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  )2011 يناير 04( 1432حمرم  29الثال2ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس اAلسليفة الثاين لاخل  ،السـيد محمد فضييلاملستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

الثانية دقيقة، ابتداء من الساعة ثالث ساعات وسـتة عرش : : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال الثالثة واألربعنيواOقيقة 

  .سـئX الشفويةمناقشة األ: : : : 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، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
من اOسـتور، وطبقا ملقتضيات القانون  56حاكم الفصل معال بأ

اOاخيل للمجلس، خيصص اAلس هذه اجللسة ألسـئX السادة املستشارين 
  .وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد أمني اAلس ليتلو علينا ما جد من مراسالت 

  .وإعال�ت، فاللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اAلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اAلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اAلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اAلس
الصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه  ،بسم هللا الرمحن الرحمي

  .وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ين بقرارين للمجلس اOسـتوري، األول توصلت رئاسة جملس املستشار 
بشأن الطعن ا�ي قدمه السـيد عيل الهادي بلحاج  10/807حيمل رمق 

يوليوز  22بوعبد هللا، ملمتسا فيه إلغاء نتيجة �قرتاع ا�ي أجري يف 
يف نطاق الهيئة الناخبة املكونة من ممثيل امجلاعات احمللية �جلهة  2010

تخاب السادة مصطفى سالمة، محمد النارصي الرشقية، وأعلن عىل إثره ان 
والصبحي اجلياليل، أعضاء مبجلس املستشارين، وقد قىض اAلس 

  .اOسـتوري برفض طلب السـيد عيل الهادي بلحاج بوعبد هللا
بشأن الطعن ا�ي قدمه السـيد عبد هللا  10/808الثاين حيمل رمق 

أغسطس  31 شن، ملمتسا فيه إلغاء نتيجة �قرتاع ا�ي أجري يفو أ
يف نطاق الهيئة الناخبة املكونة من أعضاء غرفة الفالحة �جلهة  2010

الرشقية، وأعلن عىل إثره انتخاب السـيد مصطفى اخللفيوي عضوا مبجلس 

املستشارين، وقد قىض اAلس اOسـتوري برفض طلب السـيد عبد هللا 
  .شنو أ

لعالقات مع كام توصلت الرئاسة مبراسX من السـيد الوزير امللكف �
الربملان، خيرب من خاللها اAلس طلب السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير 
األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة بتقدمي السؤالني املو±ني لوزارته 
يف بداية اجللسة، نظرا اللزتامه مبتابعة دراسة مرشوع القانون املتعلق 

  .جلس النواب�لنظام األسايس العام للوظيفة العمومية مب
ومبراسX من فريق األصاº واملعارصة، خيرب من خاللها اAلس بتأجيل 
السؤال املوجه للسـيد وزير التجهزي والنقل حول احلاº املزرية حلظرية النقل 

  .العمويم إىل جلسة الحقة
ومبراسX من رئيس الفريق احلريك، خيرب من خاللها اAلس بتأجيل 

حول مرشوع  ،زير التشغيل والتكوين املهينالسؤال املوجه للسـيد و 
  .القانون التنظميي للنقا�ت إىل جلسة الحقة

و�لنسـبة لألسـئX الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  :2011يناير  4إىل غاية يوم الثال2ء 

 سؤ�؛ 15: عدد األسـئX الشفهية -
 أسـئX؛ 3: عدد األسـئX الكتابية -
  .أجوبة 4: الكتابيةعدد األجوبة  -

  .شكرا، ولمك اللكمة السـيد الرئيس

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

، أعطي اللكمة لفريق 128من أجل إحاطة اAلس علام يف إطار املادة 
  .التجمع اOسـتوري املوحد

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

  السادة الوزراء،
  املستشارين احملرتمني،السـيدات والسادة 

  السـيد الرئيس، 
إن موضوع إحاطتنا اليوم يأيت لتسليط الضوء عىل حاº امجلود يف 
تفعيل مساطر املتابعات يف حق املتالعبني �ملال العام، وذÍ بعد مصادقة 

رصد أغلفة مالية هامة Oمع التو±ات  2011الربملان عىل قانون املالية ل 
القطاعات الوزارية، : ىل مسـتوى مجيع املتدخلنياإلصالحية والتمنوية ع

املؤسسات العمومية، وامجلاعات احمللية، لكها حتمل معها طموحات شعب 
  .بأمكÖ يف الرخاء و�زدهار والعيش الكرمي

إن موضوعا كهذا، السـيد الرئيس، السادة املستشارين، يندرج بلك 
بري الشأن العام، وما تأكيد حتت العنوان العريض للحاكمة والتخليق يف تد
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نصبو من ورائه يف طرح هذا السؤال وهذا املوضوع هو أن ننسجم مع 
  .ذاتنا كفاعلني سـياسـيني يف عهد �لزتام واملسؤولية والوطنية احلقة

ونسـتحرض اخلطاب األخري املليك السايم أمام الربملان، حيث قال أعزه 
نه ليس تصورا جزئيا يقترص نه ليس تصورا جزئيا يقترص نه ليس تصورا جزئيا يقترص نه ليس تصورا جزئيا يقترص كام أكام أكام أكام أ........"""": هللا متحد2 عن املفهوم اجلديد للسلطة

عىل اإلدارة الرتابية، وإمنا هو مفهوم شامل للك سلطات اOوº وأ±زهتا، عىل اإلدارة الرتابية، وإمنا هو مفهوم شامل للك سلطات اOوº وأ±زهتا، عىل اإلدارة الرتابية، وإمنا هو مفهوم شامل للك سلطات اOوº وأ±زهتا، عىل اإلدارة الرتابية، وإمنا هو مفهوم شامل للك سلطات اOوº وأ±زهتا، 
تنفيذية اكنت أو نيابية أو قضائية، �Í سـيظل خدميك األول، شعيب تنفيذية اكنت أو نيابية أو قضائية، �Í سـيظل خدميك األول، شعيب تنفيذية اكنت أو نيابية أو قضائية، �Í سـيظل خدميك األول، شعيب تنفيذية اكنت أو نيابية أو قضائية، �Í سـيظل خدميك األول، شعيب 

ساهرا عىل رعايته، حريصا عىل حسن تفعيÖ ساهرا عىل رعايته، حريصا عىل حسن تفعيÖ ساهرا عىل رعايته، حريصا عىل حسن تفعيÖ ساهرا عىل رعايته، حريصا عىل حسن تفعيÖ     - - - - يضيف جالº املåيضيف جالº املåيضيف جالº املåيضيف جالº املå- - - - العزيزالعزيزالعزيزالعزيز
للمتابعة واحملاسـبة واجلزاء، للمتابعة واحملاسـبة واجلزاء، للمتابعة واحملاسـبة واجلزاء، للمتابعة واحملاسـبة واجلزاء،     من طرف لك ذي سلطة �آلليات القانونيةمن طرف لك ذي سلطة �آلليات القانونيةمن طرف لك ذي سلطة �آلليات القانونيةمن طرف لك ذي سلطة �آلليات القانونية

  .""""وذÍ يف ظل القضاء الزنيهوذÍ يف ظل القضاء الزنيهوذÍ يف ظل القضاء الزنيهوذÍ يف ظل القضاء الزنيه
السـيد الرئيس، فهل ميكن أن نرتك منا وفينا وبيننا من تسول � نفسه، 
وهو املؤمتن من موقع مسؤوليته، أن ينسف لنا طموحات شعبنا وآما� 

  .ومسـتقبÖ، ال ليشء إال ليشـبع جشعه وطمعه ويمني أ�نيته وذاتيته
سمح بذÍ، السـيد الرئيس، وألجل هذا نطرح مبارشة �لطبع لن ن 
  :التساؤل التايل

إن اكنت الهيئات املوكوº لها بتتبع املال العام والتدقيق يف كيفية اسـتعام� 
ورصفه، من جملس أعىل للحسا�ت ومفتشـيات قطاعية وغريها، قد وقفت 

إن اكنت  عىل فضاحئ حتويل املال العام وهنبه والتالعب يف رصفه وتدبريه،
كذÍ فليومنا هذا ال نرى التحريك املناسب للمتابعة وال التقدمي الواحض 
للحساب، مفن نلوم إذن؟ هل ا�ي اقرتف ا�نب أم ا�ي يتسرت عليه أم 

  ا�ي يهتاون يف معاقبته أم مه مجيعا؟
السـيد الرئيس، عىل القضاء أن يبارش ÷امه بقوة وحزم، مسـتحرضا يف 

يشغلها بصفته سلطة دسـتورية مسـتقX، من املفروض أن ذÍ املاكنة اليت 
تكون حمصنة عن أية تأثريات أو ضغوطات ومزنهة عن التدخالت واحملا�ة 

  .كيف ما اكن نوعها ومصدرها
  السـيد الرئيس، 

يف اخلتام ال نرى مانعا أن حنول هذه اإلحاطة إىل سؤال آين أو حموري 
غبة اجلواب عىل سؤال واحد األسـبوع املقبل أو لكام اكنت للحكومة ر 

وخصوصا  ؟أين وصلت ملفات قضاþ الهنب والتالعب �ملال العام: ومبارش
أننا نرتقب صدور التقرير األخري للمجلس األعىل للحسا�ت، ا�ي خنىش، 

  .السـيد الرئيس، أن يزيد تراكام عىل ترامك
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يق التحالف �شرتايك من أجل شكرا السـيد الرئيس، اللكمة اآلن لفر 

  .إحاطة اAلس علام بقضية طارئة

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

  السادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  إخواين املستشارين احملرتمني،

 يف إطار النظام اOاخيل Aلسـنا، أحيطمك علام بقرار مفاجئ لوزارة
تالل "�مس جديد هو  "حد كورت"اOاخلية، يتعلق بتغيري إمس دائرة 

  .، وهو القرار ا�ي خلف استياء عاما Oى ساكنة هذه اOائرة"الغرب
بدون أي  "تالل الغرب"ب "تحد كور"وقد مت استبدال إمس 

استشارة مع ممثيل الساكن، مما يعترب اسـتعامال مبالغا فيه لصالحيات 
إىل ذÍ فإن �مس اجلديد ال حيمل أي معىن وال أي دالº اإلدارة، إضافة 

  .تشفع لهذا التغيري املفاجئ
ونظرا لكون األمر يتعلق بأعالم املنطقة، وبغض النظر عن مصدر 
اإلمس وأصÖ، ولكون اإلمس جزء من ذاكرة هذه املنطقة، فإننا نرى رضورة 

اعية حىت يكونوا عىل التشاور مع ممثيل الساكن يف لك ما يتعلق ��اكرة امجل
Í� عمل وقناعة بتغيري أسامء أعال÷ا إذا اكنت هناك رضورة.  

ونغتمن هذه املناسـبة لنعرب عن حتفظنا بشأن قيام السلطة اإلدارية بتغيري 
أسامء األماكن بشلك عشوايئ، رمغ ما حتمÖ من دالالت رخيية وحضارية، 

وندعو . احلامX لهويتنا الوطنيةكام هو احلال �لنسـبة لألسامء األمازيغية 
السلطات املعنية إىل اOراسة العميقة والتشاور قبل إصدار مثل هذه 

  .القرارات املرفوضة من طرف الساكن
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك، اللكمة للفريق �شرتايك من أجل إحاطة اAلس علام بقضية 

  .ئيسةطارئة، فلتتفضل السـيدة الر 

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

  .بسم هللا الرحامن الرحمي
  السادة الوزراء،

  إخويت، إخواين املستشارين،
أتدخل �مس الفريق �شرتايك ألحيط جملسـنا املوقر علام مبا تتعرض � 
مجموعة من الشـبيبات املغربية من تضييق ومتيزي مايل ف� خيص اOمع 

مويم ا�ي ختصصه اOوº لهذه املنظامت الشـبابية عن طريق املنحة الع
  .السـنوية اليت تتوصل هبا عرب وزارة الشـباب والرþضة

ففي الوقت ا�ي نطمح فيه إىل تقوية تأطري الشـباب املغريب وتنظميه 
لالخنراط يف العمل امجلعوي والسـيايس، نرى كيف أن اOوº املغربية ال 

درمه ملنظامت شـبابية وحزبية  20000وية قدرها ختصص إال منحة سـن
  .وازنة، لها رخي عريق يف تنظمي وتأطري الشـباب املغريب

ويف الوقت ا�ي يسعى فيه املغرب، دوº وأحزا�، إىل اسـتعادة ثقة 
الشـباب يف العمل السـيايس ويف التجربة �نتخابية، نرى كيف أن وزارة 
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ا الورش األسايس ا�ي هيم دمع الشـباب والرþضة غري منخرطة يف هذ
املنظامت الشـبابية للهنوض مبها÷ا التأطريية يف تعبئة الشـباب للمشاركة يف 

  .إفراز مؤسسات وطنية ذات مصداقية
ويف الوقت ا�ي يعول فيه املغرب عىل لك منظامته وطاقاته الشـبابية 

فهيا  من أجل اOفاع عن وحدته الرتابية وتنويع ±وده اOبلوماسـية، مبا
العالقات الشـبابية اOولية، نرى كيف يقع التضييق املايل عىل املنظامت 
وامجلعيات الشـبابية، رمغ اAهودات التطوعية اليت ما ف� مناضلو 

  .الشـبيبات الوطنية يسدوهنا لتنظ�هتم ولب�مه
إننا يف الفريق �شرتايك، إذ نسـتحرض لك هذه املعطيات والتحدþت 

بيبتنا، وإذ حنيهيا عىل نضالها و±ودها يف تأطري الشـباب املطروحة عىل شـ 
وتعبئته رمغ اإلكراهات واإلحباطات، فإننا نتوجه إىل وزارة الشـباب 
والرþضة من أجل املزيد من اOمع املايل واللوجيستييك للمنظامت الشـبابية، 

  .دون اسـتثناء، لتقوم بأدوارها الوطنية يف تكوين أجيال املسـتقبل
اإلطار، فإننا ال نفهم دواعي المتيزي ا�ي مارسـته وزارة  ويف هذا

الشـباب والرþضة يف منحها ل�مع املايل العمويم عىل املنظامت الشـبابية، 
 20000ففي الوقت ا�ي مل تتجاوز فيه املنحة ا�صصة للشـبيبات الوطنية 

درمه، الحظنا أن املنحة ا�صصة إلحدى الشـبيبات احلديثة العهد وصلت 
  .درمه 500000إىل 

وللتوضيح، فنحن لسـنا ضد تقوية اOمع املايل للمنظامت الشـبابية 
املغربية، اليت نرى أهنا يف حاجة إىل أكرب قدر من اإلماكنيات املالية، �لنظر 
إىل جسامة املهام واملسؤوليات امللقاة علهيا يف تأطري وتكوين الشـباب 

  .عمتدت للسخاء مع ±ة دون غريهااملغريب، لكننا ال نفهم املعايري اليت ا
وعليه، فإننا نطلب توضيحات من الوزارة الوصية يف هذا الشأن، 
ونعترب أن اOمع العمويم حق أسايس لاكفة الشـبيبات الوطنية، وال جمال 
للمتيزي بيهنا إال مبقاييس موضوعية مثل عدد املنخرطني أو الفروع أو 

  .األنشطة وليس بشلك مزا� أو متحزي
  .كراوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة الرئيسة، اللكمة للفريق الفيدرايل أيضا من أجل إحاطة 

  .اAلس علام بقضية طارئة

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

  السـيدات والسادة املستشارين، 
  السادة الوزراء،

ملغرب، أال موضوع إحاطتنا اليوم يتعلق بأكرب مؤسسة استشفائية يف ا
  .�لر�ط ءوهو املستشفى اجلامعي ابن سينا

قد نقر حبقيقة ويه أنه هناك جمهودات تبذل يف اAال الصحي، وهناك 
اه"م من طرف اOوº لتقوية البنيات �ستشفائية، وكذÍ من حيث 
املوارد البرشية، إال أنه تقع بعض األحداث اليت جتعلنا يف حرية من أمر�، 

" أ"داث أوالها إغالق مصلحة جراحة القلب والرشايني وهذه األح
مبستشفى ابن سينا �لر�ط، و2نهيا وضعية مصاحل اإلنعاش �ملستشفى 

  .ذاته
إن إغالق هذه املصلحة، مصلحة جراحة القلب والرشايني �لر�ط، 
ورمغ ما يقال بأن هناك اختالالت وهناك أشـياء غري حصية وهناك أشـياء 

ؤسسة وهناك رصاعات بني أجنحة داخل هذه املؤسسة، متس مبصلحة امل
فإن اخلارس األكرب وهو املرىض املغاربة ا�ين اكنوا يسـتفيدون من خدمات 

  .هذه املصلحة
وللحقيقة والتارخي، نقول أن هذه املصلحة، مصلحة جراحة القلب 
والرشايني، قد أنقذت أرواح العديد والعديدات من املواطنني املغاربة رمغ 

ا اكنت حتاول دامئا أن تكون يه البوابة األوىل واألخرية للمعوزين أهن
  .املغاربة، اليوم تغلق بقرار إداري، والضائع األكرب واخلارس األكرب مه املغاربة

لالختالالت جماالهتا من حيث التحقيقات، من حيث القضاء، ولكن ال 
  .نريد وال نقبل أن يكون ذÍ عىل حساب املواطنني

قبل يومني تويف طفل البن : اين، واملتعلق مبصاحل اإلنعاشالشق الث
موظف يف جملس املستشارين، رمغ أن حرارته مرتفعة، وذهب إىل مصاحل 
اإلنعاش وقيل � إن الطفل يف حاº جيدة، اذهب بطفå إىل مزنÍ، قبل 

جة، وقبل ذÍ ثالث در  42أن يصل إىل مزن� تويف الطفل بدرجة حرارة 
  .حاالت مشاهبة

حقيقيا حبياة املواطنني،  الألسف، أن هذه الوضعية متثل اسـتخفاف
  .ومتثل وضعية شاذة، ال حترتم ال القانون وال حياة البرش وال األخالق

�Í، إذ نعزي هؤالء يف من فقدومه، حنذر من أن هذه الوضعية ال 
ختدم أحدا، وتفرغ لك اAهودات اليت تبذل من حمتواها للريق بأوضاعنا 

  .صحيةال 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الرئيس، اللكمة اآلن يف نفس اإلطار للفريق �سـتقاليل 

  .للوحدة والتعادلية، تفضلوا السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  الزميالت والزمالء املستشارين، 
يل، اكن بود� كذÍ أن نتقدم بإحاطة تنحى منحى يف الفريق �سـتقال

ما جاءت به السـيدة رئيسة الفريق �شرتايك، ورحبا للوقت نكتفي فقط مبا 
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جاء يف إحاطهتا، ونمتىن أن حترتم معايري توزيع املنح عىل امجلعيات الشـبابية 
  .مسـتقبال من طرف القطاع الويص

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يس احملرتم، اللكمة اآلن للفريق احلريك من أجل شكرا للسـيد الرئ 

  . إحاطة اAلس علام بقضية طارئة، فليتفضل

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

  السادة الوزراء، 
  إخواين املستشارين، 
  أخوايت املستشارات،

أحيط من النظام اOاخيل Aلسـنا املوقر، يرشفين أن  128طبقا للامدة 
  :اAلس علام ومن خال� الرأي العام الوطين بقضية طارئة، تتعلق مبا ييل

السـيد الرئيس، يف الوقت ا�ي تسعى احلكومة جاهدة لبلوغ تعممي 
، أحيطمك علام بأن ساكن %98الكهر�ء عىل العامل القروي ا�ي يصل إىل 

عامصة  إقامة الفردوس املوجودة بشارع محمد السادس وسط مدينة خريبكة
شقة وحوايل  520الفوسفاط، يعانون األمرين بسبب حرمان ما يزيد عىل 

إىل يومنا  2005سـنة  ذحمل جتاري من الزتود �لكهر�ء، وذÍ من 170
  .هذا

وذÍ  ،إال أن املسؤولني هبذه املدينة زودوا هذه اإلقامات �لكهر�ء
وا إىل ؤ ، وبعدها جل2007مبناسـبة الزþرة امللكية املميونة إلقلمي خريبكة سـنة 

قطع الكهر�ء من جديد، غري مبالني �ملتاعب واألرضار اليت يتكبدها 
املواطنون بسبب عدم ربطهم منازهلم �لتيار الكهر�يئ، �هيك عن الركود 
والكساد ا�ي سببه هذا �نقطاع يف صفوف احلرف واملهن اليت حتتاج 

ة املرىض ا�ين حيتاجون الكهر�ء بصفة دامئة، دون احلديث عىل معا�
حلفظ أدويهتم �لثالجات، وكذا معا�ة التالميذ ا�ين حيتاجون للكهر�ء من 

  .أجل مراجعة دروسهم
  السـيد الرئيس احملرتم،

لقد سـبق لنا يف األسـبوع املايض مبناسـبة ندوة �لربملان حول اإلساكن 
ذا املشلك، اليت نظمها الفريق احلريك أن أخرب� السـيد وزير اإلساكن هب

  .اعويص نذاك أنه عىل عمل به، و�لفعل يعترب مش2آواكن جوابه 
من ا�ي يسـتطيع أن حيل املشلكة حىت تعود األمور إىل  :لهذا نتساءل

اليت تضم عددا هائال من أبناء  ،نصاهبا، وتسـتفيد ساكنة إقامة الفردوس
  اجلالية �ملهجر �لكهر�ء؟

الية يف حرية، ومه يتساءلون عن سبب وحىت ال تبقى أسـئX أبناء اجل
ا�ي هو حق للك مواطن، واللك يعمل بأن  ،منع أرسمه من المتتع �لكهر�ء

درجة يف منطقة خريبكة، بدون  28درجة احلرارة يف فصل الصيف تتعدى 
  .ماء �رد وال مكيف

السـيد الرئيس، إن اكن ساكن إقامة الفردوس خبريبكة بشارع  ،لهذا
سط املدينة طال صربمه عىل هذا املشلك، ومن هذا محمد السادس و 

عىل اإلرساع  ،املنرب ندعو لك اجلهات املسؤوº، لك من موقعه واختصاصه
  .حبل هذه اإلشاكلية بدون هتميش أو متاطل

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، قبل أن أعطي اللكمة لفريق األصاº واملعارصة، أريد �مسمك 

وج الثاين من تالمذة مؤسسة بمنبارك، املسـتوى مجيعا أن أرحب �لف
وأمتىن هلم التوفيق يف  ،اOرايس الثاين إعدادي، أرحب هبم مبؤسسـهتم

  .مسارمه املسـتقبيل، وشكرا
أعطي اللكمة آلخر فريق من أجل إحاطة اAلس علام بطريقة طارئة، 

  .السـيد رئيس فريق األصاº واملعارصة

        ::::شامشامشامشامششششاملستشار السـيد عبد احلكمي بن املستشار السـيد عبد احلكمي بن املستشار السـيد عبد احلكمي بن املستشار السـيد عبد احلكمي بن 
  السـيد الرئيس احملرتم،

موضوع اإلحاطة دþل فريق األصاº واملعارصة هو يف نفس �جتاه اليل 
  .� يف الفريق الفيدرايلؤمىش فيه زمال

حنا احرت� يف فريق األصاº اوأصارحمك القول، السـيد الرئيس، 
د بغينا نعطيوه لإلحاطة دþل اليوم، ومل جناواملعارصة خبصوص العنوان اليل 

من عنوان دال غري لكميت احلكرة وإهانة كرامة املواطنني، نعم، احلكرة 
  .وإهانة كرامة املواطنني

وعندما نتحدث عن احلكرة وإهانة كرامة املواطنني، فال نتحدث عهنا 
وأزمة الغالء اليت متسك خبناق العديد من  من خالل شظف العيش

رشوة والفساد والبناء املواطنني، وال من خالل تفيش البطاº وتفيش ال
Íولكن احلكرة وإهانة ... العشوايئ وترهل الشـبكة الطرقية، إىل غري ذ

كرامة املواطنني من خالل الوضع املرتدي وغري املسـبوق ا�ي أصبحت 
  .يعيشه القطاع الصحي يف بالد�

يف األسابيع واألشهر القليX املاضية، هناك الكثري من األخبار تتوارد، 
هناك �قوس خطر يسائلنا مجيعا حول الرتدي غري املسـبوق، وتفيد بأن 

  :ثالث حاالت فقط عشـناها يف األþم األخرية
احلاº األوىل، يه إغالق مصلحة القلب والرشايني مبستشفى ابن سينا، 

  مريض مرحش إلجراء معلية جراحية؛ 380واليل اكن فهيا 
مليات ملدة تقرتب احلاº الثانية، يه إغالق مصلحة اجلراحة وقاعة الع 

