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  )2010أكتوبر  19( 1431 ذو القعدة 10الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
مث ، ، ، ، رئيس ا8لسل اخلليفة الثاين ،محمد فضييل املستشار السـيد: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

         .اخلامس لرئيس ا8لس اخلليفة ،ن أشناملستشار السـيد عبد الرحام
 الثانية، ابتداء من الساعة عرش دقيقة مخسثالث ساعات و : : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال األربعنيواPقيقة 

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

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

        ::::املستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا عىل سـيد[ محمد أرشف املرسلني

  .بسم هللا، أفتتح هذه اجللسة
  رضات السادة الوزراء احملرتمني،ح

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
من اPسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اPاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

8لس املستشارين، خيصص ا8لس هذه اجللسة ألسـئW السادة 
  .املستشارين واملستشارات وأجوبة احلكومة عهنا

األسـئW املدرجة يف جدول األعامل، وقبل الرشوع يف تناول هذه 
أستسمحمك ألعطي اللكمة للسـيد أمني ا8لس ليطلعمك عىل ما جد من 

  .مراسالت وإعال[ت، فليتفضل السـيد األمني مشكورا

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا8لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا8لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا8لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني ا8لس
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  اء احملرتمني،السادة الوزر 

يف البداية أحيط ا8لس املوقر أننا سـنكون عىل موعد مبارشة بعد 
جلسة األسـئW مع جلسة معومية، ختصص ل�راسة والتصويت عىل 

يتعلق بإحداث الواك� الوطنية لتمنية مناطق  06.10مرشوع قانون رمق 
  .الواحات وجشر األراكن، احملال عىل ا8لس من جملس النواب

يتعلق بإحداث الواك�  52.09صلت الرئاسة مبرشوع قانون رمق كام تو 
الوطنية لتمنية تربية األحياء البحرية، احملال عىل ا8لس من جملس النواب 

  .يف إطار قراءة �نية
كام توصلت الرئاسة برسا� من السـيد الوزير األول يطلب من خاللها 

تغيري وتمتمي مجموعة ب  13.10إعطاء األسـبقية ملناقشة مرشوع قانون رمق 
املتعلق مباكحفة  43.05القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية والقانون 

غسل األموال، ا©ي ستمت إحالته إىل جملس املستشارين بعد املوافقة عليه 
  .من طرف جملس النواب

كام توصلت الرئاسة مبراسW من الوزير امللكف ¬لعالقات مع الربملان، 
لها ا8لس املوقر طلب السـيدة وزيرة الصحة بتأجيل تقدمي خيرب من خال

األسـئW املو±ة لقطاع الصحة إىل جلسة الحقة، نظرا الرتباط السـيدة 
الوزيرة ¬لزتامات حكومية طارئة، ومبراسW �نية خيرب السـيد الوزير، ومن 
خاللها ا8لس، طلب السـيد اكتب اPو� امللكف ¬لتمنية ا8الية تقدمي 
 Wو� امللكف ¬ملاء والبيئة مبارشة بعد األسـئPالسؤال املوجه للسـيد اكتب ا
املو±ة لقطاع اإلساكن ليمتكن من اإلجابة عهنا دفعة واحدة ¬لنيابة عن 

  .السـيدين الوزيرين، وزير اإلساكن واكتب اPو� امللكف ¬ملاء
خاللها  ومبراسW من املستشار احملرتم السـيد أمحد اPيبوين خيرب من

ا8لس انضاممه لفريق التحالف ·شرتايك، ومبراسW من املستشار احملرتم 
السـيد عبد الواحد الشاعر، خيرب من خاللها ا8لس تقدمي اسـتقالته من 
فريق التجمع اPسـتوري املوحد، ومبراسW من املستشار احملرتم السـيد حام 

من الفريق ·سـتقاليل،  أهل ¬¬، خيرب من خاللها ا8لس تقدمي اسـتقالته
ومبراسW من املستشار احملرتم السـيد املهدي عمثون، خيرب من خاللها 

  .ا8لس تقدمي اسـتقالته من الفريق احلريك
أما ¬لنسـبة لألسـئW الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس 

  :2010أكتوبر  19املستشارين إىل غاية يوم الثال�ء 
  سؤ·؛ 33: عدد األسـئW الشفهية
  أسـئW؛ 8: عدد األسـئW الكتابية
  .أجوبة 5: عدد األجوبة الكتابية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد أمني ا8لس

، أعطي اللكمة لفريق التحالف ·شرتايك من أجل 128يف إطار املادة 
  .إحاطة ا8لس بقضية طارئة، فليتفضل السـيد الرئيس

        ::::يد عبد اللطيف أومعويد عبد اللطيف أومعويد عبد اللطيف أومعويد عبد اللطيف أومعواملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

حيتفل املغرب خالل هذا األسـبوع ¬©كرى التاسعة خلطاب أجدير، 
خطاب صاحب اجلال�، ا©ي أعطى فيه انطالقة مرشوع تصاحلي جممتعي 

أسايس للهوية والثقافة  خضم، يتعلق برد ·عتبار لفصيل كبري من مكون
  .املغربية، أال ويه األمازيغية

فتأكد خطوات جبارة من خالل إحداث املعهد املليك للثقافة 
األمازيغية، وتدريس هذه اللغة يف عدد كبري من املدارس، وصل عدد 

ألف، وكذÏ اإلعامل خبط  400التالميذ ا©ين يتدرسون اليوم أكرث من 
للغة، إضافة إىل عدة ماكسب متعلقة هبذا يف تدريس هاته ا" تفينغا"
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املوضوع، فسـنحتفل يف السـنة القادمة ¬لسـنة العارشة، ومك اكن بود[، 
وحنن يف فريق التحالف ·شرتايك، أن ينتبه لك من هيمه األمر 
و¬خلصوص احلكومة واملؤسسة الترشيعية إىل رضورة إنصاف أسامء 

أو اليت تتعلق ¬إلنسان، ألهنا فهيا األمازيغية، سواء اليت تتعلق ¬ألعالم 
  .جانب كبري من ترسـيخ هاته الهوية وهاته الثقافة

مك من أب وأم اختار إسام البنه أو بنته فرفض تسجيلهم بسبب أنه إمس 
ال ينسجم مع ما هو مطلوب ·نسجام إليه، ال ليشء إال ألنه أصيل، 

أو منشأة معومية أمازيغي، دون أن نعرف مدلوã، مك من منشأة تعلميية 
 äصبغة ودال� رمزية معيقة، أزيلت وحل حم ã قدمية حتمل امس عامل حميل
اسام قد ال يعرفه الناس، فهاته األمور تدخل يف ¬ب تأصيل واسـتكامل 
مرشوع مصاحلة جممتعية معيقة جلعل فعال املغرب وطنا متعددا، متنوعا، 

Wمفتخرا هبويته اكم ،éقو.  
ورة إعادة النظر يف قانون احلا� املدنية لينصف ©Ï، ندعو إىل رض 

حق اختيار ·مس األصيل ا©ي خيتاره األبوين، وا©ي سريخسون به 
هويهتم وثقافهتم، وحنن قدمنا مقرتحا يف هذا املضمون منذ ما يزيد عن 
  . سـنة، وحنن ننتظر من احلكومة أن تتعامل معه إجيابيا يف أقرب وقت ممكن

  .ئيسوشكرا السـيد الر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، يف نفس اإلطار اللكمة للفريق احلريك من أجل إحاطة ا8لس 

  .علام بقضية طارئة، فليتفضل الفريق احلريك

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاضأأأأاملستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة املستشارين احملرتمني،
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

من  128¬مس الفريق احلريك يف إطار املادة يرشفين أن أتناول اللكمة 
النظام اPاخيل ألحيط جملسـنا املوقر علام ومن خالã الرأي العام بقضية 
طارئة، تتعلق ¬لوضع ·عتباري لألمازيغية يف برامج احلكومة، والباعث 
عىل طرح هذا املوضوع جمددا هو الربود ا©ي ملسـناه يف تعامل احلكومة 

عة لتخليد اخلطاب املليك السايم ألجدير، وتأسيس املعهد مع ا©كرى التاس
أكتوبر هذه  17املليك للثقافة األمازيغية، واليت حلت أول أمس األحد 

سـنوات من مسار إنصاف اللغة  9ا©كرى اليت شلكت مناسـبة لتقيمي 
والثقافة األمازيغية يف خمتلف مناô احلياة العامة، إذ مع احتفال املعهد 

ذه ا©كرى مركزé، من خالل ندوة فكرية وأمسـية فنية لتوزيع املليك هب
اجلوائز السـنوية للثقافة األمازيغية، مل حترك احلكومة ساكنا كعادهتا لتنوير 
الرأي العام مبواقفها ومبادراهتا إليالء األمازيغية املاكنة اليت تسـتحقها، واليت 

نرصه هللا مسؤولية  جعل مهنا اخلطاب التارخيي جلال� املú محمد السادس
وطنية، فهل تعتقد احلكومة أهنا مسؤولية املعهد املغلوب عىل أمره فقط؟ 

هل تعترب نفسها غري معنية هبذه القضية العاد�، ويه مسؤو� عىل 
  قطاعات التعلمي واإلعالم والثقافة وغريها من ا8االت؟ 

ازيغية يف نريد اليوم من احلكومة أن تربر لنا أسـباب تعرث إدماج األم
سـنوات لنتطلع إىل معرفة آفاق  6أسالك التعلمي رمغ انطالق التجربة منذ 

السـياسة اإلعالمية احلكومية يف جمال اإلدماج اإلعاليم لألمازيغية 
ومسـتقبل القناة األمازيغية بنيوé ووظيفيا، واليت ال زالت حمط جتاذ¬ت 

ة ا©مة من إنصاف تتقاذفها، وهل تعتقد احلكومة أهنا أصبحت بذÏ بريئ
  إعاليم، يليق ¬ألمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة؟

نريد اليوم أيضا أن نعرف ماذا أجنزته أو برجمته احلكومة يف سـياسـهتا 
الثقافية للهنضة ¬لثقافة األمازيغية؟ أم سـتكتفي كعادتعا بتوظيفها الفوللكوري 

  والسـياô يف املهرجا[ت؟
ون عىل سـنة مالية جديدة، فهل سنتطلع السـيد الرئيس، وألننا مقبل

بتفاؤل اسـتثنايئ إىل أرقام مالية يف بنود املزيانية العامة والربامج القطاعية 
للوزارات، تؤكد فعال أن احلكومة منخرطة يف مضامني وتو±ات خطاب 
أجدير التارخيي ا©ي أسس حبمكة ملصاحلة ثقافية بني املغاربة أمجعني مع هذا 

  يف هويهتم املتنوعة مبصادرها وروافدها؟ املكون األصيل
وإذ نؤكد اعزتاز[ مبا حتقق من ماكسب يف هذا ا8ال، فإننا متطلعون 

  . إىل يقظة حكومية، تفند واقع الالمباالة املسجل عىل تعاطهيا مع هذا امللف
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ق التجمع اPسـتوري شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد رئيس فري

  .املوحد من أجل إحاطة ا8لس علام بقضية طارئة

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  .السـيد الرئيس، كنسحبو اإلحاطة دéلنا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يف  شكرا للسـيد الرئيس، اللكمة للسـيد رئيس فريق األصا� واملعارصة

  .نفس اإلطار

        ::::ششششاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشام
  السـيد الرئيس، 

يف واقع األمر، كنا اخذينا عىل عاتقنا يف فريق األصا� واملعارصة أال 
نتناول اللكمة هذا األسـبوع، ألنه تبني لنا بأن اإلحاطات دéلنا تزجع 

اذ احلكومة كثريا، اليشء ا©ي يدفعنا إىل ·سـتغراب، واش بغات ه
احلكومة تصادر حقنا يف التعبري؟ ولكن يف آخر حلظة ارتأيت أن أحيطمك 
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علام، السـيد الرئيس، وأن أحيط ا8لس املوقر والرأي العام الوطين مبوضوع 
  .عىل درجة كبرية من اخلطورة

اليوم يف هذه اللحظة ¬©ات، ومنذ فرتة، هناك املئات، واألخبار 
ن املواطنني معتصمون، دخلوا يف اعتصام الواردة تقول بأن هناك اآلالف م

يف ضواô مدينة العيون، رافعني شعارات، مطالب اقتصادية واج�عية 
تبدو بسـيطة وعاد�، لكن املعطيات اليت بني أيدينا تشري إىل أن أعداء 
الوحدة الوطنية دخلوا عىل اخلط وحياولون أن يعطوا لهذا ·عتصام، أن 

طاق حركة احتجاجية مطلبية ملواطنني عاديني، خيرجوا هذا ·عتصام من ن
وهو ما يعد مؤرشا عىل اتساع مساحة احلرية وحرية التعبري يف بالد[ ويف 
هذه املناطق، إىل نطاق آخر، ويريدون أن يصوروا هذا ·عتصام كام لو 

  .أن فيه بعدا انفصاليا
 عىل وحنن يف فريق األصا� واملعارصة، بقدر ما حنيي هؤالء املواطنني

يقظهتم وعىل تصدهيم لهذا املسعى دéل أعداء الوحدة الرتابية اليل ¬غيني 
خيرجوا هذا املطلب، هذا احلركة من حركة مطلبية بسـيطة ويعطيو لها بعد 
انفصايل، بقدر ما حنيهيم عىل يقظهتم وعىل تصدهيم لهذا املسعى، بقدر ما 

عىل الشأن العام،  نقول بأن هذا ·عتصام يطرح عىل احلكومة، الوصية
  .مجموعة من األسـئW املسـتفزة اليل جند صعوبة كبرية يف عدم إ�رهتا

أوال، ما هذا املفهوم التقليدي والعتيق اليل كتشـتغل به احلكومة ف� 
يتعلق بتعاطهيا مع الزمن، احلكومة ما مسوقاش ¬لعربية، جالسة كتفرج وما 

و سؤال، عالش هاذ عارفينش أشـنو كتسـىن احلكومة؟ ابغينا نطرح
املواطنني سدت يف أو±هم ¬ب اإلنصات واإلصغاء؟ وملاذا اضطروا إىل 
·عتصام وخمرجني النساء دéهلم واألطفال دéهلم والشـيوخ دéهلم ورافعني 

  مطالب عابرة؟
مث هناك تساؤالت يطر�ا هؤالء املواطنون عن تالعبات مفرتضة، 

البقع األرضية، ويثري املواطنون أن  حصلت يف تú املنطقة يف معلية توزيع
هناك شكوك قوية حول وجود تالعبات، وحنن نطالب من هذا املنرب أن 
تتحمل احلكومة مسؤوليهتا، وحنذر من مغبة البطء اليل تتعامل به مع هذا 
املوضوع حىت ال يأخذ جحام وبعدا حنن يف غىن عنه، ومرة أخرى حتية 

اوالت أعداء الوحدة الوطنية إلعطاء هذا لهؤالء املواطنني عىل تصدهيم حمل
  . ·عتصام لبوسا غري لبوس احلركة املطلبية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الرئيس، اللكمة اآلن للسـيد رئيس الفريق ·سـتقاليل 

  .فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد محمد ·نصارياملستشار السـيد محمد ·نصارياملستشار السـيد محمد ·نصارياملستشار السـيد محمد ·نصاري
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ، زمياليت زماليئ
احنا بدور[ يف الفريق ·سـتقاليل، وكذÏ ليك نمتكن من رحب الوقت 

  . لمترير األسـئW الرقابية، تنسحبو اإلحاطة دéلنا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، اللكمة للفريق الفدرايل من أجل إحاطة ا8لس علام بقضية 

  .طارئة

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السـيدات والسادة املستشارين،

إننا يف الفريق الفدرايل للوحدة واPميقراطية، وحبمك ارتباطنا الطبيعي 
واليويم مبختلف مكو[ت الشغيW املغربية، وحبمك ان�ئنا إىل الرشاحئ 
·ج�عية اليت تشلك الغالبية العظمى من الشعب املغريب، وقفنا ¬مللموس 

ملعا[ة اليت يعيشها املواطنون خالل هذه األéم جراء اكتواهئم بلهيب عىل ا
  . األسعار

ارتفاعات طالت ¬ألساس املواد األساسـية اليت تشلك القوت اليويم 
للناس، ويف مقدمهتا اخلرضوات، إهناك حقيقي للقدرة الرشائية للمأجورين 

تعرفها األسعار بصفة خاصة واملواطنني بصفة عامة جراء ·رتفاعات اليت 
والغري املتحمك فهيا، واليت يه يف الغالب مهنا نتيجة مضار¬ت بعض 
اجلشعني ا©ين يريدون اإلثراء عىل حساب أبناء الشعب من حمدودي 
اPخل، ويروجون ألسـباب أخرى الرتفاع األسعار، وخاصة مدونة السري 

ذه اليت نرى، ويف إطار املسؤولية، أهنا ليست السبب احلقيقي له
  .·رتفاعات

ارتفاع األسعار مكظهر من مظاهر هتديد األمن الغذايئ للمواطنني، 
: يصاحبه خوفنا من اإلنفال&ت األمنية اليت تعرفها العديد من املدن املغربية

  ... اPارالبيضاء وفاس وآاكدير، واجلديدة ومراكش، إىل آخره
عىل املنازل، هذه اإلنفال&ت ترتمجها اجلرامئ املتعددة، من السطو 

وجرامئ العنف و·غتصاب والنشل وبروز عصا¬ت متخصصة يف السلب 
وقطع الطرق و·بزتاز و·عتداء ¬لرضب واجلرح والقتل يف حق 
املواطنني األبرéء، ورمغ ا8هودات الكبرية اليت يبذلها رجال األمن واجلهات 

م، فإن احلاجة تبقى املوكول لها السهر عىل أمن وسالمة املواطنني وممتلاكهت
قامئة إىل دمع ±از األمن ¬لعنرص البرشي واإلماكنيات والوسائل وحتسني 

  . ظروف العمل
نعزت ¬القتدار ا©ي اكتسبته إجنازات األمن ببالد[، وآخرها ما أفصح 
عنه السـيد وزير اPاخلية من ارتباط جتار ا*درات يف أمرياك الالتينية 

تنظمي القاعدة، ولكننا ننبه إىل احلوادث اليت ودول الساحل والصحراء ب 
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تقلق الساكنة، واليت ترافقها إشاعات خطرية مثلام جرى حول سفاح 
  .مفرتض ¬Pار البيضاء

لك ذÏ، وكأن احلكومة غري معنية بتفعيل املقتضيات القانونية اليت 
ئية خيولها القانون يف مراقبة األسعار والقيام بواجهبا حامية للقدرة الرشا

للمواطنني، وطرق لك األبواب اليت من شأهنا التخفيف من حدة 
·نعاكسات ·ج�عية لتدهور القدرة الرشائية، ويف مقدمهتا ¬ب احلوار 
·ج�عي ا©ي الزال موصدا، وا©ي نعتقد أنه ¬ب أسايس من أجل 
التخفيف من حدة التوترات وإدخال الطمأنينة يف النفوس وخاصة Pى 

  . W املغربيةالشغي
  .شكرا السـيد الرئيس

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، آخر إحاطة للفريق ·شرتايك، فلتتفضل السـيدة الرئيسة من 

  .أجل إحاطة ا8لس علام

  ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين، 

ق الفيدرايل، ويه هتم اكنت إحاطة فريقي تصب يف نفس املنحى للفري
مس القدرة الرشائية للمواطنني، وكنا يف فريقنا عرب اإلحاطة نريد أن نلمتس 
من احلكومة أن تفعل أ±زهتا الرقابية عىل األسعار ليك ال تكتوي الفئات 

  . املعوزة والفئات كذÏ املتوسطة من ارتفاع هاته األسعار
  .شكرا

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

يف معاجلة األسـئW الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه  اآلن سنرشع
مهنا آنية مو±ة لقطاع التجهزي والنقل،  4سؤ·،  16اجللسة، وعددها 

التجهزي والنقل، اخلارجية والتعاون، : سؤ· عادé موزعا عىل قطاعات 12و
اء اإلساكن والتعمري، الشـباب والرéضة، التشغيل، كتابة اPو� امللكفة ¬مل

  .والبيئة
نسـهتل ¬ألسـئW املو±ة إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، واليت تمتحور 
حول موضوع مدونة السري، ونظرا لوحدة املوضوع اليت جتمعها، نسـتأذن 

إن مسحمت  -ا8لس املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذÏ سـنعطي اللكمة 
  .للسـيد الوزير لإلجابة عهنا دفعة واحدة -

آلين األول يف املوضوع يمتحور حول تنفيذ مدونة السري، السؤال ا
عبد ا8يد املهايش، عبد امحليد أبرشان، : للمستشارين احملرتمني السادة

  . إدريس الرايض، احلو املربوح، حلسن نبيه

اللكمة ألحد السادة املستشارين من أجل رشح السؤال، اللكمة ألحد 
الرئيس يف إطار رشح السؤال،  السادة املستشارين، اللكمة لمك السـيد

  .ليس يف إطار نقطة نظام

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
 Wإىل امسحتو أنه ¬لنسـبة للقضية اليل طرحتو أنه غادي تطرح األسـئ
دفعة واحدة ومن بعد غادي جياوب السـيد الوزير، فكنطلبو، السـيد 

واب دéل السـيد الرئيس، أنه األسـئW دéلنا أنه نلقيوها ومن بعد يمت اجل
  . الوزير

  .شكرا السـيد الرئيس، هذا حق دéل الربملاين أو املستشار

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذا مسحمت، السـيد الرئيس، فإن هذه األسـئW عرضت علينا البارحة يف 

 . املكتب، وقرر املكتب أن يدجمها نظرا لوحدة املوضوع
الرئاسة وللسـيد  إن مسحمت سـنتناولها دفعة واحدة تسهيال ملأمورية

الوزير، رمبا سـيكون قد هيأ جوا¬ موحدا ألنه أخرب[ه بأنه فهيا وحدة 
املوضوع، والفرق أظن أن بعض ممثيل الفرق اكنوا متفقني، والسـيد الوزير 
أيضا اكن متفق، إذا مسحمت فذاك، فإن مل تسمحوا فأعطيمك اللكمة لرشح 

ابة عن سؤالمك، تفضلوا يف سؤالمك، وسـمنر إىل السـيد الوزير من أجل اإلج
 .إطار رشح السؤال

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

  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير،
تعيش األسواق الوطنية منذ أسـبوعني الهتا¬ غري مسـبوق يف أسعار 

... رية ومواد البناء إىل غري ذÏاخلرض والفواكه واملواد األساسـية الرضو
اكتوى من جراهئا املواطن البسـيط، ذوي اPخل احملدود واملغلوب عىل 

قروي واملناطق النائية، وإذا اكن أمره، خصوصا املواطنني قاطين العامل ال
ارتفاع األسعار ã عوامä املتعددة، فإن من العوامل األساسـية واملبارشة، 

  . دونة السري حزي التطبيقانعاكسات مناسـبة دخول م
إن الهدف من سؤالنا هذا هو وضع هذه الصورة اليت تعيشها أسواقنا 
الوطنية يف إطارها الصحيح وبشلك موضوعي، فإذا اكنت املؤسسة 
الربملانية قد اخنرطت وتنخرط يف لك مرشوع إصالô، وتواكب مجيع 

مل مسؤولياهتا من املشاريع اإلصالحية اليت تعرفها بالد[، فعىل احلكومة حت
خالل وزارة التجهزي والنقل والوزارة امللكفة ¬لشؤون العامة و·قتصادية 

  .يف تدبري ومراقبة األسعار والرضب عىل أيدي املضاربني
إن تصويت الربملان عىل مدونة السري وإدخاã لمك هائل من التعديالت 

سانة القانونية مبجلس املستشارين، اكن يروم ¬Pرجة األوىل حتديث الرت 
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لبالد[ يف جمال النقل وحمارصة حرب الطرق وآ�رها السلبية عىل ا8متع 
  . املغريب و·قتصاد الوطين

ومن ¬ب املسؤولية التارخيية، فإننا يف فريق التجمع اPسـتوري 
املوحد، نهبنا احلكومة إ¬ن املناقشة، خصوصا أثناء التطرق للقسم الثاين 

ة ¬ملركبة، و¬©ات الفرع الثاين املتعلق بتجهزي املركبة من املدونة املتعلق
واملصادقة علهيا، حيث أثر[ مشلك امحلو� وانعاكساهتا املرتقبة عىل 

  .األسعار
وقد قطعت احلكومة عىل نفسها الهتييء املناسب لتطبيق سلمي وسلس 

ل لهذه املدونة، من مضهنا امحلو� اليت الزتمت احلكومة أن تؤطرها من خال
  .النصوص التطبيقية املنفذة ملدونة السري

سؤالنا، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت تقوم هبا الوزارة لضامن 
تنفيذ مدونة السري يف أحسن الظروف وموا±ة اآل�ر السلبية لتطبيقها 

  عىل املواطنني و·قتصاد الوطين؟ 
  .وشكرا

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

السـيد الرئيس، هل تريد[ أن نسـمتر يف طرح األسـئW أم تريدون 
اجلواب؟ إذن أستسمح ا8لس املوقر ألعطى اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة 

  . عىل هذا السؤال مبفرده وحىت نمتكن من تطرق إىل أسـئW أخرى مشاهبة
  .اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد كرمي غالب، وزير التجهالسـيد كرمي غالب، وزير التجهالسـيد كرمي غالب، وزير التجهالسـيد كرمي غالب، وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

أريد فقط أن أشري، السـيد الرئيس، عىل أن كام رصحمت بذÏ أخربت 
بوحدة املوضوع، وهيأت جواب موحد، لكن نزوال عند رغبتمك، سأجزئ 
جوايب بناء عىل السؤال ا©ي طرحه السـيد املستشار احملرتم، وسأركز عىل 

