ مل يمت التغلب عىل لك الصعو�ت املطروحة، خصوصا عدم 
 Kدات يف بنود خاصة يف املزيانيات لتنفيذ األحاكم اإلدارية، السـÜتوفري اع

  . لنسـبة للجامعات احمللية�
حث  2008فرباير  04ويف هاذ اإلطار، ومبقتىض املنشور الصادر يف 

السـيد الوزير األول اكفة املسؤولني للعمل عىل تنفيذ لك األحاكم القضائية، 
  . وذ �ألمر بأداء املبالغ املسـتحقة

، انعقد عىل مسـتوى الوزارة األوىل اجÜع مض 2009مارس  12ويف 
ة القطاعات املعنية، متخضت عنه مجW من التدابري، أمهها تكثيف اكف

¬جÜعات التنسـيقية اليت تعقدها وزارة العدل مع إرشاك مديرية املزيانية 
  . بوزارة املالية

 Wيف نفس اإلطار، معلت وزارة العدل عىل وضع منظومة قانونية متاكم
اغة مرشوع قانون ملعاجلة إشاكلية عدم تنفيذ األحاكم، يف إطار صي

  . املسطرة املدنية اجلديد
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .هل هناك تعقيب؟ تفضلوا، السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوي
  .شكرا السـيد الرئيس

. بعىل لك حال احنا كنشكرو السـيد وزير العدل عىل تفضh �جلوا
ويف احلقيقة، أؤكد واحنا يف حزب التجمع الوطين لألحرار، عىل مبدأ 

  . اسـتقالل القضاء، اكن هذا القضاء واقفا أو جالسا
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

احلكومة عندما تنفذ األحاكم الصادرة من احملامك املغربية ضد اإلدارة 
ء، �لعكس، هذا وضد السلطة التنفيذية، هذا ال ينقص من قميهتا يش

كزييدها قمية ويزيدها رشف، وهذا ليس جبديد عىل اململكة، فقد صدرت 
 Wأحاكم وأحاكم ضد احلكومة املغربية وضد امجلاعات احمللية ونفذت، واألمث

  . كثرية عىل هاذ املنوال
  السـيد الوزير، 

املغرب خطى خطوات Íمة يف جمال العدل وحقوق اإلنسان، وأحسن 
هو التقارير اليت ترد علينا من منظامت دولية، وما نعيشه  دليل عىل ذ

وما يعيشه املواطنون املغاربة لك يوم، رمغ ¬نتقادات اليت توجه من حني 
  .آلخر، وهذا أمر طبيعي

  السـيد الوزير، 
نريد للحكومة وللسـيد الوزير اèي نكن ^ التقدير و¬حرتام، وهو 

و املنتخب اèي يعي ما جيري يف عضو �رز يف حكومة جال� امل�، وه
األرض، ألننا احنا كنعيشو يف األرض، و^ اجلرأة الاكفية لتطبيق ما ورد 
من أحاكم ضد السلطة التنفيذية، وهذا ما نعتربه جشاعة سـياسـية 
ودميقراطية حقة، إن هو حقق، وأريد أن لك األحاكم، السـيد الوزير، 

  .تطبق
بعض املرات كيكون إكراهات، . قمتفقني بأن الثلثني وال أكرث كتطب

ولكن إذا وزارة العدل إذا طبقت األمور كنعتربو بأن احنا يف دو� احلق 
والقانون، واللك، لكيش ال املؤسسات وال غريها وال األشخاص، حىت 
واحد ما فوق القانون وال فوق العدل، وهذا ليس بعيد، السـيد الوزير، 

  . عن املنال
ªرخي وشعب متأصل ومتشبث �حلقوق املغرب هو شعب حضارة و

ومتشبث حبامية املكتسـبات، لهذا، السـيد الرئيس، السـيد الوزير، نطلب 
منمك املزيد، ألن هذا طريق شاق، ولكن البد من اخلوض د�لو، ومن سار 

  . عىل اOرب وصل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السـيد الوزير احملرتم، تفضلوا أسـيدي

        ::::لعدللعدللعدللعدلالسـيد وزير االسـيد وزير االسـيد وزير االسـيد وزير ا
  السـيد الرئيس،

حمك، نفذت مهنا  26صدر ضد وزارة العدل : بغيت غري نعطي مثال
راها يف طريق التنفيذ، حبيث وزارة العدل حىت يه كتصدر  6وبقت  20

ضدها األحاكم وكتنفذ، ونمتناو إن شاء هللا، أن هاذ اليش غيمت �لنسـبة 
  .مجليع الوزارات

  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

السؤال الرابع املوجه يف نفس القطاع، حول مآل ملفات الفساد، 
عبد املا أفر�ط، عبد السالم خريات، محمد : للمستشارين احملرتمني

الهبطي، محمد بورمان، عبد امحليد فاحتي، محمد عداب الزغاري، محمد 
، محمد لشكر، حسن ألكمي، دعيدعة، محمد العشاب، عبد الرحمي الرماح

  .أمحد العاطفي
  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداباملستشار السـيد محمد عداب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 

  إخواين املستشارون،
لقد اكن من بني أمه الزتامات احلكومة يف ترصحيها ما اصطلح عليه ب 

وتأهيل بالد� لالنتقال اOميقراطي احلقيقي اèي " ة العامةختليق احليا"
  .يشلك أساس التمنية ¬قتصادية و¬جÜعية اليت ينشدها لك املغاربة

è، نعترب أن هذا التخليق يقتيض الشفافية والوضوح والرصامة يف 
التعامل مع بعض ملفات الفساد اليت عانت مهنا العديد من القطاعات، 

زال بعض مرتكيب هذا اجلرم يف حق الوطن واملواطنني أحرارا، مما  واليت ما
يطرح أكرث من تساؤل حول مصداقية احلكومة والربملان، بل ومؤسسة 
القضاء، لك من منطلق مسؤولياته، إذ أن السكوت عن هذه امللفات أو 

  . يكون ^ اكمل التأثري عىل العملية اOميقراطية ببالد� - ال حما�  -طهيا 
ما هو مآل ملفات الفساد للك من : è نسائلمك، السـيد الوزير، عن

 kعي والبنك الشعيب والقرض السـياÜالصندوق الوطين للضامن ¬ج
  وغريها من املؤسسات؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس

  .لمك اللكمة السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  هللا الرمحن الرحمي  بسم

  السـيد الرئيس احملرتم، 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

يف البداية، أؤكد أماممك وأمام جملسمك املوقر أن احلكومة حريصة عىل 
تنفيذ الرب�مج اèي أعدته لتخليق احلياة العامة وماكحفة لك مظاهر الفساد 

  . بلك جترد وموضوعية
لقى النيابة العامة شاك�ت جتري بشأهنا األحباث يف هذا اإلطار، تت

الرضورية، وحتيل املهتمني عىل اجلهات القضائية ا,تصة قصد حمامكهتم طبقا 
للقانون، و�لنسـبة مجليع امللفات، فالقضاء وحده املسؤول عن حتديد 

  . مصريها وªرخي البت فهيا
مك ابتدايئ أما �لنسـبة مللف القرض العقاري والسـياk، فقد صدر ح

�إلدانة، مت الطعن فيه �السـتئناف طبقا للقانون، وأدرج يف عدة جلسات، 
  . ، أي يوم امخليس املقبل2009يوليوز  2وتقرر إدراجه يف جلسة 

وخبصوص ملف البنك الشعيب، فإن امللف معروض حاليا عىل أنظار 
مام ا@لس ا@لس األعىل، بعد احلمك ¬بتدايئ واإلسـتئنايف، فامللف اآلن أ

  . األعىل
أما �لنسـبة مللف الصندوق الوطين للضامن ¬جÜعي، فإن التحقيق 
يف هذه القضية مل يكمتل بعد، حيث مل يمتكن قايض التحقيق من اإلطالع 
عىل الو5ئق اليت اعمتدت يف صياغة تقرير جلنة تقيص احلقائق اليت شلكها 

عىل هذه الو5ئق إلمتام  جملس املستشارين، �لنظر إىل رضورة اإلطالع
البحث، فقد متت ماكتبة جملس املستشارين قصد العمل عىل وضع الو5ئق 
املذكورة رهن إشارة قايض التحقيق، وحنن عىل يقني بأن جملس 

  . املستشارين سـيقدم املساعدة الالزمة يف هذا اإلطار
ر وإجامال، ميكن التأكيد عىل أن مجيع امللفات، إما معروضة عىل أنظا

قايض التحقيق أو راجئة أمام احملمكة، حبيث ال ميكن احلديث عن ملفات 
  . مسكوت عهنا أو ملفات مت طهيا

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  . لمك اللكمة، املستشار احملرتم، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد املا أفر�طاملستشار السـيد عبد املا أفر�طاملستشار السـيد عبد املا أفر�طاملستشار السـيد عبد املا أفر�ط
  . الرئيس شكرا السـيد

  السادة الوزراء، 
  السادة املستشارون، 

يف احلقيقة، لقد مت طرح هذه األسـئW املتعلقة مبلفات الفساد يف املغرب 
يف العديد من املناسـبات، لكن تبقى هذه األسـئW لها راهنيهتا، خاصة أننا 

  . نعيش اليوم فسادا جديدا، يتعلق �لفساد ¬نتخايب
ال، أن هذه امللفات جيب أن يمت التعامل معها è، فكام جاء يف السؤ 

باكمل اجلرأة، وال جيب أن يكون هناك أكباش فداء يؤدون ماكن ا,تلسني 
  . احلقيقيني

واليوم، املغاربة ما خاصهمش يعتذروا، ألنه ها احنا تنطرحو هاذ 
األسـئW، وها الناس اليل خمتلسني يف العديد د�ل املؤسسات يتجولون 

ية، وحنن معمك، السـيد الوزير، عندما تقولون بأن القضاء وحده باكمل احلر 
^ صالحية البت يف هذه امللفات، وحنن نؤمن بزناهة و�سـتقاللية القضاء، 
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  .وال نريد تدخل أي اكن يف هذه القضية
لكن اليوم، مطروحة املسأ� د�ل املصداقية د�ل املؤسسات، 

ن املغاربة اآلن فاقدين الثقة يف مؤسسة الربملان، املؤسسة د�ل القضاء، أل
لك يشء، و�ش نردو الثقة للمغاربة كيخصنا حنسمو يف هاذ امللفات، ألن 
هاذ امللفات د�ل الفساد راه اكن عندها واحد التأثري كبري عىل الوضع 
¬جÜعي د�ل املغاربة، واحد السواد األعظم د�ل املغاربة كيعيشوا يف فقر 

  . مدقع
للصندوق الوطين للضامن ¬جÜعي ميكن، السـيد الوزير، وإذا رجعنا 

تقولوا ليا بأن الو5ئق راه �يق ما توصلش هبا السـيد القايض امللكف 
أ� أقول لمك بأنه هناك تقارير د�ل ¬فتحاص، ميكن اللجوء إىل . �مللف

صفحة واحدة من هاذ التقارير د�ل ¬فتحاص، وميكن التأكد من بعض 
  .تالتجاوزا

مث أيضا، ألنه املصيبة، الاكرثة يف البالد، اليل بقى كيخون وكيخطف 
وكمييش يف حالو وما كيدار لو والو، راه اليوم كيخص أنه تكون واحد 
القطيعة مع دو� الالعقاب، كيخص دو� الالعقاب نهنيو معها، واليل فرط 

  .يكرط، اليل دار يش حاجة يتحمل املسؤولية د�لو
كنسمعو ميل كهنرضو عىل هاذ امللفات، كيتضاف لهيا واليوم، احنا 

ملف خطري آخر، اليل هو ملف د�ل الفساد ¬نتخايب، وما نطلع عليه 
  . يوميا يف اجلرائد راه يطرح أكرث من تساؤل

وهنا راه نطالبمك، السـيد الوزير، بناء عىل ما جاء يف هذه اجلرائد، 
يف هذه ¬نتخا�ت، ألنه التأكد من مصدر هذه األموال اليت اسـتعملت 

، "�ك طاح، قال هلم راه من اخلمية خرج مايل"من هنا كيقول  املغاربة 
ألن ميل كيمت هاذ الفساد ¬نتخايب تيفرز لنا مؤسسات منتخبة فاسدة، 
كيفرز لنا برملان ما كميثلش احلقيقة د�ل اإلرادة د�ل امجلاهري، وكزتيد كتمكل 

  .هذا يؤدي ببالد� إىل ا@هولاملآيس د�ل املغاربة، و 
وهاذ املسأ� د�ل ا@هول أنه راه ميكن غدا أو بعد غدا أنه هاذ اليشء 
يؤدي ليش حاجة اليل ما ميكن يتحمك فهيا حىت يش واحد، ال أحزاب وال 

  .نقا�ت وال مجعيات
è فنحن نؤكد عىل أنه حنا ما �غني اخلدمة يف أحد، مايش �غيني  

 واحد، ولكن هاذ امللفات د�ل الفساد جيب احلسم فهيا اخلدمة يف يش
  . وجبرأة يف إطار دو� القانون

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير

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

  .لمك اللكمة، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

ل ملفات مضبوطة للقرض العقاري والسـياk أ� عندي سؤال حو 
أ� أعطيت . وملف البنك الشعيب والصندوق الوطين للضامن ¬جÜعي