  من سـنة يف إقلمي زة؛
واحلاº األخرية، ويه احلاº اليت عاشـهتا أرسة هذا الرضيع، وأرجو أن 
يقرتب التلفزيون ليك يكتشف اجلرمية اليت ارتكبت يف مستشفى ابن 
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سيناء، يف مستشفى األطفال قبل ثالثة أþم، ليX العيد، ملا ذهبت أرسته 
درجة، ومعه  42و يشكو من حرارة وصلت عىل أمل إنقاذ حياته، وه

شهادة طبية مسلمة لواOي هذا الرضيع، تفيد بأنه يف وضعية حرجة، وماذا 
عىل املسـتعجالت هو أنه  ااكن اجلواب؟ اكن جواب الطامق اليل اكن مرشف

  . ال يشء يدعو إىل القلق، دقائق بعد ذÍ لفظ أنفاسه األخرية
الوزيرة الوصية عىل القطاع أن متررها ما يه الرساº اليت تريد السـيدة 

للرأي العام الوطين حي; تقول وتردد بدون ملل أو لكل، وبدون جخل 
كذÍ، بأن الوضعية الصحية يف بالد� يف حصة جيدة، وقلناها ملا اكنت يف 
هذا اAلس، قلنا بأن الوضع الصحي ما هواش يف مسـتوى جيد إال يف 

مة، واقع احلال هو أن هناك إهانة دþل كرامة خميلتك السـيدة الوزيرة احملرت 
  .املواطنني، هناك حكرة يشكو مهنا املاليني من املواطنني

ونريد أن نقول ±ارا بأنه لقد أتعبنا إ2رة األسـئX، ونريد أن ندق 
�قوس اخلطر، وننبه بأن ما وقع لهذا الرضيع، حيىي زاوية، هو جرمية حبد 

  .ذاهتا
وزيرة، سريوا تشكيو، نعم، العائX مشات نعم، سـتقول السـيدة ال

قدمت شاكية، ولكن غريب هاذ املنطق اليل هو موت واشيك، موت 
  .واشيك، بغيتوا املواطنني ميوتوا عاد ميشـيو يشكيو

إن هذا منكر، السـيد الرئيس، احلاº اليت توجد علهيا املستشفيات 
العامصة ويف  العمومية تنذر خبطر حمدق، وإذا اكنت هذه اجلرامئ تقع يف

املستشفى اجلامعي دþل الر�ط، مفاذا عىس املاليني من املواطنني اليل 
كيعيشوا يف املغرب العميق، وا�ين يعيشون امهتا� لكرامهتم ويدفعون مثنا 
�هضا من جراء تلكؤ احلكومة ومن جراء فشل السـياسة احلكومية يف 

  .القطاع اخلاص
ذا األمر اجللل، ال ميكن أن نقبل بأن إننا نود من هذا املنرب أن نثري ه

هتان كرامة املواطنني، ال ميكن أن نقبل أن تسـمتر الوزارة يف مص آذاهنا وأن 
، B خبري تردد شعارا أجوف، مفاده بأن الوضعية الصحية يف بالد�

 اوخمطط االوضعية الصحية يف بالد� ليست خبري، ومطلوب بر�جم
  .اذهإلنقاذ ما ميكن إنق ااسـتعجالي

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

اآلن سنرشع يف معاجلة األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
سؤ�، هتم قطاعات التشغيل والصناعة والتجارة والشؤون  18وعددها 

سؤ� عادþ موزعة عىل  �13قتصادية والعامة، الصناعة التقليدية، و
تقليدية، العدل، التجهزي، النقل، اإلساكن، التعمري، قطاعات الصناعة ال 

  .حتديث القطاعات العامة

السؤال األول يف جدول األعامل املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Oى 
الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة، وموضوعه تعليل 

�شرتايك القرارات اإلدارية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 
  . لتقدمي السؤال

  .األسـتاذ اليس عبد الرحامن أشن
        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشن

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
سؤالنا، السـيد الرئيس، موجه إىل السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير 

ت العامة، وهو يتعلق بتعليل القرارات األول، امللكف بتحديث القطاعا
  .اإلدارية

  السـيد الوزير،
املتعلق بتعليل القرارات اإلدارية مبادرة ترشيعية  13.01يعترب القانون 

دوº احلق والقانون، ويف اجتاه احلد  -طبعا -هامة جدا، وذÍ يف اجتاه بناء 
شينة اليت كذÍ من البريوقراطية اإلدارية ومن املامرسات والترصفات امل 

  . تطبع عالقة اإلدارة �ملتعاملني معها
وطبقا لهذا القانون، فإن اإلدارات العمومية وامجلاعات احمللية 
واملؤسسات وكذÍ املصاحل اإلدارية اليت يعهد إلهيا بتدبري املرفق العام، 
تبقى ملزمة، طبقا لهذا القانون، بتعليل القرارات اإلدارية اليت تصدرها لغري 

ة املعنيني هبا، حبيث تلزم هذه املصاحل لكها بتعليل القرارات اإلدارية يف فائد
  . تصدرها ضد أو لغري فائدهتم -طبعا- نفس الوثيقة اليت 

إال أن الواقع امللموس، السـيد الوزير، يثبت عىل خالف ذÍ أن هذه 
القرارات اليت تصدر عن هذه املؤسسات وهذه املصاحل وهذه امجلاعات لكها 

-هنا أصال، مما يعرض مت تعليلها هنائيا، إن مل نقل أهنا ال تمت اإلجابة عال ي
  . الكثري من مصاحل وحقوق هؤالء املتعاملني مع اإلدارة إىل الضياع -طبعا

وبناء عليه، نسائلمك، السـيد الوزير، عن األسـباب اليت جتعل اإلدارة ال 
ات يف اOفع تعلل قراراهتا، مث كيف تفكرون يف وزارة حتديث القطاع

  �إلدارة إىل أن تعلل قراراهتا؟ 
تطبيقها يف حق  -طبعا - مث، وأخريا، هل هناÍ عقو�ت إدارية ميكن 

  ا�ين خيلون بتطبيق أو بتعليل هذه القرارات؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .فليتفضل
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السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف 
        ::::بتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أشكر يف البداية السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني من الفريق 

  . ذا السؤال�شرتايك عىل طرFم له
 13.01وجوا� عليه، البد من التذكري بأن من دواعي إقرار القانون 

بشأن إلزام اإلدارة العمومية وامجلاعات احمللية واملؤسسات العمومية بتعليل 
قراراهتا اإلدارية احلد من غلو السلطة التقديرية لإلدارة والسعي إىل إرساء 

تقيد لك اإلدارات العمومية يف  عالقة شفافة لها �ملرتفقني، واحلرص عىل
  . مجيع ترصفاهتا �حرتام املرشوعية وسـيادة القانون

ويف هذا السـياق، فإن الواجب يفرض عىل لك إدارة أن جتعل يف 
صلب اه"ماهتا اليومية السهر عىل صيانة حقوق املواطنني وحامية مصاحلهم 

  . املرشوعة
أن نسجل بأن معظم وجيدر بنا يف نطاق املوضوع ا�ي حنن بصدده 

 Xالقرارات اإلدارية الفردية السلبية، أحضت منذ صدور القانون املذكور معل
من الناحية القانونية والواقعية، ومع ذÍ فقد تكون بعض القرارات اإلدارية 
من النوع املذكور ال تزال تصدر بني احلني واآلخر عن بعض اإلدارات 

- اOاعية إىل اختاذها، ويه قرارات العمومية بدون تعليل، حيدد األسـباب 
  .معرضة لإللغاء حبمك القانون -بطبيعة احلال

غري أن مثل هذا األمر أصبح فعال يتطلب ملعاجلته تضافر ±ود اإلدارة 
  . واملواطنني عىل السواء

ففي ما خيص اإلدارة، فإنه سـيكون علينا أن نبذل ±ودا إضافية يف 
سات العمومية وامجلاعات احمللية ويف جمال حتسيس إدارات اOوº واملؤس 

  .خمتلف أحناء املغرب برضورة التقيد متام التقيد مبقتضيات القانون املذكور
أما يف ما خيص املواطنني، فإن قانون تعليل القرارات اإلدارية قد وضع 
بيد لك املتعاملني مع اإلدارة مجموعة من الضام�ت اليت من شأهنا أن تكفل 

عسف ميكن أن يلحق به من اإلدارة، حيث جعل من حاميته من أي ت 
 Xتعليل القرارات اإلدارية الفردية السلبية رشطا لصحة القرار حتت طائ

  . عدم رشعيته
إن قانون تعليل القرارات اإلدارية يعترب أحد اآلليات القانونية املهمة اليت 

قاولني أو وضعها املرشع بيد لك املواطنني، سواء اكنوا أشخاصا ذاتيني أو م
مستمثرين، وكيفام اكنت صفهتم القانونية أو طبيعة نشاطهم، وذÍ بغاية 

ضامن صيانة حقوقهم وحامية مصاحلهم يف موا±ة جتاوزات اإلدارات 
  . العمومية

  .شكرا السـيد الرئيس
        

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

        ::::السـيد عبد الرحامن أشنالسـيد عبد الرحامن أشنالسـيد عبد الرحامن أشنالسـيد عبد الرحامن أشن    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
شكرا السـيد الوزير عىل تنويرمك لنا هبذه املعلومات خبصوص إلزامية 
تعليل القرارات اإلدارية، إال أننا عىل خالف ما ذهبمت إليه، السـيد الوزير، 
وأنمت تقولون عىل أن أغلب هذه القرارات تعلل، من كرثة القضاþ اليت تصل 

واليت نتفحصها يوميا و�سـمترار، جند عىل  إىل أيدينا من طرف املواطنني،
خالف ما ذهبمت إليه أن أغلب هذه القرارات ال يمت تعليلها، بل كام جاء يف 
سؤالنا عىل أن الكثري مهنا ال تمت اإلجابة عهنا أصال، وعندما ال تمت إجابة 
املعنيني �لرفض أو السلب هنا تتيه مصاحل أو تضيع مصاحل وحقوق 

  .املواطنني
نفس الوقت نرى، السـيد الوزير، أنه من واجب اإلدارة كذÍ  ويف

توظيف حىت األ±زة اإلعالمية  -طبعا-حىت تنوير الرأي العام عن طريق 
لتوعية املواطنني حبقوقهم، ألن الكثري ...) التليفزيون والراديو وغريه(دþلنا 

مت من النصوص الترشيعية اليت يصدرها الربملان تبقى يف الرفوف وال ي
التعريف هبا أصال، مما جيعل جدواها وإنتا±ا يبقى قارصا وال يفيد كثريا، 
و�لتايل نرى أن من واجب اإلدارة كذÍ العمل عىل التعريف �لقوانني 

  . اليت تصدر عن الربملان، واليت ميكن أن تفيد املواطنني يف حياهتم اليومية
لل، القرار الصادر ولعل من بني القرارات اليت نسـتحرضها اآلن ومل تع

يف حق رئيس الهيئة دþل املهندسني، ا�ي مل يعلل أصال حلد اآلن ومل نعرث 
� عىل تعليل واحض حلد اآلن، من بني هذا القرار ألن جبتو غري فقط، 
�ش نقول لمك، السـيد الوزير، عىل أنه يف الوقت اليل ان" يف اإلدارة 

معلX، راه �لنسـبة للناس ا�ين  يه هتتحسـبوا عىل أن أغلبية القرارات را
  . يكتوون بعدم تعليلها، هام اليل عارفيهنا مزþن، وكيدليو هبا

ورمبا هاذي مناسـبة دþل هذا السؤال كنعتربوه أنه رمبا تزيدوا مزال 
تنوروا الرأي العام، السـيد الوزير، من خالل التعقيب دþلمك اليل غادي 

ة املواطنني ودفعهم إىل معرفة ما هلم يكون من مور التعقيب دþلنا، لتوعي
وما علهيم خبصوص هذا املوضوع ا�ي حنن بصدده، يعين تعليل القرارات 

  . اإلدارية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب

ل، امللكف بتحديث القطاعات ل، امللكف بتحديث القطاعات ل، امللكف بتحديث القطاعات ل، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األو السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األو السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األو السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األو 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
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أما �لنسـبة للقانون فهو واحض، لك قرار فردي سليب، فهو مرشوط 
 Öلصحته بأن يكون معلال، ولك قرار من هذا النوع ال حيمل يف طياته تعلي

  .يصبح قرارا قابال لإلبطال، قرار غري رشعي قابل لإلبطال
صل بقرار فردي سليب غري معلل، أن يلجأ إىل عىل املواطن، حي; يتو 

القضاء اإلداري، ولهذا أنشئت احملامك اإلدارية، وامحلد K، ابدينا �حملامك 
�بتدائية اإلدارية، وبعد ذÍ أنشئت حمامك �سـتئناف اإلدارية، ويف 

  .املسـتقبل، إن شاء هللا، غادي يكون عند� جملس دوº للنقض
واطن ميكنه أن يلجأ إىل احملامك اإلدارية لتحمك يف هذا اAال، لك م

عىل اإلدارة أن تقوم  -كام قلت- ببطالن القرار وبإلغائه، و�Í من ±ة
حبمX جديدة للتحسيس مبقتضيات هذا القانون، ولكن من ±ة أخرى عىل 
املواطنني أن يعملوا عىل اللجوء إىل القضاء حامية ملصاحلهم وحلقوقهم ألن 

ن ثورة حي; مت إقراره، ومت إقراره من أجل حامية مصاحل القانون اك
  .املواطنني وحقوقهم من أي تعسف قد يلحق هبم من إدارة من اإلدارات

  .شكرا السـيد الرئيس

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

السؤال الثاين موجه لمك، السـيد الوزير، موضوعه تبسـيط ومالءمة 
  .وج املدرسة الوطنية اإلدارية �لنسـبة للموظفنيالرشوط واملساطر لول

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لبسط 
  .املوضوع

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

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارون،
  السـيد الوزير،

ملوظفني الراغبني يف متابعة دراسـهتم وتكويهنم يشـتيك العديد من ا
�ملدرسة الوطنية لإلدارة، وذÍ نتيجة الرشط ا�ي حيدد ولوج هذا 

سـنة، وا�ي يعترب رشطا إقصائيا، حيرم العديد من  40التكوين واحملدد يف 
، الراغبني يف التعلمي والتكوين 8املوظفني، وخاصة املرتبني يف السمل 

  . مسـتوامه الفكري واملعريف واملاديوالرتقية لتحسني 
هل مت التفكري يف مراجعة هذا : �ا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم

الرشط اإلقصايئ �لنسـبة للموظفني الراغبني يف حتسني مسـتوامه العلمي 
  واملادي؟

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

  .ؤال، تفضلواالسـيد الوزير، لمك اللكمة من أجل اإلجابة عىل الس

السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيدات والسادة املسترشون احملرتمون،

أود، يف البداية، أن أتقدم �لشكر للسـيد املستشار احملرتم من الفريق 
السؤال املتعلق �لسن �سـتقاليل للوحدة والتعادلية عىل طرحه لهذا 

األقىص لولوج سليك التكوين األسايس �ملدرسة الوطنية لإلدارة، وهو 
 ºوOسؤال وجيه ألنه يعكس فعال انشغال عدد غري قليل من موظفي ا

  .العموميني املعنيني هبذا األمر
وكام تعلمون، فتنفيذا للتعل�ت امللكية السامية، سيمت دمج املدرسة 

ة واملعهد العايل لإلدارة يف مؤسسة معومية واحدة، تتلكف الوطنية لإلدار 
بتطبيق سـياسة تكوين واسـتكامل تكوين األطر ببالد�، ويمت �نكباب 
 ºحاليا عىل دراسة خمتلف احملاور املتعلقة هبذا املوضوع، ومن بيهنا مسأ
السن القانوين لولوج أسالك التكوين املتوجة بدبلوم، بغاية ضامن احلق يف 

لرتقية يف اOرجة بأسالك الوظيفة العمومية، ومن املمكن أن حيدد هذا ا
السن حسب فئات املرحشني، موظفني أو غري موظفني، وحسب نوع 

  .األسالك التكوينية، وكذÍ طبقا حلاجيات اإلدارة وخصوصياهتا
وجتدر اإلشارة إىل أن حتديد السن هيم فقط األسالك التكوينية اليت 

ىل شهادة، وأن �سـتفادة من خمتلف أنواع دورات تنهتـي �حلصول ع
التكوين املسـمتر اليت تنظمها املدرسة الوطنية لإلدارة و�يق املؤسسات 
التكوينية، تمت لفائدة مجيع املوظفني دون قيد السن وال اOرجة، كام ينص 

  .عىل ذÍ املرسوم املنظم للتكوين املسـمتر لفائدة موظفي اإلدارة العمومية
عىل ما سـبق، أود التأكيد عىل أنه يف إطار تنفيذ بر�مج  وعطفا

إصالح وحتديث اإلدارة العمومية، ا�ي يشلك إحدى أولوþت الرب�مج 
احلكويم الهادفة إىل عقلنة تدبري املوارد البرشية ومالءمهتا مع احلاجيات 

عية الفعلية للمصاحل اإلدارية، يتجه �ه"م حاليا إىل تعممي اOالئل املرج 
للوظائف والكفاءات، اليت ستشلك منطلقا أوليا للتدبري األمثل للموارد 
البرشية املتاحة وللرفع من كفاءهتا بغاية ضامن �نتقال من تسـيري إداري 

  . تقليدي لشؤون املوظفني إىل تدبري توقعي وعقالين للموارد البرشية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةا
  .الوزير، السـيد املستشار لمك التعقيبشكرا لمك السـيد 

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزايبيبيبيب
كنا  - بطبيعة احلال-السـيد الوزير، نشكرك عىل هذا التوضيح اليل 

جاهلني بعض األشـياء يف نظر�، لكن السؤال راه واحض ف� يتعلق �لعملية 
  .دþل رشوط حتديد سن املباراة إال يف سن األربعني
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اكن يف الوقت السابق اكنت العملية دþل التوظيف تتأخر  وهذا راجع،
، ولهذا تنطلبو الرتاجع 45إىل سن األربعني، دا� وىل التوظيف حىت لسن 

عىل هذا القرار اليل غادي يصدر ف� يتعلق بسن األربعني، ألنه راه يف 
، 60حىت لسن  45مصلحة اإلدارة نفسها أن جيتاز هذه املباراة من سن 

رة مقبX عىل الزþدة يف سن التقاعد، ولهذا نلمتس أن تؤخذ بعني واإلدا
  . �عتبار هذه العملية

  .وشكرا

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

السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
� كنبغي أن أؤكد للسـيد املستشار احملرتم بأن احلكومة سـتعمل عىل أ

دراسة �قرتاح املقدم من طرفه ومن طرف فريقه، ولكنين كنبغي أن أؤكد 
بأنه اآلن التكوين لن يعود مقترصا عىل التكوين التقليدي ا�ي ينهتـي 

ة �حلصول عىل دبلوم، بل األساس اآلن اليل غادي يبقى مرتبط به احليا
اإلدارية للموظفني، وهو التكوين املسـمتر ا�ي سـيخضع � مجيع املوظفني 
وطيX مسارمه اإلداري، وسريتبط هبم حياهتم اإلدارية، من حيث الرتقية، 

  .ع املراحل دþل احلياة اإلداريةمن حيث حتمل املسؤولية، ويف مجي
إذن التكوين مايش هو فقط احلصول عىل شهادة من أجل احلصول 

سمل معني، التكوين هو معل مسـمتر، ينبغي أن ميارسه املوظف عىل  عىل
  . امتداد مساره املهين

  . شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد الوزير عىل املسامهة

وننتقل إىل السؤال املوجه للسـيد وزير التشغيل وموضوعه القانون 
إدريس الرايض، عبد : السادة التنظميي لإلرضاب، للمستشارين احملرتمني

  .، محمد أقبيباسن سليغو احل اAيد املهايش، خريي بلخري، 
  . اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال

        : : : : املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين، 

اليت  14املتضمن يف مقتضيات املادة  1996ن صدر دسـتور منذ أ
تنص عىل القانون املنظم حلق اإلرضاب، واملغرب الزال ينتظر أن خيرج 
هذا القانون  للوجود، مبا يتيح تنظمي هامش عام يف العالقات اليت تربط 
بني الفاعلني �ج"عيني و�قتصاديني واملواطنني واOوº، انطالقا من 

ثقافة احلق والواجب للك مهنم، مبا يضمن هلم اOفاع عن مصاحلهم  تكريس
  . املرشوعة واملوضوعية

إن هذا الفراغ الترشيعي ليفتح اليوم الساحة �ج"عية أمام لك 
التأويالت من ±ة والتعسفات من ±ة أخرى، وما بني هذا وذاك يبقى 

االته، ويف بعض املواطن اخلارس األكرب، إذ تترضر مصاحله وتتعطل انشغ
األحيان تهتدد حياته ملا يتعلق بإرضاب قطاع مصريي اكلصحة اليت يه يف 

  . حاº يرىث لها
  السـيد الوزير، 

يف ظل هذا الفراغ الترشيعي، ا�ي ال ندري أي ±ة حنملها مسؤولية 
كيف نضمن للمغاربة حقوقهم؟ وكيف جننهبم تداعيات �حتقان �ج"عي؟ 

  نأى عن الطريقة اليت تدبرها احلكومة للحوار �ج"ع ؟ وكيف جنعلهم يف م 
بلك تأكيد لن نسـتطيع فعل أي يشء من هذا، ذÍ أنه إذا مل تكن لنا 
اجلرأة والشجاعة يف جتاوز لك العقبات من أجل إصدار القانون املنظم حلق 
اإلرضاب ا�ي سـيضع لك فاعل جممتعي أمام مسؤولياته، وسيهنـي مع عهد 

حضاþ للتعطيل القرسي  Í العهد ا�ي اكن فيه املواطنونالفوىض، ذ
  .ملصاحلهم

مل  - أصال- فإىل مىت سـننتظر، السـيد الوزير، هذا القانون؟ وملاذا 
  تسـتطع احلكومة إخراجه للوجود؟ 

  . وشكرا

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

  . السؤال، تفضلوا

        ::::لسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينلسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينلسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينلسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهيناااا
شكرا السـيد املستشار احملرتم وفريق التجمع اOسـتوري املوحد عىل 

  . طرحه لهذا السؤال
منه  14أن اOسـتور يف الفصل  -كام جاء يف سؤالمك-بداية جيب التأكيد 

أكد عىل رضورة صدور قانون تنظميي لتنظمي وممارسة حق اإلرضاب، إذن 
حق اإلرضاب هو حق دسـتوري أسايس، اليل يف يد الشغيX بصفة عامة 

  .دها أرضار أو يشء من هذا القبيلمتارسه ملا كتكون عن
جانب 2ين، هناك فراغ ترشيعي مرتبط �لقانون التنظميي ملامرسة حق 
اإلرضاب، وهو عدم توفر بالد� عىل قانون خاص �لنقا�ت املهنية، غياب 

ترشيعيني جعل املغرب أنه حلد اآلن مل يصدق عىل بعض هاذين النصني ال 
  . �تفاقيات اOولية األساسـية
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ويف هذا الصدد، مقنا، أوال، �لنسـبة ملرشوع قانون النقا�ت، ألن 
أعتربمه مرتبطني يف العديد من اجلوانب دþهلم، مقنا وبطلب يف الواقع من 

النقا�ت املهنية، بعض املركزþت النقابية عىل إعداد مرشوع لقانون 
سـنة للرشاكء �ج"عيني أو الفرقاء �ج"عيني،  -تقريبا-وسلمناه منذ 

وأدىل بعض الرشاكء �ج"عيني مبالحظاهتم ووضعناه يف قنوات املصادقة 
  .2009أكتوبر  29عامة للحكومة يف Oى األمانة ال

نا �لنسـبة للقانون التنظميي ملامرسة حق اإلرضاب، نفس اليشء مق 
بإعداد مسودة مرشوع أويل، وسلمناها للرشاكء �ج"عيني، لك من 
املركزþت النقابية، �حتاد العام ملقاوالت املغرب، جامعات غرف التجارة 
والصناعة، واحد اAموعة من املنظامت املهنية األخرى، ومل نكتفي هبذه 

رþت احلدود، بل استرش� كذÍ مع مكتب العمل اOويل وجلنة احل
  . النقابية يف مكتب العمل اOويل

واليوم ميكن نقول أن النصني ا�ين مت إعدادمه ونمتىن أن تكون سـنة 
سـنة إلحالهتم عىل جملسمك املوقر أهنم مطابقان للك املعايري اOولية  2011

 ºولية برساOال، بل توصلنا مؤخرا من مكتب منظمة العمل اAيف هذا ا
قانون النقا�ت املهنية كام مت إعداده أن املغرب سـيحقق تعترب يف حاº إقرار 