قانون دéل السري حزي حفوى اه�يم هو ارتفاع األمثنة موازاة مع دخول ال
التنفيذ، فأؤكد عىل أن هاذ املسأ� يعين خالفا ملا جاء يف السؤال، ال ميكن 

وهاذ ·رتفاعات الكبرية اليت الربط ما بني مدونة السري واحرتام امحلو� 
  .عرفهتا بعض املواد

السـيد املستشار تفضل وقال عىل أن السبب الرئييس واألسايس كام 
و املدونة واحرتام امحلو�، وأجزم يف ذÏ وأؤكد عىل أن جاء يف السؤال ه

مقنا بدراسة معيقة وعلمية، وقلنا عىل أن ميكن أن يكون يف احرتام امحلو� 
ارتفاع، لكن ارتفاع طفيف وحمدود ومت قياسه بطريقة علمية، حيث أنه 

سـنت�ت للك  5,7طن ال يتجاوز  40مثال ¬لنسـبة لشاحنة دéل 
سـنتمي  34طن ما كميكنش يتعدى  14لنسـبة لشاحنة دéل كيلوغرام، و¬

رéل للكيلو، يف حني أننا جسلنا مضاعفة  7حىت ل  6للكيلو غرام، يعين 
مرات دéل بعض املواد، وكام جاء يف كذÏ  3بعض األمثنة مرتني أو 

اإلحاطات السابقة للسـيد رئيس الفريق الفيدرايل للوحدة واPميقراطية، 
ه اإلحاطة، حبيث أنه أكد عىل أن الربط مع املدونة ما هو وأشكره عىل هذ

  .إال غري حقيقي
فأؤكد عىل أن ·رتفاع اليل ميكن يكون، ما ميكنش لو يتعدى ما بني 

درامه،  3درامه،  2رéل للكيلو، يف حني أننا جسلنا  7حىت ل  6رéل و 
الفالحية، فهذا األمر تريجع للمضاربة عىل األمثنة، طريقة تسويق املواد 

للتخزين، والناس اليل بغاو يسـتعملوا هاذ املناسـبة دéل دخول املدونة دéل 
السري ¬ش يرحبوا الفلوس عىل ظهر املواطنني، هذه املسأ� هاذي احلكومة 
راها كذÏ واقفة بوزارة اPاخلية وبوزارة الشؤون العامة، واجمتعوا 

املضار¬ت، وسـيقومون وأصدروا بالغ وأعزوا هذا ·رتفاعات إىل هذه 
  .مبراقبة األمثنة كام يمت ذÏ يعين دامئا يف هذه احلاالت

مث كنأكد عىل أن املدونة دéل السري، خالفا ملا يشاع ما نقصاتش من 
امحلو�، امحلو� اكنت دامئا حمدودة، والناس اليل اكنوا كينقلوا بأعداد إضافية 

ن، الفرق هو أنه اآلن، وهذا يشء إىل امحلو� احملددة، اكنوا كيخرقوا القانو
إجيايب، أصبحت الناس حترتم القانون، وهذا اليشء إجيايب، وهو اليل إن 
شاء هللا غادي نعلمو عليه ¬ش ينقص من حوادث السري، وكنأكد أننا 

طن،  14طن إىل  8للرفع من امحلو� من  2007اعمتد[ إجراء منذ سـنة 
دéل الهامش، إذن كتسمح  %10د واملدونة دéل السري اآلن عندها واح

  .طن ¬لنسـبة لهذا الصنف دéل الشاحنات 15.4حىت ل 
طن تميكن لها تسجل، يعين  8إذن مجيع الشاحنات اليل عندها 

تسـتافد من هاذ ·رتفاع دéل امحلو� اليل غادي يكون عندو تأثري إجيايب 
  . عىل األمثنة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ير، اللكمة لمك السـيد الرئيس يف إطار التعقيبشكرا للسـيد الوز

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
غري ¬ش نصححو، السـيد الوزير، األخ دéيل راه احنا عارفني آش 

دونة، غري ¬ش تنقولو ومسؤولني عىل ال>م دéلنا، قال مناسـبة تطبيق امل
نصحح، السـيد الوزير، ألنمك ان� كنتو رصحتو ألن احنا راه متبعني أن 
الزéدة يف أسعار املواد ·سـهتالكية ال ترجع ¬Pرجة األوىل إىل احرتام 

اكنت مطروحة منذ ) tonnage(امحلو� القانونية، ونسجل أن إشاكلية 
المئ مع واقع قطاع النقل ، لكن تعاون أعوان املراقبة اكن مرن، ومت2003

  . وتأثريه عىل الوضع ·ج�عي



 

6 
 

وما نسـتخلصه من ذÏ هو السـيد الوزير عدم مالءمة القانون مع 
الواقع، القانون شلك والواقع شلك، هذا ما فتح ا8ال لبعض املامرسات غري 
الالئقة، وما خلق وضع خمالف للقانون، هاذ اليش عالش احنا تهنرضوا؟ 

  . مثال، إذن إىل اكن القانون ما متالءمش مع الواقع راه مشلكعىل الرشوة 
السـيد الوزير، ان� تتعرفوا أنه الشاحنات ميل تتجي من اخلارج، تيجي 

تزييدوه ) la cabine(، ميل تيجي السايس و)la cabine(السايس و 
)carrosserie( لéوتيديروا اجلانطة كبرية،  1000، تيديروا الرويدة د

اريري، وقضية أخرى اكين الاكميو اليل عندو تزييدوا  دéل  8لو يف البّ
 8الكوجو[ت، مول  10الكوجو[ت واكين الاكميو اليل عندو 

الكوجو[ت، وميكن لمك، معايل الوزير، هاد اليش تديروا دراسة وغادي 
طن بال الطارة، مول  20طن وتهيز  8الكوجو[ت عندو  8مول تلقاوه، 

ن بال الطارة، إذن احنا خصنا يش حاجة ¬لنسـبة ط 24كوجون تهيز  12
  .للحمو�، واحهنا عالش تنتذاكرو، متنذاكروش عىل املدونة

ولهذا، السـيد الوزير، حنن أمام اختيارين، إما ترسيع وترية جتديد 
البارك دéل الاكميوات، والرفع من قمية املنحة للتحفزي، وإما إعادة النظر يف 

  .سموح هبااحلد األقىص للحمو� امل 
السـيد الوزير، احنا ميكن لنا نقولو Ï بلك رصاحة، إذن إىل بغينا  

هاذ الاكميوات لكهم ميشـيو يف هاذ الهنج اليل هرضتو عليه، راه خصنا 
نشدوا هاذ الاكميوات لكهم ونديومه ليش فورéن ونشوفو اكميوات آخرين، 

معقول، وإما غناقشو مشلك دéل الطو[ج، ونديرو طو[ج اليل هو 
مغاديش خيرج عىل الناس يف الطرقان، والطو[ج اليل غادي نيت يسمح 

  . للاكميوات ¬ش هيزوا السلعة، ميكن بواحد المثن اليل هو مناسب
  .شكرا السـيد الرئيس

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

السـيد الوزير بغيت خنربمك بأنين أخربت كام أخربمت بأن عند[ ثالثة 
W متشاهبة، فهيا وحدة املوضوع، ولكن اآلن طرأ طارئ، وأ[ كنعرفمك أسـئ

  .بأنمك حافظني اسوارمك، ما بغيناش خنلقو مهنا قضية أو عرقW للجلسة العامة
  .السـيد الوزير لمك تعقيب يف املوضوع؟ تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

يب ألقول إذا كنا متفقني عىل أنه األمثنة مل ترتفع أغتمن مناسـبة التعق 
بسبب املدونة أو بسبب احرتام امحلو� كسبب رئييس وأسايس إذن احنا 
متفقني ¬لنسـبة لهذا األمر، ¬لنسـبة لإلجراءات اليل اختذ[ها احناé من 
بعد املناقشة اليل متت عىل مسـتوى جملس املستشارين ومسـتوى جملس 

يعين دخول املدونة مع نوع من اإلجراءات اليل غادي تسهل النواب ملواكبة 

دéل اإلجراءات اليل  2عىل أحصاب النقل يعين احرتام القانون، عند[ 
  :أخذ[ها، واليل تنغتمن الفرصة ¬ش نذكرها

أوال، وهاذ اليش كريجع لسؤال أو لتعقيب، السـيد املستشار تيقول 
دها كذا من كوجو[ت تميكن لها طن إىل عن 8عىل أن الشاحنة اليل عندها 

هذا األمر إذا مقنا بدراسة غادي نتأكدو من ذÏ، .. تنقل كذا إىل آخره
، وتأكد[ من أنه هاذ احلظرية 2007هذه اPراسة مقنا هبا، وأجريناها يف 

وال كذا،  20دéل الشاحنات ميكن لها ترتفع لواحد امحلو� حمددة، مايش ل
توى معني اليل درسـناه ¬ش تبقى السالمة ميكن لها ترتفع لواحد املسـ 

الطرقية، تكون امحلو� مرتفعة أبعد ما ميكن لكن تبقى السالمة الطرقية أي 
طن ما  20الشاحنات تكون قادرة عىل التوقف، الشاحنة اليل كتنقل 

قادراش عىل التوقف، تميكن حتمل هاذيك امحلو�، ولكن غادي توقف عىل 
30ي يقع ما يوقع، غادي يوقعوا حوادث، مرت وغاد 300مرت وال  400 % 

.دéل حوادث السري تتجي نتيجة عىل الوزن الثقيل أو النقل العمويم  
إذن خصنا خنتار دامئا ما بني الوسائل دéل النقل والسالمة الطرقية، 
إذن من هذا الباب ميل أجرينا هاذيك اPراسة تبني لنا بأن تميكن لنا 

أعلنا علهيا، حاليا أي واحد عندو شاحنة طن،  14نطلعو يف أقىص حد ل
طن،  8طن تمييش ملركز التسجيل تيحل الاكرت كريز دéل  8دéل 

 %10طن، املدونة عندها واحد الهامش دéل  14تيحصل يف يومه عىل 
طن، إذن اليوم تميكن لواحد  15.4إذن  1.4كتعطي  %10يف  14إذن 

طن،  15.4ه وتيحصل عىل طن يبدل الورقة الرمادية يف يوم 8ولو عندو 
وهذا األمر راه بداو يعين منذ دخول مدونة السري للتنفيذ فاحت أكتوبر 

شاحنة اليل بدلت الرخصة أو اليل بذلت الورقة الرمادية، واحنا  4500
أعطينا التعل�ت ¬ش نسهلو هاذ املأمورية عىل الناس، اكن مفروض أهنم 

يف هذه العملية ورصحنا هبا يف  يقوموا بذÏ قبل فاحت أكتوبر، وانطلقنا
، ولكن ما اكنش علهيا إقبال ألنه ما اكنش القانون تيتحرتم، حىت جا 2007

  . الزجر عاد بداو الناس تيطالبوا ¬رتفاع امحلو�
طن وأعطينا  14طن ميكن رفعها إىل  8إذن اآلن عىل أي من 

  . التعل�ت ¬ش نقومو هباذ العملية يف أرسع املناسـبات
  .اوشكر 

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

ننتقل إىل السؤال اآلين الثاين، موضوعه صعوبة تطبيق مدونة السري 
املتعلقة ¬محلو� وتأثري ذÏ عىل متوين السوق، للمستشارين احملرتمني 

احلسن أكوجاكل، العريب خربوش، أمحد حاS، أمحد اPيبوين، : السادة
  .عبد الواحد الشاعر

أن أعطي اللكمة للمستشار احملرتم، أريد بإمسمك مجيعا أن أرحب قبل 
يف حظرية جملس املستشارين بسـيدات مستشارات جامعيات ومجعوéت 
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عن مجعية التمنية ·ج�عية بإقلمي خنيفرة وتغسالني، مع ممتنيايت هلم ¬مس 
  .ا8لس ¬لتوفيق يف TاTن

السؤال املتعلق بصعوبة إذن اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح 
  .تطبيق املدونة، األسـتاذ أكوجاكل

        ::::املستشار السـيد احلسن أكوجاكلاملستشار السـيد احلسن أكوجاكلاملستشار السـيد احلسن أكوجاكلاملستشار السـيد احلسن أكوجاكل
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيد الرئيس،

يعين السؤال دéلنا نفس ·جتاه اليل طرحه اإلخوان، ونتأسف ألنه كنا 
ع، لكن حنن سـنلقي السؤال بغينا هاذ السؤال يكون عندو وحدة املوضو 

  .دéلنا إن شاء هللا
السـيد الوزير، من األمهية القصوى ملدونة السري ¬عتبارها تعرب عن 
جانب أسايس يف مرشوع ا8متع احلدايث املتحرض، إ�رهتا اله�م اكفة 
املواطنني، ويف مقدمهتم النخب املنتخبة، ©Ï فليس من الغريب أن 

ليس فقط يف جملس الربملان، لكن عىل صعيد  يطغى نقاشها واسـمتراره
  .الرأي العام بصفة عامة، ل�فع بتنفيذها وحسن تطبيقها

  السـيد الوزير،
إن دمعنا ملضامني مدونة السري اليت نعتربها مكسـبا هاما لبالد[ 
وإحدى وسائل التخفيف من الفضاعات اليومية يف طرقاتنا، ال مينع من 

تعطي هذه املدونة الهامة النتاجئ املرجوة مهنا،  تتبعنا لتطبيقها السلمي حىت
وقد الحظنا ¬لفعل، كام الحظمت أنمت ومجمل الرأي العام الوطين أن الصعوبة 
برزت خبصوص التطبيق احلريف لبعض مضامني املدونة، وهذا أمر طبيعي 

  . ¬لنسـبة لقانون كبري ومؤطر ومرتبط بعدد من ا8االت األخرى
ة اليت الحظناها، واليت أصبحت هتم الرأي العام والصعو¬ت األساسـي

برمته، تتعلق ¬حرتام مقادير امحلو� ¬لنسـبة للشاحنات، حيث تبني 
¬مللموس صعوبة تطبيق ما تنص عليه املدونة هبذا اخلصوص يف الوقت 
الراهن لوجود عدد كبري من الشاحنات يتجاوز وزهنا بكثري املعايري املعمول 

نظرا ملا عرفته من حتويل خبصوص هيالكها وعدم وجود هبا يف املدونة، 
صناع الهيالك املرخص هلم، وحيرتمون معايري مضبوطة، وأصبحنا أمام واقع 
أن شاحنات عديدة يصل وزهنا أو يقرتب ويه فارغة من القدر املسموح 

Wبه فارغة ومحم.  
ونتيجة لك ذÏ هو امتناع أحصاب الشاحنات أو عدد كبري مهنم من 

يام بعملية نقل البضائع، أو الزéدة يف تعريفة النقل، لتعويض ما مت الق 
انتقاصه من امحلو�، وهو ما أثر بشلك ملموس يف متوين السوق، وترتب 
عن ذÏ زéدة كبرية يف أسعار خمتلف املواد خاصة يف العامل القروي، ا©ي 

النقل تقريبا مع مشلك  %80اخنفض فيه المتوين بنسـبة تصل أحيا[ إىل 

املزدوج، وا©ي ينبغي حä يف أقرب اآلجال، بترسيع وتسهيل مساطر 
  .احلصول عىل رخصة النقل

إننا، السـيد الوزير، أمام مشلكة فعلية مرتبطة ¬حلياة اليومية للمواطن، 
والبد من إجياد حل عاجل لها، وذÏ ¬لسعي حنو التطبيق املرن واملتدرج، 

شاحنات بتغيري هيالكها عرب مراكز مرخص لها يوازيه بر[مج إلعادة تأهيل ال 
وبدمع من اPو�، وهو ما أنمت واعون به دون شك وتعملون يف اجتاهه عرب 
إقرار منحة جتديد أسطول الشاحنات من أجل مواكبة ما تفرضه املدونة من 

  .معايري
©ا، نسائل معاليمك عن التدابري اليت تتخذوهنا حىت ال يؤثر تطبيق 

  . ا عىل متوين السوق، و¬لتايل عىل حياة املواطننياملدونة سلب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل يف نفس املوضوع يتعلق بتطبيق مدونة السري، 

األسـتاذ إدريس مرون، عبد امحليد السعداوي، عبد : للمستشارين احملرتمني
  . دة املستشارينقوضاض، سعيد التدالوي، فليتفضل أحد الساأالقادر 

  .األسـتاذ إدريس مرون

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 

  زماليئ،
مدونة السري هو مرشوع دéلنا مجيع، هو مرشوع جممتعي، من هذا 

رسائل، هو  7املنطلق ذاك الهنار أحد الوزراء قال هناك فريق أرسل 
éاخلية، وزير العدل،  7لنا، أرسلنا الفريق دPسؤال لوزير املالية، ا ،Wأسـئ
لك الوزراء املهمتني، وألنه كهيمهم النقل داخل املدن، هاد ... إىل آخره

  . كتبنا هلم ،املدونة كهتمهم
 ã اليس غالب كنقيلو نشوفوه، جالس معنا يف اللجن، لكن هل

ع؟ احنا كنعرفو عىل أنه هادي الوسائل اليل احنا كنطلبوها كربملان، مكجمت
عامني الشـتا هلكت املغرب ف� يتعلق ¬لطرقات دéلو، و¬لتايل أصبحت 
الطرقات دéلنا لكنا كنغوتو علهيا، خصنا تصلح لنا، أ[ واحد مهنم، املناطق 
اجلبلية مشات، املناطق السهلية مشات، الغرب ما بقا فيه والو، هذا 

س لألغلفة اليل مولفني كنعطيو ¬ش بوحدو خصو غالف إضايف ¬لقيا
  .نوا±و التحمالت دéل السـنوات املاضية

اآلن لكنا كنقولو املدونة خصها الطرقان، خصها التشوير، خصها، 
احنا كنطلبو من احلكومة كلك، لهذا السؤال دéلنا اكن موجه ... خصها

زير األول للك الوزراء ا©ين هيمهم األمر، ومل يغب عن ¬لنا أننا نراسل الو 
  .حفسب، مل يغب هذا، لكن أرد[ أن حنمل لك وزير وزير مسؤوليته
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فف� يتعلق ¬لعامل القروي، الطرقان احنا كنعرفو اإلشاكلية غهنرضو مع 
اليس غالب، ولكن داخل املدن مع من غهنرضو؟ التشوير ما اكينش يف 

 )le feu rouge(املدن دéلنا لكنا، يف امجلاعات احمللية ما اكينش، دايز 
خمبع بشجرة، اكين مشالك عند[ مطروحة يف املدن، فالبد إذن من أننا 
نتلكمو مع املدن ونقولو للجامعات احمللية حتركوا، راه واجب عليمك متشـيو يف 

  .هاد التوجه
الصحة، احنا كهنرضو عىل منشـيوا أيضا بوترية ألن هو تسمح لنا 

مؤهW ¬ش يكون عندها املواطن حنافظو عىل حياتو، الصحة واش يه 
)les ambulances( يكون عندها الوسائل، ويكون عندها اإلعا[ت ،

  الرضورية ¬ش املواطن املغريب املصاب حنافظ عىل حياته؟
كذÏ العدل، واش األحاكم عىل البريميات اليل غنديو للناس غادي 
 تصدر برسعة؟ واش اللجن اليل اكينة يف املدونة اليت تقول لك ما اكن
موت، البد أن تكون جلنة تدير البحث دéلها، عىل ما جيري يف الطائرات، 

  واش بدينا يف هاد اليش؟ واش اكين معل يف هاد اليش؟ 
 ،فإذن يف فريقنا نعتقد أن املدونة جيب أن نسائل لك وزير وزير

وليس فقط اليس غالب، كيفام اكنت املقدرة دÏé، وكيفام اكنت العمل 
نا معك وكنتحملو مسؤولية تصويتنا، لكن جيب أن دÏé، احنا صوت 

وغادي نشوفوه دا¬ من  ،تكون احلكومة حارضة لكها، وتعطي األولوية
  . خالل القانون املايل احشال عطاوك، غنشوفو هاد اليش

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، لمك اللكمة السـيد الوزير من أجل اإلجابة عىل السؤالني معا يف 

  .ائق، تفضلوادق 6حدود 

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

إذن سأجيب عىل هذين السؤالني يف شطرين، الشطر األول إلمتام ما 
مت يف السؤال األول عىل امحلو� وعىل املواكبة اليت أقرر[ها ملصاحبة 

  .رشاكت النقل وأحصاب نقل البضائع Pخول مدونة السري للوجود
أن ¬لنسـبة للشاحنات اليل عندها يف الورقة الرمادية  إذن كنذكر عىل

طن، يسمح هلم بطريقة أوتوماتيكية عرب مراكز  8دéلها احلدود دéل 
 14التسجيل التابعني لوزارة التجهزي والنقل ¬ش يرفعوا هاذ امحلو� إىل 

طن مت حتديدها بطريقة علمية كحد أقىص جيب أن  14طن، علام بأن هاذ 
  .سرنهن السالمة الطرقية وقدرة هذه الشاحنات عىل التوقف حيرتم وإال

إذن  %10أشري كذÏ عىل أن املدونة دéل السري أقرت هامش دéل 
طن،  15.4طن جتعل عىل أنه مسموح نقل البضائع يف حدود  14هذه 

نعتربها اكفية ملواكبة  15,4طن إىل  8هاذ األمر وهذه القفزة النوعية من 
سـنتمي للكيلوغرام،  34ع الطفيف كام قلته ا©ي ال يتعدى اإلشاكل و·رتفا

ا©ي ميكن أن يكون مرتبط بدخول مدونة للتنفيذ، من غري ذÏ هناك 
إجراءات أخرى عىل عاتق وزارة الشؤون العامة واPاخلية حلرص هذا 
اإلشاكل ومراقبة األمثنة والرضب عىل أيدي املضاربني ا©ين يسـتغلون هذا 

  .م اخلاصةالظرف ألر¬�
مث ¬لنسـبة كإجراء �ين مرتبط دامئا ¬محلو� هو إجراء اليل انطلقنا فيه 

طن انطلقنا فيه يف  14ل  8حبيث أنه اإلجراء السابق دéل  2008يف 
، ولكن مل يلق تعامل مع أحصاب النقل ألن كام قلت سابقا مل يكن 2007

ديد رفع من الزجر والعقاب يف املسـتوى الاكيف، حيث أن القانون اجل
 14طن إىل  8مسـتوى العقو¬ت، أصبح اإلقبال عىل هذا ·رتفاع من 

شاحنة جات واسـتفادت من هذا اإلجراء، إذن  4500طن، علام بأن 
أهيب مرة أخرى بأحصاب الشاحنات أن يذهبوا إىل مراكز التسجيل 
ا لريفعوا من محولهتم حىت يعملوا يف ظل القانون حتت غطاء القانون ويدافعو 

عىل مردوديهتم وأر¬�م من ±ة، ويدافعوا كذÏ عىل القدرة الرشائية عرب 
  .التخفيض من أسعار النقل

اإلجراء الثاين املواكب مرتبط بتجديد احلظرية، جتديد احلظرية انطلقنا 
فيه كذÏ وكنشري للسادة املستشارين عىل أن مل ننتظر دخول القانون 

ت مواكبة استبقنا األحداث، لكن مل إلجراء هذه العمليات هاذو إجراءا
تعرف ما كنا نطمح إليه من رد فعل، هاذ العملية دéل جتديد احلظرية 

مليون دéل  170، وحدد[ لها مزيانية Tمة جدا دéل 2008انطلقنا هبا يف 
اPرمه سـنوé، وتتعطي اPو� فهيا منح مبارشة ألحصاب الشاحنات ¬ش 

عام  15الشاحنة اليل عندها أكرث من  يبدلوا بشاحنات جديدة، مثال
ألف درمه إىل  90تتجدد، وتميكن املنحة اليل كتعطهيا اPو� ترتاوح ما بني 

مليون للشاحنة، ¬ش كيحط  13إىل  9ألف درمه، إذن من  130
الشاحنة املهرتئة وتياخذ شاحنة جديدة اليل غادي تكون عندها امحلو� 

تيخدم يف ظل القانون ولكام األمثنة دéل النقل أكرب، لكام ارتفعت امحلو� لكام 
  ... غادي تنقص، عاد ·قتصاد دéل احملروقات ودéل قطع الغيار إخل

اليل غادي  2011هذه املنحة زد[ فهيا يف هاذ القانون املايل دéل 
ألف درمه، إذن غادي  25يتحال عىل السادة املستشارين، وزد[ علهيا 

  .ألف درمه 155إىل ألف درمه  115تصبح من 
مث أخريا أشري عىل أنه العديد من الشاحنات تتكون شاحنات مركبة، 
تيكون فهيا اجلرار، وتيكون فهيا املقطورة، إذن ميل تيكون اجلرار 
واملقطورة تضاعف هذه املنح، املنحة كمتيش للجرار مث منحة كمتيش 

ن اPو� ألف درمه، إذ 310للمقطورة، حبيث أنه املنحة تتوصل حىت ل 
مليون سـنتمي ¬ش صاحب الشاحنة  31مسـتعدة ¬ش تعطي حىت ل 

يوقف ديك الشاحنة القدمية املهرتئة ذات امحلو� املتوسطة، ويأخذ شاحنة 
جديدة عرب هذا اPمع املايل املبارش، إذا هاذو هام اإلجراءين اليل اخذيناها 

ولكن جدد[  ،2008و 2007¬ش نواكبو هاذ العملية يعين واخذيناها من 
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اآلن األوامر والتعل�ت ¬ش يعين يمت التعامل اإلجيايب والسهل مع أحصاب 
  .الشاحنات إلجناح هذه العمليات