  . فني واصW هذه القضا�
السـيد املستشار، ميكن . أما �لنسـبة لالنتخا�ت، فهذا موضوع آخر

^ يطرح هذا السؤال يف مرحW أخرى، وآنذاك احلكومة غادي جتاوب 
وإذا اكن من اختصاص القضاء، راه . اكن من اختصاص احلكومةعلهيا، إذا 

  . القضاء هو اليل غادي جياوب عىل هاذ اليش
  .شكرا السـيد الرئيس

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

�مس ا@لس، نشكر السـيد وزير العدل احملرتم عىل مسامهته معنا 
  . القمية

ىل السـيد وزير الصناعة والتجارة ومنر إىل القطاع املوايل، إ
  .والتكنولوجيات احلديثة، وعدد األسـئW املوGة إليه ثالثة

السؤال اآلين األول املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة، حول متويل املقاوالت الصغرية، للمستشارين 

فليتفضل أحد اإلخوة احلسني أشـنلكي واحلو املربوح، : احملرتمني السـيدين
  . املستشارين

  . اليس احلو املربوح، تفضلوا أسـيدي

        : : : : املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  . شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  السادة املستشارون احملرتمون، 

  السـيد الوزير، 
كام تعلمون، تشلك املقاوالت الصغرية جزء Íام جدا من النسـيج 

سامه بشلك إجيايب يف توفري مناصب الشغل ويف ¬قتصادي الوطين، وت 
لكن، ومن خالل متابعاتنا لنشاط هذه . التواز�ت ¬قتصادية و¬جÜعية

املقاوالت، جندها تتخبط يف صعو�ت كبرية لالندماج أكرث يف هذا الهنج، 
المتويل، و�لتايل تعيش صعوبة يف إثبات  حيث أغلهبا تفتقر إىل وسائل

ج ¬قتصادي، مما جعل الكثري مهنا يف ظروف جد صعبة اèات يف النسـي
  . بل والعديد مهنا عىل حافة اإلفالس

  السـيد الوزير، 
�إلضافة إىل العناية اخلاصة اليت جيب أن تعطى لهاته املقاوالت، اليت 
تشلك للتذكري مشاتل وماكمن Íمة للشغل، سواء يف التشغيل اèايت أو 

أن تتجرأ احلكومة يف خلق وفرض  -ر� يف نظ - خلق فرص الشغل، جيب 
لك الربامج  -مع األسف  -آليات �جعة حلل هنايئ ملشلك المتويل، ألنه 

اليت متت جتربهتا حىت اآلن مل تعط النتاجئ املتوخاة، ابتداء من بر�مج 
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سـنة، مرورا بربامج حكومية أخرى إىل الرب�مج  20املقاولني الشـباب منذ 
  ". مقاوليت"احلايل 
ملاذا لك هذه الربامج مل تعط النتاجئ املرجوة، رمغ : ب أن نتساءلجي

  اإلرادة السـياسـية القوية للحكومة وللربملان، ملاذا ؟ 
يف نظر�، ألن هناك مكون أسايس، وهو احملوري لهذه الربامج، هو 

هذه األبناك، السـيد الوزير، مل تنخرط بصدق يف أي من . األبناك التجارية
بل �لعكس، تعمل لك ما يف Gدها إلGاض لك بر�مج ال هذه الربامج، 

  . خيضع لها، ويضمن لها األر�ح اليت تريدها
للك هذا، السـيد الوزير، وهناك جتارب دولية أخرى يف دول قريبة 

  : منا
أوال، نقرتح عليمك، وبلك مسؤولية وجرأة، إنشاء بنك خاص  -

 فيه املؤسسات �ملقاوالت الصغرية واملتوسطة، تشارك فيه وتتحمك
يف  -هذا كحل دامئ . املالية لÛو�، و�لطبع إرشاك األبناك التجارية

  ملشلك متويل هذه املقاوالت؛  -نظر� 
  . 5نيا، نسائلمك عن اإلجراءات اليت سـتعمتدوهنا إلنقاذ املقاوالت الصغرية -

  . وشكرا

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

  . ، السـيد الوزير احملرتم، يف إطار اجلوابلمك اللكمة

        : : : : السـيد أمحد رضا الشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد أمحد رضا الشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد أمحد رضا الشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد أمحد رضا الشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم، شكرا السـيد املستشار احملرتم

هو إىل امسحتيوا، أ� اكين عندي واحد التساؤل عىل السؤال، واش 
 Laغرى واملتوسطة أو الرشاكت الصغرية احنا تنتذاكرو عىل الرشاكت الص

TPE ou la PME غادي حناول جناوب علهيم جبوج إذا امسحتيوا؟.  
هو �لطبع اكين مشلك نتاع المتويل، املشلك اكين اليوم يف املغرب، 
ولكن احنا تنظنو بأن املسؤولية مشرتكة من طرف املقاول، اليل خاصو 

ش هو رأس املال الاكيف، واحنا البد ما ميكنش يعمل يش مقاو� وما جييب
املقاولني شوية ما تيؤديوش ذاك رأس املال  -مع األسف  - تنعرفو بأن 

الاكيف، وال واخا تيأديوه يف األول ميل تتطور احلركة د�هلم، كيسـتعملوا 
  .ذاك املال بعض املرات يف واحد النشاط آخر

وا يساعدوا واكين املسؤولية نتاع األبناك، اليل خاصهم حىت هام يكون
�ش هاذ املقاوالت اليل عندمه واحد اإلماكنيات كبرية للتطور �ش 

  .يساعدوها �ش تزيد تطور
فلهذا عند� واحد الرب�مج وال مرشوع تنخدمو فيه مع األبناك، يه 
واحد األرضية نتاع التنقيط، واحد الرب�مج د�ل التنقيط، اليل غادي �خذ 

علهيا غري من طرف رأس املال وال من طرف املقاو� وما غادي ما حيمكش 
غادي حيمك أيضا علهيا من طرف اإلماكنيات، من طرف . املديونية د�لها

واحنا يف التنفيذ . اخلربة اليل عندها، من طرف السوق اليل كتشـتغل فيه
نتاع هاذ اإلجراء هذا، اليل كنا حدد�ه يف ذاك امليثاق الوطين لإلقالع 

فأ� تنظن بأن هاذ اإلجراء . قعناه أمام صاحب اجلال�الصناعي، اليل كنا و 
  . هذا غادي يساعد يف هاذ الطريق

اكين أيضا بعض الربامج القطاعية، وإذا امسحتيوا نذكر البعض مهنا، 
  :اليل خذينا

، �ألمس اكنت عند� ذاك اليوم نتاع التجارة اOاخلية، "رواج"بر�مج  -
ض جديدة لهاذ الفئة، فاحنا وجات البنك الشعيب وقدم واحد القرو

تنظنو بأن البنك الشعيب وأبناك أخرى ميكن هلم يقدموا عروض وال 
  قروض اليل يناسـبوا هاذ التجار هاذو؛

اكين أيضا يف قطاع الصناعة التقليدية برامج ملواكبة هاذ املقاولني  -
  . الصغار

وأخريا إذا امسحتيو، غهنرض عىل ميل تتكون املقاو� منشوءة، ولكن 
. إحداث املقاوالت حىت هو خاصو يكون إحداث يف أحسن الظروف

واOمع اليل ميكن لها تعطيه ذاك " مقاوليت"ولهذا إعادة النظر يف بر�مج 
الواك� الوطنية للهنوض �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة، يف إطار ذاك 
الرب�مج نتاع األلفية، غادي جتي تساعد هاذ املقاوالت، �ش يكون عندمه 
المتويل الاكيف، و�ش يكون عندمه التدبري املالمئ، �ش ما يوقعش 

  . إحداث، ولكن تبقى ¬سـمترارية نتاع هاذ املقاوالت
 . وشكرا

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

  .لمك اللكمة، يف إطار التعقيب، السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  . سـيد الرئيسشكرا ال 

تنوحض بدوري أن األمر . شكرا، السـيد الوزير، عىل األجوبة الواحضة
أساسا يتعلق �ملقاوالت الصغرية جدا، ولكن مشلك المتويل هيم املقاوالت 
الصغرية واملتوسطة بصفة عامة، واحنا بالد� تتخبط يف هاذ املشلك منذ 

  . عرشات السـنني
يتلقى واحد احلل اليل ما عالش حلينا هباذ السؤال هذا؟ �ش 

  . سـنني كنقلبوا عىل بر�مج آخر 4سـنني أو  3نعاودوش نرجعوا من هنا 
رأس املال، السـيد الوزير، �لنسـبة لهاذ الفئة د�ل النشـيطني 
والفاعلني، رأس املال األول هو اخلربة اليل كيكتسـهبا ذاك السـيد أو الفكرة 

املال وتواكبو، عىل ما يكون  فاحنا كدو� تعترب هذاك رأس. اليل جا هبا
رأسامل آخر اليل ميكن ذيك الساعة جييبو ويزيد للقدام، حىت يويل مقاو� 

  . هذا هو يعين املبتغى من هاذ اليش. متوسطة
حاجة أخرى، السـيد الوزير، إلجناح هاذ الربامج لكها، خاص الغرف 
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�ل التواصل اكين واحد املشلك د. املهنية يتعطى لها اOور د�لها احلقيقي
والربامج األخرى اكين الناس اليل ما " مقاوليت"مثال؛ هاذ الرب�مج د�ل 

إىل ما .. عارفيهناش، عالش ألنه رمغ ا@هود د�ل احلكومة يف اإلعالم إخل
دز�ش عىل اجلرس د�ل القرب، اليل هو الغرف املهنية، ما غديشاي 

   .نوصلو للنجاح اليل بغينا يف هاذ الربامج هاذو
  السـيد الوزير، 

دا� اكينة حقيقة تنعيشوها يف األحياء، يف املدن، وحىت يف القرى 
هاذ  Les Petits Métiersاملغربية، اكين هاذ الناس اليل عندمه هاذ 

املهن الصغرية، عندمه أفاكر، عندمه �ش يقدموا ذاك اليش د�هلم 
، خاصنا نتلفتو وكيشغلوا نفوسهم، كيشغلوا معهم جوج أو ثالثة د�ل الناس

هلم ونلقاو هلم حلول، ري6 هاذ الربامج لكها خترج للوجود، وتعطي ميكن 
  . دفعة أقوى لهاذ الناس هاذو

  .شكرا السـيد الوزير

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

  .لمك اللكمة، يف إطار الرد عىل التعقيب

  :ات احلديثةات احلديثةات احلديثةات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجي
  . شكرا السـيد املستشار

أ� متفق معمك، بعدا أوال اOور اليل ميكن لهاذ الغرف يعطيوا، 5نيا هاذ 
احلرفيني اليل هرضتيو علهيم، املهنيني اليل عندمه Íنة، وحقيقة خاص 

 Lesتكون مواكبة د�هلم، واحنا مثال تنفكرو يف ذاك مناطق األنشطة حبال 
zones d’activités،  ش جيربوا واحد املاكن فني ميارسوا ذاك املهنة�

  .د�هلم
أخريا، ذاك اOمع اليل قلتيوا يف الرأسامل، احنا كدو� ويف إطار امليثاق 
الوطين لإلقالع الصناعي، حدد� غادي يكون إنشاء واحد الصناديق اليل 
ممو� من طرف اOو�، ولكن من طرف القطاع اخلاص أيضا، �ش تساعد 

اليل غادي يكونوا fonds de capital-risque شاء ذاك املقاوالت يف إن 
  . موجودين، إن شاء هللا، يف القريب

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤ¬ن الثاين والثالث املوGان إىل . شكرا السـيد الوزير احملرتم

السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، يتناوالن موضوع 
ونظرا لوحدة املوضوع كذ، أسـتأذن ا@لس املوقر يف . ملسـهت�حامية ا

  .عرضهام دفعة واحدة، وبعد ذ أعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عهنام
السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
 احلديثة يف املوضوع، حول رضورة حامية املسـهت� وخاصة حصة األطفال،

عبد الكبري برقية، عبد اللطيف أبدوح، : للمستشارين احملرتمني السادة

يوسف التازي، العريب بوراس، عبد امحليد بلفيل، محمد كرمين، محمد 
  . بلحسن خيري، الطاهر الفياليل، محمد بزنيدية، محمد لفحل، بنجيد األمني

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

        ::::بد اللطيف أبدوحبد اللطيف أبدوحبد اللطيف أبدوحبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع 
  .شكرا السـيد الرئيس

نلمتس من السـيد الرئيس تأجيل هاذ السؤال إىل جلسة الحقة، عىل 

أساس برجمته يف جلسة الحقة، وذ السـتكامل بعض العنارص املتعلقة 
  .هبذا السؤال

  .شكرا

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

نفس املوضوع حول حامية املسـهت�،  منر إىل السؤال اآلين املوايل يف
أمحد الكور، محمد طريبش، محمد بلحسان، محمد : للمستشارين احملرتمني

العقاوي، مليود �رص، محمد أبو اخلدادي، عبد القادر الربييك، أمحد 
اOيبوين، محمد عبده عز اOين، أمحد الرشقاوي، أمحد السـنييت، سـيدايت 