قفزة نوعية عىل مسـتوى احرتام احلرþت النقابية وتنظمي املشهد النقايب 
  .ببالد�

ويف هذا الصدد، جيب اإلشارة إىل أن القانون التنظميي اليل مت إعداده، 
لبعض واليوم ننتظر آخر مالحظات بعض املركزþت النقابية، توصلنا من ا

والبعض مل نتوصل به، وجيب اإلشارة أن القوانني �ج"عية بصفة عامة يف 
بالد� جرت العادة أن يمت استشارة الرشاكء �ج"عيني فهيا، وهذا هو 

  . المثن دþل اOميقراطية من جانب، وإغناء املشاريع اليت نتقدم هبا
  .شكرا

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

  .الفريق

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

  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارون،

  السـيد الوزير احملرتم،
احنا وضعنا هاذ السؤال، واكن إحاطة األسـبوع الفارط، واليل كنا 

نا السـيد الوزير األول لإلجابة عىل كنمتناو، السـيد الوزير احملرتم، أنه جيي 
هاذ السؤال، ألن هاذ السؤال يتعلق بنص تنظميي نص عليه 

، وعالش كنا تنمتناو حضور السـيد الوزير األول، �ش يزول 1996دسـتور
اللبس، ألن اكين تضارب ترصحيات الوزراء، ألن من غري املعقول أن يقوم 

 وزير آخر، هذا راه مشلك وزير يف هاذ احلكومة، وترييم �ملسؤولية عىل
مطروح، وهاذ اليش راه تقال لنا أثناء املناقشة دþل املزيانيات، وحشال من 

و يتوحض حىت وزير ترييم اللوم عىل وزير آخر، هذا إشاكل اليل خص
  .للرأي العام الوطين

كذÍ، السـيد الوزير، نعمل أنمك خشصيا منفتحون عىل احلوار مع لك 
وهذا مشهود لمك، السـيد الوزير، ولكن بغينا نعرفو  احلساسـيات النقابية،

اليوم وقتاش غادي جتيبوا لنا هاذ القانون هذا يتناقش، وتعطيو� الوقت 
  �لضبط؟ 

واش السـيد الوزير األول غري قادر عىل ما رصح به يف ترصحيه 
 Í ل اإلرضاب؟ ألن قالþاحلكويم أمام الربملان خبصوص هاذ القانون د

جييبو، واعطيو� الوقت هللا يكرث خريمك، مادام ما جاش أسـيدي غادي 
السـيد الوزير األول، ألن هو املعين، وعليه كنا اليوم معولني، وقلنا راه 
غيحرض معنا ولكن نتأسف، ألنه حبال هاذ السؤال هذا ميحرضش يوحض 
للرأي العام الوطين هاذ اليش اليل واقع واليل تريوج واليل تتناو� الصحف 

  . يةالوطن 
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . شكرا السـيد الرئيس

غادي نمكل للسـيد املستشار احملرتم، إذا امسحتو، �ش نوحض القوانني 
ري استشارة الرشاكء �ج"عيني، �ج"عية، منذ مدونة الشغل جي

و�لتايل �ستشارة ال تعوض اآلليات اOسـتورية دþل إقرار مشاريع 
  .نني، حنن توصلنا من بعض الفرقاءالقوا

 �29لنسـبة لقانون النقا�ت أحيل عىل األمانة العامة للحكومة يف 
، إذن دخل مسطرة املصادقة اOسـتورية، وإن شاء هللا 2009أكتوبر 

كون، إذا اسـمتر املناقشة دþلو غادي يكون يف جملسمك نتوقعوه هاذ ي
  . السـنة

�لنسـبة للقانون التنظميي لإلرضاب، أعطينا أمس ÷X جديدة لبعض 
املركزþت، مايش لك املركزþت، أغلبية املركزþت جاوبت، �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب جاوب، عند� كذÍ مالحظات دþل مكتب العمل 

  اOويل، أشـنو كهندفو من هاذ القانون؟
أوال، ليس لتقييد حق ممارسة حق اإلرضاب ألنه حق دسـتوري، بل 
كام جاء يف تدخلمك، السـيد املستشار احملرتم، وغادي تكون لنا مناسـبة 
ملناقشة التفاصيل دþل هذا النص الترشيعي الهام، التنظميي �ألساس، هو 

عالقات املهنية واحلقوق والواجبات مبا تنظمي العالقات املهنية وضبط ال
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وكذÍ  - كام قلمت  -يصون حق اإلرضاب وال يرض �ملصاحل �ج"عية 
  . لتأكيد فضاءات احلرþت اليت تتوفر اليوم يف بالد�

كذÍ أدخلنا بعض العنارص املهمة فيه، مثل التدخل دþل القضاء، 
تشييد دوº احلق القضاء سـيصبح مبقتىض هذا املرشوع، واحنا هندف ل 

والقانون، يتدخل يف املراحل دþل ممارسة حق اإلرضاب، إما بطلب من 
األجراء أو النقابة دþهلم أو بطلب من املشغل كذÍ ملعاينة الظروف اليت 
جيري فهيا ممارسة ذÍ احلق إذا اكن هناك مشغل ا�ي مس حبرية 

ملقاوº أو ذÍ � اإلرضاب أو كذÍ إذا اكنت هناك بعض األفعال اليت متس
  .الفضاء العمويم

اليل ميكن نؤكد عليه هنا هو أن هذا النص ليس هدفه تقنني أو كبح 
احلرþت، بل �لعكس اسـمتديناه من خالل املامرسة الفعلية، رخي املغرب 
يف هذا اAال غين، ما تواتر كذÍ يسـمتد مقوماته من املبادئ دþل منظمة 

جهتادات املرتبطة بواحد التقرير جد هام دþل العمل اOولية، خصوصا �
  : املنظمة اليل هو املبادئ املرتبطة حبق اإلرضاب، واليت تقول

  مسأº اإلشعار؛  -
 لزناعات قبل اللجوء إىل اإلرضاب؛مسطرة تسوية ا -
 ية العمل �لنسـبة لغري املرضبني؛احرتام حر  -
 ر توفر نصاب ملامرسة حق اإلرضاب؛إقرا -
 اخلدمة؛ ار حد أدىن منإقر  -
 . عدم معاقبة األجري أو موظف ألنه مارس حقه اOسـتوري -

لك هذه املقتضيات يه متضمنة يف املرشوع، اليل ميكن يل أن أؤكد 
ة للحكومة ليأخذ أنه قبل هناية هذا الشهر سيمت إحالته عىل األمانة العام

 .مسطرة املصادقة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ىل املسامهةشكرا للسـيد الوزير، وشكرا ع

وننتقل إىل السؤال املوايل، هو موجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 
  . 2013والتكنولوجيات احلديثة حول خمطط املغرب الرمقي 

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصاº واملعارصة، فليتفضل 
  .أحد السادة املستشارين مشكورا
        ::::ونونونوناملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمث

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
الزتمت احلكومة مبناسـبة تقدمي السـيد الوزير األول للرب�مج احلكويم 
عىل مواصX حتديث اإلدارة املغربية والرتكزي عىل قطاع التكنولوجيا لإلعالم 

  . ناو�تصال �عتباره إحدى رافعات التمنية يف البالد دþل 

، كزباف 2013ويف هذا الصدد، مت إطالق خمطط املغرب الرمقي ل 
دþل ا�ططات اليل قدمهتم احلكومة، ا�ي يعترب خمططا طموحا يؤهل 
املغرب لالندماج يف �قتصاد العاملي للمعرفة وتعزيز قدراته التنافسـية يف 

لإلعالم جمال تكنولوجيا املعلومات، وذÍ حىت تصبح التكنولوجيا احلديثة 
Xو�تصال دعامة حمورية لتحقيق التمنية الشام .  

لكن املالحظ أن تزنيل هذا الرب�مج الزالت تعرتضه مجموعة من 
ونية لتسهيل رت كلاملعوقات، مردها تباطؤ احلكومة يف تطبيق اإلدارة اإل

املعامالت اإلدارية عىل املواطنني، وكذا عدم اع"د املقاوالت الصغرى 
عىل الوسائل والربامج املعلوماتية يف تعامالهتا، زþدة عىل واملتوسطة 

  . التفاوت الصارخ بني مناطق املغرب يف هذا اAال
وأمام هذا التباطؤ وعدم وفاء احلكومة �لزتاماهتا، نسائلمك، السـيد 
الوزير احملرتم، عن األسـباب احلقيقية اليت اكنت وراء هذا التعرث احلكويم؟ 

ة عىل تدابري اسـتعجالية، إن مل نقل اسـتثنائية، لتدارك وهل تتوفر الوزار 
هذا الضعف ولتقليص الهوة الرمقية اليت تعرفها بالد� مع العديد من اOول، 

  خاصة يف اAاالت اإلدارية و�قتصادية؟ 
  .وشكرا

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

        ::::أمحد رأمحد رأمحد رأمحد رىضىضىضىض شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أوال، إذا امسحتو يل، سـنة سعيدة ولك عام وأنمت خبري إن شاء هللا، 

  . وهللا يوفقمك ويوفقنا ملا فيه خري هذا الب�
الهوة الرمقية حقيقة يف املغرب ف� خيص هذا السؤال، احنا كام قلمت 

، وحاولنا 2013اكينة، وذاك اليش عالش جينا هباذ ا�طط املغرب الرمقي 
نعملو اإلجراءات اليل غادي ميكنو� �ش نقلصو من هاذ الهوة يف مجيع 
فئات اAمتع، مثال إذا اخذيت يف اAمتع أخذت الطلبة، الطلبة عند� 

نتاع اOمع �ش يرشيو  %85اOوº كتعطي  اليل "إجناز"، "إجناز"بر�مج 
ألف نتاع  15حواسيب متنقX والربط �ألنرتنيت، السـنة األوىل اسـتفادوا 

أشهر، خصهم يسـتفيدوا مهنا  3الطلبة، السـنة الثانية انطلقت هاذي 
عىل البارح، هذا أول  10874عىل طول السـنة، اسـتفادوا مهنا  13500
  .بر�مج

، هاذو يسـهتدفو املناطق "الولوج" املراكز نتاع الرب�مج الثاين، مثال
نتاع مراكز الولوج العمومية لألنرتنيت يف  400النائية، امشينا بغينا نعملو 

اليل موجودة، وقبل من آخر هذا  25هاذ املناطق هاذي، انطلقنا اليوم 
موجودة، تعطلنا شوية، ولكن مع األسف  50الشهر يمكل غادي يكونوا 

اليل اكن خصها جتهز هاذ املراكز ما خدماتش �لطريقة اليل هاذيك الرشكة 



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

11 
 

 )2011 رياني  04( 1432حمرم  29

اليل  200اكن خصنا، ولكن قبل من الثاين دþل هاذ السـنة غادي نمكلو 
  . 2011كنا تعاهد� علهيم يف آخر 

 ºوOاملقاوالت الصغرى واملتوسطة، خصمك تعرفوا بأن اكين دمع من ا
طلب  120توصلنا هبم  ألف درمه للك مقاوº، الطلبات اليل 400نتاع 

اليل تيحرتموا املعايري دþهلم، يف حزي  95، أكرث من هاليل توصلنا من
  . اليوم رامه يسـتفيدوا �25سـتفادة تقريبا واحد 

 13500التجار الصغار، عند� أيضا واحد الرب�مج �ش يسـتافدوا من 
، ذاك )la caisse enregistreuse(درمه �ش ميكن هلم يرشيو واحد 

حلاسوب اليل غادي ميكن هلم �ش يكون التدبري أحسن، التخزين ا
  ...أحسن، إىل آخره

املقاولني الشـباب، عند� اليوم واحد الصندوق نتاع الرأسامل، معر هاذ 
مرشوع اليل توصلنا  50الصندوق نتاع الرأسامل ما اكن، اليوم أكرث من 

  . املسـتقبلاليل تيسـتافدوا وغادي يكون �سـتفادة أكرث يف  3به، 
إىل اخذينا اإلدارة اإللكرتونية، هذا يعين بأن مجيع هاذ الفئات وال مجيع 

  . املناطق تنخممو كيفاش نقلصو من هاذ الهوة الرمقية كام قلتيو
فاش انطلقنا مؤرش قياس احلكومة  2008اإلدارة اإللكرتونية يف 

أكرث من ، علام بأن هذا 0,34وصلنا لـ  2010، يف 0,2اإللكرتونية اكن 
 0,8نتاع التحسني، علام بأن مازال احنا بعاد، ولكن خصنا نوصلو لـ 80%
  . 2013يف 

إىل اخذينا اليوم أشـنو معلنا؟ أوال معلنا واحد احلاكمة جديدة، اليوم 
 2,2اكين مجيع املتدخلني تيجمتعوا وتيحلوا املشالك، 2نيا واحد املزيانية نتاع 

  . Oوºمليار درمه اليل ختصصت من طرف ا
 89يكونوا  2013إذا اخذينا عدد هاذ اخلدمات، تعاهد� �ش يف 

 2011، وتنتعاهدو  بأنه قبل من 2010اليوم موجودة يف آخر  24خدمة، 
يف آخر  89عىل  40إضافية، يعين غادي نوصلو ل  16غادي يكون 

2011 .  
املشلك هو أن ما عند�ش الوقت بزاف، .. .إذا بغيتو نعطيمك بعض

بعض اخلدمات اليوم موجودة، اكين البوابة دþل اخلدمات اليل ولكن 
تيتو±وا للمواطنني، بوابة نتاع متابعة التعويضات، اكين إصدار جوازات 
سفر جديدة، اكين أداء الرضائب املزنلية، وخدمات اليل غادي جتي، 
رخصة السـياقة والبطاقة الرمادية، النظام املندمج للجامعات، التسجيل يف 

  ...امعات عرب اخلط، إخلاجل
أيضا اكين عدد من اخلدمات اليل تيتو±وا للمقاوالت، وهذا أيضا 

  . عندي واحد الالحئة اليل ميكن يل نتقامس معمك
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  . شكرا السـيد الوزير

هو هاذ اليش اليل قلتو راه املغاربة ماعارفينش هاذ اليش، احنا عارفني 
الرب�مج، هذا بر�مج يف احلقيقة بر�مج طموح، واحنا مكعارضة بناءة 
منخرطني يف هاذ الرب�مج، وتنساندومك ألن عارفني القدرة دþلمك والعمل 

  . دþلمك مكسؤول عىل هذا القطاع
لسـيد الوزير، تنالحظو بأن هاذ الرب�مج اليل إال �لنسـبة إلينا احنا، ا

، ولكن حلد اآلن الزالت، راه البالد دþلنا راه �يق تتعاين 2013تميتد إىل 
من اتساع الهوة الرمقية مع مجموعة من اOول اليل جماورة لنا، الزلنا كذÍ يف 

ديثة يف حماربة األمية املعرفية، وما �Í إىل زد� �سـتعامل هاذ التقنيات احل
�تصال واملعلومات اليت تسـتعملها فئة ضئيX من املواطنني، وهذا خصنا 

  . نعرتفو به
هو، السـيد الوزير، منذ مدة واحلكومة، أ� تنقول عىل مجيع 
القطاعات، القطاعات ما يش غري الوزارة دþلمك، تتحدث عىل هذه اإلدارة 

هذا الرب�مج واحنا  اإللكرتونية، لكن حلد اآلن احنا تنالحظو بأن تعرث
  ؟نتساءل عىل أشـنو هام األسـباب دþل هاذ التعرث

اهرضتو عىل املقاوالت، املقاوالت �لنسـبة لنا احنا مازالت ما 
  . تطورتش، �قية ما وصالت للحد دþل املعلوماتية

اهرضتو، السـيد الوزير، عىل التعلمي، قبل ما حنطو لمك السؤال، أ� 
� كيفاش دايرين مع هاذ احلاسوب يف القرى؟ سولت واحد املعمل وقلت 

قال Í، السـيد املستشار، وراه من هنار صبت الشـتا واحنا ما عند�ش 
يوم التالميذ �يق ما  30يوم و 20حىت الطريق فني منشـيو، هاذي 

رجعناش معهم حىت اOروس اليل ما قراوهاش، كيفاش بغيتو� نشوفو معهم 
  ). les ordinateurs(هاذ اليش دþل احلاسوب ودþل 

إذن خص احلكومة تتحمل املسؤولية دþلها، ما يش غري القطاع 
  . دþلمك، ولكن احلكومة بأمجعها تتحمل املسؤولية دþلها

  .وشكرا

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

  .تفضلوا

        ::::لوجيات احلديثةلوجيات احلديثةلوجيات احلديثةلوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنو السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنو السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنو السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنو 
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

احنا كام قلنا اليوم، حقيقة اكين واحد القطيعة مع اليل اكن تيدار قبل 
يف هاذ اإلطار دþل اإلدارة اإللكرتونية، احنا مسـتعدين �ش نعملو واحد 

   .اللجينة صغرية معمك �ش نفرسو لمك هاذ اخلدمات اليل موجودة
ولكن فاش تنشاطرمك هو هذا ما يعنينيش غري أ� وإþمك، هذا خصو 
يعين املواطنني، خص املواطنني يسـهتلكوا هاذ اخلدمات، واحنا هاذ 
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احلصيX هاذي اسـتوعبناها اليوم، وتنقولو بأن خصنا نشوفو كيفاش جنربو 
واحد القنوات أخرى غري مبارشة �ش يشجعوا املواطنني �ش يسـهتلكوا 

اخلدمات اليل موجودة عىل اخلط اليوم، وغادي تشوفو� يف هاذ هاذ 
األسابيع املقبX أو الشهور املقبX، تنتحركو يف هاذ �جتاه �ش الناس 

  . يسـتعملوا هاذ اخلدمات
خدمة اليل اهرضت  89أيضا عند� واحد الرؤية أخرى، هو هاذ 

اجلهود  علهيا، خدمة وازنة وتتطلب بزاف الوقت وتتطلب بزاف دþل
  . واملوارد املالية الاكفية �ش تكون موجودة

اكين أيضا خدمات اليل ميكن لنا نقولو بأن ميكن لها تساعد املواطن، 
ويه مايش ثقيX بزاف �ش ما خصهاش الوقت �ش تدار بزاف، هاذو 
أيضا من واحد التوجه اليل عاد اخذيناه أخريا �ش نشوفو كيفاش نعملو 

  .ت يف الشهور املقبXعدد من هاذ اخلدما
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، وأشكرمك عىل املسامهة يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Oى السـيد الوزير 
األول، امللكف �لشؤون �قتصادية والعامة حول سـبل موا±ة اقتصاد 

  .الريع
  .سادة املستشارين من فريق األصاº واملعارصةاللكمة ألحد ال 

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  زمياليت املستشارات،
  زماليئ املستشارون،
  السـيد الوزير احملرتم، 

تواجه التمنية �قتصادية ببالد� مجموعة من الصعو�ت والتحدþت اليت 
ميهتا، وتفرض رضورة إجياد حلول عاجX لها من أجل تؤثر سلبا عىل دينا

إرساء أسس متينة للهنوض �القتصاد الوطين وجعÖ قادرا عىل جماهبة 
  .املنافسة اليت يفرضها �نفتاح والعوملة

ومن بني أمه املظاهر السلبية اليت يعرفها �قتصاد الوطين، انتشار 
الرخص و�متيازات، مما اقتصاد الريع عىل مسـتوى واسع، من خالل نظام 

يضيع عىل بالد� فرصا كثرية ومبالغ كثرية كذÍ، وتنجم عنه العديد من 
  . �ختالالت الناجتة عن عدم تاكفؤ الفرص يف اAمتع

وعىل الرمغ من اإلرادة السـياسـية اليت عرب عهنا جالº املå، عندما 
حماربة هذا النوع  دعا يف عدد من اخلطب امللكية السامية، دعا احلكومة إىل

من �قتصاد، يف ثالث خطا�ت جلالº املå، دعا احلكومة ووجه 
احلكومة يف اجتاه حماربة هذا �قتصاد، وكذÍ من خالل لكمة السـيد 

الوزير األول، عندما نصب الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة، حيث أعلن 
خص والرتاخيص أنه طلب من مجيع الوزراء أن ميدوه بالحئة بعدد الر 

و�سـتثناءات اليت منحهتا وزارهتم، إال أن التعاطي مع هذا امللف الزال 
يلفه الكثري من الغموض، وتعرتيه حاº كبرية من عدم الشفافية ومن عدم 

  .الوضوح
للك ذÍ، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت مقمت هبا 

ن القيام مببادرة جريئة لتخليص حملاربة اقتصاد الريع؟ وما ا�ي مينعمك م
  اقتصاد� الوطين من عبء هذا املشلك؟

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال

السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �لشؤون 
        ::::�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة

  .هللا الرمحن الرحميبسم 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أريد أوال أن أشكر السادة املستشارين من فريق األصاº واملعارصة 

  . عىل سؤاهلم الهام املتعلق بسـبل موا±ة اقتصاد الريع
 ºوكام جاء يف تدخلمك، فالبد أن أشري أن مبارشة بعد إعطاء جال

å نرصه هللا توجهياته السامية الواردة يف خطاب ذكرى ثورة املå امل
خبصوص حماربة اسـتغالل اقتصاد الريع و�متيازات  2008والشعب لسـنة 

الزبونية، معلت احلكومة عىل اختاذ العديد من التدابري العملية اليت هتدف 
  :عىلإىل موا±ة اقتصاد الريع، وميكن القول بأن هذه التدابري ترتكز 

  حترير القطاعات �قتصادية؛  - 1
 تطوير املنافسة مع ضبط احرتام قواعد السوق؛  - 2
 .تقوية الشفافية وحماربة �متيازات  - 3

فبالنسـبة للتحرير، فميكن أن نقول أن �لنسـبة لتحرير القطاعات 
مت حترير قطاع التبغ، مع  2011 -أþم  3هاذي  -املعنية، ففي فاحت يناير 

بار احلفاظ عىل حصة املواطنني، مع التقليص من األخذ بعني �عت 
�سـهتالك من خالل ضبط السعر، وجتدر اإلشارة إىل أنه اكن من 

 .2006املفروض أن يمت حترير هذا القطاع منذ سـنة 
2نيا، يف إطار التحرير كذÍ، وقع حترير جمال نقل البضائع، وذÍ عن 

منح الرخص بنظام  طريق حترير الولوج إىل القطاع واستبدال مسطرة
طلبات العروض، عىل أساس دفاتر حتمالت وفق رشوط شفافة، تتيح 

  .تاكفؤ الفرص والتنافس الرشيف
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�لنسـبة للمنافسة، فكام تعلمون، مت تفعيل جملس املنافسة من أجل 
ضامن تطبيق قواعد السوق وحماربة املنافسة غري الرشيفة والهمينة عىل 

ت يف إطار قانون حرية األسعار واملنافسة السوق وكذا الرفع من العقو�
  .اليل صادقتو عليه السـنة املاضية

أما �لنسـبة للنقطة الثالثة اليت تتعلق �لشفافية وحماربة �متيازات، يف 
هذا اإلطار مت وضع مرسوم جديد من أجل إصالح الصفقات العمومية 

  .وإعطاء شفافية أكرث �لنسـبة لتå الصفقات
ة �متيازات، فوضعت اللجنة الوزارية اليت تشـتغل حتت �لنسـبة حملارب

إرشاف السـيد الوزير األول عىل حرص الحئة الرتاخيص و�سـتثناءات 
اليت متنحها املصاحل الوزارية املعنية، وكذا حتديد املعايري اOقيقة من أجل 
ضبط رشوط ختويل الرخص، وكام يف هذا اإلطار مت وضع املنشور ا�ي 

د الوزير األول خبصوص اسـتغالل املقالع ومراقبهتا، وذÍ أصدره السـي
  .2010يونيو  14بتارخي 

وال تفوتين كذÍ الفرصة دون أن أذكر �إلصالح ا�ي تنكب عليه 
وزارة اOاخلية ووزارة الصناعة والتجارة خبصوص أسواق امجلX، وسـتواصل 

القانونية احلكومة معاجلة �ختالالت املسجX واختاذ مجيع التدابري 
واملؤسساتية والتحسيسـية من أجل أوال هاذ املقاربة الشمولية لالخنراط يف 

  . هذا الورش اإلصالp الهام
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة لألسـتاذ التويزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
ة دارت واحد يف الواقع جوابمك أعطا� يف الواقع فكرة عىل أن احلكوم

العدد من املبادرات، مبادرات كثرية جدا، ولكن يف الواقع، أ� كهنرض معك 
يف الواقع، يف الواقع الناس ميل كهيرضوا عىل �متيازات كهنرضو عىل 
الاكر�þت، كهنرضو عىل الكرميات، كهنرضو عىل الكرميات دþل 