أما ف� خيص ¬يق التساؤالت، طبعا أشري عىل أن التحضري دéل 
مدونة السري بصفة عامة يعين أدخل يف نطاق اللجنة الوزارية املشرتكة 

 إىل أن السـيد الوزير األول مجع تقريبا احلكومة لكها للسالمة الطرقية، أشري
يف هذا املوضوع هذا ليW دخول هذا القانون حزي التنفيذ، ومجيع الوزارات 
أخذت املسؤولية دéلها، من وزارة الصحة، من وزارة العدل، من وزارة 
 اPاخلية، لإلجابة عىل هذه األمور وللقيام مبا جيب أو ما يلزم أن يقوموا يف

  .هذا ·جتاه
أشري كذÏ عىل أن ف� خيص امجلاعات احلرضية، أنه أعطيت التعل�ت 
مجلع ما نسميه ¬للجان اجلهوية للسالمة الطرقية حتت اإلرشاف دéل السادة 
الوالة، وهذه اللجان اجلهوية يه مناسـبة لرتمجة السـياسة الوطنية عىل 

 واحملليني وهناك سيمت أرض الواقع، مع إرشاك مجيع الفاعلني اجلهويني
حتسيس امجلاعات احمللية عىل القيام مبا جيب أن تقوم به يف املدن من 

  . إصالح شـباكت الطرق والتشوير
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، يف إطار التعقيب أعطي اللكمة لفريق التحالف 

  .·شرتايك، فليتفضل أحد أعضائه

        ::::ابابابابذذذذاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخويت املستشارات، إخواين املستشارين،

السـيد الوزير، البد يف البداية أن نتفق عىل واحد املسأ�، حنن مع 
املدونة وصوتنا لصاحل املدونة، ال لسبب ما، ألسـباب تشـبعنا هبا من خالل 

ملشالك اليل اPراسات ومن خالل النقاش، وإذا وضعنا اPراسات وا
 10تطر�ا حوادث السري راه ميكن الزجر دéل سـنتني ما خيلصش لنا 

éل الضحاéد .  
حنن نعرف اPراسة دéل فرنسا اليل تدارت من أجل هذه املدونة يف 
الوقت دéلها، وأشـنو يه التوابع دéلها، وأشـنو يه اإلماكنيات اليل خصها 

حنن يف ا8لس كنتحملو  دéل املوىت مايش ساهW، 4200ترصد لها، 
املسؤولية دéلنا فيه، احنا كنقولو بأن املدونة ما عند[ش فهيا النقاش، لكن 
التطبيق دéلها هو اليل عند[ فيه بعض املالحظات، وهذا يشء طبيعي، 
ألن البد اPواء إىل ما اعطتهيش ¬لتدرجي، راه ال ميكن للمريض يربا، إىل 

راه غادي ميوت، إذن تنعاجلو اإلشاكلية دéل اعطيتيه اPواء يف البالصة 
  .أسلوب تطبيق املدونة يف املراحل دéلها لكها

بطبيعة احلال األسلوب دéلها البد خصو يكون يتطبع بواحد األسلوب 
دéل املرونة، ودéل التسامح إن اقتىض احلال، ألنه إن مل تكن هناك 

لسامح، هنا كذÏ عىل خمالفات ترض ¬ملصلحة دéل اإلنسان فالبد من ا
حساب ا*الفات، إذن هاذ املشلك دéل املدونة ما ميكنش لنا نلعبو جبوج 
دéل الرجلني، ما ميكنش لنا نقولو بأنه البارح واحنا كندرسو املدونة واحنا 

دéل الضحاé يف العام، وحنن  4200كنقولو أشـنو هام العواقب دéل 
ة ·ج�عية ومن [حية اإلماكنيات، نستشف أنه النتاجئ دéلها من الناحي

وكنقولو هناك جامعة واليل يه املفروض أهنا تتفاعل مع هذه املدونة، اليل 
عندها واحد الرضر نوعا ما، احنا ما تهنرضوش عىل اإلنسان اليل خرق 
القانون بطريقة عشوائية وقتل، تهنرضو عىل اإلنسان اليل هو كذÏ تنقولو 

رزاق، إذن هذا الشلك دéل تطبيق املدونة، هناك قطع الرقاب وال قطع األ
  . إشاكليات

السـيد الوزير، أ[ غري من خالل جوابمك يعين هناك إجراءات، 
وماغاديش نكونو أكرث وطنية وأكرث غرية عىل املواطنني أكرث منمك ان� 
احلكومة ألنه احلكومة دéلنا مغربية، ولكها كتحاول ¬ش تسهل و¬ش حتاول 

  . عمل دéلها من خالل ·ستشارة مع أحصاب ·ستشارةحتسن ال
هذا النقل املزدوج هو إشاكلية كذÏ ألن كنعرفو واحد الوقت اعطينا 
اإلماكنيات للنقل املزدوج، إذن اآلن الوضعية دéهلم أشـنو يه؟ أشـنو هو 

  البديل؟ 
  شكرا السـيد الرئيس 

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

        
        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون

السـيد الرئيس، احنا رمغ اجلواب دéل السـيد الوزير ¬مس احلكومة 
املتضامنة، إال أننا نريد أن نرى طمأنتنا من خالل غالف مايل واحض 

  . أضيف إىل موا±ة املدونة ومسايرهتا، مفاعدا هذا سيبقى hم
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة السـيد الوزير للرد عىل التعقيبات يف حدود أربع دقائق شكرا،

        ::::السـيد كرمي غالب وزير التجهالسـيد كرمي غالب وزير التجهالسـيد كرمي غالب وزير التجهالسـيد كرمي غالب وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

إذن أريد قبل لك يشء أن أؤكد عىل أن احلكومة تتقامس مهوم السادة 
املستشارين عىل طريقة السهر واليقظة اليت جيب أن تتسم هبا لك 

تطبيق املدونة حىت نسـتفيد من إجيابياهتا، من التقليص الفعاليات حلسن 
 4120: من حوادث السري، من نزيف اقتصادي، البد أن نذكر هذه األرقام

  . مليار دéل اPرمه يف السـنة11قتيل يف السـنة، 
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إذن عندما نتساءل عىل أداء هذه املدونة، األداء ا©ي ننتظره مهنا هو 
يل تيأديوه املواطنني، املواطنني اليل كيأديو هذا التقليص عىل هذا الزنيف ال

 ،éقتيل يف اليوم إىل أخره 11هاذ الزنيف ·قتصادي والبرشي سـنو .  
إذن بطبيعة احلال متفقون عىل رضورة التحيل ¬ليقظة وحبسن تطبيق 
هذه املدونة يف لك مقتضياهتا، وهذا ما سـنقوم به، وما نقوم به عن طريق 

ارين أو مع جملس النواب، ال يف ·تصاالت مع العمل مع جملس املستش
Ïالهيئات النقابية أو مع الهيئات التقنية واإلدارية إىل غري ذ .  

¬لنسـبة للنقل املزدوج، أشري فقط عىل أنه اكنت يل مناسـبة، وهذا 
النقل املزدوج اكن من التوصيات دéل جملس املستشارين الختاذ إجراءات 

éل النقل الرضوري ¬لنسـبة للعامل القروي، واكن يعين إلصالح هذا المنط د
يل الرشف أن قدمت تصور اكمل يف جلنة املالية التابعة لهذا ا8لس، 
ورشحت عىل أنه هناك تصور إلصالح إشاكلية النقل ¬لعامل القروي، وال 
يسعين الوقت اآلن أن أدخل يف لك التفاصيل، ولكن اليل بغيت نقول هو 

ونة السري حىت ال تضيف يعين مشالك إضافية عىل النقل أننا أوال يعين مد
املزدوج ا©ي يعاين من عدد من ·ختالالت، لك البنود اجلديدة، لك 
اإلجراءات اجلديدة اليت جاء هبا أو أىت هبا قانون السري، أقر[ يف ما خيص 

ق قانون النقل املزدوج، النقل ¬لعامل القروي أقر[ بفرتة انتقالية لعدم تطبي
äهذه املقتضيات اإلضافية للنقل املزدوج وما ميث .  

إذن هذه املسأ� األوىل، حبيث أنه ظروف املراقبة دéل النقل املزدوج 
إىل غري ذÏ، يعين يه نفس الظروف اليت اكنت موجودة قبل قانون 
السري احلايل يف انتظار اإلصالح، هذا هو اليل قدمناه يف جلنة املالية، 

غادي نقول لمك بعض املقتضيات اليت اعمتد[ها، يه األوىل  وهذا اإلصالح
أننا عوض أن نتعامل برتخيص خلطوط معينة حبيث أنه اإلشاكل األول اليل 
عند[ يف العامل القروي هو قW مردودية اخلطوط، يف حني القانون اليل 
عند[ كيتلكم عىل الرتخيص خبطوط، إذن من النقطة إىل نقطة، ميل 

نقطة إىل نقطة، كتكون املردودية غري اكفية، إذن التوجه اليل  كرنخصو من
غادي يكون هو الرتخيص ¬لنقل داخل منطقة معينة ما بني املركز 
واPواوير أو األسواق اليل كتحيط هباذ املركز هذا، إذن هذا هو التغيري 
اليل هنã k، وغادي تكون إن شاء هللا املناسـبة لتقدمي هذه اإلجراءات، 

  .نت يل مناسـبة ¬ش نقدTا يف اللجنة املاليةواك
¬لنسـبة للمزيانية، لن أدخل يف لك تفاصيلها، بغيت فقط نشري عىل أنه 
دخول القانون للتنفيذ مبا فيه من اقتناء آليات املراقبة، مبا فيه من جمهود 
دéل التكوين اآلين احلايل، مبا فيه من تشوير طريق خارج املدن، مبا فيه 

ومن  …إىل آخره) les ordinateurs(ب يات من نوع احلواس من آلي
الناحية دéل التحسيس والتوعية وامحلW التحسيسـية اليل اكنت يف القانون، 

مليون دéل اPرمه، مل أدخل يف هاذ الرمق هذا  380يعين اعمتد[ مبلغ دéل 
دéل  الغالف املهم اليل اكن يف السـنوات األخرية ف� خيص البنية التحتية

الطرق، من طرق سـيارة، من طرق مزدوجة، من صيانة طرقية، اليل 
  .رفعنا مهنا الوترية دéل اإلجناز

¬لنسـبة ألرضار الفيضا[ت، معلنا واحد ا8هود كبري السـنة الفارطة، 
يعين حتديد الغالفات  2011وسيمت يف إطار مناقشة القانون دéل سـنة 

  . هوداملالية الرضورية إلمتام هاذ ا8 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، نواصل مع السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل 

عبد الرحمي : حول سـياقة اآلليات الفالحية، للمستشارين احملرتمني السادة
  . العاليف، إبراهمي فضيل، أولعيد الرداد، حلسن بوعود

  .سؤال، احلاج العاليففليتفضل أحد السادة املستشارين لرشح ال 

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

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  السادة الوزراء،
مما ال شك فيه أن مدونة السري أصبحت سارية املفعول، ويقال بشأهنا 

¬ت احلبسـية واملالية اليت الكثري، واللك يتحدث عهنا، ومتخوفون من العقو
تتضمهنا، ويزداد اخلوف يف أوساط الفالحني وساكن العامل القروي ا©ي 

  . تنترش فيه األمية بشلك كبري
  :عىل هذا األساس، السـيد الوزير، أريد مسائلتمك عىل الشلك التايل

كيف ستتعاملون مع سائقي اآلالت الفالحية عند دخوهلم ا8ال 
   احلرضي أو القروي؟

كام أريد أن أتساءل أيضا عن التعاون بني وزارتمك و الغرف الفالحية 
يف حتديد وإحصاء الفالحني من أجل متكيهنم من رخص السـياقة اخلاصة 

  لهذا النوع من اآلليات؟ 
  .كام أحتفظ، السـيد الرئيس، ببايق الوقت إىل التعقيب

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

        ::::د وزير التجهد وزير التجهد وزير التجهد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقلالسـيالسـيالسـيالسـي
  . شكرا

إذن جوا¬ عىل السؤال دéل السـياقة عىل الطريق العمويم دéل آالت 
  فالحية، أشـنو هو املعمول؟ 

هنا كنأكد عىل أن أوال القانون اجلديد دéل مدونة السري جاب يف 
عىل أنه ال جيوز سـياقة مركبة فالحية عىل الطريق العمومية بدون  6املادة 

  . صاحهبا متوفر عىل رخصة السـياقة ما يكون
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لكن يف نفس الوقت، يعين يف إطار ا8هود اليل مقنا به ¬ش يكون 
الواقع دامئا ي�يش مع القانون، ويكون دامئا القانون كذÏ ي�ىش مع الواقع، 

دéل املواد اليل اعمتد[ها Pخول القانون للتنفيذ، قلنا عىل  311يف املادة 
ال تدخل للتنفيذ إال بعد حتديد مرسوم اليل تيحدد الزمن  6 أنه هاذ املادة

اليل غيدخل فيه هاذ املرسوم هذا واإلجراءات اليل غادي تعمل ¬ش 
  .حنرضو لهاذ العملية هاذي

اليل كتقر بفرتة  311طبقا للقانون مبا أنه اكينة املادة  6إذن هاذ املادة 
هذه الفرتة حاليا ال تطبق،  انتقالية، اليل غادي يمت حتديدها مبرسوم، إذن

إذن اليوم يكفي ¬لنسـبة ألحصاب اجلرارات أو اآلالت الفالحية أن ميشـيو 
  . عىل الطريق العمومية كام اكن األمر سابقا بدون رخصة سـياقة

علام بأن اآلن، وهذا الشق الثاين من السؤال، سـنفتح نقاش مع وزارة 
اإلحصاء شامل دéل الوضع  الفالحة ومع الغرف الفالحية ¬ش نعملو واحد

احلايل دéل الفالحة، شكون اليل عندو رخصة السـياقة؟ شكون اليل ما 
عندوش؟ أشـنو يه هاذ احلظرية دéل اآلليات الفالحية؟ هذه احلظرية 
دéل اآلليات الفالحية أشـنو هام األسـباب اليل كتجعلهم ميشـيو عىل 

  الطريق العمومية، إىل غري ذÏ؟ 
ن عند[ واحد التصور &م واكمل ومشرتك، ذيك وميل غادي يكو

الساعة غادي حنرضو لواحد املرسوم، وميل غادي خيرج املرسوم ذيك 
الساعة غادي تصبح السـياقة عىل الطريق العمومية للعر¬ت الفالحية جترب 

  . التوفر عىل رخصة دéل السـياقة حفاظا عىل السالمة الطرقية
بق، وغادي تتطلب شوية دéل لكن حىت اآلن هاذ العملية ال تط 

  . الوقت ¬ش نقومو هبذه اPراسة مع الغرف الفالحية ومع وزارة الفالحة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، لمك اللكمة الفريق احلريك يف إطار التعقيب، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
، وأن املغرب يعمتد السـيد الوزير، إن الفالح هو رمز اخلري يف البالد

 %75يف اPرجة األوىل عىل الفالحة، وإىل مسييت الفالح كأنك مسييت 
من خريات البالد، إن هذه املدونة اليل جيتو هبا ما تمتشاش مع البنية 

  . التحتية دéل البالد
درمه  15كام جعلت بعض األمثW، الطامطم أي مطيشة يصل مثهنا إىل 

" ملا قدرش عىل اللحم يرشب البلول"يقول املثل للكيلو، يعين تنقولو كام ت 
  .رمبا هذا هو مفهوم املدونة اجلديدة

السـيد الوزير، إن هذه الرخصة دéل السـياقة اليل طبقتوها عىل 
صاحب الرتاكتور، إهنا سـمتنع الفالح من التنقل، وسـيكون ركود يف إنتاج 

ا، وبواسطة خريات البالد، والفالح ã واحد الفرتة وجزية خصو يسـتغله
الرتاكتور الفالح تيجيب العلف، تيبيع املاشـية، تيرشي املاشـية، الفالح 

خصو والبد يدخل الرتاكتور، خصو يدخل للطريق الكبرية، خصو يدير 
املازوط دéلو، وسأعطيمك بعض األرقام دéل الرتاكتورات اليل خرجوا 

  ... اجداد

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
عد جواب السـيد الوزير أصبح ال>م غري السـيد املستشار أظن بأنه ب

ذي موضوع، السـيد الوزير قال لمك راه غادي يبقى الوضع عىل ما هو عليه 
  .إىل حني دراسة املوضوع وإجياد احللول الناجعة مسـتقبال

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
اكنت  2008والرتاكتورات اليل خرجوا اجداد ودمعهتم وزارة الفالحة، 

إىل حدود اليوم  2010تراكتور،  7500اكنت  2009آالف تراكتور،  5
تراكتور، معىن هذا تزايد سـنة بعد سـنة، لهذا أ[ تنشوف  8600وصلت 

املدونة دéلمك تتناقض عىل ما جاء به خمطط املغرب األخرض من اPعامة 
يعمل األوىل واPعامة الثانية، وأن اPعامة الثانية هتم الفالح الصغري، واللك 

بأن الفالحة ¬ملغرب يعانون من قW اليد العامW، وإذا زدتو[ هذه الرخصة 
فني غادي نوجدو هاذ الشـيفورات اليل غادي خيدموا هباذ الرتاكتورات غري 

  . فرتة حمدودة
لهذا، السـيد الوزير، نطلب منك مراجعة هذا القانون دéل الرتاكتور، 

وحنن بدور[ يف هذه القضية هو وأن تكون به مرونة، ونريد ·جهتاد، 
  . إجياد احللول

أما من [حية النقط اليل بغيتو تطبقوها عىل الفالح املسكني، فإنه 
يصعب عليه ¬ش خيلفها من جديد ألنه أيم، ولكن راه عندو خربة وجتربة 
يف السـياقة ليست ¬لقراءة، وهذا الفالح مسكني اليل اكن تيعاين من 

ملرتامكة وتيعاين من غالء احلبوب واألدوية، وهو لك اPيون وفوائد القرض ا
يوم أمام التلفزة ينتظر حا� الطقس، واش اكين يش شـتا وال ال، اآلن 

  . أصبح يفكر يف مشلك سـياقة الرتاكتور
، وسـتكون "ال للحرث"ويف هذه احلا� سـتدفعون الفالح ليقول 

درمه،  300ن وزارتمك يه املسؤو� عن ارتفاع مثن احلبوب ا©ي هو اآل
درمه كام وقع اآلن يف مثن  600عن مثن احلبوب سـيضاعف ويصل إىل 

  . بعض املواد الغذائية
ويف األخري، أريد أن أؤكد لمك، السـيد الوزير، أن عرضمك أمام اللجنة 

أكتوبر مل يأت حبلول ملموسة ختص العامل القروي وخاصة  5املالية بتارخي 
  . اجلانب ·ج�عي

  . وشكرا

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
شكرا السـيد املستشار، السـيد الوزير هل لمك رد عىل التعقيب؟ إذن 

  .تفضلوا
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        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
إذن بغيت فقط، حقا تنتأسف لهاذ التعقيب دéل السـيد املستشار 
ألنه مل يسـتفد من األجوبة السابقة، ألنه هاذ األمور لكها دéل ·رتفاع 

ناها يف األجوبة السابقة، ولكن رمبا التعقيب اكن حمرض دéل األمثنة [قشـ 
مكتوب، واضطر السـيد املستشار لقراءته حرفيا، علام بأننا [قشـنا هذا 

  . املوضوع
إذن تنأكد للسـيد املستشار عىل أنه ·رتفاع اليل ميكن يكون عىل 

اهظة األمثنة، خالفا ملا جاء يف hمه، ال ميكن أن يرفع إىل هاذ األرقام الب
اليل تلكمت علهيا، ·رتفاعات اليل اكينة يه نتيجة دéل املضاربة وهاذ 

 7سـنتمي حىت  5اليش راه وارد، ·رتفاع اليل ميكن لو يكون ما تيتعداش 
  . رéل، إذن هذا األمر ال داعي لتكراره

وهاذ املسأ� دéل حوادث السري، واملسأ� دéل مدونة السري موضوع 
دéل الناس تميوتوا يف الهنار،  11احلياة دéل الناس،  جاد، موضوع يرهن

تميوتوا يف السـنة، وهاذ األمر هذا ما تيسمحش أننا نتعاملو به بنوع  4120

من ·سـهتزاء، ال يقبل، أو ¬Pمياغوجية، ال يقبل، كفى من هاذ الترصفات 
  .السـيد املستشار

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

امس موجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، موضوعه السؤال اخل
إدريس الرايض، عبد : ظاهرة النقل الرسي، للمستشارين احملرتمني السادة

ا8يد املهايش، عبد امحليد أبرشان، محمد &ضومانت، محمد أقبيب، فليتفضل 
  .األسـتاذ الرايض

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

  وزراء،السادة ال
  السـيدات والسادة املستشارين،

السـيد الوزير، تيعرف العامل القروي أزمة حقيقية يف جمال النقل، هذه 
األزمة جشعت النقل الرسي، أي كرثوا اخلطافة دéل الباليص، اسـتفحال 
هذه الظاهرة، السـيد الوزير، أدى إىل انتشار مجموعة من املامرسات اليت ال 

ا�، اليل زعام رصاحة ال داعي نقولوها، يرىض أي طرف منا هذه احل
الرشوة ومجموع دéل احلواجي، ولكن أ[ قلهتا ما اكين ¬س، وهذا طبيعي نظرا 

  . لوفرة الطلب وقW العرض
السـيد الوزير، أثر[ هذا املوضوع معمك عند مناقشة مدونة السري 

ية النقل ¬للجنة ا*تصة ووعدمت السادة املستشارين ¬لعمل عىل حل إشاكل 
الرسي، وقلمت أنمك غادي تعطيو األولوية للناس اليل عندمه الطوموبيالت 

  . تيخطفوا هبا الباليص، أي املامرسني لهذا النوع من النقل

¬ملناسـبة، السـيد الوزير، إىل جانب اإلشاكليات املطروحة أمام النقل 
نا يش الرسي، النقل املزدوج،  ولو قبايW ما توسعتوش يف اجلواب، بغي 

جواب يكون جواب موضوعي، اليل غادي نيت رصاحة يقنع الرأي العام 
الوطين، يعرف عدة اختالالت، واكنت مربرات السـيد الوزير أن عدم 
تغطية اخلصاص املوجود يف معظم األقالمي [جت عن عدم تفعيل اللجن 

قولو هلم اإلقلميية، اليل يرتأسها الوالة والعامل، وهنا نتو±و هلم حىت هام، وتن
راه هاذ املسائل راه عىل العاتق دéهلم، أ[ تنقول ما ذنب املواطنني حىت 
غادي يترضروا املصاحل دéهلم اليومية نتيجة سوء التنسـيق يف تدبري هذا 

  امللف، أي ما بني قطاعات وزارية؟ 
  .شكرا السـيد الوزير

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

  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

ف� خيص النقل ¬لعامل القروي وإشاكلية النقل املزدوج، هذا األمر هو 
اليل اكن موضوع اللجنة اليل تلكمت علهيا سابقا، وتقدم فهيا هاذ التصور، 

  :غادي نلخص هاذ التصور برسعة
معلنا بعض اإلجراءات ¬لنسـبة للنقل  2004إىل  2003من أوال 

املزدوج، هاذ اإلجراءات غادي نذكرها ولكن مل جتد، مل حتل املشلك 
äلطريقة اليل كنا بغيناها حت¬ .  