مصطفى الرداد، محمد املنصوري، عابد  شاكف، محمد برطين، خاO برقية،
  . شكيل

فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضلوا أ سـيدي، 
  .اليس العقاوي، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  إخواين املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير احملرتم، 

املنتوجات األجنبية وتعدد مصادر يف إطار انفتاح السوق املغربية عىل 
متويل السوق املغريب وتدفق السلع والبضائع من لك أحناء املعمور، فقد 
أحضى لزاما عىل احلكومة املغربية أن تضاعف من درجة حاميهتا لصحة 
وسالمة املسـهت� الوطين، كام هو عليه األمر يف مجموعة من البÛان اليت 

واملعايري اليت يتوجب احرتاÍا حىت يمت  وضعت لنفسها مجموعة من الضوابط
  . ولوج السلع األجنبية أو حىت الوطنية ألسواقها

مفن هنا نسائلمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات اليت اعمتدهتا وزارتمك 
لضامن حامية فعا� للمسـهت� املغريب، ومدى إرشاك املعنيني ومجعيات 

  . ا@متع املدين يف هذا اإلطار التوعوي
  .را السـيد الرئيسشك

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

  .لمك اللكمة، السـيد الوزير احملرتم
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        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  السـيد الرئيس احملرتم،

 السـيد املستشار احملرتم،
  السادة املستشارون احملرتمون،

طين احلايل للمراقبة، يعمتد هذا هو اليوم عند� واحد النظام الو 
�ألساس عىل احرتام املواصفات، هاذ املواصفات اليل كتحدد أشـنو هام 

  . الرشوط األساسـية اليل خاصها تتوفر يف املنتوجات الصناعية
، 100ففي هاذ املواصفات اليوم، عند� مواصفات إجبارية أكرث من 

  :سـترياد، نعطيمك بعض األرقاموفوقاش ما عند� تنعملو املراقبة؛ مثال يف ¬
ملف اسـترياد، خذينا  18.900فهاذ السـتة األشهر األوىل وقع تقريبا   -

ملف نتاع العينات اليل وصلوا  1649احنا ذاك العينات، خذينا تقريبا 
لواحد ا,تربات ا,تصة، ومن بعد هاذ العينات وهاذ امللفات تدرسوا، 

  لواقع؛ اليل ما دخلوش ألرض ا 1649من ذاك  20
أشهر األوىل  6تيوقع أيضا املراقبة يف السوق اOاخلية، مفثال عاود يف  -

نتاع احملالت التجارية اليل تراقبت، جرب� أعداد  2600أكرث من 
نتاع املتابعات  63، 189، ويف هاذ 189العمليات نتاع أخذ العينات 

 .القضائية اليل ترسلت

احد املراقبة اليوم يف ¬سـترياد ويف السوق فاحنا تنقولو بأن اكين و 
  . اOاخلية، اليل تنحاولو هبا حنميو املسـهت�

5نيا، هاذ اليش ما اكفيش، خاصنا البد املسـهت� يكون عندو واحد 
اليل  31.08اإلطار قانوين اليل كيحميه، ولهذا اكين ذاك مرشوع القانون 

ألوىل، وغادي يعطي حقوق كثرية راه يف حزي اOراسة يف الربملان يف الغرفة ا
للمسـهت�، مهنا حق اإلعالم مثال، هاذ حق اإلعالم، خاص املسـهت� 

  .يعرف �لضبط أشـنو هو �لضبط ذاك املنتوج اليل كيتقدم لو
وأخريا، البد احلث بأن هاذ املؤسسة هاذي، املؤسسة د�لنا كتخدم 

املسـهت�، فهكذا مثال لتحسيس ا@متع املدين وامجلعيات اليل كيدافعوا عىل 
عند� إحداث شـبابيك املسـهتلكني، فهاذ الشـبابيك كيجيومه املسـهت� 

  .وكنعطيوه مجيع التوضيحات
5نيا وأخريا، عند� واحد املرشوع نتاع إحداث املركز املغريب 

هاذ املركز املغريب لالسـهتالك غادي يكون مؤسسة لÛمع . لالسـهتالك
وأيضا غادي يكون واحد التتبع من أجل رصد التقين للحركة ¬سـهتالكية، 

  . املواد اليت قد تشلك خطرا عىل حصة وسالمة املسـهتلكني
  .وشكرا

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

  هل هناك تعقيب، السـيد املستشار؟ 

        ::::املستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوي

ية نشكرمك السـيد الوزير عىل جوابمك عىل سؤالنا، ولكن نظن أن حام
املسـهت� أصبحت أحد أمه املطالب ¬جÜعية يف الوقت الراهن، خاصة 
مع تدفق السلع األجنبية والقادمة من اOول اآلسـيوية وخصوصا دو� 

  . الصني
كام أننا الحظنا أن العديد من املشالك واحلاالت املرضية اليت عرفهتا 

قبة، مفن هنا مجموعة من املستشفيات قد تسـببت فهيا سلع مل ختضع للمرا
  . نطالبمك السـيد الوزير، مبضاعفة اجلهود واملراقبة

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيدة رئيس اجللسةالسـيدة رئيس اجللسةالسـيدة رئيس اجللسةالسـيدة رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

�مسمك مجيعا أشكر السـيد وزير التجارة والصناعة عىل مسامهته معنا 
  . القمية

  .شكون؟ اليس املعطي تفضلوا..وننتقل إىل

        ::::عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  السـيد الرئيس، 

غري ميل اطلعنا عىل جدول األعامل، هناك سؤال د�ل فريق ¬حتاد 
يف جدول األعامل غري موجود، . اOسـتوري، اليل تيتعلق �ملقالع �لود�ن

فبغينا نعرفوا، السـيد الرئيس، واش هو مصنف عندمك، ألن هناك 
  اسـتدراك، أم ال؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .نديموجود ع 

        ::::املستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطي
  .بغينا نعرفو الرتتيب، السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هو السؤال السابع عند السـيد الوزير امللكف �لبيئة. موجود، ها هو

        ::::املستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطي
  .شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 السـيد اكتب اOو� Oى إذا مسحمت، ننتقل إىل األسـئW املوGة إىل

 07وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة، وعددها 
 ،Wمهنا تتناول موضوع حرائق الغا�ت 03أسـئ .  

ونظرا لوحدة املوضوع كذ، أسـتأذن ا@لس املوقر بعرضها دفعة 
  .واحدة، وبعد ذ نعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عهنا

سؤال اآلين األول يف املوضوع حول احلرائق اليت عرفهتا بالد�، فال 
عزيز الفياليل، عبد اللطيف أبدوح، عبد الكبري : للمستشارين احملرتمني
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برقية، العريب بوراس، بنجيد األمني، عبد الغين ماكوي، الطيب 
املوساوي، محة أهل ��، بلعيد بنشميس، العريب سديد، محمد أبو الفرج، 

بنارص، جامل برنبيعة، مصطفى ميارة، محمد العزري، العريب احملريش، رفيق 
  . بنعيىس بزنروال، محمد بلحسن خيري، اكيف الرشاط، واليس تيتىن العلوي

  .اللكمة ألحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضلوا أ سـيدي

        ::::املستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييساملستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييساملستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييساملستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييس
  .شكرا السـيد الرئيس

  .الرمحن الرحمي بسم هللا
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون،
�لطبع، فريقنا وضع هذا السؤال املتعلق �حلريق أو حرائق الغا�ت، 
علام أنه عندما يقبل فصل الصيف، حقيقة أنه كيصبح املشلك مطروح Oى 

  . تمجيع املغاربة، والسـK �لنسـبة للعامل القروي اèي جياور هذه الغا�
لهذا، ارتأينا أن نضع هذا السؤال يف هذا الوقت لنطلب من احلكومة 
أن تعطينا اإلجراءات اليت اختذهتا حملاربة هذه اآلفة، واليل يه آفة جد 

  . خطرية �لنسـبة للمغرب
  .شكرا السـيد الرئيس

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

 ضوع حول الوقاية من حرائق الغا�ت،السؤال اآلين الثاين يف نفس املو 
العلمي التازي، محمد طاحلا، حلبيب لعلج، : للمستشارين احملرتمني السادة

األمني اOراق، محمد الهواري، يوسف بنجلون، محمد بوداس، عبد السالم 
أمغار، حلسن جبديكن، احلسني أشـنلكي، أمحد الرسغيين، محمد 

يز البنني، حلسن العواين، محمد القندويس، مصطفى الشهواين، عبد العز 
  .القلويب

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال

  :املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  السادة املستشارون، 

  :التجمع الوطين لألحرار تقدم هبذا السؤال
لها ¬قتصادية ال خيفى عليمك العناية نتاع الغابة و¬نعاكسات د�

أشـنو يه : و¬جÜعية، ولهذا تنساءلوا احلكومة، كنطرحوا هاذ السؤال
التدابري اليل اختذت من طرف احلكومة، اإلجراءات محلاية هاذ الرثوة اليل 
يه ثروة Íمة جدا، واملغرب، امحلد g، عندو املاليني نتاع الهكتارات نتاع 

ة هاذ الرثوة؟ وكذ وبصفة خاصة هاذ الرثوة؟ وأشـنو يه التدابري محلاي

يف هاذ األ�م نتاع الصيف، ما زال هناك يف أ�م الصيف، البد تيكون 
أشـنو يه التدابري اليل اختذت من طرف الوزارة واحلكومة ... حريق إخل

  كلك محلاية هاذ الرثوة، اليل املغرب خفور لوجودها �ملغرب؟ 
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ستشار احملرتمشكرا السـيد امل 

: السؤال اآلين الثالث حول حرائق الغا�ت، للمستشارين احملرتمني
إدريس مرون، عبد القادر أقوضاض، محمد فضييل، الهامشي السموين، عبد 
امحليد السعداوي، عبد ا@يد احلناكري، سعيد أرزيقي، محمد الكبوري، 

kعبد اللطيف اسطنبويل، محمد جوهري، حسن القيشو.  
  .يتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤالفل 

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

  السـيد الوزير، 
  إخواين املستشارون، 

اللك يعمل مدى أمهية هذا املوضوع، السـK يف حلول فصل الصيف 
اèي ترتفع فيه درجة احلرارة، حيث تشهد العديد من املناطق حدوث 

حرائق خمتلفة، خاصة يف الغا�ت، وذ راجع لعدة أسـباب،  ونشوب
وعىل رأسها العنرص البرشي اèي جيهل التعامل مع الطبيعة، خاصة يف 
فصل الصيف اèي جيب فيه أخذ احليطة واحلذر، حفاظا عىل ثروتنا 
الغابوية وحتسيس املواطنني خبطورة احلرائق وما ميكن أن تسببه من خماطر 

تلوث الهواء عىل إثر انبعاث الغازات السامة، عالوة عىل  بيئية، نتيجة
  .اخلسائر املادية

لهذا، إننا نالحظ غياب محالت حتسيسـية ووصالت إشهارية عىل 
قنواتنا التلفزية، عىل غرار ما قامت به بعض الوال�ت واجلهات كوالية Gة 

بين حسن، اليت عقدت عدة اجÜعات حول التأهب - الرشاردة- الغرب
سـتعداد، ليس فقط ملواGة احلرائق، بل لتفادي نشوب احلرائق هبذه و¬

الغابة اليت تعد من أشهر الغا�ت �لعامل، نظرا ملا تتوفر عليه من نوع األجشار 
  . كشجر البلوط الفليين

إذن جيب أن حنث املواطنني عىل التعامل بشلك إجيايب مع الطبيعة 
ات احمللية واملصاحل اخلارجية املعنية واسـتعداد امجلاعلتجنب أسـباب احلرائق 
  . لالسـتعدادت ¬حرتازية

وللك ما ورد ذكره وألمهية هذا املوضوع، نطلب من السـيد الوزير 
ونسائلمك حول التدابري الوقائية اليت اختذمتوها من أجل التدخل الرسيع عند 
نشوب احلرائق، خاصة �لعامل القروي اèي يفتقر للوسائل ¬حرتازية 

 .الرضورية حملاربة هذه اآلفةو 
  .وشكرا السـيد الرئيس
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  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  . تفضلوا هنا سـيدي. لمك اللكمة، السـيد الوزير احملرتم

السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء السـيد عبد الكبري زهود، اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئة

  . سـيد الرئيسشكرا ال 
  .شكرا السادة املستشارين احملرتمني عىل طر\م هذا السؤال

هيدد  فكام ال خيفى عىل أحد أن هذه الظاهرة تشلك خطرا كبريا
ماليني هكتار،  10ا@االت الغابوية عرب العامل، حيث جتتاح سـنو� قرابة 

 من الغطاء الغابوي، وتزداد هذه الظاهرة حدة يف %0.03أي ما يناهز 
ا@االت الغابوية لبÛان حوض البحر األبيض املتوسط اليت يسجل هبا 

ألف حريق يتسبب يف إتالف ما يناهز مليون  50سـنو� نشوب حوايل 
  .هكتار

وفK خيص املغرب، فاملعطيات املسجW يف هذا ا@ال خالل السـنوات 
، حيث األخرية تشري إىل تقلص املساحات الغابوية ا@تاحة �حلرائق سـنو�

فعدد احلرائق . جسل اخنفاض من حيث املساحة وعدد احلرائق الغابوية
هكتار، مقابل  1130حريق، اجتاح  273بلغ  2008املسجW يف سـنة 

  .2005هكتار سـنة  3250حريق اجتاح  403
ومن خالل هذه املعطيات، يتضح أن كيفية معاجلة احلرائق واخلربة 

حسـنة، عىل اعتبار أن مساحات املكتسـبة جتعل املغرب يف وضعية جد 
 4احلريق املسجW سـنو� يف تضاؤل مسـمتر، حيث وصلت إىل معدل 

هكتارات للك حريق، يف حني نالحظ أن معدل دول احلوض البحر 
  . هكتار للك حريق 15األبيض املتوسط يتعدى 

كام تعترب هذه النتاجئ اجليدة مثرة ملالءمة خمططات التدخل مع ظروف 
وي وا@هودات املبذو� لتحسني هتيئته وجتهزيه من Gة، وإىل ا@ال الغاب

التنسـيق املتخذ من طرف جلنة قيادة ا,طط املديري ضد احلرائق واليت 
جتمع املندوبية السامية للمياه والغا�ت وحماربة التصحر، الوقاية املدنية، 

امللكية  اOرك املليك، القوات املسلحة امللكية، القوات املساعدة والقوات
اجلوية، وكذ السلطات احمللية وامجلاعات احمللية من Gة أخرى، وفق 

  .إسرتاتيجية مت ¬تفاق علهيا مبعية �يق الرشاكء للحد من حرائق الغا�ت
ففي جمال الوقاية، تعمل املندوبية السامية عىل توفري التجهزيات 

الل تعزيز دور�ت والوسائل الكفيW �حلد من اندالع احلرائق، وذ من خ
املراقبة للرصد واإلنذار املبكر وشق وصيانة املسا الغابوية ومصدات 
النار �لغا�ت وهتيئة نقط الزتود �ملاء واقتناء سـيارات للتدخل الرسيع 

 73األوىل، حيث وصل العدد اإلجاميل للسـيارات من هذا النوع إىل 
  . وحدة

إن املندوبية السامية تقوم ووعيا مهنا بأمهية التحسيس والتواصل، ف

بإجناز بر�مج سـنوي يتو� توعية الساكن ومرªدي الغا�ت بأخطار 
وعوائق احلرائق من خالل وصالت حتسيسـية ومنشورات ومطو�ت، 

ماليني درمه سـنو�، توزع �لطرق السـيارة  06وتلكف غالفا ماليا قدره 
  .واألسواق واOواوير واملناطق ا@اورة للغابة

فK خيص إسرتاتيجية التدخل ضد احلرائق، فهناك نظام مدرج عىل أما 
  :أربعة مسـتو�ت

يعمتد عىل تدبري وتكفل نقط اندالع احلرائق من طرف : املسـتوى األول -

  مصاحل املندوبية السامية بواسطة سـيارات للتدخالت األولية؛
إىل  1.5مدمع بطائرات اOرك ذات سعة ترتاوح بني : املسـتوى الثاين -

أطنان، ملعاجلة أمه بؤر احلرائق اليت يتعذر الوصول إلهيا �لوسائل  3
  الربية ال�سـيكية؛ 

يعمتد عىل تدخل القوات املساعدة اليت تقوم مبحارصة : املسـتوى الثالث -

  احلرائق وحامية الساكنة احمللية واملنشآت احلساسة؛ 
ة، عند اندالع حرائق خطرية ذات رسعة زحف كبري : املسـتوى الرابع -

مسـتعم130C  Wتتدخل القوات املسلحة امللكية بواسطة طائرات 
  .مواد مبطئة لزحف احلرائق

كام جتدر اإلشارة إىل أن املندوبية السامية قد أحدثت بتعاون مع 
األرصاد اجلوية الوطنية نظاما معلوماتيا لتدبري حرائق الغا�ت، يعمتد عىل 

احلرائق مع إدماج املعطيات خرائط حتدد ا@االت األكرث تعرضا ,اطر 
املتعلقة خبصوصيات النظم الغابوية والظروف املناخية، مما سـميكن من تعبئة 

  . أجنع وأحسن وسائل اإلنذار والتدخل
وكخالصة، ميكن اجلزم بأن املهنجية واملقاربة ومعلية التدخل املعمتدة 

Üد علهيا للتصدي حاليا ملاكحفة احلرائق الغابوية تعترب ذات جناعة، ميكن ¬ع
احملمك للحرائق الغابوية مع اإلشادة �ملسامهة الفعا� ,تلف املتدخلني 

  . املعنيني
  .وشكرا

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

  .هل هناك تعقيب للفريق ¬سـتقاليل؟ تفضلوا أسـيدي

  :املستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييساملستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييساملستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييساملستشار السـيد محمد تيتىن العلوي إدرييس
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
مل نضع السؤال ألننا جنهل ما تقوم به . احنا، أريد أن أؤكد شيئا Íام

اOو� وجنهل ما تقوم به السلطات املعنية فK خيص حماربة احلريق إذا اكن 
  .احلريق، فوضعنا السؤال لنقول �ما جديدا، جيب أن نقوم �لوقاية

مجيع الغا�ت ونقوم بز�رة  نعمل مجيعا يف املغرب أنه الغا�ت د�لنا،
للغا�ت، واملغاربة معروفون أنه هاذ الفضاء �لنسـبة هلم أي املتنفس اليل 
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  . كيخرجوا وميكن هلم جيلسوا يف الغابة
اإلشاكل هو أن الوقاية ما : ولكن اإلشاكل املطروح هو اكلتايل

 عند�ش يف البالد، هنار كمنشـيو للغابة كنلقاو األجشار ميتة، كمنشـيو
  . للغا�ت كنلقاوها عبارة عن مطارح لألز�ل، كمنشـيو لهذا كنلقاو الزجاج

احنا كنعرفو أنه الشمس عند� قوية يف املغرب يف الصيف، إذن إىل 
  ..جات غري الشمس وغري رضبت يف زجاجة ميكن لها تكون سبب من هذا

يه املشلك : إذن اإلشاكل هو هذا، واإلشاكل اليل تنطرحو هو التايل
ل الوقاية، احنا كنعرفو أن يف العامل القروي اكين البطا� متفشـية، د�

كنعرفو أن العامل القروي هو جماور لهاذ الغا�ت، إذن عالش ما ندخلوش 
 -عىل األقل مومسية  - يف إطار التمنية البرشية وخنلقو مناصب شغل 

لتنقية  ونشغلو أبناء هاذ العامل القروي لتنقية الغا�ت من األجشار امليتة،
  . الغابة من األز�ل د�لها، وهاذي أحسن وقاية ميكن لها تكون

أما احنا كنعرفو أنه املغرب اآلن أصبح من اOول اجلد متقدمة يف حماربة 
احلرائق، واحنا كنعرفو اإلماكنيات اليل اكينة Oرجة أن اكع دول تستنجد 

ق قبل ما نوصلو احنا بغينا من قبل ما نوصلو للحريق، هاذ احلري. �ملغرب
  . لو

احنا عند� بطا�، عند� إماكنيات، ملاذا ال نشغل هاذ الناس العاملني 
  .أو الساكنة د�ل العامل القروي، ونقوم بعملية تنقية

املندوبية السامية، السـيد الوزير، بيين  !املندوبية السامية: كتقول يل 
ألجشار ميتة، وال وبينك دا� اآلن ندوزو غري ملعمورة، شوف حشال د�ل ا

أحد هزها من متاك دامه، أجشار ميتة، مسيبة متاك يف وسط الغابة، ويه 
  .. السبب األسايس اليل كتسهل العملية د�ل احلريق واألز�ل وكذا وكذا

نرضبو : "لهذا احنا كنطلبو عىل أساس أننا كيف كيقولوا يف املثال
يا، أننا نشغلو أبناء� اليل 5ن . أوال، نديرو الوقاية". عصفورين حبجرة واحدة

موجودين يف إطار العمل املومسي، إما يف اإلنعاش الوطين، إما يف إطار 
التمنية البرشية، اكين إماكنيات كبرية، ونقومو بعملية د�ل تمنية الغا�ت 
د�لنا، ألنه راه صبحوا مطارح د�ل األز�ل، وصبحوا فهيم مشالك كثرية، 

هذا هو اليل كنطلبو من احلكومة أهنا متيش معنا هذا هو السؤال د�لنا، و 
  . يف هاذ التوجه

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة، اليس العلمي التازي

  :املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

جلواب د�لو، ومن خالل السـيد الوزير تنشكرو السـيد الوزير عىل ا
  . احلكومة كلك

تنعرفو بأنه املندوبية السامية قامية �لواجب د�لها وقامية �لعمل، 
واللجنة اليل ملكفة �حلراسة، كام قلنا يف السؤال، هاذي واحد الرثوة Íمة 

املاليني د�ل الهكتارات نتاع الغابة  10جدا، كام قلت السـيد الوزير، ويه 
Wمايش ساه .  

حريق اليل  273ولهذا، �لطبع خالل السـنة املاضية تبني بأنه وقعت 
واGتوها، ولكن اليل تيخص البد، كام قال السـيد املستشار، أ� متفق 
معه، �ش حنرصو عىل الغا�ت تيخص البد رمبا واحد املناصب تكون 

امW اليل تعطى، وأعتقد حىت املندوبية راه تتشىك شوية من قW اليد الع
ميكن لها حترس وميكن لها توعي حىت الساكن، حيث غري واحد دايز 

صايف راه مشات عافية اليل غتكون فهيا .. �لاكرو إىل رماه يف امسيتو
  . خسارات كبرية

أعتقد بأنه ما نتشطروشاي، خاص البد تعطيو اليد العامW الاكفية 
  .للمندوبية، املندوبية السامية امللكفة �لغابة

كنا واحد الوقت اكن واحد املرشوع اليل غادي يتدار �ش نديرو 
احللفة، احللفة و�ش نديرو مواد النسـيج من احللفة، واختارينا الغابة، 

ªفياللت، واكنت إماكنيات، واكنت وقعت -و�خلصوص يف Gة مكناس
  . واحد اOراسة اليل عطات نتاجئ Íمة جدا
ادي ميكن رمبا خيلق مناصب شغل وهذاك املرشوع كون تدار احللفة، غ

ªفياللت، -ألف منصب شغل يف الغابة، غري يف Gة مكناس 500نتاع 
اكن غادي يعطي واحد .. يعين ما بني أزرو، ميدلت، الراشـيدية إخل

  . اإلماكن Íم جدا
احلراسة نتاع الغابة، تعطيو . أوال، احلراسة: ولهذا اليل خاص دا�، وهو

أ� شفت . السامية �ش تنظم، وكذ التوعية مناصب الشغل للمندوبية
خاص البد . بأنه املندوبية السامية تتقوم بدعا�ت يف اإلذاعة والتلفزيون

نزيدو من هاذ اليش �ش املواطنني يعرفوا بأنه هاذ الرثوة راه يه Íمة 
  . جدا، تيخصهم حيافظوا علهيا، وحيتفظوا هبا
سـتافدوا كثري من ذاك اخلشب، واكين كذ الساكن يف البادية اليل تي 

عوض ما يكون . ذاك العود وذاك اليش، حلقاش هذاك هو اخلزن د�هلم
عندمه اخلليع، تيكون عندمه العود اليل تيجمعوه يف واحد الوقت مناسب، 
وتيكون عندمه إدخار، البدوي إىل ما اكنش عندو واحد ¬دخار نتاع 

  . تيكونشاي يف خاطروالعود اليل حيرق يف الوقت نتاع الربد، ما 
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  هل هناك تعقيب؟. لمك اللكمة، الفريق احلريك، يف إطار التعقيب
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  :املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

�لنا اكن كنشكرو السـيد الوزير عىل هاذ اإليضاحات، إال أن السؤال د
واحض حول الرسعة يف التدخل، والسـيد الوزير أعطى بعض 
¬سـتعدادات، اليل يه اسـتعدادات شامW، واحنا كرؤساء مجلاعات قروية 

أي تدابري وغابوية، هاذ السـنة �لضبط وحلد الساعة مازال ما الحظناش 
  .احرتازية للوقاية من نشوب احلرائق

� األعشاب وحرث جنبات الطرق، أوال، عادة نرى املصاحل تقوم بإزا
  . اليل هاذ العام حلد الساعة مازال ما شفناهاش

كذ، هل لمك السـيد الوزير، إحصاء حول الفوهات املوجودة داخل 
الغابة؟ كذ واش تعطات بعض اخلرائط الغابوية للفوهات واملسا 

حنة للمصاحل د�ل الوقاية املدنية، ألن يف حا� نشوب حريق تتكون الشا
الصهرجيية بعيدة عن نشوب احلرائق بعدة كيلومرتات، وتيصعب علينا تزويد 

  . هاذ الشاحنة �ملاء
إذن إذا اكن احلريق يف جامعة قروية تنجيو حىت جلنبات املدن �ش 
ميكن نزتودو �ملاء، ألن داخل امجلاعة ما كيكونش ذاك الصبيب الاكيف مللء 