لشعب املغريب الطاكسـيات، كهنرضو عىل واحد العدد دþل املسائل اليل ا
كيشوفها، ملاذا؟ ألن ليس من املعقول وليس من املنطق وليس من الالئق 
يف مملكة محمد السادس عىل أن وزير أو ال برملاين أو ال مسؤول حكويم 
كيفام عىل شأنه أن يدخل يف إطار هاذ اقتصاد الريع، عيب �ش يكون 

كرمية  هوزير عندرشكة كهتز الرمX وال كتدير هذا، عيب يكون  هوزير عند
  .دþل اكر، عيب وزير يكون عنده كذا، عيب، إذن هذا هو املوضوع

إذن املوضوع دþل حماربته، عندما قلنا أن جالº املå قال أنه خصنا 
حناربو هاذ اليش، خصنا حناربوه، وغادي نقول لمك واحد القضية �ش 

الشفافية اليل  حتاربوها سهX، احنا كنطلبو منمك، السـيد الوزير، يف إطار
تتقولوا، احنا غري اكتبوا لنا يف جرائد، يف يش جرائد وطنية مجيع 

 هالشخصيات النافدة اليل عندمه كرمية وال عندمه امتياز، فالن وزير عند

امتياز، عالش؟ ألن الفضيحة مزþنة، نفضحهم هاذوك الناس، إذا حشموا 
حشموش هاذي  عىل عرضهم راه غادي يردوا �متياز ل�وº، إىل ما

  . هرضة أخرى

إذن البد من أن تقوم احلكومة هباذ املوضوع، ننرشمه، فالن راه عامل 
وال فالن قائد وال فالن �شا وال هذا كذا، عندو كرمية وال عندو كذا 
ونفضحه، عالش؟ ألن ال يعقل أن كنشوفو احنا عند� طلبة، عند� أجيال 

ا الربملان، اليل كنعرفو هذا وأجيال اليل كتكون يوميا تتظاهر أمام هذ
الربملان ا�ي ال حول وال قوة �، لك هنار كيتظاهروا أمام الربملان، وكنعطيو 
امتيازات اليل يه خطرية جدا وكنخليو هاذ الشـباب العاطل ذو 
الشهادات، ذو الكفاءات العالية، وكنخليومه يتظاهروا، وكنخليومه يف هاذ 

  .املشلك

ه السـياسة، وتقطعوا معها هبذه الطريقة، ألن إذن البد أن نقطع مع هذ
ولو كتديروا واحد العدد دþل اإلشاكليات خص متشـيو للموضوع فعال، 

رى ورقة، ــــهذا عندو كرþن، هذا عندو كذا، هذا عندو كرمية، اك
)petit taxi ( يف الر�ط وال عندي يف امجلاعة مالهيا يف الر�ط، إىل

ة، إذن هذا هو املوضوع اخلطري جدا اليل الناس امشييت لتازة مالهيا يف ز 
املغاربة يف الواقع اليل كيمتناو من احلكومة أن تطبق تعل�ت جالº املå يف 

من يتعامل هباذ �قتصاد دþل الريع ا�ي هو يؤثر  هذا املوضوع وتقطع دا�
  . عىل اقتصاد� ويؤثر كذÍ عىل السمل �ج"عي دþل املغرب

  .يد الوزيروشكرا السـ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الوزير لمك اللكمة يف إطار الرد عىل التعقيب، تفضلوا

السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل اقرتاحاته
أظن أننا ندخلو يف عهد أ� بغيت نقول يف هذا اإلطار، أوال الهدف 

الشفافية وندخلو يف إطار حماربة اقتصاد الريع بكيفية معيقة، وليس فقط 
بسحب رخصة إلعطاهئا لشخص آخر، الهدف األسايس وهو أن نعمل 
عىل أن تكون هناÍ حذف تå الرخص واستبدالها بدفاتر حتمالت وفق 

، وهذا رشوط مضبوطة من أجل أن يكون هناÍ تتبع من طرف امجليع
التوجه اليل ماشـيني فيه، و�لتايل سـيكون عن قريب إعادة النظر يف 
القانون دþل الاكرþرات والرمال اليل تلكمتو عليه، وكذÍ �لنسـبة 
للطاكسـيات و�لنسـبة كذÍ للنقل املزدوج كذÍ اكين واحد اOراسة اليل 

يف هاذ  تشـتغل علهيا وزارة اOاخلية مع وزارة النقل �ش نعيدو النظر
  . الكيفية اليل تنشـتغلو هبا يف املايض

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

السؤال الثاين موجه أيضا لمك حول صالحيات جملس املنافسة، اللكمة 
ألحد السادة املستشارين من فريق األصاº واملعارصة من أجل تقدمي 

  . السؤال
  .، تفضيلالسـيد املستشارة احملرتمة

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميي
  .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املستشارين،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
السـيد الوزير، لقد شلك إحداث جملس املنافسة حد2 عىل درجة كبرية 

ث جاء اسـتجابة ملطالب ونداءات خمتلف الفاعلني من األمهية، حي
�قتصاديني و�ج"عيني ولإلكراهات اجلديدة القتصاد السوق ا�ي حيث 

اقتصادي الوطين، وخلق -عىل التنظمي والتخليق للهنوض �لنسـيج السوسـيو
الرشوط املالمئة من أجل إقالع حقيقي �تلف القطاعات ضام� للتنوع يف 

يف املنتوجات بأمثان معقوº واحلد من املامرسات املنافية  العرض واجلودة
  . للمنافسة

السـيد الرئيس، إال أهنا مع األسف أ�نت هذه التجربة عن قصور 
اإلطار القانوين املنظم لهذه املؤسسة، مما حيول متكهنا من �ضطالع 

  . �ألدوار املنوطة هبا واخزتال دورها من �ستشارة وإبداء الرأي فقط
للك هذه �عتبارات، السـيد الوزير، نسائلمك عن اإلجراءات 

  . والتدابري الكفيX بتعزيز صالحيات جملس املنافسة
  .وشكرا

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

  .السؤال، تفضلوا

ؤون �قتصادية ؤون �قتصادية ؤون �قتصادية ؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشالسـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشالسـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشالسـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لش
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السادة الوزراء،

يف البداية أود أن أشكر السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني من 
  . فريق األصاº واملعارصة عىل تفضلهم بطرح هذا السؤال

، 2001ملنافسة مت إحداثه يف سـنة أود �ملناسـبة أن أذكر بأن جملس ا
، حيث مت تفعيÖ من 2009ولكن مع األسف بقي مجمدا إىل غاية يناير 

طرف هذه احلكومة، واليوم نتحدث �لتايل عن جتربة مل تكمتل بعد سنهتا 
الثانية، عندها فقط سـنتني، و�لتايل من الصعب تقيمي جتربة دþل جملس 

  . فتيةاملنافسة عىل ضوء هذه التجربة ال 
ولكن رمغ ذÍ، ميكن القول بأن هذا اAلس لعب دورا ÷ام، حيث أنه 
قام بنرش ثقافة املنافسة عن طريق تنظمي عدد من احملارضات والندوات 
الوطنية واOولية، الرد عىل طلبات الرأي واإلحاالت، حيث توصل اAلس 

املعنيني ملفا، قام اAلس بدراسـهتا وتقدمي الرأي خبصوصها إىل  12ب 
استشارات مقدمة من طرف  �5ألمر، من بني هذه �ستشارات هناك 

استشارات مقدمة من طرف املهنيني، غرف  7السـيد الوزير األول، و
التجارة أو امجلعيات، كام قام كذÍ اAلس بعدة دراسات ÷مة يف هذا 

  . اAال
به، مت  وميكن القول بأن Oمع هذا اAلس، وحىت يقوم بدوره املنوط

متكينه من املوارد البرشية واملادية الرضورية، حيث اسـتفاد اAلس من 
اإلماكنيات اليت أها بر�مج التوأمة يف جمال املنافسة، ا�ي اكن جيمع 
وزارة الشؤون �قتصادية والعامة ووزارة �قتصاد والتكنولوجيات 

  .أعضاء وأطر اAلس األملانية، واليت اشـمتل عىل عدة دورات تدريبية لفائدة
هنا غادي نذكر بأن الوزارة خصصت برامج للمجلس يف بر�مج التوأمة 

  . سالف ا�كر قبل أن يفعل هذا اAلس
إذن احنا يف إطار الرب�مج احلكويم اعترب� أنه من الرضوري أن نقوي 
 Íومع ذ ،Öل التوأمة قبل أن يمت تفعيþلس بإدراجه يف هذا الرب�مج دAا

� متفق معمك بأن ال مينع من القول بأننا قد فتحنا ورش يف هذا اإلطار فأ
من أجل تقيمي هذه التجربة، وتقوية سلطة املنافسة كلك وإعطاهئا الوسائل 
الالزمة للقيام بدورها، خصوصا وأن بالد� مقبX عىل التبادل احلر، سوق 

اد األورويب، مع �حت 2012التبادل احلر الاكمل، إن شاء هللا يف مارس 
  . ومن مت يتحمت علينا ضبط قواعد السوق

  . وشكرا

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

قبل مواصX معلنا يف هذه اجللسة اOسـتورية، أستسمح اإلخوة 
واألخوات السادة املستشارين والسادة أعضاء احلكومة بأن أخربمه بأنه 

األمني العام  Diliberto Olivieroيتواجد معنا مبنصة الزوار السـيد 
للحزب الشـيوعي اإليطايل ا�ي يقوم بزþرة لبالد�، ومت اسـتقبا� أمس 
من طرف السـيد رئيس جملس املستشارين ومن طرف فريق التحالف 

أمني عام حلزب الشـيوعيني  �Diliberto Olivieroشرتايك، والسـيد 
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لربملان اإليطايل و�طق اإليطاليني ووزير سابق ورئيس فريق برملاين سابق �
  . رمسي حاليا �مس فيدرالية اليسار بإيطاليا

د ـــــــــابية للسيـواقف �جيـوه �ملـرصة لننـذه الفـونغتمن ه
Diliberto Oliviero  جتاه بالد�، وخاصة دمعه لوحدة املغرب الرتابية

  . منودمعه الواحض ملقرتح احلمك ا�ايت ا�ي قدمه املغرب Aلس األ
�مسمك مجيعا أرحب به مرة أخرى، وأمتىن � مقاما طيبا ببالد�، 

  . وأشكره جزيل الشكر
نسـتأنف معلنا بإعطاء اللكمة لفريق األصاº واملعارصة من أجل 

  . التعقيب عىل السؤال املتعلق بصالحيات جملس املنافسة

  :املستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميي
  . شكرا السـيد الرئيس

  لوزير، السـيد ا
هذا اجلواب اليل اعطيتو�، احنا يف فريق األصاº واملعارصة نعتربه غري 
مقنع، مع لك األسف غري مقنع، وهذه املسائل اليت أجنزها جملس التنافسـية 

  . املهم احنا ما عارفيهناش
كام أن إحداث جملس املنافسة جاء اسـتجابة لنداءات الفاعلني 

هناك هدفني إلنشاء هذا اAلس املمتثلني  �قتصاديني و�ج"عيني، واكن
يف البعد �ج"عي و�قتصادي وضامن اجلودة، إال أنه مع األسف أ�نت 
هذه التجربة عن تصور كبري ومجود يف موا±ة مظاهر �حتاكر و�رتفاع 
املزتايد لألسعار، ومل يمت حتقيق النتاجئ املرجوة من تأسيسه، السـ� يف جممتع 

فحاال للغش والرشوة، ومل يمتكن من ضبط التنافسـية بني يعرف اسـت
  . القطاعات املنتجة

وكذÍ لقد فشل هذا اAلس لكونه يفتقر إىل الصالحية التقريرية عىل 
غرار ما هو معمول به يف �يق املؤسسات اليت تبنت هذا التوجه، وأيضا 

ليات لقد فشل هذا اAلس يف حتقيق حاكمة اقتصادية شفافة، تتطلب آ
للردع والزجر، وكذÍ يفتقد للقانون ا�ي حيدد الصالحيات، مفجلس 
املنافسة أحضى متجاوزا وغري ذي جدوى ألنه مفرغ من األساس، 

  . واألساس، السـيد الوزير، هو اOور اإللزايم ملقرراته
�ا وجب عىل احلكومة تفعيل دور هذا اAلس بتعديل قانونه يف اجتاه 

قررات هذا اAلس، كام هو معمول به يف اAالس إعطائه اإللزامية مل
  . املشاهبة يف دول اإلحتاد األورويب

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة املستشارة، السـيد الوزير لمك اللكمة للرد عىل التعقيب، 

  .تفضلوا

ة ة ة ة السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصاديالسـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصاديالسـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصاديالسـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصادي
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة املستشارة عىل تعقيبمك
أ� أريد أن أوحض هنا أن ما جاء يف تعقيبمك هو يتعلق فقط �Oور 
�ستشاري للمجلس، ولكن ينبغي القول هنا بأن ننىس أو نتناىس أن 
هناÍ سلطة املنافسة، هاذ سلطة املنافسة مكونة من طرف السـيد 

ول، مكونة من طرف جملس املنافسة ا�ي يعطي استشاراته الوزير األ
ومكونة من الوزارة املنتدبة Oى الوزير األول من خالل مديرية املنافسة 
واألسعار اليت تقوم �ألحباث امليدانية يف جمال املنافسة، و�لتايل هاذ سلطة 

ليل املنافسة كلك لها مجيع الصالحيات اليل عند مجيع سلطات املنافسة ا
اكينة يف دول العامل لكها، ال من خالل العقو�ت وال من خالل العقو�ت 

يف هاذ  اأساسـي االزجرية وال من خالل كذÍ القضاء ا�ي يلعب دور
  . اإلطار، هناÍ تاكمل يف إطار هاذ سلطة املنافسة

و�لتايل القول بأن جملس املنافسة أو سلطة املنافسة ليست لها 
سلطة املنافسة لها لك الصالحيات الالزمة للقيام صالحيات هذا خطأ، 

 Íبدورها الاكمل من أجل موا±ة أي مضاربة أو منافسة غري رشيفة، و�
 Íفتحاصات تنافسـية وهنا� Íنقوم بعدة دراسات ميدانية ونقوم كذ
كذÍ يف ميدان معني هناÍ دراسة ميدانية حتت الرقابة دþل القضاء حىت 

  . عقو�ت اإلدارية والعقو�ت كذÍ القضائيةنتوصل كذÍ إىل ال
  .وشكرا

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

وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة 
طرة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة التقليدية حول تفعيل الربامج املس

اخلاصة بقطاع الصناعة التقليدية، للمستشارين  "2015رؤية "إلجناز 
محمد املفيد، إبراهمي احلب، أمحد بنيس، توفيق مكيل، محمد : احملرتمني السادة

  . القندويس
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، اليس إبراهمي احلب

        ::::املستشار السـيد إبراهمي احلباملستشار السـيد إبراهمي احلباملستشار السـيد إبراهمي احلباملستشار السـيد إبراهمي احلب
  . شكرا السـيد الرئيس

تب اOوº احملرتم، بلورت كتابة اOوº يف الصناعة التقليدية السـيد اك
هتدف  "2015رؤية "إسرتاتيجية وطنية للصناعة التقليدية، املسـمتدة من 

  :إىل
تعزيز مكتسـبات القطاع من خالل محولته الثقافية والفنية والهنوض  -

 �ألوضاع �ج"عية للصناعة التقليدية؛
دجمة للمساعدة عىل انبثاق جديد وضع سـياسة جديدة للتمنية من -

إلنتاجات الصناعة التقليدية املبدعة لتؤرخ ملغرب قوي بأصالته وحضارته 
  .وتراثه الضاربة يف أعامق التارخي
  السـيد اكتب اOوº احملرتم،
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إلجناح هذه اإلسرتاتيجية، �درمت إىل اع"د برامج جديدة من أجل 
  : من خالل بلورة هذه اإلسرتاتيجية عىل أرض الواقع

التمنية والهتييء للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ألجل رفع إنتاج العمل  -
  عىل حتسني دخل الصناع التقليديني؛

  اع"د سـياسة تسويق جديدة عرب تروجي املنتوج؛ -
اع"د مقاربة القرب احلقيقي عرب زþرتمك امليدانية املعمتدة من رشق  -

ا ووسطها من أجل استهناض اململكة إىل غرهبا ومن شاملها إىل جنوهب
 .للحرف التقليدية القدمية

  السـيد اكتب اOوº احملرتم، 
اكن من البدهيـي أن تعملوا، أمام أمهية هذه اإلسرتاتيجية، عىل اللجوء 
إىل سـياسة تواصلية مؤسسة كربى ومعيقة اليت نفتخر أهنا األوىل من نوعها 

دد من خالل اع"د برامج من أجل بلورة هذه اإلسرتاتيجية يف موعدها احمل
مكعارض والصالو�ت والتظاهرات اOولية واحمللية وامحلالت  ،متعددة

اإلشهارية حول حرف املغرب، وامحلالت التحسيسـية حول الصحة 
والسالمة لفائدة الصناع التقليديني أو من خالل الرب�مج الناحج واملمتزي 

اع التقليديني ا�ي هيدف إىل رد �عتبار للصن "صنعة بالدي"ل
  . والتشجيع عىل التجديد و�بتاكر يف هذا اAال

السـيد اكتب اOوº احملرتم، سؤالنا حول تقيمي معل هذا الرب�مج 
  والسـبل الكفيX للرفع من وترية معلها لبلورة رؤية يف وقهتا احملدد؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .تفضلوا السـيد الوزير

السـيد أنيس بريو، اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو، اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو، اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو، اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، 
        ::::امللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليدية

شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل هذا السؤال، 
  . اجلواب وا�ي يف احلقيقة حيمل يف طياته كذÍ عدد من عنارص

ألف منصب شغل،  115هتدف إىل خلق  "2015رؤية "إسرتاتيجية 
ماليري دþل اOرمه، إىل  7هتدف إىل الرفع من مسـتوى الصادرات إىل 

مليار دþل اOرمه، إىل غري ذÍ من  24الرفع كذÍ من رمق املعامالت إىل 
  . احملاور

وحنن يف منتصف  ة،ماذا مت إجنازه؟ ما هو التقيمي املوضوعي حلد الساع
  الطريق؟

مادة، مادة واحدة فقط  46مت تفعيل لك مقتضيات العقد الرب�مج، يه 
مت حذفها يف جلنة القيادة، ويه املتعلقة �Aلس األعىل للتكوين املهين يف 

  . الصناعة التقليدية تفادþ لالزدواجية مع آليات وهيئات موجودة

يمت العمل علهيا اآلن، ورش وبر�مج معل  395مت انطالق تقريبا 
دþل الفاعلني املرجعيني  7وتشمل لك مكو�ت سلسX اإلنتاج، مت إبراز 

كهدف إسرتاتيجي، ويمت اآلن العمل عىل انتقاء فاعلني  15من أصل 
  . مرجعيني آخرين
دþل ا�ططات اجلهوية، يف حني يمت اإلعداد يف هذه  5مت تفعيل 

وي آخر، و�لتايل غادي نسـبقو خمطط ± 12انطالق  2011السـنة دþل 
  . 2015سـنوات ألنه اكن يف  4الهدف اليل اكن ب

رمق املعامالت، ويه األرقام اليل تتلكم يف حقيقة عن نفسها، وصلنا يف 
مقارنة مع سـنة  %14مليار دþل اOرمه، أي بزþدة دþل  14,19ل 2009
 اكين اكنت سـنة أزمة، ولكن رمغ ذÍ 2009، إذا عرفنا أن سـنة 2008

  .%14ارتفاع دþل 
، %13.5رمق املعامالت دþل الصناع فرادى، مداخيلهم ارتفعت ب

  . %14,5مداخيل املقاوالت الصغرى ارتفعت ب
مقاوº جديدة، يف حني أن  345مت خلق  2010و 2007ما بني 

مقاوº، يعين جتاوز�  300اكن هو  2015الهدف اإلسرتاتيجي يف أفق 
  . سـنوات قبل 5ب  2015الهدف دþل 

ف� خيص كذÍ حتسني جودة املنتوج وتطويره، مت إعداد عدد من 
  . التصاممي اجلديدة

دþل اAمعات، مت إحداث  13ف� خيص البنية التحتية، مت تأهيل 
مناطق  5دþل قرى الصناعة التقليدية، مت إحداث وهتيئة  11وترممي وجتهزي 

احلال إىل إحداث مدينة الصناعة دþل الصناعة التقليدية، إضافة بطبيعة 
  . التقليدية �حملطة الصناعية دþل السعيدية

كذÍ عرفت التوقيع عىل عقد بر�مج إلعطاء �نطالقة  2009
لتأهيل الزربية املغربية، واليل بدات النتاجئ األوىل تنشوفها، نلمسها سـنة 

2009 K ل الهبوط، واآلن امحلدþاملنحىن د Íارتفعت ، حيث كرس� ذ
  . %3ب

كذÍ عرفت انطالقة الرب�مج �سـتعجايل دþل التدرج املهين  2009
  . مليون درمه 450واحد الغالف املايل دþل  اليل ختصصت �

عرفت انطالقة دþل واحد الرب�مج كبري دþل  2009كذÍ سـنة 
  . مليون دوالر 111 حتدي األلفية اليل ختصصت �

ما يتعلق بتحسني ظروف معل كذÍ هناك بر�مج خاص بلك 
الصناع التقليديني، وهنا أعطينا انطالقا لتجربة منوذجية تتعلق مبدينة 

  .آسفي، وخاصة p اخلزف
كذÍ اكنت هاذ السـنتني أو الثالث سـنوات دþل �نطالقة دþل 

سـنة حافX خبصوص الرتوجي واإلنعاش، وعرفت حضورا  "2015رؤية "
  . ملغربية يف أرىق املتاجر العامليةممتزيا للصناعة التقليدية ا
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كذÍ هاذ السـنتني املاضيتني اشـتغلنا عىل اجلانب املؤسسايت، وامحلد 
K اAلس املوقر دþلمك صادق وصوت عىل القانون دþل إصالح غرف 

  . الصناعة التقليدية
كذÍ اكن �شـتغال معمك ومع رؤساء غرف الصناعة التقليدية خبصوص 

ظمي احلرف، وكذÍ يمت تعممي جسل الصناع التقليديني، مرشوع قانون تن
ولكن ليس لكه وردي، هناك واحد النقطة اليل مازال حتز يف قلبنا مجيعا، 
ونمتىن إن شاء هللا أننا لكنا تتاكثف ±ود�، وهو ما يتعلق �لتغطية 
�ج"عية، وأقول بلك رصاحة حلد الساعة مل ننجح بعد يف هذا الورش، يف 

لرب�مج، نمتىن إن شاء هللا ننجح فيه، ألن هناك واحد اللجنة وزارية هاذ ا
Íتشـتغل عىل ذ .  