اإلشاكل اليل اكن، اكنت الرخص تعطى حسب احلاالت وبدون توجيه 
Pورية حدد[ فهيا ، وهاذ ا2004وبدون معايري، كنا معلنا واحد اPورية يف 

املعايري، ودر[ فهيا عدد من اإلجراءات، قلنا عىل أن تعطى األسـبقية 
ألحصاب النقل الرسي، اليل هو الطرح دéلمك ومتفق معمك عليه، إذن 

  .تعطى األسـبقية ألحصاب النقل الرسي ¬ش يدخلوا للقطاع املنظم
اخلطوط يف املسأ� الثانية، أن مينع اسـتغالل هذه الرحالت أو هاذ 

إطار اقتصاد الريع، يعين واحد éخذ الرخصة وواحد آخر يشغلها واكرهيا 
من عندو، إذن منعنا الكراء دéل هاذ الرخص، اليل éخذ الرخصة تيخصو 

  .يشغلها لراسو، مث أعطينا األسـبقية للشـباب العاطل دéل املنطقة
� أعطت إذن بناء عىل هذه املعايري بدينا نعممو الرخص، هاذ املسأ

بعض النتاجئ، لكن جزئية، تبينت عن طريق اPراسة اجلديدة اليت مقنا هبا 
عىل أنه هاذ النتاجئ غري اكفية، وهاذ اPورية غري اكفية، عالش؟ اإلجراءات 

  :متعددة أو لعوامل متعددة، ومهنا غادي نذكر جوج
العامل األول هو قW املردودية دéل هاذ الرحالت، كتعطي واحد 

صة من دوار ما أو من جامعة ما إىل قيادة، يعين هذاك الرواج اليل الرخ
اكين ما بني ذاك القيادة وذاك امجلاعة مثال غري اكيف لتحمل املصاريف دéل 
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إذن ¬ش نرفعو من املردودية غادي نعمتد ... اقتناء العربة والنقل إىل آخره
امعة كوسط واحد المنط آخر دéل الرتخيص بواحد ا8ال قروي، فيه ج

هذا ا8ال، واPواوير املرتبطة هبذا ا8ال هذا، وصاحب الرخصة سيتوفر 
عىل احلق ¬لربط بني مركز امجلاعة ومجيع األغراض دéل الناس يعين من 
الناحية دéل يعين األسـباب دéل التنقالت دéهلم، وهاذ املسأ� غادي ترفع 

  .د حل ¬لنسـبة للنقل القرويمن املردودية وغادي حتسن اإلقبال دéل إجيا
هو العربة، هاذوك املرسديسات أو العربة اليل اكينة، : ·جتاه الثاين

حىت يه خاص يكون فهيا إعادة النظر، يعين ومعلنا واحد التصور دéل 
 Ïالعربة ¬ش ميكن لها تنقل الراكب يف ظروف تليق هبم ونقل كذ

ك العر¬ت تيخصها تكون البضائع، إذن حىت الكرايس اليل اكينة يف ذا
كرايس ميكن وضعها أو حسهبا حسب ·حتياجات، ألن هنار السوق مثال 
غادي يزوهلم، الهنار اليل ماكينش السوق مثال ¬لنسـبة للنقل املدريس، 

  .إذن اكين تصور... يركهبم إخل
 ،äإذن هاذ التصور اآلن راه احنا نتعمق فيه ¬ش ننطلق يف تفعي

القانون املايل ضاعفنا كذÏ العملية دéل  2011وأضيف عىل أن سـنة 
جتديد احلظرية ¬ش نمتكن من اقتناء هاذوك العر¬ت املهرتئة اليل اكينة يف 
العامل القروي، وحتويلها إىل عر¬ت جديدة تليق مبا نطمح إليه ¬لنسـبة 

  . للمواطن يف العامل القروي
لوقت ما اكفيش إذن هاذو هام اخلطوط العريضة، السـيد املستشار، ا

¬ش ندخلو يف مجيع  التفاصيل، ولكن غادي ننطلقو فيه انطالقا من 
  .2011سـنة

  .شكرا

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

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

عندو ما ميكن يل إال نشكر السـيد الوزير عىل رصاحة أنه اكنت 
الشجاعة عىل أساس اكنت تعطى الرخص لبعض حاميل الشواهد، وما 
اكنتش تعطى للخطافة دéل الباليص، ألن هاذ الفئة هذه، السـيد الرئيس،  
اكنت معروفة عند امجليع أنه هاذ الناس هاذو راه الشهادة دéهلم هو ذاك 

ش البرييم وهو ذاك السـيارة، ألن حشال من واحد ¬ع األرض دéلو ¬
  .وال ذاك األرسة دéلو 15الناس أو  20يعول 
 

فهاذي ميكن يل نقول Ï أنه اسـتبرش[ خريا هباذ املسائل هاذي، بعد 
ما غتعطيو لهاذ الناس املهنيني، فكيظهر يل هاذي غادي حتد من هاذ اآلفة 
هاذي، ألن إذا اعطينامه راه ما غميشـيو وماغادي جييوش وحدين آخرين 

  .يف موضعهم

بقى، السـيد الوزير، وغادي انثريو انتباهمك أن معظم األقالمي تفتقر اليل 
إىل خمطط مديري للنقل، حيدد احلاجيات ويف نفس الوقت حيدد اخللل، 
بغينا خمطط، وراه قبايW تلكمتو، السـيد الوزير، ألن هاذ السـيارات دéل 

عض النقل املزدوج بعد ما كيتعطاو غري هاكك بكيفية غري مدروسة، راه ب
أنه تيعطيو بعض النقط اليل ) le départ(النقط ميكن يل نقول Ï دéل 

  . ما عندها عالقة ¬لساكن وهذا إشاكل، خص تمت مراجعة النقط
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، السـيد الوزير هل لمك رد عىل التعقيب؟ 

  .تفضلوا

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ريد فقط أن أطمنئ السـيد املستشار عىل أنه، كام قلت، مل يكن يل أ

الوقت للتطرق مجليع اجلواب عىل اإلسرتاتيجية اجلديدة، لكن تنطلق هذه 
اإلسرتاتيجية اجلديدة طبعا ¬لضبط مبا جاء يف تعقيبه عىل حتديد خمطط 

ط مديري للنقل القروي عام� بعام�، يعين إقلمي بإقلمي، ا©ي حيدد نق
·نطالق، نقط الوصول، حاجيات النقل، الطلب، ·ختالالت اليل 

ومن مت تنطلق العملية برتخيص عىل ا8االت وبتجديد ... اكينة، إىل آخره
Ïاحلظرية إىل غري ذ ...  

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل موضوعه تدعمي اخلطوط اجلوية اPاخلية، للمستشارين 

احلو املربوح، حلسن بيجديكن، احلسني أشـنلكي، : دةاحملرتمني السا
مصطفي سالمة، محمد البكوري، فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط 

  .السؤال

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

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

ات بإمعان، ¬ش ما يوقعش سوء نمتىن، السـيد الوزير، هاذ املرة اإلنص
  .تفامه يف فهم السؤال كام وقع يف السؤال األول

إن ·نطالقة التمنوية و·نفتاح ا©ي عرفته بالد[ يف السـنوات 
األخرية جعل املغرب خيطو خطوات كبرية يف العديد من القطاعات احليوية، 

يف بالد[ وخصوصا يف امليدان التجاري والسـياô، مما جعل حركة النقل 
  . تتطور بشلك Tم، وأخص ¬©كر هنا حركة النقل اجلوي

ومن هذا املنطلق، ويف إطار ·عتناء ¬8ال اجلوي الوطين ودمع 
سـياسة القرب وتشجيع ·ستwر والسـياحة معوما مهنا اPاخلية واخلارجية، 
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مطالبة فإن الوزارة الوصية ومعها املديرية العامة للخطوط امللكية املغربية 
بتدعمي اخلطوط اجلوية اجلهوية وتعمميها عىل اكفة األقالمي املغربية اليت تتواجد 
هبا املطارات، خصوصا السـياحية مهنا، واملتواجدة ¬ملغرب العميق، 
وتكثيف رحالهتا مع مراجعة أمثنهتا حىت يتسـىن تكريس سـياسة القرب 

لسـياح عىل اخلصوص من احلقيقية عرب متكني املواطنني معوما واملستمثرين وا
  .استwر أمثل للوقت وتقريب املسافات

السـيد الوزير، ما يه إسرتاتيجيتمك لتدعمي اخلطوط اجلوية اجلهوية 
  والتشجيع عىل اسـتعاملها؟ 

  .وشكرا، وأحتفظ ¬لوقت السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ة عىل شكرا السـيد املستشار احملرتم، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجاب

  .السؤال

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

أريد فقط أن أطمنئ السـيد املستشار عىل أنين أنصت إليه وإىل مجيع 
  .املستشارين بإمعان، وأنه ميكن أن يرجع إىل التسجيل

طبعا، ال أرجع إىل هذا األمر، قلمت مبناسـبة دخول مدونة السري، قلمت 
يف السؤال قلمت عوامل ارتفاع األمثنة وأرجعمت هذه  ذÏ لكن يف جمال آخر

العوامل إىل كذا، ولكن يش ¬س ما اكين، مايش مشلك، أطمئنمك عىل 
  .أنين أنصت إىل السادة املستشارين بإمعان

إذن ¬لنسـبة للنقل اجلوي، طبعا املغرب عرف تطور كبري يف جمال 
السـياحة أصبحت النقل اجلوي بفضل سـياسة التحرير اليت جعلت من أن 

، لكن اكن Pيه إشاكل يف جمال 2010قطاع امحلد y [حج يف إطار رؤية 
النقل اجلوي اPاخيل، النقل اجلوي اPاخيل اكن فيه إشاكل من [حية عدد 
الرحالت، من [حية األمثنة، من [حية األوقات، حىت األوقات مل تكن 

 .مناسـبة ¬لنسـبة للراكب الوطنيني
هذا اعمتد[ إصالح يف إطار عقد رشاكة مع اخلطوط  يف هذا األمر

لتسديد هذه الرحالت ) RAM Express(امللكية املغربية خللق رشكة 
ولتأمني هذه الرحالت اPاخلية، ورشكة اخلطوط امللكية املغربية بناء عىل 

، يف )RAM Express(طلب احلكومة أحدثت رشكة جديدة اليل يه 
قا اكن يؤمن بطريقة جانبية للنقل اPويل، وهذا حني أنه النقل اPاخيل ساب

اليل اكن تيجعل عىل أنه األمثنة مل تكن مناسـبة، مرتفعة، ألنه الطائرات مل 
تكن تتناسب مع خصوصية النقل اPاخيل، األوقات كذÏ تؤمن رحالت 
داخلية يف بداية الصباح قبل أن نأيت إىل الفرتة الزمنية املتعلقة ¬لرحالت 

  . أو يف هناية الليل بعد أن يمت ·نهتاء من هذه الرحالت اPوليةاPولية 
) low cost(نوع  يه رشكة من) RAM Express(إذن رشكة 

لتكون األمثنة املتعلقة هبا منخفضة ل�فاع عن القدرة الرشائية دéل 

املواطنني، وهذه العملية انطلقت وبدأت تعطي نتاجئ إجيابية، حبيث أنه 
يف البداية،  4مقعد،  ATR 72( ،72(رات من نوع تتوفر عىل طائ

بتكثيف عدد الرحالت وحتديد  2013يف سـنة  6وا*طط أن تصل إىل 
  . األوقات املالمئة وبأمثنة حتفزيية

اآلن بعد بعض الشهور من انطالق هذه العملية، تميكن لنا نقولو بأنه 
رحW  200 يعين تذهب يف اجتاه حصيح، حبيث أن عدد الرحالت ارتفع إىل

أسـبوعية، وعدد من املدن مل يكن فهيا طائرات أو رحالت جوية أصبحت 
 ،WاخPفهيا طائرات ورحالت جوية، نذكر مهنا أاكدير، احلسـمية، ا
الصويرة، فاس، العيون، مراكش، وجدة، طنجة، الر¬ط، الراشدية، 

 RAM(ورزازات، لكممي وطانطان، هذه يه الشـبكة دéل هاذ 
Express(شري إىل أنه األمثنة متيش يف نفس ·جتاه، حيث أنه يف ، وأ

 %50حىت ل  30العقدة اتفقنا مع اخلطوط امللكية املغربية عىل أنه من 
درمه  1000دéل الطاقة ·ستيعابية دéل عدد املقاعد عليه أال يتجاوز 

  . ذهاب وإéب مبا فهيا الرضائب  والرسوم
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيد الوزير، لمك اللكمة األسـتاذ احلو يف إطار التعقيبشكرا ال 

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  ...شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل هذا اجلواب، فعال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مرة أخرى ألمتس من السادة الوزراء والسادة املستشارين أهنم يكيفوا 

ش ما يكونش التدخل دéهلم عىل التدخالت دéهلم حسب الوقت ¬
  .حساب اآلخرين، ألنه حنن مرتبطني ¬لوقت، أرجومك

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
السـيد الرئيس، كتدير هذه املالحظة وأ[ معري يف هذه املؤسسة ما 

  . فت الوقت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ة إذا ليس لمك، أ[ أتوجه للجميع، مبا فهيم السـيد الوزير، ألنه حقيق

اخذينا التوقيت اليل جتاوز[ه اليوم غادي يكون Tم جدا، ما خصناش 
  . يكون التدخل دéل املستشار أو دéل الوزير عىل حساب اآلخرين

  .شكرا

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .عىل لك حال، شكرا السـيد الوزير

فعال هناك إجنازات Tمة،ال ننكرها، خط جوي ملا ينشأ عندو 
، الضوابط ف� خيص ساعات الرحالت، أéم الرحالت، ا©هاب ضوابطه

  . واإلéب، التنسـيق والتنغمي مع الرحالت األخرى داخلية وخارجية
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منيش مبارشة للموضوع، السـيد الوزير، وهو اخلط دéل الراشـيدية، 
خط الراشـيدية مل ينشأ دا¬، اكن كيخدم من الwنينات، واكن كيخدم مزéن 

سـباب مل نعرفها حىت اآلن، ومن بعد ¬در[ يف ا8لس حىت توقف أل
اجلهوي دéل مكناس &فياللت ¬ش ندمعو ·نطالقة دéل هاذ اخلط، 
ودمعناه ملدة سـنة، مدة سـنة واحنا يف ا8لس اجلهوي كنضمنو ¬ليل 
الطائرة متيش دميا عامرة، البالصة اليل خاوية كنخلصوها، سعيا منا أنه 

  . هنائية، ما يبقاش فيه املشلك اخلط ينطلق بصفة
غري أنه اكن البد من التواصل، مواكبة لك هاذ اليش ¬لتواصل 
و¬إلشهار، ولك ما خيص ¬ش واحد اخلط يعمل، اآلن آش كنالحظو؟ 
عند[ اخلط فيه امجلعة واألحد، وعالش وضعنا هاذ السؤال ¬©ات، ألنه 

بدعوى أنه ما عندوش  اكنت هاذ الوضعية قبل وأدت إىل غلق هذا اخلط 
  . املردودية

السـيد الوزير، راه ما ميكنش يكون واحد اخلط جوي إىل ما اكينش 
رحالت يف وسط األسـبوع، اخلط دéل الراشـيدية ما ميكن لو يعمل ويبقى 
إىل ما اكيناش الرحالت يف وسط األسـبوع، ¬ش نقولو بلك رصاحة، 

لكية املغربية برحالت يومية يف بغينا، السـيد الوزير، الزتام دéل اخلطوط امل 
هذا اخلط، وإال غادي يرجع املشلك ملا هو عليه، وذيك الساعة سوف 

  . سـنة واحنا تهنرضو عىل هاذ اخلط وما بغاش يتقاد 20نتساءل، كيف منذ 
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، لمك الرد عىل التعقيب السـيد الوزير

        ::::والنقلوالنقلوالنقلوالنقلالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي    
لن أطيل، السـيد الرئيس، أشري فقط بأنه هاذ الرحلتني اليل اكينة 
وموجودة حاليا داخW يف إطار ما قلته سابقا، اليل يه الرحالت دéل 

يوم امجلعة ويوم األحد، ) RAM Express(اخلطوط امللكية املغربية دéل 
Ïل هناية األسـبوع، ومتكن كذéقاطين  كمتكن ¬ش تشجع عىل السـياحة د

الراشـيدية أن يذهبوا إىل العامصة ·قتصادية اPار البيضاء لقضاء أشغاهلم 
  . طيW األسـبوع

 Wطبعا لكام رفعنا من الوترية لكام أحسن، تميكن لنا نعترب عىل أن رح
�نية دفعة أوىل وأن إن شاء هللا غادي نضافرو اجلهود ¬ش نوصلو إىل 

  . أكرث من رحلتني يف األسـبوع
  .اوشكر 

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

السؤال السابع املوجه للسـيد الوزير أيضا، موضوعه تطوير طريقة إجناز 
زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، موالي : الطرق، للمستشارين احملرتمني السادة

  .احلسن طالب، حامين أحمزون، املصطفى الهيبة، فليتفضل األسـتاذ وشاك

        ::::ييييظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاكاملستشار السـيد حف املستشار السـيد حف املستشار السـيد حف املستشار السـيد حف 
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارين،

  السـيد الوزير،
تعرف العديد من الطرق املغربية سـنوات قليW بعد اجنازها تدهورا 
كبريا، حيث ال تمتكن من مقاومة األحوال اجلوية واألمطار واجنرافات الرتبة، 

ال>سـيكية التقنية املسـتعمW يف ويرجع ذÏ رمبا إىل الطريقة املتجاوزة أو 
بناء الطرق يف املغرب، حيث أن هناك طريقة أخرى واليت تدعى 

، ويه طريقة أملانية اسـتعملت يف احلرب العاملية الثانية ملا اكنت )اكسـيط(
 des(أملانيا تكتسح العامل، واكنت حتتاج إىل الطرق وإىل مطارات، وخاصة 

pistes d’atterrissage (  تعرف الرسعة يف اإلجناز واملتانةاليل ك، 
واسـتعملت ومت تبنهيا بعد ذÏ من طرف أورو¬ يف بر[مج مارشال، اليل 
هذه الطريقة تعممت عىل أورو¬ بصفة عامة، واآلن يه تسـتعمل يف أمرياك 
الالتينية، خاصة يف الربازيل والشـييل ويف األرجنتني، وتسـتعمل كذÏ يف 

  . لعامل العريب تسـتعمل يف السعوديةآسـيا خاصة يف الصني، ويف ا
هذه الطريقة اليل بلك رصاحة أعطت، اليل كتبني عىل أن املتانة والقوة 
دéل هذه الطرق اليل تتكون يف واحد املسـتوى عايل، والطريقة املغربية 
اليل يه مسـتعمW بلك رصاحة، السـيد الوزير، كنالحظو عىل أن الطرق 

دéل الشـتاء إىل غري ذÏ كنلقاو ذيك  املغربية دامئا غري كتجي شوية
، وهاذ اليش يؤثر عىل )les nids de poules( الطريق مشات وال

  . املزيانية العامة دéل اPو� بصفة عامة
واش ما كتفكرش الوزارة عىل أنه تتبىن هاذ الطريقة اجلديدة، مع العمل 

ق اجلامعة عىل أن هذه طريقة اليت مت تقدميها يف السـنة الفارطة عن طري
اخلريفية املغربية األملانية، ومت الترصحي من طرف مجيع التقنيني عىل أهنا 
طريقة مثىل والطريقة املسـتعمW حاليا عند[ يه طريقة متجاوزة، وجيب 
إعادة النظر فهيا، واش الوزارة دéلمك، بصفتمك كتقين أوال ومكهندس وكتقين 

  واش ما كتفكروش أنمك تتبناو هذه الطريقة؟
وبصفتمك أنمك حتملمت مسؤولية هذه الوزارة، وأنمت تعملون جادين يعين 
بواحد املقدرة وبواحد الكفاءة عالية من أجل تغيري المنط نتاع البناء دéل 

  الطرق بصفة عامة، وكذÏ توسـيع الطرق يف املغرب بصفة خاصة؟ 
  . وإذا بقى يل يش وقت، السـيد الرئيس، تنحتفظ به

  .وشكرا

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
شكرا للسـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضل

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
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  . شكرا السـيد الرئيس
¬لنسـبة للتقنيات املعمتدة ¬لنسـبة إلصالح الطرق وبناء الطرق أو 

ن إصالح قارعة الطرق أو بناء قارعة الطرق هناك تقنيات متعددة، ميكن أ
تقنية عالية الكثافة العاملية، عندما نلجأ إىل اسـتعامل : أذكر البعض مهنا

القدرات العاملية اليت اكنت تسـتعمل سابقا، وذكرمت بعض املراجع التارخيية 
  . لهذه الطرق

مث التقنيات ال>سـيكية يه البناء والصيانة اPورية للطرق عرب 
ري متوسطة أو منخفضة، مث اآلليات، نعمتدها ¬لنسـبة للطرق ذات حركة س

التقنيات اليت نسمع ¬حلديثة، ويه تقنيات البناء والصيانة اPورية للطرق 
ذات حركة سري عالية، ونسـتعمل فهيا لك ما نسميه من املسـتحلب املوضع 

Ïعالقة بتثبيت الطبقات ... بطريقة ساخنة إىل غري ذ ã ومث لك ما
املوجودة عوض حسهبا ووضع تربة  السفىل دéل الطريق عرب معاجلة الرتبة

أخرى لها ممزيات تقنية جديدة، وهاذ التقنيات بغيت نشري عىل أننا 
نسـتعملها وPينا كفاءة مرشفة يف جمال الطرق وقارعة الطرق وبناء وصيانة 
الطرق، ونسـتعمل هذه التقنيات عىل حسب احلاالت مبا فهيا التقنيات 

  . املتعلقة مبعاجلة الرتبة
نية املتعلقة مبعاجلة الرتبة، فالفكر اليل هو من وراهئا هو عوض هاذ التق 

إزالهتا وتعويضها برتبة أخرى لها خصوصيات مياكنيكية جيدة، يمت تدعمي 
الرتبة املوجودة يف حمل الورش مبواد ك�وية، تضاف إىل احلىص وتضاف إىل 

كة السري الرتبة اليت يمت تثبيهتا إلعطاهئا ممزيات هندسـية، تتحمل ثقل حر 
هو منتوج جتاري، ) اكسـيط(اليت سـتأيت ف� بعد، فهاذ اإلمس ا©ي ذكرمتوه 

هذا مايش تقنية، هذا منتوج جتاري، إذن هو من اإلنتاجات أو من املواد 
اليت ميكن اسـتعاملها يف هذا ا8ال، وPينا الكفاءات والقدرات يف هذا 

  . ·جتاه
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .د الوزير، لمك اللكمة األسـتاذ وشاكشكرا السـي

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
شكرا، السـيد الوزير، أ[ فعال ملا تلكمت عىل هاذ الطريقة وال هاذ 

)la formule ( هاذي يه اكن الهاجس األسايس نتاعنا أال ويه اجلودة
نتاع الطرقات يف املغرب، ألن هناك عند[ جتربة من امخلسـينيات إىل اآلن 
كنالحظو عىل أن اكين الطرق اآلن حاليا طريق جديدة وما تنلقاوهاش يف 

األول  )la couche de base(واحد املسـتوى معني، تنلقاو دامئا هاذيك 
  )l’affaissement(اليل اكينة، دامئا كنلقاو فهيا واحد املدة أنه تيوقعوا 

 دامئا مع عالش؟ من الرتكيبة ألن هاذي طريقة كتعمتد عىل احلىص، واحلىص
وكهتبط، إىل غري ) l’entassement(املدة فيه الفراغات، مع املدة يقع 

Ïاليل مفروض عىل أن كيوقعوا ... ذ)les fissements(  ذوك  وكيوقعوا

)petits nids de poules(  ومن بعد تيوقعوا ،Ïإىل غري ذ
(faiençage)  Ïوتيوقع كذ)les fissurations(  االيل كيتدارو .  

تلكمت عىل الطريقة ألنه بلك رصاحة يه مشهود علهيا، مشهود  أ[
 la(¬ملتانة دéلها، مشهود ¬جلودة دéلها، وهاذ الطريقة كتصمد لـ 

charge( ،كيلو يف السنمتيرت املربع،  450، كتصمد بواحد الشلك كبري
طن يف الكيلومرت،  4500شوف املتانة والقوة دéلها، أي ميكن لها حتمل 

  . دéل الطريقة احلالية اليل يه معمول هباالعكس 
كذÏ هاذ الطريقة أهنا حتافظ عىل البيئة، ألهنا مكتسـتعملش احلىص 

 .بواحد الشلك كبري، أول حاجة كنقصو من ·سـتغالل دéل املقالع
 les( الزم) les enrobées(�نيا أن الغبار ما كيكونش، ألن تنديرو 

accotements(وكنديرو ،(le bicouche)   خاصة كتدوز سـيارة ودميا
الغبار، هذا كذÏ اليل حيافظ عىل البيئة، ويسامه يف احملافظة عىل البيئة 
والتلكفة دéلها، التلكفة اليل يه بلك رصاحة يشء أسايس يف هذا اجلانب 

مليار  1.4هاذي الكيلومرت يلكف  )la formule(هذا، ألن الطريقة هباذ 
ليل يه أوروبية، وكذÏ حىت يف املغرب، بي� مليون أورو، هذه اPراسة ا

مليون أورو والطريقة  2الطريقة احلالية اليت يسـتعملها املغرب يه تلكف 
  . مليون أورو 1.4اليل يه ¬لاكسـيط تلكف 

إذن حىت يف جانب التلكفة،  واحنا تنشوفو، واحنا مشينا لعدة دول، 
ش، احنا طريق اجلديدة، وزر[مه وكنشوفو الطريقة دéل، السـيارة ماكمتيل

  . غري كمنشـيو فهيا كنلقاو دميا امليالن دéل السـيارة، إذن اكين مشلك ما
وكذÏ نفتح القوس، السـيد الوزير، تلكمنا ذيك النوبة يف اللجنة عىل 

جدد، كذÏ حىت يف ) des formules(أنه ما نبقاوش غري خنلقوا غري 
ثنائية الرابطة بني فاس وصفرو، التتبع نتاع األوراش تلكمنا عىل الطريق ال 

أخربتمك أن ال التشوير اللييل ودéل الهنار ماكينش هنائيا، مع األسف، 
أسـبوع، أربعة أéم كنطلع ما بني فاس وصفرو، أربعة حوادث، عضو يف 

سـيارات يش داخل يف يش،  3احلكومة دخل يف جحر، مؤخرا يوم األحد 
حة يف ذيك املنطقة، دازوا ما عندمكش مديرية دéل التجهزي بلك رصا

مسؤولني متاك يف واحد املسـتوى معني كيتبعوا وكيصاوبوا، ولكن مع 
األسف هذا ال يعكس  ا8هود اليل كتبذلوه، وما كيعكسش الكفاءة اليل 
كمتزيو هبا يف وزارتمك بلك رصاحة، وراه اتصلت مع املسؤول نتاعمك ¬لليل 

يش يأسف ã، أنمك الزم خصمك وأخربته ¬لواقعة أن بلك رصاحة هاذ ال
  . تتدخلوا وخصمك تعاجلوا هاذ املشلك بواحد الرسعة كبرية

  وشكرا 

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا، السـيد الوزير لمك الرد عىل التعقيب، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  . شكرا السـيد الرئيس
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ت بصفة عامة دامئا ¬لنسـبة لقارعة الطرق، أؤكد عىل أنه هذه التقنيا
متوفرة عند[، خصوصا تú املتعلقة كام قلت سابقا بتثبيت الطبقات 
األرضية، حبيث أنه ميكن تسـتعمل هذه املادة اليت تلكممت علهيا، اليل يه 

يعين مسأ� جتارية، إذن  خصنا نبقاو يف   )un brevet( مرة أخرى هذا
ارة كرتحب به، نطاق التقنيات، طبعا اليل عندو يش منتوج إجيايب اإلد

لكن التعامل ¬ملساواة مع مجيع الرشاكت أو مجيع املقاوالت أو مجيع 
الصناعات من مجيع اPول هذا هو الطرح اليل كنعمتدوه، ميكن أن يسـتعمل 