  .هذه الصهارجي
ب إرشاك املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، �إلضافة إىل هذا، جي

وحثه كذ، ألن القنوات د�ل املكتب الوطين د�ل املاء الصاحل للرشب 
جلها متر وسط الغابة، جيب عىل املكتب الوطين للمياه والغا�ت خلق 
فوهات داخل الغابة ومرمقة، وغادي تكون هاذ الفوهات عند املصلحة د�ل 

  . صلحة السلطة احملليةاملياه والغا�ت وم
ن الفائدة ليس يف إطفاء كذ جيب إحداث مصدات للحرائق، أل

احلريق، ولكن يف التبليغ يف أرسع وقت ممكن عن احلريق، èا جيب تزويد 
احلراس الغابويني �لهواتف النقا�، ألن تنشوفو احلارس د�ل الغابة عندو 

ري �ش ميكن ليه يتنقل عصا يف يديه، تمييش عىل رجليه داخل الغابة، غ
النص يف  - ال قدر هللا  -وسط الغابة ألقرب هاتف �ش يبلغ حىت تيكون 

  .حترق La parcelleذاك 
إذن احنا اليل تنطلبو، السـيد الوزير، ليس فقط حماربة احلرائق، ولكن 

  . تفادي نشوب حرائق، والتبليغ واملواGة يف أرسع وقت ممكن
  .وشكرا السـيد الوزير

  :شار السـيد رئيس اجللسةشار السـيد رئيس اجللسةشار السـيد رئيس اجللسةشار السـيد رئيس اجللسةاملست املست املست املست 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .عندمك رد؟ تفضلوا

السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
  ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

أريد أن أشكر جمددا السادة املستشارين عىل هاذ ¬هÜم �لغابة، ألنه 

، إذا ما اكنش تضافر اجلهود اكليت موضوع Íم، والغابة ثروة وطنية Íمة
  . نشاهدها اآلن، مفا تميكنش حنافظو عىل هاذ املورد الطبيعي األسايس

فأريد أن أؤكد بأنه هاذ اللجنة القيادية، جلنة القيادة لتتبع هاذ املوضوع 
د�ل احلرائق، يرتأسها السـيد الوزير األول خشصيا، وعندما تتطلب 

تدخل، اكملؤسسات العمومية وال املصاحل، الرضورة ذ، فلك املصاحل ت 
  . اكليت أرشت إلهيا يف اجلواب

كذ أنه النجاعة املهنجية يه 5بتة، ألنه عدد احلرائق يف تقلص سـنة 
  . بعد سـنة

فK خيص حامية الغابة، فأريد أن أؤكد للسادة املستشارين احملرتمني بأن 
السـتة عرش د�ل اململكة،  هناك اتفاقية د�ل اOو� مع اجلهات ¬قتصادية

اليل فهيا واحد البند Íم يتعلق �لغابة، و�لتايل فلك الفاعلني عىل املسـتوى 
احمليل مه رشاكء يف برامج يه اآلن حتدد وتسطر مع اجلهات ومع السلطات 

  . احمللية ومع الفاعلني عىل املسـتوى احمليل
  .وشكرا

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

ؤال اآلين الرابع املوجه إىل السـيد اكتب اOو� حول حامية املوارد الس
أمحد الكور، محمد : الغابوية من ¬سـتزناف، للمستشارين احملرتمني السادة

طريبش، محمد العقاوي، ميلود �رص، محمد أبو اخلدادي، عبد القادر 
د الربييك، أمحد اOيبوين، محمد عبده عز اOين، أمحد الرشقاوي، محم

بلحسان، أمحد السـنييت، سـيدايت شاكف، محمد برطين، خاO برقية، 
  .مصطفى الرداد، محمد املنصوري

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، تفضلوا أسـيدي

  :املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون، 

  السـيد الوزير، 
 9ىل ثروة غابوية متتد عىل مساحة إجاملية تقدر حبوايل تتوفر بالد� ع

ماليني هكتار، واعتبارا للعالقة التقليدية والوطيدة اليت نسجها الساكن مع 
ا@ال الغابوي، ألنه يكتيس أمهية قصوى يف حياهتم عرب توفري فرص الشغل 
هلم وضامن تزويدمه مبواد رضورية حلياهتم، فضال عن تنويع األنشطة 

قتصادية للساكنة ا@اورة لÛفع �لتمنية احمللية واملسامهة بشلك فعال يف ¬
التخفيف من حدة الفقر والبطا� والهجرة واإلقصاء اèي تعيشه ساكنة العامل 
القروي، كام أن الرثوات الغابوية تلعب األدوار األساسـية يف ا@االت 

  . ¬قتصادية و¬جÜعية والبيئية
سـيد الوزير، عن اإلجراءات الوقائية اليت تعمتدها èا نسألمك، ال 
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مصاحلمك للتحمك يف حامية املوارد الغابوية من ¬سـتزناف املفرط اèي 
  . تتعرض ^ حفاظا عىل التوازن البييئ واإلنتا� للغا�ت

أين وصل بر�مج التحديد الهنايئ للم� : كام أسألمك السـيد الوزير
اورين لوضع حد هنايئ للزناعات املسـمترة بني الغابوي مع أمالك الساكن ا@

  حراس الغابة والساكن؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، السـيد الوزير احملرتم

السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

  .ر احملرتم عىل طرح هذا السؤالشكرا للسـيد املستشا
فأريد أن أشري إىل أن اسـتغالل الغا�ت أصبح يرتكز عىل خمططات 
تعمتد عىل مناجه علمية وتقنية مضبوطة، حيث تتوفر أغلب الغا�ت عىل 

تصاممي للهتيئة يمت عىل أساسها إعداد برامج سـنوية منظمة لالسـتغالالت 
ية وصيانة التواز�ت البيئية، وكذا الغابوية، واليت هتدف يف مجملها إىل تمن 

  .تزويد السوق �ملواد الغابوية
غري أن الرثوات الغابوية ببالد� تتعرض، إضافة إىل تأثري العوامل 
الطبيعية، @موعة من الضغوطات، تمتثل يف مكيات املوارد الغابوية 
املسـتخرجة بصفة غري قانونية، وكذا الرعي غري املنظم، وتعشيب األرض 

  . غراض فالحيةأل
وملواGة هذه اإلشاكلية، تهنج املندوبية السامية إسرتاتيجية مندجمة، 

اجلوانب امحلائية والتمنوية، وترتكز  -يف آن واحد  - تأخذ بعني ¬عتبار 
عىل أسلوب الرشاكة واحلوار من أجل احملافظة عىل الرثوات الغابوية 

  . وتمنيهتا
إىل  2005عرشي معيل ميتد من ويف هذا اإلطار، مت إعداد بر�مج 

  : وفق مهنجية ترابية مندجمة متت من خال^ املنجزات التالية 2014
 29فK خيص معلية حتديد وحتفيظ مجموع امل� الغابوي، مت إىل غاية  -

 600ألف و 922ماليني و 4املصادقة عىل ملفات حتديد  2009يونيو 
ألف هكتار  850، وتشلك املساحة احملفظة مهنا %55هكتار بنسـبة 

 3أما املساحة احملددة فتقدر ب . من مجموع امل� الغابوي %9بنسـبة 
  ألف هكتار يف طور املصادقة؛ 900مليون هكتار، مهنا مليون و

عرفت معلية تشجري وجتديد الغا�ت وحتسني املراعي الغابوية تطورا  -
ألف هكتار  400ألف هكتار من أصل  130ملحوظا، حيث بلغت 

  احملددة؛
مجعية رعوية من  64مت تنظمي ذوي احلقوق لالنتفاع عرب ¬تفاق مع  -

 200ألف هكتار من أصل  84ذوي احلقوق يف خمتلف األقالمي محلاية 

  من الرب�مج املسطر؛ %42ألف هكتار، أي بنسـبة 
: فK خيص احملافظة عىل الرتبة واملوارد املائية والتحمك يف اجنراف الرتبة -

 350رت مكعب من سدود الرتسيب، من أصل ألف م 190مت إجناز 
  ألف مرت مكعب املسطرة؛

كام مت وضع إسرتاتيجية جديدة للمراقبة والتتبع ختص حصة الغا�ت،  -
طبقت بشلك منوذ� مبنطقة األطلس املتوسط، عىل أن تعمم 

  مسـتقبال ببايق املناطق؛
 األول حول املناطق: حول املناطق احملمية، مت إعداد مرشوعي قانون -

احملمية، والثاين حول تطبيق مقتضيات املعاهدة اOولية لالجتار يف 
األصناف احليوانية والنباتية املهددة �النقراض، كام تسعى أمه 
اإلجراءات الزجرية املتخذة إىل تكثيف شـبكة املراقبة بواسطة فرق 

  .متنقW رسيعة التدخل

حتديد امل� وخبصوص الشق الثاين من السؤال املتعلق بإهناء معلية 
الغابوي لفض الزناعات، فتجدر اإلشارة إىل أن تصفية الوضعية العقارية 
للم� الغابوي لÛو� تعترب من أمه انشغاالت احلكومة، حيث تسعى لفض 
الزناعات العقارية مع الساكن ا@اورين عرب الرتايض وتفادي ا@اهبة، مع 

ملالكني اخلواص، مع اعتبار حقوق ¬نتفاع وضبط احلدود واحضة مع ا
، واèي يتو� 2014- 2005احلرص عىل إجناز أهداف الرب�مج العرشي 

حتديد وحتفيظ جل امل� الغابوي، كام أرشت إىل ذ يف مسـهتل اجلواب 
  . عىل هذا السؤال

  . وشكرا

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

  .هل هناك تعقيب، اليس شكيل؟ تفضلوا أسـيدي

  :املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  . شكرا السـيد الرئيس

  .أشكر السـيد الوزير عىل اإلجا�ت والتوضيحات اليت تقدم هبا
  السـيد الوزير، 

إذا اكنت هاذ اإلجراءات الوقائية والزجرية اليل تعمتدها احلكومة تسامه 
بشلك واحض يف حامية املوارد الغابوية من ¬سـتزناف واحلفاظ عىل التوازن 

غري اكفية، غري اكفية، السـيد  - مع ذ  - لبييئ واإليكولو�، نعتربها ا
الوزير، èا نطالبمك بإجياد وسائل أخرى، يف اعتقاد�، إعطاء مزيد من 
العناية و¬هÜم للساكن ا@اورين للغابة، السـيد الوزير، ألهنم يتعيشون 

  .يعيشون يف فقر - كيف جا يف لكميت  - مهنا، واآلن 
ىل احلكومة أن توفر لهؤالء الناس من أجل حامية الغابة فرص جيب ع 

شغل وخلق مشاريع من أجل املسامهة يف التخفيف من حدة الفقر والبطا� 
  . واإلقصاء اèي تعيشه هذه الساكنة
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  .وشكرا

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

اOو�، حول  السؤال اآلين اخلامس املوجه كذ إىل السـيد اكتب
أمحد الكور، محمد : مراقبة جودة املياه للشواطئ، للسادة املستشارين احملرتمني

طريبش، محمد العقاوي، ميلود �رص، محمد أبو اخلدادي، عبد القادر الربييك، 
أمحد اOيبوين، محمد عبده عز اOين، أمحد الرشقاوي، محمد بلحسان، أمحد 

رطين، خاO برقية، مصطفى الرداد، محمد السـنييت، سـيدايت الشاكف، محمد ب
  . املنصوري، عابد شكيل

  .فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين، اليس العقاوي، تفضلوا أسـيدي

  :املستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير احملرتم، 

ل مومس الصيف إقباال مزتايدا من قبل املواطنني تعرف الشواطئ خال
ومما الشك فيه، فإن احملافظة عىل حصة . لالصطياف والرتوحي عىل النفس

وسالمة املواطنني وسالمة البيئة خالل هذا املومس جيب أن حتظى بأمهية 
خاصة، وبتضافر Gود مجيع املتدخلني من أجل ضامن مرور العطW الصيفية 

  . �لنسـبة مجليع املواطنني اèين يرªدون الشواطئ يف أحسن الظروف
وإذ كنا نمثن ا@هودات الكبرية اليت تبذلها مؤسسة محمد السادس محلاية 
البيئة، حتت الرئاسة الفعلية لألمرية اجلليW ال� حسـناء، وكذا ا@هودات اليت 

مع اكمل و  - تبذلها احلكومة عىل مسـتوى مراقبة جودة مياه الشواطئ، إال أننا 
نالحظ أن هذه ا@هودات تبقى دون تطلعات املواطنني، خاصة  - األسف 

وأن العديد من الشواطئ ما زالت تعاين من نقص حاد يف البنية التحتية 
والتجهزيات الرضورية، كام أن بعضها ما زال يتأثر بقذف املياه املسـتعمW يف 

  .البحر
، صنف التقرير الوطين ويف هذا اإلطار، وعىل سبيل املثال ال احلرص

ملراقبة جودة مياه شاطئ الر�ط وسال مضن خانة الشواطئ غري الصاحلة 
  . لالسـتحامم

ونظرا للك ذ، فإننا نؤكد عىل رضورة مواصW اجلهود حىت تمتكن اكفة 
، "اللواء األزرق"الشواطئ املغربية من احلصول عىل عالمة اجلودة اOولية 