  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، السـيد املستشار هل لمك تعقيب؟ تفضلوا

        ::::املستشار السـيد إبراهمي احلباملستشار السـيد إبراهمي احلباملستشار السـيد إبراهمي احلباملستشار السـيد إبراهمي احلب
  .شكرا السـيد الرئيس

اين ا�ي شكرا للسـيد الوزير عىل جوابمك الشايف والاكيف، بعملمك امليد
تقومون به من أجل إرساء سـياسة جديدة للهنوض بوضع الصناعة التقليدية 

  .من خالل األوراش اليت فتحمتوها يف لك ماكن
إن اOينامية اليت زرعت يف القطاع �ع"دمك سـياسة القرب احلقيقي من 
خالل الزþرات امليدانية إىل خمتلف األقالمي واجلهات النائية وسـياسة تعممي 

  .اء مراكز خاصة �لصناعة التقليدية، اكلقرى واAمعاتبن
  السـيد الوزير احملرتم،

مرشوعا منوذجيا وطموحا � انعاكسات إجيابية،  2015إسرتاتيجية 
مكهنيني بصفة خاصة، ويعمل عىل إجياد فرص شغل جديدة، �ا فإن هذه 

 أعلنمت عهنا اإلسرتاتيجية اليوم، �إلضافة إىل الرب�مج الناجعة واملهمة اليت
صناعة بالدي، املطلوب منمك، السـيد الوزير، إبداع برامج أخرى مواكبة 

  .للصناع التقليديني
و كام تعرفون، السـيد الوزير، هاذ صنعة بالدي لعبت واحد اOور ÷م 
داخل قطاع الصناعة التقليدية، ألن بلك رصاحة أن هناك واحد العدد دþل 

  . إىل قطاع الصناعة التقليدية �ش يسـمتروا فهيا الشـبان اليل هام لكهم كيتجهوا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
عىل التعقيب؟  اشكرا للمستشار احملرتم، السـيد الوزير هل لمك رد

  .تفضلوا

السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة 
        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية

طرق إىل واحد النقطة، ولكن فقط بغيت كذÍ يف اجلواب دþيل مل أت
أن أشكرمك عىل دمعمك، ألن مثل هذا اOمع هو اليل غادي يشحن العزامئ 
وغادي خيلينا كذÍ نزيدو يف امحلاس دþل مجيع الفاعلني �ش نوصلو 

  . لألهداف
ة هو واحد الورش أسايس �لنسـبة لبالد� �لنسـبة للصناعة التقليدي

احملافظة عىل احلرف املهددة �النقراض، هذا ورش كبري، ورش ÷م اليل 
تنتعاملو معه واخرت� واحد املقاربة ال تقترص فقط يف مقاربة اقتصادية أو 
املردودية املالية و�قتصادية، ولكن جتاوز� ذÍ إىل مردودية رخيية، 

ا هو اليل خال� امحلد K مردودية ثقافية، مردودية تراثية، وهاذ التعامل هذ
أننا انطلقنا يف هاذ الرب�مج، والعديد من احلرف اآلن مت تدويهنا، و�لتايل 

  . ميكن أن نطمنئ عىل احلفاظ علهيا مسـتقبال
  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوايل يتعلق مبدى إماكنية اسـتفادة الصناع التقليديني 
  .، الفريق �سـتقاليلمرشوع احلرفيني بنجليقن م

        ::::املستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زاز
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
يف إطار التوجهيات امللكية السامية للحفاظ عىل البيئة من التلوث، 

بأمهية هذا القطاع احليوي الهام، اختذت العديد من ووعيا من احلكومة 
اإلجراءات القانونية والتدابري �حرتازية عىل اكفة األصعدة للحفاظ هذا عىل 
الكزن، نظرا لطبيعته احليوية واملرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة اإلنسان، زþدة 

فة عىل امحلالت التحسيسـية اليت قامت هبا الوزارة الوصية بتنسـيق مع غر 
بوملان ومع السلطات احمللية واجلهة وامجلاعات -الصناعة التقليدية جلهة فاس

احلرضية لتمثني مبادرة مجموعة كبرية من الصناع التقليديني ومساعدهتم عىل 
اقتناء بقعة أرضية خارج املدار احلرضي �حلي اجلديد بنجليق لبناء p حريف 

  . اعة الزليج واألواين الفخاريةجيمع اكفة الصناع التقليديني املزاولني لصن
وجتنبا إلحلاق الرضر �لساكنة والطبيعة، مثن اللك هذه املبادرة وسامه 

مليون Oمع  200إىل جانب هؤالء وبسخاء صندوق احلسن الثاين مبليار و
هذا املرشوع، وأسـند ملؤسسة العمران أمر جتزئته واOفع به من أجل إخراجه 

كر جمهود وزارة التجهزي والنقل اليت سامهت إىل حزي الوجود، كام ال نن
مليون لهتيئة البنية التحتية، وخاصة الطريق للربط  700بدورها وخصصت 

  . هبذا احلي
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لكن تبدو ختوفات بعض احلرفيني من عدم إماكنية اسـتفادهتم من هذا 
املرشوع احلريف الهام، ويتساءلون عن الطريقة والكيفية واملعايري املعمتدة 

  . اكفة احلرفيني وتعممي اسـتفادهتم من هذا املرشوع لتسجيل
�ا نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، ما يه الضام�ت املتوفرة لتعممي 

  �سـتفادة من هذا املرشوع احلريف عىل اكفة احلرفيني؟ 
  .السـيد الوزير اوشكر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .جابة عىل السؤالشكرا املستشار احملرتم، لمك اللكمة السـيد الوزير لإل

السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة 
        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس
 94كيظهر يل هاذ املرشوع راه قدمي بزاف، وهاذ املرشوع هذا بدأ يف 

متت �تفاقية،  2004فاش التعاونية دþل الزالجيية أخذت األرض، ويف 
واحد اللجنة استشارية واليل اشـتغلت ووضعت املعايري، واكنت  ومتاك اكنت

بقعة، واسـتفادوا الصناع  144بقعة، تزادت علهيا  155يف األول واحد 
مهنم راه تيبين، وهاذيك املعايري اليل تدارت ذاك  60التقليديني، واآلن 

 الوقت لكها مدونة، واحملارض عندي موجودة وموقعة حىت من أحد الربملانيني
املوجودين معنا هنا، و�لتايل يعين املرشوع قابط طريقو، وامحلد K اليل 
قبط طريقو رمغ صعوبته الكبرية، ألن اكنت اإلشاكلية كبرية دþل الوعاء 

دþل  7العقاري، ألن الوعاء العقاري اكن فيه إشاكلية، خاصة أن واحد 
تايل عقدت األمور ألن الناس املنمتني لتå التعاونية توفوا هللا يرمحهم، و�ل 

Íالورثة إىل غري ذ Íاكين كذ.  
ولكن تاكثف اجلهود والشفافية واجلدية، وهذه مناسـبة �ش نقولها، اOور 

دور كبري  هبوملان، اليل اكن عند-الكبري جدا اليل لعبه الوايل دþل ±ة فاس
K يف مواكبة تدبري هذا امللف اليل سـنني وسـنني وهو معطل، ولكن امحلد 

يف السـنوات األخري عرف واحد الترسيع دþل الوترية، و�لتايل الصناع رامه 
ورشة راها تبىن، وملا غادي نوصلو لواحد النصف  60يشـتغلون اآلن، 

)50% ( Íل تمثني هذا املرشوع هذا، ذيك الساعة غادي نفكرو كذþد
ناء أرايض �ش نشوفو اإلماكنية دþل اقت  -دامئا مع هذه التعاونية - �ش رمبا 

  . أخرى جماورة �ش ميكن يسـتفيد صناع تقليديني آخرين
  . وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  اإلخوة املستشارون احملرتمون،األخت و 
  السادة الوزراء،

ف� خيص احملارض اليت يه موقعة . كنشكرو السـيد الوزير عىل مداخلته
من طرف اإلخوان دþل اللجنة �ستشارية، يه موجودة حقيقة، ولكن 
 ،ºأظن، السـيد الوزير، أن املرشوع مدشن من طرف صاحب اجلال

  ن عالش وقع هاذ التأخري؟التأخري اكين، وتأخري كبري، ولك
أوال، ملاذا ختتارت هاذ اللجنة؟ ختتارت للوقوف عىل مجيع املشالك �ش 

- يسـتافد مجيع الصناع، فبالتايل يمت �ختيار بعض املعايري من طرف اللجنة 
اليت اكن يرأسها السـيد املندوب اجلهوي، ألنه بعض  -يف حتيني الصناع

  .رفةاملسـتفيدين ال عالقة هلم أوال �حل
2نيا، أضيف أن بعض املوظفني دþل الوزارة اسـتفادوا من هاذ البقع، 
هاذي نسجلها، مما أدى إىل هناية البقع املربجمة يف التصممي، و�لتايل، بدون 
ترحيل هناك مشلك ا�ي سوف يعوق الهنوض بقطاع الصناعة التقليدية 

من هذا املرشوع  أوال، و�لبيئة 2نيا، و�لتايل سوف لن تكون �سـتفادة
  . حلرفيني حقيقيني إال بعد سـنوات طوال، وإذا اكن هناك شطر 2ين

املشلك اآلن، والهدف األسايس لهذا املرشوع هو احلد من التلوث، 
وإذا بقينا عىل هذا احلال، فسوف لن تكون جدية للمخطط اجلهوي 

  .وإلسرتاتيجية الصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
شكر ا السـيد املستشار، السـيد الوزير لمك اللكمة يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب، تفضلوا

السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة السـيد اكتب اOوO ºى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة 
        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية

امسحوا يل السـيد الرئيس، أعترب هذا ال2م خطري، ملا يهتم موظفون 
 07/01/2006ندي واحد احملرض دþل اج"ع يوم بأهنم اسـتفادوا، وأ� ع 

دþل اللجنة التقنية �ستشارية، واليل اكنت مسؤوº عىل هاذ العملية، وفهيا 
  .التوقيع كذÍ دþل الشخص اليل قام �لتعقيب

  .شكرا

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

سادة امسحوا يل، قبل أن نسـمتر يف جلستنا، أن أرحب �مسمك، ال 
الوزراء، السادة املستشارون، بتالمذة 2نوية محمد بن زاكور اإلعدادية ب"رة، 
وأمتىن هلم التوفيق يف مسارمه اOرايس، وأشكرمه عىل هذه الزþرة 

  .ملؤسسـهتم، جملس املستشارين
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�مسمك أشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه اجللسة املباركة، 
ىل السـيد وزير العدل حول تفعيل قانون احملمكة وننتقل إىل السؤال املوجه إ
  .العليا اخلاصة مبحامكة الوزراء

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل لتقدمي ورشح 
  .السؤال، السـيد رئيس الفريق

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  دان الوزيران،السـي
  الزميالت والزمالء املستشارون،

لقد ارتأينا، يف الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، أن نتقدم بسؤال 
يتعلق �حملمكة العليا اخلاصة مبحامكة الوزراء، وذÍ إميا� منا بأن املغرب يف 

يد، العهد اجلديد عرف تطورا كبريا، وخاصة يف العرشية األخرية يف العهد اجلد
 Íلتقوية دور املؤسسات، وكذ Íمحمد السادس نرصه هللا، وذ åعهد امل
إرساء املؤسسات والتطبيق السلمي ل�سـتور، من أن القانون فوق امجليع، 

  .وكذÍ املساواة بني الناس أمام القانون وال أحد فوق القانون
 ويف هذا اإلطار، هناك اOسـتور املغريب ا�ي ينص عىل أنه ينبغي أن
تتقدم احلكومة بنص تنظميي، يتعلق بتنظمي وحتديد اختصاصات وسري احملمكة 

  .العليا اخلاصة مبحامكة الوزراء املشار إلهيا يف اOسـتور
احلكومة اكنت متجاوبة إجيابيا يف العهد اجلديد مع هذا  ،وبطبيعة احلال

 2004املقتىض ا�ي اكن حربا عىل ورق يف اOساتري السابقة، ويف سـنة 
ء مبرشوع قانون تنظميي إىل الربملان ونوقش يف اAلسني وصودق عليه، �

وذÍ موازاة مع قانون احلصانة الربملانية، ومبا أنه قانون تنظميي فقد أحيل عىل 
 ،þسـتوري مبعية قانون احلصانة الربملانية ا�ي اكن قانو� عادOلس اAا

وأمر  - حلصانة الربملانيةأي قانون ا -فصادق اAلس اOسـتوري عىل األول 
  .بنرشه يف اجلريدة الرمسية ودخل حزي التطبيق

بي; الحظ أن هناك بعض املقتضيات اخلاصة �حملمكة العليا حملامكة الوزراء 
وعدم مطابقهتا ل�سـتور، فأرجع ذÍ القانون التنظميي إىل السـيد الوزير 

Oى احلكومة األول أي احلكومة، وبقي مع األسف حمفوظا يف الرفوف 
السابقة إىل أن أتت احلكومة احلالية فأمرت بإحالته من جديد عىل الربملان، 
فناقشه يف اAلسني وصادق عىل تå املقتضيات املقدمة جمددا، واليت بعد 

، قىض بدسـتوريهتا ومبطابقهتا 2008إحالهتا عىل اAلس اOسـتوري سـنة 
السـيد الوزير األول وبنرش ل�سـتور وأمر بإحاº القانون التنظميي عىل 

  .القانون يف اجلريدة الرمسية
، أي منذ أزيد من 2008ونرش القانون يف اجلريدة الرمسية منذ نونرب 

سـنتني، ولكن بقي ذÍ القانون دون أن يفعل، حربا عىل ورق، عىل الرمغ 

 åمن كون أحد بنوده تشري إىل أن السـيد وزير العدل ينبغي أن يزود ت
  . ليا باكفة املوظفني، من إداريني وتقنيني واكفة الوسائل للقيام بعملهااحملمكة الع 

وهذه احملمكة العليا يه اليت ختص طبقا لرشوط حمددة يف القانون 
التنظميي، اليل خاص مبحامكة الوزراء، ويتشلك نصفها من القضاة املامرسني 

  . ينونصفها منتخبون من اAلسني معا، جملس النواب وجملس املستشار 
وبطبيعة احلال من واجبنا كسـياسـيني أن نتساءل، ملاذا مل يفعل هذا 
القانون عىل أرض الواقع لتكمتل منظومة املؤسسات اليت تدافع عهنا هذه 
احلكومة ومن قبلها احلكومات السابقة، وا�ين حنن مؤمتنني يف إطار ÷امنا 

  ري؟ الترشيعية والرقابية أن ننبه احلكومة لكام اكن هناك تأخ
  .شكرا

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

أرحب �مسمك �لسـيد وزير العدل، وأعطيه اللكمة لإلجابة عن السؤال 
املتعلق بتفعيل قانون احملمكة العليا اخلاصة مبحامكة السادة الوزراء، تفضلوا 

  .السـيد وزير العدل

        ::::وزير العدلوزير العدلوزير العدلوزير العدل    ،،،،السـيد محمد النارصيالسـيد محمد النارصيالسـيد محمد النارصيالسـيد محمد النارصي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  حرضات السـيدات والسادة املستشارين األفاضل،

أشكر السادة املستشارين عىل تفضلهم بإلقاء هذا السؤال، وإن كنت قد 
  . اسـتغربت من طرحه

تعلمون، حرضات السادة والسـيد املستشار بصفة خاصة، بأنه بعد 
النص املراحل اليت تفضل السـيد املستشار �إلشارة إلهيا، وبعد أن عرض 

املتعلق هبذه احملمكة، اليت يه حممكة حتامك الوزراء عىل األفعال اليت جير÷ا 
القانون إما جناþت وإما جنح، فإن اAلس اOسـتوري بعد أن أحيل عليه 
النص اجلديد املنقح، رصح بأن النص بأمكÖ مطابق ل�سـتور، سواء 

ي عرض عليه ف� املقتضيات اليت سـبق � أن درسها أم املقتىض اجلديد ا�
بعد، وأحال األمر عىل السـيد الوزير األول، وإثر ذÍ صدر ظهري عن 
  . جالº املå أمر بتنفيذ هذا القانون التنظميي، وأمر بنرشه يف اجلريدة الرمسية

إذن، أذكر فقط للمعلومية بأن هذه الهيئة اOسـتورية لها أربعة أ±زة، لها 
ني ورئيس معني مبقتىض ظهري، نصف ±از احلمك مكون من قضاة ومنتخب

هؤالء القضاة ينتخبون من قبل جملس النواب والنصف اآلخر من قبل 
جملس املستشارين، وجلنة التحقيق، هذه اللجنة كذÍ تعييهنا يمت �النتخاب، 
نصف من جملس النواب ونصف من جملس املستشارين، ورئيس هذه 

مة تكويهنا معلوم ألهنا مكونة من اللجنة يعني مبقتىض ظهري، مث النيابة العا
الوكيل العام للمO åى اAلس األعىل ومن احملايم العام األول Oى اAلس 
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األعىل وكتابة الضبط اليت يه مشلكة من رئيس كتابة الضبط Oى اAلس 
  .األعىل

مث إنه عندما تشلك هذه احملمكة، فإن وزارة العدل تضع رهن إشارهتا 
وظفون الرضوريني، ولكن جمالس الربملان اليت يعود إلهيا كتابة الضبط وامل

النظر يف تشكيل هذه الهيئة، حلد اليوم مل تقم بتشكيلها، ال جملس النواب 
وال جملس املستشارين، عندما تشلك الهيئة وينتخب األعضاء من قبل 

  .اAلسني عند ذاك سـتعني األطراف أو األ±زة اليت تعني مبقتىض ظهري
  .وشكرا

  :لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  .شكرا السـيد الوزير، لمك التعقيب السـيد الرئيس

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

بداية أشكر السـيد وزير العدل عىل املعطيات اليت تتقاطع مع مجيع 
املعطيات اليت سـبق يل أن أدليت هبا، وليس هناك اختالف ال من حيث 

Oوال الهدف ا Xسـتوري من إنشاء هذه احملمكة، ولكن اإلشاكل التشكي
املطروح اآلن هو أنين أتذكر، وأ� كنت من مضن املستشارين املتواجدين 
�Aلس عند تقدمي مرشوع القانون التنظميي يف ذÍ الوقت للربملان، 
والضغط ا�ي اكن عىل الربملان من أجل التصويت عليه نظرا لالسـتعجال، 

ذÍ الوقت �سـتعجال، نظرا ألهنا مؤسسة ÷مة،  وقد طلبت احلكومة يف
تؤسس أحد قواعد دوº احلق والقانون يف ذÍ الوقت، وأن ال يفهم الرأي 
العام أن الوزراء خارج دائرة املتابعة، بل البد أن تكون هناك حممكة خاصة 
مبحامكهتم طبقا للتشكيX اليت تفضل السـيد وزير العدل بإعطاء تركيبهتا، مفهنا 

ق يتعلق �لربملان وشق قضايئ، أي يعينون من طرف اAلس األعىل، وال ش
  .أريد أن أدخل يف اجلزئيات

السؤال اآلن هو سؤال سـيايس �متياز، هذه املؤسسة اليت سـتعطي 
صورة إجيابية جدا لب�� يف اAال اOميقراطي، يف جمال احلقوق واملساواة بني 

اكن وزيرا أو مواطنا عادþ، البد يف نظري أن  اكفة املواطنني أي; اكنوا، سواء
 ،Öامحلاس ا�ي اكن للحكومات السابقة من أجل تفعي Íيواصل ذ
وللحكومة احلالية عندما حركته ملا اكن يف الرفوف وأحالته عىل الربملان 

  .ودافعت عليه وأدخلت عليه عدة تعديالت وصادق عليه اAلس اOسـتوري
ى الكرة ما بني الربملان مبجلسـيه واحلكومة، بل إذن ماذا ننتظر؟ ال تبق

عىل لك واحد أن يلعب دوره من أجل إخراج هذا املولود املهم جدا إىل 
  .الوجود، ليك حتسب للحكومة ولنا كربملان يف صفحاتنا

  .وشكرا

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

  ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
د الرئيس، أ� آسف، ألذكر فقط بأنه السؤال يتعلق معذرة، السـي

بإصدار النصوص التنظميية اخلاصة هبذه الهيئة، ال وجود يف النص ألي نص 
  (...).تنظميي 

احلكومة قامت بدورها، قدمت النص إىل الربملان، الربملان قام بدوره، 
ري اAلس اOسـتوري قام بدوره، جالº املå عندما صادق اAلس اOسـتو 

 åامل ºعىل هذا النص أمر بتنفيذه، وانهتت ÷مة احلكومة وانهتت ÷مة جال
  .عند هذا احلد

يتعني عىل الربملان أن يعني األ±زة الرضورية املنتخبة وبعد ذاك سرنى 
  .هل؟ أما احلكومة ليس لها أي دور يف هذا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، وشكرا عىل هذه املسامهة

ننتقل إىل األسـئX املو±ة إىل قطاع التجهزي والنقل، والسؤال األول و 
دخيل، عبد أمعر : حول البطاقة الرمادية، للمستشارين احملرتمني السادة

  . امحليد السعداوي، معر مكدر، بنارص أزواكغ، حلسن بلبرصي
  .اللكمة لألسـتاذ معر أدخيل لرشح السؤال

        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  . الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلنيبسم هللا

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
الزال املواطنون يعانون من التأخري يف احلصول عىل الورقة الرمادية 

 Íوذ ،Xاملسـتعم åعند البيع للسـيارات وحىت رخص السـياقة، خاصة ت
والرشاء، إذ حيصل التأخري للحصول عىل البطاقة الرمادية األصلية إىل أكرث 

أشهر، �لرمغ من أنمك، السـيد الوزير، أكدمت يف مناسـبات سابقة  7من 
يوما، إال أنه الزالت مصاحل  20خبصوص هذا املوضوع عىل تقليص املدة إىل 

ا التأخري نوعا من التسجيل تعرف تراكامت لعدة ملفات، كام خيلق هذ
�ستياء Oى املواطنني ويربك مواعيدمه، خاصة وأن المتديد إذ يتعني علهيم 

  .الرجوع إىل املدينة اليت مت فهيا تسجيل السـيارة
لهذه األسـباب، السـيد الوزير، نسائلمك ما يه اإلكراهات اليت وا±تمك 

وملاذا ال  ؟الرماديةلعدم الوفاء مبا تعهدمت به ف� يتعلق بآجال صدور الورقة 
يمت متديد الورقة الرمادية املؤقتة يف لك مصاحل التسجيل والتنرب من مجيع 
±ات اململكة، مادام األمر يتعلق بنفس الوزارة، وحنن اآلن يف منطلق 
�لنسـبة للشـبكة العنكبوتية اليل يف إماكن، السـيد الوزير، ميكن �لنسـبة 

ومجيع كذÍ امللفات من خالل املركزية  للمركزية تكون متبعة مجيع التحراكت
  .�لنسـبة مجليع املقرات اليل يف األقالمي
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2نيا، هناك تعهد آخر، السـيد الوزير، اليل كنتو قلتو يف املناقشة دþل 
هذا املرشوع عىل أساس كذÍ أنه غادي يكونوا تقريبا مراكز يف لك ±ة 

ة للر�ط �سـتثناء بعض الزال ممركز �لنسـب %90±ة، إىل حد اآلن تقريبا 
  وفني وصل هذا احلمل؟ ؟اجلهات القليX، فني كذÍ وصل هذا الوعد

إذن، مطالب املواطنني يوم وراء يوم كزتيد تتأثر وكزتيد استياء من هذا 
املوضوع �لنسـبة لرخص السـياقة وكذÍ الورقة الرمادية، إذن مىت سـينهتـي 

عىل رخصة السـياقة وكذÍ  املواطنني من هذه التنقالت �لنسـبة للحصول
  للحصول عىل الورقة الرمادية؟ 

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للمستشار احملرتم، السـيد وزير التجهزي والنقل لمك اللكمة لإلجابة 

  .عىل السؤال، تفضلوا

        ::::وزير التجهزي والنقلوزير التجهزي والنقلوزير التجهزي والنقلوزير التجهزي والنقل    ،،،،السـيد كرمي غالبالسـيد كرمي غالبالسـيد كرمي غالبالسـيد كرمي غالب
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  ستشارين احملرتمني،السـيدات والسادة امل 

ف� خيص الورقة الرمادية واألنشطة اليت تقوم هبا مراكز التسجيل مبا فهيا 
- 2003رخصة السـياقة، أريد أن أذكر بأن قبل بضعة سـنوات، يعين سـنة 

سواء رخصة السـياقة أو الورقة الرمادية، اكنت حترر عىل حامل وريق  2004
دوية، إذن مل تكن متواجدة أي عىل شلك ورقة، مث اكنت حترر بطريقة ي

حىت األنظمة املعلوماتية لضبط املعلومات املتعلقة �لورقة الرمادية وببطاقة 
  .السـياقة

منذ ذÍ التارخي، انطلقنا يف عدة إصالحات، وهذه اإلصالحات يه 
اليل أحيا� يف بعض املراحل دþلها تؤدي إىل فرتة انتقالية اليت تؤدي إىل 

 2008ذكرها السـيد املستشار احملرتم، فهكذا مثال سـنة بعض التأخريات اليت 
معلنا واحد اإلصالح األول، هاذ اإلصالح األول أثر شيئا ما عىل حسن 
إخراج هذه البطائق إىل الوجود، ولكن مت التغلب علهيا، ومت القيام بلك ما 
اكن يلزم لضبط اآلجال يف إطار النظام اجلديد ا�ي أدخلناه منذ سـنة 

2008.  
يوم،  20 ذÍ الوقت، الزتمنا أن يمت توفري هذه البطائق يف آجال ويف

عندما يكون امللف داخل مركز التسجيل، وعندما يكون امللف هيم مركز 
يوم، ألنه تلجأ املراكز إىل بعث امللف إىل املركز  40آخر يعين آجل دþل 

  .املعين
، 2010يناير  يوم إىل غاية فاحت 40يوم و 20وفعال احرتمنا اآلجال دþل 

حيث انطلقنا يف إصالح 2ين دþل األنظمة املعلوماتية اليل غادي جتعل عىل 
أنه مجيع املراكز دþل التسجيل غادي تكون لكها مرتبطة �ألنظمة املعلوماتية، 
مما سيسمح ملراكز التسجيل أن ال يلجؤوا إىل بعث امللف إىل املراكز 