)bitume( تميكن يسـتعمل ·مسنت، تميكن يسـتعمل اللكس  أو ال ،)la 
choux( من التقنيات، عاد املنتوجات التجارية اليل يه Ïإىل غري ذ ،

  . موجودة يف الساحة
أما ف� خيص يعين جودة األشغال بصفة عامة، أؤكد لمك، السـيد 
املستشار احملرتم، أننا ساهرين عىل حسن تتبع األشغال عرب املديرéت 

املراقبة، وعىل  اإلقلميية واجلهوية، عرب ا*تربات اليت تسـند إلهيا صفقات
كذÏ التفتيش البعدي ا©ي يأيت يف هذا ·جتاه، وكذÏ نسهر عىل 
حسن وضع اإلشارات ¬لنسـبة لألوراش اليت نقوم هبا، عىل سبيل املثال 
الطريق املزدوج ما بني فاس وصفرو، أو الطريق املزدوج ما بني مكناس 

  . واحلاجب إىل غري ذÏ من األمثW اليت ننجزها
  وشكرا 

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

آخر سؤال يتعلق مبراقبة اجلودة يف بناء الطرق، للمستشارين احملرتمني 
  . من فريق األصا� واملعارصة، اللكمة للفريق لتقدمي السؤال

        : : : : املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .شكرا السـيد الرئيس 
  السادة الوزراء،  
  ت، إخواين، أخوايت املستشارا 

ال خيفى عليمك، السـيد الوزير، اPور الكبري ا©ي تلعبه الطرق يف  
حتقيق التمنية ·قتصادية و·ج�عية من خالل املسامهة املبارشة وغري 
املبارشة يف دمع ·ستwر والرفع من تنافسـية النسـيج ·قتصادي 

وارق و·ج�عي عرب تسهيل املواصالت وكذا املسامهة  يف احلد من الف
اجلهوية وحتسني الظروف ·قتصادية و·ج�عية للمواطنني، كام أن حا� 
الطرق ومدى جودهتا قد أصبحت من بني املؤرشات واملعايري اPولية لتقدم 
اPول أو ختلفها، وهو األمر ا©ي يفرض علينا رضورة ·ه�م ¬لشـبكة 

جيب ·ع�د علهيا الطرقية الوطنية ¬عتبارها من بني أمه احملاور اليت 
  . لتأهيل املغرب وعرصنته

وإذا كنا نمثن ا8هودات اليت بذلهتا احلكومة يف هذا ا8ال، فإننا مع 
ذÏ نالحظ أن حا� هذه الشـبكة تدفع مسـتعملهيا، وحنن معهم، للتساؤل 

عن أسـباب التصدعات اليت حتدث مبجموعة من الطرق بعد بناهئا بوقت 
عددا كبريا مهنا ال متر بضعة أشهر عىل بناهئا حىت قصري، حبيث يالحظ أن 

تظهر هبا مجموعة من العيوب واحلفر والتصدعات سواء بوسط الطريق أو 
بقارعهتا أي جبانب الطريق، واليت تشلك خطرا كبريا عىل مسـتعميل 

  . الطريق، وميكن أن تتسبب يف  حوادث سري خطرية
¬لنسـبة لصيانة  أكرث من ذÏ، السـيد الوزير، نالحظ أنه حىت

الطرق، ال متر بضعة أشهر حىت تظهر من جديد نفس العيوب اليت مت 
إصال�ا، واملثري يف هذا األمر أن هذه املشالك تالحظ حىت يف الطرق 

 -مكناس، والر¬ط -سطات والر¬ط -السـيارة حديثة البناء، اكPار البيضاء
  . طنجة عىل سبيل املثال

بة اجلودة أثناء بناء الطرق وصيانة و©Ï، فإن السهر عىل مراق 
املتواجدة مهنا، جيب أن حيظى بأمهية كربى، و©Ï جلعل هذه الطرق أكرث 
متانة ومقاومة للك مظاهر التلف عن طريق املراقبة الصارمة ملواصفات بناء 

  . الطرق وتعبيدها
ما يه حدود ونوعية : ومن هذا املنطلق، نود أن نسائل سـيادتمك

   تقوم هبا وزارتمك خالل بناء الطرق ببالد[؟ املراقبة اليت
  .شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، لمك اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عن 

  .السؤال، تفضل

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  . شكرا السـيد الرئيس

 عىل إذن ¬لنسـبة جلودة األشغال يف جمال بناء وصيانة الطرق، أشري
أننا نويل أمهية ¬لغة أو سـياستنا منكبة عىل توفري جوج دéل األمور اليل 
نولهيا أمهية قصوى، اليل يه اجلودة، جودة األشغال، سواء اكن األمر 
يتعلق ¬لبناء أو ¬لصيانة ومث الشفافية، كذÏ الشفافية دéل معلية إجناز 

  . الطرق وصيانهتا
ليت تضمن سواء اجلودة أو الشفافية ويكفي أن أذكر ببعض احملطات ا

دون أن أدخل يف التفاصيل، أوال لك بناء طرق أو صيانة طرق مير طبقا 
Pفرت حتمالت، إذن هناك دامئا دفرت حتمالت اليل تيحدد مجيع املواصفات 
التقنية اليل خصها حترتم مادة مبادة اليت تسـتعمل وتسـتخدم لبناء قارعة 

  . دارية اليل خصها تتوفر عند املقاو�الطرق وكذÏ املواصفات اإل
مث يمت إسـناد هاذ الصفقات دامئا بطلب عروض مفتوح منشور يف 
الصحف، يسمح ألي أحد ا©ي تتوفر فيه الرشوط أن يسامه ويشارك يف 
طلب العروض، مث تمت املراقبة دامئا حتت اإلرشاف دéل املسؤولني احملليني 

التجهزي والنقل، املديرين اجلهويني أو وطامق املهندسني التابعني لوزارة 
  . اإلقلمييني للتجهزي والنقل
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مث هناك فاعل آخر اليل هام ا*تربات، سواء ا*ترب العمويم أو 
ا*تربات األخرى اليل تيمت اختيارها كذÏ بطلب عروض، واليت ترشف 
عىل القياس دéل املعطيات الهندسـية اليت جيب أن نتأكد من املعطيات 

  . تعلقة هبا حىت نقارهنا مع دفاتر التحمالتامل 
مث هناك أيضا املراقبة البعدية، بعد إهناء األشغال هناك طامق آخر ا©ي 
يأيت ملراقبة هذه اإلجنازات، وهكذا نتأكد من جودة األشغال عرب هذا 

  . التداخل املتعدد دéل عدد املتدخلني لك واحد يف اختصاصه
كرمت السـيد املستشار احملرتم، عىل أنه أشري كذÏ عىل أن أحيا[، ذ

بعض املرات يعين بضعة شهور بعد هناية األشغال نرى بعض احلفر إىل غري 
ذÏ، طيW هذه املدة تبقى الطريق حتت مسؤولية املقاول، أي عند انهتاء 
األشغال وهاذو من الضام[ت األخرى للجودة بعد انهتاء األشغال تمت العملية 

ملؤقت دéل الورش، مث تتبقى مدة زمنية دéل سـنة دéل دéل ·سـتالم ا
الضامنة ¬ش إذا ¬ن يش عيب تيمت اإلصالح دéلو عىل الاكهل دéل 
املقاول، وحىت نتأكد أنه ليس هناك أي عيب، مث نسمل ·سـتالم الهنايئ 

  . بعد سـنة
أما ف� خيص ما جاء يف السؤال يف موضوع الطرق السـيارة، بعض 

ليل أثرمت السـيد املستشار احملرتم أهنيت األشغال مثال يف الر¬ط املقاطع ا
سـنني  9عام، أو اPار البيضاء سطات  11إذن هاذي  99مكناس يف 

، وهذه املدة طبيعية، مايش لإلصالح لبداية السـياسة اإلصالحية 2001
 10يعين الوقائية، ألنه اإلصالح الطريق ال ينتظر احلفر، يبدأ بعد تقريبا 

  . اتسـنو 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة لفريق األصا� واملعارصة يف إطار التعقيب 

  .عىل اجلواب

        ::::املستشار السـيد األمني طياملستشار السـيد األمني طياملستشار السـيد األمني طياملستشار السـيد األمني طييبيبيبيب علوي علوي علوي علوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات املستشارات واملستشارين احملرتمني،

يف الرد عىل اجلواب دéلمك اليل بغيت نقول  يف الواقع، السـيد الوزير،
لمك السـيد الوزير أن احلا� دéل الطرق جبميع أنواعها، من الطرق السـيار 
والطرق الوطنية والثانوية وكذÏ املمرات واملساÏ تعرف واحد احلا� 

  . مزرية، يه مسأ� واقع معيش ال ميكن التجاوز عهنا أو القفز عهنا
ة دéلمك، السـيد الوزير احملرتم، أن األجوبة دéلمك وتنشوفو يف األجوب

hسـيكية تتجاوبوا نفس اجلواب عىل األسـئW، منذ األسـئW اليل طرحت 
  . عليمك يف األول

�نيا، السـيد الوزير، اليل بغينا نتطرقو لو يه الطرق اليل مت البناء 
 حني دéلها يف عهد ·سـتعامر من طرف املغاربة يه ال زالت صامدة، يف

مجموعة من الطرق احلديثة اليل متت يف العهد دéلمك اليل تترشفوا علهيا، 
تتعرض برسعة متناهية للتلف والتدهور، مبجرد مرور واحد املدة وجزية 
عىل صيانهتا، وعىل سبيل املثال الطريق دéل مكناس  &فياللت الر¬ط 

   .والطرق دéل اPار البيضاء الر¬ط والطريق دéل مراكش
وهذه املدونة، السـيد الوزير، اليل تتطبقوا عىل املواطن، هاذ الطرق 
ما موفراش لهذه املدونة اليل معلتو، كيفاش بغيتو حتاسـبوا هاذ املواطن عىل 
أخطاء خارجة عن طاقهتم، فإذا اكنت الرسعة تقتل حىت الطرق دéلمك، 

  . السـيد الوزير، راه ما مأهالش لهذا، راه حىت يه تقتل
هاذ اليش، السـيد الوزير، خصمك تعيدوا النظر، وبغينامك تشوفوا  زعام

حىت ذاك املشلك دéل الطرق اليل تيمت فهيا الكياس اليل تتسبب يف 
حوادث السري، طرق الراشـيدية، العيون، بوجدور والسامرة، بغينامك 
تشوفوا هاذ املشالك مجليع الطرق، وبغينامك حترضوا معنا وجتيو تشوفوا هاذ 

رق دéل الراشـيدية وسوس ماسة درعة، وتشوفوا السواح واقفني يف الط
  . القناطر، واقفني يف الليل ما تيلقاوش فاش يدوزوا

هللا جيازيمك، السـيد الوزير، بغينامك تعتنيو هبذه املناطق وتعيدوا النظر 
  . فهيا

  .وشكرا

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

        ::::لسـيد وزير التجهلسـيد وزير التجهلسـيد وزير التجهلسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقلاااا
  .شكرا السـيد الرئيس

برسعة فائقة، لن أدخل يف أجوبة تفصيلية، لكن ال ميكن اجلزم بأن 
 Ïإىل غري ذ Ïحا� الطرق ¬ملغرب مزرية، من طرق سـيارة ومن مسا
من طرق، وربطها بشـبكة الطرق اليت تركها ·سـتعامر، تنذكر فقط بأن 

لكم لكها اكنت Tرتئة، شـبكة  11000لكم،  11056·سـتعامر خلف 
لكم دéل الطرق اليل يه مبنية ومعبدة،  36000الطرق حاليا تتوصل إىل 

لكم، ومن دا¬ يونيو  1100إضافة إىل شـبكة الطرق السـيارة اليل فهيا 
لكم، 1450املقبل إن شاء هللا مع فتح طريق السـيار دéل وجدة غاد تصبح 

طور اإلجناز دéل الطرق املزدوجة عىل لكم اليل يه يف 1000إضافة إىل 
غرار الطريق اليل تلكمنا عليه سابقا ما بني فاس ووجدة أو مكناس 
واحلاجب أو الطريق ما بني مثال &زة واحلسـمية اليل غتنطلق إن شاء هللا 
مع هناية هذه السـنة من بعدة ما أرشف صاحب اجلال� عىل مراسـمي التوقيع 

  .عىل هذه ·تفاقية
ا� الطرق تتحسن يوم بعد يوم بطريقة ملحوظة جدا، حا� إذن ح

طرق السـيارة جد جد إجيابية، حا� الطرق بصفة عامة عند[ معطيات 
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يه جيدة أو حسـنة  %65علمية اليت كتدل عىل أن تقريبا حا� الطرق من 
يه داخW يف براجمنا ويف تصوراتنا لتحسني هذه الشـبكة الطرق،  %35و 

  .من ختصيصه يف جمال إصالح أرضار الفيضا[توخنصص ما نمتكن 
إذن لك هذه األمور تبني بأنه حا� الطرق يه حا� ت�ىش مع مسـتوى 
·قتصاد الوطين، وتدفع هباذ ·قتصاد الوطين إىل األمام وإىل جلب 
·ستwرات، وأشري كذÏ ¬لنسـبة للطرق أو للعالقة مع مدونة السري أنه 

 طريقة سريه وقيادته ألي عربة للطريق، علام بأننا يكفي ألي أحد أن يالمئ
  .عزز[ لك ا8هودات دéلنا يف جمال الطرق كام أرشت إىل ذÏ سابقا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الوزير عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركة، وننتقل 

حول معا[ة إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 
عبد القادر : املواطنني للحصول عىل التأشرية، للمستشارين احملرتمني السادة

قوضاض، الهامشي السموين، عبد ا8يد احلناكري، محمد الكبوري، حلسن أ
بلبرصي، مع اإلشارة إىل أن السـيد محمد أوزين اكتب اPو� يف الشؤون 

سـيد وزير الشؤون اخلارجية اخلارجية والتعاون سيتوىل اإلجابة نيابة عن ال 
  . يف موضوع السؤال املعين

اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال، اليس عبد القادر 
  .قوضاض

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاضأأأأاملستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر املستشار السـيد عبد القادر 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
السفارات املعمتدة ببالد[ إىل احتقار يعمل بعض موظفي القنصليات يف 

املواطنني واسـتفزازمه لكام جلؤوا إلهيا من أجل احلصول عىل التأشرية، يف 
الوقت ا©ي تتعامل مصاحلنا ¬خلارج معامW حسـنة مع املواطنني األجانب، 
[هيك عن ·نتظار والوقوف لساعات طوال أمام أبواب السفارات، 

ذ اكنت بعض السفارات تشدد يف إجراءات ليشعر املرء ¬إلحباط، إ
احلصول عىل التأشرية مستندة يف ذÏ للحد من الهجرة الغري الرشعية 
وحماربة اإلرهاب، فإنه البد من مراعاة كرامة املواطنني وإجياد حلول مناسـبة 

  . ملعاجلة ·كتظاظ أمام أبواب القنصليات
املتخذة من طرف من هذا املنطلق، السـيد الوزير، ما يه التدابري 

احلكومة ¬لتنسـيق مع السفارات املعمتدة ببالد[ من أجل معاجلة هاذ 
  املوضوع يف أجل معقو� ويف ظروف تضمن الكرامة اإلنسانية؟ 

  . شكرا

    
    

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـيد اكتب اPو� يف 

  .عىل السؤالالشؤون اخلارجية والتعاون لإلجابة 

        ::::السـيد محمد أوزين، اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاونالسـيد محمد أوزين، اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاونالسـيد محمد أوزين، اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاونالسـيد محمد أوزين، اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
  .شكرا السـيد الرئيس

أشكر السادة املستشارين عىل طرح هذا السؤال الشفوي املتعلق 
حبصول املواطنني املغاربة عىل تأشرية السفر، لكن أود يف البداية أن أشري 

¬ختالف األنظمة وقوانني اPول يف  إىل أن احلصول عىل التأشريات خيتلف
 رهينة تبقى ا8ال هبذا املرتبطة - تعلمون كام -  الصعو¬تجمال الهجرة، ف

 دول Pى -  تفضلمت كام -  واألمنية و·ج�عية ·قتصادية ¬لعوامل

   .·سـتقبال
  :ييل ف� جنملها أسـباب، عدة إىل الصعو¬ت هذه وتعزى

 األجنبية القنصلية املصاحل عىل نياملواطن من كبري عدد توافد - 1

 أو العائيل التجمع أو للسـياحة إما التأشرية عىل للحصول األوروبية وخاصة

 العالقات يعين طبيعي نتاج وهو ...إخل العالج أو األعامل أو اPراسة

 من أكرث أن إذ أورو¬، ودول املغرب بني والثقافية و·ج�عية ·قتصادية

  .األوروبية ¬لقارة تقمي جاليتنا من 85%
 اثنني أو قنصلية عىل تتوفر التأشريات مبنح املعنية اPول بعض أن - 2

 بأعداد املواطنني تقاطر إىل طبعا يؤدي ما وهو الوطين، الرتاب مجموع يف

 أيضا مث القنصلية، هذه مقرات أمام ازدحام من عليه يرتتب وما علهيا، كبرية

 منح رشوط وكذا أورو¬ يف خاصة الهجرة جمال يف هبا املعمول القوانني طبيعة

 مساطر إىل ختضع احملرتم، املستشار السـيد تعلمون، كام اليت التـأشرية،

 وال هذا الفزيا، عىل احلصول يف احلق رشوطها استيفاء جمرد يكتفي ال وقوانني

 هذه يف يتحكامن أصبح و·قتصادي األمين البعد أن عليمك خيفى

 الرفض ويبقى التأشرية، طلب رشوط تعقيد يف يسامه ما وهو السـياسات،

 .حمضة سـيادية العتبارات تعلمون كام خاضعني التأشرية يعين القبول أو
 ببالد[ املعمتدة األجنبية البعثات حتث الوزارة فتئت ما ذÏ، ومع لكن

 بشلك ومعاملهتم املغاربة اسـتقبال ظروف حتسني برضورة حتسيسها عىل

 .اإلنسانية للحاالت خاصة عناية وإىل الئق
 املفاوضات أو الرمسية اللقاءات خالل تفوت فرصة أي الوزارة ترتك ال كام

 املواطنون يالقهيا اليت املشالك خمتلف إىل انتباهها وتثري إال املعنية اPول مع

 وذاك هذا من أكرث بل األجنبية، القنصلية املصاحل مع تعاملهم يف املغاربة

 من وطبعا التأشرية طلبات مع الكرامة وحفظ ونةمبر  التعامل إىل تدعوها

  .املالمئة واللوجستيكية املادية ¬لوسائل مصاحلها تعزيز خالل
  .وشكرا 

    ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .قوضاض اليس اللكمة لمك اPو�، اكتب للسـيد شكرا
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        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السـيد الرئيس

تفهو بأنه ما عندمكش سـيطرة عىل طبعا، السـيد الوزير، احنا كن 
القوانني، طبعا لك دو� عندها مسطرة دéلها، حصيح، لكن حبمك أنمت وزارة 
وصية، البد من ربط ·تصال مع هذه القنصليات عىل األقل، أعطيك 

أشهر حىت  4اكين كثري من امللفات تتحط وكيتسـىن موالها ما بني : مثال
فارة املغربية ¬لتدخل دéلها حياولوا أشهر ¬ش جياوبوه، هذا ميكن الس 5

أشهر ¬ش مييش  5يرسعوا ¬مللفات دéل الناس، اليل مريض واش يساين 
  .أشهر، هذا إشاكل 5للخارج، اليل بغى مييش يشوف عائلتو واش يساين 

النقطة الثانية، اكين الكثري من امللفات تسـتويف الرشوط، لكن ترفض 
وهذا كيجر حىت بعض .. سـبابوألسـباب رمبا ألسـباب واهية وأل

 Ï ل إسـبانيا وتديرéالقنصليات وجنيو عىل سبيل املثال القنصلية د
)Cachet ( يف)Passport( ،)Cachet ( حىت إىل ،Ï بأنه رفضت

بغييت متيش لقنصلية أخرى كيبقى عندك حبال اليل أنت مشـبوه، مواطن 
  عالش؟ ) cachet(مغريب مشـبوه دايرين لو 

يه، ال يعين بأننا مبغيتوش تعطيو  لو هللا جييب التيسري، يك كيقولوا مشـّ
نديرو لو هذا نعلموه، مبعىن أنه هاذ املسائل البد كيخصها يتلقى لها احلل 
عىل أساس أنه حنفظو هبا الكرامة دéل املواطن املغريب، هذا لكو اكين 
 الناس اليل كيبقاو يتصلوا ¬لهاتف، اكين بعض القنصليات اليل ما دخلوش

ذاك اليش يف احلاسوب أو يف األنرتنيت، تيالكوا معه حىت éلك واحد 
العدد دéل التليفو[ت، وهام ساين املسؤول ما اكينش، عاود مرة أخرى، 

هذه لكها مسائل خصها واحد الشوية دéل ·ه�م من .. وحيط وجياوب
  .طرف وزارتمك ومن طرف احلكومة

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

د املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير يف إطار الرد عىل شكرا للسـي
  .التعقيب إن أردمت

        ::::السـيد اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاونالسـيد اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاونالسـيد اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاونالسـيد اكتب اPو� Pى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
  .شكرا السـيد الرئيس

األكيد هو أن املغرب دامئا حيرص عىل املطالبة يف مجيع اللقاءات 
طالبة بنظرة أو مقاربة واملنتدéت الرمسية اليت جتمعه ¬Pول املعنية، يعين م

مشولية لظاهرة الهجرة، تأخذ بعني ·عتبار أو تزاوج بني الهاجس األمين 
ا©ي نتفهمه، وطبعا ·عتبارات اإلنسانية و·ج�عية وأيضا حفظ 

  . الكرامة
وأؤكد لمك، السـيد املستشار، أين أتفهم مرايم السؤال وأمهيته، 

د من أجل التأكيد عىل ذÏ ليك فسـنعدمك بأننا سنبذل املزيد من اجلهو 

حنفظ كرامة مواطنينا ورعاé[، ألننا لن نرىض هلم املهانة كام جاء يف سؤالمك 
Ïأو ·نتظارية أو اإلحباط أو ·سـتفزاز أو ما شابه ذ.  