طاف يف جمال الوقاية من ا,اطر الصحية فضال عىل رضورة حتسيس املص
املرتبطة �لسـباحة ومسامهته يف نظافة الشاطئ وجودة مياهه، وذ من 
أجل ضامن منتوج سـياk ساحيل يتوافق مع إسرتاتيجية اOو� يف جمال 

  . السـياحة
ما هو بر�مج وزارتمك لضامن جودة مياه : وè نسائلمك، السـيد الوزير

  الشواطئ؟
  .لسـيد الرئيسشكرا ا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم
  .لمك اللكمة السـيد الوزير

السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

  . شكرا للسـيد املستشار عىل طرحه هذا السؤال
 امللكفة �ملاء والبيئة فلقد سهرت لك من املصاحل ا,تصة بكتابة اOو�

وكذا وزارة التجهزي عىل متابعة إجناز الرب�مج الوطين ملراقبة مياه ¬سـتحامم 
عىل امتداد الساحلني األطليس واملتوسطي، تصدر من خال^ تقريرا سـنو� 
شامال، كام أشار إىل ذ السـيد املستشار احملرتم، يعرض جودة مياه 

داة هامة لإلعالم وإخبار املواطنني املغاربة الشواطئ بلك شفافية، ويشلك أ
الوافدين عىل الشواطئ، كام يسامه يف التحسيس حول رضورة احملافظة عىل 

  .ا@االت البيئية الساحلية
ويندرج هذا التقرير يف إطار معل مشرتك ملواكبة برامج معل مؤسسة 

املليك األمرية محمد السادس محلاية البيئة حتت الرئاسة السامية لصاحبة السمو 
، "العمل األزرق"اجلليW لال حسـناء يف إطار بر�مج شواطئ نظيفة وبر�مج 

الUان يعتربان منوذجا للعمل اOؤوب لتعبئة وجتنيد مجيع املتدخلني من أجل 
هت[ وحتسني جودة شواطئ اململكة واملسامهة يف احلفاظ عىل البيئة 

  . ية يف هذا ا@الالساحلية وتعزيز التوعية والتحسيس والرتب 
شاطئ ببالد� عىل  16وقد مكن هذا العمل اOؤوب من حصول 

  . كشارة بيئية وفق املعايري اOولية" اللواء األزرق"
حمطة  298الحظنا أنه من بني  2009- 2008وهكذا، خفالل مومس 

غري  15مقابل  283مشلها التصنيف، بلغ عدد احملطات الصاحلة لالسـتحامم 
امم، كام تتوزع جودة شواطئ املراقبة خالل هذه السـنة كام صاحلة لالسـتح

 %4من الصنف متوسط اجلودة، و %19من الصنف اجليد،  %76: ييل
  .ملوثة %1من الصنف امللوث بصفة غري قارة، و

وأريد أن أذكر كذ بأن احلكومة اليت وضعت من بني أولو�هتا معاجلة 
هنا مشالك التلوث الناجتة عن املياه معيقة إلشاكلية البيئة ببالد�، وخاصة م

العادمة، سـتواصل جمهوداهتا من أجل أن تعرف السـنوات املقبW تطورا كبريا 
يف جودة شواطئنا من خالل اإلسرتاتيجية اليت اعمتدهتا بغية ¬سـتجابة 
للطموحات والتطلعات اليومية للمواطنني، وذ بإعطاء نفس جديد لبعض 

èكر الرب�مج الوطين للتطهري السائل ومعاجلة املياه الربامج الكربى، وأخص �
مدينة ومركز حرضي مبحطات ملعاجلة املياه  330العادمة، واèي يتو� مد 

العادمة، يشمل أغلب املدن اليت تطرح حاليا بعض املشالك يف الشواطئ 
غري الصاحلة لالسـتعامل، وكذا الرب�مج الوطين للنفا�ت املزنلية، اèي 
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من إجناز مطارح املراقبة وإغالق املطارح العشوائية، وهذه الربامج  سـميكن
سـيكون لها تأثري إجيايب عىل جودة شواطئنا، وخصوصا ت� اليت ليست 

  . صاحلة لالسـتحامم حلد الساعة
  .شكرا

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

  .عندك تعقيب، اليس العقاوي؟ تفضلوا أسـيدي

  :د العقاويد العقاويد العقاويد العقاوياملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محم
  . أتقدم �لشكر اجلزيل للسـيد الوزير عىل املعلومات اليت تقدم هبا

  :إمنا أريد أن أؤكد عىل بعض النقط
أوال، رضورة ¬هÜم �لبنية التحتية الشاطئية، وجتهزي اكفة الشواطئ  - 

  �لتجهزيات الرضورية؛ 
عون الشواطئ، 5نيا، تعممي الرشاكة مع املنعشني ¬قتصاديني الUين ير  - 

  وتكثيف ¬خنراط يف امجلاعات احمللية وامجلعيات يف تدبري الساحل؛ 
يبقى التحسيس يف جمال الوقاية مع ا,اطر الصحية املرتبطة �لسـباحة  - 

و�لنظافة أمرا رضور� وÍام، لكن نعتقد أن امحلالت التحسيسـية جيب أن 
ىت نمتكن من جعل تصبح دامئة، حبيث ال تكتيس طابع امحلW، وذ ح

النظافة وحامية البيئة سلوك وممارسة مرتخسة عند اكفة املغاربة من خالل 
  . الرتبية والتحسيس والزجر إن اقتىض احلال

  . شكرا السـيد الرئيس

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

السؤال السادس املوجه كذ إىل السـيد اكتب اOو� حول التلوث 
عبدة بسبب خملفات تكرير الفوسفاط، للمستشارين -ييئ جبهة داك�الب 

عبد اللطيف أومعو، مصطفى الاكنوين، أمحد الرمحوين، سـيدي : احملرتمني
محمد أخطور، جناح عبد العزيز، العريب خربوش، أمحد الشوفاين، حسن 

  .الغزوي، احلسني أكوجاكل، محمد الزعمي، محمد صاحل امقزية واليس محمد وحالو
  . تفضل أحد اإلخوة املستشارين، تفضلوا أسـيدي

  :املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الاكنوين الاكنوين الاكنوين الاكنوين
  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املستشارون،
منذ تأسيس املكتب الرشيف للفوسفاط أواسط السـتينيات وساكن  

عبدة عامة، وأماكن تواجد مركبات الفوسفاط خاصة، يترضرون - Gة داك�
 مبخلفات تكرير الفوسفاط، ويه خملفات أثرت سلبيا عىل حصة بشلك مبارش

الساكن وعىل البيئة، فالتلوث اèي تعيشه املناطق أدى إىل انتشار عدة 

أرضار، خاصة يف اجلهاز التنفيس بفعل اسـتنشاق الهواء امللوث اèي خيلفه 
  . تكرير الفوسفاط، إضافة إىل أرضار أخرى

 ا@ال الفالk، حيث أن عددا من كام أن البيئة ترضرت، خاصة يف
املزروعات ال تنبت بشلك سلمي يف بعض املناطق، كام أن الرثوة السمكية، 
ويه أحد أمه الرثوات الطبيعية للجهة تأثرت بدورها، وعدد من أنواع 
األسامك هترب من املنطقة البحرية ا@اورة بسبب تلو�ا، ويه معرضة 

ري من احليوا�ت أصبح يوO بتشوهات لالند5ر، إضافة إىل أن عدد كب
  . خلقية

هذا الوضع البييئ املتدهور يتطلب برامج متاكمW للحد من التأثريات 
  . السلبية ,لفات الفوسفاط، واحرتام املعايري اOولية

هبذا اخلصوص، نسائل معاليمك عن التدابري اليت تتخذوهنا محلاية البيئة 
تخذوهنا Oفع املكتب الرشيف للفوسفاط هبذه اجلهة، واملبادرات اليت ست 

  .الحرتام املعايري البيئية، واحرتام حصة املواطنني وسالمة البيئة
  .شكرا

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

السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::البيئةالبيئةالبيئةالبيئةو و و و 

أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل السؤال املتعلق �لتلوث البييئ جبهة 
  . داك� من جراء خملفات تكرير الفوسفاط- عبدة

أؤكد يف البداية أن هذه املؤسسة الوطنية، أي املكتب الرشيف 
للفوسفاط، يلعب دورا أساسـيا يف تمنية وتطوير ¬قتصاد الوطين منذ 

املشاريع واملنشآت اليت ينجزها يف عدة مناطق من ¬سـتقالل من خالل 
  . الرتاب الوطين

فصحيح أن مثل هذه املشاريع واملنشآت لها انعاكسات عىل البيئة وعىل 
أصبح  - مكقاو� مواطنة  -املوارد الطبيعية، وأن املكتب الرشيف للفوسفاط 

يف  أكرث وعيا هبذا املوضوع، حيث ما ف� يسعى إىل اعÜد حاكمة جيدة
تدبري املؤسسة، ومن مقوماهتا مراعاة اجلانب البييئ، من خالل الربامج 
واملبادرات و¬ست6ر يف جمال حتسني وحدات وطرق اإلنتاج �العÜد عىل 
تكنولوجيات جديدة أقل تلويثا، حيث أن جل املناجه املسـتعمW يف اإلنتاج 

توكول اOويل، أي ما يسمى معرتف هبا يف مجيع مناطق العامل، الزتاما منه �لرب 
 ISO¬لزتام اإلرادي من أجل التقدم، وهذا ما جعh حيصل عىل شهادة 

  .يف جماالت تدبري البيئة واجلودة  9001ISOو  14001
عبدة اختذ هذا األخري -وللحد من ¬نعاكسات البيئية للمكتب جبهة داك�

  :إجراءات خنص �èكر مهنا
  للبيئة من طرف خرباء دوليني؛إجناز دراسة تقيميية جديدة  - 
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إجناز وحدات جديدة للحامض الكربييت وإيقاف الوحدات القدمية  - 
بآسفي، وإيقاف اسـتعامل مادة األمونياك يف مركز آسفي وحتويلها إىل جرف 

 األصفر بإجناز مرشوع احلزام األخرض بني املركب الكKوي ومدينة أسفي؛
ار احلرضي آلسفي، ألف جشرة يف املد 100إجناز مرشوع غرس   - 

عىل حمور منطقة  %85والتقليص من انبعاث 5ين أوكسـيد الكربيت ب 
آسفي، والتخيل عن التجفيف من املصدر، ووضع مجموعة من املشاريع اليت 

  . تدخل يف إطار آليات اإلنتاج النظيف

و�لنسـبة لقطاع البيئة، يوجد إطار للتعاون من خالل اتفاقية رشاكة، 
  . حول ماكحفة تلوث الهواء 13.03لق بتفعيل القانون خصوصا فK يتع

وفK يتعلق �جلزء اآلخر من السؤال املتعلق �إلجراءات والربامج املعمتدة 
من طرف قطاع البيئة للحد من التلوث الهوايئ �جلهة، فقد رشع يف هذه 
السـنة يف إجناز مسح خرائطي وبر�مج معل للتلوث الهوايئ �جلهة كلك، كام 

 إحداث حمطات ملراقبة جودة الهواء يف لك من اجلديدة واجلرف األصفر مت
  . وآسفي

وهناك كام تتبعمت مت التوقيع عىل اتفاقيات مع اجلهة يف أبريل املايض أمام 
ومن بني ما سـمتكن منه هذه ¬تفاقية مع اجلهة . أنظار جال� امل� نرصه هللا

وإصدار تقرير سـنوي حول هو خلق مرصد Gوي للبيئة سـميكن من إعداد 
احلا� البيئية هبذه اجلهة، وسيمت وضع األصبع عىل مجيع ¬ختالالت البيئية 
ومصادرها، وكذ إجناز برامج تشاركية للتأهيل البييئ هبذه اجلهة مع مجيع 

  . الفاعلني عىل مسـتوى اجلهة، مبا فهيم املكتب الرشيف للفوسفاط
مج هو احلد من التلوث الصناعي، وفهيا ومن بني البنود املهمة لهذه الربا

  . جزء أكرب سـيكون برشاكة مع املكتب الرشيف للفوسفاط
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة، السـيد املستشار، يف إطار التعقيب

  :املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الاكنوين الاكنوين الاكنوين الاكنوين
لكن، السـيد . لبيئة ببالد�شكرا السـيد الوزير احملرتم عىل عنايتمك �

عبدة، يعين آسفي، اجلديدة، اليوسفية، - الوزير، �لنسـبة لساكنة داك�
واملناطق األخرى ا@اورة، املناطق البدوية أيضا، Oينا مشلك شائك 
تتداخل فيه عدة عوامل، فيه عدة عنارص هتم مجموعة من الوزارات، إن مل 

هنا خاصها توفر لنا األدوية لهاذ نقل احلكومة لكها، هتم وزارة الصحة أل
األمراض الناجتة عىل التلوث د�لها، داخل فهيا وزارة اإلساكن، اليل خاصها 

  . حتد من السكن اجتاه املناطق اليل فهيا التلوث
قلمت، السـيد الوزير، أن إنشاء حزام أخرض، اآلن العمران وصل للوزين 

ذا أضفناه عىل التلوث الناجت عىل تقريبا، و�قية بينو وبينو عدة أمتار فقط، إ
معامل تكرير الفوسفاط والتلوث الناجت عىل معمل اإلمسنت والتلوث الناجت 