هتم مركز تسجيل آخر، وهذا  األخرى عندما تكون معلية نقل امللكية
  .للتقليص من مدة معاجلة امللف

إذن هذا اإلصالح هو اإلصالح األخري اليل حنن بصدده، وطبعا حدد� 
أو أحصينا بعض اإلشاكالت يف بعض األنظمة املعلوماتية، وغادي نعملو إن 
شاء هللا عىل التغلب علهيا يف الثالث أشهر األوىل من هذه السـنة، إذن إن 

هللا يف هناية مارس الهدف هو أننا نكونو تغلبنا وانهتينا من الفرتة  شاء
  .�نتقالية كام تغلبنا عىل الفرتة �نتقالية يف النظام األسـبق

أما عىل الشق اآلخر من السؤال، أذكر، رمبا مل أفهم جيدا السؤال، 
كنذكر عىل أنه مراكز التسجيل موزعة عىل اجلهات وعىل األقالمي، وهناك 

مركز تسجيل، ويه متواجدة يف مجيع األقالمي، فالعمليات ليست  65تقريبا 
  . كام جاء يف السؤال %90ممركزة ب 
  .شكرا

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

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

دة، ولكن �لنسـبة للمراكز �لنسـبة للمراكز، املراكز بطبيعة احلال موجو 
اليل ملكفة بإصدار الورقة الرمادية أو بإصدار رخصة السـياقة إىل حد اآلن 

  .ممركزة، السـيد الوزير، هذا هو اليل تنسولو عليه
و�لتايل اليل بغينا وهو لك ما يتعلق �لورقة الرمادية أو برخصة 

  السـياقة، إىل مىت سـينتقل من املركزية؟ 
إلدارات، السـيد الوزير، اإلدارات دþلمك راه اكينة يف 2نيا �لنسـبة ل

بعض األقالمي، مع اكمل األسف، دون املسـتوى �لنسـبة لعدد املواطنني اليل 
مرت مربع،  15وال  10كيتوافد علهيم، كتلقى تقريبا إدارة دþل النقل فهيا تقريبا 

مة من و�لتايل ال تسمح للمواطن عىل أساس �ش يكون يف واحد الراحة 
  .أجل �نتظار ومن أجل �سـتقبال

و�لتايل نمتىن، السـيد الوزير، عىل أساس ننتقل من هذه املرحX دþل 
الركود ف� خيص هاذ املوضوع دþل الورقة الرمادية ورخصة السـياقة، عىل 
أساس �ش ينتقل من املركزية إىل مجيع اجلهات من أجل عىل األقل ال يعقل 

خX وال كذا ينتقل إىل الر�ط من أجل الورقة الرمادية أن واحد من اOا
دþلو أو ال من أجل رخصة السـياقة، و�ألخص إذا اكنت رخصة السـياقة 

  .اختذت يف إطار خمالفة
و�لتايل، نمتىن، السـيد الوزير، بأن ننتقل من هذه اإلشاكليات اليل 

ة النقل مطروحة واليل تتعب املواطنني، ووصل الوقت �ش تقريبا وزار 
والتجهزي تكون عندها واحد خمطط معل اليل يكون عىل املدى املتوسط 

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

  .التعقيب

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

فعال ممركزة، ولكن ليست  فقط للتوضيح عىل أنه بعض العمليات يه
العمليات اليل يه يف وجه املواطن، فبالتايل يعين املواطن � دامئا مركز 

  .التسجيل يف املاكن ا�ي ينمتي إليه
أما العمليات اليل يه ممركزة يه اإلنتاج دþل البطاقة، وهاذ اإلنتاج ال 

اج دþل ورقة ميكن أن يتوزع اإلنتاج يف مجيع األماكن، ألن اإلنتاج هو اإلنت
إلكرتونية، جيب أن يكون فهيا مسـتوى عايل دþل األمن ف� خيص 
املعلومات، فاإلنتاج هو معمل ممركز يمت يعين فيه إنتاج هذه البطائق، أما 
يعين اسـتقبال املواطن ومعاجلة امللفات إىل غري ذÍ، يمت قريبا من املواطن 

  .يف مراكز التسجيل
بغيت فقط أن أؤكد للسـيد املستشار عىل �لنسـبة لظروف �سـتقبال، 

أننا منذ سـنتني تقريبا انطلقنا يف مرشوع يعين إصالp مجليع املراكز 
التسجيل، وفتحنا العديد من املراكز اجلديدة وصلحنا العديد مهنا، مثال يف 

Íار البيضاء، إىل غري ذOوالبعض مهنا تمت ... مكناس، يف العرائش، يف ا
  .راكز احلالية، والبعض مهنا عن طريق فتح مراكز جديدةعن طريق تأهيل امل

أما عن الرخص اليت تسحب عىل إثر خمالفات، هاذي فعال مسطرة 
يعين ممركزة، ألنه لها عالقة وطيدة مع احملامك، ويمت ضبطها بطريقة حممكة، 
ميكننا أن نفكر يف املسـتقبل عندما سنتحمك فهيا بأمكلها بإعادة توزيعها عىل 

  .بطريقة غري ممركزة اجلهات
  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوايل، موضوعه حتسني جودة النقل السكيك، اللكمة 
  .ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  يد الرئيس،السـ 
  السـيدين الوزيرين،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

عرف املكتب الوطين للسكك احلديدية من خالل بر�جمه �ست�ري 
  : تطورا ÷ام، مت إجنازه عىل مراحل، ومهنا

بناء عدة حمطات، حمطة فاس ومراكش وطنجة والر�ط املدينة واحملمدية  - 
  عض احملطات الصغرية؛وسال، �إلضافة إىل ب

  إحداث اخلط الرسيع الرابط بني اOار البيضاء وفاس؛ - 

 ؛إحداث اخلط الرابط بني وريرت والناضور - 

 :غري أنه يالحظ وجود عدة نقائص تتطلب معاجلهتا، ومهنا - 

التأخري يف أوقات وصول للقطارات، وهو ما حيدث يف كثري من  - 
 األحيان؛

 تكييف الهواء؛ كرثة األعطاب اليت حتصل يف أ±زة - 

التأخري يف إجناز بر�مج �ست�ر، كام هو الشأن �لنسـبة لتثنية اخلط  - 
الرابط بني سطات ومراكش، مع العمل، السـيد الوزير، أن اإلرساع 
بتثنية هذا اخلط سـيؤدي إىل وصول القطار الرسيع الرابط بني اOار 

 البيضاء وفاس يف وقته؛

 ،حول إحداث اخلط اOاخيل بفاسالتأخري يف إجناز دراسة اجلدوى  - 
 لكم؛ 120الرابط بني رأس املاء وسـيدي حرازم عىل مسافة 

 التأخري يف بناء حمطة فاس زواغة؛ - 

 قX القطارات اليت تربط بني فاس ووجدة؛ - 

  .ارتفاع أمثنة التذاكر - 
كام يتطلب إعطاء �ه"م الاكيف بأوضاع �ج"عية للعاملني هبذا 

ال امحلاية �ج"عية نظرا للمجهودات اجلبارة اليت القطاع، وخاصة يف جم
يقومون هبا، وا�ين يعود هلم الفضل ف� حتقق من إجنازات يف هذا القطاع 

  .الهام واحليوي
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .تفضلوا

        ::::التجهزي والنقلالتجهزي والنقلالتجهزي والنقلالتجهزي والنقل    السـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزير
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

أريد قبل لك يشء أن أؤكد عىل أن تأهيل النقل السكيك وحتسني 
اخلدمات يف جمال النقل السكيك والنقل بصفة عامة أو ظروف التنقل دþل 

  . اتيجية دþل هاذ الوزارةاملواطنني بصفة عامة، هو من أول األهداف اإلسرت 
وف� خيص النقل السكيك دþل املكتب الوطين للسكك احلديدية، 
فامسحوا يل أن أعطي بعض اإلجراءات اليت متت أو اليت يه مسطرة أمامنا، 

  .اليت تبني بوضوح ما أقو�
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 3مثال معلية تثنية اخلط السكيك بني فاس واOار البيضاء اليل متت قبل 
هذه العملية مكنت من الرفع من وترية القطارات إىل تقريبا  سـنوات، 4أو 

قطار اليت تؤمن الرحالت ما بني اOار  34قطار عىل رأس لك ساعة، أي 
ساعات ونصف سابقا وأصبحت ما بني  4البيضاء وفاس، مدة األسفار اكنت 

دقيقة  55ساعات  3دقيقة �لنسـبة للقطارات املبارشة، و 20ساعات و 3
لقطارات اليت تتوقف يف احملطات اليت تربط ما بني املدن املتواجدة �لنسـبة ل

  .ما بني البداية والهناية
القطارات، هناك بر�مج القتناء عر�ت جديدة /مث ف� خيص العر�ت

خاصة �ملسافرين وحتديث حظرية العر�ت اخلاصة �ملسافرين، وهنا الرب�مج 
سـنوات يمت حتديث  3عىل مدى  2011إىل  2009اليل هو ينجز حاليا من 

عربة يف السـنة، والبعض مهنا تسـتعمل حاليا يف بعض الرحالت  100فهيا 
اليت تربط ما بني اOار البيضاء وفاس، طبعا هذه العملية دþل التحديث فهيا 
مجيع العنارص من أجل توفري الراحة وفضاءات أكرب وفضاءات لألمتعة، 

  ...إخل
متطورة للتحسني من التحمك يف �نتظام، قاطرة  20كذÍ مت اقتناء 

وهنا أشري إىل أن �سـتطالعات اليت نقوم هبا تبني بأن هناك ارتياح 
  .2010يف سـنة  %80املواطنني يف أغلبية األحيان، ونسـبة �نتظام بلغت 

مث أشري هناك عىل أن لك القطارات يه جمهزة بأنظمة خاصة �إلعا�ت 
ومسـتعميل القطار عىل احملطات اليت متر مهنا الصوتية إلرشاد املواطنني 

  .القطارات، وكذÍ جمهزة بنظام التكييف
هذا إضافة إىل لك اAهودات اليت تقوم به الوزارة عرب املكتب الوطين 
للسكك احلديدية ف� خيص تأهيل احملطات السككية، وهناك بر�مج خاص 

أن البحث عىل  حمطة سككية، ولك هذا البد ما نقولو عليه عىل 40ب 
اجلودة التامة يف خدمات النقل هذه مسرية طويX ونسـمتر لتحسني هذه 

  .اخلدمات إىل أبعد نسـبة ميكن أن نصل إلهيا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
و من خالل موقعنا يف الفريق إذا مسحمت، السـيد الوزير، إذا الحظت

الفيدرايل، واحنا بعنا من طبيعة احلال أثناء مناقشة املزيانية الفرعية دþل 
الوزارة دþلمك، وكذÍ موقعنا النقايب احنا عارفني اAهودات اليت تبذل 
وأرش� لها يف السؤال دþلنا �ش ما نكونوش كنتلكمو عن ما هو سليب �ش 

  .إجيايبنتلكمو عىل ما هو 
لكن إذا مسحمت، السـيد الوزير، احنا تلكمنا عىل بعض الصعو�ت، 
بطبيعة احلال نعزت بلك ما يبذل يف هذا القطاع ألنه يف مصلحة املغرب 
واملغاربة، لكن كذÍ جيب تدارك السلبيات بطبيعة احلال، وهذا هو الهدف 

لكمنا عىل من السؤال دþلنا، تلكمنا عىل أ±زة تكييف الهواء ومن بعد ت 
التأخريات اليت تقع، وميل تلكمنا عىل ما أرشمت � كذÍ مشكورين حول 
األ±زة الصوتية، راه يف بعض األحيان ما كيخربوش، كيوصلوا املواطنني 

  ...لبعض احملطات وما كيتخربوش، موجودة �لفعل ولكن
كذÍ ميل تلكمنا عىل دراسة اجلدوى حول اخلط دþل فاس اليل تقدمنا 

د� لمك سؤال يف املوضوع، ف�Í، السـيد الوزير، احنا بغينا قضاþ ووج
حمددة أما اAهود وكذا، إذا الحظمت السؤال دþلنا حيناه بناء عىل املعطيات 
اليل عند�، والحظتيو الفرق ما بني السؤال املكتوب وما بني السؤال 

  .اعاملطروح بناء عىل املعطيات وعىل املتغريات احلاصX يف القط
  .شكرا

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

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

بغيت فقط نقول للسـيد املستشار احملرتم عىل أننا نرح لهذا النقاش 
 البناء ا�ي يبني لك اAهودات اإلجيابية وا�ي يقف عىل السلبيات، وال

  .ننكر أن هناك أمور جيب تقوميها، وهو ما سـنقوم عليه
ف� خيص مثال املسأº دþل التأخريات هناك معليات للبحث عىل ما يه 
األسـباب دþل هذه التأخريات، ويه عادة ما تكون أسـباب داخلية للمكتب 
الوطين للسكك احلديدية، أعطاب مثال، أو أسـباب خارجية مثال 

ت إىل غري ذÍ عىل السكة، ولك هذا يؤدي إىل اصطدامات مع حيوا�
  .التأخريات

وأريد فقط هنا أن أشري عىل أن هناك خطة للتقليص من هذه 
دþل  %80التأخريات قدر ما ميكن، والنسـبة اليت بلغنا إلهيا حاليا يه 

  .�نتظام، إذن أجيبمك يعين �لتدقيق عىل بعض األمور
علهيا يه يف طور طبعا التحيني،  ف� خيص دراسة اجلدوى اليل تلكمتو

ألنه دراسة اجلدوى للرفع من عدد القطارات يه دامئا تدرس سـنوþ، فلكام 
اكن  2003ارتفع عدد الراكب لكام ترتفع عدد الرحالت، وأشري هنا عىل أنه يف 

مليون  30مليون مسافر يف السـنة، اآلن يتعدى  14عدد الراكب يصل إىل 
  .هذا األمر لكام دعت الرضورة إىل ذÍمسافر يف السـنة، ونواكب 

  .وشكرا

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
انعدام السالمة واملراقبة الطرقية �لطرق السـيارة، موضوع السؤال املقدم 

  .من طرف فريق األصاº واملعارصة، فلهم اللكمة لرشح السؤال

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .شكرا السـيد الرئيس
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  السـيدان الوزيران،
  ايت، إخواين املستشارين احملرتمني،أخو 

لعل الغاية اليت بشأهنا مت تشييد مجموعة من الطرق السـيارة، ال خترج عن 
  :معطيني أساسـيني

أوهلام، ترسيع حركة تنقل البضائع واألشخاص، و�لتايل اإلعامل الفعيل 
  لسـياسة القرب وفك العزº؛

  .2نهيام، ضامن السالمة ملسـتعميل هذه الطرقات

مت اكن اسـتعاملها مؤدى عنه، بل إن سومة هذه اخلدمات عرفت  ومن
  .ارتفاع مضطرا ال تتالءم بتا مع نوعية اخلدمات وجودة طريقنا السـيار

وهنا أثري انتباهمك إىل مجموعة من احلاالت اخلطرية اليت يعرفها طريقنا 
السـيار بسبب ضعف األمن، أو حىت انعدامه يف أحيان كثرية، ذÍ أن 

عة من املنحرفني أصبحوا يقدمون عنوة عىل رشق املسافرين �حلجارة أو مجمو 
þاسـتعامل حواجز ومهية الصطياد الضحا.  

ولهذه األسـباب نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت مقمت هبا 
محلاية مسـتعميل الطريق السـيار، و�لتايل إشعاع األمن يف أوساط 

  الليلية؟ املسافرين، وخاصة يف الفرتات
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

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

فبالنسـبة لظروف السالمة واألمن داخل شـبكة الطرق السـيارة، جيب 
، يعين سالمة املرور، يعين املمزيات التفريق ما بني لك ما � عالقة �لسالمة

الهندسـية للقارعة، إىل غري ذÍ، يعين لك ما يؤمن ويضمن ظروف تنقل 
  .عادية من الناحية التقنية

واكين مسأº دþل األمن اليت أربطها بآخر ما جاء يف السؤال اليل 
 نالحظه أحيا� دþل الرشق �حلجارة بعض العر�ت، وهذا أمر يعد إخالال

من العام، وليس لرشكة الطرق السـيارة أي سلطة أو أي اختصاص يف �أل
هذا �جتاه، الرشق �حلجارة هو معلية نربطها �إلخالل �ألمن العام، ميكن 
أن حتدث يف أي ماكن، سواء داخل الطريق السـيار أو خارج الطريق 

 مفراقبهتا ليس للوزارة أو لرشكة الطرق السـيارة اختصاصات خاصةالسـيار، 
  . فهيا

ولكن عىل الرمغ من ذÍ، حيث تؤدي إىل التأثري عىل السالمة بصفة 
عامة، نقوم داخل هذه الرشكة بإجراءات لتحسيس لك من ميكن أن 
حنسسه للتقليص من هذه الظاهرة، فأحدثنا جلنة بتنسـيق بني وزارة التجهزي 

ة والعامل والنقل ووزارة العدل ووزارة اOاخلية، وحدد� دورية بعثناها للوال
ليقوموا بإجراءات حتسيسـية للتقليص من هذه الظاهرة، وتبني من خالل 

أن  –عىل األقل  –تفعيل هذه اOورية عىل أهنا جمدية، وهذه الظاهرة بدأت 
  .تسـتقر عوض أن تتفامق األعداد

شاكية  �75ملناسـبة، أشري إىل أن األعداد يه حمدودة، توصلنا مبا يناهز 
دامئا يف  –مسـتقرة، وأضيف أن  - كام قلت  -نه األعداد ، وأ2007منذ سـنة 

ال تدخر الرشكة الوطنية للطرق السـيارة أي ±د للتقليص  –هذا اAهود 
من هذه الظاهرة ببناء وإصالح السـياج املتواجد عىل طول الشـبكة الطرقية، 
بتغطية املمرات العلوية املتواجدة عىل مسـتوى املناطق احلساسة، بتقوية 

  .اقبة املسـمترة عرب سـيارات املساعدة، إىل غري ذÍاملر 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، فريق األصاº واملعارصة لمك التعقيب

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدان الوزيران،
  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارون،

احلقيقة، واحد اAموعة دþل األشـياء اليل  جوابمك، السـيد الوزير، يف
  .ممكن نربطها مع األمن الطريق �لنسـبة للطرق السـيارة

فريقنا تعمد عىل أنه يضع هاذ السؤال نظرا خلطورته وواحد اAموعة دþل 
املشالك اليل كترتتب عليه، مثال طريق فاس مكناس اليل كنعتربوها حبال 

)Tunnel ( تيبدل ما بني املدن، وتنعرفو أن ذيك ما عندهاش مبدل اليل
جامعة حرضية، مما تيحمت عىل اليل دخل ذيك الطريق إىل  60املسافة تتفوق 

مشلك حادثة سري خصو اإلغاثة جتيه، منني  أو وقع �) En panne(وقف 
  غادي جتيه؟

خصو مييش حىت لفاس، إىل اكن داخل ) En panne(خص إذا اكن 
فاس خصو مييش هيبط حىت ملكناس، هنا  من مكناس، وإىل اكن جاي من

  .كتويل صعوبة دþل التنقل
الر�ط، تنلقاو عىل أنه  -  تنجيو للطريق السـيار دþل اOار البيضاء

هاذيك الطريق األخرى اليل تنعتربوها وطنية أحسن من الطريق السـيار 
أن  اليل هو تيؤديو عليه اإلخوان المثن ويؤدي عليه امجليع المثن، بعدما تنلقاو

لكم يف الساعة،  120اكنت الطريق السـيار دþل اOار البيضاء تتحدد ب 
  .لكم يف الساعة وتنأديو عليه 20يف بعض األحيان ما كتفوتش  والت

الر�ط، يف الطريق اليل كرتبط واد هبت،  - تنجيو لطريق مكناس
كنلقاو أن ÷رسة هاذي سـنني، وتنعاودو نلقاو منعرجات متا وتنلقاو خطورة 

ا، �هيك عن احليوا�ت وال2ب الضاº واملوايش، حيث كتوقع حادثة، مت
شكون املترضر؟ وشكون اليل غادي يتابع؟ بغينا نعرفو هاذ املواطن آش 
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غادي يتابع؟ اكين واحد مجموعة حوادث اليل  ترضبوا مجموعة دþل املواطنني 
  ا؟اليل عندمه شاكþت، اليل ذكرت أنت من مضهنم، آش غادي يتابعو 

احنا تناديو احلكومة ومن مضن احلكومة الوزارة دþلمك، لهذا تنوضعو 
 –واحد مجموعة أسـئX، وكتعرفوا، السـيد الوزير، عىل أن املواطن املغريب 

دþل الشـباب، اليل واعيني وفامهني  %60املغرب يتوفر عىل  –وK امحلد 
وعة أشـياء، وعندمه بطاقة �ش يسوقوا وفامهني وعندمه إجازات وعندمه مجم

اليوم تنوضعو سؤال وكتجاوبو� وما تنلقاوهش يف أرض الواقع، حىت بدينا 
تنحشمو أننا نوضعو أسـئX عىل احلكومة، واحلكومة كتجاوبنا، وحيث 

  . كتجاوبنا ما كتفعلش
هاذ اليش اجلرائد كيكتبوا عليه واملواطن تهيرض عليه، واحد مجموعة 

دþلنا وتنلقاو األجوبة ما ك"شاش مع  األشـياء اليل كرتامك عىل الطرقات
الواقع، اليل هو تيعيشو املواطن املغريب، كنتسـناو يش جواب اليل هو مقنع 

  .وراه املواطن كيتبع هاذ اليش وتيقلب عىل احللول احلقيقية
  .وشكرا

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

        ::::لنقللنقللنقللنقلالسـيد وزير التجهزي واالسـيد وزير التجهزي واالسـيد وزير التجهزي واالسـيد وزير التجهزي وا
أوال بغيت غري أطمنئ السـيد املستشار احملرتم عىل اسـتعداد احلكومة أن 
جتيب بأجوبة دقيقة ومقنعة ولكام اكنت األسـئX دقيقة ومقنعة لكام تكون 

  .األجوبة كذÍ دقيقة وهادفة
فأشري أ� �ملناسـبة عىل أنه ميكن أن نقف عىل بعض اإلشاكالت يف 

كن حىت نكون موضوعني البد أن ننظر اسـتغالل شـبكة الطرق السـيارة، ل
إىل اAهود الكبري واجلبار ا�ي يمت فيه إجناز شـبكة دþل الطرق السـيارة، 
حبيث أنه السـنة الفارطة مت إهناء الطريق السـيار إىل ااكدير يف اآلجال 
احملددة، يف احرتام م  لآلجال احملددة، وإن شاء هللا هذه السـنة غادي 

لطريق السـيار كذÍ ما بني فاس وزة ووجدة يف دفعة نعملو عىل إهناء ا
  .واحدة �حرتام لك املعايري دþل اجلودة و�حرتام كذÍ اآلجال

ف� خيص مثال عدد البد�ت، أخربمك عىل أن هناك دراسة اليت يه يف 
املراحل األخرية ما بني فاس ومكناس إلضافة بد�ت يف منطقة عني 

وجطات ويف منطقة سـبع  Xاليت سـتحد من ق ºعيون، إذن هناك املسأ
  .البد�ت يف ذÍ املقطع

وأشري ف� خيص إشاكالت احليوا�ت، عىل أن احليوا�ت خالفا ملا يقو� 
البعض، احليوا�ت تكون حتت املسؤولية دþل املالك دþلها، إذن احليوا�ت 

حليوا�ت، عندما تأيت عىل الطريق السـيار يعين املسؤول هو ماÍ هذه ا
ولكن عىل الرمغ من ذÍ يعين حفاظا عىل السالمة دþل املواطنني 
ومسـتعميل الطريق السـيار، الرشكة دþل الطرق السـيارة، بتعل�ت من 

احلكومة، تعمل عىل وضع وصيانة حواجز طيX شـبكة الطرق السـيارة، إذن 
  .هاذو بعض األجوبة عىل تساؤالتمك

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .كرا للسـيد الوزيرش

السؤال املوايل موضوعه ما يه مسامهة رشاكت التأمني يف املعركة القامئة 
أمحد اOيبوين، العريب خربوش، : ضد حوادث السري، للمستشارين احملرتمني

  . عبد اللطيف أومعو، محمد الزعمي، عبد الواحد الشاعر
  .اللكمة لألسـتاذ العريب خربوش

        ::::ربوربوربوربوششششاملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب خ خ خ خ
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،
  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين،

تقوم اOوº عرب عدة مؤسسات، أمهها وزارة التجهزي والنقل، جبهد كبري 
للتقليص من حوادث السري، اليت أصبحت تشلك عبئا ثقيال عىل اAمتع 