  .وشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، مع تشكراتنا عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة، 

سؤال املوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية وننتقل إىل ال 
  .حول إعادة هيلكة املراكز القروية

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� واملعارصة لتقدمي 
  . السؤال، فليتفضل

السؤال متعلق بإعادة هيلكة املراكز القروية ومقدم من طرف فريق 
موجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري ... ذا مل يكن األصا� واملعارصة، إ

  .والتمنية ا8الية عن إعادة هيلكة املراكز القروية أو بعض املراكز القروية

        ::::املستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييت
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  اء،السادة الوزر 
  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير احملرتم،
كام تعلمون، تعيش العديد من املراكز القروية ¬ململكة أوضاعا مرتدية 
ومزرية عىل مسـتوéت متعددة، سواء من حيث تردي الشـبكة الطرقية أو 
ضعف اخلدمات الصحية أو سائر اخلدمات األخرى، إال أن ما هيمنا يف 

لسؤال هو الوضعية املرتدية للنسـيج العمراين هبذه املراكز، فالعديد من هذا ا
البناéت يرجع &رخيها إىل احلقبة ·سـتعامرية، وبفعل عوامل الزمن وضعف 
 Wاه�م احلكومة هبا، خصوصا عىل مسـتوى الرتممي والصيانة أصبحت آي

  .للسقوط، وهتدد أرواح املواطنني وممتلاكهتم
ع، السـيد الوزير، نود مساءلتمك ما ا©ي سـتقومون به ويف هذا املوضو 

من أجل تأهيل النسـيج العمراين هبذه املراكز؟ وأحتفظ السـيد الرئيس 
  .¬لوقت احملدد يف إطار التعقيب وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضل

املصباô، اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري املصباô، اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري املصباô، اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري املصباô، اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري     السـيد عبد السالمالسـيد عبد السالمالسـيد عبد السالمالسـيد عبد السالم
        ::::والتمنية ا8الية، امللكف ¬لتمنية الرتابيةوالتمنية ا8الية، امللكف ¬لتمنية الرتابيةوالتمنية ا8الية، امللكف ¬لتمنية الرتابيةوالتمنية ا8الية، امللكف ¬لتمنية الرتابية

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات والسادة املستشارون،
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شكرا لطارح السؤال من فريق األصا� واملعارصة، وجوا¬ عىل سؤالمك 
� حفظه هللا لساكن البد من التذكري أوال ¬لعناية اليت يولهيا صاحب اجلال

العامل القروي، وبغاية تدارك التأخر وتصحيح ·ختالل ا8ايل و·ج�عي 
  . بني املدينة والقرية

ويف إطار التعل�ت امللكية، البد كذÏ من اإلشارة إىل انكباب 
احلكومة عىل إعداد وتنفيذ برامج واسرتاتيجيات عامة وقطاعية، هتدف إىل 

ي بشلك عام واملراكز القروية الصاعدة بشلك خاص، تمنية العامل القرو
وهذه املراكز القروية الصاعدة يه تú املراكز اليت تعرف مؤهالت للمنو 
ا©ايت دميوغرافيا وجماليا مع دينامية للمتدين، هذه املراكز القروية تيسكهنا 

 %6مبعىن  2004نسمة حسب اإلحصاء دéل  648ألف و  35مليون و
  .رضينيمن الساكن احل

تدخل وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية ¬ملراكز القروية الصاعدة، 
يمت أوال من خالل بر[مج حتديد املراكز القروية ا©ي تعده الواكالت 
احلرضية ¬ع�د مجموعة من املعايري، وكذÏ تتدخل من خالل عدد من 

ر عىل إعداد تصاممي الربامج أوال الرب[مج دéل التعمري، حبيث أهنا تسه
تصممي مصادق عليه  657التمنية اخلاصة ¬لتكتالت القروية، ومت إعداد 

 4يف طور اPراسة و 65يف طور اPراسة، تصاممي الهتيئة امجلاعية  325و
مصادق علهيا، املساعدة الهندسـية والتقنية ا8انية لفائدة ساكن العامل 

ة املعامر اجلهوي للتعرف عىل تصممي، دراس 3234القروي، حبيث مت تسلمي 
دéل اPراسات منهتية،  6دراسة،  15خصوصية غىن وتنوع الرتاث، هناك 

يف طور اإلجناز، وكذÏ هناك صيانة وإعادة تأهيل القصور  9و 
  .والقصبات واملراكز القروية الصاعدة

 2012و 2008ف� يتعلق مبجال اإلساكن، هناك بر[مج معل حمدد بني 
ألف وحدة إلعادة الهيلكة، وذÏ  45لف وحدة، مقسمة إىل أ 81يتضمن 

ملعاجلة تقادم وتدهور األنسجة يف إطار برامج إعادة الهيلكة اليت ترشف 
ألف  23مت فتح األوراش يف  2010علهيا الواكالت احلرضية، يف سـنة 

دéل اآلالف وحدة  9ألف وحدة إلعادة الهيلكة و  14وحدة مقسمة، 
  . سكنية

 3معلية،  16لعتيق يف هذه املراكز القروية الصاعدة، هناك النسـيج ا
مربجمة  8وحدة و 1079انطلقت ب  5وحدة إلعادة التأهيل،  709منهتية، 

وحدة سكنية، هناك كذÏ العناية ¬لتجهزيات من خالل  1187اليل تهتم 
دéل اPور متعددة  6توسـيع العمل ¬Pور املتعددة اخلدمات، هناك 

اريع أخرى قروية مندجمة ترابية اليل تمت عىل أساس امليثاق اخلدمات ومش
  . امجلاعي لهذه املراكز القروية الصاعدة

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ...شكرا للسـيد الوزير، لمك اللكمة األسـتاذ يف إطار

        ::::املستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييت
  .شكرا السـيد الرئيس

وابمك، وأقول لمك، السـيد الوزير، إن السـيد الوزير، أشكرمك عىل ج
اكنت هذه املعلومات Pيمك لك هذه اإلحصائيات وهذه اPراسات لكها 
موجودة نعم أسـيدي رهن إشارة احلكومة ورهن إشارتمك، ملاذا حلد اآلن 
الزالت تعاين عدة مراكز قروية، وعىل سبيل املثال إقلمي وزان برمته، اليل 

تشـبه مبراكز حمطمة، غري اPور السكنية  جامعة، لكها 16كيحتوي عىل 
  . والتجارية اآليW للسقوط، وتعيش يف حا� مزرية ومرتدية لسـنوات طاول

هنا، السـيد الوزير، إذا اكن عندمك هذه املعلومات اكمW وهذه 
اPراسات اكمW إذن هناك نعترب عىل أن هناك مغرب [فع ومغرب غري 

اية احلكومية، وهناك مراكز قروية وجامعات [فع، هناك أقالمي تعطى لها العن
وأقالمي عانت وتعاين من الهتميش ليومنا هذا، و¬لتايل، السـيد الوزير، نمتىن 
من هللا العيل القدير أن تفعل احلكومة اخلطا¬ت املولوية الغالية اليت يولهيا 
 ،Ïصاحب اجلال� نرصه هللا للعامل القروي وللمراكز القروية إىل غري ذ

¬لتايل السـيد الوزير أنمت ال تفعلون اخلطاب املولوي الغايل اجتاه بعض و
املراكز القروية، هناك نداءات متعددة ومتنوعة لسـنوات طوال، السـيد 
الوزير، وقال السـيد وزير اإلساكن يف السـنتني املاضيتني عىل أنه سيمت 

م حربا عىل إبرام اتفاقية معنا يف الواك� احلرضية بتطوان وبقي ذÏ ال>
ورق، اجتاه املراكز دéل مقريصات، زويم، بريكشة، سـيدي رضوان، عني 

Ïدرجي، إىل غري ذ.  
إقلمي يعاين من التدهور دéل املراكز دéلو، وحنن السـيد الوزير لسـنا 
راضون عن هذه الوضعية اليت حنن علهيا، و¬لتايل، السـيد الوزير احملرتم، 

 الزائرين لهذه املراكز، وهو، السـيد اإلشاكلية اليل مطروحة اآلن يه
الوزير، نعترب عىل أن املراكز القروية يه الوا±ة الرئيسـية للساكنة ولألقالمي 
وللزائرين إىل غري ذÏ، و¬لتايل، السـيد الوزير، إىل اكن عندمك يش رؤية 
حاال ومسـتعجال وتريدون تطبيق وتفعيل اخلطاب املولوي الغايل، ها إقلمي 

دéل املراكز القروية لكها عانت والزالت تعاين من الهتميش  16 وزان عندو
  .ومن احلرمان يف مجيع املراكز القروية

و¬لتايل، السـيد الوزير، احنا ما نوده ¬لسؤال دéلنا هو ال ننتقد بقدر 
ما نثري ·نتباه اجتاه هذه املراكز القروية، السـيد الوزير، بإقلمي وزان 

د الوزير البد احلكومة أن تويل اه�م ¬لغ لهذه املراكز برمته، و¬لتايل السـي
  . القروية حىت نصطف ونهتيأ ونلتحق بسائر أقالمي اململكة اجتاه هذا ا8ال

  .وشكرا

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل التعقيب، تفضلوا
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التمنية ا8الية، امللكف التمنية ا8الية، امللكف التمنية ا8الية، امللكف التمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري و السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري و السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري و السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري و 
        ::::¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية

أوال احلديث عن املغرب النافع واملغرب غري النافع، ال ميكن أن نتبناه 
اليوم يف إطار املرشوع ا8متعي املتاكمل، املتعادل، املتضامن، ا©ي يرشف 
عليه جال� املú حفظه هللا من خالل املنظور الرتايب الشامل واملندمج، 

م اليل أعطيت يه أرقام تهتم الوطن، أما ف� يتعلق بإقلمي وزان، األرقا
  . فاحلكومة معنية به أميا عناية بتعل�ت مولوية سامية

وف� يتعلق بوزارة اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، فهناك مرشوع 
مليون  60ترايب مندمج اليل تهيم امجلاعات دéل وزان، واليل خمصني لو 

Pل اéألسـباب مهنا  2009رمه، تعطل ألنه اكن غادي خيرج يف سـنة د
التأخر يف وجود عامل يف إقلمي وزان، اآلن موجود عامل، أجرى عدد من 
·ج�عات مع الفاعلني احملليني، وأنه اليوم هذا املرشوع بصدد معرفة 

  .طريقه ¬ش خيرج إىل حزي الوجود
ة ¬لطريق اليل مليون درمه تكون موزع 60هناك نقاش ¬ش هاذ 

حتقق هذا التاكمل، هاذ التاكمل املندمج، تدخالت أخرى تهتم السكىن 
وتهتم التعمري وتهتم التأهيل، هذه واخذة طريقها كذÏ ف� يتعلق بإقلمي 

  . وزان
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد اكتب اPو�

اكن أيضا، موضوعه احلفاظ السؤال املوايل موجه إىل السـيد وزير اإلس
محمد املفيد، : عىل املدن العتيقة من ·هنيار، للمستشارين احملرتمني السادة
  . حسن عاكشة، محمد القندويس، عبد هللا الغويت، أمحد بنيس

تفضل يف إطار نقطة ... اللكمة ألحد السادة املستشارين، اليس املفيد
  نظام، يتعلق األمر مبوضوع السؤال؟

        ::::ششششكمي بنشامكمي بنشامكمي بنشامكمي بنشامعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلر السـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد املستشااملستشااملستشااملستشا
احنا ابغينا توضيح، توصلنا يف فريق األصا� واملعارصة صباح اليوم 
كيف ما هو الشأن ¬لنسـبة للفرق الربملانية األخرى بالحئة الوزراء اليل 
كيتعذر علهيم حضور هذه اجللسة، ليس من بيهنم السـيدة وزيرة الصحة، 

، فهيا جوج أسـئW تتعلق بقطاع وعىل أساس هذه الالحئة هيأ[ أسـئلتنا
الصحة، واآلن نفاجأ بأن السـيدة الوزيرة تعتذر يف آخر حلظة، وهذا أمر 

  .غريب
�نيا، ومن ¬ب التضامن احلكويم، اكن من املفرتض كيف ما تفضل 
السـيد الوزير وأ[ب عن زميä وزير اإلساكن أن يتلكف أحد السادة 

وأنه عند[ وزير ملكف ¬لعالقة مع الوزراء بأن ينوب عن زميلته، السـ� 
الربملان اليل مع األسف ما حرضش، فنحن نطرح سؤال، اكين يش حاجة 

  .امسيهتا اسـتخفاف ¬لربملان أو ال؟ ابغينا نفهمو

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الرئيس، إذا مسحمت، جوا¬ عىل سؤالمك أن حق ·عتذار 

للسادة املستشارين، ويضمنه مكفول للسادة الوزراء كام هو مكفول أيضا 
القانون اPاخيل للمجلس، كيف كيقولوا الغائب جحتو معه، احنا ما ميكن لنا 
نرتقبو ما يه ·لزتامات اليت ميكن أن تكون عند السـيدة الوزيرة، ولهذا 
يكفل القانون اPاخيل للسـيدة الوزيرة أن تعتذر، كام يكفل للسادة 

  ... مك، وننتقل إىل السؤالاملستشارين، لهذا وبه وجب إخبار 

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
حنن نفهم، السـيد الرئيس، ونتفهم بأن هناك حاالت اليل من حق 
السادة الوزراء يتغيبوا فهيا، ما قلنا والو، ولكن كنقولو عالش يف إطار 
التضامن احلكويم ما يتلكفش أحد السادة الوزراء أو الوزير امللكف 

مع الربملان بأن ينوب عن زميلته، ألنه احنا ما يش حىت يف آخر ¬لعالقة 
  ... دقيقة، ويقال لنا كذا، وهذا حيرمنا من حقنا يف طرح األسـئW اليل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مك من مرة أتوا السادة الوزراء إىل هنا، واعتذر[ هلم ألنه السـيد 

، ولكن القانون املستشار غري موجود، أ[ لست بصدد اPفاع عن ±ة ما
  . يدفع هبذا، وال بد أن نضمن هذا احلق للحكومة وألنفسـنا

أما ما يتعلق بنيابة الوزير عن اآلخر، فهذا شأن حكويم، وخيضع 
للسلطة التقديرية يف إطار العالقة، احنا عالقتنا ¬حلكومة يضمهنا اPسـتور 

  .وينظمها اPسـتور، والقانون اPاخيل، شكرا
اذ محمد املفيد لرشح سؤالمك املتعلق ¬حلفاظ عىل املدن لمك اللكمة األسـت
  .العتيقة من ·هنيار

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

  السادة الوزراء،
  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،

ال خيتلف اثنان عىل أن املغرب من الب�ان اليت لها &رخي عريق، 
الت صامدة عىل مر التارخي، حيث صنفت العديد وتزخر مبآثر &رخيية الز 

من املدن املغربية كرتاث عاملي، وتعترب قبW للسـياح األجانب من خمتلف 
بقاع العامل، إال أنه ¬ملقابل ال تعرف هذه املدن العتيقة العناية الالزمة هبا، مما 

[ من جيعلها عرضة للتلف و·هنيار يف غياب الصيانة والرتممي وامحلاية أحيا
  . التخريب واإلتالف

مدينة مغربية  34وهناك بعض اإلحصائيات تشري إىل وجود حوايل 
عتيقة يف خمتلف ربوع اململكة املغربية، حتتاج إىل الصيانة واإلصالح وترممي 

  .معاملها ومنشآهتا التارخيية اليت تربز عظمة املغرب و&رخيه الكبري
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ات اليت ستتخذها احلكومة السـيد الوزير، ما يه التدابري واإلجراء
املغربية مبختلف القطاعات املتداخW يف هذا ا8ال من أجل صيانة هذه 

  املدن العتيقة وحامية معاملها من التلف و·هنيار؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال، تفضلوا

د اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف د اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف د اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف د اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيالسـيالسـيالسـي
        ::::¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية

  .شكرا السـيد الرئيس
شكرا للسـيد املستشار احملرتم من فريق التجمع اPسـتوري املوحد عىل 
هاذ السؤال نتاعو، وال بد من اإلشارة إىل كون، وكام جاء يف سؤالمك، أن 

املعامري احلرضي والقروي ا©ي ال يقدر بمثن، غري أنه اململكة غنية برتا�ا 
Tدد ¬لضياع و·هنيار، إذا مل يوصن ويرد ã ·عتبار، لكن التدخل ليس 
حمصورا يف قطاع، لكنه هو تدخل مشرتك، حبيث أن التدخل يف املهدد 
¬الهنيار يسـتلزم تدخل ومتويل مشرتك بني لك األطراف املعنية، اليل يه 

  .ختلف قطاعاهتا، اليل يه املنظومة احمللية، واليل هام الساكناPو� مب 
الرب[مج اليل خمصص لهاذ السكن العتيق واملهدد ¬الهنيار هو مليار و  
ألف أرسة عىل الصعيد  144مليون تقريبا، واألرس املعنية يه  480

ألف  32ألف تقطن ¬ملدن العتيقة والقصبات والقصور، و 112الوطين، 
األحياء غري القانونية، اPمع اإلجاميل اليل خمصص للمدن العتيقة  تقطن يف

  .مليون درمه، كيفاش يمت هذا التدخل؟ هناك عدة مقار¬ت 868يصل إىل 
أوال، ف� يتعلق ¬ملقاربة اإلجرائية فاش كيكون عند[ واحد املدينة 

بناéت عتيقة اليل فهيا دور Tددة ¬الهنيار، تنجز دراسة تقنية لتصنيف ال 
  :درجات 3حسب درجة اخلطورة، وهذا اخلطورة فهيا 

  اليل تسـتلزم األمر ¬إلفراغ والهدم؛    ----أأأأ
  دمع البناء واإلصالح املسـتعجل؛ -ب
  .الرتممي -ج

هو التعاقد  2010-2002وحصيW الرب[مج للفرتة اليل تنطلق من 
ألف اسـتفادت بشلك  72ألف أرسة، مهنا  137معلية لفائدة  100بشأن 

ارش، إما من إعادة اإلساكن، وإما تدعمي البناéت، وإما مساعدة مالية مب
ألف أرسة بشلك غري مبارش اليل تهيم الرتصيف وتبليط األزقة  65مبارشة، 

  . وإجناز املنشآت الوقائية من الفيضا[ت
نوع التدخالت إعادة اإلساكن أو إيواء الساكنة املعنية، اPراسات وتتبع 

دة تأهيل الشـبكة التحتية والوا±ات، تتبع ·ع�دات أشغال اPمع، إعا
  .املرصودة لهذه العمليات وجتميع ونرش التجارب

اآللية دéل التنفيذ ¬لنسـبة لوزارة اإلساكن والتعمري وكذÏ ¬لنسـبة 
للمتدخلني اآلخرين مؤسسة العمران، والرب[مج دéل التدخل هو تيمت أوال 

  . مري و�نيا مبواثيق الهندسة املعامريةمن خالل التغطية بو�ئق التع
دéل اPراسات املعامرية اليل كهتم  7التغطية بو�ئق التعمري، مت إجناز 

دéل  4جبعد، والصويرة، وأزمور، ومراكش، وصفرو، والهباليل واملزنل، 
تصاممي الهتيئة، ورد ·عتبار مت املصادقة علهيا، وتهتم صفرو والهباليل 

Wدراسة معامرية وتصممي الهتيئة يف طور ·جناز 12، واملزنل وأصي :
الر¬ط، &زة، طنجة، تطوان، &رودانت، العرائش، القرص الكبري، 
شفشاون، وجدة، بين مالل، دمنات، آسفي، قرص أيت بن حدو، قصبة 
دبدو، إعداد دراسة خبصوص تمثني الرتاث املعامري والعمراين، ورد 

دéل اPراسات،  2صويرة، حبيث أنه هناك ·عتبار للمدينة العتيقة لل
واحدة هتم ô املالح واألخرى هتم املدينة العتيقة، وتتبع إعداد الرب[مج 

  . املزدوج لتأهيل املدينة العتيقة لتطوان
دéل املواثيق مت اجنازها  5: وهناك كذÏ مواثيق الهندسة املعامرية

شفشاون واملضيق والفنيدق ورشع يف تفعيلها عرب اتفاقيات المتويل، وتهتم 
دéل الو�ئق الهندسـية اليل مت اجنازها، وتهتم وزان  5وآسفي وزاكورة، و

  .الوثيقة يف طور ·جناز 19ومراكش و&زة وواد بوفكران ومكناس، و
هناك مواثيق الهندسة املعامرية والعمرانية واملناظر اخلاصة ¬لسكن 

هنا، واليل كهتم ±ة طنجة ·ج�عي، اليل تسلمت املرحW األوىل م
تطوان، ومتابعة إجناز املواثيق اخلاصة ¬لسكن ·ج�عي بطنجة وتطوان 
ومكناس ومراكش، وهناك تدخل عن طريق املقاربة القانونية، حبيث أنه 
أعدد[ اليوم مرشوع قانون خاص ¬لتدخل يف املباين اآليW للسقوط، اليل 

  . والمتوينتيحدد طريقة التدخل ومساطر التدخل 
  .شكرا

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

        ::::املستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخري
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا السـيد الوزير عىل اجلواب حول هذا السؤال، ولكن اليل بغينا 
 املغرب، نالحظه هو ضعف الوترية، ألننا نعرف أن هناك عدة مناطق يف

و¬خلصوص املدن العتيقة كفاس، مثال النواô دéل الراشدية وفكيك 
وورزازات، ألن كنشوفو اآلن امجلالية دéل املدن الكربى، شفنا واحد 
األموال ¬هظة تترصف، ولكن أمهلنا هذه املدن العتيقة، كيفاش غادي 

احد العدد نقولو أننا كرناهنو عىل السـياحة يف هذه املناطق ¬ش جنلبو و 
دéل السواح، ولكن كنشوفو أن مقارنة ما بني األموال اليل كترصف عىل 
املدن يف امجلالية دéلها ¬لطرق و¬لتشجري وبكذا، وهاذ املدن هباذ األسوار 
والقصبات وهاذ البناéت يه اليل عند[ إشاكلية أن هاذ املزيانية ضعيفة 
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د حكومة التناوب اليل وضعيفة، ¬خلصوص هاذ السـنوات اليل اكنت بع
اكنت قبل ما اكنتش حىت يش دمع لهاذ املدن، وكنمتىن أن وزارة الثقافة 

  . كذÏ حىت يه تكون مسامهة يف هاذ ا8ال واحلكومة كلك
  .وشكرا

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

  .التعقيب، تفضل

 Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف  Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف  Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف  Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو�السـيد اكتب اPو�السـيد اكتب اPو�السـيد اكتب اPو�
        ::::¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية

بغيت غري نقول للسـيد املستشار احملرتم بأنه ليس هناك إهامل لهذه 
املدن، واPليل عىل ذÏ هو ما ورد يف نص اجلواب عىل سؤالمك، حبيث 

دéل التأهيل  أنه مجيع املدن يه موضوع اه�م وعناية، كام أنه هناك بر[مج
احلرضي اليل خاص بوزارة اإلساكن و التعمري، واليل تهيم القصور 
والقصبات، وهناك معل جيد يمت اآلن، بل هناك العديد من القصور 

  .والقصبات اليت مت تأهيلها، والزال هاذ الرب[مج مفتوح
هناك كذÏ خلق معهد وطين للبحث يف الوسائل احمللية اليت تسـتعمل 

قصور و القصبات، وهناك كذÏ معل مع مجعيات ا8متع املدين، يف هذه ال
  . مهنا مجعيات الطريق اليل موجودة يف الراشـيدية

  .شكرا السـيد الرئيس

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

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد اكتب اPو� Pى وزير الطاقة و 
ملاء والبيئة حول سـياسة بناء السدود املعادن واملاء والبيئة امللكف ¬

الصغرى، وسيتوىل اإلجابة عنه ¬لنيابة السـيد اكتب اPو� امللكف ¬لتمنية 
  . ا8الية

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� واملعارصة لتقدمي 
  . السؤال، تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويلاملستشار السـيد عبد اللطيف اسطمبويل
  . الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير، 
يعترب بناء السدود الصغرى ¬ملغرب من بني احللول التمنوية املتعددة 
الوظائف لكوهنا تسمح بتجميع مياه األمطار، هيدف تغطية الفرشاة املائية 

واطنني، وتوفري املياه خصوصا يف والوقاية من الفيضا[ت، حياة وممتلاكت امل
املناطق اجلافة وشـبه اجلافة، فاسـتعاملها ميتد بشلك كبري إىل القطاعات 

اإلنتاجية، اكلفالحة وتربية املاشـية أو الزتويد ¬ملاء السـتعامالت مزنلية أو 
  . ترفهيية

وللسدود الصغرى امتيازات متعددة عىل املسـتوى املعييش للساكنة من 
ا يف حتسني األمن الغذايئ والوقاية من األمراض، و¬لتايل خالل مسامههت

  .الرفع من املسـتوى الصحي للساكنة وللمنظومة البيئية كلك
ورمغ األمهية الكربى لهذه السدود، كام مت ذكره، فإننا نالحظ عدم وفاء 

سدا متوسطا  60سدود كبرية و 10احلكومة ¬لزتاماهتا، وذÏ بإجناز 
الترصحي احلكويم، مث اكنت مفاجأتنا كبرية حي� غيب  وصغريا، كام ورد يف

السـيد الوزير األول يف ترصحيه مبناسـبة مرور سـنة ونصف من معر 
احلكومة احلالية أي معطيات أو معلومات عن وترية إجناز وتشييد السدود 
الصغرى، مكتفيا مبالحظات عامة وبرامج مسـتقبلية قد تتحقق أو ال 

  .تتحقق
ه املعطيات نسائلمك، السـيد الوزير، عن ما يه فانطالقا من هذ

اإلجراءات العاجW اليت تعزتمون القيام هبا من أجل ترسيع وترية إجناز 
السدود الصغرية واملتوسطة؟ وهل سـياسـتمك مبنية عىل مقار¬ت تشاركية 

  مع فاعلني ومتدخلني حمليني و¬حثني يف هذا ا8ال؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لسـيد املستشار احملرتم، األسـتاذ عبد اللطيف اسطمبويل، شكرا ل 

  .اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف 
        ::::¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية

  السـيد الرئيس،
هنا شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل سؤاã الهام، وأعتقد أنه البد 

من التأكيد، وكام جاء يف مضمون سؤالمك، أن وقع املنجزات من سدود 
وجتهزيات مائية خمتلفة، اكن ã عىل اPوام األثر الكبري يف مواكبة ا8هود 
التمنوي ا©ي بذلته بالد[ منذ سـنني ليشمل لك ا8االت ·قتصادية 

خمتلف  و·ج�عية، ويضمن األمن املايئ والغذايئ من خالل تلبية
احلاجيات املتنامية، وختطي الظروف الصعبة لرتدد فرتات اجلفاف وتقاطعها 
مع سـنوات ممطرة وحامية األشخاص واملمتلاكت من الفيضا[ت جبهات 

  .خمتلفة ¬ململكة
بربامج تؤكد هذا التوجه  2007لقد جاء فعال الترصحي احلكويم سـنة 

صغري ومتوسط يف  سد 60سدود كربى و 10من خالل ·لزتام بإجناز 
، واليوم نسجل ¬رتياح أنه مل يقع أي تراجع يف وترية إجناز 2012أفق سـنة 

السدود، بل عىل العكس هناك ارتفاع لهذه الوترية، إذ مت تدرجييا ·نتقال 
حاليا، كام أن املشاريع  4سدود كربى أو  3من إجناز سد كبري لك سـنة إىل 

إىل  2012ه الترصحي احلكويم يف أفق املنجزة واملربجمة ستتعدى ما جاء ب
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سد صغري ومنشأة للحامية  100سدود كربى وحوايل  10ما يزيد بكثري عن 
  .سد امللزتم هبا من طرف احلكومة 60من الفيضا[ت عوض 

وقد أكدت احلكومة عىل هذا التوجه الهام يف عدة مناسـبات لتعبئة 
ولوية القصوى، إذ شامW للموارد املائية، حبيث حظي هذا القطاع ¬أل

 2006مليار سـنة  1,2تضاعفت ·ع�دات املرصودة للقطاع لتنتقل من 
  . 2010مليار درمه اكع�دات لألداء سـنة  2,5إىل 

هذا، وقد جاءت اإلسرتاتيجية اجلديدة للسـياسة املائية، اليت مت عرضها 
عىل أنظار صاحب اجلال� نرصه هللا، لتؤكد عىل رضورة مواصW تعبئة 

، 2030سد كبري يف أفق سـنة  60سد صغري و 1000املوارد املائية بإجناز 
يف إطار تصورات جدية تأخذ بعني ·عتبار إكراهات التغريات املناخية، 
وتدعو كذÏ من خالل حماور أخرى إىل ·قتصاد يف اسـتعامالت املياه 

  .وتمنية املوارد املائية غري التقليدية
±ات اململكة إجناز عدة مشاريع، تتضمن وهكذا، تعرف حاليا خمتلف 