عىل املعامل األخرى اإلضافية اليل اكينة متاك، هذا كيوضع الساكنة د�ل 
  .آسفي يف واحد الاكرثة بيئية

من  è، السـيد الوزير، احنا كنطلبو منمك �ش تتدخلوا Oى احلكومة
أجل أهنا تشارك يف املسامهة يف التخفيف من حدة هذه ¬نعاكسات، ألنه 
السـيد الوزير، �لنسـبة لÛواوير ا@اورة للمعامل الكKوية، جند مثال أن 

بأسـنان بنية داكنة، جند ماشـية بظهور مشوهة ال تقدر عىل امليش الساكن 
لهبا ال تعيش طويال، مرتين دون أن تتوقف لتأخذ نفسها، تصيهبا اOوخة وأغ

أخرى جلودها متورمة وقوامئها مريضة وأسـناهنا سوداء، مما يسبب ضعف 
  . أمثنهتا �ألسواق، يعين بنصف مثهنا

  السـيد الوزير، 
هاذ اليش لكه تيوقع يف مصت غريب، وكيقول لنا املركب الكKوي أنه 

ي تدير غادي يدير دراسة للبيئة، وهاذي كيخص تكون Gة حمايدة اليل غاد
دراسة للبيئة، وتعطينا النتاجئ احلقيقية د�ل درجة التلوث يف آسفي، اليل 
علهيا غادي ميكن نبنيو آش ميكن تدير احلكومة، è السـيد الوزير كنطلبوا 
منمك أنمك تبلغوا احلكومة لكها أن خاص يكون واحد الرب�مج متاكمل من 

  . لوأجل القضاء عىل هذا التلوث وعىل ا,لفات د�
كذ �لنسـبة للمناطق الفالحية، اكين بعض الفالحة اليل ما بقاتش 
كتنوض، نتاع الكروم، الزيتون، أجشار زيتون بدون زيتون، أجشار الكروم 

  . أيضا بدون تني
احلكومة تتدخل Oى  - عىل األقل  -è السـيد الوزير، كنطلبوا أن 

مW تشمل القرى عرب املكتب الرشيف للفوسفاط �ش ينجز هو برامج متاك
إجناز طرق، عرب كذ وزارة الفالحة اليل خاصها تسامه معنا حىت يه يف 

  . هاذ امليدان هذا
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  . لمك اللكمة، السـيد الوزير، يف إطار الرد

ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادالسـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادالسـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادالسـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعاد
  ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

رمبا ما أكدتش مبا فيه الكفاية عىل ¬تفاقية اليل متت مع اجلهة، اتفاقية 
عبدة، واآلن هناك - تتوقعها اOو� من Gة واجلهة ¬قتصادية د�ل داك�

مشاريع حول مواضيع مدققة هتم البيئة حمور مبحور، مبا فيه حماربة التلوث 
، وعىل مسـتوى لك عام�، عىل مسـتوى إقلمي آسفي وعىل مسـتوى الصناعي

  . إقلمي اجلديدة، وكهنبطو حىت ملسـتوى امجلاعات
يف هاذ الربامج، اOو� جات، كام جاء يف الترصحي احلكويم، قلنا ما 
تميكنش نتغلبو عىل هاذ اليش د�ل التأهيل البييئ إال �عÜد هاذ املهنجية، 

ليا، فهاذ الربامج راه كتوضع حمليا، وتدقق مع لك من يعين وضع الربامج حم 
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  . إقلمي آسفي واجلديدة
فالسـيد املستشار احملرتم، إذا اكن أنه يشوف كيفاش وسائل ¬تصال 
حمليا �مجلاعة اليل تميثلها، وكذ �لسلطات احمللية، ويشوف احملتوى د�ل 

رج، ألنه احنا اعطينا الرب�مج، وأ� أتصور بأنه لك هاذ احملاور جيب أن تد
هاذ ¬متياز عىل املسـتوى احمليل �ش ما يكونش إغفال د�ل بعض املواضيع 

  .اليل يه عندها هاذ األمهية اكليت أشار إلهيا السـيد املستشار احملرتم
  . وشكرا 

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

ل املقالع هناك سؤال سابع يف نفس القطاع، حول رخص اسـتغال
والود�ن، طلب أحصابه التأجيل، وهبذا و�مس امجليع، أشكر السـيد اكتب 

  . اOو� عىل مسامهته القمية والهادفة يف نفس الوقت
أسـئW،  3هناك . وننتقل إىل القطاع املوايل، قطاع التجهزي والنقل

السؤال األول موجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، حول خوصصة رشكة 
إدريس مرون، محمد فضييل، : طوط امللكية املغربية، للمستشارين احملرتمنياخل

الهامشي السموين، حلسن أمزوغ، حسن القيشوk، عبد امحليد السعداوي، 
عبد القادر أقوضاض، معر مكدر، عيل آيت املودن، بوطاهر البوطاهريي، 

  . بوسلهام بيتة، سعيد التدالوي
  .لبسط السؤالفليتفضل أحد اإلخوة املستشارين 

  :املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  زماليئ، 
هذا سؤال ترييم إىل رفع اللبس عام جيري ويقال حول اخلطوط امللكية 
املغربية للطريان، هل سـتخوصص؟ هل هناك مرشوع يف هذا الشأن، أم 

 عىل يه فقط �م يرسي و�م يدور يف ما بني املوظفني العاملني
  اخلصوص يف هذا القطاع؟  

  . شكرا

  : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  . اللكمة لمك، السـيد الوزير احملرتم، يف إطار اجلواب

        

  :السـيد كرالسـيد كرالسـيد كرالسـيد كرميميميمي غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل غالب، وزير التجهزي والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

  . بسم هللا الرمحن الرحمي
ربية، أؤكد لمك عىل أنه ال يوجد فK يتعلق خبوصصة اخلطوط امللكية املغ

Oى احلكومة أي مرشوع خلوصصة هذه الرشكة، واكنت لنا مناسـبة خالل 
مناقشة قانون املالية احلايل للتقدم بنفس الترصحي أنه ال توجد أي مباحثات 
رمسية مع أي Gة، سواء مغربية أو أجنبية من أجل خوصصة رشكة اخلطوط 

  .امللكية املغربية
إىل أنه حىت الظرفية احلالية للنقل اجلوي واألزمة املالية اليت أشري كذ 

يعيشها العامل، واليت تسـببت يف تدهور أرقام حركة النقل اجلوي عىل الصعيد 
العاملي، جتعل من أن مناقشة مثل هذه األمور يف هذه الظرفية ليست 

  .مواتية
، 38.93 كذ، أشري عىل أنه معلية اخلوصصة متر مبقتىض القانون رمق

  . و�لتايل جيب أن متر عرب مصادقة الربملان بغرفتيه
  .وشكرا

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

  :املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  . شكرا

  . هاذ ال�م كنا كرنميو وراه أنه يتبلغ للناس اليل كهيمهم األمر مبارشة
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . را السـيد الرئيسشك

السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل حول ضعف آليات 
العلمي التازي، محمد : التشوير يف الطرقات الوطنية، للمستشارين احملرتمني

طاحلا، العلوي موالي ادريس، يوسف بنجلون، محمد عبو، إبراهمي احلب، 
 الغويت، محمد القلويب، عبد محيد العكرود، عبد الرحمي عامين، عبد هللا

الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج، أمحد حا�، عبد العزيز 
بوهدود، عيل طلحة، امليك احلريزي، خريي بلخري، عبد السالم أمغار، محمد 
املفيد، محمد بوداس، شفيق بنكريان، عالل عزيوين، احلسني أشـنلكي، محمد 

يلودي عفوت، احلو املربوح، حلسن العواين، بوهريز، عبد القادر سالمة، امل 
حبيب نواس، عبد العزيز البنني، عبد الرحمي وامعرو، حلسن عباد، جامل 

  . اOين العكرود
فليتفضل أحد اإلخوة املستشارين لبسط السؤال، اليس احلريزي، 

  .تفضلوا

        

        ::::املستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزي
  .شكرا السـيد الرئيس
  .حميبسم هللا الرمحن الر 

  السـيد الرئيس احملرتم،
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  السـيد الوزير احملرتم،
  السادة املستشارون احملرتمون،

يف إطار األوراش املفتوحة لتطوير البنيات التحتية األساسـية، طبقا ملا 
جاء يف الترصحي احلكويم، وسعيا إىل تأهيل البنيات التحتية، فإن احلكومة 

، ومهنا عىل اخلصوص معلية يف هذا اإلطار مطالبة �لهنوض �لقطاع الطريق
التشوير اليت تبقى إحدى النقط السوداء يف الطريق الوطنية، مبا فهيا الطريق 

  . السـيار
ويبقى هذا الورش، السـيد الوزير احملرتم، إحدى أمه اOعامات 
األساسـية لتطوير الطريق العمومية بصفة عامة، ليك تلعب دورها األسايس 

  . للمواطننييف فك العز� وحتقيق القرب 
 Wا نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن اإلسرتاتيجية الوطنية املسـتعجè

  .لتعممي آليات التشوير عىل مجيع الطرق الوطنية
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم
  .لمك اللكمة، السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
  .يد الرئيسشكرا السـ 

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة املستشارون احملرتمون، 

جفوا� عىل هذا السؤال، أريد أن أؤكد عىل أن معلية التشوير الطريق 
نعتربها من أوىل األولو�ت يف معلية الصيانة الطرقية أو يف بناء الطرق، أي 

وسأرجع إىل  -لصيانة لكام مقنا �لعمليات املرتبطة �لصيانة كيفام اكن نوع هذه ا
أو يف معلية توسـيع الشـبكة الطرقية، كيفام اكن نوع هذه  - ذ فK بعد 

الشـبكة، إال ونقوم بعمليات مواكبة هتم التشوير الطريق، سواء العمودي منه 
  . أو األفقي منه

ففي العمليات املرتبطة �لصيانة الطرقية ¬عتيادية، أي ا@هود اèي نقوم 
طريق املقاو� أو عن طريق اآلليات املبارشة لوزارة التجهزي  به، سواء عن

والنقل يف الشـبكة الوطنية، نقوم لك سـنة ببذل جمهود يف إعادة وضع اللواحئ 
  . أو إعادة القيام �لتشوير األفقي

كذ، يف جمال الرب�مج السـنوي للصيانة الطرقية، اليل هو الرب�مج 
رقات أو إعادة بناء القارعة للطرقات، واليل اليل كنقومو بإعادة التكسـية للط

العمليات املواكبة  -بطبيعة احلال  - كيلومرت يف السـنة، كتكون  2000تهيم 
 2000ألف عالمة من التشوير العمودي،  25: عىل الشلك واألرقام اآلتية
وحدة من أGزة ¬نعاكس الضويئ للتشوير  3000لكم من التشوير األفقي، 

مرت طويل من أGزة السالمة الطرقية، سواء يف إطار  3000األفقي، و
الرب�مج األولوي لتأهيل الشـبكة الطرقية، هذا بر�مج اليل بديناه يف 

 2025لكم، �لضبط  2000، واليل غادي نهنيوه هذه السـنة اليل فيه 2007
د�ل الطرقات  الوطنية اليل علهيا تأثري كبري من حركة السري، وفهيا ضغط 

، واليل 2007حركة السري، وعرفت تدهورا يف سـنوات ما قبل كبري من 
مليون د�ل اOرمه، د�ل املزيانية من أجل إعادة  800خصصنا لها مليار و

  . تأهيل هاذ الشـبكة اليل عندها هاذ األولوية من الناحية د�ل الرواج
فهنا كذ معلنا جمهود كبري يف تكثيف عالمات التشوير الطريق وكذ 

  . مات املرتبطة �لتوجيه الطريقالعال
فK خيص بر�مج حتسني التشوير عىل احملاور الطرقية بصفة عامة، هذا 

مليون د�ل اOرمه، واليل كيتجىل يف إجناز  40بر�مج اليل خصصنا ^ 
من العالمات للتشوير العمودي،  22500لكم من التشوير األفقي،  3000

وحدة من أGزة  13500طرقية، ومرت طويل من أجل السالمة ال 28000
  . ¬نعاكس الضويئ  للتشوير األفقي

وأخريا، يف إطار السالمة الطرقية أو الرب�مج ¬سـتعجايل املندمج 
ألف عالمة من  15، أجنز� كذ 2010-2008للسالمة الطرقية فرتة 

وحدة  3000عالمة من التشوير األفقي سـنو�، و 3000التشوير العمودي، 
  . مرت من األGزة  للسالمة الطرقية 15000ة ¬نعاكس الضويئ، ومن أGز 

إذن لك هذه األرقام كتبني ¬عتناء الكبري بلك ما هو وضع وصيانة، 
سواء �لنسـبة للصيانة الطرقية أو �لطرقات اجلديدة، وكذ فK خيص 
الطرق السـيارة، ¬عتناء، أقول، املرتبط �لسالمة الطرقية و�لتشوير 

  . طريق، سواء العمودي أو األفقيال
  . وشكرا

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

  .هل هناك تعقيب، اليس احلريزي؟ تفضلوا

  : املستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزي
  . شكرا السـيد الرئيس