  .رات يف األرواح وما تلكفه من أعباء متعددةوعىل اOوº مبا ختلفه من خسا
ولعل أمه ±د بذل يف املدة األخرية هو إقرار مدونة السري اجلديدة، نمتىن 
أن يسامه تطبيقها يف التقليص يف عدد احلوادث ومن اللكفة املرتتبة عهنا، 

  .وهو ما تأكد من خالل النتاجئ األولية اليت مت اإلعالن عهنا
هذا اجلهد ا�ي تقوم به اOوº مل يتحول إىل ±د  غري أن املالحظ أن

وطين، تنخرط فيه لك األطراف املعنية، ومهنا رشاكت التأمني، إضافة إىل 
اAمتع املدين ولك مؤسسات اAمتع واOوº، فاملفروض أن تسامه رشاكت 
التأمني �عتبارها معنية بدرجة كبرية مبخلفات حوادث السري، وذÍ عرب نظام 

د للتأمني عىل السـيارات، حيفز السائقني املنضبطني لقانون السري عرب جدي
التقليص التدرجيي من سومة التأمني بنسـبة مئوية للك فرتة زمنية، والرفع من 
هذه السومة للسائقني املرتكبني �الفات متكررة، عىل غرار ما هو معمول به 

اكن هناك انضباط،  يف اOول املتقدمة، حبيث يتقلص املقدار املايل لكام
  .ويرتفع �ضطراد مع ارتفاع عدد ا�الفات

ونعتقد أن هذا النظام سـيكون � مفعول مشابه لنظام رخصة السـياقة 
�لنقط، ويكون عامال آخر مساعد عىل مزيد من �نضباط، وهذا سـيكون 
� فوائد ليس فقط للسائقني املنضبطني واAمتع واOوº، بل كذÍ لرشاكت 

ني نفسها، نظرا ملا تتحمÖ من تاكليف تتسبب فهيا حوادث السري، علام التأم
لبعض السائقني، لكنه يبقى قارا يف ) Bonus(أن هذه الرشاكت متنح امتيازا 

  .وال يتغري %10حدود 
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هل تفكرون يف إقرار نظام جديد للتأمني عىل السـيارات : نسائل معاليمك
خالفني ليسامه جبانب أدوات حمفز عىل املزيد من �نضباط ورادع للم

وحنن ندرك أن مثل هذا القرار  ؟ووسائل أخرى للتقليص من حوادث السري
مرتبط بوزارة املالية، لكننا نسائلمك كحكومة و�عتبارمك مسؤوال عن هذا 

  .القطاع وتعملون جبد للحد من حوادث السري
  .وشكرا السـيد الوزير والسـيد الرئيس

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

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

جفوا� عىل هذا السؤال ا�ي يدعو إىل اخنراط أكرب لرشاكت التأمني يف 
احلرب املضادة حلرب الطرق، أريد أن أؤكد السـيد املستشار عىل أنين 

  .هاذ التحليل وهاذ �قرتاح %100أتقامس معه 
اه أذكر أنه الفيدرالية الوطنية لرشاكت التأمني وإعادة ويف هاذ �جت

التأمني يه بصدد التوقيع عىل عقد بر�مج للخمس سـنوات املقبX، وحترض 
لهذا العقد الرب�مج مابني احلكومة وهذه الفيدرالية، وندرس حاليا يف إطار 
هذا العقد الرب�مج إماكنية حتسني مسـتوى تدخل هذه الرشاكت اليت كام 
قلمت لها فائدة مبارشة مالية من التقليص من أعداد حوادث السري، فلكام 
اخنفضت حوادث السري لكام وصلت السـياسة احلكومية يف جمال مقاومة 
حوادث السري إىل نتاجئ ملموسة، لكام تسـتفيد مادþ يف �جتها ويف مدخولها، 

  .و�لتايل علهيا أن تستمثر أكرث يف هاذ اخلطة احلكومية
سبيل املثال ال احلرص ندرس معهم، واقرتحنا علهيم أن يربطوا نظام  فعىل

وا�ي تلكممت عليه، السـيد املستشار،  2005التحفزي املعمول به منذ سـنة 
حسب احلاالت،  %15و 10ا�ي يعطي ختفيضات تصل إىل نسب دþل 

حسب احلاالت، للسومة املتعلقة �لتأمني يعين نظام التحفزي  %20وحىت 
)bonus-malus( أن نربط هذه النظام مع نظام النقط، والفكرة يه أنه ،

املواطنني احلاصلني عىل رخصة السـياقة املتوفر هلم الرصيد الاكمل أن يكون 
هلم اخنفاض يف التأمني، وا�ين هلم جعز يف هذا الرصيد أن يكون هلم يعين 

لسري، ارتفاع دþل التأمني، وهذا غادي يشجع عىل حسن احرتام قانون ا
ويشجع عىل التحفزي للسائقني املنضبطني، فهذا املوضوع هو قيد اOراسة مع 

  .الفيدرالية الوطنية للتأمني
  .وشكرا

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

  :املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو

مدونة السري اليت  الغرض يف طرح هذا السؤال هو التذكري بأن تنفيذ
كنمت بطلها وحاملها ومبتكرها ببيداغوجيا عالية جدا، هننئمك عىل ذÍ، تنفيذها 
جيب أن يشارك فيه امجليع، و�خلصوص ا�ين هلم عالقة مبارشة مبجال السري 

  .واجلوالن من ±ة

ومن ±ة 2نية، فالغرض األسايس من هذه املدونة هو التحمك أكرث ما 
ليت هتدد املصاحل املادية واملعنوية وأرواح الناس، وهو ميكن من خماطر ا

  .سلوك حضاري تسـهتدفه هذه املدونة لضامن حسن التحول اإلجيايب يف اAمتع
فالقطاع ا�ي � عالقة ��اطر أكرث هو قطاع حوادث السري، وكام 
تعلمون فتأمني السري يف هذا اAال تأمني إجباري منذ مدة، و�لتايل فإن 

ت التأمني لها دور أسايس يف تفعيل هذه املدونة واملسامهة يف التحمك رشاك
يف أهدافها أكرث، ليس فقط من �ب التحفزي ولكن كذÍ من مراجعة 
سلوكياهتا ومراجعة الطريقة اليت تتعامل فهيا مع الضحاþ �خلصوص، ألن هذه 

أخرى  السائقني وحماربة الهتور، ومن ±ة -كام قلمت-املدونة  تسـهتدف 
þتسـهتدف ضامن حقوق الضحا.  

ورشاكت التأمني إىل حد اآلن مل تبني مدى اسـتعدادها للتحول اإلجيايب 
حنو سلواكت وأهداف هذه املدونة، ال من خالل عقود التأمني اليت مازالت 
كام اكنت عليه، وال من خالل هترهبا من املسؤولية �سـتعامل مجيع الوسائل، 

من رخي أول قانون  1934يف اليت ترجع إىل سـنة وال حىت من خالل التعار 
تأمني يف البالد وحىت املدونة األخرية يف التأمني مل نسـتطع مع األسف أن 

  .نأيت بيشء جديد يف جمال التأمني

اليشء ا�ي جعل الكثري من الضحاþ يتخوفون من أن تتسبب اكرثة 
 6ن إفالس ، ملا أعلن بصفة مفاجئة ع1986أخرى اكليت حدثت يف سـنة 

رشاكت تأمني، فرتكت إىل حد اللحظة اآلالف من الضحاþ مل تعوض إىل حد 
اآلن، مث أكرث من ذÍ فرض علهيم التنازل عن نصف املبالغ احملكوم هبا من 
التعويضات لفائدة هذه رشاكت التأمني، ومل تؤد اOوº كذÍ ألن املبلغ اكن 

  .ثقيال جدا
لهذه املدونة، ومازلمت تبذلون جمهودا رمغ  �Í، وحنن يف انطالقة إجيابية

الصعو�ت اليت جتدوهنا، وصل الوقت إىل إحداث خلية متحمكة، وأن تكون 
  .رشاكت التأمني ملزمة أو مدعوة إىل أن تأخذ موقعا إجيابيا يف هذا املرشوع

  .وشكرا

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

تقل إىل السؤال املوايل، ويتعلق األمر �لرتخيص لبعض الرشاكت إذن نن 
عبد اAيد : للقيام جبرف الرمال �ملوا�، للمستشارين احملرتمني السادة

  . املهايش، عادل املعطي، محمد أقبيب، احامد أبر�، عبد العزيز بوهدود
  . اللكمة ألحد السادة املستشارين



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

27 
 

 )2011 رياني  04( 1432حمرم  29

        ::::هاهاهاهايشيشيشيشاملستشار السـيد عبد اAيد امل املستشار السـيد عبد اAيد امل املستشار السـيد عبد اAيد امل املستشار السـيد عبد اAيد امل 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ت والسادة املستشارين احملرتمني،السـيدا

  السـيد الوزير احملرتم،
اعمتدت وزارتمك عىل سـياسة جرف الرمال البحرية لتدارك اخلصاص 
احلاصل يف هذه املادة عىل مسـتوى قطاع البناء وغريه، وكذÍ حملاربة املقالع 

  . ام تعتقدونالعشوائية ك
عىل إثر طلب عروض ملدة  "درابور"ويف هذا اإلطار، رخصمت لرشكة 

ألف مرت مكعب من الرمال  500السـتخراج  2002سـنوات، تبتدئ من  5
سـنوþ، وأرفقمت هذا الرتخيص بكناش للتحمالت يلزم الرشكة �حرتام عدة 

  : رشوط، أمهها
الشاملية من موقع �سـتغالل احملدد يف أحواض هنر سـبو واجلهة   -1

  املصب؛
 تقدمي دراسة سـنوية حول تأثري هذا �سـتغالل عىل اAال البييئ؛ -2
إخضاع نشاط هذه الرشكة ملراقبة لصيقة من طرف املديرية اجلهوية   -3

 . للتجهزي
مقمت بشلك  2007السـيد الوزير احملرتم، عند انهتاء العقدة األوىل سـنة 

إىل مسطرة طلب العروض  انفرادي بتجديدها لنفس الرشكة دون اللجوء
  . ودون موافقة اللجنة اإلقلميية امللكفة �ملقالع

واخلطري من ذÍ، أنمك مقمت بتغيري جل بنود كناش التحمالت األصيل 
وتعمدمت عدم حتديد موقع �سـتغالل ورفعمت من المكيات املسـتخرجة من 

 سـنوات إىل 5ألف سـنوþ، وضاعفمت مدة الرتخيص من  600ألف إىل  500
سـنوات، وأعفيمت الرشكة من تقدمي اOراسة السـنوية حول تأثري نشاطها  10

عىل اAال البييئ، ولك هذا، السـيد الوزير احملرتم، جعل هذا املوضوع تشـمت 
  . منه راحئة ما

، "درابور"سؤالنا، السـيد الوزير، حنن نعترب أن ما مقمت به لصاحل رشكة 
واملساطر املعمول هبا وغري شفاف للقانون  اواليت تسوق رماال فاسدة، خرق

  وهيدد اAال البييئ، مفا رأيمك؟
2نيا، سألنامك يف مناسـبات سابقة عن عزم وزارة التجهزي والنقل عىل 
الرتخيص لرشكة 2نية يف نفس املنطقة، ومسعنا أن لها عالقة بزميل لمك يف 

لمك  احلزب واحلكومة، واكن جوابمك أنه ليس Oيمك التفاصيل، فهل اآلن
  تفاصيل الرتخيص لهذه الرشكة الثانية؟

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .السؤال، تفضلوا

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

تمت يف إذن ف� خيص نشاط جرف الرمال، العملية دþل جرف الرمال 
أوال هو صيانة املداخيل للموا� حىت تمتكن البواخر من : إطارين أو لهدفني

الولوج واخلروج من املوا� يف ظروف سلمية، وهذا ما حيدث يف ميناء 
  . القنيطرة بواد سـبو

مث كذÍ هذه العملية دþل اسـتخراج الرمال هدفها اآلخر هو حامية 
العشوايئ ا�ي ميكن أن يالحظ البيئة وحامية الشواطئ من �سـتغالل 

 ºوOأحيا� يف بعض األماكن، بغض النظر عىل املراقبة اليت تقوم هبا مصاحل ا
  . يف هذا �جتاه

ف� خيص ميناء القنيطرة، العملية اليت تمت حاليا يه معلية تدخل يف إطار 
 جرف مدخل امليناء، واملنطقة اليت توجد يف شامل هذا املدخل، ومت التفويت

  . طبقا لكناش حتمالت معلية جرف هذه الرمال "درابور"إىل رشكة 
 ،ºوOأريد أن أشري إىل أن معلية جرف الرمال مسؤول علهيا ا
واملفروض أن اOوº تقوم يه بإماكنياهتا ومباليهتا بعملية جرف الرمال، وأشري 

تقريبا إىل أن معلية جرف الرمال تلكف اOوº، يعين الواكº الوطنية للموا�، 
مليون درمه سـنوþ خصصنا مليناء  138مليون درمه سـنوþ، وهاذ  138

  . مليون درمه 24القنيطرة السـنة الفارطة 
ولتفادي هذا الاكهل عىل اOوº، نعمل عىل الرتخيص للرشاكت اليت 
تقوم جبرف الرمال من ±ة، وبإعادة اسـتغالل هذه الرمال بتسويقها وبيعها 

  . ال العمومية وللبناءومتويل األسواق لألشغ
، ونقوم مبراقبهتا يف "درابور"ففي هذا اإلطار، متت العملية لرشكة 

ظروف عادية، وخالفا ملا قلمت دراسات احملافظة عىل البيئة لن نعفهيا من 
يف إطار  2008القيام هبا، وقامت بدراسات احملافظة عىل البيئة يف يناير 

  . امتداد الرتخيص
أقول لمك السـيد املستشار عىل أن لكام وجد� أما عن طلبات أخرى، ف

مستمثرين قادرين عىل جرف الرمال للتقليص من الاكهل عىل العاتق دþل 

مليون دþل اOرمه دþل جرف  138اOوº، وأعطيتمك الرمق الباهظ دþل 
الرمال، إذا تبني عىل أن الظروف دþل اآلليات ودþل احملافظة عىل البيئة 

ندرس بطريقة إجيابية هذه الطلبات، فلكام توصلنا بطلبات  موجودة، فيعين
يف هذا �جتاه لكام ندرسها، كام درسـنا األول والثاين والثالث، وإذا توفرت 

 . الظروف، فال نرى مانع يف الرتخيص لها
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا للسـيد الوزير، السـيد املستشار هل لمك تعقيب عىل املوضوع؟

        ::::ر السـيد عبد اAيد املهار السـيد عبد اAيد املهار السـيد عبد اAيد املهار السـيد عبد اAيد املهايشيشيشيشاملستشااملستشااملستشااملستشا
  . شكرا السـيد الرئيس
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  السـيد الوزير احملرتم،
تبني أنمك ما جبتوش عىل األسـئX اليل مطروحة، بل اكن هناك هترب 
نوعا ما من األسـئX، فكنت كنمتىن أنمك ختاطبوا الرأي العام وتقولوا � بأن 

ق هذه الرشكة الوزارة حررت ولو حمرض واحد، أقولها وأعرف ما أقول يف ح
  . ملراقبهتا

كنت أمتىن كذÍ أن ختاطبوا الرأي العام وتقولوا أن ما تقوم به من 
ترخيص جلرف الرمال مير يف شفافية ومبنافسة و�ملساطر القانونية، هاذ يش 

  . اليل كنمتىن أنمك ختاطبو� ومن خالل الرأي العام وتقولوا هاذ املسائل
�لفعل وقعتو الرتخيص لرشكة 2نية بتارخي كنت أمتىن أيضا أن تقولوا بأنه 

التوقيع للسـيد وزير التجهزي والنقل السـيد  1840، رمقها 2005مارس 14
  . كرمي غالب، كنت كنمتىن أنمك تقولوا أنه �لفعل اكينة امسيتو

مع األسف ما جوبتو�ش عىل السؤال، كنخربومك عىل لك حال بأنه 
إقلميية للبحث ف� تقوم به هذه الرشكة اAلس اإلقلميي سـيقوم بإيفاد جلنة 

 Íومدى تأثريها عىل البيئة يف املنطقة ومبدى الزتا÷ا بكناش التحمالت، وذ
  .انتباهمك إن كنمت ال تعلمون ذÍإل2رة 

ومن هذا املنرب، السـيد الرئيس، أطالب السـيد الوزير األول احملرتم 
ن، عىس أن ترجع األمور إىل بإيفاد جلنة لبحث وتفتيش ما يقع يف هذا امليدا

نصاهبا ألنه إحلاحنا عىل السـيد الوزير احملرتم، وزير التجهزي احملرتم، يبقى دون 
  . جدوى

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقلالسـيد وزير التجهزي والنقل
بعض األجوبة فأقول � ما يه السـيد املستشار احملرتم، إن اكن يمتىن 

  .األجوبة املتعلقة مبمتنياته
�لنسـبة للمحارض، أشري إىل السـيد املستشار احملرتم عىل أنه كناش 

تتقول عىل أنه هناك اج"عات دورية للوقوف  20التحمالت يف مادته رمق 
عىل مراقبة الغاطس دþل املمر دþل امليناء ملراقبة المكيات اليت يمت 

  .راقبة تمت طبقا ملا قلته سابقا±ا، فهذه العملية دþل املاسـتخرا
إذن �لنسـبة لتحرير احملارض واملراقبة، اكين كناش التحمالت، اكين املادة 

واكين املسؤولية دþل الوزارة عرب املديرية اجلهوية دþل التجهزي اليل  20
  .كتقوم �لالزم

ن قلمت يف تدخلمك األول عىل �لنسـبة لشفافية املساطر، مل أتلكم علهيا أل
أهنم هاذ الصفقات أو هاذ الرتخيصات متت بطلبات العروض، فمل أرجع إىل 

  . هذه العملية، حيث طلب العروض هو أعىل مسـتوى من الشفافية
تلكممت علهيا، لقد أجبت علهيا يف جوايب، وحنن فيعين لك األمور اليت 

  . ا �جتاهمسـتعدون لتقدمي لك الرشوحات اإلضافية يف هذ

  .وشكرا

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

السؤال املوايل يتعلق �سـتغالل املقالع، اللكمة ألحد السادة املستشارين 
  .من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، فلتتفضل السـيدة املستشارة احملرتمة

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  السـيد الرئيس،
  ران، السـيدان الوزي

  السـيدات والسادة املستشارين،
ميثل قطاع املقالع رها� ذا أمهية كربى �لنسـبة للنسـيج �قتصادي 
و�ج"عي، وذÍ من خالل تأمني حاجيات البالد من عدة موارد أساسـية 
وكذÍ خلق مناصب شغل جديدة، و�لنظر كذÍ إىل التطور العمراين 

اليت تواكبه، فإن املقالع تعترب املصدر ا�ي تعرفه بالد� واألوراش الكربى 
الرئييس ملواد البناء مبختلف أنواعه، وكذÍ مصدرا للمواد األولية اليت 

الطني ا�صصة  تسـتعمل يف قطاع الصناعة التقليدية، وعىل اخلصوص مادة
  . لصناعة اخلزف والفخار

مت  2010/6لكن ومن خالل منشور السـيد الوزير األول حتت رمق 
لعمل بعدة مقالع كام هو الشأن بآسفي، مما أدى إىل وقف اليد العامX توقيف ا

  .بسبب هذا اإلجراء
�Í نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن ظروف ومالبسات توقيف 

  .العمل �ملقالع
كام نتساءل عن عدم متديد مدة �سـتغالل حىت يتسـىن البحث عن 

  . ا السالمة البيئيةمقالع أخرى تسـتويف اكفة رشوط السالمة وخصوص
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الوزير، لمك اللكمة لإلجابة عىل السؤال

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

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارين احملرتمني،

ور دþل السـيد فف� خيص هذا السؤال السـتغالل املقالع، هدف املنش
ا�ي مت حتضريه يف إطار  2010يونيو  14بتارخي  2010/6الوزير األول الرمق 

اللجنة احلكومية، شاركت فهيا طبعا وزارة التجهزي والنقل، الغرض من هذا 
املنشور هو تأهيل مسـتوى اسـتغالل هذه املقالع حىت تكون مساطر 
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ة اجلودة وال من �حية �سـتغالل يف أعىل مسـتوى من املراقبة ال من �حي
مراقبة المكيات املسـتخرجة وأداء الرسوم للجامعات املعنية، وكذÍ املراقبة 

�حية التأثري عىل البيئة والتأكد من توصيات دراسة التأثري عىل البيئة، من 
  ؟هل يه فعال يعين حمرتمة أو ليست حمرتمة

حلكويم من فهذه العملية تدخل يف إطار جمهود منسق عىل املسـتوى ا
أجل يعين التقليص من بعض �حنرافات اليت نلحظها من حني آلخر يف 

  .اسـتغالل املقالع
نتيجة هذه اOورية يه أن عقدت اج"عات عىل مسـتوى األقالمي، 
والفرتة اليت حنن بصددها اآلن يه تنبيه يف الفرتة األوىل، تنبيه أو إنذار املقالع 

رتام البنود اجلديدة اليت جندها يف املنشور عىل رضورة التقيد �ملنشور و�ح
اجلديد، مل نصل بعد إىل فرتة إقفال املقالع، سـنصل إلهيا يف حاº ما إذا ما 
تبني بأن هذه املقالع مل حترتم الرشوط واإلنذارات والتنبهيات، وهذا للسامح 

  .ع أن تقوم وضعها يف أقرب اآلجاللهذه املقال
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، السـيدة املستشارة اللكمة Í يف إطار التعقيب

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
السـيد الوزير، يف احلقيقة حنن نمثن اخلطوة اليت قام هبا السـيد الوزير 
األول، يعين احنا هاذ املسأº ال خيتلف فهيا اثنان، احنا مع احلفاظ عىل 

ال أقول القوانني، ولكن املنشورات خصنا منشـيو  البيئة، لكن املشلكة دþل
تدرجييا أ� غادي نعطيمك حاº خاصة ألنين ذكرت يف السؤال دþيل مدينة 
آسفي، ولإلشارة هذا راه سؤال آين ولكن تعطل ألن اكين بزاف دþل 
املسـتجدات ولكن تعطل، وكنت أ� من �ب األمانة أن أطرح السؤال كيف 

  .طيمك بعض املعطياتتوصلتو به من بعد نع 
فعال يف آسفي مت إغالق املقالع ألن حسب املنشور، اكين منشور 
السلطات احمللية اخذات اإلجراء دþل اإلغالق، هذا اإلغالق دþل املقالع 
خاصة أ� أحتدث عن الطني �Oرجة األوىل، أ� أعرف بأن املقالع األخرى 

ذÍ، لكن هذه املقالع دþل كتعرف عشوائية، كتعرف ختريب البيئة إىل غري 
الطني اليل مت اإلغالق دþلها يف مدينة آسفي يعين راه اكدت أن تؤدي إىل 
اكرثة اج"عية ملاذا؟ ألن هذا القطاع كتشـتغل فيه واحد العدد كبري من اليد 
العامX ومن الصناع التقليديني، وأنمت تعرفون بأن الصناع الفرادى راه عندمه 

حمدود، واكين مشالك كربى ماغديش ندخلو فهيا، رمغ  مدخول اليل هو جد
أن اكين جمهود مبذول عىل مسـتوى قطاع الصناعة التقليدية، ولكن هاذ 
الصناع الفرادى راه كيعانيو من قهر اج"عي، إذن واحد كيعاين من قهر 

  .اج"عي وتسد هلم املقالع اليل يه املادة األولية، فهذه راه اكرثة اج"عية
نشري إىل واحد املعطى اجلديد يف هذه املسأº يه أن السلطات غادي 

احمللية قامت خبطوة إجيابية، أهنا فتحت هاذ املقالع، والوالية تلكفت بإجناز 

، لكن اإلشاكل اليل كيتطرح أ� متأكدة )L’étude d’impact(دراسة بيئية 
 أن )L’étude d’impact(أن من بعد هاذ اOراسة اليل تدارت، هاذ 

أغلب القالع يه ال تسـتويف الرشوط، أ� بنت املنطقة وكنعرف هاذيك 
  . املسائل مزþن

أشـنا هو البديل؟ ألن احنا ميل تنديرو مرشوع راه دميا تيخصنا نطرحو 
البدائل، وهاذ املساº جد ÷مة، أن السلطات دارت اخلطوة اليل خصها 

راء هاذ اOراسة أ� � دراسة ولكن من و اع كتدير دتدير، فتحت هاذ املقال
متأكدة أن عدد املقالع مآلها هو أهنا غادي تسد، أشـنا هو البديل اليل خصنا 
لهاذ الناس؟ ألهنا مادة أولية ما نقدروش جنيبوها من اخلارج مرة أخرى، راه 
كتجي من اخلارج، ولكن يه غالية، إذن خصنا يش بدائل، بغينا يش حاجة 