سد كبري يف طور اإلجناز بلك من أقالمي صفرو وامخليسات، الصويرة،  11
تطوان، &رودانت، الراشـيدية العرائش، شفشاون، شيشاوة، خنيفرة، 

سد صغري ومنشآت للحامية من الفيضا[ت يف  49ورزازات، إضافة إىل 
قلعة الرساغنة، امخليسات، سـيد لك من أقالمي أاكدير، سـيدي إيفين، 

قامس، وجدة، الرحامنة، طنجة، إفران، خريبكة، الراشـيدية، بوملان، 
خنيفرة، السامرة، تطوان، براكن، أورسد، اPاخW، أزيالل، الناظور، 

  .املضيق، احلسـمية، فكيك وسطات
وأود كذÏ أن أؤكد عىل أن احلكومة عازمة عىل مواصW ا8هود ¬لرفع 

سد صغري أو تيل سـنوé يف إطار  50الوترية، وذÏ بإجناز حوايل من هذه 
رشاكة بني مصاحل اPو� والرشاكء اآلخرين الفاعلني يف امليدان من هيآت 
منتخبة ومؤسسات معومية، ومن املنتظر أن هتم هذع املنشآت مجيع 

  . املناطق ببالد[
  .شكرا السـيد الرئيس

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لفريق األصا� واملعارصة، فليتفضل أحد املستشارينشكرا، التعقيب 

        ::::املستشار السـيد مصطفى التومةاملستشار السـيد مصطفى التومةاملستشار السـيد مصطفى التومةاملستشار السـيد مصطفى التومة
وجعلنا من املاء لك "شكرا عىل ما جاء عىل لسان السـيد الوزير ألن 

  .، صدق هللا العظمي"يشء حيا
 ،سـياسة السدود منذ بداية ·سـتقالل واملغرب غادي يف هذا ا8ال

ديدة ملواصW التعبئة املائية، ظهر هاذ ولكن يف إطار اإلسرتاتيجية اجل
القضية دéل الفيضا[ت اليل اكنت يف املنطقة دéل الغرب، هادي سـياسة 
احلكومة خصها تصور جديد يف إعادة السـياسات املائية، ألنه اكين احلقينة 
ال دéل السدود امخلسة اليل جماورة ملنطقة الغرب، جيب التفكري يف 

التواصلية ¬لنسـبة للحقائن املائية، راه خص يكون مرشوع كبري، املسائل 
)la canalisation ( مليار  40¬ش حىت حناولو نتحمكو يف املاء، حوايل

مرت مكعب مشات أدراج املياه مع البحر، وبقت تقريبا عند[ احلقينة لكها 
مليار مرت مكعب، نمتناو األمطار جتينا لك سـنة، ولكن  18و  17ي�ä فهيا 
  .سـياسة املائية إعادة النظر فهياخصنا ال 

¬لنسـبة للمناطق اجلنوبية، هاذ السـياسة اليل قلتو، السـيد الوزير، 
 le(ؤال ـصغري، بغينا الس 49مرشوع كبري و  11: دا¬ عدد املشاريع

planning (ل احلكومة، حشال ¬يق لé؟ سـنتني، السؤال واحض، 2012د
صل لهاذ املرشوع، وال ما واش احلكومة عندها إماكنيات أخرى ¬ش تو 

  غاديش تويف ¬لوعد دéلها؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للمستشار احملرتم، لمك اللكمة السـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب
السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف السـيد اكتب اPو� Pى وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا8الية، امللكف 

        ::::¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية¬لتمنية الرتابية
حسب اجلواب وأن احلكومة وكام ورد يف اجلواب سـتفي ¬لزتاماهتا  أوال

بل وستتجاوز هذه ·لزتامات، كذÏ ف� يتعلق ¬Pراسات اليت تقوم هبا 
الوزارة املسؤو� يه تأخذ بعني ·عتبار هذه السـياسة عىل املدى القصري 

  . واملتوسط وبعيدة املدى، وتسعى إىل حتقيق أهداف
  : لسدود يهأهداف سـياسة ا

  تعزيز املكتسـبات ف� خيص تعبئة املوارد املائية السطحية؛  -
  تأمني الزتويد ¬ملاء الصاحل للرشب يف الوسط احلرضي والقروي؛  -
  تطعمي الطبقات املائية اليت تعرف اسـتزنافا بفعل ·سـتغالل املفرط؛  -
  حية؛ تدعمي خمطط املغرب األخرض بتوفري مياه السقي لألرايض الفال -
  تقليص تأثر املغرب ¬لكوارث الطبيعية، مهنا الفيضا[ت؛  -
  . وحتسني امحلاية من الظواهر القصوى، مبا يف ذÏ اجلفاف -

إذن األهداف فهـي واحضة ويه مرسومة، و¬لتايل مفا الزتمت به 
، بل هناك نظرة بعيدة املدى تصل 2012احلكومة أهنا سـتفي به يف أفق 

  . 2030إىل سـنة 
  .را السـيد الرئيسشك

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، ¬مس ا8لس نشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه 

  . اجللسة
وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الشـباب والرéضة حول 
رضورة إحداث إطار قانوين يوحض رشوط ممارسة الرéضة ·حرتافية، 

د األنصاري، عبد امحليد بلفيل، عبد محم: للمستشارين احملرتمني السادة
  . الكبري برقية، خليد اإلبراهميي، بنجيد األمني

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال
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        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفيليد بلفيليد بلفيليد بلفيل
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
يف الرسا� اليت و±ها جال�  تنفيذا للتعل�ت امللكية السامية املتضمنة

- 24املú نرصه هللا للمشاركني يف األéم الوطنية للرéضة املنعقدة يويم 
من أجل إعطاء نفس جديد للرéضة الوطنية، حيث مت  2008أكتوبر  25

إعداد خريطة طريق ووضع لبنة أوىل يف مسار تأهيل اإلطار القانوين 
انسجام عىل املنظومة القانونية املنظم للرéضة، وذÏ من أجل إضفاء 

الوطنية ومالءمهتا مع الترشيعات اPولية املعمول هبا يف هذا ا8ال لتعزيز 
التنافسـية والشفافية Pى الفاعلني الرéضيني وتشجيع ·ستwرات اخلاصة 

  . يف جمال الرéضة
©ا نسائلمك، السـيد الوزير، هل هناك تفكري يف إحداث إطار قانوين 

رشوط ممارسة الرéضة ·حرتافية يف أفق إحداث عصبة احرتافية يوحض 
لكرة القدم؟ والبد من التأكيد عىل أن ·حرتاف هيم التسـيري وحياة 

  . الالعبني
كام تعلمون، السـيد الوزير، هناك عدة فرق يف كرة القدم يسريها 

أن  أشخاص غري مؤهلني أخالقيا للتسـيري، كام نمتىن يف هذا القانون اجلديد
  . تأخذوا بعني ·عتبار طريقة تكوين املاكتب وو�ئق ·خنراط

  .وشكرا
        ::::السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة 

  .شكرا للمستشار احملرتم، لمك اللكمة السـيد وزير الشـبيبة والرéضة احملرتم
        ::::السـيد منصف بلخياط، وزير الشـبيبة والرéضةالسـيد منصف بلخياط، وزير الشـبيبة والرéضةالسـيد منصف بلخياط، وزير الشـبيبة والرéضةالسـيد منصف بلخياط، وزير الشـبيبة والرéضة

  .شكرا السـيد الرئيس
  ني،السـيدات والسادة املستشارين احملرتم

أشكر السادة املستشارين احملرتمني عىل طر�م هذا السؤال املهم، 
وأقول بأن وزارة الشـباب والرéضة لن تفكر يف خلق إطار قانوين، بل 

 30.09معلت عىل خلقه وذÏ عن طريق قانون، اليل هو قانون جديد 
هذه  املتعلق ¬لرتبية البدنية تنفيذا ملضامني الرسا� امللكية، وا©ي اكن يف

  .القبة يف شهر يوليوز، ومتت املصادقة عليه
هذا القانون هو قانون Tم، يعطي اإلطار القانوين ألول مرة يف اململكة 
خللق عصبة احرتافية، حيث أن القانون جاء يف ماكن القانون اليل هو دéل 

هو قانون اليل جات املراسـمي  1987، أذكرمك بأن القانون دéل 1987
é1993لو يف سـنة التطبيقية د.  

إذن القانون اليل هو متعلق ¬لرéضة، القانون التطبيقي دéلو هو 
أبواب، ولكن رمغ ذÏ  8مادة، وفيه  118صعب، ملاذا؟ ألن القانون فيه 

حنن وراء خروج هذا القانون ¬جلريدة الرمسية، حيث أنه سـيخرج ¬جلريدة 
والقوانني التطبيقية يوم،  15نونرب من هذه السـنة، بعد  4الرمسية يوم 

 les(، وذÏ مبناسـبة اPورة الثالثة ل 2011يناير  4سوف خترج يوم 
assises ( ضة اليل غيكونوا يف مراكش مبناسـبة افتتاح ملعبéل الرéد

  . مراكش الكبري
وهبذه املناسـبة، سوف نعمل عىل خروج وإخراج القوانني أو النقاش 

انني املتخصصة ¬لعصبة ·حرتافية، مع امجلعيات الرéضية ليك خنلق  القو 
والعصبة ·حرتافية يه عصبة اليل غادي خترج من طرف اجلامعة امللكية 
لكرة القدم بدفرت حتمالت، وأعلن رمسيا أن العصبة ·حرتافية لكرة القدم 

  . 2012-2011سوف تنطلق يف املومس الكروي 
  .وشكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يد الوزير، لمك اللكمة يف إطار التعقيب، األسـتاذ احملرتم اليس شكرا للسـ 

  .عبد الكبري برقية
        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية

شكرا معايل الوزير عىل جوابمك، وشكرا عىل إعطاء إيضاحات ¬لنسـبة 
مل تصدر  87للتوارخي، ألنه هذا Tم، إال أنه أرشمت بأنه ¬لنسـبة لقانون 

، واآلن سوف نعيش نفس املرحW 1993ية إىل غاية النصوص التطبيق 
، أعتقد بأنه البد أن يكون 2011¬لنسـبة للنصوص التطبيقية إىل غاية 

  . اإلرساع ¬لنسـبة حلياة الفرق
حنن نتابع حيويتمك ¬لنسـبة للنشاط ا©ي هيم الشـباب، وهيم سـياسة 

تجواب الشـباب والشـبيبة، و&بعت بإمعان ما قلمت يف مداخلتمك يف اسـ 
تلفزيوين مع بعض الصحفيني، وحتدثمت عن مسامهة مادية ¬لنسـبة لالعبني 

، وحتدثمت عن بعض الضام[ت ¬لنسـبة )le SMIG(يف إطار حمدود دéل 
  . حلاالهتم الصحية

لك هذا  Tم بطبيعة احلال، ولكن اآلن هناك فشل بعض الفرق، البد 
هؤالء الفرق، ألنه إذا أن يكون حتديد مسؤولية من ا©ي اكن وراء فشل 

مل حندد األسـباب، وإذا مل يتحمل لك واحد منا مسؤوليته، سوف نعيش 
نفس املرحW، علام بأنه القانون كذÏ سوف يعطي بعض اإلماكنيات املادية 

¬لنسـبة  %30للفرق، ولكن ألشخاص معينة، علام بأنه ينص عىل 
  . للجمعيات اليت اكنت متارس نشاطها

د أن يكون إضافة قانون لتحديد املسؤولية يف حا� أعتقد بأنه الب
الفشل، ألنه عشـنا بعض املراحل اليت نتأسف إلهيا، اكنت فرق يف 
مسـتوى عايل عىل الصعيد الوطين وأصبحت من الهواة، هل ميكن 
مكسؤولية لوزرة أن تتخىل عن مسؤوليهتا؟ البد أن الوزارة تأخذ 

ل، ومن طبيعة احلال إعطاء بعض مسؤوليهتا ¬لنسـبة للفشل وPراسة الفش
  . الضام[ت لساكنة بعض املدن اليت اآلن أصبحت تفتقر إىل فرقها

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

        ::::السـيد وزير الشـباب والرéضةالسـيد وزير الشـباب والرéضةالسـيد وزير الشـباب والرéضةالسـيد وزير الشـباب والرéضة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

توارخي ¬ش تكون األمور واحضة، إذا اكن بغيت غري ندقق ¬لنسـبة لل 
سـنوات للخروج ¬ملراسـمي التطبيقية،  6وزارة الشـباب أخذت  1987يف 

هاذ املرة وزارة الشـباب والرéضة أخرجت قانون اليل هو قانون 
سـنة، يف وقت اليل هو ال  23·حرتاف، اليل املغرب لكو تيتسـناه منذ 

، 2011يناير  4وف خترج يوم شهور، والنصوص التطبيقية س 9يتجاوز 
 Ïأسابيع من بعد خروج القانون ¬جلريدة الرمسية 8معىن ذ.  

�نيا، أظن بأن هاذ القانون داز من هاذ الغرفة املوقرة، واكن املفروض 
إذا اكن خصنا نزيدو يش مسؤوليات أو حنسـنو هاذ القانون ندخلو هباذ 

ون يف الغرفة، ولكن هاذ التحسينات ملا اكن تيتداكر ويتداول عليه القان
  . اليشء ما تدارش، هذا ما تيعنيش بأنه ما خصناش حنسـنو األمور

أظن بأنه املسؤولية يه مسؤولية متعلقة ¬مجلعيات اليت تسري الفرق 
الرéضية، وخاصة ¬لنسـبة للمسؤولية املتعلقة ¬مجلوع العامة، اليل هو Tم 

نعطيو ا8ال قانونيا للجمعيات يف القانون ·حرتايف هو أنه غادي خنلقو و 
الرéضية ¬ش خيلقوا مؤسسات ورشاكت، وامجلعية الرéضية سوف تعمل 
عىل إبرام عقد مع املؤسسات الرéضية، اليل غادي تكون مؤسسات 
جتارية، وهاذ املؤسسات التجارية دخلناها يف نطاق القانون عىل الرشاكت، 

 )société anonyme(كة ا©ي يرمغ أي مسري عىل الرشكة اليل يه رش 
حملف، ) le commissaire aux comptes( دـدو واحـون عنـ¬ش يك

  .اليل تيضمن الشفافية دéل األرقام
نقطة أخرية اليل يه أساسـية يف هاذ املوضوع، هو أن اجلامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم معلت عىل رمغ مجيع فرق اPرجة األوىل ¬ش يكون 

عب، واليوم مجيع الالعبني لكرة القدم عندمه عقود، وهاذ عندمه عقد الال
 2500دéل ) le minimum(و ـي هـالعقد هو عقد احرتايف مببلغ مايل الل

درمه، ولكن تنعرفو بأن الالعبني دéل الكرة عندمه واحد املبالغ اليل يه 
  . عن طريق التحفزي.. أكرب من ذÏ، خاصة ملا تيفوزوا ¬ملباراة إىل أخره

وأخريا اليل هو Tم، هو أنه ألول مرة عندمه التغطية ·ج�عية 
وعندمه التغطية الطبية، اليل تتخلهيم يشوفوا املسـتقبل دéهلم بتفاؤل، ولكن 
أ[ متفق معك عىل النقطة دéل امجلوع العامة، وال عندك أي اقرتاح 

éل ·نتخا¬ت دéل الرؤساء ¬لنسـبة للكيفية ¬ش نعملو امجلوع العامة ود
ودéل املاكتب، احنا مسـتعدين ندخلو املقرتحات دÏé يف القوانني 
التطبيقية ¬ش منشـيو بتقدم ¬لنسـبة لتدبري الرéضة الوطنية بطريقة وبوترية 

  . اليل يه وترية اليوم ماشـية بطريقة عادية
  .وشكرا السـيد املستشار

        ::::ن أشن، رئيس اجللسةن أشن، رئيس اجللسةن أشن، رئيس اجللسةن أشن، رئيس اجللسةالسـيد عبد الرحامالسـيد عبد الرحامالسـيد عبد الرحامالسـيد عبد الرحام
  . وزيرشكرا السـيد ال

اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب عن جواب السـيد 
  . الوزير، انهتت التعقيبات، إذن نشكر السـيد وزير الشـباب والرéضة

وننتقل إىل السؤال األول املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين 
يق املهين حول صناديق العمل، واللكمة ألحد السادة املستشارين من الفر 

  .الفيدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد املاÏ أفرéطاملستشار السـيد عبد املاÏ أفرéطاملستشار السـيد عبد املاÏ أفرéطاملستشار السـيد عبد املاÏ أفرéط
  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة املستشارون،

امسحوا يل يف البداية أن أذكر بأن هذا السؤال كنا قد طرحناه يف الفرتة 
السابقة أي يف الفرتة الربملانية الربيعية، إال أنه حصل هناك تطور ف� يتعلق 

  . بصناديق العمل
©Ï، إذا مسحمت السـيد الوزير، سأبقي عىل الشق األول ا©ي توصلمت 
به يف صيغته األوىل كسؤال، لكن ألمتس منمك سعة الصدر ألنين سأضيف 

  .إىل هذا السؤال ما يتعلق ¬لتطور األخري ا©ي عرفته صناديق العمل
وكام تعلمون، السـيد الوزير، فصناديق العمل تعترب من املؤسسات 

تلعب دورا أساسـيا يف جمال امحلاية ·ج�عية ملا تقدمه من إيرادات  اليت
ومن تعويضات، خاصة ¬لنسـبة لضحاé حوادث الشغل وحوادث األمراض 

  . املهنية
ويالحظ أيضا أن العديد من األجراء جيهلون دور هذا الصندوق 
وأمهيته، بل حىت وجوده، مما يعرضهم لضياع حقوقهم يف غياب حتسيس 

زارة للعامل هبذه املؤسسة، إضافة إىل أنه مت مؤخرا حترمي، بل وأن الو 
العديد من األجراء مل يمتكنوا من احلصول عىل تعويضاهتم بأثر رجعي كام اكن 

  . عليه الشأن يف السابق، واحملدد يف مخس سـنوات
©Ï ف� يتعلق هبذا الشق األول من السؤال نسائلمك، السـيد الوزير، 

  اليت تنوون اختاذها إلنصاف املترضرين؟  عن اإلجراءات
أما ف� يتعلق ¬لشق الثاين من السؤال فهو أنه تقرر مؤخرا إحلاق هاته 
الصناديق ¬لصندوق الوطين للتقاعد والتأمينات، ومما سـيؤدي ال حما� إىل 
فقدان العديد من مكو[ت هاته املؤسسة ملناصب شغلهم، علام أن 

والتأمينات قرر وأكد عىل أنه ال ميكن أن يقبل إال  الصندوق الوطين للتقاعد
سـيعرضون إىل  200من املوظفني وأن البايق وعددمه أكرث من  50ما يناهز 

نوع من الطرد التعسفي ولو حىت يف إطار ما يصطلح عليه اليوم ¬ملغادرة 
  . الطوعية

©Ï، حنن نسائلمك ملاذا مت اختيار الصندوق الوطين للتقاعد 
نات ¬لضبط؟ وسـتكون لنا فرصة بناءا عىل ردمك، السـيد الوزير، والتأمي 

  .سـنعقب طبعا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار اجلواب 

  .عن السؤال

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
تفق معك حول آنية ما شكرا للفريق الفيدرايل لطرحه لهذا السؤال، وأ

طرحمتوه، ما اكن يف السؤال األول، ولكن ما فهيا حىت يش ¬س أن 
  . نتناقش عىل لك القضاé، حىت اآلنية مهنا

كام  -جيب فقط التذكري عىل أن هذه الصناديق تلعب واحد اPور 
دéل الزéدة يف اإليرادات والتعويض عىل حوادث الشغل واألمراض  - قلمت

لعب دورا منذ سـنوات األربعينات اليت أحدثت فهيا هذه املهنية، وت
  . الصناديق

هذه الصناديق، وجوا¬ عىل اجلزء األول من سؤالمك اليل جاء هو دéل 
سـنوات، هذا القانون املنظم هو ا©ي يقولها، ولكن من حق  5الفرتة دéل 

الضحاé التقدم أمام جلنة خمتصة لرفع هاذيك امخلس سـنوات، و¬لتايل 
  . العديد من الضحاé كيتقدموا

اليوم عدد املسـتفيدين من الضحاé دéل حوادث الشغل واألمراض 
 70حىت ل  55املهنية يف الزéدة يف اإليرادات وغريها، يبلغ تقريبا واحد 

ألف حضية ما بني امللفات اجلاري التعويض دéلها أو ملفات مفتوحة من 
  .أحاكم قضائيةجديد، عاد تفتحات أمام أو صدرت فهيا 

يف القانون املايل  2007جيب التذكري هنا أن جملسمك املوقر سـنة 
صادق عىل واحد اجلانب بناء عىل مجموعة من التقارير دéل ا8لس األعىل 
للحسا¬ت اليت اكنت قد قامت بعمل دéل املراقبة دéل هذه الصناديق، 

ا8لس األعىل  ولتجاوز الوضعية اليت اكنت سائدة آنذاك أوصت تقارير
للحسا¬ت برضورة اختاذ واحد ا8موعة من اإلجراءات والتدابري عىل 
مسـتوى املوارد البرشية املتعاقدة أو املوظفني املتعاقدين العاملني هبذه 

متعاقد آنذاك، العمليات دéل املغادرة  460الصناديق، واليل اكن عددمه 
املغادرات اليت متت خالل الطوعية، سواء املغادرة الطوعية الوطنية أو 

متعاقد أو عامل  90وسـنوات سابقة، مسحت مبغادرة حوايل  2010سـنة 
  . هبذه الصناديق

اليوم، ألن قلمت الطرد وكذا، ليس هناك، وأؤكد، ال طرد وال يشء من 
 2011هذا القبيل، هناك يف مرشوع القانون املايل املعروض دéل سـنة 

واليل كريجع إىل القانون املايل دéل اليل معروض عىل جملسمك املوقر، 
اليل قال أن هذه الصناديق إما متيش للصندوق الوطين للضامن  2007

·ج�عي أو البحث عىل صيغة أخرى، يف القانون املايل املعروض عىل 
جملسمك املوقر خالل هذه اPورة، معروض أن هناك مرشوع قانون يقيض 

داري واملايل دéلها إىل الصندوق بتحويل هذه الصناديق يف التدبري اإل
  .60وال  40الوطين للتأمني والتقاعد، وليس هناك ال 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير، اللكمة ألحد املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد املاÏ أفرéطاملستشار السـيد عبد املاÏ أفرéطاملستشار السـيد عبد املاÏ أفرéطاملستشار السـيد عبد املاÏ أفرéط
  . شكرا السـيد الرئيس

اسـية هو أنمك، السـيد غري فقط أ[ بغيت نذكر بواحد املسأ� أس
الوزير، تدبرون قطاعا اج�عيا ¬متياز، وأن صناديق العمل يه مرفق 
اج�عي أيضا ¬متياز، وأ[ أتساءل أوال الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني 

  . ¬ملغرب هو يوجد يف الر¬ط فقط، هذا من ±ة
إال من ±ة �نية، هذه أموال املنخرطني وما تيخصش املساس هبا، و

مليار دéل اPرمه من هذا الصندوق  2ماذا يعين أنه مت اقتطاع ما يناهز 
وحتويلها إىل اخلزينة العامة، اعطيو[ واحد التفسري لهذه املسأ�، ان� راه 
عارفني هاذ اليش، السـيد الوزير، وملاذا مثال عالش متحولش للصندوق 

 الصعيد الوطين الوطين للضامن ·ج�عي، اليل عىل األقل عندو عىل
مندوبية؟ وأ[ راه متنديرش محW للصندوق الوطين للضامن  65واحد 

·ج�عي ¬ش نتفامهو، أ[ تنقول بأنه الصندوق الوطين للضامن ·ج�عي 
عىل األقل هذا واحد الصندوق كيدبر امللف دéل امحلاية ·ج�عية 

  . ¬ملغرب
وق دéل الصندوق الوطين جاوبو[ عالش مت اختيار فقط هذا الصند

للتقاعد والتأمينات؟ وأن هذه املسأ� دéل حتويä للضامن ·ج�عي، هذا 
اكن مطلب دéل النقا¬ت، ويف إطار احلوار مع النقا¬ت، ما فهمتش أ[ 

  عالش ما متش التفامه حول هذه املسأ�؟
مث سؤال آخر، ما هو مآل مرشوع اإلصالح دéل النظام دéل 

ضات، واليل اكن من املفروض أنه تدبرو رشكة خاصة، وا©ي الزال التعوي
أعتقد يف رفوف األمانة العامة منذ سـنتني؟ ولألسف أن األمانة العامة اكن 

  .يصطلح علهيا يف السابق بثالجة احلكومة وثالجة املشاريع دéل القوانني
ن ميكن ©Ï أمتىن أن جتيبو[، السـيد الوزير، بلك شفافية وبإقناع ا©ي

  . أن يترضروا من هذا التحويل
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
غري ¬لنسـبة إلصالح قانون حوادث الشغل ¬ملغرب، يسعدين أن 

ر أن ا8لس الوزاري األخري صادق أخرب السـيد املستشار وجملسمك املوق
عىل مرشوع قانون بإصالح نظام حوادث الشغل ¬ملغرب، اليل اكن هو 
نتيجة دéل جوالت احلوار ·ج�عي، وسـيعرض عىل جملسمك يف القريب 

  .العاجل



 

29 
 

أطمنئ من خاللمك بأنه وقعت العديد من األقاويل أن احلقوق دéل 
ء دéل مرشوع القانون اليل معروض العاملني سـتحفظ مبقتىض هذا اإلجرا

عىل جملسمك املوقر خالل القانون املايل، ومايش حقوق العاملني فقط، 
éالضحا Ïحقوق العاملني وحقوق كذ .  