حقيقة، السـيد الوزير احملرتم، أننا نالحظ ا@هودات اليت تقوم هبا 
وم، ووزارتمك عىل اخلصوص يف هذا امليدان، ولكن احلكومة عىل العم

املالحظ هو أن هذه ا@هودات ال ترىق إىل مبتغى املواطن، وخاصة يف 
الطرق اليت تربط بني املدن الصغرى، تكون هناك العالمات ÍمW أو غري 

  . موجودة
  . وشكرا السـيد الرئيس

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

  . عندمك رد عىل التعقيب؟ تفضلوا السـيد الوزير

        : : : : السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
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فقط التعقيب الوحيد اليل بغيت جنيبو يف هذا ا@ال، واليل رمبا اكن عيل 
أن أقو^ منذ تدخيل األويل، هو أنه هذه العالمات كتعرض لواحد الظاهرة 

ليل تيجعل أننا كنبذلو د�ل التخريب أو الرسقة يف عدد من األماكن، وهذا ا
جمهود كبري يف الصيانة، ورمبا هذا هو اOافع اليل كيخيل بعض الطرقات ال 

الكامل عىل هللا،  -بطبيعة احلال  - تكون يف املسـتوى املطلوب، وكيبقى 
والوزارة ال تدخر أي Gد من أجل حتسني ومواكبة مشاريعنا الطرقية 

  . �لتشوير الرضوري
  . وشكرا

  : اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

السؤال الثالث املوجه للسـيد وزير التجهزي والنقل، حول كيفية إبرام 
بوشعيب هاليل، : الرشااكت مع وزارة التجهزي، للمستشارين احملرتمني السادة

محمد اخلضوري، سعيد رسار، أبو بكر عبيد، موالي احلسن طالب، حسن 
ن اOرمه، عبد الوهاب بلفقيه، عيل سامل شاكف، القامسي، محمد نقاد، دحام

  . سالمة حافظي، عبد الرحامن أشن، معر مورو
  . فليتفضل اليس بوشعيب هاليل

  : املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  السـيد الرئيس، 

  السـيد الوزير احملرتم، 
  إخواين املستشارون احملرتمون، 

اعات، وإن الرأي اèي السؤال يتعلق بكيفية الرشااكت مع كثري من امجل
يروج واملتتبعني لشأن امجلاعات احمللية يالحظون أن وزارة التجهزي متد يدها 
لبعض امجلاعات بتوقيع رشااكت بتسهيالت كثرية معها، يف حني تتغاىض عن 
إجراهئا مع جامعات أخرى، مما يشعر البعض بأن هناك انتقائية يف إجراء 

  . الرشااكت
ير احملرتم، معرفة املواصفات، بكيفية دميقراطية، حنن نريد، السـيد الوز

اليت جيب أن تتوفر علهيا امجلاعات احمللية إلجراء هذه الرشااكت مع وزارتمك 
  .بكيفية قانونية
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة السـيد الوزير احملرتم

  :السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
  .السـيد الرئيسشكرا 

إذا أرد� أن نصف الطريقة اليت نعمتدها من أجل اختيار العمليات اليت 
هو البحث عىل املالمئة : ندخلها يف معلية الرشاكة، هناك يعين الطريقة اآلتية

ما بني التصور القطاعي الوطين يف تسـيري أحد مرافق اOو�، اليل يه مثال 
الطرقية، فK خيص الطرق القروية، أو قطاع الطرق، فK خيص مثال الصيانة 

  . فK خيص الطرق املزدوجة مثال
لك هذه السـياسات القطاعية لها معايريها املرتبطة �ملردودية املرتبطة 
ب، مثال، عندما نتلكم عىل توسـيع الطرقات، نربط توسـيع الطرقات حبركة 

وى السري اليت متر عىل هذه الطريق، فإذا بلغت حركة السري املسـت
قابل ألن يدخل يف إطار معل مبارش  -بطبيعة احلال  -الرضوري، أصبح 

للوزارة أو يف إطار رشاكة من أجل الترسيع مثال من الربجمة اليت يمت اعÜد 
  .هذه العملية

عندما نتلكم مثال عن الطرق القروية، نأخذ مكعيار نسـبة فك العز� 
 ت� الطريق، إذن كيكون لإلقلمي أو عدد الساكن اليل غادي تفكهم العز�

واحد البحث عن املالءمة ما بني الوصول إىل املعايري الوطنية اليل كتحمتها 
علينا السـياسة القطاعية اليل كهنجوها يف مجيع ا@االت، ويعين املعايري احمللية 
اليل تيرشفوا علهيا املسؤولني احملليني، سواء اكنوا جامعات حملية أو جمالس 

الس Gوية، وعندما يكون توافق عىل النسب اليت تسمح للك إقلميية أو جم
طرف أن خيصصها لت� العملية، ذ الوقت يمت إبرام العملية، ويمت إجناز 

  .ت� العملية
أن أذكر، أو أن أؤكد للسـيد املستشار عىل  - بطبيعة احلال  -وميكن يل 

ئية ليست انتقائية أنه إذا اكنت هناك انتقائية، وهناك انتقائية، فهذه ¬نتقا
راجعة ملعايري أخرى من غري املردودية واملصلحة العامة اليت ننفذها حرفيا 

  . �لنسـبة للك املشاريع، وهذا يتجىل حرفيا يف عدد من العمليات
مثال، إذا خذينا العمليات املرتبطة �لطرق املزدوجة، هناك عدد من 

G ،ماسة مثال ما بني - ة سوسالعمليات اليت هنجناها يف العديد من اجلهات
أاكدير وªرودانت، Gة العيون ما بني العيون واملرىس، اجلهة الرشقية ما بني 

املقاطع األوىل مت اإلجناز . الناظور ووجدة، اليل يه يف طور اإلجناز اآلن
د�لها، و�يق املقاطع يف طور اOراسة، يف Gة طنجة ما بني طنجة وتطوان، 

ªفياللت ما بني مكناس -بني فاس وصفرو، مكناس بوملان ما-يف Gة فاس
  . واحلاجب

فقط هذا املثال تيبني أنه اكين واحد التعامل عام بدون أن تكون هناك 
  . أي خلفية أخرى

  .وشكرا

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

  .     لمك اللكمة، السـيد املستشار احملرتم، يف إطار التعقيب

  :السـيد بوشعيب هاليلالسـيد بوشعيب هاليلالسـيد بوشعيب هاليلالسـيد بوشعيب هاليلاملستشار املستشار املستشار املستشار 
  السـيد الرئيس،

فعال أ� أشكر السـيد الوزير احملرتم عىل التفاصيل اليت تقدم هبا 
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  . للكيفيات اليت تتعامل وزارة التجهزي مع امجلاعات القروية
يف احلقيقة، أ� ما غاديش ندخل يف حوار مع السـيد الوزير، ألن �مه 

ن نشعر السـيد الوزير عىل أن يشء ال نناقشه بكيفية أخرى، إمنا نريد أ
السؤال يتجه حنو امجلاعات اليت مل تسـتفد وامجلاعات اليت اسـتفادت من 
الرشاكة، مايش اجلهات وال املناطق الكربى، ألن اليل كهيم يف الرشااكت هو 

  . امجلاعات، و�ألخص الضعيفة
وإذا ما اكنش واحد النوع، كيف ما تلكم السـيد الوزير، تيكون واحد 

امل وطين، هاذ اليش غادي يوصلنا للفقدان د�ل املزيان التمنوي لكثري التع
من امجلاعات، و�ألخص امجلاعات الضعيفة، لهذا جيب أن ال نسهل عىل 

  . القوي، وال نشارك مع امجلاعات الضعيفة
وهذا كذ، السـيد الوزير، بلك احرتام، هذا يؤثر عىل املصداقية، إذا 

لتأدية د�ل الرسا� املنوطة بنا مجيعا، وكذ اكن هذا اليشء حصيح يف ا
يؤثر عىل مزيانية امجلاعة يف التوزيع، إذا اكن التوزيع يف اجتاه مايش يف 

  . املصلحة العامة يؤثر حىت عىل مزيانية الوزارة
وأ�، بلك احرتام، أقول اكين واحد العدد د�ل، أ� ما ندخلش يف 

صلحة العامة د�ل امجليع، هو أن اكين احلوار، ألنه احنا ما ميكنش تكون امل
ميكن جبانبمك أو من املقربني لمك اليل كيسهلوا هاذ العمليات، فيه تدخالت، 
ما غاديش نقدر أ� نرسد، ألن السـيد الوزير حمرتم، و5نيا فيه الثقة د�ل 

  . سـيد�
هاذ األفاكر هاذي احنا كنالحظوها يف كثري من اجلهات، يف اجلهات 

  . منارس فهيا مسؤوليات عىل الصعيد اإلقلميي وعىل الصعيد اجلهوياليت حنن 
هاذ األفاكر مايش غادي نهتم هبا السـيد الوزير، ولكن كنهتم هبا الناس 

هاذي أفاكر قدمية، ما خاصناش نعاودو نرجعو لها �ش نديرو . اليل كKرسوها
 ما معليات، �ش نصححو هاذ اجلهة أو ال نسخنو هاذ اجلهة، هاذ اليش

  . بقاش كيأثر يف هاذ اليش، وأ� أحرتم السـيد الوزير، ولكن أ� أبلغ
  .وشكرا

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

  .لمك رد عىل التعقيب، السـيد الوزير، تفضلوا أسـيدي

  :السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

ىل أن الطريقة �ش تنتعاملو يف بغيت عاود 5ين نؤكد للسـيد املستشار ع
إطار الرشاكة يه بعيدة لك البعد عىل لك ما حياول السـيد املستشار أن 

  . يقو^
وأؤكد عىل أنه مبين عىل املالءمة ما بني واحد السـياسة قطاعية وواحد 

  اإلرادة احمللية للمشاركة لبعض املشاريع من أجل الترسيع من خروج هذه

ما اكين حىت يش معيار آخر اليل كيتخاذ بعني  املشاريع للوجود، وأنه 
¬عتبار من غري املردودية بصفة عامة د�ل هذاك املرشوع، والرتكيبة املالية 

  .واش اكين اتفاق حولها أو ال
مثال الصبغة د�ل املصلحة العامة أو ما عندوش املردودية يف إطار 

احمللية، الوزارة غادي  هاذيك املصلحة العامة، ولو تكون مشاركة د�ل امجلاعة
Wترفض أهنا تتدخل، واكين أمث .  

وسواء كيفام اكن املنبع د�ل املرشوع، امجلاعة اليل كتطلهبا وال هذا، تمت 
  .دراسة هذه املشاريع بطريقة عامة بتطبيق ذ املعايري

تيبقى الشق اآلخر يف التعقيب، هو أنه يف بعض األحيان يف بعض 
  ا �ش تشارك يف بعض العمليات، و�لتايل تميكن امجلاعات كيسـتعىص علهي

للعملية د�ل الرشاكة تسهل املشاريع اليل عندها، وتصعب مشاريع امجلاعات 
  . الفقرية

هنا تنأكد للسـيد املستشار عىل أنه يف بعض العمليات كبرية احلجم، 
طبعا املرشوع د�ل الرشاكة هو رشاكة ما بني طرفني، إذن تيخص الطرفني 

Gم يشاركواجبو.  
إذا اكنت امجلاعة ما عندهاش كيفاش تشارك، تيخصها خترج من هاذ 
النطاق د�ل الرشاكة، وتكون يف واحد النطاق آخر، اليل هو التدخل د�ل 

. د�ل املشاريع د�لها، هو اليل تنقومو به عادة %100اOو� يف إطار متويل 
التدخل د�ل اOو�  يعين الرشاكة تبقى تمكييل، أما العمل األسايس هو

  .من املشاريع %100والوزارة اليل كتتحمل 
  :لو يف التوضيح وهذا الشق األخري اليل بغيت جني

عندما هن[ برامج كبرية احلجم حبال الرب�مج الوطين الثاين للطرق 
كيلومرت، هنا راعينا هاذ  15500القروية اليل مه املغرب كلك، واليل فيه 

ت الفقرية، حبيث أنه اكن نوع من التضامن اجلهوي، اإلشاكل د�ل امجلاعا
وميل اكنت امجلاعة كيتعذر علهيا أهنا تسدد هاذيك املشاركة د�لها، �ب علهيا 

  . ا@لس اإلقلميي أو اجلهة أو وزارة اOاخلية مبارشة
إذن اكين واحد املياكنزيم اليل كيخيل عىل أنه يف بعض الربامج كبرية 

، حىت إذا تعذر عىل "مج الوطين الثاين للطرق القرويةالرب�"احلجم، حبال 
امجلاعة �ش ختلص هاذيك املشاركة د�لها، اكين اليل كينوب علهيا يف أداء 

  . هذه العملية، حىت تسـتفيد الساكنة يف هذه امجلاعة الفقرية من نفس الرب�مج
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .  هذه احلصةشكرا السـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف

. مل يبق لنا إال قطاع الشغل، فيه أسـئW أجلت من طرف أحصاهبا
  . فنشكر امجليع، هكذا نكون قد أتينا عىل ما سطر عند� يف جدول األعامل

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