  . نشوراليل يه ملموسة، أ� راه مع امل 
و�Í، أ� تنقول بأن هذا املرشوع هو تيفتح �ب �جهتاد ألن ممكن 
أ� كعامل أو كوايل يف هذه املنطقة غادي تبان يل خصوصية غادي نفتح، يف 
منطقة أخرى غادي نسد، إذن الناس غادي تقول عالش هاد املنطقة فتحت 

ش يوضع قانون عام احنا بغينا نسدو هاذ �ب �جهتاد، وأ� أقرتح �... وهاذ
منظم مجليع املقالع، وقانون خاص يضع معايري مضبوطة لتنظمي املقالع لضامن 

  . اسـتقرار رزق الصناع التقليديني
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة املستشارة، لمك اللكمة السـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

 .التعقيب

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

حسب تعقيب السـيدة املستشارة مت اإلغالق يف فرتة أوىل نتيجة إذن 
دورية السـيد الوزير األول من طرف السلطات احمللية، اليل ترتأس جلنة 
مشرتكة دþل تدبري املقالع، ومت إعادة فتحها يف انتظار النتيجة اخلاصة بدراسة 

السـيدة املستشارة  التأثري عىل البيئة، يف هاذ �جتاه هاذ املعادº اليل تذكرها
ما بني �سـمترارية يف نشاط اقتصادي واج"عي ÷م وحمتية احملافظة عىل 
البيئة، هاذ املعادº يه معادº األلفية اليت حنن بصددها، ألن جيب أن نسـمتر 
يف أنشطتنا وأن نؤهلها، ولكن يف نفس الوقت ليس عىل حساب األجيال 

  . املسـتقبلية
دراسة البيئة تيخصها تكون دراسة اليت لن هذا األمر هذا جيعل أن 

تؤدي إىل إغالق املقلع، من الناحية األوىل، ولكن يف نفس الوقت ما 
خصهاش تكون دراسة دþل البيئة فقط سطحية، تصبح مسطرة إدارية حرب 
عىل ورق، ال أبدا، جيب أن تكون مسطرة دþل التأثري عىل البيئة، ودراسة 

سـنوات لتنفيذها بأمكلها، لكن  5مراحل رمبا ستتطلب التأثري عىل البيئة فهيا 
جيب أن يتحىل مجيع املتدخلني يف هذه العملية حبسن النية و�لزتام التام، 
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سواء مسـتغيل املقالع والسلطات احمللية واإلدارات بصفة عامة �ش يدخلوا 
يف واحد املسطرة التقوميية احلقيقية والتدرجيية يف حسن إصالح تدبري هذه 

  . املقالع، فسنسهر عىل حسن تنفيذ هاذ التوجه معمك السـيدة املستشارة
  .وشكرا

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

تقيمي مرحX تطبيق مدونة السري، موضوع السؤال املطروح من الفريق 
  .�سـتقاليل، اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال

        ::::املستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
، وقد 2010إن مدونة السري قد دخلت حزي التطبيق منذ فاحت أكتوبر 

لوحظ حسب اإلحصائيات املدىل هبا من طرف وسائل اإلعالم، واليت 
ادث السري أكدمتوها، السـيد الوزير، أن هناك تراجعا ملحوظا يف نسـبة حو 

ببالد�، وذÍ راجع �ألساس إىل التطبيق اجليد والصارم ملقتضيات مواد 
مدونة السري، اليشء ا�ي انعكس إجيا� وخلف ارتياحا Oى املواطنني 

  .واملتتبعني واملسؤولني واكفة مسـتعميل الطريق
الوزير، ما يه اإلجراءات املسـتقبلية اليت تنوي  �ا نسائلمك، السـيد

ة القيام هبا من أجل اسـمترار هذا الرتاجع يف حوادث السري ببالد�؟ الوزار 
وكذÍ ما يه التدابري الوقائية املصاحبة لتطبيق مقتضيات مدونة السري من 
أجل إرشاك اكفة الفعاليات لتحقيق الهدف املتو� من تطبيق مدونة 

  السري؟
بق لمك كنت أود أن أسائلمك كذÍ �لنسـبة لرشاكت التأمني، ولكن سـ 

  . أن تفضلمت �إلجابة
  .وشكرا

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

  .السؤال، تفضلوا

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

السادة املستشارين احملرتمني، عىل أن  ،حصيح، السـيد الوزير، السـيدة
لسري للوجود يف الفاحت من أكتوبر، أفىض إىل تغيري ملموس يف دخول مدونة ا

سلواكت املواطنني، ويف ما تنتج عىل البعض من هذه السلواكت من 
حوادث، حبيث إذا أرد� أن نلخص املنحى لإلحصائيات املؤقتة لهذه الفرتة، 

 %25حىت  20أنه نسبيا الرتاجع من أعداد حوادث السري يصل إىل ما بني 
د حوادث السري اجلسامنية، وهذا تراجع رخيي، ألنه يف العقود من عد

السابقة مل يعرف عدد حوادث السري اجلسامنية أي تراجع حىت يف املناسـبات 
  .اليت كنا نعزز فهيا جمهود املراقبة

كذÍ عدد القتىل اليت مت تفادهيا يصل يف هذه الفرتة يف شهر أكتوبر 
ذا طبعا مشجع جدا، يبني بأنه هذه قتيل، فلك ه 200وشهر نونرب إىل 

 Íمن أجل التقليص من حوادث السري، كتبني كذ ºاملدونة يه أداة فعا
عىل أنه املواطن بصفة عامة ومسـتعمل الطريق يتعامل بطريقة إجيابية مع هذا 

فقط ظرفية  االنص، لكن يف نفس الوقت هذه النتاجئ جيب أال تكون نتاجئ
ن حزي التنفيذ، جيب أن حنولها إىل نتاجئ مسـمترة للشهور األوىل Oخول القانو

  .ومسـتدمية
ويف هذا �جتاه، نعمل يف الفرتة املقبX عىل تعزيز جمهود املراقبة الطرقية، 
وجمهود التحسيس �آلليات اجلديدة اليت يه موجودة اآلن رهن إشارتنا، 

من، رادار جديد ل�رك املليك ولأل 350فأشري إىل أن يمت حاليا اسـتالم 
وسينطلق قريبا إن شاء هللا �سـتعامل هذه الرادارات يف هذا الشهر يناير 

  .رادار 350إىل غاية هناية هذا الشهر سينطلق إن شاء هللا اسـتغالل  2011
هناك كذÍ معلية حنرض لها لتعممي الرادارات األوتوماتيكية، اليل بينت 

رادار  150كر بأن هناك الفائدة دþلها والنجاعة دþلها يف هذه الفرتة، أذ
أوتوماتييك تشغل حاليا، والفكرة يه أن نعمم هذا المنط عىل مجيع الطرقات 

  .1000بوضع شـبكة من الرادارات األوتوماتيكية، يصل عددها إىل تقريبا إىل 
كام سننطلق قريبا �لتفعيل العميل ملراقبة السـياقة حتت تأثري الكحول 

ليت مت اسـتال÷ا مؤخرا، ويه والوقاية مهنا بتشغيل اآلليات ا
)l’éthylotest(ويه اليت مت اسـتال÷ا من طرف الرشطة الوطنية ،.  

هناك أشغال وجلان اليت تسهر عىل حسن التنسـيق ما بني  ،وأخريا
  . املصاحل، ال ل�رك وال لألمن وال وزارة العدل، حلسن تطبيق لك ما قلته

  .والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
د الوزير، اللكمة للفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، شكرا للسـي

  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدان الوزيران،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ذا عىل اإليضاحات بداية، نشكر السـيد الوزير عىل املعطيات الرمقية وك
اليت وافا� هبا، ويف الواقع حرصنا اليوم عىل بسط هذا السؤال وعىل وضع 

  .مدونة السري عىل احملك هو حرص عىل تنوير الرأي العام
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حنن نعمل عمل اليقني، السـيد الوزير، بأن مدونة السري أو القانون املتعلق 
ر، وحنن واعون متاما مبدونة السري مل يدخل حزي التنفيذ إال منذ ثالث أشه

بأن األمر يتعلق بتجربة فتية مل تنضج مبا يكفي، والبد لها من سـنة اكمX عىل 
األقل حىت يكون تقيمينا النعاكساهتا وجتلياهتا تقي� موضوعيا ومنطقيا، 
خصوصا وأن اخللفية واحضة وبسـيطة ومتعلقة مبعطى أسايس هو سالمة 

  .أم سائقني أرواح مسـتعميل الطريق، راجلني اكنوا
السـيد الوزير، املعطيات اليت تقدممت هبا واملؤرشات اليت تقدممت هبا من 
خالل ردمك يه مؤرشات إجيابية �ملقارنة مع ما اكن يسجل قبل تطبيق مدونة 
السري، هذه املدونة اليت ننتظر مهنا اليشء الكثري مكرشعني، حتملنا 

اعتنا الراخسة، وكذÍ إلمياننا مسؤوليتنا التارخيية وصوتنا لصاحلها وفقا لقن
األكيد والعميق بأهنا األفق األمثل لتكريس ثقافة وأخالقيات السري عىل 

  . الطرق
الطرق، السـيد الوزير، واليشء �ليشء يذكر، الطرق جيب أن تكون 
حمل نظر وحمط اه"م وزارتمك املوقرة حىت نضمن جناح هذه املدونة اليت 

مليار درمه  11ا تالفيا لضياع وهدر أكرث من راهنا وال زلنا نراهن علهي
من قمية الرثوة اليت خيلقها اقتصاد� الوطين عىل  %2سـنوþ، أي ما يعادل 

  .مدار سـنة اكمX من خالل قطاعاته املتعددة واملتنوعة
السـيد الوزير، حنن نتتبع عن كثب لك اAهودات اليت تقوم هبا وزارة 

ة من أجل جتديد حظرية املركبات، �إلضافة التجهزي والنقل يف إطار املواكب
إىل اخنراطها الاكمل يف لك الربامج املتعلقة �لطرق، وعىل رأس القامئة 
الرب�مج الوطين للطرق القروية، �إلضافة إىل الربامج املتعلقة بصيانة الشـبكة 

  .الطرقية عىل وجه العموم
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
املستشار، الناس تنتظر والوقت قربت أرجوك، الرساº شكرا السـيد 

  .وصلت، وسؤالمك إجيايب جدا، شكرا لمك وللسـيد الوزير عىل املسامهة
وأنتقل إىل السؤالني األخريين، السـيد وزير اإلساكن أشكره عىل 
احلضور وانتظاره الطويل، وموضوع السؤال األول هو إساكن املترضرين 

إدريس الرايض، الغازي لغراربة، : احملرتمني السادة �لفيضا�ت، للمستشارين
  . عبد العزيز البنني، موالي احمند املسعود، امحمد برطين

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، األسـتاذ الرايض تفضل

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

  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارين،

هدمت املياه ما يقارب  2010- 2009وزير، خالل فيضا�ت السـيد ال
دار تقريبا، مهنا ما هدم لكيا ومهنا ما هدم جزئيا، وحلد اآلن، السـيد  1000

الوزير احملرتم، الزال هؤالء املواطنني ا�ين هدمت منازهلم جلهم بدون سكن 
  .نظرا لصعو�ت عديدة

ملا تمتزيون به من كفاءة يف السـيد الوزير، لنا اليقني أنمك عىل اطالع هبا 
ما يه اإلجراءات : تدبري ملفات كبرية عىل مسـتوى قطاع اإلساكن، التساؤل

اليت مقمت هبا حلل املشالك والصعو�ت اليت تواجه الساكن املترضرين؟ كام 
أننا نتساءل السـيد الوزير احملرتم عن جناعة وفعالية متويالت صندوق 

روض أن يكون هذا الصندوق حارضا يف مثل الكوارث الطبيعية ألنه من املف
  .هذه احلاالت

السـيد الرئيس، إىل امسحتو أحتفظ �لوقت للتعقيب، شكرا السـيد 
  .الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .وهو كذÍ، اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق جحجحجحجحرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةرية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAالية
  .راشك

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارين،
يف املسـهتل دþل بعض العنارص دþل اجلواب، بغيت أنوه �لسـيد 
املستشار أوال لطرح السؤال، ولكن خاصة للمتابعة الشخصية دþلو واليومية 

وع املستشارين لهذا امللف وحبال اليل كنعرفو وكيعرف السـيد املستشار ومجم
دþل املنطقة أن تدبري ملفات خملفات الفيضا�ت هو ملف معقد ومركب، 
وتشارك فيه عدد كثري من املؤسسات، أوال من الوزارات، �ألساس 
اOاخلية واملالية واإلساكن والفالحة والالحئة أنمت تعرفوهنا، كذÍ الوالية، 

  .ات احمللية، الساكنكنتلكم عىل الغرب، الوالية، العامالت، امجلاع
طبعا غادي نتلكم عىل القطاع اليل كنعرفو، اليل هو اإلساكن والتعمري 
وبغيت نقول للسـيد املستشار احملرتم أن لك ما يتعلق بقطاع اإلساكن، يعين 

  :، وغادي نعطيك اجلرد%100جزء املسؤولية دþلو، انهتـى 
ن املترضرون، اليل ف� يتعلق �لقرى الثالثة اليل غادي ميشـيو هلم الساك

هام السـيابرة وامشوشة وآيت الواد، العقار كترشيه امجلاعات احمللية، 
اOراسات انهتت بدون مقابل، دارهتم الواكº احلرضية وانهتينا مهنم، الرتاخيص 
دþل هاد التجزئات بثالثة اليل غتسـتقبل الناس، اخذاهتم الب�þت املعنية 

  .وآخر ترخيص اكن منذ مخسة أþم
درمه  15000درمه،  18000كذÍ ف� يتعلق �Oمع املبارش، اليل هو 
درمه يف شلك مساعدة  3000عيين، يعين فلوس تعطى للناس دمع مبارش و

  .تقنية موجودين
أشـنو وقع �لنسـبة للغرب؟ وأنت السـيد املستشار كتعرف ذÍ بشلك 

ة احمللية رفضت، جيد، ومتابعو، وكهننيك عىل هاد املتابعة، وهو أنه املنظوم
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 Í عكس املدن األخرى، ميكن عندها الصح، وعندها الصح، أ� غنقول
  عالش؟

رفضت أنه يسـتافدوا فقط الناس اليل هتدموا املنازل دþهلم لكيا، حبجة، 
، واليل )Pisé(أودي هادو ديور مصاوبني غي �لرتاب، �لفرنسـية ب ال 

لو واحد احلايط أو واحد هادوك اOيور اليل مصاوبني �لرتاب إىل طاح 
أصبح غري  هغري طريف، راه لك هالركنة يف البيت، هذاك البيت واخا طاح من

 15000جائز للسكن، وجات املنظومة احمللية ورفضت توزيع هاذوك 
درمه، كتقول Í حىت يمت التعممي، وتعطلنا فعال، تعطلت احلكومة  3000و

Oمع دþهلم موجود، ولكن تعطلنا يف التوزيع، علام أن هاذ اAموعة األوىل ا
قامس وال يف  يبطلب وبإحلاح من طرف املنظومة احمللية، ال يف سـيد

  .سـيدي سل�ن
ها هو الوضع كيفاش هو اآلن، واليل كيظهر يف األþم األخرية يف 
احملاوالت األخرية اليل مقتو أنمت واحنا معمك ودمعنامك مع وزارة اOاخلية، كيظهر 

اليل بقت، آخر منطقة اليل بقت فهيا هاد الوضع يه الغرب أنه آخر مدينة 
  .نظرا لهاد �عتبار، أنه احلل قريب، هذا هو

  .شكرا

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

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

  السـيد الوزير،
موضوعي، واملوضوعية تقتيض منا أننا دامئا رصاحة، خاص الواحد يكون 

نقولو لكمة حق يف خشص السـيد الوزير، وهاذي مايش ورد غادي نلوحوه 
كيتبع واحد اAموعة دþل  هعليه، ولكن اليل اكين أنه كنشكروه عىل كون

  .األشـياء، ورصاحة الباب دþلو دامئا مفتوح
لب، ألن كام قلتو اليل بقى، السـيد الوزير، هللا يكرث اخلري دþلمك، هو ط

واحد اAموعة دþل الوزراء معنيني هباذ امللف، تنطلبو منمك رفقة الوزراء 
املعنيني زþرة إىل إقلمي سـيدي سل�ن أو سـيدي قامس أو إىل اجلهة أي ±ة 

  .حسن ملعاينة الواقعبين -الرشاردة-الغرب
بأنمك ستتجاوبون مع هذا وإننا دامئا، السـيد الوزير، وبلك موضوعية نثق 

الطلب، ولن تبخلوا عىل هذه اجلهة بزþرة، ألن بعدما كتكون الزþرة وتكون 
ميدانية، ألن اكين بعض األشـياء اليل يه عالقة معايل الوزير، وغنكون معمك 
رصحي، حبال مثال مشلك الناس اليل هتدموا املنازل دþهلم بعدما جات ديك 

الرخص اليل أصدرها وزير اOاخلية، أنه ال اOورية دþل القضية دþل 
خايفني يعطيو  االشـيوخ وال املقدمني وال القياد وال العامل، لكهم والو 

الرخص، اكين الناس دا� يف القياطن، من العار أنه واحد ساكن يف الفيال أو 
  . شهر وواحد يف قيطون 14يف شقة مدة سـنة تقريبا أو 

تكون هاذ املسائل غادي تطلعوا علهيا، إىل جيتو، معايل الوزير، أنمك غ 
ميكن نلقاو احلل، ألن إىل اكنت يش رخص اسـتثنائية لهاذ الناس هاذو راه 

بين -رشاردة- غادي تكونوا حليتو املشلك اليل مطروح يف اجلهة دþل الغرب
  .حسني، وشكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الرغبة يف الرد عىل شكرا لمك السـيد الرئيس، السـيد الوزير لمك 

  .التعقيب؟ تفضل

  :السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAالية
  . شكرا

بغيت نلمتس من السـيد املستشار حبال اليل تبع �سـ"تة كبرية هذا امللف 
منذ البداية دþلو، إن هللا حيب العبد امللحاح، بغيتك هللا يعطيك اخلري أنت 

  .قة نتبعو مجيعا هذا امللف حىت خيرجوالسـيدات والسادة دþل املنط
أ� اليل ميكن يل أن أؤكد Í وهو إىل حدود يوم األمس يف املساء يعين 
تعطات لنا بوادر طيبة جدا من أجل إخراج هذا امللف من النفق، هللا 

  .يعطيك اخلري نتبعوه مجيعا
ف نعمل ف� يتعلق �لزþرة، نمتناو أنه جنيو �لنتاجئ، مايش �للغة دþل سو 

ميل خيرجوا النتاجئ ويكون إن شاء هللا خنرب ونوصلو اخلري أ� والزمالء  ..عىل
  . امللكفني هباذ امللف، أ� الزتم معك

  .شكرا

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

آخر سؤال موجه إليمك، السـيد الوزير، يتعلق �مجلود احلاصل يف 
د الرحمي العاليف، عبد عب: السكن �ج"عي، للمستشارين احملرتمني السادة

  . امحليد السعداوي، حلسن بوعود، عياد الطييب، عبد هللا أبو زيد
  .اللكمة للحاج العاليف، تفضل

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

  إخواين املستشارين، أخوايت املستشارات،
  السـيد الوزير،

سـنوات  5ج"عي منذ من أجل جتاوز امجلود ا�ي دخÖ السكن �
مضت، ومتاشـيا مع التعل�ت السامية لصاحب اجلالº نرصه هللا، قامت 
وزارة اإلساكن والتعمري بتعاون مع بعض القطاعات احلكومية مبجموعة من 
اإلجراءات التحفزيية، سواء من خالل وضع عدد من النصوص والقوانني 

لسكن أو من خالل مجموعة الهادفة إىل تشجيع �ست�ر يف هذا النوع من ا
من التدابري الرضيبية واملالية، فضال عن بعض اAهودات املرتبطة بهتيئة الوعاء 

  . العقاري
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�لرمغ من لك ذÍ يالحظ من ±ة أن هذا النوع من السكن  ،لكن
أصبح يعيش حاº مجود مزمنة، سـ� يف املدن الكربى، وهو ما يعترب نتيجة 

تخذة، ومن ±ة أخرى أن الربامج و�ست�رات عكسـية للك اإلجراءات امل 
اخلاصة هبذا الشأن، عىل قلهتا، اجتهت حنو املدن واألقالمي دون أخرى، مكثل 

  .مدينة خريبكة
وتبعا ملا سـبق، سنسائلمك كيف تفرسون، السـيد الوزير، فشل لك 

  اإلجراءات يف إعادة األمل للسكن �ج"عي �ملدن الكربى؟
  .شكرا

  :س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  .شكرا للسـيد املستشار، لمك اللكمة السـيد الوزير

  :السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAاليةالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية اAالية
 2008اكن هناك فتور دþل السكن �ج"عي بدا من سـنة  ،أوال

، وبفعل توجهيات 2009وغادي يوقف السكن �ج"عي هنائيا يف سـنة 
كومة ومن طرف الغرفتني دþل ملكية سامية، وتفاعل إجيايب من طرف احل

، واع"د 2010الربملان، مت اع"د نظام جديد برمس السـنة املاضية دþل 
منظومة جديدة لتشجيع السكن �ج"عي، فهيا الزتامات جديدة ال 

لخواص، ال للمنعشني العقاريني اخلواص وال العموميني، وال كذÍ �لنسـبة ل
  .ايضللزبناء �ش منطيحوش يف أخطاء امل

كذÍ وقع واحد التعبئة عكس ما جاء يف السؤال، قلت فشل، أ� 
أمسيه جناح منقطع النظري واسـتثنايئ وغري مسـبوق منذ اسـتقالل املغرب، 
عندي األرقام، جناح دþل السكن �ج"عي، جناح تفعيل التوجهيات 

جلديدة امللكية، أعطى جناح منقطع النظري، إىل حدود أنه اليوم بفعل الربامج ا
، من وسط 2010، قانون املالية دþل 2010اليل بدات، املنظومة بدات يف 

مدينة سوف تسـتفيد من السكن �ج"عي،  60حىت اآلن أكرث من  2010
   35ذÍ ـة كـمدين 60مدينة ألول مرة، يف قلب هاذ  46مدينة  60يف هاذ 

 دþل املنعشني اليل غادي %50مركز قروي وقرية ومدينة متوسطة، 
صغار لامه من  2010يتعاقدوا مع اOوº يف النصف الثاين دþل سـنة 

 500واملتوسطني، مبقاوش الكبار بوحدمه، اعتبارا أنه لك واحد ميكن ينفذ 
اإلماكنية أنه  هسـنوات عرب مجموع الرتاب الوطين عند 5سكن اج"عي يف 

ºوOيعقد مع ا.  
ىل أنه هاذ �لزتامات كذÍ ميكن يل أن أخرب السـيد املستشار احملرتم ع

غادي تعرف  2011ميكن يسجلها عيل، وميكن حياسبين علهيا غدا، أن سـنة 
انطالقة مكثفة، أكرر سوف تعرف إن شاء هللا انطالقة مكثفة دþل 
األوراش دþل السكن �ج"عي عرب مجموع الرتاب الوطين، يف املدن 

  . الصغرية واملتوسطة والكبرية، يف املدن والقرى
ذÍ بغيت نذكر عىل أنه هاذ املؤرشات اليل غادي ترتفع برمس السـنة ك

املقبX غادي تعرفها �نطالق دþل األوراش، غادي تعرفها كذÍ انهتاء 
األþم القليX  ،األوراش، غادي نلزتم معك، السـيد املستشار، أن يف األسابيع

بضعة أþم،  شقة أوىل، كنتلكم عىل 11700املقبX غادي تنهتـي األوراش يف 
بضعة أسابيع، يعين يف األþم القليX املقبX، غادي ترتفع كذÍ برمس السـنة 

  .املقبX يعين املسـتوى دþل اسـهتالك اإلمسنت وكذÍ القروض
إذن، السـيد املستشار، أوال شكرا عىل وضع السؤال ألن أعطيتنا 

ج"عي، اإلماكنية نوضعو الرأي العام الوطين يف التطور دþل السكن �
، يعين واحد النجاح )success story(ولكن يتعلق املوضوع بنجاح 

  . اسـتثنايئ يف رخي املغرب احلديث
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  السـيد املستشار هل لمك تعقيب؟ 

  .إذن �مسمك مجيعا أشكر السـيد الوزير عىل مسامهته، وأشكر امجليع
 .ورفعت اجللسة

  