اليوم حىت صناديق العمل يه ممركزة يف الر¬ط، و¬لتايل اإلجراءات 
ين بلك دéلها تمت مع الضحاé اليل متعاملني معها، اليوم اإلشاكل اليل اك

شفافية وموضوعية، هناك تقارير ا8لس األعىل للحسا¬ت، وحنن 
مسـتعدون لتقامسها معمك وسـبق تقامسها سابقا، لكن أي معلية وهذا هو 
احلرص اليل ميكن يل أن أؤكد عليه أماممك، احلرص عىل ضامن احلقوق 
اكمW للك العاملني وكذÏ الضحاé إذا صادق جملسمك عىل هاذ العملية 

أو تلكيف الصندوق الوطين للتأمني والتقاعد، اليل ) le transfert(دéل 
جيب اإلشارة هو &بع لواحد الصندوق، واليل تú األموال اليل تلكمت 
علهيا يه موضوعة متا، ما موضوعاش يف وزارة التشغيل، األموال دéل 

  .الناس اليل تتشارك موضوعة داخل هاذ اإلدارة
نؤكد أن مجيع احلقوق سـتصان، وهناك جلنة  ففي هذا الصدد، نبغي

مشرتكة ما بني مصاحل وزارة املالية ووزارة التشغيل والتكوين املهين، 
جممتعني ¬نتظام عىل هاذ اجلانب من أجل تصفية لك القضاé وضامن حقوق 

  . امجليع
  .شكرا

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

السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين موضوع السؤال الثاين املوجه إىل 
هو معا[ة الرشاكت واملؤسسات املغربية مع الصندوق الوطين للضامن 

فؤاد القادري، مصطفى القامسي، : ·ج�عي، للمستشارين احملرتمني السادة
  .مصطفى أبو الفراج، عيل جغاوي، أمحد امحميد

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال

        ::::شار السـيد مصطفى القاشار السـيد مصطفى القاشار السـيد مصطفى القاشار السـيد مصطفى القامسمسمسمسيييياملست املست املست املست 
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  األخت واإلخوة املستشارين احملرتمني،
ال جيادل اثنني يف ا8هودات اليت تبذلها احلكومة من أجل الهنوض 
¬لتشغيل املنتج وتوسـيع امحلاية ·ج�عية والتغطية الصحية وتوفري املناخ 

شجع عىل ·ستwر، وذÏ ¬عتباره إحدى الراكئز ·ج�عي السلمي وامل 
واملقومات السـياسـية الكفيW بتقوية وترية اإلقالع ·قتصادي و·ج�عي 

  . لبالد[
واعتبارا ل�ور ا©ي يلعبه قطاع امحلاية ·ج�عية، سواء يف تدعمي 

ة، واسـتقرار عالقات الشغل أو يف الهنوض ¬لتمنية ·قتصادية و·ج�عي

حيث أصبحت الرضورة تفرض اختاذ مجW من التدابري واإلجراءات، السـ� 
يف جماالت الضامن ·ج�عي والتعاضدي والوقاية من حوادث الشغل 
واألمراض املهنية، عالوة عىل اإلنكباب عىل إصالح أنظمة التقاعد وغريها 
 من اإلجراءات املصاحبة، مع دمع الرشاكت ¬عتبارها كطرف يف هذه

العملية، ألننا جند العديد مهنا تعاين بشلك واحض من طول املساطر 
  .والعراقيل اليت توا±ها مع الصندوق الوطين للضامن ·ج�عي

©ا نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه التدابري املسـتقبلية اليت ستتخذها 
الوزارة من أجل تبسـيط املساطر اإلدارية لتقوية الرشاكت واملؤسسات 

  ام يف اإلقالع ·قتصادي و·ج�عي؟ لإلسه
  . ¬لوقت املتبقي للتعقيب ،السـيد الرئيس ،واحتفظ

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، سـنحتفظ لمك بوقتمك، تفضلوا السـيد 

  . الوزير يف إطار اجلواب عن السؤال

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . م عىل طرحه لهذا السؤالشكرا للسـيد املستشار احملرت 

جوا¬، أنمت أكدمت يف سؤالمك عىل أمهية الصندوق الوطين للضامن 
·ج�عي يف لك ما خيص جانب امحلاية ·ج�عية لألجراء، هو اليوم 
ليس خصم للرشاكت بل هو جزء من السمل ·ج�عي، ولتدبري الصندوق 

اإلداري بمتثيلية ثالثية،  الوطين للضامن ·ج�عي املرشع عهد يف ا8لس
  . متثل األجراء واملشغلني واحلكومة، و¬لتايل لك اإلجراءات

واكن 8لسمك  -كام يف علممك  -الصندوق الوطين للضامن ·ج�عي 
دور Tم يف هذا اجلانب دéل اإلصالحات من خالل اللجنة اليل كنتو مقتو 

وتطبيق القانون واحرتام هبا، منذ ذÏ التارخي دخل يف تفعيل اإلجراءات 
  . القانون

تسهيال عىل املقاوالت، ويف إطار التحديث دéل الصندوق، اليوم 
اكين واحد البوابة الكرتونية اليل كتسهل للمؤسسات وللمقاوالت الترصحي 
بأجراهئا، وما عندها حىت يش مشلك،  يه اليل كنسميوه إىل امسحتو 

ىل املقاوالت و¬لتايل كتحل اليل كتسهل الترصحيات ع" ألو، ضامنمك"
  . اإلشاكالت

اليوم هذه اإلجراءات التحديثية يه اليل مسحت، مثال نعطي ¬لنسـبة 
ألف  900دéل املقاوالت، اليل كتشغل أكرث من  21402لضامنمك، اليوم 

أجري وأجرية يمت الترصحي هبم أوتوماتيكيا، والبقية يمت الترصحي هبم  ¬لطرق 
، اليل كتثري بعض املشالك )le bordereau(وا ـكيعرفف ما ـاليل اكنت كي
  . والصعو¬ت

كذÏ هذه اجلهود اليت بذلت، تعلق األمر بإصالح آلية املراقبة 
والتفتيش داخل الصندوق الوطين للضامن ·ج�عي، أدى، وعند[ 
¬مللموس األرقام، انتقال عدد املرصح هبم من األجراء ¬ملغرب من سـنة 
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 2ألف، إىل اليوم  800أو مليون و 700من مليون و 2007أو  2006
  . أجري وأجرية 200مليون و

نسـهتدف الوصول  2010، سـنة 2009أكيد الزال ا8هود، هاذي هناية 
ألف، أكيد هناك صعو¬ت أو خالفات اليت تقع يف  600مليون و 2إىل 

يف التقيمي ¬لنسـبة للمقاوالت، بعض اخلطرات يف املراقبة، بعض اخلطرات 
Ïيف التأخريات، إىل غري ذ ،Ïكذا، إىل غري ذ...  

-2009وما ننساش أن التدخل دéل اPو� اليل اكين خالل سـنة 
نتيجة تداعيات األزمة اليل اPو� حتملت ·شرتااكت دéل  2010

املقاوالت املترضرة من األزمة للتخفيف علهيا Pى الصندوق الوطين للضامن 
  . ·ج�عي

، أكيد ميكن تكون نزاعات أو منازعات دéل بعض فهذه ±ود
  . املقاوالت، هناك املساطر القانونية اليت يمت اع�دها يف هذا الصدد

  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة لألسـتاذ القادري يف إطار التعقيب عىل 

  . جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادري
  .  الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  السـيدة املستشارة احملرتمة، 
  السادة املستشارين احملرتمني، 

السـيد الوزير احملرتم، بلك موضوعية وبلك صدق ال نشكك يف 
·سـتعداد ويف ا8هود، بل ا8هودات اإلصالحية للك من الوزارة واإلدارة 

ن ·ج�عي، ال ميكن أن نتجاهل هذه العامة للصندوق الوطين للضام
ا8هودات، وال ميكن أن نبخسها قدرها، ولكهنا تظل غري اكفية، وال تفي 
¬لغرض املطلوب، وهذا مايش تقديري الشخيص، بل هذا ما يقوã واقع 

  . احلال
الصورة، السـيد الوزير، ليست زاهية األلوان، وإن اجهتد[ يف 

لضامن ·ج�عي مكؤسسة داخل دو� تلميعها، والصندوق الوطين ل
املؤسسات، جيب أن يلعب دوره اكمال وفق الوترية املمتزية واحلركية 
·سـتثنائية لالقتصاد الوطين، ال ينبغي أن يكون هذا الصندوق جحرة عرثة 

  . يف طريق الركب التمنوي
امجليع، السـيد الوزير احملرتم، وخصوصا العاملون داخل قطاع الضامن 

عي، جيب أن يدركوا بأن الصندوق الوطين الضامن ·ج�عي ليس ·ج�
جمرد شعار أو عنوان أسايس ملسلسل امحلاية ·ج�عية، وإمنا هو أداة 

تضمن التوازن بني مجيع عنارص املعاد� داخل املقاو�، خصوصا مهنا املقاو� 
  . الصغرى واملتوسطة و الصغرية جدا

املساطر وجيوب املقاومة اليت متثلها لألسف الشديد، ثقل وتعقيد 
العقلية القدمية يف موا±ة هذا اجليل اجلديد من الكفاءات ومن النظم 
املعلوماتية، هذه العقلية اليت الزالت تعمه يف غهيا، غري عابئة ¬ملقاو� وال 
برب املقاو�، هذه املقاو� اليت أصبحت تكتوي بنار متعددة البؤر، ما 

الضامن ·ج�عي، عندها مشلك الرضائب، عندها  عندهاش غري مشلك
مشلك أسواق، عندها مشلك ضعف الرمسW، عندها مشلك انعدام 
المتويل، والالحئة طويW، الحئة اإلكراهات طويW وطويW جدا،  يضيق يب 

  . ا8ال حلرصها و©كرها
والسـيد رب املقاو� أصبح عنده انطباع وإحساس بأنه مسـهتدف، 

عن التفاعل مع حميطه، ودورمك، السـيد الوزير، هو أن ترشحوا  وأنه عاجز
و¬سـمترار للمتدخلني أمهية وحساسـية اPور احليوي للمقاو�، دامئا املقاو� 
الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا، دورها احليوي يف متاسك وإنعاش الناجت 

  .·قتصادي
رمس اإلشاكل، بصدق، السـيد الوزير، عيبنا مكسؤولني، أننا نقف عند 

ال نتجاوزه، متحاشني العيوب واحلديث عن العيوب و·ختالالت، ما 
كزنلوش للتفاصيل واحليثيات، وميل كنتلكمو عن اإلصالح، كنتلكمو عليه 
كفلسفة ولكفظ غري موجه لالسـهتالك املرحيل، غادي [خذ مثال، السـيد 

عجز املهول الوزير احملرتم، احلكومة أنمت تشـتكون داخل احلكومة من ال
واخلطري واملقلق يف املزيان التجاري، ويف نفس اآلن تقرون بأن األفق 
األمثل واحلل األكيد هو املقاو� معوما واملقاو� املصدرة عىل وجه 

  . اخلصوص
ولكن السؤال ا©ي يطرح نفسه بإحلاحية شديدة، ماذا هيأمت لهذه 

 حتىي هذه املقاو�، من مناخ مناسب ومن ظروف مشجعة وحمفزة حىت
املقاو� وتصبح قادرة عىل املسامهة يف اإلنتاج وقادرة عىل تنويع وتوسـيع 

  العرض التصديري؟ 
السـيد الوزير، ماذا قدمنا لهذه املقاو� حىت ختلق الرثوة وحتد من 

  البطا� وحتد من اليأس ومن البؤس؟ 
 بدون مبالغة، السـيد الرئيس، مقاوالتنا الوطنية يه مقاوالت قارصة،

مقاوالت فاقدة للمناعة، يه مقاوالت خمنوقة وامجليع، السـيد الوزير، جيب 
  . أن يسـتوعب ويدرك هذا الواقع

  .وشكرا

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

  .تعقيب السـيد املستشار
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        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .ستشارشكرا السـيد امل 

وميكن جتينا الفرصة داخل اللجنة للحديث بشلك موسع، جيب التأكيد 
منذ حتملنا املسؤولية، وحىت يف جوالت احلوار ·ج�عي، ويف امللفات 
اليل كنتلقاوها، ليس لك املقاوالت، أ[ ال أفهم أن مقاو� تقتطع، هام أقلية 

ضامن ·ج�عي مايش كرث، تقتطع من األجر دéل األجري ¬ش تؤدي ال
ومتأديش الضامن ·ج�عي، هنا منقبلش تقول بأنه حىت الصعو¬ت دéل 

  . املقاوالت وكذا، ألنك ملا اقتطعت، اقتطعت ¬ش غادي تعطيه
وكنوجدو حاالت لألسف عديدة، غادي نعطيو واحد املثال، ملا رفعنا 

 درمه، قرر ا8لس 200درمه إىل  150من التعويضات العائلية من 
اإلداري للصندوق الوطين للضامن ·ج�عي ثاليث الرتكيب، بثالثة، ثالثة 
األطراف، قرر أنه ·سـتفادة من التعويضات العائلية، جيب أن يمت 

  . من احلد األدىن لألجر %60الترصحي ¬ألجري عىل األقل ب
درمه عندو  500درمه، ترصح به ب  500يف السابق اكن اليل عندو 

ائلية، يف إطار إذا ابغينا نسميوه حىت واحد املنافسة، التعويضات الع
وتأهيل .. وضبط هاذيك املنافسة غري الرشيفة اليل اكينة يف بعض

·قتصاد الوطين، ما تبقاش مقاو� كتؤدي مجيع الواجبات دéلها ومقاو� 
ألف أجري اليل اكن مرصح هبم  53مكتأديش، وكميشـيو لنفس األسواق، 

هرين أصبح مرصح هبم ¬حلد األدىن لألجر، يعين درمه، بعد ش  500ب
  .هذا جانب

جانب آخر ¬لنسـبة للمساعدة دéل املقاوالت، أكيد اكين إجراءات يف 
القانون املايل احلايل، هناك إجراءات تطلعون علهيا دéل تدابري دéل حماو� 

 كتعرفوا اآلن املغرب القطاع غري املهيلك أنه يدخل يف القطاع املهيلك،
، واليل كيدبرو 2006عند[ رهان دéل التغطية الصحية اليل دخل يف 

الصندوق الوطين للضامن ·ج�عي ¬لنسـبة ألجراء القطاع اخلاص، نعطي 
قرار دéل توسـيع التغطية الصحية ¬لنسـبة : مثال عىل اPور ·ج�عي

ألجراء القطاع اخلاص، املنافع، أ[ شفت مقاوالت واتصلت مبقاوالت 
ولقيت مقاوالت تيقول Ï بأنه اليوم عىل األقل بدينا كنشعرو أن الضامن 

  . ·ج�عي كيعاون لنا األجراء دéلنا
 2009نعطي رمق بسـيط، التغطية الصحية اإلجبارية عىل املرض سـنة 

مليون  75وتقريبا يش  600رصف الصندوق الوطين للضامن ·ج�عي 
الوطين للضامن ·ج�عي  غادي يرصف الصندوق 2010درمه، سـنة 

كتعويضات عن ملفات املرض لألجراء بعد قرار توسـيع التغطية الصحية 
مليون درمه، يعين املقاو� غادي تويل تشعر أهنا اكين واحد  600مليار و
، ولكن اكين واحد اPور اج�عي )complément de salaire(مايش 

وها، كنعرفو التنافسـية واكين مواكب، أكيد صعو¬ت املقاوالت املغربية كنعرف
صعو¬ت إىل غري ذÏ، عديدة حبال اليل قلتو اليل جيب مواكبهتا للتأهيل 

  .دéلها

  .شكرا

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

ننتقل إىل السؤال الثالث املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين 
ألجور، للمستشارين املهين دامئا، وموضوعه عدم احرتام احلد األدىن ل

عبد العزيز العزايب، اكيف الرشاط، النعم ميارة، عبد : احملرتمني السادة
  . السالم اللبار، خدجية الزويم

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال، تفضل األخ اللبار

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

  فاضW املستشارة احملرتمة ،األخت ال
  إخواين املستشارين،

السـيد الوزير، يالحظ يف هذه السـنوات األخرية، ويف إطار الرشاكت 
عندما تسامه يف الصفقات العمومية، ختفي ما جيب أن يؤدى لألجراء، 
فتشارك يف هذه املناقصة وتسـتفيد من الصفقة عىل حساب مجموعة من 

  .احلقوق، خصوصا حقوق األجراء
مفا يه الوسـيW اليت تراها وزارتمك، وأنمت أدرى مين ¬ملوضوع، حبمك 
اجلدية اليت تتحلون هبا للحد من هذا ·سـهتتار والرحب عىل حساب الطبقة 

  الشغيW؟ 
  .شكرا، أحتفظ ¬لتعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، سأحتفظ لمك بوقتمك، تفضلوا السـيد الوزير يف إطار اجلواب 

  .عىل السؤال

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
السـيد املستشار احملرتم، يف الواقع السؤال اليل طرحتوه اكين واحد 
التسلسل مع السؤال السابق، ألن لك يشء يف هذا امللف، وللتذكري أن 
هاذي من النقط اليل اكنت حىت يف جوالت احلوار ·ج�عي، كنا 

القانون واحرتام احلد األدىن لألجر  نتحدث علهيا، كيف الوصول إىل تطبيق
  .2009 -2008يف  سـنة  %10املضمون قانو[ اليل مت الرفع منه ب 

مقنا بناء عىل النقاش اليل اكن يف جوالت احلوار ·ج�عي بإجراء، 
واليل دخل حزي التنفيذ منذ سـنتني، ومعم السـيد الوزير األول املنشور 

ندوبني السامني واملؤسسات العمومية، عىل اكفة الوزراء وكتاب اPو� وامل 
إىل عدم اإلفراغ عىل الكفا� املالية أو  -أي اآلمرين ¬لرصف  -يدعومه فهيا 

الضامن الهنايئ ا©ي يودعه الشخص ا©ي رست عليه الصفقة العمومية إال 
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دéل مدونة  519بعد التوفر عىل واحد الشهادة إدارية بناء عىل املادة 
  . الشغل

ح أنه قبل ما يسمل مندوب التشغيل، هو اليل كيسمل اليوم وهذا مس
هاذ الشهادة للمقاوالت، قبل ما كيسمل هاذيك ¬ش خترج عىل الكفا� 
املالية، حىت يتحقق أن هاذيك املقاو� اسـتوفت الرشوط القانونية، ما 
كيتسالها ال دين عىل األجراء وال عىل ضامن اج�عي وال عىل يشء من هذا 

  .فهذا إجراء من اإلجراءات القبيل،
اإلجراءات األخرى، ويه تصب يف سـياق املواكبة، اليل غادي نتلكم 
عليه دéل واحد النسـيج اقتصادي اليل عند[ يف الب�، واإلخوان تلكموا 

 2010عليه يف السابق السادة املستشارين، يه أطلقنا منذ بداية سـنة 
سـهتدفو منو التأهيل ·ج�عي واحد الرب[مج اليل مسيناه بر[مج اليل كن 

أجري، يعين كنواكبومه، واملقاو� اليل قبلت  50دéل املقاوالت أقل من 
املواكبة كيواكهبا مفتش الشغل، ¬ش جيعلها أهنا حترتم القوانني اجلاري هبا 

  .العمل، املقاو� اليل كيتطبق فهيا القانون كام هو منصوص عليه
غرب منخرطني اليوم يف الوصول إىل هدف جيب التأكيد هنا أننا يف امل 

اليل [دى به مؤمتر منظمة العمل اPولية، " العمل الالئق"اليل كنسميوه 
ويف هذا السـياق احلد األدىن لألجر اليل كيسمح لألجري ¬لعيش، امحلاية 
·ج�عية وكذÏ الوقاية من حوادث الشغل واألمراض املهنية وإىل 

  .Tمة من آليات العمل الالئق جانب احلوار، هاذو آليات
أكيد هنا ميكن نعطي إحصائيات دéل املراقبة اليل قام هبا ±از تفتيش 

، عند[ مالحظات وعند[ كذÏ حترير 2010الشغل ¬لنسـبة لسـنة 
حمرض ضد مقاوالت ال حترتم، مايش فقط  545حمارض اليل بلغت واحد 

أخرى متعلقة ¬لصحة أو غري يف اجلانب دéل احلد األدىن لألجر، جوانب 
السالمة املهنية أو عدم انتخاب مناديب األجراء، إىل غري ذÏ من هذا 

  .اجلانب
 21927، بلغت 2010املالحظات اليل جسلناها يف املراقبة دéلنا دéل 

تتعلق بعدم احرتام احلد األدىن لألجر، مالحظات لبعض املقاوالت أو 
  . ·قتصادي الصغري بعض النسـيج ·قتصادي، خصوصا النسـيج

  .شكرا

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

  .جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
طو بدوري أنوه ¬8هودات اليت ما فتئت وزارتمك تقوم هبا للحد من الس

عىل حقوق األجري، غري أين أفاجأ و¬سـمترار ولكام صادفت رشكة خبصوص 

الصفقات العمومية، أجد نفيس مضطرا ألمارس حقي النقايب ألقول جيب 
احرتام احلد األدىن لألجور، جيب العمل عىل أن يكون العمل الالئق هو 

  . السائد يف مجيع ا8االت
وص رشاكت النظافة، وأقصد هنا وإذا تفحصنا امجلاعات احمللية، و¬خلص

)Tec Med(،  أقصد هنا)CGDMA( ها&ن الرشكتان يتوىل إدارهتام ،
أجانب، واألجانب ال حيرتمون إطالقا النصوص القانونية للترشيع خبصوص 

  .مدونة الشغل
  السـيد الوزير،

إنين ال أشكك إطالقا يف ا8هودات اليت تبذل عىل صعيد مندوبية 
هنا، والفريق ·سـتقاليل جاء هبذا السؤال للمزيد من الشغل، ولكن طليب 

العناية، للمزيد من احليطة حىت ال هتدر حقوق الشغيW، ¬خلصوص يف هذا 
ا8ال دéل املقاوالت اليت ترتبط ¬مجلاعات احمللية، هاذ املقاوالت اليل 

  . كرتتبط مبرافق معومية
به موظفون  وسوف لن أسـتثين هذا ا8لس املوقر، فهذا ا8لس

مأجورون ال يصلون إىل احلد األدىن لألجور، وهذا ليس عيبا عىل ا8لس 
أو عىل إدارة ا8لس بقدر ما العيب يف املقاو� اليت فازت ¬لصفقة وتتنكر 
أو تأخذ الرحب عىل ظهر الشغيW، فيجب أن حنتاط ±د املسـتطاع لنكون 

  . السادس نرصه هللا أوفياء لضمري[ وتلبية لنداء جال� املú محمد
  .شكرا السـيد الوزير

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

  .تعقيب السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
عندي واحد التعقيب بسـيط اليل ميكن نؤكد فيه، أ[ قلت بأن ±از 

P¬ اإلجراء اليل مقنا به بإصدار منشور تفتيش الشغل يقوم ،ã ور املوكول
السـيد الوزير األول منذ تقريبا سـنتني اليل ما كيسمحش بأن الكفا� املالية 
ما &خذها املقاو� إال إىل أخذت واحد تربئة ا©مة أو شهادة من مندوب 

Ïائرة الرتابية اليل قامت هبا الصفقة، إىل غري ذPالتشغيل يف ا.  
بقى كذÏ، وهذا دور ±از تفتيش الشغل، الوزارة، الرشاكء لكن ي 

·ج�عيني هلم دور، احنا كنا راسلنا كوزارة التشغيل، راسلنا مجموع 
املركزéت النقابية، وطلبنا مهنم يوافو[ ¬لرشاكت اليت ال حترتم احلد األدىن 

  . ور[لألجر، ونمتىن أن توافينا هبذه املقاوالت ¬ش نقومو حىت احنا بد
إذا اكنت هناك صعو¬ت داخل املقاو�، راه اكين هناك آليات دéل 
احلوار بشأهنا مع إما الرشيك ·ج�عي ويتوافقوا ويوجدوا حلول إذا اكنت 

  ... الظرفية، واكين مواد مدونة الشغل كتقول
لكن عدم احرتام احلد األدىن للجر القانوين يبقى مبقتىض القانون هو 

ين وغري مرشوع وجيرم وكتحرر فيه حمارض، فاحنا كنتأملو أنه معل غري قانو
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نقول أنه ما   الرشاكء ·ج�عيني دéلنا يعطيو[ هاذ القوامئ، ما نبغيش
توصلتش بزباف دéل الرشاكت رمغ علمنا أنه اكين فعال اليل ال حيرتم، 
خصوصا بعض القطاعات اليل يäّ بدات تنشط يف املغرب، قلت القطاعات 

éل النظافة أويش حاجة من هذا القبيل، أو بعض النوع من العمل اليل د
  . بدا ينترش، وهذا يقتيض واحد املواكبة وواحد املالءمة

احنا ¬قيني كنشـتغلو عىل مسـتوى خصوصا واكالت التشغيل املؤقتة  
من أجل جعلها، كنا يف مقاو� واحدة دéل التشغيل املؤقت اليل معرتفة هبا 

، و¬قيني يف إطار 20غيل، اليوم وصلنا لواحد العدد دéل وزارة التش 
  . احلوار ·ج�عي راه هناك واحد اللجنة اليل كنتذاكرو فهيا يف هذا اجلانب

  .وشكرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

ألسـئW الشفوية، اجللسة، وأعلن عن اختتام هذه اجللسة اليت خصصت ل
ومبارشة ننتقل الفتتاح اجللسة ا*صصة للترشيع، ولهذا نطلب من السادة 

  .املستشارين ·حتفاظ مبقاعدمه للمشاركة يف هذه اجللسة


